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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

K AI σύμπασα μέν ή μακρά τής Παλαιστίνης χώρα, έςαΐρέ- 
• <τωςγε μήν ή τών Ιεροσολύμων πόλις έστιν όμολογουμένως ή 

μάλλον της Οικουμένης άπάσης ένδοξος καί λαμπρά έστία, 
άφ’ ής, ώς άπό τίνος ιερού ανέκαθεν ήδη τώ Υψίστω καθηγια- 
σμένου, τό της σωτηρίας γλυκύ καί παμπόθητον φως έςανα- 
τείλαν, τήν ύφήλιον άπασαν κατεφώτισε, πρός τόν σωτήριον 
ορμον τό ανθρώπινον ολον καθοδήγησαν’ διόπερ άγιασμά τε 
τού Θεού καί πόλις τού Μεγάλου Βασιλέως έπϊκέκλη- 
ται, καί ταίς ίεραΐς καταγέγραπται Βίβλοις, ζαί γή τών 
θαυμάτων άκούει* καί γάρ έν αύτη ούδέποτε σχεδόν άπ αύ
τής της τού κόσμου γενέσεως νέα θαύματα όσημέραι έπαύσαντο 
γιγνόμενα, άπερ άπαντα ήτε Παλαιά ζαί Νέα Γραφή τρα- 

·· νώς ζηρύττουσα διαγράφει. Καί δή έν τή έπηγγελμένη ταύτη 
τοις πατράσιν ήμών γή πάλαι μέν έρρεε μέλι ζαί γάλα μόνοις 
τοις ένοιζούσιν Ίσραηλίταις, νυν δέ πηγαί φαρμάκων τε σωτη
ρίας καί τροφών τής ζωής τώ σύμπαντι ήνεώχθησαν’ άπό δέκα 
γάρ ήδη ζαί εννέα αιώνων άποδεξαμένη έν τοις γονίμοίς αύ
τής ζόλποις παρά τής τού ένανθρωπήσαντος Θεού ζαρδιας τόν 
ούράνιον σπόρον, άφθονον ές δεύρο θερισμόν μαρτύρων παρήγα- 
γεν, έν τριάζοντα, έν εξήκοντα ζαί έν εκατόν πολλα- 
πλασιάσασα. Λίαν τοιγαρούν δικαίως τε ζαί όρθώς ζαί λέγεται 
ζαί πιστεύεται μητρόπολις τών εθνών, τής Οικουμένης άπά
σης όμφαλός ζαί ζέντρον ζαί βασιλεύουσα, ισχύς τών Πα- 
τ?ια?Ζ.ών, τών Προφητών μήτηρ, μόνη .άφχή-ζαί πηγή ζαί 
διδασζαλος τής άληθούς πίστεως ζαί άνωτέρα τού χριστιανού 
λαού δόξα, άτε δή περιέχουσα ταύτα τής πρός ημάς τού Θεού 
άζρας αγάπης τά σύμβολα, τό τε Σπήλαιον καί τήν Φάτνην,
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δ'.

έν ή ό Δεσπότης Χρίστος ό τού Θεού Υιός προσλαβόμενος τό 
ήμέτερον φύραμα άνεκλίθη, καί τήν Ναζαρέτ, έν ή άνετράφη, 
και τον ’Ιορδάνην, έν ω έβαπτίσθη, καί τούς πολλούς πολλα- 
χού τόπους, έν ο*ς τα μεγάλα αύτού θαυμάσια έργα παντο- 
δυνάμως έτέλεσε, καί το ένδοξον όρος Θαβώρ, έν ω τήν άρρητον 
αύτού δόξαν διά της ΛΙεταμορφοόσεως άκοήτε καί όψει έπι- 
στώσατο, καί τας οδούς, έν αις ώς κατάδικος ό αναμάρτητος 
εις θάνατον ύπό τών ανόμων έσύρετο, καί τον φρικτόν Γολγο- 
Οαν, έν ω έσταυρώθη, καί τον πανάγιον Τάφον, έν ω ταφείς τρι
ήμερον τόν τε θάνατον τεθανάτωκε καί τήν θνητότητα αθανα
σία περίβέβληκε, καί τό θειον όρος τών Ελαιών, άφ’ ού εις τούς 
ούρανούς άνελθών έκ δεξιών τού Θεού καί Πατρός έκάθισε, 
καί την περιφανή Σιών, έν ή το άγιον Πνεύμα έν ειδει πύρινων 
γλωσσών έπί τάς τών Αποστόλων κεφαλάς έφοίτησε, καί το 
άγιον τής Γεθσημανής χωρίον, έν ω ταφείσα ή τής ζωής Μήτηρ 
μετέστη προς τήν ζωήν, καί τον πρώτον θεμέλιον, έν ω πρώτον 
ή τού Χριστού Εκκλησία θεμελιωθείσα εις πάσαν εξής τήν 
Οικουμένην τάς λοιπάς Εκκλησίας έγκατέσπειρε, καί οί τών 
πνευματικών χαρισμάτων χείμαρροι εις ολα τά έθνη κατε- 
πλημμυρησαν. Ενθεν τοι και ό θειος Προφητάνας κρούων 
τήν κινύραν θεοτερπώς έπήδε, Δεδοξασμένα έλαλήθη περί 
σού ή πόλις τού Θεού. Δια ταύτ’ άρα, έπειδήπερ ούδέν 
είσέτι, ώς μή ώφελεν, ίδιον ιστορικόν καί, ώς οΐόν τε, ακρι
βές περί τής άγιας ταύτης καί έπηγγελμένης γής σύγγραμμα 
έν τη ήμετέρα φωνή συγγέγραπται, πλήν τής ύπό τού αοιδίμου 
τών Ιεροσολύμων Ποιμενάρχου Κυρού Χρυσάνθου συντεταγ
μένης καί πάλαι μέν τύποις έκδεδομένης, άλλ’ ήδη σπανιό
τατης άποβάσης «Ιστορίας καί Περιγραφής», ό τον τών Ιε
ροσολύμων θεοστηρικτον καί ’Λποστολικόν Θρόνον εύδοκία θεία 
εύκλεώς τανύν κατακοσμών Πατριάρχης Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, από 
πολλού ήδη φιλοτιμούμενος τήν ούσιώδη ταύτην άναπληρώσαι 
έλλειψιν, πρώτον μέν άδραις δαπάναις από πάσης τής έσπε- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ριας Εύρώπης άπαντα μονονουχί τών περί τούτου δοκιμώτερον 
καί μάλλον έπιτυχώς συγγραψαμένων ξένων καί αλλοφώνων, 
Γερμανών τε το πλείστον καί Αγγλων, τα συγγράμματα μετε- 
νεγκάμενος, πλουσίαν έκ πάντων άπετέλεσε βιβλιοθήκην, έπι- 
φυλαττόμενος δοκίμοις τισί καί σοφοίς τών ήμετέρων άναθεί- 
ναι τήν σύνταξιν τοιαύτης ιστορικής καί περιγραφικής βίβλου* 
είτα μέντοι προ τούτου, ο δήπου καί χρόνου δείται μακρού καί πό
νων ούκ ολίγων, καλώς ποιων έγνω προανατάξασΟαι καί τύποις 
το δεύτερον έκδουναι τήν άνά χεΐρας τού αοιδίμου σοφού αύ- 
τοϋ προκατόχου Χρυσάνθου « Περιγραφήν τής άγιας γής », 
ισχνήν μέν, ώς αί τηνικαύτα καιρικαί περιστάσεις έπέτρεπον 
αύτω, ούδέ πάνυ καλώς καί άνταξίως τής τού Πατριάρχου 
σοφίας συντεταγμένων τε καί διαμεμορφωμένην, άλλ ούχ ήτ- 
τον ωφέλιμον, διάτε το άπλούν καί εύληπτον τού λόγου, τοίς 
ούκ ές βάθος τά τοιαύτα έξερευνώσιν, άλλά τά κυριώτερα 
καί μάλλον ούσϊώδη είδέναι προΟυμουμένοις. Καί γάρ ούδ’ αύ- 
τος δήπου ο αοίδιμος Πατριάρχης τήν παρούσαν έπιχειρή- 
σας συντάξασθαι περιγραφήν ιστορικής επακριβώς βίβλου τήν 
συγγραφήν προέΟετο, άλλά μόνον τά μέσα και τούς πόνους, 
οις έχρήσατο προς τήν τού πανίερου ναού βελτίω επισκευήν, 
έκδηλώσαι βουλόμενος, καθά δή καί έν τή μεθεπομένη τού 
Χίου Κωνσταντίνου Γορδάτου επιστολή καταδείκνυται, συν- 
ύφανεν άμα τούτοις, ώς έν παρέργω, καί τάς περί τής αγίας 
γής άναγκαιοτέρας έκάστω τών έντευξομένων γνώσεις τε καί 
ειδήσεις, καί ούτω τήν άγιογραφικήν τήν δε άπήρτισε δέλτον, 
ού σμικρας κάν ταύτη έπανθούσης τής ένούσης αύτω πολυ- 
μαθείας. Εστι δέ δήπου ούκ άπο σκοπού, ούδέ πάντη αλυσι
τελές,τό τού ΧρυσάνΟου τουτί πόνημα τοΐς εύσεβέσι δωροφορούν- 
τας, βραχέα άττα καί περί αύτού τού ιερού συγγραφέως, δίκην 
προοιμίου, προλογίσασΟαι. Καί ημείς μέν άπδ ψυχής ΐμειρόμεθα 
έζ,τενέςκαί αντάξιον τήςτε βαθείας παιδείας καί καθολικής ύπο- 
λήψεωςκαί παντοιας άρετήςτού μεγάλου τούτου άνδρός βιογρα-
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φιζόν σχεδίασμα διαγράύαι, άλλ ή στερησις, ζαζή τυχή, γνώ
σεων τινων ζαί βίβλων ζαί γνωστών αύτογραφων επιστολών, 
πρόσθες δέ ζαί χρόνου άρζούντός τε ζαί απερίσπαστου, άνα· 
κόπτουσιν ήμών τόν πόθον, ζαί όλίγοις πειθαναγζάζουσιν άρ- 
ζεσθήναι τοίς έξης, ίζανοίς μέντοι γε γνώριμον τοίς μή εί δοσι 
ζαταστήσαι τον άνδρα.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ τοίνυν ό έπωνυμούμενος ΝΟΤΑΡΑΣ, ό δια 
πάσης έλθών ιδέας λόγων ζαί περί τό μαθηματικόν είδος 
έξόχως σπουδάσας, εΐλζε τό γένος άπό τής εύάνδρου Πελοπόν
νησου, έξ ’Αραχώβης ζώμης τής Κορινθίας, άδελφιδούς τυγ- 
χάνων τού αειμνήστου ζαί πανευζλεούς Αοσιθέου, τού μετά 
τον κλεινόν Νεζταριον τον Πατριαρχιζον τών Τεροσολυμων 
Θρόνον ζαταλαμπρύναντος. Μετά τής εύσεβούς δέ ζαί χρι- 
στιανώ πρεπούσης ανατροφής ζαί ήθιζής πήξεως διαζούσας 
ζαι τά πρώτα τών γραμμάτων στοιχεία έν τή ιδία πατρίδι, 
άπήρεν εις Κωνσταντινούπολή, έν ή ζαλώς τε ζαί εύδοζίμως 
τήν έγχύζλιον διεζ,περάνας παίδευσιν, ζαί ταίς Οείαις Γραφαίς 
ζαι ταίς άλλαις ίεραίς μελέταις ίζανώς έντρυφήσας ζαί έν- 
τριβείς, άποστέλλεται προς τελειοτέραν σπουδήν ζαί μείζονα 
τού νοός άνάπτυξιν παρά τού προειρημένου αύτού θείου εις 
τάς τηνίζαύτα έπανθούσας ζαί έπί πάση ιερά τε ζαί θύ
ραθεν παιδεία ζωμώσας τής ζάλής Ιταλίας. σχολάς, έν αίς 
ζαί άλλοι τών ομογενών έζ τής Ελλάδος άπάσης ούχ ολίγοι, 
άφ’ ού αί μούσαι σζληρώς ζαί βαρβάρως μετά τών φυγάδων 
Ελλήνων διωχΟείσαι έζείσε μετεσζήνωσαν, άπήρχοντο τούς 
τής σοφίας παντοίους τε ζαί ποιζίλους θησαυρούς έζμεταλ- 
λευσοντες. Ενταύθα τοίνυν γενόμενος ό θαυμάσιος Χρύσανθος, 
ζαι πολλών περιφανών Καθηγητόρων τής παιδείας άζροασά- 
μένος, ζαί μεγάλους τιμηθείς παρά πάντων διά τό άρρενωπόν 
καί έδραιον τού τε χαραζ,τήρος ζαί τών φρονημάτων αύτού 
ζαί πεποιθήσεων, ζαί μάλιστα έν Παταυίω, ένθα ζαί Νιζο- 
λάου έζείνου Κομνηνού τού Παπαδοπούλου άζροατής έγένετο,
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ζ.

διδάσκοντος τά νομικά καί ιδίως το Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, 
ώς αυτός ό Παπαδόπουλος εύφημον αύτού μνείαν έν τη ιστο
ρία του Παταυϊανού Γυμνασίου ποιείται, αλλά καί έν Παρι- 
σίοις ύς-εοον ένθα περίτε τό μαθηματικόν και φιλόσοφον είδος 
έσπούδασεν άριστα, περιηγήσατο εφεξής άπασαν σχεδόν την 
σοφήν Ευρώπην, Ιταλίαν τε καί Γαλλίαν καί Γερμανίαν καί 
Πολωνίαν, ήδέωςτε καί άγαστώς τοίς έκαστα/ού διασήμοις 
τότε διδασκάλοις των φώτων προσομιλών καί πολλά περί πολ
λών συζητών, καθάπερ αυτός γράφων τοίς σοφωτάτοις διδα- 
σζάλοις καί Οεολόγοις .τής εν Όςωνία Ακαδημίας καί αλλα
χού των οικείων συγγραφών μαρτυρεί περί εαυτού (α)* οπό

(α) όρα Δωδεκάβ. Δοσιθ. σελ. 4. Τήν περί ήςό λόγος επιστολήν, άνεκύοτον 
τεΛως ούσαν, έχοντες, αγαθή τύχη, άντιγεγραμμένην εν τοίς σζμειώμασιν ζμων απο 
τίνος τής έν Κώνσταντινουπόλει τού Παναγίου Τάφου Βιβλιοθήκες χειρογράφου 
Κώδηζος (έν ω και άλλών πλείστων ύπαρχουσών και τά μάλιστα προς το προκεί- 
μενον συντελουσών, ούκ ήδυνήθημεν κακή τύχη ούδενι τρόπώ ίσον τούτων άντίγρα- 
φον ένθάδε μετενεγζεί^), καλόν ήγησάμέθα έν μοίρα ύποσημειώσεω; αυτήν ώδε 
ύποτάςαι πρός τε τήν των λεγομένων άπόδειξιν καί δια τήν τής ύλζς σπουδαιότα
τα, τοίς γε περί τα τοιαύτα άσχολουμένοις χαριζόμενοι, άλλα δή καί προς έπι- 

κόσμζσιν καί εύπρέπέιαν τού ςζρού τούτου καί. άκαλλούς βιόγραφικού ήμών σχε
διάσματος. Εχει τοίνυν ή επιστολή ωδε.

Χρύσανθος έ.Ιέω Θζον Πατριάρχης της άγιας πό.Ιεωα Itρςνσα.Γημ χαι 
χάσης Πα.ίαιστό-ης, τοίς .Ιαρχ^υτάτοις) αϊόίσ/μωτάτοις, χαί σο~ 

φωτάτοις όιόασχά.Ιοις χαί Οιο.ΐΰγοις της èr Ό^ωνία Άχαχ 
ύημίας σωτηρίαν άνωθεν μετά άποστο.Ιιχης εί'.ίογίας.

Ημΐν,ώάνδρες γενναίοι καί βαθυγνώμονες, τήν ήλικίαν έτι πκ»σήβοις διχτελού- 
σιν, έζαίσιός τις έρως ένέστακται τού κατά πόλεις καί /μόρας έπιφανεστάτας τας 
περιοδείας ποιεισθαι, καί πολλών έπιοαίνειν άστεων, κατά τονόμχρικον όδυσσέα, 
πολύμαθείας καί πείρας πραγμάτων είνεκα* εύ γάρ ήπιστάμεθα, κατά τήν σοφήν 
παραίνεσιν, ώς ή πλάνζ. μή ότι γε τους,-βίους σωφμ·/εστέρους καθίστζσιν, άλλα 
και νόον αύςουσα ταις έπιςήν^ις ,ταίς των κα/.ών καί. άςιαγάστων ίςορίαις μεγα- 
λεπήβολον παρασκευάζει. Αμελεί τοι πάντα δεύτερα ζγ/;σάμενοι, τάτε πείσματα, 
τών ελπίδων τω θβω άναθέντες, δολίχων ήόάμεθα -διαύλων, τα μεν πεζεύον- 
τες,· τα δε υγρά κέλευα (ποιχτικώτερον είπείν^ τεμνόντες καί διαπόντιοι γενόμε.- 
νοι, τήςτε Ασίας καίΕύριυπζς μικρού δειν άπάσζ; περιζ^,-αί καί αύτοπταικατί-
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ή.

τε δη ζαί την φιλίαν ηγεμόνων τε ζαί βασιλέων ούκ ολίγων διάτε 
τής βαΟυνοίας ζαί ποικιλίας τών γνώσεων αύτοϋ προσκτησάμε- 
νος ούκ έπαύσατο καί ές τούπιον παλινοστήσας πολλαχώς. καί 
δή καί αλληλογραφία σπουδαίατε καί συνε/ει, ές δεύρο έν τή 
κατά το Φανάριον τής Κωνς-αντινουπόλεως πλούσιατοϋ Πανα-

στημεν, ούκ άπολειφθέντες, ώ; είπειν, και αύτών τών τα έσχατα της πάλαι 
εγνωσμένης γής παροικούντων, ήδέως τε και άγαςώς τοίς πάσιν όμιλούντες, διάτε 
το περιόν της σοφίας, έκασταχού σχεδόν τών Εύρωπαίων μερών έπανθούν, καί τού 
ήθους τδ προσηνές καί άστεΐον, ούχήκιστα δέ καί τόν πολύν έν ταίς πολιτείαις κό
σμον, καί τών μελάθρων το περικαλλές καί ύψίβατον, ών απάντων έπαινέται καί 
τέως διατελούμεν καί έσόμεθα δια βίου* αναίσθητος γάρ δς Ηρακλεΐ ςόμα μή παρα- 
βάλλοι, φησίν ή παροιμία.

Τόπον ούν έκ τόπου άμείβοντες, καί παρ’ έκάστου το προσφοράν άναλέγοντες, 
καί είς Κιοβίαν τό άστυ παρενεβάλομεν τό δεύτερον, έν Αρχιμανδρίτου μοίοα τό 
τηνικάδε τυγχάνοντες τού καθ’ημάς άγιωτάτου καί Αποστολικού Πατριαρχικού 

Θρονου τών Ιεροσολύμων, μητρόπολιν ούσαν της μικράς ‘Ρωσσίας, πρός ταιςοχθαις 
τού Βορυσθένους την σύμπηςιν λαχουσαν, έν ή ώς έρμαίω ένετύχομεν τή δε τή βί- 
βλω παρά τώ τότε αύτής προςατεύοντι αρχιερατικός άοιδίμω μητροπολίτη Βαρ
λαάμ Γιασίνσκη, άνδρί τα τ’ άλλα σοφω κάν τοίς Εκκλησιαστικοί; ού τό τυχόν 
δοκίμιον κεκτημένω, τότε πρός τον Θεόν καί τά θεία εύλαβές καί φιλόθεον πολύ 
τρέφοντΓ ήν καί μεταγράψαντες συν περινοία, μετήλθομεν μετάτε τού διαληφθέν- 
τος ιερού άνδρός, καί είς την βασιλεύουσαν γεγονότες μετά τών έκεΐσε παρατυχόν- 
των έλλογίμων άνδρών τών καί τριβώνων τών Εκκλησιαστικών, της τε Ελληνίδος 
και Λατινιύος φωνής εύ μάλα έπαίοντων. Διαγνόντες δέ την δέλτον δαιμόνιόντι 
χρήμα, καί σοφίας πλήρη, πλείστους τε όνη'σασθαι έν τοίς Εκκλησιαστικοί; πράγ- 
μασι διαρκή, καί δή μάλιστα έν ταίς προ χρόνων συχνών αναφυεισαις (ως μη ω- 
φελε) μεταξύ τής Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας διαφοραις καί διενέξεσίν, 
ώήθημεν δεΐν ώς άθανάτοις στήλαις τοίς τύποις ταύτην έκδούναι, καί είς φώς άγα- 
γεΐν, ώς άν μή ό ξύμπας χρόνος, φύσιν έχων τα πολλά κρύπτειν, κυκλικαις περιό- 
δοις καί τηνδ’άφανίση, κατά μικρόν έςίτηλον τή παραδρομή γινομένην. Αλλ’ούν 
καί δεύτερον ταύτην μετιόντες μετά σφοδροτέρας έπιστασίας, καί διαγνόντες ώς ό 
συγγραφεύς ταύτης Αδάμ Ζερνικάβιος, ά'τε δή άνήρ δαιμόνιος την σοφίαν καί πολυ
μαθέστατος, πεπλήρωκεν αύτήν αφειδώς αρχαίων τε καί νέων ύπομνημάτων 
Ελληνικών τε καί Λατινικών, τών μέν χειρογράφων, τών δέ καί τυπωθήναι φθα- 
σάντων, ών τά μέν παρ’ ήμιν ούκ εύμαρώςείσιν εύρισκόμενα, τά δ’ήκιστα, έφ’οίς 
ούκ έ'χοντες το ακραιφνές καί βέβαιον συνιδειν, εί ά'ρα αί έν αύτή έπισωρευόμε- 
ναι μαρτυρίας τάληθές κέκτηνται, τή ακριβέστατη στάθμη πιστεύσαι ήξιώσα-
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γιου Τάφου βιβλιοθήκη τετηρη^ένη, διαζρατύνειν και διεάπε- 
δουν, έαυτώ τε ούτω δόξαν τε καί άρίστην ύπόληψιν περιποιών 
καί την ίεράν τών 'Αγιοταφιτών αδελφότητα γνώριμον άπαξά- 
πασιν ε’π’εργοις άγαθοϊς καί γενναίω ζηλώ καθιστάς. Ούτως 
ούν έφ’ ικανόν άκορε'στως ταΐς μούσαις καί ταις λοίπαις κοσμι- 
καίς ίδέαις προσομιλησας καί προσοίκειωθείς ό σοφός Χρύσαν
θος, άναλαμβάνει έπειτα, κελεύσει τού τότε εύκλεώς πατριαρ- 
χεύοντος τών 'Ιεροσολύμων θείου αύτού, είς’Αρχιμανδρίτην τού 
άγιωτάτου καί ’Αποστολικού ΙΙατριαρχικού τών Ιεροσολύμων

μεν, ήμϊν δηλονότι τοϊς άφιλοπροσώποις βασανισταϊς τών τοιούτωνΑρειοπαγίταις- 
τών όψιγόνων μεν κατά τήν μεγάλην Βρετανίαν Αθηνών, εμφανέστατων δέ ταϊςπα- 
λαιφάτοις, άτε δή έπιστήμοσι και διαρκώς τα κατά τήν θεολογίαν έξήσκημένοις τής 
έν τη σοφή Εύρώπη επίσημου όζωνικής Ακαδημίας φωστήρσι, διαυγεστάτοις και 
μουσολήπτοις ήρωσι, τοίς φιλέλλησι και δοκιμωτάτοις περίτε τάλλα, καί τα τοϊς- 
Εκκλησιαςικοϊς διαφέροντα πράγμασιν, επί τώ παραθέσθαι τοΐς πρωτοτυποις καί 

μαστεΰσαι τάς έν αύτή μαρτυρίας. Αξιούμεν τοιγάρτοι καί πάνυ έκλιπαρούμεν τήν 
ύμετέραν κοσμιωτάτην μεγαλόνοιαν, συνάραντας ήμϊν τουτουι τού έργου, προθύμως 
τουτονί τον πόνον ένστερνίσασθαι, συντόνωτε σπουδή μετελθεϊν τήν βίβλον, καί τή 
πρός τα πρωτότυπα παρεξετάσει συνιέναι, εί τάληθές καί άποποίητον, [ϊσ. γρ. άπαρα- 
ποίητον] αί μαρτυρίαι κεκτηνταΓ προσεπιδιορθώσαί τε, εί τι έν αύτή τυχόν αμάρτημα 
παροραθέν συμπεριφέρεται τόγε [;] καταγραφέν, καί τό τής φράσεως γλαφυρόν τε καί 
έντεχνον ού μήν άλλα καί προσεπικρϊναι, εί ή βίβλος αυτή άξιόχρεως τυποις έκ- 
δοθήναι, μεθ ά ήμεϊς πληροφορηθέντες παρά τής ύμετέρας μεγαλοφυούς αγλαΐας 
ει ή δηλωθεϊσα βίβλος τιμαλφεστάτη καί τό αξιόχρεων κέκτηται, κατά τήν ύμε
τέραν σοφήν έπίκρισιν τε καί διάγνωσιν, τότε δή γενήσεται παρ’ ήμϊν ή άνηκουσα 
φροντίς τυποις ταύτην έκδοθήναι δι’ ύμετέρας αύθις προστασίας καί έπιμελείας. 
Ενεχειρίσαμεν δέ τό τεύχος τουτί τώ έν τήδε τή βασιλευούση πόλει διατρίβοντι 
έκλαμπροτάτω καί μεγαλοπρεπεστάτω Κυρίω Αντωνίω Σοΰττεν ίππεϊ Χρυσώ 
πρέσβει τού Γαληνότατου Αγγλίας ‘Ρηγός Γεωργίου Λουδοβίκου καί Εκλέκτορι τού 
Βρασαΐκ, φιλικώς αεί πρός ήμάς καί εύνοϊκώς διακειμένω, τού άποστεϊλαι αύτό 
προς τήν ήμετέραν έμμέλειαν, δι ’ ού καί τάς πρός ήμών αποκρίσεις προσμένομεν. 
Οποιας δέ πατρίδος ό συγγραφεύς ώρμητο, ήμϊν άσυμφανές· δοκεϊ μέντοι έκτε τού 
ονοματος, τής επωνυμίας, τού στύλου τής συγγραφής αύτού, καί τής χρήσεως 
τών όρων, τυγχανειν Πρωσσιανόν ή Σαξονα· είχε δέ τήν αρχήν θρησκείαν τήν εύ- 
α^γελικοκαλβινικήν ούτω λεγομένην μετά δέ έθελοβούλως όρμηθείς άπήλθεν έν 
Κιοβία, κάκεϊσε ταύτήν μεταμαθών, τα τής ανατολικής ’Εκκλησίας αρχαία καί
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Θρόνου προχειριστείς, πολλάς πολλαχού της τε Ασίας καί 
Ευρώπης ίερας άποστολάς προς συνάΟροισιν της τών εύσε- 
βών καί φιλόθεων χριστιανών λόγιας ύπέρ τών. παναγίων 
Προσκυνημάτων, οπότε δήπου καί εις Κιοβίαν τό άστυ τό 
δεύτερον παρενέβαλε, καί είς Μολδοβλαχίαν έφ’ ικανόν διέ- 
μεινεν, ενθ’ άμα διετέλει διδάσκων καί έκπαιδεύων καί τούς 
ηγεμονοπαιδας Αλεξάνδρου εκείνου του ΛΙαυροκορδάτου. Επί 
πάσι δέ τούτοις, οίον πρός αμοιβήν τήςτε ποικίλης αύτού σο
φίας καί της πολυειδούς εμπειρίας, καί μην καί τής ένούσης

πατροπαράδοτα ορθόδοξα δόγματα ησπάσαγο (ώς ένι ίόειν έν τώ παροντι αύτού 
συγγράμματι), έν ή Κιοβία και την πολυκλεη ταύτην δέλτον φιλοπόνως συνείρας 
έξςδοτο, την ύλην πρώτιστα έκ παντοδαπών και άξιαγαστων βιβλιοθηκών τών έν 
τη σοφή Εύρώπη διατελουσων σύλλεξαμενος· και γάρ ή βιβλιοθήκη τού έν Κιοβία 
φροντιστηρίου μη οτι ξυμπάντων, άλλ’ούδέ τών πολλοστών βιβλίων τών είς μαρ

τύριαν αύτώ παραληφθεντων ηύπορησε,και πολλω πλέον τών χειρογράφων. Τίνα δέ 
χρόνον έκεισε παρενέβαλεν, ούκ εύσύνοπτον έπεί με'ν τοι την βίβλον τω χιλιοστοί 
έξακοσιοστω ογδοηκοστοί δευτέρω έτει τω σωτηρίω συνέθετο, εύδηλον ώς προ τού
του άποδημητης έκεισε έγένετο. Εκ δε της Κιοβίας το Βατουρίνον αύτον είχε (κα- 
θέδρα ον τηνικάδε τού Χατμάνου Δουκός δηλ. τού σταποραβικού στρατού, ήτοι 
της μικράς 'Ρωσσίας)· ον ό τότε Δούξ Ιωάννης Σαμουήλ, ό καί Ποποβίτζης λεγό
μενος, έφιεμένως ύποδεξάμενος, δια τιμής ηγε καί έν πάσι φιλοφρόνως περιέθαλ- 
πεν. Λπάρας μέντοι κάκείθεν τώ Κοινοβίω τού άγίου Νικολάου άπηντα, τού καί. 
έρημητικού έπονομαζο μενού, έν τοις προαστείοις της Κιοβίας, παρά τας ογθας τού- 
Βορυσθένόυς καθιδρύμένόυ, όμώροφος καί όμοδίαιτος γεγονώς τώ ρηθέντι Μητροπολί
τη Βαρλαάά, αύτόθι τέως ηγουμενεύοντι· άλλ ούν μεταβας ωκησεν έν τω ιερω 
Μοναστήρίω Μαξαπώ κεκλημένφ, πέραν τού Βορυσθένους, τώ ποταμοί Δέφνα όμο- 
ρούντι, ένθα καί τό ζην, ώς φασιν, όσίως έκμετρησας ταφής ηξίωτο, γάμου μέν 
καί ύμεναίων διά βίου κατορχησάμενος, ού μεταμφιεσάμενος δέ τά τού μονήρους 
βίου σύμβολα. Οποίου δ’ έτους της αύτού ηλικίας έξικετο, έςότου πρός Κύριον έζε- 
δημησεν, ού ράδιον συνιδεΐν* συνεγράψατο δέ καί ετερα πλεΐστα όνησιμα* έξο^α 
δέ πάντων περί της τού παναγίου καί ζώαρχικού Πνεύματος θείας καί πατροπρο- 
βλητου έκπορεύσεως κατά τινας Θεοφίλου 'Ρούτκα Ιησουίτου έκ της Λεοπόλεως, 
Μητροπόλεω; ούσης της έν Πολωνία Εκκλησίας 'Ρωσσίας.

Τάδε μέν περί τού θείου άνδρος ανιχνεύσαι καί είπεΐν εύπορησαμεν" ύμ*ν δέ τοις
X < «-· ' Α νΐό Æ / r J V \ ΟÆ ' ( ·’■**' t i » λ \ ·» .-*.y { -J

τ<ον Μουσών7ΜΧαιτών Χχταγωγώίς, «οιωναςιου^ενσ’^'κατανευσααενο»;, ευζωι- 
αν, εύπραςίαν διηνεκη καί παντός αγαθού έπίτευξιν τω θείω έπιμνηντεύσαι εύχόμεθα.
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αύτώ άρετής τού θείου ζήλου προς τήν ειλικρινή άφοσίωσιν καί 
υπηρεσίαν τής μητρός τών Εκκλησιών, προχειρίζεται ύπό τού 
αοιδίμου Δοσιθέου Επίσκοπος τής άγ^ωτάτης Μητροπόλεως τής 
έν Παλαιστίνη Καισαρείας, έν ετει σωτηριω αψβ . Απριλίου έ. 
κατ’ αύτήν τήν ημέραν τής λαμπροφόρου τού Κυρίου καί Θεού 
καί Σωτήρος ήμών Αναστάσεως, οπότε δή προσεφώνησε καί 
τόν εγκωμιαστικόν αύτού περί Ίερωσύνης λόγον. Τέσσαρα 
δέ όλα έτη διατελέσας έν τή ποιμαντορική ταύτη αξία, τιμώ
μενος παρά πάσης τής ΐερας τών Άγιοταφιτών αδελφότητος 
καί άνταγαπώμενος καί μετά διακεκριμένης ικανότατος καί 
έμπειρίας δοκίμου τάς πολυσχιδείς τού Παναγίου Τάφου ύπο- 
θέσεις διεξά^ών, τώ αψζ\ τή ή. Φεβρουάριου, ήτοι τή επαύριον 
τού θανάτου τού τρισμακάριστου εκείνου Πατριάρχου Κ. Δο
σιθέου (οστις où μόνον τής αγίας πόλεως ποιμήν έγένετο, άλλα 
καί παντός τού τών ορθοδόξων πληρώματος διδάσκαλος άνε- 
φάνη σοφώτατος καί καθηγητής, τών αρχαίων Πατέρων τής 
τού Χριστού ’Εκκλησίας όμόζηλος, πολλά μέν ύπέρ τής ορθο
δοξίας, ζηλώσας, πολλά δέ καί λόγοις καί έργοις πονήσας, καί 
κάλλιστα κειμήλια τοίς εύσεβέσι καταλιπών τάς βίβλους, ών 
τινας μέν αύτος συνεγράψατο, τινάς δέ άλλων τό πλείστον 
εκκλησιαστικών συγγραφέων ανεκδότους τέως έξέδωκεν), άνα- 
γορευεται κοινγ) ψήφω διάδοχος αύτού έν τώ άνωτάτω τόύτω 
καί ούχ ήττον σπουδαιοτάτω καί βαρεϊ εκκλησιαστικό άξιώ- 
ματι ό άειμνηστος ούτος Χρύσανθος, συμπατριώτης έκείνω 
καί συγγενής τωτε γένει καί τώ τρόπώ, καί ούτώ δή συνε
χίζεται και αύθις ή χρυσή σειρά τών αρετή πρακτική, άλλα 
και σοφία πολύ μάθει τον ’Αδελφοθέου Θρόνον κοσμησάντων, 
εκατοστός εικοστός τρίτος ούτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων 
άριθμούμενος. Εντεύθεν έτι μάλλον άπό.τής ύψηλής ταύτης 
περιωπής και άκρότητος τού ΐεραρχικού διακόσμου, οιον λύ- 
χνος, ώς άν τις ειποι, τεθείς έπί τήν λυχνίαν, λαμπροτερον ήρ- 
ςατο διαλαμπειν ό πανευκλεής Χρύσανθος, καί δαύιλ&στέρας
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τάς τών αρετών αύτου μαρμαρυγάς καί τα του πνεύματος 
σελαγίσματα φαιδρότερα άποπέμπειν, φιλοτιμούμενος μηδ έλά- 
χιστον άπολειφθήναι τής προηγησαμένης κλεινής τών Πατριαρ- 
χών δυάδος, Νεκταρίου τε φημί καί Δοσιθέου, οίτινες τούς τε 
έν τή τού Χριστού ποίμνη λόγω Θεού κρατύνοντες καί στηρί- 
ζοντες έξέτρεφον λιπαρώς, καί τούς εκτός καί κύκλω περιπα- 
τούντας καί ζητούντας υιούς γεέννης διπλοτέρους αύτών ποιή- 
σαι, τοίς έκ μελανός βέλεσι έκ της τού Πνεύματος ακένωτου 
φαρέτρας βάλλοντες έτροπούντο καί κατενίκων. Καί δή καί 
προ τής πατριαρχείας αύτού, άλλ έξαιρέτως μετά τήν είς τον 
Πατριαρχικόν Θρόνον άνάρρησιν, δ αοίδιμος ούτος Πατριάρχης, 
ό γυμνάσιον άτεχνώς σύμπαν σχεδόν τδ μήκος τής ίεράς αύτού 
ζωής ένστησάμενος, έν ω νύκτωρ καί μεθ* ημέραν τάς ίεράς 
έξεμελέτα βίβλους, τρόπους τε γεωργίας, θεία τε σπέρματα 
καί πνευματικά ύδατα άφθόνως άπαρυόμενος, τούτο μέν ταίς 
χρυσαυγέσιν αύτού όμιλίαις καί ήθικαίς διδασκαλίαις κατε- 
φώτιζε τώ Οείω τής γνώσεως φωτί καί τή κατά Χριστόν τών 
θεοπειθών αρετών κεκρυμμένη ζωή έποδηγέτει τότε οίκείον 
λογικόν ποίμντον, καί τήν ορθόδοξον πάσαν, οπού γής έτύγ- 
χανε κόποις τε καί μόχθοις άφορήτοις αλλά καί σωματικαίς 
κακοπαθείαις δεινοτέραις περιίών, καί ούτω δύο συνάμα κατά 
τον μακάριον Παύλον άποστολικά έργα ένήργει, ένθεν μέν τήν 
βοήθειαν τού Παναγίου Τάφου παρά τών έκασταχού φιλοχρι- 
ς-ων συλλέγων πρός τήν κυβέρνησιν καί διεξαγωγήν τών ές δεύρο 
αδιάλειπτων καί βαρυτάτων τών παναγίων Προσκυνημάτων 
αναγκών, ένθεν δέ, οίον σύν τρκω τάς δωρεάς άποτίων, ήδυ- 
τάτη καί μελιρρύτω γλώσση τον ευαγγελικόν άπανταχού δια- 
σαλπίζων λόγον, καί τούτω τούς μέν αμελείς προς την τών 
θείων εντολών έργασίαν διανιστών, τούς δ’ έπιμελείς είς μεί
ζονα παροτρύνων προαγωγήν, τούς τε αμαρτωλούς παραμυθού- 
μενος καί είς μετάνοιαν .φέρων, καί τούς δικαίους αύθις είς 
τήν άγαθήν καί τελειοτέραν έπιστηρίζων κατάστασιν, καί πάν-
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τας απλώς πρόβατα της δεξιάς καί εκλεκτής μερίδας τω Χρι
στώ προΟυμούμενος παραστήσαι (α)’ τούτο δε ζαί συγγράμ- 
μασι ποικίλοις έφιλοτιμείτο το παρά Θεού δεδωρημένον αύτώ 
τάλαντου πολλαπλασιάζει καί ούτω την μητέρα των Εκκλη
σιών καταπλουτίζειν τε καί έξάκουστον παντα/ού ποιεισθαι. 
ών τά μέν πλείο) τώ φωτί παραδεδομένα εις τας των ευσεβών 
περιφέρονται χείρας, παντοίαν παρέχοντα την ωφέλειαν, τίνά 
δέ πάντη ανέκδοτα τέως κείνται, ο ιόν τις πηγή έσφραγι- 
σμένη καί θησαυρός κεκρυμμένος, τον φωταγωγόν έν καιρώ 
άναμένοντα (β). ’Λλλ’ επί πάσι τούτοις πρώτιστον μέλημα,

(α) Επειδηπερ ό αοίδιμος Πατριάρχης τας πλείους των ομιλιών αύτοη έκ τού 
προχείρου, ως λέγεται, καί ές αύτοσχεδίου έποιείτο, δια τούτο όλίγαι περιεσώθησαν 
εύρεΟείσαι ιδιόγραφοι, άςπερ άπάσας συναγαγών φιλοτίμως καί αγαν έπιμελώς ό 
μετ’ αύτόν την πατριαρχικήν των Ιεροσολύμων καθέόραν κατακοσμησας Μελέτιος 
ό μακάριος τύποις έκδέδωκεν, ένετίησι, τω 1734* φέρει δέ επιγραφήν η βίβλος την 
δε' Χρύσανθού του Μακαριότατου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων όμι- 
λίαι ολίγαι έκτων πολλών εΰρε0εισαι.

(β) Τούτων τύποις μέν, όσα γουν ημάς είδέναι, είσίν έκδεδομένα τάδε* ά ) 
« Περί Ιεροσύνης λόγος εγκωμιαστικός »' 1702· β'.) ή τού αοιδίμου θείου αύτού 

Δοσιθέου Δωδεκά βίβλος « Περί τών έν ίεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων », έν τάςει 
παρ’ αύτού άρίστη τεθεϊσα, καθάπερ εκείνος πριν ή την ίεραν αύτού ψυχήν τω Θεώ 
παραδω, διετάξατο αύτώ 1715. γ'.) « Συνταγμάτων περί τών όφφικίων Κλη- 
ρικατων καί Αρχοντικίων της τού Χριστού αγίας Εκκλησίας. . . καί περί τών πέν
τε κατ’ έςοχην άγιωτάτων Πατριαρχικών Θρόνων καί τώνΜητροπόλεων.. . μετά 
τώνύπ’αύτας Επισκοπών, περί τε τών αύτοκεφαλιον Αρχιεπίσκοπων μετά τών 
αύτοίς ύποκειμένων Θρόνων » 1715. δ'.) Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά καί Σφαι
ρικά » 1716. έ.) «Διδασκαλία ωφέλιμος περί μετάνοιας καί έςομολογησεως■> 
1724. ς'.) «Πάνα χειρας Ιστορία καί Περιγραφή της αγίας Γης καί της αγίας 
Πολεως Ιερουσαλήμ» 1728. ζΛ.) «Περί της κατ’ έςοχην ύπεροχης της αγίας 
Πόλεως Ιερουσαλήμ » κτλ. 1728. καί η.) « Αντίρέησις εις τα όσα κακώς, ψευ- 
οώς και αναρμόστως λέγονται εις το Προσκυνητάριον τού αγίου ορούς Σινά,- » 1732. 
Των όε χειρογράφων δύο μόνον μνημονεύομεν, ιόν τό μέν έν τη κατά την Κωνςαν- 
τινουπολιν βιβλιοθήκη τού Παναγίου Τάφου άπόκειται, έπιγραφόμενον «Νομικόν», 
το όέ έν τη Ιερουσαλήμ « ΠεριΑφορισμών », ές ιύνάπά'ζτων καταδείκνυται τρανώ- 
τατα η περί παν εΐόός επιστήμης μεγίστη τού άνδρος πολυμάθεια καί δεινότης, 
άλλα καί το τού νοός ακαματον τε καί σύντονον καί φιλόπονον.
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υπέρ ού ούδέ κόπων, ούδέ αγώνων, ούδέ χρημάτων ολως έφείδετο 
ό ακάματος καί άρίζηλος ούτος Πατριάρχης, είχε τήν τού Πα
τριαρχικόν αύτου Θρόνου συντήρησίν τε καί βελτίωσιν καί ειρη
νικήν κατάστασιν, τούτο αείποτε καί πανταχού βουλευόμενος, 
καί περί τούτου τά πάντα καίλέγων καί πράττων. Αιά ταύτ' rL- 
ρα ένθεν μέν Σύνοδον τώ αψΟ'. έν Ιερουσαλήμ συνεκρότησε, 
καθορίσασαν τούς Μητροπολίτας τε καί Αρχιεπισκόπους καί 
Επισκόπους αύτής (α), ένθεν δέ κατά τών αλλοφύλων καί αλλό
δοξων πολεμίων, πολλαχόθεν πειραθέντων τηνικαύτα άφελείν 
παρ’ ήμών τήν τών παναγίων Προσκυνημάτων κυριαρχίαν, άπό 
τής ’Αντιόχειας τό πρώτον άνά πάσαν τήν Συρίαν τε καί τήν 
Παλαιστίνην καί τήν λοιπήν Αραβίαν έπιδραμόντων, γενναίως

(α) Εν τη έκδεδομένη της έπί Χρύσανθού ταύτης Συνόδου πράζει αί τού Απο- 
στολικού καί Πατριαρχικού Θρόνου τών Ιεροσολύμων Επαρχίαι εκτίθενται ούτως·

Εν τω παροντι αίώνι Μητροπο.Ιΐται (ùv 
τον Θρόνου ιών Ίεροσο.Ιύμων είσίν ουτοι’ 

σ'. ό Καισαρείας της Παλαιστίνης, δς λέγεται ύπέρτιμος καί εςαρχος πριδ- 
της Παλαιστίνης.

β". ύ Σκυθουπόλεως, δς λέγεται ύπέρτιμος καί εςαρχος δευτέρας Παλαι- 
3Τ COTCX

γ'. ό Πέτρας, ος λέγεται ύπέρτιμος καί εςαρχος τρίτης Παλαιστίνης καί Πε- 
τραίας Αραβίας.

δ', ό Πτολεμαίδος, ος λέγεται ύπέρτιμος καί εςαρχος πάσης Φοινίκης.
s'. ό Βηθλεέμ, δς λέγεται ύπέρτιμος καί εςαρχος πάσης Ιουδαίας.
ς'. ό Ναζαρέτ, δς λέγεται ύπέρτιμος καί εξαρχής πάσης Γαλιλαίας.
δΛΑοπ χτ· Αρχιεπίσκοποι. όέ οΰτοι-

α'. όΛυδδης, δς λέγεται καί ύπέρτιμος.
β'. ό Γ άζης, καί ούτος ύπέρτιμος.
γ'. ό Σιναίου, καί ούτος ύπέρτιμος, 
δ', ό ΐόππης, καί ούτος ύπέρτιμος. 
ε'. ό Νεαπόλεως καί Σαμαρείας. 
ς'. ό Σεβαστείας. t .
ζ'. ό Θαβωρίου όρους. — Επίσκοπος δέ εις ό Φιλαδέλφειας,ος άναφέρεται 

προς την Μητρόπολιν Πέτρας.
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άντιπαρετάςατο,· λόγοιςτέ καί εργοίς άλλα καί γραφίδι τάς 
βουλάς αύτών διεσκέδασε καί τάς πανουργίας τρανώς διήλεγςε* 
τό δέ μέγιστον, τήν τού πανίερου Ναού βελτίω και μεγαλο
πρεπή επισκευήν άπο τού αύΐθ . καταρζαμενος, άπεπερατωσε 
τή τού Θεού συνεργεία μετά ενιαύσιον διάστημα τω αψζΑ 
εύτυχώς’ άλλά καί τό έν Κωνστάντινουπόλει ιερόν τού Πανα
γίου Τάφου Μετ^ιον, πυρί καταναλωθέν, καλώς καί κομψώς 
άνεκαινίσατο. Τούτον ούν τον ζήλον καί τάς πολλάς άρετάς 
τού ακαμάτου τούτου Ποιμενάρχου τής φήμης δίκην στέντο- 
ρος πανταχού διαβοώσης, άκούων καί καθορών έν πάσιν καί 
ο τής κλεινής Ούγγροβλαχίας θεοσεβέστατος ήγεμών καί τής 
νίκης φερώνυμος Νικόλαος έκείνος ό εύκλεής τών Μαυροκορ- 
δάτων γόνος καί ευγνώμων τής Χρύσανθού διδασκαλίας μαθη
τής, οστις έπέλαμψε τηνικαύτα, κατ αυτόν φάναι τον ιερόν 
Χρύσανθον, οιόντι σέλας φαεινότατου έν πάσαις ταις νϋκτί 
έοικυίαις περιπετείαις καί άνωμαλίαις ταις συμβεβηκυίαις τω 
θεοδέγμονι άγίώ τε καί ζωοδόχω τού Κυρίου Τάφω, διασκεδά- 
ζων τον άπ’ αύτών ζόφον τήτε έπιμόνω. κηδεμονία καί όςυ- 
τάτη βοήθεια καί τή διηνεκεί υπερασπίσει, έδωρήσατοτώ Πανα- 
γίω Τάφω είς μνημόσυνου τε καί κλέος αιώνιον αύτού τε καί τού 
αειμνήστου αύτού Πατρός πρώτον μέν τώ αύ ι δ. τήν έν Χίω ίε- 
ράν Εκκλησίαν τής μεγαλομάρτυρας Κυριακής μετά καί πάν
των τών έν αύτή καί περί αύτήν πραγμάτων' είτά δ’ αύθις τω 
αύκά. τό έν Βουκουρεστίω κατά τό Βακαρέστιον κομύον Μο- 
ναστήριον τής ζωοποιού καί όμοουσίου Τριάδας μετά πολλών 
έτέρων άφιερω'χάτων. Ούτως ό θείος Πατριάρχης Χρύσανθος 
έπί τέσσαρα καί είκοσιν όλα ετη εύζ.λεώς τε άμα καί κατά 
Θεόν τήν τού Χριστού Εκκλησίαν ποιμάνας καί πολλαχώς 
αύτή έγγράφωςτε καί ζώση φωνή ωφέλιμος γενόμενος, τοΐς

' Ρ ~ ' 5 Λ 3CXAJ ' ·κατο) στροοουσι τε και στροοουμενοις χαιρειν ειπων, τή αυτή 
ήμερα, ένη καί ό αείμνηστος αύτού θείος άναλύσας συν Θεώ 
εγενετο, ήτοι τή Ç. Φεβρουάριου, τη-προτεραία της εις τον
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Πατριαρχικόν αύτού Θρόνον έγκαθιδρύσεως, τω αψλά., άπήλ- 
θεν εις την έπουράνιον καί άκ>ήρατον Ιερουσαλήμ την τούς 
αιωνίους εχουσαν θεμελίους, ης τεχνίτης καί δημιουργός ό Θεός, 
τώ χορω τών άγιωτάτων Πατριάρχων συγκαταριθμηθείς, τών 
τη άκηράτω της τρισσοφαούς θεότητος αίγλη καταλαμπομένων 
καί της άληκτου εκείνης συναπολαυοντων εύφροσύνης. Τοιούτος 
ούν καί τηλικουτος ό τάτε θεία καί τα ανθρώπινα σοφότατος 
Χρύσανθος, ό τής μητρός τών Εκκλησιών περίδοςος καί άοίδι- 
μος ούτος Ποιμενάρχης, έγένετο. Ενθεν τοι μετά τά βραχέα 
ταύτα, άπερ ήμϊν ούτως ίσχνώς καί άπερίττως λέλεκται, πέ
ρας δούναι τώ λόγωκατεπειγόμενοι, τοιούτους καί άλλουςίεράρ- 
χας τε καί στρατιώτας καί κυβερνήτας τής αύτού Εκκλησίας 
εςαναστήσαι νύν μάλιστα εύχόμεθα τω Θεώ* νύν γάρ δεινότε
ρος ό κατά τής Εκκλησίας κεκίνηται πόλεμος, καί φοβερότε
ρος έπεγήγερται ό χειμών, έκ τών εσχάτων εδρών άναμοχλεύων 
την θάλασσαν καί τό τής Εκκλησίας σκάφος καταποντίσαι 
φιλονεικών.

Εγραφον έν τη Θεολογικη 2χολη τών Ιεροσολύμων.

Τη ζ'. Νοεμβρίου αωξβ\

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΑΙΑΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΡΔΑΤΟΣ

Χίος.

τοις έντευξομένοις ευ πράττε tv.

ΟΣΟΝ ή ιστορία εις τον τών ανθρώπων ό7<ιγοχρόνιον και άστα- 

τον βίον συμβάλλεται, άπαθανατίζουσα τά θνητά, διδουσα στάσιν 

και βεβαιότητα είς τα άστατα και πρόσκαιρα, και μόνιμα ποιούσα 

και διαιωνίζουσα τά έφήμερα, και κατά το Ηρακλείτειου του ποτα

μού ρεϊθρον μηοέ ποτέ κατά τα αύτά έν τοις αύτοϊς διαμένοντα, τό 

έφανέρωσαν μέν άπλώς οί τάς ιστορίας συγγραφόμενοι, μάλιστα 

δέ όσοι, άσχοληθέντες ές τά μάλιστα κατάτό θεωρητικόν της φιλο

σοφίας μέρος κατ’ άρχάς, τελευταϊον ώς άβέβαιον καί πο7Λάς τάς 

εναντιότητας και διαφόρους υπολήψεις έπιδεχόμενον παριδόντες, είς 

ταύτην ώς άναγκαιοτέραν άπέβλεψαν, τά ποτέ γεγονότα μόνην μή 

έώσαν είς λήθης ριφήναι βυθούς, ά7Λ’ άεϊ κρατούσαν είς φως, είς 

άπερ ώς είς αρχετύπους εικόνας καί παραδείγματα άποβ7.έπουσα ή 

ανθρώπινος φύσις, νά ρυθμίζεται και να ποδηγετήται είς τό καλόν, 

μιμουμένη μέν κατά τό δυνατόν τά όρθώς γεγονότα, αποποιούμενη 

δέ τάναντία διηνεκώς.

Ίδιον δέ τής ιστορίας ού μόνον αί διαδοχαί τών βασιλειών και 

νίκαι τών βασιλέων, τά ανδραγαθήματα τών στρατηγών καί τών 

περιβλέπτων άνδρών αί κατά καιρούς συμβουλαί τε καί αποφθέγ

ματα, άλλ ήοη καί οικοδομημάτων έκφράσεις, καί επαρχιών ύπο- 

τυπώσεις, καί κατά διαφόρους περιστάσεις διάφορα κατ’ αύτάς συμ- 
α.
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πτώματα καί αλλοιώσεις, διά τών όποιων οϊον ύπ’ οψιν φέρουσα τά 

μακράν όντα και άγνωστα, τά κάμνει γνώριμα και σαφή εις τούς 

έφιεμένους τής τούτων γνώσεως καί είδήσεως’ και μάρτυρες του 

λόγου διαπρύσιοι, ού μόνον οί τά τών Ελλήνων συγγραφόμενοι, 

όπου μεταξύ τής ιστορίας των πολλά τοιαύτα συνείροντες ύποτυ- 

πωσαν καί έπαράστησαν, αλλά καί αύτή ή τών ώς αληθών καί θείων 

όντως πραγμάτων ιερά Συγγραφή, όπού δέν ήρκέσθη να περιγραφή 

μονον ακριβώς τόν Σολομόντειον εκείνον Ναόν, άλλ εις οιαφορα 

μέρη αύτής έξέτεινε τήν ύποτύπωσιν, φανερώνοντας καί τόν τροπον 
τής κτίσεως, καί τήν ακρίβειαν του έργου, καί πάσαν τήν λοιπήν 

πολυτέλειαν, καί τόν χρόνον καθ’ δν έκτίζετό, καί ού μόνον αύτήν, 

αλλα και τήν υπο του Ζοροβαβελ του αύτού γενομένην άνάκτιαιν 

σαφέστατα περιέγραψε* καί ό Παμφίλου δ’ Εύσέβειος καί Σωκράτης 

ό Σχολιαστής, όπού ομοίως τήν ύπό τού ίσαποστόλου μεγάλου βα~ 

σιλεως Κωνσταντίνου άνέγερσιν τού τής Άναστάσεως τού θεού 

Λ-όγ;ου θείου καί ζωοπαρόχου Ναοϋ έπί λεπτού έξετράνωσαν. Ofc 

πασιν επόμενός καί ό Μακαριώτατος καί Σοφώτατος Πατριάρχης 

τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ (τού οποίου τόν παιδιόΟεν θειον καί 

άποστολικόν βίον, τό πραον, τό ήσυχον, τό έν πασιν ακέραιον, τό 

όρθον και άκλινες τών ακραιφνών τής εύσεβείας δογμάτων, τήν εις 

τε τήν καθ ημάς και έξω σοφίαν μελέτην καί τελειότητα, τήν άπό 

της άοιακο^ου περιηγησεως ακριβή πολυμάθειαν, τήν Άρχιερεύσι 

πρεπουσαν επίμονον και νηφάλιον εις τα λογικά τού Χριστού πρό
βατα επιμέλειαν, δέν είναι τού παρόντος έργου, άλλ’ετέρου καθ’αύτό, 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



καί τελεωτέρου νά τά διηγηθή) Κύριος Χρύσανθος, ύστερα 

άφ’ ού με τόσους ίδρωτας και μόχθους έδυνήθη, εύδοκία Θεού του 

έξ απόρων πόρους έπιδεικνυντος, να ανοικοδόμηση καί να ανόρθωση 

τα πεπτωκότα καί άνακαινισμού δέοντα μέρη τού ρηθέντος ιερού 

Ναού, τού ύπό τού βασιλέως Κωνσταντίνου είς τόν τάφον τού ζωοδό* 

του Χριστού κτισθέντος καί ύπό Θεού αύτω νά διοικήται έγχειρι- 

σθέντος, δέν ώκνευσε να Οεατρίση τό πράγμα καί μέ τήν παρούσαν 

συγγραφήν, ώσάν οπού καί μόνος του έδύνετο, χωρίς κανένα πλά
σμα και ψεύδος, να φανερώση ολα εκείνα οπού έμεσο7.άβησαν' άν 

καλά καί διά νά μή φαίνεται οτι τα μεγεθύνει καί έκθειάζει, μνη- 

στευόμενος τάχα μείζονα έαυτω δόξαν καί εύκλειαν, ύπέθετο μόνον 

καί έγραψε τά κεφα7\αιώδη μέρη τού έργου* τας δυσκολίας δέ, έναν- 

τίας τ’ έπιδρομάς καί έμπόδια οπού άπροσδοκήτως έπιπτον, τα άφη- 

σεν εις τούς είδότας νά τά διηγούνται καί να τα Οαυμάζωνται, αύτός 

δέ, μέ μεγάλην ακρίβειαν (διά νά μή γένη παντελώς ολίγον τό σύν

ταγμα) καί κόπον εξετάζοντας τάς ιεράς Βίβ7.ους, έφανέρωσε τούς 

διαφόρους οίκήτορας τής αγίας πόλεως καί πάσης τής Ιουδαίας, 

έκαμεν έντελεστάτην τήν ύποτύπωσιν καί ιχνογραφίαν της, παρα- 

στήνοντας, οτι καί τό να λέγεται κατά τόν Προφήτην έν μέσω τής 

γής δέν έννοεΐται μόνον πνευματικώς, άλλα συνάγεται καί γεω- 

γραφιχώς. Τών οποίων πόσον είναι ώφέ7.ιμος καί έπιστημονικωτάτη 

,ή ειδησις, θέλει γένει φανερόν είς τούς έπιμελώς τήν βίβλον μετερ· 

χομένους, γνωρίζοντας όμού ότι καί να έστάθη αύτός ό άνακαινι- 

σμός τού ζωοδόχου Ναού ένα περίφημον έργον καί άξιον βέβαια
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συγγραφής και ιστορίας' επειδή, καί αν καλά και κατά τούς επι

στημονικούς κανόνας του κάθε έργου ή πρώτη εύρεσις καί ύπόθε* 

σις νά έχη τά πρωτεία καί τήν τιμήν, ή δ’ αύξησις αύτου κάντε 

καί μετά προσθήκης διόρθωσις νά κρίνεται μικρά ώς πρός εκείνην, 

καθώς καί ό κατ’ εξοχήν φιλόσοφος πρός Νικόμαχον σαφέστατα τό 

έφανέρωσε, διά τα διάφορα όμως περιστατικά, χρόνους λέγω, πρόσω" 

πα καί αΚΚα. συμπτώματα, φαίνεται ποτέ καί τά δεύτερα τών προ- 

τέρων μείζονα. Ητον μέν του Σολομώντος ό Ναός θαυμαστός είς 

τό μέγεθος, αμίμητος είς τήν κατασκευήν, είς τήν πολυτέλειαν πλου- 

σιώτατος, καί είς τούς ίερεϊς καί ιερουργούμενα άνυπέρβ?/ητος, δέν 

ύπερέβαινεν όμως τήν δύναμιν καί δόξαν ενός τοιούτου βασιλέως’ 

μικρά ώς πρός εκείνην καί ασύγκριτος ήτον ή ύπό του Ζοροβάβε/» 

αύτού έπανόρθωσις, άλλά διά να τελειωΟή άπό ένα οίνΟχόον ενός 

αλλογενούς βασιλέως καί άπό τάς ελλείψεις του τών Εβραίων τε- 

ταπεινωμένου καί δεδουλωμένου γένους, ίσως να κρίνεται μεγα?.ητέρα 

καί ενδοξότερα εκείνης τοις είς ορθότητα τά πραγματα κρινουσίν.
’Ητον ά?^ηθώς μέγας καί θαυμάσιος τά πάντα και ό ύπό τού με

γάλου Κωνσταντίνου έκτελεσθείς Ναός, ά7Χ ούδέ τού βασιλέως τήν 

δύναμιν, έχοντος καί διοικούντος τοιαύτην βασιλείαν καί τοσούτων 

εξουσιάζοντας εθνών καί επαρχιών, ύπερέβαινεν ή πρώτη έκ βά

θρων κτίσις, *ούδ’ ή αύξησις ήτον μέγα κατόρθωμα, ώς πρός τό 

πολυδύναμον τοσούτων μεγιστάνων καί έξουσιαστών.

ΕΓναι ολίγον ώς πρός εκείνα νά άνοικοδομηθή καί νά λάβη τήν 

άναγκαίαν διόρθωσιν ό αύτός Ναός, άλλα δια να γένη είς μίαν 
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δυστυχεστάτην κατάστασιν και δουλείαν του γένους 'ημών, μέ μό

νην την φροντίδα καί έπιμέλειαν της αύτού Μακαριότητας, όπου τήν 

έφθανε να άρκήται να φυλάττη μόνον εκείνα όπου τής έδόθησαν, μέ 

τάς τόσας καταδρομάς όπου καθ’ έκάστην τής επανέρχονται, είναι 

βέβαια λαμπρόν και πολλώ τω μέσω ίσως εκείνων ένδοξότερον καί 

τελεώτερον.

Λάμπει ή θεία πρόνοια περισσότερον εις τα μέ τήν ασθένειαν τών 

ανθρώπων τελειούμενα, παρά εις εκείνα όπου ή ανθρώπινος δύναμις 
χαυχαται ότι καί άπό λόγου της ήμπορεΐ να τελειώση* οθεν έφερε 

καί τό έργον τούτο εις έκβασιν, διά να γνωρίζεται, οτι δέν έλειψεν 

ούδέ ελλείπει νάπρονοή καί ήμών, δντων εις τήν τοιαύτην αθλιότη

τα, καί διά να φαίνεται, οτι εύρίσκονται πάντοτε καί εκείνοι όπου 

άποστολικώς προτιμώσι τα θεία παντός οικείου συμφέροντος, και 

μάλιστα έχοντες καί οί λοιποί τοιαύτα παραδείγματα νά μή γίνων- 

ται δυσέλπεις, ά)Λά να επιμελούνται άδιακόπως εις τά καλά, έλπί- 

ζοντες οτι μέ τήν βοήθειαν της δέν θέλουν αποτυγχάνει να έκτε- 

λούν καί τά ανέλπιστα. Υγιαίνετε εύτυχώς οί άναγινώσκοντες.

Èv Χίω, έτίχ σωτ. αύκςΖ. μηνί Ιανουαρίφ.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ"

ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝΟΤ ΓΟΡΑΑΤΟΤ
X ί ο u

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ.

Ιεράς πολίτας γαίας, ήδέτοι νάπας, 

Κρήνας τ ορητε, και ποταμών χεύματα, 
Κρουνούς διαυγείς, χείμαρρων λάβρων πόδας, 

ΙΙίων πέδων τε εύΟάλλοντα δένδρεα, 

Φυλώντ’ άτακτων άγλαάς κ)νηρουχίας, 

Αγνάς πολήος κτίστας, ήδέ και φΟορεΐς, 

Ναού ίμερτοΰ ανεγέρσεις ποικίλας, 

Και τού θεοδμήτοιο, τύμβος ω ht 

Βιοσσόος Χριστοί© ζωοπαρόχου, 

Πρώτην άναστήλωσιν ήδέγ’ ύστάτην, 

Χρυσούς χρυσώς Χρύσανθος ού βαιω πόνω, 

Οίως άγείρας τωδε Οήκε τεύχεϊ.
^Εκδηλος γάρ ών την σοφίαν τοΐς πάσιν, 

Δήλην τε Οειν’ έσπευσε τήν ής περ λάχεν, 

Οσσα τ’ έν αύτή, πολλά ποιήσας, πάΟεν.
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΑΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

» Χαΐρ’ ή Οεοΐο παντανάσσοντος πόλις*

» Ούπω γάρ όμμα σου λέληθε τό βλέπον,

» Άλλ’ οΰς περ εγνω σών πρόμνων εργοις λόγοις,

» Ταΐς πριν πεσοΰσαν άμπλακίαις ζωπυρεΐ.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΙΒΑΟΥ.

» Αρχαία πέφυκε τάμα και σοφά,

» Απλώς δέ βάζω* ού φθονώ γάρ του πόνου.
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Η Σ A ϊ Α Σ 60·
Χρον κύκλω τούς όφΟαλμούς σου Σιών, και ·ίδε συνηγμένα τα τέκνα 

σου' ήκασι πάντες οί υιοί σου μακρόΟεν’ ή γάρ δόξα Κυρίου έπι σέ 

άνατέτα?^κεν, έπί δέ σε φανήσεται Κύριος, και ή δόξα αύτού έπι σέ 

δφΟήσεται, και πορεύσονται βασιλείς τώ φωτί σου, και έθνη τή λαμ- 

πρότητί σου.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ Α'. ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΟΚΤΩΗΧΟΥ.

Κυκλώσατε λαοί Σιών, και περιλάβετε αύτήν, και δότε δόξαν έν 

αύτή τω άναστάντι έκ νεκρών, ότι αύτός έστιν ό Θεός ήμών, ό λυ“ 

τρωσάμενος ημάς έκ τών ανομιών ήμών.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ A

Χαΐρε Σιών άγια, μήτηρ τών Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον' 

σύγαρ έδέξω πρώτη, άφεσιν αμαρτιών, διά τής άναστάσεως.

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΕΚ ΤΗΣ Ε'. ΩΔΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ.

ΠΓήν Σιών έπ’ δρους άνάβηΟι ό εύαγγελιζόμενος, καί τήν Ιερου

σαλήμ ό κηρύσσων έν ισχύϊ υψωσον φωνήν’ δεδοξασμένα έλαλήθη 

περί σου ή πόλις τού Θεού, ειρήνη έπί τόν ’Ισραήλ, καί σωτήριον 

εθνεσιν.
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Χιών Θεού δρος τό άγιον, καί Ιερουσαλήμ κύκλω τούς οφθαλ

μούς σου άρον, καί ίδε συνηγμένα τέκνα σου έν σοί.

’Ιδού γάρ ηκασί σοι μακρόθεν, προσκυνήσαι τώ Βασιλεΐ σου, ει
ρήνη έπι τόν Ισραήλ, καί σωτήριον εθνεσιν.
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
* · .' 1 ."’* ;X ' ‘ ’

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΑΠΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
•·οΣΟΟΟ<Χ>^··

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α',

Ιστορία καί περιγραφή γενική τής άγιας γής,

ήτοι τής Παλαιστίνης.-

ΙίΙ γη πώς είναι σφαιροειδής, είναι αποδεδειγμένου και όμολογού- 
μενον καί είς φιλοσόφους καί είς μαθηματικούς. Διαιρείται δέ είς δύο 
ημισφαίρια, και το μέν έν λέγεται άνω, τδ δέ άλλο (μέ τόνά είναι άντι- 
κείμενον, καί έξ έναντίας είς τόν τόπον όπου ήμεϊς εύρισκόμεθα) κάτω, 
τό όποιον καί είς τούς παλαιούς, ώς λέγεται, ήτον διόλου άγνωστον, έως 
όπου ό ’Αμέρικος Βεσπούτιος ήνοιξε καί αύτήν την ήπειρον, την όποιαν 
καί άπό’τό ιδιόντου όνομα Αμερικήν έκάλεσε, καθώς πλατύτερου έφα- 
νερώσαμεν είς τό ιέ. κεφάλαιον του τετάρτου τμήματος, καί είς τό δ', 
του πέμπτου είς τήν ήμετέραν Γεωγραφικήν Εισαγωγήν, περί του όποιου 
έπί του παρόντος ούδείς ήμϊν λόγος.

Τό δέ έτερον μέρος αύτής, ήτοι τό άνω, διαμερίζεται είς τρία μέγι
στα μέρη, Εύρώπην, Ασίαν καί ’Αφρικήν, τά όποια πώς έλαβου τούς
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κατοικητάς των άπό τούς τρεις υιούς του Νώε, τον Σήμ, τον Χάμ καί 
τόν ΊάφεΟ, τό μανΟάνομεν άπό τήν ίεράν ιστορίαν, καί τούς εκκλησια
στικούς αρχαίους συγγραφείς.

’Απ’ αύτά τά τρία μέγιστα μέρη άπ’ αρχής ή ’Ασία έστάΟη ή πλέον 
εύγενεστέρα, έπισημοτέρα καί ένδοξοτέρα’ διότι, άφίνοντες τά λοιπά, είς 
αύτήν πρώτον έφάνη τό ανθρώπινον γένος’ αύτή τό ίδε, καί αύτή είς τά 
άλλα μέρη τής Οικουμένης τό άπέστειλεν' αύτή πρώτη έδίδαξε καί τά 
ιερατικά καί πολιτικά ήθη καί νόμιμα, καί τόν λόγον, καί τόν τρόπον 
τού ζην, καί τής άλλης πολιτικής καί λογικής κυβερνήσεως.

Είς αύτήν οχι μόνον έπλάσΟη ό πρώτος γονεύς τού άνΟρωπίνου γένους, 
ό Άοάμ, άλλ’ έκεί καί έκατοίκησεν, ώς μαρτυρεί ή θεία Γραφή’ Καί 
έφύτευσεν δ Θεός παράδεισον κατά άνατολάς, καί 
εθετο εκεί τόν άνθρωπον δν έπλασε (α)’ καί τό κεφάλαιον, 
είς αύτήν έγινεν ή άνάπλασις τού άνΟρωπίνου γένους οια μέσου τής 
κατά σάρκα γεννήσεως τού Κυρίου ήμών.

Είς τάς επαρχίας ταύτας τής ’Ασίας εύρίσκεται καί ή νυν λεγομένη 
άγία γή, τήν οποίαν τινές Συρίαν Παλαιστίνην, ή Συρίας Παλαιστίνην 
όνομάζουσι, τινές δέ μόνον Συρίαν, άλλοι δέ καί Κοίλην Συρίαν, ώς 
φαίνεται είς τόν ‘Ηρόδοτον, τον Φιλόστρατον, Ίώσηπον καί άλλους’ οί 
δέ Ίουδαίαν καί Παλαιστίνην, ώς δ Τάκιτος καί δ Πτολεμαίος’ οί δέ 
‘Εβραίοι γήν έπαγγελίας’ ήμείς δέ οί Χριστιανοί γήν άγίαν κατ’έξο- 

χήν όνομάζομεν’ ή οποία, καθώς καί άλλαι πολλαί έπαρχίαι καί πό
λεις έλαβον κατά διαφόρους καιρούς καί διαφόρους ονομασίας, τόσον διά 
τούς πρώτους οίκιστάς, όσον καί διά τάς κατά καιρόν διαφόρους έπικρα- 
τείας τών έθνών καί βασιλέων είς αύτάς, οί όποιοι όχι μόνον τάς άρχάς 
καί εξουσίας κατατυραννούσι καί καταδυναστεύουσιν, άλλά καί τά ονό
ματα αύτών μεταβάλλουσι κατά τό δοκούν αύτοίς καί τήν φιλότιμου άρέ- 
σκειάντους, καί τον ιδιωτισμόν μάλιστα τής γλώσσης των, οθεν καί αί 
συγχύσεις τών ορίων εις τά γεωγραφούμενα έπιπολάζουσι, τό όποιον 
τούτο προξενεί μεγάλην δυσκολίαν είς τούς γεωγράφους, καί τό περισ
σότερον είς τά παλαιά τών πόλεων ονόματα’ ουτω καί αύτή είς δια
φόρους καί συνεχείς μεταβολάς πεσούσα, καί έςόχως διά τά διάφορα 
μυστήρια όπού είς αύτήν έγιναν, διαφόρως καί έκλήθη.

(α) Γεν. β', 8.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ

Περί τών διάφορων ονομασιών τής άγιας γής. 

^^ΝΟΜΑΖΕΤΑΙ λοιπόν αύτή ή αγία γή πρώτον Χαναάν, δεύτερον 

Παλαιστίνη, ή γή Φυλιστιείμ, ή Φυλιστιαίων, ή Φυλισταίων’ τρίτον 
γή Ισραήλ, τέταρτον ’Ιουδαία, πέμπτον γή έπαγγελίας, και το έκτον 
και τελευταίον γή αγία.

Πρώτον ώνομάσθη γή Χαναάν παρά τού Χαναάν, υιού μέν τού Χάμ, 
έγγόνου δέ τού μεγάλου και θαυμαστού εκείνου Πατριάρχου Νώε* 
καί αύτή ή κλήσις είναι παλαιοτάτη καί προτέρα πασών, διότι άρχισε 
μετ’ ολίγον ύστερον άπο τον κατακλυσμόν* έπειδή καί μετά τον κατα
κλυσμόν διεμερίσθη πάσα ή εγνωσμένη γή είς τούς έγγο'νους τού Νώε. 
Απο τών ονομάτων αύτών έτυχον τής κλήσεως καί αί μεταξύ τούτων 
διαμερισΟεΐσαι πόλεις, καί μέ το νά κυριευθη καί νά οίκειοποιηθή αύτή 
ή χώρα τής γής τής έπαγγελίας (τήν οποίαν είχε δώση ό Νώε τώ 
υίώ αύτού Σήμ) άπο τον Χαναάν, υιόν τού Χάμ, καί τούς άπογόνους αύ
τών, ώνομάσθη γή Χάμ και Χαναναία* οί υιοί δέ τού Χαναάν ήσαν 
Σιδών, Χετταΐος, Ίεβουσσαίος, ’Αμορραίος, Γεργεσαϊος, Εύαΐος, Άρου- 
καϊος, Άσεναϊος, Άράδιος, Σαμαραΐος, Άμαθί. Αύτοί λοιπόν διεμοίρα- 
σαν τήν γήν αναμεταξύ τους, οίκήτορές γενόμενοι αύτής, καί δ καθ’ 
ένας έξ αύτών έβαλε το ίδιον του όνομα είς το μέρος έκείνης τφ γώ- 
ραςοπού έκυρίευσεν, ώς διαλαμβάνει το ί. κεφάλαιον τής Γενέσεως, κα
θώς καί άπό τόν κοινόν προπάτορα ώνομάσθη όλον τό διάστημα τής χώ
ρας αύτής γή Χαναάν, καί συνεχώς μέ αύτό τό όνομα τήν εύρίσκομεν 
σημειωμένην είς πολλούς τόπους τής ίερας Γραφής, καθώς άκόμη καί 
τάς πόλεις αύτής δνομαζομένας μέ τά ονόματα τών υιών τού Χαναάν, 
τά όποια εύκολον είναι είς καθ’ ενα νά τάευρη έν τώ ιδ.καί ιή. κεφα
λαίω τής Γενέσεως, και άλλου.

Σημειωτέου όμως περιεργείας χάριν καί τούτο, οτι όχι μόνον παρά 
τού Χαναάν υίού τού Χάμ ώνομάσθη Χαναναία, άλλ’άκόμη καί άπό τού 
τέλους, έπειδή καί είς αύτήν τήν χώραν καί είς τάς πόλεις αύτής έπραγ- 
ματεύοντό ποτέ, καθώς καί τώρα πραγματεύονται, οί οίκήτορές της’ οθεν 
έπειοη τό Χαναάν κατά τήν έτυμολογίαν τού ονόματος σημαίνει πραγ- 
ματευτήν, ή πραγματείαν, καί οί μεταγενέστεοοι τού Χαναάν έπραγμα- 
τεύοντο είς τήν παραθαλασσίαν, κατά τήν κατάστασιν τών πόλεών της,
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(καί γάρ αί παραθαλάσσιοι πόλεις είναι έπιτηδειότεραι είς πραγματείαν), 
καί ό πρωτότοκος τού Χαναάν Σιδών κατεσκεύασε πόλιν είς τήν παρα- 
Οαλασσίαν, τήν οποίαν καί είς το όνομά του Σιδών ώνόμασε, καθώς και 
μέχρι τής σήμερον δνομάζεται (καλείται γάρ, διαφθαρέντος τού ονόμα
τος, Σάϊδα), καί κατά τούτον τον λόγον γή Χαναάν ώνομάσθη’ οθεν οιχώς 
λαμβάνεται το Χαναάν όνομα, πρώτον ώς κύριον, καί δεύτερον ώς 
κοινόν. Κατά τήν πρώτην σημασίαν λοιπόν σημαίνει τό Χαναάν τόν υίον 
τού Χάμ, καί αύτήν τήν ιδίαν χώραν Χαναάν, καί ούτω συνεχώς λαμ
βάνεται παρά τή ίερα Γραφή, καί τοΐς άλλοις, καί παρά τοΐς έκκλη- 
σιαστικοΐς καί εξω συγγραφεΰσι’ κατά δέ τήν δευτέραν σημαίνει πραγ- 
ματευτήν, ή πραγματείαν, καθώς είναι φανερόν είς το ιζ . κεφάλαιον τού 
Ιεζεκιήλ, ένθα λέγεται ότι ό Ναυοχοδονόσορ έσήκωσεν όσα πολύτιμα ήτον 
είς τον Ναόν, όμού μέ τον βασιλέα καί ήγεμόνα τής πόλεως, τούς οποίους 
μέ διαφόρους μεταφοράς εννοεί, καί μετήνεγκεν αύτούς είς γήν Χαναάν. 
’Ενταύθα μέ τό Χαναάν όνομα δέν έννοεϊ βέβαια δ Προφήτης τήν γήν τής 
έπαγγελίας, επειδή άπ’αύτήν τούς έσήκωσεν, άλλά τήν Βαβυλώνα, είς 
τήν οποίαν τούς έφερε, Χαναάν ονομασθεΐσαν διά τήν αφθονίαν τών πραγ
ματειών, διά τάς οποίας έκατοικοΰσαν έκεΐ πολλοί έμποροι' οθεν καί προσ · 
τίθησιν, είς πόλιν τετειχισμένην έθετο αύτά, ή, ώς τό Λατινικόν κείμενον 
λέγει, είς πόλιν πραγματειών’ ή δέ Αλεξανδρινή έκδοσις λέγει, άντί τού 
είς γήν Χαναάν, είς γήν Χαλδαίων. Κατά ταύτην τήν σημασίαν λαμβάνε
ται καί τό έν ταΐς Παροιμίαις (α).’Απέδοτο περιζώματα τοΐς Χανα- 
ναίοις, ήτοι τοΐς έμπόροις’καί τό τού Ζαχαρίου(β)’ Ούκέτι έσται 
έμπορος έν 'Ιερουσαλήμ’ όπερ οί έβδομήκοντα είπον' Ούκ 
έσται Χαναναΐος έν 'Ιερουσαλήμ' διότι άπέβλεψαν είς τα ήθη 
τών Χαναναίιον, οί όποιοι ήτον έμποροι’ καί τό τού Ωσηέ (γ), Χανα
άν έν χειρί αύτού ζυγός άοικίας. Συμπεραίνεται λοιπονπως 
ή ϊή τή* έπαγγελίας λέγεται κυρίως καί είδικώς γή Χαναάν, τό 
όποιον είναι κύριον όνομα τού άληθούς υιού τού Χάμ' ήμπορεΐ όμως νά 
δνομάζεται άκόμη καί Χαναάν διά τάς διαφόρους πραγματείας, οπού είς 
αύτήν τότε έγυμνάζοντο, καθώς καί τώρα κατά μέρος γίνονται.

Δεύτερον μετά τήν προηγουμένην ονομασίαν έκλήθη Παλαιστίνη, ή
τοι γή τού Φυλιστιείμ, άπ’ έκείνους τούς κατοικιστάς, τούς οποίους οί 
μέν 'Εβραίοι ώνόμαζον Φυλιστιείμ καί Φυλισταίους, οι δέ Ελληνες

(α) Κεφ. λχ. 2 4. (β) Κεφ. ιδ'. 21. (γ) Κεφ. ιβ'. 7.
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καί Ρωμάνοι διεφθαρμένως Παλαιστινούς, άπο τούς Φυλισταίους απο
γόνους τού Μεσράϊν, οντος καί αύτού υιού τού Χαμ, οί όποιοι καί αύτοί 
αύξηΟέντες κατά άριΟμον καί κατά δύναμιν, καί κυριεύσαντες το περισ
σότερον μέρος ταύτης τής επαρχίας, τήν έκάλεσαν κατά το όνομά τους 
γήν Φυλιστιείμ, αν καλά καί δέν ώνομάζίτο τότε ή νύν Παλαιστίνη όλη 
μέ το όνομα τούτο Φυλιστιείμ, άλλά μόνον το άπό Γάζης άχρι Και
σαρείας τής Παλαιστίνης, ήτις το πάλαι τού Στράτωνος Πύργος έλέγετο, 
μέ ολον οπού κατά διαφόρους καιρούς έςαπλώΟησαν οπωσδήποτε καί έως 
πλησίον τής Τύρου σχεδόν, δηλαδή εκείνο το μέρος, το όποιον κείται είς 
τήν παραλίαν κατά τήν μεσημβρίαν καί δύσιν, άπο τής Αίγυπτου όδεύ- 
οντες προς τήν Φοινίκην, καί άριθμούνται πέντε κύριαι πόλεις τών Φυ- 
λιστιείμ είς τό βιβλίον τού Ιησού, Γάζα, ^Αζωτος, Ασκάλων, ΓέΟ καί 
Άκκάρων. "Όμως έστωντας καί νά έξωλοθρεύΟησαν παντελώς οί Χανα- 
ναϊοι, όποΰ έκυρίευον τούς έγγυτέρους τού Ιοροάνου τόπους, ολίγον κατ ’ 
ολίγον έσβεσε καί το όνομα αύτών, πέρνωντας aXiû ονομα. άτύ άλλους, 
όποΰ έκατοίκησαν είς τά μέρη εκείνα, τό όποιον καί έβάσταςε πολύν και
ρόν, αν καλά καί αύτοί πάλιν νά άδυνάτησαν καί νά έςώσΟησαν άπο 
τούς Ιουδαίους, μέ ολον τούτο αύτη ή άπό Φυλισταίων ονομασία έμεινε 
συνεχέστερα καί συνηΟεστέρα, τόσον είς τήν ίεράν Γραφήν, όσον καί είς 
άλλους διαφόρους συγγραφείς.

'Η πρώτη δέ αιτία τούτου είναι, διότι αύτοί έπλάτυναν τά σύνορα 
αύτής τής χώρας, ή οποία μετά ταύτα έδόΟη είς τάς φυλάς τού. ’Ιούδα, 
τού Συμεών, τού Δάν, τού Βενιαμίν, τού Μανασσή καί τού ’ΐσάχαρ, άπό 
τούς όποιους άν καλά καί πολλοί έςώσΟησαν, καί τό περισσότερον αύτών 
μέρος έζωλοΟρεύΟη, έπειδή δ'μως είς τήν παραΟαλασσίαν κάτω άπό τήν 
Τύρον έβάσταςαν πόλεις μεγάλας καί δυνατάς, τάς όποιας καί άλλοτε 
περισσότερον, άλλοτε δέ ολιγώτερον τάς έκυρίευσαν, οιά τούτο τδ όνομα 
αύτό το οοΟέν άπ’ αύτούς δέν έχάΟη, άλλ’ έφυλάχθη. Επειτα καί μέ τό 
νά είχαν, ώς είπομεν, είς τήν παραΟαλασσίαν πόλεις, οί ές άλλοδαπής 
είς ταύτας έρχόμενοι μέ αύτήν τήν προσηγορίαν ώνόμαζον καί τήν έν- 
δοτέραν χώραν, όταν είς τούς οικείους έπαναστρέφοντο, καί έκ τούτου 
έδόΟη ή τοιαύτη έπωνυμία τής Παλαιστίνης είςολην τήν Χαναναίαν-καί 
άν καλά καί αύτή νά είναι ταύτης παλαιοτέρα, καί νά περιείχε καί πε
ρισσότερα γένη παρά ή Παλαιστίνη, όμως έσυνηθίσθη καί έπεκράτησε 
καί νά λέγεται καί νά γράφεται συνεχέστερου μέ το όνομα τής Παλαι
στίνης καί όχι τήςΧαναναίας/ΌΟεν γενόμενον γνωστόν καί είς τούς Ελ
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ληνας, έδοΟη και εις αύτούς καί έφυλάχθη το τοιούτον ονομα, ώς είναι 
φανερόν εις διάφορα αύτών ιστορικά, καθώς και δ 'ίδιος αύτδς Πτολε
μαίος εις τά Γεωγραφικά του, εις το όνομα τής Παλαιστίνης συμπερι
λαμβάνει οχι μόνον τδ μέρος έκεϊνο, όπου έκυρίευσαν οί Φυλιστιειμ εις 
τήν παραΟαλασσίαν, άλλ’ ακόμη και τήν Ιουδαίαν, Σαμάρειαν και Γα- 
λιλαίαν, άν καλά και ολον αύτδ τδ διάστημα οί Φυλιστιειμ νά μή τδ 
έκυρίευσαν. ’"Εγινε δέ τούτο, έπειδή και αί έπαρχίαι λαμβάνουσι συνεχώς 
τήν κλήσιν ή άπό μέρους τίνος, τδ όποιον ύπερέχει κατά τήν δύναμιν 
άπό τάς πλησιόχωρους άλλας έπαρχίας, ή έκ τών ύπερεχουσών και 
αρχικών πόλεων, ή διότι έχουσι συνήθειαν αί πλησίον άρχαί και έξου- 
σίαι νά άμιλλώνται μέ τάς έξωθεν και αναμεταξύ των, και νά άγω- 
νίζωνται νά μεταφέρωσι τάς ιδίας προσηγορίας και έπικρατείας εις του 
λόγου τους, ή διότι συνηθίζει τδ ύπήκοον νά λαμβάνη οχι μόνον τούς 
νόμους άπό τάς βασιλεύουσας πόλεις, άλλά καί τάς προσηγορίας. ΌΟεν, 
επειδή και ή χώρα τών Παλαιστινών ήτον ισχυρά και δυνατή και μάλ
λον γνωστή εις τούς άλλους, εις τδ όνομα αύτής συμπεριλαμβάνονται 
αί τέσσαρες αύται έπαρχίαι, ’ΐδουμαία, Ιουδαία, Σαμάρεια, καί Γα- 
λιλαία. Σημαίνει δέ ή λέςις τού Φυλιστιειμ βεβρεγμένον, ή καταβεβρεγ- 
μένους, ή σεισμόν, μέ τδ νά έκατοικούσεν αύτδ το έΌνίς εις τήν πα- 
ραΟαλασίαν, οπού γίνονται σεισμοί, καί δλαι αί κώμαι σχεδόν είναι πε
ριτριγυρισμένα». καί κεκαλυμμέναι άπό άμμον καί κονιορτόν.

Τούτους τούς Φυλισταίους αλλοφύλους καλεϊ ή θεία Γραφή, ή ώσάν 
δπού έμειναν εις τήν πατρωαν θρησκείαν, καί δέν έκαμαν κάμμίαν κοινω
νίαν μέ τούς 'Εβραίους, ή, κατά τδν Θεοδώρητον, αλλοφύλους καλεϊ 
τούς Παλαιστινούς, ούχ ώς τών άλλων έΟνών δμοφύλων 
οντων, άλλ’ ώς τών άλλων μέν άφεστηκότων, τούτων 
δέ ού μόνον ομόρων οντων, άλλά καί μεταξύ κατοι- 
κούντων.

Τρίτον ώνομάσΟη αύτή ή χώρα γή ’Ισραήλ, καθώς καί οί οικήτορες 
αύτής ’Ισραήλ καί Ίσραηλϊται, ακόμη καί μετά τδν μερισμόν τού βα
σιλείου εις τδν καιρόν τού Φοβοάμ καί 'Ιεροβοάμ. Είναι αύτή ή ονομα
σία φανερά εις τούς άναγινώσκοντας τήν παλαιάν καί νέαν Γραφήν, άν 
καλά καί συνεχέστεροι εύρίσκεται εις τήν παλαιάν, έπειδή καί εις αύτήν 
ακολουθεί συχνοτέρα ή ονομασία της, ώς έν τώ ιθ'. καί λ'. Κριτών, 
Ούποτε τοιούτον γέγονεν έν ’Ισραήλ, ήτοι έν γη ‘Ισραήλ* 

’4άί έν τώοέ.Ψαλμώ, Έν ’Ισραήλ μέγα τδ ονομα αύτού* καί 
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παρά τώ Ησαΐα" 'Εγνω βούς τον κτησάμενον, καί όνος τήν 
φάτνην του Κυρίου αύτού, ’Ισραήλ δέ με ούκ έπέγνω" 
καί ό Κύριος, Ούδέ έν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον (α). 
Καί συνεχώς λοιπόν εύρίσκεται τό όνομα αύτο σημαίνον τήν γην τής 
επαγγελίας καί τούς οΐκήτορας Ιουδαίους" όθεν αν καλά καί μέ ολον 
οπού καί μετά τόν μερισμόν τού βασιλείου ’Ισραήλ συνεχέστερου αύτό 
τό όνομα ’Ισραήλ λέγεται διά τάς δέκα φυλάς, πολλάκις όμως λέγε
ται καί διά ολόκληρον τό γένος καί τήν χώραν τών 'Εβραίων. Γίνε
ται δέ φανερός ό λόγος ούτος καί έκ τής νέας Διαθήκης" διότι λέγοντας 
ό άγγελος τώ νυμφίω τής Παρθένου καί πατρί του Ιησού" ’Ιωσήφ, 
έγερΟείς παράλαβε τό παιδίον, καί τήν μητέρα αύτού, 
καί πορεύου εις γήν ’Ισραήλ (β)" ένταύθα διά τής γής Ισραήλ 
δέν έννόησεν ό άγγελος συντετμημένως έκεϊνο το μέρος, όπού ώνομάσθη 
βασίλειον τού ’Ισραήλ μετά τήν διανομήν καί τον χωρισμόν τών δέκα 
φυλών άπό τού βασιλείου τού Δαβίδ, αλλά ολον το πλάτος τής αγίας 
γής, καθώς φαίνεται άπό τήν άκολουθίαν τού λόγου, έπειδή καί ήθελε 
πορευθή εις Ιερουσαλήμ ό ’Ιωσήφ (ή δποία δέν ήτον πόλις τού βασι
λείου ’Ισραήλ, άλλά τού Ιούδα), άν δέν ήθελε φοβηθή τόν ’Αρχέλαον, 
όπού έβασίλευεν άντί 'Ηρώδου βασιλέως τού πατρός αύτού τελευτήσαν- 
τος, οστις έζήτει τήν ψυχήν τού παιδός, καί κατά τούτον τόν τρόπον 
ήθελεν άκολουθήση εις την αγγελικήν προσταγήν’ έπειοή οέ καί εις 'Ιερου
σαλήμ δέν άπήλθεν, άλλά μετά τήν Αίγυπτον άνεχώρησε κατά τον 
ιερόν Εύαγγελιστήν εις τά μέρη Γαλιλαίας, σημαδεύει πώς κατά πλά
τος έννοεϊται ύπό τού αγγέλου τό, εις γήν ’Ισραήλ. Τούτο δυνάμεθα 
νατό ευρωμεν και εις άλλα πολλά μέρη τής θείας Γραφής.

Μέ τοιούτον οέ όνομα ώνομάσθη άπο τούς υιούς τού Πατριάρχου 
’Ιακώβ μέ τό νά τήν έκυρίευσαν, οί όποιοι ώνομάσθησαν Ισραηλΐται 
άπο το άλλο όνομα τού πατρός των, δηλαδή τού ’Ισραήλ. Διότι, άφ’ ού 
έπάλευσεν δ ’Ιακώβ μέ τόν Θεόν, μεταβληθέντος θεόθεν τού ρηθέντος 
προτέρου ονόματος αύτού τού Ιακώβ, Ισραήλ ώνομάσθη (ή οποία αύτή 
φωνή, κατά τόν θειον 'Ιερώνυμον, ισχυρός Κυρίου, ή ένισχύσας μετά 
Θεού, έςηγεΐται)" άπό τού Ισραήλ δέ οί υιοί αύτού, καί οί έγγονοι, καί 
πάντες απλώς οί έξ αύτού καταγόμενοι ώνομάσθησαν ’Ισραηλΐται, οΐτινες, 
κατά θείαν προσταγήν εΐσελθόντες εις τήν Χαναάν, ’Ισραήλ αύτήν έπω-

(α) ΜατΟ. ή" 10. (β) Αύτ. β'. 20.
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νύσσαν, καθώς διαλαμβάνουσι τά Κριτών και τά Βασιλειών βιβλία. 
Διότι, καθώς παρά του Χαναάν υίοΰ Χάμ ή γη, είς τήν οποίαν έκατοικού- 
σαν οί παρ ’ αύτοΰ καταγόμενοι, ώνομάσθη Χαναάν, και οι οικήτορες αύτής 
Χαναναιοι, καί καθώς οί υίοί Χαναάν μέ τά ί'οια αύτών ονόματα ώνόμα- 
σαν τάς πόλεις όπου έκυρίευσαν, ούτως οί υίοί Ισραήλ, άφ ου κατά 
Οείαν εντολήν έμοιράσθη αναμεταξύ είς αύτούς αύτή ή γη είς τάς δώ
δεκα φυλάς διά ’Ιησού τούΝαυή, έβαλαν είς αύτούς τά ονόματα αύτών 
καί τών οικείων φαμελιών, καθώς φαίνεται είς πολλούς τής παλαιας 
Γραφής τόπους, καί κατά τούτον τον τρόπον το Χαναάν όνομα, με το 
όποιον ώνομάζετο εκείνη ή χώρα, ήλαττώθη ολίγον μεν εις τον καιρόν 
όπου, ώς ειπομεν, οί Φυλιστιείμ έκυρίευσαν το περισσότερον μέρος αύτής, 
τότε δέ πολλά περισσότερον ώλιγορήΟη καί άκυρώΟη, δπόταν είσήλθον οί 
υίοί ’Ισραήλ είς τήν γήν εκείνην, τής οποίας, τής θείας συνεφαπτομένης 
βοήθειας, ικανόν μέρος διά τήν άναξιότητα τών οίκητόρων της τό ύπό- 
ταξαν οί έξ Ισραήλ, έφόνευσαν τούς οίκήτοράς της, καί Ισραήλ αύτήν 
έπωνόμασαν.

’Εκ τούτου είναι φανερόν, πώς το ’Ισραήλ όνομα είναι ύστερώτερον 
τών ονομάτων Χαναάν, Παλαιστίνης καί Φυλιστιείμ' όμως το τής Πα
λαιστίνης όνομα άπό τής εισόδου τών υιών Ισραήλ δέν άκυρώΟη τόσον, 
όσον το Χαναάν, τόσον διά τήν ανωτέρω ρηθείσαν αιτίαν (έπειδή οί Φυ- 
λιστιείμ είς πολύν καιρόν έκυρίευσαν έκείνην, καί άν καλα οχι ολόκλη
ρον, όμως τό έξαιρετώτερον μέρος' διότι μόνον είς τον καιρόν τού Δαβίδ 
καί τού Σολομώντος έκυριεύθη όλοτελώς ή γή Χαναάν παρά τού βασιλέως 
τού ’Ισραήλ), όσον ακόμη μέ τό νά ήτον κατά πολλά είς χρήσιν, καί 
μάλιστα σιμά είς τούς Ελληνας διά τάς πραγματείας, καθώς είπαμεν* 
καί πρός τούτοις, ότι καθώς οί Ισραηλιται άπεστρέφοντο τά όνόματα 
τών άλλων εθνών οπού έμισούσαν, ούτω και το Ισραήλ όνομα ητον από
βλητον καί μισητόν άπό τούς "'Ελληνας* όθεν όταν συνέβαινεν είς τά 
έθνη νά άναφέρωσιν αύτήν τήν χώραν, άφεθέντος τού ’Ισραήλ ονόματος, 
τήν ώνόμαζον μέ τό πρώτον όνομα γήν Φυλιστιείμ, καί μέ αύτόν τόν 
τρόπον έφυλάχθη τό Φυλιστιείμ όνομα.

’Ημπορούμεν πρός τούτοις νά είπούμεν, πώς αύτό εγινεν άπό τήν 
άναξιότητα τών "Εβραίων, τών οποίων ή βασιλεία διά τάς διχονοίας έδιχο- 
τομήθη ταχέως καί χωρίς πολυπλασιασμόν τών ονομάτων, ήτοι μή 
λαλουμένου μέ ένα όνομα τού ενός καί μέ άλλο τού άλλου μέρους, άλλά 
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κοινώς και τά δύο μέρη έλέγοντο μέ ένα και το αύτό ονομα, δηλαδή τής 
Παλαιστίνης.

Τέταρτον ώνομάσΟη γή Ιούδα και Ιουδαία* και αν καλα και τό τής 
Ίουδαίας όνομα σημαίνει συνεχέστερου το βασιλείαν τών δύο φυλών, 
’Ιούδα και Βενιαμίν, αί δποϊαι έςήρτηντο του οίκου Δαβίο, πλήν άναμ- 
οισβήτητον είναι άκόμη καί τούτο, ότι Ίουδαία λέγεται προσέτι καί όλη 
ή γή τής επαγγελίας, καθώς έν τώ οε\ Ψαλμώ, Γνωστός έν τή 
Ιουδαία ό Θεός* έπειδή καί έκεί βέβαια β Δαβίδ δέν λαλεί διά ένα 

μέρος, αλλά διά ολην τήν γήν τής έπαγγελίας* οιότιοχι μόνον είς ένα 
μέρος, ήγουν είς τήν χώραν τής Ίουδαίας, άλλά καί είς τήν Σαμάρειαν 
καί Γαλιλαίαν ήσαν Ιουδαίοι καί λαός τού Θεού. Αύτό το ίδιον άκόμη 
εύρίσκεται καί είς τήν νέαν Γραφήν, έπειδή λαλώντας δ Εύαγγελιστής 
διά τήν παρέλευσιν τού ’Ιησού πέραν τού ’ΐοροάνου, λέγει, ΎΗλΟεν είς 
τά όρια τής ’ίουδαίας πέραν τού Ίορδάνου, όπου διά τής 
Ίουδαίας δέν έννοεϊ τό μέρος, δπού έτυχε τής φυλής τού Ιούοα καί Βε

νιαμίν* διότι εκείνο τό μέρος τής γής τής έπαγγελίας, δπού έκληρώΟή 
είς αύτάς τάς δύο φυλάς, ήτον είς τό έδόΟεν μέρος τού Ίορδάνου’ και 
οπόταν λαλή δ Ευαγγελιστής διά έκείνην τήν πάροδον, τότε ήτον δ Ιη
σούς είς τήν Γαλιλαίαν, ή οποία είναι είς τό εοόΟεν μέρος τού Ίορδάνου, 
έπειδή καί ήτον είς τήν Καπερναούμ, καθώς ήμπορούμεν νά τό συνάξω- 
μεν άπό αύτόν τόν ίδιον Ματθαίον, ή δέ Καπερναούμ ήτον πόλις τής Γα
λιλαίας είς τό έδόΟεν μέρος τής θαλάσσης καί τού Ίορδάνου, καθώς 
ήμπορεί καθ’ ένας νά τό ίδή είς τήν γεωγραφικήν περιγραφήν τής γής τής 
έπαγγελίας, καί άπό τήν Καπερναούμ έκίνησεν, δπόταν έπήγε πέραν τού 
Ίορδάνου. Επειδή λοιπόν ή πέραν τού Ίορδάνου χώρα δέν έκληρώΟη είς 
τάς ρηΟείσας φυλάς τού Ιούδα καί Βενιαμίν, έπεται διά τών δρίων τής 
Ίουδαίας πέραν τού Ίορδάνου νά έννοή δ Εύαγγελιστής τούς όρους τής 
γής τής έπαγγελίας άπό τό πέραν μέρος τού Ίορδάνου.

’Αλλά καί δ Πλίνιος κατά ταύτην τήν σημασίαν φαίνεται νά έλαβε 
τήν Ίουδαίαν, έπειδή λέγει, έδόΟεν καί έκεϊΟεν, ωσάν διηρημέναι άπό τόν 
ποταμόν* καί έτι φανερώτερον δ Πτολεμαίος, δ Στράβων καί Τάκιτος, 
ολον έκείνο το διάστημα, είς τό δποϊον έκατοίκησαν όλαι- αί φυλαί τών 
υιών τού Ισραήλ, τό ώνόμασαν Ίουδαίαν.

Είς ποιον δέ καιρόν άρχισαν οί Ίσραηλϊται νά όνομάζωνται Ιουδαίοι, 
καί ή γή Ισραήλ ή ή Παλαιστίνη Ίουδαία, είναι δύο γνώμαι. 'Η μία βε
βαιώνει, πώς οί Ίσραηλϊται άρχισαν νά όνομάζωνται Ιουδαίοι, καί άκολού-

9 
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θως ή γή αύτών ’Ιουδαία, άφ’ ού έχωρίσθησαν αί δέκα φυλαι άπό τάς δύο 
είς τον καιρόν τού Ροβοάμυίού τού Σολομώντος’ούτως άποφαίνεται δ θείος 
‘Ιερώνυμος έν κεφαλαίω έ. τού Ήσαία, επάνω είς έκείνους τούς λόγους* 
Ο αμπέλων Κυρίου Σαββαώθ οίκος Ισραήλ* δπου οιδάσκει πώς 

κατά τούτο διαφέρουσιν ’Ισραήλ και Ιούδα, καΟ όσον πρότερον οΚος 
ο λαός ώνομάζετο ’Ισραήλ, άφ’ ού δέ εγινεν ό μερισμός τού Ισραηλι- 
τικού λαού είς τον καιρόν τού Ροβοάμ, δύο μόνον φυλαι προσεκολλή- 
Οησαν αύτω, ή τού Ιούδα δηλαδή καί Βενιαμίν. Οί έν τή Σαμαρεία 
λοιπόν, ήτοι αί δέκα φυλαι, ώνομάζοντο ’Ισραήλ* έκείνοι δέ, τών οποίων 
έβασίλευον βασιλείς έκ τού γένους Δαβίδ, ώνομάζοντο ’Ιούδα.

'Η άλλη γνώμη θέλει, οτι άρχισαν νά δνομάζωνται ’Ιουδαίοι εύθύς 
οπού εύγήκαν άπο τήν αιχμαλωσίαν* διότι, έπειδή μετά τήν έβδομηκον- 
ταετή αιχμαλωσίαν τής Βαβυλώνος, είς τήν οποίαν ήτον καί ή φυλή 
τού ’Ιούδα, μετά τής βαβυλωνικής σποράς πάντες ώνομάζοντο ‘Εβραίοι 
καί Ίσραηλΐται, μετέπειτα, όταν ήλευθερώΟησαν από τόν βασιλέα τής 
Περσίας Κΰρον, έκεϊνοι οπού έλέγοντο Εβραίοι καί Ισραηλίται, άρχι
σαν νά δνομάζωνται ’Ιουδαίοι, καί ή Παλαιστίνη, ήτοι ή γή Ισραήλ, I- 
ουδαία. 'Η δέ αιτία αύτής τής ονομασίας έστάθη, διατί ό Ζοροβάβελ έφερε 
τούς Ισραηλίτας άπό τήν Βαβυλωνίαν είς τήν γήν τής επαγγελίας, κα
θώς ήμπορούμεν νά τό ίδούμεν είς τά βιβλία τού ’'Εσδρα καί αύτός ήτον 
έκ τής φυλής τού ’Ιούδα, καί έκ τής γενεαλογίας τού Δαβίδ, καθώς είναι 
φανερόν έν τώ γ'. έ. καί ή. κεφαλαίω τού’‘Εσδρα- Πρέπει δέ νά ύπολάβω- 
μεν ομοίως καί διά τούς άλλους, οπού έκυβέρνησαν τούς Ίσραηλίτας μέ- 
χρι τού νεωτέρου 'Ηρώδου, δ οποίος ήτον ’ΐδουμαίος, το όποιον τούτο 
λέγει καί ό θείος 'Ιερώνυμος, μέ όλον δπού παρά τώ ’Ησαία ειπεν άλλέ- 
ως* καί ούτως είναι φανερόν πώς τό ’Ιούδα όνομα κατά τήν γνώμην 
αύτήν έδόθη είς αύτήν τήν χώραν, καί οί οίκήτορές της ώνομάσθησαν 
Ιουδαίοι άπό τής βασιλικής φυλής τού ’Ιούδα τής έςαιρετωτέρας τών 
λοιπών, τής οποίας αρχηγός καί ήγεμών μεταξύ τών λοιπών τού Ιου
δαϊκού λαού ύπήρξεν δ γενναιότατος ’Ιούδας, δ τέταρτος τού μεγάλου Πα- 
τριάρχου υιός, άπό τον όποιον, έξω άπό τούς λοιπούς παρ αύτού γεννη- 
Οέντας λαμπρο,τάτους άνδρας, έγεννήθη δ Ζοροβάβελ, καί άλλοι οπού είς 
τήν γήν τής έπαγγελίας έβασίλευσαν, μετά τήν έπάνοδον τών υιών 
Ισραήλ άπό τής βαβυλωνικής αιχμαλωσίας.

Ποία δέ νά είναι ή άληθεστέρα γνώμη άπό αύτάς τάς δύο, ας τό έξε- 
τάζουσιν άλλοι, όσοι δηλαδή έχουσι καιρόν καί άδειαν* είς ήμάς όμως, 
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καθώς και είς άλλους, πιθανωτέρα γνώμη φαίνεται ή ύστερα, οτι δηλαδή 
οί 'Εβραίοι ώνομάσθησαν Ιουδαίοι άπδ τής φυλής του Ιούδα, δπού ήτον 
έξαιρετωτέρα, τής οποίας μετά τήν βαβυλωνικήν έςουσίαν ήγεμών και 
διοικητής ύπήρξεν ό Ζοροβάβελ, και παρ αυτών τών οίκητόρων ή Παλαι
στίνη έκλήθη Ίουδαία' έπειτα σιμά είς τούτο, δτι καί ή μερίς τής φυλής 
’Ιούδα ήτον το κυριώτερον μέρος τής επαρχίας αύτής.

'Η ερμηνεία τής Ιούδα φωνής είναι έπαινος, ή δμολόγησις, οθεν 
’Ιουδαίοι οί δμολογούντες λέγονται' καί αληθώς είς τήν ’ίουδαίαν οί Ι
ουδαίοι έδόξαζον καί ώμολόγουν τδν Θεδν, διότι είς αύτούς ήκμαζεν ή ίε- 
ρωσύνη, ή Ουσία, ό ναός, δ θείος νομός, καί ή τού Θεού λατρεία.

’Ενταύθα δέ χρεία είναι νά σημειωθή καί τούτο, οτι αν καλά καί το 
όνομα ’Ιούδα καί Ίουδαία σημαίνει συνεχέστερου το βασίλειον τών δύο 
φυλών Ιούδα καί Βενιαμίν, καθώς είπομεν, τδ όνομα τού Ισραήλ ση
μαίνει ομοίως συνεχέστερον το βασίλειον τών οέκα φυλών δπού έςήρτην- 
το τού Ίεροβοάμ, καί ούτω λέγεται, οτι δ Ροβοάμ νά έβασίλευσεν έπί 
Ιούδα, δ δέ Ίεροβοάμ έπί ’Ισραήλ' όμως ένίοτε συγχέονται καί αύτά, 
διότι Ιούδα ποτέ μέν όνομάζεται ’Ισραήλ, καθώς έν τώ δ\ κεφαλαίω 
τού Ίερεμίου, ένίοτε δέ άντί τού μέρους έκείνου όπου έδόθη τής φυλής τού 
Ιούδα, καθώς είς έκείνό τού Δανιήλ' ΎΗν δέ Άββακούμ δ Προφή

της έν τή Ίουδαία καί είς έκεϊνο τού Ίωάννου (α)* Μετά δέ ταύτα 
ήλθεν ό Ιησούς (άπδ Ιερουσαλήμ δηλονότι, ητις ήν έν τή μοίρα τού 
Βενιαμίν, καθώς είναι φανερόν είς τδ ιή. καί κή. τού Ιησού) καί οί 
μαθηταί αύτού είς τήν Ίουδαίαν γήν, ήτοι είς τήν γην τής μοίρας 
τού Ιούδα, καί άλλού συνεχώς' τά οποία αύτά δύο ονόματα πρέπει νά τά 
παρατηρώμεν είς τήν άνάγνωσιν τών θείων Γραφών.

Πέμπτον λέγεται γη έπαγγελίας, διά τήν γεγενημένην τώ Αβραάμ 
έπαγγελίαν (ώς καί τοΐς λοιποίς Οείοις Πατράσιν), είς τήν οποίαν ήλθεν 
άπδ το Ούρ τών Χαλδαίων, προσταχθείς άπδ τόν Θεόν, καθώς λέγεται 
είς τήν Γένεσιν (β)' ^Εξελθε έκ τής γής σου, καί έκ τής συγ
γένειας σου, καί έκ τού οίκου τού πατρός σου, καί οεύρο 
είς γήν, ήν άν σοι δείξω. Όθεν δ ’Απόστολος πρδς ’Εβραίους (γ)' 
Πίστει παρφκησεν (δ Αβραάμ) είς τήν γήπ τής έπαγ
γελίας' Ο γάρ Θεδς έπηγγείλατο κύτώ (τώ Πατριάρχη 
ήμών Αβραάμ) δούναι είς κατάσχεσιν αύτήν (δ)’ καθώς

(α) Κεφ. γ'. 22. (β) Κεφ. ιβ\ |. (γ) Κεφ, ιά. 9. ($) Πράξ. ζ'. 5. 
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καί ό ίδιος αύτός Θεός ούτω τήν φανεροί οι’ άλλων ίσοουνάμων λέξεων*' 
δ'Οεν παρά τώ Ιεζεκιήλ (α)* Διότι έγώ Κύριος ό Θεός, έν τώ 
είσαγαγείν με υμάς είς τήν γήν τού Ισραήλ, εις τήν γήν 
ήνήρα τήν χ εϊρά μου τού δούναι αύτήν τοίςπατράσινύμών. 
καί έν τοίς ΆριΟμοΐς (β)’ -Τήν γήν, ήν ώμοσα τώ Αβραάμ, καί 
Ισαάκ, καί Ιακιόβ.

"Εκτον, αν καλά καί αύτή ή γή νά έδόΟη τοίς Τσραηλίταις παρά τού 
Θεού, όμως λέγεται καί γή τού ίδιου Θεού, πλήν οχι κατά τήν έννοιαν 
έκείνην, καθ’ ήν ολη ή γή είναι τού Θεού’ Τού Κυρίου ή γή, καί το 
πλήρωμα αύτής (γ)’ καί είναι Κύριος τού παντός ’Ε ξ ο μ ο λ ο γ ο ύ μ α ι 
σοι Πάτερ, Κύριε τού ούρανου καί τής γής (δ)’ άλλά κατάτινα 
ξεχωριστόν καίίδιάζοντα τρόπον, έπειδήκαί είς αύτήν τήν γήν κατέστησε 
τον θρόνον τής βασιλείας αύτού, δηλαδή έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ, 
καί έν τώ Ιεροσολυμιτικώ Ναώ ηύοόκησε νά λατρεύεται είς τον Μωσαϊ- 
κόν νόμον μέ διαφόρους Ουσίας καί λατρείας, καθώς είναι -φανερόν είς 
τούς ιερούς Κώδικας.

'Οτι λοιπόν λέγεται καί γή ιδιαζόντως τού Θεού, είναι φανερόν Ψαλ- 
μώ πέ. Ηύδόκησας Κύριε τήν γήν σου. Λευϊτικόν (ε). Έμοί 
γάρ έστιν ή γή. Τωήλ (ç). ’"Εθνος άνέβη επί τήν γήν μου’

"Εδβομον λέγεται άλλοτε απλώς γή, καί άλλοτε μετά προσθήκης τού 
πασα, ώς τό, Όδέ Θεός ήμών προ αιώνων υπάρχων σωτηρίαν 
είργάσω έν μέσω τής γής (ζ)* άναμφιβόλως δέ ενταύθαγήνλέγειτήν 
’ΐσραηλιτικήν γήν. 'Ιερεμίας (η)’’ΕπΙ πάντας τούς κατοίκοΰντας 
τήν γήν. ’Ιεζεκιήλ (0) Το πέρας ήκει έπι τάς τέσσαρας πτέρυ
γας τής γής’δ Απόστολος ’Ιάκωβος (ι)* Εν τώ και ρω τού Ήλιου 
ούκ εβρεξεν έπί τής γής ενιαυτούς τρεις καί μήνας εξ’ τήν 
οποίαν ιστορίαν άναφέροντας ό ιερός Λουκάς (ια) προσθέτει τό, πάσα, λέγων, 
έπί πάσαν τήν γήν.’Εκδέ τής ά. Βασιλ. (ιβ), δ'Οεν έλήφΟη ή πηγή τής 
ιστορίας παρά τοίς ίεροίς ’Αποστόλοις,λείπει τό, πάσα’ Ούκ έγένετο 
δετός έπί τήςγής'καίάλλαχού (ιγ)’Καίδώσω δετόν έπί πρόσω- 
πον τής γής.

(α) Κεφ. κ'. 42. (β) Κεφ. λβ'. 11. (γ) ά. ΚομνΘ. ί. 28. (δ) Ματθ, 
ιά. 25. καί Αουκ. ί. 21. (ε) Κεφ. κέ. 23. (ç) Κεφ. ά. 6 καί γ'. 2. βλ. καί 
ίερεμ. ιςί 18. Ιεζεκ. λς'. 5 καί λή. 6. (ζ) Ψαλ. ογ'. 1 2. (χ) Κεφ. ά. 1 4. 
(θ)Κεφ. ζ'. 2. (ι) Κεφ. ί. 17. (ια) Κεφ. δζ 25. (ιβ) Κεφ. ιζ'. 7.
(ιγ) Αύτ. r/f. 1.
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Αύτά τά ρητά τινές τών ιερών εξηγητών λαμβάνουσιν άπλώς οιά ο- 
λην τήν Οικουμένην, τινές δέ διά μόνην τήν Ιουόαϊκήν γην' οί "Εβραίοι 
όμως κοινώς τά έννοούσι διά μόνην τήν Ισραηλιτικήν γην’ άλλά καί 
το παρά τώ Εύαγγελιστή ΜατΟαίω (α)' λεγόμενον, Σκότος έγένετο 
έπί πάσαν τήν γήν, τινές μέν το έκλαμβάνουσι διά ολην τήν γήν, 
τινές δέ διά μόνην τήν ’Ιουδαίαν.

’Ογδοον καί τελευταΐον λέγεται αγία γή, τόσον παρά τοΐς Ίουδαίοις, 
όσον καί παοά τοΐς Χριστιανοΐς, πλήν κατ’ άλλον καί άλλον τρόπον. 
Παρά μέν τοΐς Ιουδαίοις, ώςήδη ανωτέρω ειρηται, λέγεται γή του Θεού, 
επειδή καί κατ’ έξαίρετον λόγον εις αύτήν ήΟέλησε νά λατρεύεται, καί 
ότι ό Θεός ταύτην έπηγγείλατο τοΐς Πατράσι τοΐς άγίοις, καί έν τώ 
ίδίω καιρώ έξώσας όλα τά αλλόφυλα έθνη άπ’ αύτήν, τήν εδωκεν εις 
κατάσχεσιν αύτών’ παρά δέ τοΐς Χριστιανοΐς, καί δι’ αύτο τούτο, όμως 
καθ’ ύπερονήν καί ύπερτέραν έννοιαν διά τά γεγονότα δηλαδή έν αύτη 
θεία τής νέας χάριτος μυστήρια, το όποιον αύτο όνομα, άν καλά καί 
κατά τήν πηγήν φαίνεται τών άλλων ύστερώτερον, όμως είναι κατά τήν 
αξίαν καί ύπεροχήν έξοχώτερον. Λέγεται λοιπόν γή άγία κοινώς, καί 
παρά τοΐς ’ίουδαίοις καί παρ’ ήμΐν, έπειδή καί δέν ώνομάσΟη πρότερον 
μέ τοιούτον όνομα, παρά άφ’ ού ήκμασεν εις αύτήν το σέβας τού Θεού, 
καί άφ ’ ού ήγιάσΟη μέ τήν παρουσίαν καί τά ζωοποιά πάθη τού Κυρίου 
ήμών. Λύτή ή ονομασία φαίνεται έν τή Σοφία τού Σολομώντος (β)’ Τούς 
παλαιούς οίκήτορας τής άγιας σου γήςμισήσας’ καί β . Μακκ. ά. ζ \ 
Από τής άγίας γής, ένθα λαλοΰσιν έπί τούτου διά τήν Ιουδαίαν, καθώς 
έκ τών έξής λόγων φανερώς άποδείκνυται γή άγία, διότι έκεϊ εις τον και
ρόν τού παλαιού νόμου ήκμασεν ή λατρεία τού Θεού' έκεϊ τώ άΟανά- 
τω Θεώ έπροσφέροντο εύπρόσδεκτοι Ουσίαι (όταν εις άλλα μέρη έΟύοντο 
Ουσίαι είς τά είδωλα, καί έλατρεύοντο τά έργα τών ανθρωπίνων χειρών), 
άλλά και τά τοΐς άλλοις άνΟρώποις άπόκρυφα, ούράνια και θεία μυστή
ρια, τοΐςοίκηταΐς ταύτηςτής γής άπεκαλύφθησαν,τού Δαβίδλέγοντος (γ)· 
Ού/ ούτω έποίησε παντί έ'Ονει, καί τάς κρίσεις αύτού ούκ 
έδήλωσεν αύτοΐς’καί πάλιν (δ). Γνωστός έν τή Ιουδαία δΘεός, 
έν Ισραήλ μέγα τό όνομα αύτού’ διότι έγέννησεν αύτη ή άγία 
γή έπισήμους άγίους Πατριάρ/ας, Προφήτας, ’Αποστόλους, Μάρτυρας, 
Λευίτας, καί άλλους πολλούς άγιότητι καί μαΟήσει διαπρέψαντας καί

(α) Κεφ. κζ'· 4δ· (β) Κεφ. ΐβ', 3. (γ) Ψαλμ. ρμζ'. 20. (δ) Αύτ. οέ. 1. 
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εύαρεστήσαντας τώ Θεώ, άνδρας και γυναίκας’ διατί εις αύτήν έπληρώ- 
Οησαν τά σύμβολα του παλαιού νόμου είς τον καιρόν τής χάριτος, όταν 
είς αύτήν δ Λόγος σάρξ έγένετο, καί έκ τής Παρθένου Μαρίας έφάνη δ 
Χρίστος ό Υίδς τού Θεού, καί γεννηθείς έξ αύτής δρατδς, καί άνθρωπος 
γενόμενος, τοίς άνΟρώποις συνανεστράφη’ είς αύτήν έΟαυματούργησεν, 
έπρόβαλε τδν λόγον τής ζωής, καί έφανέρωσε τής άνΟρώποις τδ όνομα 
τού Πατρδς αύτού’ είς αύτήν διά τήν σωτηρίαν τών ανθρώπων εδωκεν 
τώ Πατρί αύτού είς ολοκαύτωμα τδ αίμα καί πνεύμα αύτού’ είς αύτήν 
άνηγέρΟη, άνέβη είς ούρανούς, καί τοίς πιστεύουσιν αύτφ έπεμψε τδ 
Πνεύμα τδ πανάγιον’ άπ’ αύτήν έδιαμοιράσΟησαν οί ’Απόστολοι είς όλον 
τον κόσμον, διά νά διδάξουν τδ Εύαγγέλιον παντί πλάσματΓ είς αύτήν 
τέλος πάντων έλεύσεται επί νεφελών τού ούρανού δυνάμει πολλή καί 
μεγαλειότητι δ υίδς τού ανθρώπου, διά νά κρίνη όλα τά γένη, καί νά 
άποδώση έκάστω κατάτά έργα αύτού, τόσον καλά, όσον κακά, δπού, άπο- 
βληθέντων τών κακών είς τδ πυρ τδ αιώνιον, νά φέρη τους έκλεκτούς 
είς γήν άγίαν, είς γήν ζώντων.

Έν συντομία, δικαίως καί άρμοδίως λέγεται γή άγια, διότι είς αύ
τήν δέν είναι βήμα ποδός, δπού νά μή τδ έλάμπρυνε, καί νά μή το ήγία- 
σεν, ή τδ σώμα, ή ή σκιά τού Σωτήρος, ή ή ένδοξος παρουσία τής 
άγιας τού Θεού Μητρδς, ή ό περίβλεπτος τών ’Αποστόλων έσμος, ή τδ 
έκχυΟέν τών Μαρτύρων άξιοτίμητον αίμα.

Διά ταύτα όλα λοιπόν ή χώρα αύτή είναι καί ονομάζεται άγια, καί 
ταύτα τά μέχρι τούδε λεχΟέντα περί τών κοινώς ονομάτων τής άγιας γής 
ικανά, άν καλά καί διάφοροι τής δίδουσι καί άλλας ονομασίας, δηλαδή 
λέγοντές την γην καταπαύσεως, ώς λέγει δ Προφήτης (α),'Ως ώμοσα έν 
τή οργή μου, εί είσελεύσονται είς τήν κατάπαυσιν μου' 
(ήτοι είς τήν γήν τής επαγγελίας, καθώς κοινώς οι Διδάσκαλοι τδ έξη- 
γούσι, μέ τδ νά είναι τόπος τής αιωνίου άναπαύσεως, είς τήν οποίαν ώς 
άπδ πόνον είς άνάπαυσιν έξ Αίγυπτος οί Ίσραηλίται έπανήλΟον)’ καί γήν 
ζώντων, οτι είς αύτήν τδ πάλαι καί μόνην έλατρεύετο δ άληΟής ζών Θεός’ 
Γνωστός γάρ έν τή ’ίουδαία δ Θεός(β), βθεν και ιοιον τού Θεού έπί- 
Οετον είναι τδ νά ονομάζεται κυρίως ζών, ώς το, Ε ί ς τόνΘεδντδν ισχυ
ρόν τδν ζώντα(γ)’ καί Φοβερόν τδ έμπεσείν είς γ είρας Θεού 
ζ ώ ν τ ο ς (δ)’ έτικαί κληρονομιάν, καί κυριότητα Θεού.Πλήν τόσον αύτά,δσον

(α) Ψαλμ. ηδ'. 12. (β) Αύτ. οέ. 1. (γ) Αύτ, μά, 2. (δ) Εβρ, β'. 31* 
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καί άλλα παρόμοια τούτοι; καί ισοδύναμα, αν καλά καί νάλέγωνται αληθώς 
περί τής αγίας γής, μερικώς όμως ειρημένα, καί όιάτινα ίοίως αποτελέ
σματα, οέν πρέπει νά κατατάττωνται καί νά συναριθμούνται μέ τά άνω 
ειρημένα, έπειδή καί ποτέ δέν ήλθον, μήτε ελαβον τοιαύτην y ρήσιν, όπου 
νά ονομάζεται ή επαρχία τής Παλαιστίνης καί με αύτα κοινώς, ώς ώνο
μάσΟη μέ τά προειρημένα έπτά.

K Ε Φ A A A I Ο Ν Γ'.

Είς ποιους πρώτον έδδθη ή γή τής επαγγελίας, 

και ποιος πρώτον τήν έκυρίευσε νομίμως καί δικαίως.

^^μολογούμενον είναι καί βέβαιον είς όσους πιστεύουσι τή θεία Γραφή, 

ότι καθώς [ισ. γρ. εύθύς] μετά τόν κατακλυσμόν ή κατοικουμένη άπασα 
γή έμερίσΟη είς τόν Σήμ, Χάμ καί Ιάφεθ, διό καί έκαστον τριτημόριον 
αύτής τής γής έκληρώΟη είς ένα έξ αύτών, έκ τών οποίων είς το έν ήτον 
καί ή γή τής έπαγγελίας. Τούτο τό ιστορεί ό θειος Μωϋσής είς τό ί. τής 
Γενέσεως, καί είναι έ'ξω πάσης αμφιβολίας' ή απορία δέ μένει είς τούτο, 
είς ποιον έδιωρίσθη αύτη ή άγία γή, καί ποιος άπο τούς υιούς τού Νώε 
πρώτον δικαίως καί νομίμως τήν έκυρίευσεν ; Είςταύτην τήνζήτησιν ούο 
γνώμαι εύρίσκονται διαφωνούσαι* ή πρώτη είναι τών 'Εβραίων, τήν οποίαν 
πολλοί τών παλαίοτέρων καί νεωτέρων σοφών τήν ήκολούθησαν, ότι 
ή γή τής έπαγγελίας νά έπαραδόΟη πρώτον είς τόν Σήμ τον πρωτότοκον 
τού Νώε, καί ότι αύτόςκαίοί υιοί αύτού νά έστάθησαντής αύτής γής οε- 
σπόται καί κύριοι νόμιμοι· λέγουσι γάο, ώς ό Νώε άπό θείου Πνεύματος 
οδηγηθείς, έδιαμέρισεν είς τούς τρεις του υιούς τον Σήμ, τον Χάμ καί 
τόν Τάφεθ, ολον τον τότε εγνωσμένου κόσμον, καί πώς ή γή ή άγία νά 
έδόθη τω Σήμ· τήν διανομήν δέ ταύτην τήν ιστορεί ό άγιος ’Επιφάνι- 
ος, δ και οπαδός τής γνώμης ταύτης, προς το τέλος τού.. Αγκυρωτού, 
ουτω λέγων αύτολεξεί.

’Ιστασι πάντες τον δίκαιον Νώε, λείψανον τού κόσμου 
γεγονότα μετά τόν κατακλυσμόν.'Ως ούν παρελείφθη αύτός 
τε καί οί τρεις υιοί αύτού, οΐα δίκαιος ών, και τούς εαυτού 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



; *
r

16

παίδας εύλαβείς καΟιστάναι πειρώμενος, ίνα μή τοίς αύ- 
τοίς ύποπέσωσι κακοίς, ώς και οί έν τω κατακλυσμω, ού 
μόνον διά λόγων τούτοις τήν εύλάβειαν παρετιΟει, αλλά 
καί οιά όρκου άφ’ ένος έκάστου αύτών την προς τονάοελ- 
φόν εύνοιαν άπήτησε. Και διαμερ/ζει μέν, ώς κληρονόμος 
του κόσμου καταστάς ύπό τοϋ Θεού, τοίς τρισίν υίοίς αυ
τού τον παρόντα κόσμον ύπο κλήρους διελών, καί έκάστην 
μερίδα κατά κλήρον έκάστω άπονέμων, καί τω μέν Σήμ τώ 
πρωτοτόκφ έπέπεσεν ό κλήρος άπο Περσίοος καί Βάκτρων 
£ως Ινδικής, όως τής χώρας Ρινοκουρούρων, άναμεσονΑι- 
γύπτου και Παλαιστίνης, αντίκρυ τής έρυΟρας θαλάσσης’ 
καί μετ’ ολίγον τό αυτό παραστένει, αριθμώντας τούς κατοικιστάς τής 
Παλαιστίνης καί τούς Εβραίους εις τον καιρόν τού Σήμ’ έπειτα, άλλων 
τινών λεχΟέντων, έπαναλαμβάνοντας τόν λόγον λέγει, οτι ή Παλαιστίνη, 
καί πάντα τά πλησίον αύτής, εις τον κλήρον τού Σήμ έπέπεσεν. ’Επιβε- 
βαιοϊ ταύτην τήν γνώμην καί ή παράδοσις τών Σύρων, ότι δ Νώε ομού 
μέ τάς επαρχίας τού κόσμου νά έδιαμέρισε καί τά οστά τού Άδάμ εις 
τούς υιούς του, καί έοωκε τό κρανίον τω Σήμ με τήν επαρχίαν εκεί
νην, τήν οποίαν λέγομεν ’ίουδαίαν' άλλά καί δ ίδιος Μωύσής φαίνεται να 
φανερώνη το αύτό είςτήνΓένεσιν(α), ένθα, άφ’ού ώμίλησε περί τής έλεύ- 
σεως τού Αβραάμ εις τόν τόπον Συχέμ, καί εις τήν Δρύν τήν υψηλήν, 
έπρόσΟεσεν, Ο ί δέ Χαναναϊοι τότε κατώκουν τήν γήν, θέλοντας 
νά σημειώση μέ τούτο, πώς αδίκως παρά τών Χαναναίων άφηρέΟη ή γή 
Χαναάν, επειδή καί άπέβλεπεν ώς fe εις τόν ’Αβραάμ, ώς καταγόμενον 
άπό τον Σήμ.

Εις αύτήν τήν γνώμην έστάΟη καί δ θείος 'Ιερώνυμος, έπιστολή ρκΟ , 
προς τόν Δάρδανον, καί άλλοι πολλοί Διδάσκαλοι μεγάλου ονόματος,

’'Επειτα εις τούτο πείθει καί ό λογαριασμός’ διότι όντας δ Σήμ πρω
τότοκος υιός τού Νώε, Οείω Πνεύματι φωτισθείς δ πατήρ αύτού Νώε 
έγνώρισε, πώς εις έκείνην τήν έπαρ/ίαν έμελλον νά ριφθώσι τά πρώτα 
θεμέλια τού σκιώδους Ναού τού Σολομώντος, και πώς ή οικοδομή τού 
αληθινού καί άΐδίου Ναού τέλος πάντων έμελλε νά κατασκευασθή καί 
να τελειωθη επάνω ε·ς το θεμέλιον τών Αποστόλων καί Προφητών, 
βντος ακρογωνιαίου λίθου αύτού τού Χριστού, καί μάλιστα διά τήν άςίαν

W Κεφ. ψς Ç.
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τού Σωτήρος, και πάντων τών Πατριάρχων, και παντός τού αγίου λαού, 
οπού έκατάγοντο άπ’ έκείνον, εύλόγως τούτον τον τόπον τον έδιώρισε 
τώ Σήμ, διότι δέν ήτον δίκαιον .νά άφαιρεΟή αυτός ο τόπος άπ αύτού, 
καί νά δοθη είς άλλους, τόσον διά τά πρωτοτόκια, όσον καί διότι τον 
ήλευΟέρωσεν άπό τήν ύβριν τού τολμηρού Χάμ, τήν οποίαν καί’
αύτήν έπρογνώρισεν ό Νώε Οείω Πνεύματι.

'Η άλλη καί δευτέρα γνώμη, εναντία τής πρώτης, θέλει πώς νάέδό- 
Οη ή γή τής έπαγγελίας είς τόν Χαναάν, έγγονον τού Νώε, υιόν τού Χάμ, 
καί είς τούς έξ αύτού καταγομένους, καί παρ εκείνων νομίμως καί δι
καίως νά έκυριεύθη, καί όχι άπό τούς υιούς τού Σήμ. Θεμελιούται καί 
αύτή ή γνώμη έκ τού ί. κεφαλαίου τής Γενέσεως, ένθα άπο τού ιέ. έοα- 
φίου έως τού κ . φαίνεται φανερά πώς εκείνη ή γη, ή οποία μετά ταύτα 
ώνομάσΟη ’Ιουδαία, παντελώς δέν έξουσιάσΟη παρά τού Σήμ, ή τών υιών 
αύτού, άλλά άπό τούς υιούς τού Χαναάν, οί οποίοι είναι υιοί τού Χάμ, 
καί άπ’ έκείνους ώς άπό πατρικού ονόματος νά ελαβε καί τήν τοιαύτην 
επωνυμίαν, νά λέγεται γή Χαναάν καί Χαναναία, ώς είρηται ανωτέρω.

• ’'Επειτα, άν εκείνη ή γή άπέβλεπε δικαίως είς τούς άπογόνους τού 
Σήμ, καί άκολούθως τούς 'Εβραίους, τίνι τρόπω ειπεν δ Θεός τω Αβρα
άμ, ’ΕξελΟε έκ τής γής σου, καί έκ τής συγγένειας σου, καί 
έκ τού οίκου τού πατρός σου, και δεύρο είς γήν, ήν άν σοι 
δείξω (α); τουτέστι τήνγήν Χαναάν. Κατά τίνα τρόπον λοιπόν έξερχόμε- 
νος είς αύτήν, έξήρχετο έκ τής οικείας γής ; ’Ανίσως καί αύτή ή γή έπα- 
ραδόθη είς τούς υιούς καί άπογόνους τού Σήμ, έκ τής σειράς τού όποιου 
ητον καί αύτός δ Αβραάμ. Διά νά είπούμεν λοιπόν, πώς ό Αβραάμ ύπη- 
κουσε τή φωνή τού Κυρίου, επόμενον είναι νά είπούμεν, οτι ή μέν Μεσο
ποταμία ήτον ή κατά φύσιν έκείνου γη καί τών πατέρων αύτού, ή δέ 
Χαναάν άλλοτρία· καί φυσική κληρονομιά τών καταγομένων έκ τού Χα
ναάν τού υιού του Χάμ.

Αύτά καί άλλα τινά παρόμοια τούτοις είναι τά έπιχειρήματα τής 
οευτέρας γνώμης’ καί αν καλά, όταν δ λόγος καί ή ζήτησις δέν είναι περί 
θείων δογμάτων, ή άλλων τινών άμφιβολιών καί ζητημάτων γρα
φικών, τά οποία έξετάσΟησαν κοινώς άπο Οικουμενικά; Συνόδους, καί 
ιερούς Διδασκάλους, καί Πατέρας, καί έστέρχθησαν καί έκυρώΟησαν έξ 
ίσου παρα πάσινώς όμολογούμενα καί πιστευόμενα, άλλά είναι δι’άλλα 

(α) Γεν. I.
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τινά, τά ’όποίά τινες μεγάλου ονόματος Διδάσκαλοι ή ούτω τά έλαβον 
κατά παράδοσιν, ή ούτω τά έπρόβαλον, δέν είναι τότε μήτε άπαίσιον, 
μήτε εναντίον είς τήν αλήθειαν και είς τήν εύσέβειαν νά άναχωρήση τινά; 
άπδ τήν γνώμην των και να άκολουθήση άλλην, όταν είναι ισχυρός δ 
λόγος, ώς καί δ Νύσσης θείος Γρηγόριος έν τώπερί ζΥναστάσεως πρώτω 
λόγω σοφώς λέγει (περί τού άριθμούδηλαδή τώντριών ήμερων τής του Κυρίου 
ήμών ’Αναςάσεως)Είτε δρθδν, είτε καί μή, έντή κρίσείτώνάκροατών 
καταλείψομεν’ ού γάρ άπόφασις δ λόγος έστιν, άλλά γυμνασία 
καί ζήτησις* οθεν καί είς τήν παρούσαν άμφιβολίαν δέν άκολουθεί 
καμμία μέμψις είς έκείνον δπού κρατήσει τήν πρώτην ή τήν δευτέραν ^ω
μήν' πλήν ή πρώτη είναι δοκιμωτέρα καί άσφαλεστέρα τής δευτέρας, 
το ένα, οτι ισχυρότεροι είναι οί λογαριασμοί τής πρώτης παρά τής δευ
τέρας’ τδ άλλο, οτι, όταν ή έναντία γνώμη είναι καί πλέον αδόκιμος, 
καί οί λογαριασμοί της πλέον άνίσχυροι, άναιοείας σημείον είναι νά άφήση 
τινάς τήν παράδοσιν καί γνώμην τών έγκρίτων Πατέρων, καί νά άκολου- 
θήση άλλοις. Καί έπειδή οί λογαριασμοί τής πρώτης γνώμης είναι καί 
άληθέστεροι καί ισχυρότεροι τής δευτέρας, καί τούτην έδέχθησαν καί 
οί ιεροί Διδάσκαλοι μεγάλου δνόματος, καί έπί σοφία καί άγιότητι καί 
εύσεβεία διαπρέψαντες, καί άμα πολυμαθέστατοι καί ειδήμονες τών ε
βραϊκών παραδόσεων, όποιος έστάθη δ άγιος Έπιφάνιος, δ καί τώ γένει 
'Εβραίος, καί δ θείος 'Ιερώνυμος, δ τής εβραϊκής γλώσσης καί τής παλαιός 
Γραφής έζαίρετος έρμηνεύς καί διδάσκαλος" όταν αύτοί, τοιούτοι οντες, 
λαλώσι περί τών ιδίων τους γραμμάτων, ούδαμώς είναι δίκαιον ή νάπρο- 
κρίνη τινάς ή νά άκολουθήση άλλους, λαλούντας μέ φαινομένους νεωτε- 
ρικούς άνισχύρους λογισμούς. '’Οτι δέ δ ίερδς ’Επιφάνιος φανερά κρατεί 
τήν πρώτην γνώμην, είναι άναμφίβολον έκ τών άνω ειρημενων αυτού 
λόγων, καί σαφέστερον άπδ τά μετ ολίγον άκόλουθα, τα όποια αύτολε^εί 
ούτως έχουσι.

«Τούτων τοίνυν τών έθνών ούτως έκ τών τριών υιών τού Νώε γεγο- 
» νότων, καί τριχή τού κόσμου τοίς τρισίν υίοίς διαμερισθέντας, ώς προ- 
« εΐπον, όρκος άπητήθη παρ’ αύτών ύπδ τού πατρδς, μηδένα έπεμβαίνειν 
« τώ τού άδελφού κλήρω, τδν δέ ύπερβαίνοντα τήν τού όρκου διαταγήν 
« έξολοθρεύεσθαι έν τώ ορκω καί παν τδ σπέρμα αύτού.

« ’Επεί ουν έν τώ κλήρω Σήμ ή Παλαιστίνη ύπέπεσε καί πάντα τά 
« πλησίον αύτής, πλεονέκτης ών δ Χαναάν υίδς Χάμ, έπήλθε τή Παλαι- 
» στίνη ύστερον γή, τουτέστι τή Ίουδαία, καί άφαρπάζει αύτήν. ’Εμακρο- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



19

«θύμει δέ ό Θεός διδούς χρόνους μετάνοιας, ίνα μετανοήσειαν οί έκ τού 
« Χάμ καί άποδώσωσι τοΐς τού Σήμ τήν ίδιαν κληρουχίαν* εκείνοι δέ ού 
» μετενόουν, άλλ’ήθελον τδ μέτρον αύτών πληρώσαι. Τότε δ Θεδς μετά 
» πολλά; ύστεοον γενεάς, δίκαιο; ών, έκοικεϊ τήν παράβασιν τού όρκου* 
» ούτω γάρ έ'δει πληρωθήναι τδ Άμορραΐον μέτρον. Σήμ γάρ γέννα τδν 
» Άρφαξάδ, Χάμ δέ γέννα τδν Χαναάν, Χαναάν δέ γέννα μετά τήν πλεο- 
«νεξίαν τδν ’Αμορραΐον, και τδν Γεργεσαΐον, καί Φερεζαίον, καί Εύαιον, 
«καί Άρουκαΐον, καί Άράδιον, καί Σιδώνιον. Άριθμούνται τοίνυν αίγε- 
* νεαί ούτως, εως τή; του Σήμ έκδικίας. Σήμ δ πλεονεκτηθείς γέννα τδν 
« Άρφαξάδ, ώ; εΐπομεν* Άρφαξάδ γέννα τδν Κίνα, Κίνα τδν Σάλα, Σάλα 
« τδν "Εβερ, καί γίνεται ή Πυργοποιία* *Εβερ γέννα τδν Φαλέκ, καί γίνεται 
«γής καί γλωσσών διαμερισμός* Φαλέκ γέννα τδν Ραγάν, τδν Σερούχ’ 
«Σερούχ τδν Ναχώρ, Ναχώρ τδν Θάρρα, Θάρρα τδν Αβραάμ, Αβραάμ 
« τδν ’Ισαάκ, Ισαάκ τδν ’Ιακώβ, τδν έπονομασθέντα ’Ισραήλ, έξ ού περ 
» οί ΙσραηλΐταΓ Ιακώβ τδν Ιούδαν, Ιούδας τδν Φάρες, Φαρές τδν Εσρώμ, 
» ’Εσρώμ τον ’Αράμ, Άράμ τον ’Αμιναδάβ, Άμιναδάβ τδν Ναασσών καί 
« τον Σαλμών.

» Αύτη ή γενεά τών άπδ τού Σήμ γεγεννημένων. Τούτους^ούν άδικηθέν- 
» τας ύπό τών υιών Χάμ, καί τδν ’ίδιον τόπον άφαιρεθέντας, έκδικεΐ ό Θεδς, 
« έξολοθρεύσας τούς τού Χαναάν κατά τδν όρκον αύτών, καί τδ σπέρμα 
« τού Σήμ απολαμβάνει τήν ιδίαν χώραν. Ούκ ήδίκησεν ούν δ Θεδς, τά 
«δίκαια έκάστω μέρει άπονέμων.

Εκ τούτων λοιπόν έγινε φανερόν, ότι ή πρώτη γ^ώμη είναι αληθέ
στερα καί βεβαιοτέρα* πρδς δέ τούς λόγους τής δευτέρας ρώμης πρόχει
ρος ή άπάντησις, καί είναι αύτη.

’Εκείνη ή επαρχία πρώτον μέν αληθώς έπεσεν είς τόν κλήρον τού 
Σήμ, άλλ’ ύστερον δ Χαναάν υιός τού Χάμ, πλεονέκτης ών, ώς ανωτέρω 
λέγει δ άγιος Έπιφάνιος, καί δυνάστης, καί ύπερισχύσας τών απογόνων τού 
Σήμ, νεωτερίσας έπέβη τοΐς δρίοις τή; γής, ώ; λέγει καί δ Κέδρινος, και 
δυναστικώς ήρπασε τήν χώραν αύτήν άπδ τού; φυσικούς της κληρονόμους, 
τούς απογόνους τού Σήμ, καθώς τό ίδιον πάσχουσι καί άλλαι χώραι. Έμα- 
κροθύμει δέ δ Θεός είς τούς απογόνους τού Χάμ άχρι καιρού, περιμένον- 
τα; νά μετανοήσωσι καί νά έπιστρέψωσι τήνχώρα^, οπού αδίκως ήρπασαν, 
είς τούς ίδίους της κληρονόμους* έπειδή ομω; καί δέν έμετανόησαν, ύστε
ρον δ Θεός, ώς δίκαιος κριτής, τήν έπήρεν άπ’αύτούς χωρίς το θέλημά 
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τους, καί τήν εδωκε μετά πολλάς γενεάς πάλιν εις τούς φυσικούς κληρο
νόμους, τούς απογόνους τού Σήμ,

Εις τό άλλο δέ οπού λέγουσιν, οτι, άνήχώρα αυτή έδοθη τώ Σήμ καί 
τοΐς άπογόνοις αύτού, τίνι τρόπω λέγει δ Θεός, εξελΟε έκ τής γής 
σου, καί τά έξής ; τούτο μήτε άξιον είναι διόλου τίνος λόγου καί απο
λογίας, επειδή καί δ ’Αβραάμ, εις τήν Μεσοποταμίαν γεννηθείς, τραφείς 
καί αύξηνΟείς, καί διατρίψας έκεϊσε έβδομήκοντα πέντε χρόνους, εκείνην 
καί ένόμιζε καί είχε διά φυσικήν του γήν καί πατρίδα' διότι καί κατά τούς 
νομικούς κανόνας πατρίς έκάςου νομίζεται, ένθα η γέννησις* καί έξεναν- 
τίας ή γή Χαναάν ένομίζετο εις τον ’Αβραάμ άλλοτρία, όχι ώς μή φυσική 
άρχήθεν κληρονομιά, άλλ ώς νόμω πολέμου κρατουμένη καί έξουσιαζο- 
μένη άπο άλλους, τούς απογόνους δηλαδή τού Χάμ, έΌνη όντα τότε δυ
νατά καί ισχυρά. Διό μή φανταζόμενος νά τήν άποκτήση μήτε αύτος, 
μήτε οί απόγονοι αύτού έξ οικείας αύτών δυνάμεως, καί μέ ολον δπού 
επαινείται έν τή πίστει αύτού, πλήν εις τούτο έφάνη αμφίβολος* διότι 
λέγοντας δ Θεός, Εγώ δώσωσοι τήν γήν ταύτην κληρονομή- 
σαι (α), στοχαζόμενος άπό τό ένα μέρος τήν δλιγότητα καί αδυναμίαν 
τήν έδικήν του δ ’Αβραάμ, καί άπό τό άλλο μέρος τό πλήθος καί τήν δύνα- 
μιν τών Χαναναίων, οί τινες τότε κατώκουν εις ταύτην τήν γήν, καί μή παν
τελώς καΟαρεύωνυποψίας, ήρώτα τόν Θεόν, Κατάτί γνώσομαι τούτο; 
δηλαδή τής γής, δπού τού έταξε, τήν κατάσχεσιν. Λοιπόν άν καλά καί 
κατά φυσικήν κληρονομιάν ή γή τής 'έπαγγελίας ήτον τών υιών τού 
Σήμ, καί ακολούθως καί τών τού ’Αβραάμ, ώσάν όμως οπού τότε έκυ- 
ριεύετο παρά τών απογόνων τού Χάμ, ένομίζετο εις μέν αύτον ώς άλλο
τρία, εις δέ έκείνους ώς ιδία, τούς οποίους τέλος άφανίσας δ δίκαιος Θεός, 
έ'δωκε πάλιν τήν ιδίαν γήν εις τό σπέρμα τού Σήμ.

’Εκ τών ήδη ρηΟέντων φαίνεται διόλου ψευδής ή γνώμη έκείνων οπού 
θέλουσιν, ότι οί πρώτοι κατοικηταί τής γής νά έστάθησαν οί Αιγύπτιοι ή 
’Άραβες, ή, ώς άλλοι, οί Κρήτες, οί οποίοι μετά τού Κρόνου άποφεύγον- 
τες τά όπλα τού Διος, ώς μυΟολογούσιν, έξωσΟέντες άπό τήν πατρικήν 
τους γήν, έζήτησαν εις κατοικίαν τους νέας έπαρχίας* ή, ώς άλλοι λέγου- 
σιν, αγενής τις λαός καί ρυπαρός άπό έλεφαντίασιν, ήτοι λώβην, ή φυσι
κήν ψώραν, ήναγκάσΟη νά άπέλΟη έκεϊ έξόριστος, διά νά μή προχωρήση ή 
πεπαλαιωμένη κηλίς καί τό βδελυκτόν πάθος, ώς μεταδοτικόν καί κολ- 

(α) Γεν, ιέ, 7.
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λητικον, είς τά καθαρά και καλώς έχοντα μέρη πολιτείας’ a/jà τμΖ 
οί έκ τού Χάμ καταγόμενοι, μετά τον καθολικόν κατακλυσμόν τών ύοατων. 
νά έστάθησαν οί πρώτοι κατοικηταί τής γής ταυτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Περί τών ορίων τής γής τής επαγγελίας, έκτων οποίων 
γίνεται φανερόν, οτι ή θέσις αύτης ευρίσκεται

είς τό μέσον τής γής, κατά το Προφητικόν, 

Σωτηρίαν είργάσω έν μέσω τής γής·

^~^τίχον 'Ομηρικόν άναφέροντας ο Στράβων, προς το τέλος του όγδοου 
βιβλίου τώνΓεωγραφικών του, λέγει' 'Ρίπηντε, Στρατίην τε καί ήνε- 
μόεσσαν Ενίσπην(α), εύρεΐν τε χαλεπόν, καί εύρουσιν ούδέν ό
φελος. Καί το αίτιον νομίζω να είναι τούτο, ότι, επειδή καί ό σκοπός του 
Γεωγράφου άλλος δέν είναι, παρά μόνον κατά πρώτον λόγον νά φανέρωση 
τήν τάξιν, τήν σχέσιν καί τό σχήμα τής Οικουμένης, τά όρια τών επαρ
χιών, τήν θέσιν τών πόλεων, τάς τοποθεσίας τών έπισημων ορέων, λιμνών, 
ποταμών, άλσεων, καί κατά δεύτερον λόγον ίςορικώς καί τά έπί σήμα συμ
βάντα ποτέ είς εκείνα τά μέρη, ή μεγαλοπρεπείς δηλαδή οικοδομάς, ή 
γενναία κατορθώματα άξιων στρατηγών, ή σπάνιά τινα καί παράδοξα, καί 
άλλα τούτοις παραπλήσια’ καί απ’ αύτά τά μέν φυσικά διαμένουσι πάν
τοτε τα αύτά, τά δέ λοιπά μεταβάλλονται συχνάκις κατά τάς μερικάς 
περιπετείας, ώς είναι τά όρια τών επαρχιών, τά όποια οί κατά καιρόν 
ουναστεύοντες τά μεταβάλλουσιν ώς θέλουσι, καί άλλα μέν αύξάνουσιν, 
άλλα οέ συστέλλουσι, και έκ τούτων ακολουθεί ότι πολλάκις τά αρχαία 
ή τελείως αφανίζονται ή δυσκόλως διορίζονται, καί αί πόλεις άλλαι μέν 
χηρεύουσιν άπό τούς κατοικητάς καί άλλαι αύξάνουσι, πολλάκις δέ καί 
τελείως έξαλείφονται, καί άλλαι έκ νέου γεννώνται' οσον μεν είς τήν θέ
σιν τής Οικουμένης καί τών λοιπών φυσικών, έργον είναι τής επαγγελίας 
τους να τά φανερώνουσιν, ώς έχουσι φύσεως, τόσον τά προσεχή, όσον 
καί τά πόρρω* τά δέ είς τάς συνεχείς μεταβολάς υποκείμενα νά στοχά-

(α) Ιλιάδ. β'. G06.
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ζωνται τά μέν νέα καί εγγύτερα νά τά πέρίγράφωσι κατά τήν δυνατήν 
ακρίβειαν μέ επιμέλειαν, τά δέ αρχαία καί πόρρω, καί μάλίστάτινας 
πόλεις, αϊτινες διά τήν τής χώρας κάκωσιν ή τελείως ήφανίσΟησαν, 
καί πλέον δέν είναι, ή μόλις φαίνονται τά ίχνη καί σημεία αύτών, ώς 
αί Ομηρικαί ρηΟείσαι Αρκαδικαί έν τή Πελοποννήσω, 1*ίπη, Στρατίη 
καί Ένίσπη, ή καί διότι δέν έστάΟησάν ποτέ επίσημοι, ώς καί ή λεγομένη 
Άρμένη, οιά τήν οποίαν αναφέρει ο ίδιος πάλιν Στράβων βιβλίω δωδεκάτω, 
οστις εργον ούκ είχεν Άρμένην έτείχισε, να μακρολογη είναι 
περιττόν, παρά μόνον να περιγράφη γενικώς τά όσα είναι χρήσιμα καί 
αναγκαία εις τήν κατάληψιν τής παλαιάς ιστορίας' τούτο το διδάσκει καί 
ο αύτος Στράβων σαφέστατα βιβλίω ά. λέγων αύτολεζεί ταύτα'

» Μόλις γάρ τό επίσης πάντ ’ είναι φανερά συμβαίνει, τής συμπάσης 
» Οικουμένης ύπό μίαν αρχήν καί πολιτείαν ύπηγμένης' άλλ’ ούδ ’ ούτως, 
» άλλά τά έγγυτέρω μάλλον άν γνώρίζοιντο, καί προσήκει ταύτα διά 
’«πλειόνων έμφανίζειν, ίνα εϊη γνώριμα’ ταύτα γάρ καί τής χρείας έγ- 
» γυτέρω έστίν. 'Όστε ούκ άν είή θαυμαστόν, ούδ ’ εί άλλος μέν Ινδοϊς 
” προσήκει χωρογράφος, άλλος δέ Αίθίοψιν, άλλος δέ 'Ελλησι καί Ρωμαί- 
» οις' τί γάρ άν προσήκοι τώ παρ ’ Ινδοϊς Γεωγράφω καί τά κατά Βοιω- 
«τούς ούτω φράζειν, ώς δ Όμηρος,ΟίΟ’ Ύρίην ένέμοντο καίΑύλί- 
οα πετρήεσσαν, Σχ οίνον τε Σκώλον τ ε ; ήμϊν δέ προσήκει' τα δε 
παρ Ινδοϊς ούπω, καί τά καθέκαστα ούκέτι.

Καί επειδή τοιούτος αναφαίνεται δ γεωγραφικός κανών καί άπό μέρος 
τού Στράβωνος, όσον μέν εις τά λοιπά μέρη τής Οικουμένης καί τάς 
άλλας της επαρχίας, αύτά είναι δπού πρέπει νά στοχάζεται δ Γεωγράφος, 
οσα προείπομεν' εις δέ τήν γήν τής έπαγγελίας καί τά μέρη αύτής ό 
κανών ούτος δέν έχει τόπον, επειδή καί εις αύτήν μέ μεγαλην επιμέλειαν 
καί έρευναν πρέπει νά έξετάζη καί νά περιγράφη δ ιερός Γεωγράφος της 
καί τά ελάχιστα, επειδή καί μήτε κανένα μέρος αύτής, μήτε κάμμία πό
λις ή μικρά ή μεγάλη δέν έστάΟη, εις τήν δποίαν νά μή έγινε κανένα 
πράγμα άξιον ύποΟέσεως καί σημειώσεως' διατί αύτή έστάΟη μία γή, 
εις τήν οποίαν ξεχωριστά δ Θεός τών απάντων ήΟέλησε νά φανερώση εις 
τό ανθρώπινον γένος, τόσον όταν άνΟούσεν δ Μωσαϊκός νόμος, όσον καί 
άφ’ ούέγεννήΟη καί δ Κύριος ήμών κατάτό ανθρώπινον, εντελώς ολα του 
τά προστάγματα καί τά Οεϊάτου μυστήρια, κάντε νομικά καί σκιώδη, 
καν τε τά τής χάριτος καί αληθή, καθώς είναι φανερόν καί βέβαιον εις 
τούς άναγινώσκοντας έσκεμμένως τήν ίεράν Γραφήν παλαιάν τε καί νέαν.
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‘Όθεν καί διά τούτο έπαρακίνήθήσαν καί πολλοί μεγάλου ονόματος άνδρες 
και έπερίγραψαν έξηκριβωμένως κατά μέρος αύτήν, λαβόντες τήν αρχήν 
καί πηγήν τού τοιούτου κόπου έξ αύτής τής θείας Γραφής, καί μάλιστα 
άπό το βιβλίον Ιησού τού Ναυή, καθώς έστάθη είς μέν τούς αρχαίους 
’Ιουδαίους ό’Ιώσηπος, έκ δέ τών ήμετέρων ό Καισαρείας Εύσέβιος καί ό 
θείος ‘Ιερώνυμος' έκ δέ τών μεταγενεστέρων Λατίνων πολλοί καί διάφο
ροι, ών οί πλέον επίσημοι είναι ό Μοναχός Βροχάρδος ή Βουρχάδος, ό 
οποίος έστάθη έπιμελέστατος καί ακριβέστατος τόσον περιοδευτής, οσον 
καί Γεωγράφος όλης τής γής ταύτης, καί μετά τούτον έστάθη τούτου καί 
μιμητής καί ακόλουθος ό χριστιανός Άδριχόμιος Δέλφος, ό όποιος, ώς 
όμιλεϊ μόνος του, διά μακρού χρόνου καί πολλών ιδρώτων έξέδωκε θέατρον 
τής αγίας γής μέ πλουσίους γεωγραφικούς πίνακας, οστις, όσον μέν είς 
σαφήνειαν τής ίεράς ιστορίας καί τών τοπικών καί κυρίων ονομάτων, γε
νικών τε καί μερικών, τών εύρισκομένων είς τούς ιερούς Κώδικας, είναι 
τωόντι πολλών έγκωμίων άξιος, έπειδή και σχεδόν ύπερέβη πάντας τούς 
πρό αύτού πολλώ τώ μέτριο, όσους ημείς ίδομεν’ όσον όμως είς τούς 
γεωγραφικούς πίνακας καί τήν θέσιν τών κωμοπόλεων, φαίνονται έπί- 
σημα είς αύτόν τινά άμαρτήματα, καθώς είς μερικά σημειώσεως άξια 
καί ημείς έπαρατηρήσαμεν, έπειδή καί διεπεράσαμεν άπασαν τήν γην 
ταύτην, πρώτον μέν έν τή νεότητι ημών καί έν τάξει λαϊκών διατελούν- 
τες (άπό Κωνσταντινουπόλεως άρξάμενοι τής οδού μετά τού άοιδίμου 
Πατριάρχου τής άγιας πόλεως Κυρίου Δοσιθέου, τού καί Δεσπότου καί 
πρός μητρός θείου ημών) κατά μήκος άπό τής Δαμασκού διά τής κάτω 
Γαλιλαίας καί Τιβεριάδος θαλάσσης, καί Σαμαρείας, καί άγιας πόλεως, 
καί Ιεριχώ, καί άχρις αύτών τών εκβολών τού Τορδάνου έν τή νέκρα 
θαλάσση’ δεύτερον έν τάξει Ίεροδιακόνων διατελουντες, κατά μήκος αύ- 
θις μέ τόν ίδιον 'Ιεράρχην άπό νέκρας θαλάσσης καί 'Ιερουσαλήμ καί 
Ιόππης’ κακείθεν έμβάντες είς πλοίον Αλεξανδρινόν, καί οθάσαντες έν 

Πτύλεμαίδι, περιεμείναμεν έκείσε ημέρας ίκανάς, όθεν μετά τού αύτού 
πλοίου πλεύσαντες άπασαν τήν παράλιον Συριακήν θάλασσαν, άπήλθομεν 
άχρις Τσσικού κόλπου, κακείθεν διά ξηρας είς Κωνσταντινούπολη/.

Τρίτον (άφίνοντες τάς κατά μικρόν περιοδείας αύτής- είς διαφόρους 
καιρούς καί οιάφορα μέρη) πάλιν κινήσαντες άπό Κωνσταντινουπόλεως, 
Πατριάρχαι καταστάντες ήδη θείω έλέει τής αγίας γής, ίστορήσαμεν αύθις 
αύτήν άπό Δαμασκού διά τού Λιβάνου όρους, ένθα καί παρατραπέντες 
τής οδού μετά ικανών ’Αράβων, άπήλθομεν είς τήν όνομαζομένην πηγήν
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τού ’Ιορδάνου Δάν, κειμένην έν τή ύπωρεία του αύτού ορούς Λιβάνου, κά- 
κεΐΟεν έν μέρει διά της Τραχωνίτιδος καί τής άνω Γαλιλαίας άχρι Πτολε- 
μάίδος καί τής άγιας πόλεως διά ξηρας* οθεν έπαναστρεφόμενοι αύθις έν 
Κωνσταντινουπόλει άπρ τής άγιας πόλεως καί Ίόππης, κάκειΟεν έν 
Πτολεμαίδι διά πλοιαρίου, διήλθομεν πάλιν αύτήν ώς καί πρότερον, άπδ 
τής Πτολεμαίδοςδηλαδή, άνω Γαλιλαίας καί Λιβάνου άχρι Δαμασκού.

Τέταρτον αύθις διά τής αύτής καί άπαραλλάκτου οδού άπελθόντες 
έκεΐσε καί έπαναστραφέντες είς Κωνσταντινούπολιν. Τούτο δέ το άμάρ- 
τημα, ώς έφημεν, ας μή τδ νομίση τινάς αμέλειαν τού τοιούτου συγ- 
γραφέως' διότι πολλά δύσκολον είναι, ή, τάληθέστερον είπεΐν, σχεδδν άού- 
νατον φαίνεται νά καταγράψη τινάς όρια χωρών ασφαλώς, καί θέσεις πό
λεων έξηκριβωμένως, έκείνων τών έπαρχιών, αί δποΐαι άπ ’ άρχής έπεσον 
είς διαφόρους μεταβολάς, ώς κατ’ έξαίρετον λόγον έστάθη καί ή έπαρχία 
τής Παλαιστίνης, περί τής οποίας δ αύτος ίοιος Θεός τών άπάντων 
λέγει (α), Καί δώσω τήν Ιερουσαλήμ είς μετοικίαν, καί είς 
κατοικητήριον δρακόντων, καί τάς πόλεις Ιούδα είς άφα- 
νισμον Οήσομαι, παρά το μή κατοικεΐσθαΓ καί μάλιστα οπού 
οί ιεροί Κώδικες δέν σημειώνουσι τά μήκη καί πλάτη αύτών. Μετά δέ 
τούτους αναμεταξύ είς πολλούς καί διαφόρους, δ Νικόλαος Σάνσων, έπί- 
σημος Γεωγράφος τού βασιλέως τών Γάλλων. Καί ούτοι μέν οί πάλαι 
καί προ ήμών έξαίρετοι συγγράφεις τής άγιας γής, "Ελληνές τε καί Λατί
νοι' έν δέ τοΐς καθ’ ήμάς χρόνοις έκ τών ήμετέρων ώς άριστα ταύτην 
περιέγραψεν έν τή ίερα αύτού ιστορία, ήτοι έν τοΐς Ιουδαϊκοΐς, δ σοφώτα- 
τος μέγας Λογοθέτης τής έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης ’Εκκλησίας 
καί έξ απορρήτων τής κραταιάς βασιλείας τών ’Οθωμανών ’Αλέξανδρος 
Μαυροκοροάτος δ Βυζάντιος, άτινα καί τύποις έξεδόθησαν έν τή εν Βου- 
κουρεστίω άγιωτάτη Μητροπόλει τής Ούγγροβλαχίας, έν έτεί άπδ τής 
ένσάρκου οικονομίας χιλιοστώ έπτακοσιοστώ δεκάτω εκτω' καί δ πολυμα
θέστατος Μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέτιος έν τή γεωγραφική αύτού 
πραγματεία' έκ δέ τών Λατίνων δ προ ολίγων ήδη χρόνων χρηματίσας 
’Αδριανδς Ρελάνδος Όλλάνδος.

Δέν είναι όμως έ'ξω τού σκοπού νά σημειώσωμεν καί ήμεΐς σαφεστέρα 
μεθοοω τινα εις πληρεστατην δηλωσιν αύθις τών αύτών, καί μάλιστα 
διότι καί ρσοι έγραψαν άχρι τού νύν δέν έφθασαν είς τόσον δλοτελώς, ώστε

(α) ίερεμ, U,
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νά μην άφήσωσΐ καί είς άλλους νά προσύέσωσι καί άλλα τινά, ώς θέλει 
άκολουθήση καί είς τό μετέπειτα οι’ άλλων.

’Επεκτείνεται λοιπόν αύτή ή ευτυχέστατη γη, άρχομένη έκ μέν της 
Αίγυπτου άπ’αύτόν τόν ούτω λεγόμενον χείμαρρον της Αίγυπτου, ευρι
σκόμενον άναμεταξύ Ρινοκουρούρων και Πηλουσιου (μεθόριόν δν οηλαοή 
τής Αίγυπτου καί Παλαιστίνης) άχρι Φοινίκης* περιορίζεται δέ μεταξύ 
τής Μεσογείου θαλάσσης πρός δυσμάς καί τής Αραβίας άπ άνατολάς, 
άπό τό όποιον μέρος περισφαλίζεται άπό βουνά συνεχή.

''Εχει ούν όρια άπό μέν άνατολάς τά βουνά Γαλαάδ καί Σανιείρ ή 
Σανείρ, καί Άερμών ή Έρμων, καί τήν άρχήν τού Άντιλιβάνου, περαι
τέρω δέ τούτων είναι μέρος τής κοίλης Συρίας καί ’Αραβίας* άπό δέ 
μεσημβρίας τήν Πετραίαν Αραβίαν, τήν Ίδουμαίαν, τήν έρημον Φα- 
ράν καί τήν Αίγυπτον* άπο δέ τήν δύσιν μέρος Φοινίκης καί τήν Συρια- 
κήν θάλασσαν, ήτοι τήν Μεσόγειον, τήν οποίαν οί Εβραίοι καί μεγάλην 
θάλασσαν όνομάζουσιν* άπό δέ τό βόρειον μέρος έχει τήν Φοινίκην καί 
τά ύψηλότατα βουνά τού Λιβάνου, τού καί ’Αντιλιβάνου κατά τήν Οείαν 
Γραφήν λεγομένου, έως Δαμασκού.

Διά νά μάΟωμεν όμως καΟαρώτερον τό μήκος καί πλάτος αύτής, πρέ
πει νά ήξεύρωμεν, ότι ή επαρχία τής Ίσραηλίτιδος θεωρείται δίχως, ή 
πλατυτέρως, καΟό περιέχει καί το εντός τού ’ίορδάνου μέρος καί το έκτος, 
ή μερικωτέρως, καθό περιέχει μόνον το έντός αύτού, όπερ καί κατά τήν 
Γραφήν κυριωτέρως Παλαιστίνη λέγεται. Πλατυτέρως ούν λαμβανομένη, 
έχει τήν άρχήν τού μήκους αύτής άπό μέν τό βόρειον μέρος έκ τής χώ
ρας Δάν, λαβούσης τό όνομα άπό τήν ομώνυμον πόλιν αύτής, κειμένην 
έν τή ύπωρεία τού Λιβάνου όρους, ήτις μετά ταύτα ώνομάσΟη Πανεάς, 
παρά δέ τοίς νεωτέροις Βελενάς (πλησίον ταύτης κεϊται καί ή Καισάρεια 
τής Φιλίππου), καί έπεκτείνεται πρός μεσημβρίαν έως τήν πόλιν Βηρσαβεέ, 
πλησίον τής έρημου, καθώς είς πολλούς τόπους ή θεία Γραφή λέγει, ότι 
οί Ίσραηλϊται συνήχΟησαν άπό Δάν έως Βηρσαβεέ* τό δέ πέραν τού 
Ίορδάνου μήκος αύτής έκτείνεται άπό τής Γαλιλαίας θαλάσσης έως τόν 
χείμαρρον Αρνών, ή, κατά τον Ίώσηπον, άπο τήν Μαχαιρούντα πόλιν έως 
τήν Πέλλαν. Μερικωτέρως δέ θεωρουμένη, περιέχει τήν εντός τού Ίορ- 
οάνου, ήτις έχει καί αύτή τό ίδιον καί το αύτό ’μήκος τής πλατυτέρως 
λεγομένης Παλαιστίνης, ήτοι άπό Δάν έως Βηρσαβεέ* έκτείνεται δέ τούτο 
τό αναμεταξύ οιάστημα είς ρξ'. μίλια ιταλικά, κατά τόν θειον Ιερώνυ
μον έντή πρόςΔάρδανον ’Επιστολή.

4
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Κατά πλάτος δέ λαμβανομένης τής ρηθείσης εντός τού Ίορδάνου Πα
λαιστίνης, αύθις κατά τον θειον Ιερώνυμον, το άπό Ιόππης άχρι τής 
Βηθλεέμ διάστημα περιέχει μιλιά μςί τό δέ μετά ταύτα άχρι τού Ιορ- 
δάνου δέν σημειούται παρ’ αύτού, συνάγεται όμως παρα τού Ιωσηπου να 
περιέχηκαί αύτό μίλια κέ. διότι, ώς ειρηται, τού άπό ίόππης άχρι Βη
θλεέμ διαστήματος μίλια μς'. περιέχοντος, τής δέ Βηθλεέμ άπό τής 
Ίεοουσαλήμ μίλια ς'. άπεχούσης δμολογουμένως, έπεται άναμφιβόλως 
νά περιέχη το άπό Ίόππης έως "Ιερουσαλήμ μίΧια μ'. δηλούται δέ έκ 
τών σταδίων τού Ίωσήπου, μεταφερομένων είς μίλια, νά περιέχη καί 
το άπό "Ιερουσαλήμ άχρι τής "Ιεριχώ μίλια ιή. καί άπό τής "Ιεριχώ 
έως τού’ίορδάνου άτινα συμποσούνται είς κέ.

Συνάγεται λοιπόν το ολον πλάτος τής εντός τού Ίορδάνου Παλαιστί
νης άπό Ίόππης άχρι τού Ίορδάνου νά είναι μιλίων οά.

"Οτι δέ άζιόπιστοι καί ό θείος "Ιερώνυμος καί ό Ιώσηπος, ώς αύτο- 
πται καί σωματικώς περιοδευταί τής Παλαιστίνης, ούδείς ό άμφιβάλλων* 
το οποίον τούτο διάστημα άρχόμενον άπό τής Μεσογείου θαλάσσης πρός 
άνατολάς εωζ τού ’Ιορδάνου, κατάτε τόν Βροχάρδον καί Άδριχόμιον 
καί άλλους άκριβείς περιηγητάς τής αγίας γής, πή μέν εκτείνεται είςις", 
ώρας, πή δέ είς ιή. καί άλλαχόθι είς ιθ'.

Το δέ πέραν τού Ίορδάνου πλάτος, άρχόμενον άπο Φιλαδελφείας, ένθα 
ποτέ ήσαν οί Μωαβίται, εκτείνεται έως τόν Ίορδάνην, κειμένων πρός μέν 
βορράν τής Πέλλας, πρός δυσμάς δέ τού Ίορδάνου, πρός δέ μεσημβρίαν 
τών Μωαβιτών, καί άπ άνατολάς τής Αραβίας. -

Σημειωτέον όμως ενταύθα, οτι, διττώς τής γής καταμετρουμένης, γεω- 
γραφικώς, κατ ’ εύθείαν δηλαδή καί οίον είπείν δι ’ άέρος, καί όδοιπορικώς, 
κατά διαφόρους δηλαδή έπαναστροφάς, άναβάσεις τε καί καταβάσεις, καί 
κατά διαφόρους οδοιπορίας, στάσεις καί σημεία τών περιοδευτών, καί 
οΰτω τών διαστημάτων θεωρουμένων, όδοιπορικώς δηλαδή καί ού γεω- 
γραφικώς, συμβαίνει νά εύρίσκεται διαφορά είς τούς σημειούντας τά στά
δια, ή μίλια, ή άλλα τινά μέτρα τών άποστημάτων τού τε μήκους καί 
πλάτους.

Καθώς όμως τήν σήμερον οί προσκυνηταί διέρχονται, τό πλάτος άπό 
Ίόππης άχρι τού Ίορδάνου μετρείται ούτως· άπό Ίόππης εως τής Άρι- 
μαθέας ήτοι Ραμά, κοινώς λεγομένης Ρέμπλι, είναι διάστημα ωρών δ', 
άπό Ραμά έώς τής Ιερουσαλήμ διάστημα ωρών ή. άπό Ιερουσαλήμ έως 
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της 'Ιεριχώ ή. { ή θ', άπόδέ 'Ιεριχώ αχρις Τορδάνου β', | ή γ'. ολαι 
όμού ώραι κδ

Αυτή είναι ή περιγραφή τών όρίων τής αγίας γής· εις τόσον όμως 
στενόν θέατρον έφανερώθη τό μέγα έκεϊνο έργον τής άνακαινίσεως ήμών, 
έκηρύχθησαν τά προνόμια τού τοσούτου έργου, τά όποια διηγούνται οί 
ίεροι Κώδικες.

Αύτή και μόνη ή έπαρχία και ό τόπος έστάθη ικανός, άπο τόν οποίον 
ώς από ίεράς βαλβίδος έμελλε νά κηρυχθή ό λόγος του Θεού και νά 
έξέλθη εις δλην τήν Οικουμένην, έπειδή και έστάθη ό τόπος τούτος, 
κατά μέν τήν θέσιν τού τότε έγνωσμένου κόσμου, έν μέσω τής Οικου
μένης, κατά δέ τήν κατοίκησιν τών έθνών, έν μέσω αύτών, ώς θέλομεν 
φανέρωση. Χρεία όμως είναι νά ήξεύρωμεν τούτο, οτι τδ μέσον ένταύθα 
δέν λαμβάνεται κατά ακρίβειαν μαθηματικώς, άλλά πλατυτέρως και όλο- 
σχερεστέρως, και ώς είπεϊν ήΟικωτέρως, ήτοι κατά τούς ηθικούς φιλοσό
φους, οϊτινες, το μέσον τών αρετών μή δυνάμενοι νά τό διορίσωσι καθώς 
και έν λόγοις ούτω καί έν πράξει κατά ακρίβειαν, διορίζουσι νά είναι έκεϊνο, 
το όποιον κατά τό δυνατόν έγγίζει εις τήν μεσότητα αύτών.

Δέν γροικαται λοιπόν ένταύθα τδ μέσον μαθηματικώς, διότι ό κόσμος 
όντας σφαιρικός, και ακολούθως και ή γή ώς κέντρον αύτού, δέν έχει 
διωρισμένα μέρη αρχής, μεσότητος και τέλους, άλλά εις κάθε της μέρος 
θεωρούνται και τά τρία αύτά, κατά τδ ιδίωμα τής σφαίρας και τήν 
φύσιν τού κύκλου, εις τήν οποίαν αύται και αί τρεις διαφοραι θεωρούνται 
νά είναι και έν παντι καί ούδαμού’ έπειτα μή όντας και τά έσχατα μέρη 
τής έγνωσμένης γής έξίσου άπό κάθε μέρος τού μέσου άπέχοντα, είναι 
και τδ μέσον αύτών άδηλον πλατύτερου όμως, και ώς ειπομεν, ήθικω- 
τέρως λαμβανόμενον τδ μέσον, ώς και άλλοι Διδάσκαλοι θέλουσι, πώς 
ή Παλαιστίνη όσον προς τήν Οέσιν τής τότε έγνωσμένης γής ήτον έν τω 
μέσω αύτής, γίνεται φανερόν έκ τούτων.

Οί παλαιοί "Ελληνες τά Γάδειρα (ένθα ό πορθμός ό νύν ονομαζόμενος 
τής Γκιπιλτέρας) ήθελον διά δυτικά πέρατα τής Οικουμένης, όπου και 
δ 'Ηρακλής έστησε τάς δύο στήλας, οθεν και ό Πίνδαρος έν τώ τέλει τού 
τρίτου είδους τών Ολυμπίων λέγει,

Τδ πόρσω δ’ (ήτοι τό έπέκεινα τών 'Ηράκλειων στηλών) έστι 
σοφοϊς άκατον κάσόφοις' ού μήν διώξω, κείνος εϊην 
ένθα ό Σχολιαστής λέγει, Χάος ευρών και ζόφον, δι’ ών έμή
νυσε τό τέλος τής θαλάσσης, ώς μηδέ είναι περαιτέρω 
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γνωστόν. Όθεν οί παλαιοί έκείνους, όπού ελεγον νά ταξειοεύωσιν έξω τών 
'Ηρακλείων στηλών, τούς είχον τρελούς και άφρονας.

Αλλά καίόΠρωτεύς παρ’ Ομήρω ( Οουσσ. ο . ςιχ. φξ .) άποικίζοντας 

τον Μενέλαον παρά τών θεών, καί πέμποντάςτον εις τα περατα τής γής. 
λέγοντας’

Αλλά σ’ ές Ηλύσιον πεδίον καί πείρατα γαίης
'Αθάνατοι πέμψουσΓ

τά έσχατα τής Ιβηρίας έννόει, ιός τδ λαμβάνει ό Στράβων (Βιβλ γ'). 
Άλλά καί ό ’Ερατοσθένης, κατ’ αυτόν τδν Στράβωνα έν τή αρχή τού 
τρίτου Βιβλίου, περατα τής Οικουμένης πρός μεν τήν δύσιν ετίθετο τάς 
'Ηρακλείους στήλας, προς δέ τήν ανατολήν τά άκρα καί έσχατα όρη, τά 
άφορίζοντα τήν προς άρκτον τής Ινδικής πλευράν μέ βραχυλογίαν, είς τούς 
παλαιούς καί είς τδν καιρόν τών Προφητών μας τά Γάδειρα, ήτοι τά έσχατα 
τής 'Ισπανίας, έγνωρίζοντο τά έσχατα μέρη τής Οικουμένης. 'Η Βρε
τανία, ήτοι ή Αγγλία, ονόματι μόνον ήτον εγνωσμένη. Οί-Μορίνοι, ένθα 
ή νυν Βελγία ή Πικαρδία, από τόν ποιητήν Βιργίλιον οί έσχατοι τών 
ανθρώπων ώνομάσθησαν. Μόνον οί Γερμανοί εκείνοι, οπού κατοικούσι τάς 
οχθαςτού Ρήνου ποταμού καί τδ μεσημβρινώτερον μέρος τής Γερμανίας, 
ήτον έγνωσμένοι. Άγνωστα ήτον τά γένη τά πλησίον τού βορείου Ωκεα
νού. Τδ μέρος εκείνο τής Ασίας, τδ όποιον τώρα κατοικούσι Μόσκοβοι, 
Σίνοι, Τατάροι, άγνωστον έλογίζετο. Μόνον τδ μέρος εκείνο τής Αφρικής, 
το οποίον ή Μεσόγειος θάλασσα ή ό Νείλος ποταμός έκ μέρους διαβρέχει, 
ήτον γνωστόν’ οί δέ λοιποί κατοικηταί τών έπέκεινα επαρχιών, ζώντες 
ώς άγρια θηρία, δέν έσυναναστρέφοντο μήτε αναμεταξύ τους, μήτε μέ 
τά λοιπά έθνη, τά όποια ήτον στολισμένα μέ καλά ήθη, ώστε μετά βίας 
ήμπορούσαν νά καταγραφώσιν είς τδν κατάλογον τών ανθρώπων. Οθεν 
καί ό Στράβων Βιβλίω ιζλ περί τής Αιθιοπίας γράφων, ταύτα λέγει’

Ως ο είπειν, καί τά άκρα τής Οικουμένης, τά παρακεί
μενα τή ουσκράτω καί άοικήτω διά τδ καύμα ή ψύχος, 
ανάγκη άποτεύγματα είναι τής εύκράτου καί έλατ- 
τώματα.

Καί ό Πλούταρχος έν τώ προοιμίω τού βίου τού Θησέως’
Ωσπερ έ ν τ α t ς γε ωγ ρ αφ ι αι ς, ω Σ to σ σ ι ε Σ εν εκ ί ων, ο Ε 

ιστορικοί, τά οιαφεύγοντα τήν γνώσιν αύτών τοις έσχά- 
’totç μέρεσι τών πινάκων πιέζοντες, ένίοις παραγράφου- 
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σιν, οτι τά δ επέκεινα θίνες άνυδροι καί θηριώδεις, ή 
πηλός άϊδνής, ή σκυθικδν κρύος, ή πέλαγος πεπηγός.

"Οταν άρχισε λοιπόν νά κηρύττεται τό Εύαγγέλιον, αύτό μόνον τό 
μέρος του κόσμου περιλαμβάνεται, τό όποιον έκατοικούσαν τά έθνη τά 
ήθεσί τισι κεκοσμημένα’ τά δέ λοιπά ταύτα μέρη δέν έτρεφον πολίτας, 
άλλ’ αγνώστους τινάς, καί ζώντας, ώς ειπομεν, δίκην θηρίων αγρίων.

'Ο Πλάτων εις τον διάλογον έπιγραφόμενον Φαίδων τού κατοικου- 
μένου κόσμου τούς όρους οέν τούς επεκτείνει περαιτέρω απο τον Φασιν 
ποταμόν τής Κολχίδος.

Εις τούς χρόνους τού Αύγούστου δέν ήτον γνωστόν, αν ή ’Αφρική ήτον 
τριγυρισμένη από θάλασσαν' δ Στράβων άρνεΐται πώς ήμπορεί νά τρι- 
γυρίζεταΓ δ Πολύβιος γράφει νά ήτον άγνωστον, άν ή Αιθιοπία είναι 
συνεχής γή.

Εις τόν καιρόν τού Σολομώντος, ή βασίλισσα Σαββα λέγεται νά ήλθεν 
άπο τά πέρατα τής γής, τδ όποιον αναφέρει καί δ Κύριος εις το Εύαγγε- 
λιον. II Σαββά νομίζεται νά είναι άπο άλλους μέν μέρος τής εύοαίμονος 
Αραβίας, άπό δέ άλλους τής Αιθιοπίας' μάλιστα καί οί έσχατοι ’Άραβες 
εις τον καιρόν τού μεγάλου Πομπηίου, τουτέστι μερικούς χρόνους πριν τού 
Χριστού, έλογίζοντο τά πέρατα τής γής' ό'θεν καί δ ρηθείς εκείνος μέγας 
Πομπήϊος, κυριεύοντας τήν Συρίαν, εύθύς έπεθύμησε οιά τής Αραβίας νά 

,περάση εις τήν Έρυθράν θάλασσαν, κάκείθεν νικητής εις τόν ’Ωκεανόν, 
άπο τον όποιον ή γή πανταχόθεν περιζώνεται.

Η Κελτική καί ή Αουσιτανία, τουτέστι τά έσχατα γένη τής 'Ισπα
νίας (οι νύν λεγόμενοι Πορτογάλλοι)., έλογίζοντο άπο τούς Ρωμαίους ώς 
έσχατοι τών άνθρώπων προς δύσιν.

Διά νά μή μακρολογώ, τά έσχατα μέρη τής Οικουμένης, άπό τήν 
Εβραϊκήν γεωγραφίαν τού καιρού έκείνου, ήτον άπό μέν τήν άνατολήν 

το Οφειρ, οχι το Αραβικόν, άλλά το Ινδικόν, περί τού οποίου άν καλά 
και άναμεταζυ εις πολλούς ερμηνευτάς εύρίσκεται άχρι τού νύν διαφωνία 
και ερις, πλήν οί περισσότεροι θέλουσι νά είναι ή Ταπροβάνη νήσος τής 
Ινοιας, ή τήν σήμερον λεγομένη Σούματρα, διά τήν όποιαν ό Στράβων 

(Βιβλ. β .) λεγει' Η οέ Ταπροβάνη πιστεύεται ‘σφόδρα οτι 
τής Ινοικής πρόκειται πελαγία νήσος μεγάλη προς νό
τον ά<.ο Oc την ουσιν το Φούς ή Φούτ, ήτοι ή Μαυριτανία καί Νου

μιδία, η ως την σήμερον λέγεται κοινώς Βαρβαρία καί Φέζα* ώσαύτως 
και οί Θαρσείς, ένθα, κατά τινας έπισήμους ιερούς Διδασκάλους, ήθελε νά 
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φύγη άπδ τδ πρόσωπον του Θεού ό ’Ιωνάς, περί τών δποίων αύτολεξεί ταύτα 
γράφει ό Αλέξανδρος έν τώ περί Ιουδαϊκής Ιστορίας (Βιβλ. ά. σελ. κγ'.) 
« Θαρσεϊς δέ οί μέν Χαλδαίοι τούς έν τή Κιλικία Ταρσεϊς ύπέλαβον, ο 
«δέΕύσέβιος τούς’ ΐβηρας τούς έν τή Εύρώπη, τούς νυν Ισπανούς’ έθνος 
* γάρ ονομαστότατον γεγόνασιν έν ταύτη τή Ιβηρία οί Θαρσϊται, ους εις 
«τήν Λιβύην διαβήναι μαρτυρεί Πολύβιος (Βιβλ. ά.)’ και δή καί πόλις 
» πρός ταίς Ήρακλείαις στήλαις παρά τώ Στεφάνιο τδ Ταρσήϊον’ ετι δέ 
« Ταρσηνία και Τβηρία έκ παραλλήλου κείμεναι παρά Ηροδότω τούτ’ 
« αυτό συνιστώσι’ λέγει γάρ έν τώ περί Ομήρου γενέσεως καί βιοτής, 
» άνακομιζόμενοι δέ έκ Τερσηνίας καί τής Ιβηρίας, 
«άπικνέονται εις Ιθάκην».

Όδέ μεταφραςής ’Ιεζεκιήλ (κεφ.κζ'.)«Καρχηδόνιοι, φησίν, είσίν 
» έμποροί σου άπδ πλήθους πάσης ισχύος σου, άργύριον καί 
«χρυσίον καί χαλκόν καί σίδηρον καί κασσίτερον καί μ ό- 
«λυβδον έδωκαν τήν άγο ράν σου. Καρχηοονίουςλέγειν ένταύΟα τούς 
» Θαρσεϊς, ούδέ μήν τούς έφ’ έκάτερα τού μεσογείου πελάγους οϊκούντας άπδ 
» τών αύτών γεγενήσΟαι προγόνων, δ κρείσσων άποδοκιμάζει λόγος ».

Απδ δέ μεσημβρίας τήν Σαββαίαν καί Αιθιοπίαν, καί τελευταίου άπο 
τον βορράν έδιώριζον οί Ιουδαίοι πέρατα τής Οικουμένης τά Καυκάσια ορη 
(ένθα έλεγον νά είναι καί τά έθνη Γώγ καί Μαγώγ) καί τδν ποταμόν 
Τύραν, τον νύν λεγόμενον Νιέστερ. Συμφωνούσι τούτοις καί τά παρά 
Στράβωνος λεγόμενα (Βιβλ. ά.)

« Καί γάρ δή πολύ τι τοϊς νύν ή τών Ρωμαίων έπικράτεια καί τών 
» ΠαρΟυαίων τής τοιαύτης έμπειρίας προσδέδωκε, καθάπερ τοϊς μετά τήν 
» Αλεξάνδρου στρατείαν, ώς φησιν Ερατοσθένης’ δ μέν γάρ πολύ τής 
» ’Ασίας άνεκάλυψεν ήμϊν καί τών βορείων τής Ευρώπης άπαντα μέχρι 
«τού ’Τστρου, οί δέ Ρωμαίοι τά έσπέρια τής Ευρώπης άπαντα μέχρις 
» Άλβιος ποταμού, τού τήν Γερμανίαν δίχα διαιρούντος, τάτε πέραν 
» τού Ιστρου τά μέχρι Τύρα ποταμού’ τά δέ επέκεινα μέχρι Μαιωτών 
» καί τής εις Κόλχους τελευτώσης παραλίας ΜιΟριδάτης δ κληθείς Εύπά- 
» τωρ έποίησε γνώριμα καί οί εκείνου στρατηγοί’ οί οε Παρθυαϊοι τά περί 
«νήν 'ϊρκανίαν καί τήν Βατριανήν καί τούς υπερΟεν ΣκύΟας γνωριμωτέ- 
» ρους ήμϊν έποίησαν, ήττον γνωριζομένους υπό τών προτέρων ».

Τούτων λοιπόν ούτω κειμένων, πώς ή τής Παλαιστίνης Οέσις εύρί~ 
σκεται έν τώ μέσω τής πάλαι έγνωσμένης γης, εύκολον είναι νά βε· 
βαιωΟή έκ τούτων,
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Πρώτον, ό Πτολεμαίος υποθέτει τόν πρώτον μεσημβρινόν του μήκους 
τής γης είς τάς λεγομένας Μακαρίους νήσους.

Δεύτερον, ό αύτος τό άκρωτήριον, άφ ου αρχεται ο πορθμος τών Γα- 
δείρων (ό όποιος, ώς ήδη ανωτέρω εϊπομεν, έστάθη τό έσχατον έγνωσμέ- 
νον δυτικόν μέρος τής τότε έγνωσμένης γής), τό θέτει σχεδόν είς τάς πέντε 

μοίρας τού μήκους.
Τρίτον, ό αύτός τό ανατολικόν έσχατον άκρον τής Ταπροβάνης νήσου, 

Κηταΐον άκρον παρ ’ αύτού λεγόμενον, τό θέτει είς τάς εκατόν τριάκοντα 
μοίρας τού μήκους (διότι, ώς εϊπομεν ανωτέρω, ένταύθαή ακρίβεια δέν 
ζητείται). <.

Τέταρτον, δ αύτος δίδει μήκος τής Ιερουσαλήμ μοίρας εξήκοντα έξ, 
έκ τών οποίων άφαιρουμένων τών πέντε, τών άπό τού πρώτου μεσημ
βρινού άχρι τού ακρωτηρίου τού πορθμού τών Γαδείρων, μένει ή 'Ιε
ρουσαλήμ να εύρίσκεται είς τάς έξηνταμία μοίρας τού μήκους’ όθεν 
επεται έκ τούτων άναμφιβόλως ή Οέσις τής Παλαιστίνης πώς κεΐται εν 
τω μέσω τής τότε έγνωσμένης γής κατά μήκος.

Αλλά καί κατά πλάτος τό αύτό βεβαιούται. Οί παλαιοί έμέριζον τήν 
πάλαι έγνωσμένην γήν είς επτά κλίματα κατά πλάτος, ή δέ θέσις τής 
Παλαιστίνης τίθεται είς τό τέταρτον κλίμα’ δίδει οέ πλάτος και δ Πτο
λεμαίος τής προκαθημένης αύτής πόλεως Ιερουσαλήμ μοίρας λά* και 
άν καλά και τό ύψος της καθώς ύποτίθεται νά μή παραστένη τήν μεσό
τητα, πλήν αύτό όσον είς τήν ήμετέραν ύπόθεσιν δέν έμποδίζει, έπειδή 
και δέν λέγομεν καί ημείς οτι νά έπέχη τό μέσον κατά ακρίβειαν, ώστε 
όπου νά είναι κέντρον τού καθ’ ήμάς ημισφαιρίου, καί τέτοιας λογής νά 
κεΐται ύπό τον ισημερινόν, έχουσα τούς πόλους είς τόν δρίζοντα, 
άλλ’ δ λόγος είναι, καθώς ύπετέθη πολλάκις, ότι νά εύρίσκεται είς τό 
μέσον τής τότε έγνωσμένης καί οικουμένης γής, καθώς άπό τούς γεω
γραφικούς πίνακας καί τήν είς επίπεδον τής σφαίρας έξάπλωσιν τού 
Πτολεμαίου γνωρίζεται. ’Εξω τών λεχθέντων βεβαιοΰσι τούτην την 
ύπόθεσιν οί Οεσπέσιοι Προφήται, ό,τε Ιεζεκιήλ (κεφ. λή. ιβ\) λέγων πώς 
ή Ιερουσαλήμ είναι όμφαλός τής γής, ήτοι τής Ιουδαίος, έκ τού 

0 οποίου επεται πώς ή Ιουδαία, τής δποίας όμφαλός είναι ή ' Ιερουσαλήμ, 
να είναι έν μεσω τήςγής· καί δ Δαβίδ (Ψαλμ. ογ\ ip\) Σωτηρίαν είρ- 
γάσω εν μεσω τής γής’ ή δέ σωτηρία έγένετο έν τή Ιουοαία* 
λοιπόν κεΐται έν τώ μέσω τής γής.
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"Επεται ούν έκ τούτων φανερά, πώς ή Ίουδαία γή και κατά τδ μήκος 
και κατά τδ πλάτος νά είναι έν μέσω τής τότε έγνωσμένης γής.

'Ότι δέ και προς τά έθνη Οεωρουμένη εύρισκεται έν τω μέσω αυτών, 
μας το βέβαιοι ό Οεσπέσιος Ιεζεκιήλ (κεφ. έ. έ.) λεγων, Ιερουσαλήμ 
έν μέσωέΟνών* τό όποιον ρητόν έξηγώντάς το δ θειος Ιερώνυμος λέ- 
γει, ’Εν μέσω τών έΟνών είναι, διότι από τήν ανατολήν εχει 
τήν ’Ασίαν, άπό τήν δύσιν τήν Εύρώπην, άπό τόν νότον και 
τήν μεσημβρίαν τήν Λιβύην καί τήν ’Αφρικήν, άπό οέ τόν 
βορράν τήν ΣκυΟίαν, τήν Αρμενίαν, τήν Περσίοα και τα 

λοιπά έθνη τού τόπου.
Το αύτό βεβαιώνοντας καί δ ιερός Θεοδώρητος είς τήν έρμηνείαν τού 

αύτού Προφήτου, λέγει* ’Εδωκαν αύτοίς καί τόπον είς κατοι- 
κητήριον τής Οικουμένης τά μέσα* έω μέν γάρ καί άρ
κτον τήν ’Ασίαν ειγον, προς εσπέραν δε τήν Ευρώπην οια 
τής θαλάσσης συναπτομένην, άπό δέ νότου τήν Λιβύην’ 
είς ταύτα γάρ τά τρία τμήματα καί οί τού Νώε παίδες τήν 
Οικουμένην διείλοντο.

Καί δ Αλεξάνδρειάς Κύριλλος είς τήν έρμηνείαν τού Ησαίου (Βιβλίω έ.) 
Ίΐν γάρ έν τοϊς νοτιωτέροις κλίμασι ή τών’Ιουδαίων χώ
ραν* τά γε μήν πρός άρκτον καί θάλασσαν καί τάς έπ 
αύτή κειμένας χώρας αί τών έΟνών άγέλαι διεμερίσαντο.

Ότι δέ καί πόλις 'Ιερουσαλήμ λέγεται έν μέσω τής Ιουδαίας, φα
νερόν είναι έκ τών άνω είρημένων δύο Προφητών, τού Ιεζεκιήλ δηλαδή, 
επειδή καί τήνλέγει δμφαλόν αύτής, καί τού Δαβίδ, επειδή καί κατ’ 
έξαίρετον λόγον έν ταύτη έγένετο ή σωτηρία.

’Αλλά καί δ ’ΐώσηπος (Βιβλίω γ'. κεφ. β'.) περί τού ’Ιουδαϊκού 
πολέμου, έν τή έκφράσει τής Συρίας, λεγομένης ’ίουδαίας, ταύτα αύ- 
τολεςεί λέγει*

Εύρός γε μήν (τής ρηΟείσης ’ίουδαίας) άπό ’ΐορδάνου ποταμού 
άχρι Ιόππης άναπέπταται, μεσαιτάτη δέ αύτής πόλις τά 
Ιεροσόλυμα κειται, παρ’ ο καί τινες ούκ άσκόπως δυ.φα- 

λδν τό άστυ τής χώρας έκάλεσαν.
Καίεύλόγως αύτή ή άγια πόλις ομφαλός καίμέσον, ού μόνον τής 

Ιουδαίας, αλλα και απασης τής Οικουμένης, πρέπει νά λέγεται’ διότι 

όΡ·ε?ας οοον απο την Μεσόγειον θάλασσαν άπέ/ουσα, μέ πολλήν εύκο- 
λίαν γίνεται ή πλεύσις εις τήν Ελλάδα, ’Ιταλίαν, 'Ισπανίαν, τά κυ- 
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ριώτερα μέρη τής Εύοώπης* διότι ούτω κειμένων τών οροθεσίων είς τρία 
μέρη, Εύρώπην, Ασίαν καί Αφρικήν, ώς εϊρηται, είς τά όποια- ή τότε 
Οικουμένη έμοιράζετο, συνάπτοντας τα αυτή η Ιερουσαλήμ είς τού 
λόγου της, άπ’ αύτής μέ εύκολίαν, καί ώς άπό κέντρου, ήμπορουσαν οί 
’Απόστολοι νά εξαπλώσουν τον λόγον τού Θεού είς εκείνους τούς τόπους.

Προσέτι πρέπει νά ήξεύρωμεν, πώς προσεχείς ήτον αί πόλεις τής Φοι
νίκης Τύρος καί Σιδών, τά εξαίρετα εμπόρια είς τούς πρώτους καιρούς 
όλους τής Οικουμένης.

Οί Τύριοι απείρους μετοικίας ευγαλαν, καί είς κάθε μέρος τής γής 
πόλεις έκατασκεύασαν, μάλιστα καί τά στοιχεία καί αί πρώται άρχαί 
τών έπιστηαών δι’ αύτών έπέοασαν είς τήν 'Ελλάδα, μέ τάς οποίας έπι- 
στήμας, καθώς αποδείχνει Κλήμης δ Άλεξανδρεύς, έπαιδεύθη ό κόσμος, 
καί εγινεν ύποδοχής άξιος τού Εύαγγελίου* ειτα καί μετά τήν συνανα
στροφήν αύτών δ λόγος περί τών ’Ιουδαίων καί τής ’Ιουδαϊκής εύλαβείας 
διήλΟεν είς τά γένη, τά όποια έπροπαρασκευάσΟησαν οιά νά οεχθούν 
τήν διδασκαλίαν τού Χριστού είς τόν καιρόν του.’ Οχι μόνον δέ αύτή ή άγια 
γή πραγματικώς έλαβε τήν Οέσιν αύτής έν μέσω τής γής, άλλά καί κατά 
τόν πνευματικόν λόγον, όμφαλός, κέντρον, κεφαλή, θεμέλιον, 
πηγή καί καρδία άπλώς παντός τού κόσμου γνωρίζεται* διότι καθώς 
τό βρέφος θηλάζει έκ τού όμφαλού τής μητρός του τροφήν, ούτω τά έθνη 
έΟήλασαν έκ τής Ιερουσαλήμ την πίστιν, τήν Οείαν σοφίαν, τήν χάριν 
καί τήν σωτηρίαν* κέντρον, διότι έξ αύτής, ώς έκ κέντρου, ραδίως 
διέσπάρη, ώς εϊπομεν, το θειον Εύαγγέλιον διά μέσου τών Αποστόλων 
είς πάντα τά έθνη, ή γνώσις τής μακαρίας αγίας Τριάδος, καί τών'Οείων 
Μυστηρίων, καί ή πνευματική ζωή* καί οτι έξ αύτής άνέτειλε τδ φώς 
τής γνώσεως είς ολον τόν κόσμον* καί ότι, ώσπερ έκ τού κέντρου άπασαι 
αί γραμμαί είς τήν περιφέρειαν εξέρχονται, ούτω έξ αύτής είς ολον τόν κό
σμον ή εύσέβεια’ ώς κεφαλή, διότι έκ τώνέν αύτή τού Χριστού λογίων 
γίνεται ή θεία κίνησις έν όλω τώ πνευματικω σώματι τής ’Εκκλησίας’ 
ώς θεμέλιον, διότι έν αύτή πρώτον ΟεμελιωΟεϊσα ή ’Εκκλησία τού 
Χριστού, έγκατέσπειρεν είς ολην τήν Οικουμένην τάς λοιπάς Εκκλησίας* 
π η γη, οιότι έξ αύτής οί χείμαρροι τών πνευματικών χαρισμάτων είς 
ολα τα έθνη επλημμύρησαν* καρδία, οιότι έξ αύτής τά ζωτικά θεΐα 
πνεύματα έξήλΟον καί έξέρχονται. "Ωστε αληθώς καί κατά τδ γράμμα καί 
κατάτό πνεύμα σώζεται τδ προφητικόν λόγιον, Σωτηρίαν ειργάσω 
έν μέσω τής γής.

5
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Έπειτα, άν αί ’Αθήναι παρά τώ Ξενοφώντι έκρίνοντο νά λέγωνται όχι 
μόνον τής Ελλάδος, άλλά καί πάσης τής Οικουμένης μέσον, τοιαύτα 
λέγοντι’ «Ούκ άν άλογωςτις οίηθείη τής Ελλάδος, και πάσης δέτήςΟικου- 
» μένης άμφί τά μέσα ωκείσθαι τήν πόλιν’ οσω γάρ άν τινες πλείον άπέ- 
» χωσιν αύτής, τοσούτω χαλεπωτέροις ή ψύχεσιν ή Οάλπεσιν έντυγχά- 
» νουσιν’ δπόσοι τ’ άν βουλευθώσιν άπ εσχάτων τής 'Ελλάδος έπ έσχατα 
” άφικέσθαι, πάντες ούτοι ώσπερ κύκλου τόρνον τάς Αθήνας ή παραπλέ- 
» ουσιν, ή παρέρχονται ». Και οί Δελφοί παρ’ Εύριπίδη έν τω ’Ορέστη'

«Τρίποδος άπόφασιν αν δ Φοίβος
» Ελακεν, ’Έλακεν δεξάμενος άνά δάπεδον, 
» Ινα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί γάς.

Ένθα δ Σχολιαστής τοιαύτα λέγει’ « ’Ομφαλος λέγεται ή ΠυΟώ παρά 
» το τάς ομφάς τάς άπό Θεού χρηστηριαζομένας λέγειν, ή παρά το είναι 
» έν μέσω τής Οικουμένης. Λέγεται γάρ τον Δία, μαΟείν βουλόμενον το 
» τέλος τής γής, δύο άετούς ισοταχείς άφεϊναι, τον μέν άπό δύσεως, τον 
» δέ άπ’άνατολής, καί έκεί αύτούς συναντήσαι, οθεν ομφαλος έκλήθη· 
» άνακεΐσΟαίτε χρυσούς άετούς φασι, τών μυΟευομένων άετών ύπομνή- 
» ματα». Καί ό Σχολιαστής εις τά τού Πινδάρου Πύθια (δ')’ - "Οτι ό Ζευς 
» το μεσαίτατον τού κόσμου καταμετρήσασΟαι βουληθείς, ίσους κατά τό 
» τάχος έκ δύσεως καί άνατολής άφήκεν άετούς’ οί δέ διϊπτάμενοι συνέπεσον 
» άλλήλοις κατά τήν Πύθωνα, ώστε τήν σύμπτωσιν δρίζειν αύτόΟι τής 
» όλης Οικουμένης το μεσαίτατον. 'Ύστερον δέ σημείου τού γεγονότος καί 
» χρυσούς άετούς άνασκευάσας, άνέθηκε τώ τού Θεού τεμένει, ώνφασιναί 
» εικόνες ήρθησαν έν τώ Φωκικώ πολέμω, δν Εύμηλος συνεστήσατο ». 
Καί δ Στράβων (Βιβλ. Ο')’ «Λέγεται είναι τούς Δελφούς ομφαλον τής 
» γης’ το αίτιον, οτι έν μέσω πως έστί τής Ελλάοος άπάσης, τής 
» τε έντός ισθμού καί τής έκτος, οθεν ένομίσΟη καί τής Οικουμένης, καί 
«τής γής έκάλεσαν ομφαλον, προσπλάσαντες καί μύθον, ονφησι Πίν- 
» δαρος, οτι συνέπεσον ενταύθα οί άφεθέντες άετοί ύπο τού Διός, δ μέν 
» άπο δύσεως, δ δέ άπ’ άνατολής, οί δέ κόρακάς φασι. Δείκνυται δέ καί 
» ομφαλός τις έν τώ ναώ τεταινιωμένος, καί έπ αύτω αί δύο εικόνες 
»του μύθου».’Καί δ Παυσανίας (Βιβλ. ί. κεφ. ις')’ «Τόν δέ ύπό Δελτών 
» καλούμενου ομφαλον, λίθου πεποιημέυου λευκού, τούτο είναι τό έν 
«μέσω γήςπάσης, ώς αύτοί λέγουσιν οίΔελφοί». *Αν λοιπόν αί ’Αθήναι, 
καί, ώς ειπομεν, οί Δελφοί, ήτοι ή ΠυΟώ, έλέγοντο μέσον καί ομφαλος 
τής γής, οιά τάς ψευοείς ομφάς καί απατηλά χρηστήρια τών ψευδοΟεών
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τους, διατί δικαίως νά μή λέγωνται ήτε ’ίουοαία γη και ή αγία πόλις 
Ιερουσαλήμ μέσον και δμφαλος απλώς άπάσης τής Οικουμένης, εκ τών 

όποιων αληθώς έξήλΟον οί θειοι χρησμοί ; Ε κ Σ ι ων γάρ έ ξ ελεύ σ ετ α ι 
νόμος, και λόγος Κυρίου έξ 'Ιερουσαλήμ’ καί άνέτειλε τό φώς 
τής άληθείας είς όλα τά έθνη και τά έγγύς και τάπόρρω, διά μέσου τών 
ιερών ’Αποστόλων, οι τινες, καθώς ήδη ειρηται, ώς άπο όμφαλοΰ καί κέν
τρου έξελΟόντες τής αγίας πόλεως, έκήρυξαν τό Εύαγγέλιον τού μυστι
κού αετού, ώς ύπόπτεροι αετοί, είς τά τετραπέρατα μέρη τής Οικουμέ
νης. Άλλά τί τά πολλά ; καί αυτός ό Κύριος καρδίαν τής γής έκάλεσε 
τήν 'Ιερουσαλήμ. "Ωσπερ γάρ δ ’Ιωνάς έν τή κοιλία του κή
τους· τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας έμεινε, ούτω καί δ 
υιός του ανθρώπου έν τή κοιλία τής γής τρεις ήμέρας 
καί τρεις νύκτας (α).

Κ Ε Φ AA A I Ο N Ε'.

Περί, τών διαφόρων καταγραφών καί οίκητόρων 

τής άγιας γής.
^^ίς ταύτην τήν επαρχίαν έσυνέβη περισσότερον εκείνο, τό όποιον 

ήκολούΟησε καί είς άλλα μέρη τής γής, δηλαοή τό νά λάβη οιαφόρους 
κατοικητάς καί νά έξοστρακίζωσιν οί νέοι τούς παλαιούς, νά σχηματί- 
ζωσι νέα οροθέσια καί νά κατασκευάζωσι πόλεις, χαλώντες τάς αρχαίας. 
"ΟΟεν έπαΟε καί πολλά δεινά, καταδυναστευθεΐσα πολλάκις τό πάλαι, 
όχι μόνον άπό τών προσοίκων καί περίοικων έΟνών, άλλά καί είς τούς 
έπειτα χρόνους έδουλώΟη άπό τά έπέκεινα κείμενα έθνη, Μακεδόνας 
δηλαδή καί Ρωμαίους’ καί είς τόν καιρόν τού Ομάρου έγινεν ύποχειρος 
είς τούς Σαρακηνούς’ καί έν ύστέροις, είς τον καιρόν τού λεγομένου ιερού 
πολέμου, κυριευΟεϊσα παρά τών Εύρωπαίων χριστιανών, ποικίλας και 
παντοδαπάς ύπέστη μεταβολάς· μετά ταύτα παρά τών Σουλτάνων τής τε 
Αίγύπτου καί τού Μπαγδατιού, καί άπό τότε πολλά ταλαιπωρηΟείσα, κατά 

(α) ΜατΟ. 40.
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τον ενεστώτα καιρόν τώ Όθωμανικώ ύποκειμένη κράτει, καί συνεχώς 
λεηλατουμένη άπο τάς συχνάς έπιδρομάς τών άχειρωτων Αράβων, σχε
δόν έρήμωται, καί έν άθλία. καταστάσει κατήντησεν. Επειτα μήτε ώρι- 
σμένως εν τι είδος έπαρχίας διατελει, έπειδή συχνάκις μεταβάλλεται 
καί ποικίλλεται κατά τήν γνώμην καί κρίσιν του Οθωμανικού κράτους, 
καί διά τούτο δέν είναι δυνατόν νά είναι μία ή ιστορία καί καταγραφή της. 
"Οθεν έκΟέτομεν ένταύθα μόνον τάς αρχαίας αύτης καταγραφάς καί μνήμας, 
τάς συμβαλλούσας δηλαδή είς τήν κατανόησιν τής ίεράς ιστορίας, καί τά 
φυσικώς αμετάβλητα, δηλαδή ποταμούς, λάκκους καί βουνά, καί περί 
τούτων πάλιν γενικωτέρως. ' . :

Είς τον καιρόν λοιπόν του Αβραάμ, όταν αύτδς ήλΟεν είς αύτήν τήν 
επαρχίαν, τότε έκατοικειτο ή άγία γή άπο τούς ένδεκα υιούς τού Χαναάν, 
τούς οποίους άριθμεί δ Μωϋσής(α), όΟεν άνεφύησαν έθνη λαμβάνοντας το 
όνομα καί τήν άρχήν άπό αύτούς. Απο τούτους πρώτος έστάΟη ό Σιδών 
οστις καί πόλιν έπώνυμον συνέστησεν έν τή Φοινίκη, έκ τού οποίου κατά
γονται οί τής Σιδώνος πολίται. Δεύτερος δ Χετταΐος, έξ ού οί Χετταίοι, οί 
όποιοι έκατοίκησαν περί τήν Χεβρών καί τήν Βηρσαβεέ, χωρία νότια τής 
Χανανίτιδος γής. Τρίτος ό ’ΐεβουσσαΐος, έξ ού ’ΐεβουσσαίοι, οίτινες μέχρι 
τού Προφητάνακτος Δαβίδ έκυρίευον τήν πόλιν Δαβίδ. Τέταρτος ό ’Αμορ- 
ραΐος, έξ ού οί Άμορραίοι, άπο τούς οποίους όχι μόνον ή ’Ορεινή τής 
Τουδαίας έκατοικειτο, άλλά καί τον Τορδάνην ποταμόν διαβάντες, καί είς 
πόλεμον έλθόντες μέ τούς Μωαβίταςκαί Άμμωνίτας, έλαβον τάς χώρας 
Βασάν καί Χεβρών, καί έξεχωρίζετο ή παρ αύτών κυριευθείσα γή μέ τούς 
ποταμούς Ιαβείν καί Άρνών. Πέμπτος όΓεργεσαιος, έξ ού οί Γεργεσαίοι, 
οί όποιοι έγιναν τής πέραν τού Ίορδάνου γής κατοικηταί περί τά Γέραρα. 
'"Εκτος δ Εύαίος, έξ ού οί Εύαιοι, οί τινες έκατοίκησαν έν τώ δρει Ερμών 
κατ’ άνατολάς προς τδν Λίβανον. "Εβδομος ό Αρουκαίος, έξ ού οί Αρου- 
καίοι, οί όποιοι είχον τήν κατοίκησιν είς τά ορεινά χωρία τού όρους Λι
βάνου, τών οποίων ήτον καί ή πόλις *Ακη, ή νύν δηλαδή Πτολεμαίς. 
’"Ογδοος δ ’Ασαναίος, έξ ού οί ’Ασαναϊοι, οί όποιοι ώκουν τήν χώραν Σίν, 
τήν περί τδ Πηλούσιον κειμένην. ’"Εννατοςδ Αράδιος, έξ ού [oij Αράοιοι, ή 
Αραδνοί' ειχον δέ καί αύτοί τάς κατοικίας των είς τήν νήσον τής Φοινί

κης ’"Αραδον καλουμένήν, κειμένην παρά τάς έκβολάς τού ’Ελευθέρου πο
ταμού, καί τήν άντικρύ παραθαλάσσιον γήν. Δέκατος δ Σαμαραίος, έξ ού

(α) Γεν. κερ. ί.
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οί Σαμαραΐοι, οί όποιοι και αύτοί έκατοικούσαν μέρος τής Χανανίτιοοζ 
γής. ’Ενδέκατος ό Άμαθι, ή ’ΑμαΟαίος, ές ού οί Αμαθηνοί, οί όποιοι έκα- 
τοίκησαν τήν ΑμαΟηνήν, ή ’ΑμάΟην, την οποίαν, ώς λεγει ό Ιώσηπος 
(Βιβλ. ά. περί Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας. κεφ. ς\) οί Μακεδονες ύστερον 
’Επιφάνειαν ώνόμασαν, ήτις και τήν σήμερον Χαμά λέγεται, άλλοι δέ 
τήν Απάμειαν. Και ταύτα μέν περί τών ένδεκα υιών τού Χαναάν.

Τούτων τών Χαναναίων ομογενείς ήτον και οί Φερεζαϊοι, καί οί κατοι- 
κούντες τριγύρου εις τά ορη Λιβάνου καί τού ΛμάνΚιναίοι καί Κενιζαΐοι. 
"Ορια δέ τίΟησιν ό ιερός ίστοριογράφ ος Μωϋσής τής κατοικηΟείσης γής 
άπό τούς έγγονους τώ'? Χαναναίων (α) άπό Σιδώνος εις Γεραρά καί Γάζαν, 
καί έως Σοδόμων, καί Γομόρρας, καί Άδαμά, καί Σεβίν, έως Δασά.

'Όταν οί Ίσραηλΐται εϊσηλθον εις τήν γην τής επαγγελίας, ήτις, ώς 
είπομεν, γή ’Ισραήλ άπ’ αύτούς ώνομάσΟη, εις τό μέρος εκείνο τότε 
(το οποίον τό έκυρίευσαν) ήτον έθνη επτά μεγαλα και ισχυρά, ώς λέγε
ται είςτό Δευτερονομίου (β), Χετταϊος, Γεργεσαϊος, Άμορραίος, Χαναναϊος, 
Φερεζαΐος, Εύαϊος καί Ίεβουσαΐος. Ταύτην όμως Ιησούς ό στρατηγός 
καί οδηγός τών Ισραηλιτών, τού Θεού προστάττοντος, τήν έπήρεν άπ’ αύτά 
τά έθνη, καί εις δώδεκα μέρη τήν έμοίρασε, καί εις κλήρον τήν έδω- 
κεν εις καθ’ ένα άπο τούς υιούς τού Ιακώβ. Οί υιοί όμως Αευι, κατά όρι- 
σμον Θεού, δέν έκυρίευσαν κανένα μέρος γής, πλήν έλάμβανον τάς άπαρ- 
χάς άπό όλους προς κυβέρνησιν αύτών* εΐχον δέ προσέτι εις τούς λοιπούς 
κλήρους καί διωρισμένας πόλεις, τάς οποίας καί Λευϊτικάςκαί ίεράς ώνό- 
μαζον, άναμεταςύ εις τάς οποίας ήτον καί αί φυγαοευτήριοι, ούτως 
ώνομασμέναι, διότι όποιος ήθελε καταφύγη εϊς αύτάς, ήτον ελεύθερος άπό 
τόν επικείμενον αύτώ κίνδυνον.

'Η φυλή τού Ρουβίμ καί Γάδ, καί τό ήμισυ της φυλής τού Μανασσή, 
είχον τούς κλήρους των προς το πέραν τού Ιορδάνου κατά τήν Κοίλην 
Συρίαν καί Αραβίαν, οί λοιποί δέ υιοί τού Ιακώβ προς τό εντός τού 
’Ιορδάνου.

Έστάθη τό. Ίσραηλίτικόν γένος εις δώδεκα φυλάς διηρημένον, πλήν 
ή διαίρεσις αύτη δέν περιλαμβάνει καί τούς υιούς τού Λευΐ' οί δύο όμως 
υιοί τού Ιωσήφ, τουτέστιν ό Έφραίμ καί ό Μανασσής, κατεστάΟησαν 
άρχαι, ήτοι πατριαί καί κεφαλαί δύο φυλών.

Τά έθνη, τά όποια εύρον οί ’ίσραηλΐται εις νήν γην τής επαγγελίας, 

(α) Γεν, ί. Φ) ■«?· ζ'1
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ούτε ένικήΟησαν, ούτε άφανίσΟησαν τελείως, παρά είς τον καιρόν τού βα- 
σιλέως Δαβίδ, δ όποιος, νικητής γενόμενος τών έχθρώντου, τά πράγματα 
τών Ιουδαίων ηύτρέπισε, και πόλιν έκατασκεύασεν είς τδ ορος Σιών, 
ήτις και πόλις Δαβίδ ώνομάσθη, καίέστάΟη και άκρόπολις και κεφάλαιον 
τής πόλεως 'Ιερουσαλήμ καί τής βασιλείας δμού καί τής εύσεβείας, καί 
έκ τούτου συνηθίζεται νά ονομάζεται αγία.

Φανερόν είναι άπο τήν ’Ιουδαϊκήν ιστορίαν, πώς, άφ’ ού αί δέκα φυλαί 
έσχίσΟησαν άπδ τήν φυλήν του ’Ιούδα, καί ύστερον έλήφΟησαν αιχμά
λωτοι είς τήν Βαβυλώνα, έσβέσΟησαν σχεδόν τά ονόματα τών άλλων φυ
λών, καί έμεινε μόνον ή φυλή τού ’Ιούδα* οθεν πολύν καιρόν πρδ τής 
γεννήσεως τού Χριστού διάφοροι έπαρχίαι τής Ίσραηλίτιδος γής δέν 
εΐχον ονο'ματα άπδ τάς φυλάς τάς άρχαίας. Αύτήν οί "Ελληνες καί Ρω- 
μάνοι τήν ώνόμαζον Παλαιστίνην καί Φοινικιάν. Παλαιστίνη έλέγετο κυ
ρίως έκεϊνος δ τόπος, είς τόν όποιον ένα καιρόν ήτον οί Φυλισταϊοι* Φοι
νίκια δέ ώνομάσΟηκαν αί λοιπαί θαλάσσιοι έπαρχίαι, αί δποΐαι έπεκτεί- 
νοντο πρδς τον Λίβανον, ή δέ Φοινίκια ήτον μέρος τής Συρίας.

Καί αύτη μέν ή γενικωτέρα καταγραφή καί διαίρεσις τής αγίας γής 
πρδ τής τού Κυρίου ήμών γεννήσεως* όταν δέ δ Κύριος ήμών έφάνη έπί 
γής, ήτον ή γή τού ’Ισραήλ διηρημένη είς ’ΐδουμαίαν, Ίουδαίαν, Σαμά
ρειαν καί Γαλιλαίαν, καί παρά ταύτας πλατυτέρως είς τήν ’ΐτουραίαν 
καί Τραχωνίτιδα, είς τάς όποίας περικλείονται καί άλλαι έπαρχίαι μικράί.

'Η ’ίουδαία περιείχε τδ μέρος εκείνο τής ’ΐσραηλίτιδος γής, τδ όποιον 
έκράτει τδ όνομα τής αύτής φυλής, εϊτα καί τδν κλήρον τών φυλών τού 
Βενιαμίν, τού Δάν, καί τού Συμεών. Τδ πλάτος αύτής έξαπλώνετο άπδ 
τδν ’ΐορδάνην' ποταμόν έως τήν Ιόππην, τήν νύν Τάφφα λεγομένην, πόλιν 
παραθαλάσσιον,

‘Η Τδουμαία ήτον ήνωμένη μέ τήν Ίουδαίαν πρδς τδ μεσημβρινόν 
έπίπεδον, έχουσα τήν Οέσιν τήν μεταξύ Αραβίας καί Αίγύπτου, οί όποιοι 
Ίδουμαιοί νικηθέντες άπδ τδν ’Αρχιερέα Ίρκανδν, τούς έπρόσταξεν ή νά 
περιτμηΟώσιν, ή νά διωχθώσιν άπδ τάς ιδίας των κατοικίας, οί όποιοι 
άπδ τήν άγάπην τής πατρίδος των έδέχΟηκαν τήν περιτομήν, καί τά λοιπά 
(Ιουδαϊκά έΌη, καί τά ρητά.

'Η Σαμάρεια (πρώτον μέν πόλις, ύστερον δέ καί όνομα επαρχίας) ήτον 
πρδς τδ βόρειον μέρος τής ’ίουδαίας, μεταξύ Ίουδαίας καί Γαλιλαίας, 
καί μεταξύ Ιορδάνου καί μεγάλης θαλάσσης. Εκεϊ ένα καιρόν ήτον ή 
φυλή τού ’Εφραίμ, καί τδ ήμισυ μέρος τής φυλής τού Μανασσή, τής 
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οποίας μητρόπολις έστάθη ή Σιχέμ ή Σιχάρ, ανάμεσα είς δύο όρη, Γαρα- 
ζείν και Γεβάλ, έξ ών τό μέν Γαραζείν είς ευλογίαν, το οέ Γεβάλ είς 
κατάραν άπόΜωσέως άφωρίσΟη.

'Η Γαλιλαία έχει όρια πρός άρκτον μέν τήν Φοινίκην (παρεμπίπτοντος 
μεταξύ καί ύψουμένου τού Λιβάνου ορούς), άπό οέ μεσημβρίας τήν Σα
μάρειαν. πρός δετήν ανατολήν τόν ’ΐορδάνην, προς δέ δύσιν τά όρια Τύ- 
ρου καί Σιδώνος, προς τήν παράλιον του Φοινικού πελάγους. Λύτή διαι
ρείται κατά τον ’ΐώσηπον (Βιβλ. γ'. κεφ. β . περί Ιουδαϊκού πολέμου) 
είς δύο, είς άνω δηλαδή Γαλιλαίαν (ή οποία καί Γαλιλαία τών έΟνών 
έλέγετο, διότι έως τόν καιρόν τού Σολομώντος έκυριεύετο παρά τών 
εθνών), καί είς τήν κάτω. ,.

' Ενα καιρόν είς αύτο το μέρος ήτον καί αί φυλαί τού ’ΐσάχαρ,ίπού 
Ζαβουλών, τού Ασήρ καί τού ΝεφΟαλείμ. Περαιτέρω τής άνω Γαλιλαίας, 
τριγύρου είς τάς ρίζας τού Λιβάνου, ήτον καί ή έπαρχία Πανεάς άπό τήν 
πόλιν Πανεάδα, ή οποία, ώς είρηται, πρώτον ώνομάσθη Δάν,. μετά δε 
ταύτα Πανεάς. ■

Το άλλο μερίδιον τής φυλής τούΜανασσή, το οποίον έ'κειτο είς τό πέ
ραν τού Ίορδάνου, περιεϊχεν εκείνην τήν επαρχίαν τήν γην τού Ισραήλ, 
ή οποία πρός μέν βορράν περιορίζεται άπό τόν Λίβανον τον άφορώντα 
πρός τήν Δαμασκόν, άπό δέ τήν άνατολήν άπό τά όρη Σενιείρ, ήτοι 
'Ερμώνεια. Είς εκείνο τό επίπεδον, επάνω είς τήν Περαίαν, βάλλει ό Ίώση- 
πος τήν Γαυλωνίτιδα, ούτως ονομασΟείσαν άπό>'^ν· πόλιν Γαυλών. Πλη
σίον τής Γαυλωνίτιδος ήτον ή Βαταναία, ένθα ένα καιρόν ήτον τό βασί- 
λειον τού Βασάν. Πλησίον τής Βαταναίας ή Τράχωνίτις, ούτω ρηθείσα δφι 
τήν σκληρότητα τών βουνών, οτι πετρώδης· τραχώνες γάρ λέγονται οί 
πετρώδεις τόποι.

Τΐ Τράχωνίτις κατά τόν Στράβωνα περιορίζεται άπό τήν Κοίλην Συρίαν 
το βορειότερου μέρος αύτής τής ^ής ονομάζεται Αύρανίτις (ήτις καί τήν 
σήμερον παρά τοίς Άραψι καί ΟΟωμανοίς Χαβράνι ονομάζεται), έπαρ
χία ούτω καλουμένη άπό τήν Αύραν πόλιν κειμένην μεταξύ Καισαρείας 
Φιλίππου καί Δαμασκού. Ταύτην τήν επαρχίαν Τραχωνίτιδα οί 'Εβραίοι 
Χούς ώνόμαζον, (όθεν καί Ούσίτις, ή Αύσίτις, κατά τούς έβδομήκοντα), 
χρηματίσασαν χώραν τού πολύτλα Ιώβ; ένθα καί τήν σήμερον δείκνυ- 
ταΐ χαί το μνήμα αύτού έν τή Αύρανίτιδι, ήτοι Χαβράν, καί κώμην 
τινά Τζουέκαν λεγομένην ’Αραβιστί, τιμώμενον παράτε τοίς Άραψι καί 
ΌΟωμανοίς.
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Δέν είναι μακράν άπ’ αύτήν ή Ίτουραία, περιοριζομένη και αύτή άπό 
τήν Κοίλην Συρίαν, πορρωτέρω τών όρων του Λιβάνου. Λύτη ή επαρ
χία πολλήν αμφιβολίαν έοωκεν είς τούς χωρογράφους. Ο Πλίνιος τάτ- 
τει τούς ’ΐτουραίους είς αύτήν τήν Κοίλην Συρίαν, άλλοι τήν Οέτουσιν 
έντός τού ’ΐορδάνου, άλλοι είς το πέραν αύτού. 'Η Ίτουραία, λέγει δ 
Άδριχόμιος, οτι λαμβάνει τήν αρχήν άπό τον Ίορδάνην ποταμόν πλη
σίον τού Λιβάνου πρός δυσμάς, καί έπεκτείνεται εως είς τά ορη τών Σιδω- 
νίων καί Τυρίων, πολλάκις δέ ονομάζεται καί * Αλσος Λιβάνου' φαίνεται 
όμως νά είναι διττή, καί ήμένκειται εντός τού ’Ελευθέρου και Ίορδάνου 
τών ποταμών, ή δέ πέραν τού Ίορδάνου. Απατώνται λοιπόν εκείνοι δπού 
τάττουσι τούς ’ΐτουραίους είς τήν Περαίαν, μέ τό νά λέγεται έν τοίς 
παραλειπομένοις πώς έβοηΟήΟησαν άπό τάς φυλάς τού Γάδ καί Ρουβίμ, 
επειδή καί έκ τούτου δέν ακολουθεί παντελώς πώς έστάθη ή αναμεταξύ 
τους, ή δλοτελώς πλησίον είς αύτάς.

Τινές συγχέουσι τήν Ίτουραίαν καί Τραχωνίτιδα, νομίζοντες ότι έκ 
παραλλήλου νά έλήφΟησαν έν Εύαγγελίοις. Ό Εύαγγελιστής Λουκάς 
όμως (κεφ. γί) φανερά ταίς ξεχωρίζει, έπειδή ταίς ιστορεί, οτι είς αύτάς 
έστάθη Τετράρχης ό Φίλιππος, καθώς είς τήν Γαλιλαίαν καί Περαίαν ήτον 
Τετράρχης 'Ηρώδης δ Αντίππας.

‘Η Σαμάρεια, ή οποία, ώς είπομεν, πρότερον ήτον πόλις, μετά ταύτα 
δέ καί όνομα έπαρχίας, εύρίσκεται μεταξύ τής Γαλιλαίας καί Ίουδαίας, 
ώστε δι’αύτής γίνεται ή διάβασις άπο τής Γαλιλαίας προς τά 'Ιεροσόλυμα.

Είς τον καιρόν δπού δ Κύριος έδίδασκε, μητρόπολις τής Σαμαρείας 
ήτον ή Σιχάρ, ήτις τό πάλαι εκαλείτο Σιχέμ, μετά δέ τήν έλευσιν τού. 
Κυρίου μας, ώς πιστεύεται, Νεάπολις* τανύν δέ παρά τε Άραψικαί Οθω- 
μανοίς Ναπλοΰσι, πλησίον τής οποίας ήτον τό φρέαρ τού Ιακώβ.

Είς τήν γήν ταύτην τού ’Ισραήλ ήτον καί τό μέρος εκείνο, τό όποιον 
έλέγετο Δεκάπολις, οχι μόνον διατί δέκα πόλεις είς αύτό εύρίσκοντο, 
επειδή είναι φανερόν ότι ήτον καί άλλαι πολλαί, άλλά διότι δέκα ήτον 
αί πλέον έπίσήμοι καί ύπερέχουσαι είς τάς λοιπάς τού μέρους έκείνου, αί 
δποίαι μέ τό νά έμεταχειρίζοντο καί τούς νόμους τών Ελλήνων, καί όχι 
τών Ιουδαίων, τάς όνομάζει δ ’ΐώσηπος πόλεις 'Ελληνίδας. Οί Γεωγρά
φοι άπαριΟμούσιν είς τάύτας τάς δέκα πόλεις καί τήν Καισάρειαν Φιλίπ
που, τήν Χωραζίν, τήν ΒηΟσαϊδά, τήν Καπερναούμ, καί τά Γάδαρα.

Αί ρηΟείσαι πόλεις τής Δεκακόλεως φαίνεται νά ήτον είς τήν Γαλι
κίαν, τριγύρου είς τήν θάλασσαν τής Τιβεριάδος καί τον Ίορδάνην' ό'Οεν καί 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



41

διά τούτο λέγει ό'Ιώσηπος, πώς οί Γαλιλαϊοι έπεριτριγυρίζοντο άπό τά 
αλλογενή γένη.

Αύτη είναι, ώς φαίνεται, ή Γαλιλαία, τήν οποίαν τό Εύαγγέλιον ονο
μάζει Γαλιλαίαν τών εθνών, άπό .τήν πόλιν Γάδαρα, τήν όποιαν ό Στρά
βων τήν κάμνει μητρόπολιν τής Περαίας. Οί πλησιόχωροι τόποι ώνομά- 
σΟησαν Γαδαρηνοί.

Πλησίον τής Γαδάρας ήτον πόλις πλησιόχωρος ονομαζόμενη Γεργεσά, 
τής οποίας μέμνηται και ό Ιώσηπος, οΟεν καί Γεργεσηνή χώρα' καί 
επειδή ή Γάδαρα καί ή Γεργεσά ήτον πλησιόχωρα, δέν είναι θαυμαστόν, 
άνή επαρχία, ή οποία άπό μέν τούς Εύαγγελιστάς τον Μάρκον και Λου- 
κάν λέγεται Γαοαρηνών, άπό δέ τον Ματθαίον νά καλήται Γεργεσηνών' 
μήτε είναι θαυμαστόν, άν οί κατοικουντες είς τάς πόλεις ταύτας έτρε
φαν χοίρους, ^Ελληνες, ώς ειρηται, οί πλείους οντες, οθεν κατά τόν 
Εύαγγελιστήν Μάρκον (α) εκείνος ό δαιμονισμένος, οπού ήλευθερώθη 
άπό τά άκάΟαρτα πνεύματα, τά όποια ό Χριστός τά επεμψεν είς τούς 
χοίρους, ήρξατο νά κηρύττη είς τήν περίχωρον τής Δεκαπόλεως τά 
οσα έποίησεν αύτώ ό ’Ιησούς. "Ωστε έκ τούτου είναι φανερόν, πώς καί τά 
Γάδαρα καί ή Γεργεσά ήτον πόλεις τής Δεκαπόλεως, καί κατά τούς ιερούς 
Εύαγγελιστάς ΜατΟαΐόν τε καί Αουκαν.

Μέρος τής Κοίλης Συρίας ήτον ή Άβιληνή, τής όποίας μητρόπολις 
έστάθη ή ’'Αβιλα, ή όποία Άβιληνή είς τόν καιρόν έκεϊνον ήτον ηνω
μένη μέτό βασίλειον τού μεγάλου Ηρώδου, όταν καί ό ιερός Λουκάς, 
αριθμώντας τούς ήγεμόνας, είς τούς οποίους ό Βαπτιστής Ιωάννης άρ- 
χίσε νά κηρύττη τό Εύαγγέλιον, ένΟυμήΟη καί ταύτην.

Ο μέγας Ηρώδης, είς τού οποίου τόν καιρόν έγεννήθη ό Κύριός μας, 
έκυρίευεν όληντήν γήν τού Ισραήλ, τήν ’ΐδουμαίαν δηλαδή, Τουδαίαν, 
Σαμάρειαν, Περαίαν, Γαλιλαίαν, Πανεάδα, Γαυλωνίτιδα, Βαταναίαν, Τρα- 
χωνίτιδα, καί παρά ταύτας τήν Άβιληνήν' άποΟνήσκοντας δέ έμοίρασεν 
αύτάς τάς επαρχίας είς τούς υιούς του, τόν ’Αρχέλαον, τόν Άντίππαν 
'Ηρώδην καί τόν Φίλιππον. Τό βασίλειόντου τό έ'δωκε τώ Άρχελάω, τό 
όποιον έπεριλάμβανε τήν ΐδουμαίαν, τήν Ιουδαίαν, τήν Σαμάρειαν' τον 
δέ υιόν του 'Ηρώδην Άντίππαν κατέστησε Τετράρχην τής Γαλιλαίας, 
όμού καί τής Περαίας' τον δέ Φίλιππον Τετράρχην τής Ιτουραίας καί 
τής Τραχωνίτιδος χώρας. Ό δέ Τετράρχης Λυσανίας, οστις έλαβε τήν 

(α) Κεφ. έ. 20.
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άρχήν τής ’Αβιληνής παρά του Καίσαρος, δέν ήτον συγγενής του Ήρώ- 
δου, συναριθμεΐται όμως και αύτος άπό τόν Εύαγγελιστήν μέ τούς δια
δόχους του Ήρώδου Τετράρχας, μέ το νάήτον, ώς ειπομεν, και ή Αβί- 
ληνή ύπο τήν έξουσίαν προσεχώς τού Ηρώοου.

Ό ϊώσηπος εις τήν Τετραρχίαν τού Φιλίππου δέν αριθμεί και τήν 
Ιτουραίαν, καθώς δ Εύαγγελιστής, ίσως όμως καί δ ϊώσηπος μέ τδ 

όνομα τής Πανεάδος νά έπερίλαβε καί τήν 'Ιτουραίαν. Τδ όνομα δέ τού 
Τετράρχου, αν καλά πολλάκις λαμβάνεται αντί τού τετάρτου μέρους τινδς 
επαρχίας, πλήν οχι καί πάντα, διότι έν τή Ρωμαϊκή έπικρατεία τδ όνο
μα αύτδ ήτον όνομα τιμής καί έξουσίας καί βαθμού* είναι δέ φανερόν, 
διότι δ Φεσάηλος υίός τού Αντιπάτρου, καί δ αδελφός αύτού 'Ηρώδης, 
ελαβον ταύτην τήν άξίαν παρά τού ’Αντωνίου, νά είναι δηλαδή αύτοί 
οί δύο Τετράρχαι τής Ιουδαίας, καί ίδέ ’ΐώσηπον (Βιλ. ιδλ κεφ. ιγ'. περί 
Ιουδαϊκής ’Αρχαιολογίας). Ύστερον δέ αιχμαλώτου ληφθέντος τού Φε- 
σαήλου παρά τών ΠάρΟων, καί κατασταθείς ό μέγας 'Ηρώδης μόνος βα
σιλεύς τής ’Ιουδαίας ύπδ τής Συγκλήτου Ρωμαίων καί τού Καίσαρος, 
σπουδή τού ’Αντωνίου άπεδείχθη βασιλεύς τής Ιουδαίας, καί έπειτα έν τώ 
Οανάτωτου έοιαμοίρασε τήν Ιουδαίον εις τούς υιούς του, ώς ήδη ειρηται.

’Ενταύθα δέν είναι έξω τού σκοπού νά σημειωΟή καί τούτο, οτι αύτή 
ή γή τής Παλαιστίνης έλαβε καί άλλον διαμερισμδν, άφ ’ ου ήλθεν εις 
τήν ύποταγήν τών Ρωμαίων.

Ό μέγας Πομπηϊος κυριεύοντας τούς 'Εβραίους καί τήν Ιερουσαλήμ, 
τήν έσχημάτισεν εις είδος έπαρχίας, καταστήσας έπ αύτήν έπιστάτας 
καί κυβερνήτας* ειτα μετά τον θάνατον τού μεγάλου 'Ηρώδου καί τήν 
έξορίαν τού υιού του Αρχελάου παρά τού Αύγουστου Καίσαρος εις τήν 
Βιένναν τής Γαλλίας, ή ’ΐδουμαία, ή Ιουδαία καί Σαμάρεια, ή πατρική 
δηλαδή κληρονομία τού ρηθέντος ’Αρχελάου, άπεοοθη εις τήν Συρίαν, 
καί γενομένη μέρος αύτής έδιοικεϊτο άπό Κονσιλαρίους, ’Ανθυπάτους καί 
ήγεμόνας Ρωμαίους. "Οθεν, όταν δ Βαπτιστής Ιωάννης άρχισε νά κη- 
ρύττη, τότε ήγεμών τής ’Ιουδαίας ήτον δ Πόντιος Πιλάτος, εις τού δποίου 
τήν ηγεμονίαν έπαθε καί έσταυρώθη δ Κύριος ήμών. Ο δέ Αντίππας, 
δ καί 'Ηρώδης, καί δ Φίλιππος, έξουσίαζον τάς πατρικάς των ηγεμονίας. 
Ύστερον άπό τόν άποστάτην ’ίουλιανόν έλαβεν Ύπατον, έπειτα άπό τόν 
Γραδιανόν ’Ανθύπατον, καί άπ’αύτόν έμοιράσθη εις δύο έπαρχίας, έπειδή 
καί γράφει δ Θεοδόσιος, πώς καί εις τάς δύο Παλαιστίνας νά ήτον Συνέ
δρια ’Ιουδαίων. Τελευταΐον έδιαμοιράσθη εις τρεις έπαρχίας, πρώτην 
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δηλαδή Παλαιστίνην, δευτέραν καί τρίτην, τήν έπονομασΟεΐσαν Σαλουτα- 
ρίαν. Τής πρώτης μητρόπολις έστάθη ή Καισάρεια, τής δευτέρας ή Σκυ- 
Οόπολις καί ή Σεβαστή, ή καί Σαμάρεια, τής τρίτης ή Ιερουσαλήμ. "Η 
πρώτη ήτον Τπατεία, αί δέ άλλαι ούο έκυβερνώντο ύπό ηγεμόνας, κα
θώς είναι φανερόν εις τάς σωζομε'νας άναγραφάς τών έν ανατολή καί δύσει 
επαρχιών, αί τινες τότε ήσαν υπεξούσιοι τή Ρωμαϊκή βασιλεία.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ'.

Περί τής ευκρασίας, ευφορίας, πολυφορίας, εύθηνίας, 

καί του πλήθους τών ανθρώπων τής αγίας γής.

^^τι ή άγία γη είναι εύκρατος, εύφορος, πολύφορος, καί έστάθη καί 

πολυάνθρωπος, δέν κάμνει χρεία νά το παραστήσωμεν άπο μαρτυρίας 
εξωτερικών συγγραφέων, διότι εχομεν εις τούτο βεβαιότερον τάς θείας 
μαρτυρίας καί βεβαιώσεις.

Περί ταύτης λοιπόν δμιλώντας ό Θεός τών απάντων λέγει* « Κατέβην 
» (έγώ ό Θεός) έξελέσθαι αυτούς έκ χειρός τών Αιγυπτίων, καί έξαγαγείν 
» αύτούς έκ τής γής εκείνης, καί είσαγαγεΐν αύτούς εις γην αγαθήν καί 
«πολλήν, εις γην ρέουσαν μέλι καί γάλα» (α).

Καί ό μέγας Μωϋσής, Οείω κινούμενος Πνεύματί (έπειδή καί οέν 
είσηλθεν έν αυτή, ώστε έκ πείρας νά γράψη τά λεχθέντα), τοιαύτα 
είπε* « Ό γάρ Κύριος δ Θεός σου είσάξει σε εις γην αγαθήν καί πολλήν, 
» ού χείμαρροι ύδάτων καί πηγαί αβύσσων έκπορευόμεναι διά τών πε- 
» δίων καί διά τών δρέων. Γή πυρού καί κριθής, άμπελοι, συκαΐ, ροαί* γη 
» έλαίας ελαίου καί μέλιτος’ γή, ής οί λίθοι σίδηρος, καί έκ τών δρέων 
» αύτής μεταλλεύσεις χαλκόν, καί φαγή, καί έμπλησΟήση, καί εύλογή- 
» σεις Κύριον τόν Θεόν σου έπί τής γής τής αγαθής, ής δέδωκά σοι » (β).

Καί εις τό Δευτ. πάλιν (γ)* Ούκ εσται έν σοί ένδεής* καί 
μήτε έναντιούται εις τούτο τό φαινόμενον κατά πάντα έναντίον εις το

(α)Κεφ. γ'. 8. (β) Δευτεο.7. (γ) Κεφ. ιζ\ 4.
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παρακατιόν ενδέκατον έδάφιον, ενώ λέγει’ Ού γάρ μ.ή έκλίπη εν
δεής άπό τής γής σου* διότι ή θεία ύπόσχεσις ήν ύποθετική, άνί- 
σως δηλαδή και φυλάξωσι τά προσταχθέντα παρά του άγιου Θεού, το 
οποίον γίνεται φανερόν έκ τών λεγομένων εύθύς μετά τήν ύπόσχεσιν* εάν 
άκοή άκούσητε τής φωνής Κυρίου τού Θεού ήμών φυλάσ
σε ιν και ποιείν πάσας τάς έντολάς ταύτας, οσας εγώ έντέλ- 
λομαί σοι σήμερον* και επειδή έπρογνώριζεν δ Θεός, πώς οί 
'Εβραίοι δέν ήθελαν φυλάξη τήν έν υποθέσει ύπόσχεσιν, προλέγει οτι 
ποτέ δέν θέλει λείψη ένδεής έκ τής γής αύτών, νουθετώντάς τους έκ τού
του, ώς πολυεύσπαγχνος, νά τούς έπισκέπτωνται, και νά τούς εύεργε- 
τώσι, προστάττων,.’Ανοίγων άνοίξεις τάς χεΐράς σου τώ άδελ- 
φώ σου τώ πένητι, και τώ έπιδεομένω τώ· έπΐ τής γής σου.

Τούτο βεβαιούται σαφέστερου παρ ’ ετέρου παραδείγματος πάλιν τής 
θείας Γραφής. Γπέσχετο δ Θεός νά δώση αύτοίς τοίς Εβραίοις τήν γήν 
έως τού ποταμού τού Εύφράτου, πλήν διατί δέν έπλήρωσε τήν ύπόσχε- 
σιν ; Ούτωσι άποκρίνεται δ Μακάριος Θεοδώρητος έρωτήσει νθ '. είς τήν 
’έξοδον. «Διά 'ΐερεμίου τού Προφήτου τούτο σαφέστερου δεδήλωκεν δ 

«Θεός* Πέρας, γάρφησι, λαλήσω έπί βασιλείαν καί έθνος, του 
’•οίκοδομεϊυ και καταφυτεύειυ* και έ'σται, έάν στραφέν 
«τό έθνος έκείυο ποιήση πονηρά, ού μή έπαγάγω έπ αύτό 
«πάντα τά άγαΟά δ'σα έλάλησα, και τά έζής. Είσήγαγε τοίυυυ 
» αύτούς δ Θεός είς ήυ έπηγγείλατο γήν έπειδή δέ φυλάξαι του θείου ούκ 
» ήβουλήθησαυ υόμου, ού πάσαυ αύτοίς παραδέδωκευ, άλλ’ είασέ τιυας 
» διηυεκώς αύτοίς πολεμούυτας, ιυα πολεμούμευοι ήττηθείεν, και τούτο 
«διαφερόντως ή τών Κριτώυ ιστορία διδάσκει. Δαβίδ μέυτοι τώ βασιλεί 
» και τούτους ύπέταξε’ καί γάρ οί αλλόφυλοί φόρους έδίδοσαυ, καί Συρία 
» Δαμασκού, καί Συρία Σουβά. Καί Σολομών όέ, έως ηύσέβει, είχε τήν 
» δυναστείαν* άποκλίνας δέ είς άσέβειαν, τής εξουσίας έζέπεσε. Καί τού- 
«τοις δέ δώσειν έπηγγείλατο, τάς έντολάς καί τόν νόμον φυλάττουσιν ».

’Εν συντομία, τοιαύτη έμελλε νά είναι ή γή έκείνη, ώστε τινάς νχ 
μή εύρίσκεται έν έκείνη ένδεής έκ τής φύσεως τής γής καί έκ τού θείου 
ελέους, άν έφύλαττον τά θεϊκά προστάγματα* έσυνέβη όμως το έναντίον 
έκ τής παρατροπής τών προσταγμάτων, έπειδή καί διά τάς μοχθηρίας 
των δικαίως τούς έτύχενε νά κλείση δ Θεός τόν Ούρανόν να μή βρέξη έπί 
τής γής, καί °υτω τήν εύφορίαν της να τήν μεταβάλλη είς άγονίαν, καί 
τήν δαψίλειαν είς ένδειαν.
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Αλλά και ό Θεσπέσιος Ιεζεκιήλ (α)* « Εγώ Κύριος ό Θεός 
ύμών έν έκείνη τή ημέρα άντελαβάμην τή χειρί μου αύ
τών, του έζαγαγεϊν αύτους εκ γης Αίγυπτου είς γην ήν 
ήτοίμασα αύτοϊς, ρέουσαν μέλι καί γάλα, κηρίον έστιν 
(ή, ώς άλλοι έρμηνεύουσι, καλλίστην) παρά πάσαν τήν γην.

Καί παρακατιών μεμφόμενος τούς Ιουοαίους, έπιφέρει, Καί έγώ 
έξήρα τήν χεϊρά μου έπ ’ αύτούς έν τή έρήμω το παράπαν 
του μή είσαγαγεϊν αύτούς είς γήν ήν ε'οωκα αύτοϊς, γην 
ρέουσαν μέλι καί γάλα, καλλίστην παρά πάσαν τήν γήν, 
ά ν 0’ ώ ν τ à δ ικ α ι ώ μ α τ ά μου ά π ώ σ α ν τ ο. ’Εκ του οποίου δηλουται, 
ώς παρά φύσιν πώς έστιν ή ‘αφορία έν τή άγία γή, καί οιά τάς ανομίας 
έπισυμβαίνει τών οίκητόρων της.

Δι’ αύτήν εΖπεν δ Θεός παρά τώ Ίωήλ (β)- 'Ως παράδεισος τρυ
φής ή γή προ προσώπου αύτών. ΎΗτον οηλαοή ή γή τής έπαγγε- 
λίας ώσπερ παράδεισος προ του νά είσέλθουν είς αύτήν, καί νά τήν λεη- 
λατήσωσιν δ Ναυοχοδονόσορ καί οί Χαλδαϊοι.

Τί τά πολλά ; οί πεμφΟέντες κατάσκοποι άπό τής έρημου παρά του 
Μωϋσέως διά προσταγής Θεού νά κατάσκοπεύσωσι ταύτην τήν γήν τών 
Χαναναίων, μετά τήν κατάσκεψιν έπαναστραφέντες είς τεσσαράκοντα ημέ
ρας, ταυτα ανήγγειλαν τοις ’ΐσραηλίταις· « Καί άναβάντες (δηλαδή οί 
«κατάσκοποι) κατεσκέψαντο τήν γήν άπό τής έρήμου Σίν έως Ροοβ, είσπο- 
« ρευομένων ΑίμάΟ. Καί άνέβησαν κατά τήν έρημον καί άπήλθον έώς 
«Χεβρών, καί έκεϊ Αχεμάν, καί Σεσσί, καί Θελαμί, γενεαΐ Ενάχ* καί 
« Χεβρών επτά έτεσιν ώκοδομήθη προ του Ταναιν Αίγυπτου. Καί ήλΟο* 
« σαν εως Φάραγγος βότρυος, καί κατεσκέψαντο αύτήν, καί έκοψαν έκεϊ- 
»Οεν κλήμα, καί βότρυν σταφυλής ένα απ’ αύτου, καί ήραν αύτόν έπ’ άνα- 
» φορευσι, καί άπό τών ροών, καί άπο τών σύκων. Καί τον τόπον έκεϊνον 
» έπωνόμασαν Φάραγγα βότρυος, διά τόν βότρυν ον έκοψαν έκεϊΟεν οί υιοί 
» ’Ισραήλ. Καί άπέστρεψαν έκεϊΟεν κατασκεψάμενοι τήν γήν μετά τεσ- 
« σαράκοντα ημέρας. Καί πορευθέντες ήλΟον πρός Μωσήν καί Ααρών καί 
« πρός πάσαν Συναγωγήν υιών ’Ισραήλ, είς τήν έρημον Φαράν Κάδδης’ 
«καί άπεκρίΟησαν αύτής ρήμα, καί πάση Συναγωγή, καί έοειςαν τον και- 
» ρόν τής γής, καί διηγήσαντο αύτώ, καί είπον ΉλΟομεν είς τήν γήν είς 
» ήν άπέστειλας ημάς, γήν ρέουσαν μέλι καί γάλα, καί ούτος δ καρπός

(α) Κεφ. κ'. 6. (β) Κεφ. β'. 3.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



46

» αύτής, άλλ’ ή δ'τι θρασύ τδ έΌνος το κατοικούν έπ αύτής, και πόλεις 
» δχυραι τετειχισμέναι μεγάλαι σφόδρα, καί τήν γενεάν Ενάχ έωράκα- 
» μεν έκεϊ » (α).

Είς τούς Κριτάς (β) τινές έκ τής φυλής Δάν απερχόμενοι κατά
σκοποι είς τήν πόλιν Λαισά (αυτή έστιν ή νυν Καισαρεία τής Φιλίππου), 
μετά τήν κατασκοπήν έπαναστρέψαντες, εϊπον τοϊς άδελφοϊς αύτών* 
» ’Δνάστητε, καί άναβώμεν επ’ αύτούς, ότι ϊδομεν τήν γήν, καί ιδού αγαθή 
« σφόδρα, καί ύμεϊς ησυχάζετε’ μή όκνήσητε τού πορευΟήναι, καί είσελ- 
* Οεϊν τού κατακληρονομήσαι τήν γήν. Καί ήνίκα έάν έλθητε, είσελεύ- 
» σεσθε προς λαόν έπ’ έλπίδι, καί ή γή πλατεία, ότι έοωκεν αύτήν ό Θεός 
» έν χειρί ήμών’ τόπος, όπου ούκ έστιν έκεϊ ύστέρημα παντός ρήματος 
«τών έν τή γή”. Εξ ών απάντων έδείχθη ή πολυφορία καί εύφορίατης.

Ότι δέ ήτον καί πολυάνθρωπος, άλλην βεβαιότητα μείζονα δέν χρεια- 
ζόμεΟα είς τούτο, παρά τήν γεγονυϊαν έπαρίθμησιν είς τον καιρόν τού βα- 
σιλέως Δαβίδ. ’Εμετρήθησαν λοιπον είς τόν καιρόν τούτου τού βασιλέως 
τά δύο μέρη, είς τά όποια ήτον τότε διηρημένη άπασα ή Ίουδαία, είς 
’Ισραήλ δηλαδή καί Ιούδα, καί έγένέτο Ισραήλ οκτακόσιαι 
χιλιάδες άνδρών δυνάμεως σπωμένων ρομφαίαν, καί άνήρ 
’Ιούδα πεντακόσιαι χιλιάδες άνδρών μαχητών» (γ), έ'ξω 
άπο τήν φυλήν τού Βενιαμίν. Καί είς τά έγκαίνια τού Ναού ό Σολο
μών έθυσίασεν είς δεκατέσσαρας ημέρας προβάτων εκατόν είκοσι χι
λιάδας, καί βοών είκοσι δύο χιλιάδας (δ). Καί ήτον ούτω πολυάν
θρωπος, ού μόνον όταν εύτύχει- ή άγία γή, άλλά καί είς τον καιρόν 
τής περικυκλώσεως τής Ιερουσαλήμ, είς τον δποϊον τδ ’Ιουδαϊκόν βασί- 
λειον ήτον πολλά ξεπεσμένου, παρά δπού ήτον είς τδν καιρόν τού Δαβίδ 
καί τού Σολομώντος, έθανατώθηκαν άνθρωποι χίλιαις καί έκατδν χιλιάδες, 
καί αίχμαλωτίσΟησαν χιλιάδες έννενηνταπέντε, ώς ιστορεί δ Ιώσηπος 
(Βιβλ. ςί περί Ιουδαϊκού πολέμου κεφ. Οί), ένθα συνεχώς προσάπτει καί 
ταύτα, ότι δ Νέρων καταφρονώντας τούς ’Ιουδαίους, καί δ Κέστιος θέ
λοντας νά παραστήση είς αύτδν τδ άκμάζον τής πόλεως των, έπαρακά- 
λεσε τούς Αρχιερείς νά μετρήσωσι, μέ εϊτι τρόπον δυνηθώσι, τδ πλήθος 
αύτής’ οι δέ είς τδν καιρόν τού Πάσχα μετρήσαντες τά θύματα, εύρέθη δ

(α) Άριθμ. ιγ'. 21—28. (β) Κεφ. ιή. (γ) Β'. Βασιλ. κδ'. 9. (δ) Γ',
Βασιλ, ή, 63. 
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αριθμός αύτών διακόσιαι πεντήκοντα εξ χιλιάδες καί πεντακόσια’ καί έπειοή 
είς κάθε Ουσίαν έγίνετο φατρία (διότι δέν ήτον νόμιμον νά γίνεται άπό ένα 
καί μόνον), είς κάθε δέ μίαν άπ’αύταϊς συνέτρεχαν ώς έπ έλαττον δέκα 
άνθρωποι, είς άλλας δέ καί εικοσιν, όντας δέ τά θύματα, ώς είρηται, δια- 
κόσιαι πεντήκοντα εξ χιλιάδες καί πεντακόσια, άν καΟ ’ ενός οώσωμεν μόνον 
άπό δέκα δαιτυμόνας, ποσοΰνται οί τότε παραγενόμενοι είς τήν εορτήν δύο 
μιλιούνια (δηλαδή δύο φοραίς άπό χίλιαις χιλιάδες) καί πεντακόσιαι πέντε 
χιλιάδες. Καί τούτοι πάντες ήσαν καθαροί, επειδή μήτε οί λεπροί, μήτε 
οί γονό^ρυοι δέν ήτον θεμιτόν νά μεθέξουν έκ τής τοιαύτης Ουσίας, μήτε 
αί τά καταμήνια έχουσαι γυναίκες, μήτε οί άλλοθεν Οπωσδήποτε μεμια- 
σμένοι, μήτε οί άλλόφυλοι έκάστης θρησκείας. Ο αύτός (Βιβλ. γ\ κεφ. βί 
πάλιν περί τού Ιουδαϊκού πολέμου) περί μόνης τής Γαλιλαίας ομιλώντας 
λέγει’ Πόλεις πυκναί, καί το τών κωμών πλήθος πανταχού 
πολυάνΟρωπον διά τήν εύθηνίαν, ώς τήν έλαχίστην ύπέρ 
τους χιλίους πρός τοίς μυρίοις εχειν οίκήτορας.

Έκ τούτων λοιπόν, πώς δέν έστάθη ποτέ άλλη καμμία έπαρχία, ώσάν ή 
Ιουδαία, καί εύκρατος καί πολύφορος φανερούται, τής οποίας τό μήκος καί 

πλάτος πόσον ήτον, είρηται κεφαλαίφ δί οπού νά δύναται νά τρέφη τόσον 
πλήθος άνθρώπων, οχι μόνον είς oki -Λ άναγκαία μέ αύτάρκειαν, άλλα καί 
είς τά λοιπά, χωρίς νά τής χρειάζωνται άλλα έπείσακτα άγαθά, καί νά εύρί- 
σκωνται είς αύτήν έκ περιουσίας τά όσα ό Διονύσιος Άλικαρνασσεύς γράφει 
διά τήν Ιταλίαν (Βιβλ. ο', περί τής Ρωμαϊκής άρχαιολογίας)’ τού οποίου τά 
λόγια δέν είναι έςω τού σκοπού να σημειωθώσιν ενταύθα, έπειδή καί παρα- 
στένουσιν έξηκριβωμένως ταύτα τά προτερήματα τής άρίστης επαρχίας, 
τά οποία όλα εύρίσκονται καί είς τήν Παλαιςίνην' είναι δέ αυτολεξεί ταύτα.

« Έγώ τον έκ γής πλούτον ούκ έν μια τίθεμαι καρπών ιδέα, ούδέ είσέρ- 
« χεταί μοι ζήλος οίκήσεως, έν ή μόνον είσίν άρουρα», πίονες, τών δέ άλ- 
»λων ούοεν, ή βραχύ τι χρήσιμον’ άλλ’ ήτις άν είη πολυαρκεστάτη τε, 
» καί τών έπεισάκτων αγαθών έπί πολύ έλάχ ιστόν δεόμενη, ταύτην κρα- 
» τίστην είναι λογίζομαι. Τούτο δέ τό πάμφορον καί πολυωφελές, παρ’ 
«ήντινα άλλην γήν, ’Ιταλίαν εχειν πείθομαι’ ού γάρ άρουρας μέν άγα- 
» θάς έχει καί πολλάς, άδενδρος δέ έστιν ώς σιτοφόρος’ ούδ αύ φυτά μέν 
« έστιν ικανή παντοία θρέψασθαι, σπείρεται δ ώς δενδρϊτις όλιγόκαρπος’ 
» ούο άμφω μέν ταύτα παρέχειν διαψιλής, προβατεύεσΟαι δέ ανεπιτήδειος’ 
» ούδ’ άντις αύτήν φαίη πολύκαρπον μέν είναι καί πολύβοτον, ένδιαίτημα
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» δέ άνθρώποις ύπάρχειν άχαρι* άλλ’εστι πάσης, ώς είπεϊν, ηδονής τ£ 
» καί ώφελείας έ'μπλεως η.

Τούτοις σύμφωνα λέγει δ Τώσηπος (Βιβλ. γ · κεφ. γ . περί του Ιου
δαϊκού πολέμου)· « Μέγιστον τεκμήριον αρετής και εύΟηνίας τδ πλη- 
» θύειν ένδρών έκατέρων ». Και πάλιν έν τώ αύτω κεφαλαιςο έκφρασιν ποι
ούμενος ίδίως τής τε Γαλιλαίας, Σαμαρείας καί Ιουδαίας, περί μέν τής 
Γαλιλαίας ταύτα λέγει. « Πίων πάσα, και εύβοτος, και δένορεσι παν- 
«τοίοις κατάφυτος, ώς ύπδ τής εύπαΟείας προσκαλέσασθαι και τδν 
ήκιστα γής φιλόπονου ». Περί δέ τής Σαμαρείας δμού και Ιουδαίας 
ταύτα- « ’ Αμφω δρειυαί, και πεδιάδες εις τε γεωργίαν μαλΟακαι και πολύ- 
» φοροι, κατάδενδροί τε και δπώρας δρεινής και ημέρων μεσταί" γλυκύ 
» δέ νάμα πάν διαφόρως έν αύταϊς, και διά πλήθος πόας αγαθής τά κτήνη 
«πλέον ήπαρ’άλλοις γαλακτοφόρα».

Και έντώ αύτω Βιβλ. κεφ. θί τήν χώραν τής Γενησαρέτ πόσον καί 
κατά τήν φύσιν καί κατά τδ κάλλος [εκθειάζει, ήτι τοιούτον], γίνεται φα
νερόν έξ ών λέγει, άτινα ούτως έχουσι. « Παρατείνει δέ τήν Γενησαρέτ 
» ομώνυμος χώρα θαυμαστή φύσιν τε καί κάλλος’ ούτε γάρ αύτή τδ φυ- 
» τδν άρνεϊται διά τήν πιότητα, καί πάν πεφυτεύκασιν οί νεμόμενοι, τού 
» δέ άέρος τδ εύκρατον αρμόζει καί τοΐς διαφόροις. Καρύαι μέν γε, φυτών 
» τδ χειμεριώτατον, άπειροι τεθήλασιν’ ένθα φοίνικες, οι καύμασι τρέ- 
« φονται, συκέαι τε καί έλαϊαι πλησίον τούτων, αΐς μαύώακώτερος άήρ 
» άποδέδεικται’ φιλοτιμίαν άν τις εϊποι τής φύσεως, βιασαμένης εις έν 
» συναγαγεϊν τα μάχιμα, καί τών ώρών αγαθήν εριν, έκάστης ώσπερ 
» άντιποιουμένης τού χωρίου* καί γάρ ού μόνον τρέφει παρά δόξαν τάς 
« διαφόρους δπώρας, άλλα καί διαφυλάσσει. Τά μέν γε βασιλικώτατα, 
» σταφυλήν τε καί σύκον, δέκα μησίν άδιαλείπτως χορηγεί, τούς οε λοι- 
«πούς καρπούς δι’έτους ολου περιγηράσκοντας αύτοϊς’ πρός γάρτή τών 
» αέρων εύκρασία, καί πηγή διάρδεται γονιμωτάτη, Καφαρναούμ δ’αύτήν 
» οί έπιχώριοι καλούσι* ταύτην φλέβα τού Νείλου τινέςεδοξαν, έπεί γέννα 
» τω κατά τήν ’Αλεξανδρέων λίμνην κορακίνω παραπλήσιου* μήκος δέ 
«τού χωρίου παρατείνει κατά τδν αίγιαλδν τής δμωνύμου λίμνης έπί 
» σταδίουςτριάκοντα, καί εύρος είκοσι. Καί ταύτα μέν ούτω φύσεως έχει».

Καί (Βιβλ. δ '. κεφ. ς'. περί τής Ιουδαϊκής αρχαιολογίας διά τήν Ιε
ριχώ λέγει’ «Πόλις δέ έστιν εύδαίμων αύτη, φοίνικάςτε φέρειν άγαθή, 
«καί βάλσαμον νεμομένη». Καί Βιβλ. ιέ. κεφ. δ'. «Φέρει δέ ή χώρα 
» (τής 'Ιεριχώ) τδ βάλσαμον, δ τδ τιρκώτατον τών έκεϊ, καί παρά αόνοις
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«φύεται, τόντε φοίνικα πολυν και καλόν». Καί Βιβλ. δ'. κεφ. ή. ~ερί 
Ιουδαϊκού πολέμιου θειον τά πεδίον ταύτης καλεϊ, ούτωσί λέγων. « Καί 

« πεδίον μέν έπεισιν έβδομήκοντα σταδίων μήκος (ό δέ Στράβων λέγει νά 
» είναι μιλίων έκατόν, ον τινα καί διάρρυτον λέγει, καί μεστόν κατοι- 
»κιών Βιβλ. ις\) εύρος δέ εϊκοσιν’ εκτρέφει τε έν αύτώ παραδείσους καλ- 
« λίστους τε καί πυκνοτάτους, τών δέ φοινίκων έπαρδομένη γένη πολλά, 
» ταις γεύσεσι καί ταϊς παρηγορίαις διάφορα’ τούτων οί πιότεροι πατού- 
« μενοι καί μέλι δαψιλές άνιάσιν, ου πολλω τού λοιπού χείρον καί μελι- 
» τοτρόφος δέ ή χώρα. Φέρει δέ καί όποβάλσαμον (δ δή τιμιώτατον τών 
» τήδε καρπών) κύπρον τε καί μυροβάλανον, ώς ούκ άν άμαρτεϊν τινά εϊ- 
« πόντα θειον είναι το χωρίον, έν ω δαψιλή τά σπανιότατα καί κάλλιστα 
«γεννάταΓ τών μέν γάρ άλλων αύτώ καρπών ενεκεν ούκ αν ραδίωςτι 
«παραβληθείη κλίμα τής Οικουμένης’ ούτω το καταβληθέν πολύχουν 
« άναδίδωσιν ». Ο αύτος σποράδην τήν Ιουδαίαν χώραν αγαθήν καλεϊ 
καί χώραν εύδαίμονα.

Τά ίδια λέγει καί ό θειος Ιερώνυμος είς διάφορα αύτού συγγράμματα* 
καί, άν καλά καί εις τινας τόπους φαίνεται «σύμφωνος έαυτού, πλήν ό 
λόγος έν έκείνοις δέν είναι διά πάσαν απλώς τήν ’Ισραηλιτικήν γην, άλλά 
διά τινα μέρη ταύτης, καθώς καί ό Ιώσηπος διά τήν Περαίαν λέγει (Βιβλ. 
γ\ κεφ. γί περί τού Ιουδαϊκού πολέμου), πώς είναι «έρημος καί τραχεία 
»το πλέον, καί προς καρπών ήμέρων αύξησιν άγριωτέρα»’ διά το λοιπόν δέ 
μέρος αύτής λέγει βλον το έναντίον, δηλαδή πώς είναι « μαλθακόν καί 
» πάμφορον, καί τά πεδία δένδρεσι κατάφυτα ποικίλοις, καί τό πλεϊστον 
» είς έλαίαν καί άμπελον καί φοινικώνας ήσκηται, οιαρδομένη χειμάρ- 
« ροις τε τοϊς άπό τών ορών, καί πηγαϊς άεννάοις άλις, εϊποτε έκεϊνοι 
«Σειρίω (δηλαδή μεγάλω καύσωνι) τού θέρους φθίνοιεν».

Έκ τών άχρι τούδε λοιπόν είρημένων (άφίνοντες καί άλλα πολλά), 
φανερόν έγένετο τό εύκρατον καί πάμφορον καί πολυάνθρωπον τής αγίας 
γης. ’'Αν όμως κατά τόν ένεστώτα καιρόν φαίνεται νά έμετήλλαξε το 
πρώτον αύτής σχήμα, τούτο τυχένει νά άναφέρεται όχι είς τήν φυσικήν 
αρετήν τού κλίματος απλώς, άλλ’ είς τάς καιρικάς μεταβολάς τών πραγ
μάτων’ διότι, άφ’ού ήλθον οί Εβραίοι είς άθλιωτάτην κατάστασιν, καί 
διεσπάρησαν είς τά έθνη, άρχισε νάλαμβάνη καί άλλο σχήμα, καί μάλι
στα μετά τόν ιερόν λεγόμενον πόλεμον, οστις έστάθη σχεδόν όδλοτελής 
όλεθρος ταύτης, καί έκτοτε καί άχρι τού νύν λεηλατείται καθ’ ημέραν 
πολυτρόπως άπότε άλλων πολλών, καί μάλιστα άπό τών ληστρικών

7
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’Αράβων, οίτινες οιά το φύσει πλεονεκτικόν καί άρπακτικον αύτών, καί 
διά τάς αναμεταξύ των εριδάςτε καί οιχονοίας, κατέστησαν την επαρχίαν 
ταύτην επίσημον του νΑρεως παντοτεινόν θέατρον.

Πρόδηλον μαρτυρίαν και βεβαιότητα έχομεν εις τούτο τά παρά τού 
Ίωσήπου λεγάμενα διά τά συμβάντα ποτέ πάλιν εις ταύτην τήν Ιου- 
δαίαν, οσπερ ούτωσί γράφει' « Καθάπερ ύπο τών άκρίδων κατόπιν ύλην 
«έστιν ίδεΐν.έψιλωμένην πάσαν, ούτω το κατά τό νώτον τής Σίμωνος 
« στρατιάς έρημία κατελείπετο, και τά μέν έμπιπράντες, τά δέ κατασκά- 
» πτοντες, πάν δέ τό πεφυκός άνά τήν χώραν ή συμπατουντες ήφάνιζον, ή 
« νεμόμενοι, και τήν ένεργόν ύπό τής πορείας σκληροτέραν έποίουν τής 
» άκάρπου, καθόλου τε είπείν, ούδέ σημεϊόν τι κατελείπετο τοίς πορθου- 
» μένοις τού γεγονέναι».

Χρεία όμως είναι νά ήξεύρωμεν, οτι άν καί οιά τά ήδη ρηθέντα αίτια 
δέν φαίνεται εις τό άρχαίον αύτής σχήμα ή Παλαιστίνη, επειδή καί 
άπολείπουσι τά οσα άγαθά προέρχονται καί φύονται εις κάθε τόπον έκ 
τής τών ένοικούντων εις αύτάς καλλιεργίας, γεωργίας καί άλλης έπιμε- 
λείας τής γής, όμως μήτε τώρα δέν ύστερείται άπό οσα καλά ή φύσις 
χαίρεται καί χαρίζει, έπειδή, μέ ολον όπου έχει πολλούς τόπους αγόνους, 
ξηρούς, άνύδρους, ορεινούς καί πετρώδεις, όμως έχει καί πολλούς καρπο
φόρους καί πολυφόρους. Ό αέρας της είναι πολλά εύκρατος, διότι κεί
μενη έν τώ τετάρτιρ κλίματι, ώς είπομεν, κατά τούς παλαιούς, ούτε άπό 
πολλήν θερμότητα κατακαίεται, ούτε άπό ψυχρότητα περισσήν ένοχλεί- 
ται. Εύρίσκεται εις αύτήν άφθονοπαρόχως, καθώς ή θεία Γραφή μαρτυ
ρεί, μέλι καί γάλα, όθεν διά τήν άφθονίαν τούτων ειρηται, ότι £έει μέλι 
καί γάλα, κατά τό έθος τής θείας Γραφής, έν ύπερβολαίς πολλάκις λαλού- 
σης (ή καί κατά διαφόρους άλλας έννοίας τών ιερών έξηγητών, τάς όποιας 
οχι μόνον διά τό σύντομον δέν τάς άναφέρομεν εις τό μέσον ένταύθα, 
άλλ’ ότι καί ένασχολούμενοι εις άλλας φροντίδας κατεπειγούσας, δέν έχο
μεν εύκαιρίαν διά νά λευκαίνωμεν καί τά τοιαύτα θεία ρητά, έπειδή καί 
οι Άρχοντες τού αίώνος τούτου δέν ζητούσι παρ’ήμών ρήσεις Προφητών 
καί αινίγματα, άλλά λήψεις ταλάντων καί χρήματα). Τά χωράφια της 
όλίγην καλλιέργειαν χρειάζονται, διότι γεννώσι καί μοναχά τους καρπόν 
περισσόν καί γεννήματα κάθε είδους, μέ τό νά είναι ή γή τους φυσικά πα- 
χείακαί γόνιμος, χωρίς νά ποτίζεται κάτωθεν, ώς ή Αίγυπτος' τό δέ σι
τάρι τόσον πολλά εύτυχεί εις διαφόρους τόπους, καί μάλιστα κατά τά 
παραθαλάσσιά της, ώστε δέν έχει πρός τον σπόρον καμμίαν σύγκρισιν 
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σχεδόν ό καρπός. *Οθεν εκείνο όπου είπεν δ Κύριός μας έν παραβολαϊς, 
ότι άλλος σπόρος επεσεν είς γην αγαθήν, καί έδωκε καρπόν 
ό μέν τριάκοντα, ό δέ εξήκοντα, ό δέ εκατόν (α), αληθεύει 
πραγματικώς καί κατά τό γράμμα, έπειδή καί είς διάφορά της μέρη, ώς 
είπομεν, καί μάλιστα πρός τήν Γάζαν, καί τά πέριξ αύτής, όταν εύφορήση 
ή γή, τό ένα κοιλόν δίδει έκατόν. Τό ψωμί της είναι πολλά νόστιμον είς 
τήν γευσιν καί θρεπτικώτατον. Τήν άνοιξιν όλοι οί κάμποι της ευωδιά
ζουν άπό πλήθους εύωδεστάτων λουλουδίων καί μυριστικών βότανών' δί- 
δουσι μεγάλην τέρψιν είς τών όδοιπόρων τά ομματα καί καταθέλγουσι 
τήν οσφρησιν τά διάφορα άνθη, καί μάλιστα άπό όλα τά τριαντάφυλλα, 
τά όποια εύρίσκονται είς πλήθος, εχοντα εύωδίαν είς υπερβολήν θαυμα- 
σιωτάτην, ώς είς ούδένα ποτέ σχεδόν έτερον τόπον, έκ τών όποιων γίνεται 
καί τό θαυμαστόν καί έξαίρετον ροδόσταμου. Εχει όπωρικά διάφορα είς 
το είδος, καί περισσά, καί νοστιμώτατα είς τήν γευσιν, καί μάλιστα τινά 
είς τό μεγαλείου ασύγκριτα, ώσάν τά κίτρα, και ά?<λα. Τινές δέ καρποί 
της μέυουσιυ άσηπτοι καί άκέραιοι έως τόν άλλον χρόνον, οχι μόνου 
είς τά δσπίτια φυλαγμε'υοι, άλλά καί είς αύτά πολλάκις έπάνω τά δέν
δρα τους. Εχει καί άμπελώνας πολλούς, οί όποιοι γεννώσι σταφυλάς 
ύπερμεγέθεις, ώς τό φανεροί ή θεία Γραφή λέγουσα (β) διά τούς πεμ- 
φθέντας εκείνους κατασκόπους παρά του Μωϋσέως είς αύτήν, ότι ήλθου 
έως Φάραγγος βότρυος, καί κόψαντες έκεϊθεν κλήμα, καί βότρυν σταφυ
λής ένα, τόν έσήκωσαν είς τούς ώμους τους έν ξύλω κατά μέσον κρεμά- 
μενον, καί έφανέρωσαν πρός πάντας τήν εύφορίαυ έκείνης τής γής. Ο 
οε οίνος της είναι πολλά έκλεκτός* τρεις φοραϊς σχεδόν τον χρόνον είς 
τινάς τόπους τρυγώσιν άπό μερικά κλήματα οί έκεισε κατοικούντες. 
Φύει καί δένδρα διάφορα καί ευμεγέθη καί καρποφόρα, έξ ών εύρίσκον
ται είς πλήθος ρόδια, νεράντζια, ροδάκινα, σύκα, λεμόνια, φοίνικες καί 
άλλα ειοη οπωρών’ άλλά καί άκαρπα, ήτοι τερέβινθοι, κυπάρισσοι, κέ
δροι καί έτερα, έξ ών έκρέει τό ζακουμόλαδον. Προσέτι γεννά καί ζαχα
ροκάλαμου. Τρέφει είς πλήθος καί διάφορα ζώα, δηλαδή ίππους, καμή- 
λους, όυους, ήμιόυους, άρκτους, λέοντας, παρδάλεις, αγριόχοιρους, έλά- 
φους, ζαρκάδια, αίγας, πρόβατα, λαγωούς, κουνάδια, πέρδικας, τρυγόνας, 
ορτυγας, φασιανούς, περιστεράς καί άλλα πολλά/Τά βουνά καί οί κάμποι 
της τόν περισσότερον τού χρόνου καιρόν φαίνονται πράσινα διά τά πολλά

(α) Μάρκ. δ'. 8. καί 20. Ματθ. ιγ\ 8. καί 23. (β) λριθ. ιγ'.
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βότανα καί τήν χλόην. Είναι όμως καί πολλοί τόποι εύκαρποι είς αύτήν 
ακατοίκητοι, όθεν καί ακαλλιέργητοι. ’Εχει δέ καί κατοικητάς έν μέν 
τή αγία πόλει χριστιανούς έκάστου γένους καί θρησκείας, καί έξωάπ αύ- 
τούς Όθωμανούς ’ Αραβας, Εβραίους, καθώς καί εις τινας τών έξω κω- 
μοπόλεων είς δέ τάς λοιπάς άπάσας αύτής κληρουχίας Άραβας κατοί
κους τε καί σκηνίτας Μωαμίτουδας τή θρησκεία, άναμεταξύ είς τούς 
οποίους εύρίσκονται καί χριστιανοί ’Ορθόδοξοι. ’Άραβας δέλέγομεν ού τή 
οψει, άλλά τώ γένει, έξ ών άλλοι μέν είσι λευκοί, άλλοι δέ ύπομέλανες, 
τινές δέ καί σχεδόν μέλανες, ώς οι κατοικούντες έν τή ΐδουμαία, πλήν 

οχι ώς οί Αίθίοπες.

Κ Ε Φ A A A I Ο Ν Ζ'.

Περί τών εξαίρετων ορέων ήτοι βουνών 

τής Παλαιστίνης.
Οϊ^ίπομεν ανωτέρω ήδη, πώς δέν υστερείται ή γη τής έπαγγελίας καί 

τήν σήμερον άπο όσα καλά άπολαυστικά ή φύσις χαίρεται καί χαρίζει' 
έχει δέ προς ταύτα καί τά άλλα κατά φύσιν καλά, ά τινα καί είς χρήσιν 
τώνοίκητόρων καί είς κόσμον της συμβάλλουσιν, οίον ό'ρη, Οαλάσσας, λί- 
μνας, ποταμούς, αύλώνας, κοιλάδας, άλση, νάπας, πηγάς, λουτρά ιαμα
τικά, τά όποια σποράδην μέν περιγράφει είς άπασαν αύτού τήν περιγρα
φήν δ ’ΐώσηπος, καθ’ ένα δέ καί κατά τάξιν δ Αλέξανδρος είς τδ πρώτον 
τμήμα τού τρίτου Βιβλίου τής Ιουδαϊκής ιστορίας, καί εύκολα έκεϊ δύνα- 
ται νά τά ίδή δ κατά άκρίβειαν φιλομαθής' ήμεϊς δέ έπι τού παρόντος 
μόνον σημειώνομεν περί τών πλέον επισήμων καί περιβόητων.

’Εχει λοιπόν ορη πολλά, τών δποίων τά πλέον ονομαστά είναι ταύτα’ 
πρώτον τό καλούμενον όρος Κυρίου, ήτοι τδ Κυριάκόν, όχι μακράν άπο τήν 
θάλασσαν τής Γαλιλαίας, είς τδ δποϊον πολλάκις άνέβη ό Κύριος ήμών 
Ιησούς Χριστός. Είς αύτδ τόσας χιλιάδας εχόρτασε με πέντε μόνον ψοο- 

μία καί δλίγα ίχθύδια’ είς αύτδ έδιοαξέ τούς Ιερούς μαθητάς του, πώς νά 
προσεύχωνται’ είς αύτδ τδν υιόν τού 'Εκατοντάρχου παράλυτον οντα μέ 
λόγον μόνον παραδόξως ίάτρευσεν’ έπ’ αύτού δέ καί τον λεπρόν μόνη τή 
προσάψει τής άγίαζ αύτού χειρδς δΆον ύγιή άποκατέστησε.

Δεύτερον όρος είναι τδ Θαβώριον, τδ δποϊον εύρίσκεται είς τήν μέσην 
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τών πεδιάδων τής Γαλιλαίας, εχον θαυμαστήν στρογγυλότητα μέ πεδιάδα 
ζαι έξάπλωσιν είς τήν κορυφήν. Είναι δέ δυσανάβατον, ώς μόνοι μας έν 
τή άναβάσει αύτου τή πείρα έγνωμεν, τού όποιου έν μέσω τής κορυφής 
όρώνται καί μεγαλοπρεπή θεμέλια, καί έρείπια σεβασμίας Μονής καί 
έπισήμου Μοναστηριού, όπερ έτιμάτο είς ονομα τής τού Κυρίου θείας 
Μεταμορφώσεως. Τούτου τού ορούς ό αέρας είναι πολλά εύκρατος* έστο- 
λίζετό ποτέ μέ αμπελώνας καί έλαιώνας, καί άλλα καρποφόρα καί πάν- 
τερπνα δένδρα, άπο τά όποια όλα τώρα είναι ύστερημένον" είναι κατα- 
πεπυκνωμένον άπό διάφορα άνθη αύτοφυή καί εύωδέστατα, καί δέν λείπει 
ποτέ άπ’αύτό ή ταχυνή δρόσος καί ζωογόνος" τελευταίου είναι καί περι- 
φανέστατον καί περίδοξον περισσότερον άπο ολα τά άλλα όρη διά τήν 
τού Κυρίου μας φρικτήν καί άνερμήνευτον είς αύτό Μεταμόρφωσιν* το 
όποιον άν καλά καί οι Εύαγγελισταί δέν το ονομάζουσιν, όμως ές άρ- 
χαίας έκκλησιαστικής κοινής παραδόσεως, καί έκ προφητικής τίνος φωνής, 
είς αύτό πιστεύεται νά έ'γινεν ή ρηθεϊσα θεία Μεταμόρφωσις.

Είς τούς πρόποδας τούτου του ορούς τινές θέλουσι νά έστάθη καί 
έκείνος δ τόπος, οπού ό Μελχισεδέκ ύπήντησε τώ Αβραάμ έπαναστρέ- 
φοντι άπό τήν περίδοξον καί μεγάλην άνδραγαθίαν έκείνην τού Χολοδο- 
γόμορ, προσφέρων είς αύτόν άρτον καί οίνον. 'Η πλέον δοκιμωτέρα ό
μως γνώμη καί άληθεστέρα είναι, πώς αύτή ή υπαπαντή καί φιλοφρό- 
νησις έγένετο πλησίον καί έξω τής τότε αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, ένθα 
έγένετο καί ή Ουσία τού Αβραάμ, όπου τήν σήμερον όράται ό ιερός τούτος 
τόπος έντός τής άγιας πόλεως, προσκολλημένος έςο^θεν τω θείω Ναω 
τής τού Κυρίου ήμών Αναστάσεως, ένθα καί εύκτήριος οίκος, λεγόμενος 
Ουσία τού ’Αβραάμ, καί σεβάσμιον ήμέτερον Μοναστήριον, ωσαύτως τού 
Αβραάμ έπονομαζόμενον.

Τρίτον, καί πλησίον τού Θαβωρίου όρους, είναι και άλλο ορος προς 
δυσμάς, 'Ερμων ονομαζόμενου, οθεν καί δ Προφητάνας, Θαβώρ καί 
Ερμων έν τώ όνόματί σου άγαλλιάσουται. Πλησίον αύτού 

κεϊται καί ή πόλις τής Γαλιλαίας Ναείν, όπου ό Δεσπότης Χριστός άνέ
στη σε τον μονογενή τής χήρας υιόν έκ νεκρών.

Τέταρτον είναι περίδοξα τά όρη Γαλβοέ, τά όποια διατέμνουσι τήν 
Σαμάρειαν άπό τήν κάτω Γαλιλαίαν, καί έκτείνον^αι κατα μήκος άπό τόν 
Ιορδάνην εως τής πεδιάδος ’Εσδρελών. Είς ταύτηυ τήν ςτεδιάδα έγιναν 

πόλεμοι φρικτοί άπό τούς 'Εβραίους" διότι έκεί, καθώς μαρτυρεί ή θεία 
Γραφή, έκατατρόπωσε τούς Μαδιανίτας δ Γεδεών* έκεί δ Σαούλ. έπολέ- 
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μησε μέ τούς Φυλισταίους, και ό Άχαάβ μέ τούς Σύρους. ’Αλλά καί τώρα 
εις τά ύστερα έπολέμησαν έκεί σκληρά οί Τατάροι μέ τούς Σαρακηνούς, 
καί έκατακόπησαν περισσοί.

Πέμπτον είναι το Καρμήλιον, τό οποίον είναι διττόν’ και το μέν κεί- 
ται έν μέση τή Ιουδαία προς τήν έρημον Ζιφαίαν, κατά τήν πόλιν Χε- 
βρών το δέ έτερον, τό και περιβόητον, κειται πρός Άρκτον τούτου καί 
πρός δυσμάς παραθαλάσσιον, αναμεταξύ τής Καισαρείας καί τής Πτολε- 
μαΐδος’ είναι δέ πολλά ύψηλόν, τό οποίον πάλαι μέν ήτον πολύκαρπον, 
στολισμένον μέ αμπελώνας καί ελαιώνας, έκ τών οποίων έγίνετο οίνος 
άριστος, καί μέ άλλα εύΟαλή καί κάρπιμα δένδρα, εχον καί πολλά σπή
λαια, οθεν έστάθη έπιτήδειον καί είς άναχωρητάς, οπού ποτέ καί ό Η- 
λίας κατησχυνε τούς περί τόν Βάαλ, καί άπέκτεινε τούς ψευδοπροφή- 
τας, πλησίον είς τον χείμαρρον Κισσών. ’Ενταύθα καίτήνσήμερον δεί- 
κνυται τό σπήλαιον Ηλιού, οπού καί εύκτηριος οίκος, ένθα καί ημείς 
άπήλΟομεν, καί ήκούσαμεν ίεράν μυσταγωγίαν, καί κατ’ έτος πανήγυρις 
μεγάλη γίνεται, κατά τήν έτήσιον μνήμην τού Προφήτου παρά τών περί
οικων Αράβων.

"Εκτου, κατά τήν όδόν οπού ύπάγει άπό τήν ’Ιερουσαλήμ είς Ιεριχώ, 
είναι τό λεγόμενον Σαραντάρων όρος, όχι μακράν άπό τά Γάλγαλα. Είς 
αύτό έπάνω δ Αυτρωτής ήμών Ιησούς Χριστός ένήστευσε τεσσαράκοντα 
ημέρας καί τεσσαράκοντα νύκτας, καί έπειράσΟη ύπό τού Δαίμονος, τον 
οποίον νικώντας έκεϊΟεν έκατακρήμνισεν είς τά βάραθρα. Τούτο είναι 
πολλά ύψηλόν, δυσανάβατον καί έπίκρημνον, ώς μόνοι μας τή άναβάσει 
αύτού εγνωμεν. Τούτου τού ορούς δ ’Ελισσαίος τά πικρότατα νάματα 
γλυκύτατα Οαυμασίως άπεκατάστησεν, έμβάλλοντας είς αύτά άλας.

"Εβδομον τό ορος τών Ελαιών, τό όποιον είναι καταντικρύ τής άγιας 
πόλεως κατά άνατολάς, καί τό χωρίζει άπ αυτήν ή λεγομένη Κοιλάς 
Κέδρων. Αέγει δ Ιώσηπος (Βιβλ. κ\ κεφ, ς'. έν τώ περί Ιουδαϊκής Αρ
χαιολογίας) πώς άπέχει άπό τής πόλεως στάδια πέντε’ καί πάλιν δ αύτός 
(Βιβλ. ς'. κεφ. γ'. περί Ιουδαϊκού πολέμου) πώς άπέχει έξ. Τό αί
τιον τής διαφοράς φαίνεται νά ήκολούθησεν, ότι άπέβλεψεν είς άλλο 
καί άλλο μέρος τού όρους, οθεν ή ύψηλοτέρα αύτού άκρώρεια άπέχει 
έξ στάδια. Είς τάς Πράξεις τών Αποστόλων (α) λέγεται Σαββάτου εχον 
όδόν. Λέγει δέδ ιερός ’Επιφάνιος· Αιρέσει ξςί ότι ούκ έξήν (τοίς ίου- 
δαίοις) βαδίζειν έν τοίς σάββασιν ύπέρ τό μέτρον τών έξ 

(α) Κεφ. ς'. 12.
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σταδίων. Ό δέ Οίκουμένιος λέγει, άκολουθήσας τώ Ωριγένει, το, Σαβ
βάτου όδδν, νά είναι ένα μίλιον. Γίνεται δέ σύμφωνος αύτη ή διαφωνία 
ίσως διά τοιαύτης εύλογοφανείας, ότι δ Ιώσηπος έμεταχειρίσθη μέτρα 
Ρωμαϊκά του τότε καιρού, Ρωμαίοις χαριζόμενος, προς ους αφόρα και ό 
σκοπός τής ιστορίας αύτού, μείζονα όντα τών τότε ’Ιουδαϊκών' δ δέ ιερός 
’Επιφάνιας μέτρα Ιουδαϊκά, έλάττονα όντα τών τότε Ρωμαϊκών. Απδτό 
ορος τούτο οχι μόνον ή πόλις, καί αί πλατεϊαι αύτής, καθώς και τά κύ
κλω της, φαίνονται καθαρά, άλλά και ή νεκρά θάλασσα και δ Ιορδάνης. 
Μέ τό νά είναι δέ δ τόπος ολίγον ύπερανεστηκώς τής πόλεως, καί ή πό
λις έν ορεσι κείμενη, δέν είναι μέγα τό όρος, οσον μέρος του φαίνεται άπό 
τό μέρος αύτής’ άπό το μέρος όμως τού Ίορδάνου και τής Βηθανίας φαί
νεται ύψηλότατον, διότι χθαμαλίζεται τού ορούς ή ύπώρεια και τό τέρμα, 
και απλώς ολον τό κατάχυμα τού τόπου μέχρι και τής έρημου.

Τούτο το ορος καί ένδοξότατον καί άγιώτατον οι άλλα πολλά, 
οπού έγιναν εις αύτό, καί τάς συχνάς διατριβάς καί προσευχάς τού Κυρίου 
ημών καί τών ιερών αύτού Μαθητών' όμως έξαιρετωτέρως διά τήν εις 
ούρανους άπ’ αύτό Άνάληψιν τού Κυρίου ημών, εις τό όποιον πάλιν μέλ
λει νά κατέβη έν τή έσχάτη ημέρα νά κρίνη ζώντας καί νεκρούς, καθώς 
είς τάς Πράξεις λέγεται(α) ’Άνδρες Γαλιλαϊοι, τί έστήκατε έμ- 
βλέποντες είς τόν Ούρανόν ; ούτοςδ Ιησούς δ άναληφθείς 
άφ’ υμών είς τούς Ούρανούς, ούτως έλεύσεται δν τρόπον 
έθεάσασθε πορευόμενον είς τόν Ούρανόν.

’Εχει τό ορος τούτο τρεις κορυφάς, μίαν έν τώ μέσω, τήν καί υψη- 
λοτέραν τών άλλων, έκ τήςδποίας άνελήφθη δ Κύριος είς τδν Ούρανόν' 
άλλην πρός βορράν, κοινώς Γαλιλαίαν λεγομένην, οθεν καί οί Απόστο
λοι ώνομάσΟησαν Γαλιλαϊοι, ώς ήδη εϊρηται’ καί άλλο πρός μεσημβρίαν, 
τδ όποιον καί 'Ορος Σκανδάλου καί Προσοχθίσματος λέγεται, επειδή καί 
είς αύτό « ώκοδομησεν ό Σολομών ύψηλόν τώ Χαμώς είδώλω Μωάβ, καί 
«τή ’Αστάρτη βδελύγματι Σιδωνίων» (β).

'Ο Περδίκκας ’Εφέσιος έν τή Περιγραφή τής 'Ιερουσαλήμ ούτωσί έκ- 
φράζει τό ορος τούτο.

« Ορος μικρόν άνεστηκός έστι τού Ελαιώνος,
» Εγκάρσιον, ούκ ορθιον, κείμενον πρός την "Εω, 
« Ολίγον τήν διάμετρον, γεώδες καί πετρώδες,

(α) Κεφ. ά. 12. (β) Γ'. Βασιλ. ιά.
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» Το μήκος, ού μακρότερον, αλλά μιλιών δύο,
» ΕύΟύγραμμον τήν κορυφήν έχον, άλλ ούκ όξείαν, 
«Ούπερ έν μέρεε προς βορράν έστίν ή Γαλιλαία, 
» Εν ή δραμόντες εβλεψαν οί Μαθηταί τδν Κτίστην. 

νΕλαβε δέ τήν τοιαύτην ονομασίαν, διότι είναι άπο ελαιώνας κατάφυτου. 
Και ταύτα μέν τά πλέον έπίσημα ορη έντεύΟεν του Ίορδάνου. ’Επέ

κεινα δέ τούτου πρδς άνατολάς είναι καί άλλα ορη, καί πολλάκις άνα- 
φερόμενα είς τούς ιερούς Κώδικας, αναμεταξύ είς τά όποια περιβόητου 
είυαι τδ Γαλαάδ καί τδ "Ερμων ή ’Αερμώυ, τά οποία όμού ηνωμένα κά- 
μνουσιν ένα, άν καλά καί κατά διαφόρους τόπους λαμβάνουσι καί διαφό
ρους όνομασίας. ΌΟεν άρχόμενα άπδ τού Γαλαάδ καθεξής λέγονται Σαείρ 
ή Σηείρ, καί Σαυείρ, καί Σανιείρ, καί Σανιώρ, καί Σηών, καί τελευταίου 
'Ερμων καί ’Αερμών, τδ όποιον καί Αίβανος πρδς τά βόρεια μέρη άπο- 
καλεϊται, ώς άρχή καί κεφαλή γινόμενον του Λιβάνου* καί ίδέ περί 
τούτων τδ τρίτον κεφάλαιον τού Δευτερονομίου. Τούτων δέ όλονών μέγι- 
στον καί κεφαλή είναι τδ Γαλαάδ, ύπερέχουτας κατά τδ ύψος όλ.α τά 
άλλα, τδ όποιου δ Πτολεμαίος τδ ώνόμασεν "Ίππον. Εύρίσκεται καί άλλο 
ορος οχι μακράν άπδ τήν έρημον Φαράν, ουτω καί αύτδ όυομαζόμευον, 
Σαείρ ή Σηείρ. Πρδς βο^άν δέ έχει όρη τδν Λίβανον καί Άντιλίβαυον. 
Καί ταύτα μέν περί τών επισήμων ορών τής Χανανίτιδος γής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Περί τών ποταμών τής Παλαιστίνης·

ίς τούτο τδ έξάπλωμα τού τόπου τής Παλαιστίνης οέν φαίνεται
κάνένας ποταμός έπίσημος συναπτόμενος μέ τήν θάλασσαν. ’Εξαίρετος 
ποταμός είναι ο Ιορδάνης, πρδς τον όποιον παραβαλλόμενοι ολοι οί άλλοι 
ποταμοί, όσοι τήν Παλαιστίνην άρδεύουσι, περισσότερον πρέπει νά λέ- 
γωνται χείμαρροι καί ρύακες, παρά ποταμοί. Τούτου αί πηγαί άναβλύ- 
ζουσιν έκ τής ύπωρείας τού Λιβάνου, έξ ών ή μία ονομάζεται Ίδρ, ή δέ 
άλλη Δάν, αί όποίαι καί αί δύο κατερχόμεναι είς τήν πεδιάδα τής Πανεά- 
δος, καί σμιγόμεναι κατά τήν Καισάρειαν τής Φιλίππου, καί ένα ποταμόν 
άποτελούντες, ήυωσαν καί τάς έπωνυμίας, οθεν καί έντεύΟεν κάμνει άρχήν 
ό πολυθρύλλητος αυτός ποταμός έν ταίς ίεραΐς Γραφαϊς νά λέγεται Ίορ-
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οάνης, ό όποιος αρχίζοντας άπό βορράν, καί τρέχοντας πρός ανατολήν 
καί μεσημβρίαν, πρώτον μέν διέρχεται τήν Μερωνίαν ή Μερώνειον λίμνην, 
ήτις Σεμεχωνϊτις, καί Σαμαχωνϊτις, καί (Κεφ. ια. Ιησού) Μασερεφώτ 
λέγεται’ έπειτα κάμνοντας πολλας καμπας καί γυρίσματα, εισέρχεται 
εις τήν θάλασσαν της Γαλιλαίας, καί έκειθεν πάλιν έξερχόμενος δέχεται 
διαφόρους ρύακας χειμερινούς, αναμεταξύ εις τούς οποίους πλέον επίση
μος είναι ό Ιαβώκ, έκ τών οποίων λαμβάνοντας αύξησιν καί μεγαλειό
τητα, τέλος πάντων τελευτά εις τήν νέκραν θάλασσαν, όπου τό άριστον 
αύτού ύδωρ σμιγομενον μέ τά κάκιστα αύτής ύοατα θνήσκει καί αφανίζε
ται, άδηλων οντιον τών ύπογείων πόρων αύτου, μή έχόντων προφανή 
έκρυσιν, οθεν καί οΐον άμελώς διά έλικοειδών καί άγγυλοστρόφων ροών 
εις αύτήν, ώς εις τάφον, εισέρχεται.

Τούτος έστάθη καί πάλαι μέν περιβόητος διά τάς πολλάς θαυματουρ
γίας οπού έγιναν εις αύτον, έπειοή έοωκε στράταν να τον περασωσιν οί 
’Εβραίοι άβρόχως, βαστάζοντας τά υδατά του* εδωκε θαυμασίαν δΐά- 
βασιν τού ΙΙλιού καί Ελισσαίου νά τόν περάσωσι διά τής μηλωτής αύ
τών έπάνωΟεν τών νότων αύτού’ τού Νεεμάν τήν λέπραν έκάθηρεν, 
έπινεύοντος τού Θεού διά τής προσταγής καί τών ευχών τού Ελισσαίου, 
Μετέπειτα δέ πλέον ένδοξότερος έχρη μάτισε διά τό τού ’Ιωάννου κήρυγμα, 
εις τόν όποιον έβάπτισε καί πολλούς βάπτισμα μετανοίας. καί τέλος 
έφάνη άγιος καί προσκυνητός, διότι εις αύτον δ άναμάρτητος Κύριος 
ήμών έβαπτίσθη, καί τόν μέν σκολιόν κατέπνιξε δράκοντα, τήν δέ κτίσιν 
ολην ήγίασε, φανερωθείσης έκεϊ λαμπρότερου τής άγιας Τριάδος. Τούτος 

κα^ σύνορον άνατολικόν τής γης της έπαγγελίας, καί έχώ- 
ρισε καί τάς δύο φυλάς, καί τήν ήμίσειαν έκ τών λοιπών δέκα φυλών, 
οπού έκληρώθησαν το έντεύθεν τού Ιορδάνου. Τούτον τόν διαιρεί ό Ιώ- 
σηπος εις μείζονα καί έλάττονα, οχι νά είναι άλλος καί άλλος, άλλά 
ένας καί ό αύτός* έπειδή όμως καί ό Ίώσηπος δέν διορίζει έ'ως πού λέγεται 
μείζων, μέ ορθήν κρίσιν, ώς αύτόπται τούτου γεγονότες, λέγομεν, οτι 
έλάσσων τυχαίνει νά λέγεται έκ τών πηγών αύτού έως τήν Σαμαχω- 
νίτιδα λίμνην, ειτα έκ τών ροών αύτής νά λέγεται μείζων έως τό τέ
λος, διότι έκειθεν άρχίζει νά λαμβάνη αύξησιν. Αν όμως άλλοι τινές θέ- 
λουσι νά λέγεται έλάσσων μέν έκ τών πηγών άχρΓτής λίμνης Γενησαρέτ, 
καί έπειτα έκειθεν έξερχόμενος νά λέγεται μείζων, τί πρός ήμας; άς χα'-~ 
ρεται εις τήν γνώμην του καθένας.

*0 ’Ιώσηπος (Βιβλ. γή κεφ. θ', τού Ιουδαϊκού πολέμου) ούτωσί αύτο-
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λεξεί αύτόν περιγράφει’ « Καί δοκεί μέν Ιορδάνου πηγή το Πάνίιον, φέ- 
« ρεται δέ ύπό γην εις τούτο κρυπτώς έκ τής καλουμένης Φιάλης· ή δέ 
» έστιν ανιόντων εις τήν Τραχωνίτιν άπό σταοίων έκατόν είκοσι Καισα- 
» ρείας, τής όδο^ κατά δεξιάν μέρος ούκ άποθεν. Εκ μεν οΰν τής περι- 
« φερείας έτύμως Φιάλη κέκληται, τροχοειδής ούσα λίμνη, μένει δέ έπί 
«χείλους αύτή άεί το ύδωρ, μήτε ύπονοστούν, μήτε ύπερχεόμενον. Αγνο- 
» ούμενος δέ τέως ό ’Ιορδάνης έντεύθεν άρχεσΟαι, διά τού τετραρχήσαντος 
«Τραχωνιτών ήλέγχΟη Φιλίππου' βαλών γάρ ούτος εις φιάλην άχυρα 
« κατά τδ Πάνειον, ένθα έδόκουν οί πάλαι γεννάσθαι τον ποταμόν, εύρεν 
« άνενεχΟέντα. Τούγε μήν Πανείου τό φυσικόν κάλλος ύπο τής βασιλικής 
» προσεξήσκηται πολυτελείας, τών ’Αγρίππα πλούτων κεκοσμημένον, 
» ’Αρχόμενος δέ φανερού ρεύματος δ ’Ιορδάνης άπό τούδε τού άντρου, 
«κόπτει μέν τά τής Σεμεχωνίτιδος λίμνης έλητε καί τέλματα, διαμεί- 
« ψας δέ έτέρους εκατόν είκοσι σταδίους, μετά πόλιν Ιουλιάδα διεκτέ- 
» μνει τήν Γενησάρ μέσην' έπειτα πολλήν άναμετρούμενος έρημίαν, εις 
» τήν Άσφαλτΐτιν έ'ξεισι λίμνην «.

Εξω άπό τούτον, πέραν τού ’Ιορδάνου, έπίσημος είναι ό Χείμαρρος Ία- 
βώκ, οστις, κατερχόμενος πόρρωΟεν έκ Φιλαδελφείας, μίγνυται μέ τόν 
Τορδάνην ποταμόν πλησίον τών έκροών ττ,ς Γαλιλαίας θαλάσσης προς 
μεσημβρίαν, καί μετά τούτον δ Χείμαρρος ’Αρνών, δ όποιος, κατερχόμε- 
νος απο τους απόκρημνους τόπους και φαραγγας του επώνυμου όρους αυ
τού ’Αρνών διά της λίμνης Ιαζείρ, καί διαβαίνοντας τήν άναμεταξύ τών 
Άμορραίων καίΜωαβιτών γήν, τών δποίων καί σύνορρν έχρημάτισεν, ώς 
καί ύστερον τών αύτών Μωαβιτών καί Ισραηλιτών, τέλος εις τήν νέκραν 
εισέρχεται θάλασσαν.

’Εκτος δέ τού ’ΐορδάνου εύρίσκεται άκόμη εις τήν Παλαιστίνην καί ό 
Χείμαρρος Κισσών, οστις καί Μαγεδών λέγεται, λαβών τήν έπωνυμίαν 
άπό τόν εις αύτόν εισερχόμενου Χείμαρρον Μαγεδών, ίσως ό ίδιος καί Κα- 
δημείν, ρύαξ όντας καί αύτος, άφανιζόμενος εις αύτον τον Κισσών. Τού
τος, άν καλά καί νά είναι μικρός εις τό μέγεθος, διά τά πολλά όμως κα
τορθώματα, δπού εις αύτόν έγιναν, πρεπόντως καί είναι καί λέγεται περι
βόητος, οστις συνάγεται άπο τά νερά δπού κατεβάζουσι τά δύο δ'ρη, τό 
Θαβώρ καί Έρμών, όταν γένουν βροχαίς περισσαίς, καί διαπέρνα πλη
σίον εις τας ρίζας τού όρους Θαβωρ άπό τό μέρος τό άνατολικόν. Εκεί 
δ ανδρικωτατος Βαρακ κατα κράτος ένίκησε τόν Σισάραν. Διαμοιράζεται 
όέ εις ούο άντιΟέτους ρύακας, άπό τούς όποιους δ ένας διατρέχει πρός τά 
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ανατολικόν μέρος τής Γαλιλαίας, και καταντά εις τήν θάλασσαν τής 
αύτής’ ό δέ άλλος προχωρεί προς τήν δύσιν, και προσλαμβάνοντας πολ
λούς και άλλους ρύακας, καταβαίνοντας- άπο τό όρος ’Εφραιμ, και άπό τά 
πλησιόχωρα μέρη τής Σαμαρείας, και τούς κάμπους τούς καλούμενους 
’Εσδρελών, και τρέχοντας και αύτός τό πρός δυσμάς άλλο μέρος τής 
Γαλιλαίας, και φθάνοντας εως τούς πρόποδας του Καρμηλίου όρους, ένθα 
ό Προφήτης ’Ηλίας άπέκτεινε τούς ιερείς του Βάαλ, εως τέσσαρα μίλια 
μακράν άπό τήν Πτολεμαιδα, τελευταίου εισέρχεται εκεί πλησίου έν τή 
μεγάλη θαλάσση.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Θ'.

Περί τών λιμνών, τών καί θαλασσών ονομαζόμενων,

τής αύτης άγιας γης.
TSh4~^/ει δέ ή Παλαιστίνη διαφόρους λίμυας, πλήν δύο είναι διαβόητοι’ 
και ή μέν μία καλείται Γευησαρίτις, και Γενησαρέτ, και Τιβεριάς, καί 
θάλασσα Γαλιλαίας, ή δέ άλλη θάλασσα νεκρά. 'Η μέν ούν λίμνη Γε
νησαρέτ, καθώς καί ή νεκρά, λέγονται Οάλασσαι' διότι οί Εβραίοι συνη- 
Οίζουσι μέ τό όνομα τής θαλάσσης νά όνομάζωσι κάθε λάκκον, είς τον 
όποιον συναθροίζεται πλήθος ύδάτων, καν τε γλυκά είναι, καν τε αλμυρά, 
τό όποιον τούτο είναι συνηθισμένου καί είς αλλα έθνη* οθεν ό ’Αριστοτέ
λης έν τω περί Μετεώρων (Βιβλ. ά. κεφ. ιγ\) λέγει* « Ύπό τον Καύ- 
» κασον λίμνη, ήν καλούσιν οί έκείσε Οάλατταν ». Ό ’Αγαθίας (Βιβλ. γ'.) 
« Τής γάρ λίμνης, ήν μικράν θάλασσαν όνομάζουσι (οί Κόλχοι δηλαδή), 
«τήν ές τόν Εύξεινον Πόντον έκροήν φερομένην». Γενησαρέτ δέ άπό τήν 
πλησίον πόλιν Γενησαρέτ, τήν-όποιαν οί Εβδομήκοντα Μεταφρασταί 
τήν όνομάζουσι Χενερέθ* καί έντεύθεν ή προσεχής θάλασσα είς τούς’Αριθ
μούς (Κεφ. λδ'. ιά. και Ιησού του Ναυή Κεφ. ιβ'. γ'.) λέγεται Χενερέθ.

Η αύτή λίμνη λέγεται άκόμη και Τιβεριάς άπο τήν πλησίον πόλιν 
Τιβεριάοα. Γπολαμβάνουσί τινες, πώς αύτη ή πόλις Τιβεριάς ώνομάζετο 
ένα καιρόν Γενησαρέθ, άλλά χωρίς αιτίαν* διότι, ώς λέγει ό Ιώσηπος, ή 
Τιβεριάς έκατασκευάσθη άπό τόν Ήρώδην είς τιμήν τού Τιβερίου, οθεν 
έλαβε καί τό έπώνυμον. Λέγεται άκόμη θάλασσα Γαλιλαίας, έπειδή καί 
εύρίσκεται είς τήν έπαρχίαν τής Γαλιλαίας* ονομάζεται δέ τήν σήμερον
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Ταβαρία διεφθαρμένως άπό τήν παρακειμένην αύτή, ώς είπομεν, Τιβε* 
ριάδα, ή οποία είχε τριγύρουτης ταύτας τάς πόλεις, την Τιβεριάδα, τήν 
Γενησαρέτ, τήν Καπερναούμ., τήν Χωραζείν, τήν Βηθσαϊόά, την Γεργεσά, 
τά Γάδαρα καί άλλα πολίχνια. Τά νερά της είναι πολλά καθαρα καί νό
στιμα, καί απλώς ύγιέστατα. Εύρίσκονται είς αύτήν καί όψάρια περισσά 
καί διάφορα κατά το είδος. Είς τήν Νέαν Διαθήκην είναι πολυθρύλλητος, 
τόσον διά τήν του Κυρίου ήμών είς αύτήν συχνήν διάπλευσιν, όσον καί 
διά τήν τών Μαθητών αύτού άγραν, καί άλλα διάφορα θαύματα. Έν 
ταύτη τή θαλάσση ρίπτοντες οί Μαθηταί (προστάξαντος τού Κυρίου. 
Ιωάν. κά.) τά δίκτυα είς το δεξιόν μέρος, είλκυσαν μεγάλους ίχθύας 
εκατόν πεντήκοντα τρεις, είς τον όποιον αριθμόν περικλείονται όλα τά 
διάφορα είδη τών ιχθύων (καθώς Οέλουσιν οί περί ζώων ιστορίας ακριβείς 
συγγραφείς), τό όποιον έπροσήμαινεν, ότι διά τής κηρύξεως τών ιερών 
’Αποστόλων είχαν νά έλκυσθώσίν άπό τα αλμυρα ύοατα τής ειδωλολα- 
τρείας καί οί εύγενείς, καί οί αγενείς, καί οί πλούσιοι, καί οί πένητες, καί 
κάθε γένος άνθρώπων, είς τό φώς τής εύσεβείας καί θεογνωσίας. Διά ταύ- 
της διέρχεται καί ό Ιορδάνης. Διαφωνούσι δέ είς τε τό μήκος καί πλά
τος αύτής οί συγγραφείς* όμως ό Ιώσηπος τής δίδει πλάτος μέν στά
δια τεσσαράκοντα, μήκος δέ εκατόν, γράφων ούτως αύτολεξεί (περί Ιου
δαϊκού πολέμου Βιβλ-γί κεφ. 0\). « Η δέ λίμνη Γενησαρ μεν άπο τής 
«προσεχούς χώρας καλείται, σταδίων δέ εύρος ουσα τεσσαράκοντα, καί 
« πρός τούτοις ετέρων έκατόν τό μήκος, γλυκείά τε όμως έστί καί ποτι- 
« μωτάτη* καί γάρ τής έλώδους παχύτητος έχει τό νάμα λεπτότερον, 
» καθαρά τε έστί πάντοθεν, αίγιαλοίς έπιλήγουσα καί ψάμμω, πρός δέ εύ- 
» κράτος άρύσασθαι, ποταμού μέν ή κρήνης προσηνεστέρα, ψυχρότερα δ’ 
» ή κατά λίμνης διάχυσιν άεί μένουσα" καί το μέν ύθωρ ούκ άποδεί 
«χιόνος έξαιθριασθέν, οπερ θέρους ποιείν έθος νυκτος τοίς έπιχωρίοις- γένη 
« δέ ιχθύων έν αύτή διάφοραπρός τούς αλλαχού γεύσέντε καί ιδέαν, μέση 
«τε ύπό ’Ιοροάνου τέμνεται». Ο Νίγερ λέγει, ότι ή περίμετρος αύτής 
περιέχει μίλια είκοσι.

II δέ νεκρά θάλασσα λέγεται θάλασσα άλος καί αλυκή, θάλασσα 
Σόδομιτική, θάλασσα "Αραβα, θάλασσα τής έρήμου, θάλασσα πρώτη, 
θάλασσα άνατολική, λίμνη ’Ασφαλίτις, καί θάλασσα νεκρά.

Θάλασσα άλός καί αλυκή λέγεται, ή, ώς θέλουσί τινες, πρός άντι- 
οιαστολήν τής Γενησαρέτ, η δποία είναι πότιμος καί γλυκεία, ή, τό άλη- 
Ο^στερον, οιότι γεννάται εις αύτήν άλας, καί ότε τά νερά της είναι περισ-
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σότερον αλμυρά άπό τά νερά τών άλλων θαλασσών. Θάλασσα νΑραβα, 
οιότι πλησιάζει είς τήν ’Αραβίαν. Θάλασσα τής έρημου, ή διότι πλησιά
ζει είς τήν έρημον Σίν, ή διότι παράκεινται αυτή τόποι έρημοι, και 
μάλιστα προς τον κλήρον τού Ιουοα κατα νοτον, η, το κυριώτερον, οιότι 
τά περισσότερα παραθαλάσσιά της μέρη είναι έρημα, πρός ένδειξιν και 
σημεΐον τής θεϊκής οργής όπου έγινε παρά του αγίου Θεού είς τούς ποτέ 
κατοϊκούντας αύτήν οθεν λέγεται (α) Οίς (ομιλώντας διά τά Σόδομα 
και Γόμορρα, ήτοι τούς πενταπολίτας) έπί μαρτύριαν τής πονη
ριάς καπνιζομένη καθέστηκε χέρσος, καί άτελέσιν ώραις 
καρποφορούν τα φυτά' Καί κατά τών οποίων αγανακτώντας δ Κύ
ριος είπε τώ ’Αβραάμ Κραυγή Σο δόμων καί Γομόρρας πεπλή- 
Ουνται πρόςμε, καί αί άμαρτίαι αύτών μεγάλαι σφοδα(β). 
Θάλασσα πρώτη τής Ιουδαίος, πρός αντιδιαστολήν τής μεγάλης καί Συ- 
ριακής. Θάλασσα ανατολική (γ), οτι αύτή είναι το ανατολικόν μέρος τής 
Ιερουσαλήμ καί τής αγίας γής. Θάλασσα Σοοομική, άπδ τής πόλεως 

Σοδόμων, ήτις ήτον μητρόπολις τών έκεΐσε ευρισκομένων άλλων πό
λεων. Θάλασσα νεκρά, διότι μήτε γεννά, μήτε τρέφει, μήτε εύρίσκε
ται είς αύτήν κανένα ζωντανόν, ούτε όψάρια, ούτε άλλο ζώον, είς τόσον 
οτι, άν δ Ιορδάνης πλημμυρώντας ήθελε κατεβάση όψάρια είς αύτήν, 
ή εύθύς ψοοούσιν, ή έπαναστρέφονται όπισθεν άλλά καί άν άλλοθεν ή
θελε φέρη τινάς νά ρίψη είς αύτήν κανένα ζωντανόν, τό όμοιον πάσχει, 
διότι άπλώς κάθε ζώον έν αύτή αποθνήσκει.

Λέγεται λίμνη Άσφαλτϊτις, διότι άναβρύει έκ τών πυθμένων αύτής 
άσβεστος, ήτις ανέρχεται είς τά άνω βιαζομένη ύπό τίνος πνεύματος. 
Όμοίως γίνεται είς αύτήν καί πίσσα, καί θειάφι, καί άσβολος. Περί 
ταύτης τής λίμνης πολλοί πολλά καί διάφορα λέγουσι. Καί έκ μέν τών 
αρχαίων δ ’Αριστοτέλης Βιβλ. β . κεφ. γ . τών Μετεωρολογικών* δ 
Στράβων Βιβλ. ις* . έν τή Σερβονίτιδι (διότι αύτος συγχέει τήν Σερβονί- 
τιδα μέ τήν ’Ασφαλτίτιδα λίμνην)* δ Γαληνός Βιβλ. δί κεφ. ιθί περί 
δυνάμεως τών απλών φαρμάκων* δ Παυσανίας Βιβλ. έ. κεφ. ζί δ Α
φρικανός* δ Τάκιτος Βιβλ. έ. (έκ τών οποίων τά περισσότερα κατά τόν 
ενεστώτα καιρόν ή πείρα καί ή αΐσθησις δέν τά εύρίσκουσιν άληθή). Εκ δέ 
τώννεωτέρων, Λατίνων μέν δ Βροχάρδος καί Αδριχόμιος καί άλλοι διά
φοροι, έκ δέ τών ήμετέρων δ’Αλέξανδρος, καί οι έχοντες τά βιβλία των

(α) Σοφ. ί. 7. (β) Γεν. ιή. 20. (γ) Ιεζεκ. Γ. 7.
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ας τά στοχασΟώσιν έκεϊ, επειδή καί το παρόν συνταγμάτων δέν συγχώ- 
ρεί το μήκος* οθεν σημειώνομεν μόνον τά πλέον πιστά και παρά πάσιν 
όμολογούμενα.

Αυτή λοιπόν εύρίσκεται εις τήν κοιλάδα έκείνην, εις τήν δποίαν ήσαν 
έκεΐναι αί Οαυμασταί καί περίφημοι πέντε πόλεις, δηλαδή τά Γόμορρα, 
ή Σεβείν, τά Σόδομα, ή Σηγώρ καί τά ’Αδαμά, τάς οποίας ύστερον ό δί
καιος κριτής Θεός, ώς ειπομεν, δ βδελυσσόμενος τούς ασελγείς καί άσω
τους, τάς έκατάκαυσε, καί τάς έκαταπόντισεν δμου με τούς κατοικουντας 
δλοτελώς, εις παράδειγμα τών μετέπειτα γενησομένων ανθρώπων, οί 
οποίοι άκούοντες τήν τοιαύτην φοβεράν καταδίκην νά τρέμωσιν δ'λως, 
καί νά άπέχωσιν άπό τάς τοιαύτας μυσαράς άμαρτίας.

Εις αύτήν άν ρίψη τινάς πράγμα βαρύ, δέν βυθίζεται, άλλά πλέει 
έπάνωΟεν ώς ό φελλός, τό όποιον καί δ αύτοκράτωρ Ούεσπασιανός τό 
έδοκίμασεν, επειδή καί δένοντας άνΟρώπους τινάς εις τό είναι άκινήτους, 
καί ρίπτοντάς τους εις αύτήν, δέν έκάτέβησαν εις τόν βυθόν, άλλ’ έπλεον 
έπάνωΟεν* ώστε τόσον οί είδότες πλέειν, όσον καί οί μή είδότες, ίστανται 
επάνω της, καί κατά τούτο ούδέν διαφέρουσιν* εις το όποιον άμφιβάλ- 
λοντες και ήμείς, (έτιέν τάζει πρεσβυτέρων εύρισκόμενοι), καί μή είδότες 
τήν τέχνην παντελώς του κολυμβάν καί πλέειν, έκάμαμεν τήν δοκιμήν 
μόνοι μας, δηλαδή είσέβημεν εις αύτήν καί έπλέομεν επάνω, μέ ολον 
όπου έπιτηδεύσαμεν του λόγου μας, όσον έδυνάμεΟα, νά καταουσωμεν. 
Τό νερόντης είναι κατάπικρον καί παχύ.

’Εστάθη αύτη ένα καιρόν ένδοξος καί πολυΟρυλλητος καί δι’ άλλα 
πολλά, άλλά μάλιστα οιά τάς εύρισκομένας εις αύτήν, ώς ειρηται, πέντε 
πόλεις, τώρα όμως είναι συχαμερή, φευκτή καί άγονος. Αύτη αύξάνεται 
πολλάκις άπό τά ύδατα όπου κατεβαίνουσιν άπό τον Λίβανον, καθ ον 
καιρόν άναλύουσι τά έκεϊσε χιόνια, ή καί όταν πέσωσΐ βροχαίς περισσαις 
εις τήν Γαλιλαίαν, ή καί εις τά ορη του Γαλαάδ, τά όποια δεχόμενος δ 
’Ιορδάνης καί αύξανόμενος, τά κατεβάζει ολα μέσα εις αύτήν, εις ήν εισέρ
χεται δ Χείμαρρος Άρνών καί άλλοι ρύακες.

Οσοι γράφουσι δι’ αύτήν, τήν λέγουσι δυσώοη, καί οτι παντελώς τρι- 
γύρου της νά μή εύρίσκωνται μήτε δένδρα, μήτε χορτάρια, μήτε άλλο 
είδος χλοηφόρον* καί όσον μέν ποτέ κινουμένη καί ταραττομένη ύπό τών 
ανέμων νά προβάλλη άτμόν Οειώδη καί βαρύνοντα, τούτο είναι άκόλου- 
Οον, διότι ειπομεν πώς γεννά άσβεστον, πίσσαν, άσβολον καί θειάφι* πλήν 
ya είναι τά νερά της καί φύσει τοιαύτα, τούτο ή πείρα τό άποδοκιμάζει 
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τήν σήμερον’ διότι ημείς εις αύτήν ένίφθημεν, καί, ώς είπομεν, έκολυμ- 
βήσαμεν, μείναντες ικανήν ώραν έν αύτή, καί οέν αίσθανθημεν τινά δυσω- 
οιαν, καθώς μήτε οί μεθ ημών οντες’ αλλα και εις πολλούς τοπους σιμά 
καί τριγύρου της, καί μάλιστα είς τον τόπον εκείνον τον όποιον όνομά- 
ζουσι Φέσκαν, είναι καί ή γη χλοηφόρος' έχει καί χόρτα, τά οποία κοι
νώς τή έπιχωρίω. αραβική γλώσση δνομάζουσι Αόζα, ένθα καί τήν σή- 
μεραν γίνεται βοσκή αραβικών ζώων έχει καί δένδρα, άν καλά καί ανω
φελή. Είναι 6ρ.ως καί τούτο αληθέστατου, πώς είς μερικούς τόπους τρι
γύρου της εύρίσκονται καί πέτραι κεκαυμέναι, έκ τών οποίων οί ’Αραβες 
άνάπτουσι καί πυρ ώσάν άπό ξύλα, τάς οποίας καί πέτρας σοδομιτικάς 
δνομάζουσι, καί όταν καίωνται εύγάνουσι πολλήν ουσωδίαν, καί είς τούτο 
άναφέρεται ίσως εκείνο τού Στράβωνος, ομιλώντας διά τά κύκλω ταύτης 
τής θαλάσσης, έπ’ δνόματι τής Σερβονίτιδος, έντώ άνω είρημένω Βιβλ. ις\

«Τού δε έμπυρον τήν χώραν είναι καί άλλα τεκμήρια φέρουσι πολλά* 
» καί γάρ πέτρας τινάς έπικεκαυμένας δεικνύουσι τραχείας περί Μοασά- 
« δα, καί σύριγγας πολλαχού, καί γην πετρώδη ».

Δέν συμφωνούσιν οί συγγραφείς μήτε είς τό μήκος καί πλάτος αυ
τής* διότι άλλοι Οέλουσι νά έχή πλάτος μίλια έξ, μήκος δέ οδού ημε
ρών τεσσάρων ή πέντε, άλλοι άλλως* δ δέ ’Ιώσηπος (Βιβλ. δί κεφ. ή. 
περί Ιουδαϊκού πολέμου) τής δίδει μήκος στάδια πεντακόσια όγδοή- 
κοντα, πλάτος δέ εκατόν πεντήκοντα, οστις καί ούτωσί τήν περιγράφει* 
« ’Άξιον δέ άφηγήσασΟαι καί τήν φύσιν τής Ασφαλτίτιδος λίμνης, ήτις 
» έστί πικρά μέν, ώς έφην, καί άγονος, ύπο δέ κουφότατος καί τά βα- 
» ρύτατα τών είς αύτήν ριφθέντων αναφέρει, καταδύναι δέ είς τόν βυθόν 
» ούδέ έπιτηδεύσαντα ράδιον* άφικόμενος γοΰν καθ’ ιστορίαν έπ’ αύτήν 
» Ούεσπεσιανός, έκέλευσέ τινας τών νεΐν ούκ έπισταμένων, οεθέντας οπίσω 
» τάς χείρας ριφθήναι κατά τού βυθού, καί συνέβη πάντας έπινηξασθαι, 
” καθάπερ ύπο πνεύματος άνω βιαζομένους. *Εστι δέ έπί τούτω καί ή τής 
” χρόας μεταβολή θαυμάσιος’ τρις γάρ έκάστης ημέρας τήν επιφάνειαν 
” άλλάσσεται, καί πρός τάς ήλιακάς ακτίνας άνταυγεί ποικίλως. Τής μέν 
» τοι ασφάλτου κατά πολλά μέρη βώλους μέλανας άναδίδωσιν, αί δέ έπι- 
” ψήχονται, τό τε σχήμα καί τό μέγεθος ταύροις άκεφάλοις παραπλήσιαι’ 
» προσελαυνοντες οε οί τής λίμνης έργάται, καί δρασσόμενοι τού συνε- 
» στώτος, έλαουσιν είς τά σκάφη* πληρώσασι δέ άποκόπτειν ού ράδιον, 
» άλλά δι’ εύτονίαν προσήρτηται τώ μηρύματι τό σκάφος, έως άν έμ- 
» μηνίω γυναικών αιματι καί ούρω διαλύσωσιν αυτήν, οίς μόνοις είκεΓ 
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χ καί χρήσιμος ού μόνον έστιν εις αρμονίας νεών, άλλά καί προς άκεσιν 
» σωμάτων’ εις πολλά γουν τών φαρμάκων παρασμίγεται. .Ταύτης τής 
’’λίμνης μήκος μέν δγδοήκοντα καί πεντακόσιοι σταοιοι, καΟο δη μέχρι 
» Ζωάρων τής ’Αραβίας εκτείνεται, εύρος δέ πεντήκοντα και εκατόν’ γειτ- 
»νια δέ ή Σοδομίτις αύτή, πάλαι μέν εύδαίμων γή, καρπών τε ενεκα και 

τής κατά πόλεις περιουσίας, νυν δέ κεκαυμένη πάσα’ φασί δέ ώς οι άσέ- 
'» βειαν οικητόρων κεραυνοίς καταφλεγήναι’ έ'στι γουν έτι λείψανα τού 
"θείου πυρος, και πέντε μέν πόλεων ίδείν σκιάς, έτι δέ κάν τοίς καρποϊς- 
" σποδιάν άναγεννωμένην, οΐ χ ρόαν μέν έ'χ ουσι τοίς έδωδίμοις δμοίαν, 
«δρεψαμένων δέ χερσίν εις καπνόν αναλύονται καί τέφραν».

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ.

Περί τής άγιας Ιερουσαλήμ, δηλαδή περί τής 

σημασίας του ονόματος αύτής, καί εις 

ποιον κλήρον καί φυλήν έδόθη·
Λί wk

^Ρ^.φ’ ού κατ’ έπιτομήν έπεριγράψαμεν τήν αγίαν γήν, ακόλουθον είναι 
νά είπουμεν διά τήν έζαίρετον πόλιν αύτής, τήν αγίαν δηλαδή Ιερου
σαλήμ, ή οποία χρηματίσασα μητρόπολις τής ’ίουδαίας, καί ύπερέχουσα 
τάς άλλας πο'λεις κατά τε μέγεθος καί μεγαλοπρέπειαν, όχι μόνον ταύ
της τής Ιουδαίας, άλλά καί τής ύφηλίου άπάσης, οσαι κατ’ εύκλειαν καί 
λαμπρότητα επίσημοί είσι πόλεις, άπασών πολλω τω μέτρω καί άσυγ- 
κρίτως ύπερανέστηκε, καί πάντοτε έστάΟη τής επαρχίας ταύτης αρχαία, 
πρόκριτος καί έπίσημος πόλις, καθώς ό Εύσέβιος λέγει, τήν οποίαν καί 
ό Στράβων ονομάζει (Βιβλ. ιςί) μητρόπολιν τών ’Ιουδαίων* ο δέ θειος 
’Ιερώνυμος εις μίαν αύτού επιστολήν περί αύτής ταύτα γράφει’ « Ύπαγε 
» εις τήν Γένεσιν, καί θέλεις εύρει τόν Μελχισεδέκ, βασιλέα Σαλήμ, 
“ ηγεμόνα ταύτης τής πόλεως, οστις τότε εις τύπον Χριστού άρτον καί 
» οίνον προσέφερε, καί το μυστήριον τών Χριστιανών έν σώματι καί αί- 
a μάτι τού Σωτήρος άφιέρωνεν. Εις αύτήν τήν πόλιν, μάλιστα δέ εις του- 
» τον τον τόπον, λέγεται νά έκατοίκησε καί νά άπέθανεν ό ’Αδάμ’ όθεν 
» καί ό τόπος εις τόν οποίον έσταυρώΟη ό Κύριος ήμών, τόπος Κρανίου 
» ώνομάσΟη, δηλαδή πώς έκεϊ ήτον τά κρανία τών Προπατόρων, διά νά
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«ΰεση τδ αιμα του δευτέρου Άδάμ, τουτέστι τού Χρίστου, άπο τδν Σταυ- 
” ρδν, και νά πλύνη τήν αμαρτίαν τού πρωτοπλάστου Αοαμ, και τότε 
* νά πληρωθή έκεϊνος δ λογος του Άποςύλου, ’'Εγειρε δ κ α 0 ε ύ δ ω ν, καί 
«άνάστα έκ τών νεκρών, και έπιφαυσεισοι ο Χρίστος».

» Πο'σους Προφήτας και πύσους αγίους άνδρας ήνεγκεν ή πύλις αύτή, 
» πολυλογίας Ζ?ε^α ε^ν^ι νά τούς αρίθμηση τινάς. Αυτή ή επαρχία καί ή 
» πύλις έχρημάτισε τύπος παντός του ήμετέρου μυστηρίου' αύτη ή πύλις 
» ή μεγάλη, είς τήν δποίαν έσταυρώθη δ Κύριος, άλλη δέν είναι παρά ή 
» Ιερουσαλήμ. Μακρολογία είναι κατά τδ παρόν νά άναδράμη τινάς άπδ 
» τήν Άνάληψιν του Κυρίου και εως τής σήμερον, καί νά άριθμή, τίνες 
» Επίσκοποι, τίνες Μάρτυρες, τίνες Όμολογηταί, καί τίνες Διδάσκαλοι 
» έκ τών διαλαμψάντων είς τήν έκκλήσιαστικήν διδασκαλίαν, ήλθον είς 
» τήν 'Ιερουσαλήμ, νομίζοντες βεβαιότατα ότι δλιγώτερον νά είναι εύσε- 
» βεις, δλιγώτερον έπιστήμονες, καί μήτε, ώς λέγεται, νά ελαβον την μα- 
» τών άρετών, άνίσως καί δέν ήθελαν προσκύνηση τον Χρι-
» στδν είς έκείνους τούς τύπους, έκ τών οποίων πρώτον έλαμψε τδ Εύαγ- 
«γέλιον, άπδ τού τύπου τού πάθους και τής καταδίκης». Καί δ θειος Χρυσύ- 
στομος Ψαλμ. μθ\ είς τδ φάσκον ρητόν, έκ Σιών ή εύπρέπεια τής 
ώραιύτητος αύτού, λέγει'«Καίγάρ έπί τής Παλαιάς έκεϊθεν αύτού ή 
» εύπρέπεια' καί γάρ δ ναδς, τά "Αγια τών Αγίων, ή λατρεία πάσα καί ή 
» πολιτεία 'fής παλαιάς νομοθεσίας, καί ιερέων τδ πλήθος, καί θυσίαι, καί 
» δλοκαυτώσεις, καί ύμνοι ιεροί, καί ψαλμωδία», καί πάντα έκεϊθεν, καί 
» τών μελλύντων έκεϊθεν δ τύπος προδιεγέγραπτο, έπειδή καί ή άλήθεια 
» παραγέγονεν’ έκεϊθεν πάλιν τήν άρχήν έ'λαβεν' έκεϊθεν δ Σταύρος ελαμ- 
» ψεν' έκεϊθεν τά μυρία κατορθώματα' διά δή τούτο καί περί τού νομού 
» φησίν δ ’Ησαίας τής Καινής Διαθήκης γράσων' Έκ γάρ Σιών έξε- 
«λεύσεται νύμος καί λύγος Κυρίου έξ Ιερουσαλήμ, καί 
«κρίνει άναμέσον τών έθνών. Σιών γάρ ένταύΟα δλύκληρον λέγει 
«τδ χωρίον και τήνπύλιν τήν παρακειμένην αύτώ, τήν μητροπολιν τών 
«’Ιουδαίων' έκεϊθεν γάρ καθάπερ έκ βαλβϊδύς τίνος εύσκελεϊς ίπποι οι 
« Άπύστολοι είς τήν Οικουμένην άσέθησαν άπασαν' έκεϊθεν τά σημεία 
« ήρζαντο ποιεϊν' έκεϊ γέγονεν ή Άνάστασις* έκεϊ ή Ανάληψις' έκεϊ τά 
«προοίμια καί ή αρχή τής σωτηρίας τής ήμετέρΟς* έκεϊ τά άπύρρητα 
« δύγματα κηρύττεσθαι άρχήν έ'λαβον' έκεϊπρώτον άπεκαλύφθη δ Πατήρ, 
« έγνωρίσθη δ Μονογενής, καί έδύθη τοσαύτη Πνεύματος χάρις, καί τδν περί 
«τών άσωμάτων έκεϊ λύγον έγύμναζον οί Άπύστολοι τών δωρεών, καί
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» δυνάμεων, και τών μελλόντων αγαθών τάς έπαγγελίας’ άπερ άπαντα 
«έννοών δ Προφήτης, ώραιότητα αύτου καλέ? κάλλος γάρ Θεοϋ καί 
» ώραιότης, ή άγαθότης καί ή φιλανθρωπία καί ή είς άπαντας εύεργεσία». 
Ακολούθως τούτοις προστίθησιν δ Κεδρηνδς καί ταϋτα’ « Εκεί τοίνυν 

« καί το πτώμα καί πταίσμα του Άδάμ θεραπεύσας, καί την ταχίστην 
» ώσπερ ζαί ύπόπτερον τών αγίων συνέλευσιν καί ύπάντησιν έν τή δευ- 
«τέρα αύτοϋ παρουσία προϋπεμφαίνων, έλεγεν, "Όπου τδ πτώμα εκεί 
» συναχθήσονται οί αετοί». 'Ωσαύτως δέ καί δ μέγας Αθανάσιος εις 
τδ πάθος τοϋ Χριστοϋ λέγει’ « Διόπερ ούκ άλλαχόσε πάσχει Χριστδς, ούτε 
» μην είς άλλον σταυροϋται τόπον, ή είς τδν τοϋ κρανίου τόπον, έν ω δή 
» τών 'Εβραίων οι Διδάσκαλοι φασί τοϋ Αδάμ είναι τδν τάφον’ έκεϊ γάρ 
« αύτδν μετά τήν κατάραν τεθάφθαι διαβεβαιοϋνται. Διά τοϋτο θαυμάζω 
» τοϋ τόπου τήν οικειότητα’ έ'δει γάρ τδν Κύριον, άνανεώσαι θέλοντα τδν 
” πρώτον άνθρωπον, έν έκείνω παθεϊν τώ τόπω, καί έπειδή ήκουσεν Άδάμ,. 
«γή εί, καί είς γην άπελεύση, τούτη τοι πάλιν έκεϊ τέθειται, ίνα 
» έν ω τόπω τήν κατάραν έλαβεν, έκεϊ καί τήν λύσιν ταύτης δέξηται ».

Ταϋτα έκεϊνοι οί ιεροί Διδάσκαλοι, διότι ή Ιερουσαλήμ, καί όταν άν- 
Οοϋσεν έκεϊνος δ Μωσαϊκδς νόμος, πόλις τοϋ Θεοϋ ώνομάσθη, επειδή καί 
τρόπω τινί έξαιρέτω ή άνωτάτω Θεότης είς αύτήν έν τώ ναώ τοϋ Σολο
μώντος έκατοίκησε, καί πάλιν είς τδν νόμον τής χάριτος ή αύτή κατά τής 
του καιροϋ παλαιότητος Μήτηρ πασών τών ’Εκκλησιών άπδ τούς Πα
τέρας τής πρώτης έν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενικής Συνόδου ώνομά
σθη, καθώς είναι φανερδν είς τήν συνοδικήν της έπιστολήν. Καί δ λο
γαριασμός είναι, βτι είς αύτήν, ώς λέγει πάλιν δ θειος Ιερώνυμος μέ 
τούς λοιπούς ιερούς Διδασκάλους, πρώτον θεμελιωθεϊσα ή ’Εκκλησία, έγ- 
κατέσπειρεν είς βλην τήν Οικουμένην τάς λοιπάς ’Εκκλησίας, τδ δποϊον 
αίνιττόμενος καί δ θειος Δαβίδ (α) ελεγεν’ Τίκουσε καί ηύφράν
θη ή Σιών, ή αγία Ιερουσαλήμ δηλαδή, καί ήγαλλιάσαντο αί 
θυγατέρες τής. ’ίου δ αίας, ήτοι άπασαι αί λοιπαί ’Εκκλησίαι οΧης 
τής Οικουμένης, διότι απ’ αύτήν, ώς λέγει δ ’Ιουστίνος δ Μάρτυς, 
έξελθόντες οί ’Απόστολσι έκή ρυξαν πανταχοϋ. Άλλά καί προ 
τής διασπορας τών αύτών, καθώς είς τάς Πράξεις των Φαίνεται (β) 
* Παρθοι, Μήδοι και Ελαμϊται, και οι κατοικοϋντες τήν Μεσοποταμίαν·,.

(α) ΊαΧμ (β) Κεφ.
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« Ιουδαίαν τε καί Καππαδοκίαν, Πόντον και τήν Ασίαν, Φρυγίαν τε καί 
» Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τά μέρη της Λιβύης τής κατά Κυρήνην, καί 
* οί έπιδημοΰντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες καί 
»» Άραβες ». Είς αύτήν την πόλιν πρώτον άρχισαν νά πιστεύωσι, καί 
μετά ταύτα κάθε μία το φώς του Χριστού εις το εδικόντης γένος 
έδέχθηκε. Προς τούτοις λέγεται καί πρώτη, καί καθολική, οτι έξ αυτής 
διά τού Χριστού εξάπλωσε πανταχού τό κήρυγμα τού Εύαγγελίου είς 
ολον τον κόσμον, καί ολα τά έθνη έδέχθησαν, καί έδιδάχθησαν τήν πίστιν 
καί τήν Άποστολικήν διδασκαλίαν’ « Εκ Σιών γάρ έξελεύσεται νό- 
»μος, καί λόγος Κυρίουέξ Ιερουσαλήμ » (α). Άλλά καί ό Κύριος 
είπεν (β) « Ούτως έ'δει παθεϊν τόν Χριστόν, καί άναστήναι έκ 
«νεκρών τή τρίτη ημέρα, καί κηρυχθήναι έπί τώ όνόματι 
«αύτού μετάνοιαν καί άφεσιν αμαρτιών είς πάντα τά έθνη, 
» άρξάμενον άπό Ιερουσαλήμ».

Αύτη ή άγία πόλις, άν καλά καί νά όνομάζεται διαφόρως, ήτοι Ιεβούς, 
πόλις Δαβίο, πόλις Θεού, πόλις τού μεγάλου Θεού, πόλις άγία, όρος Σιών, 
Αίλία, Σάλεμ, Σαλήμ, Σόλυμα, πλήν κοινότερον καί παρά Χριστιανοϊς 
καί ’ίουδαίοις λέγεται ‘Ιερουσαλήμ’ σημαίνει δέ τό ονομα, ώς οί τής 
'Εβραίδος φωνής ειδήμονες θέλουσιν, ή ορασις είρήνης, παραγόμενον έκ 
τής ίάρ φωνής, σημαινούσης τήν όρασιν, καί τής σάλεμ, δηλούσης ει
ρήνην, ή φωνή Κυρίου, έκ τής ίά καί ώρ’ ό δέ Κεδρηνός είς άλλον μέν 
τόπον λέγει, οτι ’Ιεβούς ώνομάσΟη διά τούς κατοικιστάς ’ΐεβουσαίους έν 
αύτη, διότι τό ’Ιεβούς κατά τροπήν τού β, είς ρ, γίνεται ιερού, τό οέ 
σάλεμ προστιθέμενον ’Ιερουσαλήμ ονομα αποτελεί’ είς άλλον δέ, ότι 
ή πόλις μέν πάλαι ’Ιεβούς έλέγετο, διά τό τόν ’ΐεβουσαιον κατοικήσαι 
τόν τόπον έκεινον, Δαβίδ δέ 'Ιερουσαλήμ προσηγόρευσεν, έκ τού συμ- 
βεβηκότος τεχνευσάμενος τό ονομα' έν ορει γάρ έστιν ύψηλοτάτω κατω- 
κοδομημένη, έν ώ Κύριος ώφΟη τώ Δαβίδ έν αλώνι Όρνά τού Ιεβου- 
σαίου (γ) έν τή Οραύσει τού λαού διά τήν άλογον άπαρίθμησιν, καί το 
μέν όρος 'Εβραϊκή φωνή λέγεται Άρ, ή δέ πόλις Σαλήμ’ ό ούν Δαβίδ, 
νέον τόπον είς βασίλειον κατασκευάζων, Άρσαλήμ ώνόμασεν, ό έστι τό
πος είρήνης, 'Ιερουσαλήμ δέ είς τό 'Ελληνικόν παρενηνεγμένον κέκληται 
οιά τήν καλλιφωνίαν. ’Εκ τούτων λοιπόν είναι φανερόν, ότι τινές χωρίς

(α) ήσαι. β'. 3. (β) Λουκ, κδΖ. 46. (γ) ΒΖ. Βασ. κδΖ.
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ακριβή έξέτασιν άμαρτάνουσι, νομίζοντες μέρος μέν τούτου τού έξελλη- 
νισθέντος ονόματος άπό το 'Εβραϊκόν νά είναι 'Ελληνικόν, ήτοι τό ιερόν, 
μέρος δέ 'Εβραϊκόν, ήτοιτόσαλήμ, έξ ών κατά σύνθεσιν τό, 'Ιερουσαλήμ,

Λέγουσί τινες και τούτο, οτι έκ του 'Ιερού και τού Σολομώντος ώνο- 
μάσθη 'Ιερόν Σολομώντος και παρηλλαγμένως Ιεροσόλυμα, όμως μήτε 
τούτο δέν έχει βεβαιότητα άληθείας τινός. ’Αφ’οδ οί Χαναναϊοι έοιώχθη- 
σαν άπό τήν αγίαν γήν παρά τών ’Ισραηλιτών, καί έδιαμοιράσθη έν 
ύστέροις εις τάς δώδεκα φυλάς παρά Ιησού τού Ναυή, άν καλά και εύ- 
θύς δέν έξουσιάσθη ή πόλις έξ αύτών, πλήν χρεία ήτον νά δοθη εϊςτινα 
φυλήν και αύτή, ώς καί αί λοιπαί πόλεις τής Χαναναίας. Απορεϊται λοι
πόν εις ποίαν νά έδόθη, καί εχομεν άπό τήν Οείαν Γραφήν, ότι να επεσεν 
εις τον κλήρον τού Ιούδα καί ιού Βενιαμίν, πλήν δέν άποκλειεται άπ 
αύτήν και ή Λευϊτική και ή ιερατική φυλή, έπειοή, μέ τό να εύρίσκετσ 
είς αύτήν ναός και τράπεζα τού Κυρίου, δέν επρεπε να λειπωσιν απ έκει 
και οί τώ ναώ καί τή τραπέζη δουλεύοντες’ οθεν όχι μόνον βασιλική, 
άλλά καί Αευϊτική καί ιερατική πόλις ώνομάσθη, καί ό έν αύτή βασι- 
λεύσας Μελχισεδέκ δέν έστάθη μόνον βασιλεύς αύτής, άλλά καί ίερεύς 
τού Θεού τού ύψίστου.

Ότι λοιπόν επεσεν είς τόν κλήρον τού 'Ιούδα, είναι φανερόν άπό 
τό βιβλίον ’Ιησού τού Ναυή « Και ούκ ήδυνήθησαν οί υιοί τού 
«’Ιούδα άπολέσαι αύτούς, και κατώκησαν οί Ιεβουσαϊοι εν 
» 'Ιερουσαλήμ έως τήςήμέρας ταύτη ς » (α)’διότι άπ αύτούς ήτον 
χρεία νά πολεμηθώσιν, ώςούσης δηλαδή τής 'Ιερουσαλήμ είς τον κλήρον 
αύτών, καί νά διωχθώσιν έκεϊθεν θεία έκδικήσει, καί νά πεμφθώσιν οί υιοί 
τού Ιούδα’ έν τή οποία φωνή ’Ιούδα δέν τυχαίνει νά έννοηθώσιν όλοι οί 
καθόλου Ισραηλϊται, καί οσοι έλαβαν τήν άρχήν έξ 'Ισραήλ, άλλά μόνον 
μερικώς, οί καταγόμενοι δηλαδή άπό τόν Ιούοαν υιόν τού Ιακώβ, οστίς 
ήτον Πατριάρχης και κεφαλή μιας καί μόνης φυλής.

Ότι δέ πάλιν μέρος αύτής έπεσε καί είς τήν φυλήν τού Βενιαμίν,, 
φαίνεται αύθις έξ αύτού Ιησού τού Ναυή, αστις άριθμώντας τας πόλεις 
τής φυλής τού Βενιαμίν, άναμεταξύ είς αύτάς άριθμει καί τήν Ιερου
σαλήμ, Καί ’ΐεβούς, αύτη έστιν ή Ιερουσαλήμ (β)’ καί έν τω j 
τέλει τού αύτού κεφαλαίου προστίθησιν, Αύτη ή κληρονομιά υίών

(α) Κεφ. ιέ. 63. (β) Κεφ, η. 28,
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Βενιαμίν. Και έν τώ πρώτω κεφαλαίω τών Κριτών λέγεται, Και τδν 
’ΐεβουσαίον τον κατοικούντα έν Ιερουσαλήμ ούκ έκλη- 
ρονόμησαν οί υιοί του Βενιαμίν, και κατώκησεν ο Ιεβου- 
σαίος μετά τών υιών του Βενιαμίν έν Ιερουσαλήμ έως τής 
ήμέρας ταύτης.

Είς λύσιν λοιπόν αύτής τής απορίας άλλοι λέγουσιν, ότι τδ ορος Σιών, 
ήτοι ή ανώτερα πόλις, να έπεσεν είς τδν κλήρον τού Ιούδα’ άλλοι Οέ- 
λουσι, πώς οχι μόνον έν τή Σιών, άλλά και έν τή ταύτης θυγατρί, ήτοι 
τή κατωτέρα πόλει, να είχε μερίδα και ή φυλή τού Βενιαμίν. Φέρουσι δέ 
και αιτίαν τοιαύτην, ότι μέ τδ νά έμελλε νά κτισθή δ ναός είς αύτήν 
παρά τού σοφωτάτου βασιλέως Σολομώντος, έτύχενε να δοΟή παρ’ αύτού 
μέρος μέν αύτής είς τήν φυλήν τού ’Ιούδα, και μέρος είς τήν φυλήν 
τού Βενιαμίν, και τώ Βενιαμίν νά έδόθη τδ μέρος εκείνο, είς τό όποιον ή
τον ή τράπεζα, κατά τήνπροφητείαν τού Ιακώβλέγοντος(α),Βενιαμίν 
λύκος άρπαξ τδ πρωινόν έ'δεται ετι, καί εις τό έσπέρας οί- 
δωσι τροφήν’ τά οποία οί 'Εβραίοι κατά τον θειον Ιερώνυμον έν τώ 
περί 'Εβραϊκών ζητημάτων βιβλίω, ούτω τά έρμηνεύουσι, πχς ή τρά
πεζα, έν ή έθύοντο τά θύματα, έτύχενε τώ Βενιαμίν. Τούτο λοιπόν ση
μαίνει, οτι οί ιερείς το πρωί νά έθυσίαζον τα θύματα, και τό έσπέρας 
έμερίζοντο αναμεταξύ των τά προσφερόμενα παρά τού λαού έν τώ ναώ 
κατά τήν νομικήν διάταξιν. Λέγουσι δέ πρός τούτοις, ότι ούτως ώκοδό- 
μησε τον ναόν ·δ σοφότατος Σολομών, ώστε τού μέρους έκείνου, τδ 
οποίον ώνομάζετο 'Άγια Αγίων, τό μέν ήμισυ τής οικοδομής αύτού νά 
ήτον είς τήν γην τού Βενιαμίν, τδ δέ άλλο ήμισυ είς τήν γην τού Ιούδα, 
όθενκαί τό ήμισυ τής Κιβωτού, καί ένα άπό τά Χερουβίμ, τδ έπάνω αύ
τής, και τό άλλο τδ παρά τού Σολομώντος κατασκευασθέν καί έπάνω 
αύτής αΰθις άνατεΟέν, νά ήτον κλήρος τού Βενιαμίν, καί τό άλλο ήμισυ 
τής Κιβωτού, καί τό άλλο Χερουβίμ το έπάνω αύτής, καί το έτερον τού 
Σολομώντος, νά ήτον είς τον κλήρον τού ’Ιούδα, καί άπό τούτο ήκολού- 
θησεν, δ'τι καί οί βασιλείς τής Ιερουσαλήμ νά έκλέγοντο έκ τούτων τών 
δύο φυλών, καί πρώτον έκ τού Βενιαμίν δ Σαούλ, οστις διά τάς αμαρτίας 

« αύτού ύστερήθη τής βασιλείας, καί έπέρασεν αύτη είς τήν φυλήν τού 
Ιουοα, έκ τής όποιας πρώτος έστάθη βασιλεύς ό Δαβίδ, όστις έλαβε τήν

(α) Γεν. μθ'. 27«
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Σιών, καταπολεμήσας καί διώ^αςτούς ’ΐεβουσαίους, τού οποίου διάδοχος 
•έγινεν ο υιός αύτού ό Σολομών, και οί άλλοι κατά τάξιν βασιλείς τής 
Ιερουσαλήμ. Εκ τών ρηθέντων λοιπόν, και έκ τών αναγινωσκομένων έν 

τή β'. βίβλω τών Βασιλειών, και είς τά Παραλειπόμενα, καί εις τα βι- 
βλία τού ’'Εσδρα, βεβαιούται, οτι καί ή Λευϊτική φυλή νά είχε μερίοα 
και έν τή 'Ιερουσαλήμ, διότι και έξ αυτής έλαμβάνοντο οί τού Ιερού λει
τουργοί.

’Εκ τών άνω είρημένων λοιπόν συνάπτεται έπίσημον αμάρτημα τού 
Άνδριχομίου λέγοντος, ότι ή Ιερουσαλήμ ήτον μόνον είς τον κλήρον 
τού Βενιαμίν, και οχι καί τού ’Ιούδα, τό όποιον φανερά λέγεται είς το ιέ. 
καί ιή. κεφάλαιον Ιησού τού Ναυή. *Αν καλά λοιπόν καί είς τήν Ιε
ρουσαλήμ νά εϊχον μερίδιον καί αί δύο φυλαί τούτε Βενιαμίν καί τού 
’Ιούδα, όμως ιδιαζόντως λέγεται νά είναι είς τόν κλήρον καί πόλις τού 
Βενιαμίν, τό ένα, έπειδή καί τό πλεΐστον μέρος αύτής εύρίσκεται είς τον 
κλήρον αύτού, καί μάλιστα τού 'Ιερού’ το άλλο, ότι οί υιοί τού Βενιαμίν 
παλαιόθεν έκατοικούσαν είς αύτήν, ή δέ φυλή τού ’Ιούδα είσήλθεν εκεί 
άπό τον καιρόν τού βασιλέως Δαβίδ, έπειδή καί αύτός τήν έκατάστησε 
μητρόπολιν όλου τού ’ΐσραηλιτικοΰ λαού καί τής βασιλείας, είς τάς οποίας 
δύο φυλάς προσετέΟη τρίτη καί ή τού Λευι, άφ’ού έφέρΟη έκεΐ ή Κιβω
τός τής Διαθήκης, καί ή τράπεζα, καί τά λοιπά ιερά, καί ώκοδομήθη 
καί ό ναός τού Θεού, καί είσήχΟησαν είς αύτόν’ άν καλά καί όχι πάλιν 
άπασα ή Λευϊτική φυλή νά έκατοικούσεν είς αύτήν, άλλ όσοι μόνον ές 
αύτών εκαμναν χρεία νά ευρίσκωνται είς δούλευσιν τού ναού, οί δέ λοιποί 
κατώκουν είς τάς πόλεις αύτών, καί είς τόν διατεταγμένου καιρόν άνήρ- 
χοντο έν αύτή είς λειτουργίαν τού ναού, κατά τήν διάταζιν τού βασιλέως 
Δαβίδ’ καί ορα περί τούτου το κδ’. κεφάλαιον τού πρώτου τών Παρα
λειπομένων.

’'Επειτα κατά τήν παράδοσιν τών 'Εβραίων ή Ιερουσαλήμ, άν καλά 
καί νά ήτον είς τόν κλήρον τού Βενιαμίν, έστάΟη όμως κοινή καί τών 
δώδεκα φυλών, οθεν μήτε εύρίσκετο είς αύτήν οίκος μισθωτός’ όντες δέ 
χρεώσται όλοι οί 'Εβραίοι, κατά τήν νομικήν προσταγήν, νά συντρέχω- 
σιν είς αύτήν τρεις φοραϊς κατ έτος, εϊχον σπίτια κοινά άνοικτά ετοι
μασμένα μέ στρωμνάς* καί όσοι άπ’ αύτούς έπρολάμβανον νά είσέλΟωσιν 
είς αύτα πρώτον, οι μετεπειτα ερχόμενοι δέν έδύναντο νά τούς μετακινή- 
σωσιν άπ’ έκεϊ, έπειδή καί,. ώς εϊπομεν, ή πόλις ήτον κοινή κοινώς καί 
άδιαφόρως τών δώδεκα φυλών, καί δέν έμερίζετο κατά φυλάς, ώστε νά
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έχη και ή καθεμία ξεχωριστά διωρισμέυον μερίοιον, καθώς ήτου διωρι- 
σμένοι οί δώδεκα κλήροι εις κάθε μίαν ξεχωριστήν φυλήν. Ποιον δέ 
μερίδιον νά έστάθη τής Ιερουσαλήμ τής φυλής του ’Ιούδα έξηκριβω- 
μένως, καί ποιον του Βενιαμίν, εις ημάς περιττή είναι, καί μάλιστα αδιό
ριστος παρά τή Γραφή, ή ακριβής έρευνα αυτή* όμολογουμένως όμως 
φαίνεται, οτι τό ορος Σιών καί τό μέρος τό νότιον νά έστάθη μερίδιον 

- τοϋ ’Ιούδα, τό δέ ’Ιερόν, ή τό ολον, ή τό πλεϊστον μέρος αύτού, καί τό βό
ρειον μέρος, μερίδιον τού Βενιαμίν. Διά νά μείνη όμως αυτή ή έξέτα- 
σις καί ζήτησις ελεύθερα άπό μάκρους λόγους καί πάσαν άλλην ερευνάν, 
το βεβαιότερου είναι τούτο* έμεινε ξεχωριστός κλήρος, καί πόλις τού 
αγίου Θεού* οθεν μόνος αύτος λέγει ό Κύριος(α) μήτε (όμόσαι) εις Ιε- 
ροσύλυμα, οτι πόλις έστί τού μεγάλου Θεού’ οθενκαί ό Προ
φήτης Δαβίδ τούτο αίνιττόμενος έλεγε (β) Εξελέξατο Κύριος τήν 
Σιών, ήρετίσατο αύτήν εις κατοικίαν έαυτω. Αυτή ή κατά- 
παυσίς μου εις αιώνα αίώνος* ωδε κατοικήσω, ότι ήρέτι- 
σά μην αύτήν.

Διά τούτο τινες μεταγενέστεροι ειδήμονες τής 'Εβραίδος φωνής θέ- 
λουσινν ότι τό Ιερουσαλήμ νά σημαίνη προσφυέστερα κληρονομιάν ει
ρήνης (έκ τού ιερούς, ήτοι γερούς, τό όποιον κυρίως σημαίνει κληρονο- 
μίαν) καί όχι ορασιν’ διότι άφ’ ού ό Προφήτης Δαβίδ έφανέρωσε μητρό- 
πολιν ταύτην τήν πόλιν παντός τού Ισραηλιτικού γένους, καί βασιλικήν, 
καί ιερατικήν, καί άφ’ ού ό υιός του ό Σολομών ωκοδόμησε τόν ναόν εις 
αύτήν, ήκολούθησεν ειρήνη οχι μόνον εις αύτήν, άλλά καί εις άπαν τό Ιου
δαϊκόν γένος, ώς τό βεβαιώνουσι τά λοιπά τού ίδιου Ψαλμού. Τήν θύ- 
ραν αύτής εύλογών εύλογήσω, τούς ιερείς αύτής ένδύσοί 
σωτηρίαν, τούς πτωχούς αύτής χορτάσω άρτων, καί τά 
λοιπά. Καί τί τά πολλά ; καί ό ίδιος Θεός αύτος, μή ,έχων τό πρότερον 
οίκον βέβαιον εις λατρείαν αύτού, άλλά ποτέ μεν έν Γαλγάλοις, ποτέ δέ 
έν Σηλώ, ποτέ οέ έν Γαβαώ, καί άλλοτε·εις άλλους τόπους, εις ούς 
μετεφέροντο ή Κιβωτός, ή Σκηνή, καί τά λοιπά ιερά, τελευταίου, άπο- 
δοκιμάσας τούς λοιπούς πάυτας, εις ταύτην ηύδόκησε νά εχη στερεόν 
και αμετακίνητου οίκου αύτού.

(α) Ματθ. γ\ 35. (β) Ψαλμ. ρλα\
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΑ'·

Ποιος πρώτος έθεμελίωσεταυτην τήν πόλιν τήν αγίαν, 

καί οτι ώκοδόμητο είς τέσσαρα ορη, ζαί ποια λέγε

ται παλαιά Ιερουσαλήμ, καί ποια νέα·

ιΐίι οΐος πρώτος έΟεμελίωσε ταύτην
φωνία αναμεταξύ είς τούς συγγραφείς’

τήν αγίαν πόλιν, εύρίσκεται δια- 
ήμείς όμως, άκολουΟούντες τούς

πλέον επισημότερους, λέγομεν, οτι έχρημάτισε πρώτος κτίτωρ και πολι- 
στής αύτής ό Μελχισεδέκ, καθώς και βασιλεύς καί ίερεύς τής αύτής ό 
αύτός' δΟεν λέγεται έν τή Γενέσει (α) «Καί Μελχισεοέκ βασιλεύς
»Σαλήμ έξήνεγκεν άρτον καί οίνον ήν δέ ίερεύς του Θεού 
» τ ο υ ύ ψ ί στ ου». Καί άν καλά νά ήτον καί ά/<λαις πόλεις του τοιούτου ο
νόματος, καθώς είναι φανερόν καί παρά τώ Εύαγγελιστή Ιωάννη (β) 
«Τίνδέ δ Ιωάννης βαπτίζων έν Αίνων εγγύς τού Σαλήμ»’ 
πλήν, ώς είπομεν, οί οοκιμώτερει συγγραφείς βεβαιωνουσι, πώς δ Μελ- 
χισεδέκ νά μή έστάθη κτίτωρ καί βασιλεύς είς άλλην, άλλ’ είς .αύτήν, 
περί ής ήμιν δ λόγος’ πλήν ή ούτως, ή άλλως, αύτη ή διαφορά δέν λυ
μαίνεται τήν εύσέβειαν. Είς τούτο όμως όσοι περί τής οικοδομής ταύτης 
γράφουσιν είναι σύμφωνοι πάντες, πώς άπασα ή πόλις ώκοοόμητο και περι- 
εκλείετο είς τέσσαρα ορη, πλήν οχι κατ’ αρχήν καί εύΟύς τής οικοδομής 
αύτής, αλλά μετέπειτα τού Μελχισεδέκ, καί κατά διαδοχήν παρά τών 
βασιλευσάντων καί άρξάντων είς αύτήν κατά διαφόρους καιρούς, καθώς 
είναι φανερόν είς τούς ιερούς παλαιούς Κώδικας,, καί είς τδν Τώσηπον, 
καί άλλους συγγραφείς. Τδ πρώτον λοιπόν όρος αύτής ήτον ή Σιών’ τδ οεύ- 
τερον, τδ λεγόμενον Άκρα’ τδ τρίτον, τδ Μορία’ τδ τέταρτον, τδ ΒεζεΟά’ 
έδιαιρεϊτο δέ καθώς δ Τώσηπος λέγει (Βιβλ. Γ'. κεφ. δ\ περί Ιουδαϊκού 
πολέμου) είς τήν άνωτέραν (ήτις καί άνω αγορά έλέγετο) καί κατωτέραν 
πόλιν, αί δποϊαι καί έχωρίζοντο αναμεταξύ των μέ μίαν βαΟυτάτην φά- 
ραγγα, ή δποία έλέγετο Μελώ, δ δέ Τώσηπος τήν δνομάζει Τυροποιόν' ή 
άνωτέρα περιελάμβανε τδ όρος Σιών, ήντινα ωκουν οί Τεβουσαϊοι (καί 
διά τούτο έξ αύτών Τεβούς έκαλεϊτο, ώς ειρηται) άχρι τού βασιλέως 
Δαβιο, οστις καί καταπολεμησας αύτούς, καί έξουσιάσας αύτήν καί πλα- 

(α) Κεφ ιδΖ. 18. (β) Κεφ. γ'. 23,
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τύνας μέ διαφόρους οικοδομάς, πόλις Δαβιο ώνομάσΟη, καί ιδίως πόλις 
Σιών έλέγετο, καί πόλις ανώτερα, ώς έν ύψηλοτέρω τόπω κείμενη άπό 
τήν λοιπήν πόλιν τό άλλο πόλις κατωτέρα, ώς έν χΟαμαλωτέρω τόπφ 
κείμενη, καί άντιπροσώπως τή ανώτερα, οντος και τού ορούς ’Ακρα 
χΟαμαλωτέρου άπό τό ορος Σιών. Ή αύτη έλέγετο καί ’Άκρα άπό το 
ρηΟέν όρος, καί απλώς Ιερουσαλήμ κατά το περιεκτικόν όνομα όλης τής 
πόλεως, διότι ήτον τό μεΐζον καί πλειστον μέρος αύτης' οθεν και ο Ιώση- 
πος έν τώ άνω είρημένω κεφαλαίω λέγει, πώς έπάνω είς ταύτα τά δύο 
όρη, τά όποια καί λόφους καλεί, ήτον οίκοδομημένη πασα ή πόλις*.

Τούτα τά δύο μέρη τής πόλεως ξεχωριστά αίνιττόμενος καί ό Ησαίας 
είπεν (α) ’Εκ Σιών έξελεύσεται νόμος, καί λόγος Κυρίου έξ 
'Ιερουσαλήμ. Ή αύτή έλέγετο καί θυγάτηρ Σιών, διότι έφαίνετο πώς 
γεννάται τρόπον τινά έκ τού όρους Σιών, ώς οντος τούτου ύψηλοτέρου τού 
Άκρα, ώς ειρηται ήδη. Λέγεται πόλις τού μεγάλου Θεού, τόσον διά τήν 

ήν ειχεν αγιότητα έν τώ Μωσαϊκω νόμω, όσον ότι καί είς αύτην ώκοοο- 
μήΟη ό ναός, είς ον έπροσκυνειτο άγίως καί Οεοσεβώς ό είς καί μόνος Θεός, 
έπειδή τότε ήτον γνωστός έν μόνη τή Τουδαία ό Θεός, οστις καί μέγας 
λέγεται είς διαστολήν τών άλλων ψευδωνύμων θεών, καί ότι είς αύτήν 
ήνΟησαν τόσοι άγιοι Πατρ ιάρχαι, τόσοι άγιοι Προφήται, καί δι ’ άλλα πολλά, 
καί μάλιστα κυριώτερον διά τά όσα ένεργήθησαν είς αύτήν έν τώ εύαγ- 
γελικω νόμω καί τή νέα χάριτι, έπειδή εύθύς έν τή γεννήσει τού Κυρίου 
μας είς αύτήν τόν έπρόσφερεν ή άγια Μήτηρ αύτού ώς βρέφος, είς αύ
τήν έφανέρωσε καί ό ίδιος Χριστός ό Θεός τά πλείονα ύπερφυή μυστήρια, 
καί τέλος είς αύτήν έτελείωσε τό έργον τής θείας αύτού Οικονομίας, ώς 
πλατύτερον εϊπομεν ανωτέρω κεφαλαίω ί.

Τό τρίτον όρος Μαρία, τό όποιον καί αύτό έγινε μέρος αύτής είς τόν 
καιρόν του Δαβίδ, καί μάλιστα τού Σολομώντος, οίκοδομήσας είς αύτό τόν 
περίδοξον ναόν, και άλλας μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, καί μετ’ έκείνους 
άλλοι βασιλείς τού ’Ισραήλ καί αρχηγοί έπρόσΟεσαν καί άλλας, καί έπερί- 
κλεισαν καί αύτάς είς τήν Ιερουσαλήμ.

Τέταρτον όρος ΒεζεΟά (σημαίνει δέ ή λέξις καινόπολιν ή νεάπο- 
λιν), διότι, κατ ’ ολίγον αύξηνΟεισών τών οικοδομών κατά τό μέρος τού 
Μορία καί ΒεζεΟά, έφάνη προσθήκη εις τό μέσον, ωσάν άλλη μία το- 
λις δευτέρα καινούρια’ πλήν μέ τό νά έγιναν πρότερον ταύτης τής νέας

(α) Κεφ. β'. 3·
10
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πόλεως vw άλλαι οίκοδομαί άξιοπρεπείς άναμεταξύ εις τά βόρεια τείχη 
τής κατωτέρας πόλεως, τά όποια και παλαιά και αρχαία έλέγοντο, και τά 
δυτικά τού Βεζεθά, ήτοι τής νέας πόλεως, εφανηκαν και αυτά ώς άλλη 
δεύτερα πόλις, και ούτως έλέγετο πόλις δευτέρα* πλην με το νά έπερι- 
είχοντο και αί τρεις άπό ένα κοινόν τείχον τριγύρου, ώνομάζοντο μέ ένα 
κοινόν ονομα 'Ιερουσαλήμ, άν καλά καί πάλιν κάθε μία άπ’αύτάς έξεχω- 
ρίζετο κατά τά ένδον μέ ξεχωριστούς ίδιους τοίχους, και τούτο έστάΟη 
αιτία νά είπώσι, καθώς και ό ’ΐώσηπος έν τω ίοίω ανωτέρω κεφαλαίω λέ
γει, πώς είχε τρία τείχη.

Διαφωνούσιν οί συγγραφείς καί περί τής Οέσεως τών ορών τούτων, πλήν 
ημείς άκολουθούντες τούς πλέον έπισήμους, καί μάλιστα πάντων τήν αί- 
σΟησιν, ήτις έχει τό πλέον βέβαιον καί άξιόπιστον έν τοίς τοιούτοις, λέ- 
γομεν βεβαίως καί άναντιρρήτως, πώς τό όρος Σιών είχε τήν θέσιν αύτού 
προς τά μεσημβρινά τής πόλεως, τό Ακρα προς τα βόρεια, τό Μορίαπρος 
τά ανατολικά, καί [τό] Βεζεθά προς τά προσάρκτια μέρη τού αύτού, κλί
νου προς τήν δύσιν, καί κατά ταυτην τήν θέσιν γίνονται εύκατάληπτα 
τά οσα περί ταύτης λέγονται έ'ντε τοίς ίεροίς βιβλίοις καί τοίς άλλοις 
συγγραφεύσι, καθώς, άν άλλως έννοηθή τών ορών ή Οέσις, μένουσι δυσ- 
κατάληπτα. ·

Ωκοδόμητο λοιπόν αύτη ή άγια πόλις ένόρεσιν, όθενό Δαβίδ (α)., « Οί 
» θεμέλιοι αύτής έν τοίς ορεσιτοίς άγίοις» (β)' καί «"Ήρα τούς δφθαλμούς μου 
» εις τά όρη, όθεν ήξει ή βοήθειά μου»(γ)' καί δ Ησαίας « Εσται έν ταίς 
» έσχάταις ήμέραις έμφανές το όρος Κυρίου, καί δ οίκος τού Θεού έπ’ 
«άκρων τών δρέων, καί ύψωΟήσεται έπάνω τών βουνών, καί ήξουσιν έπ’ 
«αύτω πάντα τά έθνη»' τά όποια όλα ρητά άληθεύουσι καί κατά τό 
γράμμα, ήτοι διά τήν κατωτάτην καί έπίγειον Ιερουσαλήμ. Ωκοοόμητο 
όμως όχι μόνον έν όρεσιν, άλλά έπεριτριγυρίζετο καί έξωθεν μέ άλλαορη’ 
όθεν ό Δαβίδ (δ) όρη κύκλω αύτής, θέλοντας νά δείξη πώς ή πόλις 
ήτον άσφαλής καί δχύρά, όχι μόνον έκ τών ένδοθεν αύτής δρέων, εις τά 
όποια έπάνω ωκοδόμητο, άλλά καί έκ τών έξωθεν, οιότι έπερισφαλίζετο 
άπό μέν τά νότια μέρη ύπό. βαθυτάτων κοιλάδων, τής τε τού Σιλωάμ, 
καί τής Γαιεννούμ (λέγεται ή αύτή καί Ταφέτ), ήντινα έρμηνεύουσιν 'ό,τε 
Εύσέβιος καί ό ιερός Ιερώνυμος φάραγγα τού ’Εννούμ, ή φάραγγα τών 
υίών ’Εννούμ, ήτις προσπαράκειται τώ τείχει τής Ιερουσαλήμ πρός άνα-

(α) Ψαλ. πς\ 1. (β) Αύτ. ρκ'. 1. (γ) Κεφ. β'. 2. (^) ρκδί 2. 
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τολάς (τής όποιας πλησίον είναι τήν σήμερον τα μνήματα τών Εβραίων), 
έκ του οποίου ονόματος μετηνέχθη καί τό όνομα Γεεννα, καί μετ εκείνα 
άλλα όρη καί λόφοι του Άκελδαμά, ένθα και δ άγρός τού κεραμέως' κατά 
δέ τά ανατολικά μέ τό όρος τών Έλαιών, καί μέ τήν επίσημον κοιλάδα 
τού Ιωσαφάτ' άπό δέ τά δυτικά μέ τό όρος Σιών καί τού Γολγοθά, κά- 
κεΐΟεν προς βοράν μέ άλλους λόφους χθαμαλωτέρους. Καί αύτη μέν ή κατα
γραφή τής παλαιάς Ιερουσαλήμ' ορα δέ περί ταύτης καί τον Ίώσηπον 
(Βιβλ. Ε\ κεφ. δ'. περί τού Ιουδαϊκού πολέμου).

II δέ νέα κεϊται καί αύτή ανάμεσα είς διάφορα όρη, ώς καί ή παλαιά* 
διότι άπό μέν τό νότιον μέρος περιέχει μέρος τι τής παλαιάς 'Ιερουσα
λήμ έν τώ ορει Σιών άπό δέ το άνατολικόν το όρος Μορία καί τον ναόν, 
διότι δ νύν φαινόμενος αύτος ναός, άν καλά καί δέν είναι εκείνος δ περί- 
δοξος ναός τού Σολομώντος, είναι όμως είς τον αύτον τόπον άπό δέ τού 
βορά τό ό'ρος ’Άκρα καί τό Βεζεθά, μέ όλον οπού αύτά ή δέν ξεχωρίζον
ται τήν σήμερον, ή δυσκόλως καί μέ ακριβή στοχασμόν κατά τήν αι- 
σΟησιν, διότι κατά καιρούς τάς μέν κορυφάς αύτών έχαμίλωσαν, τάς δέ 
φάραγγας καί τά βάραθρα, μέ τά όποια έξεχωρίζοντο αναμεταξύ των, 
τά έγέμισαν οί κατά καιρόν βασιλείς της καί άρχοντες, καί σχεδόν έξίσα- 
σαν άπασαν τήν πόλιν, καί έγινεν ώς ένα επίπεδον όμαλοειδές, καθώς τήν 
σήμερον φαίνεται’ άπό δέ τό δυτικόν μέρος, τό όρος Γιών καί τήν κοιλάδα 
ή κολυμβήθραν τής Βηρσαβεέ.

Είπομεν πώς τό νότιον μέρος τής πόλεως περιέχει μέρος τι τής πα- 
λαιάς Ιερουσαλήμ έν τώ ορει Σιών, διότι δ Άδριανος Αϊλιος άνακτίζον- 
τας αύτήν πολλά μέρη, τά όποια έπερικλείοντο το παλαιόν είς αύτήν, τά 
άπέκλεισεν είς τάεξω της μέρη, καθώς τό όρος Σιών, όπου τώρα σχεδόν 
όλον εύρίσκεται είς τά έξω καί πρώτον ήτον μέσα είς αύτήν, δ δέ λεγό
μενος κρανίου τόπος τό παλαιόν ήτον εξω καί τώρα εύρίσκεται είς αύ
τήν προσκυνούμενος. Λέγομεν σαφέστερον, ότι έχει ή νύν αγία πόλις προς 
μέν τό μέρος τής ανατολής τήν κοιλάδα τού Ιωσαφάτ, ή όποια περι
ζώνει κατά μήκος τά τείχη της’ προς δέ μεσημβρίαν τό καλούμενον 
όρος Σκανδάλου, τήν κοιλάδα Γαιεννούμ, καί μέρος τού όρους Σιών άπό 
δέ δύσεως μέρος τού όρους Γιών καί τήν κολυμβήθραν τής Βηρσαβεέ· 
άπό οέ βορά τό όρος Ακρα καί τό Βεζεθά’' καί κατά τούτο ή νύν 
Ιερουσαλήμ περικλείει πέντε όρη, εί καί μή κατά τό ολον αύτών, οιότι 

έν τή έπ’ Αδριανού Αίλίου κτίσει άπεκλείσθη τού προτέρου τείχους μέ
ρος, ώς είρηται, σιμά δέ είς τά τέσσαρα όρη πρώτα προσελήφθη καί περί- 
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ετειχίσθη και πέμπτον του Γολγοθά. Το σχχΐμάτης όμως είναι παραλ
λαγμένου τής προτέρας’ διότι ή μέν παλαιά πόλις ήτον άμφίκυρτος, 
καθώς δ Ιώσηπος λέγει έν τώ ίδίω άνω έιρημένω κεφαλαίω, η ορεπανο- 
ειδής, ή δέ νύν τετραγωνοειδής. Περιέχει δ γύρος της μίλια Ιταλικά τρία, 
ημείς δέ τήν έπεριτριγυρίσαμεν είς μίαν ώραν μετά προσοχής και έπιτη- 
δειότητος καί μεσαίου βαδίσματος, αν καλά καί κατά τδ βόρειον αύτής 
μέρος δλίγον πορρώτερον του τείχους διά τδ ανώμαλον τής οδού.

’Επίσημον αμάρτημα είναι εκείνο τδ τού Αθηνών Μελετίου, οστις έν 
τή περιγραφή ταύτης λέγει, πώς ή νύν Ιερουσαλήμ δέν είναι έν τώ προ- 
τέρω αύτής τόπω, άλλα πλησίον αύτού, έπειδή καί είναι είς τδν αύτόν 
καί ίδιον, ένθα ήν καί πρότερον, ώς ή αύτοψία βέβαιοί.

Λέγεται ή αύτή πόλις παλαιά καί νέα' καί παλαιά μέν λέγεται έκείνη, 
καθώς συλλογιζόμεΟα αύτήν, ώς ήτον άπδ τδν καιρόν τού κτίστου αύτής, 
καί έφύλαξε τούτην τήν οικοδομήν (αν καλά καί όχι πάντοτε κατά τον 
αύτδν τρόπον καί τδ σχήμα, επειδή ύπδ πολλών κατά καιρούς βασιλέων 
της έν προσλήψει μέρους, ή αλλοιώσει μερικού σχήματος, ή τών οντων 
τειχών ύψώσει, ή πύργων νεωτέρων άνοικοδομή, ώς έπί τού Ήρώδου, 
καθώς διηγείται δ ’Ιώσηπος, μετεσκεύαστο) έ'ως τούς έβδομηνταδύσ 
χρόνους άπδ τού Κυρίου μας, όταν παρά τού Τίτου καί τού Ρωμαϊκού 
στρατού (άποστατησάντων τών 'Εβραίων άπ’ αύτούς) καταπολεμηΟείσα 
καί καταστραφεΐσα έρημώΟη, καί μόνον ένα μέρος άφησε τού τείχους 
αύτής είς στρατόπεδον καί διαφύλαξιν τών διορισΟέντων έν αύτή Ρωμαϊ
κών στρατευμάτων, καί τρεις πύργους είς μαρτύρων τών μεταγενεστέ
ρων καί άγνοούντων αυτήν, δποία ήτον τδ πάλαι, καί είς δόξαν τούνικη- 
τού, ώς καταπολεμήσαντος τοιαύτην πόλιν, καθώς δ Ιώσηπος ιστορεί 
(βιβλ. Ζ\ κεφ. ά. τού ’Ιουδαϊκού πολέμου), αυτολεξεί ούτωσι λέγων’ 
« ’Επειδή ούτε φονεύειν, ούτε καΟαρπάζειν ειχεν ή στρατιά, πάντων τοΐς 
«Ουμοΐς έπιλιπόντων (ού γάρ δήγε φειδοί τίνος εμελλον άφέξεσΟαι δραν 
» έχοντες), κελεύει Καϊσαρ ήδη τήντε πόλιν άπασαν καί τδν νεών κατα- 
« σκάπτειν, πύργους μέν όσοι τών άλλων ύπερανεστήκεσαν καταλιπόντας, 
* Φασάηλον, Ιππικόν, Μαριάμμην, τείχος δ’ όσον έξ έσπέρας τήν πόλιν 
* περιέχον, τούτο μέν όπως είη τοΐς ύπολειφΟησομένοις φρουροίς στρατό- 
* πεδον, τούς πύργους οέ, ίνα τοΐς έπειτα σημαίνωσιν οΓ ας πόλεως καί 
»τινα τρόπον οχυράς ούτως έκράτησεν ή Ρωμαίων άνδραγαΟία' τδν δ’ άλ- 
»λον· άπαντα τής πόλεως περίβολον ούτω έξωμάλισάν οί κατασκάπτον- 
»τες, ώς μηδέπώποτε οίκηΟήναι πίστιν άν έτιπαρασχεΐν τοΐςπροσελΟούσι»^
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ΚυριευΟείσης λοιπον τής πόλεως παρά τού Τίτου, καί yî.-
νομένων τών 'Εβραίων εις τούς Ρωμαίους, έγινε προσταγή παρά του Καί- 
σαρος, κάθε Εβραίος νά δίοη τό κατ έτος ούο οραχμάς εις το Καπιτω
λίου (ήτοι εις τον ναόν του έν τω Καπιτωλίω Διος), καθώς πρότερον έδι- 
δον εις τον έν Τεροσολύμοις ναόν, ώς ιστορεί πάλιν ο αύτος Ιώσηπος 
έν τώ ίδίω έβδόμω βιβλίω, έν τω τελεί τού έκτου κεφαλαίου. Αλλά μέ 
ολον τούτο οπού έβιάσΟη τό γένος τούτο νά τελή φόρους εις όνομα ξένου 
ναού καί Θεού, καί κατεφρονήθη, καί άτιμάσθη μέ τούτο πλέον παρά μέ 
τήν παρά Ρωμαίοις δουλείαν καί τον άφανισμον τού ναού τής πόλεως, καί 
ολατους τά νόμιμα, πλήν ή πόλις καί έως τότε έσωζε το όνομά της, 
καί εκαλείτο Ιερουσαλήμ. Μετά δέ χρόνους έξήκοντα πέντε άπο τής προ- 
λαβούσης έπί Τίτου αιχμαλωσίας, άποστατησάντων αύθις τών 'Εβραίων 
άπο τούς Ρωμαίους εις τον καιρόν τού Καίσαρος Αοριανοΰ Αίλίου, ο Και- 
σαρ αύτος άποκτείνας καί άφανίσας πολλάς μυριάοας ές αύτών, κατέ
στρεψε τελείως καί τούς πύργους έκείνους καί τό καταλειφΟέν μέρος τού 
τείχους παρά τού Τίτου, καί έπρόσταξε κατά τό έθος τών Ρωμαίων νά 
σπείρωσιν ολην τήν πόλιν άλας, ίνα πληρωΟή τό παρά τού Κυρίου, οτι 
Ήξουσιν έπί σέ, καί περιβαλούσιν οί έχΟροί σου χάρακά 
σοι, καί περικυκλώσουσί σε, καίσυνέξουσί σε πάντοΟεν, καί 
έόαφιούσί σε καί τά τέκνα σου έν σοί, καί ούκ άφήσουσιν 
έ ν σοί λίθον έπί λ ί 0 ω (α).

Τούτων ούτω συμφώνωςτή προρρήσει τού Κυρίου ήμών τελεσΟέντων, 
καί άφανισΟείσης εις τό παντελές τής αγίας πόλεως, ό Αύτοκράτωρ Αορια- 
νός, σπεύδοντας νά οοξασΟή περισσότερον, κτίζει πάλιν ό ίδιος τήν πόλιν 
όπου κατέστρεψε, πλήν οχι εις τό πρότερον αυτής όνομα (τούτο τό παύει), 
καί τήν ονομάζει άπό ιδίαν του ονομασίαν Αίλίαν, καί όχι Αίλίαν 
απλώς, άλλα μάλιστα Αίλίαν Καπιτωλίαν, διά τήν αιτίαν οπού προείπα- 
μεν, δηλαδή μέ τό νά έταξε τούς πριν οίκήτορας αύτής Ιουδαίους νά τε
λούν. εις τό έν Ρώμη Καπιτώλιον τά όσα έδιδαν πρότερον εις τόν εκείνη 
ναόν, καί έπεκράτει κοινώς ή τοιαύτη ονομασία έως τόν καιρόν τού με
γάλου Κωνσταντίνου, ώς είναι φανερόν και εκ τού εβοομου κανόνας τής 
πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, συγκροτηΟείστ,ς έπί τών χρόνων τούτου 
τού βασιλέως, ήτις τον 'Ιεροσολύμων ’Επίσκοπον Αίλίας καλεί. Χριστια- 
νικώτατος γάρ όντας ούτος ό Αύτοκράτωρ, κτίσας τόν περιβόητου έν αύτή 

(α) Λουκ. ώώ 43 και Η,
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ζαί προσκυνητον ναόν τής τοϋ Κυρίου ημών Αναστάσεως, άνεκαίνισε καί 
τή πόλει το ές άρ/ής αύτής όνομα, οιότι άπό τότε παυουσα νά λέγεται 
Αίλία, ώνομάσΟη ώς το άπ’ άρχής Ιερουσαλήμ, πλην εις άντιοιαστολην 
τής πρώτης ώνομάσΟη νέα. Λοιπόν άπο μέν τόν καιρόν τοϋ κτίστου αύ
τής έως τον καιρόν τοϋ Τίτου, καί έως τής τελείας της καταστροφής 
τής άπό τοϋ Αύτοκράτορος Αίλίου Άδριανοϋ, έλέγετο 'Ιερουσαλήμ, καί 
αϋτη ήτον ή παλαιά’ άπό όέ τής άνοικοδομής ύπο τοϋ αύτοϋ Αίλίου 
Άδριανοϋ καί έως τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου έλέγετο Αίλία, καί Αίλία 
Καπιτωλία. Πάλιν άπό τοϋ μεγάλου καί εύσεβοϋς βασιλέως, καί μάλι
στα άφ’ ού έ'κτισεν έν αύτή τόν προσκυνητον ναόν τής τοϋ Κυρίου ημών 
.’Αναστάσεως, έπαυσε του λέγεσΟαι Αίλία, καί λέγεται έως τής σήμερον 
υπό τών χριστιανών νέα Ιερουσαλήμ, καί ή πόλις καθώς ιδίως μέ τοϋτο 
τό όνομα, νέα δηλαδή 'Ιερουσαλήμ, ονομάζεται, ώς ήν κεκηρυγμένον διά 
προφητικών θεσπισμάτων, κατά τον Παμφίλου Εύσέβιον (Λόγω Γ'. κεφ. 
λγ'. είς τόν βίον τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου), αίνιττόμενον ίσως όπερ λέ
γεται έν τή Αποκαλύψει (α)’ ’Iδον τήν πόλιν τήν αγίαν καινήν 
καταβαίνουσαν άπό τοϋ Θεοϋ έκ τοϋ Ούρανοϋ, ήτοιμασμέ- 
νην ώς νύμφην κεκοσμημένην τώ άνδρί αύτής. Λέγει κατα- 
βαίνουσαν άπό Θεοϋ, διότι, καθώς θέλει ό αύτός Εύσέβιος κεφ. κέ. τοϋ 
αύτοϋ βιβλίου, « Αύτίκα γουν οίκον εύκτήριον συστήσασΟαι διεκελεύετο, 
» ούκ άΟεεί (τουτέστιν ού χωρίς άνωθεν θείας έπιπνοίας) τοϋτο έν διανοία 
» βαλιον, άλλ ύπ αύτοϋ τοϋ Σωτήρος άνακινηΟείς τώ πνεύματι», καί διά 
τοϋτο δηλαδή τήν βλέπει έν τή ’Αποκαλύψει καταβαίνουσαν άπό τοϋ Θεοϋ, 
οτι εκτισται ή νέα Ιερουσαλήμ, τής Άναστάσεως ό ναός, τωμεγάλω βα- 
σιλεί, έμπνεομένω καί κινουμένω είς τοϋτο τόάοίδιμον έργου παρά Θεοϋ. 
Ενταύθα δέ δύο τινά είναι σημειώσεως άξια* πρώτον, ότι δέν άληΟεύου- 

σιν όσοι λέγουσι, πώς ή νυν πόλις 'Ιερουσαλήμ νά έκτίσΟη έκ νέου παρά 
τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου’ συνέβη δέ είς αύτούς ή τοιαύτη άπάτη, μή 
νοήσαντες ίσως καλώς, όπερ ό αύτός Εύσέβιος λέγει είς τόν βίου τοϋ με
γάλου Κωνσταντίνου (Λόγω Γ'. κεφ. λγ'.) Νέα κατεσκευάζετο ή
Ιερουσαλήμ άντιπρόσωπος τή πάλαι βοωμένη’ ένθατόάντι- 

πρόσωπος 'Ιερουσαλήμ δέν έννοεϊται άντί τής πόλεως, οτι αύτη δέν 
εκ.ισΟη άντιπρόσωπος τή προτερον ούση πόλει, όσον κατά τήν Οέσιν, 
άλλ εκτισΟη είς τον τόπον τον ίοιον, ένθα ήτον ή παλαιά, άν καλά καί, ώς

(α) Κεφ. κά. 2.
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α'*δμεν, μερικά τής πόλεως μέρη άπδ τά πρότερον τετειχϊσμένα ά?έ- 
εςω, ωσάν τό ορος Σιών, και άλλα μή οντα πρόσελήφΟησαν και 

c-^ΐχ ισΟησαν, ώς δ σεβάσμιος Γολγοθάς, και μέρος τού ορούς Γιων’ ε?τα 
και έκτίσΟη και έτειχίσθη ή πόλις ύπδ τού Αιλίου Αδριανου, καί πα- 
ρωνύμως άπό λόγου του ώνομάσθη Αίλία, ούχί δέ ύπό του μεγάλου Κων
σταντίνου, ώς ένιοι ύπειλήοασιν’ ένδένεται ου,ως καί άπο τούτου ενία μέοη 
αύτής, έζ παλαιότητος καί άμελείας αφανισμένα, νά άνακαινίσΟησαν, κα- 
Οώς μετέπειτα δ Αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος, καί έν ύστέροις δ τών Τού ο
κών Αύτοκράτωρ Σελήμης, δ ταύτην λαβών έκ τής έςουσίας τών Σουλ
τάνων τής Αίγύπτου, πολλά έκάτερος έν τοίς ίδίοις αύτού χρόνοις σεσαθρω- 
μένα μέρη τών τειχών τής Ιερουσαλήμ έπεσκεύασαν' άλλ’ έννοεϊται έν
ταύΟα τό αντιπρόσωπος 'Ιερουσαλήμ τή πάλαι βοωμένη τού 
Εύσεβίου άντί τού προσκυνητού ναού τής ένοόςου τού Χριστού Αναστάσεως, 
το όποιον καί νέαν 'Ιερουσαλήμ ιδίως ονομάζει δ αύτός Εύσέβιος, καθώς 
τό μέρος τούτου τδ οοκούν άμοιρδεπές πως καί άσαοές δ Σωκράτης Βιλ. Α . 
κεφ. ιζ . τής έκκλησιαστικής ιστορίας αύτού) σαφηνίζει αύτδ ούτω λέ- 
γων’ Η ό έ τ ο ύ 3 α σ ι XI co ς μ ή τ η ρ (δηλαδή ή αγία 'Ελένη) ο ι κ ο ν ε ύ- 
κτή’ριον έν τω τού μνήματος τόπω πολυτελή κατεσκεύα- 
σεν, Ιερουσαλήμ νέαν έπονομάσασα, άντιπρόσωπον τή πά
λαι έκείνη καί καταλελυμένη ποιήσασα. Καί σημείωσον, ότι 
παλαιάνκαί καταλελυμένην εννοεί καί ούτος δ Σωκράτης είς τήν ένταύΟα 
περικοπήν τον πάλαι διαβόητον καί περίδοξον τού Σολομώντος ναόν, 
είς ον έκτίσΟη άντιπρόσωπος ύπό τού μεγάλου Κωνσταντίνου δ άγιος ναός 
τής τού Κυρίου Αναστάσειος, καθώς καί κεϊται καί φαίνεται σήμερον’ 
Οιατί δέ τόν ώνόμασε τούτον νέαν 'Ιερουσαλήμ, ώς ιστορεί ό Εύσέβιος, 
προύχώρησεν ή άμφιβολία νά νομίζωσι τινες, π<ος εκ νέου εκτισΟη ύπο 
τού μεγάλου Κωνσταντίνου ή πόλις, καί πώς είς άντιοιαστο/.ήν τής πα- 
λαιάς Ιερουσαλήμ ώνόμασται νέα.

Δεύτερον, καί ούτοι δεν άληΟεύουσι (μέ ολον δπού είναι ούοαμώς εύ- 
καταφρόνητοι άνδρες), όσοι νομίζουσι νά ώνομάσθη ή πό/.ις νέα Ιερουσα
λήμ άπδ τού Άδριανοΰ, άφ’ ού δηλαδή έκτίσται ύπ’ αύτού. καί οχι άφ’ού 
έκτίσΟη ύπό τού μεγάλου Κωνσταντίνου τής άγιας Αναστάσεως δ ναός, 
καί διά τον ναόν’ διότι δ Αδειανός ούτος ό κτίτωο αύτης τόσον ήτον 
έχ Ορος τών 'Εβραίων, καί τόσον έμίσει αύτούς, ώστε ού μόνον τούς έκώ- 
λυε νά κατοικούν έν αύτή, άλλά καί νά τήν βλέπουν μακρόΘεν έμπόδι- 
ζεν, ει μή μόνον άπαξ τού έτους, καί έν ήμέρα ρητή, τή δεκάτη δη
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λαδή του Αύγουστου, συνεχώρεινά είσέρχωνται έν αύτή και νά Ορηνούσι 
τήν ιδίαν αύτών αθλιότητα, άλλα καί τότε οί παριστάμενοι φρουροί στρα- 
τιώται έμετρούσαν τόν χρόνον τού θρήνου μέ αργύρια' πώς λοιπόνήτον 
■δυνατόν, ή έπί τούτου τού βασιλέως ’Αοριανού, ή ύστερωτερα οπού εκα- 
τοίκουν άεί Ρωμαίοι καί άλλοι έθνικοί, χριστιανοί ,οέ πολλά ολίγοι, καί 
εκείνοι έν κρύπτω καί λανθάνοντες, νά άφήσωσι νά λέγεται ή πόλις ’Ιε
ρουσαλήμ, καί όχι Αίλία ; ’Εκ τούτων ούν έγινε φανερόν, πώς νέα Ιε
ρουσαλήμ άρχισε νά λέγεται, άφ’ού δ μέγας Κωνσταντίνος καί ή μήτηρ 
αύτού έκτισαν τον μέγαν ναόν τής τού Κυρίου ήμών ’Αναστάσεως,.καί 
άλλους πολλούς εύκτηρίους οίκους, καί πάλιν νέα 'Ιερουσαλήμ ιδίως 
ώνομάσθη δ ναός, διά δέ τον ναόν καί ή πόλις, ώς είρηται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'.

Οτι ή άγια πόλις έστάθη περιβόητος προ τής του 

Κυρίου ήμών έλευσεως και δι’ άλλα πολλά, 
έξαιρέτως δέ διά τήν οικοδομήν του ναού 

του Σολομώντος, και σύντομος έν μέρει 
έκφρασις του αύτού.

’^^ύτη ή αγία πόλις έστάθη περιβόητος προ της τού Κυρίου ήμών 

έλεύσεως καί διά τον κτίστην αύτής, επειδή καί έστάθη, ώς είπομεν έν 
τώ ήδη προσεχώς ανωτέρω κεφαλαίω, δ Μελχισεδέκ, καί διά τήν αρχαιό
τητα, επειδή καί έχρημάτισε περίπου δύο χιλιάδας χρόνους προ Χριστού, 
καί οι άλλα πολλά προτερήματα, άλλ όμως έξαιρέτως διά τον ύπερ- 
Οαύμαστον ναόν, τον οποίον εκτισεν δ Σολομών έν αύτή. Τούτου τού 
ναού ή έκφρασις εύρίσκεται έν τοΐς ίεροίς βίβλοις τών Βασιλειών, καί 
μάλιστα έξηκριβωμένως παρατώ Τωσήπφ κεφ. γ . τού ογδόου βιβλίου 
περί ’Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας, καί κεφ. δ', τού πέμπτου βιβλίου περί 
Ιουοαίκού πολέμου, και οι εχοντες ταύτα, καί βουλόμενοι τήν τούτου 

κατά μέρος ειόησιν γνώναι, έκείνα μετερχέσθωσαν' ήμΐν όμως ήρεσε νά 
εκθεσωμεν ενταύθα δλίγα τινά, τά όσα δηλαδή έκ προχείρου μαςάφησεν 
δ ίερωτατος Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος έν τή “περιγραφή τής Πα
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λαιστίνης κεφ. κ\ τού δευτέρου τόμου τής Γεωγραφικής αύτου ‘Ιστο
ρίας, ήτοι τής Ασίας, τά όποια αύτολεξεί ούτως εχουσΓ « Τούτον τον 
"ναόν τον έκτισεν ό Σολομών είς τρ ορος το Μόρια, εις το οποίον ορος ό 
» Αβραάμ ήθέλησε κατά τήν Οείαν θέλησιν να θυσιάση τόν υιόν του τόν 
» ’Ισαάκ, έ'ργσν μεγαλοπρεπέστατου, και ώς ούδέν άλλο, τόν όποιον καί 
» 'Ιερόν έκάλουν, ασεβώς τον έκαυσε καί ήδάφισεν όΝαυχοδονόσορ, μετά 
» δέ έβδομήκοντα έτη, τον ήνώρθωσεν δ Ζοροβάβελ όμού τοις συνελθουσιυ 
» αύτώ Ιουδαίοις έκ τής αποικίας, διά τής συννεύσεως τών βασιλέων τής 
« Περσίας, άλλά πολλω έλλιπέστερον τής προτέρας μεγαλοπρεπούς λαμ- 
» πρότητος. Αύτον τόν ναόν ίδών δ Μακεδών ’Αλέξανδρος ήδέσθη καί εύ- 
«λαβήθη, τον έμίανενδ Άντίοχος, τον άνεκάΟηραν οι Μακκαβαίοι, κατε- 
» πολεμήθη ύπό τού Πομπηίου, έγδύθη ύπό τού Κράσου, ειτα 'Ηρώδης 
" δ Άσκαλωνίτης δ βασιλεύς τών Ιουδαίων, διά νά έλκύση την αγάπην 
"τού λαού, κρεμνίσας αύτόν, τόν άνήγειρεν εκ θεμελίων πολλω λαμπρό- 
» τερον, ίσον κατά τό άρχαϊον ύψος. Τά μέρη τού 'Ιερού τούτου ήσαν τέσ- 
" σαρα, τό Προαύλιου, ήτοι ή έξωτέρα αύλή, είς τό όποιον είσέβαινον καί 
" οί αλλογενείς' το Κοσμικόν Άγιον, το δποϊον ήτον κεχωρισμένον τού Προ- 
» αυλίου μέ τοίχον, δπού είσήρχοντο τόσον άνδρες, όσον καί γυναίκες, μό- 
» νον έκ τών 'Εβραίων, προσφέροντες τάς λατρείας' είς αύτο ήτον ή στοά 
»>τού Σολομώντος, είς τήν δποίαν συνεχώς έδίδασκεν δ Σωτήρ».

« Τρίτον μέρος τού Ιερού ήτον τά 'Άγια, συνεχές μέ τό Κοσμικόν Άγιον, 
“ είς τό όποιον μόνον οί ιερείς είσέβαινον, καί σχεδόν είς την μέσην αύτού, 
"άντικρύ τού ναού, ήτον τό θυσιαστήριον, έν ω οί 'ιερείς προσέφερον τά 
«θυμιάματα, καί πρόςέκατέρανπλευράν τούτου τού θυσιαστηρίου ίστατο 
« χρυσή λυχνία* δμοίως έκεί ήτον καί ή χρυσή τράπεζα έχουσα τούς άρ- 
»τους τής προθέσεως. Είς έτούτο τό θυσιαστήριον ειδεν ό Ζαχαρίας 
»τόν Αγγελον ίστάμενον είς τά δεξιά τού θυσιαστηρίου, όταν ίερούργει 
»ως ιερευς όπού ητον, τον προειπόντα τήν γέννησιν τού υιού του».

« Τό τέταρτον καί τελευταίου μέρος τού 'Ιερού ‘Άγια 'Αγίων ώνομά- 
» ζετο, ένδον τού όποιου έφυλάττετο ή Κιβωτός τής Διαθήκης, καί έν αύτώ 
» ο Θεός συνωμίλει μέ τόν άκρου Αρχιερέα, καί τού άπεκρίνετο, οθεν 
“ και Χρη^τηριον έκαλείτο* ένδον δέ τής Κιβωτού ήσαν αί δύο πλάκες, 
» εις τας οποίας εγραψεν ο Θεός τον νόμον, ή στάμνος τού μάννα καί 
» ή ράβδος τού Άαρώυ* αύτη δέ ή Κιβωτός δέν έσώζετο είς τόν άνορΟω- 
&0έυτα ναόν μετά τήν Βαβυλωνικήν έπάυοδου* καί πάλιν είς τό Προαύ- 
"λιον, οπερ καί άντρου τών εθνών έκαλείτο, ήτον ή ωραία πύλη άντι- 
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» κρύζουσα τή ανατολή, ήτις διά τούτο καί ανατολική ώνομάζετο' εις 
» αύτήν ιάτρευσε τόν χωλόν ό Πέτρος συνάμα τώ Ιωάννη εύρισκόμενος’ 
« το ύψος ταύτης τής πύλης ήτον τριάκοντα πηχών, καί ολη έκαλύπτετο 
» ύπό χαλκού ΚορινΟίου. 'Η άντικρύ ταύτης πύλη, οι ης είσήρχοντο εις 
» το άντρον τών ’Ιουδαίων, ήτον ύψηλή πενήντα πηχεων’ ή είσάγουσα 
» δέ εις τό άντρον τών ιερέων τό ύψος είχεν έβδομήντα πήχεις. Αύτού δέ 
υ του ναού ή πύλη ήτον κατά τό ύψος έννενήκοντα πηχών, καί κατά τά 
» διαστήματα τών πυλών έσυστοιχούσαν καί τά πολυτελή αύλαία, ήτοι 
» τά παραπετάσματα ή καταπετάσματα. Τό καταπέτασμα τής ύψηλοτά- 
» της πύλης τού ναού έσχίσΟη εις δύο μέρη έκ τής κορυφής μέχρι τής 
»ύπάτης, όταν ό Χριστός έζέπνευσεν έν τώ σταυρώ. ’Επεριτριγυρίζετο 
» ούτος ό ναός ύπό τής ώραιοτάτης κοιλάδος τής λεγομένης Κέδρων, εις 
»τήν οποίαν έκρέμνισαν οί ανόσιοι 'Εβραίοι τόν -Απόστολον Ιάκωβον έκ 
» τής άνωτάτης κορυφής τού πύργου. Τούτον λοιπόν τόν μεγαλοπρεπέ- 
» στατον ναόν κατέκαυσε καί κατέσκαψε Τίτος δ υιός τού Ούεσπασιανοΰ, 
» καί έκτοτε έμεινεν ήδαφισμένος έτη σχεδόν τριακόσια, ώστε πάλιν άνω- 
«κοδομήΟη τό Ιερόν οπού κρατούσιν οίτούρκοι σήμερον ύπό τών χριστια- 
»νώνΤ μή δίδοντες κατ’ ούδένα τρόπον είσοδον έν αύτώ ούτοι εις τούς 
» χριστιανούς ».

Καί μέχρι μεν τούδε τα τού Αθηνών’ είρήσΟωσαν όμως προσέτι καί- 
ταύτα. Ούτος δ λεγόμενος ναός τού Σολομώντος (διότι δ αρχαίος έκείνος 
τελείως ήφανίσΟη) εύρίσκεται τήν σήμερον έν τώ ίδίωτόπω, ένθα ήν καί 
ό παλαιός, οστις ύπερβαίνει όχι μόνον ολας τάς οικοδομάς τής 'Ιερου
σαλήμ, άλλά σχεδόν καί τούς λοιπούς απανταχού ναούς τών ΌΟωμάνων, 
εί καί μή κατά τό μέγεθος, άλλ’ όμως κατά τό ύπερβάλλον της ώραώ- 
τητος. καί τού άλλου εις εύτεχνίαν κάλλους τής οικοδομής του. Είναι οε 
ώκοδομημένος επάνω εις υψηλόν τόπον, ήτοι εις τό όρος Μορία’ έχει 
περιοχήν εύρυχωροτάτην, ήτις, ώς λέγεται, περιέχει πολλά πνα καί θαυ
μάσια, τόσον νέα, δσον καί παλαιά’ εύρίσκεται σιμά εις τήν χρυσήν (ώς 
έλέγετο) τής πόλεως πόρταν, ήτις είναι προσκολλημένη εις τήν μεγάλην 
αύλήν τού ναού’ άπό τήν μίαν γωνίαν ή κόγχην αύτής ώς προς μεσημ
βρίαν είναι δ ναός, ένθα έγένετο ή υπαπαντή τού Κυρίου μας άπό τόν 
Συμεών, ονομάζεται δέ παρά τοίς ’Άραψι Μετζίτ Άξά, ήτοι 'Άγια τών 

Αγιων, τον οποίον τιμωσι μεγάλως και αυτοί οι Οθωμανοί, καί είναι όλος 
μολυβοσκέπαστος, είναι δέ Μεζγίτ, καί προσκυνούσιν έκεί’ εις δέ τδ μέ
σον καί τδ κέντρον τής αύλής ταύτης στέκεται δ τού Σολομώντος ναός, 
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λεγόμενος άραβιστί Σάχρα Τουλλάχ, ήτοι λίθος θείος ή ιερός, καί Μάλλακ 
Τάς, ήτοι λίθος κρεμάμενος, έκ τοϋ οποίου ελαβε την επωνυμίαν και όλος 
ό ναός· όλα δέ τά έξωθεν του ναοϋ καί τής αύλής φαίνονται άπο τό λε
γόμενον παλάτιον τοϋ Πιλάτου, είς το όποιον τήν σήμερον έχει τήν κατοι
κίαν του ό έπαρχος της πόλεως ταυτης? η·οι ο Πασα^.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΓ'.

Περί τοΰ θείου καί προσζυνητου ναού της του 
Κυρίου ημών Αναστάσεως.

καιρός είναι νά είπούμεν περί του σεβασμιώτάτου καί άγιω- 
τάτου ναού τής τού Κυρίου ήμών ’Αναστάσεως, δηλαδή διά τήν μεγά- 
λην Εκκλησίαν τού άγιωτάτου καί Άποστολικού Πατριαρχικού Θρόνου 
τών 'Ιεροσολύμων, ό οποίος επειδή καί,έκτίσΟη είς τιμήν τής τού Κυρίου 
ήμών ’Αναστάσεως, καί τού θανάτου, καί τών λοιπών σωτηριωδών πα
θών, είναι καί ό πλέον έξαιρετώτερος καί περίφημος, καί υπερβαίνει καί 
είς τήν αξίαν καί τήν αγιότητα, οχι μόνον πάντας τούς άλλους θείους 
ναούς τής Ιερουσαλήμ καί τής Παλαιστίνης, άλλα καί τής Οικουμένης 
άπάσης- επειδή καί ώς είς πρωτότυπον άπασαι προς αύτόν άναφέρονται, 
καί έν αύτώ πρώτον το μέγα θυσιαστήριον κατεσκεύαστο, επάνω δηλαδή 
είς τον σεβάσμιον ΓολγοΟάν, έν ω έγένετο θύμα τό άρνίον τό προ κατα
βολής κόσμου έσφαγμένον, ό Υιός καί Λόγος τού Θεού, τό κατά σάρκα, 
είς δν έξέχεε τό πανάχραντον αύτού αίμα, καί δούς εαυτόν άντίλυτρον 
ύπέρ τών αμαρτιών ήμών, έξηγόρασεν ήμάς έκ τής δουλείας τού άλλο- 
τρίου. Διά νά γένη δέ ή περί τούτου διήγήσις πλέον σαφέστερα, χρεία 
είναι νά σημειώσωμεν πέντε τίνά είς ξεχωριστά κεφάλαια.

Πρώτον, αν έστάΟη προτετυπωμένος ό θείος ούτος ναός είς τόν καιρόν 
τής ακακίας καί άθωότητος.

Δεύτερον, αν καί έν τώ φυσικώ νόμω.
Τρίτον, άν καί έν τώ γραπτώ.
Τέταρτον, κατά τίνα. τρόπον, καί μέποία αινίγματα έπροφητεύΟη παοά 

τών Προφητών.
Καί πέμπτον, παρά τίνων έκτίσΟη κατά τήν αρχήν, καί ποσαχώς 

Ονομάζεται, καί ύπό τίνων ύστερον άνεκαινίσΟη κατά διαφόρους καιρούς 
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ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΙΑ'.

Οτι ό ένδοξος καί θειος ναός τής τοϋ Κυρίου ημών 

Άναστάσεως ήτον προτετυπωμένος καΐέντω 

καιρω τής ακακίας καί άθωοτητος·
Ϊ^ολλοί έκκλησιαστικοί Διδάσκαλοι επισήμου ονόματος βεβαιουσιν, 

οτι ό προσκυνητδς ναός τής του Κυρίου ημών Άναστάσεως ήτον προτυ- 
πούμενος και είς τον πρώτον νόμον, ήτοι τής άθωοτητος καί τής .ακα
κίας καί άναμαρτησίας, καί εις τδν δεύτερον, ήτοι τδν φυσικόν, δηλαδή 
τής πεπτωκυίας φύσεως, καί εις τδν τρίτον, ήτοι τδν γραπτόν, καί τέ
ταρτον, είς τάς ρήσεις τών Προφητών καί αινίγματα. Βεβαιώνουσι ταύ- 
την τήν έπαινεμένην καί εύλαβή γνώμην αύτών με οιαφορους λαγούς* 
ημείς όμως είς τδ παρδν σύνταγμα λέγομεν τα οοκούντα ήμΐν σαφέ
στερα καί αναγκαιότερα.

Καί λοιπδν πώς είς τδν πρώτον νόμον, ήτοι τής άθωοτητος, ήτον προ- 
τυπούμενος δ ρηθείς ούτος σεβάσμιος ναδς, καί μάλιστα έν τώ Παρα
δείσιο, συνάγεται έκ τούτων. Καθώς έκεινος δ Παράδεισος έφυτεύθη έξ 
άρ/ής, ούτω καί αύτδς δ ναδς έκλέχθη έξ άρχής του κόσμου, καί ήτοι- 
μάσθη είς τδ να γένη έν αύτώ θυσία δ Κύριος ημών, τδ άρνίον δη
λαδή τδ έσφαγμένον πρδ καταβολής κόσμου, ώς λέγεται έν τή 
Άποκαλύψει (α)· καί άν διά τδν παλαιόν Άδάμ, πρόξενον τού θανάτου, 
έκτίσθη έξ άρχής δ Παράδεισος τής τρυφής, διατί νά μή έτοιμασθή ένας 
όμοιος διά τδν νέον Άδάμ, τόν πρόξενον τής ζωής ’ΐησούν Χοιστόν ; *Εξω 
άπδ τον Παράδεισον τής τρυφής έπλάσθη δ πρώτος καί παλαιδς Άδάμ 
άπδ πηλδν χοϊκόν, και έπειτα έτέθη είς αύτόν’ άλλά καί δ δεύτερος Άδάμ 
δ Χρίστος, εξω άπδ τόν ναόν έλαβε μορφήν, καί έσχηματίσθη άπδ τήν 
καθαρωτάτην γήν τής παρθενικής μήτρας πρώτον, καί έπειτα έτέθη 
εις αύτόν.

Ο ποταμός, δπού εύγαινεν άπδ τδν τόπον τής τρυφής, καί έπότιζε τόν 
Παράδεισον, επροετύπωνε τδν Χριστόν’ άλλά καί είς τούτον τδν άγιώ- 
τατον ναόν και τόπον, ωσάν άπδ μίαν άένναον πηγήν, έτρεξαν καί ρέου- 
σιν οι ποταμοί τών θείων χαρισμάτων, άπδ τούς όποιους ο/ι μόνον ότό-

(α) Κεφ. ιγύ 8.
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πας τής 'Ιερουσαλήμ, άλλά καί όλος δ κόσμος ποτίζεται, καί γόνιμος 
γίνεται. Τούτος ό άγιώτατος ναός ήτον προτυπωμένος μέσα είς τον Πα
ράδεισον, ότι ανάμεσα είς τά άλλα καλά, οπού ό Θεός έφύτευσεν είς εκεί
νον τον Παράδεισον, τά πλέον έξαίρετα έστάθησαν δύο, τό ξύλον γνωστόν 
τού είδέναι καλόν καί πονηρόν, καί τό ξύλον τής ζωής* καί είς τούτον 
τον ιερόν ναόν εύρίσκονται πολλά καί διάφορα σημεία διαφόρου εύλα- 
βείας, άπό τά όποια ευφραίνονται οί προσκυνηταί αύτών πνευματικώς’ 
τά εξαίρετα όμως είναι δύο, τύπος πολλά σύμφωνος μέ εκείνα τά δύο 
ξύλα, καί είς εκείνα προτετυπωμένος’ ό ένας, ό άγιώτατος τού Κρανίου 
τόπος, σύμφωνος μέ τό ξύλον τού είδέναι γνωστόν καλού καί πονηρού’ ό 
άλλος, ό ένδοξος τάφος τού Κυρίου ήμών, σύμφωνος μέ τό ξύλον τής 
ζωής. ’Επροεικόνιζε δέ το πρώτον, ήτοι τό ξύλον τού είδέναι γνωστόν 
καλού καί πονηρού, τον άγιον ΓολγοΟάν’ διότι καθώς ό καρπός εκείνος, 
έάν ήθελε ληφΟή έν καιρώ καί έπιτηδείως, ήθελε γέννηση είς ήμάς τήν 
γνώσιν τού καλού καί πονηρού, καί άκολούΟως τούς καρπούς τού ξύλου 
της ζωής, ούτως ο Χρίστος, αναβας εις τό όρος τού Κρανίου, έπεριμά- 
ζωξε τούς καρπούς αύτού, ήτοι έγεύθη τό πάθος τού θανάτου, καί μέ τήν 
δοκιμήν έμαθε τήν ύπακοήν, καθώς ό ’Απόστολος λέγει (α) έμαθε τό 
βάρος τής αμαρτίας καί τ ή ς π ο ι ν ή ς, καί πόσον χρήζει μία ψυχή, 
ύπέρ τής οποίας έχυσε τό πανάχραντον αιμα, τό τιμιώτερον άσυγκρί
τως παντός θησαυρού. *Εγινε ξύλον γνώσεως είς ολον τόν κόσμον, διότι 
όταν ύψώΟη δ Χριστός είς τήν καθέδραν τού σταυρού είς τό όρος τού 
Κρανίου, έγνωρίσΟη Θεός καί άνθρωπος, καθώς όντας ζωντανός τό έπρο- 
είπε μέ εκείνα τά λόγια, Γ0ταν ύψώσετε τόν υιόν τού άνΟρώ- 
που, τότε γνώσεσθε οτι έγώ είμι (β)’ καί άληΟινά ώσάν είς μίαν 
θεϊκήν Ακαδημίαν έγνώρισεν δ ληστής τον Κύριον, δμοίως καί δ Κεν- 
τηρίων δμού μέ άλλους έκλεκτούς, καί έγένοντο κληρονόμοι τής αιωνίου 
ζωής, σιωπώντας τούς άποβλήτους, οιτινες έγένοντο κληρονόμοι τής 
ατελεύτητου κολάσεως.

Είς δέ τό ξύλον τής ζωής προετυπούτο δ σεβάσμιος τάφος τού Χρι
στού’ διότι οχι μόνον αύτος έκ τούτου τού τάφου άνέστη ένδοξος καί 
αθάνατος, έπειδή καί κατά τόν Απόστολον (γ) θάνατος αύτού ούκέτι 
κυριεύει, άλλά καί ήμείς τή χάριτι καί δυνάμει τής αύτού Άναστά- 
σεως έχομεν νά άναστηΟώμεν διπλή άναστάσει, μέ πνευματικήν, έξ

(α) Εβρ. ξ, g, (β) Ιωάν. ή. 28. (γ) ‘Ρωμ. 9. 
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αμαρτίας εις τήν χάριν, καί μέ σωματικήν, έπειδή καί άπαντες οί άπο- 
Οανόντες'εις τά τέλη τών αιώνων εχουσι νά άναστηθώσιν άφθαρτοι’ οθεν 
θ’Απόστολος (α) *0 ς παρεδόθη διά τά παραπτώματα ημών, καί 
ήγέρθη οιά τήν δικαίωσιν ημών’ καί σαφέστερον (β), Συνετά- 
φημεν ούν αύτω διά τού βαπτίσματος εις τον θάνατον, ινα 
ώσπερ ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών οιά τής οόςης τού Πα~ 
τρός, ουτω καί ήμεΐς έν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν 
ει γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τώ δμοιώματι τού θανάτου 
αύτού, αλλά καί τής άναστάσεως έσομεθα.

’Ετέθη ό παλαιός ’Αοάμ έν τώ Παραδείσω τής τρυφής, εις τό έργά- 
ζεσθαι καί φυλάττειν αύτον (γ), καί δ νέος έν τώ ναώ τούτω, άφ’ού ένήρ- 
γησε καί έποίησε τήν σωτηρίαν μας, καί έχει παντοτινά την φροντίδα μας.

’Εν έκείνω τώ Παραδείσω έπλάσθη ή Εύα άπό τήν πλευράν τού Άδάμ, 
έν δέ τώ άγιωτάτω τούτω τόπω έκ τού αίματος και ύοατος, οπού άπο 
την πλευράν τού Χριστού έξήλθεν, έρραντίσθη καί έσχηματίσθη ή Εκ
κλησία.

’Εξω άπό τά δύο εκλεκτά ξύλα καί δένδρα τής γνώσεως τού καλού 
καί πονηρού καί τής ζωής, έκαμε πολλά ώραίον καί έπίσημον τόν Παρά
δεισον δ έκπορευόμενος ποταμός ές αύτού, οστις άνατρέχοντας καί ποτί
ζοντας τόν Παράδεισον, καί μή δυνάμενος νά βαστάξη την πλημμύραν 
τών ύοάτωντου μέσα εις τό ρεΐθρόντου, χωριζόμενος εις τεσσαρα μέρη, 
έχύνετο καί εις άλλους τόπους, διά νά τούς ποτίζη καί νά τούς κάμη 
πλέον καρποφόρους (δ)’ καί Χριστός δ σωτήρ ήμών, ή άρχή καί πηγή 
πάντων τών άγαθών, ποτίζει καί ποιεί καρποφόρον τόν 'ΐεροσολυαιτικόν 
Παοάδεισον, δζλαδή τον ναόν προτυπωμένον έν έκείνω τώ ποτααώ, καί 
λαμπρύνει καί τήν θριαμβεύουσαν καί την στρατευομένην αγίαν ’Εκκλη
σίαν καί ολην τήν Οικουμένην, ανατολήν, δύσιν, άρκτον καί μεσημβρίαν, 
μέ τά ύδατα καί τά δώρα τής θείας αύτού χάριτος.

Ποταμός είναι άληθινά δ Χριστός, έκπορευόμενος άπό τόν τόπον τής 
τρυφής κατά πέντε τρόπους’ πρώτον, κατά τήν προαιώνιον γέννησιν, καθ’ 
ήν είναι Ιιός Θεού' δεύτερον, κατά τήν χρονικήν γέντησιν, καθ ήν είναι 
υιός άνθρώπου* τρίτον, κατά τήν θνητήν ζωήν, καθ ήν έφάνη θνητός,

(α) 'Ρωμ. δ'. 25. (β) Αύτ. ς'. 4 καί 5. (γ' Γεν. β\ <5

0)Αύτ. βΖ. 4 0.
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και τοις άνθρώποις συνάνεστράφη* τέταρτον, καθώς έπαΟεν έπί σταυρού* 
πέμπτον, καθ’ οσον άνέστη αθάνατος έκ τού τάφου, και άνέβη ένδόξως είς 
τους Ούρανούς, και έκάΟισεν έν δεξιά τής μεγαλωσύνης τού Θεού καί Πατρός.

Καί -πρώτον, -πώς δ Χρίστος είναι ποταμός κατά τήν θεότητα, τδ έ'οει- 
ξεν 6 Προφητάναξ Δαβίδ, οστις, δμιλών διά τον Πατέρα, λέγει(α) οτι 
παρά σοί πηγή ζωής. Πηγήν έννοούσιν οί ιεροί έξηγηταί τον Υιόν, 
μάλιστα δ Θεοδώρητος θέλει, πώς δ Δαβίδ ένταύΟα μάς έφανέρωσε λαμ
πρότατα τήν άγίαν Τριάδα, διότι τδν μονογενή αύτού Υιόν τδν ώνόμασε 
πηγήν ζωής, οστις παρά τώ 'Ιερεμία (β) μόνος του ονομάζει τδν εαυτόν 
του μέ τδ ’ίδιον τούτο όνομα* ’Εμέ έγκατέλιπον πηγήν υδατος 
ζωής, καί ώρυξαν έαυτοϊς λάκκον συντετριμμένου, οΐ ού 
δυνήσονται ύδωρ συνέχειν* καί δ Μιχαίας (γ), Καί αί έξοδοι 
αύτού απ’ άρχής έξ ήμερών αρχαίων, τδ δποϊονκαίαύτδτδ ρητόν 
οί ιεροί έρμηνεΐς τδ έννοούσι διά τήν άπ’ αίώνος έκ τού Πατρδς άναρχον 
γέννησιν τού Υιού. Καί σημείωσαι ένταύΟα, οτι μέ τήν λέξιν τήν δηλού- 
σαν τήν γέννησιν, καί αί έξοδοι αύτού, σημειοϊ δ Προφήτης τήν 
έξοδον τού ποταμού τήν έξερχομένην έκ τού Παραδείσου, μέ τήν δποίαν 
λέξιν τήν έξήγησε καί δ Μωϋσης, ποταμός δέ εκπορεύεται (δ).

Δεύτερον, δ Χριστός είναι ποταμός έκπορευόμενος έκ τού Παραδείσου, 
κατά τήν χρονικήν αύτού γέννησιν, καΟδ δηλαδή υιός ανθρώπου* ότι έγεν- 
νήΟη έκ τής Παρθένου Μαρίας, ήτις είναι Παράδεισος πασών τών αρετών* 
οθεν καί ή αγία μας ’Εκκλησία ψάλλει έν τή έννάτη ωδή τής Σταύρο- 
προσκυνήσεως διά τού ύμνογράφου Κοσμά, τού καί ήμετέρου Ίεροσολυ- 
μίτου* Μυστικός εΐ Θεοτόκε Παράδεισος, άγεωργήτως βλα- 
στήσασα Χριστόν.

Τρίτον, δ Χριστός είναι ποταμός τού Παραδείσου, οιότι κατά μικρόν 
φΟάνοντας είς τελείαν ηλικίαν, έπότιζε τήν κατάξηρον. γήν τών καρδιών 
τών ανθρώπων μέ τήν διδαχήν του, μέ τδ έλεόςτου, καί τάς θεραπείας 
καί παραδόξους ένεργείας, δπού ένήργησε μέ τήν δύναμιν καί χάριν τών 
θαυμάτων αύτού* οθεν καθήμενος έπί τής πηγής τού Ιακώβ, δίδει τή 
διψώση γυναικί ύδατα, τά δποια δέν τήν άφίνουσι νά διψήση πλέον είς 
τδν αιώνα, καί έκραζεν είς τού λόγου του πάντας τούς διψώντας, διά νά 
σβέσωσι τήν δίψαν τους, λέγων, Ό δ ι ψ ώ ν έ ρ χ έ σ 0 ω π ρ ό ς μ ε κ α ί π ι-

(α) ψαλμ. Μ. 10. (β)Κεφ. ί. 13. (γ) Κεφ. έ. 2. . 0) Γεν. β\ 1 0.
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νετω (α)' και δέν διώκεται τινάς άπ’αύτην τήν πηγήν, άλλά πάντες κα
λούνται νά Θεραπεύσωσι τήν δίψαν τους άπό τούτο το σωτήριον ύοωρ, χω- 
fk νά πληρώσωσιν άργύριον ή χρυσίον, ή νάκάμωσιν άλλην τινά έναλ- 
λαγήν πραγμάτων’ δΟεν ό Ήσαίας (β), Ά ν τ λ ή σ α τ ε υ δ ω ρ μ ε τ ’ ε ύ φ ρ ο- 
σύνης έκ τών πηγών τού σωτηρίου.

Τέταρτον, ποταμός δ Χριστός, καί μάλιστα γονιμώτατος, καθό επα- 
Οευ επί σταυρού. Εκεϊ εκείνος δ γήινος ποταμός τού Παραδείσου, εκπορευό
μενος άπό τον τόπον τής τρυφής καί χωριζόμενος εις τέσσαρας άρχάς, 
έπότιζε καί τόν Παράδεισον, καί έκαμνε καί καρποφόρους άλλους τόπους 
καταξήρους καί άκάρπους’ εδώ άπό τήν άνεωγμένην πλευράν τού Κυ
ρίου μας έτρεξεν οχι μόνον ύδωρ, άλλά καί αίμα, τό οποίον έκχυθέν, 
πρώτον έρράντισεν ολοντό σώμα αύτού, καί έπειτα το κρανίον τού Άδάμ, 
καί τόν τόπον έν ώ εκειτο, καί ακολούθως ήγιάσΟη ό'λος δ πλησίον ιερός 
τόπος εκείνος άπ’ εκείνο το άγιον χρίσμα, εΐτα μερισθέν εις τέσσαρας άρ
χάς μέ τήν δραστικωτάτην αύτού δύναμιν καί ενέργειαν έπότισε καί 
ήγίασεν όλ<ην τήν τετραπέρατου Οικουμένην, δηλαδή άνατολήν, δύσιν, 
άρκτον καί μεσημβρίαν. ΌΟεν ούτος δ τόπος τού Κρανίου, διότι ήτον διω- 
ρισμένος εις τιμωρίαν καί παίδευσιν τών πταιστών, ήτον καί κατηραμέ
νος, διότι επικατάρατος πας δ κρεμάμενος έπί ξύλου (γ)’ τώρα 
διά τό έκχυθέν αίμα τού Χριστού εις αύτόν έγινεν. άγιώτερος άπό ολους, 
καί άπασα ή γη, ή δποία διά τάς αμαρτίας τού πρωτοπλάστου καί άλ
λων άνΟρώπων ούσα ύποκειαένη εις τήν θείαν κατάραν δέν έβλάστανεν 
άλλο παρά άκάνΟας καί τριβόλους, τώρα διά τού αίματος τού Χριστού 
φιλιωθείσα μέ τον Θεόν, καί πάλιν εύλογηΟεϊσα, έγινε τόπος καρποφόρος, 
όπού δίδει πολλούς καί πολλά εύαρέστους τω Θεω καρπούς.

Βεβαιούνται ταύτα άπό τής μαρτυρίας τής θείας Γραφής, καί άπό τήν 
διδασκαλίαν τών άγίων Πατέρων. Ό Προφήτης Ζαχαρίας εις τόν ποθει- 
νότατον καιρόν τού θανάτου τού Κυρίου είπε (δ)· Κ α ί ε σ τ α ι έ ν τ ή ή μ έ ρ α 
έκείνη, λέγει Κύριος Σαββαώθ, έξολοθρεύσω τά ονόματα 
τών ειδώλων άπό τής γής, και ούκέτι αύτών έ'σται μνεία, 
καί τούς ψευδοπροφήτας, καί τό πνεύμα το ακάθαρτον 
εξαιρώ άπό τής γής.

Ηέμπτον και τελευταίον, ό Σωτήρ ήμών είναι *ποταμος εις τήν ένδο
ξον αύτού Άνάστασιν καί ’Ανάληψιν* εύγήκε τούτος άπό τήν πηγήν τού

(α) Ιωάν. ζζ. 37. (β) Κεφ. ιβ'. 3. (γ) Γαλάτ. γ'. 4 3. (δ) Κεφ. ιγ'. 2.
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τάφου, καθώς ό άλλος άπδ τήν πηγήν τού Παραδείσου. "Ω καί πόσον 
έπότισε τούτος ό ποταμός τήν γην, καί τήν έκαμε να γέννηση φυτείας 
νέας, τών οποίων αί άναδενδράδες τόσον ύψώΟησαν, δπού έφΟασαν και 
είς αύτδν τον Παράδεισον. ’Ανοίγοντας δ Σωτήρ ημών προς την Σαμα- 
ρεϊτιν τήν δύναμιν και ένέργειαν τής πηγής τού ύδατος αύτού, εΐπεν, 
Γ'θς δ’άν πίη έκ τού ύδατος, ού έγώ δώσω αύτώ, où μή οιψή- 
ση είς τον αιώνα, άλλά τδ ύδωρ, δ έγώ δώσω αύτώ, γεννή- 
σεται έν αύτώ πηγή ύδατος άλλομένου είς ζωήν αιώνιον (α).

Τόσον άναβαίνει τδ ύδωρ μέ τήν τέχνην, όσον είναι ύψηλδς δ τόπος, 
άπδ τδν δποϊον κατεβαίνει' ούτος δ ήμέτερος ποταμός άπδ πόθεν καί πού 
κατεβαίνει; Εκ τού Ούρανού, έκ τών Πατρικών κόλπων, καθώς έδείχΟη 
άπ’αύτού τού Εύαγγελιστού Ίωάννου έντή ’Αποκαλύψει (β)’Καί έδειξε 
μοι ποταμόν καθαρόν ύδατοςζωής, λαμπρόν ώς κρύσταλ
λον, έκπο ρ ευ ό μεν ο ν έκ τού θρόνου τ ού Θ εού και τού ά ρ ν ί ου. 
’'Επειτα ήλΟεν είς τόν κόσμον, έκατέβη άπό τόν Ούρανον είς τήν καΟα- 
ρωτάτην μήτραν τής Παρθένου’ έκ τής μήτρας τής Παρθένου έπήγεν είς 
τδν κόσμον, ζητώντας τδπρόβατον τδ απολωλός, καί είσήλΟεν είς τά κα
τώτερα μέρη τής γής, όταν έκατέβη είςτόν "Αδην. Ίδες τό κατέβασμα; 
τώρα ίδέ καί τδ άνέβασμα, τό δποϊον εγινεν όχι μέ άνΟρωπίνην τέχνην, 
άλλά μέ δύναμιν Οείαν.

Πρώτον λοιπόν εγινεν ή άνάβασις είς τον έαυτόν του, έπειτα καί είς 
άλλους, οί δποϊοι ήντλησαν ύδατα έν εύφροσύνη έκ τών πηγών τού Σω- 
τήρος. Άνέβη έκ τού αδου καί έκ τού τάφου λαμβάνοντας σώμα, οχι 
άδοξον, άλλά ένδοξον, περικυκλωμένος άπδ πλήθος αγίων Πατέρων, τούς 
δποίους εύγαλεν άπδ τόν Άδην. Πρώτον άνέβη είς τήν Παρθένον, έπειτα 
έφάνη είς τό άπολωλός πρόβατον τήν Μαγδαληνήν, είς τούς Αποστό
λους, και είς άλλους έκλεκτούς άνδρας καί γυναίκας, καί τέλος πάντων 
μετά τεσσαράκοντα ημέρας άπδ τήν Άνάστασίν του, άνελήφθη είς τούς 
Ούρανούς, καί άνέβη τόσον ύψηλά, οσον είναι ύψηλά καί δ Πατήρ, έκ 
τού δποίου τούς κόλπους ήΟελεν εύγη, καθώς μόνος του λέγει* É ξ ή λ Ο ο ν 
παρά τού Πατρδς καί έλήλυΟα είς τδν κόσμον’ πάλιν άφί- 
ημι τδν κόσμον, καί πορεύομαι πρός τόν Πατέρα (γ)’ καί έκά- 
Οισεν έν δεξιά τού Θεού καί Πατρδς, να μεσιτεύση καί είς τδ έξής διά 
λόγου μας να μάς στείλη το άγιόν του Πνεύμα, νά χαρίση δώρα τοίς

(α) Ιωάν. δ'. U. (β) Κ,εφ. κά. I. (γ) Ιωάν. ις'. 28.
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άνΟρωποις, νά ποτίση καί νά εύφράνη το περιβόλι τής ’Εκκλησίας του, και 
μάλιστα και ξεχωριστά τήν εκλεκτήν καί άγιωτάτην ’Εκκλησίαν τής 
αυτού Αναστάσεως μέ τά ύοατα τών χαρίτων αύτού. Ω και πόσην έξαι- 
ρετωτάτην αξίαν και προνόμιον έχει τούτος ό ναός, δ'στις προετυπούτο έν 
τω νόμω τής ακακίας έν τώ Παραδείσω.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΕ.

Οτι ο αύτδς ένδοξος καί θειος ναός προετυπούτο 

καί έν τω φυσικω νομω.
^*^τι οχι μόνον εις τον τής άθωότητος νόμον, αλλά και εις αύτον τον 

φυσικόν ήτον προτυπούμενος ό ρηθείς ναός τής τού Κυρίου ημών Ανα
στάσεως, παράδειγμα φανερόν εχομεν τόν Πατριάρχην Αβραάμ. Αναγι- 
νώσκομεν έν τή Γενέσει (α), πώς, όταν έκατοικοΰσεν αύτδς δ σεβάσμιος 
Πατριάρχης εις τήν Βηρσαβεέ έν Γεράροις, είπε πρός αύτον ό Θεός’ 
Λάβε τδν υίόν σου τδν αγαπητόν, ον ήγάπησας, τόν Ισαάκ, 
και πορεύΟητι εις τήν γήν τήν υψηλήν, καί άνένεγκε αύτον 
έκει εις δλοκάρπωσιν, έφ’ έν τών δρέων, δ άν σοι εϊπω* 
ύπακούσας δέ, παρέλαβε τόν υίόν αυτού, και έπορεύθη εις τον τόπον, 
οπού τού εδειξεν ό Κύριος. ’Ελέγετο δέ γή ύψηλή, ή ώς δ Σύμμαχος ερ
μηνεύει, οπτασίας, ήώς δ ’Ακύλας, καταφανής. Τούτος 2ε ό τόπος άλλος 
δέν είναι δμολογουμένως παρά πασι τοΐς ίεροίς έξηγηταϊς, παρά τό μέ
σον έκεϊνο τής δρεινής Ιουδαίος, ήτοι η Ιερουσαλήμ, εις τον όποιον έκ- 
τίσΟη δ ναός τής τού Κυρίου ήμών Αναστάσεως. Οθεν έκεϊνο οπού λέ
γεται παράτώ Ησαία(β)τό ρήμα τής φάραγγος Σιών, δ Θεοδοτίων 
καί δ Σύμμαχος τό έρμηνεύουσι, φάραγγος δράσεως, καί δια τούτο καί 
έν τή ίερα Γραφή πολλάκις ή πρός τήν Ιερουσαλήμ όδδς λέγεται άνά- 
βασις. ’Εν δέ τή κορυφή τών δρέων τής ’Ιουδαίος ήτον καί ένα ξεχω
ριστόν όρος δνομαζόμενον Μορία, τό όποιον κατά τόν Ιερώνυμον ερ
μηνεύεται φωτίζον ή φέγγον τούτο εδειξεν ό Θεός τώ Αβραάμ, νά φέρη 
είς αύτδ τδν υίόν του εις δλοκάρπωσιν, καθώς λέγουσιν οί Εβραίοι, μέ

(α) Κεφ. κβ'. 2. (β) Κεφ. κβ'. 1 καί 5.
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τούς δποίους σύμφωνος είναι και δ ιερός Ιερώνυμος και άλλοι, ένθα είς το 
μετέπειτα έκτίσΟη ό ναός του Σολομώντος. Συμπεραίνεται ή γνώμη αύτή 
άπο το διάστημα του τόπου εκείνου, είς τον όποιον ήτον τότε ό Αβραάμ, 
όταν έλάλησε προς αύτόν δ Θεός' διότι τούτος δ τόπος απέχει άπδ τήν 
Βηρσαβεέ, τήν οποίαν βλέπει πρδς τδ νότιον μέρος, διαστήματα τριών 
ημερών, καί τον θειον 'Ιερώνυμον. Βεβαιούται το αύτδ καί άπδ τά λό
για τής ίεράς Γραφής λεγούσης (α)’ Καί ήλΟενέπίτόν τόπον, ον 
εδειξεν αύτώ δΘεόςτή ημέρα τή τρίτη. Είς εκείνον δέ τδν 
τόπον δείκνυται τήν σήμερον καί δ τόπος τής δλοκαρπώσεως, τιμώμενος 
μέ εύκτήριον οίκον καί Μοναστή ριον οΰτω λεγόμενον, Θυσία τού Αβρα
άμ, ώς ειρηται έν τώ ανωτέρω κεφαλαίω έβδόμω. ’Επιβεβαιοΐ ταύτην τήν 
γνώμην περισσότερον τδ προστιθέμενον παρά τή θεία Γραφή είς αύτόν τδν 
τόπον καί είναι τούτο.

’Εκεϊ δπού έςάπλωσεν ό ’Αβραάμ τδ χέρι του, και έπήρε τήν μάχαι- 
ραν νά σφάςη τον υιόν του, καί έμποοίσΟη άπό τον Αγγελον, άφ ού έλευ- 
Οερώθη άπδ τδν θάνατον δ υιός του, άντί τούτου έΟυσίασεν ένα κριόν κα- 
τεχόμενον έκ τών κεράτων αύτού έν φυτώ Σαβέκ. ’Ωνόμασε δέ δ Αβραάμ 
τδν τόπον τής δλοκαρπώσεως, Κύριος είδε, διότι έν έκείνω τώ δρει 
είδεν ο Κύριος τήν εύγένειαν τού Αβραάμ* τδν ώνόμασε δέ ούτως, όχι 
μόνον χάριν τής δλοκαρπώσεως τού υιού αύτού Ισαάκ, άλλά πολλά 
περισσότερον προφητικώ ομματι διά έκεϊνα δπού έμελλον να ακολουθή
σουν είς τδν καιρόν τού Μεσία, ωσάν δηλαδή νά ήθελε οειχΟή προφητι- 
κώς, καί νά προαναφωνηΟή συμβολικώς, δ ναός τής Αναστάσεως τού 
Χριστού είς έκεΐνςν τδν καιρόν τού φυσικού νόμου’ οθεν καί ό Χρυσόστο
μος, έξηγώντας τούτο το ρητόν, ταύτα κατάλέςιν λέγει. «Ταύτα δέ πάντα 
» τύπος έγίγνετο τού σταυρού* διά τούτο καί δ Χριστός τοις Ιουοαίοις έλε- 
»γεν* Αβραάμ δΠατήρ ήμών ήγαλλιάσατο ίνα ίοη τήν ήμέ- 
«ραν τήν έμήν, καί είδε, καί έχάρη. Πώς είδεν δ προ τοσού- 
» των γεγενημένος χρόνων ; Διά τού τύπου, καί διά τής σκιάς' καΟάπερ 
» γάρ ένταύΟα τδ πρόβατον προσηνέχΟη άντί τού ’Ισαάκ, ούτω δ λογικός 
» αμνός προσηνέχΟη ύπέρ τής Οικουμένης* έδει γαρ έν τή σκιά προδια- 
«γραφήναι τήν αλήθειαν. "Ορα γάρ μοι, άγαπητέ, πώς άπαντα διά τής 
» σκιάς προδιετυπούτο' μονογενής έκεί, καί μονογενής ένταύΟα’ άγαπ-ητδς 
» έκεΐ καί ρήσιος, άγαπ-ητδςκαί ένταύΟα καί γνήσιος* ούτος γάρέστιν

(α) Γεν. κβ'. 3 καί 4.
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*0 1ίός μου ,δ αγαπητός’ φησίν άπό του Πατρδς εκείνος είς δλοκαύ- 
” τωσιν άνεφέρετο, καί τούτον δ Πατήρ έςέδωκε, καί βοα Παύλος λέγων, 
”ώστε τού ίδιου Υιού ούζ έφείσατο, άλλ’ ύπέρ ημών πάντων 
"παρέδωκεν αύτόν».

Εκάλεσεν δ Αβραάμ τδ όνομα τού τόπου καί τού όρους εκείνου, Κύ
ριος είδεν, ίνα εϊπωσι σήμερον έν τώ δρει τούτω Κύριος ώφθη' διότι τά 
γεγονότα έργα έν τώ φυσικώ νόμω είς εκείνο τδ ορος προετύπωναν τά 
όποια δ Θεός καί Πατήρ έμελλε νά κατορΟώση μέ τδν Υιόν του τδν αγα
πητόν είς τδ άγιον ορος τού Κρανίου (τδ όποιον είναι μέρος τού όρους Μό
ρια), καί όσα ένήργησεν είς τόν πέριζ τόπον αύτού, ένΟα^έκτίσΟη δ ναός τής 
τού Κυρίου ημών Αναστάσεως.

Εκεί ό μονογενής λοιπόν Υίδς τού Θεού, έπ έσχάτων τών ημερών, 
διά τήν σωτηρίαν τών ανθρώπων, γενόμενος ύπηκοος μέχρι θανάτου, θα
νάτου δέ σταυρού, έγινεν δλοκαύτωσις καί ίερεύς, καί έπρόσφερε τον 
εαυτόν του λύτρον καί Ουσίαν έπάνω είς τδν σωρόν τών ςύλων τού τιμίου 
Σταυρού, είς τό θυσιαστήριον τού Κρανίου’ καί πρόσεχε καλώς διά νά 
καταλάβης.

Πρεπόντως δίκαιον είναι νά δνομασΟή προφητικώς ό τόπος, ένθα έκτί- 
σΟη δ ναός τής τού Κυρίου ημών Αναστάσεως, Κύριος είδε, καί έν τώ 
δρει τούτω Κύριος ώφθη, διότι έν τώ ναώ τούτω είδεν δ Θεός καί Πατήρ 
τήν τελείαν ύπακοήν τού ϊίού αύτού μέχρι θανάτου σταυρικού, ώς εϊρηται’ 
έν τούτω είδεν δ Πατήρ τήν άνάστασιν τού μονογενούς αύτού ϊίού* έν 
τούτω είδε τον Υίδν αύτού άγόμενον ώς πρόβατον έπί σφαγήν, καί έκου- 
σίως εαυτόν προσφέροντα, διά νά έξαλείψη τάς άμαρτίας τών ανθρώ
πων, καί νά έζιλεώση μέ τον Πατέρα τδν κόσμον έν τούτω ώφθη δ 
Υίδς παραδίδοντας το πνεύμά του είς χειρας τού Πατρός αύτού’ έν τούτω 
ώφΟησαν πεπληρωμένα τά όσα έπροεφητεύΟησαν περί τού υιού τού αν
θρώπου παρά τών αγίων Προφητών, τελειωΟέντος τού έργου τής άπολυ- 
τρώσεως' έν τούτω τώ ναώ ώφθη δ Χριστός αποκαθηλωμένος έκ τού 
σταυρού’ έν τούτω τώ ναώ εκείνος δ χρισΟείς Υίδς έν τή σαρκώσει 
αύτού έλαίω εύφροσύνης καί άγαλλιάσεως, ώφθη κεχρισμένος μέ μύρα 
και αρώματα, καί έντετυλιγμένος καί μέ σινδόνα παρά τού Ιωσήφ καί 
Νικοοημου τών μαθητών του’ είς τούτον τδνάγιώΆιτον ναόν καί ούράνιον 
Παράδεισον ώφθη δ Χριστός έγηγερμένος έκ τού θανάτου έν δεδοςασμένη 
ζωή’ έν τούτω τώ ναώ ώφθη δ Χριστός δόςη καί τιμή έστεμμένος νά 
εύγη έκ τού τάφου, τών Ουρών κεκλεισμένων έν τούτω ώφθη δ τάφος,,
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άνεωγμένος μέ μόνον τά λινά, εις τά όποια ήτον τυλιγμένου τό σώμα 
του Ιησού, είς μαρτύριον ότι άνέστη ό ίδιος αύτος Χριστός* έν τούτω τω 
ναω ώφΟη δ Κύριος είς σχήμα κηπουρού είς τήν Μαγδαληνήν, όστιςλέ- 
γων αύτη, μ ή μου απτού, τήν έπρόσταξε νά μηνύση τοις άοελφοίς 
αύτού καί μαθηταίς τήν ένδοξόν του ’Ανάστασιν* τελευταίον, έν τούτω τω 
ναω ώφΟη, δράται καί οφΟήσεται, πώς συντρέχει καί συνέρχεται όλος δ 
κόσμος, είς προσκύνησιν τού τόπου, ου έστησαν οί πόδες τού Λυτρωτού 
καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού, διά νά άξιωΟώσι νά λάβωσι δωρεάν 
τήν άφεσιν τών άμαρτημάτων αύτών μετά πληρεστάτης σωτηρίας καί 
μείζονος χάριτος, όσοι εύλαβώς καί άξίως προσέρχονται είς αύτόν.

’Εκ τών ρηΟέντων λοιπόν εύλαβώς καί άρμοδίως φανερόν έγινεν, ότι 
καί έν τω φυσικώ νόμω προϋπήρχεν δ τύπος τού άγιωτάτου ναού, καί 
ακολούθως καί τών λοιπών πάντων τών γεγονότων καί ένεργηΟέντων 
έν αύτω, είς τον καιρόν τού νόμου τής χάριτος. Ω καί πόσην ύπεροχήν 
καί χάριν άσύγκριτον κέκτηται δ ναός ούτος πάντων τών λοιπών τών έν 
τή Οικουμένη ιερών ναών, οστις, καθώς προετυπούτο έν τω καιρώ τής ακα
κίας, ουτω καί έν τώ καιρώ τού νόμου τής φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ST'.

Οτι ό αυτός ήν προτυπούμενος καί έν τω γραπτω

νόμοι είς τον ναόν του Σολομώντος, où τίνος 
καί άσυγκρίτως προτιμότερος.

^^^έγοντας δ μακάριος Απόστολος πρός Ρωμαίους (α), Σκιάν ειχεν 

δ νόμος τών μελλόντων αγαθών, είναι φανερόν ότι, όσα σκιωδώς 
καί τυπικώς έγιναν είς τον νόμον τον παλαιόν καί τόν Ιουοαϊκόν λαόν, 
έμελλον νά γένουν είς τόν νόμον τής χάριτος άληΟώς καί πραγματικώς. 
Καθώς λοιπόν έστάΟη δ ’Ιουδαϊκός λαός τύπος καί δμοίωμα τού χριστω- 
νύμου λαού, δ Μωσαίκ'ός νόμος τού Εύαγγελίου, τό πασχατικον άρνίον 
τής δι ’ αίματος σφαγής καί Ουσίας έν τω σταυρώ, τό μάννα τής έν τω 

(α) Κεφ. ί. 1.
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ίερώ βήματι αναίμακτου προσφοράς, ή τού Άαρών ίερωσύνη τής εύαγγε^ 
λικής, ούτω είς τόν ίδιον παλαιόν νόμον προϋπήρςε τύπος και παράδειγ
μα τού άγιωτάτου ναού τής ’Αναστάσεως τού Κυρίου ό τού Σολομώντος 
ναός, καθώς και ό Σολομών τύπος αύτού τού Κυρίου’ οθεν, καθώς άσυγ- 
κρίτως είναι εύγενέστερος καί ένοοςότερος ό Χριστός τού Σολομώντος, 
ούτω και δ ναός τής ’Αναστάσεως είναι άσυγκρίτως άγιώτερος καί ένδο
ξότερος τού ναού τού Σολομώντος. Μεγαλοπρεπής καί πολύτιμος έστάθη 
ό ναός αύτός, επειδή καί όλα του τά μέρη ησαν κατεσκευασμένα άπό 
χρυσίον καί άλλην πολύτιμον καί ύλην καί εργασίαν' άλλ’ όμως με
γαλοπρεπέστερος καί πολλά τιμιότερος έγινεν ό ναός τής ’Αναστάσεως 
τού Χριστού, επειδή καί τούτος έκτίσθη καί έβάφη άπό τό πανάχραντον 
αίμα τού Κυρίου ήμών, τιμιώτερον άσυγκρίτως άπό άργύριον καί χρυ
σίον καί κάθε άλλο πράγμα φθαρτόν. Περίφημος έστάθη ό ναός εκείνος, 
διατί καί δ οίκος, έν τώ οίκοοομεΐσΟαι αύτον, λιΟοις άκροτό- 
μοις άργοΐς ωκοδομήΟη, καί σφύρα, καί πέλεκυς, καί παν 
σκεύος σιδηρουν ούκ ήκούσθη έν τώ οικω, έν τώ οίκοδομεΐ- 
σΟαι αύτον (α)’ διατί κατά τήν γνώμην τών ’Ιουδαίων έσχίζοντο οί λίθοι 
χωρίς ήχον διά μέσου αίματος σκάληκός τίνος εχοντος τοιαύτην αρετήν 
νά σχίζη τάς πέτρας, καθώς, ώς λέγουσι, τό αίμα τού τράγου σχίζει τόν 
άδάμαντα, τήν οποίαν ταύτην ένέργειαν τών σκωλήκων τήν ήξευρε καλά 
δ σοφότατος Σολομόν’ όμως δ ναός τού άγιου τάφου είναι έπισημότερος, 
διότι ή πέτραις, μέ τάςδποίας έκτίσθη, έσχίσθηκαν κατά τόν Εύαγγελι- 
στήν διά τού έκχυθέντος αίματος τού Χριστού, δ οποίος λέγεται σκωλης 
καί ούκ άνθρωπος’ καί οτι νά έκτίσθη μέρος τού ναού καί άπό ταύτας 
τάς πέτρας, είναι άκόλουθον καί άληθινόν διότι, έπειδή καί ήσαν έκεΐ, 
διατί νά μή τάς μεταχειρισθώσι καί αύτάς είς τήν οικοδομήν τού ναού ;
Η φήμη έκείνου τού ναού διεσπάρη είς 0λην τήν Οικουμένην, όθεν άπό 

όλα τά μέρη ήρχοντο οί ’Ιουδαίοι διά νά προσκυνήσωσι, καί νά θυσι- 
άσωσι τω Θεω έν αύτω, μάλιστα καί άλλα έθνη είς θέαν αύτού’ όμως 
τούτος έ'γεινεν έπιφανέστερος, διότι όλη ή γη έλαμψεν άπό τής λαμπρό
τητας αύτού’ όθεν όλα τά έθνη τού κόσμου, καί άληθινοί ’ΐσραηλίται 
(χωρίς τών άπιστων Ιουδαίων καί άλλων έθνικών) συντρέχουσι χάριν 
ευλαοειας και εύσεβείας είς προσκύνησίν του άπδ τόπους μακροτάτους.

Ητον τότε ο Θεός ιλεως εις τούς προσευχόμενους άνθρωπους εν τώ 

(α) γ'. Βασιλ. ς'. 7e
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ναώ τού Σολομώντος καί είσήκουε τών φωνών αυτών* άλλ έν τούτω 
είρήνευσεν ό Θεός μέ τούς ανθρώπους, οιοτι ο άκρος Αρχιερευς Κύριος 
ημών παρακαλεϊ οι αύτούς τόν Πατέρα αύτού. Εκεί πίπτοντας πύρ άπ 
Ούρανού έτελείωνε' και έβεβαίωνε τήν Ουσίαν τήν επάνω τού βήματος’ 
άλλ’ έν τούτω έτελειώθη ή αναίμακτος Ουσία τού σώματος τού Χριστού 
μέ τό πύρ τής αγάπης αύτού, και έκάη άπό τά άγια πάθη, και έστερε- 
ώθη έν τώ βωμώ τού σταυρού.

’Εστάθη ό ναός τού Σολομώντος περίφημος, ότιέκεϊ ήτον τά Χερου
βίμ, τό 'ίλαστήριον, ή Κιβωτός τού μαρτυρίου, τό μάννα, ή ράβόος τού 
’Ααρών, τό χρυσούν θυμιατήριον, και τά λοιπά* άλλ’ έοώ δέν σού φαί
νεται νά είναι πλέον τιμιώτερος δ τάφος τού Κυρίου μας, ένθα οσάκις 
είσερχόμεθα, τοσάκις βλέπομεν τόν Σωτήράμας νά κείτεται έν τή σιν- 
δονι, καί ολίγον έκεϊ ίστάμενοι αΰθις να βλέπωμεν τόν Αγγελον νά κάθε
ται είς τούς πόδας του, και πρός τήν κεφαλήν τό σουδάριον τυλιγμένον ; 
μήτε πρέπει νά άμφιβάλλη τινάς, ότι, καθώς έκπαλαι, ούτω και τώρα δέ
χεται δ Θεός τάς Ουσίας τών πιστών δπού έκεϊ γίνονται, και νά συγχωρή 
τά αμαρτήματα τού λαού, και να δείχνη τήν ορθήν οδόν, διά τής οποίας 
να περιπατή και νά δίδη δόςαν είς αυτόν τον τόπον, και νά χαρίζη δλας 
τάς πνευματικάς χάριτας.

Έκ τούτων λοιπόν συνάγεται, οτι δ Σολομών έν τώ γραπτώ νο'μω ήτον 
τύπος τού Χριστού, και δ ναός τού Σολομώντος ήτον δ τύπος και ή σκιά 
τού ναού τής ’Αναστάσεως τού Χριστού, οστις καί χάριν τούτου έκτίσθη.

Ενταύθα δέ σημειωτέον καί τούτο, οτι, όταν προηγούνται χάριν τίνος 
ετέρου τύποι τινές και σχεοια, δύο πράγματα θεωρούνται* ένα, οτι έκεϊνα 
δέν γίνονται διά λόγουτων, αλλά χάριν ετέρου τινός, έκείνου δηλονότι 
δι ’ δ γίνονται* άλλο, οτι πλέον δέν κάμνουσι χρεία νά μένωσιν έκεϊνοι οί 
τύποι καί τά σχέδια, αλλά μόνον έκεϊνα τά δποϊα έγιναν, καθώς προετυ- 
πούντο. "Οθεν έπειδή καί δ ναός τού.Σολομώντος έστάθη, ώς εϊρηται, τύ
πος καί σχέδιον τού θείου ναού τής τού Κυρίου ημών Άναστάσεως, καί 
αί νομικαί λατρεϊαι τύπος τών αληθινών καί εύαγγελικών, ακολούθως 
αύτός έχει νά μένη είς τό διηνεκές, καθώς καί αί λατρεϊαι αί εύαγγελικαί, 
δ δε ναός τού Σολομώντος νά μένη, ώς καί είναι, είς έρήμωσιν παντο
τινήν, καί αί Ουσίαι τών Ιουδαίων είς άθέτησιν* καί ορα περί τούτων 
τούς κατά ’Ιουδαίων λόγους τού Χρυσοστόμου είς πλάτος.

Ω και ποταπής εςαιρέτου υπεροχής καί άγιότητος έστάθη τούτος δ
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ναός τής τού Κυρίου ήμών ’Αναστάσεως, οστις έδείχθη οτι ήτον 
προτυπουμενοςκαί έν τώ γραπτω νόμω, καθώς και εν τώ φυσικώ και τώ τής 
ακακίας καιρώ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΙΖ'.

0τι ό θειος ουτος ναός προεφητεύθη οι’ αινιγμάτων 

καί παρά τών Προφητών, καί κατά τίνα τρόπον· 
^^ύξάνουσι τήν δόξαν και το άξιάγαστον του θειοτάτου τούτου ναού, 

σιμά εις τά άνω είρημένα^ προσέτι καί αί θεόπνευστοι προφητεΐαι, έκ τών 
οποίων δύο και μόνας φέρνομεν εις το μέσον ή πρώτη είναι τού Προφη- 
τάνακτος Δαβίδ, καί ή δευτέρα τού Προφήτου Αγγαίου. Ο μεν ούν Δαβίο 
είπε (α), Καί έν τώ ναώ αύτού πας τις λέγει οόξαν. Αλλα τάχα 
ποιος νά είναι τούτος δ ναός, εις τον όποιον λέγει δ Προφήτης, οτι δ καθέ
νας νά είπή τήν δόξαν τού Θεού ; τάχα μήπως καί είναι δ ναός τού Σο- 
λομώντος ; Εις τούτο δέν θαρρώ νά είπώ τδ οχι" πλήν άν ήτον καί αύτος, 
αλλά προς καιρόν καί οχι πάντοτε, επειδή καί τον άπεδοκίμασε παντά- 
πασιν δ Θεός, ώς δηλούται εις πολλά μέρη<ής ίεράς Γραφής, καί φανε
ρά είςτδ δεύτερον Βιβλίον τών Παραλειπομένων(β). Καί δ οίκος ούτος 
δ ύψηλδς, πας δ διαπορευόμενος αύτόν έκστήσεται καί έρεΐ, 
χάριν τίνος έποίησε Κύριος ουτω τή γή ταύτη καί τώ οίκω 
τ ο ύ τ ω ; το όποιον ήκολούΟησε διά τάς άμαρτίας τού Σολομώντος, καί 
τών λοιπών βασιλέων τού Ιούδα καί τών 'Εβραίων, ώς τδ μαρτυρούσι 
καί ή ίεραίς και έθνικαΐς ίστορίαις’ καί προσέτι έν έκείνφ μόνον οί ’Ιου
δαίοι έθυσίαζον σφάγια, τά όποια πώς μήτε εμε)άε νά τά δεχθή πάντοτε 
δ Θεδς, μήτε ήθελε νά δοξασθή μέ αύτά, τδ έφανέρωσε πολυτρόπως διά 
τών Προφητών αύτού, έξ ών ένας δ Δαβίδ λέγει (γ)· Ού δέξομαι έκ 
τού ο’ίκου σου μόσχους, ούδέ έκ τών ποιμνίων σου χ ιμά- 
ρους. Λοιπόν άν έκλαμβάνεται καί δι’ αύτόν τόν Σολομώντειον ναόν τδ. 
καί έν τώ ναώ αύτού πας τις έρεΐ δόξαν, αλλά προς καιρόν, 
αληθεύει οέ μάλιστα οιά παντός, λαμβανόμενος δ ύούςτού Προφήτου διά 
τόν ναόν τής Άναστάσεως, εις τόν όποιον οχι μόνον οί αληθείς ’ΐσραηλι-

(α)ψαλμ, κή. 9. (β) Κεφ. ζ'· 21. μθ ζ. 9. 
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ται προσφέρουσι δόξαν, άλλα και οί Αγγελοι* τα έθνη τών Ελλήνων, 
τών Ρωμαίων, και όσα άλλα έπλασεν δ Θεός, όλα έρχονται να προσκυνη- 
σωσιν έν αύτώ τον Θεόν’ οΟεν ούτός έστιν δ ναός, έν ω πας τις, τουτεστι 
πάσα πνοή αγγελική καί ανθρώπινη, είς αύτόν αινεί τον Κύριον, και 
πάντα τά έθνη καθένα κατά τήν συνήθειαν αυτού λέγει καί ψάλλει δόξαν 
τώ Θεώ, καθώς κατά διαδοχήν άχρι τής σήμερον καί μαρτυρούσι, και 
βεβαιώνουσι, καί φάνερώνουσιν αύτάτά πράγματα.Πάλιν δ ίδιος (α)’ Επί 
'Ιερουσαλήμ σοί οίσουσι βασιλείς δώρα.Άλλα διά ποιον άλλον 
ναόν ήμποροΰν να έννοηΟώσι ταύτα άρμοδιώτερον, παρά διά τούτον, είς 
τόν όποιον ήλθον από μακράν Βασιλείς, Πατριάρχαι, καί άλλης μεγάλης 
έξουσίας 'Ηγεμόνες, νά προσκυνήσωσι τον Κύριον μέ δώρα, καί περισσό- 
τεραις φοραΐς τά εστελνον, καί ήδη τά πέμπουσι προσκυνούντες έν αύτώ 
τδν πάντων Βασιλέα ·, Αλλά άς άκούσωμεν τί λέγει καί δ Αγγαίος’ είπε 
λοιπόν ταύτα (β), τόσον.είς παρηγοριάν τών πιστών, οσον και είς έπαι
νον τού αγίου ναού «Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ’ έ'τι άπαξ 
«έγώ σείσω τδν Ούρανόνκαί τήν γην, καί τήν θάλασσαν, 
«καί τήν ξηράν, καί συσσείσω πάντα τά έθνη, καί ήξει τά 
«έκλεκτά πάντων τών έΟνών, καί πλήσω τδν οίκον τούτον 
«δόξης, λέγει Κύριος παντοκράτωρ’ έμδν τδ άργύριον, καί 
« έμον τό χρυσίον ». ·

Ταύτα τά λόγια τού Προφήτου έκαμαν νά κοπιάση δ νούς πολλών έξη- 
γητών, τόσον ’Ιουδαίων, οσον καί έκ τών ήμετέρων. Οί Εβραίοι, καθώς 
λέγουσιν οί ήμέτεροι Διδάσκαλοι είς τήν έξήγησιν ταύτης τής προφη
τείας, έννόησαν διά τόν δεύτερον ναόν τού Σολομώντος, τδν μετακτι- 
σθέντα διά μέσου τού Ζοροβάβελ, τού δποίου τήν δόξαν καί μεγαλοπρέ
πειαν λέγουσιν αυτοί πώς προφητεύει δ Προφήτης, διά νά χαροποιηθώσιν 
οί 'Εβραίοι, εύρισκόμενοι περίλυποι διά τήν έρήμωσιν τού πρώτου ναού, 
τόν όποιον έχάλασεν δ βασιλεύς τής Βαβυλώνος. Άπατώνται όμως, 

'"διότι ή δόξα καί ή μεγαλοπρέπεια τού δευτέρου ναού, μετά τό γύρισμα 
τών υιών Ισραήλ άπό τήν αιχμαλωσίαν τής Βαβυλώνος, έκ τής οποίας 
τούς ήλευΟέρωσεν δ Ζοροβάβελ, οχι μόνον δέν ήτον μείζων τής δόξης 
καί μεγαλοπρεπείας του πρώτου, άλλάμήτε ήτον τόση λαμπρότης, τόση 
οοςα, τόση μεγαλοπρέπεια, όσον ητον τού πρώτου' καί τελευταΐον, μήτε 
εφανη τόσος πλούτος, και τόσον χρυσίον, δΆον τού πρώτου’ καί έπειτα

(α) Ψαλμ. ξή. 29. (β) Κεφ. β'. 7—9. 
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μήτε ήτον τόσον περίφημος ό δεύτερος εις τά ιερατικά, και τάς προρ
ρήσεις τών Προφητών, και τήν αγιότητα τών λειτουργών, μάλλον δέ 
ο πρώτος ναός, τον όποιον εκτισεν ό Σολομών, τοσον ύπερέβαινεν έκ,είνον 
τού Ζοροβάβελ εις τήν φήμην καί εις τήν δόξάν, οπού οί πρεσβύτεροι 
τών ’Ιουδαίων, οί όποιοι εφθασαν νά ίδούσι τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν 
δόξαν, καί τον πλούτον τού προτέρου, καί έξεναντίας τήν πτωχείαν καί 
εύτέλειαν τού δευτέρου, έκαμαν μεγαλωτάτους όδυρμούς, χύνοντες άμε
τρα δάκρυα, καθώς τό διηγείται δ νΕσδρας (Βιβλ. Α'. κεφ. γ'.), τού όποιου 
τά λόγια είναι ταύτα. «Καί πολλοί άπό τών ιερέων, καί τών 
«Λευιτών, καί άρχοντες τών πατριών οί πρεσβύτεροι, οι 
» είδοσαν τδν οίκον τονπρώτον έν θεμελιώσει αύτού, καί 
«τούτον τόν οίκον έν δφΟαλμοϊς αύτών, εκλαιον φωνή με- 
«γάλη, καί δ όχλος έν σημασία μετ’ εύφροσύνης τού ύψώ- 
«σαι ωδήν, καί ούκ ήν δ λαός έπιγινώσκων φωνήν σημα- 
«σίας τής εύφροσύνης άπό τής φωνής τού κλαυθμού τού 
«λαού, ότι δ λαός έκραύγασε φωνή μεγάλη, καί ή φωνή 
«ήκούετο εως άπό μακρόΟεν».

Καί ό Ιώσηπος λέγει* ένθυμούμενοι οί ιερείς καί οί Λευίται καί οί 
πρεσβύτεροι τών πατριών τον παλαιόν ναόν, καί βλέποντες τον νέον, 
όπού διά τήν πτωχείαν δέν ήτον κτισμένος ωσάν δ πρώτος, συλλογιζό- 
μενοι πώς έσμικρύνθησαν άπό τής προτέρας αύτών εύτυχίας, λυπημένοι 
καί πολλά παραπονεμένοι, εις τά δάκρυα καί όδυρμούς έξεχύθησαν, ούτως 
αύτολεξεί γράφων (περί ’Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας Βιβλ. ΙΑ. κεφ. ο .) 
« Οί δέ ιερείς, καί Λευίται, καί τών πατριών οί πρεσβύτεροι, τόνπρότερον 
« ναόν ταίς μνείαις άναπολούντες, μέγιστόν τε καί πολυτελέστατον, και 
«τόν γεγενημένον δρώντες άπό πτωχείας ένοεέστερον τού πάλαι κατα- 
« σκευαζόμενον, όσον είεν τής άρχαίας εύδαιμονίας ύποβεβηκότες καί 
« τήν άξίαν τού ναού λογιζόμενοι, κατήφουν, καί τής έπί τούτον λύπης 
» κρατείν ού δυνάμενοι, μέχρι θρήνου καί δακρύων προήγοντο. « ’Ακό
λουθον δέ. είναι πώς μήτε ήΟελον κλαύση, μήτε ήθελον λυπηθή, αν ήθε
λαν ϊδή τετελειωμένα τά οσα ύπέσχετο ό Προφήτης.

Οθεν οιά ταύτην τήν αιτίαν άλλοι ’Ιουδαίοι έπενόησαν άλλην μυθώδη 
εξηγησιν, λεγοντες πώς τά λόγια τού Προφήτου τυχαίνει νά έννοηθώσι 
διά τόν ναόν έκείνον, τόν όποιον μέλλει νά κτίση δ έλευσόμενος Μεσίας. 
Όμως εις τούτο άπατώνται παντάπασι, τόσον ότι πολλάκις, καί ύπό 
πολλών Διδασκάλων, καί παρ’ αύτών τών ιερών Γραφών, καί τών πραγ
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μάτων, τούς άπεδείχΟη οτι άναντιρρήτως ήλΟεν ο Μεσίας, και οέν πρέπει 
νά προσμένωσι πλέον άλλον, οσον και οιότι, επειοη πολλοί έκ τών Ιερέων 
και Λευιτών και τών αρχόντων τών πάτριων και τών πρεσβυτέρων 
έκλαιον, συλλογιζόμενοι τήν δόξαν τού προτέρου ναού καί τήν εύτέλειαν 
τού δευτέρου, παρηγορώντάς τους δ Προφήτης Αγγαίος, τούς λεγει, 
Θαρσεϊτε, πληρώσω τον οϊκον τούτον δόξης’ λέγοντας δέ 
τούτον, έφανέρωσε πώς δέν είναι νά κτισΟή άλλος τρίτην φοράν.

’Άλλοι Οέλουσιν έξ αύτών, οτι νά έννόησεν δ Προφήτης διά τον ναόν 
τού Ηρώδου, τον όποιον λέγουσι τινές πώς ήτον πολλά μεγαλοπρεπέ
στερος άπ’ εκείνον τδν πρώτον τού Σολομώντος’ τήν δποίαν γνώμην, 
ώς φανερά ψευδή και μηδενδς λόγου αξίαν, οί περισσότεροι τήν άπεδο- 
κίμασαν. Καί όσα μέν οί ’Ιουδαίοι πλάττουσιν, είναι τοιαύτα.

Τών δέ ήμετέρων οί μέν λαμβάνουσι τά λόγια τού Προφήτου διά τήν 
δόξαν δπού έμελλε νά λάβη δ τού Σολομώντος ναός είς τδν καιρόν τού 
Μεσία, πλήν οχι άπο τά πρόσκαιρα πλούτη, άλλ’ έκ τών θείων καί ύπέρ 
φύσιν δωρεών τού Χριστού, διότι είςτήν έλευσιν τού Κυρίου μας έτελειώ- 
Οησαν φανερά τά όσα λέγει δ Προφήτης. ΕκινήΟη δ Ούρανδς, όταν έφάνη 
δ νέος άστήρ έν τή γεννήσει τού Κυρίου, όδηγώντας τούς Μάγους είς 
προσκύνησιν αύτού’ έσείσΟη ή γή καί ή θάλασσα μέ τήν νίκην καί τά 
τρόπαια τών Ρωμαίων, κατά τε τήν ξηράν καί τάς νήσους’ έσείσΟησαν 
πάντα τά έθνη, επειδή πλησίον είς τήν γέννησιν τού Κυρίου έγένετο 
προσταγή παρά τού Καίσαρος Αύγουστου άπογράφεσΟαι πάσαν τήν 
Ο ί κ ο υ μ έ ν η ν’ τότε ήλΟεν δ έκλεκτδς Χριστός, τδν δποϊον έποθοΰσαν πάν- 
τες, έπειδή καί έμελλε νά κάμη πρός πάντας τήν σωτηρίαν. ’ΕπληρώΟη 
εκείνος δ ναδς τού Ζοροβάβελ ή καί τού Ηρώδου άπδ δόξαν, όταν προσήχθη 
δ Χριστός είς αύτον παρά τής μητρός του, καί τον έδέχθη δ γηραιός Συ
μεών είς τάς άγκάλαςτου’ μέσα είς αύτδν πολλάκις έδίδαξεν, ένήργησε 
πολλά καί διάφορα θαύματα, καί ένί λόγω απλώς έδοξάσΟη περισσότερον 
τού προτέρου μέ τήν παρουσίαν αύτού. Εϊπομεν δέ δ ναός του Ζοροβάβελ 
ή τού Ηρώδου, διότι ένας καί δ αύτδς νομίζεται’ έπειδή καί δ ναός τον 
όποιον έμετάκτισεν δ Ζοροβάβελ δέν έδαφίσΟη τελείως, άλλ ’ έμεινεν έως 
τδν καιρόν του Ούεσπασιανου, δ δέ Ηρώδης άλλα μέν μέρη αύτού άνω- 
κοδόμησεν έκ θεμελίων, άλλα δέ άνεκαίνισε, πολλά δέ καί προσαύξησε, 
καθώς ιστορεί ο Ιωσηπος (Βιβλ. ΙΕ . τής Αρχαιολογίας αύτού, κεφ. 
υστατω’ και Βιβλ. A . περί Ιουδαϊκού πολέμου κεφ. ιβ7.)* οθεν ή άνα- 
καινισις και ή αυςησις τού ναού οέν τον έκαμε νά είναι άλλος, καί διά 
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τούτο ό αύτός ναός, όπου κυρίως ήτον τού Ζοροβάβελ, ήμπορούσε νά λέ
γεται όρθώς και αληθώς ναός και τού Ήρώοου.

Και ταύτα, καί άλλα πολλά λέγουσι μέ μεγάλην έρευναν καί σοφίαν τινές 
εκκλησιαστικοί 'Ερμηνείς καί Διδάσκαλοι εις ταυτην την προφητείαν 
τού Άγγαίου’ έτεροι δέ προστιΟέασι καί άλλην έξήγησιν, ή οποία, άν καί 
δεν φαίνεται τόσον προσφυής είς τήν έννοιαν τής λέξεως, αρμόζει όμως 
κατά τόν πνευματικόν τρόπον καί νουν, καί, ώς λέγεται, τής προσοικειώ- 
σεως’ δηλαδή τά λόγια τού Προφήτου δύνανται νά προσαρμοσθώσι καί νά 
νοηθώσι διά τον άγιώτατον ναόν τής Αναστάσεως, δ οποίος είναι καί 
λαμπρότατος διά τήν ύλικήν κτίσιν αύτού καί ανυπέρβλητόν είς αύτόν 
πολυτέλειαν, καί καθ’ ύπερβολήν μεγαλοπρεπέστατος διά τήν αξίαν καί 
εύκλειαν τών διαφόρων κτιτόρων, οπού καί τόν ώκοδόμησαν, καί παρόν- 
τες εκεί μόνοι των είς τήν οικοδομήν αύτού υπηρέτησαν, όμως πολλω 
περισσότερον διά τά πνευματικά χαρίσματα, τά οποία δ Σωτηρ ήμών 
είς αύτόν έδωρήσατο, καί άλλα πολλά θαύματα, τά όποια είς αύτόν ένερ- 
γήθησαν' όστίς έστάθη καί είναι χαρά οχ ι ενός έθνους μόνον τών ’Ιουδαίων, 
αλλά παντός τού χριστωνύμου λαού καί τής Οικουμένης. Βέβαιοί ταύ- 
την τήν ερμηνείαν καί δόξαν καί δ Καισαρείας Εύσέβιος, έπειοη καί λο
γιάζει, πώς, όσα έπροφήτευσαν οί Προφήται περί τής παλαιας 'Ιερουσα
λήμ, τυχαίνει νά έννοηθώσι διά τήν νέαν καί ύλικήν, διά εκείνην λέγω 
δπού ύστερον έκτίσθη, είς τήν όποιαν είναι τό σεβάσμιον ορος τού Κρα
νίου, δ προσκυνητός τάφος, καί δ θειότατος ούτος ναός τής τού Κυρίου 
ήμών Αναστάσεως.

Λοιπόν κατά τούτον τον τρόπον, εύσεβώς ήμπορούμεν νά είπούμεν οτι 
αί προφητείαι τού ’Αγγαίου καί τών λοιπών Προφητών διά τόν ναόν τού 
Σολομώντος έρρέθησαν διά τόν ναόν τής Αναστάσεως καί διά τήν αγίαν 
καθολικήν Εκκλησίαν. Λέγει λοιπόν δ Κύριος οιά τού Προφήτου’ Εγιο 
σείσω τόνΟύρανόν καίτήν γην, καί τήν θάλασσαν, καί τήν 
ξη ράν, καί συσσείσω πάντα τά έθνη. Ταύτα δέ πάντα φανερά 
έπληρώΟησαν, όταν είς τον τόπον τούτον τόν άγιον έσταυρώθη δ Κύριος’ 
διατί τότε ό ήλιος έξω άπό τόν καιρόν καί τήν ώραν του ύστερήθη τού 
φωτός του, και έσκοτίσΟη καί μετ’αύτούή Οικουμένη· τότε ήγή έσείσΟη, 
και αί πέτραι έσχχσθησαν, και τά μνημεΐαήνεωχθησαν. ’Εσείσθησαν πάντα 
τά έθνη, διότι οχι μόνον είς τόν θάνατον τού Χριστού ήλθον οί Ιουδαίοι 
είς τήν Ιερουσαλήμ, αλλά καί πάντα τά έθνη, έπειδή καί ούσα έπισημο- 
τάτη ή εορτή τού Πάσχα, οί μέν ’Ιουδαίοι συνήλθον πανταχόθεν, διά νά 
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προσκυνήσωσιν είς τήν Ιερουσαλήμ, τα όε έθνη ώς είς κοινήν πανηγυριν, 
και ίσως άκόμη περισσότερον όταν ο Χρίστος υψωΟη έπι του σταυρού, κα
θώς μόνος του τό προείπε' Κάγώ έαν υψωθώ εκ τής γήζ, παντας 
έ λ κ ύ σ ω προς έ μ α υ τ ό ν (α). Τ ό τ ε ή ξ ε ι ό εκλεκτός πάντων τών 
εθνών. Καί ποιος είναι τούτος-, Βέβαια ό Σωτήρ ήμών δ ποιήσας την 
σωτηρίαν, ήτις δέν έ'λαβε τέλος είς τήν γέννησιν ή είς τά λοιπά έργα τής 
ζωής αύτού, άλλ’ είς τον θάνατον καί τήν άνάστασίν του, τά όποια έγιναν 
έν τω ναώτούτω' διότι δέν ήΟελεν ώφελήση το νά γεννηΟή, αν δέν ήθελε 
θέληση τό να λυτρωΟώμεν. Καί πλήσω τον οίκον τούτον δόξης. 
’Εάν ό οίκος' τού Σολομώντος έπληρώθη δόξης, όταν έν αύτω έφάνη ό Χρί
στος βρέφος, ή είς τάς χείρας τού Συμεών, ή, ώς είρηται, είς τήν αύξησιν 
τής ηλικίας αύτού, ή έν μέσω τών διδασκάλων, ή κηρύττων, ή θαυμα
τοποιών, q άγιος ούτος ήμέτερος ναός έφάνη πλέον ένδοξότερος, καί είς 
τον θάνατον τού αύτού Σωτήρος, καί μετά τήν ένδοξον αύτού άνάστασίν, 
δ'ταν λέγω είς τόν θάνατον αύτού έφάνησαν καί έν γή καί έν Ούρανώ 
θαυμάσια καί τέρατα, καί πολλά περισσότερον έλαμψεν, όταν δόξη καί 
τιμή έστεφανώΟη έν τώ τάφω καί έξήλΟεν απ’ αύτού νικήσας τον θάνα
τον όθεν εύλόγως είπεν ό Προφήτης τον οίκον καί τάφον αύτού ένδοξον. 
Εμον τό άργύριον καί έμόν τό χρυσίον, λέγει Κύριος παν- 
τοκράτωρ. Εάν είς λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν τού ναού τού 
Σολομώντος ήτον άναγκαίον τό χρυσίον καί το άργύριον διά οικοδομήν 
τού ναού, είς τό νά φανή έπίσημος, άλλά καί τά τοιαύτα δέν έλειψαν καί 
άπό τούτον τόν ναόν τού Κυρίου' διότι μεγαλοπρεπώς, ώς είπομεν, έκτί- 
σΟη παρα τού ίσαποστόλου μεγάλου Κωνσταντίνου καί τής αγίας αύτού 
μητρος Ελένης, ώς είς τό ακόλουθον κεφάλαιον Οέλομεν ίδή, καί πλου- 
σιοπαρόχως φυλάττεται καί θέλει φυλαχθεί, τού έν αύτω ταφέντος συνερ- 
γούντος, έκ τών έλεημοσυνών τών εύσεβών καί εύλαβών Ηγεμόνων καί 
λοιπών θεοφιλών χριστιανών, αί δποίαι είναι ξεχωριστά ύπάρχοντα τού 
Θεού, καί διαφυλάττεται ούτος ό θείος ναός μετά μεγίστης δόξης καί τι
μής, έν μέσιο έΟνών, ύπο μόχθων καί φροντίδων άδιακόπων άποστολικών 
άνδρών καί άλλων έναρέτων ’Επισκόπων καί Πρεσβυτέρων καί Μοναχών, 
τών οποίων ή μέριμνα άλλη δέν είναι, παράνά διατηρήται ούτος ό θείος 
ναός πάντοτε έν δόξή' οί όποιοι, έξω άπό τάς άδιακόπους Ουσίας τών χει- 
λέων καί τών καρδιών, προσφέρουσι προσέτι καΟημερούσιον έν αύτω την 

(α) ίωάν. φί 32.
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άναίμακτον τού Υιού τού Θεού Ουσίαν, ένθα αύτός πρώτος Ουσία έγένετο 
είς έξιλέωσιν τών αμαρτιών ημών. Αύξάνει ή οόξα αύτου και άπ’ άλλας 
πνευματικάς έργασίας, όπου γίνονται είς αύτόν και δέν έγίνοντο είς εκεί
νον τού Σολομώντος’ αύξάνει ή δόξα, διότι έν τούτω εγινεν ή ελευθερία 
τού ανθρωπίνου γένους άπο τον ζυγόν τής αμαρτίας, εγινεν ή μετά Θεού 
οιλίωσις καί ή τής αγίας ’Εκκλησίας μνηστεία. Και έν τώ ναώ τούτω 
δώσω ειρήνην (α). Ταύτην εύηγγελίσΟημεν παρά τού Αγγέλου έν τή 
γεννήσει τού Χριστού, καί έτελειώΟη ύπο τού Δεσπότου τών Αγγέλων 
είς τον θάνατόν του' Ε ί γ à ρ έ y 0 ρ ο ί ο ν τ ε ς κ α τ η λλ ά γ η μ εν τ ώ Θ ε ώ 
διά τού θανάτου τού Υιού αύτού, λέγει ό ’Απόστολος (β)’ διά τού 
θανάτου λέγει, καί οχι διά τής προσφοράς τής είς τον ναόν τού Σολομών
τος. Διά ταύτα λοιπόν καί άλλα, άς είπούμεν μετά τού Προφήτου, Με
γάλη έστίν ή δόξα τού οίκου τούτου ή έσχάτη ύπέρ τήν 
π ρ ώ τ η ν.

Μέ τό κτίριον τούτο δύνανται νά λάβωσιν όλοι οί ευλαβείς χριστιανοί 
χαράν μεγάλην καί τελείαν, καθώς μέ το κτίριον τούΖοροβάβελ εύφράν- 
Οησαν οί Ιουδαίοι, διότι δέν έχύΟη αίμα νομικόν, ήτοι ζώων αλόγων, άλλ’ 
αίμα λογικόν καί αμίαντον, αίμα διαλλαγής αιωνίου αίτιον, άπο το οποίον 
ηγιασμένοι καί κεκαΟαρμένοι οί εύλαβείς πιστοί, είσάγονται λευχειμο- 
νούντες μετά χαράς καί άγαλλιάσεως είς έκείνον τον έν τή άνω Ιερου
σαλήμ ναόν, ένθα άκαταπαύστως δοξολογείται παρά τών αγίων Αγγέλων 
καί τών δικαίων τό έν τούτω τώ έπιγείω έσφαγμένον άρνίον προ κατα
βολής κόσμου.

Ω καί τί περίχρυσος καί μάλλον ένδοξος ναός τού προτέρου έκείνου 
έχρημάτισεν ό ναός ούτος τής τού Κυρίου ημών Άναστάσεως, ό όποιος 
έστάθη προκεκηρυγμένος καί είς αύτάς τάς ρήσεις τών Προφητών.

(α) Άγγαιος β'. 9. (β) 'Ρωμ. έ. 10.
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ερί τής ήδη εύρισκομένης περιφανούς καί μεγαλοπρεπούς οικοδομής 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ HI'·

Παρά τίνων έκτίσΟη κατά τήν αρχήν, καί ποσαχώς 

ονομάζεται, καί υπό τινων άνεκαινι^Οη ύστερον 

ό Θείος ούτος ναός κατά διαφόρους καιρούς.

τού σεβασμίου ναού τής τού Κυρίου ήμών ’Αναστάσεως άξιον θαυμασμού 
είναι, διατί τινες Λατίνοι 'ιστορικοί, καί μάλιστα έκ τών έπισήμων, βάλ- 
λουσιν εις αμφιβολίαν, ποιος τάχα νά έστάΟη δ πρώτος κτίστης αύτής, 
επειδή καί είναι φανερόν έκ πολλών άξιοπίστων αρχαίων έκκλησιαστι- 
κών ιστορικών 'Ελλήνων, δηλαδή Εύσεβίου τού Παμφίλου, Σωκράτους, 
Θεοδώρητου, Σωζομένου καί άλλων, τούς οποίους καί αύτοί άνέγνωσαν, 
οτι ώκοδομήΟη παρά τών μεγίστων καί ίσαποστόλων βασιλέων Κων
σταντίνου καί Ελένης* πρό τούτων δμως, όποιος θέλει νά ήξεύρη αν 
ητον καί άλλος ναός εις τον δεσποτικον τάφον, καί εις ποιαν κατάστασιν 
εύρίσκετο καί αύτος, καί δ σεβάσμιος Γολγοθάς, καί το έν Βηθλεέμ άγιον 
σπηλαιον, ένθα έγένετο ή τού Κυρίου ήμών γέννησις, καί τά λοιπά σεβά
σμια προσκυνήματα, καί οί έν τή αγία πόλει εύρισκόμενοι χριστιανοί, 
άπ αύτών σχεδόν τών πρώτων χρόνων τής εις Ούρανούς άναλήψεως τού 
Κυρίου ήμών, καί μάλιστα άπο τόν καιρόν τών Καισάρων, τούτε Τίτου 
καί τού ’Αδριανού, έως εις τόν καιρόν τών ρηΟέντων βασιλέων καί εις τό 
μετεπειτα κατα οιαφόρους 'καιρούς, ας οίολΟη έπιμελως τα οσα ιστορεί 
σποράδην καί εις πολλά μέρη δ αοίδιμος Ιεροσολύμων Πατριάρχης Κύ
ριος ΔοσίΟεος, εις τό περί τών έν 'ΐεροσολύμοις πατριαρχευσάντων βι- 
βλίον του’ οΟεν ήμεϊς μόνον λέγομεν τά οσα άνήκουσιν εις φανέρωσίν τής 
παρούσης μας ύποΟέσεως.

Ή οικοδομή λοιπόν τού αγίου τούτου ναού έγινε διά προσταγής καί 
άναλωμάτων μεγαλοπρεπών τού τε αύτοκράτορος Κωνσταντίνου και τής 
μακαρίας μητρός αύτού 'Ελένης, περίπου τό τριακόσια είκοσι έξ έτος τής 
τού Κυρίου ήμών γεννήσεως, μετά τήν έν Νικαία πρώτην Οικουμενικήν 
Σύνοδον, ήτις καί αύτή έγένετο κατά προσταγήν τού ίδίου αύτοκράτορος, 
διάτήςδποίας άποσκορακίσας τούςτε αιρετικούς καί κακοδόξους, έβου- 
λήΟη δ εύσεβέστατος έκεινος να άφανίση καί τήν ειδωλολατρίαν, κα· 
έγείρη ναούς πανταχοΰ, εις τούς δποίους νά προσκυνήται μόνον ό άληΟι-
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νοςΘεος. Οθεν άρχισε νά φέρη την βουλήν του εις έργον, καί πρώτον έν 
τή Παλαιστίνη, καθώς ιστορεί Εύσέβιος ό Παμφίλου έν τώ γ'. λόγιο 
κε9· ζέ. και καθεξής εις τον βίον του αύτού Κωνσταντίνου, τού οποίου τά 
λόγια έν πεζή φράσει οιά σαφεστέραν κατάληψιν τών άναγινωσκόντων 
είναι ταύτα, φυλάττοντες μάλλον τήν έννοιαν αύτών ή τάς λέξεις.

ΕΚ ΤΟΥ Γ'. ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕ'.

Οτι έν τώ άγίω τόπω τής του Κυρίου ημών άνα- 

στάσεως έπρο'σταξεν δ μέγας Κωνσταντίνος 

να οικοδομηθή ναδς προσευκτήριος.
Και έπειδή ταύτα έγένοντο τοιαύτης λογής, έπιχειρίσθη ό θεοφιλής βα

σιλεύς άλλο τι έργον μεγάλης μνήμης άξιον μεταξύ εις τό έθνος τό Πα- 
λαιστινον, τούς ’Εβραίους. Και τί ήτον τούτο τό πάνυ αξιοθαύμαστου ; 
’Εβουλήθη δηλαδή τόν μακαριστότατον τόπον τής αγίας άναστάσεως 
τον έν ’ΐεροσολύμοις, όντα τότε αφανή και άδοξον και μηδενί τών πι
στών έκ περιφανείας γνώριμον, νά τόν φανέρωση τοΐς πασι, και νά τόν 
καταστήση ένδοξον καί σεβασμιώτατον’ οιά τούτο παρευθύς έπρόσταξε 
νά οικοδομηθή έν τοΐς Ίεροσολύμοις ναός εύκτήριος. Είσήλθε δέ ή ένθύ- 
μησις αύτη τώ βασιλεί ού χωρίς τής θείας βουλής τε καί προτροπής βε
βαιότατα, άμή αύτος ό ίδιος Χριστός, ό τής άναστάσεως αύτουργός, νοε- 
ρώς παρεκίνει εις το έργον τούτο τόν βασιλέα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΣΤ. ΊΟΤ ΑΎΤΟΎ.

Οτι τό θειον μνήμα τό έκρυψαν οί άθεοι 

μέ χώματα καί είδωλα (α).
Διότι προλαβόντως άνθρωποίτινες ασεβείς, ή νά είπώ κάλλιον μέ τό 

αέσον τών τοιουτων ασεβών, τό γένος δλοκλήρως τών δαιμόνων έφιλο-

(α) Περί τήζ εύρέσεω; τού ζωοδόχου τάφου καί τού ζωοποιού σταυρού τού

14 
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νείκησε παντοιοτρόπως και πολυτρόπως, ότι να κρυψωσιν έν σκοτει και 
νά φέρωσιν -είς λήθην και άλησμονησίαν παντελή και αιοιον εκείνο το 
Οεσπέσιον καί άγιον μνήμα τής άναστάσεως τού Χριστού, εις το όποιον 
ό ούρανόθεν καταβάς Αγγελος, οια να γένη της αναστασεως μηνυτής, 
έζαστράπτοντας μέ φως θειον απεκυλισε τον επικείμενον τώ μνηματι 
λίθον, /άριν τών γυναικών, αΐτινες, ώσπερ άπολελιΟωμένον έχουσαι τον 
νοΰν, άνΟρωπικώς καί ίσα μέ όλους τούς Οανέντας, μετά τών νεκρών ένό- 
μιζον νά είναι μέχρι τότε καί τον ζώνταΘεόν τον Χρίστον, άλλ εύηγ- 
γελίσατο αύτάς τάς γυναίκας ό φανείς φωτόμορφος ’Άγγελος τού έν έκείνω 
τώ άγίω μνήματι ταφέντος Χριστού τήν έζανάστασιν καί ζωήν, καί ήλευ- 
Οέρωσεν αύτάς άπό τό βάρος τής απιστίας, λίθου δίκην έπικειμένης είς 
τον νούν τών γυναικών, καί ύποπτον ποιούσης διά τήν εκούσιον ταφήν τού 
ζητουμένου παρ’ αύτών Χριστού τήν ζωήν.

Αύτό λοιπόν τού μνήματος τό σωτήριον σπηλαιον ασεβείς τινες, ώς 
προείρηται, διενοήθησαν νά τό κρύψουν άπό τήν τών ανθρώπων οψιν, διά 
νά τού σηκώσωσι τήν ένθύμησιν, νομίζοντες άνοήτως, οτι μέ τούτο ήθελαν 
δυνηΟή τάχα νά κρύψουν καί τής άναστάσεως τήν αλήθειαν. Καί λοιπόν 
διά πολλού πόνου καί καμάτου χώμα περισσόν έξωθεν ποΟεν φέροντες, 
έπέχεον έπάνω είς τό άγιον μνήμα, σκεπάζοντες αύτό καί τον πέριζ 
άπαντα τόπον’ έπειτα τον γενόμενον έκ τής έπιχύσεως τού χοός οχΟον 
καταστρώσαντες μέ λίθους καταστρωτούς, ούτω ύποκάτω τού μηχανι
κού τούτου λόφου κατέκρυψαν έκεϊνο το τής άναστάσεως σπηλαιον, καί 
ώς έλαβε τέλος, όσον είς κρύψιν τού άγιου μνήματος, τών κακούργων ή 
μηχανή καί ραδιουργία, κτίζουσιν έπάνω τής γής έκείνης τής τεχνητής 
και λιΟω κατεστρωμένης ένα νεκροταφεϊον (καθώς είναι · δίκαιον νά τό 
είπώ) ψυχών ανθρωπίνων, δηλαδή διά καΟίδρυσιν καί τιμήν τών νεκρών 
είοώλων τής Αφροδίτης, χαριζόμενοι ταύτη τή άσελγεστάτη Οεα, έπω- 
κοοομησαν τόπον σκοτεινόν καί άπόκρυφον, καί έποίουν Ουσίας μυσαράς, 
ραντίζοντες καί έναγίζοντες έπάνω είς μεμιασμένους βωμούς κατά τήν μια- 
ράν τους .συνήθειαν’ έπειδή καί μέ μόνον τοιούτον φιλοδαίμονα Ουσίας τρό
πον, καί οχι άλλως πως, ένόμισαν νά στερεώσουν παντοτεινά το Οεομισές 
έργον καί τήν πανουργίαν τους, δηλαδή διά μέσου τοιούτων ακαθάρτων Ου
σιών καί είδωλικών έναγισμάτων νά κρύψωσι καί νά φέρωσιν είς λήθην

Κυρίου, άνάγνωΟι τον βίον τού άγιου Σιλβέστρου Πάπα 'Ρωμτς, ένθα εύροις τόν 
τρόπον τής εύρέσεως τούτων.
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παντελή το σωτήριον τής άναστάσεως σπήλαιον* και τούτο ήν ή σπουδή 
και ή επιθυμία των, επειδή καί δέν έδύναντο οί τρισάθλιοι νά εννοήσουν, 
οτι δέν ήτον δυνατόν εκείνος, όπου τήν κατά του θανάτου νίκην έλαβε, νά 
άφήση αφανές το έργον αύτό, ούδέ ητον ουνατον γενόμενος ύπερ γην και 
).άμπων ώς ήλιος, καί αποτελώντας τον δρόμον του είς τόν Ουρανόν, άφ’ ου 
δηλαδή άνέστη έκ νεκρών, νά μή γνωρισθή είς τήν σύμπασαν τών ανθρώ
πων φύσιν, επειδή καί ή σωτήριος δύναμις λάμψασα, καί φωτίσασα τάς 
ψυχάς μάλλον τών ανθρώπων παρά τά σώματα, έπλήρωσε τον σύμ- 
παντα κόσμον τών λαμπροτήτων καί αύγών τού οικείου φωτός.

Μέ ολον τούτο έφθασαν έκείνων τών ασεβών καί άθέων τά κατά τής άλη- 
Οείας σκευωρηθέντα πανουργεύματα παρεκτεινόμενα είς χρόνους μάκρους, 
καί τινας μήτε άπό τούςπώποτε χρηματίσαντας ηγουμένους εθνών, μήτε 
στρατηγός, μήτε άλλος έξουσιαστής ή δυνάστης, μήτε απ’ αύτούςτούς 
μεταξύ βασιλείς δέν εύρέθη είς κατά).υσιν καί άνατροπήν τού πανουρ- 
γεύματος τών ασεβών επιτήδειος, πλήν μόνος ό τού παμβασιλέως Θεού 
φίλος, ο καί πλήρης άγίου Πνεύματος, ό θεοσεβής Κωνσταντίνος βασιλεύς. 
Ούτος τον τόπον, ον προεδηλώσαμεν, τής άναστάσεως τού Σωτήρος, όντα 
κατακεκρυμμένον μέ ύλας βοελυράς καί ακαθάρτους, διά τάς έπιβουλάς 
τών άθέων εχθρών, καί σχεδόν παντελώς άλησμονημένον καί άγνοούμε- 
νον,ούπαρέβλεψεν, ούδέ ύπέφερε νά μένη έπικρατεστέρα ή κακία έκείνων 
όπού τά έκρυψαν, άλλ’ έπικαλεσάμενος βοηθόν καί συνεργόν είς εκείνο 
οπού έμελλε νά ένεργήση τον εαυτού Θεόν (α), ουτω προσέταξε νά καθαρί
ζεται άπο τάς άκαθάρτους ύλας, άπο τάς οποίας ήτον καταχεσμένος, ώς 
προείρηται, ό τόπος ό άγιος, δίκαιον νομίζοντας μάλιστα, ότι ήγή, όπού 
έμολύνθη μέ τάς είδωλικάς καί άθεμίτους Ουσίας τών άθεων εθνών, πάλιν 
αύτή διά μεσολαβήσεως καί έπιμελείας του νά μεθέξη, ή μάλλον είπείν 
νά έπαναλάβη τού Θεού τήν προτέραν μεγαλουργίαν καί αγιότητα. "Οθεν 
παρευθύς ένεργουμένου τού βασιλικού προστάγματος, έπιπτον άφ’ ύψηλού 
είς τήν γήν κάτω καί συνετρίβοντο ριπτούμενα τού ψεύδους τά μηχα
νήματα, συνέπιπτον δέ καί ήφανίζοντο μετά τών ειδώλων καί οί τιμώ
μενοι δαίμονες, καί τά οικοδομήματα τής πλάνης κατηδαφίζοντο μέ αυτά 
τά ξόανα καί τούς δαίμονας.

ία) Λεγει τον εαυτού Θεόν, ίσως δι ’ αιτίαν τοιαύτχν' καθώς ό τών όλων Θεός 
“λέγεται ίδίω τινί λόγω Θεός τού ’Αβραάμ, και 'Ισαάκ, καί ’Ιακώβ, ουτω καί ô 
Κύριος ήμών κατ’ έξαίρετον λόγον λέγεται Θεός τού μεγάλου Κωνσταντίνου.
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ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ KZ'. T O Y A Y T O Y,

Οτι έπροστάξε νά ριφΟώσι μακράν τα χώματα 

καί αί υλαι του είδοΑείου·
Ομως ή μεγάλη προθυμία του βασιλέως δεν έστάθη έως είς τήν καθαί- 

ρεσιν μόνην καί συντριβήν τών τοιούτων, άλλ’ έπρόσταξεν, δ'τι τήν καταρ- 
ριφθεϊσαν εκείνην ΰλην τήν άπο πετρών και ξύλων έκφέροντες καί έκ- 
βάλλοντές την νά τήν ρίψουν μακράν άπο τον άγιον τόπον’ καί έτελειώθη 
τα εργον κατά το πρόσταγμα τού βασιλέως’ άλλ’ώς προς τήν εύσέβειαν 
αύτού δεν έφαίνετο καί ή μέχρι τούδε έκκάθαρσις άρκετή. Διά τούτο πά
λιν μετ’ έπιπνοίας θεϊκής βουλευόμενος προστάζει, οτι ολον εκείνου τού 
τόπου το κατεπίπεδον πρόσωπον νά σκαφθή είς πολύ βάθος της γης, καί 
το άναγόμενον έκεΐθεν χώμα, ωσάν όπου με αίματα ειδωλικων Ουσιών 
υπήρχε μεμολυσμένον, νά ριφθή έξω που είς τόπον μακρότατον.

Κ ΕΦΑΑΑΙΟΝΚΠ'.ΤΟΥ ΑΥΤΟ Υ.

Φανέρωσις του αγίου τών άγιων μνήματος.

Λ^τελειώθη δέ καί τούτο παρευΟύς χωρίς άργητα, καί επειδή το βάθος 

τής σκαπτομένης γής άλλαξε το 'χώμα καί έφάνη έχον στοιχεϊον άντ’ άλ
λου άλλο, το κατά φύσιν τή γή καί άμόλυντον, τότε λοιπόν άνελπίστως 
άνεφάνη και το πανάγιον μαρτύριαν τής άναστάσεως τού Χριστού, καί 
έκεϊνος δ άγιος τών αγίων τάφος, οθεν άνέστη τριήμερος δ Χρίστος, επα
ναλάμβανε τήν έξ άρχής εικόνα τής δόξης τής άναστάσεως, καί ερχόμε
νος είς το φως ύστερον άπό τήν πολυχρόνιον κατάκρυψίν ύποκάτω τής 
γής, καί φαινόμενος καί είς τούς τότε συνδεδραμηκότας εύσεβεϊς θεατάς, 
εόειχνεν εμφανέστατα καί καθαρά είς αύτούς τών τελεσθέντων είς αύτόν 
μεγαλοπρεπών θαυμάτων τήν ιστορίαν, μαρτυρούμενος καί βεβαιώνοντας 
μέ έργα καί θαύματα μεγαλοφωνότερα καί άξιοπίστότερα φωνής τού 
Σωτήρος Χριστού τήν παντοδύναμον εξανάστασιν.Βιβ
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ΚΕΦΑΛΛ1ΟΝ ΚΘ'. TOT ΑΤΤΟΤ.

Οτι περί τής οικοδομής έγραψε προς τους άρχοντας, 
και πρός τόν Επίσκοπον τών Ιεροσολύμων Μακάριον·

Α φ ’ ού οέ έτελειώθησαν ταΰτα, παρευθύς πάλιν δ βασιλεύς διά θε
σπισμάτων βασιλικών, και μέ νόμων εύσεβών διατάξεις, καί μέ χ ρημά
των πλούσιας διανομάς, προστάζει νά κτισθή τριγύρου είς τό άγιον τής 
άναστάσεως σπηλαιον οίκος εύκτήριος Οεοπρεπής, ευτρεπισμένος μέ βα
σιλικήν φιλοτιμίαν πολυτελώς καί πλουσίως, ώσάν άπο χρόνων
μακρών προμελετημένον τής οικοδομής τον σκοπόν, καί ώς ύπό θείας καί 
ύπερεχούσης προθυμίας προΟεωρήσας, δπερ έμελλεν εσεσΟαι. Καί λοιπόν 
πρός μέν τούς ηγουμένους καί άρχοντας τών έν τή ’Ανατολή εθνών έγραφε 
παραγγέλλων αύτοίς διά τής οικοδομής τό έ'ργον, όπως μέ πλουσιοπάρο
χας χορηγίας χρημάτων έκτελέσωσιν αύτό κατά το μέγεθος καί κάλ
λος ύπερφυές καί αξιοθαύμαστου· πρός δέ τόν κατ’ εκείνον τόν χρόνον 
ίεραρχεύοντα έν 'ΐεροσολύμοις Επίσκοπον έπεμπεν επιστολήν, διάμεσου 
τής οποίας μέ καΟαραϊς καί γνωριμώταταις φωναΐς έδηλοποίει τον* σωτή
ριον λόγον τής άληΟινής ομολογίας καί πίστεως, γράφων κατά τούτον 
τόν τρόπον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'. TOT ΑΥΤΟΥ.

Επιστολή του άγιωτάτου βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ 

μεγάλου προς τόν έν Ιεροσολύμοις προϊστάμενον

Πατριάρχην Μακάριον·
Νιχητης Κωνσταντίνος μέγιστος σεβαστός Μαχαρίω.

Τόση μεγάλη είναι ή χάρις τού Σωτήρος ημών ‘Ιησού Χριστού, οπού 

δεν φαίνεται νά είναι άξια τού παρόντος θαύματος μηδεμία δύναμις λόγων 
έπειοη και το σημεΐον έκεΐνο τού άγιωτάτου δεσποτικού πάθους, οπού προ 
πολλού έκρύπτετο ύπο^άτω τής γής, καί δέν έγνωρίζετο είς τόσας έτών 
περιόδους, έως ού έμελλε νά άναλάμψη είς τούς έδικούς του Οεράποντας, 
όπου ήλευθερώθησαν μετά τήν άναίρεσιν καί φθοράν τού κοινού έχθρού 
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πάντων (α), αληθώς υπερβαίνει πάντα νουν ανθρώπινον,και μεγάλην έκπληξιν 
καί Οάμβος προξενεί είς τόσον όπου, καί έάν ολοι τής Οικουμένης οί σο
φοί είς έν συνελθόντες Οελήσωσι νά το επαινέσουν, και κατ αξίαν νάτο 
παραστήσουν, ούδέ τούλάχιστον δύνανται να είπούσι. Τόσον πολλά υπερ
βαίνει πάσαν άνθρωπίνην κατάληψιν το θαύμα τούτο, όσον τά ούράνια 
ύπεοβαίνουσι τά ανθρώπινα. Καί διά τούτο λοιπόν αύτον τόν σκοπόν έχω 
πάντοτε, καί πρώτον, καί μόνον, ότι καθώς ή αληθής πίστις δεικνύει 
έαυτήν καθ ’ έκάστην μέ καινότερα θαύματα, κατά τόν αύτον τρόπον καί 
αί ψυχαί πάντων ήμών νά σπουδάζωσι προθυμότερον είς τόν άγιον νόμον 
μέ πάσαν σωφροσύνην καί όμογνώμονα προθυμίαν. "Όθεν καί θέλω νά 
είναι όλοι είς τούτο καταπεπεισμένοι, τό όποιον ύπολαμβάνω να είναι 
καί είς όλους φανερόν, ότι περισσότερον άπό όλα φροντίζω, πώς, καθώς 
θεία νεύσει τόν ιερόν εκείνον τόπον τόν έλάφρωσα άπό ένα βάρος, οπερ 
εγινεν άπό ταίς αίσχρόταταις προσθήκαις τών ειδώλων, ούτω νά τόν 
κοσμήσωμεν μέ κάλλος οικοδομημάτων, επειδή καί αύτός ό τόπος εξ 
άρχής ήτον άγιος μέ κρίσιν Θεού, καίάγιώτερος έφανερώθη άφ’ου εύγα- 
λεν είς φώς τήν πίστιν του σωτηρίου πάθους.

Κ Ε Φ A Λ A I Ο Ν ΑΑ’. ΤΟΎ ΑΥΤΟ Ύ.

Οτι 6 ναός του αγίου τάφου νά κτισΟή μέ τοίχους καί 

κολόνας και μάρμαρα, καινά είναι πολλά καλλίτε

ρος άπό ολας τάς έκκλησίας τής Οικουμένης.

Π\ . , , , , , , , , , ,ρεπει λοιπον ή αγχίνοια σου τοιουτοτρόπως να οιαταςη., καινακαμης 
t πρόνοιαν όλων τών άναγκαίων, ώστε όχι μόνον ωσάν βασιλική οικοδομή 

νά ξίναι καλλιτέρα άπό τάς απανταχού ουσας οικοδομάς, άλλά καί τά 
CK λοιπά τοιαύτα νά γένουν, ώστε ολσ. τά έξαίρετα έκάστης πόλεως νά νι- 

γ κώνται άπό τό οικοδόμημα τούτο. Καί όσον μέν διά τήν οικοδομήν τών 
/ τοίχων, γίνωσκε ότι ένεχειρίσαμεν τήν φροντίδα τούτων είς τόν φίλον 

't' / V μας Δρακιλιαν^, ύποϋ διοικεί τά μέρη τών επαρχιών, και είς τον άρχοντα
Ve / A τή? επαρχίας- οιύτι ή έμή εύσέβεια τούς έπρόσταξε νά φροντίσουν νά

- -----------------------------------------
\ν W Εννοεί τον επάρατον Λικίνιον, ί ίσως καί αύτον τόν Διάβολον.

.Λ
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στείλουν παρευΟύς και τεχνίτας καί έργάτας, καί οσα άλλα ήθελαν 
μάθη παρά τής σής άγχ ινοίας όντα αναγκαία εις τήν οικοδομήν. Περί 
οε τών κιόνων, ήτοι μαρμάρων, εκείνα όπου νομίσεις πώς είναι τιμιώ- 
τερα εις καλλωπισμόν καί στο)/ην, και χρησιμωτερα και στερεότερα 
εις διαμονήν, σκέψεως ακριβούς γινόμενης, σπούδασον νά γράψης προς 
ήαας, ώστε νά γνωρίσωμεν πόσα καί ποια χρειάζονται, τά όποια καί νά 
μετακομισθώσι πανταχόθεν.

K Ε Φ A A A I Ο N ΑΒ'. ΤΟΎ ΑΥΤΟ Υ.

Οτι ό Ιεροσολύμο)'? Μακάριος να φανέρωση 

εις τους άρχοντας διά τούς έργάτας και 

τήν ύλην τής οικοδομής-

Η δέ καμάρα τής βασιλικής πότερον σού αρέσει, νά γένη μέ δοκάρια 
καί σανίδια, ή μέ άλλην τινά κατασκευήν ; αγαπώ από λόγου σου νά το 
μάθω’ δΓότι, άν μέλλη νά γένη μέ σανίδια, δύναται τό επίλοιπου νά καλ- 
λωπισθή μέ μάλαμα' ώστε ή δσιότης σου νά φανέρωσης εις τούς είρη- 
μένους άρχοντας τό όγληγορότερον, πόσοι έργάται καί τεχνίται καί έξοδα 
χρειάζονται, καινά άναφέρης παρευΟύς εις εμέ, όχι μόνον διά τά μάρμαρα 
καί τους κίονας, αλλά καί διά τά σανιδώματα, άν τούς φανή τούτο καλ
λίτερου. 'θ Θεός νά σέ διαφυλάξη αδελφέ αγαπητέ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΑΓ. Τ ΟΥ ATT Ο Υ.

Κατασκευή τού ναού τού άγιου τάφου, οστις 

καί νέα Ιερουσαλήμ λέγεται·
.Αύτά μέν εγραφεν ό βασιλεύς' εύθύς δέ μέ τον λόγον έγίνοντο καί τά 

έργα. Καί λοιπόν έκει, οπού έγινε το σωτήριον μαρτύρων καί τά δεσπο- 
τικά πάθη, κατεσκευάζετο ή νέα Ιερουσαλήμ, κείμενη αντιπρόσωπος μέ 
την παλαι βοωμενην, ή όποια ύστερον άπό τήν κβριοκτόνον μιαιφονίαν 
έρημωθείσα παντελώς ελαβε τιμωρίαν δυσσεβών οίκητόρων. Αντίκρυ 
λοιπόν εις αύτήν δ βασιλεύς άνοικοδόμει μέ έξοδα πλούσια καί δαψιλή 
τήν κατά τού θανάτου σωτήριον νίκην, ώσάν όπού αυτή ήτον, οπού μέ
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-προφητικά θεσπίσματα έκηρύχθη καινή και νεα Ιερουσαλήμ, και τή> 
άνυμνούσι διεξοδικοί λόγοι δι ένθεου πνεύματος Οί.σ(.ίζοντες. Και λοι<.ο, ► 
πρώτον άπο δλα, ωσάν μία κεφαλή, έκαλλωπίζετο το ιερόν σπήλαιον, 
μνήμα Οεσπέσιον, κοντά εις το όποιον ένα καιρόν Αγγελος έξαστράπτων 
φως εύηγγελίζετο εις ολους τήν άναγέννησιν, όπου έφαίνετο οιά μέσου τού 

Σωτήρος,

Κ Ε Φ A Λ A 1 Ο Ν ΑΑ'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Εκφρασις καί περιγραφή του παναγίου μνήματος· 

j^lùto λοιπόν πρώτον, ωσάν κεφαλή του ολου, ή φιλοτιμία του βασιλεως 

^στόλιζε μέ έξαιρέτους κολώνας καί πολυν καλλωπισμόν.

Κ Ε Φ A A A I Ο Ν ΑΕ'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Εκφρασις του αίθριου και τών στοών·
ΛΙΑιέβαινε δ’ έξης εις τόπον μεγάλον καί ανοικτόν, εις καθαρόν αίθριον, 
τον όποιον έκαλλώπιζε λίθος λαμπρός κάτεστρωμένος εις το έδαφος, περιε- 
χόμενος έκ τριπλεύρου μέ μεγάλας καί μακράς περιφερείας στοών.

ΚΕ^ΑΑΑΙΟΝ ΑΣΤ'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εκφρασις του ναού τής εκκλησίας, τών τοίχων 

δηλαδή, τής λοιπής οικοδομής, του κάλλους 

καί τής χρυσώσεως·
Διότι μέ τό άντικρύ πλευρόν τού σπηλαίου, όπου είναι -κατά άνατολάς 

τού ήλίου, είναι ένωμένος ό βασιλικός ναός, δ όποιος είναι ένα έργον έξαί- 
σιον, σηκωμένος εις ύψος άπειρον, καί έχων πλάτος καί μάκρος πολύ, καί 
έσωθεν μέν ό ναός ή:ον έστρωμένος μέ μάρμαρα πολυποίκιλα, έξωθεν δέ 
οι τοίχοι ητον με πελεκητάς πέτρας τεργιασμένας καί προσηρμοσμένας 
μέ τόσην εύμορφιαν, όπου έφαίνοντο ωσάν μάρμαρα’ έπάνω δέ κοντά εις 
ταΐς οροφαις, τά μέν έξω δώματα ήτον σκεπασμένα μέ μόλυβδον, δ 
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όποιος είναι σίγουρη φύλαξες τών χειμερινών όμβρων, τά δέ έσωθεν τής 
στέγης ήτον κατασκευασμένα μέ γλυφαίς καί σκαψίματα σανιδωμάτων, 
και ωσάν ένα μέγα πέλαγος έπλατυνετο μέ συνεχείς συμπλοκας ενα με 
το άλλο εις ολον τον βασίλειον οίκον, καί 'όντα σκεπασμένα έξ ολοκλήρου 
μέ χρυσόν καθαρόν, έκαμναν ολον τόν ναόν νά άστράπτη ώσάν μέ λάμψαις 
ΤΟ,ύ ήλιου.

Κ Ε Φ A A AI Ο N ΑΖ'. TOT ATT ΟΥ.

Εκφρασις τών διπλών στοών καί τών τριών 
ανατολικών πυλών.

Τ’ριγυρου δέ και εις τά δύο πλευρά τών διττών στοών, άνωγείωντε καί 

κατωγείων, ήσαν δίδυμοι παραστάδες, αί όποΐαι συνεξετείνοντο μέ τό μή
κος τού ναού, κεκοσμημέναι και αύται κατά τάς δροφάς με μάλαμα’ 
άπό τάς οποίας έκεϊναι μέν όπου ήσαν έμπροσθεν εις τό πρόσωπον τού 
οίκου, έστηρίζοντο έπάνω εις κολώνας μεγάλας, οσαι δέ ήσαν έσωθεν, 
άνεγείροντο καί ύψούντο μέ πεσσούς (α), οί όποιοι καί αύτοί έξωθεν ήσαν κε- 
κοσμημένοΓ πύλαι δέ τρεις καλώς διακείμεναι κατά άνατολάς ήλιου έοέ- 
χοντο τά πλήθη τών εισερχομένων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ AH'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Εκφρασις του ημισφαίριου, και τών σωοεκα 
κιονών, καί τών κρατήρων·

Α ντικρύ δέ εις αύτάς ήτον τό κεφάλαιον τού ολου ημισφαιρίου εξα
πλωμένου είς τήν κορυφήν τού βασιλικού οίκου, τό οποίον το έστεφάνω- 
ναν δώδεκα κολώναις ισάριθμοι μέ τούς δώδεκα Αποστόλους τού Σωτή- 
ρος, έχουσαι είς τάς κορυφάς μεγάλους κρατήρας κατασκευασμένους άπό 
άργυρον, τούς οποίους δ βασιλεύς δέδωκε κάλλιστον άφιέρωμα είς τον 
εαυτού Θεόν.

(α) Πεσσοί, οιτινες και πισσοι, και πισοι, και πινσοί γράφονται, λόφοι χειρο
ποίητοι, άνοικοδομήματα χειροποίητα ύψηλά. Προκόπιος εν τώ περί τών οικοδο
μών τού Ιουστινιανού, «κατά δέ τά τού νεώ μέσα λόφοι χειροποίητοι έπαναστή- 
ζασι τέσσαρες, ου; καλούσι πεσσού;».

15
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ΚΕΦ Α ΛΑΙΟΝ ΛΘ'. ΤΟΥ ΛΥΤΟΥ.

Εκφρασις ίου μεσαυλίου, και τών έξεορών, 
και- πρόπυλων·

Απ’ έκεϊ δέ πηγαίνοντας παρεμπρός, είναι το αιθριον (ήτοι ό ασκεπής 
και ανοικτός τόπος) έκεϊ όπου είναι αί είσοδοι έμπροσθεν του ναού* ησαν 
δέ έκεϊ από τά δύο μέρη και ή πρώτη αύλή, έπειτα αί στοαΐ, και ύστερα 
από όλα αί αύλιοι πύλαι, μετά τάς δποίας είς το μέσον τής πλατείας 
αγοράς ήσαν τά προπύλαια τού όλου οικοδομήματος μέ πολλήν έπιτη- 
δειότητα κατεσκευασμένα, τά όποια τούς έξω περιπατούντας έξέπληττον 
μέ τήν ένδον θέαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ'. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Περί του πλήθους τών αφιερωμάτων·

Α ύτόν λοιπόν τόν ναόν δ βασιλεύς άνήγειρε μαρτύριον εναργές τής σω
τηρίου άναστάσεως, κοσμήσας ολον μέ πλουσίαν καί βασιλικήν κατα
σκευήν' τον έκόσμει δέ μέ άδιήγητα κάλλη πολλών αφιερωμάτων χρυσού 
και αργύρου και λίθων πολυτίμων είς διαφόρους ύλας, τών δποίων τήν 
κατασκευήν γενομένην μέ πολλήν φιλοτεχνίαν, κατά τό μέγεθος, και τό 
πλήθος, καί τάς ποικιλίας, δέν είναι καιρός νά τήν διηγηθή κατά μέρος 
δ λόγος.

Και ταύτα μέν ιστορεί δ Εύσέβιος περί τού σεβασμίου ναού τής τού 
Κυρίου ημών Αναστάσεως, έκ τών δποίων είναι φανερόν, ότι ογι μόνον 
κατά τήν αγιότητα, άλλα και κατά τό μέγεθος και τήν καλλονήν έστάθη 
ή πρώτη έκκλησία τής Οικουμένης είς έκείνους τούς καιρούς, χωρη
τική ούσα δγδοήκοντα ή και εκατόν χιλιάδων ανθρώπων μέ ολα. της τά 
παρεκκλήσια, καθώς σημειώνει δ έκ τής τάξεως τών Μινουρίων Φρά- 
τερ Αντώνιος Βένετος έν τώ ά. κεφ. τού Β'. Βιβλίου τής Περιγραφής 
τής αγίας γής* δ όποιος άν καλά και κατά διαφόρους καιρούς έπεσεν εις 
μεγάλους άφανισμούς παρά διαφόρων έχθρών, αλλά τούτο έστάθη όσον 
εις τά έξωτερικά τού ναού και τά καλλωπίσματα* τό δέ ούσιώδες τής 
οίκοδομήςτου εμεινεν είς τό αύτό πάντοτε σχήμα, έξω μόνον αν έγινεν 

είς αύτό τίποτα προσθήκη’ και τούτο τό λέγομεν, διότι φαίνεται πώς 
μερικοί σεβάσμιοι τόποι, ήτοι παρεκκλήσια, δέν ήτον πρώτον είς αύτόν, 
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τά δποία τήν σήμερον περιέχονται χαί περικλείονται εις τον ιοιον τούτον 
Ο.εΐον ναόν, καθώς είναι ή φυλακή τού Χριστού, το παρεκκλησιον τής 
Παναγίας, το παρεκκλησιον τού άγίου Λογγίνου τού έκατοντάρχου, το 
παρεκκλησιον τής διαιρέσεως τών ίματίων τού Δεσπότου Χριστού, ή εκ
κλησία τής αγίας 'Ελένης μετά τού εύρεΟέντος ζωοποιού Σταυρού, το πα- 
ρεκκλήσιον τού στύλου τής μαστιγώσεως, και τών ύβρεων, και άλλα 
ίσως τινά.

Ταύτα ολα νά ήτον ξεχωρισμένα άπό τον άγιον ναόν, καί ύστερον (ώς 
Οέλουσί τινες ιστορικοί Λατίνοι, μέ τούς οποίους συναριθμεϊται καί δ γρά- 
ψας τον ιερόν πόλεμον έν τή ήμετέρα 'Ελληνίδι διαλέκτω 'Ίβων Δουχά- 
ριος Τρήκεως), άφ’ ού έκυριεύθη ή αγία πόλις παρά τών Εύρωπαίων χρι
στιανών, νά τά ήνωσαν μέ αύτδν, καί τόσον άρμοδίως έπέτυχον τού 
σκοπού, ώστε φαίνεται νά είναι οχι ύστερογενής προσθήκη αύτά, άλλά 
μία μόνη άρχαία οικοδομή, ώς ή αύτοψία τδ βέβαιοι. Λέγομεν οε ταύτα, 
διά νά παραστήσωμεν έκ τών τοιούτων διαφόρων μεταβολών, οτι τόσου 
είς τά έσω τού μεγάλου ναού, οσον καί είς τα εξω, καί τά προαύλια, 
δύσκολα πλέον πίπτουσιν είς κατάληψιν τά περισσότερα έκ τών ίστο- 
ρουμένων περί τούτου παρά τώ Εύσεβίω, καί οτι, ώς είρηται, οσον είς 
τδ ούσιώδες, δ ναός έμεινε πάντοτε είς αύτδ τδ ίδιον άρχαίον σχήμα. Οθεν 
δέν άληθεύει δ προμηθείς "ΐβων, λέγουν έν κεφαλαίω ή. τής δ', αυτού διη- 
γήσεως, « πώς πρδ τού να κυριευθή ή Ιερουσαλήμ άπδ τούς Εύρωπαίους 
«χριστιανούς, ή ταφή τού Κυρίου ήμών νάήτον βραχύτι ναίδριον στρογ- 
«γύλον τώ σχήματι οίκοδομηθέν »' ένθα δέν έννοεί αύτδς περί τού ίοίως 
εύκτηρίου τού προσκυνητού τάφου, άλλά περί παντός τού ναού, καθώς 
βεβαιούσι τα καθεξής παρ’ αύτού λεγάμενα* «τώ παλαιώ (ναώ δηλαδή) 
ναόν άλλον πολύ μείζω προσωκοδόμησαν »· οί μετά τον Γοθόβρητον δη
λαδή βασιλεύσαντες.

Ο παρά Λατίνοις ’Αρχιεπίσκοπος Τύρου Γουλιέλμος έν τή περί τού 
ιερού πολέμου ιστορία αύτού λέγει, πώς δ θειος ούτος ναδς έκτίσθη έν 
τή ιερατεία Μαξίμου Επισκόπου Ιεροσολύμων, δ δέ Εύσέβιος λέγει, τού 
Μακαρίου. Καί δέν άντιλέγει δ Γουλιέλμος τώ Εύσεβίω' διότι δ Εύσέβιος 
λαλεί οιά τδν καιρόν δπού άρχισε νά κτίζεται παρά τού αύτοκράτορος, 
καί τότε άρχιεράτευεν δ Μακάριος' δ δέ Γουλιέλμος διά τδ τέλος τής 
οικοδομής, καί τότε άρχιεράτευεν δ Μάξιμος δ τού Μακαρίου διάδοχος.

Σημειωτέον όμως ένταύθα πρώτον, οτι κατά τον Εύσέβιον δ θείος 
ούτος ναός νά ώκοδομήθη διά προστάξεως τού μεγάλου Κωνσταντίνου, 
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προ του νά άπέλθη ή μήτηρ αύτού είς τήν Ιερουσαλήμ· δ όέ Σωκράτης 
Βιβλ. Α\ κεφ. ιζ\ και ό Θεοδώρητος Βιβλ. Λ . κεφ. ιη. έν τή Εκκλη
σιαστική αύτών Ιστορία λέγουσι, πώς νά ώκοδομηΟη παρα τής άγιας Ε
λένης' μάλιστα δέ δ Θεοδώρητος προστίθησι και τούτο, ότι αυτή ή ώία 
άγια 'Ελένη έλαβε και τά βασιλικά προστάγματα τού υιού της, και τα 
έπήγεν είς τήν Παλαιστίνην, τά δποϊα έγραψε πρός τε τόν Ιεροσολύμων 
Μακάριον, καί τούς άρχοντας τών έπαρχιών, νά φροντίσωσι περί τής 
οικοδομής. Τούτη λοιπόν ή φαινομένη διαφορά είς τούς επισήμους τού
τους ιστορικούς εύκόλως θεραπεύεται, λέγοντας, ότι είςταύτηντήν οικο
δομήν τυχαίνει νά νομισΟούν τούτοι οί δύο ένα, δηλαδή δ Κωνσταντίνος 
καί ή 'Ελένη, διότι είς τόν. αύτόν καιρόν, μέ τήν αύτήν Οέλησιν, καί μέ 
κοινήν βοήθειαν έσύντρεςαν καί οί δύο είς τήν οικοδομήν ταύτην" ή καί 
άλλιοςπως νά είπούμεν, 'ίσως καί έμελετάτο μέν τω μεγάλω Κωνσταν
τίνοι τό έργον, έλαβε δέ τό τέλος τό δε διά τής μητρόςτου, καί ούτω δ 
μέν τόν σκοπόν ειπεν έργον, έπειδή καί έτζι συνηθίζεται είς τούς φιλο
σόφους, ή θεωρία νά κρίνεται ένα μέρος τό κυριώτερον κάθε έργου, καθό 
καί λέγεται ή άρχή νά είναι τό ήμισυ τού παντός, οί δέ έπέβλεψαν είς 
τήν εκβασιν τού σκοπούμένου.

Σημειωτέου δεύτερον, οτι αύτός δ ίδιος θείος ναός λέγεται καί τής Ά- 
ναστάσεως, ώς είπομεν έν τοΐς ήδη άνω είρημένοις παρά τώ Εύσεβίω, 
λέγεται καί τού άγίου Γο7<γοθά, ώς αύτός πάλιν δ Εύσέβιος έν τοΐς. έγκω- 
μιοις τού μεγάλου Κωνσταντίνου ίστορεϊ. «Κατ’ αύτό δή τό Σωτήριον 
«Μαρτύρων (οηλαδή τον άγιον Γολγοθάν) οίκον εύκτήριον, παμμεγέθητε 
* ναόν άγιον, καί τά εξής-. Καί ό Σωζόμενος Βιβλ.Β'.κεφ. ά. λέγει, «άμφί 
“τον καλουμενον Κρανίου τόπον»’ καί πάλιν δ αύτός Βιβλ. Β\ κεφ. κς\ 
* Εν τούτω οέ, άμφί τήν τρίτην δεκάδα τής Κωνσταντίνου ηγεμονίας, έξερ- 
«γασθέντος τούέν Τεροσολύμοις νεο.) περί τόν Κρανίου τόπον, δΜέγα.Μαρ- 
« τυρώνπροσαγορεύεται». Καί δ Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατηχήσει ιδ\ 
« Βλέπεις οτι καί τόν τόπον τής Αναστάσεως προεΐπεν ό Προφήτης Μαρτύ- 
* ριον έπικληθησόμενον ; τίνι γάρ λόγω μή κατά τάς λοιπάς έκκλησίας 
».δ τού Γολγοθά καί τής ’Αναστάσεως ούτος τόπος έκκλησία καλείται, 
» άλλά καί Μαρτύρων» ; Τήν αύτήνέκκλησίαν λοιπόν ονομάζει δ άγιος Κύ
ριλλος καί τής ’Αναστάσεως καί τού Γολγοθά. "Οθεν κατά τούτο έννοεί- 
ται καί- το παρα τού Καλλιστου Νικηφόρου λεγόμενον έν τή Εκκλησια
στική αύτού ιστορία, Βιβλίω Η'. « ’Εν έκατέροις τοΐς τόποις, έν τε τώ 
».Γολγοθά καί τωάγίω τάφω»’ όχι πώς νά έκτισε δηλαδή δύο διαφόρους 
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βασιλικάς ξεχωριστά;, αίαν έν τώ Γολγοθά καί άλλην τώ άγίω τάφω, 
καθώς ύπέλαβόν τινες, άλλα αίαν καί τήν αύτήν.

Ο ίδιος λέγεται καί εκκλησία του Σταυρού παρά τώ Βασιλείω Σε
λεύκειας έν τώ κατά ’Ιουδαίων λόγω* « Εκεϊ γάρ τού Κυρίου καταξιώ- 
«σαντος σταυρωθήναι καίταφήναι καί άναστήναιτώ καλουμένω Γολγοθά, 
»έκει καί ή αγία τού Θεού καΟιδρύΟη έκκλησία, έπωνύμως τά σωτήρια 
»του Κυρίου πάθη φέρουσα μέχρι τού νύν, τού Σταυρού δή λέγω καί της 
» Άναστάσεως». Καί έν τώ Άλεξανδρινώ ιστορίζω* « ’Οπτάτου καί Άνικίου 
«Παυλίνου* τούτοις τοίς ύπάτοις γέγονε τά έγκαίνια της έκκλησίας τού 
» αγίου Σταυρού τής οίκοδομηΟείσης παρά τού μεγάλου Κωνσταντίνου, 
»έν τοϊς χρόνοις Μακαρίου Επισκόπου Ιεροσολύμων». Άλλα καί έντοΐς 
περί εικόνων λόγοις τού αγίου Ίωάννου τού Δαμασκηνού, ευρίσκονται 
τοιαύται μαρτυρίαι Σεβηριανού Επισκόπου Γαβάλων άπδ λόγου τού εις 
τά έγκαίνια τού Σταυρού.

Άπό τής τρίβου μέν τοι επί τήν οδόν έπανέλθωμεν, ώς δ λόγος φησίν. 
Ελα^ε λοιπόν τήν πρώτην του οικοδομήν δ θείος ούτος ναός παρά τών βα

σιλέων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, μένοντας εις τήν ιδίαν του δόξαν καί 
καλλονήν, έως εις τόν καιρόν τού αύτοκράτορος 'Ηρακλείου, δστις άρχισε 
νά βασιλεύη έν έτει τού Κυρίου ήμών έξακοσιοςώ δεκάσω πρώτω,ή,ώς άλλοι 
Οέλουσιν, έξακοσιοςώ δεκάτω όγδόω* τώ δέπέμπτω έτει τής βασιλείας αύτού, 
Χοσρόης δ τών Περσών βασιλεύς, κινήσας πόλεμον κατά τών Ρωμαίων, 
κατεπολέμησε πολλά μέρη τής βασιλείας των, καθώς καί τήν Παλαιστί
νην, οθεν καί τά μοναστήρια τής ερήμου κατερήμωσε, καί τούς Πατέρας 
κατέσφαξε, καί τά τείχη τής 'Ιερουσαλήμ έχάλασε, τόν δέ θειον τούτον 
ναόν κατέκαυσε, καθώς καί άλλους πολλούς κατηοάφισε* κατά τού οποίου 
κινήσας πόλεμον δ ρηθείς αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος, έν τώ έβδόμω έτει τής 
βασιλείας αύτού, καί κατά κράτος αύτόν νικήσας, καί τήν Περσίαν κατα- 
στρέψας, καί τήν παρά τού Χοσρόου κυριευθεϊσαν γην τών Ρωμαίων έλευ- 
Οεοώσας, καθώς καί βλην τήν ΙΙαλαιστίνην, καί έπομένως καί τήν 'Ιερου
σαλήμ, όχι μόνον τήν πόλιν έπεριποιήθη βασιλικώς, άνοικοδομώντας τά 
κατεσκαμμένα αύτής τείχη καί τάς άλλαςτης οικοδομάς, άλλά κατ’ 
έξαίρετον τρόπον καί θεοσεβώς. έπεμελήθη καί άνεκαίνισε τούτον τον 
θειον ναόν τής τού Κυρίου ήμών Αναστάσεως, ώστε φανείς είς αύτόν 
δεύτερος μέγας Κωνσταντίνος, ώς ό Ζοροβάβελ είς τόν τού Σολομώντος 
ναόν, τόν εκαμε πλέον έπιφανέστερον καί ένδοξότερον τού πρώτου, ού 
τίνος καί ή είκών έτι φαίνεται διά μουσείου ζωγραφισμένη έν τώ προσκυ-
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νητώ άγίω Γολγοθά (ή οποία κατά το παρόν άμυδρώς φαίνεται, τόσον δια 
τήν πολυκαιρίαν, οσον και διά τον άτμώδη καπνόν τών κανδήλων και 
κηρίων, τά όποια συνάζονται εις τόσον αριθμόν, όταν το ήμετερον έθνος 
έκτελή τάς έπισήμους αγίας έορτάς, κατ αύτήν τήν μεγαλην Ί εσσαρα- 
κοστήν, και μάλιστα ξεχωριστά όταν συμπίπτη τό Πάσχα δμού με τους 
Λατίνους, ή ύστερον άπό μίαν έβδομάδα, ώστε νά άνάπτωνται έως δκτώ 

) χιλιάδες φώτα, δμού δηλαδή και τών Φθόγγων,τών 'Αρμενίων, τών Κο-
πτών καί Συριάνων, και ολα μέ τόσην εύταξίαν και τέχνην, όπου χορη- 
γουσιν εις τούς όφθαλμούς ώραιότατον θέαμα, και μάλιστα κατ’ αύτόν 
τον καιρόν αί νυκτεριναί φωτοχυσίαι τών τόσων φανών και λαμπάδων 
κάμνουσι νά φαίνεται και αύτό τό βαθύτατον σκότος ημέρα δλόφωτος καί 
χρυσήλιος, δαψιλώς ύποκηρύττουσα καί σελαγίζουσα τής έλπιζομένης 
άδιαδόχου λαμπρότητος τάς μαρμαρυγάς* καί αληθινά φαίνεται δ ναός 
ώς άλλος πολύφωτος καί πολύαστρος Ούρανός (α), επειοή καί ένα φώς 
περιαστράπτει τάς όψεις έκ μυρίων λαμπάδων έρανιζόμενον), έπιστα- 
τούντος έν τή οικοδομή τού τότε πατριαρχεύοντος έν τή αγία πόλει Μο- 
δέστου, οστις μέ άκραν ζέσιν ψυχής καί προθυμίαν οχι μόνον έκυβέρ- 
νησεν όσα έσύντειναν εις φύλαξιν τών ψυχών καί τήν ησυχίαν τών τεθλιμ
μένων μοναχών κατ’ έκεϊνον τον καιρόν, άλλά εις τό νά ανακαίνιση καί 
τούς άλλους διακεκαυμένους θείους ναούς έδειξε τόν εαυτόν του άλλον 
‘Ηράκλειον καί Ζοροβάβελ, καθώς τό μαρτυρεί δ μοναχός ’Αντίοχος έν 
τή πρός τόν Εύστάθιον επιστολή αύτου. Αύτη λοιπόν έστάθη ή πρώτη 
κατάπτωσις, καί ή πρώτη μεγαλοπρεπής άνακαίνισις τού θείου τούτου ναού.

Τδ δεύτερον έκαταχαλάσθη δ θείος ούτος ναός (άφίνοντες ώς αμφί
βολα και αβέβαια τα όσα δ Φρά Φραγγίσκος Κβαρέσμιος, έκ τής τάξεως 
τών Μινουρίων, λέγει έν τώ Ε'. Βιβ. τού Β'. τόμου τής 'Ιστορίας τής αγίας 
γής) κατά τδν Κεδρηνδν άπό τούς Σαρακηνούς, όταν καί τόν Ιωάννην 
Πατριάρχην Ιεροσολύμων ζώντα κατεκαυσαν, τάχα πώς έπαρακινούσε 
τόν τότε αύτοκράτορα νά έκστρατεύση κατ’ αύτών.

Το τρίτον αύθις έχαλάσθη εις τούς έννεακοσίους δγδοήκοντα τρεις 
χρόνους άπό τδν Χαλιφέ τού Μπαγδατιού* ή δέ αιτία έστάθη άπό τούς 
Εβραίους, έπειδή καί έγραψαν πρός αύτόν, πώς έρχονται πλήθος πολύ

(α) Καλώς ψάλλει και ή αγία μας ’Εκκλησία το «Ουρανός πολύφωτος ή Έκ- 
κλησια». ‘ r 
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χριστιανών εις προσκύνησιν αύτού, μέ σκοπόν οτι νά κυριεύσωσι τήν ’Ιε
ρουσαλήμ· δ όποιος όπωσδήποτε έδιορθώθη παρά τών χριστιανών και εις 
τας δύο αύτού παρ ’ αύτών κακώσεις.

Το τέταρτον έχαλάσθη αύθις κατά τον Κεδρηνόν (εις τόν βίον Ρωμα
νού τού ’Αργυροπούλου) άπο τδν Σουλτάνου τής Αίγυπτου ’Αζίριον, έν 
τώ χιλιοστώ έννάτω έτει, δ όποιος κάμνοντας πολλά κακά εις τούς χρι
στιανούς, κατέστρεψε καί τον ναόν τούτον είτα αισχιστα καί αύτος κατα- 
λύσας τήν ζωήν, δ διάδοχος αύτού υιός, γεννηθείς παρά τίνος Ρωμαίας 
αιχμαλώτου χριστιανής ούσης, παρακινηθείς απ’ αύτήν, εδωκε θέλημα 
νά τον κάμη όποιος θελήσει' πρεσβεύσας δέ εις αύτον καί δ άνω είρημέ- 
νος αύτοκράτωρ Ρωμανός ’Αργυρύπουλος, έστειλε νά τόν άνακαινίση 
μεγαλοπρεπώς, άλλ ’ άποδούς το χρεών, τδν έτελείωσαν οί μετ’ αύτον 
αύτοκράτορες Μιχαήλ δ Παφλαγών καί δ Κωνσταντίνος δ Μονομάχος, 
πατριαρχεύοντος έν Ίεροσολύμοις τού Όρέστου.

Μετά δέ ταύτα, έν έτειχιλιοςώ έννενηκοςώ έννάτω, έπεσεν εις τάς χεΐρας , 
τών Ευρωπαίων χριστιανών, τήν δποίαν έκράτησαν *έως τό χίλια έκατόν 
όγδοήντα έπτά έτος, εξουσιασθεΐσαν παρ ’ αύτών χρόνους ογδοήντα δκτώ,_ ' 
εις τών δποίων τήν έπικράτειαν έγιναν αύθις καλλωπίσματα καί άνα- 
καινισμοί καί προσθήκαι, ώς ανωτέρω ειπομεν, εις τον θειον αύτον ναόν. 
Ύστερον αύθις, έν τω χιλιοστώ έκατοστώ ογδοηκοστώ όγδόω έτει, διωχθέν- 
των τών χριστιανών, έκυριεύθη ύπό τού Σουλτάνου τής Αίγυπτου Σαλα- 
δίνου, δ'Οεν έκακώθη πάλιν δ ναός παρ’ αύτού καταπολλά, επειδή καί τά
παράθυρα έξέβαλε, καί τούς τόπους αύτών μετά ξηρολίθων έκλεισε, καί 
•τήν δρθομαρμάρωσιν έξέβαλε, καί τά πέριξ έκρέμνισε, καί αύτήν τήν 

‘Ιερουσαλήμ κατηδάφισεν, τήν δποίαν καί εξούσιασαν οί μετ’ αύτον τής 
Αίγυπτου Σουλτάνοι έτη τριακόσια τριάντα, ειτα παρ’ αύτών τήν έλαβεν 
δ περιβόητος τών όθωμανών αύτοκράτωρ Σελήμης* καί άν καλά αναμε
ταξύ εις τήν έπικράτειαν τούτων, τών Αιγυπτίων δηλαδή καί Οθωμανών, 
εύρίσκετο δ ρηθείς θειος ναός εις τήν έξουσίαν τών χριστιανών, περιποι
ούμενος παρά τών κατά καιρούς τής ‘Ιερουσαλήμ Πατριαρχών μέ καθη- 
μερινάς ακολουθίας καί θείας μυσταγωγίας λαμπράς καί μεγαλοπρεπείς, 
και μαλιστα εις τήν έπικράτειαν τών Οθωμανών, πολλά όμως μέρη τής 
αυτού οικοοομής υπό τής παλαιότητος έδέοντο άνακαινισμού, καί άν έδι- 
ορθώνοντο κατά καιρόν καί κατά μέρος παρ’ αύτών διά πολλών έξόδων 
εις τό νά λαμβάνουσιν άδειαν παρά τών έξουσιαστών, πλήν τέλος έφθα- 
σαν εις τόσον, ώστε πολλά μέρη τών τοίχων αύτού άπέβλεπον εις παν
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τελή πτώσιν, καθώς καί ή σκέπη τής μεγάλης τούρλης, ήτοι καμάρας, ώς 
έκ ξύλων κατασκευασμένης, έκ τών οποίων τα περισσότερα έσάπησαν. 
'Οθεν τόσον έκ μέρους τών ήμετέρων, όσον και τών εκείσε ευρισκόμενων 
Φρατόρων (επειδή καί αί έν αύτώ κατοικίαι αύτών και οι τόποι απέβλε- 
πον ήδη εις κρεμνισμον δλοτελή, καί μάλιστα το μέρος τής τούρλης) 
έγίνετο έπιμελής σκέψις καί φροντίς είς τήν διόρθωσιν τούτων προ χρό
νων ήδη ικανών. ’Αλλ’ έπειδή τά μεγάλα έργα (καθώς έστάΟη ενα καί 
αύτο) εύρίσκονται καί εις μεγάλα έμπόδια, έπεσε φιλοτιμία αναμεταξύ 
εις τδν προκάτοχον ήμών καί προς μητρδς θειον αοίδιμον Πατριάρχην 
Κύριον ΔοσίΟεον καί τών Φρατόρων· διότι δ μέν έφιλοτιμεΐτο δικαίως καί 
εύλόγως νά κατορΟωΟή αύτδ τδ μεγαλοπρεπές, καί θειον έργον παρ’ αύτου, 
καί τού γένους ήμών, οί δέ Φράτορες, παρ’ αύτών καί τών γενών' αύτών, 
καί άν καλά καί αύτοί εΐχ ον προστάτας δυνατούς καί ισχυρούς κατά δια
φόρους καιρούς, ώς καί έν τοις καΟ ημάς χρόνοις, τδν οεύτερον Κάρολον 
βασιλέα τής Ισπανίας, δ δποϊος ύπέσχετο νά βοηθήση μέ τούς άλλους 
μεγιστάνους τής βασιλείας του εις τήν οικοδομήν αύτήν μέ έλεημοσύνας’ 
καί πάσαν άλλην ίσχυράν βοήθειαν, καθώς γράφει δ άνω ειρημένος πάτερ 
Αντώνιος (έντώ ίδίω βιβλίω καί κεφαλαίω), καί μάλιστα μέγιστον ύπερα- 
σπιστήν καί αγωνιστήν είχαν τδν βασιλέα τών Γάλλων Λουδοβίκον δέκα- 
τον τέταρτον διά τών κατά καιρούς ευρισκομένων πρέσβεων αύτου έν τή 
’Οθωμανική Ύψηλοτάτη Πόρτα, καί έλάμβανον κατά καιρούς δρισμους εις 
οικοδομήν αύτου, πλ.ήν πάντοτε ύπερίσχυεν δ Πατριάρχης Κύριος ΔοσίΟεος, 
καί άνέτρεπεν αύτούς δι’ άλλων δρισμών αναιρετικών έκείνων* ού τίνος ώς
έκληρώΟημεν καί ήμεϊς ύπδ Θεού τήν διαδοχήν, άνελάβομεν καί τούς ίδιους 
αγώνας' διότι οί μέν Φράτορες, αύΟις διά μεσιτείας, ώς εϊπομεν, τών πρέσ
βεων τού ρηΟέντος βασιλέως Λουδοβίκου έλάμβανον δρισμούς καί άδειαν 
παρά τών κρατούντων ήμών εις άνακαίνισιν, ήμεϊς δέ έξ έναντίας έμπο- 
δίζαμεν την έπιχείρησιν αύτην, φιλοτιμούμενοι νά γένη παρ’ ήμών δ άνα- 
καινισμος εις το καθόλου,καί οχι παρ’ έκείνων, καί έν μέρει. ’ΗκολούΟησε 
οε αύτη ή εύλαβής, καί φιλότιμος, καί φιλόδοξος διαφορά μερικούς χρόνους 
έν τώ καιρώ τής ίερατείας ήμών εϊπομεν δέ εύλαβής διαφορά καί τά 
λοιπά, διότι δ άγών αύτδς έστάΟη τόσον εις τδν ρηΟέντα προκάτοχον ήμών 
Κύριον ΔοσίΟεον, όσον καί εις ήμας, είς τύ νά j
αλλα νά γένη, πλην όχι παρ άλλων, άλλά παρ’ ήμών. "Οθεν όέν είναι 
τούτο πονηρία τών Γραικών, ούδέ απλώς φθόνος, καθώς λέγει 6 ρηΟείς 
Φρά Πέτρος Αντώνιος, είς τόν ιοιον προσόντα τόπον, άλλά ζήλος θείος,
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καί ύπερμάχησις εύσεβής και δικαία, επειδή καί εις τόν καιρόν του αίχμα- 
λωτισμού, ού παρ’ άλλων τινών, αλλά παρά του γένους τών Ρωμαίων έφυ- 
λάχΟη ο άγιος τάφος καί τά λοιπά σεβάσμια προσκυνήματα, καί εις ημάς 
έδόθησαν καί παρ’ αύτού τού λαβόντος πρώτον τήν Ιερουσαλήμ, καί 
παρά τών διαδόχων αύτου, καί τών Σουλτάνων τής Αίγυπτου, καί Χα- 
λιφέδων του Μπαγδατιού, καί παρά του κυριεύσαντος αύτήν έν υστέροις 
αύτοκράτορος Σουλτάν Σελήμη, καθώς φανερώνουν τά παρ’ήμΐν εύρισκό- 
μενα τούτων πάντων καί έγγραφα καί διπλώματα, ήτοι y άτ - σιερίφια, καί 
εϊτικαί αν έχωσιν οί Φράτορες (ώςκαί οί ’Αρμένιοι, καί αί λοιπαί φυλαί) καί 
έν τή άγίαπόλει, καί έντός, καί έκτος, ήτοι μοναστήρια καί έκκλησίας, παρά 
τώνήμετέρων φυλαχΟέντα τά έλαβον, καθώς καί το μοναστήριον τού Σωτή- 
ρος ημών, έν ω κατοικούσι τήν σήμερον οί ρηθέντες Φράτορες, ήμέτερον 
ήν’ διότι ούτοι οίκούντες τό πρότερον έν τώ δρει τής άγιας Σιών έξωθεν 
τής πόλεως, έπειτα έξωσθέντες έκεϊθεν, καί μή εχοντες άλλην κατοικίαν, 
οί τότε ήμέτεροι φιλανθρωπευόμενοι, καί κρίνοντές τους ώς άοελφούς, τούς 
έοέχθησαν έντός τής άγιας πόλεως, παρέχοντες αύτοϊς εις κατοικίαν τό 
ρηΟέν μοναστήριον του Σωτήρος, καν καί αύτοί, προαιρούμενοι νά άρνη- 
Οώσι καί μόνην αύτήν τήν διά λόγου γυμνήν εύχαρίσνησιν εις τούς οω- 
ρήσαντας, λέγουσι πώς το έλαβον μέ χρηματικήν δύναμιν παρά τών έςω- 
τερικών (δηλαδή βία καί δυναστεία, κατά τό σύνηθες αύτών, ώς ιστορεί 
δ ψηθείς Φρά Φραγκίσκος τόμω δευτέρω Βιβλ. Δί κεφ. γ'. σελ. νά.). Καί 
λοιπόν, άν κρίνεται τούτο πονηρία και φθόνος εις ημάς, ζητουντας τά 
πάτρια δίκαια ημών, διατί τάχα δέν νομίζεται πονηρία και φθόνος, καί 
μάλιστα φανερά αδικία, εις τούς καλούς Φράτορας, άγωνιζομένους νά ίδιο— 
ποιηθώσι τά άλλότρια καί τά μή άνήκοντα αύτοϊς ; είδέ καί προφασίζονται 
εις τούτο εύλάβειαν καί ζήλον, διατί νά μή νομίζεται τό ίδιον αύτό καί 
εις ημάς παρ’ αύτών, καί οχι πονηρίακαί φθόνος, ώςλέγουσιν ·, έξω μόνον 
άν θέλωσι νά Οεολογήσωσι κακώς, πώς καί ό * Αγγελος τών Περσών, φθόνω 
καί πονηρία κινούμενος, έφέρετο έναντίον τώ Αγγέλω τών ’Ιουδαίων (α), 
αναμεταξύ εις τούς οποίους κάμμία έναντιότης δέν εύρίσκεται. είμήπού 
ποτέ αρέσκειά τις διαφορετική, έν’οίς ό Θεός ούκ .έδήλωσεν αύτοϊς απο
λύτως και διοριστώς τό άμετάΟετον τής βουλήσεως αύτού, άλλ’ ύπονο- 
ουμενου τού καΟ υπόθεσιν, ήτις δέν είναι αναιρετική τής αγάπης καί συμ·

(α) Δανιήλ ί.
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ζ,ωνίις αύτών. "Ώστε νά αγωνίζεται ό καθένας εις πλήρωσιν τών έργων 
καί όφφικίων αύτού οιά δόξαν Θεού οέν είναι πονηρία καί φθόνος, αλλά 
ζήλος ένθεος έν ένι συνδέσμω τού πνεύματος, μάλιστα οπού εις τού λό
γου μας ήτον έξ αρχής καί άνωθεν σκοπός νά οιορθωθή ες όλοκληρου, 
εις δέ τού λόγου τους έζητείτο διά μόνον το άνήκον αύτοις μέρος ή οιορ- 
θωσις, όπού τό έν μέρει διορθούμενον φανερόν οτι είναι καί μένει άδιόρθω- 
τον. Αλλ’ έπαναληπτέον τον λόγον εις τήν ποοκειχένην ήυ.ίν ύπόθεσιν, 
ή'τις ήκολούθησεν ούτω.

Διατρίβοντες ένΚωνσταντινουπόλει, έν έτει σωτηρίω χιλιοστώ έπτα- 
κοσιοστώ δεκάτωογδόω. πολλάκιςμας έμήνυσεν ό τότε εύρισκόμενοςέκείσε 
εξοχότατος πρέσβυς τού βασιλέως τών Γάλλων Λουδοβίκου δεκάτου πέμ
πτου, Κύριος Μαρκέζ δέ Μπονάκ, νάσυνέλθωμεν δμού καί νά συντύχωμεν 
αμέσως περί τής ύποθέσεως ταύτης, στοχαζόμενος συνετός’ διότι, καθώς, 
είχε το έργον αύτο μεγάλας δυσκολίας πανταχόθεν (έπειοή προσεχώς 
κατά τον αύτόν καιρόν έμελλε νά έλθη καί μέγας πρέσβυς τού Γερμανι- 
κού Καίσαρος, να γένη καί παρ’ αύτού ζήτησις έκ μέρους αύτού τού Καί- 
σαρος διά τήν ιδίαν οικοδομήν, τό όποιον κοινώς ήτον άπαρέσκον καί ήμϊν 
καί τοίς Γάλλοις), έχ ρειάζετο καί άμεσος συνομιλία αναμεταξύ ημών /μ 
αύτού, καί όχι διά μεσαζόντων καί έρμηνέων. 'Ημείς δέ, καί στοχαζόμενοι 
πολλά, άπεποιούμεθα κατά πρώτην σκέψιν τό τοιούτον ζήτημα, τό όποιον 
ήκολούθησεν εις πολλούς μήνας· πλήν όταν έφθασεν ή προθεσμία τής 
θείας θελήσεως καί άρεσκείας, νά άνακαινισθη ό θειος ούτος ναός, συλ- 
λογιζόμενοι πολλά, καί ιδίως καί μετά άλλων θεοσεβών αξιωματικών 
προσώπων, εκκλησιαστικών τε καί πολιτικών, Πνεύματι άγίω κινούμε
νοι, έκρίθη καί άναγκαίον καί ωφέλιμον νά γένη ή τοιαύτη άμεσος συν- 
έλευσις καί συνομιλία' οθεν καί έγένετο τό πρώτον έν ετει, ώς είπομεν, 
τώ σωτηρίω αψιή. μηνί ’ίαννουαρίω. Τελεσθείσης δέ τής πρώτης έν- 
τευςεως μετά τής προσηκούσης τιμής καί δεξιώσεως έκατέρων τών με
ρών, έγένετο ακολούθως καί ή περί τής οικοδομής σκέψις. Πολλών δέ 
Λόγων κινηθέντων, καί δυσκολιών εύλογοφανών προβληθεισών καί έκ τών 
ούο μερών, αί όποΐαι .άπασαι άπέβλεπον το περισσότερον εις διχόνοιαν, 
τέλος έφάνη (Θεού τού αγίου καί μόνου θελήσαντος) τρόπος ένώσεως, θε- 
μελίω,αίνοςχπάνω εί; τοιαύτην συμφωνίαν, βτι ό θείος καί προσκυνητος 
ευκτήριος οικος τού άγιου τάφου ναμενη, ώς είναι καί εύρίσκεται, πάντη 
και πάντως αμετακίνητος, χωρίς νά γένη εις αύτον διόλου τις άνακαι- 
νισμος, ήκ^ννά έγγίζη ψιλή άφή χεφός, ' άς:ο6Ϋί-ουσα είς τινα 
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σιν αύτού, λόγω τάχα ή άνακαινισμού ή καλλωπισμού, καί, τούτου τεΰέν- 
τος βεβαίου καί αμετακίνητου, νάγένη στοχασμός καί μελέτη εις τάλοιπά. 
Τούτο άν καλά πολλά δύσκολον έφάνη καί τή έξοχότητι αύτού, αλλά 
πολλά περισσότερον τω προκουρατόρω τών Φρατόρων του αγίου τάφου, 
παρόντι καί αύτω τότε έκεΐσε (επειδή καί είς τούτο άπέβλεπεν άπας ό 
άγων τών Φρατόρων)’ πλήν τέλος πάντων, άγωνισθέντων ήμών λαμπρώς 
καί σταΟερώς μέ γνώμην ίσχυράν, ότι, άν τούτο δεν βεβαιωΟή, άλλη συν
ομιλία δένκάμνει χρεία νάγένη, βλέποντας ό πρέσβυς το άμετάΟετον τής 
γνώμης ήμών, μετά τούς πολλούς λόγους έστέρχΟη καί έβεβαιώΟη. ΟΟεν 
καί έδόΟησαν έγγραφα καί βεβαιωτικά είς τούτο καί έκ τών δύο μερών, 
παρ’ ήμών μένπρος αύτον, παρ’ αύτού δέ προς ήμάς' έπειτα καθεξής ήκο- 
λούθησαν έν διαστήματι ικανών ημερών αί λοιπαί συνομιλίαι καί αμέσως 
καί έμμέσως, καί γενομένης έπωφελούς καί τίμιας συμφωνίας αναμεταξύ 
ήμών περί τής λοιπής οικοδομής καί άνακαινισμού είς τήν Ύψηλοτάτην 
Πόρταν, τέλος δέ εύρέΟη εύλογον νά άκολουθήση καί αύτη τοιουτοτρόπως' 
νά οοΟή παρ ήμών ιδίως ίκετήριος αναφορά, νά δοθη ήμΐν άδεια νά άνα- 
καινίσωμεν τούς ανήκοντας ήμΐν τόπους έν τώ Οείω ναώ, χωρίς τίνος βλά
βης τών Φράγγων καί τών άλλων φυλών, καί νά δοθη καί άλλη αναφορά 
κατά τόν αύτον καιρόν καί τύπον έκ μέρους τού πρέσβεως, ότι νά δοθη 
άδεια καί είς αύτούς νά άνακαινίσωσι τούς άνακαινισμού χρήζοντας προσή- 
κοντας αύτοΐς τόπους έν τώ άγίω ναώ μέ τήν Οέλησιν τών Ρωμαίων, καί 
χωρίς τίνος βλάβης ή αύτών ή τών άλλων φυλών. Δοθεισών ούν τών 
τοιούτων αναφορών έν τή άνωτάτη Πόρτα, Οείω βουλήματι εοόΟη τοτοι- 
ούτον θέλημα, πλήν ήτον νά γένη ό τοιούτος άνακαινισμός μόνον είς τούς 
ήμετέρους τόπους καί τών Φράγγων, καί όχι καί είς τούς τόπους τών 
άλλων φυλών. ’Εδακνε δέ τούτο ήμάς, διότι έμειναν τά λοιπά μέρη τού 
ναού τών άλλων φυλών αδιόρθωτα καί ακαλλώπιστα, καί ήτον ό άνα- 
καινισμος τού ναού έξ ήμισείας διωρΟωμένος, το οποίον, καθώς είπαμεν, 
ποτέ δέν το ήΟέλαμεν' οΟεν εύρισκόμεΟα μέν είς λύπην καί άΟυμίαν περί 
τούτου, έπειδή καί ήΟέλαμεν νά ίδούμεν έν τή ζωή ήμών τήν παντελή διόρΟω- 
σιν τού ναού είς δόξαν τού έν αύτω ταφέντος, πλήν δέν εύρίσκαμεν τρό
πον εύλογοφανούς αίτιας νά γένη παρ' ήμών καί ή τοιαύτη ζήτησις. ’Αλλ’ ό 
εύρίσκων πόρον έν τοΐς άπόροις τί οίκονομεΐ; έπροβαλλον οί πολυχρόνιοι 
Αύθένται καί διοικηταί τής Ύψηλοτάτης Πόρτας, ότι είς τήν οικοδομήν 
ταύτην ζητοΰσι παρ’ ήμών νά φϋλαχθώσι δύο τινά' ένα, τό τίμιον τής 
’ϊώηλοτάτης Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος, καί άλλο, νά μή άδικη-
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Οώσιν αί έχουσαι τόπον λοιπαί φυλαί τών χ ριστιανών ενοον του θείου ναού 
μέ τήν αιτίαν τής τοιαύτης οικοδομής. ΟΟεν (νά είπώμεν και ήμεϊς) 
σκιρτώντες τώ πνεύματι μετά σκέψεως ικανής άπεκριΟημεν τούτο' ταύτα 
και τά δύο φυλάττονται ακριβώς, άν ή κραταια Βασίλεια όριση νά άνα- 
καινισθούν απλώς ολοι οί άνακαινισμού δεόμενοι τόποι ενοον τού ναού, και 
νά δοΟή άδεια, οτι ή κάθε φυλή νά διορΟώνη τούς ίδίους αύτών τοπους. 
Συννεύσαντος δέ τού άγιου Θεού, έκρίΟη αρεστή rt γνώμη αύτή, καί εύΟύς 
μέ μεγαλωτάτην εύγνωμοσύνην συγκατανεύσαντες είς τούτο, άνέφερον 
τήν ύπόθεσιν τώ κραταιοτάτω και ευσπλαγχνικωτάτω ήμών Άνακτι, καί 
ώρισε καί έδόΟη ή τοιαύτη άδεια μέ ύψηλότατα αύτού χάτ-σιερίφια, 
ενα είς ημάς, το όποιον οικεία χειρί το έδωκεν έν ταϊς χερσίν ήμών ό 
υψηλότατος καί εύσπλαγχνικώτατος ύπέρτατος Επίτροπος, καί άλλο είς 
τον πρέσβυν, έν οις σημειώνονται καί αί λοιπαί φυλαί' ίοίως όμως είς τδ 
δοΟέν ήμιν χάτ-σιερίφιον, κατά τήν ξεχωριστήν αίτησιν ήμών, έοόΟη έ'τι 
ήμίν άδεια νά άνακαινίσωμεν ού μόνον τά ένδον τού θείου ναού, αλλά καί 
τά έκτος τούτου, τά όποια κατ όνομα περιέχονται είς το ρηΟέν χάτ-σιε- 
ρίφιον, καί είς τούς άλλους ορισμούς, ών τήν περίληψιν μεταφρασΟεισάν 
σημειούμεν ένταύΟα έν τή ήμετέρα άπλή διαλέκτω, είς κατάληψιν καί 
χαράν τών εύγ/ωμόνως άναγινωσκόντων* καί έχει ούτως.

ή περίληψις του ύψηλοτάτου χάτ-σιεριφίου.

4-Κξοχώτερε τών Μουσουλμάνων κριτών, υπέρτερε τών προεστώτων 
ορΟοοοςων, πηγη τής επιστήμης και αληθούς γνώσεως, έπαίρων τάς ση
μαίας τής οικαιοσύνης καί πίστεως, κληρονόμε τών προφητικών καί θεό
πεμπτων έπιστημών, ϊδιε. τή θεία χάριτι καί βοηΟεία, Κινταχί Αχμέτ 
’Εφέντη, κριτά τού Χαλεπίου, αύξηνΟείη σου ή αρετή’ καί κλέος τών ενδό
ξων και μεγάλων, συναΟροιστα τών έπισημων, καί εύγενών αρετών, ιδιε τή 
χάριτι καί άντιλήψει τού αθανάτου Βασιλέως, τής Υψηλής μου Πόρτας 
Καπιτζηπαση Αχμέτη, αίωνιζέσΟω σου ή δόξα* καί πρωτότυπον τών έν-

Λ* \ . 1 ‘
οοςων και προεστωτων τής ένδόξου μας Πόρτας πρώην Τεφτερτάρη. Μου- 
σ.αφά καί άπδ τού μεγάλου μας Επιτρόπου τούς αγάδες Μουσταφά, αύ
ξηνΟείη ύμών ή δόξα.

' θ βασ'-λικός μας ύψηλος όρισμδς, γνωστόν έστω ύμϊν, ότι
Χλέος τών Πατριάρχων, ό νύν Πατριάρχης τών Ιεροσολύμων Χρό- 
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σανθος, και άλλοι Ρωμαίοι ίερεΐς, έοωκαν εις του λογου μας άρζιχάλι (ή
τοι αναφοράν), εις το όποιον φανερώνουν, πώς με το νά εοοθη βασιλικός 
ορισμός μέ τάς συνθήκας όπου περιέχει κατα τόν φετφάν (ήτοι νομικόν 
κεφάλαιον) και τήν στράταν τής κρίσεως, ό όποιος διαλαμβάνει, οτι μέ 
τό νά έχάλασεν άπό τήν πολυκαιρίαν ή μεγάλη καμάρα τής εκκλησίας 
τής 'Ιερουσαλήμ τής Καμαμέ ονομαζόμενης, και άλλοι μερικοί τόποι, οί 
όποιοι είναι οιωρισμένοι τοΐς μοναχοΐς Φραντζέζοις, καί χρειάζονται άνα- 
καινισμον, νά άνακαινίζωνται άπό τούς Φραντζέζους ιερείς, όμως νά μή 
πειράζωνται μέ τήν πρόφασιν του άνακαινισμού οί τόποι όπου είναι οιωνι
σμένοι εις τούς Ρωμαίους, ’Αρμενίους, καί εις το λοιπόν ύπηκοον τής βα
σιλείας μου. Και μέ τό νά είναι βέβαιον πώς ή τή ρηθείση καμάρα συ
νημμένη καί τοΐς Ρωμαίοις όιωρισμένη εκκλησία τού αγίου Κωνσταντί
νου, καί τό ύπ’ αύτή μαγερεΐον, θέλουν πέσει εις τόν τής οικοδομής και
ρόν, νά άνακαινίζωνται κατά τήν παλαιάν στάσιν άπό τούς Ρωμαίους' 
καί προσέτι το έξω τής Καμαμέ ονομαζόμενης έκκλησίας τοΐς Ρωμαίοις 
όιωρισμένον καμπαναρεΐον, καί ή παρακείμενη αύτω εκκλησία τού αγίου 
Ιακώβου μέ τό νά έχάλασαν, καί μέ τό νά είναι φανερόν πώς, αν τύχη 
νά πέση τό καμπαναρεΐον, θέλει καταβάλει τήν ρηθεΐσαν μεγάλην κα- 
μάρανΤ μέ το νά είναι ύψηλον το ρηθέν καμπαναρεΐον, νά χαμηλώση ό
σον είναι δυνατόν, καί νά άνακαινίζεται άπό τούς Ρωμαίους- καί αν τύχη 
εις τόν άνακαινισμόν νά άκολουθήση μέ λάθος καμμία βλάβη εις τήν μι- 
κράν καμάραν όπου είναι επάνω εις τόν λεγόμενον τάφον τού Χριστού, 
καί κάμνη χρεία, νά άνακαινίζεται μέ τον ορισμόν μας, καί μέ τήν εΐδησιν 
τών Ρωμαίων, κατά τό πρώτον σχήμα καί τήν στάσιν, καί κατά τήν 
στράταν τής κρίσεως,. όμως νά μή βαλθή χειρ κατ’ ούδένα τρόπον εις 
τάς πέτρας τού ρηθέντος τάφου, αί όποΐαι άν είναι καί τεθλασμένα’, νά 
μήν άλλαχθούν, άλλάνά μένουν καθώς ήτον. Μάς έπαρακάλεσαν, άν κρε- 
μνίση εις τόν άνακαινισμόν τής μεγάλης καμάρας ή εκκλησία τού αγίου 
Κωνσταντίνου, και τό ύπ αύτή μαγερεΐον, καί τό χαλασμένον καμπα
ναρεΐον, καί ή παρακειμένη αύτώ έκκλησία τού άγιου Ιακώβου, κατά τάς 
ρηθείσας συνθήκας νά- άνακαινίζωνται' καί άν άκολουθήση μέ λάθος άνα- 
μεταξύ εις τόν άνακαινισμόν τής μεγάλης καμάρας κάμμίας λογής βλάβη 
εις τήν μικραν καμάραν όπου είναι επάνω εις τον τάφον τού Χριστού, καί 

άνακαινισμόν, νά άνακαινίζεται μέ τήν εΐοησιν τών ί’ωμαίων 
ιερέων εις τήν παλαιάν στάσιν, κατά τήν στράταν τής κρίσεως’ νά άνα
καινίζωνται προς τούτοις κατά τάς παλαιάς στάσεις οί τοΐς Ρωμαίοις, 
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*Αρμενίοις, και άλλοις ύποκειμένοις τής Βασιλείας μας ίερεύσι οιωρισμε- 
νοι, χαλασμένοι, και άνακαινισμού χρήζοντες τόποι’ έγυρεύθη φετφάς οι 
αύτήν τήν ύπόΟεσιν, καί εδωκε φετφάν δ σοφώτερος τών κατα βάθος σο
φών, καί έναρετώτερος τών εύσεβών έναρέτων Σεχουλισλαμης Μουφτής 
μας Απτουλλάχης, πώς μέ το νά χρειάζωνται άνακαινισμον τα κελλια 
του έν 'Ιερουσαλήμ Καμαμέ όνομαζομένου παλαιού μοναστηριού, οι 
Ρωμαίοι καί Φραντζέζοι έγκάτοικοι ιερείς εκείνου του μοναστηριού είναι 
τής κρίσεως νά ανακαινίσουν μέ όρισμον εκείνα τά κελλία κατά τήν στά
σιν όπου εύρίσκονται, χωρίς νά προσθέσουν τι' καί πάλιν του έν Ιερου
σαλήμ Καμαμέ όνομαζομένου παλαιού μοναστηριού μερικοί τόποι μέ τό 
νά έγκρέμνισαν, καί μερικοί νά άνθιζαν, καί νά όιεσπάσΟη ή οικοδομή, καί 
νά χρειάζωνται άνακαινισμον, αν Οελήσουν άπό τούς έγκατοίκους οίΦραν- 
τζέζοι καί οί Ρωμαίοι ιερείς νά ανακαινίσουν μέ όρισμον εκείνους τους 
τόπους κατά τήν παλαιάν στάσιν όπου εύρίσκονται, χωρίς νά προσθέσουν 
ςι, μέ τήν κρίσιν δέν εμποδίζονται' καί μέ το νά έκαμεν άρζι καί ταλ- 
χίσι (ήτοι νά έφανέρωσεν) εις τήν Βασιλείαν μας ό ύπέρτατος ’Επίτροπος 
καί μέγιστος Συμβουλάτωρ, ή εύταζία του σύμπαντος, δ διατακτής τών 
τάξεων τών έθνών, ό ύψηλός κατά τήν διάνοιαν καί τά επιχειρήματα Βεζί
ρης ένδοξός μας γαμβρός καί τέλειός μας ’Επίτροπος ’ΐμπραχήμ Πασάς (ού 
ό ύψιστος Θεός νά διαιωνίζη τήν δόξαν καί νά αύξάνη μέ τήν βοήΟειάν του 
τό κράτος του), πώς ό σοφώτερος τών κατά βάθος σοφών Ρούμελι Και ta- 
σκέρης ’Αχμέτ Έφέντης (ού ό Θεός νά διαιωνίζη τάς άρετας) με όλων 
τών μεγάλων (ους δ Θεός νά πολυπλασιάση μέχρι τής οευτέρας παρου
σίας) Ούλεμάδων τήν ψήφον, εδωκε χοτζέτι διαλαμβάνον πώς είναι τής 
κρίσεως νά άνακαινίζωνται κατά τήν παλαιάν στάσιν καί κατά τον ρη- 
θέντα τρόπον οί άνακαινισμον χρήζοντες τόποι, έδόΟη άδεια κατά το βα
σιλικόν μας χάτ-σιερίφι νά άνακαινίζωνται κατά τον φετφάν εις τήν πα- 
λαιάν στάσιν οί επισκευής χρήζοντες τόποι. Ομως μέ τό νά είναι τό 
άναγκαιοτερον τών βασιλικών ύποΟέσεων, καί τό χρειωδέστερον τήςΑύ^ 
τοκρατορικής Μεγαλειότητος, ή τήρησις τού νόμου, καί μέ τό νά έλπίζε- 
ται άπό λόγου σου (καθώς άπαιτεί ή σοφία καί πίσ^ις) μεγαλωτάτη όρθό- 
της, καί εις κάθε υπόθεσιν σύμφωνος τώ νόμω κίνησίς, διά νά μή γένη 
κατ ούοενα τρόπον κανένα έργον εναντίον τή κρίσει, καί νά άνακαινισθούν 
κατα τον ρηθεντα τρόπον οί άνακαινισμού χρήζοντες τόποι, χωρίς νά 
•φοστεθήτι, οιορίζομεν έσένα μουβελάν, διά νά έπιστατής δεσποτικώς, 
κα. όμας .ούς προρρηθέντας σάς οιορίζομεν μουμπασίρηδες εις τό νά 
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ενεργήσετε κατά τήν στράταν τής κρίσεως αύτήν τήν ύπόθεσιν μέ τήν 
έπιστασίαν τού ρηΟέντος. Λοιπόν, καθώς σάς προστάζομεν, νά πηγαίνετε 
εις τον τόπον, καινά στοχασΟήτε, καί νά κάμετε κέσφι μέ μεγαλωτά- 
την επιμέλειαν καί ακρίβειαν, μέ επιτηδείους μεϊμάρηδες καί μαθημα
τικούς γεωμέτρας, τόσον τήν ρηΟεϊσαν έκκλησίαν τού άγίου Κωνσταν
τίνου καί τό μαγερεϊον, καί το καμπαναρείον, καί τήν παρακειμένην αύτω 
εκκλησίαν τού άγίου Ιακώβου, όσον ακόμη καί τούς παρά ταύτα τ·ϊς 
Ρωμαίοις, Αρμενίοις, καί τοις λόιποϊς ύποκειμένοις τής Βασιλείας μου 
ίερεύσιν ίδιους χαλασμένους καί άνακαινισμού χ ρήζοντας τόπους, καί νά 
ίοήτε τήν στάσιν καί το σχήμα, καί μετρούντες τό μήκος, βάθος καί 
πλάτος του, νά το κάμετε σιτζίλι καί χοτζέτΓ καί άνίσως, χωρίς νά 
πειραχΟούν μέ τήν πρόφασιν τού άνακαινισμού οί τόποι όπού δέν είναι 
διωρισμένοι εις τού λόγου τους, αναμεταξύ εις τον άνακαινισμού τής με
γάλης καμάρας κρεμνίση ή συνημμένη αύτη εκκλησία τού άγίου Κων
σταντίνου, καί τό ρηΟέν μαγερεϊον, ή συνέβη μέ λάθος εις τον καιρόν τού 
άνακαινισμού κάμμία βλάβη εις τήν μικράν καμάραν όπού είναι επάνω εις 
τον τάφον τού Χριστού, καί χρειασΟή άνακαινισμον, νά μή εμποδίζετε 
τούς Ρωμαίους νά τά άνακαινίσουν κατά τήν παλαιάν στάσιν, καί τήν 
στράταν τής κρίσεως, χωρίς νά προσθέσουν τι' νά μή έμποοίσετε προς 
τούτοις νά άνακαινίσουν κατά τήν διωρισμένην αύτοϊς εκκλησίαν τού 
άγίου 'Ιακώβου καί τό καμπαναρείον όπού είναι χαλασμένου. Όμως εις 
αύτήν τήν ύπόθεσιν είναι άναγκαία μεγ'αλωτάτη σκέψις, πίστις καί σύμ
φωνος τοις νόμοις κίνησις, εις τρόπον όπού άνίσως καί παρακινηΟήτε άπό 
φιλαργυρίαν, καί συγχωρήσετε νά γένη εργον παρά νόμον, καί εις τούς 
άνακαινισμού χ ρήζοντας τόπους άν παρατρέξετε τούς όρους τής παλαιός 
στάσεως, καί μεταβάλετέ τι, ή ύψώσετε και εκτείνετε, και τούς τόπους 
όπού είναι μέ πλίνθους άοήσετε νά γένουν μέ τούβλα, καί εκείνους όπού 
είναι μέ σίοηρον καί ξύλα φοινίκων νά κατασκευασΟούν μέ πελεκημένα 
ούζ καί σάτζ ξύλα, καί εκείνα όπού δέν είναι λευκόν καί κόσμος νά λευ- 
κανθήκαί νά κοσμηΟή, ή νά έκτανΟή χειρ εις τούς λίθους τού τάφου, εις 
κάμμίαν σας πρόφασιν καί δικαιολόγημα δέν Οέλομεν δώσει άκρόασιν, 
άλλά βέβαια θέλετε ύποπέσει βαρεία ποινή' οθεν νά μή νικηΟήτε άπό χρή
ματα, άλλα με πίστιν να πολιτευΟήτε, καί εις τον βασιλικόν μας ορισμόν 
κατά τό ιερόν μας χάτ-σιερίφι νά ύπακούσετε, καί νά ποοσέχετε νά μή 
γένη κάμμία κίνησις εναντία.

Εγράφη (κατά το έτος δηλαδή τών Οθωμανών) έν έτει χιλιοστώ έκα-
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τοστώ τριακοστώ πρώτω, εις τήν δεκάτην πέμπτην του Ρεμπίουλ Άχΐρ, 
οπερ συμπίπτει άπο τής τού Κυρίου ημών γεννησεως εν ετει χιλιοστώ 
έπτακοσιοστώ δεκάτω έννάτω" το δέ ίσον τού χατ-σιεριφιου (οπερ οηλοι 
γράμμα άγιον) ήτοι ή έννοια ήν αυτή' κατά τήν περ^ηψιν τού βασιλι
κού ημών ορισμού νάκινηΟήτε καί νά προσέχετε νά μή γένη κάμμία εναν

τία κίνησις.

Περίληψις ήτοι ή έννοια του βασιλικού ορισμού, 

του δοθέντος ιδίως και ξεχωριστά εις ημάς·
Κλέος 

χ ομένου
ών Πατριάρχων Πατριάρχα τών Ιεροσολύμων Χρύσανθε' έρ- 
τού παρόντος μου ορισμού, γνωστόν έστω, οτι με το να μας

έφανέρωσε τό καύχημα τών ηγεμόνων τ 
σταντινουπόλει ευρισκόμενος ένοοζοτατος

ς του Μεσία, ό έν Κων- 
τοϋ βασιλέως τήςφράν-

τζας Μαρκέζ δέ Μπονάκ, πώς χρήζει άνακαινισμού ή μεγάλη καμάρα 
τής έν Ιερουσαλήμ Καμαμέ όνομαζομένης εκκλησίας, καί μερικοί τοίς 
ίερεύσι τής Φράντζας ίδιοι τόποι, καί νά μάς έπαρακάλεσε νά μή έμποοισΟή 
ό άνακαινισμος, καθ’ όσον συγχωρεϊ ή κρίσις, εις τον καιρόν τού άνακαι- 
νισμοΰ τής ρηΟείσης καμάρας άνίσως άκολουΟήση μέ λάθος κάμμία βλάβη 
εις τήν μικράν καμάραν οπού είναι επάνω εις τον όνομαζόμενον τάφον 
τού Χριστού, καί χρειασθή άνακαινισμόν, νά ανακαινίζεται μέ τήν είδη- 
σιν τών Ρωμαίων και τού Πατριάρχου" όμως νά γένη προσοχή εις το νά 
μή βαλΟή χειρ εις τάς πέτρας τού ρηθέντος τάφου, αί όποίαι αν είναι καί 
τεΟλασμεναι να μη αλλαχΟούν, αλλά νά μένουν καθώς είναι" καί μέ τού
τον τον τρόπον, μέ τό νά έδόθη ορισμός μέ τάς συνΟήκας όπου περιέχει, 
καί κατά τό δηλωτικόν άδειας βασιλικόν μας χάτ-σιερίφι, εις τό νά άνα- 
καινισΟούν κατά τήν στράταν τής κρίσεως έκ μέρους τών Φραντζέζων οί 
προσήκοντες τοϊς Φραντζέζοις ιερεύσι οιωρισμένοι καί άνακαινισμού χρή- 
ζοντες τοποι, έντελλόμεΟά σοι τώ ρηΟέντι Πατριάρχη ήάτόςσουνά πη- 
γαινης, ή νά οιορίσης άπο τούς πιστούς σου ιερείς μερικούς, οί όποιοι νά 
είναι εκεί παρόντες έν όσω νά λάβη τέλος δ άνακαινισμος" οΟεν κινούμε- 
νος κατά τον δρ.σμόν μας, ή άτόςσου νά ιταρασταΟής εις τόν καιρόν τοϋ 
ανακαινίσου, ή άπό τούς αιστούςσου ιερείς νά διορίσης τινάς, όζοϋ έν 
οσφ να λαόη τέλος να μή αναχωρήσουν καί άνίσως εις τόν καιρόν τοϋ 

^α“!σ.γν με λάθος κάμμία βλάβη εις τήν μικράν καμάραν 
ε.να. έ.,ανω εις τον τάφον, κατά τόν βασιλικόν μας ορισμόν μέ τήν
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νά ανακαινίζεται, όμως εις τάς πέτρας τού ρηθέντος τάφου νά 
μή έκτανθή χειρ κατ’ ούδένα τρόπον, άλλ , άν είναι και τεθλασμεναι, νά 
μή άλλαχθούν, και νά μένουν καθιος είναι* εις αυτό να προσεχής πολλά, 
και νά έπιμεληθής, και κινούμενος κατά τον βασιλικόν μας ορισμόν, άπό 
τήν εναντίαν κίνησιν να φυλαχθής.

Ετερος ορισμός εις τόν Πασάν ήτοι Ηγεμόνα τής Ιε- 
• ρουσαλήμ, ο όποιος έδόθη ύςερον άπό τό χάτ-σιερίφι, 

διάνα άσπρισθή ό θειος ναός άφ’ού άνεκαινίσθη, 

μέ τό νά μή έγράφη εις τό χάτ-σιερίφι τούτο 
ρητώς, ήτοι τό νά άσπρισθή.

Ηγεμών τών ενδόξων ηγεμόνων, μεγάλε τών συνετών μεγάλων, εςου- 

σιαστά δυνάμεως καί δόξης, κύριε τιμής και μεγαλοπρεπείας, ίοιε τή 
βοηθεία τού Υψίστου, Πασά τών Ιεροσολύμων Ιμπραχήμ Πασά, αιω- 
νιζέσθωσου ή δόξα* και έξοχώτερε τών μουσουλμάνων κριτών, υπέρτερε 
τών προεστώτων ορθοδόξων, πηγή τής επιστήμης και αληθούς γνώσεως, 
έπαίρων τάς σημαίας τής δικαιοσύνης καί πίστεως, κληρονόμε τών προ
φητικών καί θεόπεμπτων επιστημών, ίδιε τή θεία χάριτι καί βοήθεια, 
Καδή τών 'Ιεροσολύμων, αύξηνθείη σου ή αρετή.

’Ερχομένου τού παρόντος μου ορισμού, γνωστόν ύμΐν έστω, οτι ό διε
ξοδικός ορισμός, όπου είχε δοθή παρελθόντως, μέ τάς συνθήκας οπού περι
έχει, καί μέ χατ-σιερίφι μας δηλωτικόν άδειας διά τόν άνακαινισμόν κατά 
τήν παλαιάν στάσιν τής μεγάλης καμάρας τής έν 'Ιερουσαλήμ Καμαμέ 
ονομαζομένης εκκλησίας καί μερικών τόπων, περιέχει, ότι άνίσως μέ 
λάθος άκολουθήση εις τόν άνακαινισμόν κάμμία βλάβη εις τήν μικράν κα- 
μαραν, όπού είναι επάνω εις τον νομιζόμενον τάφον τού Χριστού, καί χρεια- 
σθή άνακαινισμόν, νά άνακαινίζεται κατά τήν παλαιάν στάσιν, μέ τήν ει- 
οησιν τών Ρωμαίων ιερέων. Όμως όχι μόνον έγινε σφοδρά προσταγή νά 
γένη προσοχή εις το νά μή βαλθή χειρ εις τάς πέτρας τού ρηθέντος τάφου, 
αι όποϊαι, άν είναι και τεθλασμέναι, νά μή άλλαχθούν, καί νά μένουν κα
θώς είναι, άλλ εοόθη και ςεχωριστός δρισμος εις το νά έπιστατήση ε?ς 
αύτήν τήν ύπόθεσιν δ Ρωμαίος Πατριάρχης Χρύσανθος, καί άν θελήση 
τινάς νά κινηθή εναντίον τού δρισμού μας, νά τό φανέρωση εις την Βασι
λείαν μας. Καί μέ τό νά μάς έφανέρωσαν, ότι τά πέριξ τής μικράς καμά-
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ρας·, όπου είναι επάνω είς τον ρηθέντα τάφον, όντα περιπεφραγμένα με 
μάρμαρα, και μήκαλούσης χρείας νά σουβαόισθούν, ήτοι να ασπρισθούν, 
τώρα μέ τήν πρόφασιν του σουβά, όπου έμβαίνει είς τους τόπους όπου ανα
καινίζονται μέ τήν βασιλικήν μας άδειαν, έχουν σκοπον έναντιον του βα
σιλικού μας ορισμού νά σουβαδίσουν και τήν μικράν καμαραν, εσείς οι I 
προρρηθέντες νά μή άφήσετε εναντίον του βασιλικού μας ορισμού νά 
βαλθή παντελώς χειρ μέ κάμμίαν πρόφασιν εις τας πέτρας τού ρηθέντος 
τάφου και νά σουβαδίσουν τήν καμάραν του* και ανίσως οωσετε θέλημα, 
καί συγκατανεύσετε νά βάλουν χ έρι μέ κάμμίαν πρόφασιν εις τας πέτρας 
καί είς τήν καμάραν τού ρηθέντος τόπου, νά ήξεύρετε βέβαια πώς θέλετε 
ύποπέσει βαρεία ποινή/Όθεν μέ μεγαλωτάτην προσοχήν καί ακρίβειαν νά 
κυβερνηΟήτε κατά τήν περίληψιν τού παρόντος βασιλικού μας δρισμού, καί 
νά μή κάμετε κάμμίαν εναντίαν κίνησιν* ούτω ποιήσατε εξ άποφάσεως.

.Lù; τούτο δέ τό εργον, καθώς καί είς τάς λοιπάς πάσας συμβαινού- 
σας ύποθέσεις τού παναγίου τά^ου, έχρημάτισαν συνδρομηταί καί συνερ- 
γοί, έν μέν τή ίεραρχεία τού αοιδίμου θείου ήμών Κυρίου Δοσιθέου ό έν 
μακαρία τή λήξει σοφιοτατος Αύθέντης, μέγας διερμήνευσής καί εξ απορ
ρήτων τού βασιλικού κράτους, Κύριος ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος’ έπί 
θέ τής ήμετέρας Οείω έλέει πατριαρχείας πάλιν δ σοφότατος υίδς αύτού, 
προύην μέν ήγεμών πάσης Μολδοβλαχίας, τανύν δέ πάσης Ούγγροβλα- 
χιας ήγεμών καί δεσπότης, Κύριος Ιωάννης Νικόλαος Βοεβόδας, συνάμα ‘ 
τώ έν μακαρία τή λήξει αύταδέλφω αύτού Αύθέντη πάσης Ούγγροβλα- 
χιας Κυριω Ιωάννη Βοεβοοα, ως και εν τώ καιρώ αύτής τής οικοδομής 
και τού έργου εφανη άγρυπνός τε καί ένθερμος συναγωνιστής, καί σύμ
βουλος έχέ’φρων, καί γλώσσα μεθερμηνεύουσα τά παρ’ ήμών λεγόμενα 
εντελώς, είλικρινώς καί γενναίως, ό τότε μέν περίβλεπτος μέγας έρμη- 
νευς τής κραταιάς Βασιλείας, νύν δέ Αύθέντης πάσης Μολδοβλαχίας Κύ
ριος Ιωάννης Γρηγοράσκος Γγίκα Βοεβόδας,' δ έγγονος μέν ύπάρχων άπδ 
Ουγατρδς τού ρηθέντος μακαρίτου σοφωτάτου Αύθέντου Κυρίου Αλεξάν
δρου, άοελφιδούς δέ τού είρημένου υιού αύτού, τού ήδη ήγεμονεύοντος έν 
τή Ούγγροβλαχία. Εις δέ τά γεγονότα πολυάριθμα έξοδα καί είς ταύτην 
τήν ανακ,αινισιν, καί είς τας λοιπάς καθεξής γεγονυίας μεγαλοπρεπείς οι
κοδομάς, ώς είς τόν καθόλου άνακαινισμδν τού σεβασμίου μοναστηριού 
τών Αρχαγγέλων έν τή αγία πόλει 'Ιερουσαλήμ, καί είς τήν έκ βάθρων 
οικοδομήν τού έν ’ΐόππη (ήτοι ’ΐάφφα) ξενώνος, είς άνάπαυσιν τών θεοφι-
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λών προσκυνητών, ποιοι τάχα έχρημάτισαν χορηγοί; Εκ μέν τών πλου
σίων καί ύπερόχων του γένους ημών βέβαια ούοείς’ συνέκλεισε γάρ ό 
Θεός τάς καρδίας αύτών είς ενοειζιν του πλουτου της χρηστοτητος αύτού, 
ένεργουντος καί τελειουντος τήν δύναμιν αύτού έν ταϊς άσθενείαις' επειδή 
καί έκ τής ύστερήσεως καί αδυναμίας τών λοιπών εύλαβών χριστιανών 
ωκονόμησε τήν χορηγίαν αύτών, διά κόπων καί μόχθων καί διαφόρων 
περιηγήσεων ήμετέρων (λέγομεν γάρ καί ήμεϊς κατά τον θειον Απόστο
λον τεταπεινωμένω συνειδότι, έ à ν θ έ λ ω κ a υ χ ή σ a σ 0 a ι, ο ύ κ ε σ ο μ a t 
άφρων, αλήθειαν γάρ έοώ) καί τών λοιπών αδελφών καί πατέρων 
τής κοινότητας τού παναγίου τάφου’ έβοήθησαν όμως έν τή ανακαινίσει 
τού παναγίου τάφου, καί μάλιστα τής τούρλης, οί μεγάλοι δοκοί καί ή 
λοιπή ύλη, ήτοι σίδηρος καί καρφία μεγάλα καί’μικρά, τά όποια έπεμψε 
προ χρόνων πολλών δ y ρηματίσας μεγαλοπρεπέστατος ήγεμών έν τή Ούγ- 
γροβλαχία αοίδιμος Σερμπάνος Καντακουζηνδς, δ όποιος υπό άκρας εύ- 
λαβείας καί παρακινήσεως τού · προκατόχ ου ημών αοιδίμου Κυρ Δοσιθέου 
εκινηθη να ανακαίνιση τον άγιον τούτον ναόν οι' εξόδων μεγαλοπρεπών, 
καί ήρξατο τού σκοπού, πλήν ήκολούθησαν έμπόδια πολλά, θελήσαν- 
τος ίσως τού άγίου Θεού νά έλθη είς έκβασιν έν τω παρόντι καιρώ καί 
οχι έν έκείνω. Μέ πόσην δέ τιμήν, δόξαν καί εύκλειαν έγένετο ή τοιαύτη 
οικοδομή έν τω γένει ημών, είναι κατάδηλον έκ τού ύψηλοτάτου αύτο- 
κρατορικού χάτ-σιεριφίου καί τών λοιπών ορισμών, έν οίς οηλοποιούμεθα 
ήμεϊς έφοροι τών λοιπών φυλών καί έπιστάται, τδ όποιον καί τούτο (λέ
γομεν δέ πάλιν τδ αληθές μετά συνοχής καί λύπης καρδίας) δεν τό έγνώ- 
ρισαν οί ήμέτεροι, νά προσφέρωσι τήν προσήκουσαν καν διά λόγου ευχα
ριστίαν αύτω καί μόνω τω άγίςο Θεώ.

Δέν πρέπει ένταύθα νά σιωπήσωμεν καί το έχέφρον, διακριτικόν, βαθύ
νουν, καί τό κατά πάντα συνετόν καί πεπειραμένον, καί έτι το εύγνωμον 
τού ανω είρημένου έξοχωτάτου πρέσβεως τών Γάλλων* διότι, άν καλά 
καί άπό τδ ένα μέρος, καί μάλιστα κατ’ αύτήν τήν αρχήν, τόν είχαμεν 
άκρον ανταγωνιστήν καί ύπέρθερμον, καί διόλου άκλινή είς τά παρ ’ ημών 
εύλόγως προτεινόμενα, άφ’ ού όμως έγνώρισε καί έβεβαιώθη τήν δυσκο
λίαν οια μακρών καί πολλών συνομιλιών, καί ότι, άν άρχίση άλλεοτρό- 
πως, η ώς ήμεϊς λέγομεν, άναγκαίως έχει νά άκολουθήση ένα έκ τών ούο, 
ή νά μή δοθή ποτέ άδεια παρά τής Ύψηλοτάτης Πόρτας, ή, άν δοθη, νά 
άκολόυθήσωσι πολλαί ταραχαί, καί μάλιστα μέ άμφίβολον πέρας καί 
δλέθριον, δ'θεν καί μέ άκραν φρόνησιν, οχι μόνον έπείσθη εύρωμόχος είς 
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τά Χέχθέντα, αλλά έμεινε καί μέ άκραν σταθερότητα εις τά συμφωνηθεν- 
τα καί άχρι τής τελείας πληρώσεως τής οικοδομής. Δεν έφανη έν τώ μ- 
ταξύ το γραικικον και το γαλλικόν, άλλα μόνον το χχριστιανικόν το αυ .ο 
οέ έγίνετο και έν τή αγία πόλει αναμεταξύ τών ήμετερων και τών Φρα- 
τόρων, επειδή μια και τή αύτή σύμπνοια (οί έν άλλοις κατα παντα ως επι 
το πλεΐστον άσύμφωνοι) έσύντρεξαν καί τά δύο μέρη, όθεν καί τάς χρείας 
ημών άνεπλήρωσαν εκείνοι, καθώς καί τάς έκείνων οί ήμέτεροι, καί ένο- 
μίζοντο οί διορισμένοι τόποι έκάστου έθνους ώς ίδιοι καί μόνοι τού καθ’ 
ένος, καί ούτως άρχισε καλώς έν τω αψ ι Οί έτει, μηνί Μαΐω, καί έτε- 
λείωσεν ευτυχώς έντώ αψκί μηνί Μαρτίω, εις τιμήν καί μνημόσυνον 
μέν αθάνατον τών άγωνισΟέντων καί κοπιασάντων εις αύτδ τούτο, δόξαν 
δέ καί ύμνον αύτού τού αγίου Θεού, τού πρωταιτίου καί συναιτιου και 
τελειωτοΰ πάντων τών αγαθών, οντος έπιτρόπου έν τώ Αποστολικώ Πα- 
τριαρχιχώ άγιωτάτω Θρόνω τής ημών Μετριότητας, και κατ εξοχήν έφο
ρου τής τοιαύτης οικοδομής τού πανοσιωτάτου καί έλλογιμωτάτου με
γάλου ’Αρχιμανδρίτου τού παναγίου τάφου και αύταδέλφου ημών αοιδί
μου κυρ Νεοφύτου.

Σημειωτέον όμως έν τώ τέλει καί τούτο, οτι ό θείος ούτος ναός είναι 
είς σχ,ήμα σταυρού, πλήν οχι εντελώς καί κατά ακρίβειαν' διαιρείται δέ 
εις τρία μέρη, είςαύτήν τήν βασιλικήν έκκλησίαν τής άγιας Άναστάσεως, 
εις τήν οποίαν είναι καί δ ζωοδόχος Τάφος τού Κυρίου, εις τήν τού σεβα
σμίου και προσκυνητού Γολγοθά, καί εις τήν τού τιμίου Σταυρού' ονο
μάζεται όμως τήν σήμερον κοινώς άπας άγιος Τάφος.
, Ποία δέ είναι ή ωφέλεια και ή καρποφορία πρός τούς απερχομένους 

εις προσκυνησιν τού παναγίου Τάφου, και τών λοιπών έκείσε σεβασμίων 
προσκυνημάτων, έν τω ύστάτω τού παρόντος πονηματίου κεφαλαίω 
είρήσεται.
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Κ Ε Φ A Λ A I Ο Ν Ιθ'.

Οτι ή προς τήν Ιερουσαλήμ οδοιπορία καί προσ-

κύνησις τών χριστιανών αρχαία έστίν-

σ ε β ή ς, φησίν ή θεία Γραφή, ε ί ς βά0 ο ς κακών έ μ π ε σ ώ ν κα
ταφρονεί, έπειδή σκοτίζεται, και έχει μεμιασμένον και τον νουν του και 
τήνσυνείδησίντου.Τοιούτοί είσι καί τινες νέοι αιρετικοί έν τή Δύσει άναφυέν- 
τες, άντιφερόμενοι πρός τοϊς άλλοις καί κατ ’ αύτής τής εύλαβείας καί 
προσκυνήσεως τών αγίων τού Σωτήρος τόπων, οΐ τινες πρός σύστασιν τής 
κακοδοζίας αύτών φέρουσιν εις το μέσον καί λόγον τίνά, ώς αύτοί λέγουσι, 
του αγίου Γρηγορίου Νύσσης κατά τής τοιαύτης προσκυνήσεως. Αλλ 
έγειρέσΟωσαν ψευδοπροφήται, άναφανήτωσαν αιρετικοί, φυέτωσαν σχισμα
τικοί, ύποσχεΟήτωσαν τοϊς άκολουΟούσιν αύτοΐς τον Ούρανον, άπειλήτω- 
σαν αιωνίους κολάσεις πάσι τοϊς μή άκολουΟούσιν αύτοΐς' καυχάσΟωσαυ 
εαυτούς είναι ’Αγγέλους ές Ούρανου, ένεργήτωσαν σημεία καί δυνάμεις, 
άκολουΟησάτω αύτοΐς άπας ό κόσμος, βλασφημησάτωσαν τινές μέν τήν 
πίστιν, τινες δέ τάς παραδόσεις τής καθολικής τού Χριστού ’Εκκλησίας' 
λοιδορείτωσαν τούς εκκλησιαστικούς οικονόμους καί δούλους Χριστού* 
σαλευΟήτω ή γη, ήχησάτω ή θάλασσα, πιπτέτω ό Ούρανός' ταύτα πάν
τα καί τά όμοια γινέσΟω* σταΟήτω δέ τό ρήμα τού Θεού τό άποκαλυφθέν 
έν ταΐς άγίαις Γραφαΐς καί έν τοϊς Οείοις Πατράσι, καί δικαιωθήσεται ή 
σοφία άπό τών τέκνων αύτής' λατρευσάτωσαν τά έθνη έκαστον ον έαυτώ 
Θεόν έζελέζατο', βλασφημείτωσαν οί αιρετικοί τούς άγίους καί τα άγια’ 
ήαεϊς δέ αετά τής αγίας τού Χριστού ’Εκκλησίας προσκυνούμεν καί λα- 
τρεύομεν ένα καί μόνον Θεόν άληΟινόν, τήν άγίαν καί όμοούσιον Τριάδα' 
προσκυνούμεν δέ ήτουν τιμώμεν τούς άγίους καί τάς τών άγιων εικόνας, 
προσκυνούμεν ήτουν τιμώμεν τόν τίμιου Σταυρόν, τό ζωοποιόν Εύλον τού 
τιμίου Σταυρού, τόν άγιον καί ζωοδόχον Τάφον τού Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, τόν άγιον ΓολγοΟάν, τήν άγίαν ΆπρκαΟήλωσιν, τό άγιον Σπη
λαίου τής κατά σάρκα τού Κυρίου ημών γεννήσεως, τό πάτημα τού Σω
τήρος τό έν τώ ορει τών Ελαιών, τόν άγιον καί Θεομητοραόν Τάφον έν 
τή Γεθσημανή, καί τούς λοιπούς άγίους τού Σωτήρος ημών τόπους, ον 
τρόπον προσεκύνησαν καί έτίμησαν αύτούς οί πατέρες ημών άπό τού και
ρού τών άγίων ’Αποστόλων άχρις ήμών. Τούς δέ άποποιουμένους τήν τοι-
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αύτψ τιμήν, ώς παρά τήν εκκλησιαστικήν παράόοσιν καί ύποτύπωσίν 
καί διδασκαλίαν τών αγίων Πατέρων διδάσκοντας, καί τάς αγίας Γραφάς 

. παρεξηγούντας, καί εις τά θελήματα αύτών βιάζοντας και παρασύροντας, 
μετά τής αγίας έβδομης Οικουμενικής Συνόδου άναθεματίζομεν καί άπο- 
ποιούμεθα. ‘Ινα δέ μή καί πρόσκομμα εις τινας ανευλαβείς καί αμαθείς 
τών ήμετέρων γίνωνται, εχοντες αρχηγούς τον Καλβΐνον καί τονΑουτέ- 
ρον, εις παράστασιν τής αλήθειας καί ανατροπήν τού ψεύδους αύτών, όύο 
τινά νά άποδείςωμεν έν τω παρόντι κεφαλαίω ήναγκάσθημεν' πρώτον, · 
ότι ή εις τούς αγίους τόπους οδοιπορία έστάθη αρχαία καί πατροπαρά
δοτος, απ’ αύτον τον πρώτον αιώνα τής συστάσεως τής ’Εκκλησίας αδιά
κοπος καί κατά διαδοχήν άχρι του νυν’ καί δεύτερον, νάδιαλύσωμεν τούς 
οπωσδήποτε ίσχυροτέρους λόγους καί βλασφημίας, όπου μεταχειρίζονται 
πάντες οί τή τιμή καί εύλαβεία τών αύτών αγίων τόπων μαχόμενοι.

Το πρώτον δείκνυται έκ τε τής αγίας Γραφής, έκ πολλώντε Συνόοων 
καί ρητών τών Πατέρων, καί εξ αύτης τής πραξεως της καθόλου Εκ- 

/μ κλησίας. Καί εις μέν τήν Οείαν Γραφήν (α) δ Θεός διατάττει, Γνα πάντες 
οί υιοί Ισραήλ τρις τού έτους εις τήν σκηνήν ή εις τον ναόν τού Θεού 
πόρεύωνται καί προσκυνώσιν, ήν τινα έντολήν δ ‘Ελκανά καί ή γυνή αύ- 
τού σπουδαίως έφύλαττον (β)' καί δ Κύριος δέ προς τήν μητέρα αύτού 
καί τον Ιωσήφ ταύτα παρίστησι (γ)' ού μήν δέ αλλά καί τών εθνικών 
πολλοί παρατηρήσαντες αύτήν φαίνονται τάς ιδίας πατρίδας καταλιμπά- 

(£) νοντες εις τήν ‘Ιερουσαλήμ προσκυνήσαι ερχόμενοι, ών καί ό Αίθίοψ εύ- 
νούχος ών καί μακρόθεν ερχόμενος, καί τής εις τήν αιώνιον ζωήν είσαγού- 

(μ) σης επέτυχε (δ). ’Αλλά καί δ Παύλος έσπούδαζεν, εί δυνατόν ήν, φθάσαι τήν 
^2*/ Πεντηκοστήν εις την Ιερουσαλήμ’ ω δή καί 'Ιερώνυμος επόμενος έν τή 

πρός Μαρκέλλαν (ιζ .) αύτού έπιστολή δείκνυσι το όσον καλόν είναι νά υπά- 
γωσιν οί χριστιανοί εις τούς άγιους τόπους' καί ’Ανδρέαν δέ τον ’Απόστο- 

f ζ > λον ή αύτού περιήγ-ησις μαρτυρεί πολλάκις είς προσκύνησιν τής ‘Ιερουσα
λήμ γενέσθαι, και παλιν εις τό κήρυγμα έπιστρέψαι.

Εκ οέ τών Πατέρων, έξ ών καί τό άρχαϊον τής συνήθειας παρίσταται.
( 7. έ μέν Εύ^έβιος φησί (Βιλ. ΣΤκεφ. ιά.) οτι ό ’Αλέξανδρος ’Επίσκοπος Καπ- 

πάδοξ, δς καί γέγονε Πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων, καί τέλος τιμίως έμαρ- 
τύρησεν, έπορεύθη είς Ιερουσαλήμ προσκυνήσαι τούς αγίους τόπους. 'θ

(α) AeuTtp. ις\ (β) Βασιλ, ά. (γ) Λουκ. β'. Ιωάν. ιβ'. (δ) Πράξ. ή.
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αύτός Εύσέβιος Βιβλίω Γύ εις τόν βίον Κωνσταντίνου, και 'Αρ.€ρί^ζ 1
έν τώ έξοδιχώ λόγω τού Θεοδοσίου, έπαινούσι τήν άγίαν 'Ελένήν, οτι εύ- 
χής ένεκα έπορεύθη εις Ιερουσαλήμ. Σωζόμενος Βιβ. ΒΖ. κς'. «Τών έγ- 
» καινίων τήν ήυέραν οί Τεροσολυμϊται κατ έτοςποιούσιν ώς και μνήσεις 
»έν αύτή τελείσθαι, καί δκτώ ημέρας εφεξής, συνιέναιτε σχεδόν πολλούς 
« έκ πάσης τής ύφ’ ήλιον, οί καθ’ ιστορίαν τών ιερών, τόπων πάντοθεν
* συντρέχουσι κατά τόν καιρόν ταύτης τής πανηγύρεως ». Ταύτα ©ησί καί i
Θεοδώρητος’ «απάντων, ώς έπος είπεϊν, τώνφιλόθεωνέκείσε θεόντων«·. 'θ 
άγιος Νικόλαος έτι νέος εύχής ένεκα έπορεύθη εις ’Ιερουσαλήμ, ώς μαρ
τυρεί ό Μεταφραστής. Τό αύτό μαρτυρεί καί Ιερώνυμος Βιβλίω περί τών $
ένδοξων βίων, έν τώ βίω τού ’Αλεξάνδρου’ επειδή ούτος ό ’Αλέξανδρος 
ήτον εκατόν έτη προτού Κωνσταντίνου, καί ήτον ίερομύστης, δν καί Οαυ- 
μασίως έπαινούσιν ού μόνον ό Καισαρείας Εύσέβιος εις τήν εκκλησιαστικήν 
του ιστορίαν, καί άλλοι πολλοί αρχαίοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί, αλλά 
καί αύτοί οί άντιφερόμενοι εις τούτο Μαγδεμπούργοι (έκατοντάδι τρίτη 
κεφ. ί. έν τή άρχή), έξ ού γνωρίζεται τό ψεύδος τού λόγου αύτών παρι- 
στώντος, οτι αί εις τούς αγίους τόπους πορείαι νά άρχισαν έπί τού μεγάλου 
Κωνσταντίνου, δ καί κατωτέρω πλατύτερου έλεγχθήσεται. Ο αύτος Ιε
ρώνυμος έπιστολή ιζ \ πρός Μαρκέλλαν λέγει, ώς είρηται καί κεφ. ί. Μα
κρολογία είναι κατά τό παρόν νά άναδράμη τινάς άπό τήν άνάληψιν τού 
Κυρίου καί εως τής σήμερον, καί νά άριθμή, τίνες έπίσκοποι, τίνες μάρ
τυρες, τίνες όμολογηταί, καί τίνες διδάσκαλοι έκ τών διαλαμψάντων εις 
τήν εκκλησιαστικήν διδασκαλίαν ήλθον εις Ιερουσαλήμ, νομίζοντες βε
βαιότατα ότι δλιγοθτερον νά είναι εύσεβεϊς, δλιγώτερον επιστήμονες, καί 
μήτε, ώς λέγεται, νά έλαβον τήν μακαρίαν χείρα τών αρετών, άνίσως 
καί δέν ήθελαν προσκύνηση τον Χριστόν εις εκείνους τούς τόπους, εις τούς 
όποιους πρώτον ελαμψε τό Εύαγγέλιον άπό τού τόπου τού πάθους καί τής 
καταοίκης. Ομοίως καί έπιστολή κζ\ περί τής άποβιώσεως Παυλίνης 
φησί’ « τίνος έθνους άνθρωποι έν τοίς άγίοις τόποις ούκ έρχονται » : Καί 
έπιστολή μς·'. στρός Ρούστικον, δς ηύχήθη πορευΟήναι εις τούς άγιους 
τόπους τής Παλαιστίνης, «άπόδος, φησίν, ά παρόντος τού Κυρίου ύπέ- 
» σχου’ άοηλος γάρ έστιν ό τών ανθρώπων βίος’ μήπως ληφθής προ τού 
«πληρώσαι τήν ύπόσχεσιν». Καί έπιστολή ρνδ'. νουθετεί τόν Δεσιδέριον 
tva ελΟη εις τούς αγίους τόπους, καί μεταξύ τών άλλων λέγει « αληθώς
» τό προσκυνήσαι, όπου έστησαν οί πόδες τού Κυρίου, μέρος πίστεώς έστιν ». 
Πουλπίκιος Βιβλίω Β'. τής ίερας ιστορίας περιγράφων Ελένης τής μα-
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καρίας τήν πρσσκυνήσιν, λέγει « Θαυμαστόν έστιν ίδείν έν 'Ιερουσαλήμ, 
* οτ*. έν τώ τοπω, έξ ου δ Κύριος ανεληφθη εις Ουρανούς, έως του νυν 
» διαφυλάττεται τά ίχνη τών ποδών αύτου, και συνερχόμενων πολλών 
” πιστών έκ πολλών τόπων εις αύτον τον άγιον τόπον, και λαμβανοντων 
” τι τής πατημένης κόνεως, όμως ουδεμίαν αισθάνεται ζημίαν ή άμμος, 

σ— "άλλά σώος καί ακέραιος εύρίσκεται έν τω τόπω αύτης». Παυλΐνος έπι- 
^’1( στολή ιά. προς Σεβήρον, « ούκ άλλος, φησίν, δ πόθος έ'λκει εις 'Ιερουσα-

» ?.ήμ τούς ανθρώπους, είμή ίνα τούς τόπους, έν οΐς παρών ήν δ Χριστός, 
'^7ΐι '^ίσωσι καί ψηλαφήσωσιν ». Ό Ιερός Αύγουστίνος επιστολή ρλζ . προς 

τον κλήρου καί λαόν τής Ίππώνης λέγει, « έξελέξαντο μέσον τι ώς έκκοι- 
»νού συμφώνου δεθέντος άμφότεροι πορευθήναι εις τήν άγίαν γην». Ο 
αύτός λέγει έν τώ ιβ\ περί πόλεως Θεού, πώς ένας εύλαβής προσκυνητής 
τδ άγιον χώμα, δπού έπηρεν από τον περίαυλον τού άγίου τάφου, τδ είχε 

' κρεμάση μέσα εις τδ κελλίτου, διά νά μή πειράζετ^ι άπδ δαιμονικαίς 
φαντασίαις, καί ύστερον έδεήθη τών εις τήν παροικίαν εκείνην Οεοφιλε- 

■ στάτων ’Επισκόπων νά δώσουν θέλημα νά γένη εκκλησία έκεϊ δπού ήθελε 
ι παραχωθή εκείνο τδ σεβάσμιον χώμα. Κασσιανδς Βιβλ. Δ\ περί τών δια

ταγών τών έξαρνουμένων κεφ. λά. μνημονεύει μοναχών τινών, οίτινες
εύχής χάριν έπορεύθησαν εις τούς άγίους τόπους τής Ιερουσαλήμ, καί
φησι « τινές τών άοελφών έκ τών σοφών τής Αίγυπτου ήλθον εις τούς άγίους 
» τόπους προσευχής χάριν». Σωκράτης Βιβλ. Ζ'. κεφ. παραληγοντι γρά
φει « Εύδοκίαν τήν γυναίκα Θεοδοσίου τού Μικρού έλθεϊν εις 'ΐερουσα-
*λήμ, ώς ηύξατο». Ό Μεταφραστής γράφει διά τον άγιον ’Αλέξιον τδν
άνθρωπον τού Θεού, οτι έπήγεν εις ολας τού κόσμου τάς εύγενικωτέρας

, εκκλησίας εύχής χάριν, καί πόσω μάλλον εις Ιερουσαλήμ; θ Παλ- 
7ί 1 / λάδιος Επίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας κεφ. ριγλ γράφει, ότι Φιλο-

ρώμος δ πρεσβύτερος δύο φοραίς έπήγεν εις 'Ιερουσαλήμ χάριν προσκυ- 
νησεως, και κεφ. ριη. γράφει, οτι ή άγία Μελάνη, εύρισκομένη εις 'Ιε
ρουσαλήμ, εόεχετο τούς ερχομένους έκεί έκ πάσης τής Οικουμένης προσ-

^ση^Μ^χυνήσεως χάριν. Μαυρίκιος διάκονος τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης 
.Εκκλησίας, δπού έσύνθεσετδν Συναξαριστήν, γράφει εις τήν 0\ τού Οκτω
βρίου, δτι ό ’Ανδρόνικος καί ή Αθανασία έπηγασιν εις τήν 'Ιερουσαλήμ 
καί εις τήν κή.τούαύτού λέγει, οτι έπήγεν εις τήν 'Ιερουσαλήμ είςπροσ- 

A-Wc /| κύνησιν. 'Ο άγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων γσάοει
βίον Μαρίας της Αιγύπτιας, οτι e-πηγαίνασι πλήθος χριστιανών πολύ ζα-’ 
««« εις Ιερουσαλήμ εις προσχύνησιν. Τις Πατριζία ονο'ματι 
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Ρουστικία έταξε νά ύπάγη εις ’Ιερουσαλήμ, εις προσκύνησιν τών άγιων 
τόπων, και διαβαίνουσα είς Βυζάντιον νά μισευση απ έκεϊ’ ό όέ άγιος 
Γρηγόοιος ό Διάλογος τήν ήλεγξε κατά πολλά διά γράμματος, διατί άρ
γησε νά πληριόση τήν ύπόσχεσίν της. Ο Πάπας Γρηγόοιος δ β . επι
στολή ά. προς Λέοντα βασιλέα τον Ίσαυρον λέγει’ «ήρξαντο άπδ ολου τού 
«κόσμου οί άνθρωποι πετώμενοι ώς αετοί είς τά 'Ιεροσόλυμα παραγίνε- 
» σθαι, καθώς ειπεν δ Κύριος, όπου το πτώμα, έκεϊ καί οί αετοί. 
» πτώμα ό Κύριος, αετοί ύψηλοπετεις οί ευσεβείς καί φιλόχριςοι άνθρωποι». 
Ό Χρυσόστομος 'Ομιλία ζ '. είς τον Ματθαίον φησίν’ « ούδείς δέ έτερος 
» λαμπρόν καί περιφανές εκείνο το χωρίον έποίησεν, άλλ’ ή μόνον αύτος 
» (ήτοι δ Χριστός γεννηθείς)’μετά γούν τον τόκον εκείνον άπδ τών περά- 
» των τής Οικουμένης έρχονται οψόμενοι τήν φάτνην καί τής καλύβης τόν 
» τόπον, ώσπερ άνωθεν δ IIροφήτης προανεφώνησε λέγων, ο ύ δα μ ώ ς έλα- 
» / ί ς η έ ν τ ο ί ς ή γ ε μ ό σ ι ν Ιούδα». Καί ή Εκκλησία ψάλλει Κυριακή 
τών Βαίων ώδή γί καί έ. « ’Λσατε λαοί θεοπρεπώς έν Σιών, καί εύχήν από* 
» οοτε έν Ιερουσαλήμ»’ και, «Σιών Θεού όρος το άγιον»’ και, « ίερου- 
» σαλήμ κύκλω τούς οφθαλμούς σου άρον, καί ϊοε συνηγμένα τά τέκνα 
» σου έν σοί’ ιδού γάρ ήκασι μακρόθεν προσκυνήσαι τώ βασιλεϊ σου ». 
Ό μέγας Ιουστινιανός διατάξει τεσσαρακοστή γράφει’ « πάσι γάρ φανε- 

» ρόν τό τήν άγίαν Άνάστασιν (ήτοι τό Πατριαρχεϊον τής 'Ιερουσαλήμ) 
» τούς έκ πάσης τής Οικουμένης έκεΐσε συ^ρέοντας (ών το πλήθος άπει- 
» ρον έίπεΐν) καί ύποδέχεσΟαι, καί τρέφειν, καί ποιεΐσθαι δαπάνας άμετρους 
» τε καί παρά πάσας έλπίδας τοΐς έκεΐσε άθροιζομένοις άρκούσας, κατά 
»τήν θαυματουργίαν του μεγάλου Θεού καί Σωτήρος ήμών Ιησού Χρί- 
» στού, τού πλήθος άμύθητον έξ δλίγων Ορέψαντος άρτων, καθ’ ημέραν 
» άρχομένην καί δυνατήν καθεστάναι πλήθει βοηθεΐν τοσούτω ». Ό Κο
σμάς δ μοναχός έν τώ γ \ τροπαρίω τών Αίνων ψάλλει’ «’ΕξέλΟετε έθνη, 
» έξέλΟετε καί λαοί, καί Οεάσασθε σήμερον τον βασιλέα τού Ούρανού ώς 
» έπί θρόνου Χερουβικοΰ έπί πώλου εύτελους τήν Ιερουσαλήμ προσεπι- 
» βαίνοντα, πώς νυμφεύεται ώς σώφρονα τήν νέαν Σιών »’ νέαν δέ Σιών 
καίνέαν Ιερουσαλήμ λέγει δ Παμφίλου Εύσέβιος είς τόν βίοντού αγίου 
Κωνσταντίνου, ώς είρηται έν τοΐς έμπροσθεν, τόν ναόν τής αγίας Ανα- 
στάσεως, έν ω δ άγιος Τάφος καί δ άγιος Γολγοθάς, ’ έν οίς ένυμφεύθη τήν 
’Εκκλησίαν δ Κύριος. Ό Δαμασκηνός Ιωάννης ψάλλει είς τόν πρώτον 
ήχον τής Οκτωήχου, «Κυκλώσατε λαοί Σιών, καί περιλάβετε αύτήν»' 
καί είς τήν ογδόην ωδήν τού αγίου Πάσχα, « ΎΑρον κύκλω τούς δφθαλ- 
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» μούς σου Σιών, και ίδε’ ιδού γάρ ήκασί σοι, Οεοφεγγεϊς ώς φωστήρες, εκ 
» δυσμών, και βο^ρά, και θαλάσσης, και έώας, τα τέκνα σου, έν σοι ευλο- 
”γοΰντα Χρίστον είς τούς αιώνας». Εν τω βιβλιω τω καλουμένω I ε- 
ροντικω γράφει, ότι μοναχός τις εύλαβής γενόμενος 1 ρηγόριος όνομα οιη- 
γήσατό μοι, ότι πόθος μοι έπεισήλΟεν άπελθεϊν είς την Ιερουσαλήμ, και 
ποοσκυνήσαι τήν του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου Αναστασιν και παν- 
τας τούς έκεϊσε σεβασμίους τόπους. Και δ Τουρουνένσης Γρηγόριος, πα
λαιός καί ελλόγιμος άνήρ, βεβαιιόνει έν τω περί δόξης τών Μαρτύρων, 
ότι παλαιά έγίνοντο κάποια πιττάκια άπό το χώμα τής αγίας γής ζυ
μωμένα, καί έπέμποντο είς τήν τετραπέρατου Οικουμένην προς διαφόρους 
άσΟενείας ώφέλιμα, το όποιον καί τώρα γίνεται καί άπό ημάς τούς Ρω
μαίους, καί άπο τούς Λατίνους καί ’Αρμενίους, καί μοιράζονται είς τον 
κόσμον.

Άπ’ άρχής λοιπόν έπήγαιναν είς προσκύνησιν τής άγιας Ιερουσαλήμ 
άπο ολον τόν κόσμον οί εύλαβείς χριστιανοί, καθώς καί Παυλίνος επιστολή 
ιά. διηγείται' δΌεν καί δ Άδριχόμιος μαρτυρεί εκείνο, δπού ημείς δμολο- 
γούμεν διδαχΟέντες άπό τήν αίσΟησιν, ό'τι οί προσκυνηταί όπου εκεί άπο- 
Ονήσκοντες έΟάπτοντο είς τον τόπον τής ταφής τών ξένων, δπού ήγορά- 
σΟη μέ τά άργύρια τής τιμής, δπού έπωλήΟη άπο τον ’Ιούδαν δ πολύτι
μος Χριστός, είς είκοσιτέσσαρας ώρας λύονται καί γίνονται κονιορτός* τό 
οποίον μαΟούσα καί ή αγία 'Ελένη, όταν έπήγεν εκεί, έπήρεν άπ εκείνο τό 
χώμα καί έφόρτωσε τόσα καράβια καί το έστειλεν είς τήν παλαιάν Ρώ
μην' καλείται δέ ό τόπος, οπού έτέΟη εκείνο τό χώμα, Κάμπος άγιος έως 
καί τής σήμερον.

Αρκετή είναι ή ιστορία Ζαχαρίου τού Πατριάρχου νά βεβαίωση τήν 
προσκύνησιν τών άγίιον τόπων, δποία έστίν' δ γάρ Χοσρόης επήρε τό 
τίμιον ξύλον άπό τήν 'Ιερουσαλήμ καί τό έφύλαξεν ώς τό ηύρε βουλλω- 
μενον, το όποιον λαβών δ μέγας Ηράκλειος τό έπήγε μόνος του είς Ιε
ρουσαλήμ, καί τό έβαλεν είς τον άγιον ΓολγοΟαν, καί τό ύψωσεν δ τότε Πα
τριάρχης, καθώς ποτέ τό ύψωσε καί ό Μακάριος Πατριάρχης επί Κωνσταν
τίνου τού μεγάλου, καί προσκυνήσας τούς αγίους τόπους δ Ηράκλειος άνεχιό- 
ρησε. Θεοδώρητος έν τή έρμηνεία τού ρλά. Ψαλμού, «Αύτη ή κατά- 
«παυσις μου είς αιώνα αίώνος», ταύτα φησί' « Σύ ειπας, ώ 
» Δέσποτα, καί ύπέσχου άναπαύεσΟαι τή Σιών άεί, καί τούτο δέ τετύχηκε

•έρατος ει γαρ ό παλαιός νεώς έρημος διά τήν ’Ιουδαίοι μανίαν έγέ- 
-νετο, άλλ’ ούν έκεί πάλιν καί τού Σταυρού, καί τής Άναστάσεως. καί
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» τής 'Αναλήψεως τά χωρία διά τής θείας ήξίωτο χάριτος, καί έκ πάσης 
« γής και θαλάσσης συντρέχουσιν άπαντες την έν έκείνοις άναβλύζουσαν 
» εύλογίαν άρύσασθαι. Ώδε κατοικήσω, οτι ήρετισάμην αυτήν. 
» Και τούτο τέλους τετύχηκε, και εναλλαγή τις τών οίκων έγένετο* καί ό 
" προφητικός δέ λόγος τής Σιών έμνημόνευσεν* έν έκείνη δέ καί ό τού 
» Σταυρού καί τής Αναστάσεως τόπος ». Ησύχιος* « Καί τίνος χάριν ού τώ 
λ Ορονω τού Θεού προσκυνεϊν μάλλον, αλλά τω ύποποδίω παρακελεύεται ; 
» ποίω δέ ολως ύποποδίω ; άρα τή γή ; Ό γάρ Ο ύ ρ αν ός μ ο ι, φησί, G ρ ό- 
»νος, ή οέ γή ύποπόδιον τών ποδών μου* καί μήν προσκυνεϊν ήμιν 
«στοιχείοις ούκ εξεστιν* άλλά τούτον λέγει τον τόπον, ον δι’έτέρου Ψαλ- 
» μού έξέθετο τηλαυγέστερον, Π ρ ο σ κ υ ν ή σ ω μ ε ν ε ί ς τ δ ν τ ό π ο ν, ο ύ 
«έστησαν οίπόδες αύτού* λέγει δέ τον Γολγοθαν* εκείνος γάρ ον- 
« τως υπό τούς πόδας αύτού τής σαρκός κατά τον καιρόν τόν Σταυρού γε- 
«γένηται». Ταύτα έν τώ βί τόμω τής Σειράς έν τή ερμηνεία τού ίή. 
Ψαλμού* καί κατωτέρω ό αύτός* «Ύψος άρα τού Θεού Λόγου ή έντώ δρει 
» τώ άγίω προσκύνησις* ώσπερ γάρ δόξα βασιλεϊ τά έν πολέμω τρόπαια, 
» ούτω καί τώ Χριστώ ή ιδία τών παθημάτων κατόρθωσις, ήτις έν τώ 
» δρει τώ άγίω τώ τον Σταυρόν δεξαμένω γεγένηται* άγιον δέ τό ορος ούκ 
» άφ’ εαυτού καλεϊ, άλλ’ άπό τής τού σταυρωθέντος έπιφοιτήσεως ».

Ούτως έτίμησαν τον άγιον τάφον απ’ αρχής οί ορθόδοξοι αχρις ημών, 
οπού, άν Οελήσωμεν νά είπώμεν είδικώς τών βασιλέων, καί Πατριάρχων, 
καί τών λοιπών ορθοδόξων τήν εύλάβειαν καί τιμήν, οπού έκαμαν εις τούς 
άγίους τόπους τής τού Κυρίου ένσάρκου έπιδημίας, έπιλείψει ημάς διη- 
γουμένους ό χρόνος, κατά τόν ’Αποστολικόν λόγον.

Οτι μέν ούν ή πρός τούς άγίους τόπους οδοιπορία έστάθη αρχαία καί 
πατροπαράδοτος, συντεθεμελιωμένη μέ τήν ’Εκκλησίαν ανέκαθεν, καί 
έφθασεν άδιακόπως κατά διαδοχήν αχρις ήμών, χωρίς αμφιβολίαν έγινε 
φανερόν καί εις αύτούς τούς σκληροΥ^ωμονεστέρους τών πάντα τά άρχαϊα 
άνατρεπόντων’ ώστε οπού, άν και άπο τό πείσμα τώ στόματι δέν τό 
.ομολογούν, τώ νοί ούδέ καν νά διστάζωσιν* ακόλουθον λοιπόν νά τελειώ- 
σωμεν καί τό δεύτερον.Βιβ
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Κ'.

Λύσις τών αντικειμένων λόγων και επιχειρημάτων, 

δι’ ών οί τη τιμή τών άγιων τόπων μαχομενοι 

βλασφημονσιν·

W ■
δέ οί τής αλήθειας έχθροί, και κατά τής προσκυνήσεως τών 

ιερών τόπων λυσσώντες, τά ισχυρότερα τών έπιχειρημάτων τους από 
τόν λόγον του αγίου Γρηγορίου Νύσσης Ερανίζονται, διά τούτο πρδ τής 
κατά μέρος αύτών έπιλύσεως, λέγομεν απλώς περί του όλου αύτου λο- 
γου, ότι φαίνεται διά πολλά νά μή είναι τών γνήσιων, Επειοη, και οοθεν- 
τος νά είναι γνήσιος, έπεται δ άγιος νά άντιλέγη αύτος έαυτώ, ώσάν 
όπου εκείνα, όπου εις αύτδν ύποθέτει, αλλαχού τά άνασκευάζει. Εις τούτον, 
καθώς αύτος ύποτίθεται, λέγει, ότι νά μή ώφελήθη άπό τής οδοιπορίας 
τής κατά Παλαιστίνην και Ιερουσαλήμ άλλο, παρά όσον έν συγκρισει 
γνώναι, οτι τά ήμέτερα πολύ τών έςω άγιώτερά έστιν. Εις δέ τήν επι
στολήν τήν προς Εύσταθίαν, ’Αμβροσίαν καί Βασίλισσαν, λέγοντας τά 
γνωρίσματα τής μεγάλης τού Δεσπότου ύπέρ ημών φιλανθρωπίας, τά 
έν τόποις δεικνύμενα (ήτοι τδ έν τή Βηθλεέμ άγιον Σπήλαιον, το σεβά
σμιον ορος τού Γολγοθά, τον άγιον Τάφον, τδ ορος τών Ελαιώνκαί τά 
λοιπά έκεϊσε σεβάσμια 'ίχνη τού Κυρίου ημών) μεγίστης έγένετό μοι χαράς 
καί εύφροσύνης ύπόθεσις’ δεύτερον, οτι καί ές αύτών έδηλώθη αύτώ ή κατά 
Θεόν αρετή' τρίτον, έπιφέροντας καί τήν αιτίαν διά τήν όποιαν έγινε δήλη 
ή αρετή, έκ τού ιδειν δηλαδή τά σωτήρια σύμβολα, τά ίχνη τού Κυρίου' 
καί τέταρτον, συνάγοντας πώς τοσαύτης επληρώθη χαράς έκ τού ίδεΐν 
τα τών τόπων Εκείνων Εναργή γνωρίσματα, ώς ύπέρ λόγον είναι τού αγα
θού τήν οιήγησιν, μάς αναγκάζει νά ύποθέτωμεν, ή οτι δ άγιος νά δογ- 
ματίζη Οιάφορα, ή οτι δ λόγος ούτος νά μή είναι οικείος, οτι πόσην περισ- 
σοτέραν ώφέλειαν έμελλε νά καρπωθή άπδ όσην ομολογεί, ονομάζοντας 
καί τά ίχνη εκείνα τού Κυρίου σωτήρια σύμβολα, ώς πρόξενα δηλαδή 
σωτήριας, καθώς και τα ιατρικά φάρμακα συνηθίζουν καί αύτά νά λέ- 
γωνται σωτήρια, ώς εις τήν ύγείαν συντείνοντα, τδ οποίον καί έπιτείνον- 
^ας, και φανερώνοντας τδν άγιασμδν καί τελειότητα, δπού αύτοί οί άγιοι 
τόποι άναμφιβόλως έχουσι, καί Οαυμαζόμενος πώς τάχα έφθασεν ώς τό
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ί
σον ή κακία νά ύπερισχύση όπου νά μή έμποοισθη, καί νά μή έςολοθρευΟή 
από τήν χάριν τής άγιότητος, επιφέρει ότι « εί ό τό άγιον τής όντως ζωής 
«ίχνος ύποδεξάμενος τόπος τής πονηράς άκάνΟης ού καθαρεύει, τί χρή 
» περί τών λοιπών έννοεΐν τόπων, οίς ή του αγαθού μετουσία κατεσπάρη 
«διά ψιλής άκοής καί κηρύγματος»; Εκείνο δε όπου επιφέρουν πώς λέ
γει, ότι « τοπική μετάστασις Θεού προσεγγισμόν ού κατεργάζεται », είναι 
βεβαιότατου, όταν τήν ούσίαν τού Θεού ούσιωοώς καί πραγματικώς 
τήν έκλαμβάνωμεν* πάντα γάρ έκπληροΐ ό Θεός καί πανταχή πάρεστι, 
καί ούοέν έστιν άμοιρον τής όντότητος αύτού καί μεθέξεως" τού γάρ 
απείρου ούτε δίδοται, ούτε εννοείται τι εκτός" καΟο όμως συνηθίζει ή θεία 
οντότης φανερότατα νά δείχνη τάς ένεργείας της εις ένα μέρος τού παν
τός περισσότερον παρά εις άλλο, καί νά έγκρίνη κατά τινα ίδιάζοντα λό
γον Οατέρου τό έτερον, δέν έπεταΓ άλλως γάρ ούδέ ό Ούρανός ήθελαν 
είσΟαι θρόνος αύτού, καί ή γη ύποπόοιον τών ποοών αύτού, ούτε ήΟελεν 
ένοική μέν καί έμπεριπατη εις τούς δικαίους, καί νά άπέχη μακράν άπό 
αμαρτωλών" καί ό Uαλμος, ό Ούρανός του Ούρανού τώ Κ υ ρ ί ω, 
τήν δέ γην έδωκεν τοίς υιοϊς τών άνθρώπων/Οτι δε καί ή διά- 
στασις διά τινα περιστατικά νά έγινε τά πολλά πρόξενος σωτηρίας, πρός 
τοίς άλλοις τών αγίων βίοις, τούς οποίους πολλοί αξιόπιστοι διηγούνται 
ιστορικοί, το παράδειγμα τής όσιας Μαρίας τής Αιγύπτιας τό βεβαιώνει 
σαφέστατα. Καί τί; τάχα δέν ήξευρεν ότοιούτος καί τοσούτος Διδάσκαλος, 
πώς ό Θεός μάλλον εύδοκεΐ, χαίρεται, καί άρέσκεται νά φανερώνη τάς 
θείας του ένεργείας εις ένα τόπον παρά εις άλλον, καί περισσότερον οι πι
στοί τάς προσευχάς των άποδίδωσιν εις τάς αγίας εκκλησίας παρά εις άλ- 
λους δημοτικούς τόπους ; τό όποιον τούτο είναι όμολογούμενον καί άπ 
αύτό τό ιερόν τού Σολομώντος, διά τό όποιον έπαρακάλεσεν ό αύτός τόν 
ύψιστον Θεόν, ότι νά είσακούωνται εις αύτό αί προσευχαί καί αί δεήσεις, 
καί εις τήν προβατικήν κολυμβήΟραν, καί οχι αλλού, έΟεραπεύετο κατ 
έτος ό ασθενής, καί ό Κύριος ήμών τον τυφλόν έστειλε νά νιφθή εις τού 
Σιλωάμ τήν κολυμβήΟραν, καί δ Έλισσαίος έστειλε τόν Νεεμάν νά κα- 
Οαρισθή εις τόν Ιορδάνην, καί οχι εις άλλον ποταμόν της Συρίας" αλλά 
καί ό Πατριάρχης Ιακώβ, αποβλέποντας πώς ό Θεός θέλει νά

καί άγαΟωσυνην περισσότερον εις ένα τόπον παρά εις άλλον, 
λέγει διά τόν τόπον έκεϊνον, εις δν ήξιώθη νά απόλαυση τάς θείας παρα
μυθίας και ύποσχέσεις, έστη Κύριος έν τω τόπω τούτω" καί, ώς 
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φοβερός ό τόπος ουτος’ ούκ έστι τούτο, αλλ ή οίκος Θεού, 
και αυτή ή πύλη τού Ούρανού (α).

Ή αγία Ιερουσαλήμ πώς είναι τόπος ξεχωριστός έκλελεγμενος άπο τον 

Θεόν, εξω άπο τάς μαρτυρίας τής θείας Γραφής, αί όποίαι άριοηλως παριστώ- 
σιν, οτι έξελέξατο Κύριος τήν Σιών, και λέγεται έςαιρετος πόλις 
τού μεγάλου Θεού, μας τό έφανέρωσεν έ'τι ό Κύριος μέ τό ίδιον του πα
ράδειγμα, επειδή και εις αύτήν έδιώρισε νά πάθη ύπέρ τής τού κόσμου 
σωτηρίας’ εις αύτήν παρέδωκε τό μυστήριον τής θείας Εύχαριστίας’ εις 
αύτήν, ήτοι έν τώ σεβασμίω Γολγοθά, έγένετο ή Ουσία και ή προσφορά τώ 
Θεω και Πατρί εις άπολύτρωσιν τού ανθρωπίνου γένους’ έν αύτη ήνοιξε 
τάς Ούρας τού Ουρανού, καί έδωρήσατο τοίς άνΟρώποις τά ούράνια αγα
θά’ έκεί διέτριψεν ή Θεοτόκος, οί Απόστολοι, οί Προφήται, οί Πατρι- 
άρχαΓ οθεν καί διά ταύτα προσέτρεχον καί προστρέχουσι λοιπον εξαι- 
ρέτω λόγω εις έκείνους τους σεβασμίους τόπους οι ευσεβείς με ευλαβειαν 
καί σπουδήν νά τούς προσκυνώσι, προς δόξαν μέν τού αγίου Θεού, καί 
προς χάριν, άγιασμόν, καί σωτηρίαν έδικήν των. Καί άν οί πάλαι εύλα- 
βεΐς χριστιανοί, ώς ήδη είρηται ανωτέρω, έλάμβανον μόνην κόνιν από 
τού αγίου μνήματος, καί τήν ειχον εις τιμήν, καί θεραπείαν, καί απο
φυγήν δαιμόνων, καθώς καί τήν σήμερον λαμβάνουσι πάλιν οί ευλαβείς 
καί άπ αύτήν, καί ακόμη άπο τήν κόνιν τού αγίου Γολγοθά, τού άγίου 
Σπηλαίου, τού ορούς τών Έλαιών, καί έκ τών λοιπών σεβασμίων ιχνών 
τού Κυρίου, τάς οποίας μιγνύοντάς τας ολας όμού, τάς ζυμώνουσι μέ 
νερόν του ’ΐορδάνου, καί κάμνοντές τα ώς μικρά σφαιρίδια, τά διαμοιρά- 
ζουσι παντού, καί εις ολα τά μέρη τού κόσμου, καί τά πέρνουσιν οί χρι
στιανοί με εύλάβειαν, διά τί τάχα νά μή προστρέχωσι μέ περισσοτέραν 
προθυμίαν εις αύτούς τούς αγίους τόπους ; Εΐτα πώς δέν είναι ξένον καί 
πάντη άλλότριον τής μεγαλονοίας τού άγίου, τό νά παραβλέπεται αύτη 
ή σεβάσμιος προσκύνησις, διατί εις τούς Μακαρισμούς δέν περιέχεται; 
Είναι ολίγα καί εύάριΟμα σχεύόν εις τούς Μακαρισμούς, τών οποίων μό
νον οοΟέντων, έπεται τά λοιπά τού χριστιανισμού έΌη, συνήΟειαίτε 
καί ακριβείς παραδόσεις, να είναι μάταια καί ανωφελή. Δέν περιέχεται / 
εις τούς Μακαρισμούς ή άνάγνωσις τών ιερών βιβλίων’ λοιπόν νά μή τά 
^αγινώσκωμεν; δέν περιέχεται ή μοναδική πολιτεία' λοιπάν νά σηκωΟή 
εκ μέσου ό μονήρης βίος; (καθώς τά έσήκωσαν καί τοϋτο. καί άλλα

κ·ώ 17.
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φρενοβλαβώς οί ταύτα φιλοσοφουντες νέοι αιρετικοί)* οέν περιέχεται ότι 
νά μεταλαμβάνωυ,εν τό σώμά του και αίμα νήστεις* λοιπόν νά καθηδυ- 
παθώμεν πρότερον ; δεν περιέχεται στέφειν τά άνόρόγυνα, καί άλλα πολλά, 
τά όποια εις τούς Μακαρισμούς δεν έλαλήθησαν* λοιπόν νά μή γίνωνται : 
οέν περιέχεται ή προσκύνησις τών σεπτών εικόνων* λοιπόν νά μή τάς 
προσκυνώμεν; δέν περιέχονται αί ολονύχτιοι στάσεις καί άγρυπν/αι’ λοι
πόν νά μή γίνωνται ; καί έν ένί λόγιο, όσα δέν περιέχονται εις τούτους 
τούς Μακαρισμούς κατά τήν γνώμην αύτών, νά μή γίνωνται τό καθό
λου ; καί άν έφθασέποτε εις τοιοϋτον φρόνημα ό μέγας φωστήρ τής ’Εκ
κλησίας, ας τό λογιάσωσι πάλιν αύτοί, καί ας αίσχύνωνται.

Ποός τούτοις οαίνεται πολλά άνακόλουθον τό λεγόμενον εις τόν ίδιον 
λόγον, ότι οσα θυσιαστήρια είναι εις τούς Καππαδόκας, δέν εύρίσκονται 
σχεδόν εις δ'λην τήν Οικουμένην* διότι εις τόν καιρόν τούτου τού μεγά
λου Διδασκάλου ήτον ή εύσέβεια εξαπλωμένη εις ολον τον κόσμον, και 
πώς ήτον δυνατόν νά εϊπή, ό'τι περισσότερα θυσιαστήρια εύρίσκονται εις 
μίαν επαρχίαν, παρά εις δ'λην τήν Οικουμένην ; Ότι δέ ό σωτήριος λόγος 
κατ’ εκείνους τούς καιρούς ήτον έξηπλωμένος σχεδόν εις ολον τόν κό
σμον, τό μαρτυρεί δ ίδιος αύτος Διδάσκαλος λέγων, εις τήν ρηθεϊσαν ήδη 
επιστολήν* «νυνί δέ κατά πάσαν τήν Οικουμένην άπ άκρου τού Ούρανού 
» καί έως άκρου αύτού ίσως κηρυσσομένης έν φανερώ τής εύσεβείας»·* 
μάλιστα όπού εις τήν αρετήν τού αγίου ήτον, αν τού έτύχαινε νά καυχά- 
ται, νά καυχαται ό'χι εις τό πλήθος τών θυσιαστηρίων τής Καππαδοκίας, 
άλλ’ εις τήν αρετήν, τήν τελειότητα καί τήν ύπεροχήν τών Ουσιαζόν- 
των καί ίέρούργούντων, εις έκεϊνα όπού καί ό Θεός εύδοκεΐ, καί οί άνιοι 
χαίρονται, ότι ούδέτινας δέν απέρχεται εις τούς αγίους τόπους διά νά 
ίδή πλείονα θυσιαστήρια, άλλά διά νά ίδή αύτοψεί έκεϊνα, όπού διά τής 
ακοής έχοντας άμυδρώς έπιθυμεϊ.

Προς τούτοις δ λόγος αύτος εις πολλά αρχαία χειρόγραφα βιβλία ελ
ληνικά δέν εύρίσκετο εις τά λοιπά μεταξύ γνήσιά του συγγράμματα* βθεν 
καί πολλοί αξιόπιστοι συγγραφείς Λατίνων μαρτυρούσι πώς όταν τά λοι
πά συγγράμματα τούτου τού Διδασκάλου μεθερμηνεύθησαν τό πρώτον 

• εις τήν λατινίοα φωνήν, δέν ήτον εις αύτά καί ούτοφ δ λόγος περιηγμέ- 
νος, άλλ’ άνεφάνη εις τούς μετέπειτα καί πλέον νεωτερικούς τύπους.

Είναι λοιπόν άπό τά είρημένα φανερόν, ότι δ λόγος αυτός νά είναι ξέ
νος καί άλλότριος τής τού αγίου διανοίας, καί προστεθειμένος άπ’ έκεί- 
νους, οπού θέλουσι νά συνιστώσι τά δοκούντα, προτιμώντες τήν σύστασιν 
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τού πείσματός των από τήν αλήθειαν. Πλήν, άν καί καθ ύπόθεσιν συγ- 
χωρηθή νά είναι καί γνήσιος, τίπρός τήν αλήθειαν ; Πρώτον μεν άς εχη 
και έοώ λόγον εκείνο δπού ειπεν δ έκ Δαμασκού Ιωάννης οια τόν ιερόν 
Επιφάνιον άποφεύγοντα τάς εικόνας, ότι « ού τό σπάνιον νομος τή Εκ- 

«κλησία, ούδέ μία χελιδών έαρ ποιεί, ώς καί τώ Θεολογώ Γρηγορίω 
» και τη άληθεία δοκει, ούδέ λόγος εις δυνατός όλης τής ’Εκκλησίας τής 
» άπό γής περάτων μέ/ρι τών αύτής περάτών άνατρέψαι παράδοσιν». 
Δεύτερον, ότι ό λόγος φαίνεται νά δμιλή άγωνιστικώτερον προς έκείνους 
όπου ει/ον δι’ άναγκαίον προς σωτηρίαν αύτήν τήν προσκύνησιν, έπειδή 
καί κατ’ έκείνους τούς καιρούς εύρίσκετο είς πολλούς, καί μάλιστα είς 
τούς άσκητάς καί άσκήτριας τοιαύτη γνώμη, ότι ή προς τούς αγίους 
τόπους όδοιπορία είναι αναγκαία προς σωτηρίαν, καί τελειότητα, και έν
ταλμα Κυρίου, καθώς καί τά άλλα αναγκαία τά προς σωτηρίαν, ών έκτός 
αδύνατον σωΟήναι τον άνθρωπον, και, ώς ό ίερος Ιερώνυμος λεγει έν επι
στολή έκατοστή έννενηκοστή τετάρτη, ώς είρηται, προς Δεσιδέριον, μέρος 
πίστεως. Καί λοιπόν ίσως προς άναίρεσιν τού τοιούτου φρονήματος νά 
ώμίλησεν άγωνιστικώτερον δ φρόνιμος ούτος Διδάσκαλος, διά νά συστεί- 
λη, νά μειώση, καί olov είπείν νά χαλινώση καί νά άναχαιτίση τήν τοι- 
αύτην αύτών αδιάκριτου εύλάβειαν’ τό γάρ καλόν ούκ έ'στι καλόν, έάν μή 
καλώς γένηταΓ μέ ολον όπου δ ίδιος, ώς ανωτέρω ήδη εγνωσται, κατ 
άλλον τρόπον στοχαζόμενος τό πράγμα, καί ώς είναι, κρίνει τήν τοιαύ- 
την οδοιπορίαν έκ τών αγαθών, καί τήν λέγει εργον σωτήριον, καθώς καί 
δ όμαιμων αύτού ούρανοφάντωρ μέγας Βασίλειος, άγωνίζόμενος κατά τών 
πλεονεκτών καί αρπαγών, καί παντελώς ασπόνδων καί άνελεημόνων, 
άλλά καί τά τών πενήτων άρπαζόντων, διά νά τούς παροτρύνη είς σπλάγ
χνα φιλανθρωπίας καί έλέους, φαίνεται πώς άπαρέσκεται είς τάς μετά 
θάνατον εύποιίας ύπέρ τών κεκοιμημένων, λέγοντας, « μή πλανασθε, Θεός 
" ού μυκτηρίζεται’ νεκρός είς θυσιαστήριον ούκ ανάγεται’ ζώσαν προσά- 
» γαγε τήν Ουσίαν σου’ άποθανόντος σου δέ, ποιος μισθός έργασίας όφεί- 
"λεται»; Τρίτον, δ Χόγος κωλύει της όδοιπορίας όχι άπλώς πάντας, 
άλλά τούς μοναχούς, τάς μοναχάς, καί τούς άκτήμονα βίου μετερχομέ- 
νους, ότι μή έχοντες δΰναμιν ύπάγουν μέ κινδύνους τής σωτηρίας αύτών, 
καί μέ παραίτησιν τής προσευχής καί τής κατά Χριστόν ζωής, καί έτι 
κωλύει τόσον άνδρας, όσον καί γυναίκας, έκείνους όπού έπήγαιναν είσ 

■ •,-^σκυνησιν χωρίς ευλαβειαν, και χωρίς ζωήν έντιμον καί ένάρετον, καί 
ότι άπλώς ή εις τους αγίους τόπους προσκύνησές ωφελεί καν 
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καί ή εύλάβεια λείπη, καί ή κατά Χριστόν ζωή’δθεν έλέγχει τήν άχρείαν 
οδοιπορίαν τών τοιούτων, καί δια τούτο κωλύει καί τήν προσκύνησιν, ώς 
-ά'νευ αρετής μή είναι ωφέλιμον, ού μήν απλώς’ έγίνωσκε γάρ δ Νύσσης 
πολλούς άπελθόντας είς προσκύνησιν, καθώς καί τόν ιερομάρτυρα ’Αλέ
ξανδρον τον παρά πάντων έπαινούμενον/Οθεν καί δ ιερός 'Ιερώνυμος, ταΰτα 
στοχαζόμενος, έκώλυεν είς τινας τήν δδοιπορίαν’ πλήν, διά νά μή δείξη 
δ'τι απλώς κωλύει αύτήν, είπεν είς άλλα μέρη πολλά ωφέλιμα καί παρα
κινητικά δι’ αύτήν είς τόσον, ότι είπε πώς είναι καί μέρος πίστεως ή 
γινομένη προσκύνησις, οπού έστησαν οί πόδες τού Κυρίου.

Τούτων κειμένων, ραδίως επιλύονται καί οί 'λόγοι τών αύτών, ότι καί 
ημείς, ώς ειρηται, (όσον διά τό πρώτον επιχείρημα) δεν λέγομεν, ότι νά 
είναι’αύτή ή δδοιπορία ούτως αναγκαία, δπού χωρίς αύτής νά μή είναι 
σωτηρία, αλλά χρήσιμος, βιωφελής καί σεβάσμιος, ώσάν όπου μάς κά- 
μνει νά ίδούμεν αύτοψεί εκείνα, όπου έγιναν αίτια τής άπολυτρώσεώς μας’ 
καί αν τά κράσπεδα τών ιματίων τού Χριστού εφΟασαν νά εξαλείψουν μέ 
μόνην τήν άφήν τήν χρόνιον τής αίμορροούσης νόσον, πώς ημείς νά μή 
έλπίζωμεν μεγάλην ίασιν άπό έκείνους τούς τόπους, οπού τόζωοπάροχον 
σώμα είς εαυτούς έδέχθησαν;

Τό δεύτερον δπού προβάλλουσιν έκ τού λόγου, πώς πολλοί είναι οι πνευ
ματικοί κίνδυνοι είς τάς όδοιπορίας, καί μάλιστα τών γυναικών, λέγομεν, 
ότι καλώς έπιχειρίζεται (καθώς καί οί προ ημών καί ημείς, πολλά περι
στατικά στοχαζόμενοι, τά δποϊα ένδεχόμενον είναι νά φέρουσι κίνδυνον 
καί ψυχικόν καί σωματικόν, πολλά πρόσωπα καί κοσμικά καί μονάζοντα 
έμποδίζομεν, όχι μόνον παραινετικώς καί προστακτικώς, άλλα πολλάκις 
καί δι’ επιτιμίων σφοδρών είς τούς μή πειθομένους διά νά μή απέρχον
ται), πλήν, ώς είπομεν, δεν είναι καθολικός προς πάντας δ λόγος, άλλα 
διά τούς μοναχούς καί άσκητάς, καθώς είναι φανερόν σχεδόν άπό q/^ί 

τήν σειράν αύτού λέγοντος, «Είσίτινες τών τον’μονηρη καί ίδιάζοντα βίον 
» έπανηρημένων’ καί εί μέν έπωφελές ή το γινόμενον, ούκ ήν ούδέ ούτω 
« καλόν παρά τών τελείων σπουδάζεσθαι, καί ότι ίδιον τού κατά φιλοσο- 
» φίαν βίου ή εύσχημοσύνη' αύτη δέ έν τώ άμίκτω καί ίδιάζοντι βίω τής 
” ζωής κατορθουται, ώς άνεπίμικτον και άσύγχυτσν είναι τήν φύσιν, μήτε 
» τών γυναικών έν άνδράσι, μήτε τών άνδρών έν γυναιξί προς τά παρα- 
« τετηρημένα τής εύσχημοσύνης δρμώντων», διά τάς αιτίας δπού κατα
ριθμεί καθεξής’ δεν έμποδίζει όμως, έάν έχουν καί συντροφιάν ικανήν καί 
τόν τρόπον νά μή υστερούνται τών άναγκαίων, καί έ'τι δεν έμποδίζει τούς
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κοσμικούς και πάντα απλώς χριστιανόν, δυνάμενον καί δοοιποροΰντα χρι- Υ
στιανικώς, νά ύπάγη εις τήν ‘Ιερουσαλήμ, έπειοή και μονάχοι καί Επισκο- , 
ποι, καί Πατριάρχαι, καί βασιλείς, καί άρχοντες, καί ανορες, και γυναί
κες, καί πλούσιοι, καί πτωχοί, έπήγαιναν καί προ του Νύσσης, και έ.Λ 
του Νύσσης, καί μετά τον Νύσσης, εις τήν Ιερουσαλήμ, καθώς αι συνε
πείς πράξεις τό μαρτυρούσιν άπο τον καιρόν τών Αποστόλων και έως της 
σήμερον. ’Αλλά καί το επιχείρημα τούτο μαλιστα φαίνεται να έπιτειν^ 
τό τής όδοιπορίας χρήσιμον, έπεώή καί, προκειμένων τών κινδύνων καί 
άσεμνων εμποδίων, διά τό εύσχημον καί τακτικόν τού κατ αρετήν βίου 
κωλύεται καί αύτό τό καλόν, καθώς καί άλλα πολλά, όταν ακολουΟώσιν 
έτερα άτοπώτερα’ εκείνων δέ άρΟέντων έκ μέσου, τίς έτι λόγος κωλύεσΟαι 
τό έκ τής προσκυνήσεως έπωφελές καί σεβάσμιον; Εί δέ εις τούς τελείους 
παντελώς θέλει νά μή είναι διά σπουδής, ούδέν θαυμαστόν, οτι έκείνοι 
οπού φΟάσουν εις τήν κατ’ αρετήν τελειότητα, γινόμενοι, όσον έγχωρεϊ 
άνΟρώπω, υπέρτεροι πάσης ύλικής περιπαΟείας καί τής προς τά κάτο) 
νεύσεως, ζώσι μόνον τώ vol, καί οντες μεμορφωμένοι τής του Θεού άγιό- 
τητος, δέν εχουσι χρείαν νά διασπώνται άπό τής ής έμφορούνται θείας 
αίγλης μέ τήν ζήτησιν τών συμβόλων, ωσάν όπου εις έαυτούς φέρουσιν 
εναργέστατα τά Ινδάλματα’ ούκέτι δέ καί οί λοιποί, όσοι άτελέστεροι, 
οπού άπ αύτά οδηγούμενοι φέρονται εις τά τελεώτερα.

Προς οε τό τρίτον οπού προβάλλουσιν έκ τού Νύσσης, ότι δέν ήμπο- 
ρούμεν νά εύρωμεν εις ‘Ιεροσόλυμα τίποτε, τό όποιον νά μή είναι καί εις 
την πατρίοα μας καί άλλού, άν έννοήσωμεν, ώς καί άνωτέριο ειρηται, καί 
*.ερι ιών άναγκαιων και ουσιαστικών πραγμάτων πρός τήν χριστιανικήν 
θρησκείαν, τούτο είναι αληθές καί όμολογούμενον, έπειδή καί πανταχού 
είναι ναοί, μυστήρια, ίερουργίαι καίτά άλλα, οσασώζουσι τον άνθρωπον. 
Αλλα, τούτων ούτως έχόντων, δέν δύναται τινάς νά άρνηθή, ότι εύρίσκον- 
.αι εις την Ιερουσαλήμ τίνά, τά όποια δύνανται νά περισσεύσουν τήν 
ευλαοειαν και τήν πρός Χριστόν άγάπην τών χριστιανών, οπού άλλοϋ δέν 
ευρίσκονται, τουτέστιν ό άγιος Τάφος, δ άγιος Γολγοθάς, καί οί λοιποί 
άγιοι τόποι, τούς οποίους τόσαις φοραίς ©Χριστός έπάτησε, καί πρός τούς 4 
οποίους ένήργησε τά τόσα θαυμάσια’ καί έπειτα, οτι είναι τόπος τόπου 
πλέον εκλεκτότερος παρά τώ Θεώ, ειρηται άνωτέρω. 'Αλλά μήτε πρέπει 
να σκανοαλιζεται τινας άπό τά λόγια του αγίου λέγοντος, οτι δέν ώφε- 
ληθη εις άλλο τίποτα έκ τοΐς τοιαύτης όδοιπορίας, παρά μόνον όσον ότι 
έγνώρισεν πώς τά έξω είναι πολύ άγιιότερα τών έκεΐσε’ διότι τούτο έννοεΐται

»
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όσον εις τήν τελειότητα τών θείων οογμάτων (επειδή, καθ’ 8ν καιρόνπαρεγέ- 
νετο ό μέγαςούτος Πατήρ έκείσε,ήτον, ώςφαίνεται, Ιεροσολύμων ’Επίσκο
πος ό άγιος Κύριλλος δ γράψας τάς Κατηχήσεις, οστις τότε εύρίσκετο εξόρι
στος τού θρόνου άπό τούς Αρειανους, ως αντίμαχος τούτων καί ύπέρ- 
μαχος τής αλήθειας και ορθοδοξίας, καί τότε εύρίσκετο τεταραγμένη ή 
Εκκλησία τής 'Ιερουσαλήμ άπό διάφορα σχίσματα καί ταραχάς εις τό

σον, όπου μήτε τον έδέχθηκαν εις κοινωνίαν ώς όρθοδοξότατον, καθώς 
μόνος του παραπονούμενος φανερώνει εις τήν ήδη ρηθεϊσαν επιστολήν 
προς Εύσταθίαν, Αμβροσίαν καί Βασίλισσαν, εις δέ τήν Καισάρειαν έκη- 
ρύττετο τρανώτερον καί παρρησιαστικώτερον ή εύσέβεια), αλλά οχι καί 
εις τον πνευματικόν αγιασμόν. Διότι ποιος αμφιβάλλει ποτέ πώς δ τοι- 
ουτος μέγας φωστήρ καί Διδάσκαλος, δ κατά τοσούτων αιρέσεων γιγαν- 
τιαΐος ανταγωνιστής, πώς καί προ του νά έλθη εις τήν 'Ιερουσαλήμ νά 
μή ώμολόγησε τον Χριστόν Θεόν αληθινόν, νά μή έπιστευσε τελείως τήν 
ένανθρώπησιν τού Κυρίου διά τής Παρθένου προ τού νά άπέλθη εις τήν 
Βηθλεέμ, νά μή έπίστευσε τήν έκ νεκρών έξανάστασιν καί προ τής θω
ριάς τού μνήματος, καί τήν εις Ούρανόν άνάβασιν, χωρίς νά ίδή το όρος 
τών Ελαίων, καί νά έλαβε τήν τελειότητα τών τοιούτων, do’ ού άπήλθεν 
εις τήν Ιερουσαλήμ καί ειοεν αύτοις δφθαλμοις τά σωτήρια ίχνη’ πώς 
όμως έλαβε πνευματικήν χαράν καί εύφροσύνην, ώστε καί ύπέρ λόγον 
είναι τού τοιούτου αγαθού τήν διήγησιν, αύτος δ ίδιος είναι μάρτυς, ώς 
ήδη ανωτέρω είρηται, εις τον ίδιον τούτον λόγον.

Εις έκεϊνο δέ όπου έπιφέρουσιν έκ τής επιστολής τού θείου 'Ιερωνύμου 
πρός Παυλίνον τόν μονάχον περί διαταγής μοναχών, έν ή πολλοϊς έπι- 
χειρήμασι δείκνυσιν έκεϊνος, πώς δέν συμβάλλουσιν αί όδοιπορίαι έκεϊναι 
αί γινόμεναι εις 'Ιεροσόλυμα, οπού έπιφέρει καί παραδείγματα τόν μέγαν 
Αντώνιον καί άλλους μοναχούς, οίτινες καί εγγύς τής 'Ιερουσαλήμ 

Οιήγον, όμως ούοεποτε είσήλθον εις αύτήν, έκ τών ήδη προσεχώς είρη- 
μένων εις τά τού θείου Νύσσης είναι πρόχειρος καί ή πρός ταύτα άπάν- 
τησις. ’Επειδή ή ρώμη καί δ σκοπός καί τούτου τού ιερού Διδασκάλου 
άπέβλεπον είς τά ίδια περιστατικά, εις τά όποια καί δ Νύσσης, καί μόνον 
εις τόν μοναχόν Παυλίνον οικεία καί άρμόζοντα,’ καί εις άλλα παρόμοια 
πρόσωπα, οηλαοή ωφέλιμα καί σωτηριώδη πρός τόν μονάζοντα καί 
ήσυχον βίον έκεϊνον, στοχαζόμενος ώς σοφός καί πρακτικός Διδάσκαλος, 
πώς μάλλον ώφελούνται οί τοιούτοι έν τοιαύτη ήσύχω καί άταράχω ζωή 
διάγοντες, παρά μέ τοιαύτας οδοιπορίας μακράς καί χαλεπάς, αί δποίαι 
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είναι συντροφιασμέναι πάντοτε μέ διαφόρους δυσκολίας και ταραχάς και 
κινδύνους, και μάλιστα εις τά τοιαΰταησυχαστικά και μοναζοντα πρόσω ».α, 
οθεν, διά νά τούς καταστήση και νά τούς βεβαίωση εις τούτο, γράφει 
σοφά και εύσεβή, διά νά μή νομίζωσι πώς, αν δέν άπέλθωσιν εις προσκυ- 
νησιν τής Ιερουσαλήμ, νά έλαττούται καί νά σμικρύνεται ή αυτών ut- 
στις, φέρνοντας καί παράδειγμα, ότι χιλιάδες ανθρώπων και ήγίασαν, 
καί ήγωνίσαντο μέχρις αίματος, καί έμαρτύρησαν με σταθεραν, τελεία, 
καί ένθερμον πίστιν, χωρίς νά άπέλθουν εις τήν Παλαιστίνην και να ιοού- 
σιν εκεί τούς σεβασμίους τόπους εκείνους, τό όποιον τούτο κοινώς άπαν- 
τες το όμολογούσι καί το βεβαιώνουσι, καί ούδείς έκ τών εύσεβουντων 
ή έδίστασεν, ή έφρόνησεν, ή διδάσκει καί φρονεί το εναντίον. Πλήν, ώς 
εϊπομεν καί ανωτέρω, ό λόγος δέν είναι καθολικός καί πρός πάντας, μήτε 
διδασκαλικός καί κατά σκοπόν καί δογματικός, άλλα κατα παρεργον 
καί οικονομικός ειςτινα πρόσωπα τον ασκητικόν και μονάζοντα μετερχό- 
μενα βίον, καθώς εϊπομεν καί περί τού Νύσσης, το όποιον τούτο είναι 
λαμπρότερον και αυτού τούήλίου έκ τών λεγομένων παρ’ αύτού εΐζ άλλους 
οιαφόρους τόπους, εν οίς φανερούται, ότι όχι μόνον δέν εμποδίζει τούς 
προσερχομένους εις προσκύνησιν τών άγίων τόπων, αλλά μάλιστα καί. 
γενναίως παροτρύνει νά άποπληρούσι τήν ύπόσχεσιν αυτών, καί νά προσέρ- 
χωνται χωρίς αναβολήν καιρού. Λέγει λοιπόν, ώς καί προσεχώς εν τώ 
ανωτέρω κεφαλαίω εϊρηται, (ταυτολογείν γάρ εις τινα πρός σαφήνειαν 
σαφεστέραν καί μνήμην τών λεγομένων εξεστιν) έπιστολή κζ περί τής 
άποβιώσεως Παυλίνης· «Τίνος έθνους άνθρωποι έν τοίς άγίοις τόποις ούκ 
” ε?Ζονται * ; και έπιστολή μς . πρός Ρούστικον, οστις έταζε νά άπέλθη 
εις τους άγιους τόπους τής Παλαιστίνης, καί έπειτα έκαμεν αναβολήν και
ρού, « Αποοος, φησίν, ά παρόντος τού Κυρίου ύπέσχου* άδηλός έστιν 
»· ό τών ανθρώπων βίος, μήπως ληφθής προ τού πληρώσαι τήν ύπόσχε- 
*σιν« καί έπιστολή ρνο . πρός Δεσιδέριον, έπεκτείνοντας τό πρόθυ
μον αύ τού και νουθετώντας αύτόν, ίνα έλθη εις τούς αγίους τόπους, μετα
ξύ τών άλλων λέγει καί τούτο, « τό προσκυνήσαι, όπου έστησαν οί πό- 

« οες τού Κυρίου, μέρος πίστεως έστίν»· ί3έ καί τά όσα άλλα έσημειώ- 
σαμεν έζ αύτού ήδη ανωτέρω, καί κεφαλαίω δεκάτω.Τί άλλο λοιπόν έμει- 
νεν άπο ταύτα προφανέστερον, εί μή πώς τά γραφόμενα παρ’ αύτού πρός 
τον Παυλίνον δέν λαμβάνονται κοινώς καί καθολικώς πρός πάντας, αλλά

μόνον εκείνα τα πρόσωπα, προς τά όποια έγραφε, στοχαζόμενος καί 
αυτός τα οιάφορα περιστατικά τών προσώπων, καθώς καί ό Νύσσης;
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Αντιφέρουσιν οί αιρετικοί, ότι αντιφωνεί ό ιερός Ιερώνυμος τώ άγίω 
Νύσσης, διότι ό μέν άπαρέσκεται εις εκείνους, οίτινες έν μέρει εύσεβείας 
νομίζουσι τδ τούς έν 'Ιεροσολύμοις τόπους ίδείν, ό δέ Ιερώνυμος λέγει, 
«τδ προσκύνησα»., όπου έστησαν οί πόδες τού Κυρίου, μέρος πίστεώς 
» έστιν». Αλλά και προς ταυτα πρόχειρος ή λύσις, καί σύμφωνοι καί οί 
δύο ιεροί Διδάσκαλοι καί Πατέρες* ό μέν γάρ Νύσσης ποιείται τον λόγον 
κατά σκοπόν καί διδασκαλικώς καί δογματικώς προς εκείνους, οίτινες 
αληθώς καί ένόμιζον καί έπίστευον το άπέρχεσθαι εις Ιερουσαλήμ είναι 
έν έκ τών αναγκαίων καί ούσιωοών μερών τής πίστεως, το οποίον δεν 
είναι αληθές, οθεν καί όρθώς άπαρέσκεται εις τούς ούτω φρονούντας* ό δέ 
Ιερώνυμος ποιείται τον λόγον όχι κατά σκοπον, άλλά κατά πάρεργου 

καί οίκονομικώς, καί δεν εννοεί απλώς, ότι τούτο έστι μέρος πίστεως, ώς 
καί τά λοιπά αναγκαία, άλλ’ ότι ή προς τούς αγίους τόπους προσκύνη- 
σις είναι μέρος πίστεως, δηλαδή σημείου εύλαβείας, εύλαβούς καί θερ
μής πίστεως έργον, επειδή καί οί σεβάσμιοι τού Κυρίου τόποι καί τά ύπ 
οψιν παθήματα αύτου οιεγείρουσι τον άνθρωπον δραστικώτερον καί θερ- 
μότερον ή προς άπόκτησιν, ή προς στερέωσιν, ή τούλάχ ιστόν προς αύςησιν 
μείζονος εύλαβείας καί κατανύξεως.

Προς εκείνο δέ όπου λέγουσιν, ώς εφημεν, οί νέοι αιρετικοί (ώς ό Ιω
άννης Καλβίνος Βιβλίω Δ', τών Διατάξεων κεφαλ. ιγ'. παραγράφω ζ'. 
καί άλλοι) τούς μετά εύχής, ήτοι ύποσχέσεως, καί έπαγγελίας πορευο- 
μένους εις τούς άγιους τόπους χάριν προσκυνήσεως ού μόνον ματαίους 
είναι, άλλά καί προφανώς άσεβείς, τδ οποίον θαρρούσι νά το άποοείχνουν 
μέ τάς συνήθεις αυτών φλυαρίας, ήγουν μέ εκείνην όπου νομίζουν νά 
άναιρούσι τήν μοναδικήν πολιτείαν, ήτις έστιν, « ότι πάσα θεληματική 
» προσκύνησις(ήτοι έκείνη όπου δέν είναι διωρισμένη άπο τήν Γραφήν, άλλ’ 
»άπδ τήν προαίρεσιν τών άνθρώπων) άπαρέσκει τώ Θεώ», ρητέον, οτι θε
ληματική προσκύνησις λέγεται έκείνη, οπού λαμβάνεται άνευ λόγου, ώς 
νά ηύ/ετο τινάς νά μή ύπάγη εις τήν τράπεζαν, ή νά μή νιφθή δύο φο- 
ραϊς, ή το άπέχεσθαι ύείων κρεών, τό οποίον όνομάζει δ μέγας Βασίλειος 
γελοϊον (Κανόνι κή.)· άμή ή προσκύνησις, ήτις τάσσεται τώΘεώ διά τών 
ένεργειών τής άρετής, δέν λέγεται θεληματική, ήτοι νεωτεροποιδς, καί 
έκ τής έπινοίας τού δεινός έξευρημένη, εί καί μή έστι προστακτική, ώς 
δηλούται κεφ. λ ή τών Αριθμών, όπού προστάττει πληρούσθαι τάςεύ/άς.

Εις έκείνο δέ όπού λέγουσι, καί μάλιστα οί άπο Μαγδεμπούργης αιρετικοί 
(Έκατοντάδι τετάρτή, πράξει τετρακοσιοστή τεσσαρακοστή δγδόη), πώς
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εις τούς χρόνους τού μεγάλου Κωνσταντίνου νά άρχισε τό νά άπερχων- 
ται οί χριστιανοί εις προσκύνησιν τών αγίων τόπων, ύστερον όμως εμπο- 
οίσΟη ή τοιαύτη οδοιπορία, ώς μαρτυρεί δ Νύσσης Γρηγόριος εις τον προρ- 
ρηθέντα λόγον, περί μέν τούτου του λόγου ήδη εΐρηται ανωτέρω’ οτι οέ 
καί προ τού μεγάλου Κωνσταντίνου άπηρχοντο εις τήν Ιερουσαλήμ, και 
έτίμων τούς αγίους τόπους, φανερόν είναι έκ τής οδοιπορίας τού άγιου 
Νικολάου καί άλλων πολλών, οΐτινες ήσαν προ τού μεγάλου Κωνσταντί
νου. ’Αλλά καί ότι έτίμων τούς αγίους τόπους, ταύτα λέγει δ ’Ωριγένης κατά 
Κέλσου’ « Εί βούλεται τις μετά τήν Μιχαίου προφητείαν, καί μετά τήν άνα- 
« γεγραμμένηνέν τοΐς Εύαγγελίοις ύπότώντού ’Ιησού μαθητών ίςορίαν, και 
» έξωθεν προσθεΐναι, κατανοησάτω, οτι ακολούθως τή έν τώ Εύαγγελίω περί 
» τής Γενέσεως ιστορία δείκνυται τό έν τή Βηθλεέμ σπήλαιον, όπου έγεν- 
»νήθη, καί ή έν τώ σπηλαίω φάτνη, οπού έσπαργανώΟη, και το οεικνύμε- 
» νον τούτο διαβόητόν έστιν έν τοΐς τόποις και παρα τοΐς τής πίστεως άλ- 
«λοτρίοις». "Ωστε έγίνετο τό έργον τούτο καί προ τού Κωνσταντίνου καί 
επί τού Κωνσταντίνου, καί μετά τόν Κωνσταντίνον.

’Επειδή λοιπόν έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων έδηλώΟη, οτι ή προς 
τούς αγίους τόπους οδοιπορία εΐςτινας εύλαβεϊς τών αρχαίων μοναχών 
καί μοναζουσών, καί άλλων θεοφιλών, οχι μόνον δέν έμποδίζετο, άλλα 
καί μέρος πίστεως άναγκαϊον ένομίζετο, συνάγεται, οτι τούτο μέν τό νά 
οογματίζεται ώς αναγκαία καί συστατική τής πίστεως, ώς τών ών άνευ 
αδύνατον σωΟήναι, είναι έπισφαλές· ούδέν γάρ έστι τών αναγκαίων καί 
ούσιωδών μερών τής πίστεως· καί εις ανατροπήν τού τοιούτου δόγματος 
άγωνιστικώτερον τινές τών αγίων Πατέρων άντιφερόμενοι, έδωκαν λαβήν 
τών εναντίων νά όπλίζωνται κατά τής άληθείας’ τό νά είναι δέ έργον 
μιας &ντελοΰς ευλαβείας έπωφελέστατον, αύξησις ένΟέου μισθού καί σωτη
ρίας πρόξενός, καθώς ανέκαθεν έδοξάζετο, καί τά νύν παρά τοΐς τά ορθά 
φρονούσι καί ούσεβούσιν δμολογεΐται καί πιστεύεται, εις αισχύνην μά
λιστα και ανατροπήν τών κακοήθων καί κακοτρόπων φρενοβλαβών ύπο- 
λήψεων τών νέων αιρετικών, καί έκ τών καθ’ ημάς πολλών ανευλαβών 
και οοκησιφόρων, δπού τώ δοκεϊν λέγειν τι τοιαύτα τερατολογούσι καί 
πλάττουσιν.Βιβ
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K E Φ A A A I O N KA.

Τις ή ωφέλεια τής έν τή Ιερουσαλήμ προσκυ- 
νήσεως, καί ποταπή έστιν.

^^^αλώτατα συλλογίζονται εδώ τινές τών Πατέρων λέγοντες, έκ τής 

,ώφελείας τών οδοιπόρων μάλιστα συν τοις άλλοις τρία αγαθά προςενούν- 
ται* πρώτον, τιμή εις Θεόν καί είς τούς αγίους τόπους' προφανές γάρ έστι 
σημεΐον τιμάσθαι παρ’ημών τον Θεόν και τούς άγιους, επειδή έκουσίως 
λαμβάνομεν κόπους καί κινδύνους, διά νά ίδούμεν τούς αγίους τόπους τού 
Σωτήρος Χριστού' δεύτερον, έστιν εργον μετάνοιας, καί μάλιστα ίκανο- 
ποιήσεως, έπειδή ή τοιαύτη οδοιπορία ή είς τήν Ιερουσαλήμ είναι κο
πιαστική καί σχεδόν τιμωρητική' τρίτον, αύςάνει ή εύλάβεια τών χρι
στιανών, καθότι ή παρουσία τών άγίων τόπων μέγαν φόβον επικρατεί 
είς τά ανθρώπινα μέλη, όπου μόλις δυνάμεθα νά τόν είπούμεν, καί με- 
γάλην εγείρει εύλάβείαν' καί άν πανταχοϋ είναι άγιοι τόποι, αλλά δεν 
είναι ωσάν έκείνους, οπού έτιμήΟησαν μέ τήν παρουσίαν τού Χριστού καί 
έρραντίσθησαν μέ το αίμα αύτού, καί φαίνονται έν αύτοϊς τά σημεία αυ
τού. Καί αύτη μεν ή ώφέλεια.

Ποταπή δέ καινά είναι; Είναι όχι άλλη, παρά ή πάτριος, αρχαία καί 
άποστολική παράδοσις, ήν τινα έδέξατο καί έβεβαίωσε διά πολλών ή έν 
Νικαία δευτέρα ήτοι άγια καί Οικουμενική έβδομη Σύνοδος* διδάσκει 
γάρ έν τώ δρω αυτής, ίνα προσκυνώμεν τάς άγιας εικόνας, ώς προσκυ- 
νούμεν τά άγια Εύαγγέλια καί τον τίμιον Σταυρόν, διά τό συνημμένον 
δηλονότι, ήτοι διά τήν έν αύτοίς χάριν, ήν έχουσι καθ’ υπέρτερου λόγον, 
καί τόν έν αύτοΐς άγιασμον, δν καί παρέχουσι τοίς μετ ’ εύλαβείας άσπα- 
ζομένοις αύτά. Τοιαύτη έστί καί ή προσκύνησις τών άγίων τού Σωτήρος 
ημών τόπων.

Αλλά καί Λεόντιος Νεαπόλεως Κύπρου, ώς άνεγνώσθη έν τή δ\ 
πράξει τής αύτής Συνόδου φησί, «Καί ημείς οί πιστοί άπαντες ώς μέν 
» ράβδον Χριστού τόν Σταυρόν προσκυνούμεν, ώς δέ θρόνον καί κοίτην 
» αύτού το πανάγιον μνήμα, ώς δέ οίκον τήν φάτνην καί τήν Βηθλεέμ 
» καί τα λοιπά αγία προσκυνήματα, ώς δέ πόλον αύτού σεβόμεθα τήν Σιών, 
»ώς οέ χώραν αύτού τήν Ναζαρέτ άσπαζόμεθα, καί θειον αύτού λου- 
” τρόν τόν ’ΐορδάνην περιπτυσσόμεθα ». *Οθεν ό άγιος ’Ιωάννης δ Δαμα
σκηνός (Βιβλ. Δ \ περί όρθοδόξου πίστεως κεφ. ιβ'. καί έπιγραφομένω περί 
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τού Σταυρού) λέγει’ «Αύτό μέυ ούν τό τίμιου ξύλου ώς αληθώς και σε- 
» βάσμιου, έυ ω εαυτόν εις Ουσίαν υπέρ ήμώυ δ Χριστός προσενηνοχευ, ως 
» άγιασθέν τη άφή τού αγίου σώματος καί αίματος, εικότως προσκυνητεον, 
» τούς ήλους, τήν λόγχην, τά έυδύματα και τά ιερά αύτού σκηνώματα, 
«άτιναείσίν ή φάτνη, τό σπηλαίου, δ Γο)<γοθάς, δ Σταύρος, δ ζωοποιος 
’> Τάφος, ή Σιώυ, τών ’Εκκλησιών ή άκρόπολις, και τά όμοια, ώς φησιν 
» δ θεοπάτωρ Δαβίδ, είσελ ευσόμεθα εις τά σκηυώματα αύτού,. 
»προσκυυήσομεν εις του τόπου, ού έ'στησαυ οι πόδες αύ- 
τού». Ό αύτος ήχω πρωτιό τής Οκτωήχου «Τω ζωοδόχιρσου τάφω 
» παρεστώτες οί άυάξιοι, δοξολογίαυ προσφέρωμευ τή άφάτω σου εύσπλαγ- 
» χυία»* καί ήχω τετάρτω, «‘Ως ζωηφόρος, ώς παραδείσου ώραιότερος 
» ούτως, και παστάδος πάσης βασιλικής άυαδέδεικται λαμπρότερος Χρι- 
» στέ δ τάφος σου, ή πηγή τής ήμώυ άναστάσεως». θ αύτος ήχω πρώτω 
ωδή δγδόη « Δεύτε λαοί προσκυνήσωμεν του τόπου, ευ ω έστησαν 
«άχραντοι πόδες, και έν ξύλω Οεΐαι Χριστού παλάμαι ζωοποιαί έξετά- 
» Οησαν εις πάντων σωτηρίαν βροτώυ, και τάφον ζωής κυκλούυτες μέλ- 
» ψωμευ». Ό αύτος και έυ πολλοΐς άλλοις τά αύτά. Ό άγιος Γρηγόριος 
δ θεολόγος λόγω εις τά Γενέθλια λέγει, «τήν Βηθλεέμ αίδέσθητι, τήν 
«φάτνην προσκύυησου». ’ΐδέτω δ φιλόθεος τόν κανόνα τών έγκαιυίωυ του 
ναού τού αγίου Τάφου, Σεπτεμβρίου ιγ\ καί τών Αίνων τό πρώτον τρο
πάριου* «Σήμερου δ ένθεος καί ιερός καί σεβάσμιος τής Χριστού Άναστά- 
” σεως φαιόρώς έγκαινίζεται φωτοφόρος οίκος, καί νέμει έν κόσμω τάοος 
« δ θείος τήν ζωήν, καί έμπαρέχει πηγήν αθάνατον, βλυστάνει ρείθρα χά- 
«ρι.ος, θαυμάτων βρύει τα ναματα, καί δωρεΐται ιάματα τοϊς αύτον 
«πίστει μέλπουσιν».

Ενταύθα σημειωτέου ώς συυτείυουτα καί τά εγκώμια τής Εκκλησίας, 
και τώυ άγίωυ Πατέρωυ τα εις τούς αγίους τού Σωτήρος τόπους, έξ ώυ 
ημείς αυέγνωμεν. Ο άγιος Εφραίμ λόγω περί τώυ έγκαινίωυ τού υαού 
τής αγίας Αναστάσεως, ήτοι τού μεγάλου ναού τού αγίου Τάφου, λέγει, 
» Καί εύρίσκω τον μέν τάφον τούτον πηγήν άναστάσεως, τόν δέ λίθον συν- 
« ήγορον τών νεκρών, ότι Θεόν έξεδέχετο, καί ούτος ό τόπος έστίν Άγγέ- / 
«λων διδασκαλείου* άπό γάρ αύτού προσεφώυησαυ τοΐς ’Αποστόλοις λέ- 
«γοντες, μη ζητήσατε μετά τών νεκρών τόν ζώυτα». ‘Ο άγιος 
Γερμανός λόγω εις τήυ Κοίμησιν τής Θεοτόκου λέγει, « 'Ον τρόπον καί δ 
\σος Ιίός, καί πάντων Θεός, καί αύτός όσου είπεΐυ διά του παντός άπο- 
» Ονήσκουτα τού' γένοσς ήμώυ άυθρωπου, τού δμοίου σαρκικώς άπεγεύσατο
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» θανάτου, παραδοζάσας δέχεται κατά τόν ιοιον αυτού καί ζωοποιόν τάφον, 
«και τδ σόν τής κοιμήσεως ζωοπαράδοτον σώμα-. Βασίλειος Σελεύκειας 
έν τω κατά ’Ιουδαίων λόγιο, ώς ειρηται, και κεφ. ιή. «Τόπον τινά έκτος 
» οντα τού προτειχίσματος, δν έκάλουν Κρανίου τόπον, ένω έτεκέτις γυνή 
» παιδίον δύο έχον κέρατα, άφ’ ού συμβόλου εφασάν τινες βασιλικόν οίκον 
» έν τω τόπω εσεσθαι, οπερ καί έγένετο’ εκεί γάρ τού Κυρίου καταξιώ- 
» σαντος σταυρωθήναι, και ταφήναι, και άναστήναι, έν τω καλσυμένω Γολ- 
» γοθα’ έκεϊ και ή αγία τού Θεού καθιδρύνθη έκκλησία, έπωνύμως τά σω- 
«τήρια τού Κυρίου πάθη φέρουσα μέχρι νύν, τού Σταυρού δή λέγω και 
«τής Άναστάσεως* κατά δε τάς τών ’Ιουδαίων παραδόσεις, ώςφασι, το 
» κρανίον τού ’Αδάμ έκεϊ εύρεθήναι, και διεγνωκέναι τόν Σολομώντα διά 
«τήςσοφίας αύτού». Γρηγόριος Πατριάρχης’Αντιοχείας* «Βλέπωτον τόπον 
« τής Αναστάσεως, και προσκυνώ τήν Άνάστασιν ού πολυπραγμονώ τήν 
« Άνάστασιν, προσκυνώ τον τόπον τού θαύματος, εί και μή καταλαμβά- 
«νιο τον τρόπον τού πράγματος»· και «Δεύτε ϊδετε τδν τόπον τδν παντός 
» παραΟείσου τερπνότερου’ οεύτε ιοετε τον τόπον τόν χάσης βασιλικής πα- 
» στάδος λαμπρότερον’ παρακύψατε είς τήν θήκην τήν γενομένην πόλην 
« τής άφθάρτου ζωής* παρακύψατε είς το σπήλαιον, άφ’ ού είς Ούρανον 
» μετοικήσεσθε». Λέων ό τών Αύτοκρατόρων σοφώτατος λόγω είς τήν Οεό- 
σωμον ταφήν « ΎΩ τάφος μιμούμενος Ούρανόν’ δ γάρ έν αύτω ώς έν Ορό- 
» νω καθήμενος, έν σοί ώς έν παστάδι άνεπαύσατο’ ώ τάφος, δι ού τήν 
» φθοράν άποκαθαίρονται τάφοι* ώ τάφος, δι’ ού τούς δερμάτινους χιτώνας 
» άπεδυσάμην, καί τήν άρχαίαν έστολισάμην εύπρέπειαν’ ώ τάφος τής 
«ζωής πλουτών τον θησαυρόν». Ό αύτος λόγω κατά τού θανάτου’« Αλλ 
» ώ μακάριαι γυναίκες, και τής έπι τού τάφου όρμήσεως, και τού καλού 
« έκείνου φθέγματος και θεάματος, αϊ πρώται μέν τδ χωρίον τής άφθαρ- 
» σίας ώραίω πόδι κατελάβετε, πρώται δέ τδ μέγα τρόπαιου άκηκόατε ». 
Ο αύτδς είς τήν Ανάληψιν· « "'Οτι εκείνο μέν τδ ιερόν ορος τών μυστικω- 

» τέρων έργων Ιησού χωρίον εϊθιστογίνεσθαι». Θεόδοτος Άγγύρας ομιλία 
είς τήν Χριστού Γέννησιν ρηθείση έν τή Εφέσω, ήτοι έν τή Οικουμε
νική ταύτη Συνόδφ· «Άλλ’ ούτοςδ τότε τούς Μάγους έλκύσας άρρήτω 
» δυνάμει προς τήν εύσέβειαν, και νύν τήν φαίδραν πάνήγυριν έπεκρότησε 
» σήμερον, ούκέτι έν φάτνη τής τραπέζης ταύτης προκειμένης* έκείνη γάρ 
» ή φάτνη τής τραπέζης ταύτης μήτηρ έγένετο, διά τούτο έπ’ έκείνης τί- 
« Οεται, ίνα έν ταύτη ένωθή, και γένηται τοις πιστοϊς σωτήριον ήδυσμα* 
« άλλ’ ή φάτνη τήν σωτήριον ταύτην άνέδειξε τράπεζαν, ή δέ τού έν Βη-

20
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«,όλεέμ οίκίσκου εύτέλεια τούς περιφανείς τούτους άνέδείξε ναούς». Θεό
δωρος δ Στουδίτής επιστολή προς Θωμάν τον άγιώτατον Πατριάρχην 
'Ιεροσολύμων’ «Πορεύομαι εις τήν άγίαν γην, και έκει καταφιλώ τδ εοα- 
»φος εκείνο, τδ όποιον έπάτησαν τού Χρίστου μου τά ’ίχνη, ναι μην και 
» αύτδν τδν Οεοδέγμονα Τάφον, εις τδν όποιον κατετέθη τδ πανάγιον σώμα 
» τού ήμών Αυτρωτού. ΕκεϊΟεν διαβαίνω εις τδν Οειότατον Γολγοθάν, όπου 
» δ Κύριος τής δόξης έσταυρώθη. Παγαίνω παρεμπρδς εις τήν Βηθλεέμ, 
» τήν όποιαν ώς ’Εδέμ νέαν φαντάζομαι, προσκυνώ έκεΐ τήν φάτνην πλέον 
» παρά τήν χρυσήν στάμνον, μέσα εις τήν όποιαν οχι τδ μάννα, άλλ’ δ 
» άρτος τής ζωής έφυλάχΟη. Θεωρώ ακόμη τδ πανάγιον ορος, εις τδ όποιον 
» έγινε ή ΟεϊκωτάτηΜεταμόρφωσις. Τδ ορος τών ’Ελαιών, οθεν δ Κύριος 
» άνέβη πρδς τά Ούράνια. Βλέπω και τής πανάγνου Δαβίτιδος Κόρης τδ 
« μνήμα, όπου προσκυνεϊται ή πανυπερευλόγητος εις τήν πανίερου ΓεΟ- 
» σημανήν. ’ Ω πώς άγια κορυφή νά σέ εύχαριστησω’ γνωρίζω πώς είσαι 
« έσύ δ πρώτος Πατριάρχης, καί περ ών πέμπτος εις τήν άπαρίθμησιν τών 
«Πατριαρχών αυτού έπρωτοφανη δ Αρχιποιμήν Χριστός δ έργασάμενος 
» τα Οαυμασια, όπου εσταυρωΟη, οπού άνέστη, καί άνελήφθη απ’ αύτού»»
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Εγκώμιου εις τήν αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, καί εις τον 

Μακαριότατου Πατριάρχην Ιεροσολύμων κυρ

Π A ϊ Σ I Ο Ν.

A ν είναι δίκαιον νά Οαυμάζωνται καί να επαινούνται χώραις καί κάστρη 
εις μεγαλειότητα, εις δυνατότητα καί πλούτον καί πολυανθρωπότητα, 
οικαιον ε^εν ή Βαβυλων έκείνη ή μεγάλη γώζα νά θαυμάζεται καί νά 
έπαινηται, καί διά άλλα πολλά πράγματα, αλλά καί διά τά δυνατά καί 
στερεά τείχη, οπού έκτισεν εις αύτήν εκείνη ή σοφωτάτη βασίλισσα Σε
μίραμις, καί περισσότερον άπο ταύτην τήν Βαβυλώνα έχει δίκαιον νά θαυ
μάζεται καί νά έπαινηται το θαυμαστόν καί μεγαλώτατον καί δυνατώ- 
τατον εκείνο κάστρον τής παλαιός Ρώμης, οχι μόνον διά τά θαυμαστά 
προμηνύματα οπού έφάνησαν, όταν έΟεμελιώνετο, τά όποια έπροσήμαιναν 
τούς φοβερούς πολέμους, τάς νίκας καί τά θαυμαστά τρόπαια, οπού νικώσα 
τροπαιούχος έφαίνετο αείποτε κατά τών εχθρών της, καί, απάνω εις όλα, 
τήν πολυχρόνιον καί μακράν διαμονήν τής λαμπρας πολιτείας τών Ρω
μαίων' όχι μόνον, λέγω, διά τούτο πρέπει νά έπαινηται, αλλά καί διά 
τον περίμετρον τής μεγαλειότητός της, τής οποίας ο περίμετρος (ώς λέ- 
γουσιν οί ιστορικοί) επτά λόφους, ήτοι έπτά βουνά, έπερίκλειε μέσα, καί 
διά τούτο καί έπτάλοφος ώνομάζετο. *Ας άφήσώ το θαυμαστόν 'Ιπποδρό
μων, όπου δ βασιλεύς εκείνος δ Ταρκήνιος εις αύτήν έκτισε, το όποιον, 
ώς λέγουσιν, έχώρει δεκαπέντε μυριάδας άνθρώπων’ διότι τούτο τόσον 
θαυμαστήν δεν τήν εκαμνεν, όσον οί τριακόσιοι εκείνοι σοφοί καί πρα
κτικοί καί εύγενικοί άνδρες, όπου έλέγοντο όλοι με όνομα κοινόν πα
τρίκιοι, οί όποιοι είχασί τοιαύτην επιστασίαν, νά Θεωρώσι πάσαν ύπόΟε- 
σιν πολιτικήν, καί επάνω εις όλα καί βασιλέα νά ψηφίζωσιν.

’Αλλ’ όμως, αν Οέλη νά κάμη τινάς ακριβή σύγκρισιν τών πραγμάτων,
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Οαυμασιωτέρα καί άξιεπαινετωτέρα πόλις ήτον έκεϊναι αί Οαυμασ.α·. 
’ΑθήναΓ διότι, άν είπής διά τήν μεγαλειότητα της, τόσον περίμετρον εί- 
χασι τά τείχη της, ώστε μετά βίας ένας άνθρωπος περιπατώντας^ήθελο 
τά τριγυρίση μίαν ήμέραν’ άν είπής διά τάς λαμπροτατας οίκοοομας, 
ναούς, ανάκτορα, παλάτια, τήν στοάν τήν θαυμαστήν, και άλλα παρό
μοια, ταύτα έως τής σήμερον γνωρίζονται άπό τά παλαιά τείχη των οι
κοδομημάτων όπού εις αυτήν φαίνονται, από τά όποια ώς άπό μέρους το 
ολον ήμπορεϊ νά γνωρίση τινάς’ άν Οέλης νά είπής διά τήν δικαιοσύνην 
καί τούς νόμους αύτής τής πολιτείας, καί ποία άλλη έστάΟη πλέον δι- 
καιοτάτη, ωσάν την πολιτείαν τών ’Αθηναίων; όπου όχι μόνον εις του 
λόγου της έφύλαττε πάντοτε τήν δικαιοσύνην, αλλά καί εις τάς άλλας 
πολιτείας αύτή μέ δύναμιν αρμάτων μεγάλων έσπούδαζε νά φυλάττε- 
ται ή δικαιοσύνη, μή άφίνοντας μία πολιτεία νά άδική την άλλην. Τί νά 
είπή τινάς διά την φρόνησιν καί τήν πολιτικήν έπιστημην τών θαυμα
στών έκείνων άνδρών, τών παλαιών λέγω Αθηναίων, όπού έκυβερνούσαν 
αύτήν τήν πολιτείαν, όπου ολατς ή άλλαις πολιτείαις εις αύτήν, ώς εις άρ- 
χέτυπον, ές αρχής καί έως τής σήμερον στοχάζονται, καί αύτήν μι
μούνται, καί άπ αύτήν δανείζονται πολιτικήν επιστήμην καί νόμους δι
καιότατους ; ή πώς νά έκΟειάση τινάς τήν πολυποίκιλαν σοφίαν, όπού εις 
αυτήν και άπ αύτήν εις ολον τον κόσμον έζήπλωσεν, όπού δέν είναι 
χάμμία λογική τέχνη καί σοφιστική έπιστήμη, οπού νά μή καυχάτατ 
πώς είναι Αθηναίων έφεύρεμα ; Διά τά όποια τούτα ολα, θέλοντας νά 
έπαινέση τούτην τήν χώραν εκείνος ό σοφός δ Φίλων δ ’Ιουδαίος, έλεγε 
<νώς όλος ό κόσμος να είναι ωσάν ενα ζώον, καί ή κεφαλή τούτου του 
ζώου να είναι όλη ή Ελλάς, οιά τάς ύπεροχικάς άρετάς όπού πάντοτε, 

είχε το ποτέ λαμπρόν γένος τών "Ελλήνων, καί τούτης τής κεφαλής τής 
Ελλάδος τό δμμάτι νά είναι όλη ή Αττική, ώσάν όπού ή Αττική έφώ- 

τιζεν εις τας άρετάς τούς άλλους Έλληνας, καί τούτου τού όμματίου ή 
κόρη να ητον η πόλις ή Αθήνα, διά τάς Οεωρητικάς καί πρακτικάς δμοϋ 
έπιστημας όπού εις αύτήν έλαμπαν.

Με ολον τούτο, όλα τά προτερήματα καί μεγαλεία καί άξιώματα τού
των τών πόλεων άν Οελήση νά τά συγκρίνη τινάς μέ τά προτερήματα καί 
μεγαλεία και μέ τά θεϊκά αξιώματα τής αγίας μου ταύτης πόλεως "Ιερου
σαλήμ, γληγορωτερα ήθελε συγκρίνη καί παραζάλη μίαν δλίγην λάμ- 
ψιν ενός μικρού κηρίου μέ τήν όλην λαμπρότητα τού ήλίου’ διατί τόσον 
διαφέρουσι τά μεγαλεία καί τά άξιώματα ταύτης τής άγιας πόλεως άπά
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τά αξιώματα και μεγαλεία τών άλλων μεγάλων πόλεων, όσον διαφέρουσί 
τά θεϊκά έργα από τά ανθρώπινα πράγματα. Διατί ποιος δεν ήξεύρει, πώς 
αί άλλαι ολαι χώραι, και τά βασίλεια όλα της γης, ανθρώπων έργα καί 
επιτηδεύματα είναι, καί όλα είναι έργα άνθρωπίνης χειρός, άλλα τούτη 
ή αγία μου πόλις Ιερουσαλήμ λέγεται καί είναι, καί είς τούτο καυχάται, 
ότι νά είναι πόλις του μεγάλου βασιλέως Θεού, καί εις αύτήν έξ αρχής 
καί άνωθεν αύτος ό Θεός νά εχη το χέρι του ;

’Ανίσως καί ή Βαβυλών εκείνη ήτον Ονομασμένη εις ολον τον κόσμου 
διά τά δυνατά τείχη, οπού εις αύτήν εκτισεν ή Σεμίραμις ή βασίλισσα,, 
πόσον περίφημον καί λαμπράν κάμνει τήν αγίαν ταύτην πόλιν, το νά 
λέγεται καί νά είναι οικοδομή καί κτίσιμον ενός μεγάλου Προφήτου καί 
βασιλέως τού Δαβίδ, το όποιον κτίσιμον βέβαια εργον ήτον τού Δαβίδ, αλλά 
Οέλησις καί δύναμις τού παμβασιλέως Θεού ! Άν είναι αλήθεια, μαρτυ
ρείτο ή θεία Γραφή· διατί άφ’ ου, λέγει, τήν έθεμελίωσε καί τήν εκτισεν 
ό Δαβίδ καί τήν έτελείωσε, τότε έγνώρισε πώς έκ Θεού ελαβε τήν βα
σιλείαν' Ε γν ω Δ α β ί δ, Ο τ I ήτο ί μα σε ν α ύ τ ό ν Κύριος εις βασιλέα 
έπί Ισραήλ.

Ανίσως καί ή παλαιά Ρώμη μέ τά σατανικά προμαντεύματα, οπού πα- 
ράνω ειπομεν, έκτίζετο, άλλα ή αγία μου Ιερουσαλήμ μέ θεϊκά προμη- 
νύματα ήτον αποφασισμένη εις τήν ιδέαν τού Θεού νά οίκοδομηθή εις 
κατοικίαν πολλών αγίων άνδρών' καί μάρτυς αύτος δ Θεός, ό όποιος κα- 
λώντας τον Αβραάμ νά εύγη από τήν γην τών Χαλδαίων, τούτην τήν 
αγίαν γην καί όχι άλλην τού έδειξεν εις κατοικίαν, όταν τού ελεγεν, Ες ελ- 
θε έκ τής γής σου καί έκ τής συγγενείας σου, καί δεύρο εις 
γήν, ήν άν σοι δείξω. Καίάναύτή ή ί*ώμη έκαυχάτο, πώς έπερίκλειε 
μέσα της επτά λόφους, καί διά τούτο έπτάλοφος ώνομάζετο, αλλά ή 
αγία 'Ιερουσαλήμ ένα καιρόν, εις αύτήν μόνον έπερικλείουνταν τά έπτά 
χαρίσματα τού παναγίου Πνεύματος, τά όποια έπροσήμαιναν αί έπτά 
σάλπιγγες τών έπτά ιερέων, σαλπίζουσαι καί καθαιρούσαι τά ίεριχούντια 
τείχη, ήγουν πάσαν οικοδομήν τής αμαρτίας, καί οικοδομούσα». τά τείχη 
'Ιερουσαλήμ, ήγουν ανεβάζοντας τους πιστούς είς τήν οικοδομήν της άνω 
Ιερουσαλήμ.

Άν οί Αθηναίοι έθαρ^ούσαν είς τά μακρά τείχη τής χώρας τους, πώς 
ημείς οί πιστοί χριστιανοί νά μή θα^ρούμεν εις τά πνευματικά τείχη τής 
αγίας τούτης 'Ιερουσαλήμ, ή δποία έστωντας καί νά είναι ένας τύπος 
καί μία είκών τής άνω 'Ιερουσαλήμ, τής κοινής πάντων ήμών πατρίδας,
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καθώς Οέλομεν ειπεϊ παρακάτω, τά τείχη της βέβαια φθάνουσιν από ·η, 
γην ώς τον Ούρανόν ; Πώς, και μέ τί τρόπον; Διατι όποιος ίοει την ci- 
κόνα, εύθύς βλέπει και μέ τον νουν το είκονιζόμενον πράγμα όποιος λοι 

πον ίδεΐ ή λογιάσει τούτην την άγίαν 'Ιερουσαλήμ ώσαν εικόνα oj- 
ρανίου 'Ιερουσαλήμ, εύθύς μέ τον νουν του θεωρεί και την άνω Πρου- 
σαλήμ. Βλέπεις πόσον είναι μακρά τά τείχη τούτης τής πόλεως Ιερού 
σαλήμ ; διά τούτο και δ Θεός εις τον Προφήτην Ησαιαν τής λογ^ι, 
’ιδού επί τών χειρών μου έζωγράφησά σου· τά τείχη.

’Άν ή Ρώμη διά μέγαν κόσμον καί στο7^ισμον ένόμισε να έχη τας με- 
γάλας της οικοδομάς, τδ Παλάτιον, το Καπιτώλιον καί τδ μεγα Ιπποδρό
μων, καί αί Άθήναι πώς εϊχασι τήν στοάν, τδν Άρειον πάγον και τής 
’Αθήνας τον περιβόητον ναόν, αλλά έμενα φθάνει με, άντί μ-εγάλων και 
ύψηλών οικοδομημάτων, νά βλέπιο εως τής σήμερον στολισμενην τήν 
άγίαν μου Ιερουσαλήμ μέ τήν άγίαν Σιών, εις την όποιαν πρώτον ο βα
σιλεύς μου Χριστός και μέγας Αρχιερεύς, ώς άνθρωπος, έπαράδοσε τά 
μυστήρια τών ιερών αύτου μαθητών εν τώ μυστικώ Δείπνω, εις τήν 
οποίαν Σιων έκατεβη καί αύτδς δ Παράκλητος εις τούς μαθητάς εν πυρί- 
ναις γλωσσαις, καθώς ιστορεί δ Οεηγόρος Λουκάς. 'Π τάχα δεν είναι με
γάλος στολισμός τούτης τής αγίας πόλεως τδ οικοδόμημα τούτο τδ μι
κρόν εις την ποσότητα καί εις τδ σχήμα, άλλά μέγα καί ύψηλον καί 
ουράνιον εις τήν ποιότητα καί εις τήν χάριν, τδ άγιον Μνήμα, οπού δ 
Αριμαθαιος Ιωσήφ έλατόμησεν έκ πέτρας εις ταφήν έδικήντου, αλλά 
αφιερώθη εις τάφον Χρίστου ; *Η τάχα βέβαια δεν είναι τούτος δ τάφος 
πολλά τιμιωτερος και άγιώτερος άπδ κάθε άλλην βασιλικήν κλίνην ; 
οια^,ι τας κλινας τών βασιλέων τών γήινων καί φθαρτών άνθρωποι γήϊνοι 
καί φθαρτοί ώς ύπηρέται τριγυρίζοντες φυλάττουσι, άλλά τούτην τήν 
κλίνην του έπουρανίου βασιλέως Υιού τού Θεού, τδν ζωοδόχον Τάφον, 
επουρανιοι Αγγελοι τον έφύλαττον, καθώς τδ ιερόν Εύαγγέλιον μαρτυ
ρεί, και ελπιζώ και εως τής σήμερον νά τδν φυλάττουσιν, άν καλά καί 
νά είναι αόρατοι εις τούς έδικούς μας οφθαλμούς διά τήν άναςιότητά μας;

Αν ή παλαιά Ρώμη έσυνάθροιζε τριακοσιους πατρικίους εις τήν Σύγ
κλητόν της, άνδρας φρονίμους καί πρακτικούς, καί αύτοί ήσαν ώς βάσις 
και στηριγμος όλης·-τής πολιτείας, αλλά ή Σύγκλητος καί ή Γερουσία 
τής άγίάς ταύτης πόλεως Ιερουσαλήμ προβάλλεται εις καύχημά της 
πλήθος δικαίων καί παλαιών αγίων άναρίθμητον, Αβραάμ, Ισαάκ, Ια- 
κφβ, τούς δώδεκα Πατριάρχες, Κριτάς, Δημαγωγούς, Βασιλείς, Προ- 
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φήτας,^Αποστόλους, οί όποιοι είναι βάσις, στήριγμός, θεμέλιον οχι κο
σμικής πολιτείας, άλλα τής εύαγγελικής πολιτείας τού Χριστού, διεσπαρ
μένης απ’ έδώ εις δλον τόν κόσμον.

’Αλλά ποιος, έχοντας νουν εύσεβή και γνώσιν αληθή θείων καί ανθρω
πίνων πραγμάτων, ήθελε Οαυμάζη τούς τριακοσίους εκείνους πατρικίους 
τής Ρώμης, και νά μή Οαυμάζη περισσότερον τούς τριακοσίους δέκα καί 
οκτώ οίκογενείς εκείνους τού Πατριάρχόυ ‘Αβραάμ, μέ τούς όποιους έδίωζε 
τον Χολοδογόμορ καί τούς άλλους βασιλείς τούς μετ’ αύτού, τούς όποιους 
νικώντας άρπαξεν άπ’αύτούς ολην την αιχμαλωσίαν, τάς γυναίκας καί 
τόν λαόν, καί Αώτ τόν άδελφιδούν αύτού, καί πάσαν την ίππον Σοοόμων, 
όπόταν ύποστρέφοντας νικητής τροπαιούχος τόν έπροϋπάντησεν ό Μελ- 
χισεδέκ μετά μεγάλων δώρων καί εύλογιών ; Τούτοι λέγω είναι άςιοι νά 
Οαυμάζωνται περισσότερον παρά εκείνους' διότι εκείνοι μέ άνθρωπίνην 
γνώσιν καί δύναμιν έκυβερνούσαν, αλλά τούτοι μέ την άμαχον ούναμιν 
καί την Οεόσδοτον σοφίαν τού Θεού τούς εχθρούς των πάντοτε ένικούσαν.

Τί έ'χουσι νά κάμουσιν οί τριακόσιοι πατρίκιοι τής Ρώμης μέ τούς 
τριακοσίους άνδρας τούς πολεμιστάς οπού είχε μαζί του ό Γεδεών, όταν 
έπολέμησε καί ένίκησε μέ τόσον πολλά ολίγους τά πάμπολλα πλήθη τών 
Μαδιανιτών και τών ’Αμαληκιτών ; διατί τούς τριακοσίους πατρικίους 
τής Ρώμης τούς έδιάλεξε βασιλεύς γήινος καί φθαρτός, αλλά τούς τρια- 
κοσίους τού Γεδεών τούς έδοκίμασε καί τούς έδιάλεςεν ό βασιλεύς τών 

απάντων Θεός.
’Άν αί θαυμασταί Άθήναι είχασι μεγάλην τιμήν ανάμεσα εις όλας 

τάς άλλας πολιτείας τών Ελλήνων, διατί ήτον έκδικηταί οί Αθηναίοι 
παντός αδικούμενου, μή άφίνοντες μίαν πολιτείαν νά πλεονεκτήση καί νά 
άδική ση τήν άλλην, καί διά τούτο άπό τάς άλλας ΐλληνίδας πόλεις αύτή 
μόνη έκδικήτρια έλέγετο, πώς δέν είναι δίκαιον ή άγια πόλις Ιερουσα
λήμ νά έχη τάς πρώτας καί μεγαλητέρας τιμάς άπό κάθε άλλην γώ- 
ραν καί πόλιν; επειδή ετούτη έγινεν έκδικήτρια τού άνθρωπίνου αδική
ματος, όπου έπλεονεκτήθη καί άδικήθη άπό τόν κοινόν εχθρόν καί πο
λέμιον τού άνθρωπίνου γένους, τον πονηρόν λέγω διάβολον ; Πώς ; Διατί 
μέσα εις τούτην έγινεν δ θαυμαστός πόλεμος τού Υιού τού Θεού μέ αύτόν 
τόν πονηρόν διάβολον' μέσα εις τούτην πολεμώντας έβάσησαν οί πόδες 
του εις τό αίμα καρφωμένοι εις τόν σταυρόν' μέσα εις τούτην τήν αγίαν 
πόλιν έσύντρίψε τούς εχθρούς του έν ράβδω σιδηρά, μέ τά σιδερένια καο- 
φία οπού είχεν εις τά χέριά του καρφωμένα' μέσα εις τούτην έσχισε τήν
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άγίαν του πλευράν, άπδ τήν οποίαν έκαμε νά δράμωσι δύο μεγάλοι πο
ταμοί αίματος και ΰδατος, εις τούς οποίους έκαταπόντισεν, ώσπερ άλλο ? 
Φαραώ, τον πονηρόν διάβολον έν τή έρυθρα θαλάσση’ και τέλος πάντων, 
εις τούτην την άγίαν ’Ιερουσαλήμ κατέλυσε τον έχθρθν και έκδικη .ην 
τού ανθρωπίνου γένους’ και πώς νά μή τιμάται περισσότερον τούτη η 
πόλις ώς έκδικήτρια όλου τού άνθρωπίνου γένους ;

’Αλλά τί θέλω νά κλώθω τά άκλωστα, και νά συγκρίνω τά ασύγκριτα, 
έστωντας όπου άπό πολλά πράγματα νά βλέπω τήν άγίαν μου Ιερου
σαλήμ νά ύπέρκειται εις τάς τιμάς, εις τά αξιώματα και εις τάς άγιό- 
τητας, άπό κάθε άλλην γην και τόπον καί χώραν, διατί ποία ά?Άη 
πόλις ήξιώθη νά εχη διά βασιλέα της τον των άπάντων Θεόν καί βασι
λέα ; Καί δέν ακούεις, τί τής λέγει δ Προφήτης Σοφονίας εις τδ τρίτον 
κεφάλαιον τής προφητείας του ; Μ ή φ ο β ο ϋ, λέγει, Ο υ γ α τ ε ρ Σ ι ώ ν, κή
ρυσσε Ούγατερ 'Ιερουσαλήμ. Διατί; Διατι βασιλευσει Κύριος 
έν μέσω σου. Καί δέν είναι τούτο αλήθεια; δέν είναι εις τδ μέσον της 
ωσάν βασιλικός θρόνος τού μεγάλου βασιλέως Θεού δ άγιος καί ζωοδό- 
χος Τάφος ; ή ωσάν ένας βασιλικός θρόνος, εις τον όποιον άνεπαύθη ό 
πάντων βασιλεύς Χριστός δ Θεός ήμών ; το όποιον έπροφήτευσεν δ Πα
τριάρχης Τακώβ, εύλογών τού Ιούδα τήν φυλήν, από τήν δποίαν φυλήν 
γεννάται τδ κατά σάρκα δ Χριστός’ ’Αναπεσών έκοιμήθη ώς λέων 
επειτα κατά τήν άλλην προφητείαν’ Ε ξ η γ έ ρ Ο η ώ ς κ ε κ ρ α i π α λ η κ ώ ς 
εξ οίνου, καί έπάταξε τούς εχθρούς αύτού ώς σκύμνος.

Ποία άλλη πόλις ήξιώθη ποτέ τοιούτον αξίωμα, νά εχη πρόμαχον καί 
προπολεμιστήν αυτόν τον Θεόν, ωσάν τήν άγίαν Ιερουσαλήμ, οπού αύ
τος ο ίδιος μαρτυρεί και λεγει εις τον Προφήτην Ησαιαν, Ύπερασπιώ 
ταυτης τής πόλεως(τής 'Ιερουσαλήμ δηλαδή) δι’ εμέ καί διά Δα
βίδ τον οούλόνμου; καί έπειδή αδύνατον Θεόν ψεύσασθαι, στοχάσου 
καλα, εις τον καιρόν τού βασιλέως Εζεκίου πόσην βοήθειαν καί πόσον πό
λεμον εκαμε, και πόσους έχθρούς έφόνευσε τούτης τής χώρας, οχι έχον
τας πλήθη ανθρώπων πολεμιστών, διότι, όταν δ Θεόςπολεμή, δέν χρειά
ζεται ανθρώπους πολεμάρχους, άλ>« ωσάν Θεός μέ Άγγελον ούράνιον 
πολεμεί τούς έχθρούςτου* Έξήλθε, λέγει, ’Άγγελος Κυρίου καί 
επαταξεν έκ τής παρεμβολής τώνΆσσυρίων εκατόν ο γ δ ο ή- 
κοντά πέντε χιλιάδας.

. Ποιαν άλλην πόλιν ήγάπησεν δ Θεός καί Πατήρ περισσότερον απο 
τούτην τήν άγίαν 'Ιερουσαλήμ, ώστε δπού εις τούτην έπροώρισε νά διοά-
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ςη τον άνθρωπον ολατου τά μυστήρια παλαιός καί νέας Διαθήκης ; ’Εοώ 
έτελέσθησαν ή νομικαΐς λατρείαις τρανότατα, εδώ αί Ουσίαι, έοώ αί δλο- 
καυτώσεις, οί νομικοί βαπτισμοί, οί ραντισμοί, δ ναός, το θυσιαστήριον, 
τά άγια των αγίων, τδ έλαιον της χρίσεως* έοώ δ βλέπων, δ προλόγων, ή 
προφητείαις καί κάθε άλλο μυστήριον της παλαιάς’ και, έξω άπδ τούτα όλα, 
τά θεία καί άγιώτερα και τελεώτερα καί σωτηριωοέστερα μυστήρια της 
νέας Διαθήκης του Ευαγγελίου τού Χρίστου.

Δημιουργώντας δ Θεός τον πρώτον άνθρωπον τον ’Αδάμ, -διά έξαίρετον 
τόπον άπδ δ'λην’τήν γην του έδιάλεξε καί του εοωκε κατοικίαν τον Παρά
δεισον, ώστε δποΰ άπδ ολην τήν γην ή γη εκείνη τής Εδέμ ήρεσε τώ Θεώ, 
καί διά τούτο λέγει, Εφύτευσεν δ Θεδς παράδεισον έν ’Εδέμ 
κατά άνατολάς, καί έκεϊ εθετο τδν άνθρωπον, ον έπλασεν.

Άποστάτησεν δ άνθρωπος άπδ τδν Θεδν μέ τήν παράβασιντής έντολής’ 
έγινεν έχθρα μεγάλη άναμέσον Θεού καί άνθρώπων’ ή?<θε καιρός νά λυ- 
θή τούτη ή έχθρα, νά γένη φιλία καί άγάπη άναμεταξυ τών δύο, τού 
πλάστου καί τού πλάσματος, τού Θεού καί τού ανθρώπου· ήτον /ρεία 
νά γένωσι γράμματα, συμφωνίαις, καί όμολογίαις, είς τούτην τήν αγά
πην’ γράφει τά γράμματα ό Θεός. Ποια γράμματα; Τδν νόμον τδν πα
λαιόν. Μέ ποιον τά έστειλε -, Μέ τδν Προφήτην Μωϋσήν. Και πού ήθέλησε 
νά δοθούν καί νά διαβασθώσι τά γράμματα τούτα, καί νά γένωσιν ή συμ
φωνίαις ; ’Όχι εις άλλο τόπον, οχι είς άλλον όρος, πάρεξ είς τδ όρος τού 
Σινα. Καί τδ σημάδι τής τελείας άγάπης καί τής ειρήνης ποιον ήτον ; 
Νά δώσουν ομηρα, καθώς κάμουσιν οί βασιλείς, δπού διά τελείαν καί βε- 
βαίαν άγάπην στέλνουσιν ένας τού άλλου τδ παιδί του, καί άλλος τού άλ- 
λουνού, τδ δποΐον κατά τήν κοινήν γλώσσαν λέγεται ώσάν αμανάτι, καί 
είς τήν ελληνικήν λέγεται ομηρα. ’'Ετζι έταξε καί δ Θεδς είς τάς συμ
φωνίας έκείνας νά δώση δ άνθρωπος ομηρα είς τδν Θεόν, καί δ Θεός είς 
τδν άνθρωπον. Καί τί έδωκεν δ άνθρωπος είς τον Θεόν ; Τήν άνθρωπίνην 
φύσιν, καί τήν άνέβασεν είς τδν Ούρανόν. Καί τί έδωκεν δ Θεός είς τον 
άνθρωπον ·, Τδ πανάγιόν του Πνεύμα. Καί ποιος έμεσίτευσεν είς τούτο ; Ό 
Γίόςτου δ μονογενής, δ Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, αύτός έμεσίτέυ- 
σεν, αύτός έκατέβη είς τήν γην νά τελειώση τούτην τήν άγάπην, καί νά 
βάλη είςτδ μέσον τήν ειρήνην’ Χριστός έστιν ή ειρήνη ημών, λέ
γει δ μακάριος Παύλος, δ ποιήσας τά άμφότερα έν’ αύτός ήλθε 
καί έπήρεν άπο λόγου μας τήν άνθρωπίνην φύσιν, καί τήν άνέβασεν είς τον 
Θεδν καί Πατέρα, καί μέ τόσην τιμήν, ώστε οπού τήν άνέβασε καί τήν έκά- 
Οισεν εκ δεξιών τού Θεού και Πατρός’ άλλα προ τού νά άναβάση αυτήν 
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την άνθρωπίνην φύσιν, έοοσεν εις τον άνθρωπον τό Πνεύμα το άγιον, ινα 
μένη, λέγει, μεΟ’ύμών εις τον αιώνα. *Ω καί τί δμηρα, ω και τι 
αμανάτια, ώ καί τί ειρήνη, ώ καί τί αγάπη όπου έγινε. Και που έγινε τούτη 
ή ειρήνη καί ή αγάπη ; Εις την αγίαν γην τούτην, εις την αγίαν Ιερουσα
λήμ' ώστε όπου, διά νά γράψη λέγω ό Θεός καί νά οώση τας συμφωνίας 
καί τάς ομολογίας τούτης τής αγάπης καί τής ειρήνης, από όλα τα άλλα 
όρη έδιάλεξε τό Σινά τό όρος, καί εκεί έδειξε την δόξαν τής Οεότητός του 
του Μωϋσέως εις την όπήντής πέτρας' άλλα, διά νά τελείωση τούτην την 
αγάπην καί την ειρήνην, καί νάπάρη ομηρα, καί νά οώση ό'μηρα άοιασπα- 
στα, έδιάλεξε τούτην την αγίαν γήν, την αγίαν Ιερουσαλήμ, και έοώ εοειςε 
θεότητα δμού καί ανθρωπότητα, έδώ έσμιξε θεότητα καί ανθρωπότητα, 
εδώ ό εύαγγελισμός του’Αγγέλου προς τήν Παρθένον, έοώ ή Βηθλεέμ, έοιν 
το σπήλαιον, έδώ ήφάτνη, τά θαύματα, αί ποικίλαι δυνάμεις, ο Κρανίου 
τόπος, καί ό άγιος καί πανάγιος καί ζωοοόχ ος 1 αφος.

Βλέπεις πώς κατά σύγκρισιν άπο άλλην πόλιν τούτην άγάπησεν ό Θεός 
περισσότερον; Καί θέλεις νά ίδής την αγάπην τήν τόσην-, ’Εξελέξατο, 
λέγει ό Προφήτης Δαβίδ, τήν φυλήν Ιούδα διά βασιλικήν φυλήν, 
καί τό δ'ροςΣιών ήγάπησε διά βασίλε ια. Θέλειςνάίδήςτήντόσην 
αγάπην ; ’Αγαπα Κύριος τάς πύλαςΣιών υπέρ πάντα τά σκη
νώματα Ιακώβ. Θέλεις νά ίδής τήν τόσην αγάπην ; Αύτός ό μονογενής 
Λογος του Θεού, έρχόμενοςνά έμβή εις τούτην τήν πολλά άγαπημένην του 
χωράν, και προβλέποντας ώς Θεός τήν μιαιφονίαν τών κακίστων Εβραίιον 
καί τον άφανισμον καί χαλασμόν της, τόσον έλυπήΟη εις αύτήν, ώστε όπου 
έκλαυσε, λέγει ό Ευαγγελιστής Λουκάς' Καί ώς ήγγισε, λέγει, ίδών 
. ην πολιν, εκλαυσεν επ αύτή. Ώ καί τί αγάπη Οερμοτάτη μέχρι 
κλαυθμού καί οακρύων' μεγάλην αγάπην όπου έφύλαξεν εις αύτήν ό Θεός.

ΑΛΛ ώ άγια γή, αγία 'Ιερουσαλήμ, έσύ βέβαια είσαι ή πολλά ήγα- 
πημενη πόλις τού Θεού, εσυ είσαι η έκλεκτοτέρα πόλις άπό ολας τάς 
άλλας πόλεις τού κοσμου’ οιατί εις έσένα αύτός ό ίδιος Θεός έδιάλεξε νά 
καμη τα υπερφυή μυστήρια διά τήν σωτηρίαν παντός τοΰ κόσμου" οιά 
τούτο καί έσύ μόνη πρέπει νά ονομάζεσαι άκρόπολις όλων τών πόλεων, 
λυχνία καί λαμπάς φωτίζουσα δλην τήν Οικουμένην, οφθαλμός όλο^νών 
τών πιστών και καρδιά ζωτική τής πίστεως ανάμεσα εις ολον τό σώμα 
τής Καθολικής Εκκλησίας, τής οποίας κεφαλή είναι αύτός δ Χριστός.

Αν ή άλλαις χώραις καί τά κάστρη καυχώνται νά έχωσι κτίτορας 
καί οίκιστάς μεγάλους καί θαυμαστούς βασιλείς, ή Νινευι τον Νίνον, ή 
Ρώμη τον Ρωμύλον, ή ’Αλεξάνδρεια τόν μέγαν 'Αλέξανδρον, καί ή Κων- 
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σταντινούπολις τον μέγαν Κωνσταντίνον, αλλα εσυ καυχάσαι πώς πάν
τοτε είχες καί έχεις διά βασιλέα σου τον Θεόν, όχι μόνον πρώτα θεϊ- 
κώς, καθώς παράνω είπομεν, αλλά και υστέρα Οεανδρικώς."Η τάχα ο Υιός 
τού Θεού, γενόμενος άνθρωπος καί έρχόμενος νά σέβη μέσα εις τά τείχη 
σου, προϋπαντώντές τον οί λαοί καί οί άλλοι βαϊοφορούντες καί κλαδηφο- 
ροΰντες δέν τον έφήμιζαν βασιλέα λέγοντες,Εύλογη μένος δ έρχ ο'μέ
νος εν δνο'μάτι Κυρίου βασιλεύς τού Ισραήλ; ότι, όταν κορω- 
νάρουσι κανένα, εις το τάχτι του τον κορωνάρουσι.

’Ενεστεφανώθη μέσα εις εσένα μέ τάν άκάνθινον στέφανον ως βασιλεύς, 
καθήμενος επί του σταυρού, ώς επί θρόνου βασιλικού. Δέν ήτον σημεία βασι
λικά ή κόκκινη πορφύρα δπού τον ένέδυσαν οί στρατιώται, όταν άκοντεςκαί 
μή βουλόμενοι γονυπετούντες έμπροσθέν του καί προσχυνούντές τον τού ελε- 
γαν, X α ί ρ ε δ Βασιλεύς των Ιουδαίων; Δέν ήτον σημείον βασιλικόν 
ο κάλαμος οπού τού εδοσαν εις την δεξιάν χεΐρα, διά νά άπογράψη ώς βα
σιλεύς τά έ'θνη υιούς καί τέκνα τής βασιλείας του; Μέ τί καλαμάρι ; Μέ το 
καλαμάρι τής πλευράς του τής έσφαγμένης, μέ πορφυρά γράμματα ώς βα
σιλεύς, επειδή των βασιλέων ήτον δοσμένον νά γράφουσι μέ πορφυρά γράμ
ματα. Διάβασέ μου τον τίτλον τού Πιλάτου επί τού σταυρού γεγραμμένον 
μέ τριών λογιών γράμματα, έλληνικά, εβραϊκά και ρωμαϊκά' Ιησούς, 
λέγει, ό βασιλεύς των ’Ιουδαίων. Καί επειδή βασιλεύς των ’Ιου
δαίων, έφθανε νά γράψη τον τίτλον μέ ’Ιουδαϊκά μόνον γράμματα, άμή 
διατί καί μέ έλληνικά καί ρωμαϊκά ; Σημάδι ήτον καί τούτο’ διατί μέ 
τήν αγίαν πίστιν εϊς τούτα τά τρία έθνη έβασίλευσεν, εις τούς Ιουδαίους 
τούς πιστεύσαντας, εϊς τούς Ελληνας καί εις τούς Ρωμαίους.

Καί πού αλλού έδειξεν αύτος δ θεάνθρωπος ’Ιησούς τήν θεϊκήν του καί βα
σιλικήν εξουσίαν παρά εις τούτην, κρεμάμενος εις τον ςαυρόν επάνω, όπόταν 
μετέβαλε καί έτάραξεν δλην τήν κτίσιν, τά ούράνια άμα καί τά επίγεια καί τά 
καταχθόνια; Οταν έκαμε καί έσκοτίσθη δ ήλιος, καί ήγή έσείσθη, καί αί 
πέτραι έσχίσθησαν, καί τά μνημεία ήνεωχθησαν, καί δ περιβόητος ναός έσχι- 
σεν, ώς άνθρωπος θυμωμένος τάίμάτιάτου, τδ εν αύτώ καταπέτασμα, δέν 
είναι τούτα όλα τά σημεία καί τά πράγματα έργα βασιλικής δυνάμεως ;

Διά τούτα όλα λοιπόν εσύ αγία 'Ιερουσαλήμ πρεπόντως μόνη έχεις τά 
πρωτεία καί τά μεγαλεία πασών των πόλεων’ διατί εσύ ιχόνη ήζιώθης 
νά ονομάζεσαι πόλις τού μεγάλου βασιλέως, καθώς αύτος δ Χριστός 
έλεγε’ διατί εσένα έστόλισεν δ βασιλεύς μου Χριστός ό'χι πορφύραν από 
μετάξι βαμμένον μέ βαφήν κοκκίνην, αλλά μέ τά ίδιά του αίματα οπού 
έχυσεν εις έσέγα' εσένα ήγίασρ οχι μέ θυσίας ταύρων καί τράγων, ώς 
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τδ πρότερον οί ιερείς των 'Εβραίων, αλλά μέ την Ουσίαν την ζωοποιον 
τού άγίου σώματος όπου έσφαγιάσΟη εις τον σταυρόν, καί δια μέσου εσενα 
μέ την Ουσίαν ταύτην ολον τον κόσμον ήγίασε’ και δια τούτο όχι μόνον 
πόλις τού μεγάλου βασιλέως δνομάζεσαι, αλλά καί πρώτον θυσιαστήριον 
τού πρώτου καί μεγάλου ’Αρχιερέως Χριστού, παρ ού και τα λοιπά άγια 
θυσιαστήρια την άρχήν ώς άπδ πηγής ελαβον. Δια το όποιον ή αγία και 
Οικουμενική β · σύνοδος εις την συνοδικήν της έπιστολήν μητέρα πα
σών των Εκκλησιών σέ έμαρτύρησε, έπειδή πρώτη έσύ έδιδάχΟης την 
άναίμακτον Ουσίαν τού πρώτου καί μεγάλου Αρχιερέως Χριστού. Δια 
τούτο καί διάδοχον οχι μόνον τής ίερωσύνηςτου (διότι τούτο το εχουσιν 
ολοι οί’Αρχιερείς) άλλα καί τού θρόνου του εις εσένα άφησε τον ιερόν 
’Ιάκωβον τον ’Αδελφόθεον καί ’Απόστολον. Διά τούτο καί ό έν σοί αγιότα
τος θρόνος πρεπόντως Άποστολικδς ονομάζεται, τον όποιον πάντοτε έστό- 
λιζαν άνδρες άγιώτατοι Πατριάρχαι καί των ιερών Αποστολών ομότρο
ποι’ οί οποίοι όχι μόνον μέ αγιότητα έκυβερνούσαν τον έν σοί άγιώτατον 
θρόνον, αλλά καί μέ περισσήν εύσέβειαν καί ορθοδοξίαν, επειδή καί πάν
τοτε ή ένοικοΰσα έν σοί χάρις τού παναγίου Πνεύματος δέν τούς άφηνε 
νά παρατραπώσιν άπδ τήν εύσέβειαν καί ορθοδοξίαν, καί διά τούτο έσύ το 
έχεις έκ Θεού έξαίρετον χάρισμα, δ'τι οί Πατριάρχαι σου καί οί ’Επίσκο
ποί σου νά διαλάμπωσιν μέ αγιότητα καί ορθοδοξίαν’ καί μάρτυς αύτδς δ 
ϊοιος Θεός, όπου σε λέγει εις τδ ξ\ κεφαλ. τού ’Ησαίου’ Καί δώσω 
τους άρχονταςσου έν ειρήνη, καί τούς Επισκόπους έν δι
καιοσύνη. Καί ποία είναι ή αληθινή δικαιοσύνη καί πρδς Θεόν καί πρδς 
ανθρώπους; Ποία άλλη, παρά ή ορθοδοξία τής καΟαράς καί άμωμήτου 
πισ^εως, με ~ην οποίαν ευσεβειαν καί ορθοδοξίαν πάντοτε οί έδικοίσου 
■Αρχιερείς διαπρεποντες έοίδασκον τήν ίεράν μάνδραν τού Χριστού, καί 
οχι τούτο μόνον, αλλά καί πρδς τούς αιρετικούς γενναίως άγωνιζόμενοι 
τουτους κατήσχυναν, καί άπδ την μάνδραν τού Χριστού; ώς λύκους βαρείς 
τους εδιωςαν, καθώς ητον εκείνος δ άγιώτατος Κύριλλος 'Ιεροσολύμων είς 
την β . Σύνοδον, τού οποίου τά συγγράμματα, καί μάλιστα αί λεγόμεναι 
Κατηχήσεις, οπού έγραψεν, ώς λύχνος Ορθοδοξίας άπαν τδ σύστημα τής 
Εκκλησίας νοητώς φωτίζουσιν. ίουβεναλιος Ιεροσολύμων Πατριάρχης είς 

την ο . Σύνοοον· ô άγιώτατος Θεόδωρος Ιεροσολύμων Πατριάρχης καί αύ
τδς είς την ς . Συνοοον, δ οποίος αν καλά καί σωματικώς είς τήν αγίαν έκεί- 
νην Σύνοδον οέν ευρίσκετο, άλλά καί άπόντως μεγάλως έβοήθησε των 
άγιων εκείνων Πάτερων, στέλλοντάς τους έγγράφως τά πρακτικά τής 
Συνόδου, οπού εδώ είς τά Ιεροσόλυμα έγινεν είς τάς ήμέρας τού άγιωτά 
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του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου’ τά όποια στέλλοντας έχει διά 
μέσου του εύλαβεστάτου ίερέως Γεωργίου και τοποτηρητου τούάγιωτάτου 
τούτου θρόνου, και άναγινώσκοντές τα επί τής Συνόοου, έλυσαν πάσαν φιλο- 
νεικίαν των αιρετικών μονοθελητών και την ορθοδοξίαν έστερέωσαν.

’Αλλά καί μέχρι το$ °'· ημών Πατριάρχαι σου μέ πολλήν αγιό
τητα έστόλισαν τούτον τον άγιώτατον θρόνον, όσα ημείς ήκούσαμεν παρά 
πατέρων, καί όσα έν πείρα έγνωρίσαμεν. Ποιος άνθρωπος δεν εύλαβήθη, 
ώςλέγουσι, την άγγελομίμητον διαγωγήν τών αοιδίμων εκείνων Πατριαρ
χιών, τών προ σου πατριαρχευσάντων έν τή αγία ταύτη πόλει, Γερμανού 
τού έν μακαρίατή λήξει, Σωφρονίου τού ίσαγγέλου, καί Θεοφάνουςτού τρι- 
σμάκαρος; Καί διά βεβαιοτέραν μαρτυρίαν τού λόγου, ποϊος είναι έκεϊνος, 
όπου νά έγνώρισε την ένάρετόν σου πολιτείαν, Μακαριότατε καί Παναγιώ- 
τατεΔέσποτα, καί την πατρικήν σου καί πολιτικήν επιστήμην, μέ τά όποια 
κυβερνάς τούτον τόν άγιώτατον θρόνον, καί νά μή σέ συναρίθμηση μέ τού
τους όλους όπου είπαμεν ; τών όποιων όλων, καθώς τού θρόνου των έγινες 
διάδοχος, τοιουτοτρόπως διάδοχος έγινες καί τού τρόπου καί τής αρετής καί 
τής άγιότητός των’ διότι, ώς φαίνεται καθαρώς, άλλον άπό τούτους έμι- 
μήθης εις την αγιότητα, άλλον εις την καθαρότητα, καί άλλον πάλιν εις το 
καθαρόν καί φιλάνθρωπον, άλλον εις τάς αγρυπνίας, καί άλλον εις την έγ- 
κράτειαν, καί πάντας όμού εις τον ζήλον τον ύπέρ τής πίστεως. Τολμώ νά 
είπώ καί τίποτε περισσότερον, καί μεμφέσθω μηδείς’ όλους τούς έπερίσ- 
σευσες εις τούς καθημερινούς πειρασμούς όπού καταντλείς, οιά τις γενναίος- 
διό καί ακολούθως όλους εις τούς κόπους τούς έπερίσσευσες, ώστε όπού μέ 
δίκαιον τρόπον μαζί μέ τόν μακάριον Παύλον ή μπορείς νά λέγης, περισ
σότερον πάντων έκοπίασα, καί διά μετριοφροσύνην καί ταπεινότητα 
την συνειθισμένηνσου νά λέγης ύστερον, ούκ έγώ δέ, αλλά ή χάρις 
τού Θεού ή σύν έμοί. Διατί βέβαια πόσαις γνώσαις ίστορικαίς καί ρη- 
τορικαίς νά ήθελεν έχη τινάς, νά δυνηθή νά έξ ιστό ρήση καί νά διηγηθή 
ακριβώς τούς κόπους, τούς μόχθους, τήν περίοδον, τάς οδοιπορίας όπού κά- 
μνεις συνεχώς διά ταύτην τήν αγίαν γην, όπου ή μία πόλις σέ προπέμπει, 
καί ή άλλη σέ ύποδέχεται, καί ή άλλη σέ καρτερεί, ώσάν ένα άλλον Χριςού 
’Απόςολον, όπού καί μόνης έξ ακοής εις όλους γίνεσαι ποθεινός καί έρά- 
σμιος, καί όλοι ποθούσι νά άπολαύσωσι τόν ιερόν σου καί σεβάσμιον χαρα
κτήρα-, Διά τά όποια όλα τούτα καί νά καυχάσαι έν Χριστώ ήμπορείς, πά
λιν ώσάν αύτόν τον Παύλον, καί νά λέγης, είκαυχάσθαι δει, τάτής 
άσθενείας μου καυχήσομαι. Καί τίναταύτα ; Όδοιπορίαιπο/λάκις, 
κίνδυνοι ποταμών, κίνδυνοι Μνηστών, κίνδυνοι έξ έθνών, κίνδυνοι έν πόλει,
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εν ερημιά, εν θαλάσση, έν ψευδαδέλφοις, καί τό μεγαλήτερον, δεσμά, καί 
ουλακαί, καί άπειλαί θανάτου’ άπο τα όποια, Θεού φυλάττοντός σε; διά 
πολλών ωφέλειαν έλευθερώθης, αναφανείς ώς μάρτυς αναίμακτος. ’Εδικόν 
σου λοιπόν είναι καί τούτο, καί καταπολλά άρμόοιόν σου να λεγης με αυτόν 
πάλιν τον Παύλον, ή έπισύστασίς μου ή καθ’ ημέραν, ή μέριμνα 
τού άγιου καί ζωοδόχου Τάφου, καί της αγίας ταύτης γης, να την Οιαφυ- 
λάξης εις προσκύνησιν καί άγιασμον πάντων των εύσεβών χριςιανών, οιά 
τό όποιον όλωνών την έννοιαν εις τού λόγου σου έπήρες. Καί τίς ασθενεί, καί 
ούκ ασθενείς; τίς σκανδαλίζεται, καί ούπυρούσαι ; καί όλωνώντων χρι
στιανών την φροντίδα έχεις, διά τό όποιον ώσάν άγρυπνος φύλαξ τής μάν- 
δοας τού Χριστού, στεκάμενος ακουμπισμένος εις την βακτηρίαν τού 
Σταυρού πάντοτε, δέν δίδεις ύπνον τοΐς δφθαλμοΐς σου, ούδέ τοΐς βλεφά- 
ροις νυσταγμόν, ούδέ άνάπαυσιν τοΐς κροτάφοις, έως όπου ναεύρης τόπον 
τώ Κυρίω, καί σκήνωμα τώ Θεώ Ιακώβ, όπου ο εν είναι άλλος ο τόπος 
τού Κυρίου καί το σκήνωμα τού Θεού Ιακώβ, παρά αί ψυχαί των καθα
ρών ανθρώπων, άπό τάς οποίας τά πρωτεία έχει ή καθαρωτάτη σου ψυχή.

’Αλλά δμοιάζω εγώ σήμερον ένός, οπού την ημέραν το μεσημέρι άνάπτει 
ένα μικρόν κηρί νάδείξη τόν ήλιον εις τόν Ούρανόν, πώς φεγγοβολά καί φω
τίζει ό'λοντόν κόσμον. Διατί ποία γή, ποία πόλις, ποίαχώρα, ποΐοςλαος ορθό
δοξος είναι έκεΐνος, όπού δεν έγνώρισε την σήν Μακαριότητα περιπατούντα 
καί καταλάμποντα ολην την γην, ώς άλλος λαμπρότατος ήλιος, μέ ταΐςπνευ- 
ματικαϊς καί νοηταϊς άκτίναις τής φωτοειδους καί άγλαομόρφου σου ψυχής ; 
Διατί καθώς δ αισθητός ούτος ήλιος μέ την θέρμην τών άκτίνων του 
όπου πέμπει πλουσιώτατα εδώ κάτω εις την γην, κάμνει διπλάς ένερ- 
γ^ιας, και οπόταν μακραίνη από τού λόγου μας, σύρνει από την καθ’ημάς 
γήν ατμούς ύγρούς, καί συγνεφιάζοντας ολον τον Ούρανόν, τόν σκυθρω
πόν χειμώνα εργάζεται- καί πάλιν, όταν ύψούμενος έρχεται προς ημάς, 
με την, ιοίαν του θερμότητα σύρνει απάνω άπό την οψιν τής γής όλα τά 
βλασ^α^οντα, φυ,α λέγω και βοτανας, καί δίδοντας την βλάστησιν, τά 

καμνει να άνθηφορούσι και προς καρποδοσίαν νά έτοιμάζωνται- τοιουτοτρό
πως και δ νοητός ήλιος τής καθαράς σου Φ^^, λείποντας μακράν άπό τού 

μας, κατήφειαν πολλήν καί ά?;λον χειμώνα σκυθρωπόν εις τάς ίδι— 
κα^ μα-, ψυχά^ άφιν^ς να γίνεται’ αλλά όταν πλησιάσης προς τού λόγου 
μας σωματικών ε.,ιοημών, καμνεις εις ήμάςτό γλυκύτατον εαρ καί την 
ανοιξιν, αύςανεις τα νοητά βλαστήματα τών ήμετέρων ψυχών, καί προς 

καρποφορίαν τών μυστηρίων τού Πνεύματος μάς παρασκευάζεις.
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