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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
'Υπάρχει ένας Θεό:.
Καί ό Θεός αΰτός ποΰ έπλασε τοΰ; κόσμους, δέν τοΰς άφησε 

καί. νά καταστοαφοΰν, διότι τά πάντα έν σοφία εποιησε.
Ό  Θεό; παρατηρήσα; τών αρχαίων πλέον εκείνων είόολω- 

λατρών τήν πλάνην καί τήν ελεεινότατα, μας έστειλε τόν 
Χριστό.

Ό  Χριστός δέν εΐναι άνθρωπος, άλλά άληθινα θεάνθρωπος, 
ο όποιος κατέβηκε γιά  νά σώση τόν κόσμο δλο άπό τήν πλάνη 
τής είδολωλατρίας.

Δέν εΰρέθηκε ώς τώρα στόν κόσμο μεγαλείτερος θρησκευτι
κός νομοθέτης άπό τόν Ίησοΰ.

Τά λόγια του ήταν λ ίγα  καί άλλα έλεγαν καί αλλα εν
νοούσαν, διά τό όποιον θαυμάζεται παρ’ δλου τοΰ.κόσμου, πώς 
μέ δυό λόγια κατώρθωνε νά άναπτύξη ενα ολάκερο Ευαγγέλιο.

’Ή τανε θεόπνευστος, διότι μόνον έκ θεοΰ μποροΰν νά δο- 
δοΰν τέτοιαις συμβουλαίς στοΰς άνθρώπου; πρό; σ ω τ η ρ ία ν  
των, δπω ; μά ; έδωσε ό ’Ιησούς.

'II δικαιοσύνη εΐναι ή κορώνα τής θρησκεία;, ή χριστια
νική δικαιοσύνη τήν όποία δέν εφαρμόζει πλέον κάνεις.

Μόνος κατώρθωσε στά φοβερά εκείνα χρόνια τής Ρωμαϊκής 
"κντοκρατορίας, νά άναφανη μέγας καί νά έκπληξη τοΰ;
Λ α ο ύ ; .

Οταν έδίδασκε, ο ϊ λαοί τόν άποθαύμαζαν καί έλεγαν, δ τ ι  

είναι ώς νά όμιλή άπό έξ ΰψους= ώς έζο^σία*· εχωΐ'.
'Η ελεημοσύνη εΐναι μία άπό τάς πρώτας έντολάς του, διότι 

χωρίς τ ήν ελεημοσύνην κοινωνία δέν μπορεί νά ΰπάρξη.
'Ο ελεών τοΰς πτωχοΰς δανείζει τώ θεω .
'Ο Ιησούς ητανε άνθρωπος προωρισμένος εις θάνατο καί μέ

υτη τήν παραγγελία τόν έστειλε ό θ εό ;, σταυρωθήναι υπέρ
\ζ σωτηρίας τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Δ :ν ηρθε, ό Ίησοΰ; νά καλέση τοΰς δικαίους ε:ς μετάνοιαν, 
γ ια τ ί τοιαύτη αΰτοί δέν είχαν, άλλά τοΰς αμαρτωλούς, καί 
γ ι ’ αυτό καθότανε καί συνέτρωγε καί μέ τοΰς τελώνας, 
τοΰς πλέον κακούργους καί αχρείους άνθρώπου; τής ελεεινής 
έκείνη έποχής.

’Εκείνοι ποΰ τροίγουν χωρίς νά εγκληματούν καί κατά τάς 
άπαγορευμένας ημέρας δέν αμαρτάνουν, έλεος θέλω καί δχι 
θυσίαν, έφώναζε ό Ίησοΰς, ελεημοσύνη θελώ καί δχι επ ι
δείξεις.

Τήν γέννησι τοΰ Ίησοΰ τήν προειπε καί ό θεός αΰτός πρός 
τόν Ά δ άμ , δταν γέλασε ό δφις τήν Εΰα καί ή Εΰα αΰτόν, 
έγώ, εΐπε, άπ’ αΰτή τήν γυναίκα θα στείλω "Εναν, ό όποιος 
θά καταπατήση τήν κεφαλή τοΰ οφεως πρό; ελευθερίαν τοϋ 
άνθρωπίνου γένους.

Καί στόν ’Αβραάμ εΐττε ο θ εό ;, άπό τή σπορά σου θά εΰ- 
λογηθοΰν δλα τά έθνη τή ; γής, καί πραγματικώ ; άπό τή 
γενεά τοΰ ’Αβραάμ εγεννηθη ο Χρίστος.

Ό  ϊδιος κύριος θεός ποΰ καταδεχότανε τότες καί εΐχε ψι- 
λαίς κουβέντες μέ τοΰς άνθρώπους, γ ια τ ί δέν τοΰς εΐχε μισή
σει άκόμα, εΐπε καί εις τόν Δαβίδ «Ά ναστησω  τό σπέρμ* σου 
καί άνορθώσω τόν θρόνον σου εως τής συντέλεια τοΰ κόσμου. 
Καί πραγματικώς ή Μαρία καταγόταν άπό τό γένος τοΰ 
Δαβίδ.

Καί ο Ιακώ β  πριν πεθάνει εΐπε είς τό παιδί που= Δ έν θά 
λειψή άρ/ων στοΰς Ιουδαίους, ώς ποΰ νά έλθη φ άπόκειται 
καί αΰτός θά ήναι ή προσδοκία τών εθνών.

Αΰτό τό ώς ποΰ νά έοθη, ώ άτιόχειτα ι εννοούσε, δτι όπότε 
ήθελε θά έστελνε ό θεός τόν λυτρωτήν μας.

Ό  Μωϋοή; άποθνίσκοντας προειπε : θ ά  στείλη ο θεός £να
προφητην καί αΰτόν ν’ άκοΰμε κα ί πραγματικώς, δταν γεννή
θηκε καί άνδρόθηκε ί  Ίησοΰ; συνωμιλοΰσε μέ τόν Μωϋσή άπάνω 
εις τό δρο; θαβώρ, άλλά δέν ξέρω τί έλεγαν.



Ό  Δαβίδ περιέγραψε (λέ τό*·/) ακρίβεια τά πάθη τοϋ Χρι- 
οτού, ποϋ λ έ ; πώς τά είδε πρώτα καί τά περιέγραψε ύστεοα.

*0 προφήτη; Μ ιχαίας προεΐπε οτι ό Ιησούς Οά γεννηθή εις 
Βιθλεέμ μέ άκριβολογία τήν εποχή τή ; γεννήσεώς του.

*0 Δανιήλ καί αΰτός προεΐπε τήν καταστροφή ποϋ ήθελε 
νά γίνγι ε:ς τόν Ναό τής Ιερουσαλήμ καί τήν γέννησι τοϋ 
Χρίστου, καί τήν διασπορά τών έβραίων πράγματα ποϋ έγιναν.

'Ο προφήτης Ά γγα ΐο ς προεΐπε δταν οί ’Ιουδαίοι επανήλ
θαν άπό τήν Αιχμαλωσία τής Βαβυλώνο; καί έφτειασαν έκ 
νέου τόν καταστραμμένο ναό τής 'Ιερουσαλήμ, οτι τόν ναό αΰ
τόν θά τόν εΰλογήση ένας ό όποιος εΐναι άπό πάντα τά έθνη 
εκλεκτός.

Γ ι’ αΰτό δταν ανέβηκε τό Πάσχα ό Ίησοϋς εις ’Ιεροσόλυμα 
καί είδε καί πουλούσαν, δπως καί στήν άγία Ειρήνη εμπο
ρεύματα στόν ναό, έφτειασε ενα φραγγέλι άπά σχοινί—ήτανε 
βλέπετε καί παλλικαράς,—καί δαίρνοντας τοΰς έδιωξε δλους 
άπό τό ιερά μαζΰ μέ τά βώδια τους καί πρόβατα ώς καθώς 
έχυσε καί τών αργυραμοιβών τοΰς πάγκους τών χρημάτων,λέ
γοντας =  Κρεμνισθήτε άπά δώ, καί μή μεταβάλλετε τόν οί
κον τοϋ πατέρα μου είς οίκο αΐσχροκερδείας, είς Χαβιαρόχανο.

Ό  προφήτης Ή σαΐας καί αΰτό; άκριβώς έπροφήτεψε πότε 
ήθελε γεννηθή ό Χριστός, περιγράφει δέ μέ τόση λεπτομέρεια 
καί αΰτός τά πάθη τοϋ Χριστοϋ ποϋ θαρρεί τινάς πώς τά είδε 
πρώτα καί έπειτα τά έγραψε.

Καί τέλο; δ τελευταίος προφήτη; Μ αλαχίας, προεφήτεψε 
τήν γέννησι τοϋ Προδρόμου καί τήν γέννησι τοϋ Χριστοϋ, ό 
όποιος «εΐνα ι ό υπό τών προφητών λυτρωτής τοϋ άνθρωπίνου 
γένους».

*0 δέ θρόνος αΰτοϋ δέν εΐναι έπί τής γής, άλλά ϊΐ’ς τόν 
σΰρανό, δπως καί ήναι..

'Ο Ίησοϋς εΐναι πνεϋμα υπεράνθρωπο, θεόπνευστος, κάθε 
δέ λόγος του περιέχει καί μία συμβουλή.

'Ό ταν τόν πείραξε δ διάβολος νά πέση νά τόν προσκύνηση 
καί νά τοϋ χαρίση δλη τήν οικουμένη, τοΰ εΐπε δ Ίησοϋς=  
Ά ε ι  στό διάολο άπό δώ = ήγουν είπαγε δπισθέν μου σατανά, 
κα ί ά'μα κρεμοτσακίστηκε ό σατανάς, κατέβηκαν οί άγγελοι 
καί τάν υπηρετούσαν.

Τέλος ό Ίησοϋς εΐναι εκείνος ποϋ δέν θά μεταγίνη ποτέ, 
καί άν τώρα οί μηδενισταί, κουμουνισταί, κοινωτισταί καί 
άλλοι πολεμοΰν νά ρίξουν τήν άληθινή καί μόνη θρησκεία τοΰ 
Χριστοϋ καί γ ι ’ αΰτά θά πατήσουν στή πήτα.

J

τώρα νά σάς πώ καί μερικά του αστεία. "Όταν πήγε κουρα
σμένος στή Σαμάρεια πήγε στό πηγάδι τοϋ Ια κώ β  νά πγή 
νερά, καί δέν είχε σχοινί, νά άπάνω στήν ώρα, καί ήρθε στό 
πηγάδι καί μιά κοκώνα ματεμουαζέλ £νά γεμίσει τό σταμνί 
της.

Ά μ α  τήν εΐδε δ Ίησοϋς τής γύρεψε νά γεμίση τάν κουβά 
νά πγή νερό, πρίν δμως τοϋ τό δώση τόν ρώτησε άπό ποϋ 
εΐνα ι καί εΐπε : Ιουδαίος.

—  Καί δέν ξέρεις εΐπε τό γύναιον οτι, οδ συγχωρών Ιο υ 
δαίοι Σαμαρΐτες, ήγουν μας δέν καλημερίζει ό ένας τάν 
άλλον.

— Δός μου νά πγ ιώ  σοΰ λέω , καί άν μέ ποτήσης σΰ μέ 
αΰτό τό νερό θά σέ ποτήσω έγώ μέ άλλο κα ί πήγαινε φέρε 
κα ί τόν άνδρα σου έδώ νά κουβεντιάσωμε»

—  Π απά, παπά , εΐπε ή Σαμαρίτισσα, έγώ δέν εχω άνδρα.
—  "Εχεις δίκαιο τής άπάντησ* δ Χριστός, διότι είχες 

πέντε καί αΰτόν ποϋ έχεις τώρα άστεφάνωτο έξ.
Τό όποιο ήτο καί άληθινό.
Ά ν  ερχότανε τώρα ό Ίησοϋς πό««ις Σαμαρείτιδες θά εΐ>- 

ρισκε νά έχουν δχι πέντε καί £ξ άνδρες άλλά έκατά δεκαέξ.
Καί £πβσε τότε καί τάν προσκύνησε ή γυναίκα καί Ιπέιδή

ήτανε νύχτα τ ί θεία λόγια τή ; εΐπε, δέν ξέρω, για*.ί ήτανε 
οί δυό τους, τά γράφει δμως τά Ευαγγέλιο.

Καί έτσι ή Σαμαρεΐ-ις έφυγε καί γέμισε τόν κόσμο πώς 
ηρθε ένας άνθρωπος ποΰ είναι προφήτης άπό τήν Ίουδαία καί 
μοϋ προφήτεψε καί μένα οΰλα τά πάντα . Τότε έτρεχαν οί 
Σαμαρείτες κατά πόδι του καί πολλοί άπ ’ αΰτοΰς έπίστευ- 
σαν, καί έλεγαν στή Σ αρρείτ ιδα .

— Βρέ τί μά; λές πώ ; σοΰ προεΐπε τά δσα έχεις καμω
μένα, σέ μ ά ;, μά; εΐπε /.αί τά περασμένα καί τά ό'σα θά 
κάνωμε.

Καί έτοι άπό μιά γυναίκα συγχρωστίστηκαν οί Ιουδαίοι 
το ΐ; Σ*μαρ:ΐτες >.αί έκανε καί τήν διάδοσι τοϋ Εΰαγγελίου ό 
Χριστός, ό όποιο; δέν κυνηγούσε νά διδάξη τοΰς τελώνας καί 
φαρισσαίους, άλλά τόν χαμάλη Λαό, διά τόν δποΐο έστάλ- 
θηκε καί σταυρώθηκε.

Τώρα τ ί ηλικία είχε ή κυρία Σαμαρΐτις εΐναι περιττό νά 
τά εξετάσουμε άφοΰ πέρασαν άπά τά χέρια τη ; £ξ άνδρες, ώστε 
κάθε υποψία μέ τό γεροζωντόβολο αΰτό ποϋ κρυφοκουβέντιαζε 
δ Ίησοϋ;, εΐναι άδικη, γ ια τ ί συ^αινότανε τ ινά ; καί νά φτύση 
άπάνω τη ;.

Ό τα ν  S i έφευγε άπό τήν Σαμάρεια, έφώναζαν οί κύριοι 
Σαμαρΐτε; «Κ αί οίδαμε δτι ούτός έστιν άληθώς ό Σωτήρ τοϋ 
κόσμου, ό Χριστό;)).

Νά τί κάνη μιά γυναίκα.

’Ή τανε
καί κοροΐδευτή; πρώτη; τάξις καί έδινε τήν τάπα στάν καθένα 
δπως έπρεπε. Ό τα ν  δέ τόν ρώτησαν οί φαρισαΐοι τ ί νά κάνουν 
τά πλούτη των γ ια τ ί γέμισαν δλαις ή άποθήκές των τούς είπε 
πώς αΰριο θά σκάσουν ό'λοι, καί έσκασε ένας μοναχά έκεΐνος 
δ αΰθάδης ποΰ πρωτορώτησε.

Μ π λ έ χ τ η κ ε
άλλη μιά φορά μέ τής δέκα παρθέναις ποΰ η μισαίς πήραν καί 
παραπάνω λάδι μ*ζύ των καί ί; άλλαις πήγαν μέ δσο εΐ^αν 
τά λυχνάρια τους καί ώ ; ποϋ νά πάη έκεΐνος έ'σβυσαν τά 
λυχνάρια τών πέντε καί γύρευαν δανεικά λάδι άπό της άλ- 
λα ις, ί) δποίαις τή ; άπάντησαν:

—  Πρίτς. "Αμ δέ Οά σάς δόσωμε, άειντέστε νά πάρετε.
Καί ώς ποΰ νά πάν εκείνες καί νά γυρίσουν, ήρθε δ νυμφίος

μπήκαν μέσα ί; πέντε παρθένες καί άμπάρωσαν τή πόρτα δταν 
δέ ήρθαν ·!) άλλαις πέντε τήν βρίκαν κλεισμένη, φώναζαν δέ 
σάν καρακάξε;:

—  Κύριε, κύριε, άνοιξέ μας.
Ξεπρόβαλε τότε δ νυμφίος τό κεφάλι του άπά τά παρά

θυρο, καί είπε στής κυρίαις παρθέναις.
—  Σάς βεβαιώ πώς δέν σάς ξέρω άπά ποϋ βαστά ή σκού

φια σας. Καί έτσι έφαγαν αΰτή τήν προσβολάρα καί έφυγαν, 
γ ια τ ί δέν προέβλεψαν ποιά ώρα θά έρθη ό νυμφίος γιά  νά 
τόν όποδεχτοϋν, καί διόχνοντάς χα ις  τής είπε, νά έχουν άλλη 
φορά γαρίδα τό μάτι τω ν, γ ιά  νά δοΰν τόν υιόν τοΰ ά ν 
θρώπου.

Βλέπετε ήτανε καί μετριόφρονας»

Μ ιά
άλλη φορά καθώς ξέρετε, πήγε στοΰ φίλου του τοϋ Σίμωνα τοϋ 
φκοισαίου τό σπ ίτ ι νά δειπνίση καί ξαπλώθηκε στά καναπέ, 
άπάνω δέ στήν ώρα αΰτή ήρθε καί μιά αμαρτωλή, άς όποθέ- 
σωμε πώς τήν λέγαν Μ αγδαλινή, καί τοΰ έπλυνε τά πόδια μέ 
μύρο χαί μέ τά δάκρυα τη; καί μέ τά  μαλλιά της έσκούπιζε^ 
τού Χριστοϋ τά πόδια, δ όποιος έστω μέ τά νά εΰχαριστών- 
τανε,σάν γυναίκα ποϋ τόν χάϊδευε τότε τοϋ εΐπε δ Σίμων:—Μά 
δέν είπες δτι όποιος άγγίση αμαρτωλόν γ ίνετα ι αμαρτωλάς 
καί αΰτός.

Καί άποκρίθηκε ουν δ Ίησοϋ; καί τοΰ εΐπε.
—  Αΰτή ή γυ>αΐ*α δέν μέ ξέρει καί ίρθε νά μέ γυρέψη

μετάνοια άπά τής μαγδαλινοπρα;ία ι; της, καί μοϋ φίλησε καί 
τά πόδια, ένώ δταν μπήκα γώ στό σπήτί σου σΰ δέν μέ φ ί
λησες, αΰτή δέ άπό τήν ώρα ποΰ μπήκα δέν επαψ ί νά μοΰ 
καταφιλά τά πόδια, καί διά ταϋτα εΐπε εις τήν άμαρτωλή, 
σοΰ άφίνονται δσα έκανες, δέν τή ; είπε ομω; καί κύτταξε νά 
μή τό ξανακάνης, γ ια τ ί εϊξερε δτι ί) μαγδαλινές γνώσι δέν 
βάζουν, άλλά ήθελε νά εχη καί άπό αΰταίς στό κόμμα του, 
γ ιατί ϊσα ίσα, δπως καί τώρα έτσι καί τότε η μαγδαλινές 
χαλούσαν τόν κόσμο, γ ιά  όποιον αγαπούσαν, ώς τον Ίησοϋ, 
δ δποΐος είςερε νά σπέρνη κ ι’ άπάν<υ στά βράχια.

Ε έρετε
δά δτι καί μεΐς οί Αθηναίοι περιμένοντε; τάν Χριστά είχαμε, 
δχι εμείς, οί προπάτορες μα ; καί ένα βωμό, μιά έκκλησία ποϋ 
τήν αφιερώναμε είς τάν “Αγνωστον Θ(ύν ώς πού ήρθε ό άπό-
στολος.........................καί μάς φανέρωσε ποιός ήτανε αΰτός ό
άγνωστος Θεός, καί άλαξοπίστησε τάν Διονύσιο τάν Άρειοπα- 
γήτη καί μά ; έκανε δλους χριστιανού; αβάφτιστου;, διότι δέν 
πρόφθανε νά βαπτίζω ντα ι καί έμειναν πολλοί δξω χριστιανοί 
μέν καί αΰτοί άλλά αβάπτιστοι, γ ι ’ αΰτό καί ώ ; τώρα δταν 
θέλη νά βρίση δ έ'να; τόν άλλο τάν λέει= άβάφτιστο .

Χ ώ ί> α
α; σά; πούμε καί μερικά άπό τά θαυμάσια εΰαγγελιχά ρητά ! 
του, γ ια τ ί καί άν τά άκούσατε χθες, δ νούς σας πήγαινε αλλού.

«Ά γ α π ή σ α : τόν πλησίον σου ώς τάν ίδιον εαυτόν σου καί 
τάν Θεόν σου έξ δλης ψυχής καί καρδίας, δύο πρώταις έντο- 
λαίς του, πού εΐπε, δτι άπ ’ αΰταίς κρεμόνται ο; νόμοι καί οί 
προφήτες καί κάμμιά δέν διατηρούμε.

M t i
μέρα καθώς ξέρετε προσκάλεσε σέ μεγάλο συμπόσιο πόσους νο
μίζετε, 40 χιλιάδες χωρίς τά γυναικόπαιδα, καί τότε γύρισε 
δ Ίησοϋς καί εΐπε στοΰς μαθητάς του, τ ί  έχομε νά φάμε;

Καί τοΰ άποκρίθηκαν εκείνοι,
—  Ραββί, έφτά ψωμιά καί κάμποσαις μαρίδες.
Τότε δ Ραββίς άπό τή φούρκα του ποΰ ήταν λ ίγα  τά ψω

μιά τά έκανε παρτσαδάκια, καί αΰτά πάλι έγιναν ψωμιά 
σάν νά ήταν ταχυδακτυλουργό;, δέν λέει δμως άν μέρασε καί : 
τόσαις χ ιλ ιά ίε ; ψάρια, γ ια τ ί ποϋ νά τά βρή πρώτο άπάνω 
στό δεύτερο ποϋ Οά ήθελε καί ολη τήν έπιστρατεία τού μ εγά 
λου ΙΙετρέλαιου γιά νά τά τηγανίζη ώστε τού; χόρτασε μέ 
ψωμί μονάχα, ήγουν τόν άρτον τόν έπιούσιον, τοϋτ’ έστιν τήν 
κουραμάνα, καί έτσι μέ τό θαύμα τών έφτά ψωμιών ποϋ έ 
φαγαν 40 χιλιάδες μαζΰ μέ τά γυναικόπαιδα, κατώρθωσε καί 
πήρε κοντά του σαράντα χιλιάδες άνδρογυναικόπαιδα καί τά 
αλλαξοπίστησε.

Ό  Χριστός μ’ αΰτό τό θαΰμά του μάς συμβούλευε πώς 
πρέπει νά έχωμε τά ψωμί μπόλικο, καί άς λείπη καί τό προσ- 
φάγει.

Ό  Χριστό; είναι δ τύπος τής μηγάλης υπομονής ποϋ έν ώ 
εϊξερε τόν Ιούδα πώς θά τόν προδώση μ’ δλα ταϋτα  τάν πε
ριποιείτο, καθώς καί τοΰς άλλους αποστόλους, καί άς τοϋ έ- 
«α φ ε  τόν τάφο

Ό  Ίησοϋς δταν πλησίαζαν η ήμέραις του τοϋ φρικτοϋ μαρ
τυρίου τά προεΐπε δλα δσα ήθελε πάθει.

«Πρέπει, είπε είς τοΰς μαθητάς του, νά υπάγω είς τά Ί ε -  
ϊροσώλυμα καί δπου πολλά θά πάθω ά*ό τοΰς πρεσβυιέρους, 
*«αί άπό τοΰ; αρχιερείς καί άπά τοΰς γραμματείς καί έκεΐ 
*θά μέ σκοτώσουν καί τήν τρίτην ημέρα θά άνεστηθώ.

Ά μ α  άκουσε αΰτά δ Πέτρος τοϋ κρεμάστηκε στό λαιμό | 
τ«υ καί τοϋ εΐπε, γ ιά  τό έλεος τοϋ θεοϋ, τ ί θέλεις νά κά- 
Υ? ί, δ δέ Ίησοϋς, τάν έστειλε στόν διάβολο μέ τά συνειθι- 
5μένο του έκεΐνο= "Ύ παγε δπισθεν Σατανά.

Καί ξεκί νησε γιά  τήν 'Ιερουσαλήμ, δπο» άρχησεκαί δίδασκε, I 
11 ς μία δέ άπό τής διδασκαλίας του βί γραμματείς καί οί φα-

ρισσαΐοι τοϋ παρουσίασαν μία 'μοι^ευομένην καί τήν έστησα·»· 
άπέναντι τοϋ λέγοντες.— Δάσκαλε, ό νόμος λέει δτι εκείνες 
ποϋ συλλαμβάνονται έπ ’ αΰτοφώρω μοιχευόμενοι πρέπει νά 
λιθοβολούνται, σΰ τό γνωμοδοτάς γ ι ’ αΰτή τήν μοι^ό νά τήν· 
λιθοβολ/σωμε ή δχι j

Τότε δ Ιησούς τοΰ; άπάντησε μέ τό Θείο εκείνο λόγο του - 
« Ό  άναμάρτητος υμών πρώτος τόν λίθον έπ" αΰτή βαλέτω3- 
Καί τοιουτοτρόπως άποστομοθέντες οί φαρισαΐοι καί γραμ

ματείς καί ή άλλη χλεμπάγια  ποϋ ήταν μαζύ τους έφυγαν 
ένας έ'νας αποσβολωμένοι άπό τόν θείυ λόγο τοϋ Χριστού, εις 
τάν όποιον δέν είχαν τίποτα νά άπαντήσουν, δ δέ ’ Ιησούς σι>- 
χώρεσαι καί τής άμαρτίαις τής μοιχαλίδος. "Ωστε βλέπετε 
δτι δλο στά άπολωλόται γύναια έτρεφε συμπάθεια, γ ιά  νά τά  
φέρη εις τήν θεογνωσίαν.

Χ τ ή
τελευτα ία  μεγάλη διδασκαλία του ποϋ έκανε στήν Ιερουσα
λήμ, εΐπε στοΰς φαρισαίου;, δτι εΐναι υποκριταί, γ ια τ ί φιλούν- 
τα ι μέσα στή μέση τής άγοράς καί φωνάζει δ ένα; τόν άλλο 
κύρ δάσκαλε κύρ δάσκαλε, ραββί, άλλά άπά σάς κάνένας δέν 
έχει τό δικαίωμα νά λέγετα ι ραββί, παρά μόνον δ υιός τού ά ν 
θρώπου, έγώ .

Ά μ α  άκουσαν αΰτά ώς καθώς καί τάς άλλας θείας συμ- 
βουλάς του ποΰ έσταζαν φαρμάκι, οί φαρισαΐοι έφυγαν μέ άπό- 
φασι νά τόν ξεκάνουν, μαζεύτηκαν λοιπόν στόν άρχιερέα Κ αϊ
άφα κα ί έκαναν συμβούλιο πώς νά τόν δολοφονήσουν, γ ιά  νά 
μή γίνη ταβατούρι στή Λαμπρή πού είχαν, τότε πετάχτηχε 
ό Ίσκαριώτης καί εΐπε στοΰς φαρισαίους τ ί μοϋ δίνετε νά σάς 
τόν παραδώσω, κ ’ εκείνοι τοΰδωσαν τά ιστορικά τριάκοντα 
αργύρια, ήγουν ίσα μέ έκατό δραχμο.ίς, διότι τέτοια άμοιβ·^ 
έδίνετο εις τοΰς σπιούνους καί προδότας καί συκοφάντας κα ί 
έστειλαν κουστοδίαις γ ιά  νά πιάσουν τήν νύχτα τάν Χριστό.

Έ κεΐνος
ήτανε τότε στά χωριά Γεθσημανή μέ τοΰς μαθητάς του κα ί 
τοΰς εΐπε :

«Ίδοΰ ήγγικεν ή ώρα, καί ό υιός τοϋ άνθρώπου παραδίδο- 
« τα ι ε:ς χεΐρας τών άμαρτωλών.

Ά π ά νω  στήν προφητεία νά καί έρχεται ό Ιούδα ; μέ χ ι
λιάδες λαού, φορτωμένους μέ ξύλα καί με μαχαίρια, π ετά 
γετα ι τόν φιλά μέ κείνο τό χαΐρε Ραββί, δ δέ Ιησούς τοΰ· 
άπάντησν κοροϊδευτικώς :

— Γ ι’ αΰτή τήν δουλειά ήλθες, φίλε ;
Καί τότε προσελθόντες έπέβαλαν τάς χεΐρας έπί τόν Ί/.- 

σοϋν καί έκράτησαν αΰτόν, τά Ιουδαϊκόν σκυλολόγιον.
Τήν άλλη μέρα τόν έντυσαν κόκκινη χλαμίδα, άκάνθινο 

στέφανο άντίς γιά κορώνα καί ένα καλάμι άντίς γιά σκύπτρο 
βασιλικά καί τόν έστησαν εις τό πραιτώριον δπου οί στρατι- 
ώ τα ι τών ρωμαίων τοϋ έκαναν μετάνοιαις μέ οΰρά καί αγχω
νόμενοι τόν έφτυναν στά μοϋτρα καί τάν χτυπούσαν μέ τά- 
καλάμι στό κεφάλι.

"Οταν
τόν πήγαν εις τάν Πιλάτο δ Πιλάτος τόσο θαύμασε τήν σο
φία τοϋ Χριστοϋ, ώστε τόν ρώτησε, άπο ποιό άλλο κόσμο ήρθε. 
κ.αί ήθελε νά τόν άπολύση, άλ>ίι οί φαρισαΐοι φώναζαν πώς εί* 
ναι προδότης τοΰ Καίσαρα, τότε κ ι’ αΰτός τόν πήρε καί τόν 
πέταξε μέσα στά πλήθη, λέγοντας :

«Ε ίμαι άθώος άπό τό αΐμα τού δικαίου τούτου· καί νά δψε^ 
»σθε σείς έν ώρα κρίσεως».

Ρ ίχτηκαν λοιπόν τά πλήθη καί φόρτωσαν στόν Ίησοϋ τδ» 
σταυρό του καί τόν πήγαν είς τόν τόπο τοΰ Κρανίου, ή γ ο ι»  
στή θέσι ποϋ ήτανε δλο κρανία γεμάτη άπό τοΰς θανατωθέν- 
τβς, καί έχει τόν σταύρωσαν.

Εΐναι δέ ό διά σταυρού θάνατος δ άτιμώτερος πού είχαν oV 
ρωμαίοι κα ί c σκληρώτερο; καί ό δποΐο; έφαρμόζετο είς το&ί
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ληστάς. *Όταν τόν σταύρωσαν εξακολουθούσαν να τόν περι
παίζουν λ,έγοντε; :

((1 αοβί, εσυ ποΰ άλλου; έσωσες, δέν σώζει τώρα καί τόν 
έαυτόν σον ; Έάν ησαι σΰ ό αληθινός βασιλέας ' τών Ίδου- 
δαίοιν ορίστε κόπιασε νά σωθή: άπό τόν σταυρό.

‘Ο δέ Χριστό; δέν εΰγαζε τσιμουδιά καί j/.όνον εΐπε εκείνο 
τό ουράνιον :

Κΐΐχτερ αφε; αυτοί;* ου γάρ οιδασι τ ί ποιοΰσο).
ΙΙοΰ δποι>; και άν ητανε ε ί; τήν τρομερή θέ ιι του μέ τόν 

θανατο στα χείλ ια , ποτέ δέν θά μπορούσε παρά νά άγανακτήση ’ 
Ιναντίον τών σταυρωτών του, και. δμω; ό ’Ιητοΰς ευχήθηκε νά 
του; συχωρέση ό Θεό;.

Οταν ειό» τήν μητέρα του ό Ί  Γ,σοϋ; εΐπε στόν μαθητή του 
τον επιστήθιο τόν Ιωάννη= Α ΰτή  είναι ή μητέρα σου, καί 
έκλινε τό κεράλι καί γύρεψε νά τοΰ δώσουν νερό καί τοΰδω- 
σαν ξύδι, τό όποιον άμα ποΰ ήπγε ό Χριστό; έφώναξε :

Ιετέλεσ τα ι Κ»1 παράδοσε τό θειον του πνεΰμα ε :; τόν 
Θεό τόν πατέρα του, ό όποιο; δέν ξίβω τ ΐ τοϋ κατέβηκε νά

καν·/) τόσα μαρτύρια καί μάλιστα ε ί; τόν μονογενή υ:ό, πολΰ 
σκληρό; φάνηκε σ’ αΰτή τήν περίστασι άπάνω ό Θεό; καί ό 
θεός άς τόν συγχωρέσγ.

Ά λ λ ά
μετά τ ^ ΐ ;  μέραις παρουσιάστηκε ό Χριστό; άναστά;,καΙ πρώ
τη ποώ-* ποΰ εΐδε ήτανε ή Μαγδαλινή ή όποια έχάλασε τόν 
κόσμο  ̂φωναζουσα, οιδα τόν Κύριο, οίδα τόν Κύριο, καί πήγε 
νά τοΰ; σκαρταδέψ·/) δλου;, άπό τόν φόβο του; μπά ; καί βρυκο- 
λάκιασε, αλλά ό Ίησοΰ; παρουσιάστηκε μπροστά τους καί εΐπε. 
Έ γώ  είμαι, καί μή ηστε ολιγόπιστοι.

Ή  θρησκεία τήν όποία έδημιούργησε. ό Χριστός εΐναι £»ψη- 
λώτεοη θρησκεία τοΰ κόσμου.

Κάθε Ε ΰαγγελκό ρητό εΐναι καί μία θεία συμβουλή.
, λ° ϊ ος ΧριβτοΟ ήτανε παρηγορά καί ποτέ δέν
α π έλπ ι,ε  κάνέναν, έσυγχωροΰσε δλου; έ/’θροΰ; και φίλους, 
γ ι ’ αυτό καί μεΐς γιά  ένθύμησί του μέ τό Χριστό; άνέστη στά 
χείλη καί τό φιλί στό ά : άλλνλοφιλούμαστε αρσενικοί καί θη
λυκοί. Γένοιτο.

'Ο ο <  ό  Χ ρ«η& { ά*£»τΐ) ,ο ν  irijpav ο ί ά γ κ λ ο ί  3τ« o ip iv i* .  Τ ό τε  βρέ«>ί«ε ίν,εΖ  « ·  i  Bti«oXos xti, 
ΪΧ*ϋε t«T » « « .  Ο  ε ,ό  Ο .ό . **i ό ί λλο ,  „ , γ.  v i  « ,ά ο β - μ »  -άν β , 4 .  “


