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Τοις έντευξομένοις,

"Επί τριετίαν διδάξας τά Ιερά Μαθήματα εν τω εν
Πριγκήπω Έθνικώ Ορφανοτροφείω και κατιδών εκ του
■σύνεγγυς οία δύναται να καρπωθη ωφελήματα ή σπουδάζουσα
•νεολαία εκ της όσον ενεστιν απλουστεύσεως της γλώσσης των
Ιερών Βιβλίων, ατινα ώς συντελεστικα}βοη&ήματα παρέχονται
ύπό των διδασκόντων τοις διδασκομένοις, τά μάλιστα συντε-
λούσης προς εποικοδομητικό ν σκοπό ν και της προσ&ήκης εν
τέλει εκάστης παραγράφου σχετικών πορισμάτων, εξαγόμενων
εξ αύτοΰ του μαθήματος, εγνων ίνα προβώ εις σύνταξιν ολο-
κλήρου της σειράς τών 'Ιερών Βιβλίων διά την σπουδάζουσαν
νεολαίαν, τόσω τών αρρένων δσω και τών &ηλέων, τών αστι-
κών και δημοτικών σχολών. Και νυν μεν παρέχων τώ δημοσίφ
μετά την δυνατήν προσπάθειαν προς τον έπιδιωκόμενον σκο-
πδν έπϊ τη βάσει του νέου προγράμματος της Π. Κ. Ε.
"Επιτροπής τρίτευχον *Ιεράν Ίστορίαν διά τάς τέσσαρας κατω-
τέρας τάξεις τών ών ερρέθη σχολών, επιφυλάσσομαι εν προσε-
χεΐ μέλλοντι, ευκαιρίας παρεχομένης μοι, νά συνεχίσω την
σύνταξιν και τών λοιπών 'Ιερών Βιβλίων, ήτοι της Ιεράς
Κατηχήσεως, Ιεράς Λειτουργικής και 3Εκκλησιαστικής Ιστο-
ρίας. €Η προς τοϋτο παρότρυνσίς μου ώς έλατήριον &ά εχη
και την ευμενή άποδοχην του τριτεύχου τούτου πονηματιού,
δπερ δεν αντιλέγω, ότι δύναται νά έ'χη και τάς ελλείψεις του >
ά)ς πρωτοφανές έργον.

Εν Φαναρίω, τη 1 Μαΐου 1907.

χ^ν 1
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορία "λέγεται ή διηγησις των γεγονότων μιας ώρ'.σμένης
εποχής. Ιερά δέ Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης λέγεται η
άφήγησις του βίου τής Πρώτης Εκκλησίας του Θεού, δηλαδη
ή έξιστόρησις των διαφόρων γεγονότων,, τά όποια ελαβον
χώραν εν τω βίω του Εβραϊκού λαού άπό της δημιουργίας,
τοδ ανθρώπου μέχρι του Ίησοϋ Χρίστου. Τά γεγονότα ταύτα
περιλαμβάνονται εν τω βιβλίω της Παλαιάς Διαθήκης, η
οποία περιλαμβάνει 1) την Πεντάτευχον (Γένεσιν, Έξοδον,
Αευϊτικόν, Αριθμούς, Δευτερονόμιον)· 2) τον Ίησοϋν του
Ναυη· 3) τους Κριτάς· 4) την Ρουθ* 5) τά 4 βιβλία των
βασιλειών 6) τά 2 βιβλία των Παραλειπομένων 7) τά
βιβλία τού Έσδρα- 8) τον Νεεμίαν· 9) τον Τωβίτ' 10) την
Ίουδίθ· 11) την Έσθήρ· 12) τον Ίώβ· 13) τους Ψαλμούς-
14) τάς Παροιμίας* 15) τον Έκκλησιαστήν 16) τό'^^χα
των Ασμάτων 17) την Σοφίαν Σολομώντος· 18) την Σοφίαν
Σειράχ· 19) τά βιβλία των Προφητών (Έσαΐου, Ιερεμίου,.
Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ώσηέ, Άμώς, Μιχαίου, Ίωήλ, Όβδιοΰ,
Ίωνά, Ναούρ., 'Αββακούμ, Σοφονίοτ, Άγγαίου, Ζαχαρίου,
Μαλαχίου)· 20) τά 3 βιβλία τών Μακκαβαίων.

Διαιρείται δέ τό παρόν βιβλίον εις επτά περιόδους* 1)
Άπό της δημιουργίας του κόσμου μέχρι ι ης κλήσεως του
Αβραάμ· 2) άπο της κλήσεως του Αβραάμ μέχρι της εξόδου
εξ Αιγύπτου· 3) άπό της εξόδου τών Ισραηλιτών εξ Αιγύ-
πτου μέχρι της κατακτήσεως ύπ' αύτών της γης Χαναάν
4) εποχή τών Κριτών 5) άπό της εισαγωγής της βασιλείας
μέχρι του διχασμού του ενός βασιλεέου είς δύο' 6) άπό της
διαιρέσεως του βασιλείου μέχρι τέλους της Βαβυλωνίου αιχ-
μαλωσίας· 7) άπό της επανόδου τών Ιουδαίων εκ της βαβυ-
λωνίου αιχμαλωσίας μέχρι Χριστού.



ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (5508—2081 π. Χ.)

1  Ή δημιουργία του κόόμον.

Ο Θεός μέ μόνον τόν λόγον του εδημιούργησεν έκ^ου

μηδενός, όλον τον κόσμον είς εξ ήμέρας, χα τά τον άκόλουθον

τρόπον

\ Την πρώτην ήμέραν εϊπεν ό Θεός| ύάς γίνη φώς», και άμέ-
σως έγινε φως, τό όποιον είδεν ό Θεός, ότι ήτο καλόν, και
Ιχώρισεν αυτό άπό τό σκότος. Και ώνόμασε τό μεν <ρώς
ήμέραν, τό δέ σκότος νΰκτα.

' Την δευτέραν τμέραν εϊπεν ό Θεός, «άς γίνη τό στερέωμα»,
τό όποιον ώνόμασεν ουρανόν.

Την τρίτην τμέραν είπεν ό Θεός* οάς συναχθώσιν όλα τά
ΰδατα είς εν μέρος καΐ άς φαν/) ή ξηρά». ΤοϊΓτο δέ άμέσως
Ιγινε, και ώνόμασεν ό Θεός την μεν ξηράν γην, τά δέ ύδατα
θάλασσαν^ Έπειτα δέ εΐπεν ό Θεός καϊ έβλάστησεν ή γή
χόρτα και άνθη και δένδρα καρποφόρα.



Την τετάρτην ήξεραν εϊπεν ό θεός· *<κς γίνωσιν ό ήλιος, Υ
η σελήνη και οί άστέρες του ούρανοΰ διά. νά φωτίζωσι την
γη'ίϊ, κ,αί αμέσως . έγιναν ταϋτα^/'

,Την τϋέμτττην ήαέραν είπεν ό θεός καΐ εγειναν τά πετεινά,
τού ούρανοϋ και οί ΐχθύες τή. θαλάσσης.

Την ε/.την ημέρα ν εϊπεν ό Θεός καί εγειναν δλα τά τετρά-
ποδα καί τά ερπετά καί τά θηρία της γη ς ν ΚαΙ τέλευταϊον
εΣπεν ό Θεός· «άς κάαωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ήμετέραν Ι;
καί όμοίο^σιν, δστις νά ίςουτιάζη εις δλην την γηνοΐ- Έπειτα
Ιλαβε χώμα από την γήν καί επλασε τό σώμα του άνθρωποι»
καί ένεφυσησεν εις τό πρόσωπον του ανθρώπου πνοήν ζωής καί
ό άνθρωπος ελαβε ψυχην ζώτχν. Ώνόμασε δέ ό θεός τον

πρώτον άνθρωπον Αδάμ. Είδεν ό Θεός κατόπιν, ότι δεν]
είναι καλόν ό άνθρωπος νά είναι μόνος καί διά τούτο είπεν
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«χς κάμωμεν όμοιον σύντροφον δι' αύτόν». Κ Ά χψ' ού άπβ-
•κοίμισεν ό Θεός τόν Αδάμ, ελαβε μίαν άπό τχς πλευράς τοι*
*αΙ επλασε τήν πρώτην γυναίκα Εύχν, την οποίαν ό Αδάμ
όταν έξύπνησε και είδεν είπεν *αΰτη εΐναι όστούν έκ τών
όστών μου και σαρξ εκ της σαρκός μου». Εύλογησε δέ ό θεός
-τους πρωτοπλάστους άνθρώπους καΐ ιίπεν 6 χύξάνεσθε καΐ
πληθύνεσθε και κυριεύσατε δλην τήν γήν»,

Και τοιουτοτρόπως ό θεός ετελείωσε τήν δημιουογίαν δλοι*
-τού κόσμου μέ μόνον τόν λόγον του είς εξ ήμέρας και χφ' οδ
^ίδεν, ότι ήσαν δλα τά δημιουργήματά του «λίαν καλά»,
^ύλόγησεν αύτά καΙ άνεπαύθη άπό τών έργων του τήν έβδά-
μην ήαέραν, ή οποία ώνομάσθη Σάββα τον, δηλαδή άνάπαυσις.

ΟΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Ή δημιουργία του κόσμου υ.?.ς 5ιδάσκεε, οτε
ο Θεδς είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, και πανάγαθος. 2. 'Η πλοίσις
του ανθρώπου μας διδάσκει τήν ίδιαιτέραν αγάπη ν πρόνοιαν τοΐ»
Θεού προ; τον ανθρωπον. 3. Ή Ευα έπλάσθη άπδ μίαν έκ τών
πλευρών του 'Αοάμ' τούτο μας διδάσ/ει, ό'τι ή γυνη είναι όμοίχ με
τον ά'νδρα και αποτελεί" μέ αυτόν £ν σώμα. 4. Κατ/ τδ παράδειγμχ
του Θεοΰ ποέπει και ήμεϊς νά άναπαυώμεθα έ?: τών έργων τας
Κυριακας κα\ εορτάς.

§ 2. ΊΙ παοακοη τών «ρωτοπλάΐίτων.

Τους πρώτους άνθρώπους ό Θεός εβαλεν εντός παραδείσου
διά νά ζώσιν. Τ£Ιτο δέ ό παράδεισος κήπος ωραίος κατά
άνατολάς ευρισκόμενος, ό όποιος ητο γεμάτος. ά~ό κάθε είδος
καρπών καΐ φυτών καΐ έποτίζετο ύπό τεσσάρων ποταμών-.
Και είπεν ό Θεός είς τους πρωτοπλάστους νά ε;/ωσιν δλην την
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καί νά τρώγωσιν άπό δλους τους καρπούς του
παραδείσου.]! Μόνον δέ μίαν έντολήν Ιδωκεν εις αύτούς, νά, μή
φάγωσιν άπό τους καρπούς ενός δένδρου, τό όποιον ώνομάζετο
δένδρον της γνώσεως του κάλου καί του κακού, διότι άμα
φάγωσιν άπό τού; καρπούς τούτους θά άποθάνωσιν. νΕζων δέ
ό Αδάμ καί ή Εύα εν τώ παραδείσω ευτυχείς.

Την τοιαύτην όμως εύτυχίαν τών πρώτων άνθρώπων έφθό-
νησεν ό διάβολος καί ,άφ' ού ελαβε σχήμα όφ=ως, ό όποιος
ητο ό πανουργότατος δλων τών θηρίων, ήλθε προς την Εύχν
χαί εϊπεν α Είναι αλήθεια, ότι ο θεός σας εΐπε νά μή φάγητε
άπό δλους τούς καρπούς του παραδείσου;» Ή δέ Εύκ ά,πε-
κρίθη· «Άπό δλους τούς καρπούς θά φάγωμεν, μό\ον άπό τούς
καρπούς του δένδρου τής γνώσεως του καλού καί του κάκου,
μας εϊπεν ό θεός νά μή φάγωμεν, διότι άν φάγωμεν, θά
άποθάνωμεν». Τότε ό όφις άπήντησε- «Δέν θά άποθάνητε,
άλλ' εάν φάγητε άπό τον καρπόν τούτον θά γ>>ητε καί σεις
ώς θεοί καί θά γνωρίζητε τό καλ;,ν κ,αί τό πονηρόν». Ή Εύα
άπατηθεϊσα άπό τούς λόγους τού όφεως, Ιλαβεν άπό τούς
ωραίους εκείνους καρπούς καί έφαγε ν, έδωκε δέ επειτα καί
εις τον Αδάμ καί ούτος εφαγεν. "Αμα όμως εφαγον, εύθύς
ενόησαν ότι ημάρτησαν.

Κατά τό δειλινόν έ.πήγεν ό θεός είς τον παράδεισον, άλλ'
ό 'Αδάμ καί ή Εύα εκρύβησαν, διότι έφοβούντο διά τό άμάρ-
τημά των. Καί εφώναξεν ό θεός τον 'Αδάμ καί είπεν-
«Αδάμ, πού είσαι;» "Εκείνος δέ απήντησε· ατήν φωνήν σου
ηκουσα καί έκρύβην, διότι εφοβήθην». Ό δέ Θεός τω εΐπε*
«Καί διατί έφοβήθης; μήπως εφαγες άπό . τον καρπόν, τον
οποίον διέταξα νά μή φάγης ;» άπεκρίθη ό Αδάμ* «ή γυνη
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την οποίαν μοί εδωκες, αύτη εδωκεν έ.ς έμέ και εφαγον».
Κάί ήρώτησεν ό Θεός τήν Εύαν «Δ'.ατί εκαμες τούτο;»
Και εκείνη άπεκρίθη· <ώ ό'φις μέ ήπάτησεν».

Ό θεός εκαμε τάς ερωτήσεις ταύτας είς τόν 'Αδάμ και
είς τήν Εύαν διά νά εννοήσωσι τό άμάρτημά των και νά
μετανοήσωσιν. ΟύτΑ όμως δέν εδειξαν μετάνοιαν, και διά
τούτο ώργίσθη ό Θεός εναντίον των. Και πρώτον; μέν ό Θεός
κατηράσθτ, τόν ό'φιν και ειπέ «Νά είσαι κατηραμένος μεταξύ
δλων τών ζώων, νά σύρησαι μέ τό στήθος και μέ τήν κοιλίαν
σου καΐ \ά τρώγης γήν εν δσω ζνίς. Και θά θέσω εχθραν
; μεταξύ σού και της γυναικός, τής οποίας τό σπέρμα (δηλ.
ό Ιησούς Χριστός) θά συντρίψω τήν κεφαλήν σου». "Επειτα
είπεν είς τήν Εύαν αΜέ στεναγμούς και λύπας θά γε\άς τά
τέκνα σου και θά είσαι υπό τήν έξουσίαν τού άνδρός σου».
Είς δέ τον Αδάμ είπεν «Επειδή ήκουσες τήν γυναικά σου

1 Γ

και εφαγες άπό τόν καρπόν, τόν οποίον εϊπον νά μή φάγγ)ς,
•χατηραμένη νά είναι ή γή είς τά έ'ργχ σου, τριβόλους
;|χαΙ άκάνθας νά σοι δίδη· ρ.έ τον .ιδρώτα τού προσώπου σου
θά τοώγγ;ς τόν άρτον σου, εως δτου έπιστρέψης είς τήν γήν,
Ικ τής οποίας ελήφθης, διότι γή είσαι καΐ είς τήν γήν θά
' ι

ίπιστρεψης», ί

"Και εδίωΕεν αύτούς ό Θεός άπό τόν παράδεισον, δπου έ'βα-

*

λεν άγγελον μέ φλογίνην ρομφαίαν διά νά φυλάττη.

I; ΠΟΡΙΣ^ΙΑ.— Ό άνθρωπος έπλάσθη υπδ του Θεου έλευθερος και
£υν*.ται νά κάμη τδ άγαθδν κα'ι τδ κακόν και οταν πράττη
το αγαθόν, απολαμβάνει τδν παράδεισον, οταν δ'μως πράτττ^
ίην άμαρτίαν, τότε τιμωρείται υπδ του ©εοΰ και χάνει τδν-
,ράδεισον.



Ρητόν. «'// επιθυμία συ.Ι.Ιαβοϋϋα τίκτει αμαρτία*" ή
■?όε αμαρτία άτιοτιΑεαθηαχ άποχύει θάκατο*"» ('1ακ 1,15),

§ 3. Κάιν και 'Άβελ.

ί Γ ί

Οί πρωτόπλαστοι, άφ' ου εδιώχθησαν άπό τον παράδεισον,
.έγιναν δυστυχείς. Έχασαν τον ώραϊον παράδεισον, άπεμα- ^
κρύνθησαν άπό τον Θεόν καί εύρίσκοντο εις την κατηραμένην
γην. 'Εν τη δυστυχία ταύτη ευρισκόμενοι απέκτησαν τό
πρώτον τέκνον των, τον Καιν, και μετά τινα καιρόν καί δεύ- τερον τέκνον, τον "Αβελ. Καί ό μεν Κάιν εγινε γεωργός, ό δέ
"Άβελ ποιμήν προβάτων. Μίαν ήμέραν προσέφερον είς τον |
• θεόν θυσίαν, ό μέν Κά'ίν εκ τών καρπών της γης, ό δέ *Αβελ
Ικ τών πρωτοτόκων τών προβάτων του. Ό Θεός εδέχθη μόνον |
την θυσίαν του 'Αβελ, διότι ήτο "δίκαιος άνθρωπος καί διότι
μέ πολλήν προθυμίαν προσέφερεν αυτήν, περιεφρόνησε δέ την .;
θυσίαν τοϋ Κάϊν, διότι ήτο άνθρωπος κακός καί αμαρτωλός. |ί
Καί δ'.ά τούτο ο Κάϊν έλυπήθη πολύ καί ήρχισε νά φθονΫ] τόνϊ|
άδελφόν του. Τότε ε!π-:ν ό Θεός είς τον Κάϊν «διατί λυπεϊσαι ^ .
γίνου καί ού εύσίοής ώ; ό αδελφός σου καί τότε θά είνα^ΐ;
δεκτή ή θυσία σου». Ό Κάϊν όμως, αντί νά ύπακούση είς τον
θεόν, απεφάσισε νά φονευσ·ΐ) τον άδελφόν του. Ήμέραν τινά
είπεν ο Κάϊν είς τον Άοελ, νά υπάγωσιν είς την πεδιάδας
καί άφού επήγαν Ικα, ό Κάϊν έφόνευσε τον άδελφόν του.

Κατόπιν άπό τον φόνον ό Θεός παρουσιάσθη είς τον ΚφΗ
καί τον ηρώτησε* «Κάϊν, που είναι ό αδελφός σου ;» *Εκεΐνό$|
δέ άπήντσέ ((δέν ήξεύρω· μήπως εγώ είμαι φύλας του άδελ-ί



μου;» Ό δέ θεός είπεν είς αύτόν «Κάϊν, τί έ'καμες μ
αίαα του άδελφου σου φωνάζει προς έιχέ εκ τής γής· νά
ι κατηραμένο; εν τνί γί), νά στενάζγ); δέ και νά τρέμ^ς^
είς αύτήν»- Τον τρόμον τούτον και τό στέναγμα, εδω-
ό θεός ώς σηαεΐον, ώστε κανείς νά μή φονεύση τόν Κάϊν-

άπό τήν κατάοχν ταυ την. "Εφυγε τότε ό Κάιν
μετέβη εί: τήν χώραν Νχίί, ότου κατωκησε και
έγέννησε τέκνχ, τά όποια ήταν άσεβή όπως καΐ ό
των.

τόν θάνατον του Άβίλ και ό 'Αδάα άπέκτησε καΙ"
υίόν τόν Σήθ, ό όποιος ήτο δίκαιος και ευσεβής. 'Απέ-
έ ό 'Αδάα είς ήλικίαν 930 ετών, ό δέ Σήθ είς ήλικίαν-
έτών.

— 1. Τί θυσία κα'ί ή προσευχή /ημών πρέπει ν*.
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-προέρχηται άπο καθχρχν καρδίαν, διότι άλλέω; δ Θεός δεν τας δε-
,χεται. 2. 'Ό&τις κάμνει χμχρτίαν, -πουθενά δεν ευρίσκει ή ψυ/ή του
άνχπαυσιν, άλλα πάντοτε βχσχνίζεται κα\ μένει εις το σκότος.

4. Ό κατακλυσμός.

Οί απόγονοι του Σήθ κατ' άρχάς ήσαν δίκαιοι καί εύσεβεϊς, ;
κατόπιν δμω;, άφ' ου συνανεστράφησαν με του; απογόνους
του Κάϊν, έγιναν καί ούτοι κακοί καί αμαρτωλοί. Ό θεός
βλέπων τήν μεγάλη ν κακίαν τών άνθρώπων, απεφάσισε νά
καταστρέψω αυτούς δ.ά του κατακλυσμού. Μεταξύ δλων τών
κακών ανθρώπων, υπήρχε μόνο; είς δίκαιος καί ευσεβής άν-
θρωπος, ό Νώε, ο όποιο; έσώθη άπο τήν καταστροφήν ώ;
εξής· Ό Θ·ό; είπεν είς τον Νώε νά κατασκευάση μίαν ξυλίνην
κιβωτόν τριακοσίων πήχεων 'τό μήκος, πεντήκοντα πήχεων
τό πλάτος καί τριάκοντα πήχεων τό ύψος. Καί άφ' ου πισ-
σώση τήν κιβωτόν καλώ;, νά εμβη είς αυτήν αυτός καί "ί
γυνή του καί οί τρεις υιοί αυτού, Σήμ, Χάμ καί 'ίάφεθ, κα
αί γυναίκες τών τριών τέκνων αύτοϋ. Νά λάβγ) δέ εντός τή
κιβωτού καί άπό εν ζεύγος άπό τά άκάθχρτα ζώα καί τ
πτηνά, έπτά δέ ζεύγη άπό τά καθαρά, καθώς καί τροφτ
διά τού; ανθρώπους καί διά τά ζώα.

Ό Νώε τότε έ'καμε καθώς τον διέταξεν ό Θεός. Καί δτ
είσήλθεν είς τήν κιβωτόν μαζί μ.έ δλην τήν οίκογένειαν αύτο
καί μέ όλα τά ζώα, κχί έκλεισε τήν κιβωτόν, ό Θεός ηνο»
τού; καταοράκτας τού ούρανού καί επεσεν εις τήν γήν βρο)(·
μεγάλη επί τεσσαράκοντα ήμέοας καί τεσσαράκοντα νύκτα
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Τό ύδωρ ητο τόσον πολύ, ώστε εσκέπασεν δλην τήν γήν,

| άνέβη δεκαπέντε πήχεις υπεράνω και τών υψηλότερων ορέων

δλοι δέ οί άνθρωποι καΐ τά ζωχ επί τής γής έπνίγησαν κ«1

■ούδέν εμεινε, μόνη δέ ή κιβωτός επλεεν ύπεράνω τών υδάτων.

!

I . · " . '

Τά ύδατα έμειναν επί τής γής 150 ήμέρχς, οπότε ό θεός
ένεθυμήθη τόν Νώε και έ'στειλεν όομητικόν άνεμον διά νά ζη-
ράνη τά ύ^ατα. Τό ύδωρ υ.ετ' ολίγον καιρόν ήρχισε νά όλιγο-
στεύη και ή κιβωτός έχάθησεν είς τό ό'ρος 'Αρχράτ. Ό Νώε
διά νά μάθη άν τά ύδατα έξτ,ρχνθησαν εσνειλεν ενα κόρακα,
ό όποιος όμως δεν επέστρεψε, διότι εύρε πτώματα ζώων καί
εμεινε ν* τρώγγ}. Κατόπιν αύτού εστειλε μίαν περιστεράν,
οποία αμέσως επανήλθε, διότι δέν εύρε μέρος νά σταθν) ενεκα
τών ύόάτ ων. Μετά εττχ ημέρας ο Νώε εστειλεν αλλην περι-·
•στεράν, ή οποία κατά τήν έπιστροιρήν της εκράτει είς τό ράμ-
φος της κλάδον έλαίας. ΚαΙ κατόπιν άλλων επτά ήμερων
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«Νώε άπέλυσεν άλλην περιστεράν, ή οποία πλέον δεν έπα-
νηλΟεν, οπότε ενόησεν ό Νώε, ότι τά ύδατα εξηράνθησαν..

Καί εξήλθε τότε δ Νώε μετά τής οικογενείας αυτού καΐΓ
όλων τών ζώων εκ, τής κιβωτού, και άμέσως προσέφερε. θυσίαν

«ς τον Θεόν, II θυσία αύτη ηύχαρίστησε τον θεόν, δστίς-
ηύλόγησε τον Νώε καί τούς υιούς αύτού, καί είπε* αΑύξάνεσθε
χαΐ πλη6·>^·ο9ί καί κατακυριεύσατε τήν γήν». Ύπεσχεθη δέ.
ί) θεός τον Νώε. ότι δεν θά κάμη πλέον κατακλυσμόν,
χαΐ ώς δείγμα τής ύποσχεσεως ταύτης Εδωκε τό Ούράνιον
τέζον. Έζησε δέ ό Νώε μετά τον κατακλυσμόν 350 ε τη καί
ά<*εθανεν ν,- ήλικίαν 950 ετών.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ — 1. Ό Θε5ς πάντοτε περιμένει την μετάνοιαν-
ημών" άλλ' ;ταν οεν θέλωμεν νά μετανοτ,σωμεν, τότε κα\ δ Θεός
μαίς τιμωρεί με ττν καταστροφήν, χωρίς να μας λυπηθη. 2. ιΟ
Οεος πάντο-Ξ σώζε·, απο τήν χαταστρορήν Τον δίκαιο/ άνθρωπον.
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Ιψ·

§5. Ή πνργοποιΐα

ίί

Οί απόγονοι του Νώε κατώκησαν κατ* άρχάς τήν εύφορον
Ιχώραν Σεναάρ και ώμίλουν μίαν καί τήν αύτήν γλώσσαν,
έπειτα δέ απεφάσισαν νά διασκορπισθώσιν είς διάφορα μέρη
της γης. ΓΓρΙν όμως νά διασκορπισθώσιν ήθέλησαν νά κτίσωσι
μίαν πόλιν καί ενα πύργον, του οποίου ή κορυφή νά φθάν$,
μέχρι του ούρανοΰ, καί νά όνομάσωσιν αύτά μέ τό ό'νοαα αυ-
τών. Καί αμέσως ήρχισαν νά κτίζωσι τήν πόλιν καί τόν πύρ-
Ιγον. Άλλ' ό Θεός άμα είδε τήν ύπερηφάνειαν τα υ την έ'καμε
, συγχυσιν είς τάς γλώσσας αύτών, καί δέν ένόει ό είς τήν
γλώσσαν του ά,λλου, καί τοιουτοτρόπως εμεινε τό έργον αύτών
άτβλείωτον. Ό δέ πύργος εκείνος ώνομάσθη Βαβέλ, δηλαδή
σύγχυσις.

Κατόπιν ούτοι διεσκορπίσθησαν είς διάφορα μέρη· καί οί
μέν απόγονοι τού Σήμ εμειναν έν τφ μέσω τής Ασίας, οί δέ
απόγονοι του Χάμ κατφκησαν τήν νότιον 'Ασία^ καί τήν
Άφρικήν, καί οί άπόγονοι τού Ίάφεθ ήλθον είς τήν Εύρώπην.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. — 1. Κανέν πράγμα δεν πρέπει νά χάμνωμεν χω-
ρίς τδ θέλημα του Θεοΰ. 2. Οί υπερήφανοι μισούνται υπδ του Θεοΰ,
υπδ δε τών ανθρώπων θεωρούνται άνθρωποι ανόητοι.

π ι

;

ι!!
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΣ Κ Λ Η ΣΕ β Σ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (2081-1450 π. Χ.)

§ 6. Κληΰις του Αβραάμ.

Οί απόγονοι τών τριών τέκνων του Νώε, άφ' ού διεσκορπί-
σθησαν είς τά διάφορα μέρη της γης, έλησμόνησαν τον άλη-
θινόν Θεόν καί έλάτρευσαν τά έίδωλα. Μεταξύ τών απογόνων
τού Σήμ διεκρίνετο ό 'Αβρατμ, ώς άνθρωπος θεοφοβούμενος
καί δίκαιος, όττις ήτο υιός τού Θάρρα. Ό Αβραάμ είχε σύ-
ζυγον όνομαζομένην Σχρραν καί άνεψιόν όνομαζόμενον Αώτ,
είχε δε καί πολλά ποίμνια, καί κατώκει είς τήν Χαρράν της
Μεσοποταμίας. Ήμέραν τινά έφανεοώθη είς αύτόν ό θεός' καί
είπεν· «Αβραάμ, έξελθε έκ τής γής σου, καί έκ τής συγγενείας
σου καί έκ τού ο'ίκου τού πατρός σου καί ελθέ είς τήν γην>
τήν οποίαν θά σοι δείξω. Έχει θά σε κάμω πατέρα μεγάλοι»
έθνους, καί θά μεγαλύνω τό όνομά σου, καί θά είσαι εύλογη-
μένος». Καί ό Αβραάμ άμέσως ύπήκουσεν είς τούς λόγους
τού θεού, κ*ί άφ' ού παρέλαβε τήν σύζυγόν του Σάρραν, τον
άνεψιόν του-νΑώτ καί τά ποίμνια, ήλθεν είς τήν γήν Χαναάν
καί κατώκησεν είς τήν Σεχέμ, δ που εφάνη πάλιν ό θεός είς
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αύτόν καί είπεν «είς τους άπογόνους αού θά δώσω τήν γήν
ταύτην». Καί κατόπιν κατωκησεν ό Αβραάμ πλησίον τής
Βαιθήλ, δπου εστησε θυσιαστήριον καί προσέφερε θυσίαν είς
τόν Θεόν.

χ ΠΟΡΙΣΜΑ.— Τον ευσεβή ά'νθρωπον οδηγεί δ Θεος πάντοτε είς
τδ άγαθδν και δεικνύει είς αύτδν ποία 9ά είναι ή αμοιβή τής ευσε-
βείας του.

§ 7. Αβραάμ και Λώτ.

Ό Αβραάμ μετά τής Σάρρχζ καί τού ανεψιού αυτού Αώτ
•εν τγ γ γ Χαναάν εζων εύτυχεΐς, διότι ό Θΐός ηύλόγησεν ·
αύτούς καί τά ποίμνια αύτών, τά όποια όλονέν έπλήθυνον.
Άλλ'έν ώ ύπήρχε μεταξύ αύτών τοιαύτη ευτυχία, οί ποιμέ-
νες τού Αβραάμ^ ,ήοχοντο είς φιλονεικίας προς τού; ποιμένας
τού Αώτ διά τόν τόπδν^ό όποιος δεν εφθχνε διά τήν βοσκήν
όλων τών ποιμνίων. \

Ό Αβραάμ, άφ' ού είδε τάς φιλονεικίας τών ποιμένων,
προσεκάλεσε τόν Αώτ, κ*ί είπεν- «ημείς έίαεθχ άνθρωποι
αδελφοί καί δεν πρέπει νά εχωμεν μεταξύ μχς φιλονεικίας
μήτε καί οί ποιμένες νά φιλονεικώσιν. "Ολη ή χώρα άνήκει
είς ήμάς. Χωρίσθητε άπ' εμού. Καί εάν σύ ύτάγης είς τά
αριστερά, εγώ μένω είς τά δεξιά· εάν σύ μένη; είς τά δεξιά,
εγώ ύπάγω είς τά άριστερά». Καί ό Αώτ, ίδών όλην τήν
χώοαν, εξέλεξε τήν περίχωρον τού Ίορδάνου, καί έλθών κα-
-τώκησεν είς τήν Χεβρών παρά τήν δρύν Μαμβρή,

ΠΟΡΙΣΜΑ.—"Οχι μόνον ήμεϊς δεν πρέπϊΐ νά φιλονεικωμεν, άλλα
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χα'ι άλλους άν ιδωμεν φιλονεικοΰντας πρέπει νά τούς είρηνεύωμεν.

Ρητόν. «Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, οτι αντοι νΐοϊ Θεοϋ
χάηθήαονταο). (Ματθ. 5,9).

§ 8. Ή φιλοξενεία τον Αβραάμ.

Ό Αβραάμ ητο πολύ φιλόξενος, καί διά τήν φιλοξενείαν-
του ταύτην ήξιώθη νά φιλοξενήση καί αύτόν τον Θεόν, καί
ιδού πώς. Μίαν ήμέραν εν ώ έκάθητο ό Αβραάμ κατά τήν
μεσημβρίαν είς τήν θύραν τής σκηνής αύτού εφάνησαν εμπρο-
σθέν του τρεις ξένοι οδοιπόροι. Ίδών αύτούς ό Αβραάμ άμέ-
σως έσηκώθη καί τούς προσεκάλεσε προς φιλοξενείαν χωρίς νά
ήξεύρτ] ποίοι ήσαν αύτοί οί ξένοι. Οί τρεις άνδρες, έκ τών
οποίων ό εις ήτο ό θεός καί οί άλλοι δύο άγγελοι αύτού,
έδέχθησαν τήν πρόσκλησιν, καί ό Αβραάμ διέταξε τούς δού-
λους αύτού νά πλύνωσι τούς πόδας τών ξένων καί νά σφάξωσιν
εν τρυφερόν μοσχάριον διά φάγητόν. Άφ' ού ετέθη ή τρά-
πεζα, είς τήν οποίαν έφερον καί βούτυρον καί γάλα, παρεκά-
θησαν οί τρεις ξένοι. Έν ώ έτρωγον ό είς έκ τών ξένων, ό
θεός, είπε προς τον Αβραάμ· «Πού είναι ή γυνή σου Σάρρα» -
Καί ό Αβραάμ άπήντησεν· «Ιδού αύτη, είναι έν τνί σκηνν)».
Ό δέ Θεός έπανέλαβεν· «ή γυνή σου Σάρρα μετά εν ετος θά
Ιχη υΐόν».

Οί λόγοι ούτοι τού Θεού ήσαν λόγοι χαροποιοί διά τον
Αβραάμ καί τήν Σάρραν, οιτινες είνον μεγάλην λύπην, διότι
ησαν άτεκνοι. Άλλ' επειδή ησαν γέροντες, διά τούτο, όταν
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-ηκουσεν ^ Σάρρα, ότι θά γέννηση υιόν, έγέλασεν εν έαυτνί. Ό
δέ θεός ώς καρδιογνώττης, ένόησε τούτο καί είπεν είς τόν Α-
βραάμ· «διατί εγέλασεν ή Σάρρα; μήπως υπάρχει πράγμα αδύ-
νατον είς τόν θεόν» ; Καί κατόπιν οί τρεις ξένοι άνεχώρησαν.

ΠΟΡΙΣΜΑ.— Ή φιλοξενεία είναι έργον θεάρεστον, διότι εχει ώς
Βάσιν τήν εύσπλαγχνίαν και τήν αγάπη ν του πλησίον" οι δε φιλοξε-
νούντες τδν πλησίον φιλοξενοΰσιν αύτδν τδν Θεόν.

§ 9. Καταστροφή τών Σοδόμων καί Γομόρρων

'Αφ' ού εφιλοξενήθησαν ό θεός καί οί δύο άγγελοι υπό του
"Αβραάμ, άνεχώρησαν καί επορεύοντο προς τά Σό'δομα καί
τά Γόμορρα, δπου οί κάτοικοι ήσαν αμαρτωλοί καί άσεβεϊς. /
Καί ό Αβραάμ δέ πχρηκολόυθησε τόν θεόν, ό όποιος εφαν§«·
ρωσεν είς αύτόν, ~όΤΓ~ θα~κχταστρέψη^άΐΣόδαμχ..καί τά.. Γό»
'μορρα και τά "περίχωρα"αυτών, διότι ή άσέβεια αύτών έφθασε
.μέχρι_τού^Ουρανού. Καί οί μέν δύο άγγελοι τού θεού άνεχω-
ρησαν καί μετέβαινον είς" Σόδομα, ό δέ -'Αβραάμ-,--λυπηθείς-δι-—-
6σα~--ΐΐ1ϊε\Γ είς αύτόν ό Θεός, παρεκάλεσε τόν Θεόν καί είπε*
•Κύριε, ,μή καταστρέψης-τόν δίκαιον μετά του ασεβούς, καί_
θά φανη δ δίκαιος ώς άμαρτωλός. 'Εαν ύπάρχωσιν εκεί —
κοντά, η τέσσαρ^δντοΓ,~ίΓτρ'άκοντα,""^ εΤκοσϊν^^αί δέκα
μόνον ^ίκαιοι άνθρωποι", ^ή θέλησης, Κύριε ^ νά κ^α&τραφώσιν-
αί πόλείς^αυται χάριν τών δικαίων τούτων». Ύπεσχ£θη-δέ-δ—
Φέός εΤς τόν Άβρ3:άμ;"δ.τι εάν ύπάρχωσι καί δέκα μόνον δεν
θά καταστρέψη τάς πόλεις. 'Αλλά δυστυχώς καί-δεκά δίκαιοι
*δέν ύπήοχον είς τόν τόπον τούτον τής άσε



Κατόπιν ό Θεος άνεχώρησε, καί ό Αβραάμ έπέστρεψεν
οπίσω. Οί δέ δύο άγγελοι τού θεού έφθασαν κατά τό εσπέρας -
£ίς τά Σόδομα, έν ω ό Αώτ έκάθητο είς τήν πύλην τής πό-
λεως ταύτης, 'ΐδών αύτούς ό Αώτ παρευθύς τούς προσεκά-
λεσε νά καταλύσωσιν είς τήν οίκίαν αύτού, καί ούτοι
κατ' αρχάς δεν έδέχοντο, έπειτα όμως ήναγκάσθησαν νά δε-
χθώσι, διότι ό Αώτ μέ πολλήν παράκλησιν τούς έβίασεν είς
τούτο. 'Αλλά προτού νά κοιμηθώσιν, ήλθον δλοι οί κάτοικοι
τών Σοδέμων έξωθεν τής θύρας τού Αώτ καί -έζήτουν παρ*
αύτού τήν παράδοσιν τών δύο ξένων, τούς οποίους ήθελον νά
. κακοποιήσωσι, Μάτην προσεπάθησεν ό Αώτ νά καθησυχάση
τούς Σοδομίτας, οιτινες έξωργίσθησαν καί εναντίον αυτού καί
εμελλον νά συντρίψωσι τήν θύραν τής οικίας. Όπότε, οί δύο
άγγελοι έσωσαν μεν τον Αώτ έκ τοϋ κινδύνου, έτύφλωσαν δέ
τούς ασεβείς Σοδομίτας, οίτινες δεν ήδύναντο πλέον νά εΰρωσι
τήν θύραν προς κακοποίησιν καί άνεχώρησαν.

Οί δέ δύο άγγελοι είπον είς τον Αώτ, ότι άπεστάλησαν υπό

τού Θεού διά νά καταστρέψωσι τά Σόδομα καί τά Γόμορρα_

διά τήν κακίαν τών κατοίκων, διά τούτο πρέπει νά άναχωρήστ}.
ούτος εκείθεν μετά τής οικογενείας του καί δλων τών συγγε-
νών. Τότε ό Αώτ είπεν είς τούς γαμβρούς του τούς λόγους,
τών αγγέλων, άλλ' ούτοι τον περιέπαιζον. Τήν πρω'ίαν δέ οί
άγγελοι έβίαζον τον Αώτ νά άναχωρήσν] ταχέως αύτός καί ή:
γυνή του καί αί δύο θυγατέρες του, διά νά μή καταστραφώσι
μετά τών άλλων κατοίκων. Επειδή καί πάλιν έβράδυνεν ό
Αώτ, αυτοί οί άγγελοι έκράτησαν έκ τής χειρός αύτόν καί
τήν γυναικά του καί τάς δύο θυγατέρας του καί ώδήγησαν
Ιξω τής πόλεως καί είπον είς αύτούς· «σώσατε τον εαυτόν·
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σας καί μή στρέψητε οπίσω, μηδέ σταθήτε είς τον τόπον
τούτον».

Κατά τήν άνατολήν του ήλίου έβρεξεν ό Θεός έξ ούρανοΰ
πϋρ καί θείον και ήρχισεν ή καταστροφή τών Σοδόμων καί τών
Γομόρρων καί δλων τών περιχώρων. Ό Αώτ μετά τών δυο θυ-
γατέρων αύτού κατέφυγεν είς τήν πόλιν Σηγώρ,ή δέ γυνή του,
μή φυλάξασα τήν έντολήν τώνάγγέ>ων, εστράφη νά 'ίδη τήν
κατασνροφήν τών πόλεων καί άμέσως μετεβλήθη καθ* όδόν
είς στήλην άλατος.^

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Ό Θεος περιμένει τήν μετάνοιαν τών αν-
θρώπων πολύν κα'ρόν ό'ταν ό'μως οί ά'νθρωποι δεν θεΛωσι νά μετα-
νοήσωσι και λησαονήσωσι τον Θεόν, τότε ©οβερως τιμωρούνται,
||2. Ό Θεος σώζει και τονενα δίκαιον ακόμη τον ευρισκόμενον μεταξύ
τών αμαρτωλών.

,.. 1

3 10, Ή βνόία του Ίόαάκ.

Κατα τον καιρόν τον ωοισμένον ύπο του Θεού ή Σαρρα
ετεκεν υίόν, τον όποιον ό Αβραάμ ώνόμασεν Ισαάκ. νΗτο δέ
|ρ Αβραάμ τότε έτών 100, ή δέ Σάρρα πολύ γραία. Μετά τινα
;Ιτη ό θεάς ήθέλησε νά δοκιμάση τήν πίστιν του Αβραάμ καί
ίιείπεν είς αύτόν* «Αβραάμ, Αβραάμ, λάβε τον υίόν σου τον
Ιάγαπ^τόν, τον Ισαάκ, καί υπάγε είς τό ορος, τό όποιον θά σοι
ί δείξω καί πρόσφερε αυτόν θυσίαν είς έμέ».

Ό Αβραάμ» χωρίς νά διστάση ύπήκουσεν είς τήν θείαν
διαταγήν καί τό πρωί άφ' ού έσηκώθη, ήτοίμασε ξύλα, τά
οποία έφο'ρτωσεν είς τόν δνον, τήν μάχαιράν του καί πύρ,

(ί
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παρέλαβε τόν Ισαάκ καί δύο δούλους καί ανεχώρησε διά την
θυσίαν. Τήν δέ τρίτην ήμέραν είδε μακρόθεν τό ώρισμένον
μέρος τής θυσίας καί είπεν είς τους δύο δούλους του νά περι-
μένωσιν εκεί εως δτου ούτος μετά τού Ισαάκ μεταβ-ρ είς τό
ό'ρος καί προσευ^ηθώσιν είς τόν θεόν. Τότε ό Αβραάμ ά<ριή-
σας τόν δνον, έφόρτωσε τά ξύλα είς τόν Ισαάκ, αύτός δέ
έλαβε τό πυρ καί τήν μάχαιραν καί άνέβαινε μετά του Ισαάκ
είς τό ό'ρος. Έν ώ άνήρχοντο είπεν ό Ισαάκ προς τόν πατέρα
του Αβραάμ· «Πάτερ, ιδού τό πΰρ καϊ τά ξύλα, πόυ~ε1ναι το
ποόβατον διά τήν θυσίαν»; ό δέ Αβραάμ άπήντησεν· «ό θεός
ϋχ φροντίσγ), τέκνον μου, διά τό πρόβατον».
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Ι Καί όταν έφθασαν είς τον ώρισμένον τόπον, έκαμε ν ό
"Αβραάμ θυσιαστήριον, είς τό οποίον εθηκε τά ξύλα καί επάνω
|| ^εΐς αύτά εβαλε δεδεμένον τον Ισαάκ Τήν στιγμήν δέ κατά
τήν οποίαν ήπλωσεν ό Αβραάμ τήν χεϊρά του νά λάβ*) τήν
μάχαιραν διά νά σφάξϊ] τον υίόν του έκάλεσεν αυτόν άγγελος
'Κυρίου έκ τού ούρανού καί είπεν· «Αβραάμ, Αβραάμ, μή έπι-
^βάλης τήν χεϊρά σου επί τό παιδίον, μηδέ νά κάμης είς αύτο
κανέν κακόν, διότι έφάνης, ότι φοβείσαι συ τον θεόν καί ουδέ
τον υίόν σου τον άγαπητόν έλυπήθης νά θυσιάσης δι' αύτόν».
;! - Καί άναβλέψας ό Αβραάμ είς τά οπίσω είδε κριόν, δστις έκρα-
τεΐτο έκ τών κεράτων του υπό ενός φυτού· τούτον ελαβε καί
προσέφερε θυσίαν άντί Ισαάκ τού υίοΰ αυτού.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Ό Θεος πολλάκις δοκιμάζει τούς δικαίους
«ανθρώπους προς παράδειγμα τών ά'λλων καί διά νά ένισχυσ^ τήν πίστιν
αυτών ακόμη περισσότερον. 2. Πρέπει πάντοτε νά δπακούωμεν κ*1
-νά άγαπώμεν τον Θεον περισσότερον άπδ κάθε άλλον.

$ 11. Ό γάαος τοΰ Ίόαάκ.

"Ετη τινά κατόπιν ή Σάρρα άπέθανεν έν ήλικί<£ εκατόν ε?κο-
•σιν επτά έτών, ό δέ Αβραάμ άπεφάσισε νά νυμφεύσ·*} τον
%»ίόν του Ισαάκ. Άλλ' επειδή δεν ήθελε νά λάβη νύμφην εκ
τής γης Χαναάν, διότι οί κάτοικοι ήσαν άλλόφυλλοι καί
αμαρτωλοί, διά τούτο άπέστειλε τον πιστόν αυτού οίκονόμαν
"Ελεάζαρ είς Μεσοποταμίαν προς τούς συγγενείς του διά να
λάβη εκείθεν γυναίκα διά τόν Ισαάκ. Ό Ελεάζαρ άφ'ου ελαβε
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δέκα καμήλους καί πολλά δώρα πλούσια εκίνησε, καί οταν,.
εφθασεν είς τήν Χαρράν, έπέζευσεν εξω τής πόλεως πλησίον είς
εν φρέαρ, δπου ήρχοντο κατά τό εσπέρας αί θυγατέρες τών
κατοίκων καί έλάμβανον ύδωρ.

Έκεϊ ό Ελεάζαρ προσηυχήθη καί παρεκάλεσε τόν Θεόν νά
εκλέξτ) τήν νύμφη ν νά γίνη δέ σύζυγος τού Ισαάκ εκείνη ή
*όρη, ή οποία ζητηθείσα θά δώση ύδωρ είς αύτόν καί θά
ποτίση καί τάς καμήλους αυτού.

Μόλις έτελείωσεν ούτος τήν προσευχήν του, καί ιδού εφθα-
σεν είς τό φρέαρ μία ώραιοτάτη παρθένος, όνομαζομένη Ρεβέκ-
κα, διά νά άντλήση ύδωρ. Ό Ελεάζαρ τότε ήθέλησε νά δοκι-
μάση αν αύτήν έξέλεζεν ό Θεός ώς νύμφην, καί διά τοΰτοΤ
εν ώ εκείνη ήτοιμάζετο νά άναχωρήση, εζήτησε παρ* αύτής
ΰδωρ νά πίη αυτές καί αί κάμηλοι του, καί ή παρθένος εύχα-
ρίστως έπότισε καί αύτόν καί τάς καμήλους του. Ό δέ
Ελεάζαρ εδωκεν είς αύτήν χρυσά ένώτια καί δύο ψέλλια, καί
άφ' ού εμαθεν, ότι ή Ρεβέκκα είναι θυγάτηρ τού Βαθουήλ καί
εγγονή τού Ναχώρ, δστις ήτο αδελφός του Αβραάμ, ήρώτη-
σεν αύτήν, εάν ύπάρχη έν τ-ϊ) οικία των, μέρος δι' αύτόν καί
τάς καμήλους του. Καί ή κόρη άπήντησεν, ότι ύπάρχει μέρος
πολύ δι' αύτόν καί τάς καμήλους του, καθώς καί άφθονος
τροφή. Ό δέ Ελεάζαρ ηύχαρίστησε τόν θεόν δι' δλα ταύτα.

Ή Ρεβέκκα Ισπευσεν είς τήν οίκίαν καί άνήγγειλεν είς τους
γονείς αυτής τά γεγονότα* ό δέ αδελφός αύτής Λάβαν άμέσως
μετέβη είς τό φρέαρ καί παρέλαβε τόν Ελεάζαρ προς φιλοξε-
νείαν καί ώδήγησεν αύτόν καί τάς καμήλους είς τήν οίκίαν.
Άφ' ού δέ έπλυναν τους πόδας του Ελεάζαρ, παρεκάλεσαν
αύτόν νά καθήση είς τήν τράπεζαν, άλλ' ούτος άπήντησεν.



ότι δεν θά <ράγη προτού νά έίπη είς αύτού; τον σκοπόν του-
ίΐρχομού του έκ της γης Χαναάν. "Οταν δέ εκείνοι εμαθον, ότι
έστάλη ούτος υπό τού συγγενούς των Αβραάμ διά νά λάβϊ).
>ύμφην διά τον Ισαάκ, καί έπληρο<ρορήθησαν καί τήν προσευ-
χήν, τήν οποίαν εκαμεν είς τον Θεόν ό Ελεάζαρ, είπον είς
αύτόν «Τό πράγμα τούτο προέρ/εται παρά τού Κυρίου, καί
δεν δυνάμεθα ν<^ έναντιωθώ'μεν». Ερώτησαν ά/.ολούθως οί
γονείς και/την ^Ρεβέ^καν, η ό.ίτοία' επίσης εδέχθη, οπότε ό
Ελεάζαρ/έδωκε πλ()ύσιά δώρα ,είς ζάντας, καί μέ χαράν μεγά-
λην είραγον καί ηύχαρίστησαν τον Θεόν. Τήν πρωίαν δέ οί
γονείς ηύλόγησαν τήν Ρεβέκκαν καί παρέδωκαν είς τον Ελεά-
ζαρ, δστις έφερε ν αύτήν είς τον Αβραάμ, καί ούτος ηύλόγησε
?τούς γάμους τού Ισαάκ καί τής Ρεβέκκας. Ό Αβραάμ έζη-
σε ν ε τη τινά άκόμη καί άπέθάνεν είς ήλικίαν 175 ετών.

ί Μ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Πάντες <2ς διδαχθώσιν, ότι δεν πρέπει νά
ερχωνται είς γάμον με αλλοφύλους. 2. Είς κάθε Ιπιχείρησίν μας ή
προσευ/ή είς τον Θεόν είναι απαραίτητος. 3. Οί γονείς διά τον
γάμον τών τέκνων των -πρέ-πει νά εχωσι τήν συγκατάθεσιν και αυτών
τών τέκνων.^

μ
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§12. Ό Ήόαν και ό Ιακώβ.

Ό Ισαάκ καί ή Ρεβέκκα έν ώ καθ' δλα ησαν ευτυχείς,

έλυποΰντο μόνον διότι δεν άπέκτησαν τέκνον· άλλ' ό Θεός
«Μ λ , , _ , , ,

Ιπί τέλους έπήκουσε την όεησιν αυτών, και απεκτησεν ο

Ηΐσαάκ άπό τήν Ρεβέκκαν δύο τέκνα δίδυμα, τον Ήσαύ ώς

πρωτότοκον καί τον Ιακώβ ώς δευτερότοκον. Ό πρώτος ήτο-



— 58 —

δασύ; εις τό σώμα, άγροΐκος δέ καί τραχύς είς τους τρόπους
καί εγεινε κυνηγός· ό δέ δεύτερος ητο λείος είς τό σώμα καί
λεπτός είς τους τρόπους καί εγεινε ποιμήν. Ό Ισαάκ ήγάπχ
τόν Ήσαύ, διότι εφερεν είς αύτόν κυνήγια, ή δέ Ρεβέκκα
ήγάπα τόν Ίχκώβ, διότι πάντοτε εύρίσκετο εν τ*/) οικία:. Ό
'Ησαύ, ώς πρωτότοκος, είχε τά πρωτοτόκια, δηλαδή τά
δικαιώματα τού πρωτοτόκου υιού, καί ταύτα ήσαν τό νά θεω-
ρήται αύτός ώς αρχηγός τής οικογενείας εν τη άπουσία τού
πατρός. Άλλα τά πρωτοτόκια ταύτα εχασεν ό 'Ησαύ διά
~τήν λαιμαργίαν του, καί ιδού πώς. Ήμέραν τινά ό Ήσαύ
*έν ώ έπέστρεψεν άπό τό κυνήγιον κατάκοπος καί πεινασμένος,
• 'Ίακώβ εψηνε φακή ν καί έζήτησε παρά τού Ιακώβ όλίγην
-φακήν νά φαγη, ό δέ ' Ιακώβ ύπεσχέθη νά δώση είς τόν Ήσαύ
πινάκιον φχκής, άν δώση είς αύτόν τά πρωτοτόκιά του. Ό
Ήσαύ τότε έπώλησεν είς τόν Ιακώβ τά πρωτοτόκιά του άντί
πινακίου φακής, καί έβεβχίωσε τήν πώλησιν δι' δρκου.

ΠΟΡΙΣΜΑ.— Ή λαιμαργία ταπεινώνει τόν άνθρωπον άπεναντ1
τών άλλων, και κάμνει τδν λαίμαργον δοΰλον τής κοιλίας του καί
τών παθών.

(| § 13. Ευλογία του Ίόαάκ.

Όταν ό Ισαάκ έγήοασε καί δεν ήδύνατο πλέον νά βλέπ*
Λεν είς τόν μεγαλ·/)τερον υίόν του Ήσαύ- «Τέκνον μου, ίδο
εγήρασα καί δεν ήξεύρω τήν ήμέραν τού θανάτου μου· ύπαγ
λοιπόν νά κυνηγήσης καί νά έτοιμάσης φαγητά, καθώς τ
αγαπώ, διά νά φάγω καί νά σε εύλογήσω προτού νά άποθά
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>*»>». Καί ό Ήσαύ άνεχώρησεν άμέσως. Άλλ' ή Ρεβέκκα, η.
«ίποία ήκουσε τούς λόγους τούτους τού Ισαάκ, είτεν είς τον
"Ιακώβ· «'ΐδού ήκουσα, ότι ό πατήρ σου θά εύλογήση τον
«δελφόν σου Ήσαύ· ύπαγε λοιπόν ταχέως καί φέρε δύο τρυ-
βϊέρά ερίφια διά νά ετοιμάσω φαγητά, καθώς ό πατήρ σου τά
αγαπά, καί κατόπιν νά τά παρουσιάσης είς αύτόν διά νά
θάγγ) καί εύλογήση σε άντί τού άδελφοΰ σου». Ό δέ Ιακώβ
«πεκρ: θη* «Ό άδελφός μου 'ΙΙσαΰ είναι δασύς, εγώ δέ είμαι
Λείος" φοβούμαι δέ μήπως ό πατήρ μέ ψηλάφηση καί θά
Ιννοήση τήν άπάτην καί τότε άντί τής ευλογίας αύτού θά
*\άβω τήν κατάραν». Ή δέ μήτηρ άπήντησεν- «ας έλθη είς
®μέ ή κατάρα του, τέκνον μου, σύ μόνον κάμε τού; λόγους μου»,
ϊίαί ό Ιακώβ έπραξε κατά τήν συμβουλήν τής μητρός του.

Άφ' ου δέ ήτοιμάσθη τό φαγητόν, ένέδυσεν ή Ρεβέκκα τον
ΡΕακώβ μέ τό καλόν φόρεμα τού Ήσαύ, ετύλιξε δέ τούς βρα-
χίονας καί τον τράχηλόν του μέ τά δέρματα τών εριφίων διά
φαίνηται δασύς, καί κατόπιν τον ^νεβούλευσε πώς νά
ϊνροσφέρη τό φαγητόν είς τον πατέρα του Ότε δέ επλησίασεν
ϊΙ:Ιακώβ είς τον πατέρα του, ούτος ήρώτησε· «ποίος είσαι,
Ε^έκνον μου ;» καί έκεΐνος άπήντησεν αέγώ είμαι, πάτερ μου,
Ει Ήσαύ, ό πρωτότοκ^^σο-α^ καί έ'φερον τό κυνήγιον έγέρθητι
"όιπόν καί φάγε άπό αύτό καί δός μοι τήν εύλογίαν σου.» 'Ο
-Ισαάκ άπορήσ^ς πώς τόσον ταχέως έφερε τό κυνήγιον, είπεν-
^ τον Ιακώβ νά πλησιάση διά νά τον ψηλάφηση, άφ' ου δέ
?$ν έψηλάφησεν είπε ν «Ήμέν φωνή, φωνή Ιακώβ, αί δέ
[|ίρες, χείρες Ήσαύ.» Επειδή δέ δεν τον έγνώρισεν, έφαγε
|||ν κατόπιν ηύλόγησε τον Ιακώβ μέ τήν καλλιτέραν εύλο-
ί!αν. α Ό θεός, είπε, νά σοι δίδη άπό τά άγαθά τού ούρανού
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καί τής γής, καί νά δουλεύσωτιν είς σέ τά έθνη, νά γίνης .·
κύριος τού αδελφού σου, καί νά σέ προσκυνήσωσιν οί άρχοντες·.· ι
δστις σέ καταράται νά ηναι κατηρκμένος καί οποίος σέ εύλογη;
νά ηναι ευλογημένος.»

Μόλις ελαβεν ό Ιακώβ τήν εύλογίαν καί εξήλθεν εκ τού
δωματίου, ό Ήσαύ επιστρέψας εκ τού κυνηγίου ήτοίμασε ;
τά φαγητά καί εφερεν αύτά εις τδν πατέρα του καί είπε ν^ «ας .
σηκωθή ό πατήρ μου νά φάγη άπδ τδ κυνήγιόν μου διά νά με |
εύλογήση». Ό δέ Ισαάκ απήντησε- «ποίος είσαι, τέκνδν μου
καί εκείνος άπεκρίθη· «εγώ είμαι ό πρωτότοκός σου υίδς Ήσαύ^. 1
Καί ό Ίιαάκ έθαύμασε καί είπε· «ποίος ή το λοιπόν εκείνος, ξ
δστις μέ έφερε κυνήγιο,ν καί έφαγον προτού νά ελθης καί εύλ<5- ί
γησα αύτόν καί είναι πλέον εύλογημένος ; ό άδελφός σου ήλθε
καί μετά δόλου έλαβε τήν εύλογίαν». Ό Ήσαύ τότε ήοχισε I
πικρώς νά κλαίη καί νά ζητη καί ούτος εύλογίαν. Ό δέ πα-
τήρ του λυπηθίίς ηύλόγησεν αύτόν τοιουτοτρόπως· «νΕ/ε τά
αγαθά του ουρανού καί τής γής. άλλά μέ τήν μάχαιράν σου
θά ζήσης καί θά δουλεύσης είς τόν άδελφόν σου Ιακώβ».

/ !

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Ό Ιακώβ λαμβάνει τήν κυρίως εύλογίαν
του πατρός του, διότι ο Θεός αύτδν προώρισεν ώς άξιον νά γίνη πα-
τήρ πολλών γενεών. 2. Ή απάτη και δ δόλοι, τά όποια συνεβού-
λευσεν είς τ$ν Ιακώβ ή Ρεβέκκα, δεν μένουσιν ατιμώρητα παρά τοΐ
®εου.

 - ι

§ 14. Φυγη τον Ιακώβ είς Μεόοποταμΐαν.

{ Ή ζωή τού Ιακώβ εύρίσκετο πλέον έν κινδύνω διά τί?
μϊσος τού αδελφού του Ήσαύ, ή δέ Ρεβέκκα, βλέπουσα τόν
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:;κίνδυνον τούτον, συνεβούλευσε τον Ιακώβ νά άναχωρήση .καί
νά καταφυγή είς Μεσοποταμίαν προς τον άδελφόν της Λα-
βαν. Κατέπεισε δέ καί τον σύζυγόν της Ισαάκ νά έπιτρέψη
| τον Ιακώβ καί μεταβτ} είς τούς συγγενείς της διά νά λάβγι
εκείθεν γυναίκα.|Ό Ιακώβ λοιπόν, άφ' ού έλαβε καί πάλιν
τήν εύλογίαν τού πατρός του άνεχώοησε διά τήν Μεσοποτα-
μίαν. Τό εσπέρας μετά τήν δύσιν τού ηλίου εκοιμήθη καθ'
όδόν, θέσας ώς προσκεφάλαιον ενα λίθον καί ιδού είδε το
•εξής ό'νειρον : Είδε μίαν κλίμακα, ή οποία έστηρίζετο είς τήν
-γήν καί ή κορυφή της έφθανεν είς τον ούρανόν· καί οί άγγελοι
τού Θεού άνέβαινον καί κατέβαιναν έπ'' αύτής, είς δέ τήν
■κορυφήν τής κλίμακος εύρίσκετο ό Θεός, "όστις είπεν είς τον
Ίακιυβ α'Εγώ είμαι ό Θεός τού Αβραάμ καί τού Ισαάκ
τών πατέρων σου· τήν γήν ταύτην είς τήν οποίαν κοιμάσαι
■θά δώσω είς σέ καί τούς άπογό^ους σου, τούς οποίους θχ
^πληθύνω ώς τήν άμμον τής - θαλάσσης· εγώ θά σέ διαφυ-
λάττω δπου καί άν ύπάγης καί θά σέ επαναφέρω είς τήν γήν
■Ιταύτην». Ό Ιακώβ ήγέρθη έντρομος έκ τού ύπνου καί εφώ-
νησε· α πόσον φοβερός είναι ό τόπος ούτος»· έλαβε δέ τον λίθον
καί τον έστησεν ώς στήλην, καί είπεν, ό τόπος ούτος είνκι
■οίκος Θεού. /

Κατόπιν ό Ιακώβ μετά όδοιπορίαν ολίγων ήμερων έφθασεν
είς Χαρράν, οπού έξω τής πόλεως υπήρχε «ρρέαρ, είς τό όποιον
6ί ποιμένες έπότιζον τά ποίμνιά των. Έκει έγνώρισε τήν
θυγατέρα τού Αάβαν Ρχχήλ, ή όποία άμα εμχθεν, ότι είναι
ύίός τής Ρεβέκκας, έ'τρεξε καί άνήγγειλέ τό πράγμα είς τον
ατέρα της. Ό δέ Αάβαν μετέβη είς συνάντησιν τού Ιακώβ,
όν όποιον κατεφίλησε καί παρέλαβεν εις τήν οίκίχν του. Ό



"Ιακώβ διηγήθη όσα συνέβησαν είς τήν οίκίαν τού πατρός
του. Άφ' οδ δέ εφιλοξενήθη εκεί ολίγον καιρόν είπεν ό Αάβαν ;
«*ς τον Ιακώβ· «Δεν θέλω νά μοί δουλεύσης δωρεάν, διότι. |

συγγενής μου· είπέ μοι πόσον μισθόν θέλεις ;» Ο δέ
Ιακώβ άπήντησε· «θά σοι δουλεύσω επτά έτη διά τήν
Ραχήλ, τήν οποίαν θά λάβω ώς γυναίκα*· καί ό Αάβαν τό
«ίέχθη. ]

Ό Ιακώβ έδούλευσεν είς τον Αάβαν επτά έτη, άλλά-
χατά τήν έσπέραν του γάμου ό Αάβαν ήπάτησε τον Ιακώβ
καί εδωκεν, άντί τής Ραχήλ, τήν μεγαλειτέρα του θυγατέρα
Αείαν, ή όποιοι: είχε τους οφθαλμούς άσθενεϊς. Ό Ιακώβ δεν
Ινόησεν άμέσως τήν άπάτην, διότι κατά τήν συνήθειαν, ή
νύμφη εφερε κάλυμμα είς τό πρόσωπον, άλλ' ότε τήν πρωέαν- ;
ανεγνώρισε τήν Αείαν, είπεν εί; τον Αάβαν, διατί ήπάτησεν
αύτόν. Ό δέ Αάβαν, εδικαιολογήθη καί είπε* «Δεν ύπάρχει
συνήθεια εις τον τόπον μας νά ύπανδρεύηται ή νεωτέρα προ
τής μεγαλειτέρας. Δούλευσον καί άλλα έπτά έτη διά νά. |
"λάβης καί τήν Ραχήλ». Ό Ιακώβ, επειδή ήγάπα τήν Ραχήλ, |
βδούλευσεν άκόμη έπτά ε τη καί έλαβε καί τήν Ραχήλ. Έκ ·ί
τών δύο τούτων συζύγων ό Ιακώβ απέκτησε δώδεκα υιούς. |
Τά ονόματα αύτών είναι : Ρουβήν, Συμεών, Αευΐ, Ιούδας,
Ίσάχαρ, Ζαβουλών, Δάν, Νεφθαλείμ, Γάδ, Άσήρ, Ίωσή<ρ
*α1 Βενιαμίν. Έξ όλων τών υιών του ήγάπα ό Ιακώβ τους
δύο τελευταίους, διότι έγεννήθησαν έκ τής Ραχήλ.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. "Οπως δ Ιακώβ ά-πέφυγε τον κίνδυνον του
αδελφού το:», τοιουτοτρόπως και πας άνθρωπος άς πράττη δ'ταν-
«όρίσκηται είς κίνδυνον. 2. «Ο Ιακώβ ήπάτησε τον πάτερα του,
*α\ οδτος άπαταται άπδ τον Αάβαν, απολαμβάνων τά ϊσα.
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§ 15. Επάνοδος του Ιακώβ.

Ό Ιακώβ πλησίον του πενθερού του Λαβαν εδούλευσεν
«κτός τών 14 ετών καί άλλα 6 ετη. Ώς μισθόν διά τά ετη
ταύτα ο Ιακώβ συνεφώνησε μετά του Λάβαν νά λάβη δσα
πρόβατα καί δσαι αίγες θά γεννηθώσι κατά τό διάστημα
τούτο λευκά καί ποικίλα. Ό Ιακώβ διά νά άποκτήση πολλά
ποίμνια ελαβε τρεις ράβδους καί άφ'ού έκαθάρισε τόν φλοιόν,
ερριψεν αύτάς εντός τών ποτιστηρίων τών ποιμνίων. Ούτω δέ
τά ποίμνια, κατά θείαν θέλησιν, άμα ήγγιζον τάς ράβδους
έκείνας εγέννων λευκά καί ποικίλα. Καί εντός τών εξ ετών
τά ποίμνια του Ιακώβ ήσαν καί καλλίτερα καί περισσότερα
άπό τά άλλα ποίμνια του Λάβαν, καί διά τούτο ούτος ήοχισε
νά φθονη τόν Ιακώβ.

"Αλλ* ό Ιακώβ διετάχθη καθ' ύπνον υπό τού Θεού νά επι-
στρέψω είς τήν πατρίδα του, καί άφού έ'λαβε τάς δύο γυναϊ-
, κάς του κ«ί τά τέκνα του καί δλα τά ποίμνια αυτού, άνεχώ-
ρησε κρυφίως τού Λάβαν, δστις μετά τρεις ημέρας εμαθε τούτο
καί εσπευσε καί ε πρόλαβε τόν Ιακώβ πλησίον τού όρους Γ α-
ί Χαάδ. Έκεϊ επήλθε συμ,φίλίωσις αύτών καί άπεχωρίσθησαν
«ρηνικώς.

Ό Ιακώβ επειδή εφοβείτο τήν δργήν του Ήσαύ, έστειλε
: προς αύτόν ανθρώπους μετά πολλών καί πλουσίων δώρων διά
νά είδοποιήσωσι τόν ερχομόν αύτού. Όταν δέ ό Ήσαύ επλη-
ροφορι^θη, ότι δ Ιακώβ ερχεται, εξήλθε μετά τετρακοσίων
£»ων εις συνάντησίν του. Άλλ' δ Ιακώβ μαθών τούτο ενό-
; μισεν, ότι ό άδελφός του ερχεται νά. τόν καταδιώξη, καί διά

3
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τούτο παοεκάλεσε τον Θεόν νά τον σώση άπό τήν όργην τον»
Ήσαύ. Ό Θεός τότε διά νά ενθαρρύνη τον Ιακώβ έφχνη £ν
όράματι ώς άνθρωπος καί έπάλαισε μετά τού Ιακώβ καθ*
ολην τήν νύκτα χωρίς νά τον νικήση καί εϊπεν εις αύτόν
«επειδή έ.φάνης ισχυρός προς τον Θεόν θά είσαι ισχυρός καί
προς τούς άνθρώπου;». Καί ώνόμασεν ό θεός τον Ιακώβ μέ
άλλο ο'νομα Ισραήλ.

Τήν άλλην ήμέραν συνηντήθησαν οί δύο άδελφοί, καί ό μεν
Ία/.ώβ προσεκύνησε τον Ήσαύ καθώς καί αϊ γυναίκες αύτοΰ
καί τά τέκνα, ό δέ Ήσαύ ένηγκαλίσθη καί κατεφίλει τον
Ιακώβ, καί έκλαυσαν αμφότεροι. Κατόπιν προσέφερε πολλά
δώρα ό Ιακώβ είς τον άδελφόν του Ήσαύ, δττις ήναγκάσθη
διά τής βίας νά τά δεχθνί. Καί ή μέν μήτηρ αύτών Ρεβέκκα
δέν έζησε νά ιδη τον Ιακώβ έπιστρέφοντα, ό δέ πατήρ αύτών
'ΐσαάκ εζησεν έτη τινά κατόπιν καί άκολούθως άπέθανεν εν
ηλικία 180 ετών.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. "Οπως ό Ιακώβ παρεκάλεσε τον Θεόν να
τον σώση άπο τήν δργήν του Ήσαΰ, και κάθε ά'νθρωπος πρεπει νά.
•παρακαλή τον Θεόν νά τον σώζη άπδ πάντα κίνδυνον. 2. Είς τούς
εχθρούς μας νά κάανωμεν πάντοτε καλόν διά νά καταπραΰνωμεν την
δργήν των, όπως έπραΰνθη κα\ δ Ήσαΰ. 3. Ή Ρεβέκκα, διά την
άπάτην, τήν οποίαν εκαμεν, αποθνήσκει ~/ωρ\ς νά ?δη τδν Ίακώδ.

§ 16. Ό Ίω<ίιιφ και οί άδελ^αί τον.

Ό Ίχχώβ έξ όλων τών τέκν<ον του ήγάπα περισσότερον τον
"Ιωσήφ, διότι ήτο έκ τής Ραχήλ καί διότι ή το φρόνιμον χαΙ

/
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:λόν πχιδίον. Κχί διά τούτο τόν έ'/.χμε φόρεμα πκκίλον κχί
εκρχτει πάντοτε μαζί του. Άλλ* οί χδελφοί, επειδή
Ιλεπον τήν άγχπην ταύτην του πχτρός των κχί επειδή έφο-
όύντο μήπως ό[ Ιωσήφ γίνη ό κληρονόμος, ήρχισχν νά φθόνω-
ν αύτόν. Τό μίσος τών άδελφών έγινε πολύ μέγα, όταν ' ό
ωσήφ διηγήθη}είς αυτούς τά δύο όνειρα, τά όποϊχ είδεν. Είς
ό πρώτον ό'νειρόν ό Ιωσήφ είδ^ν,-ότι εύρίσκετο μαζί μέ τούς
ού; του, είς τόν άγρόν και έδενον δεμάτια, κχί τό μεν
ίϊκόν του δεμ.άτιον έστάθη ό'ρθιον, τά δέ δεμάτια τών αδελ-
φών του έ'πεσον κχί προσεκύνησαν αύιό.} Όταν ήκουσαν οί
Δελφοί του αυτό τό ό'νειρόν είπον' «μήπως θά γίνης βασιλεύς
κύριος ήμών καί θχ ^έ προσκυνήσωμεν» ; Είς τό δεύτερον
Κειρον είδεν ό Ίώσήφ, ότι ό ήλιος, ή σελήνη καί ένδεκα άστέ-
τόν προσϊκύνήσχν. Τό όνειρον τούτο διηγήθη ό Ιωσήφ είς
ΙΜυς άδελφού; κχί είς τόν πατέρα του, όστις είπε· «τί σημαίνει
ϊφδνειρον τούτο | μήπως εγώ καί ή μήτηο σου κχί οί αδελφοί
, θά ελθωμενίνά σέ πρόσκυνήσωμεν» ; Είς τόν Ιακώβ έ'κ1*—-
Ϊ'ϊν έντύ-ίααιν_τ.ά~ο/ειρα ταύτα τού Ιωσήφ, εντο οί αδελφοί ,
|ίλ» τόσον εμίσησάν αύτόν, ώστε άττεφάσισχν νά τόν φονεύσωσιν^
1 ί/Ευ^ον δέ ευκαιρία ν προς τόν κακόν τούτον σκοπόν, έν ώ
ιν ήαέρχν έ'στέιλε τόν Ιωσήφ ό πχτήο του είς τούς άδελ-
ς διά νά ΐδη χν ύγιαίνωσιν. Άμα δέ οί αδελφοί είδον τόν
ΙΜσήφ είπον· αίδού ό ενυπνιαστής έ'ρχετχι- τοίρχ λοιπόν άς
ν φονεύσωμεν κχ1 νά έίπωμεν είς τόν πατέρα μας, ότι κακόν
ιίον κατέφαγεν αύτόν· καί άς^ϊϊωμεν τί σημχίνουσι τά
ιρα αύτού». Ό Ρου^ήν όμως συνεβούλευσε τούς αδελφούς
/.ή χύτωσι τό αίμα τού άίελφού των, άλλά νά ρίψω,σι ν
όν είς ενα λάκκον, οπόθεν έσκέπτετο νά τόν σώση. "Κγινε



Ή ατώλησις τον Ίοοσήφ.

«Έν τω μεταξύ διήρχοντο εκείθεν έμποροι Ίσμαηλίται, οί
όποιοι μετέβαινον εις Αϊγυπτον. Τότε ό Ιούδας είπεν είς τούς
αδελφούς του- «Ποίαν ώφέλειαν θά έχωμεν άν φονεύσωμεν τον
άδελφόν μας ; άς πωλήσωμεν αύτόν είς τούς εμπόρους τούτους».
Καί οί άδελφοί έδέχθησαν τούτο, καί έπώλησαν τον Ίωσηφ
είς τούς Ίσμαηλίτας είκοσι χρυσά νομίσματα. Ό Ρουβην?
απουσίαζε κατά τήν^πώλησιν, έπειτα δέ άφ' ού έμαθε τό:
γεγονός έσχισε τά ιμάτια του. Οί δέ άλλοι άδελφοί έσφαξαν,
ίρίφιον καί μέ τό αίμα αυτού έβαψαν τό ποικίλον φόρεμα, το;
όποιον παρουσίασαν είς τον πατέρα των λέγοντες· «μήπως
φόρεμα τούτο είναι τού Ιωσήφ;- τό εύρομεν είς τον άγρόν»;]

— 36 — α

δεκτή ή συμβουλή αύτη, καί όταν επλησίασεν ό Ιωσήφ, οΐί

άδελφοί του τον συνέλαβον καί άφ' ού αφόρεσαν τό ποικίλο*

φόρεμα, τον έρριψαν είς τον λάκκον. Μετ' ολίγον έκάθησαν-
καί ετρωγον. -
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'Ο Ιακώβ" έγνώρισεν άμέσως τό ποικίλον φόρεμα, εσχισε τά
;ίμάτιά του καί εκλαιεν άπαρηγόρητος, λέγων* «κακόν θηρίον
-κατέφαγεν αύτόν». Συνήλθον οί υιοί του καί όλοι οί άλλοι
συγγενείς καί ήθελον νά τόν παρηγορήσωσιν, άλλ' ούτος
ίελεγε* «δεν θά παύσω τό πένθος εως ότου καταβώ είς τόν
$δην προς τόν υίόν μου».

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. *0 φθονερδς άνθρωπος τόσον τυφλώνεται
ίάπδ τδ πάθος του φθόνου, ώστε λησμονεί και τδ ιδιόν του αίμα.

Οί αδελφοί του Ιωσήφ πρώτον έρριψαν αύτον είς τδν λα'κκον,
έπειτα τδν έπώλησαν κανι κατόπιν ήπάτησαν τδν πατέρα των· έχ
τούτου βλ^πομεν, οτι ή μία αμαρτία γέννα ά'λλην, και αυτή πάλιν
-γέννα άλλη ν.

Ρητό ν. κΟπου ζηΛος χαϊ εφίθεια, εχεΐ άκατασναϋία καί
φα,νΛογ πράγμα». (Ίακ. 3, 16). ^ 7

11 ' _

Ι ' "7 4

§ 17. Ό Ία^ϋυ^ «αρά τω Πετε^ρη

και κατόπιν έν τη φι/λακη.

Οί έμποροι Ίσμαηλίται εφερον τόν Ιωσήφ είς Αϊγυπτον
ΕΚαί τόν έπώλησαν είς τόν Πετεφρήν, άρχιμάγειρον τού βασι-
λέως Φαραώ. Ό Πετεφοής ήγάπησε τόν Ιωσήφ διά τάς πολ-
Χάς άρετάς του, καί εκαμεν αύτόν οίκονόμον επί τού οίκου αυτού.
Ό δε θεός ηύλόγει τόν οίκον τού Πετεφρή. Ή σύζυγος όμως
τού Πετεφρή ητο πονηρά γυνή καί έμίσει τόν Ιωσήφ, καί διά
"τούτο ήμέραν τινά ψευδώς κατηγόρησεν αύτόν είς τόν σύζυγόν
"της, δστις άδίκως όργισθείς εναντίον τού Ιωσήφ, εκλεισεν αύ-
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τον εντός τού δεσμωτηρίου, δπου έφυλακίζοντο οί δεσμώται
του βασιλέως. 'Αλλ' ό Θίός καί εκεί έττεβλεττί τον Ιωσήφ, καί
διά τούτο ό άρχιδεσμοφύλαξ άφήκεν ελεύθερον τόν Ιωσήφ καί
ιω έίωκεν έςουσίαν νά φυλάττη τούς εκεί φυλακισμένους.

Μετ' ολίγον καιρόν όΦχροώ εφυλάκισεν είς τό δεσμωτήριον
τούτο τον άρχιοινοχόον αύτού καί τον άρχισιτοποιόν, διότι- 0
ήμάρτησαν εί; αύτόν. Καί τού; δεσμώτας τούτους ό Ίωσήφ^
εΐ^εν υπό τήν έξουσ'αν. Συνέβη μίαν νύκτα νά ΐδωσιν οί δύε^
ούτοι άστο .|ν όνειρον, καί διά τούτο τήν πρωία ν ήσαν τετχραγ—
μένοι καί συλλογισμένοι. "Οτε δέ ό Ιωσήφ τού; ήρώτησε τή\|
αίτίαν τής ταραχής των, εκείνοι απήντησαν, ότι είδον όνειρα
καί δεν υπάρχει κανείς νά τά έρμη γεύση* Καί ό 'ίωσ/.φ απήν-
τησε· «Μήπως διά τής βοηθείας τού θεού δέν ερμηνεύονται
ταύτα; διηγήθητε λοιπόν τά όνειρα».

«ΡΡ ; ν ;: ΒβΡ
«Κ- ΐϋΐ
ϋϋ.ν ΛΡ ■ Ει Ι νΡΚΐ I  11 νΐ^βι

Ό'Ιωσήφ εν ττ} φνλακί] εξηγεί τά όνειρα.



Ό άρχιοινοχόος τότε διγ,γήθη τό όνειρόν του ώς έξης·
«Κϊδον άπέναντί μου μίαν άμπελον, είς ταύτην δέ ύπήρχον
τρία κλήματα μέ ώρίμους σταφυλάς, έκράτουν δέ τό ποτήριον
τού Φαραώ είς τάς χείρας μου, καί είς αύτό έθλιψα σταφυλήν
και προσέφερον τό ποτήριον είς τόν Φαραώ διά νά πίη». Ό δέ
Ιωσήφ είπε· «Τό ό'νειρόν σου σημαίνει, ότι μετά τρεις ήμέρας
ό Φαραώ καί πάλιν θά σέ τοποθετήση είς τήν προτέραν σου
0εσιν, διότι τά τρία κλήματα είναι τρεις ήμέραι». Παρεκά-
λεςε δέ αύτόν δ Ιωσήφ νά μή τον λησμονήση, άλλά νά τόν
ενθυμηθη εν τη εύτυχί^ του, καί νά μεσιτεύση είς τόν Φαραώ,
διότι εφυλακίσθη χωρίς νά κάμη κανέν κακόν. Κατόπιν καί δ
άρχισιτοποιός είπε· «Μοί έφάνη, ότι εκράτουν τρία κάνιστρα επί
της κεφαλής μου· είς δέ τό επάνω κάνιστρον ύπήρχον διά-
φορα γλυκύσματα, άπό δσα τρώγει ό Φαραώ, καί τά πετεινά
τού ουρανού ήρχοντο καί ετρωγον αύτά». Ό δέ !Ιωσήφ άπε-
χρίθη· «Τό ό'νειρόν σου σημαίνει, ότι μετά τρείς ήμέρας ό
Φαραώ θά κόψη τήν κεφαλήν σου καί θά σε κρεμάση, τά δέ
ορνεα θά τρώγωσι τάς σάρκας σου». Μετά τρεϊς ήμέρας άλη-
6ώς ό μεν άρχισιτοποιός έκρεμάσθη, ό δέ άρχιοινοχόος προσε-
χλήθη είς τήν θέσιν του, άλλά ελησμόνησεν εντελώς τόν Ιω-
σήφ άπό τήν χαράν του. ^

ΠΟΡΙΣΜΑ.—'Ότ<*ν άδικώμεθα άπδ τούς ανθρώπους, πρέπει νά
υπομένωμβν τήν άδικίαν, διότι ή δικαιοσύνη του Θεου δεν θά βραδύ-
ν»! νά μας δικαιώση.

ί _
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§ 18. Άνυ^τωΛς του Ίωόήφ.

Μετά δύο ετη είδε καί ό Φαραώ εν μι^ε τη αύτρ
νυκτί, δύο όνειρα. Πρώτον είδεν, ότι εύρίσκετο πλησίον τού
Νείλου ποταμού καί έξ αύτού άνέβησαν επτά άγελάδες πα-
χείαι καί ώραΐαι καί εβοσκον κατόπιν δέ τούτων άνέβησαν
έκ τού Νείλου άλλαι επτά άγελάδες ίσχνχί κχί άσχημοι, αϊ
όποϊαι κχτέφχγον τάς πρώτας «γελάδας. Έκ τού ονείρου τού-
του έξύπνησεν δ Φαραώ, καί έπειτα πάλιν εκοιμήθη. Άλλ'
«ίδε καί δεύτερον ονειρον. Τφ εφάνη, ότι εκ της ιδίας ρίζης
έβλάστησαν επτά στάχυες μεστωμένοι κχί εκλεκτοί, καί κα-
τόπιν εφύτρωσαν άλλοι επτά στάχυες λεπτοί καί κακοί, οί
όποιοι κατέπιον τούς πρώτους στάχεις. Έξύπνησβ πάλιν ο
Φ; ραώ τεταραγμένος καί εσκέπτετο τί σημαίνουσι τά δνειρ*
ταύτα. Τήν πρωίαν δέ προσεκάλεσε δλους τούς σοφού; καί
έξηγητάς τής Αιγύπτου διά νά μάθη τήν σημασίαν τών ονεί-
ρων. Δυστυχώς όμως κανείς έξ όλων δεν ήδυνήθη νά έξηγήσΐ}
τά δνειρκ.

Τότε ό άρχιοινοχόος ενεθυμήθη τόν Ιωσήφ καί είπεν είς τάν
Φαραώ· «εις τήν φυλακήν υπάρχει εις νεανίας εβραίος, δστις
εξήγησεν ορθώς τά όνειρα, τά όποια εϊδομεν εγώ καί ό άρχισι-
τοποιός». Ό Φαραώ άμέσως εστειλε διά νά φέρωσι τόν Ιω-
σήφ, είς τόν όποιον έπειτα διηγήθη τά όνειρα. Ό δέ Ίωτηφ
άκούσας τά όνειρα είπε* «Βασιλεΰ, καί τά δύο σου δνειρ* ση-
μαίνουσιν εν καί τό αύτό πράγμα* αί επτά πρώται άγελάδες
παχεϊαι καί ώρχΐαι, καί οί επτά πρώτοι στάχυες μεστωμένο *
καί εκλεκτοί φχνερώνουσιν, ότι επτά ετη θ* γίνη μεγάλη
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υθηνία καί ευφορία καθ* δλον τό βχσίλειόν σου. Αί δέ επτά
Αγελάδες ίσχνχί καί άσχημοι καί οί επτά στάχυες λεπτοί καί
:ίακοί φχνερώνουσιν, ότι ύστερον}άπό τά επτά Ιτητής ευφορίας θά
^ίνη επί επτά ετη μεγάλη άκαρπία καί δυστυχία. Επειδή δέ
τό όνειρον έδευτερώθη, διά τούτο ταχέως καί θά άληθευση.
ΐΐύρέ λοιπόν άνθρωπον κατάλληλον νά συνάξη εις τας αποθή—
ιίάς δλους τούς καρπούς τών επτά ετών τής εύφορίας, διά νά
νρησιμεύσωσι διά τά άλλα επτά ετη τής πείνης».

Ό Φαραώ ηύχαριστήθη άπό τήν εξήγησιν ταύτην καί άπό
την συμβουλήν τού Ιωσήφ, καί είπεν »ίς αύτόν· «Επειδή ό
0εός εδειξεν είς σέ δλα ταύτα, δέν υπάρχει άνθρωπος φρονι-
μότερος άπό σέ καί καταλληλότερος. Σύ θά γίνης άρχων
δεύτερος επάνω είς τόν λαάν μου άπό σήμερον». Καί εδωκεν σ
&αραώ τό δακτύλιόν του είς τόν Ιωσήφ καί τόν ενέδυσε στο-
ί^ήν βασιλική ν, έπειτα δέ τόν άνεβίβασεν είς βασιλικήν άμαξαν
οαί διέταξε κήρυκα νά κήρυξη είς τόν λαο'ν, ότι ό Ιωσήφ
ϊίναι δεύτερος άρχων εφ* δλης της Αιγύπτου.

ΠΟΡΙΣΜΑ..— Οί ευσεβείς και Ινοίρετοι άνθρωποι με τήν δπομο-
ήν, τήν οποίαν δεικνύουσι πρδς ολας τάς αδικίας τών ανθρώπων,
αμείβωνται παρά του Θεοΰ μΐ τά μεγαλείτερα αξιώματα.

| Τροπάριο ν · Ίαχωΰ ώάύριτο τοΟ Ίωϋήφ τήν ότ4~
ψήσιν, και ό γενναίος εχάθηζο άραατι, ώς βαβιΛενς τιμώ-
μενος' τής Αιγύπτιας γαρ τότε ταϊς ήάοναΐς μή όονΜύόας^
ϊντεάοζάζετο παρά τοϋ βΛέποντος τάς τών ανθρώπων χας-
Ιίρς, χαι νέμ,οντος ϋτέφος αφθαρτον*. (Κοντάκ. Μ. Δευτέρας).

ί
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§ 19. Πρώτη μετάβαόις τών αδελφών
του Ίωϋη^ είς Α'ίγι/πτον.

"Ο Ιωσήφ κατά τά έπτά έτη τής εύφορίας έσυναξεν είς μεγά-
"λας άποθήκας δλους τούς περισσεύοντας σίτους ττς γή<;
Αιγύπτου. "Οταν δέ έφθασαν τά άλλα έπτά ετη τής δυστυ*
χίας ήνοιξε τάς άποθήκας και ήρχισε νά πωλη σϊτον ε|
όλους τούς κατοίκους. Άλλ' ή φοβερά πείνα δέν ήτο μόνο"^
είς τήν Αϊγυπτον, ήτο καί είς τήν γήν Χαναάν, δπου κατώκε
ό Ιακώβ. "Οταν δέ έμαθεν ό Ιακώβ ότι πωλείται σίτος εί
τήν Αϊγυπτον είπεν είς τούς υίούς του* «ύπάγετε είς τή
Αϊγυπτον καί άγοράσατε σϊτον διά νά μή άποθάνωμεν». Κ»
απέστειλε τούς δέκα υίούς του είς τήν Αϊγυπτον, κρατήσά
πλησίον του τον Βενιαμίν, διά νά μή πάθη καί ούτος κανδ
κακόν.

"Οτε ήλθον είς Αϊγυπτον οί δέκα υίοί τού Ιακώβ, παρόι
σιάσθησαν ενώπιον τού Ιωσήφ, τον όποιον καί προσεκύνησο
χωρίς νά τον γνωρίσωσιν. Εκείνος όμως άνεγνώρισεν αύτο
καί ένεθυμήθη αμέσως τά όνειρα, τά όποια είδεν έν τνί πατρι
του οίκίο:. Άλλ' επειδή ήθελε νά μάθη περί τού πατρός το
και τού Βενιαμίν, καί διά νά δοκιμάση αύτούς άν τώρα έγ
ναν καλοί άνθρωποι, τους %είπε μέ σκληρόν τρόπον «Εΐσ6
κατάσκοποι καί ήλθετε νά κατασκοπεύσητε τήν χώραν». Ούτ
δέ απήντησαν «"Οχι, κύριε, δέν είμεθα κατάσκοποι, άλ)ί
είμεθα άνθρωποι ειρηνικοί, τέκνα ενός καί τού αύτού πατρός
Είμεθα δώδεκα άδελφοί, άλλ' ό μέν νεώτερος εμεινε πλησίο
τού γέροντος πατρός μας, ό δέ άλλος άπέθανεν». Ό Ίωσή



ιί καί πάλιν προσεποιεϊτο, δΐι δέν πιστεύει είς δσα λέγουσι *αΙ·
|| είπε· «Τότε μόνον θά σά; πιστεύσω, ότι δέν είσθε κατάσκοποι,
εάν ύπάγη είς άπό σάς καί φέρη εδώ τον νεώτερον άδελφόν σας,
διότι άλλέως δέν θά έξέλθητε εκ τής χώρας ταύτης». Διέταξε
|·| δέ καί τούς έφυλάκισαν επί τρεί; ήμέρας. Τήν δέ τρίτην ήμέ~
ί ραν είπε πάλιν προς αύτούς· «'ΐδού, μόνον ένα θά κρατήσω άπό
| σάς είς τήν φυλακή ν, οί δέ άλλοι υπάγετε μέ τον σϊτον και
φέρετε τόν νεώτερον άδελφόν σας εδώ, διότι άλλέως θά άπο-
| θάνητε». Άκούσαντες ταύτα οί δέκα άδελφοί έλυπήθησαν-
ί! καί είπον μεταξύ των «Έπράξαμεν μέγα αμάρτημα εί; τόν
άδελφόν μας, καί διά τούτο τώρα πάσχομεν». Ό δέ Ρουβήν
I είπε* «δέν σάς είπον νά μή κάμητε άδικίαν είς τό παιίίον καί.
δέν μέ ήκούσατε; 'ΐδού τώρα τό αίμα αύτού ζητεί ίκδίκησιν».
Ταύτα, έλεγον, νομίζοντες, ότι ό Ιωσήφ δέν εννοεί τήν γλώσ--
σαν, διότι ούτος συνεννοεϊτο μέ αύτούς μέ διερμηνέα.

Η, Συνεκινήθη έκ τών λόγων τούτων ό Ιωσήφ καί άπεμα-
|· κρύνθη άπ' αύτών καί έκλαυσε. Κατόπιν δέ άφ' ού επέστρεψε
ί! πάλιν, έλαβε τόν Συμεών καί τόν έδεσεν ενώπιον δλων καί
|! τόν έφυλάκισε, τούς δέ άλλους άφήκε νά έπιστρέψωσιν εις τήν
πατρίδα των. Είς δέ τούς υπηρέτα ς είπε νά γεμίσωσι τούς
σάκκους σϊτον καί νά θέσωσι κρυφίως εντός τών σάκκων καί-
τά χρήματα ένός εκάστου άδελφού. Όταν δέ οί υίοί τοΰΙακώβ
έφθασαν είς τήν γήν Χαναάν, καί εύρον τά χρήματα εντός
τών σάκκων, ήπόρησαν διά τούτο καί έφοβήθησαν μήπως ά
άρχων τής Αιγύπτου θά τούς θεωρήση ώς κλέπτας' διηγή-
[! θησαν δέ τά πάντα είς τόν πατέρα των. Άκούων ταύτα ό·
|ί 'Ιακώβ ελυπήθη καί είπεν· «Ό Τωσήφ δέν υπάρχει πλέον, ό-
Συμεών Ικρατήθη είς τήν Αϊγυπτον, καί τώρα ζητείτε/ να-
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^λο£βητε καί τόν Βενιαμίν, δεν θα άφήσω ποτέ αύτόν διά νά
χαθτί καί ούτος καθ* όδόν, διότι ή απουσία του ταχέως θά
μοι φέρτ] τόν θάνατον».

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.— 1. Ή συνείδησις του αμαρτωλού άνθρωπου
- ούδέποτε "ησυχάζει, άλλά είς κάθε περίστασιν βασανίζει τδν άνθρω—
πον, καθώς φαίνεται είς τούς αδελφούς του Ιωσήφ. 2. Ό Ίωσηφ
Ινω ήδύνατο νά τιμωρήση τους αδελφούς του διά τήν άδικίαν, οχι
μόνον δεν κάανει τούτο, άλλ' ούτε τούς μισεί, τουναντίον δε λυπεΤται
καΝι κλαίει διά τήν στενοχωρίαν των. Ιδού λαμπρδν παράδειγμα δια
-τούς ανθρώπους.

/ §.20. Δευτέρα μετάβαϋτς τών αδελφών
.//\ τοΟ 'Ιωίίηφ είς Αϊγνπτον.

"Οταν ό σίτος ετελείωσεν, ό Ιακώβ είπεν είς τούς υίούς το»
*νά μεταβώσι πάλιν είς τήν Αϊγυπτον διά νά άγοράσωσι σϊτον.
Άλλ' οί υίοί του είπον, ότι είναι αδύνατον νά ύπάγωσι χωρίς
-τόν Βενιαμίν, διότι ό άρχων τής Αιγύπτου θά τούς τιμωρήσει
μέ θάνατον. Ό Ιακώβ καί πάλιν δεν επείθετο νά άφήση τόν
-Βενιαμίν, μόλις δέ επείσθη κατόπιν υπό τού Τούδα, δ οποίος
ν ύπεσχέθη, ότι αύτός άναλαμβάνει νά επαναφέρη τόν Βενιαμίν
σώον καί υγιή. Καί τότε δ Ιακώβ εδωκε τόν Βενιαμίν- καί
'είπεν είς τούς υίούς του νά λάβωσι διάφορα δώρα διά τον
άρχοντα τής Αιγύπτου, καί νά έπιστρέψωσι καί τά χρήματα,
τά όποια ευρέθησαν είς τούς σάκκους των. Οί δέ υίοί τού Τα-
•κώβ παραλαβόντες καί τον Βενιαμίν μετέβησαν είς Αϊγυπτον. |
Ό Ιωσήφ άμα εμαθε τόν ερχομόν τών άδελφών του, διέ-
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Λταξεν είς τούς ύπηρέτας του νά είσαγάγωσιν αυτούς είς τήν<
οίκίαν του καί νά έτοιμάσωσι τράπεζαν διά τήν μεσημβρία ν.
Ούτοι δέ όταν είσήλθον είς τήν οίκίαν εφοβήθησαν, μήπως
|·ΐϊάθωσι κακόν διά τά χρήματα, καί είπον είς τόν οίκονόμον
της οικίας, ότι εύρον εντός τών σάκκων τά χρήματα, τά
ιρποΐα έφερον οπίσω. Άλλ' ό οικονόμος είπε* «Μή «ροβεΐσθε,
|τά χρήματα ταύτα σάς έδωκεν ό Θεός τών πατέρων σας».
"Εφερε δέ καί τόν Συμεών έκ τής φυλακής καί εδωκεν είς
ίίαύτούς ύδωρ διά νά πλύνωσι τούς πόδας των.

Κατόπιν ήλθε καί ό Ιωσήφ, τόν όποιον άμα είδον οί αδελ-
φοί του έπεσον καί προσεκύνησαν καί προσέφερον είς αύτόν
τά δώρα. Ούτος τούς ήρώτησεν άν ύγιαίνν} ό γέρων πατήρ
' των, καί εκείνοι άπήντησαν «ύγιαίνει ό πατήρ μας, ό δούλός
ΙΙ^ου». "Επειτα ίδών τόν όμομήτριον άδελφόν του Βενιαμίν,
Ιίεϊπεν «Ούτος είναι ό νεώτερος άδελφός»; καί είπεν είς αύτόν·
00 θεός νά σε εύλογήση, τέκνον μου»· τόση δέ ήτο ή συγκί-
! ίνησίς του, ώστε δέν ήδυνήθη νά όμιλήσγ] περισσότερον καί
μετέβη είς τό δωμάτιόν του, δπου έκλαυσεν. Ακολούθως
άφ' ού ένιψεν τούς οφθαλμούς του, επέστρεψε πάλιν είς τούς
αδελφούς του καί διέταξε νά έτοιμασθγ) ή τράπεζα. Καί διά
^χ,έν τόν Ιωσήφ ήτοιμάσθη άλλη τράπεζα, κατά τήν συνήθειαν
|τών Αιγυπτίων, ό ιά δέ τούς άδελφούς του [άλλη τράπεζα,
«ις τήν οποίαν έκάθησαν ούτοι κατά τήν ήλικίαν. Όλα ταύτα
ΐίαθώς καί ή πενταπλασία μερίς τού φαγητού τού Βενιαμίν,,
•χράτουν αύτούς είς θαυμασμόν πολύν.

|| ΠΟΡΙΣΜΑ.—'Όπως ό Ιωσήφ έδοκίμα£ε φόβον κα\ στενοχωρίαν
ίτερον, τοιουτοτρόπως και οί άδελφοί του τώρα δοκιμοίζουσι τον
τδν φόβον και τήν ίδίαν στενοχωρίαν* ας διδαχθώσι λοιπόν οσοι
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μισουτι κα\ τυρρανοΰσιν άσπλάχνως τούς αδελφούς των χριστιανούς,
οτι κανι αύτο'ί θά περιπέσωσιν εις τάς ιδίας θλίβεις, με τάς οποίας
Ετυρρα'νηιαν Εκείνους.

§ 21. Ή φανέρωίίις του Ίωΰηφ
είς τους αδελφούς του.

Ό Ιωσήφ ακόμη ήθελε νά δοκιμάση, εάν οί άδελφοί του
μετενόησαν είλικρινώς δι' δσα εκαμον είς αύτόν. Καί διά τούτο
διέταξε τον οίκονόμον, άφού γεμισθώσιν οί σάκκοι νά βάλη
εντός αύτών τά χρήματα πάλιν, καθώς καί τό άργυρούν ποτή-
,ριόν του είς τόν σάκκον τού Βενιαμίν. Καί ό μεν οικονόμος
εκαμε κατά τήν διαταγήν τού Ιωσήφ, οί δέ ενδεκα άδελφοί,
λαβόντες τον σΐτον άνεχώρησαν την π ρωΐαν.

Μόλις όμως άπεμακρύ\Οησαν ολίγον δ Ιωσήφ είπεν είς τόν
οίκονόμον «υπάγε, καταδίωξον τούς άνθρώπους τούτους καί
είπέ ει; αύτούς· διατί άνταπεδώκατε. κακά άντί καλών ; διατί
εκλέψατε τό άργυρούν ποτήριον τού κυρίου μου» ; Όταν δ
οικονόμος επρόφθκσε τούς έ'νδεκ* άδελφούς καί είπε τούς£-
λόγους τούτους, εκείνοι έταράχθησαν καί είπον «Ήμεϊς δέν
εκάμομεν τοιούτον πράγμα, 'ίδού οί σάκκοι και εάν εύρεθί} τό
ν άργυρούν ποτήριον, τότε θά γίνωμεν όλοι δούλοι τού κυρίου
•σου». Ό οικονόμος ήοχισε νά έξιτάζη τούς σάκκους καί εύρεΒη
τδ ποτήριον είς τόν σάκκον τού Βενιαμίν. Και οί αδελφοί ίδόν-
•τες τούτο εσχισαν τά ίμάτιά των εκ τής λύπης και επέστρε-
ψαν οπίσω είς τήν Αϊγυπτον.

Ό 'ίωσήφ τότε είπε προς αύτούς· «Διατί έκάματε τό
πράγμα τούτο» ; εκείνοι δέ δέν ήςευρον πώς νά δικαιολογη-
^βώσι καί είπον* «'ίδού δλοι ημείς είμεθα δούλοί σου». Ό δέ
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πεκρίθη* «Όχι όλοι, άλλ' εκείνος μόνος θα γίνη δαΰ-
, είς τόν σάκκον τού οποίου ευρέθη τό ποτήριον, οί δέ
αναχωρήσατε». Ό Ιούδας όμως πλησιάσας είπε* «Συγ-
ε, κύριε, νά ομιλήσω ένώπιόν σου. Ό γέρων πατήρ
επειδή αγαπά τό παιδίον τούτο, δέν άφινε νά ελθη
μας εδώ, μόλις δέ εγώ κατέπεισα· αύτόν και άφήκε αύτο
εύθύνην μ,ου. Πώς λοιπόν τώρα θά έπιστρέψωμεν προς
χωρίς τό παιδίον τούτο ; Ούτος Οά άποθάνη
του. Καί διά τούτο κράτησον έμέ ώς δούλόν
τού πα ιδίου».



Ό Ιωσήφ δέν ήδύνατο πλέον νά ύποφέρη τήν συγκίνησιν,.
καί άφ' ου άπεμάκρυνε τούς ύπηρέτας, έφανερώθη είς τούς
αδελφούς του καί κλαίων είπεν αΈγώ είμαι ό Ιωσήφ· ζί);
άκόμη ό πατήρ μου»; Οί άδελφοί του τόσον έταράχθησαν,
ώστε δέν ήδύναντο νά όμιλήσωσιν. Ό δέ Ιωσήφ είπε πρός ι
αύτούς· α Πλησιάσατε, άδελφοί ρου, καί μή φοβεϊσθε διότι μέί|
ίπωλήσατε είς τήν Αϊγυπτον. Ό θεός μέ άνύψωσεν είς τήν|
θέσιν ταύτην διά νά σώσω καί τήν ίδικήν σας ζωήν άπό τήν ;
πεϊναν. Υπάγετε νά φέρητε καί τόν πατέρα μου καί κατοι-
κήσατε εδώ, διότι ή πείνα θά διαρκέση άκόμη επί πέντε έτη».
Ένηγκαλίσθη καί έφίλησεν έπειτα τόν Βενιαμίν καί κατόπιν!
τούς άλλους αδελφούς του, καί μετά ταύτα έστειλε πλούσια
δώρα καί βασιλικάς άμάξας, διά νά έλθη καί ο πατήρ του.

Ρητόν. «Έάν άφητε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα
αυτών, άφήΰει χαΐ ύμΐν ό πατήρ ύμ,ών ό ουράνιος. Έάν
^ι) ά<ρητε τοϊς άνθρώποις τά παραπτώματα αυτών, ονδε δ.
Λατηρ ύμ,ών άφήΰει τα παραπτώματα, ΰμών» (ΊΜατθ. 6,

14—15;.

5 22. Μετοίκηίίις τον Ιακώβ και τών νίών τον
εις Αϊγυπτον.

'· ,-^:: · ' .■ -νν . —' ■"■' Γ . --'.. - - "Ί

Ό Ιακώβ πληροφορηθείς ύπό τών τέκνων του, ότι ό
*Ιωσήφ ζνί καί είναι άρχων τής Αιγύπτου κατ' άρχάς δέν
Ιπ£στευσεν, άλλ' όταν είδε τά πλούσια δώρα καί τάς βασι-
λικά ς άμάξας μέ ένθουσιασμόν πολύν εϊπε" αθαυμαστόν
«ράγμα άν άκόμη ο υίός μου Ίώσήφ ζ·/)· θά υπάγω νά τόν

I . ί ~ ' ^ ... Λ . , :



Εδω προτού νά άποθά^ω». Ακολούθως δέ άνεχώρησεν ο Ίχ-
κώβ είς Αϊγυπτον, άφ' ού παρέλαβε τούς υίούς του καί τάς
οικογενείας των καί τούς άλλους συγγενείς, οί όποιοι άνήρ-
χοντο όλοι είς έβδομήκοντα πέντε ψυ^άς, κα(ίώς καί όλα τά.
ΰπάοχοντά του. Καθ' όδόν προσέφερε θυσίαν είς τόν" Θεόν, ό-
όποΐος εφανερώθη καθ' ύπνον καί είπεν εις -τόν Ίακώ.β, ότι
πάντοτε θά ήναι μαζί του καί δέν πρέπει νκ φοβήται. Έστει-
λε δέ ό Ιακώβ τόν Ίούδαν διά νά άναγγείλν) εις τόν Ιωσήφ
-την ελευσίν του.

Ό Ιωσήφ όταν έ'μαθεν, ότι ό πατήρ του ερ/εται, έςήλθεν
»:ίς προϋπάντησίν του είς. τήν χώραν Γεσέμ, όπου έ'γινεν ή.
«υνάντησις αύτών καί έκεϊ έ'πεσεν ό είς είς τον τρχχηλον τού
«λλου καί εκλαιον επί πολύ. Είπε δέ ό Ίχκώβ προς τόν Ίω-
Τίήφ' «τώρα άς άποθχνω, διότι είδον τό πρόσωπον σου». Ό
"Ιωσήφ μετά ταύτα παρουσίασεν είς τόν Φαρχώ τόν πατέρα
του καί τούς άδελφούς, ό δέ Φαραώ έχάρη διά τήν ελευσίν
των και παρεχώρησεν είς αύτούς. τήν εύφ·)ρον χώρα-' τής Αί-
νύπτου Γεσέμ προς κατοικίαν. Ό Ίχκώβ ήτο τότε 130
ετών, εζησε δέ έκεϊ καί άλλα 17 ετη.

Όταν δέ έπλησίασε τό τέλος του, τότε ό Ίωτήφ εφερεν
ενώπιον τού πατρός του τούς δύο ι^ίούς αύτού ΛΙα\α>σήν καί
Έφραίμ, τούς οποίους ό Ιακώβ κατεφίλησε και κατόπιν ηύ-
λόγησεν. Επίσης δέ ο Ιακώβ προσεκάλεσε καί όλους τούς
[άούς του, τούς οποίους εύλογών ενα, ε-α, προέλεγε /.αί τό
|ί.ελλον των όταν δέ ηύλόγει τόν Ίούδαν, προεφήτευσεν, ότι
ρκτης γενεάς του θά γεννηθγ) ό Σωτήρ τού κόσμου. Έπειτα
ί£πεν «'ίδού εγώ άποθνήσκω· επιθυμώ νά μέ θάψητε είς τόν
ΐ'άφον τών πατέρων μου παρά τήν Δρύν Μαμβρήο. Καί ταύτα
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άφ' ού εϊπεν έξηπλώθη είς τήν κλίνη ν καί άπέθανεν. Ό Ιω-
σήφ μετά τών αδελφών του καί όλης της συγγενείας- έθαψαν
κατόπιν τό σώμα τού Ιακώβ είς τόν τάφον τών πατέρων του
καί έ πένθησαν αύτόν επί ημέρας εβδομή κοντά.

Οί άδελφοί τού Ιωσήφ μετά ταύτα έφοβούντο μήπως ό
-Ιωσήφ τούς κακοποιήστ), άλλ' ούτος είπε προς αύτούς· «Μή
αοβήσθ:, άδελφοί μου, σεις εσκέφθητε εναντίον μου πονηρά,
άλλ' ό Θε;.ς μετέβαλεν αύτά είς άγαθά, διά να σωθνί πολύς
λαό;». Καί κατώ><.ησεν ό Ιωσήφ μετά τών αδελφών του
μέχοι τέλους τής ζωής. "Αμα δέ ένόησε τόν θάνατον είπε
προς αύτού;· «Έγώ άποθνήσκω· ό Θΐός θά σάς επαναφέρε
είς τήν γήν τών πατέρων μας. Σάς εξορκίζω δέ νά λάβητε
μαζί σας καί τά οστά μου διά νά θάψητε έκεϊ». Απέθανε
δέ ό Ίωσήρ έν ήλικία 110 ετών.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. — 1. Πολλάκις οι ά'νθρωποι θέλουσι νά Βλάψωσι τδν

άδελφόν των, άλλ' δ Θεο; μεταβάλλει τήν βλάβην είς σωτηρίαν.
2. ϋΟσον κανι άν ά5ικώμε0α υπό τών ανθρώπων, πρέπει νά αποδίδω—
μεν καλόν αντί κακοΰ, διά νά Ιχωμεν τήν εύλογίαν του Θεοΰ.
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ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΑΝΑΑΝ

(1450—1320 π. Χ.)
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§ 23. ΌΜαή/ίΛς,

4

Μετά τόν θάνατον του Ιωσήφ αργότερον άπέθανον και οί
άδελφοί του έν τη ·Αίγύπτω, οί δέ απόγονοι αύτών επληθύν-
■θησαν τ ν} βοηθεία τού Θίού. Δυστυχώς όμως βασιλεύς τής
Αιγύπτου έγινεν άλλος Φαραώ, ό όποιος δέν έγνώριζε τούς
Απογόνους τού Ιωσήφ. Καί επειδή έφοβεΐτο μήπως ήμέραν
τινά ένωθώσιν οί Ίσραηλϊται μέ τούς εχθρούς του καί θά κα- *
ταλάβωσι τήν βασιλικήν εξουσίαν, άπεφάσισε νά τούς κατα-
<ττρέψγ]. Δ'.ώρισε λοιπόν έπιστάτας νά τούς μεταχειρίζωνται
«ΐς β*ρείας εργασίας πρός κατασκευήν τειχών καί οίκοδομήν
πόλεων Άλλ' δσω τούς έβασάνιζον οί έπιστάται, τόσω ό

ι. .1

θεός τούς έφύλαττε καί καθ' έκάστην έπληθύνοντο. Τότε διέ-
ταξεν ό Φαραώ είς τάς μαίας τών Έοραίων, όταν γεννώνται
τά βρέφη νά τά πνίγωσιν άν είναι άρσενικά, νά περιποιώνται
δέ μόνον τά θηλυκά. Άλλ' αί μαΐαι, επειδή έφοβούντο τόν
Φεόν περισσότερον άπό τόν Φαραώ, είπον ότι, αύται προσκα-
λούνται άφ' ου γεννηθώσι τά βρέφη. Καί διά τούτο ό Φαραώ
διέταξε νά ρίπτωνται δλα τά άρσενικά βρέφη τών Έβραί(·ν
«ίς τόν ποταμόν Νεϊλον.
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νΚατά τάς ήμέρας εκείνας εγέννησε μία Εβραία άρσενικόν
παιδίον, τό οποίον έλυπήθη νά τό ρίψη είς τόν ποταμόν, διότι
ίτο ζωτ,ρόν καί ώραϊον, καί τό έκοάτησεν επί τρεις μήνας.
Επειδή όμως δέν ήδύνατο περισσότίρον νά τό κρύψη έν τη
οικία, διότι έφίβεΐτο μήπως φανερωθη, ελαβεν εν κάνιστρον,
το οποίον καλώς έπίσσωτεν, έντος δέ αύτού έβαλε τό βρέφος,
καί κατόπιν εθηκ& τό κάνιστρον πλησίον του — οταυού. 'ΕΙ δέ
αδελφή του παιδιού Μαριάμ παραμόνευε νά ΐδη, τί θά άπονίνη.

Ό Μοΐ >σης.

Τήν ιδίαν ήμέραν κατέβη ή θυγάτηρ του Φαραώ διά νά
λουσθτ, εις τον Νείλον. καί ίδούσχ τό κάνιστρον έστειλε μίαν
άπό τάς δούλας τη; διά νά τό λάβη κχί άφ' ού πχρετήρησεν
εντός τού κανίστρου παιδίον κλχ:.ο , είπε· «Τούτο είναι άπό
τών παιδιών τών Εβραίων». Τότε παρουσιάσθη ή άδελφη
τού παιδίου καί είπεν εις τήν θυγατέρα τού Φαραώ «θέλεις
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νά ποοσκαλέσω γυναίκα τροφόν (ίιά τό -ηται^ίον τούτο»; ή
Φυγάτηρ του Φαραώ ειπε προς αυτήν, «υπάγε», και Εκείνη
έκάλεσε την ί^ίαν μητέρα του παι^ίου, ή οποία καΐ ανέλαβε
μέ μεγαλην εύχαρίστησιν νά θηλάση το 'ίδι^ν της τέκνον με
ίι^ιαιτέραν άμοιβην. Ά<ρ' ου ηύζήθη άοκετά τό παι^ίον
εφερεν αυτό ή ώς τροφός μήτηρ του είς την κόρην του Φαραώ,
η οποία υιοθέτησε καί ώνόμασεν αΰτο Μω'ϋσην, <ϊηλα$ή ύ^ατό-
σωστον.

Όταν ά Μωϋσής εμεγάλωσεν εδιδάχθη" την σοφίαν καί τάς
τέχνας των Αίγυττίων. Άλλ' έμαθεν, ότι $έν ητο υιός της
■θυγατρός του Φαραώ, καί ότι ήτο Εβραίος, καί τούτο
βλέπων τους ομοφύλους του νά τυραννώνται υπό των Αιγυ-
πτίων ελυπείτο. Μίαν ήμέραν είδεν Αίγύπτιον ^έ^οντα ενα
Έβραίον, τόσον έλυπήθη ο Μαυιής, ώστε έφόνευσε τον
Αίγύπτιον, τον όποιον καί έκρυψεν εντός της άμμου. Την άλλην
δέ ήμέραν είδε £ύο Εβραίους νά φ.λονεικώσι καί λέγει προς
■τον ά^ικοΰντα· «£ιατί κτυπά; τον ά^ελφόνσου»; εκείνος δε
άπεκρίθη· «Ποίος σέ ε κάμε ν άρχοντα καί δικαστή ν είς ημάς ;
μτίπως θέλτ4ς νά μέ φονεύσης, δπως έφόνευτας χθες καί τόν
Αίγύπτιον»; Ό φόνος του Αιγυπτίου έγινε γνωστός καί είς τόν
Φαραώ, δστις έζήτει νά φονεύση τόν Μωϋσήν, άλλ' ούτος
χατέφυγεν είς—την γήν Μχ&ιάμ, δπου έποίμαινε τά πρόβατα
ρτού Ίοθόρ, του οποίου τήν θυγατέρα Σεπφώραν ελχβε σύζυγον.

0- ΟΟΡΙΣιΜλ. — Πολλάκις οί άνθρωποι προσπαθοΰσι να βλάψωσι και
να κατασ-ρέψωσι τους ά'λλους, άλλ' ό'ταν δ Θεός δίν 9ελη ουδεμία
ϊλάβη γίνεται.
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§ 24. Κλίτότς τον $ϊων'<ίέως·

Ό Μωϋσης έποίμαινε τά πρόβατα του πενθεροΰ του έπε
τεσσαράκοντα ετη, ότε ήμέραν τι\ά είδεν επάνω εις τό όρος
Χωρηβ [Λίαν βάτον, ή οποία εφ>έγετο, άλλα δέν κατεκαίετο.
"Οταν δε επλησίασε νά παρατηρη-ιη τό περίεργον τούτο πράγμα,. ί
ηκουσε φωνην, ή οποία ελεγεν εις αυτόν «Μωϋσή, Μαϋιή, μη
πλησίασης εδώ' λυσαι τό υπόδημα τών ποίων σου, διότι ό-
τόπος, εις τον όποιον ιστασαι, είναι άγιος, Έγώ είμαι ο θεός
τών πατέρων σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Εΐδον τά -]
δυστυχήματα του λαοΟ μου εν Αιγύπτιο, καΐ ηλθον νά σώσω-
τον λαόν και οδηγήσω αύτόν εις την γήν Χαναάν, ή οποία
ρέει γάλα καί μελι. Καί ίδοϋ θά σε αποστείλω εις τον βασιλέα ■
της Αιγύπτου Φαραώ δια νά ζήτησης του; Ίσραηλίτας κα'
οδήγησης είς τό ορος τούτο».

Ό Μωϋιης εδίσταζε κατ' άρ/άς νά κάμητόσφ μέγα έργον,,
διότι . εβλεπεν, ότι αί δυνάμεις του ήσαν ασθενείς* και διά.
τούτο λέγει προς τον θεόν' αΠώς θά καταπείσω τους Ίσραη—
λίτας, ότι συ με άπέστειλας, καθώς καί τον Φαραώ νά τους
άφτήση δια νά τους οδηγήσω είς τό ό'οος τούτο» ' Τότε ό Θεός.
«ίπεν είς τον Μωϋσην νά ρίψη την ράβδον του κατά γης· και
εχεΐνος την ερριψεν, ή δέ ράβδος μετεβληθη είς ό'φιν, όστις ]|
«τρόμαζε, τον Μωϋιήν Έπειτα ο θεός διέταξε τον Μωϋσην·
νά κράτηση τον όφιν εκ της ουράς, και ο δφις τότε μετεβλήθη,
πάλιν είς την ράβδον. Κατόπιν είπεν ο Θεός νά βάλη την
χεΐρά του είς τον κόλπον καί νά την έκβάλη· καί άφ' ού έκαμε
τοΰτο ό Μωϋσης, ή χειρ αύτου εγινε λεπρά· επειτα πάλιν διε—
ταξεν ό θεός τον Μωϋσην νά βάλη την χεϊρά του είς τον κόλπον-
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! καί νά τήν εχ-βάλη, οπότε εγινεν αύτη ύγιής όπως πρότερον.
Τελευταϊον εϊπεν ο θεός είς τόν Μωϋσήν, έάν εις τά ίύο
θαύματα δέν πιστεύσωσι, τότε νά λάβϊ] ύδωρ εκ τού ποταμού
*αί νά τό χύση είς τήν ξηράν, τούτο δέ θά γίνη αίμα.

Ό Μωϋσής άκόμη έδίσταζε καί είπεν είς τόν θεόν τό
Ιργον τούτο νά πράξη άλλος, διότι ούτος ητο ίσχνόφωνος καί
βραδύγλωσσος· άλλ' ό θεός είπεν είς αύτόν νά παραλάβϊ] καί
τόν άδελφόν του Ααρών καί μαζί νά εκτελέσωσι τήν διατα-
γήν. Ό Μωϋσής επί τέλους έπείσθη καί μετέβη είς τήν Α'ίγυ-
: *τον καί μετά τού Ααρών συνωμίλησε περί τής διαταγής
του θεού.

II Τροπάρίον.— ((ΠαρηΛθεν ή σχιά τοϋ νόμου, της χά-
ριτος έΛΰόύΰης' ώς γαρ ή βάτος ονχ εχαίιτο χαταρ.Ίίγομένη,
όντω παρθένος έτεχες χαι παρθένος εμεινας' άντι στύλου
πνρος δικαιοσύνης άνέτειΛεν ήΛιος, άντι Μωϋοέως Χριστός,
ή ϋωτηςία τών ψυχών ήμών». (Δοξ. β'. ήχου).

§ 25. Αι δέκα πληγαι τής Αιγύπτου.

III *

^Ο Μωϋσής καί ό Ααρών ήλθον είς τήν Γεσέμ, όπου κατώ-
κούν οί Ίσραηλϊται, καί έκεϊ συνήθροισαν τούς πρεσβυτέρους
||τοΰ λαού καί είπον τήν άπόφασιν τού θεού, ό δέ Μωϋσής
εκαμε τά τρία θαύματα. Τότε οί Ίσραηλϊται επίστευσαν καί
|ί«χάρτ.σαν, διότι ό θεός θά τούς σώση. Κατόπιν οί δύο αδελ-
φοί παρουσιάσθησαν ενώπιον τού Φαραώ καί είπον είς αύτόν·
«Κύριος ό θεός τού Ισραήλ διατάσσει νά άφήσης τόν λαόν
ιτου νά ύπάγη είς τήν ερημον νά λατρεύση αύτόν». Ό Φαραώ

Χ



άιιχ ηκουσε τους λόγους τούτους ώργίσθη καί είπε· «Ποίος
είνχι ό ©εός τοϋ Ισραήλ εγώ δεν ήξεύρω, χαί ιούς Ίσραη-
λίτας δεν άφίνω». Ό Μωϋσης διά νά καταπείση τον Φαραώ
εκαμε τά τρία θαύματα, ό Φαραώ όμως προσεκάλεσε τους
μάγου; του, οί ότοϊοι εκααον τά ίδια θαύματα, άλλ' ό ορς
τοϋ Μωϋσέως κατέρχγε του; άλλους ορεις. Ό Φαραώ οχι
μόνον δέν χφήκε του; Ίσραηλίτας, άλλά διέταξε τους ίπι-
στάτας νά β*σανίζω7ΐν αύτούς με βαρυτέρας εργασίας. Άλλ'
ό θεός όργισθείς διά την σκληρότητα τοϋ Φαραώ εστειλε τάς
Ιξης 10 πληγάς: 1. Ό Μωϋσης κατά διαταγήν τοϋ θϊθδ
έκτύπησε με την ράβδον του τον Νεΐλον καί τά ύδατα τοΰ
ποταμού μετεβλήθησαν είς αίμα. 2. Έστειλεν ό θεός βα-
τράχους είς δλην την Αϊγυπτον. 3 Σκνίπες εξηλθον από τό
χώμα της γης καί εβασάνιζον τους Αιγυπτίους καί τά ζφά
των. 4. Κυνόμυιαι είσήλθον είς τάς οικίας των. 5. θάνατος
εγινεν «ίς δλα τά ζώα τών Αιγυπτίων. 6. ΠληγαΙ εφάνησαν
είς τό σώμα τών Αιγυπτίων. 7. Χάλαζα κατέπεσε καί κατέ-
στρεψε τά <ρυτά της Αιγύπτου. 8. Άκρίδίς έπλάκωσαν την
γη ν κχί κατέφχγον δ,τι άφήκεν ή χάλαζα. 9. Σκότος πυκνό-
τατον έσκέπασε τήν Αϊγυπτον επί τρεις ήμέρας.

Ό Φαραώ είς εκάστην πληγήν άπεφάσιζε ν' άφ-^ση τους
Ίσραηλίτας, άλλ' ότε παρτήρχετο αύτη διά τών προσευχών
τοϋ Μωϋσέως, μετενόει πάλιν καί εσκληρύνετο ή καρδία αύτοδ
περισσότερον. Ό θ«ός τότε ηθέλησε νά δώση καί την τελευ-
ταίαν π>ηγην, ή οποία ητο η χειροτέρα δλων τών άλλων.
Διά τούτο είπεν είς τον Μωϋσην νά άγοράσΐ} εν άρνίον εκάστη
οικογένεια τών Ισραηλιτών, αί δε πτωχαί οίκογένειαι δύο η
τρεις όμοϋ, καί τό άρνίον τοϋτο νά σφάξωσι τό εσπέρας της



II ;1ΐ4 του μηνός Νισάν (=Μαρτίου), άφ'ου δέ το ψήσωσιν όλό-
ικλτρον. νά τό ρχγωσι μέ άζυχα καί ραδίκι*. "Ολοι δέ οί Ίσραη-
, !λΐτχι ν χ Ϋ]ναι έτοιμοι διά τήν άναχώρησιν, διότι έκείνην τήν
|>ύκτα θά έστέλλετο άγγελος υπό τού θεού διά νά σφάξη δλ*
|τά πρωτότοκα τών Αιγυπτίων άπ' άνθρωπου εως κτήνους,
ό δέ Φχραώ θά άφήστ} πλέον αύτούς νά άναχωρήσωσιν.
| Έπρεπε δέ οί Ίσραηλϊται μέ τό αίμα τού άρνίου νά χρίσωσι
«τάς θύρας των, διά νά μή είσέλθϊ} δ άγγελος καί είς τάς
ιδικάς των οικίας.

Κχί πράγματι τήν ώρισμένην νύκτα δ άγγελος έπάταξε τά
πρωτότοκα Αιγύπτου, οί δέ Ίσραηλϊται ετρωγον τόν έψημένον
αμνόν, Ιορτάζοντες τό Πάσχα των είς άνάμνησιν τής εξόδου
αύτών έξ Αιγύπτου. Ό Φαραώ τρομάξας εκ τής πληγής
ταύτης προσεκάλεσε τόν Μωϋσήν καί τόν "Ααρών καί είπεν
Γμς αύτούς νά παραλάβωσι τούς 'Γσραηλίτας καί ταχέως νά
άναχωρήσωσιν εκ τής Αιγύπτου.

ΠΟΡΙΣΜΑ.—Και σήμερον ύπάρχουσι πολλοί άνθρωποι, οί δποΤοι
Λαμβάνουσι διαφόρους πλήγάς υπδ του θεου, οπως δ Φαραώ* *αι
ίίνόσω μεν είναι αί πληγαί μετανοουσι, κατόπιν 5μως μένουσι πάλίν
«μετανόητοι.

5 26. Έξοδος τών Ισραηλιτών εξ Αίγιπτον.

Ύπό την δδηγίαν τού Μωϋσέως καί τού Ααρών συνηθροί-
<ϊθησαν οί Ίσραηλϊται, οι τίνες ανήρχοντο είς 600,000 μόνον
δρας καί ούτω τήν ιδίαν έκείνην νύκτα έξήλθον της Αιγύ-
πτου μετά τών γυναικών καί τών τέκνων καί όλων τών κτη-
νών αύτών. Ό Μωυσης ελαβε προσέτι καί τά οστά τοδ 'ϊω-



<τήφ. Καί διηυθύνθησαν προς τήν Έρυθράν θάλασσαν, ώς όδη-
γον έχοντες την μεν ήμέραν νεφέλην, την δέ νύκτα στύλον
πυρός. Άλλ' ό Φαραώ καί πάλιν μετενόησε διατί άφήκε τους
Ίσραηλίτας νά άναχωρήσωσι καί άπεφάσισε νά καταδιώξΐ),
αύτούς. "Ελαβε λοιπόν 600 εκλεκτά άρματα, δλους τους
Ιππείς του καί στρατόν πολύν κ<%£ ετρεξε κατόπιν των "Ισραη-
λιτών, οί όποιοι ε<ρθχσαν είς ττ.ν Έρυθράν θάλασσαν. Οί Ίσραη-
λϊται ΐδόντες τόν κίνδυνον ήρχισαν νά γογγύζωσι κατά του
Μωϋτέως, δστις όμως κατά διαταγήν του θεού έκτύπησε μέ.
την ράβδον του τά ύδατα της θαλάσσης, τά όποια εχώρισαν.
είς τό μέσον, καί ά<ρ* ου ήνοιξαν δρόμον εστάθησαν ώς δύο
τείχη. Τότε ό Μωϋσής ώδήγησέ τους Ίσραηλίτας δια, του
άνοιχθέντος δρόμου καί διέβησαν δλοι την Έρυθράν θάλασσαν
χωρίς νά βραχώσιν οί πόδες των. Οί δέ Αιγύπτιοι καταδιώ-
χοντες τους Ίσραηλίτας είσήλθον καί ούτοι είς την Έρυθράν
θάλασσαν, άλλ' ό Μωϋσής έκτύπησε καί πάλιν κατά δια-
ταγήν του θεού τά ύδατα μέ τήν ράβδον του σταυροειδώςΤ
χαί ταύτα ήνώθησαν και κατέπνιξαν πάντας τους Αιγυπτίους,
Τοιουτοτρόπως οί Ίσραηλΐται έσώθησαν εκ της καταδιώςεως:
τών Αιγυπτίων καί έδοξολόγησαν τόν θεόν, αίνουντες καί
«ύλογούντες αύτόν.

ΠΟΡΙΣΜΑ.—"Οταν δ άνθρωπος βαδίζη κατά τδ Θε7οννθελημα,
πάντοτε Ιχει δδηγδν την Θείαν βοήθειαν και δεν πρεπει νά φοβηται
τους καταδιώκοντας αύτόν, διότι ό θεός προφθάνει και τιμωρεί
αύτούς.

Τροπάριον.— Έν ττ\ Έςυθφα θαΑάαϋη τη< αΛειφογάμ,ον
νύμφης ειχων διεγράφη Λοτέ. Έχϊί ΔΙ ων σης διαιρέτης του
Ήδατος' ετθάόε ΓαβριήΑ, ϋαηρέτης του θαύματος. Τότε τοχ
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βυθον επέζενσεν άΰρόχως ΊόραήΑ, νυν όε τον ^
| £γένντ\αεν άοπόρως ή Παρθένος. '// θά.ϊασΰα
πάροδο γ τοϋ Ίοραή.Ι ε μην ε ν άβατος" ή άμεμπτος με.
χύηΰιν τον Έμμανουη.Ι εμειτεν άφθορος. Ό ω ι- -χαι »·.■
χαι ράνεις ώς άνθρωπος Θεός, εΛέησον (Δοξασι

ονταϊ
καί

* ^Χου)

αν

"λ""; _ ^ξ

Ί '"ν - »σίον

§ 27 Πορεία τών '1<$ραη*1*τών Οτ
είς το δρος Σίνα.

^ Οί Ίσραηλϊται όδηγούμε%οι. υπό του Θεού κατά τόν αύτόν-
ίΓρόπον, μετά τήν διάβασιν τής Ερυθράς θαλάσσης, διηυθύν-
θησαν προς τό όρος Σινά. Άλλ' έν τω μεταξύ συνήντησαν-
διαφόρους έρήμους, είς τάς οποίας δέν ευρισκον 'τροφήν καί
•3δωρ· καί επειδή ένεθυμοΰντο τά κρέατα καί τούς άρτους.
τής Αιγύπτου, έγόγγυζον κατά τού Μωυτέως καί τού Ααρών.
Προς κατάπαυσίΥ τών γογγυσμών τούτων Ιβρεξεν ό Θεός
ιίρτον εξ ουρανού, τό μάννα, τό όποιον έν εΐί^η πάχνης έπι—
πτεν έκάστην πρωίαν εκτός τού Σαββάτου, καί ήτο λευκόν
χαί γλυκύ Τό μάννα τούτο ήτο ή καθημερινή τροφή τών Ισραη-
λιτών καθ' ολην τήν διαμονήν των έν τη έρήμω επί έτη.
Επίσης δέ τό έσπέρας έστελλεν ό θεός εις αύτούς ό'ρτυγας:
•ιτρός τροφή ν των.

ί Μεθ' δλα ταύτα όμως οί Ίσραηλϊται έγόγγυζον κατά τού-
Μωϋσέως πάντοτε καί μάλιστα ότε μίαν φοράν είχον καί πάλιν
!!&λειψιν ύδατος. Ό Μωϋσής τότε κατά διαταγή ν τού Θεού,
|ςτύπησε διά τής ράβδου του επί τής πέτρας καί έξήλθεν
ιθονον ύδωρ, έκ τού οποίου έπιον όλοι, Άλλά καί οί Άμα—
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βήφ. Και επετέθηκαν εναντίον τών Ισραηλιτών. Ό δε Μωϋτής
Ύ°ν εΛ°ε τον Ίησοϋν -.ου Νχυή νχ έκλέξτ) χνδρας, μέ τους
πυρός. ? τ^ολεμήση τους Άμαληκίτας. Αύτός δέ μετά του
Ι0ραγ1·,ν χνέβη εις τό όρος και έχει προσηυχήθη εις τον θεόν,

• Γ

αυτους χείράς του ύψωμένας είς τον ούρα%όν άπό πρωίας
Ιππείς δύσεως του ηλίου, οπότε καί έηκήθησαν οί 'Αμα-
"ίνων'.αι. Κχτχ τον τρίτον μην* άπό της εξόδου των οί
*ίαι .τπλΐτ^αι εφφχσχν είς τήν ερημον Σινά., κχι εστρατοπέδευ-
σαν πληιίόν του όρους Σινά.

ΠΟΡΪΣΜΑ.ν-^Οκως οι Ίσραηλΐται έγόγγυζον κατά του Μωϋαέως,
τοιουτοτρόπως υπάρχουσι και σήμερον άνθρωποι, οί δποΤοι δεν ευχαρι-
στούνται άπο τα αγαθά του Θποΰ, άλλα πάντοτε γογγύζουτι κατ*

%

§ 28. Αί δέκα έντολαί-

Ό θεός ηθέλησε νά δώση είς τους Ίσραηλίτας καί νόμον
-διά νά ήξεύρωσι ποία είναι τχ καθήκοντα αύτών πρές τον θεόν
καί ποία είναι προς τον πλη-τίον. Διχ νά γείνη δέ δεκτός ό
νόμος ούτος ίΐπεν ό θεός προς τον Μωϋσην «Ύαΰτα 5 ιπε εις
τους Ίσραηλίτας. Σεις εΐδετε πόσα επρχξα είς τους Αιγυ-
πτίους διά νά σας σώσω. Καί τώρα εάν ύπχκούσητε είς τήν
φωνήν μου καί φυλχξητε τάς εντολά<- μου, θά είσθε δι' εμε ο
«κλεκτός λαός άπό δλα τά εθνηο. "Οτε δέ ο Ισραηλιτικός
"λαός ηκουσε ταϋτα παρά τοϋ Μωϋσέως άπεκρίθη· «Πάντα
-όσα είπε* ό θεός θά άκούσωμεν καί θά κάμωμεν». Κατόπιν
«ίπεν 6 θεός προς τον Μωϋσην. α "Ας άγνισθη καί άς καθαρισθεί
■ό λαός σήμερον καί αυριον, διά νά γίναι έτοιμος τήν τρίτην
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τμέραν· διότι τήν τρίτης ήμέρχν θχ καταβώ εις τό όρος Σ-.νά^
ενώπιον δλου τοϋ λάου* κανείς δέ άς μ ή πλησιάση είς το

οίος, διο'τι θά άποθάνη».

1} .

Πράγματι τήν τρίττ,ν ήμερα ν από πρωίας ηκούσθησαν βρονταί
κάί άστρχπαί καί φωνή σάλπιγγος έπί τ:·ϋ όρου; Σ'.νά, και

ί Η > » / " 1 ; / £

σκοτεινή νεφέλη εσκέπασεν αυτό. Ταύτα πάντα κατετρόμαξαν-
τΟύς Ίσραηλίτας, του; οποίους ό ιΜωϋτή; «οδήγησε πλησίον
τόΰ ό'ρους, επί τοΰ οποίου κατέβη 6.Θεός έν πυρί καί δια τούτο
έ<άπνιζεν δλον ώς κάμινος. Τότε μεγχλοφώνω; έλάλησεν ό
Ε'όός καί είπε ιά εξή;:

1. —«'Εγώ ειμι Κύριος ό Θεός σον, όστις εζήγαγόν σε έχ
Γής Αιγύπτου, έζ οίκου δονΛείας. Ουχ έσονται σοι Θιοι ετεροι
τΛήν εμον».

2.—«·0ν ποιήσεις σειντώ εϊόωΛον, ονδε ά.αντος 6μ(Μΰ ία,
Η'α εν τω ονοα> ώ άνω, καί όσα εν τ Τ] γη κάτω. και όσα εκ
όΐς νδασιν νποχάτω της γης· ον προσκυνήσεις αντοΐς, ουδέ
ί ή Λατρεύσεις αντοΐς».

3.— & Ου Λήψη τόόνομα Κυρίου τοϋ Θεού σου εχι ματαίων.
| 4.—«.Μ ν ήσθητ ι την ήμέραν τον Σαββάτου άγιαζαν αυτήν

ή μέρας έργα και ποιήσεις πάντα τα έ'ργα σον τη δε ήμερα:
ψέβίόμη σάββατα Κνρίω τω Θεώ σον».

5. — αΤίμα τον πατέρα σον και τήν μητέρα σου, ι να εν σοι
§ΐ>·ηται και ί'να μακροχρόνιος γένη ε.-τί της γί}ς της άγαθηςΤ
Κύριος 6 Θεός δίδωσί σοι».
β —«Ου φονεύσεις».
7.—α Ου/ μοι χείσεις «.
3.—αΟ υ κ. Ιέιίτ ει ς »
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9 .—Μ ώευόομαρτυρήσίΐς κατά τ ού χ.Ιησϊον σου μ,α,φ-
ζυρίαν ψενάή».

10.—«Ουκ επιθυμήσεις τ ην γυναίκα τού πΛησίον σον
ουκ επιθυμήσεις την οΐχίαν τον πΛησίον σου, οντε τον άγρον \
αυτού, ουτε τον χαΐύα α'υτοϋ, οντε την χαιδίσχην αντον, ]
οΰτε τους βόας αυτού, ούτε του υποζυγίου αντον, ουτε παν-
τός κτήνους αυτοΐ', ουτε όσα τώ π.Ιησίον σου εστίν». ^

Αί δέκα έντολαί.

Αύται είναι αί δέκα έντο./αί, αί δποϊχι περιέχουτι τά
ί*οντα τού άνθρωπου προς τόν Θεόν, αί τέσσαρε
τά καθήκοντα αύτού προ; τόν πλη?ίον,
Διότι ή μεν πρώτη εντολή μας διδάσκει, ότι
μόνος αληθινός Θεός, ή δέ δευτέρα εντολή
• είδωλολατρείαν, ή τρίτη εμποδίζει νά μεταχειριζώμεθκ
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III. ,

ί όνομα του Θεου με καταφρονησιν καί χωρίς καμμίαν αίτίαν
4 :ίαί ή τετάρτη μας προστάζει νά άγιάζωμεν τήν ήμέρχν της
Αναπαύσεως, ή οποία διά τους Εβραίους είναι τό Σάββατον,
ϊι'ήμάς δέ ή Κυριακή. ΑΣ δέ λοιπαί εξ έντολαί μας διδά-
I «τκουσι νά σεβώμεθχ τους γονείς μας, νά μή κάμνωμεν φάναν,
μήτε κλοπήν, μήτε άμαρτίαν σωματικήν, μήτε ψευδομαρτυ-
^ίαν, μήτε νά επιθυμώμεν κανέν πράγμα του πλησίον μας.
[ί Ά<ρ' ου ελάλησεν ό θεός τάς 10 ταύτας έντολάς προσεκ*-
"ΐίεσε τον Μωϋσην είς τό όρος Σινά διά νά δώση είς αυτόν τάς
εντολάς γεγραμμ,ένας. Ό δέ Μωϋσής άφήσας αντιπρόσωπων
του τόν Ααρών παρά τφ λα ω άνέβη είς τό ορος κατά τήν
έντολήν του θεοϋ.

Ρητόν.— «.Αγαπήσεις Κ~ύξ>ιον τον Θεόνσου εν ο.Ιη
καρδία σον, και εν ολι? ττ\ ψνχτ{ σον, και εν οΛη τη διά-
νοι α ϋου' αυτη εστί πρώτη και μεγάΛη εντοΛή' δευτέρα δε
ϊομοία αντγ' Αγαπήσεις, τον πΛησίον σου ώς σεαυτόν εν
ναύταις ταις δυσϊν εντοΛαις ο Λος 6 νόμος χαί οι προφ^ται
χρέαανται». (Ματθ. 22, 37—40).

II' '*· . '' . - ' \ ·

§ 29. Ό χρνόοϋς μόσχος.

ΙΊ!

Ό θεός εδωκεν είς τόν Μωϋσην επί τοϋ δρους Σινά τάς
ίέκα εντολάς γεγραμμένας μέ τόν θείον δάκτυλον είς δύο λι-
ντίνας πλάκας, είπε δέ είς αύτόν καί προφορικώς πολλάς
Ι^λλας διατάξεις. \Άλλ' επειδή ό Μωϋσής ε βράδυνε νά κατα-
|6?55, οι Ίσραηλίται ενόμισαν, ότι απέθανε, καί διά τοϋτο ήνάγ-

Ι;ι
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χασαν τόν Ααρών νά κάμη είς αύτούς θεούς διά νά τούς:
λατρεύσω ην. Ό δέ Ααρών φοβούμενος τήν όργήν αύτώ>*·
έσύναξεν όλα τά χρυσά ενώτια κ,αί τά κοσμήματα αύτών καί
έκαμε μόσχον χρυσούν, τον όποιον οί Ίσραηλϊται ήρχισαν νά
λατρεύωσιν ώς θϊόν. Ό θεός ώργίσθη άμα είδε ταύτα καί
είπεν είς τόν Μωϋσήν «Ταχέως κατάβα έκ τού όρους, διότι
ό λαός ούτος λατρεύει τά είδωλα, θά καταστρέψω τόν άχά-
ριστον τούτον λαόν». Ό δέ Μωϋσής παρεκάλεσε τον θεόν καί
είπε* «Παύσαι, Κύριε, τήν όργήν σου καί συγχώρησαν τήν
κακίαν αύτών διά τήν ύπόσχεσιν, ττ,ν οποίαν έδωκες είς τόν-
Αβραάμ χαί Ισαάκ καί Ιακώβ, ότι τό σπέρμχ των θά πλη- :
θύνης ώς τά άστρα τού ούρα\οϋϊ>. Ό θεος διά τήν παρά-
χλησιν ταύτην συνεχώρησε τούς Ίσραηλίτας.

Ό δέ Μωϋσής λαβών τάς δύο πλάκας κατέβη έκ τού όρους-
καί όταν είδε τόν χρυσούν μόσχον ώργίσθη καί έρριψε τάς δύο-
πλάκας κατά γής, αϊ όποΐαι συνετρίβησαν. Έπειτα έλ-χβε τόν
χρυσούν μόσχον καί τόν έκαυσε, τήν δέ στάκτην του ερριψεν είς
- τό ύδωρ καί έπότισε τούς Ίσραηλίτας εκ τού ύδατος διά νά
"μισήσωσι τά είδωλα. Καί άφ' ού επέπληξε τον Ααρών, διότι
Ικαμε τό θέλημα τού λαού, διέταξε τούς Αευΐτας καί έφόνευσαν
τού; αιτίου; τής άμαρτίας ταύτης άνδρας τρισχιλίους. Τήν δέ
άκόλουθον ήμέραν επέστρεψε πάλιν ό Μωϋσής είς τό όρος Σινά
*αί παρεκάλεσεν έκ δευτέρου τόν θεόν διά νά συγχωρήστ, τόν
·> λαόν. Ό δέ θεός συνεχώρησε τούς Ίσραηλίτας καί έδωκεν είς
τον Μωϋίήν άλλας δύο πλάκας, επί τών οποίων ήσαν αί δέκα
Ιντολαί. Ό Μωϋσής έμεινε πλησίον τού θεού τεσσαράκοντα
ήμέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας χωρίς νά φάγη καί χωρίς νά
σέ·»! τίποτε. Ή δέ όψις τού προσώπου τόυ έλαβε τόσην δόξαν^Ι
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ώστε όταν κατέβη έκ τού όρους οί Ίσραηλϊται δέν ήδύναντο
νά άτενίζωσιν είς τό πρόσωπόν του.

ΟΟΡΙΣ3ΊΑ. — Οί χα χο) και ά/άριστοι άνθρωπο ι, όσον και άν βλε—
•πωσι πανταχού τήν υπαρξιν του Θεοΰ, έν τούτοις μένουσι πάντοτε
τϊμαρτωλοι και ασεβείς.

30. Άνα^ώρηόις τών Ισραηλιτών
άπό του όρους Σννά.

|1 - * -- -

ο

Οί Ίσραηλϊται πλησίον τοΰ ορούς Σινά σιέμειναν επί εν
ϊίλόκληρον έτος, κατόπιν δέ τόσης άναπαύσεως έςεκίνησαν καί
ηοχοντο προς τήν γήν Χαναάν. Άλλά μόλις ήρ/ισάν τήν όδοι-
«ορίαν, ήρχισαν επίσης καί τούς γογγυσμού; κατά τού Μωϋ-
ίτέως καί τού Ααρών διά τά κρέατα καί τά κρόμμυα καί τά
(ϊκόρδχ τής Αιγύπτου, τά όποια τώρα έστερούντο. Ό 8ε Θεός
5'ιά νά παύση τούς γογγυσμούς τούτου; έστειλε κοπάδια όλό-
βληρχ όρτύγων είς τό στρχτο'πεδον τών Ισραηλιτών, άλλ'
&ύτοί έκ τής πολυφαγίας τών όρτύγων έπαθον φ^βεράν νόσον.
Κατόπιν δέ, άφ' ού έφθασαν είς τήν ερημον Φαοάν, ό Μωϋτής
||ίλεξε 12 άνδρας,ένα ες εκάστης φυλής, τούς οποίου; καί απέ-
στειλε διά νά κατασκευάσωσι τήν "γήν Χαναάν. Οί κατάσκο-
βίίι κατασκοπεύσαντες τήν γήν Χαναάν επανήλθον εί; τό στρα-
"$·πεδον μετά 40 ήμέρας καί έφερον διαφόρους καρπούς τής
ί?<ρόρου χώρας καθώς καί μίαν σταφυλήν, τήν οποίαν έβασταζον
άνδρες. Διηγήθησαν δέ ούτοι τήν μεγάλην εύφορίαν τής
ώρας, ή οποία ρέει άληθώς γάλα καί μέλι, άλλ' είπον ότι αί
λεις εΐναι μέ τείχη ισχυρά, οί δέ κάτοικοι έφχίνοντο ώ; γί-
«^ντες, εν ώ. αυτοί ησαν ώς άκρίδες άπέναντι εκείνων. Άμ*.

' 5
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ηχούταν τοϋ; λόγου; τούτου; οί Ίσραηλΐται εχλαιον δλην εκε£-
νην τήν \ύ<.τα καί έγόγγυζον κατά τοϋ Μωϋσέως καί τοϋ Ααρών
καί^^ον-βΕ'ίθε νά άπεθνήσκομεν είς τήν Αΐγυπτον, παρά είς
τήν έρημο ν ταύτην. Καί διατίό Θεός μας ώδήγησεν είς ταύτην
τήν χώραν, όπου θά διαρπάσωσιν οί εχθροί τά τέκνα μας;
Καλλίτερον είναι νά έπιστρέψωμεν οπίσω είς τήν Αΐγυπτον.»
Καί απεφάσισαν νά έκλεξωσι καί άρχηγόν διά τήν έπιστροφήν.
Τότε δύο εκ των κατασκόπων, ό Ίησοϋς τοϋ Ναυή καί ό Χάλεβ,
ηθέλησαν νά τοϋ; ένθαρρύνωσι καί είπον είς αύτούς' «ιΗ γη,
τήν οποίαν εϊ^ομεν, είναι εύφορος, καί ό θεός θά τήν δώση είς
-ήμάς. Μή φοβήσΟε τόν λαόν τούτον, διότι ο θεός εϊνε μαζί
μας* μή γίνεσθε δέ καί άποττάται άπό τοϋ Θεού». Εκείνοι
άμι ηχούσαν του; λόγους τούτου; ώρμησαν νά τους λιθοβολή-
σωσιν. Ό δέ θεός βλέπων τήν άχαριστίαν τώιΙσραηλιτών
ηθέλησε νά τοϋ; καταστρέψω αλλά ό Μωϋσής παρεκάλεσε
ινάλιν τόν θεον συγχωρ^στ). Τότε ό θεός δια τήν

παράιλησιν τούΛωϋσέω; δέν τους >Λτέστρεψεν, άλλα τους
*ατε£ίκασε νά^εριπλανώνται έν τγ ερη^,φ επί 40 ετγι καί νά
άποθάνωσι χαβ'ς νά 'ίδωσι τήν γήν της επαγγελίας, μόνον
δέ τά τέκνα νά κληοονομήσωσι τήν γήν ταύτην μετά
τοϋ Τ/.σοϋ τοϋΥΝαυή καί τοϋ Χάλεβΐ

ΠΟΡΙΣ>ΙΑ.—-^^άγνωμοσυνη και ή ^ί^αριστία ιτάντοτε. τιμω-ι
,ροΰνται υπο του Θεο^^καταστρο^ή*»

31. Τά τεόοίαράκοντα έτη έν τή έρήιιω

- Τήν άτόφασιν τζ '-'^ν τοϋ θεοϋ όταν εμαθεν ό λαό; Ισραήλ
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έλυπήθη καί επενθησε- τινές δέ δικ νά δε{ξωσι γενναιότητα
Ιήθέλησαν νά προχωρήσωσι προς τήν γήν Χανχάν, π Α τήν
θέλησιν του Μωϋτέως, άλλά κατεστράφησαν υπό τών Αμα-
ληκιτών καί τών Χαναναίων. Αφέθη δέ ό λαό; ούτος υπό του
θεού επί 38 ολόκληρα ετη καί περιεπλάνάτο είς τάς έρημους
Φαράν καί Σίν, δπου άπέθανεν δλη εκείνη ή γενεά, ή οποία
έ'δειξεν άποσταΉ'αν είς τόν Θίόν. Κατά τά ετη ταύτα της περι-
πλανήτίω; πολλά υπέφεραν οί Ίσραηλϊται, οιτινες πάντοτε
αχάριστοι έδείχθησαν προς τόν Θεόν. Τινές μάλιστα ηθέλησαν
νά κάμωσι καί τήν εξής παρανομίαν ; Ό Κορέ καταγόμενος
εκ της φυλής .ΑευΊ καί δύο άλλοι, ό Δχθάν καί ό Άβειρών,
καταγόμενοι Ια- της φυλής Ρουβήν, οί τρεις ούτοι μαζή μέ
25Ο πρετβυτέρους του λαού εζήτησχν νά εκλέγωντχι οί ίεοεις
καί ό άρχιερεϋς άπό δλας τάς φυλάς τών Ισραηλιτών καί οχι
μόνον όσοι κατήγοντο άπό του Αευΐ καί τού Ακοών. Άλλ'
ή θεία οργή ετιμώρησεν αυτούς, διό τι τόν μεν Κορέ, Δχθχν
Ι καί Άβειρών ή γή σχισθεΐσα κ,ατέπειε, τους δέ 250 πρεσβυ-
τέρους πυρ έξ ούρκνού πεσόν κανέφχγε. Καί άλλους δέ περί
τους 15 χιλιάδας δτοι ήσαν σύμφωνοι μέ αυτούς ό Θΐός ερόνευ-
|·3?ϊν εν μια ήμέρα. Τότε ό Μωϋτής διά νά μή γεννηθώτι καί
εις τό έξης τοιαύτα σκάνδαλα ελαβε 12 ράβδους, μίαν δι'
Ικάστην φυλήν καί έ'γραψε το ονομα τού 'Ααρών είς τήν ράβδον
:ής φυλής Αευΐ. Τάς 12 ράβδους εθηκεν είς τήν σκηνήν του
μαρτυρίου καί τήν ά/.όλουθον ήμέραν είδον, ότι ή ράβδος τού
ι,αρών έξήνθησεν άνθη καί έβλάστησε κάρυα, καί είς τό έξης
υλάττετο αύτη είς τήν σ«.ηνήν τούμ.αρτυρίου,Άρού έτελείω-
ιν τά 38 ε τη ^ής-πίρνπ'/Α. , ,.'Γτρ χ η λϊ τα ι έφθασαν

ΐν πρώτον μήνα τού 40 ίτους πλ^Γσ&ν'τηί Κάδης, οττ -' >,αί



πάλιν ήρχισαν γογγυσμοί διά τήν έλλειψιν ύδατος. Ό Μωϋσής
καί ό Ααρών παρεκάλεσαν τόν θ·όν διά τούτο, καί ό Θεός
είπεν είς τόν Μωϋσήν νά κτυπήση μέ τήν ράβδοντου τήν πέ-
τραν διά νά ίξέλθϊ) ύδωρ; Επειδή όμως οί δύο άδελφοί ήσαν
λυπημένοι εκ τού θανάτου τής άδελφής των Μαριάμ, καί
διότι έβαρύνθησαν τούς γογγυσμούς τού λαού, έδειξαν δυσπι-
στίαν είς τήν διαταγήν τού Θεού. Διότι όταν ό Μωϋσής επρό-
κειτο νά κτυπήση τήν πέτραν είπε· «μήπως έκ τής πέτρας
ταύτης θά έξαγάγωμεν ύδωρ»; Καί πραγματικώς έκ τής πέ-
τρας έξήλθεν άφθονον ύδωρ καί έπιον όλοι. Άλλ' ό Κύριος είπε
προς τόν Μωϋσήν καί Ααρών «επειδή δέν επιστεύσατε είς^τούς
λόγους μου, διά τούτο ό έν θά όδηγήσητε σεις τόν λαόν είς
τήν γήν Χαναάν.» Τό ύδωρ δέ εκείνο ώνομάσθη αύδο^ρ άντιλο-
γίας».

Κατόπιν οί Ίσραηλϊται έφθασαν πλησίον τού όρους
"Ωρ δπου καί άπέθανεν ό Ααρών,τόν όποιον έκλαυσεν ό λαός 30
ημέρας, άντί δέ αύτού άρχιεοεύς εξελέγη ό υιός του Ελεάζαρ.
Εντεύθεν έξεκίνησαν πάλιν καί επορεύοντο προς τήν Έρυθράν
θάλασσαν, άλλά πάλιν όλιγοψύχησαν καί έγόγγυζον κατά τού
Μωϋσέως λέγοντες· «Διατί μάς ώδήγησας έκ τής Αιγύπτου
είς ταύτην τήν έρημον νά φονευθώμεν διότι δέν ύπάρχει άρ-
τος, ούτε ύδωρ ή δέ ψυχή ημών άηδίασε τό μάννα». Ό δέ
θεός όργισθείς κατά τού άγνώμονος τούτου λαού άπέστειλε
φοβερούς όφεις, οί όποιοι μέτό δάγκαμά των έπέφερον άμέσως
θάνατον. Ό λαός βλέπων τήν τρομεράν καταστροφήν μετενό-
ησε καί έζήτησε συγχώρησιν άπό τόν Μωϋσήν, δστις παρεκά-
λεσε τον θεόν διά νά τούς ελεήση. ?0 δέ θεός είπε προς

αύτόν* «Κατασκεύασον όφιν χαλκούν καί στήσον αύτόν επί

%
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στύλου, καί δστις δάκνεται υπό δφεων, άς βλέπη είς αύτόν και
καί θά θεραπεύηται». Καί τοιουτοτρόπως εγεινεν ή θεραπεία
καί είς τήν φοοεράν ταύτην πληγήν.

Ρητόν.—«Καθώς Μωσης υψ ωϋε τόν όφιν εν ττ\ ερήμω,
όντως νάωβήναο όεϊ τον υίόν τον άνθρωπου" ϊνα πάς ό πι-
οτενων είς αυτόν μή άπόΛνται, ά.ΙΤ εχει ζωήν αίώνιον.

(Ίωάν. 3. 14—15).

^ 39. Τελευταΐαι τιαέραι του Νων^έως.

Κατόπιν πολλών δοκιμασιών, τάς οποίας ύ^έφερον οί
Ίσραηλΐται καί κατόπιν πολέμων, τους οποίους έκαμον πρός
τους περιχώρους λαούς, έφθασαν επί τέλους πλησίον του Ίορ-
δάνου ποταμού. Έκεΐ κατά διαταγήν τού Θεού ό Μωϋσής
ήρίθμησεν δλον τόν λαόν καί ευρέθησαν 600 χιλιάδες άνδρες
δυνάμενοι νά φέρωσιν δπλα. Ούδείς δέ πλέον έμεινεν εξ όσων
εξήλθον εκ της Αιγύπτου, εκτός τού Ιησού του Ναυή καί τοϋ
Χάλεβ. Ό Μωϋσής κατά παράκλησιν τών φυλών Ρουβήν καί
Γάδ καί της ήμισείας φυλής τοϋ Μανασσή, έ'δωκεν είς αύτάς
τήν άποκτηθεΐσαν εύφορον χώρ-χν είς τό άνατολικόν μέρος τοϋ
Ίορδάνου.

Τότε είπεν ο θεός πρός τόν Μωϋσήν «Άνάβηθι είς τό απέ-
ναντι δοος Ναβαϋ, καί ίδε τήν γήν Χαναάν καί τελεύτα εκεί
δπως καί ό άδελφός σου Ααρών άπέθανεν είς τό δρος *Ωρ,
διότι παρέβητε τόν λόγον μου καί δέν μέ ήγιάσατε είς το
ΰδωρ της άντιλογίας». Κατ' έντολήν δέ τοϋ θεοϋ ο Μωϋσης
Ιξέλεξεν ώς διάδοχόν του Ίησοϋν τόν Ναυή, είς τόν οποίον
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εϊπεν «Άνδρίζου και 'ίσχυε, διότι συ θά είσαγάγης τούς
Ίσραηλίτας εις την γην της ε π αγγελίας, ό δέ Θεός θά είνε
μαζί τουβ. "Επειτα δέ άφ' ού άπηρίθμησεν δλας τάς εύεργε-
σίας τού Θεού προς τόν Ίσραηλιτικόν λαόν κ>ί συνεβούλευσε
/ τόν λαόν νά μένη πάντοτε πιστός και άφωσιωμένος είς τόν
θεόν τών πατέρων του, άνέβη είς τό όρος Ναβαύ καί άπέθα-
νεν είς ήλικίαν 120 ετών καί έξέλιπεν ό μέγζς ούτος άνθρω-
πος τού Θεού, ό αρχηγός καί νομοθέτης τού Ισραήλ. Οί δέ
Ίσραηλϊται έκλαυσαν αύτόν κ.αί έπένθησαν επί 30 ήμέρας.

Ρητόν.—«Προ<ρήτην ήμ,ΐν αναστήσει Κύριος ό Θεος
ύμών εκ τών αόεΑφών νμών ώς εμέ, αντοϋ άχούσεοθε».
(Πραξ. Άπ.7.37.)

^ 83. Κατάκτηίίις! της γης Χαναάν.

Μετά τόν θάνατον τού Μωϋσέως είπεν ό Θεός προς Ίησούν
τού Ναυή' «Διάβα τόν Ίορδάνην ποταμόν σύ καί όλος ό λαός
καί έλθετε είς τήν γήν, τήν οποίαν θά σάς δώσω. "Ισχυε καί
άνδρίζου καί μή φοβηθης, διότι θά είμαι μαζί σου, δπου καί
άν ύπάγης». Τότε ό Ιησούς τού Ναυή ήτοίμασε τόν λαόν διά
τήν διάβασιν τού Ίορδάνου, ό όποϊος κατά τήν έποχήν έκεί-
νην τής άνοίξεως είχε πλημμυρήσει. Κατ' έντολήν τού Θ^^
«πρεπεν οί ιερείς οί φέροντες τήν κιβωτόν τής διαθήκης να ]
προηγηθώσιν, ό δέ λαός κατόπιν νά άκολουθνί. Μόλις δέ οί
ίερεϊς ούτοι έπάτησαν τά ύδατα τού Ίορδάνου, άμέσως έχώ-
ρισαν τά ύδατα τού ποταμού καί δσα μεν ήσαν προς τό
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κάτω μέρος ετρεξαν προς τήν θάλασσαν, δσα δέ ύδατα ήσαν
πρ όςτό ά\ω μέρος έστάβησαν.Οί ιερείς κρατούντες τήνκιβωτόν
εστ άθησαν, ό δέ λαός όλος διήλθε τον Ίορδάνην χωρίς νά
β ρέξγ) τούς πόδας του. Έν ώ δέ διέβαινον τον ποταμόν ό Ιη-
σούς· τού Ναυή, κατ'έντολήν πάλιν τού θεοΰ, εξέλεξε 12 άν-
δρας, ενα έξ εκάστης φυλνής, οί όποιοι ελαβον έκ του Ίορδά.
' νου 12 λίθους, τούς οποίους έ'στγ,σαν είς τό μέρος όπου έξήρ-
Ψ χοντο, καί άλλους 12 λίθους έ'στησαν είς τό μέρος, όπου έπα-
τησαν οί ιερείς, προς άνάμνησιν τής διαβάσεως. Τελευταίοι δέ
VI διέβησαν καί οί ιερείς, καί τά ύδατα τού ποταμού πάλιν ήρ-
ισαν νά τρέχωσι.
Ή πρώτη πόλις εμπροσθέν των ήτο ή 'ίεριχώ, ήτις είχεν
υρά τείχη Διά να κυριευθτί δέ αύτη, ό Θεός έ'δωκε τήν
εξής διαταγήν. Έπτά ιερείς νά προπορεύωνται μέ τάς σάλ-
πιγγας καί νά σαλπίζωσι, κατόπιν νά άκολουθώσιν οί ιερείς
οί φέροντες τήν κιβωτόν τής διαθήκης καί άκολούφυΰς νά άκο-
λουθ'7) όλος ό λαός έν σιωπν?, καί νά τριγυρίσωσι τά τείχη
| τής Ιεριχώ άπαξ μόνον τήν ήμέραν επί εξ ήμέρας, τήν δέ
έβ'δόμην ήμέραν νά περιέλθωσι τά τείχη έπτάκις καί νά κρά-
ξωσιν ολοι μέ φωνήν μεγάλην. Καί άληθώς τήν έβδόμ,ην ήμέ-
(|| ραν ε πεσόν τά τείχη τής πόλεως μ,όνα, οί δέ Ίσραηλϊται Ικυ·
ρίευσαν τήν Τεριχώ καί κατέσφαξαν τούς κατοίκους αύτής.
Οί βασιλείς τών περιχώρων όταν ήκουσαν τά κατορθώματα
Ισραηλιτών, έφοβήθησαν καί συνηνώθησαν διά νά πολε-
μ-ήσωσιν αύτούς, εκτός τών Γαβαωνιτών, οί οποίοι συνεμάχη-
σαν μετά τών Ισραηλιτών. Όταν δέ έ'μαθον τούτο οί άλλοι
βασιλείς, ηθέλησαν νά τιμωρήσωσι τούς Γαβαωνίτας καί έπο-
λιόρκησαν την Γαβαών. Άλλ* ήλθεν είς βοήθειαν ό Ιησού



του Ναυή μετά στρατού καί ένίκησε τους εχθρούς, οί όποιοι
■εν ω εφευγον επαθον καί άλλτ,ν καταστροφήν, διότι' εξ ουρανού
ίπεσε βροχή λίθων καί τους έφόνευσεν. Επειδή δέ επλησίαζε
νά δύτη ό ήλιος, ό Ιησούς τού Ναυή διά νά εξολοθρεύσω
όλους τους εχθρούς εκραξε· «Στήτω ό ήλιος κατά Γαβαών καί
ή σελήνη κατά φάλαγγα Αίλών»- καί έστησαν ό ήλιος καί ή
σελήνη εως ου εντελώς κατέστρεψε τους εχθρούς.

Ο Ίησονς τοϋ Ναυή διατάσσει τον Ηλιον νά μη δύση.

ι

Μετά ταϋτα οί Ί σραηλΐται εκυρίευσαν όλην τήν γήν της
επαγγελίας, τήν οποίαν έμοιράσθησαν αί 12 φυλαί τοϊτ
Ισραήλ. Έςεπληρώθη δέ τοιουτοτρόπως καί ή ύπόσχεσις τοϋ
θεού, τήν οποίαν εδωκεν είς αυτούς. "Οταν δέ ήσθάνθη το
τό τέλος τής ζωής του καί ό Ιησούς τού Ναυή προσεκχλεσϊ |;
τους Ίσραηλίτας καί ύπενθύμισεν είς αυτούς δλας τάς εύεργβ-

. /
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•σίας του θεού προς αύτούς καί τήν κατάκτηπν δλης της
!ΐ χώρας, συνεβούλευσε δέ αύτούς νά μένωσι πιστοί εις τόν
-άληθινόν θεόν καί νά μή λατρεύωσι τά είδωλα, ό δέ θεός
πάντοτε θά βοηθγ) αύτούς. Ούτοι

δέ ύπεσχέθησαν ότι θά
λατρεύσωσι Κύριον τόν θεόν, διότι αυτός είναι άληθινός
-θεός, ούδέποτε δέ θά λατρεύσωσι τους ψευδείς θεούς. Τότε
δ Ιησούς του Ναυή ελαβε μέγαν λίθον καί εστησεν αυτόν
άπέναντι της σκηνής καί εΐπεν «'ΐδού ό λίθιος ούτος θά είνε
εις μαρτυρίαν της ομολογίας σας». Κατόπιν δέ άπέθανε καί
ό πιστός ούτος δούλος τού Κυρίου είς ήλικίαν 110 ετών καί
Ιθαψχν αύτόν εν τώ όρε ι Έφραίμ.

ΠΟΡΙΣΜΑ. — Ό Θεος πολλάκις βραδύνει να έκτελέση τήν δοθεϊ-
-σαν υπόσχεσιν αύτου, ένεκα τών άιχαρτιών ήμων, ουδέποτε ομως
ληταονεΤ αυτήν^/



ΠΕΡΙΟΔΟ 13 ΕίΕωΑΒΐϊΗ

ΟΙ ΚΡΙΤΑΙ

(1320 — 1060 π. Χ.)

34. Ό Γεδεών.

Μετά τόν θάνατον Ιησού του Ναυή οί Ίσραηλίται ολίγον
κατ' ολίγον ήρχισαν νά λησμονώσι τόν άληθινόν Θεόν καί
ελάτρευον τους ψευδείς θεούς τών άλλων εθνών, εν τω μέσ^
τών οποίων κατωκουν. Ό δέ Θεός προς τιμωρίαν έστειλε διά-
φορα έθνη, τά οποία ύπεδούλωσαν αύτούς. Επειδή όμως,
όταν εύρίσκοντο εν κινδύνω, μετενόουν διά τά άμαρτήματά
των καί παρεκάλουν τόν Θεόν νά τους έλευθερώση άπό τους.
εχθρούς των, ό θεός τους έλυπεΐτο καί ήγειρεν ώς σωτήρας
αύτών άνδρας φρονίμους καί πιστούς κατά διαφόρους καιρούς.
Οί τοιούτοι άνδρες είναι οί Κριταί, οί οποίοι εν καιρώ πολέ- |
μου ήσαν οί άρχηγοί αυτών, εν καιρώ δέ ειρήνης εκρινον τόν
λαόν. Είς τόν Ίσραηλιτικόν λαόν άνεφάνησαν 16 Κριταί, οί
ονομαστότεροι δέ είνε ό Γεδεών, ό Ίεφθάε, ό Σαμψών, ό Ή-
λεΐ καί ό Σαμουήλ.

§ρ| Έκτές τών άλλων εχθρών, εϊχον οί Ίσραηλίται φοβερούς
εχθρούς καί τους Μαδιανίτας καί 'Αμαληκίτας, οί οποίοι επί
Μ5τά ετη κατά σειράν είσέβαλλον είς τήν Χαναάν καί τήν μέν



^ώραν ερήμωνον, τους δέ κατοίκους ήνάγκαζον νά φεύγωσιν
έίς τά σπήλαια. Οί Ίσραηλϊται μετενόησαν διά τάς άμαρ-
I |τίας των καί (ζήτησαν τήν βοήθειαν του Θεοϋ, δστ'ς λυπη-
θείς αύτοΰς έστειλε ν άγγελον προς τόν Γεδεών, υίόν Ίωάς,
καί είπεν είς αυτόν ((Ό Κύριος είναι μετά σοϋ ύπαγε νά σώ-
ίσης τόν λαόν Ισραήλ εκ τών εχθρών». Ό Γεδεών κατ' άρχάς:
εδίίϊ,ταζεν, έπειτα όμως έπείσθη υπό του αγγέλου καί άπεφά--
σισε νά ελθη εναντίον τών εχθρών. "Ελαβε δέ ό Γεδεών 10
άνδρας έκ τών δούλων του καί μετέβη τήν νύκτα μετ' αύ-
τών καί κατέστρεψε τό θυσιαστήρ.ον τού θϊού Βκαλ, τον
ρ-ποϊον έλάτρευον οί Μαδιανϊται καί άντί αύτοΰ έστη-
σε τού άληθ^νού Θεού θυσιαστήριον, δπου προσέφερε θυσίαν
ενα μόσχον. Οί Μαδιανϊται όταν έμαθον τούτο ώργίσθησαν καί
έζήτουν τον Γεδεών παρά τού πατρός του. Άλλ' ούτος άπήν-
τησεν «'Εάν ό Βάαλ είναι Θεός, άς τόν δικάση»· καί διά
Τούτο ώνομάσθη ό Γεδεών Ίεροβάαλ. Κατόπιν έσύναξεν ο Γε-
δεών ίζ δλων τών φυλών 32 χιλιάδας άνδρας, ό δέ Θεός-
όταν είδε τό πλήθος τούτο, είπεν είς τόν Γεδεών νά άπολύση
δλους τους δειλούς, καί ούτως έρ,ειναν μόνον 10 χιλιάδες.
Αλλ'επειδή πάλιν ήσαν πολλοί κατά διαταγήν τού Θεού ό
Γεδεών έςέλεξε μόνον 300 άνδρας ισχυρούς, είς τούς οποίους
δωκεν άνά μίαν σάλπιγγα κερατίνην είς έκαστον, μίαν ύδρίαν
ΐαί μίαν λαμπάδα. Τούς άνδρας τούτους έχώρισεν είς τρεις,
άςεις καί τήν νύ<τα περιεκύκλωσε ρ.έ αύτού; τό στρκτόπε—
ον τών Μαδιανιτών. Είπε δέ είς αύτούς όταν σαλπίση αύτός,-
τότε καί αύτοί νά σκλπίσωσι συγχρόνως καί άφ' ού σπάσωσί-.
τάς υδρίας νά κρατήσωσι τάς λαμπάδας άνημμένας. Τό συν-
άμα εδόθη, οί δέ 300 ώρμησαν σαλπίζοντες καί κράζοντες-

■



«Ρομφαία τώ Κυρίω καί τώ Γεδεών». Οί Μαδιανϊται τοσον
«τρόμαξαν, ώστε έτράπησαν εις φυγήν καί άπό τήν ταρχχήν
των έφόνευσαν άλλήλους. Μετά τήν νίκην οί Ίσραηλϊται ήθέ- ;
λησχν νά κάμωσι τόν Γεδεών βασιλέα, άλλ' ούτος είπεν· «ό
Κύριος θά είναι άρχων ήμών». Έκρινε δέ τόν λαόν επί 40 1
ετη καί άπέθανεν. *

Ρη,τόν. «Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ΐχποις,ήμεϊς άε εν
ονόματι Κυρίου τον Θεοΰ ι)μιν μεγα.Ιηνθυΰόμεθα*. (Ψαλμ.

19· 8.)· _

35. Ό Ίεφθάε.

Μετά τόν θάνατον τού Γεδεών οί Ίσραηλϊται ε λησμόνη-
σαν πάλιν τόν Θεόν καϊ έλάτρευσαν τά είδωλα· ό Θεός όμως
οργισθείς εστειλεν εναντίον των τούς Άμμανίτας, οί όποιοι
έβασάνιζον αύτούς. Επειδή δέ πάλιν μετενόησαν καί παρεκά-
λεσαν τόν Θεόν νά στείλη είς αύτούς τήν βοήθειάν του,
ο Θεός άπέστειλεν ως σωτήρά των τόν Ίεφθάε. Ούτος γενόμενος
άρχηγός αύτών ήλθεν εναντίον τών εχθρών, τούς οποίους καί
κατώρθωσε νά νικήση. Δυστυχώς ομως προ του πολέμου έκα-
με μίαν άνόητον εύχήν είς τόν Θεόν, ότι εάν νικήση τούς Άμ-
μανίτας, θά προσφέρε θυσίαν είς τόν Θεόν, εκείνος, « οποϊος θά
έξέλθη πρώτος εκ τής οικίας του είς συνάντησιν αύτοΰ.
"Οταν δέ επέστρεφε νικητής είς τήν οίκίαν, εξήλθε πρώτη ή
μονογενής θυγάτηρ τόυ μετά τυμπάνων διά νά ύποδεχθή τόν
^πατέρα αύτής. Ό Ίεφθάε ίδών τήν θυγατέρα του εσχισε τά
ιμάτιά του εκ τής λύπης καί είπεν είς αύτήν τήν εύχήν, τήν
οποίαν εκαμεν είς τόν Θεόν. Ή δέ ευσεβής κόρη άμα ήκουσε
τούτους τούς λόγους, είπεν- «άφου, πάτερ μου, εκαμες τοιαύ=
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την εύχήν είς· τόν Θεόν καί ενίκησας τους 'Αμμανίτας, εγώ-
είμαι πρόθυμος είς τήν θυσίαν». Έζήτησε μόνον άδειαν παρά
του πατρός της δύο μηνών δια νά ύπάγη καί κλαύση μέ τάς
φίλας της είς τά όρη τόν πρόωρον θάνατόν της. Μετά τήν
επιστροφήν ό Ίεφθάε εθυσίασεν είς τόν Θεόν τήν θυγατέρα
αυτού μέ πολλήν θλίψιν· αϊ δέ θυγατέρες τών Ισραηλιτών-
μέτέβαινον είς τά όρη κατ' έ'τος καί επί 4 ημέρας έθρήνουν-
τόν θάνατον αυτής. Ό Ίεφθάε έκρινε τόν λαόν επί 6 ετη.^'

: ΠΟΡΙΣΜΑ. Την ευχην και το τάξιμον νά κάμωμεν εις τον Θεον
κατόπιν πολλής σκέψεως, δια νά μή μετανοώμεν έπειτα πικρως.

36. Ό Σαμψών.

Μετά τόν θάνατον τού Ίεφθάε ό Θεός παρέδωκε τους
'Ισραηλίτας είς χείρας τών Φιλισταίων επί 40 ετη, διότι
*αί πάλιν τόν έλησμόνησαν. Αϊ καταδρομαί όμως, τάς οποίας
Απέφερον ύπό τών Φιλισταίων, τους ήνάγκασαν νά ενθυμηθώσν
τον Θεόν, τόν όποιον παρεκάλουν'νά τους σώση εκ τών χειρών
τών εχθρών. Ό εύσπλαγχνος Θεός πάλιν τοϋς έλυπήθη καί
έστειλεν ώς ελευθερωτήν τόν Σαμψών, υίόν Μανωέ, Ό Σαμ-
ψών εκ κοιλίας μητρός ώρίσθη ύπό τοϋ Θεοϋ διά τήν σωτη_
^αν τών Ισραηλιτών, διότι άγγελος Κυρίου εφανερώθη είς
ε·ήν μητέρα αύτοϋ, ή όποία ήτο στείρα καί εΐπεν εί; αύτήν,
ί»ίτι θά γεννήσγ) υίόν, όστις θά είναι άφιερωμένος εις τόν Θϊόν.
^αί διά τοϋτο δέν πρέπει νά πίϊ) ποτόν τής άμπέλου, μήτε
φάγη άκάθαρτον, κατά τόν νόμον, ποτέ. δε νά μή κόψ#
Ν'·&ί τήν κόμη ν τή; κεφαλής του.

. .. ...
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"Οταν ο Σαμψών έ'φθασεν είς ήλ-,κίαν μετέβη μετά τών γο- |
νέων του είς Θχμναθά διά νά λάβη ώς γυναίκα θυγατέρα
τών Φιλισταίων. Είς τόν δρόμον δέ συνάντησε λέοντα, τόν
όποιον μέ τήν δύναμιν τοΰ Θίοΰ έσπάραςεν ώς ερί<ρ*.ον. Καί ι
μετά τινας ημέρας, όταν πάλιν έπήγαινε νά κάμη τόν γάμον
του, έπέρασεν άπό το μέρος τοϋ φονευμένου λέοντος καί ειδεν, |
ότι αί μέλισσαι εχαμον (^ιΓ-εντός* του στόματος του λέοντος* |
ελαβε τό μέλι καί εφαγεν, ε^ωκε δε καί είς τοΰ; γονείς του. !
Κατόπιν είς τόν γάμον, δαου ήσαν καί 30 προσκεκλημένοι I
είπεν εις αύτου;· «Θά σά; ειπω εν αίνιγμα, καί άν τό εύρητε,
θά σάς ίώσω 30 σινδόνας καί 30 στολάς, κ ν δέ δεν τό εύ- |
ρητέ, ?εϊς θά. δώσητε εις έμέ ταυταο. Εκείνοι έδέχθησαν, καί
είπεν είς αυτούς τό εξής α'ίνίγμχ* «τροφή έξήλθεν έχ, τοΰ τρώ-
γοντος καί γλυκύ άπό ισχυρού». Έ,τειδή δέ εκείνοι δέν ήδυ-
νήθησαν νά εύρωσι τό αίνιγμα, κατέφυγαν είς τήν γυναίκα τοΰ :

» < >?*/ » ν ' I |

Σαμψών, ή οποία εξηπάτησεν αυτόν καί τό έμαθεν, έπειτα όέ |
τό είπε καί εις έχείνους. Καί ούτοι είπον εις τόν Σαμψών* «τί
γλυ*ύτερον μέλιτος καί τί ίσχυρότερον λέοντος»; Ό Σαμψών
ενόησε τήν άπάτην, μετέβη όμως είς τήν Άσκάλωνα, καί
φονεύσας 30 Φιλισταίους, ελαβε τας στολάς των, τάς οποίας I
-εδωκεν είς αύτούς.

Αργότερο ν επειδή ό πενθερός του ένύμφευσε τήν γυναίκα |
τοΰ Σαμψών μέ άλλον σύζυγδν, ώργίοθη ο Σαμψών καί
συνέλαβε 300 άλώπεκας, τάς οποίας έδεσε άνά 2 εκ
της ούράς, ίίς τό μέσον δέ έβαλε καί μ.ίαν άννημένην
λαμπάδα καί τάς άπέλυσε. Τοιουτοτρόπως δέ κατέ<αυσεν
-ολα τά σπαρτά τών Φιλισταίων. Τήν καταστ^οφήν ταύτην
•ίδόντες οί Φιλισταϊοι προς εκδίκησιν κατέκαυταν τόν πεθερό^
-του καί τήν θυγατέρα του, καί τήν οίκίαν αύτών, έζήτουν δέ

" -V
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άπό τους Ίσραηλϊτας καί τόν Σαμψών. Οί Ίσραηλϊται τότε
φοβηθέντες έστειλαν τρεις χιλιάδας άνδρας καί ευρον τόν
Σαμψών εντός ενός σπηλαίου καί τόν παρεκάλεσαν νά παρα-
δοθτ), καί ά<ρ ού τόν έδεσαν μέ δύο δυνατά σχοινία τόν
παρέδωσαν είς τούς Φιλισταίους. Άλλ' ό Σαμψών έλαβε
δύναμιν έκ τού Θεού καί έκοψε τά σχοινία, εύοών δέ μίαν
σιαγόνα όνου !<ρόνευσε μέ αύτήν Φιλισταίους

Ο Σαμψών φονεύει με μίαν σιαγόνα ονου χιλίονς Φιλιαταίονς.

Άλλοτε πάλιν ό Σαμψών μετ«βη είς Γάζαν, πόλιν τών
Φιλισταίων, καί όταν έμαθον τούτο οί Φιλισταΐοι έκλεισαν
'?άς πύλας τής πόλεως διά νά τόν «ρονεύσωσιν. Άλλ* ούτος
":ό μεσονύκτιον άνεχώρησε καί ίδών τάς πύλας κλεισμένας,
?σπασεν αύτάς καί τάς μετέφερε ν επί τού ώμου είς τήν κορυ-
$ήν τού άπέναντΐ' όρους. Τότε οί Φιλισταΐοι κατέφυγον ίΐς
"^ήν «ρίλην τού Σαμψών, τήν Δαλιδά, ή οποία ητο Φιλισταία
^αΐ κακή γυνή. Είς αύτήν ύπεσχέθησαν πολλά χρήματα δια
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νά κατορθώση νά μάθη πού ευρίσκεται ή μεγάλη δύναμις-
τού Σαμψών. Ή αλλόφυλος αύτη γυνή πράγματι κατόπιν-
πολλών παρακλήσεων καί πολλών δακρύων εμαθεν ότι η,
δύναμις τού Σαμψών ευρίσκεται είς τάς τρίχας τής κεφαλής
του. Ή φανέρωσις αύτη τού μυστικού εφερε τήν καταστρο-
φήν τού Σαμψών. Διότι ή Δαλιδά άφ' ού άπεκοίμησε τόν
Σαμψών έξύρισε τήν κόμην του καί προσεκάλεσε τούς Φιλι-
σταίους, οί όποιοι συνέλαβον αύτόν καί τόν ετύφλωσανΤ επει-
τα δέ τόν εφερον είς τήν φυλακήν καί τόν ήνάγκασαν νά
άλέθη.

Μετ' ολίγον καιρόν οί Φιλισταΐοι έώρταζον μεγάλην έορτήν
προς τιμήν τού θεού των Δαγών, όπου συνηθροίσθησαν τρεϊς
χιλιάδες άνδρες, εκτός τών γυναικών καί τών παιδιών. Ώδή-
γησαν εκεί προς εμπαιγμόν καί τόν Σαμψών, τού οποίου αί-
τρίχες τής κεφαλής είχον αύξηθή. Ή οικία εκείνη έστηρίζετο
είς δύο στύλους, πλησίον τών οποίων ιστατο ό Σαμψών, όστις
άφ' ού έκλαυσε καί παρεκάλεσε τόν Θεόν νά τόν ένισχύση,
ενηγκαλίσθη τούς δύο στύλους καί είπεν- «Άς άποθάνη ή ψυ
χ^ μου μετά τών άλλοφύλων». Εύθϋς δέ κατέπεσεν ή οικία
καί κατεπλάκωσε πάν τας τούς αλλοφύλους μετά τού Σαμψών;.

Ούτος ε κρίνε τόν λαόν 20 ετη.

^ ·

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. — 1.Ενόσω δ άνθρωπος μένει πιστός είς τάς έντο-
λάς του θεού εχει ώς σκέπην τήν θείαν βοήθειαν, οταν όμως λησμο
ν^ αυτά ς, χάνει την βοήθειαν του θεοΰ. 2. Πρέπει νά άποφεύγωμε
τδν γάμον μετά αλλοφύλων.
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39. Ό Ήλεί.

Μετά τόν θάνατον του Σαμψών ώς Κριτής τού Ισραηλιτι-
κού λαου και άρχιερεύς συγχρόνως ύπήρχεν ό 'ΙΙλεί, όστις μετά
ίτών δύο τέκνων του Όφνεί και Φ.νεές κατωχει εις την Σηλώ4
οπου ήτο καί ή σκηνή τού μαρτυρίου μετά της κιβωτού
της διαθήκης. Κατά τάς ήμέρας ταύτας τοϋ Έλεί, εζη
£νθρωπός τις ονομαζόμενος Έλκανά, όστις ήτο έκ τής φυλής
Έφραίμ καί είχε σύζυγον ονόματι Άνναν. Ή Άννα, ί-ειδή
δέν είχε τέκνα, μετέβη ήμέραν τινά μετά τοΰ Έλκανά ιίς
την Σηλώ, διά νά προσφέρη θυσίαν καί νά παρακαλέση τόν
;Φεόν διά τέκνον* εν τ*/) προσευχή της παρεκάλει τόν Θεόν καί
ί Ιλεγεν, ότι εάν γεννήση τέκνον άρσενικόν θά τό αφ'.ερώσΐ) εις
ί'^όν θεόν. Άλλ επειδή ή Άννα επί πολλήν ώραν προσηύχε-
Ηρ με πικραμένην καρδίαν καί μέ χείλη μόλις κινούμενα, ο
;^ΙΙλεί τήν ένόμισεν ώς μεθυτμένην καί ήθελε νά την δίωξη.
"Αλλ' οτε εμα,βε τήν θλΐψιν της Άννης, είτεν ίΐς αύτήν
ΰπαγε εν ειρήνη, εϊθε δέ ό θεός τού Ιτραήλ νά σοι δοίση
Ματά τήν παράκλησίν σου»^-

Αληθώς ή παράκλησις αύτη είσηκούτθη, διόπ ό θεός
[άρισεν είς τήν Άνναν υίόν, τόν οποίον ονόμασε Σαμουήλ καί
'<^ιτά τήν ύπόσχεσίν της, άφ' ου τόν άπεγαλάκτησε προσέφε-
είς τόν θεόν ώς άφιέρωσιν. Βαθμηδόν κ,αί χ,ατ' ολίγον ό
αμουήλ ήλικιώθη καί μέ πολλήν φρόνησιν 6πη;έτει εις τόν
όν τοϋ θεοϋ, εν ω τά δύο τέκνα τοϋ Ήλεί ήσαν άνθρωποι
'^Φεβείς καί άρπαγες, αρπάζοντες καί αύτάς τάς θυσίας τάς
"ίροσφερομένας είς τόν θεόν. Δυστυχώς δέ ό Ήλεί έφίοετο

6
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πολύ επιεικώς προς τά τέκνα του, τά οποία εγένοντο καθ*
εκάστην χειρότερα. Διά τούτο ό Θεός ηθέλησε νά δείξη ώς
έξης εΐ; τόν Ήλεί, ότι αν δέν διορθώση τά τέκνα του, ταύτα
θά τιμωρηθώσιν.

Έν ώ μίαν νύκτα ό Σχμουήλ εκοιματο έν τω ναφ, ήκουσε
φωνήν νά τόν καλή «Σαμουήλ, Σαμουήλ»· καί ούτος ένόμι-
<?εν, ότι ό Ήλεί τόν ζητεί καί άμέσως έτρεξεν είς αύτόν. Ό
δέ Ήλεί τω είπεν «.δέν σέ έφώνχξκ,-'ύπαγε νά κοιμηθ^ς». Ό
Σχμουήλ έπχντ,λθε καί άπεκοιμήθη, άλλά καί δευτέραν φοράν
ήκουσε τήν αύτήν φωνήν* «Σαμουήλ, Σαμουήλ»" οπότε καΙΙ
πάλιν μετέβη είς τόν Ήλεί, δστις καί πάλιν είπεν ότι δέν τόν
εκάλεσ«ν. Άλλ' ή φωνή εκείνη ήκούσθη καί τρίτην φοράν καί!
δ Σαμουήλ προσήλθε καί τρίιτην φοράν προς τόν Ήλεί, όστις!
πλέον ένόησεν, ότι ο Θεός φωνάζει τό παιδίον. Καί είπε προς!
τόν Σαμουήλ- «ΰπαγε, τέκνο* μου, διά νά κοιμηθης, καί άν
άκού-ης πάλιν τήν φωνήν έκείνην, είπε, λάλει, Κύριε, καί
ακούει ό· δούλος σου». Ό Σαμουήλ ε πράξε κατά τήν όδηγίαν
τού Ήλεί, δ δέ Θεός έφανέρωσεν είς τόν Σαμουήλ τήν καταΙ
στροφήν τού οϊκου Ήλεί διά τάς άδικίας τών υίών του, τοίίί'
οποίους δ πατήρ δέν ενουθέτει. Τήν επαύριον ό Σαμουήλ εφο,-
€ηθη νά φανερώση τό όραμα είς τόν Ήλεί, άλλ' ούτος έζήτη;
σε τήν φκνέρωσιν αυτού, καί τοιουτοτρόπως εμκθί τήν χπ&
•φασιν τού θεού.

Καί κατόπιν τούτου ό Ήλεί χφή'.ε τά τέκνα του είς τ4
ιδίαν κατάστασιν, ή δέ τιμωρία τού θεού δέν έορχδυνε ν
έ'λθϊ). Οί Φ.λ'.σταϊοι έκίνησχν πόλεμον κατά τών Ίσρχηλιτώ|ι
οί όποιοι φ^βηθέντες ηλθον προς τόν Ήλεί καί έζ-ήίησαν ττ
κιβωτόν τή; διαθήκης. Άλλ' ούτος διά ν* τούς ένθχρρύ
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έστειλεν είς τόν πόλεμον καί τού; δύο υιούς του Όφ\εί καί
•φινεές. Ή μά/η ητο πολύ φοβερά, οί δέ Φιλισταΐοι ένίκησαν
τούς Ίσραηλίτας, έκ τών όποίων έφονεύθησαν τριάκοντα χι-
λιάδες μετά τών δύο τέκνων τού Ήλεί, ήρπχσαν δε καί τήν
κιβωτόν τής διαθήκης. Ό Ήλεί έκάθητο έτι τής έδρας καί
Ιπεριέμενεν ειδήσεις τού πολέμου. "Αμα δέ ή<ουσε τόν θάνατον
τών τέκνων του καί τήν άρπαγήν τής κιβωτού τής διαθήκης,
Ιπεσεν άπό τής έδρτς του_, συνέτριψε τόν νώτόν του καί άπέ-
6ανεν είς ήλικίαν 90 ετών. "Εκρινε δέ τόν λαόν επί 20 έτη.

ΠΟΡΙΣΜΑ. Έκ του μαθήματος τούτου άς δ'.οχχθώτιν οσοι γο-
ι/Ξΐς τιαρααελουσι τήν πρέπουσαν άνατρορήν τών τέ<νων των, ποίον
τέλος περιμένει κα\ αύτού; και τά τέκνα των.

38. Ό Σαμουήλ.

| · . .-'■■■.:. ' ....
Μετά τόν Ήλεί, Κριτής τών Ισραηλιτών έγινεν ό Σαμουήλ,

τόν όποιον δλοι έσέβοντο καί ήγάπων ώς προφήτην τού θεού.
"Ούτος διά νά ένθαρρύνη τούς Ίσραηλίτας προσεπάθησε νά εν-
δυναμώσω) τό θρησκευτικόν αύτών φρόνημα, τό οποίον εντελώς
||χε καταπέσει. Καί προ; τόν σκοπόν τούτον έδίδασ*ε τόν
^αόν τήν μετάνοιαν καί· τήν —ίστιν είς τόν θεόν τών πατέρων
ν, τή· αποφυγήν τή; είδωλολατρείας καί .τόν έςαγνισμόν
αυτών. "Ολα ταύτα ενίσχυσαν τού; Ίσραηλίτας. Τούναντίον
•δε τού; Φιλισ ταίρι»; ευρον διάφορα δυστυχήματα άπό τήν
στιγμήν, κατά τήν όποίαν ήρπασαν τήν κιβωτόν τή; διαθή-
.ης. Καί διά τούτο άρ' ού τήν έκράτησαν επί 7 μήνας τήν
ιπέσταλαν οπίσω διά νά έλευθιρωθώσιν άπό τά άνυπόφορχ

Μ να.

δει
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Οί Φιλισταϊοι ηθέλησαν χα\ πάλιν νά κινήσωσι πόλεμον
κατά τών Ισραηλιτών, οιτινες έφοβήθησαν και κατέφυγον είς
τήν βοήθειαν του θεοΰ' ό δέ Σαμουήλ προσέφερε θυσίαν είς τόν
θεόν ένα άμνόν εν ώ δέ κατά τήν θυσίαν παρεκάλει τόν θεόν
διά τήν σωτηρίαν των, επεσε βροντή μεγάλη είς τό στρατό-
πεδον τών άλλοφύλων, οί οποίοι έσκορπίσθησαν έκ του φόβου.
Οί δέ Ίσραηλίτα». καταδιώξαντες αυτούς κατενίκησαν καί
τους έταπείνωσαν τόσον, ώστε νά έπιστρέψωσιν οπίσω καί
δσας πόλεις τών Ισραηλιτών ήρπασαν πρότερον. Έν Εσω δέ
ήτο Κριτής τοΰ λαοΰ ό Σαμουήλ δέν έτόλμων νά είσοάλωσιν
είς τήν ^ώραν τών Ισραηλιτών. Ό δέ Σαμουήλ έξηκολούθει ;
καί μετά ταΰτα νά κρίνη τόν λαόν μέ πολύν ζήλον καί πίστιν-
■προς τόν θεόν.

Ρητόν. «Λώη σοι Κύριος κατα την καρδίαν σου, και
πάσαν τήν βου.Ιήν σνυ πληρώσει» (Ψαλμ. 19, 5).

39. Ίότορία τΛς Ρουθ.

Κατά τήν έποχήν τών Κριτών είς τήν γήν Χχναάν έγεινε
φοβερά πείνα, έκτης οποίας ήναγκάσθη νά μετοίκηση είς τήν
χωράν τών Μωαβιτών εκ της Βηθλεέμ κάποιος "Ελιμέλεχμετα
της γυναικός του Νωεμ,ίν /-αϊ τών δύο υιών του Μααιών και
Χελα-.ών. Μετ' ολίγον καιρόν άπέθανεν ο Έλιμέλεχ, οί δε:
υίοί αύτοΰ ένυμφεύθησχν; θυγατέρας Μωαβίτιδας, τήν Όρφα
χαί τήν Ρουθ. Μετά δέκα έτη όμως άπέθανον καί οί δύο υίοί
καί έμεινε μόνη ή Νωεμίν μέ τάς δύο νύμφας της. Διά. τοϋτ€·
ηθέλησε καί αύτη νά επιστρέψω είς τήν πα-ρίδα της καί
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«τυνεβούλευσε τάς δυο νύμφας της νά έπανέλθωσι καί αύται
είς τήν πατρικήν οίκίαν των. Καί ή μεν Όρφά έπείσθη είς τους
λόγους τής πενθεράς της καί άφ'οο εφίλησεν αύτήν άπεχωρί-
■σθη· ή δε Ρούθ δέν ήθέλησε νά πεισθη είς τάς παρακλήσεις
Ιτης πενθεράς της, άλλ' είπεν αΌπου καί αν πορευθης θά
■πορευθώ καί δπου άν κατοικήσης θά κατοικήσω* ό λαός σου
θά είναι λαός μου καί ό Θεός σου θεός μου* κχί-όπ^υ άν ά-
■ποθάνης θά άποθάνω καί εκεί θά τχφώ' μόνος ό θάνατος θά
μας διαχωρίση». *Η Νωεμίν συγκινηθεΐσα εκ τής τοιαύτης
αγάπης παρέλαοεν αύτήν καί έπέστρεψεν είς τήν Βηθλεέμ
-κατά τήν έποχήν τού θεοισμού.

|[ ί Τήν επιστροφήν τής Νωεμίν εμαθον οί κάτοικοι τής Βη-
θλεέμ, καθώς καί τήν άγάπην καί άφοσίωσιν τής Ρουθ πρός
-την πενθεράν της, καί διά τούτο όλοι συνεπάθησαν τήν ξέ^ην
χύτήν γυναίκα. Ή δέ Ρουθ διά νά θρέψη έαυτήν καί τήν
•πενθεράν της μετέβαινε καθ* έκάστην είς τους αγρούς καί
•τυνέλεγε κατόπιν τών θεριστών τά άπομένοντα. Μίαν ήμέραν
•^ατά τύχην επήγε καί είς τόν άγρόν ενός πλουσίου όνομαζομέ-
Βοόζ, ό όποιος ήτο συγγενής του Έλιμέλεχ. Όταν ό Βοόζ
'ΐίπληροφορήθ*) ποία είναι, τότε τήν ενεθάρρυνε καί είπεν είς
ρΐύτήν νά μή ύπάγη είς άλλον άγρόν, άλλά νά ερχηται μόνον
ΐΐίς τόν ίδικόν του άγρόν διά νά σταχυολογΫ). Συνέστησε δέ
;*αί είς τους θεριστάς νά άφίνωσιν ό'πισθεν αύτών περισσότερα
»ίτάχυα διά νά συλλέγη ή Ρούθ, καί κανείς εξ αύτών νά μή
'*ην βλάψη, άλλά νά τήν περιποιώνται. Καί τό μέν γεύμα
ιΐιρχγε μετά τών θεριστών καί τού Βοόζ, τό δέ εσπέρας επ£-
«ίτρεψό μέ πολύ σταχυολόγημ* καί διηγήθη τά πάντα είς
*'ην πενθεράν της, ή όποία υπερβολικά εχάρη. Μετά τινα χρό-

Ι] ' " . ; ^ , " . '
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\ον ό Βοέζ, ίδών, ότι ή Ρουθ ήτο ενάρετος και ευσεβής γυνή,,
τήν ενυμφεύθη μέ τήν γνώμην τών πρεσβυτέρων τής πόλεως
καί τήν συγκατάθεσιν τής Νωεμίν. Καί τοιουτοτρόπως ή
Μωαβίτις αύτη, άλλά πιστή /.αί ευσεβής γυνή είς τδν Θεόν*
ήξιώθη νά γίνη ή ρίζα, εκ τής όποίχς έβλάστγ.σεν ή σωτηρία
τού κόσμου. Διότι αύτη εγέννησε τδν Ώοήδ, ε*. τού όποίου-
εγεννήθη ό Ίεοσαί, δ πατήρ τού Δαυίδ, εκ. τής γενεάς δέ
τούτου εγεννήθη δ "Ιησούς Χριστός.

Ρητόν. « Ήενοέΰεια προς πάντα ωφέΑιμός εστίν, επαγ-
γελία* έχουσα ζωης της νυν καί τής με.Μονσΐ)!, χ> (Α'. Τιμ-

4, 8).

νι



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ

3 Τ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΔίΧΑΧΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΛΥΟ

(1060—960 π. Χ.).

;

Η ι
I ?

ΙΗ
ί;

40. 'Εκλογη του Σαούλ εις (3α«ίιλ,έα.

Ό Σαμουήλ εκρινε τόν Ισραηλιτικό ν λαόν μέχρι βαθέος
γήρατος* ότε δέ πλέον δέν ήδύνατο νά κρίνη αύτόν, έκαμε
δικαστάς τοΰ λαοΰ τους δύο υίούς του, τόν Ίωήλ καί τόν
Άβίά. Άλλ' ούτοι διέφερον τοΰ πατρός των, διότι ήσαν άσε-
βείς καί εκαμνον πολλάς αδικίας, καί διά τοΰτο οί Ίσραηλΐ-
ται εζήτησαν παρά τοΰ Σαμουήλ βασιλέα διά νά τους δΐΜά-
ζη, καθώς είχον βασιλέα καί τά άλλα εθνη. Ό Σαμουήλ
ιατ* εντολήν του θεοΰ ύπεσχέθη, ότι θά χρίσν} δι' αύτούς
βασιλέα, άλλ* είπε καί πόσα βάρη θά έχωσιν άπέναντι τοΰ
βασιλέως. . . .

Πρώτος βα,^ιλ&,ύς τών^ Ισραηλιτών--έξελεγη ο Σαούλ,
υίός τοΰ Κίς εκ της φυλής Βενιαμίν, δστις ήτο άνήρ ώραϊος
κί υψηλός. Ό Σαούλ έζήτει τάς όνους τού πατρός του επί
είς ήμ/ρας καί επειδή δέν τάς εΰρισκεν ήλθε καί είς τόν
Σαμουήλ διά νά εξετάση δι' αύτάς. "Οταν παρουσιάσθη &
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Σαούλ είς τόν Σαμουήλ, ούτος αμέσως ένόησεν έκ θείας εμ-
πνεύσεως, ότι αύτός είναι ό εκλεκτός τού Θεού, βασιλεύς του
"Ισραήλ, διότι και προ μιας ήμέρας ό θεός έφχνέρωσε τούτο.
"Αφ υυ οέ ..φιλοξένησε τόν Σαούλ, τήν άλλην ήμέραν ό Σα-
μουήλ έ/ρισεν αύτόν βασιλέα καί είπε· «συ θά άοχγ)ς είς τον
λαόν τού Κυρίου και συ θα σώσης αύτόν άπό τούς έ/θρούς
του». "Επειτα δέ παρουσίασεν ό Σαμουήλ τόν Σαούλ εϊς τόν
λαόν καί είπεν· «ιδού ό Βασιλεύς σας», ό δέ λαός εδειξεν
ύπεοβολικήν χαράν καί έκραύγασε· α Ζήτω δ βασιλεύς».

Έν τη άρχτρ τής βασιλείας του, ό' Σαούλ εδειΕε μεγάλην
ύπακοήν είς τό θέλημα τού θεού, καί διά τούτο κατώρθωσε
μέ τήν βοήθειαν τού θεού νά νικήστ) τούς Άμμανίτας, οί
όποιοι ήλθον εναντίον τών Ισραηλιτών. Έπειτα όμως ύπερη-
φανεύθη καί δέν ύπήκουσεν είς τό θείον θέλημα. Ή πρώτη
παρακοή τού Σαούλ έφάνη, ότε μίαν φοράν δέν περιέμενε τόν
Σαμουήλ διά νά έλθη καί νά προσφέρη θυσίαν είς τόν

θεόν,

όπως πάντοτε έγίνετο, άλλ' αύτός μόνος προσέφερε τήν θυ-
σίαν. Ή δευτέρα όμως παρακοή είναι μιγαλειτέρα. Ό ~ε επρό-
κειτο νά κάμη ό Σ*ούλ πόλεμον κατά τών Άμαλη κιτων, ό
Σαμουήλ είπεν είς αύτόν κατά διαταγήν τού θεού \ά τούς
έξαφανίση δλους μαζί μέ δλα τά κτήνη των καί νά μή άφηση
κανένα ζώντα. Ό Σαούλ τούναντίον δέν ε φόνευσε τόν βασιλέα
τών Άμαληκιτών Άγάγ, έκράτητε δέ καί τά καλλίτερα. πο£- >
μνια διά νά τά προσφέρη θυσίαν είς τόν θεόν. Διά τούτο ώργί-
σθη ό θεός εναντίον αύτού καί άπέστειλε τόν Σαμουήλ, όστις
είπεν είς αύτόν· αδιατί δέν ύπήκουσας είς τήν έντολήν τού
Κυρίου καί ήμάρτησας είς αύτόν ; ή νομίζεις, ότι ό θεός θέλει
ολοκαυτώματα καί θυσίας παρά ύπακοήν · Επειδή παρήκου
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|σας είς τόν θ όν, καί ούτος θά άφαιρέση άπό σέ τήν βχσι-
"λίίαν κ α θά τήν δώση ι ίς άλλον καλλίτερο/ άπό σέ». Ό
Σαούλ άκουσας τους λόγους τούτους έλυπήθη καί {ζήτησε
παρά τού Σαμουήλ, νά παρακαλέση τόν θεόν διά νά τόν συγ-
^χωρή-ΤΥ}, άλλ' ό Σαμουήλ άνεχώρτ,σε λυπούμενος, διότι τοιαύ-
τη Α το ή άπο'φχσις τού θ· οϋ>-

[ί '

ΠΟΡΙΣΜΑ.—Ό Θείς 3έν θ/λει ούτε θυσίαν ουτε προσφορά ν παρ*

^ήαών, άλλα μόνον ύπακοήν είς τί αγιόν του θέλημα.

Ριιτόν- «.Θόσον τώ Θίώ θυσία* αινεσεως χαι άπόϊοςζώ
Ύφιστω τάς ευχάς σου» (Ψαλμ 49, 14).

4 » . Ό Δαυίδ.

Μετά τινα καιρόν ό Σχμουήλ, κκτά δικταγήν τού θεού,
μετέβη είς Βηθλεέμ διά νά χρί^η βασιλέα ενα έκ τών υιών
[■ού Ιεσσαί. Έκεϊ προσέρεοε θυσίχν είς τόν θεόν μίχν δάμαλιν
;αί παρεκάλεσε τ-,ν θεόν διά νά τω δείξη ποίος είναι ό έκλε-
,τός αύτού, διά νά γίνγ( βχσιλεύς. Κ-'ς τήν θυσίαν προτεκάλεσε
ό.ν Ίεσσχί καί τούς υιούς του· κχί όταν εΐδεν ό Σχμουήλ τόν
ςεγκλν} τερν υίόν ένόαισεν, ότι εκείνος είναι ό εκλεκτός Κυ-
ρίου. Άλλ' ό θεός. όστις βλέπει είσ τήν κχοδίχν τού άνθρω-
που καί ό'χι είς χ/.ν ό'ψιν, δέν εξέλεξεν τόν μεγάλη τερον υίόν,
Ουτε άλλον κανένα άπό τούς εξ άλλους υίούς. Καί τότε ό Ίεσ-
#αί εφερε καί τόν ογδοον υίόν του έκ του ποιμνίου, όστις ητο
ώικρός τήν ήλικίαν, ξανθός μέ ώραίοος οφθαλμούς καί αγαθός
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χατά τήν καρδίαν όνομαζόμενςς Δαυίδ. Τούτον ό Θεός έξέλε-
ξεν ώς έχ,λεκτόν του, ό δέ Σαμουήλ έ'/ρισεν αύτόν βασιλέα.

Ό Σαμονηλ χρίει τον Δανΐδ βασιλέα.

Άτγ' εκ=ί>ης τής στιγμής, τό πνεύμα τού θεού άφήκε
τόν Σαούλ και ήλθεν είς τόν Δαυίδ, είς δέ τόν Σαούλ ήλθε
«νείμα πονηρόν, τό όποιον τόν εβο σάνιζε σ*λτηρώς. Ό Σαούλ
•πουθενά δέν εύρισκεν ήιυχίαν, ή μούσι <.ή δε μόνον κατεπράϋνε
τήν μελαγχολίαν του. Καί διά τούτο προσεκάλεσε τόν Δαυ<δ,
δστις ήξευρε νά παίζη κιθαραν, μέ τήν οποίαν καί κατώρθωνε
νά εκδιώκ·*) τό πνεύμα τό ποντηρόν άπό τόν Σαούλ. Τόσον δέ
ηγάπησεν ό Σαούλ τόν Δαυίδ, ώστε εκαμεν αύτόν σωματοφύ-
λακα αυτού.

Ρητόν. α Και ήγειρε χέρας αωτ-ηρίας βυ τώ όίχψ

ΛανΙι) τον παιύος αυτοί» (Αου*. 1, 69).



4 9. Ό Δαυίδ άονείει τόν Γολιάθ.

ο

Οί Φιλισταΐοι^οί ότνοϊο'. πάντοτε ήνόχλουν τοΰ; Ίσραηλ'-
τας, καί πάλιν εκί%ηταν πόλεμον εναντίον αυτών. '12ς αρχηγός
δέ αύτών ήτο άνήρ γίγας ονομαζόμενος Γολ'.άΟ, όστις είχε
ΰψος τεσσάρων πήχίων καί μιας σπιθαμής, καί εφερεν εις τήν
κεφαλήν πεοικεφαλαίαν καί είς τό στήθος θώρακα άλυσιδωτόν,
προσέτι δέ έκράτει άσπίδα χαλκήν *αί δο'ρυ βαρύ. Ά πένα ν τ1
τών Φιλισταίων παρετάχθτ,σαν καί οί Ίσραηλίται, τους

, ' Λ , .· , , 1

όποίους ωόήγει ο Σαούλ. Ό υπερήφανος Γολιάθ καθ' έκάστην

(ξήρχετο έκτού στρατοπέδου αύτού καί ύξρ·ζε τους Ίσραηλί-
• || ' , , * , ( 1

τας, τους οποίους προσε>νβΓλει -εις μονομαχίαν και ε)εγεν*
«Εκλέξατε άνδρα καί άς' ελθη διά νά {Αονομαχήσαμεν καί
Ιάν εκείνος μέ φονεύση, * ήμεΐς θά γίνωμεν 'δοΰλοί σας, εάν δέ
(γώ φονεύσω αύτόν, σείς θά γίνητε δούλο^μας» Οί 'ίσραηλϊ-
ται ήκουον ταύτα μέ πολύν φόβον, ουδείς δέ ετόλμα νά πο-
'λεμήση μέ τόν Γολιάθ. "Οτ*αν ήκουσε τάς ύβρεις ταύτας ό
Λαυίδ, όστις μετέβη εί$ τό στρατόπεδον διά νά ΐδη τούς
ϊδελφούς του, άπεφάσισεν αυτός νά πολεμήση μετά τού άλ-
'λοφύλου. Καί διά τούτο εζήτησε τήν άδειαν άπό τόν Σαούλ*
οδτος δέ κατ* αρχάς ήθέλησε ι νά έμποδίση τόν Δαυίδ, διότι.
ητο παιδάριον, εν ω ό Γολιάθ ήτο άνήρ πολεμιστής εκ νεότη-
ς αυτού. Ό Δαυίδ διά νά πέΐση τόν Σαούλ είπεν είς αυτόν·
Ότε εποίμαινον τό ποίμνιον -ί τού πατρός μου καί ήλθε μίαν
έραν ό λέων καί άλλοτε ή άρκτος διά νά άρπάσωτι πρόβατα
τής άγέλης, εγώ Ετρεξα κατόπιν τών θηρίων καί τό μέν-
όβατον εξέσπασα άπό τους οδόντας των, τόν δέ λέοντα καί
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-τήν άρκτον εφόνευσα. Ό θεός όστις μέ έσωσεν εκ τών θτ,ρίων,
αύτός θά με σώση καϊ έκ τού άλλοφύλου τούτου». Καί τότε
είπεν ό Σαούλ" α"Υπαγε, τέκνον μου, καί ό Κύριος άς είναι
μαζί ^ου».

Ό Δαυίδ ούδέν άλλο ελαβεν, άλλά μόνον τήν ράβδον του,
τήν σφενδόνην καί πέντε λίθους, τούς οποίους καί έθ/ικεν είς
τόν πο'.μεν.κο'ν του σάκκον καί ήλθεν έναντίον τού Γολιάθ.
Ούτος αμα είδε τόν Δαυι^ έξύβρισεν αύτόν καί είπε* «Κύων
εγώ είμαι καί έρχεσαι σύ έναντίον μου μέ ράβδον καί μέ λί-
γους»; •"Οχι κύων, άπήντησεν ό Δαυίδ, άλλά χειρότερος τού
κυνός». Ό Γολιάθ όργισθείς είπεν α'Ελθέ καί θά δώσω τάς
* σάρκας σου είς τά πετεινά τού ουρανού καί είς τά θηρία τής
γης». Ό δέ Δαυ'ίί είπε προς ούτόν αΣύ έρχεσαι έναντίον μου
μέ ρομφαίαν καί μέ δόρυ καίμέ άσπίδα καί εγώ έρχομαι έναν-
τίον σου έν ονόματι Κυρίου τού θεού μου Σαβαώθ, τόν όποιον
σύ ίξύβρισας σήμερον». Κύθύς δέ κατόπιν ό Δαυ^ϊ ελαβεν ενα
λίθον εκ τού σάκκου του καί έσφενδόνισε κατά τού Γολιάθ,
τόν όποιον ό λίθος έκτύπησεν εις τό μέτωπον, ά<ρ* ού πρώτον
ετρύπησε τήν περικεφαλαίαν, καί έπεσεν ό γίγας κατά γης.
Έτρεξε δέ ό Δαυίδ καί λαβών τήν ρομφαίαν του άπέκοψε
τήν κεφαλήν αύτού. Οί δέ Φιλισταΐοι ίδόντες ότι άπέθανεν ό
δυνατός αύτών, έτράπτ,σαν είς <ρυγήν, έν ω οί Ίσραηλϊται
ήλάλαξαν έκ τής χαράς καί κατεδίωξαν αύτούς επί πολύ.

Ριιτόν. «Ού σώζεται βααι.ίευς ΰιά .τολλ^κ όύναμ,ιτ,
χαΐ γίγας ου σωθήσεται εν π.Ιήθβι Ισχύος αύτοϋ» (Ψαλμ.

32, 16).
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413. Δεινοπαθήματα του Δαυΐδ.

■

Μετά τήν λαμπράν ταυ την νίκη ν κατά τών Φιλισταίων>
εξήλθον αί γυναίκες τών Ίηραηλιτών είς άπάντησιν του Δαυίδ
καί τών άλλων, καί εψαλλον· «Ό Σαούλ έηάταξε χΟιάδας,
ο δε Δαυίδ έπάταξε μυριάδας». Ό αν ο Σαούλήκουσε ταύτα
εφθόνησε τον Δαυίδ καί ήθελε \ά τον κακοποίηση Καί κατ*
αρχάς ηθέλησε μέ άπάτην νά καταστρίψγ) τόν Δαυίδ Επει-
δή ό Δαυίδ έζήτησε τήν θυγατέρα τ'.ΰ Σαούλ ΙΜελχόλ ώς
γυναίκα, ό Σαούλ είπε τότε θά τήν δών/), εάν ύπάγτ, καί φο-
Λίέύση 100 Φιλισταίους. Ό Δαυίδ όμως κατώρθωσε νά φο<.εύ-
έτη τούς 100 Φιλισταίου; καί έλαβε τήν Μελχόλ ώς γυναί-
κα. Κατόπιν ό Σαούλ είπεν εΐ; τόν υίόν του "Ιιυνάθκν, νά φο?·
νεύση τόν Δαυίδ, άλλ' ό Ίωανάθκν, όσ~ις ή:ο πιστός φίλος
•τού Δαυίδ, συνεβούλευσε τόν πατέρα του καί είπεν · «Άς μή
Φελήση ό βασιλεύς πατήρ μου, να άμαρτήττ) καί νά φονεύση
ανθρωπον άθώον, όστις ένίκησε τούς εχθρούς καί έσωσε τούς
"Ισραηλίτας». Ό Σαούλ έκ τών λόγων τούτων μετενόησε καί
Ιπαυσε νά ζητη τόν φόνον τού Δαυίδ.

' Άλλά μίαν ήμέραν εν ώ ό Δχυ^ί έ'παίζε τήν κιθάραν ενώ-
πιον του Σαούλ, τό πονηρόν πνεύμα πάλιν κατέλαβε τόν
Ξαούλ, όστις νρπασε τό δόρυ καί τό έ'ρριψε κατά τού Δαυίδ,
ίαί τό μέν δόρ εκτύ/υη σεν είς τόν τοί/ον, ό δέ Δαυ'ιδ σωθείς
πό τόν κίνδυνον άνεχώρησεν άπό τήν οίκίαν τού Σαούλ. Έ-
~?ιδή δέ ό ίωνάθαν πάλιν παρεκάλεσε τόν πατέρα του νά
';αύση άπό τόν κακόν σκοπόν του, ό Σαούλ ήθέλησε νά φο-
ί«|υση καί τόν Ιωνάθαν. Τότε ούτος κατέφυγε πρός τόν Δαυίδ.
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-εί; τόν όποιον είπε τήν κακήν άπόφασιν τοΰ πατρός του, Επει-
τα δέ άρ* οϋ ώρκίσθησαν φιλίαν αχώριστο ν αμφότεροι άπεχω-

ρίσθησαν.

Ό Σαούλ ελαβε στρατόν κα5 κατεδίωκε τόν Δαυίδ, ό Ι
όποιος κατέφευγεν είς τά όρη καί είς τά σπήλαια, διότι δέν
ήθελε νά πολεμήση μέ αύτόν. Μίαν δέ ήμέραν, εν ω ό Δαυ^δ
μέ τοϋ; ολίγους του άνθρωπου; κκτέφυγεν εί; εν σπήλαιον, ί

είς τό αύτό σπήλαιον εισήλθε καί ό Σαούλ διά νά άναπαυθη. ;

4 »

"Τότε οί φίλοι τοϋ Δαυΐό τόν παρεκίνησαν διά νά τόν φονεύσει, ί
άλλ' ούτος απήντησε· «μή γένοιτο νά έπιθέσω χείρα είς τόν
χριστό/ Κυρίου». Μόνον δέ εκοψε τεμάχιον έκ τοϋ μανδύο»
τοϋ Σαούλ καί όταν ούτος άπεμακρύνθη άπό τό σπήλαιον
έδειξεν εί; αύτόν τό τεμάχιον καί είπε* «Βασι7.εύ, διατί
άκούεις τού; λόγου; τού λαοϋ σου, ότι εγώ θέλω νά σέ φονευ- !
σω; Ιδού σήμερον ό θεός σέ παρέδωκεν εις χεϊράς μου έν τω
σπηλαίω καί δεν ηθέλησα νά σέ φονεύσω, μόνον άπέκοψα τό |
τεμάχιον τούτο τού μανδύου σου, καί σύ διατί μέ καταδιώ-
κεις ;τ> Όταν ήκουσεν ό Σχούλ τούς λόγους τούτους εκλαυσεν
άπό τήν συγκίνησίν του καί είπε· «Σύ, τέκνον μου, εϊσαι δι-!
καιότεοος εμοϋ, διότι σύ μέ άνταπέδωκες άγαθά, εγώ δέ σέ
άνταπέδωκα κακά. Ό θεός νά σέ άνταμείψη διά τήν πρχςίν
σου Σύ θά βασιλεύτης εί; τόν Ισραήλ, άλλ' όρκίσθητι, ότι:
δέν θά βλάψης κανένα άπό τούς συγγενείς μου». Ό δέ Δχυ^
ώ,κίσθη καί ό Σαούλ άνεχώρησε.

Ή μετάνο-.α όμως αύτη τοϋ Σαούλ ολίγον καιρόν διήρκεσε,·

διότι ούτος πάλιν κατεδίωκε τόν Δχ' ίδ. Ένω δέ εύρίσκετο ο

ν ,; , . _ „ , , ....
Σαούλ μετα των στρατιωτων του εν τινι ερημω και εκεί εκοι-

μάτο, έχων πλησίον του τόν άρχιστράτηγόν του Άβεννήρ, &

- -·Υ ·'-·. " -^ - . - . - ·-. .·, 1

- - " '. I

.· ·. ·Γ · . ·; - ;■ 1
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-&αυΐδ μέ ενα σύντροφόν του έπλησίασεν εις τό στρατόπεδον.
Καί πάλιν δέν ήκουσε τήν συμβουλήν του φίλου του καί δέν
(φόνευσε τόν χριστόν Κυρίου, μόνον δέ έλαβε τό δόρυ τού
Σαούλ καί τά ποτήριόν του καί άνεχώρησεν. "Οταν δέ έφθασεν
|ίς τό απέναντι βουνόν έφώναξεν «Άβεννήρ, διατί δέν φυ-
■ λάττεις καλώς τόν κύριόν σου βασιλέα ; Ιδού τό δόρυ τού
Βασιλέως καί τό ποτήριόν του, τά όποια εύρίσκοντο πλησίον
τής κεφαλής αύτού». Ό Σαούλ άνεγνώρισε τόν Δαυίδ καί εί-
πεν «Επίστρεφε τέκνον Δαυίδ, καί δέν θά σέ κακοποιήσω
πλέον». Άλλ' ό Δαυίδ μή πιστεύων είς τούς λόγους τού
Σαούλ άνεχώρησεν είς ξένας χώρας μετά τών συντρόφων του,
δέ Σαούλ έπαυσε πλέον νά τόν καταδιώκγ).

ΠΟΡΙΣΜΑ.—Τά δεινοπαθήματα του Δαυίδ άς χοασιμεύσωσίν
εις έ'καστον άνθρωπον ώς λαμπρον παράδειγμα, και κανείς ας μή
λήστ) ποτε νά βλάψη τον έχθρόν του.

44. Θάνατος τον £αοΐ'λ.

ί || Έν ώ ο Δαυίδ κατεδιώκετο ύπό τού Σαούλ, άπέθανεν ο
Σαμουήλ, τόν όποιον ό Ισραηλιτικός λαός έκλαυσε ν επί πολ-
ιάς ήμέρας. Μετά τόν θάνατον δέ αύτού οί Φιλισταΐοι καί
3τάλιν εισέβαλαν είς τήν χώραν τών Ισραηλιτών, ό δέ Σαούλ
κατ* επανάληψιν ήρώτησε τόν θεόν τί πρέπει νά κάμη. Άλλ'
θεός ούδεμίαν άπάντησιν έδωκεν είς αύτόν, διότι τόν έγκα-
τέλιπε πλέον. Τότε ό Σαούλ μέ άπελπισίαν ήλθε ν εναντίον
ών έχθρων, άλλά κατά τήν μάχην ένικήθησαν οί 'ίσραηλϊται,
?κ τών οποίων πολλοί έφονεύθησαν, μεταξύ δέ αύτών καί ό
ωνάθαν καί άλλοι δύο υ'οί τού Σαούλ. Έπίστ.ς δέ καί ό
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Σαούλ επληγώθη και διά νά μή πέστ) είς τάς χείρας τών- |
εχθρών είπεν είς τον όπλοφόρον του νά τόν τρυπήση μέ; τα- |
ξίφός του διά νά άποθάνη. Άλλ' εκείνος έφοβείτο \ά πράξ>1- |
τούτο καί διά τούτο ο Σαούλ έλαβε τό ξϊφός του καί επεσεν ί
«π' αύτού καί έφονεύθη. Τό παράδειγμα τού Σαούλ ήκολού--
Θησε καί ό οπλοφόρος του. "Οταν δέ εμαθεν ο Δαυίδ τήν κα-
ταστροφών τών Ισραηλιτών καί τόν θάνατον τού Σαούλ καί
τού πιστού φίλου του Ίωνάθαν, εσχισε τά ίμάτιά του καί επί
πολύ έθρήνησεν αύτούς.

Ριιτόν. <(Έάν πέση ό εχθρός σου. μη— επι χαρϊ,ς αντώ,
εν όβ τω ντιοΟχεΜαματι αντον μι, επα'.ρον» (Οαοσ. 24, 87). :

45. Ί1 ^αόιλείά του Δαυΐδ.

Μετά τόν θάνατον τού Σαούλ ό στρατηγός αύτού Άβεν—
>τ.ρ εξέλεξεν ώς βασιλέα τόν Ίεβοσθέ, υίόν τού Σαούλ, τόν-
©ποϊον άνεγνώρισαν όλαι αί φυλα; τού Ισραήλ, έκτος της:
φυλής τού Ιούδα. Ή φυλή τού Ιούδα έξέλεξεν ώς βασι-
λέα αυτής τόν Δαυίδ, όστις κατ' έντολήν τού θεοΰ κα-
τώκησεν εν Χεβρών. Μεταξύ τής φυλής Ιούδα καί τών
άλλων φυλών επί πολύν καιρόν ύπήρχεν εμφύλιος πόλεμος,
όστις έπαυσε μετά τόν θάνατον τού Ίεβοοθέ, τόν όποιον εδο—
λοφόνησαν δύο άδελφοί διά νά λάβωσιν άμοιβήν παρά τού;
Δαυίδ, άλλ' ελαβον τον θάνατον. Τοιουτοτρόπως δε όλαι αίί
φυλαί άνεγνώρισαν τόν Δαυίδ ώς βασιλέα. Ό. Δαυίδ γενόμε-ί
νος βασιλεύς εφερε την Ιδραν τής βασιλείας εκ τής Χεβρών-
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«ς Ιερουσαλήμ, τήν οποίαν άπέσπασεν άπό τάς χείρας τών
Ίεβουσαίων διά πολέμου. Είς δέ τήν Σιών, άκρότολιν τής
Ιερουσαλήμ, έστησε λαμπράν σκτ,νήν, δπου μετέφερε τήν κι.
βωτόν τής διαθήκης, προσέτι δέ καί διά τόν εαυτόν του έκτι-
σε μεγαλοπρεπή οίκον. Ό Δαυίδ ήθέλησε νά εγείρη καί ναόν
• τού θεού, άλλ' ήμπόδισεν αύτόν ό Θεός δ-.ά τού προφήτου
' Νάθαν, όστις είπεν είς τόν Δαυίδ, ότι οίκον Κυρίου θά οικο-
δομήσω ούχί αύτός, άλλ' ό διάδοχος αύτού. 'Αρ' ού δέ
-παρτ)τήθη άπό τήν οίκοδομήν τού ναού, ήοχισε νά θέτη τάξιν
πανταχού, διερρύθμισε τήν θείαν λατρείαν καί τά« τάςεις τών
ίερέων καί εξύμνησε τόν Θεόν μέ τούς θαύμασίους αυτού ψαλ-
μούς. Άλλά καί τούς εξωτερικούς εχθρούς του κατέβαλε,
καθώς τούς Φιλισταίους, τούς'Εδωμίτας, τούς Μωχβίτας, τούς
Άμμανίτας καί άλλους. Τάς νίκας του πάσας άπέδιδεν ό
Δαυίδ είς τόν θεόν.

Ριιτόν. «ΙΜηξ>ύύ0ήτω το στόμα μου αίνέσεως, όπως
ΰμνήΰω ττ)γ όόζανΰου, δΛηγ τήν ήμέρακ γ^γ μβγαΑο.τρδ-
,ΚΜίάτ σου» (Ψαλμ. 70, 8).

ί ί!

4©. Αμάρτημα και μετάνοια του Δαυίδ.

: Ό Δαυ^δ ητο εύσεβής άπέναντι τού Θεού και έκυβερνα τόν
Καον μέ δικαιοσύνην, άλλ' ύπέκυψε καί ούτος είς εν μέγα
ίίμάρτημα. Είς έκ τών αξιωματικών του^ ονομαζόμενος Ού-
:ς, είχε γυναίκα τήν Βηρσαβεέ, τήν οποίαν ό Δχυ%ίδ ήθέλησε
λάβΐ) ώς γυναίκα. Άλλ' επειδή τούτο ήτο άδύνατον έν
Γ<ρ εζη ό Ουρίας, διά τούτο ό Δαυίδ δ.έταξε κρυφίως τόν

7
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στρατηγόν του Ίωάβ ν* θέση τόν Ούρίαν είς τό επικίνδυνον
μ«ρος του στρατού κατά τόν πόλεμον, τόν όποιον είχον εναν-
τίον τών Άμμανιτών. Ή διαταγή τοΰ βασιλέως εγινεν, ό δε
Ουρίας εφονεύθη, καί μετά τόν θάνατον αύτοΰ ό Δαυίδ ε λαβε ν
ώς γυναϊ*α τήν Βηρσαβεέ. Ό θεό; ώργίσθη διά τό διπλούν
τοΰτο αμάρτημα καί έστειλε πρός τόν Δαυίδ τόν προφήτην
Νάθαν, ό όποιος διά νά κάμη κριτήν τόν ίδιον βασιλέα δια
τό άμάρτημά του ιίπεν είς αύτόν τά εξής : Εις μίαν πόλιν
ήσαν δύο άνθρωποι, ό εί; πλούσιος καί ό άλλος πτωχός· ο
πλούσιος είχε πολλά πρόβατα καί βοΰς, ό δέ πτωχός είχε
μόνον μίαν άμνάδα, τήν οποίαν άπό μικράν ετρεφε καί την
ήγάπα ώς θυγατέρα του. "Ετυχε νά ελθη είς τόν πλούσιον
ξένο; τις καί έλυπήθη ό πλούσιος νά σφάξη άπό τά ιδικά
του ποίμνια διά νά έτοιμάση φαγητόν διά τόν ξένον, άλ"Χ*
ελαβε καί έσφαξε τήν άμνάδα τού πτωχού. "Οταν ηκουσε
τήν διήγησιν ταύτην ό Δχυιί ώργίσθη καί είπεν: α Είναι άξιος
θανάτου ό άνθρωπο; ό πράξα; τούτο». Τότε είπεν ό Νάθαν:
«Σύ είσαι ό άνθρωπος ό ποάξας τοΰτο' σύ εφόνευσας τόν Ού-
ρίαν καί έλαβες τήν γυναικά του. Καί ιδού ό θεός θά στείλ-η
κακά εί; τόν οίκόν σου». Ό Δαυίδ συνησθάνθη τό μέγα άμάρ-
τημά του καί μετά δακρύων Ιζήτησε παρά τοΰ θεού συγχώ-
ρησιν, συντάξας τότε καί τόν πεντηκοστόν ψκλμόν: α'Ελέησόν
με ό θ.ός κατά τό μέγα ελεός σου, καί κατά τό πλήθος τών
οίκτιρμών σου έξάλειψον τό άνόμημά μου».

□ ΟΡΙΣΜΑ. — Ότχκις άαχρτάνομεν είς τον Θεον πρέπει μετχ
δακρύων νά ζητώμεν τήν συγχώρησιν διά νά Ιπιτύχωμεν την <*ω—
τηρίαν μχς, διότι ή μετάνοια είναι ή θύρα της σωτηρίας

|

I

ί
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49. Ανταρσία του Ά6ε<*<ίαλώμ
και θάνατος του Δαυΐδ.

ί! Ό Θεός άμέσως δέν συνεχώρησε τόν Δαυίδ διά τό άμάρ·
• χημά του. Καί πρώτον μέν άπέθχνε τό τέκνον, τό όποιον έγεν-
νήθη έκ τής Βηοσαβεέ, καί τούτο πολύ έλύπησε τόν Δαυίδ.

Επειτα δέ καί ό υιός του Άβεσσχλώμ, όστις ήτο έξ άλλης
γυναικός, έκαμεν άνταρσίαν κατά τού πατρός του διά νά λά-
6ή τήν βασιλείαν. Ό Άβεσσαλώμ πρότερον είχεν έκδιωχθή
έπο τήν πατρικήν οίκίαν, διότι έφόνευσε τόν άδελφόν του
Αμνών, κατόπιν δέ άφ' ου συνεχώρησεν αύτόν ό πατήρ του
πέστρεψεν είς τήν Ιερουσαλήμ. Έ*εί μέ πολλά δώρα καί
ΐποσχέσεις συνήθροισε φίλους, μέ τούς οποίους ήλθεν είς Χεβρών
«άί ε κήρυξ ε πόλεμον κατά τού πατρός του.

Ό Δαυίδ, μαθών τό λυπηρόν τούτο, έξήλθεν έ< τής Ιερου-
σαλήμ καί μετά τού στρατού καί τών λο.πών πιστών ανθρώ-
πων του διέβη πέραν τού Ίορδάνου. Έν τω μεταξύ δέ ό Ά-

^εσσαλώίχ είσήλθεν είς Τεοουσαλήα καί κατεδίωκε τόν πατέ-
ιι ' 1 1

ά; του. Ό Δαυίδ τότε μετά δακρύων εστειλε τούς τρεις στρα-
',γούς του μετά του στρατού κατά τού Άβεσσαλώμ καί
ξχρεκάλεσε νά μή φονεύσωσι τόν υίόν του. Τά δύο στρατεύματα
ύνηντήθηταν πλησίον ενός δάσους, όπου έγινε φοβερά μάχη,
ΐτά τήν ότο'αν ό Άο·σσαλώμ ένικήθη καί έτράπη εί; φυ-
ΐΊν. Άλλ' εν ώ εφευγε διά μέσου τού δάσους επί ήμιόνου
ωθημένος, ή μχ«ρά του κόμη περιεπλάκη είς τούς κλάδους
δ^ας δρυός, κχί εκεί αύτός έ'μεινε κρεμάμενος, ή δέ ήμίονος
υγε κάτωθεν αύτού. Ό Τωάβ' όταν έμαθε τούτο έτρεξε κ*1
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χωρίς νά δώση προσοχήν είς τήν διαταγήν τοΰ βασιλέως,
εφόνευσεν αύτόν καί τό σώμα του ερριψεν ίίς λάκκον, σκεπά-
σας μέ λίθους. Όταν ό Δαυίδ εμ,αθε τόν θάνατον τοΰ Άβεσ-
σαλώμ έθρήνησεν αύτόν άπαρηγόρητα καί ελεγεν : «Άβεσσα-
λώμ υίέ μου, υίέ μου Άβεσσαλώμ»,

Ακολούθως επέστρεψεν ό Δαυίδ είς τήν Ιερουσαλήμ, δποι>
Ιζησεν έν ειρήνη τόν ύπόλοιπον βίον του.-Περί τό τέλος δέ
τής ζωής του άνέδειξε διάδοχον αύτοΰ τόν Σολομώντα, όστις
ητο δευτερότοκος υιός τής Βηρσαβεέ, είς τόν όποιον έδωκε
τάς τελευταίας συμβουλάς του. Απέθανε δέ έν ήλικία 70
ετών, βασιλευσας 40 έ'τη, 7 μέν έτη εν Χεβρών επί τής φυ-
λής τοΰ Ιούδα, 33 δέ ετη εν Ιερουσαλήμ επί παντός τού-
Ισραηλιτικού λαού.

Ρητόν. κΟφθαΛμόν χαταγεΛώντα πατρός, και άτιμά-
ζοντα γήρας μητρός έκχόψαισαν αυτόν κόρακες εχ τών φα-
φάγγων, και χαταφάγοισαν αυτόν νεοσσοί άετών» (Παροιμ.

24-30, 17).

48. Ή ^αίίιλεία τοΟ ϊολομώντος.

Ό Σολομών γενόμενος βασιλεύς ήκολούθησε τάς συμβουλάς
τοΰ πατρός του καί έφάνη εύσεβής πρός τόν Θεόν καί δίκαιος
προς τόν λα όν. Έν άρχη τής βασιλείας του μετέβη είς τήν
Γαβαών, δπου εύρίσκετο τότε ή σκηνή τοΰ μαρτυρίου, και
προσέφερε πολυτελείς θυσίας είς τόν θίόν, τον οποίον παρεκά-
λεσε διά νά τόν έ>ισχύση είς τό έργον τής βασιλείας. Ενταύ-
θα ο θεόςεφάνη είς αύτόν καθ' ΰτννον και τω εΐπε : «Ζήτησόϋ
μοι τί θέλεις»; Ό δέ Σολομών έζήτησε παρά τοΰ θεού σοφίας
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ρ)ά νά διακρίν·*} τό αγαθόν άπό τό κακόν καί νά κυβερν^ τόν
ϊ|χόν μετά δικαιοσύνγ-ς, Τούτο ήρεσεν είς τόν θεόν καί έδω-
Κίν είς τόν Σολομώντα μαζί μέ τήν σοφίαν καί πλούτον πο-
λύν καί δόξαν μεγάλην.

|ί Ή μεγάλη σοφία καί κρίσις τού Σολομώντος έφάνη είς τήν
ϊκόλουθον δίκην. Δύο γυναίκες κατώ<ουν είς τήν αύτήν οίκίαν
"ί άμφο'τεραι έγέννησαν άπό εν τέκνον,άλλ'ή μία έκ τών δύο τήν
Κ τα έ πλάκωσε τό τέκνον της καί άπέθανεν, έλαβε δέ τό ζώ*
Γέκνον τής άλλης καί άνίΐ αύτού έθηκε τό ίδικο'ν τηςνεκρόν. Τήν
ιέρωίαν ή άληθής μήτηρ τού ζώντος παιδίου, ένόησε τήν άπά-
Η^ν καί έζήτησε τό τέκνον παρά τής άλλης, ή όποία όμως
Χεγεν, ότι είναι ίδικύν της. "Οταν αί δύο αύται γυναίκες
•^ρουσιάσθησαν ενώπιον τού Σολομώντος καί (ζήτησαν νά
ζς δικάση, ό Σολομών διά νά άποκαλύψγ] τήν άλήθειαν διέ-
εξε νά χωρίσωσι διά μαχαίρας τό ζών βρέφος είς δύο μέρη
α νά δώσωσι τό ήμισυ είς τήν μίαν καί τό άλλο ήμι-
είς τήν άλλην. Καί ή μεν ψευδής μήτηρ εδέχθη τού-
άλλ' οχι καί ή άληθής μήτηρ, ή όποία είπε; « δό ε τό
ιιδίον είς αύτήν καί μή θανατώσητε αύτό». Ό βασι-
'.ς έννοήσας τήν άληθή μητέρα παρέδωκεν είς ταύτην τό
δίον.

'Ο Σολομών έδειξε μεγάλην ικανότητα καί φρόνησιν καί
ι τήν κατασκευήν μεγαλοπρεπούς ναού. Μέχρι τής έποχής
είνης ώς οίκος τού θεού έχρησίμευεν ή σκηνή τού μαρτυ-
Μ κατά τό τέταρτον όμως ετος τής βασιλείας του ό Σολο-
Νήρχισε τήν οίκοδομήν ναού, διά τόν όποΕον έξωδεύθησαν
Ε^φα μέν χρήματα, πολλαί δέ χιλιάδες εργατών «ίργάσθη-
; επί 7 ετη. Ό χρυσός καί ό άργυρος καί οί πολύτιμοι
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θοι προσέδιδον τοστ,ν μεγαλόπρεπειαν είς τον ναόν, ώστε κα-
νείς άλλος ναός επί τής γής δέν είχε τόσην λαμπρότητα.
Μετά τό τέλος τής οικοδομής του ναοϋ ό Σολομών έκόμισε
τήν κιβωτόν τής διαθήκης μέ μεγάλην παράταξιν καί έτοπο
θέτησεν αύτήν εντός τοΰ ναού. Έπί επτά δε ήμέρας έωρτά
σθησαν τά εγκαίνια τοΰ ναοϋ ύφ' δλου τοΰ Ισραηλιτικοί
λαού, οπότε θυσίαι έγιναν είς τόν Θεόν 22 χιλιάδες μόσχων
καί 120 χιλιάδες προβάτων.

Ρητόν· «Ρίζα σοφίας φοβεΖσθε τόν Κύριον, -και οί χΛά
δοι αντης μ,ακροηαέρευσι<» (Σοφ. Σειρ. 1, 20).

49. Τέλος τής ^α<ίιλείας του Σολομωντος.

Έκτος τοϋ ναοϋ τούτου, ό Σολομών εκτισεν έν τγ Ίερου
σαλήμ,λαμπρά άνάκτορα καί πολλά άλλα οίκοδομήματο
επίσης δέ καί πολλάς πόλεις καί οχυρά φρούρια είς όλον
βασίλειόν του. Ή δέ δόξα του έφθασε καί είς τά άλλα βασ
λεια, καί διά τούτο πολλοί βασιλείς έστειλαν είς αύτόν πρ
σβείας μέ πλούσια δώρα, ό δέ βασιλεύς τής Αιγύπτου εδωχ
«ίς τόν Σολομώντα ώς σύζυγον τήν θυγατέρα του. Καί ή (:
σίλισσα Σαβά εκ τής Αραβίας ήλθε νά χαιρετίση τόν Σο)
μώντα καί εθαύμασε τήν σοφίαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν ι
τού καί είπεν είς αύτόν: «Αληθινός είναι ό λόγος, τόν οπό
ηκουσα είς τό βασίλειόν μου διά τήν φρόνησίν σου εγώ
«πίστευσα «ίς δσα ελεγον, άλλά τώρα βλέπω μέ τούς όφ&
μούς μου περισσότερα άπό δσα ηκουσα. Εύτυχής είναι ό )
επί τού οποίου βασιλεύεις».
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Δυστυχώς όμως τά πλούτη καί ή δοξ* συνετέλεσαν, ώττε
ό Σολομών έσυνήθισεν είς τήν πολυτέλειαν' αί δέ άλλόφυλοι
καί άλλόθρησκοι γυναίκες, τάς οποίας ελαβεν ώς συζύγους
ήνάγκασαν τόν Σολομώντα περί τά τέλη τής ζωής του νά λη-
σμονήση τον άληθινόν Θεόν καί νά λατρεύση τά είδωλα. Διά
τούτο ώργίσθη ο θεός κατά τού Σολομώντος καί είπεν είς
αύτόν: «Επειδή δέν έφύλαξας τάς έντολάς μου, θά διαιρέσω
τό βασίλειόν σου καί θά δώσω αύτό είς τόν δούλόν σου, άλλά
χάριν τού πατρός σου Δαυίδ θά κάμω τούτο μετά τόν θάνα-
τόν σου». Ό Σολομών ήσθάνθη τό άμάρτημά του καί μετε-
I νόησε καί εψαλε τήν ματαιότητα τού κόσμου, ειπών: «Μα-
ταιότης· ματαιοτήτων, τά πάντα ματαιότης». Άπέθχνε δέ
βασιλεύσας 40 ετη.

Ρνιτόν. α'Έν χειρι ΚνρΙου εξουσία τής γής, και τον
χφήσιμον εγερει εις καιρόν επ' αυτής» (Σο<ρ. Σειρ. 10, 4).
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(960—536 π. Χ.)

50. Διαΐρεότς τον ^αόιλείου.

Τόν Σολομώντα διεδεχθη είς τήν βασι)&ίαν ό υίός αύτο5
Ροβοάμ, ό οποίος μετέβη είς τήν Συχέμ καί εκεί άνεγνωρίσθη
βασιλεύς υπό του λαοΰ. {0 Ισραηλιτικός λαός έζήτησε τότε
παρά τοΰ νέου βασιλέως νά έλαφρύνη τους βασιλικούς φόρους,
οί όποιοι επί της εποχής τοΰ πατρός του εγεινχν πολύ βα-
ρείς. Ό δ ε Ροβοάμ διά νά άπαντήση ελαβε προθεσμίαν τριών
ήμερών, εντός τών οποίων σϋνεβουλεύθη πρώτον τους πρεσβυ-
τέρους τού λαοΰ καί κατόπιν τους συνηλικιώτας του. Άλλα
δέν ήκολούθησε τήν γνώμην τών πρεσβυτέρων, οί όποιοι ως
φρόνιμοι άνθρωποι συνεβούλευσαν αύτόν νά κάμη τήν παρχ-
κλησιν τοΰ λαοΰ. Τουναντίον ηκουσε τάς συμβουλάς τών
άνοήτων νεωτέρων καί είπεν είς τόν λαόν : «Ό πατήρ μου
«βάουνε τόν ζυγόν σας, καί εγώ θά βαρύνω αύτόν πεοισσότε-
ρον· εκείνος σας έπχίδευτε μέ μάστιγας, εγώ θά σας παιδεύσω
μέ σκορπίους». Ή χπάντησις αύτη του Ροβοάμ εξώργισβ τους
Ίσραηλίτας, έκ τών οποίων αί δέκα φυλαί εξέλεξαν ώς βασι-
λέα των τόν Ίεροβοάμ, όστις η το δοΰλος τοΰ Σολομώντος, δύο
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ΒΙΙ ' ,

<ίε μόνον φυλαί, τού Ιούδα καί τού Βενιαμίν, έμειναν ύπό τήν
εξου-ίαν τού Ροβοχμ. Καί τοιουτοτρόπως τό εν βασίλειογ δίβ-
ρΐέθη εις δύο, είς τό βασίλειον τού Ιούδα υπό τόν Ροβοάμ μέ
πρωτεύουσαν τήν Ιερουσαλήμ καί είς τό βασίλειον τού Ισραήλ
χιπό τόν Ίεροβοάμ μέ πρωτεύουσαν κατ* αρχάς τήν Συχέμ
τελευταϊον τήν Σαμάρειαν.

Ό δέ Ίεροβοάμ. διά νά στερεωθ^ είς τόν θρόνον του ήμπό-
-&ισε τόν λαόν τών 10 φυλών νά μεταβαίντ; είς Ιερουσαλήμ
,>.αί προσφέργ) θυσίας είς τόν ναό ν, καί κατ* αύτόν τόν τρόπον
«χώρισεν εντελώς τά δύο βασίλεια. Έστησε δέ δύο χρυσούς
μόσχους, ένα είς τήν Βαιθήλ, καί ένα είς τήν Δαν καί είπεν είς
τόν λαόν: «Ιδού οί θεοί τού Ισραήλ, οί όδηγήσαντες αύτόν
εκ τής Αιγύπτου». Άλλά καί ίερεϊς διώρισεν όχι μόνον Αευί-
τας, άλλά καί έκ τού λαού. Ό δέ λαός προσέφερε θυσίας είς
τα. είδωλα ταύτα. Δυστυχώς ή διαίρεσις αύτη έφερε τήν
καταστροφήν καί είς τά δύο βασίλεια, πρώτον διότι διά τής
διαιρέσεως ταύτα έξησθένησα*, καί έπειτα διότι μεταξύ των
πάντοτε, ύπήρχον άντιζηλίαι καί έριδες, προσέτι δέ καί διότι
ελίησμόνηταν τόν άληθινόν θεόν. Καί είς μεν τό βασίλειον τού
'Γούδα έβασίλευσαν 12 βασιλείς, είς δέ τό βασίλειον τού
Τσραήλ 20 βασιλείς.

Ρητόν. «Πάΰα βασι.Ιεία μεριϋθεΐσα καθ' εαυντ^ς εφη-
φρϋται Λί α τ θ. 12, 25).

ΚΙ. Οί προφήτατ.

Είς τόν βίον του Ισραηλιτικού λαού εφάνησαν κατά διαφό·
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ρους εποχάς άνδρες εύσεβεϊς καί θεοφοβούμενοι, οί όποιοι είχον-
1\ τϊί θρησκεί^ τήν αύτήν σημασίαν, οποίαν έξουσίαν είχον οί
βασιλείς έν τγ πολιτεία. Τοιούτοι άνδρες ήσαν οί προφήται,
οί όποιοι φωτιζόμενοι ύπό τού θείου Πνεύματος προεφήτευον,
δηλαδή προέλεγον τά μέλλοντα νά γίνωσιν έν τω κόσμιο καί
«φανέρουν είς τους άνθρώπους τάς βο'υλάς τοϋ Υψίστου. Έκτος
δέ τούτου οί προφήται ώς φύλακες τού θείου νόμου έδίδασκον 11
πάντοτε τόν λαόν τήν εύσέβειαν καί τήν δικαιοσύνην καί εκή—
ρυττον μέ πολλήν παρρησίαν καί θάρρος τήν άλήθειαν καί
πρός αύτούς άκόμη τους βασιλείς. Καί εάν μέν οί βασιλείς
εκυβέρνων τόν λαόν δικαίως καί εύσεβώς, οί προφήται τους.
εβοήθουν είς τό έργον άν δέ τούναντίον ούτοι ήσαν ασεβείς^·
και τύραννοι, τότε καί οί προφήται ήλεγχον τάς παρανομίας!
αύτών καί άνήγγελλον καί τήν ίίς αύτούς έρχομένην τιμω-
ρίαν τοϋ θεοϋ, ώς έπραξαν ό Σαμουήλ πρός τόν Σαούλ, ό Νά-]
θαν πρός τόν Δαυίδ καί άλλοι πρός άλλους βασιλείς. "Ένεκα!
δέ τοϋ θάρρους τούτου καί τής τόλμης των πολλοί προφήται||
σκληρώς κατεδιώχθησαν καί επαθον πολλά δεινά.

Προφήται άνεφάνησαν άπό τής εποχής τού Μωϋσέως, κυ-
ρίως όμως άναφαίνονται περισσότεροι επί τής εποχής τοϋ Σα-,
μουήλ καί κατόπιν, οΐτινες πρός παρηγορίαν τοΰ λαοΰ επροφή-*
τευσαν καί τήν ελευσιν τοΰ θεανθρώπου Σωτήρος επί τής γής-ϊ
Οί προφήται ούτοι συνέγραψαν καί συγγράμματα ή προφη·^;
τείας· τοιαΰτα δέ βιβλία εχομεν σήμερον 16 προφητών, οΐτι^
νες αναλόγως τοϋ μεγέθους καί τής αξίας τών βιβλίων των
διαιρούνται είς μεγάλους προφήτας καί μικρούς. Καί οί μέν
πρώτοι είναι : Ήσαίας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ καί Δανιήλ· οί
μικροί προφήται είναι : Ώσηέ, 'Αμώς, Μιχαίας, 'Ιωήλ,Όβδιοώ
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Ιωνάς, Ναούμ, Άββακούμ, Σοφονίας-, 'Αγγαίος, Ζαχαρίας

καί Μαλαχίας.

Ρητό ν. β "ΆγαΛΛιαϋθε δίχαιοι εν Κνρίω, τοις ειθέΰι
πρέπει αϊνεοις» (Ψαλμ. 32, 1).

Ό Ησαΐας.

Ό προφήτης Ησαΐας αναφαίνεται είς τό βασίλειόν τού
Ιούδα επί τής εποχής τεσσάρων κατά σειράν βασιλέων, τού
Όζίου, Ίωάθαμ, Άχαζ καί Έζεκίου (802—698 π Χ.), 100
καί πλέον ετη προ τής βαβυλωνίου αιχμαλωσίας του βασι-
λείου τούτου. Αί διάφοροι προφητεΐαι αύτού, τάς οποίας προε-
φήτευσε τόσω σαφώς καί καθαρώς διά τόν μέλλοντα νά έλθτ}"
Μεσσίαν, είναι τόσαι τόν άριθμο'ν, δσαι δέν είναι όλων τών άλ-
λων προφητών αί προφητεΐκι, αί όποϊαι προφητεύουσι τήν ελευ-
σίν τού Σωτήρος τού κόσμου. Ό Ησαΐας προεφήτευσεν όχι;
μόνον τήν ελευσίν τού Κυρίου, άλλά καί ότι δ Κύριος θά γεν-
νηθγ) έκ Παρθένου, καί θά φέρη ό'νομα Εμμανουήλ (=θεάν-
θρωπος)1 ώς μέρος δέ τής γεννήσεως αύτού προεΐπεν ότι θά
είναι ή Βηθλεέμ. Ακολούθως προφητεύει π ερί τού βίου καί
τής διδασκαλίας τόύ Κυρίου, καί τελευταϊον τόσον ζωηρώς
προλέγει περί τών παθών τού Ιησού Χριστού, τών «ραπισμά-
των», τών «έμπτυσμάτων», τγς «μαστιγώσίως» καί τής κα-
ταδίκης αύτού είς θάνατον, ώς νά ή το παρών καί νά εβλεπε
ταύτα πάντα· μέ τά ίδια όμματα αύτού.

Άλλ'έκτός τών προφητειών τούτων, δ Ησαΐας προεΐπε καε
τάς μελλούσας δυστυχίας είς τό βασίλειόν τού Ιούδα, καί διά
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τούτο πολλάκις ουνεβούλευε τού; βασιλείς αύτού, καί εφα-
νέρωνεν είς αύτούς τάς βούλας τού Θεού. Οί βασιλείς τού
Ιούδα πάντοτε εύρίσκοντο είς περιπλοκάς καί πολέμους προς
τους άλλους γειτονικούς λαούς, τους οποίους καί έ?ί<.ων όταν
ηλπιζον είς την Θεόν. Ούτως ό εύσεβής Όζίας ανύψωσε τό
βασίλειον τού Ιούδα είς ά*μήν, ή οποία διετηρήθη καί επί
τού διαδόχου αύτού Ίωάθαμ, μ-έχρι τού άσεβους αύτού υιού
Άχαζ, όστις έγινε φόρου υποτελής είς τους Άσσυρίους. Άλλ'
ό υίός τού "Αχαζ, ό εύσεβής Έζεκίας, έχων ώς βοηθόν τόν
βασιλέα της Αιγύπτου Θάρακα καί έλπίζων είς τόν Θεόν,
-ηθέλησε νά άποτινάζν) τόν ζυγόν τών Άστυρίων. Τότε όμως
ό βασιλεύς τών Άσσυρίων Σενναχηοείμ μετά στρατού πολλού
ηλθεν εναντίον τών Ιουδαίων καί κατέλαβε πάσας τάς όχυ-
.ράς πόλεις. Ό δέ Έζεκίας, άφ' ου ηκουσε ταύτα, έφοβήθη,
καί όχι μόνον φο'ρον άπέστειλε πρ:ς τόν Σενναχηοείμ, άλλά
χαί κατέφυγεν είς τό ελεος τού Θεού. Ή προς τόν Θεόν προ-
σευχή τού Έζεκίου είσηκούσθη, κατ' έντολήν δέ τού Θεού
μετέβη ό Ήσαίας καί ένεθάρρυνεν αύτόν, άφ* ου προείπε καί
τήν καταστροφή ν τού Σενναχηοείμ. Καί πράγματι κατά τήν
^νύκτα άγγελος Κυρίου έφόνευσεν 185 χιλιάδας εκ του στρατο-
πέδου τών Άσσυρίων, ο δέ Σενναχηρείμ, επειδή εμαθεν ότι καί
« Αιγύπτιοι μετέβησαν νά πολιορκήσωσι τήν πρωτεύουσαν
αύτού Νινευή, ήναγκάσθη νά έγκαταλίπγ) τήν Ίουδαίαν καί
να ελθη είς προφύλαξιν της Νινευή, δπου όμως έφονεύθη υπό
τών υιών αύτού.

Καί περί τά τέλη της ζωής τού Έζεκίου, αναφαίνεται πά-
λιν ό προφήτης Ήσαι'ας, δστις, κατ' εντολήν του θεού, λέγει
προς τόν βασιλέα: «Ταύτα λέγει Κύριος ό θεός τών πατέρων
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σου" ήκουσα τήν προσευχήν σου καί είδον τά δάκρυα σου, καί
διά τούτο χαρίζω είς σέ ακόμη δεκαπέντε έτη, καί σέ ελευθε-
ρώνω εκ της χ'ίρός τών Άσσυρίων». Τό τέλος του προφήτου
ί'Ησαίου έγινεν είς τάς ήμέρας τοϋ άσεβοΰς Μανασσή, υιού καί.
διαδόχου τοϋ Έζεκίου. Ό Μανασσής, λατρεύων τά είδωλα ώς
;θεούς, κατεδίωκεν δσους έπίστευον είς τόν άληθινόν Θεόν. Επει-
δή δέ ό Ήσαίχς ήλεγχεν αύτόν διά τήν άσέβειάν του, κατε-
• ' ;δικάσθη είς τόν διά πριονισμ.οΰ θάνατον κατά τό 694 π.Χ.

Ρ η τ όν. «'Μου ή παρθένος εν γαΰτρι ΛψΙτεται, και χέζε-
ται ϊ.;/θλ ? και καλέσεις το όνομα αυνοϋ ΈμμανονήΛ» (Ήσ.

7, 14). _

53. Κατάλνοϊις του ^αόιλείου Ίόραίιλ
υπ ο τών Άόόυρίων.

Έκ τών δύο βασιλείων πρώτον τό βχσίλειον τοϋ Ισραήλ
καταλύεται υπό άλλο^ύλων καί κατόπιν τό βασίλειον τού
[ούδα. Μέχρι τοϋ τελευταίου βασιλέως τού Ισραήλ Ώσηέ. ο!
ιάφοροι προ αύτού βασιλίΐς είχον πολέμους καί προς άλλα
Ιθνη, άλλά καί προς τούς Άσσυρίου;, εις τους οποίους επί πο-
ιΰν καιρόν έπλήρωνον φόρους. Άλλ' επί τού βασιλέως Ώσηέ
αί πάλιν οί Άσσύριοι έχοντες βασιλέα τόν Σαλμανάσσαρ.
ίσέβαλον είς τό βαπίλειον τού Ισραήλ καί εκυρίευσαν πολλάς
|·ιρόλεις αυτού. Τέλος δέ έπολιόρκησαν καί αύτήν τήν πρωτεύου-
Ι^αν τοΰ βασιλείου, τήν Σαμάρειαν, τήν οποίαν καί κατέλα-
ιν, συλλαβόντες κ"*ί τόν βασιλέα Ώσηέ. Ό Σαλμανάσσαρ εν
ρ μεταξύ άπέθανεν, ό δέ υίός καί διάδοχος αύτού Σαργών
Ατελώς κατελυσε τό βασίλειον τού Ισραήλ (722 π. Χ.) καί.
Ιλαβεν αιχμαλώτους είς Άσσυρίαν τό μέγιστον μέρος τών κα—

β.-
/-.·■ λ ;



τοίκων. Είς την ερημωθεί ταν δέ χώραν έστειλε κατοίκους εκ
τής 'Ασσυρίας. Οί ξένοι ούτοι κάτοικοι άναμιχθέντες μετά
τών μεινάντων ολίγων Ισραηλιτών απετέλεσαν τους Σχμα-
ρείτας, οΐτινες έλάτρευον μέν τον άληθινον θεόν, άλλ' είχον
καί πολλάς εΐδωλολχτρικας συνήθειας, και διά τούτο εθεω-
ρούντο ύπό τών Εβραίων ώς εθνικοί καί είδωλολάτραι.

Ρητόν. «Έποίησε Κύριος α ενεθυμήθισυνετέλεσε ρή-
μα αντοϋ, α ένετεΙ.Ιατο εζ ήμερων αρχαίων» (θοην. Ίεοεμ.

2- 17). ___ ' . '

" - . ' . ... 'ϊ
Τωδίτ.

■ 1

Κατα την Άσσυρικκην αιχμαλωσίαν μεταξύ τών Ισραη-
λιτών, οί οποίοι ώ^ηγήθησαν ώ; αιχμάλωτοι εις τήν Άσσυ—
ρίαν, υπήρχε καί τις ευσεβής καί ενάρετος ονομαζόμενος Τω-
βίτ. Οϋτος εύρίσκετο είς τήν Νινευή καί εκεί έζη μετά τής
συζύγου του Άννης καί τοϋ υιού του Τωβία. Ένεκα δέ τής
τιμιότητός του άποκτήσας τήν εύνοιαν τοϋ βασιλέω; τών Άσ- ]
συρίων, έγινεν αγοραστής αύτοϋ καί φροντιστής. Έκ τής Ιρ-
γασίας ταύτης άπέκτησε καλήν " περιουσίαν, έκ τής οποίας ]
10 τάλαντα κατέθηκε παρά τω συγγενεΐ αυτού Γαβχήλ,
δστις κατώ<ει έν Ράγοις τής Μηδείας. Ό Τωβίτ είς τους
ομοεθνείς του έκαμνε πολλάς εύ-ργεσίας, καί μάλιστα εάν
εβλεπε νεκρού; Ίσραηλίτας έρριμένους είς τούς δρ6χους, κρυ-
φίως τού; έθαπτε, διότι ό βασιλεύς Σενναχηρείμ ήμπόδιζεν
αυστηρώς τήν ταφήν των. Έπειτα όμως, όταν έφανερώθη η
πράξις αύτη, ό βασιλεύς κατεδίωξε τόν Τωβίτ, δστις φεύγων
τήν όργήν τού Σενναχηρείμ έχασεν δλην τήν περιουσίαν του.
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|| Έκτος- τού δυστυχήματος τούτου επαθεν ό Τωβίτ καί άλ-
λο χειρότερον. Έν ω ποτέ άνεπαύετο παρά τόν τοϊχον τής
κύλής του, στρουθία άνωθεν έκ τού τοίχου έκόπρισαν εντός"
τών οφθαλμών του καϊ έτύφλωσαν αύτόν. Ό δυστυχής καμ-
χίαν θεραπείαν δέν εύρεν από τούς ιατρούς, καί επειδή πολύν
καιρόν ύπέφερεν άπό τά δεινά, παρεκάλεσε τόν Θεόν μετά δα-
κόρων διά νά τόν άπαλλάςη μέ θάνατον εκ τών δεινών του.
■ [ϊροσεκάλεσε δέ καί τόν υίόν του Τωβϊαν, είς τόν όποιον, άφ'
ϊυ εδωκε τάς τελευταίας συμβουλάς του, είπε νά μεταβίί
Ες Ράγους διά νά λάβη τά 10 τάλαντα παρά τού Γαβαήλ.
Ιίπειδή δέ ο ΤωβΥας μόνος δέν ήδύνατο νά μεταβη προς πα-
::λαβην τών χρημάτων," έζήτησαν καί εύρον σύντροφον δια
Γον δρόμον, άλλ' ούτος ήτο 6 άρχάγγελος Ραφαήλ, δστις
ςαρουσιάσθη μέ μοοφήν ανθρώπου ονομαζόμενος Άζαρίας.

Οί δύο συνοδοιπόροι άναχωοήταντες, έφθασαν τό έσπέρας
ίς τόν Τίγριν ποταμόν, ότε δέ δ ΤωβΥας ήθέλησε νά πλύνη
Γ«υς πόδας του είς τόν ποταμό^, ώρμησε μέγας ιχθύς διά νά
"«ν καταπίη Άλλ' δ Τωβ"ίας κατά συμβουλήν τού άγγέλου,
κράτησε τόν ίχθΰν, τόν οποίον εσχισε καί έλαοε τήν καρ-
Ιάν, τό ήταρ καί τήν χολήν, έψησαν δέ τόν ίχθύν καί εφαγον
€ αύτού. Όταν δέ έφθασαν είς τά Έκβατανα κατέλυσαν είς
•ήV οίκίαν τού Ραγουήλ, συγγενούς τού Τωβίτ, διά νά φιλο-
ενηθώσιν. Ό Ραγουήλ είχε μονογενή θυγατέρα Σάρραν δνο-
ά^ομένην, ή δποία ήνοχλεϊτο υπό πονηρού πνεύματος, τό
Γίόΐον όμως άφ'ού έκάπησεν δ 'Γωοίας, κατά συμβουλήν τού
^Τγέλου, μέ τήν καρδίαν καί τό ήτχρ τού ιχθύος άπεμκκρύν-
):άπό τήν Σάρρκν, καί τότε ελαβεν αύτήν δ Τωβϊας ώς γτ*-
κα. Ό Τωβίας διέμεινεν, είς τήν δίκίαν τού πενθερού τοίί



επί 14 ήμέρας, έν τώ μεταξύ δέ τούτω μετέβη ό άγγελος είς
ΓΧ1>άγου; καί έλαβε παρά τού Γαβαήλ τά 10 τάλαντα.

Μετά ταύτα ό Τωβίας άφ* ού έλαβε τήν σύζυγόν του Σάρ—
ραν καί τά ήμίση τών υπαρχόντων, τά όποια εδωκεν είς αύ-
τόν ό Ραγουήλ, άνεχώρησε μετά τού συνοδοιπόρου του καί
επέστρεψεν είς τους γονείς του, οίτινες άνησύχουν πολύ διά-
τήν βραδύτητα. Άλλ' ή τοιαύτη στενοχώρια τών γονέων
μετετράπη είς χαράν όταν ούτοι είδον επιστρέφοντα σώον τόν
^"Τωβίαν, δστις μέ τήν χολήν τού ιχθύος έθεράπευσε τούς ;
οφθαλμούς τού πατρός του, καί εϊπεν όλα τά γενόμενα. Τότε-
ήθέλησαν νά δώσωσι τά ήμίση όλων τών υπαρχόντων είς τόν |
συνοδοιπόοον, άλλ' ούτος δέν εδέχθη τίποτε καί έφανέρωσεν-;
είς αύτούς, ότι ήτο ό άρχάγγελος Ραφαήλ, καί εστάλη παρά
τού θευύ διά νά τούς βοηθήση είς τήν δυστυχίαν των διά
τάς πολλάς εύεργεσίας, τάς οποίας έκαμνον είς τούς πάσχον-:
τας άδελφούς. Καί ό μεν άγγελος άνεχώρησεν, ούτοι δέ έδό-ι
ξασαν τόν θεόν.

ΠΟΡΙΣΜΑ. — Οί ευιεβεΤς κα\ Ινάρετοι άνθρωποι ύποφέρουσι με
υπομονήν ό'λας τάς θλίψεις κα'ι τά δεινά, Ιλπίζοντες πάντοτε είς τόν]
θεόν, όστις δεν βραδύνει νά τούς άνταμείψη πλουσίως διά τήν-:
δπομονήν.

ΚατάλυΟις του ^αίιλείου Ιούδα
υπό τών Βαβυλωνίων.

ϊ

Καί τό βασίλειον τού Ιούδα είχε τήν αύτήν τύχην, οποίαν
τό βασίλειον τού Ισραήλ. . Οί βασιλείς αύτού είχον πάντοτε
^πολέμους προς άλλους λαούς καί κυρίως προς τούς Αιγυπτίους,

; & · ' -ί '
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ύπό τών οποίων νικηθέντες έπλήρωνον είς αύτους φόρους. Άλλ'
Ιν ώ έβασίλευεν ό Έλιακείμ ή Ιωακείμ (606 π. Χ.), έρχεται
Ιναντίον τών Ιουδαίων ό βασιλεύς τών Βαβυλωνίων Ναβου-
χοδονόσορ μετά στρατού καί κυριεύει τήν Ιερουσαλήμ Κα^
τ όν μέν Ιωακείμ άφήκεν ελεύθερον, επειδή ούτος άνεγνώρισε
τήν κυριαρχίαν τών Βαβυλωνίων, άφήοεσεν όμως τά ίεοά σκευή
ι |τοΰ λαού, ελο βε δέ καί πολλούς νέους εκ τών επισήμων οικο-
γενειών, τούς οποίους εφερεν είς τήν Βαβυλώνα. ΈπΙ δέ τής
βασιλείας του Ίεχονίου, υιού καί διαδόχου τοϋ Ιωακείμ, ό
Ναβουχοδονόσορ μετά τρία ετη άπο τής πρώτης εισβολής
εξεστράτευσε πάλιν κατά τών Ιουδαίων, διότι ούτοι ηθελον
νά άποτινάξωσι τόν ζυγόν τών Βαβυλωνίων. Καί τότε άφ' ού
διήρπασεν δλους τούς θησαυρούς τού βασιλέως, καθώς καί τοϋ
ναού, ελαβε τόν Ίεχονίαν καί πολλάς χιλιάδας Ιουδαία)ν ώς
«Ιχμαλώτους καί άνεχώρησεν είς Βαβυλώνα, άφήσας ώς βασι-
Λεα τόν Σεδεκίαν, θείον τοϋ Ίεχονίου.

Άλλά καί ό Σεδεκίας, δστις έβασίλευ?εν'ΐ 1 έτη, μή υπο-
«ρέρων τόν ζυγόν ήθέλησε νά άποτινάξτ) αύτόν, οπότε καί τρί-
•την φοράν ήλθε ν ό Ναβουχοδονόσορ καί μετά διετή πολ'.ορ-
3»ίαν τής Ιερουσαλήμ έκυρίευσεν αυτήν. Συνέλαβε τόν Σεδε-
:*|ίαν καί αφ* ού τόν έτύφλωσε τον έστειλεν αίχμάλωτον είς
1α£υλώνα μεθ' δλων σχεδόν τών κατοίκων τής Ιουδαίας,
ην δέ Ιερουσαλήμ κατέσκαψε, τόν ναόν τοϋ Σολομών τος
άτέκαυσε μετά τών βασιλικών άνακτόρων καί δλων τών οικιών
της πόλεως καί διήρπασεν δλους τούς θησαυρούς καί τά
*Η*ύη τών κατοίκων. Τοιαύτη είναι ή παντελής καταστροφή
βασιλείου Ιούδα. 'Ολίγοι τινές εκ τών Ιουδαίων έμειναν
ϊς την ερημωθεΐσαν χώραν, μεταζύ τών οποίων ήτο καί ό προ·

8
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φήτη; Ί=ρίμ(χς, όστις καθήμενος έπί τών καταστρκρέντω ν
τειχών έθρήνει μέ τάς Ίερεμιάδας του (:ζπθρηνώδη άσματα)
τήν ερήμωσιν τή; Ιερουσαλήμ Ή αιχμαλωσία αύτη διήρκβ-
σεν έπί 70 έτη.

Ρατόν. ((ΣννετέΛεσε Κύριος θυμον αίνου, εξεχει θυμ,ογ
οργής αννοΰ, χχι άνή·τε πυρ εν Σιών, καί χαζέφιγε τά θε-
μέΛια αυτηο* (θρήν. Ίερεμ. 4, 11).

56. Ό Δανιήλ και οι τρεις «αϊδες.

Μεταξύ τών π^λλώ ι νέωι έκ τών επισήμων οικογενειών,τούς
οποίους ο Ναβουχοδονόσορ έφερεν ώς αιχμαλώτους είς τήν Βα-
βυλώνα κα :ά τήν πρώτΛ' είσβολήν εί; τό βασίλειον τού Ιού-
δα (606 π.Χ:), ησαν καί ο Δανιήλ καί οί τρεις σύντροφοι αυ-
τού, 'Ανχνίας, Άζαρίας καί Μ.σαήλ.Οί τέσσαρες ούτοι, καθώς
καί άλλοι νεοι, κατά διαταγήν τού βασιλέως, ελήφθησαν είς
τά άνάκ-ίορα διά νά διδαχθώσι τήν γλώσσαν καί τάς έπισττή-
μας τών Χαλδαίων καί νά χρητιμεύσωσι κατόπιν είς τάς βκ-
σιλικάς υπηρεσίας.ν Ό Δανιήλ καί οί τρεις άλλοι φίλοι του
Ιλαβον ονόματα χαλδαΐ<.ά, καί ό μέν Δανιήλ ώνομάσθη Βκλ-
τάσαρ, ό δέ 'Ανκνίχς Σεδράχ, ό Άζαρίας Άβδεναγώ καί ό
Μισαήλ Μισάχ. Έν ώ δέ δ ιετρέφοντο εί; τήν βασιλική ν τρχ-
πεζαν, άπέφευγον νά τρώγωσι τά φαγητά έκεΐνχ, τά όποΐχ
ήμπόδιζεν ό νόμος, καί τροετίμων νά τρέφω ν τ αι διά τών
σπερμάτων τή; γή;, μένοντες προς τούτοις πιστοί και εις
τήν θρητκείαν τών πατέρων των. Και διά τούτο ό θεός έν£-
σχυτίν αύτούς νά φα-'ώσιν άνώτβροι τώ> άλλων νέα»ν κχτά



Γ ίν σοφίκν καί γνώσιν καί τήν σωματικήν ωραιότητα. Είς δέ
|-!»ν Δανιήλ ό Θεός έ'δωκε καί προφητικόν χάρισμα.

Οί τέσσαρες ούτοι παίδες διά τάς μεγάλας γνώσεις των
ί κίνησαν τόν θαυμασμόν του Νκυχοδονόσορος, τόν όποιον μά-
»ίστα έξέπληξεν ή σορία καί τό προφητικόν χάρισμα του Δα-
:ήλ κατά τήν έξήγησιν τοϋ ονείρου αυτού. Ό Νκυχο^ονόσορ
.ίδεν όνειρον, τό όποιον άμέσως ε λησμόνησε* προσεκάλεσε δέ
ϊλους τους σοφούς καί εξηγητάς τών ονείρων δ;ά νά εύρωσι
'όΐον ό'νειρον ιόνειρεύθη καί τήν έξήγησιν τού ονείρου. Κανείς έξ
λων τών σοφών δεν ή^υνήθη νά εύρη τό ό'νειρον, διότι τούτο
■εν ήτο έργον άνθρώπινον, άλλ' ό βασιλεύς όργ^σθείς κατεδί-
,άσεν αύτούς είς θάνατον. Έκ τοϋ θανάτου τους άπήλλαξεν ό
ϊίοιήλ, όστις, ζητήσας προθεσμίαν ολίγου χρόνου παρά τοΰ
ίάσιλέως, μετά τών τριών παίδων παρεκάλεσε τόν Θεόν εν
ι$στεί<£ καί προσευχτ) διά' νά φχνερώσΥ} είς αύτόν τό όνειρον.
: Ό Θεός είσήκουσε τήν δέησιν αύτών κκί εφκ έρωσε τό
ίιίειοον είς τόν Δκνιήλ, όστις άφ' ου ηύχαρίστησε τόν Θεόν^ιά
όΰτο, παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Ναυχοδονόσορος, είς τόν
ιίιοϊον έδειξε τήν φανέρωσιν τοΰ Θεοΰ τοΰ ούρανοΰ καί είπε :
όΒασιλεΰ, είδες μίαν εικόνα μεγάλην, της οποίας ή κεφαλή
I το χρυσή, τό στήθος, οί βραχίονες καί αί χείρες άργυροι, ή
ιλία καί οί μηροί χαλοΐ, αί κνήμαι σιδηραΐ, οί πόδες μέρος
ν σιδηρούν, μέρος δε όστράκινον. ιΗ εί<.ώ/ ήτο όρθία, αίφνης
έκ τοΰ όρους έσχίσθη άνευ χειρός άνθρωπου λίθος, όστις
νέτριψε τήν εικόνα έκείνην καί τήν μετέβαλεν είς κο-
ο^τό>, κατέλαβε δέ τήν θέσιν της εικόνος καί εγινβ
ί,έγα ό'ρος, τό όποιον ε κάλυψε ν όλη ν τήν οίκουμέ-.ην. Τοΰτο
ίίναι τό όνειρον, -η δέ σημασία αύτοΰ ή έξης : α Ή χρυσή κεφοο-
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*

^η τής εικόνος είσαι σύ, βασιλεύ, τά δέ άλλα μέλη τής εικό-
νος έκ τών λοιπών μετάλλων φχνερώνουσι τάς κατόπιν βασι-
λείας* δηλαδή τήν Περσικήν, τήν Έλληνικήν, τήν Ρωμαϊ-
κήν. Ταύτας δέ τάς βασιλείας θά καταρρίψϊ) ή βασιλεία τού
θεού, ήτις θά έΕαπλωθνί είς δλον τον κόσμον, καί αύτη είναι
ή βασιλεία τού Χριστού» Ό Ναβοχοδονόσορ θαυμάσας δι'
όλα ταύτα είπεν· «Αληθώς ό θεός σας είναι Θεός θεών καί
Κύριος τών βασιλέων». Ανύψωσε δέ τόν Δανιήλ είς τά άνώ-
τατα άξιώματα, καθώς καί τούς τρεις άλλους παΐδας.

ΠΟΡΙΣΜΑ. — ΤΙ είς τον Θεόν πίστις και άφοσίωσις πάντοτε
άνυψοί τόν άνθρωπον εις μεγάλα αξιώματα.

59. Οί τρεις παίδες έν τη κα^ιίνω.

Ή ά*>ύψωσις όχι τόσον τού Δανιήλ, δσον τών άλλων τριών
συντρόφων του είς βασιλικά άξιώματα, εκίνησε τόν φθόνον τών
Χαλδαίων, οί όποιοι προσεπάθουν πάντοτε νά τούς βλάψωσιν.
Ή κατάλληλος εύκαιρία έδόθη, ότε δ Ναβουχοδονόσορ εστη-
σε τήν χρυσήν εικόνα του διά νά τήν προσκυνήσωσιν δλοι.
Τότε καττγορήθησαν είς τον βασιλέα οί τρεις παίδες, ότι δέν
προσφέρουσι προσκύνησιν είς τήν εικόνα, δ δέ βασιλεύς όργι-
σθείς προσεκάλεσε τούς τρεις παϊδας καί είπεν αΕίναι άληθές}
ότι σεις δέν λατρεύετε τούς θεούς μου καί δέν προσκυνείτε
τήν εικόνα τήν χρυσήν » ; Καί διέταξεν αύτούς νά προσκυνή-
σωσι τήν εικόνα, διότι άλλως θά τιμωρηθώσιν. Άλλ'έκείνοι
απήντησαν « Ημείς λατρεύομ\ν μόνον τό\ θεόν ημών, όστις
δύναται νά μας έλευθερώση άπό τής τιμωρίας, τούς δέ ιδι-
κούς σου θεούς δέν λατρεύομεν ούτε προσκυνούμεν τήν εικόνα
«ου». Έκ τής άπαντήσεως ταύτης δ βασιλεύς τόσον έθύμωσεν,
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■ώστε ή οψις του προσώπου του μετεβλήθη, καί ευθύ; διέτα-
ξε νά καύσωσι τήν κάμινον επτάκις, εντός τής οποίας νά ρί-
ψωσι τούς τρεις παίδας. Μόλις όμως ούτοι έρρίφθησαν είς
τήν κάμινον άγγελος Κυρίου άβλαβείς έφύλαξεν αύτούς καί
ούτω πεοιπατοΰντες εν τω μέσω τής φλογός μετά του άγ-
γέλου υμνούν καί έδοξολόγουν τόν Θεόν. Ό Ναβουχοδονόσορ
χέ θαυμασμόν πολύν βλέπων ταΰτα είπεν «Ιδού εγώ βλέπω
τέσσαρας άνδρας περιπατούντας έν τω μέσω τοϋ πυρός καί
;τό πρόσωπον τοϋ τετάρτου είναι δμοιον μέ πρόσωπον άγγέλου
τοϋ Θεοϋ». Κατόπιν δέ πλησιάσας είς τό στόμιον τής καμί-
νου έκάλεσε τούς τρεις παίδας, οί οποίοι έξήλθον έκ τοΰ πυρός
νωρίς νά βλάβη μηδέ θρίξ τής κεφαλής των. Τό γεγονός τοΰ-
το εκίνησεν είς θαυμασμόν δλους, ό δέ βασιλεύς άνεγνώρισε
ιτόν Θεόν τών τριών παίδων ώς τόν άληθηνόν Θεόν, καί διέ-
ταξε νά θανατωθτί εκείνος, δστις θά εϊπη βλασφημίαν κατά
φΰ Θεού τοΰ Σεδράχ, Μισάχ καί Άβδεναγώ. Τούς δέ τρείς
ιυαϊδας άνύψωσεν είς νέα άξιώματα.

Ρητόν. «.ΦυΛάσσα Κύριος τας ψυχάς τών οσίων αΰ-
ήον (Ψαλμ. 96, 10).

58. Ό Δανιήλ έν τω λάκκω τών λεόντων·

Ό Δανιήλ έλησμονήθη εντελώς ύπό τών διαδόχων του
ίαβουχοδονόσορος μέχρις ού επί τής βασιλείας τοΰ Βαλτάσαρ
ινεν ανάγκη νά πχρουσιασθν) είς τό ( μέσον. Έν ώ έσπέραν
ινά ό Βαλτάσαρ έδιδε μέγα δεϊπνον είς τούς άρχοντας τόυ
ζσιλείου του, καί κατά τό συμπόσιον μετεχειρίσθη καί αύτά
χρυσά καί αργυρά σκεύη τού ναού τής Ιερουσαλήμ, αίφνης
ε χείρα άνθρωπου, γράφουσαν επί τοΰ τοίχου τάς μυστη-
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ριώδεις "λέξεις, μανή, θεχέΛ, ψαρές. Χαραχθείς έκ τούτου
Βαλτάσαρ, προσεκάλεσεν αμέσως τού; μάγους καί σοφούς,
-"αλλά κανείς δέν ήδυνήθη νά ά^αγνώση τάς λέξεις. Τότε ένε;
θυμήθησαν τόν Δανιήλ, όστις, άφ'ού ήλθεν, άνέγ^σε τά
λέξεις έκείνας καί είπε τήν καταστροφήν τού βασιλείου, διότι
είπε μανή σημαίνει οτι ο θεός έμέτρησε τήν βασιλείαν σοϊι^
θεκέλ έζυγίσθη αύττ. καί εύρέθη έλλιπής, φαρές διγ}ρέθη |
βασιλεία σου καί εδόθη είς τους Μήδ&υς καί Πέρσας. Κο
πράγματι τήν νύκτα έκείνην οί Μήδοι έλθόντες έκυρίευσαν χύ
Βαβυλώνα καί έφόνευσαν τόν Βαλτάσαρ. άντ' αύτού δέ έγν
βασιλεύς ο Μήδος Δαρείος.

Ό βασιλεύς Δαρείος ήγάπησε τόν Δανιήλ καί άνύψωσ
αύτόν είς μεγάλα άξιώματα έν τω βασιλείω του. Τούτο όμ<
έξι^ρέθισε τούς άλλους άρχοντας καί μεγιστάνας, οί όποιοι ή6
λον νά βλάψωσιν αύτόν, άλ>νά δέν ήδύναντο, Έπί τέλους κ
τέπεισαν ούτοι τόν Δαριΐον νά έκδώση διάταγμα, κατά ;
όποιον έπί ΒΟ ήμέρας κανείς δέν έπρεπε νά ζητήση τι μή"
παρά τού θεού μήτε παρ' άνθρώπου, άλλά μόνον παρά
βασιλέως. "Οστις δέ ήθελε παρακούσγ; είς τό διάταγμα
ρίπτηται είς τόν λάκκον τών λεόντων. Τούτο δέ έπραξ'
διότι έγνώριζον, ότι ό Δανιήλ δέν δύναται νά μείνγ; χωρίς πϊ
σευχήν. Τό βασιλικόν διάταγμα εφύλαξαν οί άλλοι, ό Δαν
όμως έξηκολούθει νά προσεύχηται τρις τής ήμέρας είς
θεόν δπως καί πρότερον. Όπότε οί έχθροί αύτού κατηγ^
σαν αύτόν είς τόν βασιλέα, ότι δέν έφύλαξε τήν διαταγήν
εζήτησαν νά ριφθη είς τόν λάκκον τών λεόντων. Ό Δαρ
άκούσας ταύτα έλυπήθη καί προσεπάθησε μέχρι τής έσπι
νά τόν γλυτώση, άλλ' έστάθη άδύνατον, διότι οί αύ>
είπον, ότι τό βασιλικόν διάταγμα ποτέ δέν καταπίπτει. Ί
ό βασιλεύς επέτρεψε νά ρίψωσιν είς τόν λάκκον τόν Διαν
προς τόν όποιον είπεν : «Ό θεός σου, τόν όποιον σύ λατ^
πάντοτε, θά σε σώσιρ. Άφ'ού δέ έρριψαν αύτόν είς τόν λά
καί εσφράγισαν καλώς τό στόμιον τού λάκκου, ό βασιλεύς;
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χώρησε καί εκ της λύπης του δέν έφαγε καί έμεινεν άϋπνος
όλην τήν νύκτα.

Ό Δανιήλ εν τω λάκχω τών λεόντων.

Τό πρωί της άλλης ημέρας ήλθεν ό βασιλεύς είς τον λάκ-
κον τών λεόντων καί έφώναξε : «Δανιήλ ό Θεός σου ήδυνήθη
νά σε σώση εκ τού στόματος τών λεόντων». Ό δέ Δανιήλ
άπήντησεν : «Ό θεός μου εστειλεν άγγελον καί έφραξε τά
στόματα τών λεόντων, διότι είμαι αθώος». Ό Δαρείος μετά
χαράς εξήγαγε τόν Δανιήλ έκ τού λάκκου, είς τόν οποίον διέ-
ταξε καί έρριψαν τους εχθρούς αύτού, τους οποίους καί κατε-
σπάραξαν οί λέοντες. <■

Ρ*ιτόν. κΛάχχου ωρυζε χαί άνέσχαψτεν αυτόν, χαί εμηε-
ύεΐτε «ς βόθρογ ου ειργάσατο. (Ψαλμ. 7, 16)



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΗ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΥ ΑΙΧΜΑΑΩΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ

(539—1 π.Χ.).

δί*. Έπκίτρο^ί» έκ τής αι^^ιαλωϋίας.

Οί Ιουδαίοι εν τη αίχμαλωσία: ευρισκόμενοι κατ*
έστενοχωρουντο, έπειτα όμως ολίγον κατ' ολίγον ε συνήθισαν
καί έκαλλιέργουν εν τη ξένη χώρ£ τά εύμορφα μέρη αύτης τ|
έκαμνον καί άλλας εργασίας. Ένεθυμούντο πάντοτε τήν'Ιερου-
σαλήμ καί καταλαμβανόμενοι υπό θρη σκευτικου π όθου εψαλλον-
«Έπΐ τών ποταμών Βαβυλώνος εκεί έκαθίσαμεν καί εκλαύσα-
μεν εν τώ μνητθήναι ημάς τής Σιών» (ψχλμ. 136). Έπί δέ
τής βχσιλείας του Κύρου, βασιλέως τών Περσών,συνεπλη ρω θη-
σαν καί τά 70 έτη τής αιχμαλωσίας, οπότε (τω 536 π. Χ.)
εξέδωκεν ούτος διάταγρ,α διά νά έπιστρέψωσιν οί Ιουδαίοι
αιχμάλωτοι είς Ιερουσαλήμ. Χαρά μεγάλη κατέλαβεν όλους
καί επέστρεψαν είς Ιερουσαλήμ 43 χιλιάδες Ιουδαίων υπό
τήν άρχηγίαν του Ζοροβάβελ καί τού άρχιερέως Ιησού τού
Ίωσεδέκ Μόλις επανήλθον επλησίαζεν ή εορτή τής σκηνο-
πηγίας, τήν οποίαν έώρτασαν, στήσαντες θυσιαστήριον επί
τών ερειπίων τού ναού, καί μετ' ολίγον καιρόν ήοχισαν την
οίκοδομήν ναού.
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Οί Σχμαρείται ήθέλησαν νά συνδράμωσιν εις τήν οίκοδομήν
-τοϋ ναοϋ, χλλ' επειδή άπεκροϋσθησαν υπό τών Ιουδαίων ώς
-εθνικοί, διά τοϋτο ούτοι προσεπάθησαν μέ κάθε μέσον νά εμπο-
δίσωσι τήν οικοδομή ν τοΰ ναοϋ επί πολλά έτη. Κατωρθώθη
δέ ή έξάκολούθησις τών εργασιών τής οικοδομής επί τής βα-
σιλείας Δαρείου τού Ύστάσπους, οπότε καί οί δύο προφήται
Άγγαϊος καί Ζαχαρίας παρεκίνησαν καί ενεθάρρυναν τόν λαόν
διά τήν κατασκευήν τού ναού, όστις εντός πέντε ετών έτε-
λείωσε καί ένεκαινίσθη μεγαλοπρεπώς.

Μετά 80 δέ έτη άπό τοΰ πρώτου διατάγματος εξεδόθη
δεύτερον βασιλικόν διάταγμα επί τής βασιλείας Άρταξέρξου
τοϋ μακρόχειρος, επιτρέπον είς τούς Ιουδαίους νά έπχνέλθω-
«πν είς τήν πατρίδα των. Τότε 1500 οίκογένειαι ώδηγήθησαν
;>πό τοϋ ιερέως "Εσδρα, δστις όταν έφθασεν είς Ιερουσαλήμ
«ϊροσεπάθησε νά θέση καλήν τάξιν είς τήν νέαν κοινότητα τών
ουραίων, καί ήρχισε νά κτίζγ] τά τείχη τής Ιερουσαλήμ. ΑΕ
γασίαι όμως καί πάλιν ήχποδίσθησαν ύπό τών Σαμαρειτών,
ίχρις δτου ό Ιούδας Νεεμίας, δστις ήτο οινοχόος του 'Αρτα-
ρξου, κατώρθωσε νά διορισθη διοικητής τής Ιουδαίας, καί
φέργ] είς πέρας τό τείχισμα τής Ιερουσαλήμ. Ό 'Εσδρας
τά τοϋ Νεεμίου διωργάνωσε καλώς τήν κοινότητα καί κι>-
ΐφς ενίσχυσε τούς Ιουδαίους πρός τήν πίστιν των πατέρων
ων.

Ρητόν. «Έκ τω βπιστρεψ αι Κύριο*" ζην αΙχμαΛύΜίαν
Λαοΰ αντοϋΊ άγαΛΛιάοθω 'Ιαχώβ, και ενφρανθήτω
σραήΛ» (Ψαλμ. 13, 7).
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Κατά τήν έξή^ησιν τού προφήτου Δανιήλ τό δεύτερον βαφ
σίλειον, δηλαδή τό Περσικον, θά είχεν ώς διάδοχον τρίτον ββ
σίλειον, καί τούτο ήτο τό Μακεδονικόν ή Έλληνικόν βασ
λειον. Πράγματι δέ τό Έλληνικόν βασίλειόν κατέβαλε *
Περσικ όν βασίλειόν, ό δέ βασιλεύς αύτού Μέγας Άλέξανδβ
ύπέταξεν ύπό τήν έξουσίαν του καί τούς Ιουδαίους. Έπί τ-
εποχής τού Μεγάλου Αλεξάνδρου οί Ιουδαίοι είχον πάσ
ελευθερία ν καί ήδύναντο άνενοχλήτως νά λατρεύωσι τόν άλ
θινόν θεον. Δέν είχον όμως τήν αύτήν έλευθερίαν καί έπί τ
διαδόχων αύτού· μάλιστα δέ έπί τής εποχής τών Σελευκιδ<
οί Ιουδαίοι έχασαν πάσαν έλευθερίαν ακόμη καί είς τήν λ
τρείαν τού θεού. Ή δέ τοιαύτη κατάσ'τασις έχειροτέρευσεν ι
τ ής βασιλείας Άντιόχου τού Επιφανούς. Ούτος οχ ι μόνον ή
λησε νά άφαιρέση τούς θησαυρούς τού ναού τής Ίερουσαλτ
άλλά καί έκήρυξε φοβερόν διωγμόν εναντίον εκείνων, οί δπ$
ελάτρευον τδν άληθινόν θεόν. Ό διωγμός ούτος πολλούς 'ϊ
δαί ους ήνάγκασε νά λατρεύσωσι τά είδωλα, έν ώ άλλοι π
λοί, έπειδή ήσαν πιστοί είς τήν θρησκείαν τών πατέρων τ
«θανατώθησαν μέ σκληρά μαρτύρια.

. Έν ώ Άντίοχος ό Επιφανής τόσον φοβερώς καί άπαν!
πως έβασάνιζε τούς Ιουδαίους, άνεφάνη μία μερίς Ίουδαί
ή δποία γενναίως άντέστη κατά τού φοβερού διώκτου, εχ<
άρχηγόν τόν ιερέα Ματταθίαν μετά τών πέντε τέκνων
Ίωαννάν, Σίμωνος, 'ΐούδα, Ελεάζαρ καί Ίωνάθαν. ί
ηλθεν δ Ματταθίας έξ Ιερουσαλήμ είς τήν πατρίδα του;

δείν, είδε καί εκεί, ότι είς Ιουδαίος προσέφερε θυσίαν εί{;

>

' ■■'.-: Γ ' ; 4

- - .* ..-.■.■■ . ■ ; " |



1

— 123 —

είδωλα ενώπιον δλων τών Ιουδαίων κατοίκων καί του επι-
τρόπου τού βασιλέως. Τόσον δέ ζήλον εδειξεν 6 Ματταθίας
υπέρ τής θρησκείας τών πατέρων του, ώστε ευθύς έφόνευσε
τον Ίουδαϊον εκείνον καί τόν έπίτροπον έπίσν,ς, έλαβε δέ τά
όπλα μετά. πολλών άλλων καί έφυγεν εις τά όρη. Εκείθεν
ηρχοντο είς πολέμους προς τά στελλόμενα στρατεύματα ύπό-
τού Άντιόχου, τά όποια νικώντες, κατέστρεφαν οπόθεν διήρ-
χοντο τούς βωμούς τών ειδώλων, καί τοιουτοτρόπως ό άγών
διεζήγετο επιτυχώς.

Μετ' ολίγον άπέθανεν (166 π Χ.) ό γέρων Ματταθίας, αρ-
χηγός δέ έγινε ν ό υιός αύτού Ιούδας, όστις ένεκα τής μεγά-
λης του τόλμης καί δυνάμεως ώνομάσθη Μακκαβιαΐος (=σφύ-
ρα), έζ αύτού δέ ώνομάσθη μέ τό ό'νομα τούτο ή οικογένεια
αύτού καί ολόκληρος τ γενεά ή άγωνισθίϊσα είς τούς άγώνας
τούτους υπέρ πίστεως. Ό πλήρης πίστεως καί τολμηρός
Ιούδας είς διαφόρους μάχας εκίνησε τόν πολυάριθμον στρα-
τόν τού Άντιόχου καί έντός διετίας, έκυρίευσε τήν Ίέρουσα-'
λήμ, καί έκαθάρισε τόν ναόν άπό τά είδωλα, καθιερώσας αύ-
τόν πάλιν είς τήν λατρείαν τού άληθινοΰ Θεού. Καί κατόπιν
ό Ιούδας ένίκησεν είς άλλας μάχας έπί τών ημερών τού δια-
δόχου τού Άντιόχου τού Επιφανούς, άποθανόντος τό έτος
εκείνο (164 π. Χ.). Μέχρις ού έν μιά μάχη έφονεύθη ό Ιού-
δας, τήν δέ άρχηγίαν λαμβάνει ό άδελφός αύτού Ίωνάθαν-.
Καί ούτος κατ* άρ^άς επιτυχών διαφόρους νίκας, έδολοφανή—
θη μετά ταύτα ύπό τών έχθρών. Διάδοχος δέ τούτου γίνεται
ό μεγαλύτερος αύτού άδελφός Σίμων, όστις κατώρθωσε νά.
άναγνωρισθν) καί ύπό τού βασιλέως τής Συρίας ώς ό μόνος.
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^πνευματικός καί πολιτικός άρχων τών Ιουδαίων μέχρι τέλους
της ζωής του.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Σίμωνος τήν αρχηγία ν ελαβεν ό υίός
"του Ιωάννης ό 'Γρκανός, δττις εφάνη άξιος διάδοχος τοΰ
πατρός, διότι κατώρθωσε νά ύποτάξη τους Ίδουμαίους, καί
«κυρίευσε καί τήν Σαμάρειαν, καταστοέψας τόν ναόν αύτών
'επί τοΰ όρους Γαριζείν. Καί εσωτερικώς προσεπάθησε νά φέρη ]
τάξιν καί ήσυχίαν. Καί εν δσω μεν εζη ό Ύρκανός ή κατά-1
στασις τών Ιουδαίων ήτο καλή, μετά τόν θάνατον όμως τού- ·
του α: διχόνοιαι καί αί φιλονεικίαι μεταξύ τών Ιουδαίων εγι- ;
ναν μεγάλαι. Καί ταύτας δέν ήδυνήθη νά όμαλύνη ό υίός του |
χαί διάδοχος Αριστόβουλος, όστις έλαβε καί τόν τίτλον βα-
σιλεύς, καθώς καί οί κατόπιν αύτού διάδοχοι. Είς τοιαύτην
δέ κακήν κατάστασιν έφθασαν τά πράγματα, ώστε οί Ρωμαίοι |
-κατέλαβον τήν Ίουδαίαν. Καί κατ' άρχάς μέν κατέστησαν
αύτήν φόρου υποτελή, έπειτα δέ (40 π.Χ ) διώρισαν βασιλέα
της Παλαιστίνης τόν Ήρώδην, δστις μετά τρία ετη κατέλα-
βε καί τήν Ιερουσαλήμ. Τοιουτοτρόπως δέ οί Ιουδαίοι ύπέ-
χυψαν έντελώτ είς τήν έξουσίαν τών Ρωμαίων, καί έχασαν |
ιελέον πάσαν ελπίδα βασιλείας αύτών.

Καί τοιαύτη μέν βασιλεία δέν έφάνη πλέον είς τούς Ιου-
δαίους, έφάνη όμως είς τόν κόσμον άλλη βασιλεία πνευματική
χαί πολύ ανωτέρα άπό δλας τάς βασιλείας, καί τοιαύτη βασι-
λεία είναι ή βασιλεία τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ή
-όίεοία θά κυριεύση έφ' δλου τού κόσμου.

Ρατόν. ι'Οτε δε τ\Με το π,Λήρωμα τοϋ χρόνου, εζαττέ-
ει.Iεν δ Θεος τον ν ίο ν αϋτοΰ, γενόμενον εκ γυναικός, γε-
νόμενον ύπο νόμον, Ι'να τους ύχο νόμον εζαγοράστι ί'να
^ζήν υίοθεαίαν άποΛάβωμεν (Γαλατ. 4, 4).
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© 1. Τοπογραφία τής Παλαιστίνης
και τής Αιγύπτου.

α) Ή Παλαιστίνη, ήτις ονομάζεται καί Γή Χαναάν, Γη:
Ιοφαήλ, Γή Ιούδα, Γή τής επαγγελίας, Γή αγία, είναι στε-
ήπ, καί επιμήκης χώρα, εύρισκομένη είς τά ΝΑ τής Ασίας
α:ί όριζομένη προς Β ύτό τής Συρίας, προς. Ν ύπό τής 'Αρα-
ί-άς, προς Α ύπό ^τού ποταμού Εύφράτου καί προς Δ ύπό
Μεσογείου β-κλάσσης.
Τ Ορη, Αίμναι, ποταμοί.— Τά όρη αύτής είναι συνέχεια τού
6α ν ου κ»1 Άντιλιβάνου, επισημότερα δέ αύτών είναι προς
τό/"ρος νοτιώτερον τούτου τό ό'ρος Θαβώρ, προς Δ,

*Ιρος Καρμήλιον, προς Ν. τής Σαμαρείας τό Γαριζείν καί
Ν. τής Ιερουσαλήμ τό όρος τών Έλαιών καί προς Α.
ί Ι^Ιορδάνου τά ό'ρη ΆβαρεΙμ καί Γαλαάδ. Αίμναι δέ είναι
Β ή Μερών, νοτιώτερον αύτής ή Γενησσαρέτ, ήτις καί
.τσσα τής Τιβεριάδος λέγεται, καί νοτιώτατα ή Άσ<ρχλ-
ΐς λίμνη ή Νεκρά θάλασσα όνομαζομένη Ποταμοί δέ όνο-
^τοτεροι είναι ό 'ίορδάντς, όστις πηγάζων έκ τού Άντιλι-
ίρ διέρχεται διά τών δύο πρώτων λιμνών καί χύνεται είς
Νεκράν θάλασσαν.

Λιαίρεσις τής ΠαΛαιϋτίνης και πόΛεκ, αυτής.
Παλαιστίνη έπί Ρωμαίων διηοείτο είς τέσσαρας τετραρ-

'» ' ν ι Λ / » - ίί·

εκ τών οποίων ή μία εκείτο πέραν τού Ίοροανου ανατο— -
όνομαζομένη Περαία, αί δέ άλλαι τρεις εντεύθεν τού
^άνου δυτικώς- προς Β. μεν ή Γαλιλαία, έν τω μέσω δέ η
>εια καί προς Ν. ή Ιουδαία. Πόλεις δέ ονομαστότερα*,
;: τής μεν Περαίας ή Βηθσαϊδά παρά τήν λίμνην Γεννη-

Ιΐί ' * *
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-1χαρέτ* τής δέ Γαλιλαίας ή Καρπε}/αούμ παρά τήν θάλασσαν
τής Τιβεριάδος, πρός νότον δέ ταύτης τά Μάγδχλα και ή
Τίβεριάς, πρός άνατολάς αύτών ή Κανά, νοτίως δέ ταύτης ή |
Ναζαρέτ και ΝΔ. ταύτης ή Ναΐν καί ή Ίεσράελ' της δέ Σχ- ]
μαρείας ή Σαμάρεια καί νοτίως ή Συχέμ· τής δέ Ιουδαίας ή ι
Τ-ερουσαλήμ, νοτίως δέ ή Βηθλεέμ καί ανατολικώς ή Βηθανία, |
ΒΔ. δέ τής Ιερουσαλήμ οί Έμμαοί καί Βν. ή Ιεριχώ, πρός
Β. δέ ταύτης ή Σιλώ,

β) Ή δέ Αίγυπτος, ήτις έ/ρησίμευσεν επί πολλά έτη ώς
κατοικία τού Ίωσίφ καί τών απογόνων αυτού, κατέχει τό
ΒΑ τής Αφρικής. Αύτη διαιρείται καί σήμερον, όπως καί τόν
παλαιόν καιρόν : είς Άνω Α'ίγυπτον, Μέση ν Αΐγυπτον χ,αΐ
Κάτω Α'ίγυπτον ή Δέλτα. Τό πλείστον μέρος τής χώρας Αι-
γύπτου είναι έρημον, μόνον δέ στενή "Χωρίς, ή οποία εύρίσκε-Ι
ται έκατέρωθεν τοΰ ποταμού Νείλου, περιβρεχομένη δ'.ά τών
πλημμύρων τοΰ ποταμού, καθίσταται εύφορος.

Τό μέρος, τό όποιον παρεχωρήθη είς τούς άδελφούς τοΰ
"Ιωτήφ, ώνομάζετο Γεσέμ ή Ραμεσή, καί ήτο τόπος εύφορώ-
τατος καί καταλλτλότατος είς βοσκήν τών πολλών αύτών
-ποιμνίων-. Ανατολικώς τής Γεσέμ ευρίσκεται ή Αραβική έρη-
μος, ήτις διαιρείται είς τήν 'Ανχτολικήν καί τήν Δυτικήν η
ΠετραίανΆρχβίαν. Ή Δυτική Αραβία είναι άξιΟσημείώτος
διότι έν «ύτνί ευρίσκεται τό όρος Σινά καί διότι έν αυ,^ί
«ερ'.επλανήθησαν οί Ίσραηλίται επί 40 έτη προ τής κατ ακτή
•βεως τής Γής Χαναάν. Οί άρχαίοι κάτοικοι τής Αίγυπτο
είναι ονομαστοί διά τήν σοφίαν αύτών καί τάς τέχνας, μν*
μεΐα τών οποίων καί μέχρι τής σήμερον σώζονται, καθώς ί-'-'ί
αί πυραμίδες καί τά παρόμοια. Ο; δέ βασιλείς τής Α^γύπτί'
•τΙφερον όλοι τό ό'νομα Φαραώ.
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ΡΪΕ&. ΒΙΟ^ΕΘΟΑΑ ΕΡΓΑ, ΝΕΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ, Υμ> γάλου 'Αρχίμ^^το·/ τών
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Ίερα Ιβτορκ» με^εικόνων^- ^ητω^ ^ροπαριων, ι
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τών *Α<ίτικ%.·**\ τρία\
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λίαν τών τε διόα&κόν.τ^'καΥ διδασκομένα^ν.
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ΣΕΡΓΙΟΥ Κ ΧΕΡΓΙΛΛΟν, διδχσ*ά>.ου, *

ΜίΟοάηβδν 'Αλφα6ι«β«ΐ'αν τϊρο'ίριααεν^ δι' άμφο- ' ' Μ
τέρας τάς έξα.αήνίας ' "" ·.":_.-' '»

ΓΕΏΡΓΙΟΥ Α. ΚΟΥΜΗΛΟ ΜΜ ΑΤΗ, άριστοβχ0{^υ

όιδασκαλιστοΰ, , 1 ·' "

Εΰφέθοδος Ρβωγρσ " .α* με τ* άτχΎ,σϊων και νοερών
ταζ'ειδίών προς χρήσιν τί, Γ'Ϊχλ"· Α' τάξεως τών '^τότικών
*α\ Δημοτικών σχολών 4 Χ . * 3,·»^

.Γ. Α. ΚΟΥΜΙΙΛΟΜΜΑΓίΙ, άριστοβαθμ.
Εύμ^θοδος Πατρτδογ^αφ4α με τ* ^ χρν .
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και τοΐ) Αϊτοχρατορϊχον 'Τπονργείον ζης Ι1α°'
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