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ΤΟ ΠΕΡΙ Ι1ΙΟΤΙΙΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΤ.

«. ό  Θεός εΐνκι εις κατ’ ούσίαν έν τρισΐ προοώποις, Πατήρ, Τ!-· 
ο;, καί Αγιον Πνεϋμα καί αυθύπαρκτος καί αιώνιος, διότι εστιν t| 
πρώτη ιώ ν  άπάντι»ν αιτία , καί διότι ούτε άρχήν ελαβεν ούτε τέ 
λος Ιξει, άϋλος, άσώματος καί αθάνατος, διότι μόνη ή υλη δ ια -  
φΟβίρβτβι καί διαλύεται είς τά έξ ών συνετέθη, ώς τό σώμα τοΰ 
ανθρώπου, 6 λίθος, τό ξύλον, δ χοϋς, κ .τ.λ. αύτός δε δεν ειναί 
υλη διά νά διαλυθίί καί ψθαρί). Παντογνώστης, διότι ο,τι π ράττο- 
μεν αύτός γινώσκει’ πάνσοφος, διότι πασαν σοφίαν αύτός γνοιρίζε; 
καί διανέμει’ ελεύθερος, διότι ούδένα εϊχεν, εχει, η εςει δεσπότην^ 
πλάστην καί Kuptov* πανάγαθος, διότι πάσα αγαθοεργία τόν Θεόν 
εχει πηγην* δίκαιος, διότι πασα δικαιοσύνη έξ αύτοϋ πηγάζει· παν
άγιος, παντοδύναμος, «πειροτέλειος, καί έν συντόμφ 8ν τελειότατον, 
μακαριώτατον, καί κύριον άπάσης της κτίσεως.

β '. Τά τρία της άγιας Τριάδος πρόσωπα είναι είς ®εός όμοοί·* 
σιος, Θεός ό Πατήρ, Θεός ό Τίός, Θεός τό Αγιον Πνεΰμα, μία 5 ε- 
ότης, μία ουσία, μία δύναμις, εχουσι δε τά  έξης ιδιώματα, ό μεν  
Ιΐατήρ είναι άγίννκιτο;, 6 Τίός γενν^το; *κ τοΰ Γίατρος άρόή^>ς πρό



τδ ν  αιώνων, τό δε Πνεύμα το Αγιον έκπορευτόν έκ τοΰ Πάτρας, 
ό τα ν  λέγωμεν οτι ό Πατήρ είναι ©εός, ό Τίός είναι Θεός, τό Α
γιον Πνεύμα είναι Θεός, δεν έννοοϋμεν τρεις Θεούς, άλλ’ ενα είς 
τρία πρόσωπα, ούδέν τών οποίων είναι μεγαλητερον η παλαιότερον, 
άλλ’ ΐσα άλληλοις κατά πάντ# , πλήν τών ώ; εΐρηται προσωπικών 
«χυτών ιδιοτήτων.

γ \  ό τ ι  6 Θεός είναι είς άλλά τρισιπόστατος, εξάγεται έκ δια
φόρων τής άγιας Γραφής περικοπών, ώ ; 4), όταν ό Θεό; επλασε τόν 
άνθρωπον, δέν ειπεν άς ποιήσω άνθρωπον καθ’ δμοίωσίν μου εικό
να, άλλά ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καί καθ όμοί- 
ωσιν· 2 ), δταν έπλασε τήν Εύαν ειπεν- «ού καλόν είναι τόν 
άνθρωπον μόνον, ποιήσω μ εν αύτφ βοηθόν κατ’ αύτόν» 3), δταν οί 
πρωτόπλαστοι παρακόυσαν τήν εντολήν τοϋ Θεοϋ καί άπεβλήθησαν 
τοΰ Παραδείσου, ειπεν δ Θεό;' «ιδού Αδάμ γέγονεν ώς εις έξ ή- 
μών τοΰ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν·» ές ήμών or,λ. πολλών ον- 
των* 4 ), δταν έσύγχισε τα ; γλώσσας εις τήν πυργοποιΐαν είπε* «Δεύ
τε καταβάντες ουγχέωμεν αύτών τάς γλώσσας·» 5), «Κύριος ό Θεό<, 
έμφανισθείς τω  Μωϋσή ε ιπ εν  ο εγώ είμί ό Ων καί άπέσταλκέ με 
πρός ύυ.ας Κύριος δ €)εός τών πατέρων υμώ ν» ουτω, προσθέττει 
δ Σευήρος, τήν μονάδα διά τούτων τών ονομάτων προσΟείς τοϋ Ων 
καί τοϋ Κύριος καί τοΰ Θεός παραπόδας τήν τριττήν σημασίαν 
έπάγει τών υποστάσεων ό Θεός Αβραάμ κτλ. ώστε τό ftv καί τό 
Κύριο; καί τό Θεός έπί έκάς-ην ίσως καί όμοτίμως έκτείνεσθαι τών 
υποτάσεων, Ων γάρ ό πατήρ, Ων καί δ Τίός, Ων καί ό Παράκλει- 
τος, τουτέστι τό Πνεύμα τό Α γιον» 6), δ Δαυίδ λέγει" «6 θρόνος 
σου ό Θεός εις τόν αιώνα τοΰ αίώνος, διά τοΰτο έχρισέ σε δ Θεός 
δ Θεός σον» καί άλλαχοΰ, ψαλμός 32- «Τφ λόγο> Κυρίου οί ού- 
ρανοί έστερεώθησαν καί τώ  Πνεύματι τοϋ στόματο; αύτοΰ, πασα ή 
δύναμις αΰτώ ν» 7), δ ίησοϋς λέγει το ις μαθηταϊς αύτοϋ· «ΙΙορευ- 
θέντες μαθητεύσατε πάντα τά εθνη, βαπτίζοντε; αύτούς είς τ  ονυμα 
τοϋ Πατρός καί τοΰ Τίοΰ καί τοϋ Αγίου Πνεύματος·» 8), ό άγιος 
Ιωάννης δ Εύαγγελις-ής λέγει έν τί) Α. αύτοϋ έπις-ολτ,* «Τρεις είσίν 
οί μαρτυροΰντες έν τώ ούρανώ, ό Πατήρ, δ Λόγος, καί τό Αγιον 
Πνεύμα, καί ούτοι οί τρεις έν είσί·» 9), Προσθέσατε είς τάς άπο- 
δείςεις ταύτας δτι πολλαχοΰ τής παλαιας καί νέας Γραφής, άποδί- 
δονται είς τόν Τίόν τοϋ Θεοϋ καί είς τό Αγιον Πνεύμα, τ  ονομα, 
ή τιμή , ή σοφία, ή δύναμις, κα! δσαι άλλαι ιδιότητες προσηκουσιν 
είς μόνον τόν Πατέρα καί θέλετε έχει πλζρεστάτην άποδειξιν τοϋ 
τρ·.σιποστάτου καί αδιαιρέτου τ?,? £εότητο;.

δ?. 0  Θεός δεν έγκατέλιπε τόν κόσμον άφοΰ τόν εκτισεν, άλλά 
προνοεΐ 7;ερί αύτοΰ. Η πρόνοια τοϋ Θεοϋ συνίσταται είς τό διατη* 
ρεϊν τήν υπαρξιν καί τήν δύναμιν τού ένεργεΐν τών κτισμάτων, «- 
τινα είσίν μετ’ άλλήλων συνδεδεμένα, διά νά ήναι πάντοτε χρήσιμα 
μεταξύ των καί διά νά φυλάττηται ή διαμονή τού σύμπαντος κό
σμου. Εκ ταύτης τής γενικής προνοίας τοΰ Θεοϋ, δ άνθρωπος α
πολαμβάνει ιδίαν κ.'δεμονίαν άνωτέραν τής τών λοιπών κτισμάτων 
ώς ανώτερος αΰτών. Δέν πρέπει λοιπόν ποτέ νά λυπήται διά τάς 
λύπας καί όδύνας ας ύποφέρει, καθότι αύται άποςέλλονται άπ’ αύ- 
τόν τόν Θεόν, δστις παιδεύει τόν άνθρωπον ώς έπαίδευσε τόν ίώβ 
καί άλλους άγιους τής Εκκλησίας πάντοτε διά τήν ώφέλειάν του, 
καί άν σήμερον τοΰ άφαιρ5ί τούς γονείς, αΰριον τά  τέκνα καί τού; 
συγγενείς, άν σήμερον τόν ύστερή τοϋ πλούτου του καί αύριον τών 
κτηνών του, τήν εύτυχίαν του, δέν επεται δτι ταϋτα πάντα γίνον
ται πρό; βλάβην του, διότι δ Θεός ουδέποτε βλάπτει τινα, άλλά 
τόν δοκιμάζει διά τής δυστυχίας διά νά είδν) έάν ηναι άξιος τής 
αιωνίου βασιλείας καί διά νά γνωσθή ή φρόνησις αύτοϋ καί ή προ; 
τόν Θεόν πεποίθησίς του’ «οΰτος έστίν δ νοήμων κυβερνήτης, δ έ- 

• ς-οχασμένος τής ϋποκειμένης φύσεως μεταχειριζόμενος τά  συμπ'πτοντα 
καί όμοιος άεί αύτός έαυτώ διαμένων μήτε έπαιρόμενος έν ταϊς εύ- 
θυμίαις, μήτε καταπίπτουν έν τα ΐ; συμφοραΐς.» (Μ. Βασίλειος.) Πολ- 
λάκις δ Θεός μας τιμωρεί καί όμως ή τιμωρία αΰτη είναι καρπό; 
τής καλοκαγαθίας του πρός τήν ώφέλειάν μας. «Εστι ποτέ ηδονής 
λύπη τιμιωτέρα καί κατήφεια πανηγύρεως καί γέλωτος ού καλοΰ 
δάκρυον επαινετόν. Εστι γάρ δτε καί τοΰτο φάρμακον άγαθόν είς 
σωτηρίαν ή 3λίψις.» (Γρηγόριος ό Θεολόγος.) Πολλάκις πάλιν δ Θεός 
διά τής ύστερήσεως άγαθοΰ μας τινός, μάς οδηγεί νά έρωτήσωμεν 
εαυτούς μήπως κατά τ ι παρέβημεν τάς έντολάς του. Ω ποσάκις ευ
ρομεν δτι ή δυστυχία αΰτη προήλθεν άπό τήν δείνα καί δείνα κα
κίαν μας! Τοιαύτη πρόνοια μόνον άπό τόν ούρανόν δύναται νά κα- 
τέβη επί τής γής. όσακις λοιπόν, ώ τέκνα μου, υποφέρετε δυστυ
χίαν τινα, έρωτατε έαυτούς, κατά τ ι ήμαρτησαμεν πρός Κύριον τόν 
Θεόν μας; Εάν δε ήσθε εύσεβεΐς τήν καρδίαν καί άγαπάτε τήν ά -  
ρετήν, θέλετε εΰρει τήν αιτίαν τής δυς-υχίας, θεραπεύσατε ουν αύ- 
τήν h a  μή εΐσέλθε) ύμΐν νέα συμφορά· άμαρτάνετε πολλάκις πρός 
τούς γονείς ύμών, τ ί ποάττουσι λοιπόν ούτοι καθ’ υμών; Σας παι- 
δευωσι δια νά σας σωφρονησωσιν, ουτω καί ό πατήρ ήμών δ ού- 
ράνιος, μας παιδεύει διά τά σφάλματά μας τά όποια πρέπει πάν
τοτε νά γνωρίζωμεν διά νά μετανοώμεν καί σωζόμεθα δεινότερων



δοκιμασιών, θλίψεων καί δυστυχιών. Πολλακις ό άνθρωπος απορεί 
καί έξίς·αται διά τάς πολλάς άλλεπαλλήλους συμφοράς <?.; ύποφερει, 
σπανίως όμως σκέπτεται όρθώς όι δ και άποτυγχανει. Δια να δι- 
uVjvt, τήν απορίαν του ό άνθρωπος οφείλει να εζεταστ) εαυτόν μι
μούμενος τον Ιατρόν, θζ·ις διά να φωτισθνί περί τής άσθενειας του 
άσθενοΰς αύτοΰ, έρευνα νά εύρνι τήν αρχικήν τοΰ πάθους αιτίαν δια 
νά έπιτύχν) κάλλιον εις την θεραπείαν, τοΰτο δε πραττων, και ό έξε- 
τάζων σπουδαίως καί έμφρονως έαυτον, θελει γίνει τών ιατρών ό 
είδημονέστερος, διότι θέλει εφεύρει τό φαρμακον τών ηθικών άσθε- 
νιών τάς όποιας οί ιατροί οΰκ ήδυνήθησαν νά θεραπεύσωσι. Πάσα 
δυστυχία ητις επέρχεται είς τόν άνθρωπον έξ αμαρτίας επισυμβαι- 
νίΐ ποός σωτηρίαν αύτοΰ, ή πίΐρα δε, ώ τέκνα μου, μ έδιδαςεν 
οτι τοΰ το είναι τών αληθειών ή ήγεμονίς. 01 ανθρώπινοι νόμοι τ ι-  
μωροΰσι διά ποινών τό αμάρτημα, οϋχί διότι προσ£ολη έστι κατα 
τοΰ Θεού, άλλά διότι έστί προσβολή κατά της κοινωνίας, άλλ’ υ
πομονή, έάν τί> αμάρτημα έτιμώρουν ώς εδει, και Xa piV κοι
νωνίας, δυστυχώς όμως οΐ νόμοι ούτοι τι;Λωροΰσι μόνον τάς έξωτε- 
ρικάς πράξεις καί δέν ύπεμβαίνουσιν εις τας έσωτερικας έξ ών πη - 
νάζουσιν αΐ έξωτερικαί, επειδή δέ εΐναι άναντίρρητον ότι ή γή είς ίν  
κατοικοϋμεν, είναι καθαρτήριον τών κηλίόων $ς ή πρωτουργος α 
μαρτία έδώρησεν είς τήν ανθρωπότητα, έπετ«ι ότι ό Θεος ός·ις θ&- 
λει νά καταστήσει τόν άνθρωπον έλευθέρως αζιον αυτοϋ, «υγχωρει 
νά τιμωρείται καί άλλως διά τήν εξωτερικήν καί τήν έσωτερικήν συγ
χρόνως άμαρτίαν -̂ ν διεπράξατο κατά της κοινωνίας, και περί ής οΐ 
ανθρώπινοι νόμοι ου προέβλεψαν, δηλαδή διά της δυς-υχίας ·5;ν ηύ- 
δόκησε νά ύποφέρνι. Η δυστυχία λοιπόν εχει πηγήν τήν έξωτερικήν 
καί εσωτερικήν άμαρτίαν, πρέπει λοιπόν ν’ άποφεύγη 6 άνθρωπος 
δσον δύναται αύτήν δ:ά νά γίνηται καί όλιγωτερον δυς-υχής ^καί ι
δού ή ρίζα τής ευδαιμονίας ποΰ ύφίσταται. Εγνώρισα πολλούς  ̂αν
θρώπους καί πάντοτε μετ’ έπις-ασίας εξέτασα όσον ήδυνήθην τά  έ- 
ττισυμβαίνοντα αυτοίς καί ευτυχώς αΐ εξετάσει; δεν άπεβησαν
μάταιαι. Ειδον νέον τινα όρκισθεντα ψευδώ; και μόλις έςήλθε τοΰ 
Δικας-/;ρίου καί υπηρέτης δρομαίως ηλθε νά ιώ  άναγγείλγ» τον θά 
νατον τοΰ ΰγιοΰς υίοΰ του, ό δειλαιος ό^ως οεν άπιδοσε τ  ,ν θα - 
νατον είς τήν ψευδορκίαν του, αλλ’ έσιώπησεν ένδομύχως τυφλωθείς 
έκ τής άΐΛαρτίας. Ειδον άλλον άποστείλαντα είς τόν^ τάφον άλλη- 
λοδιαδόχως εννέα τέκνα του καί ένφ ήδύνατο, έάν είχεν ορθόν λο
γικόν, V 5 άποφύγν] διά της άποχής τής κακίας, τούς περισσοτέρους, 
?ϊως δέ καί ολους" το»; θανάτου; τών τέκνων αύτοΰ, έπέμδνε νά ηνας

ό αύτό?, έ'πεται λοιπόν δτι καί άλλαι δυστυχία: θέλουσι τώ έιτι· 
συμβή. Δεν εκτείνομαι επί πλέον έπΐ τοΰ αντικειμένου τούτου, διότι 
ταΰτα τά δύω παραδείγματα δύνανται νά σας πείσωσιν, ώ τέκνα 
μου, δτι ή αμαρτία είναι ή πηγή τών δυς-υχιών, ήτ’ις τό#φ μάλ
λον έπαχθεστέρα γίνεται, δσον οί άνθρώπινοι νόμοι m l l a /.ις, πολ
λούς δολίους διαλογισμού:, πολλάς άφρόνους πράξεις, ούχί μόνον 0- 
περασπίζονται άλλά καί έπαινοΰσι καί βραβεύουσιν. Οτι ό Θεός δ ,τι 
άποστελλει εί; τόν άνθρωπον, πάντοτε ωφέλιμον αύτώ έστί, καί οτι 
ή πρόνοια αύτοΰ ύπερ τοΰ κόσμου είναι άπειρος, όμολογεϊται παρά
tvj; 2υνειδησεως πάντοτε, ό  Θεός είναι δίκαιος καί εί; άπάσας τά ;
τοΰ βιου περιστάσεις, ώς καλο; πατήρ, δίδει άναμίξ χαράς καί
λυπας, και όταν ό άνθρωπος αισθάνεται χαράν, είναι σηρ.εΐον οτι εύ- 
αρεστον τ ι τώ Θεώ διεπραξεν, όταν δέ ύποφέρ/ι λύ~ας, άναντίρρη- 
τον συμπέρασμα δτι δυσηρέστησε τόν Θεόν. οΕνί μόνον πίίσθήται 
χρή , δτι συμφερόντως ήμΐν άπαντα οϊκονομείται παρά τοΰ Θεοΰ, τόν 
οέ τρόπον μηκέτι ζητεΐν, μήτε αγνοούντο; άσχάλειν ή άΟυμειν· ούτε 
γαρ δυνατόν τοΰτο είδέναϊ, ούτε συμφέρον τό μέν διά τού; θνη
τούς είναι, τό δέ διά τό ταχέως εί; απουσίαν αΐρεσΟαι.» (Θείος
Χρυσόστομος). Δέν πρέπει λοιπόν νά δυσανασχετώμεν καί γινώμεθα 
βλάσφημοι κατά τοΰ Θεοΰ όταν δυστυχώμεν, άλλ’ ούτε νά έπαι- 
ρώμεΟα οταν ευτυχώμεν, άλλ ώ ; λογικά οντα ν άΆκρίνωμεν έαυ- 
τους και τά  περί έαυτούς έμφρονως καί απαθώς, έχοντες ΰπ ' 'ίψ ιν  
τά  τοΰ Νείλου. «Πάντων σου τών πραγμάτων κατευοδουμένων έκ- 
δηλου μεταβολίίν καί πάλιν ποτέ ύπό άποοσδοκήτων συμφορών κυ« 
κλούμενος φαντάρου τά  χρης-ά καί κοείττονα.» Καί ίαόυ.εΟχ βέβαιοι 
δτι διά τής μετανοίας καί άποχής τοΰ κακοΰ καί ή δυς-υχία θέλει 
έκλειψει και χαρά θελει έπελθει τόσω μάλλον ευφρόσυνο;* όσον καί 
τό αίτιον τής άποχής είναι καί εύγενέστερον.

Ο ΙΠ Π Ο ΤΗ Σ Σ Τ Α Μ Φ 0ΡΔ10Σ  ΡΑ Φ Φ Λ Η Σ.

Περί τους 18 1 7  ό Κύριος Ράφφλης μετέβη είς τήν ΙΙεγκούλην, 
κατάστημα έπι τής Χουμάτρας, τότε μέν ύποκείμενον είς τούς Α γ
γλους, από <“>ε τό 1825  είς τούς Ολλανδούς. Ινατ’ άρχάς τής έν- 
ταΰθα ^διατριβής του, καθότι διέτριψε πολλά έτη είς τάς άνατολι- 
*άς ίνδιας,^ διήγε ζωην εύδαίμονα τώ οντι" άρχων τοΰ το'που ή- 
γαπατο άφ δλους διά τάς ϋπέο αύτών προσπαθείας του, !,αί άδι- 
στάκτω; «Μ πχΰο^το  t i t  τήν γνώμην άυτοΰ καί συμβουλήν.



11 βίδαιότη; οτι παρά πάντων ήγαπατο έσύντεινεν ό'χι ολίγον
είς τήν ευδαιμονίαν τοΰ Κυρίου Ράφφλου, και ώμολόγει εΰχαρίς-ω; 
οτι πασα επιθυμία τή ; καροία; του ήτο πεπληρωμένη. Εί; τήν οι
κίαν του έπεκράτει άκρα υγεία' τά τέκνα του ήσαν τό καύχημα 
καί ή άγαλλίασι; τή ; ψυχής του· καί έχων κλίσιν προς τήν φυσι
κήν Ιστορίαν διεσκέδαζε μέ αύτήν άθώω; καί τερπνώς τά ; εύκαι
ρου; του ώρας. Τήν κλίοιν ταύτην έλαβον καί τά τέκνα του. Ε -
φθασαν δε νά ήμερώσουν δύο τίγρεις καί μίαν άρκτον τόσον, ως·ε 
χωρίς δεσμού; καί κλωβία, άλλά μέ μόνην τήν έπις-ασίαν τοΰ φύ- 
λακός των, διέτριβον όμοϋ με τά τέκνα τοΰ Κυρίου Ράφφλου έντός 
τών οί '.ημάτων τοιν. Θέαμα περίεργον παρέστενεν. ή συναναστροφή 
κύτη συγκείμενη άπό τού; τίγρεις, τήν άρκτον, ε'να ψιττακόν καί 
μίαν κατα πολλά άγαπημένην αίλουρον, συμπαίζοντα ολα όμοΰ 
χωρίς τον παραμικρόν φόβον.

Απλούς-ερον βίον παρά τον τοΰ Κυρίου Ράφφλου δυσκόλο>ς άλλο; 
τ ι ;  διήγεν έκ τών κατεχόντων δημοσίαν 5εσιν. Εσ/,κώνετο πρωϊ, 
καί έπσκεπτόμενος τά χωρία ήγαλλιατο έπιθεωρών τά  αγροκήπια, 
καί διά τή ; παρουσία; του ή φιλοπονία τοΰ λαοΰ ίμψυχοΰτο. Α
κολούθως έπιστάτει τού; 5 η 6 ιχνογράφους του τού; όποιου; έ- 
νασχολοΰσεν είς τήν φυσικήν Ιστορίαν, ή έπισκέπτετο την παραόο- 
ζον συναγωγήν ζώων τά όποια ήμερώνοντο άδιαλείπτως είς τόν 
οίκον του. 2πανίως έγευμάτιζε μόνο;, διότι έθεώρει τό κατάστημα 
ώ ; οικογένειαν τή ; δποία; αύτός ή.ον 7ΐ κεφαλή. Την εσπέραν την 
έξώδευεν είς άνάγνωσιν, εΐ; μουσικήν καί εί; συνομιλίαν· ποτε δέν 
ησυγχώρει είς τόν οίκόν %·ου διασκεδαστικόν τ ι παίγνιον.

Αλλ εί; τό μέσον τών τοσούτων πηγών άπολαύσεω; δεν τοΰ έ- 
φυγεν άπό τόν νυΰν ότι ουρανό; γαληνότατο; σπανίω; διαμένει πο- 
λΰν καιρόν ανέφελο;, διό συχνά ένουθέτει -τράω; τήν σύζυγόν του, 
κο.1 τής ελεγεν νά μην έλτ.'ζ-/) ό'τι διά παντός ήθελον χαίρεσθαι τά
τόσα αγαθά τά όποια ή Sz'.x πρόνοια τού; είχεν έπιδαψιλεύσειν. 
Καί τφ  οντι- μετ’ ολίγον τά  πράγματα έστοάφησαν δεινώς. Κατά 
π :ώ τον τοΰ ά';·$ρέθη ό ποό πάντων φίλτατος εί; τήν πατρικήν καρ- 
δίαν υιό;, τοΰ ό-οίου τό πνεύμα καί τό κάλλος ήσ&ν τό καύχημα 
καί ή ευδαιμονία του, μετ ολίγων ωρών άσθενειαν ες,έπνευσεν και 
άπό έκείνην τήν στιγμήν Ιοί; τής έπιστροφής του εί; την Α γγλί
αν, νόσοι και θάνατοι έπεκράτουν εί; τήν οικογένειαν αύτοΰ. Τοΰ
Παντοδυνάμου δε ή εύσπλαγχνία Ικανοποιεί αύτόν, ώστε έόεχετο 
τ ά ; θλίψει; ταύτα; με μεγαλοψοχίαν, εποιθώ; οτι ήσαν τά το ι- 
αΰτα δεινά δοκιμαοίαι πίστεως, όχι παιδεΐαι οργή:. Τοΰτο δέ συ;
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Με’/ώζ ελεγεν· «Αν ήτον δ μακαρίτης υίό; μου ώ; τά κοινά πα ι
δία, δ καιρό; ήθελεν έχει μετριασμένην τήν λύπην μου" άλλά 
πόση διαφορά ! ! I»

II δέ σύζυγο; τοΰ Κυρίου Ράφφλου ουσα κατατεθλιμμένη διά τόν 
χαμόν τοΰ αγαπητού υίοΰ τη ;, ανίκανος νά δποφέριρ καί αύτό τό 
φώ; τή ; ήμέρας, έκειτο έπί τής κλίνης τη ; βασανιζομένη άπό ά- 
παρηγόοητον λύπην. Γραΐά τ ι;  γυνή, έκ τή ; κατώτερα; τάξεω(> 
προχωρεί εί; τήν αίθουσαν τή ; Κυρία; καί εύροΰσα αύτήν ώ ; ε’ίπο- 
μεν τής λέγει’ «Ηλθα νά σέ εύρώ, ένφ ούδείς άλλος τολμά νά έλ- 
θή εδώ εΐ; τό τόσον σκότο;, καί νά σοΰ ε’ίπω· διατί κάθεσε έδώ 
κλεισμένη τόσα; ή μ ερα ;; δέν έντρέπεσε νά λυπήσαι τόσον ενώ έ- 
πρεπε μάλιστα νά εύχαριστή; τόν Θεόν όστις σοΰ εδωσε τό ώραι- 
ότερον τή; γή ; τέκνον; δι’ αύτό τό δώρον τοΰ Θεοΰ δέν σέ έζή- 
λευον ολοι; ώμίλει ποτέ κάνει; περί αύτοΰ χωρί; 3-χυμασμόν; αύτά 
τόσα άγαθά τοΰ Θεοΰ μέ αύτόν τόν τρόπον τά ανταμοιβές; μάλι
στα νά εύχαριστή; τόν Θεόν διότι δεν τό άφησε εί; τόν κόσμον 
νά μαρανθ·?) άπό βάσανα, άλλά τό έπήρεν εί; τού; ούρανού; ώ; 
πρανμα πολύτιμον. Τί καλήτερον ήθελες; ά; λείψωσι πλέον τά κλαύ» 
ματα καί άφε: με ν’ άνοίζω £ν παράθ-jpov. ο

Ούτε εω; έδώ αί 3-λίψεις σταματούν μετ όλίγα; ήμέρα; απο
θνήσκει καί δ δεύτερο; υιός, καί μετά δέκα ήμέρας ή 3υγάτηρ των, 
ώστε έντό; ές μηνών έχασαν τά  τρία μεγαλήτερα τέκνα των. Ε 
καστο; ά ; στοχασθίί τήν 3-εσιν τών δυστυχών γεννητόρων. 6  δε Κύ
ριο; Ράφφλης με πολλήν μεγαλοψυχίαν ελεγεν «Αέν μ δ ; άπέμεινε 
παρά £ν τέκνον ΐσω; ήμεθα παοαπολύ εύδαίμονε;· ισως Οπερηφα- 
νεύθημεν διά τά άγαθά μας* καί άν δέν έλαμβάναμεν τήν τοιαύτην 
πληγήν, ενδεχόμενον οτι ολίγον ήθέλαμεν αίσθάνεσθχι τήν άνάγκην 
τή ; μελλούση; κατας-άσεως. Α; γίνεται τό 3ελημα τοΰ Κυρίου, καί 
ήμεΐ; εϊμεθα ευχαριστημένοι'»

Κατά τά ; 2 Φεβρουάριου 1 8 2 4 , καθήκοντα δημόσια ήνάγκασαν 
τόν Κύριον Ράφφλην νά έπιστρέψη εί; Αγγλίαν, καί μετά τή ; ε
πίλοιπου του οίκογενείας έπεμβάς είς πλοϊον έπονομαζομενον Φήμη 
έζέπλευσε μέ άνεμον ούριον καί μέ πασαν έλπίδα σύντομοί» καί εύ- 
αρέστου ταξειδίου. Αλλά προ; τό έσπερας συνέβη μεταβολή δεινό
τατη. Τήν στιγμήν καθ ·?,ν έπλαγιάζαμεν, λέγει ό μνησθείς Κ ύρι
ο;, ήκούσθη κραυγή, πυρκαΐά, πυρκαϊά, καί μετά πέντε λεπτά 6- 
λον τό πλοϊον έμπρήσθη. Φωνάζει δ πλοίαρχος, τά ; λέμβους εί; τήν 
θάλασσαν, καταβάσατε τήν Κυρίαν ί ’άφφλου μέ τόν σύζυγόν της 
καί τέκνου tr,:, καί κω πηλατείτε! μακράν μακράν άπό τόν πρύμνην
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τοΰ πλοίου. Μόλις αύτά έγιναν καί αί φλόγες έξερράγησαν άφ’ όλα 
τά  μέρη. Είσθε ολοι μέσα; Ιφώναξεν ό πλοίαρχο;, ναι ολοι έκτος 
τοΰ ασθενούς ϊάνσωνος. Είναι 'τρόπος νά τον σώσωμεν; οχι, άπαν
τ α  τά πλήρωμα· άλλ’ δ πλοίαρχος δραμών προς τήν πρώραν τοϋ 
πλοίου, ήρπασε καί κύτόν. Γενόμενα ταΰτα, τό πλοΐον κατεστήΟη 
μεγαλοπρεπής φανός οστις μας έδειξε τόν πρός την παραλίαν δρό
μον. έξ^κολούθει δε νά καίηται εως τό μεσονύκτιον ή δέ έμπεριο- 
νομένη πυρίτις, βυθισθεΐΓα είς τήν θάλασσαν, χάρις είς τόν Θεόν, 
δέν έκπυρσοκρότησε, τό έμπεριεχόμενον δέ νίτρον άναπτόμενόν άπε* 
πεμπε φλόγας λαμπρά?, αίτινε; μας ώδήγησεν καί έπορεύΟημεν πρός 
τήν γην.

Περί τάς 9 τό πρωί διά της βον,Θείας πλοίου τίνος έφΟάσαμεν εις 
τόν λιμένα, οπου άλλο δέν ήκούετο εϊμή τό δόξα είς τόν Θεόν.

Είς τά τοσαϋτα δεινά ούτε γογγυσμός, οΰτ* θ-ρήνος έξέφυγε ποτέ 
από τά  χείλη τοΰ Κυρίου Ράφφλου, μάλιστα κατά την ακόλουθον 
Κυριακήν, δνιμοσίως άπέδωκεν εύχαρις-ίας είς τόν Παντοκράτορα Θεόν 
o tt  δίεφύλαξεν άυτόν καί τους μετ’ άυτοΰ άπό τόν διά πυρός φρι- 
κώδη θάνατον.

Κατά τόν Απρίλιον δέ άνεχώρησε πάλιν ό μνησθείς Κύριο; δ&« 
τήν Αγγλίαν, δπου κατευοδώθη τόν Αυγουστβν.

(έκ  τ:ϋ Αγγλ!χο5.)

Ο Β Α Μ Β Τ 2  IIOAITHS.
Ί'ότε ένας Βασιλεύς τώ  ό'ντι βασιλεύει, ό'ταν έχει δεμελιωμενην 

τήν δύναμίν του εις τάς καρδίας. ‘Η αγάπη τών υπηκόων του εί-  
vet τό κυριώτερόν του άπόκτημα, διά τοΰτο ενας Μονάρχης είναι ή 
βίκών τοΰ ©εού Ιπ ι της γης, ολοι τόν ύπακούουσι μέ μεγαλην εύ- 
πείθειαν, καθότι ολοι αισθάνονται μίαν κάποιαν ηδονήν νά λαμβά- 
νωσι και εκτελώσι τους νόμους του, καί νά μαντεύωσι τάς επιθυ
μίας του. Είναι τότε ώς πατήρ εν τώ  με'σω τών τέκνων του, τά  
όποια άμιλλώνται νά δείξωσι τήν πρός αύτόν Οποταγήν, ητις ποτέ 
δέν είναι ειλικρινής παρ’ δταν συνοδεύεται άπό τήν αγάπην. Ταύτα 
τά  αισθήματα είχεν $ίς τών σεβασμιωτάτων ήγεμόνων τής Εύροίπης, 
6 Βασιλεύς τής Συεκίας, ό'στις Ιχαίρετο νά βλέπη καί νά βλέπηταί 
συχνά άπό τους λαούς του, άπολαμβάνων ουτω καθημερινώς αληθούς 
αγάπης λατρείαν, άσυγκρίτως μεγάλη τε’ραν τοΰ δουλικού εκείνου σε
βασμού, τόν όποιον ή ψευδής μεγαλειότης άρπάζει άκοοσιως με τήν 
έύ»αμιν τοϋ ©όβοΐί άπό τόν λαόν σέβ»ς προσ^εοόμενον μάλλον ί»ς

τό επάγγελμα παρά εις τήν αξίαν τοΰ^ΰποκειμενου.
‘Ο Γουστάβος υποστρεφόμενος τάς 7Γομπάς θεωρουμίνας ΰπ αύτοΰ 

ώς πράγματα ανωφελή είς τόν άνθρωπον, διε&αινε μιαν ημέραν έ
φιππος άπό εν χωρίον τής έπικρατείας του μέ τρόπον τόσον άπλοΰν 
καί συνωδευμένος ώς ό κοινώτερος περιηγητής. ‘Η εΰγενής δ'μως μορ
φή του έδείκνυε γενναιοτέραν ψυχήν, ΐδών μιαν νεαν χωριατοπούλα 
ή όποία αντλούσε νερόν άπό τό πηγάδι, ώραίου καί ευγενοΰς χαρα- 
κτίρος, έσυρε τήν προσοχήν του κα! της Ιζήτησε να πιν). — Μετα 
χαρας, Κύριε, άπεκρίδη ή νέ», πλήν συγχο’)ρησέ με άν δέν δύναμαι 
νά πεοιμείνω διότι ή μ ήτ’/ιρ μου έχει άναγκην άπό εμέ και 3έλω 
νά εΰρίσκωμαι σιμά τη ς .—  Εχεις μ η τέρ α ;— Μάλιστα, μέ τήν χα - 
ριν τοΰ Θεού, είναι πτω χή  καί δέν έχει εις τόν κόσμον παρα έμέ 
μόνον.— Ποΰ κάδησαί;— Εκεί κ ά τω .— Πώς, είς εκείνην τήν ποτα- 
πήν καλύβην;— ναι, έκείνη είναι ή κατοικία μας.

‘Ο Βασιλεύς πεζεύσας παρευδϋς τής είπεν· Αν θελνις, ώραια μου 
κόρη, θελω σέ άκολουδήσει. ’Επιθυμώ νά ϊδω ταύτην τήν μητέρα, πρός 
τήν όποιαν δεικνύεις τόση* αγάπην— ώ, ναι, τήν άγαπώ εκ καρδί
ας, καί έχω μεγάλην επιθυμίαν νά δο/ιμάση ταύτην τήν άγάπην μου.

Ουτω λέγουσα ή χωριανοπούλα έπλησίασεν είς τήν καλύβην της, 
εις τήν οποίαν μόλις ό Γουστάβος Ιμβήκεν, ήκουσβν ςτεναγμους, καί 
είδε τήν νέαν τρέχουσαν εις μίαν πενιχράν κλίνην.— Μήτε'ρ μου, εδώ 
είναι ενας Κύριος τού όποιου έδωσα νά πίη καί οστις ήθελνισε νά 
σέ ίδή. ‘Η θέα μόνον της κχλύβνις, ή όποία τή  άληθεία εφαίνετο ή
καλύβη τής πτω χίας, έκίνησεν είς οίκτον τόν βασιλέα, άλλ’ ή λύπη
του ηΰξ/ισεν ΐδών μίαν άσδενή δυ-υχισμε'νην γράΐ*ν κειμένων έπάνω 
είς ολίγα άχυρα.— A ! άθλια γυνή πόσον σέ λυπούμαι 1 Κύριέ μου, 
ή θε'σις μου ήΟελεν είσθαι πολύ πλε'ον άξια λύπης, άν δέν είχα 
ταύτην τήν αγαπητήν θυγατέρα, ή όποία προσπαθεί νά με παρηγο-
ρή μέ παντοδχπάς φροντίδας, ΐίδέλατε ποτέ τό πιστεύσει! άπερν3 
τάς ημέρας καί νύκτας εργαζόμενη, καί ·λ εργασία της είναι εκείνη 
ή όποία ακόμη μέ διατηρεί είς τήν ζω ή ν! ‘Ο ©εός νά τήν εύλο- 
γίση καί άνταμοίψ·/), Ιπρόσδεσε κλαίουσα ή καλή μήτηρ. — ‘Οποια 
5υγάτηρ! έςιώναξεν τότε ό Γουστάβος μέ τά  δάκρυα είς τά μάτια! 
είπε' μου, ακριβή' μου νέα, θέλεις νά έλθϊΐς είς Στοκόλμην; «κεΊ σέ 
ΰπόσχωμαι κατάστασιν, άνδρα. . . .  ό’χ ι, ό'χι! καί βασίλισσα νά μέ 
κάμνις ποτέ δέν θέλω άφίσει τήν μητέρα μου. ‘Ο Βασιλεύς γελάσας 
είς τοιαύτας λέξεις είπομένας μέ ό'λην τήν νεανικήν άδώαν απλότη
τα — ναι, αξιότιμη νέα, είπεν, έπειδή θέλεις νά καθίσης Ιδώ  καί νά 
μή χωρισθης «πό τήν άγατητήν σου μητέρα, συγχώρησόν μο» νά cow



προσφέρω μικρήν δώρον, πρός ανταμοιβήν της αρετής σου· iSob λά
βε τοΰτο τό πουγγίον.— Χρήματα! τ ί  λέγεις μητέρα μου νά τά δε
χθώ ; ναί, δεξου τα , μη φοβηθ^ς νά λάβης τό μικρόν τοΰτο δείγ
μα τοΰ ποό; σε σεβασμού μου. — ΜΓ2 τοΰτο θέλει χρησιμεύσει διά 
τήν μητέρα μου, καί τρέχει νά δώσν) τά χρήματα ε?ς τήν γραίαν. 
— Γνώριζε, έπανέλαβεν ό Γουστάβος, δτι δύνασαι έλευδέρως νά τά 
λάβης· εχω χρέος νά σας ευεργετήσω· είμαι ό Βασιλεύς σας.— ‘Ο 
Βασιλεύς μ α ς! καί αί δύο ταύτοχρόνως έφώναξαν! Καί ή άσδενής 
γραία τρέμουσα καί κλονιζομένη έσηκώδη διά νά ΰπάγνι νά γονατίσν) 
έμπρό; εις τόν Βασιλέα, επί τοΰ όποιου τούς πόδας εΰρίσκετο ήδη 
ή κόρη της. Αλλ’ ό Γουστάβος τρέχων πρός αυτήν τήν ήνάγκασε 
νά μείνν), καί κλαίων τής εΐπε· — Μείνε, καλή γραΐα, μεΤνε· ναι, 
έγώ είμαι ό πατήρ σας, καί εχω χρέος νά σάς δίδω δοκιμάς τής 
άγάπης μου. ’Εξηκολούδει καί σΰ ενάρετος κόρη μου νά φροντίζγς 
διά τήν μητέρα σου. ’ Επειτα άγκαλιάσας τήν γραίαν, ΰγίαινε αγα
πητή μου μητέρα τής είπεν . . . .  υγιαίνετε Ινάρεται γυναίκες. Σείς 
μέ έκάματε νά αίσδανδώ τήν εύχαρίστησιν δτι είμαι Βασιλεύς· ναι 
πρε'πει νά ελαφρώσω τήν τύχην σας.

Μόλις ό Βασιλεύ; έφθασεν εί; Στοκολμην παρευθύ; έδιώρισεν είς 
έκείνην τήν έντιμον οικογένειαν μισθόν επί ζωή;. Μαθών επειτα οτι 
εί; τό χωρίον ήτον ενα; νέο; τόν όποιον ή κόρη όπωσοΰν ήγάπα,
της τόν έδωσεν σύζυγον προικίσα; ό ’ίδιος τήν νέαν. Αφοΰ ένυμ- 
φεύθησαν, ή σύζυγος δεν έλησμόνησε τήν μητέρα, ή όποία ήτο τό
άντικείμενον όλων τών φροντίδαν τη ;, καί ή οικογένεια έκ,είνη π&- 
σαν στιγμήν εύλόγει τόν καλόν Βασιλέα (ούτως ακόμη ΰπό τών ϋβε-
κών ονομάζεται) ονομα τό όποιον αξίζει περισσότερον άπό όλα τά 
άλλα τοΰ Jopvxtt'iropor;, Ν ιχ,ητοΰ  καί Μ εγάΛ ου.

Ιστορικοί, Φιλολόγοι, δλοι επαινέσατε τάς πράξεις τοΰ Γους-άβου 
Βάσαν. Ούτος είναι ό Βασι.Ιεύς llo J u r ic ' έπίθετον τό καταλληλό- 
τεοον καί τιμιώτερον άφ’ οσα ήμπορεΐ νά έχη ενας Βασιλεύς.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟ»' Λ Ο ΪΪΓΙΟ Ϊ ΙΑ'. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΙΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Ε ί; τούς 1 7 1 5  τόν Σεπτέμβριον μήνα.— Είς τήν έσχάτην σ τιγ
μήν τής ζωή; του είπεν μεταξύ εϊ; τά  άλλα τοΰ Δελφίνου διαδό
χου του1 Ζήτει συμβουλήν είς κάθε τ ι, καί προσπαθεί νά γνωρίσης 
τό καλλήτερον καί είς άυτό μένε πάντοτε.— Καί εί; τούς δύο οι
κιακούς του οιτινες εχυνον δάκρυα είς τούς πόδας τή ; κλίνης του, ειπεν’ 
δ ιατί κλαίετε; ίσως μέ ένομίζατε αθάνατον;
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