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GREECE

Διδάξαντες μετά τήν, λόγ~ όρίου ήλικίας, ά'Ιtοχώρησιν ά'Πό της θε
ολογικης Σχολης τοΟ άοιδίμου Γρηγ. Πατcαμιχαήλ σχεδόν έ1tί δεκαε
τίαν όλόκληρον καί τήν Έγκυκλο'Ιtαιδείαν τflς θεολογίας, έθεωρή
σαμεν χρήσιμον μετό: την άτcοχώρησιν και ήμ&ν, ίνα άναθεωροΟντες
τά μαθήματα, &τινα @:κτοτε έκυκλοφόρησαν 'ΠΟλυγραφημένα, δημοσι
εύσωμεν αότά και τύ1tοις. Παρουσιάσθη δt τοϋτο εtς ήμας τοσούτφ
μάλλον άναyκαϊον, δσφ τοιαύτη τις συγγραφή, τcλην σuντομωτάτου
τινός δοκιμίου τcρό τcολλων δεκαετηρίδων δ1tό τοΟ άειμνήστου Φιλιτc.
Πcmαδο1tούλοu έκδοθέντος καί flδη έκλιτcόντος, δέν δτcάρχει τcαρ' ή
μϊν, ά'φ' δτου δε ή ~δρα της Ά'Ιtολογητικης και Έ γκυκλο1tαιδείας
της θεολογίας διά λόγους οίκονομιων κατηργήθη, t1tαυσαν νά δι
δάσκωνται τό: μαθήματα ταΟτα και έν αύτft ήj θεολογικft Σ χολft.
Δεδομένου δ' δτι ή Έγκυκλ01tαιδεία της θεολογίας άτcοτελεί σύνο
ψίν τινα της δλης θεολογίας, τcαρουσιάζεται αδτη ού μόνον είς τούς
σ'Ιι'οοοαστά:ς αύτης άναγκαία ώς είσάγουσα αύτοuς ά1t' αύτων των

πρώτων βημάτων αύτων είς τό τέμενος της ίερcχς έ'Ιtιστήμης, είς τήν
σπουδήν της ό1tοίας άφιέρωσαν έαυτούς, άλλά κινοϋσα τό ένδιαφέ
ρον καί τcαντός 1tεpί τά: Γράμματα διατρίιιοντος, 1ταρά τ4) ό1tοί~

φυσικόν εlναι νά διεγείρεται ή 'Περιέργεια, δ'Πως 'Πληροφορηθft, 'Ποία
ή θέσις της θεολογίας έν τ4) κύκλφ των έπιστημων, 1tοίαι δέ αί
@:ρευναι και τά: έ1tιτεύγματα αότης έν τit) 'Ιtεδίφ τοu έπιστητοΟ και
κατά 1tόσον αδτη δικαιοϋται έν ταίς Πανε'Πιστημιακαίς Σ χολαίς
τοΟ τcρο~αδίσματος, τό ό'JΙοίον αδται της άvαyνωρίζουσι.
Άκρι~ως δέ, ο1τως ένημερώσωμεν 1τεpί τούτων ώς οtόν τε "Ιtληρέ.

στερον τόν άναγνώστην, δΕν έδuσκολεύθημεν σuμτcληροϋντες τάς
έν τ4> Πανε1τιστημί~ 'Παραδόσεις μας ταύτας νά έκτραιτωμεν και
εtς κα:ινοτομίαν τινά. Προετάξαμεν δηλαδη έν τοίς Προλεγομένοις
καί σύντομόν τινα ίστορικην άνασκό1τησιν της δλης θεολογίας. Συνή

θως εtδός τι τοιαύτης άνασκοπήσεως 1ταpεμ~άλλεται είς τcολλά των
κυκλοφορησάντQν έν τfi Δύσει έργων, των είς την Έ γκυκλο'Παιδείαν
της θεολογίας dναφερομένων, είς τό κεφάλαιον, τό άφιερωμένον είς
τήν Ίστορίαν αύτης. ΈΉειδη δμως 1ταρ' ήμίν ή 'Ιστορία αδτη της
Έγκυκλοπαιδείας 'Παρουσιάζεται mωχοτάτη, προεκρίναμεν άντί της
εtδικωτέρας ταύτης γενικωτέ.ραν τινά άνασκόπησιν. Καi δeν διαφεύ
γει μέν ήμcχς, οτι, τόσον διά τάς άλλας άτελείας αύτοϋ, δσον καi
διά: τήν ltτo1toν 'ίσως καινοτομίαν ταύτην, τό εργον ήμων τοϋτο
πολλά: θά έμφανίσn τά: τρωτά, έτολμήσαμέ.ν δμως νά προιιωμεν
είς τήν δημοσ(εuσιν αύτοΟ έλτrίζοντες, δτι εtς τήν 'Πρώτην ταύτην

δι' αύτοίί βολήν θά έτcακολουθήσωσιν άλλαι δτcό νεωτέρων εύστο
χώτεραι. •Ως έκ το6του τcετcοίθαμεν, δτι εύμενως θά τrαρασχεθft εtς
ήμcχς ού μόνον ή έ'Πιείκεια, άλλ' άκόμη καi ή συγγνώμη 'Παρά των
ά'ναγνωστων μας.
'Έγραφον έν 'Αθήναις τft
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- 1.

ΤΟ: βιδλία τής Κ. Δ. καί ή διΟ: ζώσης Παράδοσις τών 'Αποστόλων άπο

τελοίίσι τΟ:ς αUθεντικΟ:ς πηγΟ:ς τής Χριστιαvικιϊς Θεολογίας. ΘΟ: ήδύvατό τις
μάλιστα τον άπόστολον τών έθνών Παi:ιλον νΟ: κατονομάσ13 ώς τον πρώτον θε
μελιωτήv ταύτης, τον διαμορφώσαvτα τΟ:ς πεποιθήσεις αότοu είς δογματικοv
καi

θεολογικόν σύστημα.

Ζηλωτr)ς τών πατρικών παραδόσεων, αί δποίαι έv

πολλοίς παρεποίοuv ηΊν άληθη έννοιαv τοίί Νόμου, άΛΝ:ι. καί έμπειρος καί πι
στος τούτου σπουδαστης καί γνώστης, μετά τfιν θαvμασηΊν κλήσιν αVτοu tδό

θη δλόκληρος εΙς τιΊv tπίδρασιv τοο καθ' δδόν tμφαvισθέvτος καί λαλήσαvτος
εΙς αύτοv Κυρίου. Άπο τής στιγμής έκείvης δ μεγαλοφυής ούτος ρα66ίνος κα
τέστησε βαθU καί

διαρκΕ:ς βίωμά του τον μέχρι πρΟ όλίγου διωκόμεvον ιίπ'

αύτοίί. Ύπο τοuς παλμσUς δΕ: τούτους τής νέας έν ΧριστC,;ι ζωi\ς ή μεγάλη διά
νοιά του μετεδλήθη εΙς μέγα έργαστήριον πνευματικiJς άληθείας.

Ta

μαθήμα

τα τοΟ Νόμου καi τής πολυσχιδοVς πείρας του, τΟ: θρησκευτικa βιώματα τής
δλης του

ζωής άνεχωvεύθησαν πάντα εΙς το τrίιρ τοu θερμοϋ συναισθήματός

tcw-

του καί τής φλογεράς άγάπης του πρΟς cτov άγατrήσαvτα καί παραδόvτα
τov ύτrΕ.ρ αύτοίι~{1) Ίησοον. Έκ τιϊς συντήξεως δΕ ταύτης ίrπο το φώς τής γε
νομένης εΙς τa βάθη τοu Παύλου θείας Άποκαλύψεως( 2 ) προi\λθεν ή θαυμα
στr) εΙς λογικόν συvειρμοv καi εΙς πληρότητα Θεολογία αότοϋ, ήτις ιίπi\ρξεν
άπαuγασμα βιώσεως τιϊς νέας έν Χριστι;> ζωής του. ΈvτεΟΟεν δέ ή Θεολογία

τοίi Παύλου ώς καρπος ζωιϊς καί πράξεως άπεδείχθη πάντοτε καρποφόρος καί
δαψιλης εΙς πρακτικaς έφαρμογaς καί άποδόσεις.

2. ΕΙς τό θεόπνευστοv tξ &λλοv βι6λίcw τής πρΟς 'Εδραίους έπιστολής
έχομεν άλλην μετa μεγάλης σαφηvείας καί αύστηρ&ς μεθόδου διαπραγμάτευ
σιν, άποδεικνύουσαv συστηματικώς εΙς τιΧ πρι;Jτα δέκα κεφάλαια τήν άvυπέp6λητοv ύτrεροχr)ν τοίί Χpιστιαvισμοίl ώς θρησκείας καί ώς νέας Διαθήκης έναν
τι τής Παλαι&ς.

Ύπό ηΊν προϋπόθεσιν ότι καί ή Παλαιa Διαθήκη προέρχεται

έκ θείας 'Αποκαλύψεως συγκρίνει τοιJς κομιστaς έκείvης πρΟς τον κομιστήν καίμε
σίτην τής Νέας.· Αγγελοι καί προφήται καi μεσίτης δ Μωϋσfjς έν έκείv13, καi άρχιε
ρείς εχοvτες άσθένειαv έv τ~ σκηνι3 αότfjς. Αότος δ Υlος τού Θεοu μεσίτης τi}ς
δευτέρας, δ cχότος δέ καΙ μέγας καΙ &διάδοχος άρχιερεύς, ούχl αΤμα άλόγων
ζώων προσφέρων, άλλ' cχότο τό ίδιον αότοίί αΤμα, δι' σV Ιλασμον άπαξ διa παν

τος "Ποιησάμενος εlσi}λθεv εΙς αύτήv τήν ίιπερουράvιον καi άληθινήν σκηνήv,
πρόδρομος τώv πιστεvόvτων είς αίιτον χρηματίσας. Οϋτως δ θεόπνευστος σuγ-

(1) Γαλάτ. β' 20.

(2) Γαλdτ. α' 1~.

-~-

γραφεuς πρΟς 'Ι ουδαίζοντας καΙ έξ 'I οuδαίων Χριστιανοuς άπευθuνόμενος συνέ
ταξε τήν πρώτην σuστηματικι)ν 'Απολογίαv ίιπέρ τοί) Χριστιανισμοu, έπ1 κε

Φ<χλi}ς Ιστάμενος των κατό: τον έπόμεvον αl&να άναφαvέντων άπολογητών.
3. ΈπακολοuβοιΝ οΙ γνωστοi ίιπο τι)ν όνομασίαν «Άποστολικοl Πατέρες~
συγγραφείς, οΙ

άποτελοiίvτες τi)ν γέφuραν τι)ν μετάγοuσαv ι::ίς "'ouς μετΟ: σα

φούς θεολογικοu χρωματισμοΟ συγγραφείς τοΟ δεU"!έροu αίc':Jιιος.

'Λπο6λέπον

τες ούτοι κυρίως είς πρακτικούς σκοποuς στεροϋνται τοΟ βάθους κα1 τijς δυνά
μεως,

άτινα διακρίνοuσι

τΟ: θεόπνευστα τi}ς Κ. Δ.

βι6λία. Τά σι.ιyyράμματά

των εύάριθμα, ίσως άποτελοίισι λείψανα περισωθέντα έκ μεγαλιrrέρου τηιc)ς άρι

θμοίί συγγραφών τής γενεάς των. ΜαρτυροCιvτα ομως περi της ~ρyσvr~σεως της
πρώτης 'Εκκλησίας καΙ πtρi των θεμελιωδών γραμμών ηΊς Άποσrολικf)ς Παραδό

σεως, ά'Ποτελοίισι πολuτιμοτάτοuς κρίκους συνδέοντας τον δεύτερον μπa τοίΊ πρώ
του χριστιαvικοΟ αΙώνος. Ή θεωρία δε τοίJ Baur περ\ μερίδων η κομμάτων
κατ' αύτοιJς τοuς Άποστολικοuς χρόνους σχηματισθέντων άντιμετωπίζει είς τΟ:

συγγράμματα ταΟτα συvτριπτικον σκόπελον.

Ούτω διό: τον Κλήμεντα Ρώμης

άμφότεροι, δ τε Πέτρος καΙ δ Παίιλος εΤναι <<οί άγαθοl ά'Πόστολοο>(:J), συνά
πτονται δΕ ώς μέγα κύρος έχοντες άπόστολοι, έξοuσίαv έχοντες νό: διατάσ
σωσι καΙ Lιπο τοίί θεοφόρου Ίγνατίου( 4 ), δ δε «μακάριος καi ένδοξος ΠαΟλος»

δ διό: τήν «σοφί~ αύτοϋ διακρινόμενος σνναριθμείται

«καΙ τοϊς λοιποiς ά
ποστόλοις>> Lιπο τοίί Πολuκάρποu( 5 ). ΕΤναι δε τa συγγράμματα ταίίτα τa έ

πόμεvα: 1) Πρώτη πρΟς Κοριvθίοuς tπιστολή τού Κλήμεντος Ρώμης ά'Πευθuν
θεiσα περl το 96 μ.Χ., άδιαμφισ6ητήτως Lιπο τής έν Ρώμr;ι έκκλησίας πρΟς τήν

έν Kopίvθ<t>, λόγ<t> ταραχών καΙ διχονοιών, αίτιvες έrrισuvέ6ησαv εΙς τήν τελευ
ταίαv ταuτην tκκλησίαv. Άποτελουμέvη έξ 65 κεφαλαίων χαρακτηρίζεται ώς
«Πολύτιμος διa τaς πληροφορίας πεpl διοργανώσεως τής άρχαίας έκκλη
σίας~(6). 2) Ή tπ' όνόματι τσV αύτοϋ Κλήμεντοc; φερομένη ώς δευτέρα πρΟς
Κ ορινθίους έπιστολή, άvαφέρεται μΕν το πρ&τον ύπο τού Εύσε6 ίου ( '7), χαρα
κτηρίζεται δε Lιπο τοΟ Φωτίου( 8 ) <ι:ώς νόθος~. Ή έrrικρατοίισα περί αότής γνώ
μη εΤναι, δτι ά'Ποτελεi το άρχαιότερον περισωθΕν χριστιαvικον κήρυγμα, χω-
ρiς
δύναται δπως κcχθορισ~ πότε, ποΟ καί Lιπο τίνος άπηγγέλθη το0το( 9 ).

va

'Έχομεν tν τούτοις τήν είδησιν, δτι άvεγινώσκετο έrr' έκκλησίαιc; έv Κορίνθ(ι>, ώς

tι<. τούτου δε προήλθεν ή σνναδέλφωσις αύτιlς μετό: τής προτέρας( 10 ). 'Ανάγε
ται εΙς τa μέσα τού δευτέρου αΙώνος. 3) 'Εκ Ρώμης προέρχεται καΙ το φέρον
τήv έrrιγραφfιν «Ποιμήν>, έργον ά'Ποδιδόμενοv εΙς τόν Έρμάv, περιλαμδάvοv δε
πέντε δράσεις, δώδεκα tντολό:ς καΙ δέκα παρα6ολάς. Ή εΙς τρία μέρη διαίρε

σις αύτοίι cχύrη έγένετο κατό: τον

G. Fisher( 11 ) Lιπο μεταγενεστέρας μ&λλον

χειρός. Φαίvεται δε άvαγόμενοv εΙς πολU παλαιοuς χρόνους, ώς δύναται vά συνα

χθi.i έκ τού ότι αύτος μΕ. δ •Ερμ&ς( 12 ) παριστ* έαuτον σuγχρονον τοCι Κλή
μεντος, λίαv δε tνωρίς μvημοvεuεται ώς κuκλοφοροίlv έν ταϊς tκκλησίαις τής

'λνατολi}ς, έξ οδ καί δ

μετά τινων άλλων κριτικών τοποθετεί τiιν σuγ
•Η άvακρι6ώς ύτrο Κλήμεντσς τοΟ
Άλεξαvδρέως καΙ τοCι Ώριγέvοuς( 14 ) ά'Ποδιδομέvη εlc; τον Βαρνά6αv έrrιστο-

Zahn

γpαφήν αύτοίί μεταξu τοίί

90-1 00( 13 ). 4)

(3) Α' Ko(.}LV~. ε' 3, Βεπ. ι, ιs.
(4) Προς Ρωμ. 4 Βεπ. 2, 304.
( 5) Π Qδς Φιλιπ. κεφ. 3, 2 καί κεφ. ~, ι Βεπ. 3, ι6, ι7.
( 6) Β. Στεφανίδοu, Έκκλ. •ΙστοQtα ι σελ. 50.
(7) Έκκλ. Ίστοο. 3, 38.
(8) Μuοι66ι6λος ι26.
(9) Δ. Μπαλciνου ΠατQΟλογtσ. lν Βεπ. ι, 6.
(ιΟ) Β. Στεφανίδοu lνit. ά.νωτ.

( 11) George

Ρaιιk

Fisher, History of Christ. Doctrine, Edinburgh,

1927 Ο'ελ. 34.
(12) •Ό{Χlσις 2, 4 Βεπ. 3, 42.
( ι3) Fisher αύτό~.
(14) Στοωματ. 2, ι5 και 20 Βεπ. 7, 332 και 350 Κατά Κ€λσ011 1, 63 Βεπ. 9,116

-3λή, χαρακτηριζομένη δΕ ίrπό τού Εύσεδίου ώς νόθος( 15 ), τrροέρχεται τrροφανώς
έξ 'Αλεξανδρείας. Γραφεiσα ομως 'Π'ρό τοίί 160, το'Π'οθετείται 'Π'ιθανώτερον εΙς
τοVς χρόvους της αύτοκρατορίας τού 'Αδριανού (117-138). Ά'Π'οτελουμένη έξ

κεφαλαίων δια'Πνέεται ίrrτο σφόδρα &vτιϊουδαϊκού τrvεύματος. 5) 'Εκ μι&ς
τ&ιv έκκλησι&ιν τής 'Ανατολής, "Πιθανώς tκ Συρίας η Παλαιστίνης η καΙ tξ 'λλε
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ξανδρείας, "Προέρχεται ~ ίrπό τοϋ Μητρσιrολίτου Νικομηδείας Φιλοθέοu Βρυεννίοu
το πρ&τον δημοσιευθεiσα έν fτει 1883 «Διδαχή τώv δώδεκα 'Α'Π'οστδλω~. Ά
'Π'ετέλεσεν αϋτη κατό: τον Fisher μίαν tκ τών μάλιστα ένδιαφερουσώv φιλο
λογικών άvακαλύψεων τώv νεωτέρων χρδνωv. Σύγκειται δε έκ δύο μερών. τα
πρώτα δηλαδιl Εξ κεφάλαια άιτοτελοϋσι τήv κατηχητικήν διδασκαλίαν ίrπό τΟ
σχi)μα: τών δύο δδών, της δδοV της; ζωής καί τής δδοV τού θανάτου, ταυτιζο

μένηv έv πολλο'ίς προς τήν έν τδ tτrιστολδ τού Βαρνάδα. τα δε ίrπδλοι'Π'α δέκα
κεφάλαια περιέχουσιν δδηγίας σχετιζομένας τrρός τήν τέλεσιν τοίι βατrτίσμα

τος καΙ της λατρείας καί γενικώτερον τήν lκκλησιαστικfιν εύταξίαν. ΕΙκάζε
ται, οτι άνάγεται εΙς τοuς 'Π'pΟ τοί) 160 μ. Χ. χρόνους. 6) Έ'Πτό: tιτιστολαί τοίJ
έ'Π'ισκό'Π'οu Άvτιοχείας Ίγνατίου, μαρτυρήσαντος έπi τραϊανοu (98-117). At

έ'Π'ιστολαί αΟται διεσώθησαν εΙς δύο έκδόσεις, ίlτοι έκτεvεστέραν καi βραχυ
τέραν. 'Ε'Π'ειδfι δΕ. έν αύταiς μαρτυρείται "Πλήρης δ:αμδρφωσις τοίι tκκλησια
στικοί) "Πολιτεύματος, δ δΕ. σuyγραφεuς 'Π'αρούσιάζεται δια'Πρύσιος κήρυξ τού
έ'Π'ισκοτrικοίJ άξιώματος, διΟ: τοUτο διετυτrώθησαν σφοδραi &vτιρρήσεις ίrπό τών
νεωτέρων τrερl τής γνησιότητος αύrώv. Πόρισμα έν τούτοις τrασώv τών έκ
τών άvτιρρήσεων τούτων συζητήσεων ίnnipξεν ή ίrπο 'Πάντων άναγνώρισις τής
γνησιότητος

τής

βραχuτέρας

tκδδσεως

χρόνος συγγραφής καθωρίσθη ίrπο τού

τών tιτιστολών

Lightfoot( 16 )

τούτων,

τών

'Π'ερί'Π'ΟU το

δ'Π'οίων

11 ο

μ.Χ.

7) Πολύκαρπος δ Σμύρνης, μαθητής τοίί άιτοστόλοu 'Ιωάννου, μαρτυpήσας έπi

•Αvτωνίου τοu Π ίου mρί το 156 fγpαψε
tκ τών 14 κεφαλαίων της δ'Π'οίας μόνον

τήν 'Π'pΟς Φιλιmtησίους tτrιστολήν,
τΟ: tννέα 'Πρώτα μετa τοίί δεκάτου

τρίτου 'Π'εpιεσώθησαν είς το έλληνικον 'Π'pωτότυτrον, τών ίιτrολοί'Π'ων δντων Ύνω
στών εΙς ήμδ:ς tκ 'Π'αλαιοτάτης λατινικής μεταφράσεως.
Πολυκάρτrου εΤναι

tιτιστολfι tγκύκλιος της έκκλησίας

8) Το μαρτύριον τού
Σμύρνης 'ΠρΟς τήν έκ

κλησίαν Φιλομηλίου τής Φρυγίας cκαl ταίς κατΟ: "Πάντα τό'Π'ον παροικίαις:.,
'Περιγράφουσα τΟ:

κατΟ: το

μαρτύριον

τοίJ Πολυκάρπου.

ΣuyγραφΕν

όλίγον

μετ' αύτο θεωρείται ώς τό τrαλαιότερον έκ τώv 'Π'ερισωθέντων εΙς fιμ&ς Μαρ
τυρίων, εΙ καΙ δΕν εtνσ:ι άιτηλλαγμένον νεωτέρων τινών "Προσθηκών. 9) Ό
έ'Π'ίσκο'Π'ος τής tν ΦρυγίQ: • Iερατrόλεως Πα'Πίας «' Iωάννου τού άιτοστόλου ά
κουστής, Πολυκάιmου δ' έταiρος» κατΟ: τον Εlρηναίον( 1 1) συvέyραψεν ίιτrερμε

σοίίvτος τού δειπέρου αΙώνος ίιτrο τον τίτλον «λογίων κυριακώv έξηγήσεις:.
βιδλία 'Πέντε, άιτολεσθέvτα καΙ μόνον ά'Ποστrάσματά τινα έκ τούτων 'Π'εριεσώ
θησαv. ''Εν έκ τών άιτοσ'Π'ασμάτων τούτων σχετιζδμενον 'Π'ρός τfιν άρχήν τώv

Εύαyγελίων τού Ματθαίου καί τού Μάρκου lκρίθη ώς λίαν tνδιαφέρον ίιτrο
τών .νεωτέρων κα) 'Π'αρέσχεν άφορμfιν εΙς σύλληψtν διαφόρων θεωριών ώς 'Π'pΟς
τr)ν χρονολογικfιν τΟ"Ποθέτησιν καΙ σuyγραφfιν τών δύο τούτων συvcrιnικών
Εύαyγελίωv. Ό Εύσέδιος κατεφέρετο κατό: τοίί Πατrίου, διότι 'Πρώτος αGτος
έδίδαξε τον Χιλιασμδν. 10) ΕΙς τa συγγράμματα τών άιτοστολικώv Πατέ
ρων κατηριθμήθη καΙ iι ίrrr' άyνώστου σuγγραφείσα 'Π'pΟς τον cκράτιστον:. Δι
όγνητοv tιτιστολή, έκ δώδεκα κεφαλαίων άιτοτελουμέvη καί χαρακτηρισθείσα
διά τε τό Uφος καί τΟ:ς t.ν αύτ6 έννοίας cάδάμας τής άιτολοyητικής γραμμα

τείας:.. •ο άληθης χαρακτήρ τών μαθητών τού Χριστού καΙ fι σκληρδτης ι'ι ίιτrο
τών διωκτών αύτώv τrρΟς αότοuς έπιδεικvuμέvη διαζωγραφεϊται έν αGτΌ μετa
νευρώδους εύyλωττίας.

( 15)

01 Χριστιανοί, γράφεται t.ν τ~ 'Π'έμ'Πτφ κεφαλαίφ C'Πα-

Eixrε6. Έκκλ. Ίcn.

3, 25.

β,

13.

(16) Παοά Fisher ιvιt• dνωτ. σελ. 36.

(17)

•Έλεγχος

5, 33

Βε:π:.

5, 169.

-4τρίδας οlκοUσιν Ιδίας, άλλ' ώς πάροικοι», «Πδ:σα ξέvη πcχτρίς έστιν αύτών καΙ
π&σα πατρiς ξένη», «έπl γης διατρί6οvσιν, άλλ' έν ούρανι4) π.ολιτεύοvται, πεί~
θοvται τοΊς ώρισμένοις νόμοις καi τοΙς Ιδίοις βίοις νικ&σι τούς νόμους· ό:
γαπώσι

πάvτας

καί

ίιπο

πάντων

διώκονται>),

«πτωχεύουσι

καΙ

ττλουrίζοuσι

τrολλούς», «άyαθοποιοίιvτες, ώς κακοί κολάζονται»··· Ή έναvθρώτrησις έξ άλ~
λου τοίί Κυρίου, <iτrοσταλέvτος ύπο τοι) δημιουργοιJ τοιί τra:ντδς, ίνα ώς ό
μονογενfις Υίος τοίί Θεοίί τrραγματοτrοιήσr;ι το ·περί τής σωτηρίας σχέδιον τοΟ
Πατρός, διαι<.ηρύττεται μετα θαυμασrijς ό:κρι6εiας καi είιιφινείας. Ώς πρΟς
δε τον χρόνον τής συγγραφής τοι) λαμπροίi τούτου εργου τrροέκιιψε διχογν~
μία μεταξu τών vεωτέρων κριτικών, άλλων μΕ.ν τοτrοθετούvτωv τοιJτο 'Π'εpl το

180, έτέρωv δέ, έν οΤς καi δ Harnack, εΙς τον τρίτον α!ώvα( 1 8).

®'Απολοvη~aι.
Ό

1.

οίιχi άνεu λόγου παρατηρεί', ότι

Fisehr(l9)

αl ό:ρχαί τfjς χριστια

νικijς Θεολογίας δέον νΟ: ό:ναζητηθώσιν εiς τouc; Άτrολογητάς, οϊτινες διαπρα~
γματεύονται τον Χριστιαvισμόν ώς σώμα διδασκαλιωv άvηκουσωv εΙς τfιν
θρησκείαv καi την ήθικήν. ΕΤναι άληθές, ότι ή διαπραγμάτευσις αίίτη γίνεται
ίιπο είδικΟ:ς σwθήκας, έπειδfι προωρίζετο δι' ό:νθρώπους ξένους προς τήν νέ~
αv θρησκείαv καi διώκοντας αύrήν. Ύπο τιlν τrροϋπόθεσιν λοιπόν ταύτην προ6άλλοuσιv ούτοι εΙς τΟ:ς συγγραφΟ:ς αύrΟ:ς το Εύαγγέλιον, έξαίροντες τήν ά

σύγκριτον

μΕ.ν ίιπεροχr)ν τής ίιπ' αύrοϋ εlσηγουμέvης θρησκείας εvαvτι

τών

δεισιδαιμονιών καi τών παχυλωv περi θεών έκδοχών τοϋ είδωλολατρικοι) κό
σμου, τό Uψος δΕ. τής περi άρετής διδασκαλίας αίrrοίί. ΤΟ: εΙς ήμδ:ς γνωστΟ:
όνόματα τών πρώτων τούτων ό:πολογητών εΤναι τΟ: έπόμεvα: 1) Ό άρχαι~

ότερος πάντων Κοδρδ:τος, ον δ Εύσέ6ιος( 20 ) χαρακτηρίζει ώς τοv <<iερι)ν τών
ό:ποστόλων ό:κοuστήν καΙ προφήτην», έπιδόντα δΕ: τήν άπολεσθείσαv δυστυχώς
•Απολογίαv του είς τον αύτοκράτορα 'Αδριαvον κατΟ: τιlν περί το 125 μ.Χ.
διαμονfιν αύτοu έν 'Αθήναις. 2) Ό 'Αθηναίος φιλόσοφος 'Αριστείδης, ό έτrι
δοuς τfιν άπολογίαν αύτοu κατΟ: γνώμην πιθαvωτέραv εΙς τον αύτ'οκράτορα
'Αvτωνίνον τον εύσεδή ( 13 8-1 61 ) . Αϋτη θεωροuμέvη ώς άπολεσθείσα άνευρέ
θη δλόκληρος μΕ.ν έν συριακ6, τμήμα δε ταύτης έν άρμενικΌ μεταφράσει, ώς
δε <iτrέδειξεv δ Robinson τό έλληνικον κείμενον αίιτής έπεξειργασμένοv διε
σώθη tν τι4) θρησκεuτικι4) μuθιστορήματι «Βαρλαaμ καΙ ΊωάσαΦ»( 2 1). 3) Με
λίτων δ Σάρδεων, τής ά1rολογίας τοu δποίου, έπιδοθείσης εΙς τον Μδ:ρκοv Αύ
ρήλιον περ1 το 170, έλάχιστα άποσπάσματα διέσωσεν εΙς ήμδ:ς δ Εύσέ6ιος(22).

4)

Κλαύδιος Άτrολινάριος έπίσκοπος '/εραπόλεως καί δ 'Αθηναίος

ρήτωρ Μιλτιάδης. 'Αμφοτέρων τούτων αί άτrολογίαι έπιδοθεϊσαι εΙς τον Μάρ
κον ΑιJρήλιον άτrωλέσθησαv.

5)

Ό

σπουδαιότερος πάvτωv

'Ιουστίνος ό φι

λόσοφος καΙ μάρτυς, ούτινος σώζονται δύο Άπολογίαι, έπιδοθείσαι προς τόν
αίιτοκράτορα 'Αντων'ίνον
ον.

6)

καΙ

( 138-161 )

ό Διάλογος προς Τ ρύφωνα

'I ουδαί

Ό μαθητfις αίιτοίί Τατιαvός, έκκλίνας είς τον Γνωστικισμον καΙ χρημα

τίσας άρχηγος τών

Έγκρατιτώv.

Σώζεται

τούτου ό Λόγος τrρός ·ελληvας,

<iτrωλέσθησαν δμως καΙ 1rολλCι άλλα lργα αύτοίJ, έν οΤς καΙ το cΕύαγγέλιον
διa

τεσσάρων»,

θούσης

7)

Ό

έκ

οπερ

συριακής

'Αθηναίος

αύτοίi 1rεpl

γνωρίζομεν
καΙ

έκ

μόνον tξ

λατινικής

φιλόσοφος ΧριστιαvΟς

Χριστιανών»

άτrηύθυνεν

'Αραβικής

έ1rεξεργασιωv
'Αθηναγόρας,

εΙς τον

μεταφράσεως, προελ~
τοϋ

άρχικοίJ

ιSστις

κειμένου.

τήν cπρεσδείαv

Μδ:ρκοv Αύρήλιοv

καί τόν

υlον

(18) Fisher εvtt' dνωτ. σελ. 37. Δ. Μπαλάνου lνft' dνωτ. παοά Βεπ. 2, 249.
(19) "Εν{}' άνωτ. σελ. 61.
(20) Εύσε6ίΟ'U χρονικόν Μ. 19, 557.
( 21) Migne 96, 1108-1124 ιν τοίζ ~Qγοις 'Iωάννου τοiί Δαμασκηνοϋ.
(22) Έκκλ. Ίστ. 5, 24.

-5αύrοίί Κόμμοδον περl τa τέλη τοίl δεvτέροu αΙώνος. 'Ο αάτός συνέγραψε καΙ
το σωζόμενον fργοv αύrοίl Περl άναστάσεως νεκρ&v- καί 8) Θεόφιλος δ Άν
τιοχείας (168-190), ούτινος ή άπολογία έκ τριών βιβλίων συγκειμένη άπηιι
θύνθη ττρός τόν tθvικον φίλον αότοί1 Αύτόλvκον. "Αλλα fργα σvγγραφέντα ιίττ'
αιίτοu άπωλέσθησαν.
2. Κοιvι) θέσις, ίιποστηριζομένη ιίττό πάντων τών Άπολοyητών, εfvαι, δτι

το Είιαγγέλιον περιέχει τι'Ιv νέαv καί τελείαν φιλοσοφίαv, 'Περί τijς άληθείας
τής δπe>ίας έγγι.ιδ:ται ή μαρτvροUσα 'ΠΕρί αύτής θεία 'Α'Ποκάλuψις. Ή Ιδέα
αuτη, δη δ Χριστιανισμός εΤvαι φιλοσοφία, 'Παρατηρεί δ Fisher{ 23 ), διήκει
διa πάσης τijς

άπολογητικijς γραμματείας.

Σ1rαvίως διa τοίίτο παραθέτου

σι διδάγματα καΙ ίδέας τών άρχαίων φιλοσόφων, δπως καταδειχθQ ή πρός
τι)v διδασκαλίαv τοίί Εύαγγελίοu σ\ιμτττωσις καί συμφωνία αότών, τοvίζοvτες
μάλλον, δτι καΙ άν 'Ποτε οΙ φιλόσοφοι άvήχθησαν εΙς άληθείας τινάς, η διετύ
πωσαν ταύτας άναμεμιγμέvας μετa 'Πλειόνων 'Πλανών η έδαvείσθησαv ταύτας

άπο τού Μωϋσέως καί τών 'Προφητών.

Ό 'Ιουστίνος δμως 'Παptχ το δτι δέ
χεται, δτι ό Πλάτων «άvαγνοίις τον Μωϋσέα καΙ μη άκριδώς έτι-ιστάμενος»
παρ' έκείνοu παρέλαβε τa κατa την δημιουργίαν τοί) κόσμοv(Ί 4 ), ιίττοστηpίζει
σαφώς, ότι «ol μετa λόγου βιώσαvτες» έν τι1) έθvικι1) κόσμφ coTov έν •Ελλησι
Σωκράτης καί 'Ηράκλειτος» «Χριστιανοί εlσι, κδ:ν άθεοι ένομίσθησαv», ό λόγος
δΕ ούτός tστιν δ ΧριστΟς ό πρωτότοκος «οο 'Πaν γένος άvθρώ'Πων μετέσχε» ( 2 5)
«διa τό fμφvτοv τταντl γέvει άvθρώπων σ'Πέρμα τοίί λόγου~{ 26 ). Ό μαθητι1ς ό
μως αύτοίι Τατιαvος διασ\ιρει άvηλεώς τοίις "Έλληνας φιλοσόφοvς γράφων, ότι
δ μεν «Άρίστι'Π'Πος tν 'Πορφvρίδι 'ΠΕρι'Πατών άξιΟ'Πίστως fισωτεύσατο, δ δε Πλά
των φιλσσοφών έπi Διοvvσίοv διa γαστριμαργίαv rnιπράσκετο καί 'Αριστοτέλης

άμαθως οροv

TQ 'Προνοίq; θεiς καΙ τι1ν εόδαιμοvίαν έν οΤς fιρέσκετο περιγράψας

λίαν ά1rαιδεύτως Άλέξαvδρον το μεμηνός μειράκιον έκολάκευε»( 27 ). Μετριώτε

ρος τούτου κατa 'ΠολU δ Θεόφιλος χαρακτηρίζει τοιΊς ToV άρχαίοu 'Ελληνικοί)
κόσμου συγγραφείς ώς «άέρα δέροvτας» άτε «τa άδηλα σvγγράφοvτας:ι>{ 28 ).
3. ΚαΙ δΕν παραλείποvσι μΕν οΙ Ά1rολογηταl νa έξάρωσι τό ϋψος καΙ τι1ν
καθαρότητα τijς χριστιανικής διδασκαλίας καΙ fιθικijς έv συγκρίσει 1rρός τa τών
έθvικών διδάγματα, έ'Πιμέvοuσιν δμως 'Περισσότερον έrri τijς tξυγιαντικίjς δυ
νάμεως τίjς χριστιανικijς ήθικijς, ώς διαττιστοίίται αίίτη εΙς τον aμεμτττον βίον
τών Χριστιανών, τaς κατa τών δττοίων έττl άθείq; καi θuεστείοις δείττvοις καi
οlδιποδείοις μίξεσι σvκοφαvτικaς κατηγορίας άvαιροϊισι καταδεικνύοvτες το ψείί
δος αύrών. Έξαίρουσιν ώσαύτως τό ύττtρ τijς χριστιαvικijς θρησκείας 'Προφrj
τικον τεκμήμιοv 'Παροvσιάζοvτες την 'Πλήρη έιrαλήθευσιν τών 'Προφητικών 'Προρ
ρήσεων tν τιί) 'I ησοίί Χριστιί).
4. Ώς 'Προς τΟ δόγμα τijς Τριαδικής Θεότητας εΤvαι άληθές, δτι · ά'Παvτώvται
παρ' Ίουστίνφ Ιδίq; καί Θεοφίλ(ι) tκφράσεις τιvΕ:ς παρεξηγήσιμοι καί οίιχί έν
"Πάσιv άκρι6εlς. Τοίίτο όμως όφείλεται εΙς τό δτι δΕν εΤχεν εΙσέτι άποσαφηθij
ούδΕ διατu'Πωθij έπακριβώς ή χριστιανικιl διδασκαλία. Πάντως δμως καΙ δ Θεό
φιλος 'Παρουσιάζει τον Θεον κατa η'Jν δημιουργίαν τού άvθρώπου λέγοντα «ούκ
αλλφ τινί, άλλ' η τ~ έαvτοίί λόγφ καΙ τη έαvτοίί σοφίq; Ποιήσωμεν άvθρωποv»,
πρ&τος δΕ αύrός έν τη ΆνατολQ χρησιμΟ'Ποιεί τον δρον Τριaς έτrί τού Θεοϋ( 29 ).
ΚαΙ δ 'Αθηναγόρας διακηρύττει «Θεον Πατέρα καί Υlον Θεόν κα1 Πνεύμα

.. Α

γιον» έξαίρων τούτων «καi τiιν έν ένώσει δύναμιν», fίτοι την ~νότητα τijς οίισίας,
«καί τι)ν έν τf.ι τάξει διαίρεσιν», rjτοι τiιν διάκρισιν τών ιίττοστάσεων(3Ο). Ό

(23) 'Έ~' άνωτ. σελ. 61.
(24) Α' Άπολ. κεφ. 59-60 Βεπ. 3, 193.
{25) Mrr6it. κεφ. 46 Βεπ. 3, 185.
(26) Β' Άπολ. κεφ. 8 Βεπ. 3, 204.
(27) ΠQ(ις •Έλληνας κεφ. 2 Βεπ. 4, 243.
(28) ΠQΟς Αύτ6λωι.ον Γ' κεφ. 2 και 3 Βεπ. 6, 51.
( 29) ΠQ(ις Α ύτόλ. Β' 18 καί 15 Βεπ. 5, 34 και 32.
(30) ΠQεσ6clα 10 Βεπ. 4, 288.

-6δt 'I οuστίνος παρά τινας chvχεiς έκψράσεις αίποi), δvvαμέvaς νa παρεξηγη
θώσιν ώς τi;ν ίιποτέλειcχv τrρός τον Πατέρα εlσηγουμένας, βεδαιο'i, ότι c:δ Θεος

γεγέννηκε δύναμ ίν τι να έξ έαυrοίί λογικήν» ήτις καλείται Υlος «OU κατ' &τrο
τομην ώς &πομεριζομέvης τής τοίl Πατρός ούσίας», «Θεός ΘεοΟ υlος ύπάρχωv»,
«άτμητος καΙ άχώριστος τοu Πατρός»( 3 1). 'Επί πλέον θεωρεi &τrαραίτητον το
θείον τοϋ βαπτίσματος λουτρόν να γίνεται «έτr' όνόματος τοίl Πα-ιρ.)ς καΙ τοί)
σωτijρος ι')μων Ίησοu Χριστού καΙ Πνεύματος ΆγίοuΣ>, έv δi. τi,l Είιχαριστίq;

<<ό προεστως αΤvον καi δόξcχv τ<I:J Πατρl των όλων δια τοϋ ΥiοίΊ κσ.i

'I'Ou

Πνεύ

ματος τοϋ 'Αγίου άναπέμτrει»(3 2 ). "Όσον δέ &φopq εΙς τηv έvανθρώπησιν τοΟ
Λόγου ό 'Ιουστίνος Ε:χεται τοΟ όρθοΟ κατa των Δοκητων φρονήματος, μη όμι
λων μέν ώς ό 'Iγνάτιος Άντιοχείας, δστις χαρακτηρίζει αύτοuς ι::ις -ι:.<.\θέοuς καΙ

&'Π'ίστοι19, άτε λέγοντας

no

δοκείν πετrονθέναι:. τον Χριστον «aίrroi όντες το

δοκείν»( 33 ), κηρύττων δμως σαφώς, δτι «δύναμις Θεοί) έτrελθοίισα τfl τrαρθένφ
brεσκίcχσεν αίιτήν καΙ κυοφορήσαι παρθένον oUσcxv τrετrοίηκε», «δύναμιν δέ την
τrαρα Θεοίι ούδέν aλλο νοήσαι θέμις η τΟν Λόγον, δς καΙ τrρωτότοκος τ<i:J Θε<!:J

έστι:.(3 4 ).

Προκειμένου έξ άλλου τrερl τής

Εύχαριστίας &τrο.pαίvεται

σαφώς,

δτι c:δν τρόπον διό: λόγου Θεοί/ σαρκοποιηθεlς 'I ησοϋς Χριστός καί σάρκα καΙ
αΤμα ύπέρ τής σωτηρίας ήμων Ε:σχεν, οϋτω» καΙ την Είιχαριστίαν «έκείvου τοί)
σαρκΟ'Π'οιηθέντος Ίησοί) καi σάρκα καΙ αΤμα έδιδά)(θημεν εΤναι:ιι( 35 ). Άλλα καi
περl τοϋ έτέρου των μυστηρίων ijτοι τοΟ Βατrτίσματος διδάσκει ό 'I ουστiνος,
δτι έν αύτι;> οΙ κατηχηθέντες «τρόπον &ναyεννήσεως άναγεννωνται», cκαλείται δέ
τοίlτο το λοιπρόν φωτισμος ώς φωτιζομένων την διάνοιαν τών ταUτα μανθαvόv
των»(36).

5. Ό 'Αθηναγόρας έξ άλλου παρουσιάζεται κάτοχος τιlς έλληνικης μυθο
λογίας καί γραμματείας, εχων βαθυτέραv γνώσιν τής φιλοσοφίας καί μάλιστα
τής πλατωνικής, πρΟς fιν διάκειται εύμενώς, θεωρείται δέ ώς δ έλληνικώτερος
πάντων τών 'Απολογητών, διακρινόμενος διa το μέτρον τfίς πολεμικής του καΙ
τι1ν δικαιοσVvην τrρος τοuς άντιτrάλοvς του( 3 1). Κήρυξ τής θεοπνευστίας έκδέ
χεται αuτην. ώς περιορίζοuσcχv εΙς δλως παθητικα όργανα τσιJς θεΟ'Π'νεύστοuς
ανδρας, προς οuς εχει σχέσιν το φωτίσαν αύτοος ΠνεΟμα, οΤαv δ αιίλητfις προς
τον αύλδν(38). Έν δε τι;> όγδόφ κεφαλαίφ τής Πρεσβείας του διό: συλλογισμοί/
έπιζητεί νa καταδείξι;ι οτι «δ τούδε τοϋ παντος ποιητής εΤς έστιν έξ άρχfiς».
Διa συλλογισμων πάλιν άλλετrαλλήλων ύποστηρίζει τήν έκ νεκρών άνάστασιv
τών σωμάτων, έκδεχόμενος, δτι κατ' αύτi}ν cτο διαλuθtν καΙ άφαvισθεν σώμω

θά συσταθΌ καΙ πάλιν. Μεταξύ δt τών άλλων συλλογισμών, τούς όποίους ποιεί
ται, άναφέρεται καΙ είς την «άμορφον καΙ άνείδεον καί άδιακόσμητον ούσίαν»
τού &νθρωτrίνου σπέρματος. Ή αύτή λοιπον δύναμις τού Δημιουργού, ι') δυνα

μένη το «Εν ον καί άτrλοϋv εiς τrολλa διελεiν καί το άδιάρθρωτον διαρθρώσαι:.,
έπαρκεί «καΙ τό κείμενον &νcχστi)σαι καΙ το τεθvηκός ζωοποιήσαι πάλιν καi τό

φθαρτον μεταδαλεiν εlc; άφθαρσίαν»(39),

6.

Τέλος είς τΟ: άτrοστrάσματα τοϋ Μελίτωvος άτrαντώνται δια'JVΠ'ώσεις θαυ

μαστής &κριδείας. Οuτως όμιλών περl τών μετα το Βάrττισμα ίrπο τοΟ Χρrστοίί

πραχθέντων γράφει, δτι «μάλιστα τα σημεία τι1ν αίιrοϋ κεκρυμμένην έν σαρκl
θεότητα έδήλουv>>' «Θεος γaρ ών δμοΟ τε καί άνθρωπος τέλειος δ αύτος τaς
δύο αύτοϋ ούσίας (η φύσεις) έπιστώσατο ι')μί~( 40 ), Τοϋ «ΧριστοΟ δt αύτοΟ

(31) Διάλογος 61, 105, 128 Βεπ. 3, 265, 306, 327.
(32) Α' Ί\πολ. 61, 6 κώ. 65, 2 Βεπ. 3, 194, 197.
(33) Τραλλιανοίς 10 Βεπ. 2, 273.
(34) Α' Άπολ. 33 Βεπ. 3, 178.
(35) Αύτόit. 66 Βεπ. 3, 197.
(36) Αύτ6it. 61 Βεπ. 3, 194 καl 195.
(37) Δ. Μπαλάνου ΠατQολογtα σελ. 79.
(38) Πρεσβεία 9 Βεπ. 4, 287.
( 39) Π εοι άνα.ι1τάσεως νεκρών 3 Βεπ. 4, 313.
( 40) Π εοι σαρκώσεως Χοιστοu Βεπ. 4, 27 4.

-76ντοc; Θεοiί Λ6yου πρΟ αΙώνων tσμεν θρησκεuταί:.{ •1), δς cβcχσιλεUς οόραν&w
κσ:i κτίσεως fιyεμώv, ήλιος άvο:τολiiς, δς κα1 τoic; tν ~δου vεκρόίc; lφάvη καi τοίς

tv κδσμφ βροτοίς καΙ μόνος ί'jλιος οUτος άvέτειλεv c!nr' ~( 1 ~). ΕΙς τέσ
σαρα δΕ άλλα &ποσπά.σματα εΙς σuριακήν μετάφρασιν περισωθtvτα δ Χριστός
κηρύηεται ώς cό τέλειος λόγος, ό λόγος τού Θεού, δ γεννηθεiς πρΟ τού φωτός,
δ δημιοuρyος μετa τού Πσ:τρδς:., cδ tv τφ Πατρi Y1oc; καt θεΟς tv τφ
Θεc1>•(43).

(!J Γνωιιη.Ηοl, Μο1Ι'"Ια1Ι'&ιΙ"Ια1 Ηαl "ΙΟV"Ιων πολιμιο&.
1.

ΈcΧν οι διωγμοί τών αύτοκρατόρωv καΙ

a:t

κατά τών Χριατιαvών σuκοφα:ν

τικαi κατηγορίαι Εδωκαν &φορμήν vά &vαπτuχθQ lιιτο μορφήν 'λπολογιών f\
πρώτη θεολοyικiι γραμματεία, αiρέσεις τινές τείνοuσαι νά παραιrοιήσωσι τfιν
άλήθειαv τού Χριστιαvισμοiί, παρέσχόv νixxv ~σιν πρΟς περαιτέρω άvάmv
ξιν τής Θεολογίας. ~σπως δ δοκητισμός σwετέλε.σεν ηδη &πο τοϋ πρώτοu
αΙώνος νa διακηρuχθa iι πρα:yματικiι tνανθρώπησις τοϋ Κυρίου, ούτως
τών μέσων τοίί δεuτέροu αΙώνος, tξ &φορμήc; τής &ποκηρVξεως τού Γνωστικι

cmo

σμοi) καΙ τού Μονταvισμοiί νέαι θεολογικαi σuyγρα:φαi εΤδον τΟ Φ'>ς.
2. Ό Γνωστικισμος προέκυψε κατa τΟν Στε.φανίδην{ 44 ) tκ τοϋ θρησκwτι

κοi) σuyκρητισμοϋ διά τής tνώσεως τεσσάρων εΙδών στοιχείων, tλληvικών, &να
τολικών, Ιοuδαίκώv καi χριστιανικών. Έπειδη δΕ f\ &vάμιξις τώv στοιχείων
τούτων lγίνετο εΙς διαφόρους lιιτο διαφόρων &vαλοyίας tδημιοuργήθησαv καi
διάφορα συστήματα αιίτοϋ. Καi θa ήδύνα:το μΕν tκ πρώτης δψεωc; να χcχρα:
κτηρισθQ ώc; tκλεκτικiι φιλοσοφία. 'Αλλ' οΙ άρχηγοi αύτοϋ κατa τΟ πλείστον
tπέδειξαv θερμον tvδιαφέρον καi ώς πρΟς τa θρησκεuτικά προδλήματα καi
ώς tκ τούτου δ Γνωστικισμοc; παροuσιά.σθη ώς θρησκεία μετa λατρείας εlδι
κί}c; καi μυστηριακών πράξεων, άτιvα &πετέλοw μίγμα χριστιανικών καi tθvι
κώv μυστηρίων. Τα Ιδιαιτέρως προσιδιάζοντα εΙς τΟν Γvωστικισμόv, κοινά δΕ εΙς
πάντα τά συστήματα αιίτοίί γνωρίσματα, εΤναι τa tπόμενα δύο: α) ΟΙ Γvω
στικοi ήξίουv, ότι κατείχον βαθuτέραv γνώσιν τών θείων, τής δποίας φαν ξέ
νοι οι πολλοί, ώφείλετο δΕ αύτη η εΙς Ιδιαιτέρας θείας 'λ-ποκα:λύψειc;, tξ &μέ

σου θέας τοϋ Θεοϋ, η καi εΙς άποκρυ6είσας άπό τών πολλών άποστολικaς πα
ραδόσεις· β) θεμελιώδες δόγμα τοϋ Γνωστικισμοϋ ~το, ότι δ Δημιουργος τού
κόσμου δέν ήτο ό •Ύψιστος καi &γαθός Θεός, &λλ' f\ κατώτερός τις μη lχθρι
κώς διακείμενος πρΟς τοϋτον, η κατώτερος μέν τις, &λλ' &ντcryωνιζδμενος τον

άyαθΟν θεόν. Έντείιθεν ό Θεός τής Π. Δ. δΕν εΤvαι α:ύτΟς ούτος δ άποατείλας
τόν Λuτρωτiιν εΙς τόν κόσμον. Λόyφ δt τού ότι ι1ι U>.η ώς δημιουργία τοϋ κακού

Δημιουργοiί tθεωρείτο ίrπό τών πλειόνων Γνωστικών ώc; κακόν τι, διετείvοντο,
δτι καί δ ίrrro τοϋ &γαθοiί Δημιουργού άποστσ:λείς Λuτρωτής έvηνθρώιτησε
κατa δόκησιν, τής θείας φύσεως αύτοϋ μη σαρκωθείσης πρα:yματικώς. 'Ήσαν

λοιπον οΙ Γ νωστικοi κατά τό μάλλον καί iίττον cδuαλισταί:. δεχόμενοι δύο άρ
χάc;, ί)τοι tκτος τοϋ άγαθού Θεοϋ, &vεξάρτητον καί αlωνία:v ϋλην ώς έδρα:ν
τοίί κακού. Έπειδfι δέ μεrαξu Θεοϋ καi uλης όφίστατο μέγα χάσμα, tδέχοντο,
ότι έκ τοίί Θεού προήλθε σειρcΧ όλονΕν άτελεστέρωv όντων πρός πλήρωσιν τοί)
χάσματος τούτου, τa μεσάζοντα δΕ ταϋτα πρόσωπα tκσ:λοϋντο δπ' αίιτών αlώ
vες(46). Έπί πλέον έπειδή ιΙι ύλη έθεωρείτο ι:nr• a:<rrώv κακόν τι, fδει να κατα
πολεμήται αύτη είτε διa τοϋ ίrπερασκητισμοiί δι' άποφuyής πάσης &πολαύσεως,
εiτε κα1 δι' tκτρσπijς εΙς &κολασία:v κατά τιvας, ώς φθείροuσαν το σώμα f\
ώς &θετοϋσα:v τόν Νόμον (άντιvομισμός) τΟν δοθέντα inτό τοiί ΔημιοuρyοΟ. ΟΙ

(41)
( 43)
(44)

Έχ τi'jς Άπολοylας Βεπ. 4, 272.
(42) Πεο1. .λοντοοii Βεπ.
Παοά Fisher ~νit' άνωτ. σελ. 89.
Έκ1tλ. Ίστ. σελ. 52.
(45) Αύτ6it. σελ. 54.

4, 275.

-8σπουδαιότεροι δΕ Γνωστικοi ίιm;ρξαv ο1 Σατοιιρνέίλος, Βασιλείδης, Bcrλεvτivoς
καi Μαρκίωv.

3. Ίδριm1ς τοϋ
170 έvεφαvίσθη έv

Μοvταvισμοϋ tξ ά:Λ1'.DV ίιm;ρξεv ό Μονταvός, δστις m:ρi τό
ΦρuγίQ ώς σχισματικός μ&λλοv κατ• &ρχάς η ώς αΙρετικός.

Διατειvόμεvος, ότι εtχεv έκστάσεις καi δράσεις καi προφητείας, παρίστα

ou

tau--

τov ώς δρyavov, δι•
ώμίλει ό ΘεΟς καΙ μάλιστα δ Παράκλητος εΙς 'Πρώτον
πρόσωπον. «'Εγώ κύριος δ Θεος ό παντοκράτωρ~, ελεγεv. ·Ή 4:έγώ εiμι ό πα
τηρ καi δ vloς καi

πούζηv--έξ

ou

δ παράκλητος»( 411 ). Με κέvτροv την Φρυyικήv πόλιν ·nε

έκλήθησαv οί όπαδοl αύτοu καί Πεποuζιαvοί-έχωv δf. κα; σννερ

γάτιδας τiιν Πρίσκιλλαv καi Μαξιμίλλαv, &μφοτέρας προφήτιδας, έ-πεζήτει τiιv

διατήρησιv της αίιστηρότητος τοίι έκκλησιαστικοΟ βίοu ίrποστηρίζωv, δτι ιΊ
•Εκκλησία δΕ:v tδικαιοϋτο νΟ: συγχωρ'Q τa βαρέα άμαρτήματα. Ή κίνησις οίίτω
τοϋ Μονταvοϋ έπόμενοv ήτο va καταλήξ~;~ καi ~fς αίρεσιν, τοίίτο μiν λόγ'ι1 τοϋ
ότι ήρvε'ίτο ούτος τfιv &ποτελεσματικότητα: της μετανοίας. τούτο δε. διότι
εΙσήγε το κατ' αύτον προφητικον στοιχεiον tν τ6 λα:τρείQ, καi έπί πλέον διότι
ώθει πρΟς την αίρεσιν τών Έγκρατιτωv. Έvτείιθεν, ώc; &ναφέρεται ε!ς τΟν πpω
τοv κανόνα: τοίί Μ. Βασιλείοu Uτrιiρxov Μονταvισταi βαπτίζοντες «εiς το δνο
μα: τοϋ Πατρι)ς καΙ τοϋ YioO καΙ τοΟ Movταvou κα:i της Πρισκ ίλλης:.· άλλοι
δΕ λόyCj) τών ύπερασκητικών cχύτων τάσεων &ποφεύγοvτες τον οtνον έχρησι

μοποίοw &ντi τοίιτοu έν τ6 ΕύχαριστίQ τuρόv

(Άρτοτuρ'ίτα:ι). Γενικώς δΕ δ

ίιπερασκητισμός των ούτος ηγα:γεν αύτοος εΙς αύστηροτέρα:ς νηστείας καi εΙς

brιδολiιν τιiς &yαμίας.
4. Σχίσμα τrάλιv tξ &φορμης της ύπο τοΟ τrάτrα Καλλίστου

(217-222)

έ-ιrι

δειχθείσης πρΟς τοος ύτrοτrίτrτοvτας εΙς βαρέα: άμαρτήματα: brιεικεία:ς tγέvετο
καi έν Ρώμ~;~, εΙς τοιJτο δΕ παρεσύρθη κα:Ί δ •ιτrτrόλυrος, κύριος όμως &ρχη

γος αάτοu Uπfιρξεν δ τrρεσ6ύτερος Νοδατιαvός, δ tν τα'iς έλληνικα'ίς τrηγα'ίς συνή

θως όνομαζόμεvος Νοοuάτος η Ναuάτος{ 47 ), όστις έξελέγη ίtrrό τιvος μειΟψηφού
σης έν Ρώμη μερίδος περί το 251 κα:ί έτrίσκοπος, tξ οο προήλθον οΙ Νο6α
τιαvοί. Κατά τΟν Fisher( 48 ) ούτοι έτrοιοΟντο διάκρισιν μεταξu τήc; Uτro τοϋ
Θεοίί τrαρεχομένης συγχωρήσεως καΊ τής έκ νέου προσλήψεως τώv άμαρτησάv
τωv ίtrro της 'Εκκλησίας ώς μελών αύτιiς. •Η συγχώρησις fιδύvατο νcΧ trrιτευχθιj,
χωρiς όμως καΙ ή 'Εκκλησία, ήτις ώφειλε νCι διατηρίj τfιν καθαρότητα αύτής,
vά εlσδέχηται καί πάλιν τοuς άμαρτήσαvτας ε(c; τοος t<όλτrouc; αότήc;.

~·-α•α••"ι) Z;rol.ιj.
1. 'Εξ &φορμής τών αίρέσεων τούτων καΊ διeχ τής κατατrολεμήσεωc; αύτών
lσημειώθη, ώς είπομεν, νέα: ώιάτrτυξις τής χριστιανικής θεολογίας, tσχηματί
σθησαv δε θεολογικαί τάσεις~ καi c:θεολογικαi σχολαί:.. Λέywτες δΕ θεολογικάς
τάσεις έννοοίίμεν κα:τa τΟν Στεφαvίδηv(49 ) διαπρα:γματεύσεις τών θεολογικών ζη
τημάτων κατa τΟν αύτον τρόπον, αl όμοιότητες δ' αύται είς τινα μέρη brροχώρη
σαv μέχρι τοΟ σημείου vά διαμορφωθώσιν ώρισμέvοι άρχηγοi καί τrιστοί όπαδοi
αύτCw, f\τοι έσχηματίσiΠ]σαv θεολογικαί σχολα:ί. •Η παλαιστέρα: τούτων άναγομt
vη εις το δεύτερον l}μισv τοϋ δwτέροu αΙώνος, ιίπήρξεν ή τώv Μικρσσιατών θεολό
γων. •Η τάσις τijc; Σχολιiς ταύτης, περi ής δΕν yvωρίζομεν τrολλa λδyct1 της
&-πωλείας τών σvγγραμμάτωv τCw &ποτελούνrc.w αύτήν συγγραφέων, ~το συv
τηρητικiι καί τrρακτική. τα τrλείcwα των όvομάτων των σvγyραφέων τούτων
&vεφέραμεν μεταξu τώv •λπολοyητών, ήσαν δΕ οδτοι δ Μελίτων καi δ Ρόδων,
οίτιvες &γραψαν καΊ κατό: τCw Γ vωστικών, δ Άπολιvάριος, δ Άπολλώvιος καΙ
( 46) Έπιφανί.ου, Κατa αί.Qέσεων 48, 11 και Διδύμου, Πεοt -τij~ 'ΑΎ(αζ Τοι.3, 41.
(47) Β. Στεφανtδσυ ινit' dνω't. σεΛ. 75.
(49) "Εν&' dνω't. σελ. 111.
(48) 'Ένit' dνωτ. σελ. 83.
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-9Άvώννμός τις, οίτιvες έ:γραψαv καΙ κατeχ τών Μοvταvιστών, δ ρήτωρ καΙ άπο
λοyητής Μιλτιάδης, δστις έγραψε κατά τε τών Γvωσ-rικών καί τώv Μονταvι

στών. ΕΙς τήν Σχολήv ταίιτην θCχ έπρεπε vex καταριθμηθ~ καl ό Εiρηναίος, δστις
γεννηθεlς έν ΜικρQ: Άσίςι περi τΟ 125 η 130, έχειροτοvήθη πρεσ6ύτερος Λου
γδοίίνωv, ώς βοηθός τοϋ γέροvrος έπισκόποu Ποθεινού, δv καί διεδέχθη. Τό
περισωθtν εΙς t'jμaς κατα το πλείστον εΙς λατινικήν μετάφρσσιν, δαψιλtς δέ εΙς
περιεχόμενον καi έκ πέντε βι6λίων άποτελούμενον έ:ργον τοv, εΤvαι τό Vτro τήv
έπιγραφήν «UΕλεγχος καΙ άνατpοιπη τιϊc; ψευδωνύμου γvώσε~ (Adversus haeΓeses), το δποίον συνέγραψε πρΟς &vαίρεσιν τών Γνωστικών. Γνώστης τής
Παραδόσεως, ώς αύτη διεφυλάχθη oiJ μόνον έν η.1 Δύσει, δπου ό Εiρηναίος
ίiδρασεν, άλλα καΙ έν τi.i Άvατολ~, όπόθεν προήρχετο, παρουσιάζεται άξιό'Ιfι
στο<; μάρτυς περi τώv πλαvώv τοίΊ Γνωστικισμού, άλλά καi σπουδαίος έρμη

νεuς τής όρθης διδασκαλίας. Ή άποστολική διδασκαλία,

" μαρτuροuμέvη Vτro

τflς Γ ραφiίς καi Vτrό τi}c; Παραδόσεως, άποτελεί δια τόν Εlρηναίοv

τον κα
νόνα τής πίστεως. Έξ αύτώv δΕ καi μόνων δέον νa άντλώμεv τήν περi
ΘεοίΊ γνώσιν t'jμών, iiτις εΤναι πάντοτε σχετική, καθ' δσον ό ΘεΟς εΤvαι άκα
τάληπτος καi όσα περi αίιτοϋ λέyομεν εtvαι μ&λλοv σι.ιμδολικα καi σκιώ

δη(50). Τον κόσμον έδημιούργησεν ό εΤς καi μόνος ΘεΟς

b< τοίί μηδενός, τό

κακον δΕ καi "ι άμσρτία προήλθοv έκ της κακης χρήσεως τής έλεuθερίας τών

άyyέλωv καΙ τώv άvθρώπων. ΚαΙ " σκλήρυνσις δΕ τής καρδίας τοϋ Φαραώ
δtv προήλθεv έξ άμέσοu έvερyείαc; τσV Θεού, άλλ' Vτrηρξε σιιvέπεια τοϋ χα
ρακτήρος tκείvοu(51). Ό Χριστός έξ άλλου εtvαι ό μονογενής Ytoc; τοϋ Θεοu,
ό Λόγος, ό 'Ιfάντοτε ύπάρχωv μετα τοϋ Πατρός, ό μη χωpιζόμεvος αύrσV,
άλλa καΙ μη σuγχεόμεvος μετ' αύrοϋ( 52 ). 'Ωσαύτως καi τό •Άγιον Πvεuμα
ίιτrfiρξε 'Ιfάντοτε μετeχ τοίί Πατρός, δια τοϋ ΥΙού δέ καi τοQ Πνεύματος δ
Θεός ποιεί έλεuθέρως πάvτα( 53 ). Έm;ιδfι δΕ ό άνθρωπος δια της άμαρτίας
του άπεξενώθη τού Θεοίί, ό Υlος έyέvετο άνθρωπος καί tχρημάτισε μεσίτης
μεταξv Θεοίί καi άvθρώπων, προσάyων μtν τούτους τιf> Θειf>, άποκαλύτrτωv δέ

τον Θεόν είς αUτούς( 54 ). Έξαίρωv δΕ τήν έvωσιν τών δύο έν Χριστcj) φύσεων
χρησιμοποιεί τον δροv μίξις, ούχi iνcx σημάνι;ι
σεων τούτωv( 5 5).

δι' αUτοΟ σύyχuσιν τών φύ

ΟUτως ό ΚVριος καταστeχς δεύτερος γενάρχης της ιiνθρω

'Ιfότητος άvεκεφαλαιώσατο αύτiιν tν αίιτιf>, άvακa:ινίσας ταύτηv κα1 λιrτρωσά
μεvος αύτiιν δια τσU Ιδίοv αίματος καί δοUς τήν ζωήν αότοu λύτροv ύπέρ
"μώv(5 6 ). Ώς πρός δέ τeχ μυστήρια δ ΕΙρηναίος άποφαίvεται, δτι τΟ βάπτι
σμα εΤvαι άvαyέννησις t'jμώv έν τιf> Θειf>, έv δΕ τi.i Εό)(αριστίςι δ άρτος μετa
τον καθαγιασμον αύτοίί δέν εΤνcχι πλέον κοινΟς άρτος, άλλ' άποτελείται tκ
δύο τινών, τοίί έπιyείοu καi τοQ ούραvίου, δπερ εΤvαι τΟ Σώμα καΙ τΟ ΑΤμα
τού Χριστοίί( 51). 'Ακόμη ό Εiρηναίος όμιλεί καi περi τής εΙς • ~δοι.ι καθόδου
τοϋ Κvρίοu( 58 ), διάκειται εόμεvώς προς τήν mρi χιλιασμοίΊ διδασκαλίαν τοu
Πατrίοu(5 9 ), Ε:χεται δμως σταθερως τοϋ περί αlωνίας τιμωρίας τών άμαρτω
λων φρονήματος τής Έκκλησίας( 60 ). Αύται έν όλίyοις εΤνcχι αl κεντρικαί γραμ
μαi τής διδασκαλίας τοίί Εlρηνcχίου, ούτινος τό βιδλίον τοίιτο άποτελε'ί 'Ιfολύ
τιμοv πηyήν, έξ ής 'Πληροφορούμεθα περί τώv διδασκαλιών τοQ rvωστικισμοu,

των δποίωv ούτος ύπήρξεν tκ των έπιτuχεστέρων πολεμίων άσκήσας μεγάλην
έπίδρα:σιν έv τi.\ tκκλησίςι (61).

2.

Μαθητής τοϋ

(50)
(52)
(55)
(56)
(57)
(60)
(61)

ΕΙρηναίου κατΟ: Φώτιον( 82 )

καί φίλος καί cέραστής τώv

Βι.δλ. 11 13, 3, 4.
(51) Aύcόit. 28, 3 χαί IV ·29.
11 30, 9' ΙΠ 18, ι· Π 25, 3.
(53) IV 20, ι.
(54) ΠΙ 18, 7.
IV 20, 4 καί 14, ι· 111 17, 4.
III 16, 6' 18, 1, 7. V ι, 2. IV 28, 3.
Ι 21, ι· ΠΙ 17, 1 καΙ. IV 8, 3.
(58) IV 32, 2. (59) V 31, 2.
IV 28, 1 και 39, 4" ΠΙ 23, 3.
Β. Στεφανίδοu ~νit' άνωτ. σελ. 112.
(62) Μνριό6ι6λ.ος ι21.

-10λόγ~ τού Ώριγένοuς ίιτrfiρξεv ό &κμάσας κατα το δεύτερον f\μισv τοϊι δεΙJ
τέρου αΙώνος καi πολuγραφώτατος σιιγγραφεuς Ίππδλuτος( 63 ), χρηματίσας
πρεσβύτερος καi σχισματικος
έττίσκσπος έν Ρώμr;ι. ΜΕχομεν τούτου τα σwή
θως καλούμενα «Φιλοσοφούμεvω η άιφι6έστεροv cΚατα πασC>ν αiρέσεων έ
λεγχος:., σύγγραμμα πολεμικόν, έν τ~ δποίιι> άποσκοπεiται vά καταδειχθΌ,
δτι

οΙ αlρετικοi δεν άντλοίίσιv έκ της Γραφης καi της Παραδόσεως, άλλ' έκ

της των •Ελλήνων σοφίας καi «έκ δογμάτων φιλοοοφοuμένω\'>>. Έν τft> fρyc,> του
τούτιι> ό Ίτnrόλιπος tκθέτει εΙς μΕν τό: πρώτα τέσσαρα βιδλία τά φιλοσοφοίι
μεvα δόγματα τών •Ελλήνων άπο τοίί Θαλοϋ μέχρι το{ί Ήσι6δοv καί
τα τα μυστήρια κα\

πέμπτου

μέχρι

τοίί

τaς θεωρίας τών

μάγων κα\

tvάτου βιδλίου ποιεiται

&στpολόγ(,Jν,

λόγον περl

•a

ά-ιτο δε

κα
ϊοu

των αΙρετικών σv

στημάτων, άrινα χαρακτηρίζει δια τοϋ περιληπτικοίί όνόματος Γνωστικοί. καi
εΙς

το

λαίοις

δέκατον κεφάλαιον περιλαμβάνει
λεχθέντα.

Καi τΟ

έν έττιτομΌ τό:

σύγγραμμα τοVτο

δια τι)ν lστορίαν τών αΙρέσεων.

άποτελεϊ

έv τΟις

έννέι::ι. κεφα

πολιπιμοτάτην πηyην

ΈκτΟς αίποίι δ •ι ππόλιπος σννέγραψε καi

άλλα πολεμικού χαρακτηρος Εργα, τών όποίων άπωλεσθέντων μόνον τe>Uς τί

τλους γνωρίζομεν, οfον «Σύνταγμα κατdr αiρέσεων λβ'», «Κατa Νοητοίι», <<Κατα
Μα:ρκίωνος» κλπ. Άλλ• ό Ίππόλιπος συνέγραψε καi έξηyητικa σιιyyράμματα,

tκ τούτων δΕ διεσώθη πλήρης ~ έξ 28 κεφαλαίων έρμηνεία εΙς τας είιλογή
γήσεις τού Ίακω6 καi το έκ τεσσάρων βιβλίων ίrrrδμνημα εfς τον Δανιήλ,
καθως καi ι'ι «άττόδειξις tκ τών •Αγίων Γραφών περi Χριστοί) καΙ 'Π'Epi τοίί
άvτιχρίστο~. Ταίιτα εtναι τdr παλαιότερα μέχρις J'ιμών περισωθέντα έρμηvεu
τικα τfjς •Αγίας Γ ραφης συγγράμματα τfjς Χριστιανικης γραμματείας. Έπi
πλέον &χομεv καί χρονογραφικdr συγγράμματα τοί) Ίππολύτου iίτοι cτdr χρο
νικά», σύvτομοv χρονογραφίαν άπο

234,

τής δημιουργίας τοϋ κόσμου μέχρι τοϋ
περισωθεϊσαν εΙς τρείς λατινικdrς έττεξεργασίας, καθως καΙ cΆπόδει

ξιν χρόνων τοίΊ

Πάσχω,

οοτινος

μόνον

άποσπάσματα 'Ιτεριεσώθησαν.

•Αλλα

καi εΙς την λειτοuργικfιν πρ&ξιν τής έκκλησίας έττεξέτεινε την σuyγραφικήν του

δράσιν δ 'IΠ"Πόλιπος, προϊον δε ταύτης ύ'Ιτfjρξε καi τΟ tν τi.1 ΑlγιιπτιακΌ
έκκλησιαστικΌ Διατάξει καi τοίς άποσπάσμασι τής λα:τινικfjς μεταφράσεως
της Βερώvης 'ΠΕρισωθtν σύγγραμμα αότοϋ Uτro τΟν τίτλον cΆ'Ιτοστολικη Πα
ράδοσις:.,

tv ~ καi ι'ι παλαιοτέρα της λατρείας •Αναφορά.
3. Οuτως ι'ι Μικρασιατικiι Σχι;>λή, ~ διΟ: τού ΕΙρηναίου μετενεχθείσα καΙ

εΙς την Δύσιν κατέλιπεv ~μίν δια τών Πολεμικών σvyyραφών τών ά'ιτοτελούν
των ταύτην σ'Ιτοuδαιότατον ύλικον διa τι)ν Ιστορίαν τών αΙρέσεων, πολuτί
μοuς δΕ λίθους δι Ο: τα μετέrrειτα διαμορφωθέντα οΙκοδομήματα τί\ς 'Ιστορίας
τών δογμάτων καi τfις Δογμσ:τικης, έσημείωσε δε καΙ τa τrρ6πα βήματα έν
ή\ έρμηvείQ τώv Γ ραφών.

Αλε~α.νc1Qιν1) Ζχολ1).
. •Η •Αλεξανδρινή σχολiι tλειτούρyησε τΟ κσ:r• άρχάς ώς κατηχητικfι ά

(;;:. •

q

ποσκοποΟσα κυρίως εΙς την διδασκαλίαν τών έκ τοί) έθνισμοu προσηλύτων.
Λόγ(ι> δ μ ως τοϊι οτι ~ •Αλεξάνδρεια ήτο κέντρον πάσης έττιστήμης, οΙ tκ της

πόλεως ταύτης προερχόμενοι κατηχούμενοι έντρι6είς καί περί π)ν φιλοσοφίαν
ήσαν έπιδεκτικοi θεωρητικωτέρας πως διδασκαλίας, ΈvτεΟΟεv σwτομώτσ:rα ~
κατηχητικιΊ σχολiι έξειλίχθη εΙς άνc.nέραν άποσκοτrοΟσαν εΙς τι)ν μόρφωσιv
τοϋ κλήρου, άνεπτύχθη δΕ καΙ εΙς κέντρον θεολογικόν, άτrο τοΟ δποίοu tδ6θη
καΙ t'ι πρώτη καΙ ό:ρκοιίντως Ισχυρό: ώθησις, δπως ~ Θεολογία βαδiσι:1 στα
θερώς πρΟς φιλοσοφικiιν καΙ έττιστημοvικiιν διαμόρφωσιν. •Η άτrο τf\ς φιλο
σοφίας λοιπόν έπίδρασις εΤναι παρdr τοίς •Αλεξανδρείίσι 'Ιτερισσότερον έμφcχ-

(63)

ΠQ6λ. Δ. Μπαλάνοu ΠατQΟλογ(α σελ.
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κα\. ι~η~.

-1111 ης η δσοv παρa τοiς &τrολογηταiς. Καi tνι;> οι Μικρασιά-rαι άντέτασσον κα
τα τωv Γvωστικωv τι)v άτrοστολικηv παράδοσιν, ο\ Άλεξανδρεiς διδάσκοντες
καΙ αύτοί, ότι κυρία τrηγη τfις χριστιανικής διδασκαλίας εΤvαι t'ι Άγία Γρα
φή, άλλ' έvτρι6εiς καΙ τrερi τι)v φιλοσοφίαν, fjvτλow καΙ έξ αύτής έv τ(l
τrροσπαθείςι: αύτωv, δτrως κατa των Γvωστικωv &vτιτάξωσι χριστιανικηv γνώ
σιν. Έζήτονν έπομtνως κατa τόv Στεφαvίδηv( 84 )

va άνCΧ'Π't'Uξωσι τiιv χριστια

vικι'ιν διδασκαλίαν εΙς χριστιαvικήv -yνώσιv.

2.
185

πρωτος διδάσκαλος καi διεuθwτι'ις τής σχολής ταύτης ίmήρξεv άτrο τοu
μ.Χ. ό έκ Σικελίας όρμώμεvος στωϊκος φιλόσοφος Πάνταινος, ούτινος ού

δtν σι)γγραμμα περιεc-ώθη. Ό διαδεχθεiς τοϊιτοv μαθητής του Κλήμης ό Ά

λεξανδ~εύς, •Έλλην τfιv πατρίδα, έδίδαξεv έv τη σχολ(\ άιτο τοϋ 200 μ. Χ.
περίπου γεvό~"~vος καi πρεσβύτερος τής 'Αλεξανδρινής έκκλησίας. Περιεσώ
θησαv συγγράμματα αύτοϋ εΙς t'ιμδ:ς ό ~.Λόγος τrροτρετrτικος πρΟς •Ελληvας~,

όστις εtvαι ι'ιπολογία ύτrΕ:ρ τοϋ Χριστιανισμού· c:ό Παιδcχγω-γόQ, διa τοϋ δ

ποίου έτrιδιώκεται ό έκ τοϋ έθνισμοCι άτrομακρι.ινθε:iς

va

παιδαγωγηθf.i εΙς τήv

vέαν t.ν Χριστι;> ζωήv· οι έξ έτrτa λόγων η βι6λίων άτrοτελούμεvοι Σ τρωμα

τεiς, τώv όποίωv διήκοuσα fννοια εΤvαι, ότι &ληθης yνωστικΟς εtvαι δ ciλη
θr)ς. ΧριστιαvΟς καi άληθiις φιλοσοφία εΤvαι 1ι έν Χριστ4) άτrοκαλuφθεiσα,
καi όμιλία τις τιτλοφοροuμέvη τίς ό σωζόμενος πλούσιος, &vαφερομέvη εΙς
τήν διδασκαλίαν τοίί Ίησοίί πρΟς τόv πλοίισιοv vεανίσκοv( 8 11). Ιwέyραψεv 0μως καΙ άΧλι:ι. άτrολεσθέντα, μεταξu τώv δτrοίων καl
Ύποτvπώσεις, αΤτινες
τrαροuσιάζοuσιv αύτοv κατάρξαvτα σvστηματικής έρμηvείας τής Γραφής, εΙς

cxt

τι)v όποίαν ώρμήθη έκ τοίί πολέμου του πρΟς τσUς Γνωστικούς, ώς έκ τούτου
δΕ: κατ' άvάγκηv δ σκοπΟς τής έpμηνείας αύrοCι ~το δογματικος καi δ τρόπος
ciλληγορικδς, χωρlς vO: άτrοφεύyηται καΙ Ιι τοίί γράμματος έρμηνε(α.
3. Ό Κλήμης δΕv συμμερίζεται TOV φδδοv, τοv δποiον έκδηλοί'ισιv οΙ πολ
λοί, οίτιvες «καθάτrερ ο\ παί'δες τΟ: μορμολύκεια, οίίτω δεδίασι τήv έλληvικfιv

φιλοσοφίαv, φο6ούμεvοι

μι) άτrαγάγΙJ

αύτούς)( 66 ). Φρονεϊ, δτι αδτη ctπαι

δαγώγει το έλληvικοv ώς δ νόμΟς τσUς Έδραίοuς εΙς Χριστό~, έχαρακτήρι
ζεv αίιτήv ώς «προπαρασκεuάζοuσαν καΙ προοδοποιοίισαν τΟv ιirrO τοΟ Χρι·

στου τελειούμεvοv~( 6 1), τοσούτφ μ&λλοv, οσφ cτΟ: πpοειρημέvα παρcΧ Μωϋ
σέως τοιJ μεγάλου tιrl τοuς •Έλληνας φαίνεται διαδεδδσθαι δόγματα), ώς tιri
παραδείγματι ό 'Ηράκλειτος φαίνεται ώφεληθεlς δήτrοuθεv παp(χ Σολομών·
τος( 68 ), άλλα καΙ «τrδ:σαι άρεταί, α\ παρcΧ τιί) Μωϋσεi &ναyεγραμμέναι lι:ρ
χήv •Ελλησι παντός τοU fιθικοίί τιίrrout ttαρέσχοv( 69 ). Ώς έκ τούτου tι φι
λοσοφία cζήτησις οδσα lι:ληθείας σuλλαμ6άvεται, ούκ αΙτία οδσα καταλή
ψεως~, cή δΕ εUρε;σις~ τi\ς ω.ηθείας «δι' ulοίί)( 7 Ο), cΉ τιί) δντι άλήθειcο δΕ

ή δι' vloιJ εύρισκομένη «ώσπερ f\λιος έπιλάμψ<χςt cτr&σαν fλtyχει σοφιστικfιv
πιθαvολοyίανt( 71 ). Ώς έκ τοίποu δ κατa Χριστόν cyvωστικοςt clι:νrl τής άλ
λης ραθυμίας καi τής έλληvικής έφάπτεται φιλοσοφίας oTov τρωyάλιδν τι
tιri τ4)
δεί-πvφ
παροψώμεvος
οό
τών κρειττδvωv lι:μελήσας, προσλα6ωv δε έφ' όσον πρέτrει)( 72 ). Διότι ούτος cθεοπρεπώς τον τιί) δντι θεΟv θpη

σκεύωD έκ τώv «λεγομένων τών Κυριακών Γραφών

lι:ναπνεί τε κα} ζ\):.( 73 )

καί «τ6 Κuριακi,i Γ pαφf.\ τε καi φωνQ χpfjται κριτηρ(φ πρΟς τiιv τωv τrραyμά
τωv ώρεσιv:. καί ~ cφωvQ Κυρίου παιδεUεται 1rp0ς τήv tιrίyvωσιv τfjς άλη
θείας:.(74). Οϋτως t'ι γνώσις, την δτrοίαν έξαίρει δ Κλήμης, δρμδ:ται έκ τής

(64) ·Έν&' άνωτ. σελ. 112.
(65) Δ. Μπαλ.άνΟ'U lν&' dνωτ. ΠO(Ia Βεπ. 7ΌεΑ. 12-14.
(66) ΣτQωμ. ΣΤ' 10 Βεπ. 8, 207..
(67) Στρωμ. Α' 5 Βεπ. 7, 245.
(68) Alrrό&. Β' 5 Βεπ. 7. 314, 316.
(69) ΑVτό&. 18 Βεπ. 7, 336.
(70) Αwό&. Α' 20 Βεπ. 7, 274.
(71) Αύτό&. ΣΤ' 10 Βεπ. 8, 208-209.
(72) Αύτό&. 18 Βεπ. 8, 240.
(73) Αiιτό&. Ζ' 1 Βεπ. 8, 244.
(74) Αύτόi. 16 Βεπ. 8, 291-292.

-12πίστεως cτελείωσις ούσα τής πίστεως:. καi δι' αίιτής ΟΟτος ctπέκεινα περισ
σεύει τής κατηχήσεως κατό: το μεγαλεiον της ToV Κυρίου διδασκαλίας καi
τον έκκλησιαστικοv κανόνα:.(Τδ). «Ή

γνώσις~ κατa τον

Κλήμεvτα εΤναι

«Τε

λείωσίς τις άvθρώπου ώς άvθρώποu διa της των θείων έπιστήμης σvμπληροv
μέvη κατά τε τον τρόπον καί τον βίον καi ΤΟ\/ λόγον, σύμφωνος καί όμόλογος
έ<ΧV1"13 τε τιί) θείιι> λόγ(ι). Διa ταιίτης γό:ρ τελειοίίται ή πίστις ώς τε),είου τοϋ

πιστοίl τcχύrι;ι μόνως γινομένοu~{ 76 ). Οίίτως «~ μΕν τrίστις σύvtομός Wτιν, ώc;
εΙπείν,

τών κατεπειγόντων γνοοις,

ή

γvωσις

δΕ άτrόδειξις

τC:ιιv

διa πίστεως

παρειλημμένωv (σχuρCχ καΙ βέ6αιος διό: τής κυριακης διδασκαλίας tποικοδο
μουμένη τι] πίστει»( 7 7). Λέγων δε ό Κλήμης άτrόδειξιv τC:ιιv διa πίστεr.κ; "ΙΙ"αpει
λημμένων έννοεi τiιν ένάργειαν καί άκλόνητον πεποίθησιν τiιν τrαρεχομένην τιί)
πιστιί) ίrττο τοϋ βιώματος τής πίστεως. Διότι κατ' αίπον «Πρώτη τrρbς σωτη
ρίαν νείισις ή πίστις ήμίν άvαφαίνεται, μεθ' ήν φό6ος τε καi έλπiς καί με

τάνοια σύν τε έγκρατείQ καi ίrττομονι:i τrροκόπτουσαι άγοvσιν ήμaς έπί τε ά
γάπην έπί τε γνωσιv», «στοιχείων ούσών τής γνώσεως τών τrροf:ιpημέvωv άρε
των:.(78). Έvτεϋθεν ό γνωστικός «Προσομιλεi τφ Θειί) διa τοί/ μεγάλου άρ
χιερέως έξομοιούμενος εlc; δύναμιν τιί) Κι..ιpίft> διa πάσης τής εfς τον Θεοv
θερατrείαc;»(7 9 ), έχων cβίον καθαpΟν» καί «Φθόνου καi μίσους καi βλασφημίας
τrάοης καi δια6ολής έκτος ών»{ 80 ), «μιμούμενος τον Θεον καθ' δσον οtόν
τε»(Sl) I

«μιμούμενος τον ΚιJριον,

ε(ς δσον έφικτον άvθρώποις, ποιότητά ηνα

Κυριακiιν λα6ών εις έξομοίωσιν Θ~( 82 ). Έvτείιθεv τιί) δντι γνωστικοi ήσαν

«'Ι άκω6ος, Πέτρος, Ί ωάννης, Παύλος καΙ οΙ λοιτrοi άτrόστολοι:. ( 83 ), καίπερ
τής θύραθεν φιλοσοφίας ξένοι καi δλως άμοιροι.
4. 'Αλλ' ό Κλήμης μοpφωθεiς καi δράσας έν κέντΡ(ι), δπου ή άλληγορικiι
έρμηνεία τής Γραφης εtχε καλλιεργηθfi συστηματικώς καi ίπr' άλλ.ωv, άλλα
καi ίπrο τοίί Φίλωνος, μη ών δΕ καi άνε"ιτηρέαστος άτrό τής τακτικής τών
Στωϊκώv, οίτινεc; τe>Uc; άτrεχθείς τής άρχαίας Μυθολογίας μύθους καθίστων
διa τής άλληγορίας εύιrροσδέκτους, είχετο καi ούτος τής άλληγορικής έξη
γήσεως τών

Γραφών,

καταvτήσας καi εΙς άπαραδέκτοuς ίrττερδολάc;.

Οίίτως

τοUς λόγους τοϊι Κυρίου «ο δΕ άκούετε εΙς τΟ οος έτri τών δωμάτων κηρύξατε»
(Ματθ. ι' 27) έξεδέχετο ώc; σημαίνοντας, δτι δσα άκούετε cέrrικειφuμμένως
καi έν μvστηρίι.>, τa τοιαύτα εΙς οος λέγεσθcχι άλληγορείται:.. cΛέγοvσι γοiίν

tv

ο1 'Απόστολοι περί τοϋ Κυρίου, δτι π ά ν τ α
παρα6ολαίς tλάλησε καi
ούδtν άνευ παρα6ολης tλάλει α\ιτοϊς:. (Ματθ. ιγ' 34). Άλλα cκαί ή προ

tv

φητεία καΙ ό νόμος δι' αίιτοίί τε έyέvετο καi
παραδολαίς tλαλήθησαν δι'
αύτοίΊ~(8 4 ). Tf.\ άλληγορικf.\ λοιπόν έρμηνείc;τ χρησάμενος κατer ταύτα δ Κλήμης
δΕν παρημποδίζετο irιro τοίί γράμματος της Γραφής νa παρασuρθf.\ κατ' έπί

n

δρασιν έκ της θύραθεν φιλοσοφίας, έν
ήτο λίαν έντριδής, καΙ εΙς διδασκαλίας
&φισταμέvας κατa το μαλλον η ήττον της όρθfjς καi ύγιοϋς πίστεως. ΤοVτο δέ
φαίνεται νCχ έγένετο κατa τa πρώτα έτη τής συγγραφικής <Wroϋ δράσεως, καί
μάλιστα έν ταίς ·vτrοτυτrώσεσιν αίιτοu, έν αfc; έρμηνεύων τa κανονικά βιδλία
τής Κ. Δ., τfιν έπιστολiιv τοu Βαρνάδα καi τiιν άτrόκρυφον άτrοιc:άλυψιν τοίl Πέ
τρου, ijν έξελάμ6αvε γνησίαν, έποιήσατο χρήσιν τής άλληγορικης έξηγήσεως.
'Εντεύθεν καi ό Φώτιος( 85 ) δμιλών περί τοCι συγγράμματος τούτοv τού Κλήμεν
τος παρατηρεί: «καi fν τισι μέν cχύrών όρθώς λέγειν δοκεΊ, εν τισι δέ παντελώς
εΙς άσε6είς καi μυθώδεις λόγους εΙσφέρεται». Λαμδανομένου δμως ίrττ' δψιν, ώς

{75) Αύτό&. ΣΤ' 18 Βεπ. 8, 241.
{76) Μπό&. Ζ' 10 Βεπ. 8, 270.
(77) Αύτό&. σελ. 271.
(78) Αύτό&. Β' 6 Βεπ.. 7, 319.
(79) Airtόit. Ζ' 3 Βεπ. 8, 249.
( 80) 'Εκ των ποοφητικών έκλογαl Βεπ. 8, 344.
(81) Στοωμ. Β' 19 Βεπ. 7, 343.
(82) Am6&. ΣΤ' 17 Βεπ. 8, 236.
(84) Amόit. 15 Βεπ. 8, 225.
(83) Αύτό&. 8 Βεπ. 8, 203.
( 85) ΜνQιό6ι6λος 109.

-13παρατηρεί ό Δ. Μτrαλάνος( 88 ), δτι εlι; τΟ: άλλα συγγράμματα τοίί Κλήμεvτος
δεν άτrαvτώvται τοιαίΊrαι κακοδοξίαι, πρέπει να τrαραδε.χθωμεν η δτι πρόκειται
τrερl τοΟ τrρώτοu Εργοu τοΟ Κλήμεvτος, δστις δέν εΤχεν έτι σαφώς έκκαθαρί
σει τiιν χριστιανικήν άvτίληψιν άτrό τώv πλατωνικών Ιδεών η δτι ό Φώτιος εΤχε
πρΟ αύτοϋ νοθεuθείσας Ύποτιπrώσεις, ώς καΙ ό Τδιος ίnτσrrτεύεται.
5. Πράγματι ό Κλήμης εΙς τσVς Στρωματείς αότοίι διακηρύττει «τiιν Άγίαν
Τριάδα, τρίτον μέν εΤναι το •Αγιον Πνεϋμα, τΟν ΥίΟν δΕ δεύτερον, δι' οδ τrάντα
έyένετο κo:ra βούλησιν τοϋ Πατρός:ι>( 8 7). Κα\ δ μέν cθεόι; άναρχος» cbτri vo<i<;»
καi «διδάσκαλος μόνος ό Λόγος, uiόc; τοϋ νοϋ Πατρός:., «οόδε τrολλa ώς μέρη
ό uίός, άλλ' εν~ καΙ «τrάσαι αί δννάμεις τοίί Πνεύματος συλλήβδην fν τι~. ΚαΙ
λέγεται «άλφα καΙ ώ ό Λόγος, ού μόνου τό τέλος άρχη γίνεται καΙ τελεuτQ:
πάλιν έπi τfιv άνωθεν άρχήv:. ήτοι τον Πατέρα cοίιδαμcχί διάστασιν λα6ών»(8 8 ).
c'Ετrεφάνη δΕ άvθρώτrοις αύτός οίιτος ό Λόγος, ό μόνος άμφω, Θεός τι:: καί
άvθρωτrος», «καΙ το ζήν έν άρχ& μετα τοϋ τrλάσαι τrαρασχών, ώς δημιουργός,
τό εu ζήν έδίδαξεν έπιφανείς ώς διδάσκαλος, ίvα το άε\ ζήv Uστεροv ώς Θεος
χορηγήσι;ι»(8 9 ). Κα\ cδια τοίίτο αίrτός κατήλθε, διά τούτο άvθρωτrον ένέδu, διa
τοίiτο τα τών άvθρώτrων έκών Ετrαθεν, ivα πρΟς τήν ήμετέραv άσθένειαv οϋς
ήγάπησε μετρηθείς ήμάς τrρΟς τήν έαuτcχί δίιvαμιν άvτιμετρήσι;ι. Καi μέλλων
σπέvδεσθαι καΙ λίιτροv έαuτόν έτrιδιδοuς~ «ίιπέρ ήμών έκάστου κατέθηκε τήν
ψυχήν τήν άνταξίαν τών δλων~{ 90 ). c'Εyνωκότες oVv> δτι cέλuτρώθημεv τιμ ίft>
αίματι ώς άμνοϋ άμώμοu καΙ άστrίλοu ΧριστΜ cδροv εχωμεv τον σταυρΟv τού
Κυρίοv, ώ m:ρισταuρούμεθα καΙ τrεριθριγκούμεθα τώv προτέρων ~μαpτιώv)( 91 ).

'Αλλa κ~\ τrερ\ τής έv τιί} άvθρώπ(ι) άρχής τοϋ κακοίι δ Κλήμης διδάσχει τα

όρθα εiσηγούμενος, δτι cέφ' t'ιμiν γε ι; τε τrρΟς τήν τrαιδείαv ~μών τrαράστασιc;

η τε πρΟς τCχς έvτολας ίιπακοή~ καi cάδικία έκούσιός έστι κακ(α»{ 92 ), cτό ά
τrcχλλάττεσθαι δΕ της τε άyνοίας, τfjς τε αiρέσεως τfjς φαύλης καΙ έπιτερποUς

καΙ πρό τούτων μiι σuγκατατίθεσθαι ταiς άτrατηλαίς φανrασίαις άπόκειται έφ'
~μiν»(93).

Τοσαίιτα m:ρί τοϋ Κλήμεvτος, όστις κατa τον Δ. Μπαλάvον( 94 ) καταλαμ6άvει έν τQ Ιστορίc;τ της έκκλησιαστικής γραμματείας έξαίρετον θέσιν, σwδuάζων
~ρμονικώς χριστιανικήν εύσέβειαν, φιλοσοφικήν εύρύτητα άντιλήψεων καΙ tλεu
θεροφροσύvηv.

6. Μαθητής καΙ διάδοχος τοϋ Κλήμεvτος έν τQ Σχολf.\ τής 'Αλεξανδρείας
ίιπήρξεν ό 'Ωριγένης, δ εΙς ήλικίαν δέκα καί έπτa έτών άπορφανισθε\ς τού πα
τρός cχύτοίί Λεωvίδη μσρτuρήσαvτος έν έτει 202 κατa τον έτrί Σειττιμίοu Σεβή
ρου διωγμόν. ·εν fτος βραδύτερον άvαγκασθέντος τοίί Κλήμεvτος ν' άπομακρuv
θ& της 'Αλεξανδρείας fνεκα τοίι διωγμού, ό δεκαοκταετής 'Ωριγένης cπροfστη
τού της κατηχήσεως διδασκαλείου. έτr\ τριάκοντα τrou Ετη (203-232) διεu
θύvας cχύτό, «σΤον τtν λόγον, τοιδνδε καΙ τΟν τρόπον, καΙ οΤον τον τρόπον τοι
όνδε καΙ τΟν λόγον» έτrιδεικνύμενος(95). Άσκητικός τiιν δίαιταv, έκοιμάτο όλί
γας ώρuς τήν νύκτα έτri τού έδάφους καi oUχi έτrί στρωμνής, tvεδύετο δΕ ~
πλοι~ατcχ καi -ττεριεφέρετο άvιιπόδητος, έξ σU καί Επαθεν ~ δyεία cniτoo. Παρa
τό δτι δε εΤχετο καi τής άλληγορικfjς έρμηνείας τών Γραφών, έκλαδών κατa
rράμμα τούς τrερ\ εύvοuχισάντων έcχυτσVς δια την βασιλείαν τώv ούραvώv λό
γους τοίί Κυρίου (Ματθ. ιθ' 12), ίιπέ6αλεν έαuτόν εΙς εύvουχισμόν «καί δια
τΟ νέον τήν ~λικίαν δvτα» μη μόνον δΕ άνδράσιν, άλλa cκαί γυναιξί διa τa
θεία προσομιλείν, ώς αν πάσαν τήν τrαpα τοίς άτrίστοις αlσχράς διαβολής
(86)
(88)
(90)
(91)
(93)
(95)

'Έν&α dνωτ. Βεπ.

7, 15.

(87) Ε' 14 Βεπ. 8, 156.

Αίιτόft. Δ' 25 Βεπ. 8, 105 καt 103. (89) Ποοτοεπ. Ι Βεπ. 7, 20, 21.
T(c; δ σφζ6μενος πλούσιος 37 Βεπ. 8, 369.
Παιδαγ. Γ'

12 Βεπ.. 7, 226.

Αύτόft. Α' 17 Βεπ. 269,
Ε'Ι'ισε6. 'Εκκλ, 'Ιστ. 6, 3.

(92) Στοαιμ. Β' 15 Βεπ. 7, 331.
(94) ''Εν&' άνωτ. ΜQά Βεπ. 7, 15.

-14ίrπόvοιαv &-rrοκλείσειεν», lπισrrάσας τοv θαuμασμοv καΙ τοv έπαιvοv τοϊι έπι
σκόποu Δημητρίου, όστις βραδίιτεροv καθήρεσεv αίιτοv προ6αλόμεvος κατηγο

ρίαν τΟv εwουχισμόv, ότε εΤχε χειροτοvηθη πρεσβύτερος έv Καισαρείq: της Πα

λαιστίνης ίrπο τοϊι έπισκόποu Θεοκτίστοu καΙ τοϊι Ίεροσολίίμωv 'Αλεξάvδροu» 96 ).
Άλεξανδρείc;τ ό 'Ωριγένης lφοίτησε καΙ· παpa τ4) vεοπλατωvικ4> φιλοσ~
Άμμωvίft> ΣακκQ;, ένεκα δΕ τοίί πλήθους τωv συρρεόvτωv εlc; ηΊv διειιθvvομέvηv

'Ev

ίrπ' αίιτοΟ Σχολfιv διJ\ρεσε τιχύτηv εΙς δύο τάξεις, ιiτοι «τrlv των άρτι crrοιχειοu

μtvων:. η άρχαρίωv, άvαθέσας τfιv έv αύτι;i διδασκαλίαν ε.Ις τοv '1'έως μσ&ητήv
του ΉραJ<λάν, καΙ τιlv «τωv lv lξει» η τωv προκεχωρηκότωv, ·rouι.; δποί(')uς έδί
δcΩΥκεv ~( 97 ).
7. "Όταν δΕ έν &τει 232 καταδιωχθεiς ίrττΟ τοί) καθαιρέσο.ντος αiJ\ov Δημη
τρίου fιvαγκάσθη v' άπομακρuvθi.ί της 'Αλεξανδρείας, καταφuγωv εtς Καισάρει
αν τής Παλαιστίνης συνέστησε έκεϊ vέαν σχολήv, t:vθα fδρασεν έπί 17 έτη
{232-249). Κα\ έπανfjλθε δε εΙς Άλεξάvδρειαν μετa τΟv θάνατον τοΟ έ'Π"ισκό
'Π'ΟV Δημητρίου, &λλa καΙ δ διαδεξάμεvοc; τοίίτοv Ήρακλδ:ς fιvάγκασεv αίποv
καΙ πάλιv va άπέλθη έκεϊθεv(D 8 ). Έv Ετει 244 έλθωv εlc; Άραβίαν, ivα μετα
πείσι;ι τον έπίσκσποv Βόστρωv Βήρυλλον, διδάσκοντα, δτι ό Κύριος πρΟ της

εΙς άνθρώπους έπιδημ ίας αδτοΟ δtv προϋφίστατο, ούδΕ εΤχεν Ιδίαν θεότητα,
κατώρθωσε τοίίτο(D 9 ).

Βραδύτερον έπανήλθεν εΙς Άρα6ίαν προς καταπολέμη

σιν τώv θνητοψυ)(ιτώv η Ύπvοψuχιτώv, οϋς καi έπανέφερεν εΙς την όρθην πί

στιν(\100). 'Ωσαύτως κατεπολέμησε καί τe>Uc; άθετοΟνταc; τινa της Γραφης καΙ

πάντα τα τοίi Παύλου, lxovταc; δΕ: Ιδίαν Γραφήv Έλκεσα'fτας, τouc; διδάσκοντας
έπί 'Π'λέοv, δτι δ λόγft) καταπιέσεως άρvοvμεvος τΟν Χριστόν δεv άμαρτά
νει{101). ΚατcΧ τόν έπί Δεκίοu διωγμόν ό Ώριγένης έφυλακίσθη καt ίrπεδλήθη
εΙς τaς cίrπό σιδήΡ<t> κλοιίj) καi μuχοϊς ε1ρκτijς τιμωρίας), έλεuθερωθεiς δΕ έκ

τής φυλακής, &λλa κατα6εδλημέvος έκ των πολλων κακώσει.W &πέθανε περί το
254( 102).
8. Ό 'Ωριγένης ίrτtήρξεν εΤς των "Π"Ολυγραφοτέρωv σιιyγραφέων της "Παγκο
σμίου γραμματείας{ 1 ). 01 πίνακες τών Er:ιvc.w cχότοίi, τούς ό'Π'οίοvς κατήρτι
σεν δ Εόσέ6ιοc;, ιςαί tv τοίς ό'Π'οίοις ήριθμοϋνrο τrερi τa δισχίλια fργα, άπω
λέσθησαν, τούτους δέ 'Π'ιθανώτατα εΤχεν ίrπ' δψιν δ •ι ερώvυμος, δστις καταρι
θμώv tv τij πρός την Πάουλαν έπιστο7Ι:ή του περ1 τcΧ όκτακόσια συγγράμματα:
τοΟ Ώριγtvους έπάγεται: cTic; δμως ήδυvήθη 'Π'οτΕ: νcΧ άvαγvώσι;ι δσα έκεϊνος
fγραψεν;:.. 'Εκ τοΟ δγκοu όμως τούτου τώv συγγραμμάτων μ6νοv tλάχιστα τrε,..
ριεσώθησαν εΙς ~μάς, tκ τούτων δέ: τa περισσότερα εΙς μεταφράσεις τοΟ •ι ε

ρωvίιμου κα1 τοΟ Ροuφίvου μετa παραλλαγωv καi σwτμήσεωv. Θa ΙιδWαvτο
τcχϋτα νcΧ κατcχταχθωσιν εiς έρμηvεuτικά, ά'Π'ολοyητικa
'Π'ολεμικά, δογματι
κά, ήθικa καi έπιστολάς. Κα1 τa μέν έρμηvειπικa cχότοϋ lργα άvέδειξαν τοιJ..
τον πpC>τov μεταξu τώv μεγάλων έρμηνευτωv καi κριτικων τών lερων κειμένων.
Το έπi τfjς Π. Δ. πρός άποκατάστασιν ώς οΤ6ν τε άκρι6εστέροu κειμbιοu <Φ
τής κολοσσιαϊοv καί καταπληκτικον Εργον αίιτοϋ, τό άvσλ6γως τοΟ άριθμοϋ τώv
εΙς παραλλήλους στήλας άvτι6αλλομένωv πρΟς τό πρωτ6τυπον έδραϊκΟν κα\
τfιν μετάφρασιv τώv ο, άλλων μεταφράσεων γνωστών όπό τac; δνομασίας
'Εξαπλά, Τετραπλά, Όκταπλά, Έννεαπλά, τοϋ 6'11'olou μδνον τμιljματά τιva:
διεσώθησαν, 'Π'ροσπορίζει αότίj) τόν τίτλοv τού 'Π'cχτρόc; τοϋ νεωτέρου μαθή
ματος τοϋ έρμηvειrrικού κλάδου c'ι ερcΧ
Β ιδλική κριτική:.. Έξ έτfpou δ Ώρι
γένης ήρμήνεuσεv όλδκληροv σχε.δΟν τήν Άγίαν Γρcχφήν εΤτε διa σχολίων, είτε
δια τόμων η ίrπομvημάτωv είτε δι" δμιλιώv, έξ ών διεσώθησαν περ1 τaς 200 έv
λατινικi3 μεταφράσει, είκοσι δέ μδvον εΙς τΟ έλληνικόν 'Π'pωrlmnrov μετά τινων

f\

f\

(96) Α~ό&. 8.
(97) Α~ό&. 15 και 18-19.
(98) rεννα.δUnι De vir. illust. 54 χαι ~tηι;.
(99) Eobσe6. Έχχλ. 'Iιtt. &, !J3.
(100) Αύτ6&. 37.
(101) Αύτ6&. 38.
(102) A~όft. 7, ι.
(1) Δ. Μπ:αλάνΟ'U lνft' clνωτ. ωοά Βεπ. 9, 17.

-15άrτοσ'Ιt'ασμάτων. ΕΙς αύτάς 6 'Ωριγένης έμφαvίζεται ώς κατηχητης &μα καl
έρμηvευrής, άκολοvθών κατά στίχον τfιν βιδλικfιν 'Πεpικοπήν καl 'Ιt'pοσδίδων
εΙς το έ.φ'
αύται έξετείνονrο βιδλίον τής Γραφής την μορφiJν ίιιτομvήματος
δημώδους άμα καΙ θεολογικού. Καλούμενος νά έξηγί;\ τάς Γραφάς ένώπιοv τής
συνάξεΘς των πιστών, ώμίλει συχνότατα άνευ Ιδιαιτέρας τινΟς 'Προπαρασκευής.
Χάρις όμως εΙς ηΊν μεγαλοφυίαν του, άνεδίδασεν εlc; 'Πολύ ύψηλόν σημείον τό

ou

άrτ' άμδωνος κήρυγμα. Καi tάv δεν θά ήδύvατο νά θεωρη~ ώς δημιοvργος
τοο εί'δοuς τούτου τi\ς 'Ομιλίας, πάvτως άm:δείχθη κατά τόv Van Oosterzee

Ισχυρ(ις σημαιοφόρος καi άθλητης tv τ~ m:δίφ τούτφ, cχύτός δΕ πρώτος ε(ση
γήθη ηlv θεολογικο'Πρακτικην άvάπτυξιν τών βιδλικών κειμέvων( 2 ). 'Εν ταίς έρ
μηvεiαις αύτοu 6 'Ωριγένης άvήγαγε μΕν τηv άλληγορίαv εfς 'Περιωιτήν, άλ
λά καΙ ή περi το γράμμα καi τό Ιστορικον σ"ΠουδiJ cχύτοίι, δσον μικρά καi
Ο:ν εΤvαι έν σχέσει προς ηΊν έπi την άλληγορίαv προτίμησιv cχύτοο, εΥ
ναι δμως έπαρκεστάτη, ώστε νά μή ίιπολείπηται ώς άφετηρία της μετά ταίίτα
κρατησάοης γραμματικής καί Ιστορικf\ς τijς Γραφής έρμηvείας. Οίίτως δ 'Ω
ριγένης διέκριvεv έν έκάστφ χωρίφ τiiς Γραφf\ς τρι'Πλijν τινα fννοιαv, ίlτοι τήv
σ ω μ ατ Ι Κ η ν
EWOIQV τοίι έρμηνεuομέvου στίχου, την ο(κοδομοϋσαv το\.ις
ά'Πλοvστέροuς «άπό της οΙονεί σcχρκος τf\ς Γραφής>· την
ψ υ χ ι κ η ν η δι
δcχκτικηv καi πρακτικην fννοιαv, έκ τής 6ποίας f\vτλει «6 άvαδεδηκως~ καi
6"Πωσδήποτε προωδευμένος πιστοc;
«άrτο τής ώσπερεi ψvχiiι:;~ της Γραφf\ς
καi τiιν π ν ε υ μ α τ ι κ η ν η μοοτικiJν καi 'Ιt'ροψητικήν, την είς τούς τελείους
προσιτήv(3). 'Εννοείται δτι παρατρέχων πολλάκις την γραμματικι)ν εννοιαv
καi έλκυόμενος ύπό της πνευματικής παρεσύρετο εΙς ίιπερδολάς διά τfiς άλ
ληγορίας παρcrττοιώv την πραγμcχτικι'ιν εννοιαν τού κειμένου.

9. 'Εκ τών ά'Πολογητικών Εργων τοϋ Ώριγέvοuς περιεσώθησαν μόνον οΙ
όκτω τόμοι αότοίι κατά Κέλσου, πλατωνικού φιλοσόφου, δημοσιεύσαvτος περί
το 178 δpιμύτατον κατά τού ΧριστιανισμοΟ Ελεγχοv imό τον τίτλον «άληθiις
λόγος~, το περιεχόμενον τοίι δ-ποίου ά'Πολεσθέvτος γνωρίζομεv έκ τfiς &να
σκευής τοίι Ώριγένοvς. Καί ά'ΠοτελοΟσι μέν ΟΟτοι δεiγμα τής πολυμcχθείας
αύτοίι, πciρουσιάζεται δ' έν πcλλοίς έπιτυχεστάτη καί

t\ tv

cχύτοίς &vασκευή

τών κατηγοριών τοCι Κέλσου, έπειδιl όμως 6 'Ωριγένης παρακολουθεί κατά
πόδας τον άvτίπαλον αύτοίι, άvαγκάζεται νά τcχυτολογ~, καθ' δσοv 'Παρουσιά
ζεται cταυrολογών 6 Κέλσος~( 4 ), κα1 τΟ όλον fργοv tμφανίζει fλλειψιν σuvo
χiic; καi καλi}ς κατατάξεως.
'Ηθικά συγγράμματα τοίι Ώριγένους περιεσώθησαν εfς 1\μά:ς δύο, το περΊ
Είιχf\ς 'Ιt'ραγματεuόμενον περi προσευχής καθόλου καi περi τfiς Κυριακής
προσευχής χαρακτηρισθiv καΙ ώc; «6 άδάμ.ας μετcχξι) πάντων τών Εργων τού

Ώριγέvους) (παρά Δ. Μπαλάνφ ΒΕ"Π. 9 σελ. 27) καί 6 ΕΙς μαρτύριον 'Πpο
τρε-ιrrικος, dιτrεuθυνόμεvος πρΟς τόν φίλον αιiτοϋ Άμδρόσιον καί τόv πρεσ6ύ
τερον Πpωτόκτητον, οΤτιvες κατά τόν bri Μαξιμίvοu τοίι Θρακός (235-238} δι
ωγμον tρρίφθησcχv tv τί;\ εlρκτί;\ Καισαρείας τfiς Παλαιστίνης, Έκ δΕ τών πο
λυαρίθμων brιστολών, &ς έγραψε σώζοvτcχι μόνον δύο, ~ πρός Ίούλιοv τΟν
ΆφρικcχνΟν καi t\ πρός Γ ρηγόριον τον θαυματοuργόν.
Ι Ο. Έκ τών δογματικών συγγραμμάτων τοΟ Ώριγέvοuς περιεσώθη εΙς ~
μά:ς το Περί άρχών, tν λατινικΌ καi οίιχi tv πάσιν &κριδεϊ μεταφράσει, γε
νομtvη ΤΟ 398 ύπο τοίι Ροuφίνου. ·Έχομεν tν cxύτrf; κατά τον Fisher( 5 ) τΟ
πρώτον ύπόδειγμα «θετικού καi κατειργασμέvου συστήματος δογμcχτικοu:.. 'Ε
άν τις μελετών τον Ώριγέvη ήθελεν &ρχίσει άπό τού σuyγράμματος τούτου,

(2) Van Oosterzee, Practical Theology, transl. by

Μ.

Evans, J...ondon

1878 σελ. 82 καt Schian tν Schaff-Herzog: The New Religious Encyclo-

pedia

τόμ.

9

σελ.

159.

(3) Πειtι dQχών 4, 11.

( 4) Κα-tά Κέλσου, ΣΤ' 10 Βεπ. 10, 66.
(5) ''Ενi}' dνω-t. σελ. 104 και 105.

-16εύpίσκει αύτον κατa τΟν Fisher πρό νwπέpοv τινΟς άνδρός, καi εΙσάγεται
εΙς άτμόσφαιραν tλεuθέραv προκαταλήψεως καί πολεμικijς πικρίας. Έν η) tκ
θέσει δε τijς χριστιαvικijς διδασκαλίας στηρίζεται 6 'Ωριγένης έπl τοu κανό
νος τijς πίστεως, ώς οότος tκφpάζεται tν ταiς Γραφαϊς καΙ τί;ι διατηρουμένι;ι
δι' άξιοπίστου παραδόσεως άποστολικ~ διδασκαλίςι:( 6 ). Καίπερ φιλελευθέ
ρος, διακηρύττει δτι δεν .πρέπει
γίνεταί τι δεκτον άvτικείμενον εΙς τaς
Γραφάς, τC.W 6ποίων έδέχετο άνεπιφυλάκτως τήv θεοπvwcrιία\ι. 'Εποιεiτο δ

va

μως διάκρισιν μεταξύ καθωpισμέvωv καΙ άκαθοpίστωv σημείf~'' της χριστιανι
κijς διδασκαλίας, tπi τC.W τελευταίων δε τούτων άvεyvώριζε., lλf:ιJ(Ιερίαv σκέ

ψεως καΙ δtν έθεώρει άξιοκατάκριτοv τήv διαφωνίαv.

Έ·ιτl

'Πλέον ή έπί την

άλληγοpικην έξήγησιν τijς Γpαφijς ροπή αύτοϋ tδημιούργει εuοι},, χωρον, όπως

στηpίζωvται tπ' αίιτijς καί ύποκειμενικαi tκδοχαΙ ξέvαι τrρΟς τrμ. -:rpαγματικην
εννοιαv τοϋ ίεροϋ κειμένου, ούτω δt ένυπijρχεv 6 κίνδι.Νe<; (.rνεπιγvωστως καΙ
άνευ κακijς προθέσεως νa παρασυρθ~ εΙς παρερμηνείας πεπλανrιui:vας τfiς 'Αγίας

Γpαφijς. Οίίτως έδέχετο

6

'Ωριγένης, δτι ναi μtν ή δημιοt.ιργίο: τού κόσμου δεν

προijλθεν έξ άπορpοής τιvος τοϋ «έπέκειvα νοϋ καί οόσίας~ ΘεοιJ, άλλ' αύτη εΤναι
αΙωνία καi σνναίδιος τι;> Θειf) καi δεν ίnτijρξέ ποτε χρόνος, καθ'
ίnn1pχε μόνος καΙ καθ' δν λογικa οvτα δεν ίπτήρχον('i').

ov

6

Θεος

ΠρC>τα δε δημιουρ

γήματα ίrπήρξαv άποκλειστικώς καi μόνον τa λοyικa πνεύματα.

Σιινεπως καΙ

αl ψυχαi 'Π'ροϋπfiρχον. Το φρόνημα τούτο τού Ώριγέvοuς κατά τον Στεφαvί
δην(8) προήρχετο έξ έrrιδράσεως τής θεωρίας τοϋ Πλάτωvος, καθ' f\ν 6 κό
σμος τών Ιδεών ύιτάρχει καθ' έαυτόν,

6 δε ήμέτερος κόσμος εΤvαι ό:πεικόvισις
τού κόσμου έκείvου. Ή πτώσις κατ' άκολουθίαv τών ψιιχών έγένετο πρΟ τi}ς
έv τιf) ύλικιf) κόσμφ γεννήσεως αύrών, άκριδώς δε εΙς τήν πτώσιν ταύτην
όφείλεται ή δημιουργία τοϋ ύλικοϋ κόσμου( 9 ). Τά -πε:πτωκδτα δηλαδη πνεύμα
τα έγέvοvτο ψι.ιχαί, έvείχον δ' tμφυή κατa τήν δημιουργίαν αύrώv τήν δvvα
τότητα νCr έvσαρκωθωσι εΙς ύλικόν σωμα;· ή δwατότης δ' αύτη μετεδάλλετο
εΙς πραγματικότητα διa τi}ς πτώσεως αότών, μετ(χ τήν δποίαv προσελάμδα

νοv σωμα ύλικbv ώς τιμωρίαv, ίνα διa τής εΙς τι)ν ίίλην tγκαθείρξεως έξα

yvισθώσι καΙ παιδο:γωγηθώσιν. Οίίτως 6 κόσμος, έν τιf) δποίφ ζώμεν, tγέvετο
.ώς θέατρόv τι άπολιπρώσεως, έν τιf) 6ποίφ αl θλίψεις καί τa δεινa καi tν τέλει
6 θάνατος έπάyονται ήμίv ώς άvταπόδοσίc; τις τijς δικαιοσύνης, ί}τιc; δμως
ό:'Ποτελεί μορφήν θείου tλέοuς( 10 ). Καi έν ταϊς ίκδοχαίς αότοϋ ταύταις 6
Ώριγέvης ίrπέστη κατά τόν Σ τεφανίδην τήν trrίδρασιν τού Γνωστικισμοίι, διότι
καi οΙ Γνωστικοi έδίδα:σκοv, οτι αl ψυχαi έξέιrεσαv πρό τής δημιουργίας τοϋ
κόσμου, έπi πλέον δΕ τijς διδασκαλίας, ότι "ι tvσωμάτωσις των ψυχών άπο
τελεί έγκάθειρξιν αύτ&7.ι καί τιμωρίαv τούτων, ίmόκειται λαvθαvδνrως
γνω
στικι) πλάνη, οτι ή ϋλη εΤναι κακόν τι. Κατa τΟν Στεφαvίδηv δ Ώριγέvης
έφρόvει, δτι τα άλλα πνεύματα άπέκτησαv tπίσης σώματα άvάλογα τής δια
γωγijς αύτ&7.ι, καi οΙ μtν άγγελοι ό:ιτέκτησαv σώματα φωτεινά, ο1 δαίμονες
δε σώματα Cιερώδη καi σκοτεινά. Δυσκολίαν άvτιμετώ'Π'ισεν δ 'Ωριγένης ώι;
πρΟς τΟ ζήτημα τijς ένανθρι..mήσεως τοίι λόγοv προκειμfνου ν' ό:ποφύγι;ι τον
σκόπελοv τοϋ Δοκητισμοϋ, έφ' δσοv αύτός tδέχετο, δτι δ Λόγος σαρκωθεiς
εΤχε καi άvθρωιτίvηv ψυχήν έν &:χωpίστφ έvώσει μεθ' tαvτοϋ( 11 ). Καί κατa μtν

1\

τον Σ τεφαvίδην δ λόγος ήvώθη κατa τήν έvαvθρώ;ιτησιν μετά mιεύματος εχοv
τος σC>μα καθαρc)ν καΙ φωrεινόν, δπερ μετεβλήθη εΙς σώμα άvθpώπιvοv, τοίιθ'
δπερ άγει κατCr τον αύτον συγγραφέα εΙς άρvησιν τής tναvθρωπήσεως. Κατa
τον Fisher(12) δμως ή μεθ' ης ήvώθη 6 λόγος άvθρωιτίvη ψυΧή ήτο καθαρόν,
άτπ'ωτον καi προϋφιστάμενοv mιεϋμα έκλεγtν λόγφ τών άyαθών το6ιων Ιδιο·

(6) Πεο\. άQχών I, Ι 1, 2.
( 7) Αύ-rό&. Ι, 11 10.
(8) 'Έvθ-' άνω-t. σελ. 114 ύποσ. 5.
(9) Πεοι άοχών ΙΙΙ, V 34.
(10) III, Ι 10 κο.\ ~ξijς.
( 11) Αύ-rό&. Il, VI 3.
(12) 'Ένt' άνω-t. σελ. 109.

-17τήτων τοu, ούτινος ή προαίρεσις καί ή έλεuθερία πρός tκλογήν τοίι άγαθοίι
ήσκήθη μετα τήν έναvθρώπησιν δια τής κατανικήσεως τών "Πειρασμών, fίτις
κατανίκησις ύπfjρξε πλήρης καί τελεία. Έπi πλέον 6 'Ωριγένης κατήvτα
τελικώς εiς άρvησιν της άvαστάσεως τώv σωμάτων, έφ' δσοv έδfχετο δτι τa
έκπεσόντα λογικα κτίσματα «τιμωρίας χάριν σώμασιν tνε6λήθη καi καθαιρδ

μενα πάλιν άνάγονται έν fι ήσαν πρότερον καταστάσει, παντελώς τήν κακlαv
άποτιθέμενα καΙ τα σώματω( 13 ). Δια δε τα δια τής μι&ς tvσαρκώσεωc; μη
έξαγνισθέντα πνεύματα η ψυχας έφρόνει ό 'Ωριγένης δτι «κα1 'Πάλιν έκ δεu·
τέρου καΙ τρίτου καi πλεοvάκις διαφόροις έμβάλλοvται σώμασι 1rρός τιμω
ρίαv, ε!κος γαρ διαφόρους κόσμοvς σuστijvαί τε καί σwίστασθαι, τοίιτο μΕν

παρελθόντας, τοίJτο δε μέλλοvτας~( 14 ). Τέλος δ 'Ωριγένης έίχετο τijς 1rεpl ά
ποκαταστάσεως τών πάντων θεωρίας φροvών, ότι «γίνεται νεκρών άvάστασις
καί γίνε-rαι κόλασις, άλλ' ούκ άπέραvτος, κολαζομέvου γαρ τού σώματος

κατa μικρον καθαίρεται ή ΦUXiJ καΙ ούτως άποκαθίσταται εΙς τfιν άρχαίαv τά
ξιν», άπο6άλλοuσα λοιπόν το σώμα. «Πάντων δε τών άσεβών άνθρώπωv καί
πρός γε δαιμόνων ή κόλασις πέρας εχει καΙ άποκατασταθήσοvται άσεβείς τε
καΙ δαίμονες εΙς την προτέραv αύτώv τάξι~( 16 ). 'Αλλ' α1 αlρετικαl αδται δο
ξασίαι τοv Ώριγένοvς προέκυψαν κατα τον Στεφαvίδην κατα τΟ πλείστον έκ
της καταπολ~μήσεως τοu Γνωστικισμόϋ, ijτοι έξ άvτιδράσεως πρός α{πόν 'Πα
ρεσύρθη οοτος εΙς άλλας άvτιθέτους δοξασίας, Ε.ν τισιν δμως ύττέστη καί θε
τικι1ν έπίδρασιν τού Γνωστικισμοu. Βαθμηδbν δμως άπεμακρύνθη οδτος τώv
Γνωστικών, έξ οο καί τα έξηγητικα αύτο<ί συγγράμματα, γραφl:ντα μεταγε
νεστέρως καί μακράν της 'Αλεξανδρείας, εΤvαι έκκλησιαστικώτερα.

11. Ώς πρός τα άλλα θεμελιώδη δόγματα eα παρετηροuμεv, δτι 6 'Ωρι
γένης άvτιτιθέμεvος πρΟς τοιJς Μοvαρχιαvοίις έκήι)υττε τάς τρεiς tv τΌ μονάδι
της Θεότητος ύιτοστάσεις «τον Πατέρα καί τόν

Ylov

καί τό

• Αγιοv

Πvεuμω

καi έδίδασκεν δτι «έ:τq)ος καθ' ύιτοκείμεvόν έστιν 6 Υ1ος τοϋ Πατρδc;>, ώv
«κατ' οUσίαv Θεος» «αύτοσοφία, αύτοδικαιοσύνη, αύrοαλήθεια, αύτο6ασιλείcο
καί «άπόρροια ομοούσιος τιf> Πατρί:., «άίδιον γέννημα τοu Πατρόc;>( 16 ). Ό
μιλεϊ δΕ καΙ περί «τfiς προσκwητijς Τριάδος:.. Καί "Περί τοV Πνεύματος δΕ
&ποφαίνεται, ότι άπειρον χάσμα διαχωρίζει αίιτο άπό τών λοι'Πώv δημιοvρ
γηθέντωv ύπο τοίι Θεοίι κτισμάτων, ούδαμοίί δΕ σuvαvτ&ται
ταίς Γραφαίς

tv

νά λέγηται το Πνείιμα δημιούpyημα( 1 7). Ύπάρχοuσιν δμως παρά τιf> Ώριyέ
νει καi έκφράσεις κατηγοροίjσαι πλήρη ίnrοτέλειαv προς τον Πατέρα τώv άλ
λων δύο προσώπων καΙ ά"Ποκλείοvσαι τιlν προς αύrον Ισοτιμίαv τούτων. 'Ο
νομάζει δέ τrου τον Υ\ον «πρεσβύτατοv πάντων τώv δημιουργημάτων:. καΙ τό

.. Α γιον Πνείιμα κατώτερον τοίι τε Πατρός καΙ τοV Υ1οίι( 18 ). ΑΙ έκφράσεις
δμως α&ται άπαvτώμεναι εΙς τά πρωϊμώτερα Ερyα τοίi 'Ωριγέvους, κολάζΟΥ
ται ύτr' άλλων αύτοιJ μεταγενεστέρων διατιιrrώσεων, αfτινες έμφαvίζοvται 6ρ
θσδοξότεpαι.
ΤοσαιJτα περί τού Ώριγέvοvς, δστις κατά τόν Στεφαvίδηv σuvδuάζων με
γάλην μνήμην καΙ μεγάλην κρίσιν ίnri\ρξεν

ν ι κ η ς

Θ ε ο λ ο γ ί α ς,

1δ ρ υ τ ή

ς

τη ς

έ 1f ι σ τ η μ ο·

διαμορφώσας μέν 1fρώτος σύστημα δοyματικδν,

προαγαγων δt την έν τφ κηρύγματι •ομιλίαv, καθως καi -nΧς περί τιlν έρμη
νείαv της Γ ραφης σποvδάς.

12.

Ή

έ1rίδρασις της θεολογικης σχολής τijς 'Αλεξανδρείας Uπήρξε τερα-

(13) Πεοι ά()χών Il, VI α Βεπ. 16, 311.
(14) AύtcSt.
(15) Α-ότό-0-. 11, Χ Βεπ. αύτό&.
(16) ΕΙ.ς τόν Ίωάν. 11 6, Χ 21 ΙΙ 2 Migne 14, 128, 876, 108-109.
(17) Πεοι άοχών I, ΙΙΙ 3 'l«lt 1308 εt~ άπόι1παι1μα εt~ την π~ Έ6οαtου~.
(18) Πεοt άοχών Ι, ΙΙ 13. Kα-ta Κέλσ01J, VII 57, V 87 Βεπ. 10, 136 και
39. ΠεQt ε'όχiί~ 15, 1 Βεπ. 10, 258. Et~ τόν 'Ιωάν. Ι 22 καΙ. 11 6 Migne 14,
56 και 136.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓΙΑΣ
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-18στία καθ'

άπασαν τήν

έλληνόφωνον έκκλησίαν,

σwπ:λοuvτος εΙς

τοίίτο τοu

ότι πολλοί tκ τών μαθητών τοCι Ώριγένους κατέλαδον έττισκοπικούς θρόνους.
Αίιτος 6 Άλεξανδρινοc; κλijρος καί οΙ trτίσκοτrοι τf\ς Παλαιστίνης, Σuρίας, Κι

λικίας, Καπ-wαδοκίας, καθ' ά παρατηρεί δ Στεφανίδης( 19 ) άκολοuθών τ&,> Ε.
Schwartz, κατό: τfιν μεγίστην α&rών πλειοψηφίαv είιρίσκοvτο ίιπό η'Ιν έπί
δρασιν της φιλοσοφίας καi τijς φιλοσοφικijς μεθόδου τοι) Ώριytνοuς. Καί ένω

ρίς μΕν avεφάvη δ κατό: τώv Ιδεών τοCι Ώριγέvοvς πόλεμος,

ο& κατήρξατο
μετa σφοδρότητος δ διατελέσας μαθητiις αίrrou, εΤτα δΕ: καί έπίσκοπος τοu
tν ΛυκίQ: 'Ολύμπου Μεθόδιος, δ καi μαρτuρικόν ίιπομείνας θάνατ-ον ( 31 0-311 ) ,
αλλ'

έχρε.ιάσθη πολu περισσότερος χρόνος,

ϊνα

οΙ πολέμιοι

τοίι

Ώριγένοuς

trτικρατήσωσιν, εΙς τρόπον ώστε έξε6λήθη μέν δ ώριγενισμος της έi<:κλησίας,
ή έπιστημονικΓι ομφς μέθοδος παρέμεινε τροποποιηθείσα, χρησιμοποιηθείσης
εΙς το έξi}ς τής φιλοσοφίας ούχl ώς μέσου συμπληρώσεως καί αλλοιώσεως τi}ς

χριστιαvικf\ς διδασκαλίας, αλλ' ώς μέσου μόνον άποσαφήσεως καί σι.ιστημα
τικής κατατάξεως αύrfjς. Έτrομtνως κατa τόν Στεφαvίδηv Ιδρυτής τής έλλη
νικής Θεολογίας, ήτις εΤναι Θεοκεvτρικι'ι δεχομέvη, δτι το άνθρώπινον πνεuμα
δύναται έχον ~ς aντικείμενον &π' είιθείας τον Θεbν καΙ τa θεία νa σκεφθf.ι
περί αίιτών, νά γεννήσι;1 ζητήματα καi νΟ: εUρt;ι τήν λύσιν αύτών, τrαρέμει
νεν δ 'Ωριγένης. Ή Θεολογία δΕ αύrη ή έλληνική, κατά τον αύτον Σ τεφανίδην
έδέσποσεν απολύτως εν τε τίj Άνατολι;ϊ καi τ6 Δύσει μέχρι τώv aρχών τοΟ
δεκάτου έvάτου αΙώνος, δτε Ιδρύθη καi ή κριτικiι Θεολογία bri τi,i βάσει της
φιλοσοφίας τοίί Καvτίου.

~ ·Ανι:ιοzειαν7) .Σ'zολ7).
1. 'Απολείπεται ίjδη νά δμιλήσωμεν mρί τής Άvτιοχειαvιic; Σχολής. 'Ιδρυ
τής ιχότής ιnrήρξεν δ πρεσδύτερος Λουκιανός, καταγόμενος έκ Σαμοσάτων καΙ
σποuδάσας έν Έδέσσι;1, έν ή\ δποί~ δ περi τΟ:ς Γραφάς έvτρι6fις Μακάριος
εΤχεν Ιδρύσει Σχολιlv διακριθείσαv κατa τον τρίτον αΙώνα. Ή t.v ΆvτιοχείQ
Σχολή, aν καi tvεmιεύσθη ιnro τού mιεύματος τού τελειοτάτοu τύτrοu τιiς Άλε
ξανδρινijς Σχολής, έτρά-nη εΙς τaς σποuδcΧς αύτής πρΟς tvαvτίαv φορcΧν έκεί
νης, ήν εΤχον αύται tv ΆλεξαvδρείQ:. Τοίίτο δέ διότι ~ 'Αντιόχεια οϋτε κέvτρον
τrροχριστιαvικής καλλιερyείας τi}ς αλληγορίας ~το, δτrωc; ή 'Αλεξάνδρεια, οι}τε
τήν &-rrO τώv Γνωστικών καΙ λσιπώv αiρετικών τrίεσιν έδοκίμασε τοσοϋτον fσχu
ρώς, δσον ~ •Αλεξάνδρεια. Εtχον δ' άλλως τε καταστή έμφανij ήδη τΟ: &το
τrήματα της άλληyορίας. ΈvτεΟθεν οΙ τής Σχολής ταύτης έρμηvεuτα1 περi τfιν
έξήyησιv τοϋ γράμματος διατρίψαvτες έτrλούτησαν μεν αότιlv διa κριτικών καi
Ιστορικών παρατηρήσεων, έκόσμησαv δέ καΙ διΟ: τής δια>.εκτικής καi ρητορι
κi}ς. ΟUτω τήc; Σχολi}ς ταύτης ή έρμηνεία καλείται έv ή\ 1στορί~ τής 'Ερμη
νευτικής καί τής 'Εξηγήσεως «κριτικη καΙ tστορικfι έρμηνεία~. ΚαΙ πρόδρομοι

μέν τi}ς Σχολής ταύτης θ<Χ ήδύναvτο νcΧ ύποληφθώσιν, Θεόφιλος δ Άvτιοχείας,
'Ιούλιος δ Άφρικαvος καΙ Διονύσιος δ 'Αλεξανδρείας, θεμελιωτi)ς δέ ταύτης δ
μvημονευθεlς Λουκιανός δ πρεσβύτερος, περ'ί τής συγγραφικής δράσεως τοίι

δποίοu έλάχιστα γνωρίζομεν( 20 ). Γνώστης τής Έ6ραϊκης γλώσσης brεχειρησε
κριτικfιν έξέτασιν κα1 διόρθωσιν τοu κειμtvου τών Ο', καθως κα1 τής Κ αινf1ς
Διαθήκης, το κείμενον δέ τοίίτο της Κ. Δ. εΙσήλθε κατά τι'ιν μαρτυρίαv τοϊι
Ί ερωνύμου ε(ς tπίσημον χρf1σιν έν τ~ πατριαρχείeι> Άvτιοχείας, εΤτα δέ καί έν
τιf) τής Κωvσταvτινσυπόλεως, τούτο δέ φαίνεται νcΧ εΤχοv ιnr· οψιν καΙ ot tξ
'Αvτιοχείας προελθόvτες έρμηνεvταi Θεόδωρος δ Μοψοuεστίctς, • Ιωάννης δ Xpu-

( 19) 'Ένtt' dνωτ. σελ. 115-116.
(20) Εύι1ε6ίοο Έκκλ. Ίι1τ. 8, 13. 9, 6 καί 9. ΦιλοστΟQΎtοtΙ 'Εχκλ. Ίσf. 2,
12

και

13.

-19σόστομος καΙ Θεοδώρητος δ Κύρου. Έκτος τούτωv δ Λουκιανός ήσχολήθη καt
μέ δογματικcr ζητήματα, ό'πο τοϋ μαθητοίι δ' οcότοίι Διοδώροu t'l Άντιοχειαvή
Σ χολή άνήλθεv εΙς

μεγάλην &κμiιν διαδροcματίσασα cnτovδαiov -πρόσωπον

tv

τα'ίς ΧΡιστιανικαiς Ερισι καΙ τ(\ κατcrιrολεμήσει τώv αΙρέσεων κατa τήν έ'IΓΟ
μέvην περίοδον.

Θ .Δα.ι~ιιct) θεολο1Ιιι.
Εiπομεv, δτι ή Μικροcσιατικiι Σχολiι μετηvέχθη διa τοίι Εiρηναίου καΙ τού
Ρι~μι;1 δράσαvτος Ί-ππολύτου εΙς τήν Δύσιν. Ή λατινική λοι-πόν θεολογία
δέν ήρχισεν έν ΡώμQ,
tκκλησία τής δ-ποίας lχοuσα καl μfχρι τών μέσων
τοu τρίτοv αΙώνος γλώσσαν λατρείας τήν tλληνικήν, κυ6ερνωμένη δε καί ύιrό
έπισκόπι.w γροcφδvτων εΙς τiιν 'Ελληνικfιν ώς δ Κλήμης την Α' -προς Κοριv
θίοιις, άλλa καΙ πολλών έξ αύτώv φερόντων όvόματα έλληνικά, έχαροcκτηρισθη
ώς άποικία έλληνική. Ή λατινική θεολογία ΙiΡΧισεv έv Καρχηδόνι τής βορεfοu

1.

tv

t\

•Αφρικfjς

περl τΟ: τέλη τοίι δειπέροu καί dcρxaς του τρίτου αΙώνος, ώς δε πcχ

ρατηρεί δ Στεφαvίδης( 2 1), δεν πρέιrει νCr γίνεται λόγος .-ιrερl Ιδιαιτέρας άφρι
κανικfjς Σχολf;ς; διότι δλη ή δυτικiι θεολογία φέρει τόv ~ον χαροcκτfjρα, τά
διακρίνοvτα δ'

αύτήν χαροcκτηριστικά εΤvαι ή λατινική γλώσσα

έξ ένός, α1

πρακτικαi τάσεις έξ έτέρου καΙ το vομικόν 'fi'VEuμα tκ τρίτου. 'Ιδρυτής της λα

(t

τινικfjς θεολογίας ιlπερ πάντα άλλον εΤναι 6 Τερτvλλιαvός
220 η 240), δστις
έπαξίως θcΧ Ιιδύvατο ν' ά'ΠοκληθQ τrρόδρομος τοίί Α(ιyοuστίνοu( 2 2). Διακεκρι
μένος δικηγόρος, τrροσέδωκεν οcότός τόν vομικον χαρακτfjρα εΙς τήν λατινι
κi)ν θεολογίαv, κατa την ραιτήν άλλως τε πρc)ι; τΟ vομικΟν 'ΠVεϋμα τi\ς λατι
νικfjς φυλfjς. Ό Τερτυλλιανός, μολονότι δέν lιγvόει τούς φιλοσόφους, περιεφρό
νει αίιτούς. 'I σχυρΟς ώς διανοούμενος καΙ εϋγλωττος ώς ρiιτωρ παρουσιάζει
έκκεvτρικότητα 'ΠVεύματος καΙ σφοδρον καΙ στρυφνΟv χαρακτfiρα, ταUτα &
ά'Ποτυποίίνται καΙ εΙς το λεκτικον αύτών. Έν μέρει λατίνος καί έν μέρει Άφρι
κανός συγκεντρώνει έν έ.αιιτιf> τΟ: Ιδιώματα τής μικτfiς ταύτης καταγωγής του.
Ύποστηρικιlι; καΙ κήρυξ τfjς Παραδόσεως δ[ν θεωρεί μόvας τaς ΆγΙας Γροcψας
ώς τrηγην τfiς χριστιανικής διδασκαλίας, διότι αύται διαστρέφονται
τών
αΙρετικών. Αδται δΕοv νa tρμηvεύωvται κατa τον κανόνα τfjι; τrίστεως, εlι; τάς
έκασταχοϋ δ' έκκλησίας ι/πάρχει ή άπΟ τώv Άτrοστόλωv διαδοχή τών έτrισκό
πων, φρουρών της γvησίας Παραδόσεως. Έξcχίρωv τήν τrίστιν καΙ τοvίζωv τiιν
άvεξαρτησίαv αύτfiς ά'Πό τf\ς γνώσεως δεν έξήνεγκε μεν CΧ\)τός τήν ά'Ποδιδομέ
vην αύτιf> φράσιν c:credo quia absurdωn est:., ά'Παvτώσιν δμως tv τοίς συy
γράμμcχσιν αύτοίί άλλαι φράσεις tκφράζοuσαι το αύτο νόημα. Οίίτω θεωρεί
άξιόπιστοv, τό δτι δ Υlος τού Θεοϋ ό'πέθαvε, διότι τοϋτο εΙς τήν άvθρωπίvην
διάνοιαν παρίσταται ώς choπov. 'Ωσαύτως πρfιrει δ Ίησοίίc; Χριστος νCr άvέ
στη, διότι καί τούτο φαίνεται άδύνατοv( 23 ).

wo

2. ·ο Τερτυλλιαvος tπηρεάσθη πολu έκ τής Μικρασιατικής θεολογίας, dcλ
λa καi έκ τοΟ Στωίκισμοϋ. Ώς έτrίδρασις δε έκ τού Στωϊκισμοu δέον νa θεω
ρηθQ ή διδασκαλία αίπού, δτι καΙ t'l ιιιυχιl εΤvαι ύλικόv τι, όμοία πρΟς άνεμοv
η "ΠVοήν, εχοvσα χρώμα καί μορφήν( 94 ). Ώι; πρός τa θεμελιώδη δόγματα δ
Τερτυλλιανός εΙ κα1 παρεσύρθη #.ν τέλει εΙς τον Μοvταvισμ6ν, όρθοδοξεί. Π~
τος εlσήγαγεv εΙς τήv λατινικiιν θεολογίαν τΟν δρον Trinitas( 26 ) διακηρύξας
δτι το τριπρόσωπον προσήκει εΙς τόν

.. Αγιον

lvoc θεόν, τον Πατέρα, τον Υ1ον καΙ το

Πvεϋμα, οiτιvες εΤναι μία οίισία δεκτική &ριθμοο άλλ' οό)(1 καί διcχι-

(21) 'ΈvD' άνω-t.

σελ.
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( 23) De carne Christi c. 5.
( 24) De aninta c. 5 κα1. 7.
(25) Adv. Prax. 3.

(22) Fisher

lνD' άνω-t. σελ.

90.

-20ρέσεως( &). Καί ίιπάρχουσι μέv καί φράσεις τιvές ίι'Ι1'0Vοοίισαι τήν ίιποτέλειαv
τώv δύο πρcχτώπωv εΙς τοv Πατέρα, άλλα δι' cxύrώv μάλλον tξαίρετcχι δ Πα
τηρ ~ς έvιαία όρχη έv τf.i θεότητι, εΙ καί αt διατιιrrώσεις αδται δέv εΤναι όκρι6εiς. Ώς πρΟς τήv έvαvθρώπησιv ποιείται διάκρισιν πλήρη τώv δύο έv Χριστιj)
φύσεωv, ό'Π'ορρίπτων την σύyχuσιv τωv φύσεωv τούτωv, εf καί προς έξαρσιv
τής έν έvί προσώπrι> έvώσεως αύτών χρησιμοποιεί τόv δροv μίξις( 2 '1'). Δέχεται
τr)v κατ• εΙκόνα καί καθ' δμοίωσιν δημιουργίαν τού όvθρώπου( 2 Β) καΊ τήv έλεu
2

θερίαv cxύroO, καθως καΙ το έv τf.l ψυΧf.l κακοv προελθόv έιι: τijς άρχικής διαφθο
ράς (ex originis vitio)( 28 ). Όπαδος τοίί Traducianismus ίrτrοΟ"''-ηρίζει τήv
έκ τού σ;rέρματοc; γέvνησιv της ψυχής (::ι ο) ι διάκειται δέ εvμεvώc; πρΟς τον χι
λιασμοv όnrορρίπτωv τας ίιλόφρονας Ιουδα'iκας έκδοχάς. Έκκλίνας εΙς TOV Μοv
ταvισμόv φαίνεται ίιπiρ το δέοv τοvίζωv τiιν yεvικfιv τώv Χρισιrαvώv Ιερωσύ
νηv(31). Καί έv όλίyοις εΙς μέv τiιv καταπολέμησιv τώv ΓvωσηκC.W έξαρτ&ται
tκ τοίι ΕΙρηναίου, εlc; δε τήv διαπραγμάτευσιν τών δογματικών ζητημάτων
έξαpτάται tκ τών ΆπολογητC>v, διακριvόμεvοc; τούτων δια τής χρήσεως μάλλον

η i\ττον vομικώv όρων. Άξιοσημείωτον, δτι δ Τερτvλλιαvος έχειρίζετο άριστα

καί τiιv έλληvικήν, κατ' άρχας δε lyραψεv έλληνιστ'ί καi βραδύτερον Εyρα
ψεv εΙς τiιν λατινικήν, εΙς τiιv δποίαv μετέφρασε καΙ τa σπουδαιότερα έκ των
έλληvιστί yραφέντωv fρyων του(32).

(26) Αύτό&. 2.
(27) De anima 12, Adv Marc. 111 8.
(28) Adv. Marc. 7.
(29) De anima 41.
(30) Αύτό&. 27
(31) De pudicitia 7.
(32

Β. Σ-tεφανίδοu ~ν&' dνωτ. ιrελ.
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ΤΩΝ

ΤΗι

ΠΑΤΕΡΩΝ

ΔΥΣΕΙ

@ •Α-ν-rι.οκeι.α-νή .Σκολιιf.
1. Ό τέταρτος καi πέμπτος αιων ίnrijpξαv bfoxή άκμijc; -ιών θωλογικών
γραμμά-rωv. Κατ' αύτοος ή Άvrιοχειαvή ΣχολΓι έσημείωcτε τάc; μεyαλvτέρας
προόδους της. Ό διαδεξάμεvος τον Λουκιαvον Διόδωρος, 6 μετέπειτα έπίσκο
πος Ταρσοϋ
392), &νήρ άσκητικός, μετέσχεν έvεργώc; τών δοyμαrικών tρί
δωv τijc; έποχijς του καrαπολεμήσας tπιτυχώς καΙ μετά ζήλου τον άρειαvισμόν,
μάλιστα δΕ τον 'Απολινάριοv διδάξαντα, δτι ή άνθρωπίvη φύσις τού lvαvθρω
πήσαvτος Λόγου έστερεϊτο ψυχijς, καrαλαδόvrος τfιν θέσιν ταύτης αότοϋ τού
του τοϋ Λόγου. 'Αλλ' lv τcj) κara τοϋ 'λπολιναρίου πολέμft1 του δ Διόδωρος

{f

δλως τυχαίως καi άvw προθέσεως, tξαίρων τiιν 6λΟtc:ληρίαv τής άvθρωιrίvης
φύσεως τοϋ Κυρίου, tξέκλιvεv εΙς διατυπώσεις δογμαrικάc; οόχi

lv

πaσιν άκρι-

6εϊς, έν συvδυασμcj) δΕ προς το γεγονός, δτι 6 Θεόδωρος Μοφουεστίας, ούτιv~
τfιv διδασκαλίαv μετά μικρών διαφορών fικολούθησεv δ Νεστόριος, κcrτηκολοίι
θησε τf.i έξηyητικf.i μεθόδ<ι> τού Διοδώρου, τούτου καi τήv lv τοίc; δοyμαrικοiς
διδασκαλίαv προσοικειωθείς, έκλήθη ίnro Κυρίλλου τού Άλεξmιδρείας πατήρ
τοϋ Νεστοριαvισμοίί, άλλά καΙ κατεδικάσθη μετά τον θάvcχτοv αι:η-οίι Uτrό συνό
δου τινος της ΚωvσταvτινΟU1τόλεως έν t:τει 499 συvελθούσης. Συvέγραψεv δ
Διόδωρος πολλα εΙς τΓιv pαφitv. ίnrομνήμαrα κατά το πλείστον άπολεσθέvτα,

r

μόνον δΕ άποσιrάσμαrά τιvα περιεσώθησαv ικ τών πολλ&>ν αι:ποϋ σιιyyραμμά
των. Μεταξι) τούτων ίnrijρξε καi το έπιγραφόμενοv: cτίς διαφορά θεωρίας καi

άλληγορίας~, άπολεσθΕν καi τοΟτο, έν τιϊ> 6ποίft1 έξέθετε τaς περi τijς tρμηνευ
τικής μεθόδου γvώμας αύτοϋ, κατcrπολεμών τήν άλληγορικiιν μέθοδον καi ίrπε
ρασιrίζων η)ν γραμματικiιν καi Ιστορικήν, τiιν δποίαv άπεκάλει θεωρίαv. Ό
Διόδωρος καi 6 άδελφΟς αίιτοϋ Φλαδιαvός, μετέπειτα tπίσκοπος Άvτιοχείας,
ως λαϊκοΙ η μοναχοi έγέvοvτο μεταξu τών έτών 348 καi 358 εlσηγηταi με
γάλης έv τf.i ψαλμft)δίc;t τής λαrρείας μεταρρυθμίσεως καi καινοτομίας, σημει
ωσάσηc; μεyάλας συνεπείας εΙς το έκκλησιαστικΟν άσμα, Διότι οuτοι καrά τΟν

βεοδώρητοv(l) «πρώτοι διχf.i διελθόvτες τοος τών ιίιαλλ6vτωv χοροι)ς tκ διαδο
χfiς ~δειν τηv Δαδιτικfιν tδίδαξαv μελφδίαv:., εlσαγαγόντες lv τf.i λειτοvργικf.i
πράξει

τiιv ραγδαίως _μετ' αύτοι)ς διαδοθεiσαv καi κραrήσασαv άvτιφωνικιlv
ψαλμφδίαv, συvτάξαvτες καΙ νέας καr' έλευθέραv ποιητικήν lμ1τVΕuσιν brft)δouς
η tφύμνια παρεμδαλλόμεvα εΙς τοuς στίχους τών ψαλμών καi άποτελέσαvτα τά
κύτταρα, έκ τών 6ποίωv προήλθεν mχσα ι'ι μετέπειτα έλληνική ύμνοyραφία.
2. Κύριος &ντιπρόσωιτος τής Άvτιοχειαvijς Σχολής ίrrrijpξε καrά τΟν Στε

φανίδην{2) Θεόδωρος 6 έπίσκοπος Μοψουεστίας

(f 428),

δστις, ώς είπομεν,

ήκολούθησε μάλιστα πάντων την έρμηνευτικiιv μέθοδοv τοϋ Διοδώρου, καιvο
τομήσας καi περi πολλά. ΟUτος χαρακτηρίζεται ίnro τοϋ Fisher{ 3 ) ώς cμέ
yα φ&>ς έv τf.i Άντιοχειαvι:l Σχολι;i~. Ήρμήvευσε τά πλείστα τών βιδλίωv της

(1) Έ1ικλ. Ίστ. ΙΙ 19 Mίgne 82, 1060.
{2) ''Εν&' άνωτ. σελ. 298.
(3) "'Eνit-' άνωτ. σελ. 131.

-22Πσλαιaς Διαθήκης καi συvέταξεν ύτrομvήματα ε!ς τΟ: Εύαyγέλια καΙ τό:ς ·ε
πιστολάς τής Καινής Διαθήκης, ι'ι δt έρμηνεία αύτού όπεράγαv έξετιμήθη έv
Σuρίq. Έπεδείξατο όμως περi αύτiιv τοσαίίτην έλεuθερίαv, ώστε έφαίνετο άμ
φιδάλλωv περi τijς θεοπνευστίας τής Γραφijς καi έκλαμδάvων αότήν μόνον ι:>ς
θρησκειιτικον βιβλίον. Έπi τοσοί/τον δε περιώριζε, χωρίς καi va άπορρίπττ.1
δλοτελώς, τι1ν άλληγορικi)v μέθοδοv, ώστε ήpyεϊτο δλως τήv μuστικήv εννοιαv
τοιJ "~ματος τών ~crμάτων, χαρακτηρίσας αUτο ώς ποίημα bri τοϊς γάμοις
τοιJ Σολομώντος μετά τιvος μαύρης Α!γvπτίας, το δΕ βιδλίοv τοu • Iωδ tχα
ρακτήριζεν ώς διδακτικον δράμα, καi έπί πλέον δΕν έδέχετο μεσσιανικούς ψαλ
μούς καί προφητείας, πλιlν έλαχίστωv, έξηγών αύτοuς Ιστορικώς, άvαψεpομέ
vοuς εΙς σύγχρονα πρόσωπα καί γεγονότα. •εντεΟΟεν τa συγγράμματα αίιτοΟ

μετέπειτα παρεδόθησαν εΙς το πΟρ καi μόνον το ίιπόμvημα αίrrοCι ε!ς τοuς μι
κροι)ς πpοφήτας περιεσώθη καί τινα άποσπάσματα tκ τών aλλων αύτοϋ έργων.
Διετηρήθη έν τούτοις έν τ6 Άνστολικi.j Συρίq ή φήμη αίrrοCι, έντεCιθεν δΕ. άνε

φέρετο "Πολλάκις έκεί διό:

μόνου τοu όνόματος «Θεόδωρος δ

lξηγητι)ι;» καi

μετεψράσθησαv tv τf.i σuριακϋ γλώσστ.1 "Πολλa τών έργων αύτοιJ, ώς α1 Κατη
χήσεις αύrοϋ "Προς τσUς φωτιζομέvοuς, αt tσχάτως ίrπο τοιί Mingana δημcr
σιευθεϊσαι.
3. Ή σuστηματικη όμως έρμηνεία τοίι Διοδώροu καi τοϋ Θεοδώρου ένδιέ

φερε μόvοv τον στεvον κύκλοv τών θεολογούvτων. Ο Ικοδομητικωτέραv καi δη
μοτικωτέραv έρμηνεiαv, ήτις θ' ά"Πέδαινεν έπωφελήι; εΙς το όλrΝ έκκλησιαστι
κΟν "Πλήρωμα, έπεχείρησε μετa θαυμαστής tιrιτuχίας δ τρίτος έκπρόσc.mος της

·Αvτιοχειαvής σχολής •tωάννηι; δ Χρυσόστομος. •εν έξόχοις δμιλίαις άνέπτυξε
τήν έκ τοu γράμματος fννοιαv καi έκφαίνων tν περιωρισμέvr.ι μΕν άκτϊνι καί έν
θαuμαστυ όρθοδόξ't) διατU"Πώσει τΟ: δοyματικa διδάγματα, ε!ι; τρό"Ποv ώστε
διa τών βραχειών μΕν άλλ• tιri 1τάvτων σχεδΟν τών δογματικών ζητημάτων άπο
φάvσε;ων αύτοu τώv 4-παvταχοϋ τών δμιλιώv τοu έγκατεσπαρμένων νό: άvαδε.ι
κvύεται καi μέγας της καθολικf\ς 'Εκκλησίας δογματικος διδάσκαλος, εύρύτα
τα όμως καί bτιμελέστερον ένδιατρί6ωv mρί τa ήθικa διδάγματα. Πολεμικαl
λοιπον καί δογματικαi 'Παpεκ6άσεις δΕ.ν άπεκλείrΝτο της έρμηvείας αύτοίJ,
ούδΕ ή χρijσις τijς &λληγορίας εύκαίρως γινομένη, μαλλον ώι; οlκοδομηηκον μέ
σον καi ώς κόσμος ρητορικός. •Η έρμηνεfα δμως αίrrοϋ κατ' ούδέv ά'Πο6άλλει
τον ίστορικον καΙ γpαμματικον χαρακτηρα ε! ι; τρό"Ποv, ct)στε

vO: · δύναταί

τις

να είπr.ι, δτι ούδέποτε άλλοτε δ χριστιαvικος κόσμοι; tνεφορήθη οίίτω 'Π"λοuσίως
καί λαμ"Πρώς τi}ς έκ τi}ς Γ ραφής διδασκαλίας f\ δτε δ χρυσοιJς άληθώς τfιν
γλώσσαν Χρυσόστομος tδίδασκε δημηγορών καΙ σuyyρό:φωv. Ήρμήνεuσε δΕ
πδ:σαv την Κ. Δ. πλΓιν τών εόαyγελίων Μάρκου καΙ λοuκά, τών έ"Πτa καθολι
κών καi τijς ·Αποκαλύψεως. "Εχομεν έπ'i πλtον δμιλίαι; αύτοϋ έ1τ1 τιϊς Γενέσε
ως καi έπί τών Ψαλμών. Την δε διαφορcΧν μεταξu τής έρμηvείαι; τοίί Θεοδώροv
καi τοίί Χρυσοστόμου δννάμεθα νa δρίσωμεν, έ~ εί1τωμ~, δτι έκείνος μέν ήρ
μήνεuσε γραμματικώτερον, οοτος δε όlκοδομητικώτερον. Άλλ• δ Χρuσ6στομοι;
έπεσκίασε κα( 'Πάvτας τοος έν τQ άρχαιότητι διακριθέvτας άpιστ~ίς έν τi,l δι
ακοvίq τοιί κηρύγματος, δι' αύτοϋ δε ι'ι ίερcΧ ρητορεία κατέφθασεν έν τδ
'Ανατολf.i εΙς ίrrrέρτατα Uψη, εΙς τά δ'Ποία ούδέποτε aχρι τοιί νw προσήγγισεv.

Αύτη κατό: τον χαρακτηρισμον τοΟ Στεφανίδοu( 4 ) δΕν c:δζει έλλuχνίων:., άλλ'
εΤναι έκ θείας χάριτος, δσοvδήποτε δέ καi άν τοviσr;ι τιι; τήν σημασίαv τού Χρυ
σοστόμου ώς ρήτορος, δεν κινδννεύει vO: θεωρηβ(\, δτι λέγει όπερδολάς. ΕΤναι
ιcατa τΟν van Oosterzee( 5 ) cμεγαλοφυiα Χριστιανού Ιεροκήρuκος ιiπο Πιν

πλήρη τιϊc; λέξεως fννοιαv, εΙς τaς τριακοσίας δε lως τετρακοσίας δμιλίας κα1
λόγους αύrοϋ, οίτινες περιεσώθησαv εΙς #ιμάς, τα δUο χαρακτηριστικa τoiJ πρά

γματι μεγαλοφυοΟς lεροκήρuκος, fiτοι ή δαψiλεια καi εϋροια ιε ένΟς καί "
τάξις έξ tτέρου, &παvτώvται 'Παρ• αύrφ δσον 'Παρ' οόδενi /!iJV.φ τών Ιερο(.ι)

'Ένt' dν(l)'f. Ο'ελ.

299.

(5)

'Έν&' dνω-τ. ctελ. 96.

-23κηρύκων τής παλαιάς περιόδου~. «'Ολόκληρον τilv δύναμιν τού λόγοu τοιι χρη
σιμσποιεί κατa τής άμαρτίας καΙ τώv παθων, κατά τών μαστιζόvτων Πιv σύγ
χροvοv οοίτοϋ γεvεό:v Ο.ατrωμάτωv καΙ κακι&v, καΙ προτρέπει εΙς τόν χριστι
αvικοv άγιασμοv μετa τοσαύτης έμφάσεως, ώστε κατατάσσεται δικαίως μετα
ξu τωv μεγαλuτέρωv ήθικολόγωv τής περιόδου ταύτης.. «Μέγας ψυχολόγος,

γvωρίζωv όσον Ο.άχιστοι τήv άνθρωτrίνην καρδίαv, διαγινώσκει τί Vιro ώρι
σμέvας

περιστάσεις

δύναται

νa

γεννάται

εΙς

τΟ:ς

καρδίας

τ&w

άκροc:rτών

τοιι καΙ έκφράζει τοUτο άξιοθαuμάστωc;;. Μολοvότι δε καί ώς άρχιειrίσκο11"0ς διflγεv ώς μοναχός, έγvώριζεv, δσοv όλίγοι, τιlν κοινωvίαv καί fι&ίvατο
va εlσδόr.ι έv τιf) μέσφ τής ζωης της καί va διακρίvQ τaς άνάγκαc; της:.. ΚαΙ
ίvα σvvελόντες είπωμεν «αl έπί μέρους έξοχοι Ικανότητες τού Χρυσοστόμου
δύνανται νa εύρεθώσι καί εΙς άλλους Ιεροκήρυκας, σwδuασμος δμως 'Πάντων
τούτων των μάλιστα έξεχόντων χαρακτηριστικών, οtος σwαvτάται έv τιf) Χρu
σοστόμφ, δέον va θεωρηθr.\ ώς σπάνιος:.. Ώς ούχl δΕ όλιγώτερον crnouδαioν
προσον οοiτού εΤvαι, ότι «κατεiχεv οUτος ε/ς uψιστοv βαθμόν δ,τι t)(αρακτηρί
σθη που ώς
σ ι ωπη λ η
ε ίι y λω τ τ ί α
ά y ίου
β ί ο υ.
Έτrίστευε,
διο καί Ο.άλει. Ήτο ού μονοv μέγας, άλλΟ: καί άγαθός άνήρ, δσον όλίγοι:..
Τέλος οΙ τrεpl Ιερωσύνης έξ λόγοι τού Χρυσοστόμου &τrοτελούσι wρώϊμοv καi

κλασσικιlν συμδολiιv εΙς το
Ποιμαντικής.

4.

μετέπειτα διαμορφωθtν θεολογικον μάθημα τής

•ετερος άξιόλογος έκτrρόσωποc; τής Άντιοχειαvής σχολijς ~ήρξεν

6

Θε

οδώρητος, tττίσκοτrος τής έv Συpίc;t Κύρου (δuτικως τού Εύφράτου) άrrO τού 423
μέχρι τού τrερί τΟ 457 έιrισυμδάvτος θανάτου του. Οδτος κατa Στεφανίδην( 6 )
εΤχε διδασκάλους, τούλάχιστοv κατά τινας, 'I ωάvνην τον Χρuσόστομον καi
Θεόδωpον τΟν Μσψοιιεστίας, συμμαθητaς δέ τον αlρεσιάρχηv Νεστδριοv καi
τΟν έκ τώv Νεστοριανων έρίδων γνωστΟv 'Ιωάvνην τόν Άvτιοχείας. Έν τι:\
έρμηvείc;t του εΙς τaς tττιστολcΧς τοίl Παύλου άκολοuθεi τιf) Χρuσοστόμφ, έχου

σιν δμως τΟ: έργα αύτοϋ καΙ 1rολλΓιν αότεvέργειαv. Ήρμήvεuσε δε καi τrλείστα
των Ιστορικων βιβλίων τijς Π. Δ. καΙ τοιJς Προφήτας, τιvaς τώv ψαλμων καί
το '~μα τών ~μάτων, οδτινος δέχεται τfιν μuσ-rικfιν fwοιαν. Ό Θεοδώρη
τος σuvέγραψε καί cτων θείων δογμάτων tπιτομήν:., άτrοτελοί:σαv τό wfμπτοv
βιβλίον τού ίιπό τον τίτλοv cΑΙρετικής κακομuθίας λόγοι) γεvικωτέροu fρ-you
αύτοίl. τ οίlτο άποτελεiται
έκτίθενται

τa

κύρια

έξ

δόγματα

29

κεφαλαίων, εfc; τa

τijς

τrίστεως,

23

τrρ&τα τώv δ1fοίωv

ciτινα διατrραγματεύεται

ούτος
συντόμως μέν, άλλ' άνευ τrαρεκδάσεωv, μετ' &ξιολ6γοu άκολουθίαι; καί άκρι6είας καi μετ' άτrοδείξεως αύτ&ν έκ τώv Γραφ&ν. Έκτοι; δε άλλων σwέyρα
ψε καί δέκα λόγους 1rερl Προνοίας, χαρακτήρος &τrολογητικοϋ, καθως καΙ
cΈλλήvωv τrαθημάτων θερατrεvτικήV), συναφούς καi τούτου χαρακτήρος. Άλ

λa καΙ εΙς τΟν Ιστορικον κλάδον ούχi άσήμαvτον συμ6ολήν σwεισήvεγκεv δ
Θεοδώρητος καί διa τijς Έκκλησιαστικfjς Ί στορίας αότοϋ. Εύρεθεiς δέ καi

άναμεμιγμέvος εΙς την Νεστοριανfιν fριδα καi Vrrερασ'Ιfίσας

tv

άρχ(\ τοv Νε

στόρiοv, διότι εtχε τήν γνώμην, δτι αl εΙς αύτΟν άτrοδιδόμεvαι αlρετικαί δοξασίαι
έστηρίζοvτο έιrί νεvοθευμένων συγγραφών, tθεωρήθη ίίιrσιnοc; τrερ1 τiιν wfστιν,
ήναγκάσθη δέ έν τf.i Δ' Οlκοuμενικf.i σwόδφ vCι άvαθεματίσQ τοv Νεστόριοv
καi προσωπικ&ς, άvαγνωρισθείσης δ' οlίτω τής 6ρθοδο~ίας αύτοϋ έv αότf.j,

άvέλαδεν έν συvεχείQ: σοδαρόv τrρόσωποv έv τι:\ ύιrο τής σuιι6δοu ταύτης δια
τυπώσει τού δρου, τοίί διακηρύττοvτος ,.ραγματικήν καί ά)cώριστοv κα1 άσύγ
χuτοv €vωσιν τ&w δύο φύσεων, τijς θείας καi τής άνθρω-ιrίνης έv ένί τrροσώπφ
τοϋ Ίησοίι Χριστοϋ, «ούδαμοϋ τijς τών φύσεων διαφοράς άνηΡ'}μέvης διό: τiιν

fνωσιν, σωζομένης δέ

μάλλον τijς

fδιότητος

έκατέρας φύσεως, καί εlc; lν

πρόσωπον καί μίαν ίrιrόστασιν συvτρεχούσης).

5. 'Jιι.:λλ• εiς τiiν 'Αντιοχειαvιlν σχολήν άνηκε καΙ δ Νεστόριος γεv6μεvοι;
(6) ·Έvft' άνωτ. <1ελ. 299.

-24πατριάρχης Κωvσταvrινοvτrόλεως τιf)

428.

Κατa τοv Στεφανίδηv(7)

6

Νεστό

ριος τι)ν διδασκαλίαν περi τών δύο φύσεων έν τιϊ> Χριστιf) παρέλα6ε παρό:

ToV Θεοδώροv Μοψοvεστίας, οοτινος ίmiΊρξε μαθητής, δστις έδέχετο δύο φύ
σεις &λλa καi δύο πρόσω'Πα έν τιf) Χριστιf), προσεπάθει δε νa κρύψr.t το φρόνη
μά τοv τοίlτο λέγων «δταν
έπi τι)ν σννάφειαν &π-ίδωμεν, έν πρόσωπον τότε
φαμέν». Ύπο το Εν δε πρόσωτrον καi 6 Νεστόριος δεν ένόει τον θείον Λόγον,
πρΟς δν ίrιτοστατικώς &π' αύτής τής συλλήψεως εtχεν ένωθη ή &vθρωπίvη φίί
σις, &λλa την έvιαίαν πνευματικι)ν έvέργειαν δύο έν Χριστιϊ> προσώπων, τοu
θείου Λόγου καi τοCι προσώπου τfjς &vθρωπίvης φόσεως.

Κατa τον Θεόδω

ροv, τον διδάσκαλον αύτοΟ, μεταξu τών δύο τοCι ΧριστοCι προσώπων, ίιπfjpχεν
άπλώς ένότης «γνώμης», φαινομενικι) ούχi δΕ: καi πραγματικτ) τrροσωτrικι'ι ένω

σις, μαλλοv έπαφή τις τών δύο φύσεων, ιϊτις έξεφράζετο διa τοϋ ορου «σννά:
φεια».

ΈνrεΟΟεν καΙ δ

Νεστόριος τfιν Παρθέvον έκά:λει

οι)χi Θεοτόκον, &λλΔ

Χριστοτόκον.

6. Ούτως ή 'Αντιοχειαvή σχολή, ή &τrο τfjς σι.στάσεως αύτflς πολλοuς ε
χουσα τοuς &vτιτιθεμέvοvς αύrij, μάλιστα δε τοuς θιασώτας τfjς νέας Άλε
ξαvδρινfjς σχολής καΙ δη τον Κύριλλοv 'Αλεξανδρείας, πρΟ μΕ:ν τi\ς έκρήξεως

τ&w Νεστοριανών έρίδωv διfjλθε καλώς, πολεμοΟσα καi τrολεμουμέvη, καi κα
τώρθωσεν έπί τινα χρόνον μετό: τι)ν Β'

Οlκουμενικι)ν σύνοδοv πολλι)ν ν' &πο
κτήστ.J δύναμιν καi έν Κωνσταvrινοvrrόλει. 'Αλλ' ένέσκηψεν έπ• αύτΓιν δ δει
νος τοCι Νεστοριανισμού κλύδωv καi φο6ερ0ς έξ Αlγιίπτου χειμών. Καi κατώρ
θωσε μΕ: ν vCι καταγά:γτ.J έν τf.l Δ' Ο ίκοuμενικ{\ σuνόδφ vέαv νίκηv καΙ νό: &πο6άλτ.J Π"ως το της κακοδοξίας ονειδος, &λλό: καi αύrΓι καi ή σχολτ) τfjς 'Α
λεξανδρείας συvταρα:σσόμεναι ίrιτο έσωτερικών έρίδων έκ τοϋ ΝεστοριανισμοCι
καi τού έπακολουθήσαvrος Μονοφυσιτισμού προερχομένων, παρήκμασαν καi κα

τέλιποv το πεδίον εΙς άλλην έπιφανείσαν κραταιοτέραv δύναμιν, την έν Κων
σταvrινοιnrόλεως καi Ρώμης όρθοδοξίαv.

7. ΠρΟς τr)ν Άvτιοχειανι)ν σχολι)v συγγενι)ς ίrιτf\ρξεν ή έν τf.l Άvατολικ'f.l
Σuρίc;t καi έν Νισί6ει το πρώτον ίδρuθείσα ίιπο 'Ιακώβου τοϋ Νισί6εως σχο
λή, ήτις &νέδειξέ τινας &ξιολόγους θεολόγους καi έρμηνεuτaι; της Γραφfjς.
Τής σχολfjς ταύτης έκπρόσωπος ίιπfjρξεν 'Εφραίμ 6 Σϋρος, δ έπικληθεiς τrρο·
φήτης τών Σύρων, όστις γεvvηθεiς έv Νισί6ει έδίδαξεν tv τ~ σχολ~ αύτi\ς.
vΟτε δέ ο1 Πέρ::ται κατέλα6ον τι)ν πόλιν ταύτην, μετέφερε τr)v σχολήν εΙς τr)ν
wΕδεσσαν, γενόμενος ίδρuτι)ς της έν Έδέσστ.1 σχολfjς έν iτει 363. Ή έρμηνεία
τού ΈΞφραiμ Ερρεπε μέv εΙς τfιν &λληγορίαν, δεν ~το δμωι; ξένη πρΟς τι)ν έρ
μηvείαν τού γράμματος καi έν γένει πρΟς τό:ς &ρxac; τi\ς •Αvτιοχειανης σχολης.
ΤΟ: ίrrrομνήματα δΕ τού 'Εφραίμ, εiς π&σαν, ~ς λέγουσι, τr)ν Γραφήν ό:vαφε
ρόμενα, πρακτικό: καi έποικοδομητικά, φαίνονται &τrορρεύσαvrα &τrο τοίι πνεύ
ματος τοϋ τότε κρατούντος έν τfι έλληνικf.i έκκλησί~. Ό Έφραίμ έvησχολήθη
μετ' έξαιρέrcυ έ-τrιτuχίας καΙ περi τήν έκκλησιαστικΓιv ποίησιν συvθέσας 6μι
λίας έμμέrρους είς τι'ιv σuριακήν (μίμρα η μίμρο), καθωc; καΊ ίίμνοuς έκ πλει
όνων στροφών ( μαvrpά:σιε η μαντρόσιε) ι συγγενείς δΕ 'ΠpΟς τa τής έλληvικfjς
έκκλησίας κοντάκια, άτινα έκ Συρίας φαίνεται εχοvτα Πιν καταγωγήν, &φοu
καi 6 εΙς τfιν σύvθεσιν τούτων έξόχως διακpιθεiς Ρωμανος έκ Συρίας προήρ
χετο. Έν τfι σχολf.l τfjς 'Εδέσσης τελικώς έκράτησεv δ τρόπος τfjς έρμηνείας,
6 έν τr.\ 'Αvτιοχειαvi;\ σχολr.\ Ισχύσας, καi δη 6 κατό: τaς &ρχάς τοΟ Θεοδώρου
Μοψουεστίας, τa έργα τοΟ 6ποίου έκομίσθησαν εΙς τοίις Σύρους ίιπό τών
Βαρσοvμδ: καi Ν 16α, ών δ τελευταίος κατεκρίθη μετό: τοϋ Θεοδώρου καi τοu
Θεοδωρήτου tv τf.l Ε' Οlκοuμενικf.l σuvόδφ. Έπειδη δε ή σχολή τfjς Έδέσσης
προδήλως ένεστοριάνιζεν, έκλείσθη ίιπο τσϋ cnίτοκράτοροι; Ζήvωνος (489).
Κατέφυγεν ομως καi πάλιν εΙς Νισί6ιν, δπου κατό: τΟν Στεφαvίδην('!) διήνυσε
νέαν περίοδον καi fίκμασεν, ίιπό τfιν πρωτσπορείαv δ' αύrης ό:vε'Ιnύχθη ή
(7)

"Εν~' άνωτ.

σελ.

195.

(8)

.,Εν~' άνω-t. σελ.

301.

-25σιιριακι) λογοτεχνία, περιλαμ6άvοιισα &φ' tνoc; μf:v μεταφράσεις tλληνικώv
έργων είτε θεολόγων κιιρίως 'Αvτιοχέωv, είτε θύραθεν συyγραφtων, &φ' tτέ
ροιι δf: πρωτότvττα θεολογικα έργα, γραφόμενα έτrί τf.i βάσει τής έλληνικής
θεολογίας, φέροντα όμως Ιδιάζοντα χαρακτήρα.

.f!J •.Αλεξανδeιν1} .Εχολή.
1. ~Ας έπαvέλθωμεν i\δη εΙς τι)ν 'Αλεξαvδριvιlν σχολήν. Έκ τi\ς &ρχαίας
'Αλεξαvδρινi]ς, η1ν δποίαv διέκρινε έλεuθερία τις fναvτι τής έν τf.i έκκλησίQ
μήπω σαφώς καθωρισμέvης πραδόσεως, προήλθεν ή σwτηρητικωτέρα ταύτης

νέα 'Αλεξαvδρινι) σχολή. »Εχει όμως κατά τι)ν περίοδον ταύτην καi ή ό:ρχαία
σχολι) τοUς ότrαδcuς αιίnlς καί μεταξu τούτων έξέχοuσι δύο, δ Εύσέ6ιος δ
έπίσκαrrος Καισαρείας τής Παλαιστίνης, δ ό:τrο το& όvόματοc; τσίi φίλου αότοu
γvωστος καί ώς Είισέ6ιος δ Παμφίλου (f340) καί δ Σιιvέσιος δ τf\ς έν ΑΙ
γύ1Π<t> Πτολεμαίδος έπίσκαrrος (fμετα τΟ 413). •Υποστηρικτiις τοCι Ώριγέ
νους δ Εύσέ6ιος εtναι μf:ν γvωστος ό:τrό τijς 'Εκκλησιαστικής Ίστορίας αV
τοv, την δποίαv συνέγραψε χρησιμοποιήσας τaς βι6λιοθήκας τών ΊεροσολU

μων καΙ τi\ς Καισαρείας, καθως καί τα ~ρχεϊα του κράτοuς, καί δια τι)ν δ
τrοίαν θεωρεΊται ώς δ τrατηρ τοCι μαθήματος τούτου της θεολογίας, σ'Πουδαί'α
δμως τvγχάvοιισι καί τα ό:τrολοyητικc:Jι: καί tρμηνευτικα έργα αότοϋ. Εtναι λu

πηρόν, δτι το εΙς ό:ναίρεσιν τού προσ6αλόvτος τΟ κίίρος τής Γ ραφής vεοτrλα
τωνικοΟ Πορφvρίου συγγραφΕ:ν ίιτrο τοv Εύσε6ίου Εργον άιrωλέσθη. 'Έχομεν
όμως τοίιτοv τήν ΕύαyγελικiJν προτrαρασκεuι)ν καΙ τι)ν Εύαγγελικι)ν ώτόδε.ιξιv,
έτri τf.i βάσει τών δτrοίων δ Fisher( 9 } χαρακτηρίζει αύrον ώς τον πολυμαθέ
σrεροv έκ τών Άπολοyητών. Άξιόλογα εΤvαι καi τα έρμηνευτικα lργα αύ
τοv. 'Εν τf.i Άρειανικi.\ fριδι brέδε.ιξεν δ Είισέδιος τας φιλελεuθέρας τάσεις
αύrοϋ, μι) έκτρατrεiς μΕ:ν πλήρως πρός τον 'Αρειαvισμόν ώς δ δμώνvμος αV
τοΟ έπίσκαrrος τιlς Νικομηδε.ίας, θεωρούμενος όμως ώς εlσηyητης διδασκα
λίας ήτις έξειλίχθη είς τήν τrλάvην τών λεγομένων 'Ομοιοuσιαvώv. Μετε.χειρί
ζετο δηλαδή καi αύτος τον όρον δμοούσιοc;, ό:λλ.' είς τι)ν ίννοιαv τοΟ cδμοιος
κατc:Jι: πάνrω, διο καi κατηγόρησε τον Εύστάθιοv Άντιοχείας έκδεχόμεvον, ώς
καί ή έν Νικcχίι;c: σύνοδος, τον δροv δμοούσιος εΙς τήν Εννοιαv τοv cταυτοοU
σιος»(10). ·ο Εύσέ6ιος έκτος τών tρμηνειών αότοϋ ίγρcχψε καi τον tγκωμια
σrικον βίον τοί) Κωνσταντίνου, καθώς καi κcχτΟι: τοΟ προσκειμένου εΙς τΟν
Μοναρχιαvισμον Μαρκέλλου τοί) Άγκύρσι;.

2. ·ο Σuvέσιος έξ άλΛου χρημcχτίσας μαθητfις τής ·vπατίας ήτο έvθοuσιώ
δης πλcχτωνιστής καΙ έv τοίς συγγράμμασιν αότοCι διa σwuφάνσεως χριστιανι

κών καΙ τrλcχτωνικών στοιχείων διατvττοίίται εtδός τι θρησκευτικού Ιδεαλισμού.
·ομολόγει δΕ tαυτοv όπαδΟv των δοξασιών τοv Ώριγέvοuς, δεχόμενος τιlv
προϋπαρξιv τών ψV)(ώv, την αΙωνιότητα το& κόσμοιι καΙ &ρvούμεvος τιlν άvά
στασιν τοίί σώματος, το δποίοv έθεώρει ώς φιιλcχκiJν τής ΨUΧf\ς. Σννέγραψε
δε καί ίίμvοuς εΙς τrροσφδιακΟι: μέτρα, καθώς καi tιrιστολάς, αίτιvες ώτοτε
λοUσι τrλοιισίαv πηγfιν της Ιστορίας καί γεωγραφίας τής Πεvταπόλεωc; τi\ς ΑΙ
γιίπ-rου(ll).

3.

Ή έκ τής άρχαίας 'Αλεξανδρινής σχολf\ς προελθοΟσα νέα σχολfι έτράπη

τrρός συvτηρητίκΟι:ς κατευθύνσεις, ώς βάσιν μΕ.ν αότi\ς θέσασα τήν Άγίαv Γρα
Φιlν καΙ την Παράδοσιν, διορθώσασα δΕ τΟν Ώριγέvην καΙ ώτο6αλοϋσα τaς
πλάνας αίιτοίι.

άτrοκληθεlς

Κύριος ό:vτιπρόσωτrος

μέγας(f373),

αότης

ύπijρξεν

Άθαvάσιος δ

περi τού δποίοv παρετήρησεν δ

δικαίως

Γί66ων( 12 )

(9) VEv&' dνωτ. σελ. 119. (10) ΣωκQάτουc; Έκκλ. 'Ιστ.1, 23, 8
( 11) Β. Στεφανίδου ~ν&' dνωτ. σελ. 301.
(12) Decline and Fall τ6μ. 111 σελ. 69 ('Έκδοσιc; Smith).

και

δτι

8, 50.

-26cτο άθάνατον δνομα αίιταU δΕν eα χωρισθ(i πσrε ci"ιro τής Καθολικής περl
τριάδος διδασκαλίας, πρΟς ύτrεράστrισιv τi\ς δτrοίας d:φιέρωσε πaσαv στιγμfιν
καΙ τrcΧσαν Ικαvότητα τής ύτrάρξεώς τοv:.. τ α σιιyyράμματά TOV ότrοπνέοιισι
την θερμότητα τοι) χαρακτijρος του, τΟι: κυριώτερcχ δε τούτων άvαφέροvrαι εΙς
τiιν Τριάδα, καΙ μεταξu αLπών οΙ τέσσαρες λόγοι κατα 'Αρειαvών ένέχουσιν
Ιδιαιτέρcχv σπουδαιότητα. ·οπως δέ παρατηρείται

ένότης σκοπού έv τδ ζωδ

τοϋ μεγάλου τούτου πατρός, ούτως ι'ι αύτίi ένότηc; άvαπηδ~ καΙ εΙς δληv αύ
τοΟ τfιν σvyγραφικfιν παραyωyήν. Εύρεθεlς ώc; διάκονος ιiδη τού ον διεδέχβη
έπi τοι) θρόνου άρχιετrισκόπου Άλεξαvδρείας 'Αλεξάνδρου άvτιμέτωπος πρΟς
τόν αtρεσιάρχην "Αρειον

cέπαpρησιάζετο κατα τής άσεδείας τών 'Αρειομα
vώνν(13) vεαρΟς έτι καi έν αίιτ6 TQ πρώτQ Οlκοvμενικ6 συvόδφ, όπου εtχε
μετα6i\ σwοδεύων τόν άρχιετrίσκοπον 'Αλέξαvδροv.

4.

Μαθητής τού ΛοuκιαvαU δ έν 'Αλεξαvδρείc;τ πρεσβύτερος •Άρειος διετεί

νετο, δτι το έν τij προϋπάρξει τοι) Λόγου κατηyορούμεvοv yεννav ταvτίζεται
πρΟς το ποιείν, διότι δ Λόγος ίrπήρξε το πρώτον τών δημιουργημάτων τοι)
ΘεαU, καίτοι δι' αLπαU έγένετο τα πάντα. Ώς δημιούργημα δέ δέν ίιπi\ρχεν
άϊδίως, cΧλλ' «ήν ποτε, δτε οόκ. ήν, καΙ οόκ. ήν πρiν γένηται:.. Καi λέγεται
μΕν Υlος τοϋ Πατρός, άλλ' εΤvαι c&λλότριοc; καΙ άvδμοιος κατa 'Πάντα τής ταU
ΠατρΟς οόσίας:., «έξ οόκ. οvτων δια θελήματος Θεαn κτισθείς. ΚαΙ δύναται
μΕν vdc κληθ6 Θεός, άλλa «μετοχδ χάριτος έθεοποιήθη, ώσπερ καi οΙ άλλοι
πάντες:.. Μγφ δΕ. τής προγνώσεως τοLι Πατρός, δτι θΟ: άvεδεικνύετο νικητης
κατa παvτος πειρασμού έν τιί) έπιγείφ βίφ τοv, διa τοϋτο έξελέyη ίιπο του

ΘεαU καi κατa πρόληψιν τής δόξης, τήν δποίαν τελικώς θa κατέκτα, ονομά
ζεται δ Λόγος, δ ΥΙός, δ μονογενής. Έν ολίγοις ι'ι εΙς τόν Χριστον ίιπο τοίι

Άρείου καθοριζομένη θέσις ήτο έν τ6 'Ιrρ<Χyματικότητι fι τοϋ fιμιθέοu( 14 ).

5.

Δια τi\ς διδασκαλίας ταύτης τοCι Άρείου 'Ιrαρετήρει όρθως δ 'Αθανάσιος,

δτι το δλοv έργον τής 'Απολιπρώσεως ταU άνθρώιτοu διa τοϋ Χριστού άvε
τρέπετο. Έφ' δσον δε δ Χριστος εΤvαι άπλοϋν τι δημιούργημα, διa τής μ,ετ'

αύτοϋ κοινωνίας δΕν 'Ιrροσαyόμεθα πλησιέστερον 'ΠpΟς τον θεον οόδέ ένοU
μεθα μετa ταU Θεοίί διa τής μετcΧ, του Χριστού ένώσεως. Τούτο δέ d:κρι6ώς
Vιτήρξε τΟ πρακτικόν σύνθημα καi έλατήριον, το Vιτοκείμενοv ι:,ς βάσις τής
διδασκαλίας τοίί 'Αθανασίου, κηρύττοvτος, δτι δ Υlος δέν προήλθεν cέξ ούκ

δvτ~. άλλ' έξ αότi\ς τi\ς ούσίας ToU ΠατρΟς &χρόvως καi &ϊδίως, ομοούσιος
τc;> Πατρί. Εtvαι δ Λόγος φύσει Υlος τοίί ΠατρΟς καί ούχi θελήσει &ς τa
δημιουργήματα( 1 5). Έν4'> δε δ Πατηρ καί δ Υlος εΤναι δύο, ι') Movaς έν τ6
Θεότητι εΤvαι &διαίρετος καΙ άσχιστος( 16 ), ταιιτότης δέ καί ένότης *ίας( 1 '1)
παρουσιάζει τον Υlον δμοούσιον πρΟς τδν Πατέρα. Διακρίνει δΕ δ Άθαvά
σιος το κατηγορούμενον έπί τοϋ YloO δμοούσιος τού μοvοούσιος, ΤΟ δ'Ιrοίον
θΟ: ι'ιδύvατο vOc έκληφθίj κατa τήν πλάνην ToU Σαδελλίου έκδεξαμέvοu lν καi
μόνον πρόσωπον έν τ6 Θεότητι I τa δε τρία '!rρόσωιrα τήc; Θεδτητος &ς τρείς
τράιτους έvερyείας. Άλλa ποιείται καΙ έτrιφuλάξεις &ς ,..pδς τον δρον δμοιο
ούσιος, διότι CTO δμοιον μόνον λέγειν κατ' οάτίαv ού 'Ιrάντως σημαίνει το
έκ τής οόσίας:.. Διότι καΙ

δ cκασσίτερος δμοι6ς έστι

μδνφ τφ άρyύρφ καί

λύκος κwί καi χαλκος χρυσίζων τc;> άληθινc;> χρυσ4):... Διa τοϋrο δε δ
ΥΙός δέον νa λέγηται cκαί έκ τής ούσίας καΙ όμοιοούσιος:-.( 18 ). cΜία λοι"Πον

θεότης tστlv έv τQ Τριάδι:.. καΙ εΤvαι βλάσφημον cαχίζειν αό'η'ιν εΙς διαφό
ρους φύσεις:.( 19 ). Καί cδλος Θεός έστιν δ Υlος καί μιac; ο(ίσης τής Θεδτη-

( 13)
( 14)
( 15)
(16)
( 18)
( 19)

Έπι..cttοΜι συνόδGυ Άλ~"ξανδοεtας κ.αl Μ. 'Α&αν. ΆποΛοΎηtι?ιος; β,

2.
lv&' άνωτ. σελ. 156 1ιαt Fisher Ιν-θ' dνωτ. σελ.134.
ΚατΟ. Άοειαvών ΠΙ 60-64.

Ποδλ. Β. Στεφανίδο,

Αύτ6&. IV 1.

(17) A-frt6&. ΙΙΙ 3.

ΠεQt τών Ύ&νομένων lν τϋ 'ΑQιμινφ... σuνόδφ §
ΚατΟ. 'ΑQειανών Ι

18

Μ.

26, 48.

41 Μ. 28, 785.

-27τος τιΧ αότιΧ λέγεται περί τού Υlοίί, δσα λέγεται τrερ1 τού Πατρός, χωρίς τού
λέyεσθαι Πατήρ:. ( 20 ) •
6. Αϋτη έv όλίyοις ιmηρξεν iι Vπό τοίί Άθαvασίου άvτιταχθείσα περl τού
Λόγου κατιΧ τού Άρείοu διδασκαλία. 'ΑΛλ' b •Αρειος tδίδασκε καΙ περί το(ι
'Αγίου Πνεύματος, ότι ,το iι πρώτη διιΧ τοίί Ylou δημιουργηθείσα φύσις(21).
ι<ατιΧ της έκδοχης ταύτης γράφων δ Άθaνάσιος τfιν πρώτην tπιστολfιν αύ
τοu πρός Σεραιrίωvα χαρακτηρίζει ώς δύσφημοv το λέγειν cκτίσμα το έν τ<;>

Θε~ Πvείiμα, το καΙ τιΧ βάθη τοίί Θεοίί tρεuv~ καΙ τΟ δποίον έav δεν fιτο
Θεός, δεν θιΧ ήδύvατο καΙ vιΧ άyιάσι;ι ijμάς, &λλιΧ σwcrrrτ6μεvoι α{π4) κτίσματι
όvτι cάλλότριοι της θείας φύσεως:. θιΧ έyινόμεθα, cώς κατιΧ μηδΕν αύτί}ς με
τέχονt'ες:.. 'Εφ' δσον δε ώς τρίτον σwτάσσεται τ{\ Τριάδι, cμαvία το λέγειν
το Πνεύμα κτίσμα». Διότι έά.v fιτο κτίσμα cov σuvετάσσετο ή\ Τριάδι. ·ολη
γdι:ρ εΤς Θεός έστι:.. Το άλλότριον δΕ. τ(i φύσει cοίικ tπιμίyvvται τ{\ Τριάδι,

άλλ' άδιαίρετος αύτη έστl καΙ δμοία έαιπ(i:.( 22 ). Κατ' άκολοuθίαv δ 'Αθα
νάσιος καΙ ι'ι έν έτει 362 σwελθοUσα έν Άλεξαvδρείq σύνοδοc; διεκήρuξε το
δμοούσιοv καΙ τού 'Αγίου Πνεύματος.
7. 'Αλλ' δ Άθaνάσιος διεκήρuξε τfιν όρθόδοξοv διδασκαλίαv καi κατdι: τοίί

φίλου αότο(ι Άτrολιvαρίοu τοίi νεωτέρου tτrισκόποu λαοδικείας( f390), δστις
εlλικριvfις όπαδος της πίστεως τί}ς Α' Οlκοuμεvικί}ς σuνόδοu έξέκλιvεv εΙς
πλάνην ίιποστηρίζων, δτι δUο φύσεις εχοuσαι έκατέρα έλεuθέραν θέλησιν δΕν

tav

fιτο δuvατοv νa σWU"Πάρχωσιv έν τ<;> Χριστιί). Διότι
έν τ<;> Χριστιί) όπήρχε
κα! άλλο έκτος τού λ6you λοyικον mιείίμα, θιΧ ιίnήρχοv τδτε δύο ulol τού
ΘεοCι έν αύτιί), cεΤς μΕν φύσει, εtς δΕ θετός:.. cΔύο δΕ τέλειcο, ι'ι τελεία Φιθρω
τrίνη φVσις καΙ iι τελεία φUσις του λόγου, CΕν γενtσθαι ού &ίvαται). Ώς έκ
τούτοu δ 'Α"ΠΟλινάριος έδίδασκε μίαν φύσιν τού θεού λ6γοu σισαρκωμbην,
νομίζων δτι οίίτως &σωζε το άvαμάρτητοv του Χριστοίί, διότι Ελειτrεv έξ αότοU

οόχl

it

ζωηκfι ψU)(ή, (ι).λ' δ άνθρώrrιvος νοVς, ι'ι Φιωτέρα ψυχή, έκ τού αό'rεξοu·

σίου της δποίας προέρχεται iι άμαρτία. c·oπou yaρ τέλειος &ιθρωιrος έκεί
καi άμαρτίω(23),

8. At πλάvαι αδται τοΟ Άπολ:vαρίοu dιντιμετωτrίσθησαv ίιrr6 τε τοίί 'Α
θανασίου καi τών Κατrπαδοκώv Πατέρων. ΚαΙ δtv φαίνεται μΕ.ν vό: εΤvcχι γνήσιοι
οΙ άιτοδιδδμεvοι εΙς τον Άθαvάσιοv cλόγοι δύο κατά Άπολιναρίοu:t, άλλ' δ
μέγας πατήρ έν άλλοις σuyγράμμασιv αύτοϋ διακρίνει σαφώς μεταξu τών
ένεργει&>ν της θείας φύσεως τοu ΧριστοΟ καΙ της Φιθρωτrίvης φύσει.χ. αότού,

έξαίρει δέ ώς &ναyκαίον το vό: εΤvαι δ Χριστός καi τέλειος άνθρωτrος, διότι
άλλως ι'ι άνθρωπίνη φUσις δΕν θιΧ έκαθαρίζετο δλ6κληρος. Καί δΕv άvαφέρε
ται μεν έν τοίς σuγγράμμασιν αύτού δ δρος cδUo φύσεις:., γίνεται δμως λό
γος έν αύτοίc; περi cέvώσεως cpuσικijς:t τού θείου καί τοϋ &vθρωιrίνοu καί το
νίζεται δτι ό Θεος έγένετο άvθρωτrος, ίvα δ cΧνθρωτrος θεωθ(i. ΔΕν διστάζει δΕ
vιΧ δμιλήσι;ι περί ΘεοCι ώς σταuρωθέντος καί vιΧ όνομάσι;ι τήν μητέρα τοϋ Κυ
ρίου Θεοτόκοv{ 24 ). Έπi πλέον τrεριεσώθη καί dπόστrασμά τι, εΙς τον λ6γΟ'ιl
τοΟ Κυρίου Νύv ι'ι Ψuχfι μοu τετάρακται άvαφερόμεvοv, εΙς το δ"ΠΟίον σαφώς
δ θείος πατηρ διακρίνει τa δύο έν Χριστc';> θελήματα καi παρουσιάζεται δ Κύ
ριος δοκιμάσας cτο tναντίωμα το dπο της σαρι<ος:t καi τονίζεται, δτι c€δει
το της σαρκος θέλημα κιvηθηvαι, ίιιtοταyήvαι δΕ τφ θελήματι τφ θεϊκιί)(25).

(20) Αύτ6tt. 111 4 Μ. 26, 328, 332.
(21) Fisher lνtt. άνωτ. σελ. 144.
(22) Α' πQόc; Σεοα.πtωνα §§ 22·31 Μ. 26, 581 χαΙ. ι;ης;.
(23) ΠQδλ. τb dποδιδόμενον εlc; τόv 'Αttανάιnον ψενδώς; σtίyyQαμμα ΠεQt
σαρκώσεωc; τοiί Κνοίου κατΔ Άπολ~ναQ(οv κεφ.

2.

(24) Πεοt των γενομένων έν 'ΑQιμ(νφ .... σνν6δων 14' ΠQΟς; 'Αδέλφιον 4'
ΠQoc; 'Επίκτητον 10.
(25) ΠQ(ϊξι.ς 14 τijc; ΣΤ' Οtκ. σνν6δοu Mansi 11, 597.

-28Ούτως δ μέγας οUτος τfjς όρθοδδξοu πίστεως ό:θλητής κατέθεσε μέν τοuς έσαεl
θεμελίοvς λίθοuς

τfjς περl Τριάδος διδασκαλίας,

καθώρισε δέ

σταθφ<Χς τάς

κατειιθύvσεις, έπl τών δποίων έ6άδισαv οΙ μετ' αύτον Πατέρες καί πάσαι
αl tπακολοvθήσασαι Ο!κουμενικαl σύνοδοι, αl τi)ν όρθiιν πίστιν της 'Εκκλησί
ας περί τοίJ δλου Χριστολογικοϋ προ6λήματος εΙς όρους αlωvίους διατvπώ
σασαι.

9. ΕΙς τiιν νέαv Άλεξαvδρινiιν σχολfιν τάσσονται καΙ οΙ τέσσαρες Καππα
δόκαι, ήτοι δ Μέγας Βασίλειος, οΙ δύο Γρηγόριοι, Ναζιανζηνος καΙ Νύσσης,
καΙ

6

'Ικονίου Άμφιλόχιος. Διεκρίθησαν καΙ ούτοι,

μάλιστα οΙ πρώτοι τρε.ίς,

διΟ:: τΟ::ς περi τfιν θύραθεν φιλοσοφίαν καί τοuς κλασσικοος σπουδΟ::ς αίrrώv, δεν

παρουσιάζονται δέ πολέμιοι τοiί Ώριγένοvς, άλλΟ: μετ' &-μεροληψίας κρίνοντες
αίrrον διaχωρίζουσι τΟ::ς όρθΟ::ς άπο τών πεπλανημένων διδασκαλίας αίrrοCι.
Ό Βασίλειος μάλιστα καί δ Ναζιαvζηνος κατά τήν έν Πόvτφ διατρι6fιν αUτών
έφιλοπόνησαv έκ τών t:ργων αύrοCι τfιν Φιλοκαλίαv( 26 ), άκολουθοΟσι δΕ έν τ(i έρ·
μηνείq: αίrrών την άπο δογματικών τrροίίτrοθέσεωv δρμωμένην &λληγορίζουσαv
δογματικfιν έρμηνc:ίαν, ήτις διακρίνει τfιν νέαv Άλεξανδριviιν Σχολήν. Οϋτω τοίί

Βασιλείου iι εΙς ηΊν Γένεσιν κσ:Ι εΙς τrολλΟ:: χωρία τfjς Γραφης διαλεκτικιΊ καi ρη
τορικιΊ άλληγορίζουσα έρμηνεία άπο6λέπει έτrί τοuς Άρειαvοuς καί"τον Είιvόμιον,

ώς καί αί έρμηνεiαι τοu 'Αθανασίου άπο6λέπουσιν εΙς κατατrολέμησιν τών κα
κοδοξιών τοϋ Άρείοu καί εΙς στήριξιν τών όρων τής Νικαίας. Προς τοος αλJ
τοuς δέ αiρετικούς μάχεται ίιπέρ τών δογμάτων τijς έκκλησίας καΙ ι'ι τοϋ
Θεολόγου Γρηγορίου έξήγησις. Οόδέv δε διαφέρουσι τούτων κατΟι: τον σκοπον
καί τον τρόπον αl

εΙς την Έξαήμερον, το

.. ~μα

τών ~μάτων, τόν Έκκλη

σιαστήν, την Κuριακfιν τrροσευχήv, τοuς Μακαρισμοuς έρμηνείαι τοΟ Νύσσης
Γρηγορίου. Πάντως όμως πρός τ6 άλληγορικι:J μεθόδφ δέν παραμελείται καί
ή τοΟ γράμματος Ε:ννοια, ή τrερί τιΊν δτrοίαv σπουδη παρουσιάζεται ήδη έvτο
νωτέρα η δσον παρά τ4) Ώριγέvει, τής άλληγορίας κιvοuμέvης νϋν tvτος δρίωv
κατΟ:: το μδ:λλον η ήττον λελογισμένων. Ή έν ταίς έτrιστολαiς μάλιστα τοϋ
είς τιΊν σχολιΊν ταύτην καταριθμουμέvου 'I σιSώροu τού Πηλοuσιώτοu έρμηνεία,
καίπερ Εν τισιν άλληγοpίζοuσα: δογματική, εχεται όμως καΙ τοϋ γράμμα:τος,

μέχρι σημείου, ώστε νομίζεται οδτος ίιτrό τινωv τών παλαιών μαθητής τοίί
Χρυσοστόμου.

1Ο. ΟΙ τέσσαρες έν τούτοις Καππαδόκαι έδέχθησαv κατa τον Στεφαvί
δην(2'f) διa τοu έτrισκόπου Άvτιοχείας Μελετίου (f381) καi τήv έπίδρασιν
τής Άvτιοχειαvijς σχολής καΙ παρεσκεύασαν τrροκειμέvου τrερi τού Χριστολο
γικοΟ ζητήματος την μέσην λύσιν, f\τις tδόθη fδίq: διΟ:: τοu δpου τής Δ'

ΟΙ

κουμενικής Συνόδου, έξ οϋ καΙ άγεται οϋτος εΙς το συμπέρασμα, δτι δύναταί
τις νΟ:: δεχθ6, δτι

κατά τήv έποχήν ταύτην ύφίστατο μικρασιατική θεολογική

τάσις η σχολή, κειμένη καΙ τοπικώς καί έπιστημονικως μεταξu τιϊς Άλεξαv

δρινi]ς καί Άvτιοχειαvής

Σχολi\ς. Νlσως εΙς τfιν Σχολfιν ταύτην θa fιδύνατό

τις νά έvτάξr.ι καί Κύριλλοv τον 'Ιεροσολύμων;

11. Υlος άριστοκρατικf\ς οΙκογενείας δ Βασίλειος (f 378) έγεννήθη περί
το 330 έν Καισαρεί~ της Καππαδοκίας καΙ διετήρησε μέχρι τέλους τον &ρι
στοκρατικον χαρακτηρα τής οΙκογενείας του, ,το δέ σύνvοvς καΙ συγκεντρωμέ
νος πρός τΟ: εσω, έκ των σκέψεων αότοΟ διακοπτόμενος κατa τfιv δμιλίαv( 28 ).
Κατέστη περίφημος έν τf.i διακιι6ερvήσει τιϊς έκκλησίας αύrοί) καί διa τιΊν κοι
νωvικιlν καί φιλαvθρωπικfιν αUτοϋ δρtΧσιν, άλλΟ: καί ώς μέγας τrάτρωv τής μο
ναχικής ζωf\ς, σuγγράψας cτιτοuδαιότατον δι' αίπήν σύγγραμμα τΟι: Άσκητικά,
έν οΤς περιλαμβάνονται oi 'Όροι κατά πλάτος καί ot "Όροι κατ' έτrιτομήν.
'Ακολουθών τοίς ίχνεσι τοϋ 'Αθανασίου &νεδείχθη ίnτερασrrιστfις τιϊς πίστεως
τής Νικαίας, συγγράψας Άνατρετrτικον τοΟ άπολογητικού τοίί δuσε6ο0ς Ε{ι·

(26) Δ. Μπαλάνου l:v{t' άνωτ. <1ελ. 153.

(27)

"ΈνD' dνωτ. σελ.

302.

(28)

Β. Στεφανίδοu εvD' dνωt. σελ.

302.

-29voμlou, κατa δΕ τών τότε άνιχφαινομένων Πvεuμο:tομάχωv, Κεφάλαια τριάκοvτα
περί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. ΑΙ έvvέι:ι. δέ δμιλίαι αύτοΟ εΙς την Έξαήμεροv καί
αl δμιλίαι του εΙς τοί.ις Ψαλμούς, καθως καί αι λοιπαl ήθικα1 καί οΙ εΙς μvήμας
μαρτύρων έγκωμιαστικοί λόγοι του διακρίνοvται διό: τήν καθαρότητα τοίί ϋφοuς,
τι1ν ζωηρότητα τfiς σuλλήψεως, την 'Π'Vεuματικότητα τοu περιεχομένου, τήν έκ
τών Γραφών καί τfiς τrείρας κα1 τfiς πλήρους γvώσεως της &vθρωπίvης καρδίας
καί τfjς φύσεως έν γένει τεκμηρίωσιν καί ό:ποδεικτικότητα, καθως καί τήν με
θοδικιlν διάταξιν καί ένδτητα. ΘΟι: ήδι:ιvαvτο δέ vΟι: προδληθώσιν, ώς παρατηρεi
δ van Oosterzee( 29 ), ώς έκδήλωσις τfις Ιδίας του τrvεuματικfiς ζωης κα1 ώς

πολύτιμος καpπος της έρημικiiς μονώσεως, τιlν δποίαv δ iδιος έξύμvησεν έκ
της Ιδίας αύτοu πείρας ώc; καθάρσιον ψuχi}ς. ΕΤvαι δΕ τοσούτφ μάλλον άξιόλο
γοι, όσφ έξεφωvήθησαv οόχi στrαvίως έκ τοΟ 11'pοχείροu καί καθ' ον χρόvον έκα
κοuχεί'το ίnro χρονίας καί βαρείας νόσου του σώματος. ΑΙ ύπερδαίvοuσαι τaς

350 έπιστολαί του, διακριvδμεvαι διό: τ~ν χάριν καi την τελειότητα τοΟ ϋφοuς,

εΤναι σττοu&.χιόταται καi διa
δογματικιlν διατύ'Π'ωσιν, άλλΟι:
του. Ό Βασίλειος συνέγραψε
το κύριον αύrfiς μέρος καi ή

τι'ιv
καi
καί
έτr'

διδακτικότητα αίrrών, τινές δΕ καi διό: τftν
διότι τrαpέχοuσιν άκριδή εΙκόνα της έrroxfiς
cεόχών διατάξεις~, εΙς αύτΟv δέ άvήκει κατa
όvδμο:tι αι:n-οu φερομένη Λειτουργία. 'Απέ

θανε 11'ροώρως οϋπω συμπληρώσας τό πεvτηκοστόν αύτοΟ lτος.
12. Γρηγόριος δ Ναζιαvζηvός, δ έπιστήθιος φίλος τοίί Βασιλείου, παρ' οδ
καί έχειροτονήθη έπίσκοπος Σασίμωv, έγεννήθη πιθαvώτατα τιi) 329 έv τφ παρΟι:
τftν Ναζιαvζον Κα'ΙJ"Παδοκίας χωρίφ Άριαvζιi), χρηματίσας έπί βραχύ διάστη
μα καΙ 'Αρχιεπίσκοπος ΚωvσταvτιvΟU'Πόλεως. Έπεκλήθη καl θεοΛόγος διa τιlv
δεξιότητα καl άκρίβειαv, μεθ' ής ύπερήστrισε το Τριαδικον δόγμα, μάλιστα
εΙς τοος 11'έvτε θεολογικούς λόγους αιίτού, €vθα έτrιτυyχάνει κλασσικήv άκρί6ειαv διατvιτώσεως, εΙς όλίγας πολλάκις φράσεις η καl λέξεις περιλαμβάνων
βάθος νοημά:των καi σuννφαίνων βι6λικιΧς παραθέσεις τεκμηριούσας τa 'λΕγό

μενα ίnr' αύτού. Έκτός τών πέντε τούτων λόγωv έξεφώvησε καί άλλους δο
γματικούς, έορταστικοuς εΙς δεστrοτικaς έορτάς, έγκωμιαστικοuς εΙς μάρτυρας,
έτrιταφίους, έ'ΙJ'ικαίροuς καΙ ήθικούς, συνέγραψε δε καΙ δύο κατά Ίουλιαvού
τού 11'αρα6ά:του λόγους στηλιτειπικοίις. Περίφημος έθεωρήθη δ cΣwτακτήριος

εfς τiιν τών

150 έτrισκδπων παροuσίαv~ λόγος του, τόν δποίον έξεφώvησεν,

δταv &πεχώρει τοD πατριαρχικού θρόνου. Ό λόγος ofιroc; θεωρείται &ριστοv

δεlγμα ρητορικής τέχvης. Ή τrαρρησία δΕ τοu Γρηγορίου, ι'ι έv αύτιi> έκδηλου
μένη, καθως καΙ εfς τούς κατa τώv Άρειαvώv άyώvας του, δπως καi εΙς τούς
κατ' 'I ουλιαvοϋ στηλιτεuτικούς, tξηγεί, πώς δ Iερός οδτος άvήρ, 'Παpό: την
αfσθηματικότητα καΙ τό έv πολλοίς ύποχωρητικόν ιχύτοίί, εΤχε πολλούς καί
fσχuροίκ; tχθρούς. Ή ρητορική τέ)(vη τού Γ ρηγορίοu διαλάμmι τrερισσότερον
καi είς το οο ύπfιρξεν εfσηyητης έν τφ άμδωvι εΤδος τώv bτιταφίωv λόγων,
οiτιvες '!1'αpουσιάζοvται ούχi σπανίως μακρότεροι τοΟ δέοvτος, διότι πc.λλοιίς
έξ αύrών €γραφε 11'ιθαvώτατα μετa την έκφώvησίν των καi προσέθετε κατιΧ
τfιν συγγραφήν καi δσα διήρχοvτο τότε διa τί\ς σκέψεώς του. •ο Γρηγόριος
€γραψε κα1 πολλιΧς l:ιrιστολάς, έκ τ&:ιιι δποίι.w περιεσώθησαv εΙς ήμqς 246,
τινές τώv δτrοίωv εΤναι δογματικού 'Π'Εριεχομένοu. Οίίτως έv ταίς τrρός Κλη
δδνιοv 1Ο 1 καi 102 έ'ΙJ'ιστολαίς άvαιρεί μετά δwάμεως τΟι:ς πλάνας τοi) Άπο
λtvαρίοu. Εfς τό σόφισμα τού 'λπολιvαρίου δτι cδύο τέλεια εν γενέσθαι οό
δύναται:., δ Γρηγόριος άπαvτQ: «ΠοΟ τέλειος vοϋς άvθρώτrου η άγyέλοι.J» συγ
κρινόμενος 'ΙJ'ρός την θεότητα, cfvα το lτεροv tιcθλι66 παροuσίςc τοίί μείζονος;~.
Ό vοίίς ι')μ&:ιιι &ς πρός τον Θεόν εΤναι τι cδοΟλον καi ύποχείριον, &λλ' ού σwη
γεμονικόv οόδέ δμότιμο~. Ύ'Π'Ο δε τοίι Λόγου cτό χείρον προσείλη11'ται:. ijτοι

δ διεφθα:ρμέvος ι')μών νοίίς, cTva άyιασ~ διa τί\ς σαρκώσεως.. Κα1 έτrάγει
ό:ποφθεγματικώς: cTo &.1τρόσλη'Π'fον, άθεράπεuτον, δ δέ 1\vωται τίf) θειi>, τούτο

(29)

'Ένt' άνωτ,

σελ.

93.

-30καi, σώζεται». 'Ο Γρ!'Jγόριος έγραψε καi Λ 'Π'Ο~ά frrη κ~ί ίί~νοuς, είς 1,800~

πεpιΠΌιι, σuμ'Π'Οσούμενα στίχους εfς erpχαια μετ~. ΛΚσ:τ~ την ~ρισ~ν δε του

Κροuμδαχερ( 30 ) εΤvαι άξιος νa καταλό:δι;ι μεταξu των τα άρχαια μετρα χρη
σιμοτrοιησάvτωv Χριστιανών 'Ελλήνων ποιητ&>ν τfιν πρώτη ν θ έ σ ι ν. Ή
ΠΌίησίς τοιι δμως €μεινε ξένη τrρΟς τον λαον καί τiιν λσ:τρείαv tξ αiτίας τοΟ
κλασσικού της tνδύματος.

13. Γρηγόριος ό Νύσσης τής κσmrαδοκίας (f 394), χρηματίσας lτrί τιvα
χρόvοv διδάσκαλος της ρητορικής, tχειροτονήθη" ύτrο τοv άδελφοV τοΟ Βασι.:
λείου lτrίσκσπος tν έτει 371. ΟUτος ίnτερτέρει τοUς λοιπούς Κσmrαδ6κας κατά
τε τiιν φιλοσοφικr)ν καί τr)ν brιστημοvικfιv μόρφωσιν, Vιrελείπετο δμως αότωv
κατa τiιν ρητορείαν. Κσ:τa τόν Yan Oosterzee( 31) 6 Γρηγόριος &-ιrέκτησεv
Ιδιαιτtραν φήμην διa τής έκ τεσσαράκοντα κεφαλαίων άποτελοvμένης πραγμα
6 μέγας), ιiτις μολονότι δέν ά'Ποτελεϊ λόγοv

τείας αότοϋ ~Λόγος Κατηχητικός

ιίπό τiιv κρατοUσαv tv τi,1 Όμιλητικi,1 εwοιαν, ύτrερέχει κατa πολu τaς δεκα
9
πέντε όμιλίας τοv εiς το ~μα των cpμάτωv, εfς τaς 6τrοίας άφίνει έαvτόν
tλεύθερον
άγηται Vιro τών προσκλιvοuσων εΙς τήν άλληγορίαv τάσεώv του.
Άξιολοyώτεροι τών τελευταίων τούτων εΤναι οΙ είς τοος Μακαρισμούς καί ο!

va

πέντε τrερί

τής

Κυριακής

προσευχής

λόγοι του.

ΟΙ

περιστατικοί του δμως

λόγοι καΙ οΙ εΙς τaς μνήμας μαρτύρων καί άγίων ύτrερέχοuσι πάvτωv. Διa τώv

Δογματικωv lργων αύrοϋ κατετrολέμησε τον αlρετικόν Εόνόμιον καΙ τac; πλά
νας τού Άπολιvαρίοu, καΙ των Μακεδοvιαvώv, οΙ πρΟς Εόνόμιοv δέ άντιρρητι
κοί λόγοι του θεωροΟνται ώς lv τώv καλλίστων fργων του καΙ τijς άvτιαρειαvι
κής t.ν γένει γραμματείας(32). Διατελών Vιrό την tπίδρασιν τής Πλατωνικi]ς
φιλοσοφίας• παρουσιάζεται προσκλί\ι'ων πρΟς τiιν περl άποκαταστάσεως των
'Πάντων θεωρίαv τού Ώριγένοuς, δεχόμενος εΤδός τι καθάρσεως των ψuχωv διCιc
mιρός, ά'Πέρριπτεν δμως τήν 'ΠΕρί 'Προϋτrάρξεως τώv ψu)(C>ν Ώριγέvειον δ6ξαv(33). •ο Γρηγόριος συνέγραψε καΊ tτrιστολάς, tξ ών περιεσώθησαν εΙς iιμδ:ς
μία δέ tκ τούτων, ή 'Πρός λητδίον brίσκσιrον Μελιτινής, κατελέχθη είς τaς
καvονικaς πηγaς διαιρεθείσα εΙς όκτω κανόνας.
14. Ό ΊκΟΥίοu Άμφιλδχιος Καmrαδδκης καΙ φίλος τών τριών ι:)ς άνω 'Πα
τέρων, fδρασεν ώς δικηγόρος έν ΚωvσταvτινΟU'Πόλει, άδίκως δέ κατηγορηθε\ς

29,

tτrl χρημσ:τοληψίςc ά'Πεσύρθη είς €ρημον, lvθα lζησε βίον αάττηροτάτης άσκή~
σεως, μεθ' δ tχειροτονή(τη Vιro τοϋ Μ. Βασιλείου έ'Πίσκσιrος τοί) t.ν ΛΙJΚαΟΥίq:

'I κονiοv,

άιrοθαvωv 'ΠΕρΊ το

400.

Περί τό

390

προέστη τijς Σuvόδοv, τής κα

τακρινάσης τοUς 'Πεpιφροvοϋvτας τa μuστήριο: καΙ τήν νηστείαν Μεσσαλιαvούς.
Σώζονται μόνον έπτa λόγοι αύrοϋ, καθως καί συνοδική brιστολή γραφεϊσα
tvτολ\1 τής έν Ίκονί(ι) Σuv6δou τοίί 376 κατa τών 'Π'Vεuματομάχωv. 'Ωσαύτως
διεσώθη μέγα μέρος τού Εpγου TOV κατa τώv 'Α'Ποτακτικ(;)ν, οίτινες άπέρp:
'ΠτΟ\1 τόν yάμοv καί &-ιrείχον οίνου κα'ί τrάvτων των έμψύχων. Τών περισσοτέρων
έργων αύrοϋ yvωστο1 εtvαι μόνον οΙ τίτλοι καΙ μόνον άτrοσιrάσματα αότοίl
'Πεpιεσώθησαv. Ό Άμφιλδχιος κατΟc τόν Μπαλδ:νοv( 34 ) Ι:τιμό:το πολίι i)δη Uτro
τών σvyχρόνων τοv λόγ(ι) τής έξ6χοu 'ΠΟ:ιδείας του, κατa δε τόν Στεφαvίδην( 35 )
i\Ρ)(ισε καΙ τελευταίον vO: έκτιμάται περισσότερον.
15. ΕΙς τiιν 'Πιθαvολοyοuμtvηv Vιrό τού Στεφαvίδου Μικρασιατικήν Σχολfιv
θcΧ έπρειrεv ίσως νa καταριθμηθi,1 και ό Κύριλλος, ό μετQ τό 348 tτrίσκc'Πος
·ιεροσολύμωv, yεννηθεlς έv ΠαλαιστίνQ ttεpl τό 312, έξορισθεlς έvεργείαις

τοu άρειαvίζοvτος brισκδτrοu Καισαρείας 'Ακακίοu τρίς καΙ διελθων 'Πλέον ~οΟ

(30) Κοοuμ6άχεο-Σωτηοιάδοu, Ίιtτοοία της Βυζαντινijι; λοyοτεχν(~ τ6μ. Β'
497.
( 31) "Εν~' άνωτ. σελ. 94 χα\. ~ 'ξi\ς.
(32) Δ. Μωλάνου lνt' ciνωτ. σελ. 325.
(33) Λόyος χατηχητ. 8 και 26 καl 35· Λόyος πεοι ψυχi\ς και άναc1τάσεως Μ.
46, 125.
(34) ''Evi}' άνκτ. σελ. 335.
(35) "Εν~' άνωτ. σελ. 303.

σελ.
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tv

ι'ιμ ίσεος τεσσαρcnc:οvταετοϋς αύτοίί έπισκΟ'Π'ικοίι βίου
έξορίq. 'Οπαδός τής πί
στεως της Νικαίας <brέφευγε μέν τiιν χρήσιν τοϋ δρου δμοούσιος, h'ραττεν δ
μως τοί/το, brειδiι καΙ δ Σαδfλλιος έχρησιμοποίησεν αύr6ν. Θεωρείται άλλως
τε, ότι τΟ έν fτει 381 ίrrrό τήc; Β' 0\κουμεvικf\ς σwδδου διακηρuχθέν σύμβολον
της πίστεως, το καΙ τiιν δμολογίαv τf\ς πίστεως τής Νικαίας περιλα6όν, σuvε
τάχθη ύπ' αύτοϋ πρiν fί χειροτονηθ& brίσκοπος( 36 ). Τό κuριώτερον σύγγραμ
μα αύτοϋ εΤvαι αl Κατηχήσεις, σποuδαιδταται διa τήν Ιστορίαv τοϋ δόγμα
τος, δπερ άvαπτύσσεται μετ' άκρι6είας, σαφηvεiας καΙ πειθοϋc;, ώστε

va

άvα

δεικνύωσι τόν Κύριλλον άξιδλοyοv δο:>γματικόν διδάσκαλοv. ΑΙ πέντε δέ μ~
σταγωγικαl περt τa τρία μυστήρια, ήτοι τΟ τοϋ βαπτίσματος, τΟ τοϋ Χρίσμα

τος καi της θείας Εό)(σριστίας, tvδιατρί6ουσαι ένέχουσιν Ιδιαιτέραv σποvδαιδ
τητα έξ έπδψεως ού μόνον δογματικής, άλλa καΙ λειτουργικής, ά-τrοτελοϋσαι
πολuτιμσrάτην -ιτηγfιv περί τής κατa τόν τέταρτον αΙώνα μορφf;ς της χριστια
νικής λατρείας. Έvτείιθεν αl Κατηχήσεις αVται πάσαι δύνανται νa χαρακτηρι
σθώσιν ώς ά'ξιολογωτάτη καΙ σο6αρωτάrη συμβολή τόσον εfς τήν Δογματικήν,
δσοv καi εΙς τiιν Λειτουργικήν, έξ ίσου δέ καΙ εfς τiιν Κατηχητικiιv ώς παρέ
χοuσαι πρωϊμώτατοv δείγμα τής εΙς τούς κατηχοιιμέvοuς παρεχομένης κατη
χήσεως.

16. Ό δμώvuμος τοίί Κυρίλλου καΙ κατa ήμισυ σχεδόν αΙώνος μεταγε
νέστερος αύτοϋ άρχιε.πiσκοπος της 'Αλεξανδρείας, εΤvαι ά'ναvτιλέκτως εΤς έκ
των κυριωτέρων έκπροσώπων τijς νέας Άλεξαvδριvής σχολής, γεννηθείς έν Ά
λεξαvδρείq περί τό 370 καΙ διαδεξάμενος τόν θείον α'ύτοϋ Θεάφιλοv brl τοϋ
πατριαρχικοϋ θρόvοu τ~ 412, άyωvισθεlς δέ κατa τοϋ Νεστοριαvισμοϋ μετa
ζήλου ύπερμέτροu, δν τιvες έχαρcnc:τήρισαν εΤς τιvας έκδηλώσεις αότοίί καΙ
ώς οίι κατ' έπίγvωσιv( 3 1) μέχρι τοϋ θανάτου αότοίί, tιrισυμδάντος τιj) 444.
Μέγας δογματικός θεολόγος έχαρακτηρίσθη Ιίπό μ[ν τi;ς Ε' ΟΙκουμενικής
συvόδοu ώς της δρθf\ς ttίστεως συvήγορος( 38 ), ίιιrο δέ 'Αναστασίου τοϋ Σ~
vαίτου ώς σφραγίς των Πατέρωv( 39 ). Ύ'Π'i\ρξε διa τον Νεστοριανισμόν, δ,τι
δ μέγας •Αθανάσιος διa τόv άρειαvισμδv. Ύπf\ρξεν δμως καΙ μtyας έρμηνεu
της των Γραφων, σώζονται δ' αότοίί ιΊ lρμηνεία εΙς Ήσα1αν κα1 τοuς μι
κροuς προψήτας, καθως καί το μέγιστον μέρος τοϋ &ξιολογωτέροιι lρμηvε~
τικοϋ fpyou του εΙς τό κατa ι Iωάννηv, άπΟΟ'!tάσματα δέ τ&w tξηyήσεών του
εΙς τcΧ κατa Ματ$αίοv καί Λουκάν Εύαyyέλια, τaς Πράξεις καί τιvας trrιστολάς,
δπως καί εfς τa βιδλία των Βασιλειών, ~σμα ~μάτωv, Παροιμίας, μείζοvας
προφήτας καί Ψαλμούς. Άξιολοyώτατα ίιπήρξαν καί τa πολιnrληθij κατιΧ τοϋ
Νεστοριανισμού συγγράμματά του. Ώς πρός τό Uφος αόrοϋ m:χρετήρησεv η
δη δ Φώτιος, δτι cδ λόγος αύτφ πεποιημέvος καΙ εΙς Ιδιάζουσαν Ιδέαν έκ6ε-

6ιασμένος καΙ οΤον λελυμέvη καί τΟ μέτρον ύπερορώσα "Π'Οίησις:.( 40 ). Κατa τοϋ
Νεστορίου δ Κύριλλος άvτέτασσεv, δτι cού πpωτοv έγεvvήθη Φθρωιτος κοι
νός έκ τf\ς άγίας Παρθένου, εtθ' ούτω κατεπεφοίτηκεv ό λόγος:., ού5ε c~
θρωιτος μέν ψιλός ι Iησοιίς ίιτrijρξέ ποτε, πρό τής τοϋ Θεού πρός αύrόν κοι
νωνίας τε καί έvώσεως, ά'λλι αύτός δ Λόγος έν αότ6 τ6 μcnc:αρίςc Παρθέv(ι) γε

νόμενος ίδιον ναόν έαuτ~ tκ της οίισίας τής Παρθένου lλα6ε:. καί χωρίς νa
μεταποιηθQ δ Λόγος εΙς σάρκα, 1\νωσεv cέαuτ~ καθ' ύπ6στασιν &φράστως τε
καί cbrερινοήτως:. cέξ αύrής μήτρας;) cσάρκα tψυχωμivην ψUXQ λογικΌ:.. Νο
μίζων δΕ δ Κύριλλος, δτι ιΊ άιrό τού 'Α"Π'Ολιvαρίοιι γεvομiνη διcnύπωσις cμία
φύσις τοίί Θεοϋ Λόγου σεααρκωμivη:. προήρχετο έκ τοϋ μ. 'Αθανασίου, υlο-
θέτησεv αότήv έκλαμ6άvωv ταύτην 6ρθοδόξως. Έv6ει δηλcχδη δι • ςΜής cτiιν
κοινήv φύσιν» της Θε6τητος ctν τ(ί τού Λόγου Vιrοσrάσει δλικωc; θεωροuμέ-

(36) Fisher lν&' dνωτ. σελ. 145.
(37) ΠQδλ. κοtσιν -cou dοχιεπισχόπον ΤιrεQVιχό6ου Φιλαοέτον παοa Δ. Μπα
λcivφ lν&' dνωτ. σελ. 894 και Fisher lv3' άνω-c. σελ. 131-182.
(38) Mansi 6, 1008. (39} Όδηyό~ 7 Μ. 89, 113.
(40) ΜυQιό6ι.6λος 49.

-32vηv:. (=μία φύσις τού Θεού Λόγου) cσεσαρκωμέvηv:ι>, ιϊτοι φfροιισαv τfιv άν
θρωιτίvηv φύσιν ούχi έν (δί~ ιίποστάσει, άλλ' έwιrόστατοv έν TQ μιc;t ίιποστά
σει τού Λ6γοu( 4 1 ).

tv

Ι 7. Περi τοϋ έν έτει 360 περίπου γεννηθέντος
Άλεξανδρεί~ καi δισχι
λίας που έπιστολdι:ς καταλιπόντος 'I σι δώρου, τοϋ έξ οδ έμόvασεν οροuς Πη
λοvσiου έποvομασθέvτος Πηλσvσιώτου, είπομεv ήδη, ότι άνήκει μεν εΙς τfιν
Άλεξαvδριvήν, πcλλiιν δ' ίnrέστη τfιν έπίδρασιν καi έκ τijς Άντιοχειαvι1ς σχο
λης διdι: τωv συyγραφώv τού Χρυσοστόμου, τόv δποίοv &-π-οκαλεί cτωv τοίί
Θεοϋ άπορρήτωv σοφον ίπrοφήτην καi όφθαλμον τής έν Βuζαντίφ καΙ πάσης
έκκλησίας:.( 42 ).
Τοσαϋτα περi τfjς νέας Άλεξαvδρινfiς

Σχολiiς.

®Μοvοφvιιιτισμός κal Μοvο-ΙJ.ελιητισμός.
J.

Τιϊ> Νειττοριαvισμιi) δμως έτrηκολούθησεν δ Μονοφυσιτισμός καi τούτφ δ

Μοvοθελητισμ6ς, οiτινες fδωκαν νέας άφορμdι:ς πρός άνάτrτυξιν τijς Θεολογίας.

ΑΙ Μοvοφυσιτικαi

fδέαι

προέκυψαν κατdι: τόν Στεφαvίδην( 43 )

έκ δύο μερων·

πpωτον έκ τού 'Απολιναρίου, άπορρίπτοντος, ώς είπομεv, •τiιν άκεραιότητα τfjς

άvθρωπίνης φύσεως τοϋ Κuρίοu· καi δεύτερον έκ τών άκρων όπαδών τοϋ Κu
ρίλλοu . 'Αλεξανδρείας. Κύριος δε εfσηyητης τού Μονοφυσιτισμού ύτrfjρξεν δ
Εύτuχής, άρχιμαvδρίτης έν Κωvσταvτινοuπόλει, δστις καταπολεμών τόν Νε
στοριαvισμον κατέληξεν εΙς το &ντίθετον άκρον χαρακτηρίσας τfιν lνωσιv τών
δύο φύσεων έv τιf> Χριστιf> ώς κράσιν καi σύyκρσσιν αύrών, tν
ιΊ &vθρω
πίνη φύσις άπερροφήθη έξ δλοκλήροu ίnro τής θείας. Καί ώμολόyει μΕν μίαv
ίnr6στασιν καi Εν πρόσωπον έν τ4) έναvθρωπήσαvτι Λόyφ κα1 έδέχετο «έ κ
δύο
φ ύ σ ε ω ν yεyενfiσθα:ι τόν Κύριον ι')μών
προ τή ς
έ ν ώ σ ε ω ς:ι>,

1\

έπέμεvεv δμως, δτι «μετdι: τitν lνωσιν μία φύσις~ ίnrijρχεν έv αύrιf> καi δΕν έ
δέχετο, ότι «το σώμα τοϋ Κυρίου καi Θεού ι')μών ~το δμοούσιοv ι')μίv:.((44).

Καi ίmεστηρίχθη μiv ίιπό τοϋ Άλεξαvδρείας Διοσκόροιι σuyκροτήσαvτος τήν
άποκληθείσαv λr.ιστρικitv ιτύvοδοv της Έφέσου τιf> 449. Κατεκρίθη δμως ίπτο
τi\ς καθαιρεσάσης τον Διόσκοροv Δ' Οlκοuμεvικijς σιιvόδοu (;451 ), διακηρuξά
σης έν τιf> όρφ cnίτής κατά τών Νεστοριαvων καi Μονοφυσιτών cτον Κύριον
ι')μών Ί ησοϋv Χριστόν τέλειον τόν αίιτον tν Θεότητι καi τέλειον τον αιίτον
έν άvθρωπότητι, Θεδν &ληθώς καi άvθρωποv άληθώς τΟν αύτον ικ ΨUXilς λο
yικi)ς καί σώματος, δμοούσιον τιf> Πατρί κατά τήν Θεότητα κα1 δμοούσιοv τόν
αίιτόν ι')μίν κατdι: τitν άvθρωπότητα:. γεννηθέντα cέκ Μαρίας τί;ς Παρθένου τijς
Θεοτόκου κατdι: τι1ν άνβρωπότητα, εvα καi τόν cχύτον Χριστον ulόν, κύριον,
μονογενή έν δύο φύσεσιν &σuγχύτως, άτρέτrτως, &διαιρέτως, άχωρίστως yJΙω
ριζόμενον:., <<σωζομέvης τfiς Ιδιότητος έκατέρας φύσεως καi εΙς Ι.ν πρόσωπον
καΙ μίαv ίιπόστασιν σuvτρεχούσης:ι>( 4 ~>). Έν τιi) καθορισμιi) τής 6ρθοδόξοu δι
δασκαλίας κεφαλαιώδους σημασίας ίπri;ρξεv ιΊ λατινιστi πρΟς τόν Κωνσταv
τινοvπόλεως Φλα6ιαvόν άποσταλείσα ίιπό τοΟ. πάπα Λέοντος Α' brιστολή,
περί ~ς θά: εΤπωμεν tν τιi) οlκείφ. τόπφ.
2. Κατό: των άποφάσεων δμως τfiς τετάρτης Οiκουμενικής σwδδου άvτέ
δρασαv Ισχυρώς οΙ Μοvοφuσίται, οΙ δποϊοι έπλεόvαζον έν •Αλεξανδρείcιι καi
Σuρί~. Έν ταίς τrροκληθείσαις δ' έν •Αλεξαvδρεί~ ταραχάις έσφάyη l.v τιi) ναιf>
δ Uπό τής ώς άνω σwόδοu κατασταθεiς 6ρθόδοξος άρχιεπίσκοιιrος Προτέριοc;_

καί έξελέyη άντ' αύτοίι ό μοvοφιισί!!JS Τιμόθεος δ Αίλουρος. ΏσαUτως κ&ι

lv

(41) Έπι<1τολή ~ος Νει1τόοιον IV Μ. 77, 45. Λόyοr;, κατά των μή βοιυλο
μένων δμολοyείν Θεοτόκον τήν ιiyta.ν Πα,ο{}ένον 4 Μ. 76, 260.
(42) Έπι<1τ. Α', 156.
(43) •Έν&' dνωτ. ι1ελ. 200.

{44) Mansi VI, 741, 744.

(45) Mansi VII 116.

-33' Αντιοχείςι τον άναγκασθέvτα εΙς τrαραiτησιν δρθόδοξον άρχιεπίσκΟ'Π'ΟV ΜαρτU
ριον άντικατέστησεν δ μονοφυσίτης Πέτρος ό Γναφεύς (470). Ό δΕ άρπάσας
τον αύτοκρατορικον θρόvον Βασιλίσκος, θέλων νa στηριχθ~ tιτl τών μονοφu
σιτων έξέδωκε το άνατρέιrοv τον δρον τfις tv Χσλκηδόνι σwόδοu Έyκύκλιοv,
ο'Π'ερ ίιτrέγραψ<χv
11" ε ν τ α κ δ σ ι ο ι έ'ΙJ'ίσκΟ'Ποι (4 8 ). ΠρΟς σvνδιαλλαγfιν τής
σuvεχιζομέvης σφσδράς μεταξu τών όρθοδδξωv καΙ μοvοφuσιτων ταραχής έξέ
δωκε δ διαδεξάμενος τΟν Βασιλίσκον Ζήνωv έv frει 482 το •Ενωτικόν, έν
τ<!> δτrοί(ι) ά'Πεσιω'Πα-το μΕ.ν ή φράσις «έν δύο φύσεσι~ τής Δ' ΟΙκουμενικής
συνόδου, ή σκαvδαλίζοuσα τοος μοvοφvσίτας, καθως καi ή φράσις «μία φύσις:.,
ή σκανδαλίζcuσα τοUς δρθοδδξοuς, έγίνοντο δέ δεκτοί ο1 κατa τοϋ Νεστορίου
άvαθεματισμοi τοϋ Κυρίλλου, έν οΤς ίmijρxεv ~ φράσις cμία φUσι9. ΠαρcΧ
τό ότι όμως τοϋrο ύτrεγράφη καΙ ίnrO των τεσσάρων 'Πατριαρχών iι ύτr' αότοϋ
ά'Ποσκοτrουμέvη €νωσις δέν έ'Πετειίχθη, τής Ρώμης άντιταχθείσης εΙς αύrό. Έ~
τεΟθεν δ αύτοκράτωρ 'Ιουστίνος Α' κατήργησε τοuτο καΙ δ διαδεξάμενος αύ
τον 'Ιουστινιανός ά'Ποκατέστησε διa τής Ε' Οlκοuμεvικi\ς Σvνδδοv (553) το κύ
ρος τής Δ' ΟΙκουμενικής, σιιγχρ'όvως δμως ίrτr' αύτης κατεκρίθησαv καΙ ο\ Θεδ
δωρος Μοφουεστίας δι' ον δΕν εΤχεν άσχοληθη iι Δ' ΟΙκουμενική σύνοδος, Θεο
δώρητος δ Κύρου καi ή 'Π'pΟς Μάριν έπιστολfι τοϋ »16α τής 'Εδέσσης, οiτιvες

εΤχον κηρυχθfι ίrτrό τής αύτfις σwόδου ώς δρθοφροvοίινrει;. ΠαρcΧ ταϊιτα αl
έκ τοΟ μονοφυσιτισμοί) έριδες σuνεχίζοντο. Πρός κατάτrαuσιν δ' αύτ&w δ αίJ..

τοκράτωρ 'Ηράκλειος εlσηγήσει τοϋ Πατριάρχου Σεργίοu έξέδωκεv έv έτει 638
τfιν »Εκθεσιv, i;τις κατέληγεν ώς έξής: c·Ev θέλημα τοί) Κυρίου ήμ&w ΊησοίJ
Χριστού τοϋ άληθινοίι Θεού δμολογοίιμεν ώς έv μηδενi καιpφ τijς νοεpως έ
ψυχωμέvης αιiτοίJ σαρκος κεχωρισμέvωι; καi έξ οΙκείας δρμής έvαντίως τιj) vεύ

ματι τοίι iιvωμέvου αότ(i καθ' ίrτrόστασιv Θεού λόγου τi\v φιισικήv αύτής wοιή
σασeαι κίvησιν, άλλ' δ'Π'ότε καί οίαν καi δσην αιiτός δ ΘεΟς λόγος ι'ι6οιίλε
το»(4'1). Οίίτωι; έκράτησε 'Πρός στιγμήν καθ' ά'Πασαv τiιν έκκλησίαv δ Μοvο
θελητισμός, διότι δ Σέργιος μετa τοίι Κύρου 'Αλεξανδρείας ώς σuμ'Π'αpαστά
του καί τοίι Μακεδοvίου Άντιοχείας ώς δμόφροvος έξησφάλισε καt εΤδδς τι
άvοχής καί έκ μέρους τοD 'Πάπα Όνωρίοu. Δύο μόνον μοναχοί εΤχον iιyηθίl
τότε τού &γωνος κατa τi\ι; νέας ταιίτης τrλάvης, δ Σωφρόνιος (f 638), δστις
έγένετο έν Ε:τει 634 11"ατριάρχης •ιεροσολύμωv, καί Μά~ιμος δμολοyητή~(f 662)
ά'ΙΙ'οθανων έν έξορίςι. 'Αμφότεροι ά'Π'έθcχvοv 'Π'ρίv η Τδωσι τήν δικαίωσιv των
άγώvωv αύτων, τήv ίιιτο τής ΣΤ' Οiκουμενικής Σwόδου (680-681) σwrελε
σθεϊσαν. •Η Σύνοδος αίίτη &ναθεματίσασα τόν Σέργιοv κα1 τον διαδεξάμεvοv
τούτον Πύρροv καi τον τrάιrαΌνώριον διεκήρuξε: cΚαί δύο φιισικaς θελήσεις,
ίiτοι θελήματα έν αύτφ (τιj) Χριστιj)) καi δύο φυσικaς έvεργείcχι; άδιαιρέτως,
άτρέτrτως, άμερίστως, άσuγχύrως κατa τήv των άyίωv πατέρων διδασκαλίαv
ώσαύτωι; κηρύττομεVJ>.

3. Tιva των ά'Πο τής Γραφής προ&ληθέντωv κcrra τοίί Μο\/Οθελητισμοίί tιrι
χειρημάτων fxouάιv ώς l'Π'εται: Κατa τό Μάρκου ζ' 24 δ Κύριος άιrελθώv cεlς
τa μεθόρια Τύρου καί Σιδώvος καΙ εlσελθωv εΙς οlκίαv οίιδivα ήθελε γvωναι
καi ούκ ήδuνήθη λαθείν:.. Δεδομένου δέ, δτι τό θε:ίοv θέλημα τού Κuρ(ου εΤνcχι
cπαντοδίιναμοv, θελήσας δΕ λαθείv οό δεδιίvηται~, «fιrεται, δτι cκαθο &ιf)ρωιrος
θελήσας ούκ ήδυvήθη:.. ΕΙς τον Γολγοθά πάλιν δ Κύριος cεTm Διψω καi t:δωκαν
αιiτ<!> otvov μετa χολής μεμιγμέvοv- καi γεuσάμενοι; ο(ικ ήθελε 'Π'ιεί~. 'Εφ' δσον
δΕ ή Θεότης εΤναι ά'Παθής, cτrάθοι; δέ ι'ι δίψα κα1 ι'ι γεϋσις:., δ Κύριος δέν
έδlψησεv ώc; Θεός, άλλa cκαθΟ &vθρωτrος:.. Ώς &vθρωπος & άτrεποι~θη μετa
τήv δοκιμαστικiιv γεϋσιv vCι 'Π'ί'ΙJ τό ttpoσεvε~v εΙς αιiτόν μίγμα. Σuvεπως
«"v θελητικός καί καθό άvθρωτrος:.. Καi Ι.ν ΓεθσημανQ C'Παρr;ιτείτο τόν θάνα
τον:. καΙ cώς άνθρω'Πος θέλει τό 'ΠΟ'f'ήριοv mχρελθεί~. Έπαγαyωv δε δ Κύ
ριος το C'Πλήν ούχ ώς έγω θέλω, άλλ' ώς σιn, l.μφccvίζει τά δύο θελήματα,

( 46) Fisher lv&'

dνωτ. σελ.

ΕΓΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙΑ ΤΗΣ

156.

θΕΟΛΟΓΙΑΣ

(47) Mansi

Χ,

996.
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-34τό ίδιον δηλαδι\ καί το τοΟ ΠατρΟς ώς cέvσ:vτία άλλήλοις, εΤ γε δ μΕν Πατήρ
βούλεται αίπόν σταυρωθijναι, αύτος δΕ ou βούλεται:.. Οϋτως δ Κύριος εΙς
Πιν 'Περίπτωσιν ταύτην έδοκίμασε «τό έναvτίωμα τό άπό της σαρκός:.. Διότι
διΟ:
γίνr;ι δ Κύριος ίπτήκοος μέχρι θαvάτοu, ώς λέγει δ θείος ΠαΟλος

va

( Φιλι'Π. β' 8), clδει γεvέσθαι τό άπο της σαρκός έναvτίωμα, νικήσαι δε τήν
ίπτακοήv:.(48).

4.

Ύτrεραστrιστης τοCι ίπτό τijς τετάρτης Οiκοvμενικijς Σwόδου διατυπωθέν

τος δόγματος καί 'Πολέμιος ,.ων Μονοφυσιτών &νεδείχθη

καί .:Λ~!ΞS δ

Βιι-

ζά\rτιος γεwηθεiς έν ΚωvσταvτινοU'Πόλει 'Πιθαvώς τcj> 485 καi ""&Ποθαvών 'Περί
τό

543,

χαρακτηρισθείς ό'Πό τού Άγγέλοv

Mai

(t

1854)

ώς cέν τ6 θεολοyικf.\

tιrιστήμr;ι τijς έ'Ποχιϊς αύτού ραδίως δ 'Ιt'ρ6)τος:.( 49 ). 'Έμ'ΠΕιρος της ΝεΟ'Πλmι.>
νικής Φιλοσοφίας, θεωρείται ώς εΤς τών 'Προδρόμων τιϊς μετέπειτα έν τf.\ Δύ
σει άποκληθείσης Σχολαστικής Θεολογίας.

Ή θεολογία αίίτη κατά τόν Στε
φαvίδην(50) δεν ζητεί' νcΧ λύσr;ι θεολογιΚcΧ ζητήματα, άλλ' ά'Πλώς νcΧ διασαφήσι;ι
καΙ σuστηματΟ'ΠΟιήσr;ι

δημιοvργικι)

τΟ: καθωρισμέvα 'Πλέον δόγματα.

Λεί'Πει άπ' αύτijς iι

δύναμις καΙ 'Πpωτοτvπία, σuvτελέσαvτος εΙς τοΟτο το δτι

εΤχον

'Πλέον καθορισθij τιΧ θεμελιώδη δόγματα. Τό δργαvον δΕ τijς διασαφήσεως καί
σuστηματΟ'Ποιήσεως τώv δογμάτων ήτο ή λογικη η ή Λογική τοίι 'Αριστοτέ
λους. Περi της άvαmύξεως της θεολογίας ταύτης κατΟ: τον μεσαίωνα έν τf.\
Δύσει καi. τών προόδων, καθώς καi των ίπτερ6ολ6w καί έκτροπών αύτής, γεvή
σεται λόγος έν τ~ οlκεί(ι) τό'Πfι3. Ό Λεόντιος διέκρινε κατΟ: τήν •λριστστέλειον
φιλοσοφίαv τι1ν οόσίαv η φύσιν άπό τιϊς ύ'Ποστάσεως η τών Ιδιωμάτων καί
ίιιrεστήριζεν, δτι ή μΕ.ν ίπτόστασις η το 'Πρόσωπον ταvrίζεται πρΟς το άτομον
η τiιν δι' Ιδίων έ'ΠΙ μέροuς γνωρισμάτων διακριvομέvην κα1 καθ' έαvriιν καΙ κε

χωρισμέvως ύφισταμέvην φύσιν, ι'ι δε φύσις cτΟν τού &lναι λόγον έπιδέχεται»( 51).
Δέν ύφίσταται ή φύσις καθ' έαvτήν, άλλ' ό:ιrοτελεί &φαίρεσιν καΙ lννοιαν ψι
λήν. •οταv λοι'Πόv κατηγοpωμεν εΙς τον Χριστον καΙ φύσιν &νθρωπίvην, &γό

μεθα νa δεχθώμεν κα1 ίδιον c:ivθpώ'lt'ιVOV 'Πρόσωπον. 'Α'λλa τοίίτο εΤναι 'Πε'Πλα
vημέvοv. Διότι μεταξu ίιποστάσεως καΙ άvιπrοστάτοu ίιπάρχει καί μέσον τι, τοϋ
το δΕ εΤvαι το έ ν u 'Π 6 σ τ α τ ο ν, το μ ή ύφιστάμενον μΕ.ν καθ' έαυrό, άλλ'
ύφιστάμεvοv έv έτέρ(ι) τινl καΙ σuvα'Ποτελοϋv μετ' αύτοu δλον τι. Έν τ4ι Χρι
στιiι λοιπΟν ή άνθρωπίvη φύσις δΕν όφίσταται καθ' tαuτήν ώς Ιδία τις ίπτό
στασις η 'Πρόσωπον, άλλΟ: προσελήφθη ίπτο τής ίιιrοστάσεως τοϋ Λόγοv καί

σwαπστελεϊ μετ' αύτης Εν 'Πρόσωπον. Ώς δΕ ή ψuΧη μετΟ: τού σώματος ένοϋ
ται οίισιωδώς, ούτω καί δ Λόγος μετΟ: της &vθρωπίvης φύσεως. Καί ώς έν τ4J
άvθρώ'Πφ ή Ψuχiι διατηρεί τιΧς Ιδίας 'ΠvευματικΟ:ς Ιδιότητας, τό δΕ σώμα τιΧ
'Προσιδιάζοντα εΙς αύτο γνωρίσματα, οϋτω καΙ έν τιiι tvαvθρωπήσαvτι Λόγφ
έκατέρα φύσις διασώζει τΟ: ίδια αύτής Ιδιώματα καΙ χαρακτηριστικά. Ώς δΕ
ι'ι ψυΧη καΙ τΟ σώμα ένοίινται εΙς Εν 'Πρόσωπον, ούτω κα1 ή ένωσις τοϋ Λόγου
μετΟ: τijς tκ μήτρας τής Παρθένου 'Προσληφθείσης άvθρωπίvης φύσεως άποτε
λεί Εν 'Ιt'ρόσωιιτον. Ύτrάρχει ι5μως καΙ διαφορά τις. Έκ τijς ένώσεως τοΟ σώ
ματος καΙ τής ψυχής δεν 'Προέρχεται έν μόνον άτομον, &λλ' εΤδος καΙ φύσις
&νθρωπίvη, τι1v δποίαv ό:ιrοτελοίισι 'Πολλa tπi μέρους άτομα. •Η ένωσις δμως
τής &νθρωπίνης καΙ τής θείαc; φύσεως tν τιiι Χριστφ ύnήρξε μοναδική, lνα καί
μόνον Χριστον 'Πpο6άλλοuσα. Δ'έν προijλθεν έξ aύτilc; φύσις τις δυναμένη

va

κληθ(; cχριστότης:. η «εtδος Χριστώv:. δwαμέvη νcΧ μεταδοθβ καΙ εΙς άλλους,

va

ώστε
fχωμεν πολλοuς Χριστούς, ώς έκ τής μιάς &vθρω-ιrίνης φύσεως lχο
μεν πολλού~ &vθρώποuς. Αίίτη εΤναι ή κυρία έ'Πιχειρηματολογία τού Λεοvτίοu,
δστις σwέγραψε cΛόγοuς τρείς κατιΧ Νεστοριανών κα1 Εζιτuχιαvών:. καθώς

(48) Δα.μασκ. 'Έκδοcιlλ; 'Oottoδ. πtι1τεως Γ' 15 και 18 Μ. 1040, 1073, 1076
καt Mansί ΧΙ 373, 597.
(49) Β. Στεφανtδοu lvθ' dνωτ. ι1ελ.

307.
(50) Αiιτόιt. σελ. 305.
(51) Κατιl Νεστοοιανών καί Ε-δτuχιανών βιδλία τοtα Μ. 86, 1280.

-35καΙ το ώσαύτως σπουδαίον έργον «ΠρΟς τσUς "Προσφέροντας J'ιμiv τινα τών
'Απολιναρίου ψευδώς έ'Πιγεγραμμένα εΙς ονομα τών όcγίων Πατέρων:t.

5. Άντίτrοuc; τοu Λεοντίου ύ'Πijρξεν Ίωάννης δ Φιλδ'Ποvος χρηματiσαc; κα1
έ'Πίσκοπος 'Αλεξανδρείας, τοίJ εργου τοCι ό'Ποiου έ'Πιγραφομέvου δ Διαιτητής
σώζονται μόνον ~οστrάσματα. Κατa τόν Στεφαvίδην( 62 ) oUτoc; τι)ν Άριστο
τέλειοv φιλοσοφίαν έφήρμοσεν έπl τοCι χριστολογικοίι καΙ τσU τής Άγίαc; τ ρι
άδος δόγματος, ταυτίζων ύ'Πόστασιν καΙ οόσίαv. Οίίτως ή έv τ<f> Χριστφ μία
ύ'Πόστασις ήγεν εΙς ~οδοχfιν μι&c; ούσίας ( = Μοvοφιισιτισμός), αt δέ έν τ φ
Θεr;> τρε'!ς ίι'Ποστάσεις Ε:φερον εΙς &'Ποδοχfιν τριών έ'ΠI μέρους οόσιών, ήτοι τριών
κεχωρισμένων &τr' &λλήλων 'Προσώ'Πων. Ή δε μία τοCι Θεοu ούσiα, 'Περl τijc;
ό'Ποίας γίνεται συνήθως λόγος, εΤναι ή γενικη έννοια τών τριών μερικών ούσιών.
ΟΙ μοvοφυσ'!ται ούrοι θεολόγοι κατηγοροCιvτο διa τοCιτο ώς «τριθείται:..
6.

·ο δΕ. έν τ<f> κατa τοCι Μοvοθε:λητισμοίJ &γώνι διακριθεlc; Σωφρόνιος Ίε

pο:7ολίιμων συνέγραψεν Ε:ργοv κατa τοu ΜονοθελητισμοCι &'Πολεσθέν, 'Περιεσώ
θη όμως ή 'Προς τον Σέργιον Κωνσταvτινοvπόλεωc; ένθρονιστικη έ'Πιστολή τοu,

έν τ6 ό'Ποίq; &ναιρείται ή 'Πλάνη του Μονοεvεργητισμού, βαρuτέρα τijc; τοϋ Μο·
νοθελητισμοϋ, διά τijc; &'Ποδείξεως, δτι έν τ<f> Χριστιj) &πήρχον δύο έvέργειαι.
Ώσαίιτως ό Σωφρόνιος συνέγραψε το\.ιc; βίους Κύρου καi Ί ωάννου καi Μαρίας
τijς Αίγυ'Πτίας, καθως καΙ δέκα λόγους εΙς έορτaς καΙ βιδλικά 'Πρόσωτrα. Διε

κρίθη όμως καΙ ώc; ποιητής χρησιμ<ΥΙrοιήσαc; τό &vακρεόvτειοv μέτρον καί καλ
λιεργήσας πρωτοτίιπωc; τσUς τοvικοuc; &vακρεοντείουc; στίχους, οίτινεc; έκτος
τών όκτώ σιιλλαδών, έξ ών &τrοτελείται Εκαστος τούτων, εχοιισι καi τr)ν κατά

ληξιν παροξίιτονον. Oi ϋμνοι τοCι Σωφροvίου &ριθμοίιμενοι εΙς 23 άι<ολοuθοϋσι
τfιν 'Εφραίμειον διαίρεσιν εlc; Οίκους καί κουκούλια f\ &νακλώμεvα. Ό Σωφρό
νιος παρουσιάζεται &ξιοθαύμαστος καί εΙς τόν πεζbν λόγον, tv τιj) άιrοίφ brι
τιιγχάνει αlσθητότατα τον ρυθμον καΙ τήν όμοτονίαv, Ιδίq; tv τοίς πανηyυρι
κοiς λόγοιc; αίιτοu.

7. 'Αλλά καΙ εΙς τον ύ'Πό τοCι Σωφροvίοu &ντιμετωπισθέvτα πατριάρχηv
Σέργιον άιτοδίδεται ύ'Πδ τινων ό θαυμάσιος 'Ακάθιστος uμνος, εΙ καi ύ'Π' άλ
λων θεωρεiται οvγγραφεuc; αVτοίί Γεώργιος δ Πισίδης
τό wιθανώτερον ό σw

i\

τάκτης τοίιτου παραμένει άγνωστος. Κατά κοινήν δ' έκδοχήν εΙσήχθη δ uμνος

ούrος εΙς έκκλησιαστικην χρήσιν κατa τον Ζ' αΙώνα, δτε τοCι Ήρακλεrοu πο
λεμοίίντος κατά τών Περσών, πατριαρχεύοντος δε τοΟ Σεpyίου, brολιορκήθη
ή Κωvσταvτινοίιπολις ύ'Πο τών Ά6άρων, καi έλύθη ή πολιορκία αίίτη μετcΧ σφο.
δρcΧν θύελλαν, &τrοδοθείσης τίjς έvτεϋθεν σωτηρίας τίjς πόλεως εΙς θαuμαστitv
έπέμ6ασιν καi προστασίαv τijc; Παρθένου, ΕΤναι τΟ μόνον μέχρι τοCι νϋν σωζό
μενον πλijρες έν έκκλησιαστικ6 χρήσει τσU είδους τώv κοντακίων, εΙς τήν σύv
θεσιν των ό'Ποίων διέπρεψεν δ Ρωμανός, δ μεγαλύτερος μελφδοc; τής Έλλη
νικίjς 'Εκκλησίας, δ κατa τον Bouvy Πίνδαρος τίjς ρυθμικης ποι~σεως, ού
τινος τά lργα παρουσιάζοιισι τΟν λειτοuρyικόv uμνοv η μάλλον το θρησκειι
τικον δρ(Χμα έν τ6 τελειότητι αύrοϋ(53).

8. ·ο έτερος τώv διακριθέντων tν τ<f> κατά τοιί Μοvοθελητισμοϋ &γώνι Μάι
ξιμοc; δ όμολογητής
662) θεωρείται ίιπο τσU Κροuμ6άχερ( 54 ) δ διαπρεπέ

<t

στερος

θεολόγος τοίJ

έδδδμοu αΙώνος.

Ό

Μάξιμος έθεμελίωσε φιλοσοφικώς

τfιν κατά τοϋ ΜονοθελητισμσU πολεμικήν διακρίvας θέλημα φυσικόν καΙ θέλη
μα γνωμικδν.

ΕΙς &ναίρεσιν δηλαδή τίiς έvστάσεως τώv Μονοθελητών, καθ'

t\ν ή παραδοχη δύο ένεργειών έν τιj) Χριστιj:ι εlσάγουσα διαίρεσιν έν αVτιj:ι άγει
καΙ εΙς τήν παραδοχitν δύο θελημάτων ctvαvτίως πρΟς ιiλληλα έχδvτων:t,
διό καΙ οδτοι διετείνοvτο, δτι ή έν τιj:ι θεαvθρώπφ &vθρωπίvη φύσις i\rδ

(52) "Ενi}' άνωτ. σελ. 308.

(53) Ed. Bouvy, Poetes et melodes, Nimes 1886
(54) "Eνfl'' άνωτ. τ6μ. Α' σελ. 195.

σελ.

367.

-36τι cθεοκίvητοv &rrό τής αύτοΟ τού Λόγου θεότητος &εί καΙ έν πάσιν &γόμενο~,
καί ι'ι φuσικfι κίvησις αύτijc; έγίvετο cδ'Πότε καί οίαv καi δσην αιίτός ό Θεός
Λόγος ή6ούλετο:.( 55 ), ό Σωφρόνιος rnοιήσατο τitν διάκρισιν ταύτην. Κατ' cχίι
τι'ιν το φιισικον θέλημα φέρεται olovεi αύτομάτως πρός τΟ &yαθόν, χωρiς νa
εΤνα:ι τούτο ήνα:yκασμένοv, ciλλ' αύτεξούσιον. Ό Θεός θέλει tλεuθέρως κατ'
αύτΟν τΟν τρόπον. cΦύσει ών &γαθοc; καΊ φύσει δημιουργός καi φύσει Θεός
οuκ &νάyκ'Q ταίΊτά έστι:., κατηγορείται δ' trr' αύτοίί ή αιίτεξοuσιότης c&rrερου
σίωc;:.. Το γνωμικον έξ άλλου θέλημα κατηγορούμενον έπί τού πε1rτωκότοc;
άνθρώιrοu καί ύ'Ποκείμενοv εΙς πλάvην εΤναι tιrισφαλες καi &τελές. Ό Κύριος
λοιπόν άιτηλλαyμένος τής διαστροφijς, τι'Jν όποίαv έν ι\μίν έδημιούpyησεν ι'ι
~μαρτία, λόγφ δε καi τijς καθ' ύ'Πόστασιν έν<~σεως αίιτοϋ πρΟς τιlν θεότητα
cbrολαύων τοίί φωτός τής ίnrεpφuσικijς γνώσεως, εΤχε μόνον τό φuσικόν θέλη

μα, ούχi δε καί τό γvωμικον καi i\ν «θέλωv καθ' έκα"tέραv φύσιν, θεϊκώς καi
άνθpωπίvως, ούχ ώς μ~α θέ:λων δ: φυσικώς ώc; ΘεΟc; flθελο. Διότι τότε πώς
ijθελε νά: φάyr;ι καi νά: πίa καi νά &νατrαuθQ; 'Αλλ' fίθελε κα} ώc; άνθρωπος
cούκ ένανηότητι γνώμης, &λλ' έν Ιδιδτητι τών φύσεων»( 56 ). Ό Μάξιμος συνέ
γραψε πλείστα συγγράμματα fiτοι Δογματικa καί πολεμικά, 'Ερμηνευτικά,
Σχόλια εΙς Πατέρας, Ήθικa καί άσκητικά, tιηστολάc; καi τήν Μuσταγωγίαv
l.pγov λειτοuργικόν. Έκ τούτων περιεσώθησαv εΙς ι'ιμδ:ς Ικαvά. Κατέλα6εν δ
μως καi έξέχοιισαv θέσιν μεταξu τών Μυστικών θεολόγων έρμηνεύσαc; τα κατa

τά τέλη τοΟ 'Πέμπτου καί άΡΧάς τού lκτοu αlώνοc; τΟ πρώτον μνημονευόμενα
καί ψευδώς εΙς Διοvύσιοv τον Άρεοπαγίτην άποδιδόμενα σuyγράμματα,

τά

mριέχονrα σύστημα μυστικijς θεολογίας.

Θ.Μvιrrι,.. θισ.tοιιtιι.
1. ·ινα κσ:rαvοηθώσιν fι Εννοια καi α1 τάσεις καi α1 ίιπερ6ολαί, εΙς .τάς ό
ποfας προίόvτος τού χρόvοu έξέκλινεv ι'ι μυστικfι θεολογία, δέον vά ίfχωμεv ίιιτ'
δψιν, ότι κυρία πηγfι τής χριστιαvικijc; διδασκαλίας κα} τfiς όρθοδόξοu Θεολο
γίας εΤνα:ι fι Άγία Γραφή, ώc; έρμηνεύεται αίίτη ίιιτο τής Ι..ν τi,1 σuvειδήσει τijς

'Εκκλησίας, τoic; δροιc; τών ΟΙκουμενικών Σuvόδων, τ\\ συμφωνίq; τών Πα
τέρων (consensus Patrwn) καi τf.\ &νέκαθεν καί άτr' άρχijς πράξει τής 'Εκ
κλησίας άποθησαιιρισθείσης 'Αποστολικijς Παραδόσεως. At δύο αδται πηγαί,
ένέχουσαι άπόλuτοv κίίρος άποτελούσι τον &vτικειμενικόν κανόνα τής χριστια
νικfiς &ληθείας καΙ πίστεως. 'Αλλά καi δ άνθρώrrινος νοϋς, ώc; δ παράγων δ
προσοικειούμενοc; τον άντικειμενικόν τοίίτοv κανδνα καi άποσαφών τοϋτον, ίνα
καταστf,\ έν tιrιγνώσει καί έν βιώματι 'Πίστις, εχει άναμφι66λως νά tιrιτελέσr;ι
lpyov σημαντικδv. Δι' αίποίί, φωτιζομένου καί ύ'Πο τοίί Πνεύματος, δ Φrτικειμε
νικος καθίσταται κα1 ύ'Ποκειμενικος καvων πίστεως, μετα6cχλλόμενος εΙς πεί
ραv vέac; έν Χριστ<i) ζωijς, φωτίζων μέν τήν σκέψιν κα1 χαλιvαγωγ&ιν έντόc;
τών ίιιrΟ τοϋ φωτός τοϋ έκ τοϋ άντικειμενικοιi καv6νος έκπεμπομένοu τό συναί
σθημα, κατευθύvων δΕ κα1 τι'ιν θέλησιν εΙς την οδόν τηv tκ τοΟ καvδvος τούτου
καθοριζομένην. Διά τιlς όμαλijς δε καί φuσιολογικijς τών τριών τούτων τijc; ψu
χiic; δυνάμεων έξελίξεωc; καί άνατrτύξεως δ &rrό τής νέας έν Χριστιf) 6:rrοκαλύ
ψεωc; φωrισμός καί ι'ι έξ ~οϋ νέα ζωiι καθίσταται καί κτήμα τών πιστών. "Ό
ταν δμως τό σuvαίσθημα θεωρηθ\1 ώς aμεσόc; τις πηγfι θείας yvώσεως, τότε
καt δ άνθ~ινος νούς παραμερίζεται καί στερείται τώv πρΟς yvώσιv δικαιω·
μό:rων αbτοϋ, καί αt άντικειμενικαi 11ηγαi τής χριστιαvικijς διδασκαλίας, ι'ι
Γ ραφή καΙ ι\ 'Αποστολική Παράδοσις, άπο6άλλοuσι το κίίροc; α(rrώv. Οuτω

(55) Έπι.στολiι Σεcryίou ποός τόν Άλεξανδ~ίας Κύοον Mansi ΧΙ, 533, 536.
(56) Μαξtμου ΠQΟς Μαοίνον Μ. 91, 12 καi. 21 και 73 11.α\ Διάλεςι.ς ποb'
Πύοοον Μ. 91, 301, 308.

-37προέρχεται ό άμετρος καΙ &ξιοκατάκριτος Μυστικισμός. λέyομεν δε δ &ξιοκα
τάκριτος Μυστικισμός, διότι δεv πρέπει ίιπο τόv δροv τοίπον Μυστικισμός vά
&ποδοκιμάζωvται πάσαι αl μορφαl τής χριστιαvικijc; πείρας, τijc; tκδηλοuμέ
vης πολλάκις καί εΙς &συvήθη θερμότητα συvαισθήματοc;. 'Εφ' δσοv δ Μuστικι
σμος έξακολουθεί vά &vτλ~ τάς έμπvεύσειc; αύτοίι tκ της 'Αγίας Γραφijς, vά
κρατύνηται δt καΙ ίmό της μυστηριακijc; ζωijς τijc; 'Εκκλησίας, κατ' ούδέvα
λόγον έπιτρέιrεται vά κατακρίvεται, διότι έv τοιαύτr;ι περιπτώσει θά δπέιrιπτεv
εlc; την κατάκρισιν καΙ αύτή ι'ι 'Αγία Γραφή. Aίrrόc; ό Κύριος λέγων τό cδ lχωv
ώτα &κούειv &κοuέτω:. (Ματθ. ια' 15) καΙ προσειrικuρών τούc; λόγους τοϋ
Ήσαίοu «&κof.i &κούσετε καΙ ού μη σwητε καΙ βλέιrονrες βλέψετε καί οίι μη
ίδητε» (Ματθ. ιγ'

14), καθιστ~ σαφές, δτι έκτΟς των σωματικων αΙσθητηρίων
ίιπάρχοuσι καΙ έσωτερικά αΙσθητήρια της καρδίας, &τιvα άπαμδλύνονται ίιτrΟ
της άμαρτίαc; καΙ οΙ έκ τωv &κροατωv τοίι λόγου μη έχοντες ταϋτα κεκαθαρμέ
vα «βλέιrοvτες οίι βλέπουσι καi &κούοvτεc; οuκ &κούουσιν οίιδέ σwιοίίσι:ι. Πρέ
πει δέ, ivα θέλa τις cποιεiv τό θέλημα τοίί πέμψαvτος:. τόv 'Ιησοίίv, δπι.::;
γvωρίσr;ι «περi τής διδαχiίς» αίrrοΟ «τrότερον έκ τοϋ Θεοίί έστιv» f\ δ Ίησοίίς
&φ' έαιrrοϋ λαλεί (Ίωάv. ζ' 17). ΚαΙ πρέπει vά &γcrrr~ τις, ivα yvωρίσr;ι τοv
Θεόν, διότι «ό μη ό;γο:πωv οίικ έγνω τοv Θεδv»(Α' Ίωάv. δ' 8). Καi καθως
παρατηρεί δ C. I. Nitzsch( 5 '1) «εΤvαι πρόδηλον, δτι ό θρησκεύωv, δ πιστεύωv
ώς τοιούτος εΤvαι μυστικός. ΟΙοσδήποτε δέ, δστιc; καθιστ~ τον ΘεΟν άποκλει

στικώc; καί μόvον &ντικείμεvον τijς σκέψεώς του, χωρίς vά &γο:πQι aίrrόv καi
γίvεται καθαρος τ6 καρδίq;, δεv δύναται vά γνωρίσr;ι αύτοv κατά τρόποv
ζωνταvόν». Άλλ' δταv έν τφ μυστικiί'> το σwαίσθημα έξωθη~ εΙς δπερδολήv
καί παραφοράv, δδηγοίισαv εΙς έκστάσεις, διά των όποίωv οδτος φαντάζεται,
δτι λαμ6άvει νέας &ποκαλύψειc; δπερεχούσας της δπό τijc; Γραφijς παρεχομέ
νης θείας •Αποκαλύψεως, έχομε\/ πλέοv ΤΟ\/ πεπλαvημέvοv καi aμετροv καί &ξιο
κατάκριτοv Μυστικισμόv. Ό μιχτrικοc; τότε ύποτιμ~ τfιν Γραφήν. Παραθεωρεi
δε καΙ τa Μυστήρια ίmό τijc; ύπερεξογκώσεως τοίι σwαιςrθήματόc; του φαvτα.;.
ζόμενος, δτι fρχεται εlc; &μεσωτέραv κοιvωvίαv μετά τοί} Θεοίί καί τijc; χάρι
τος αίrrοίι. ΠρΟς τί va κρατζj εΙς χεϊρας τοv λύχvοv τώv Γραφών, δταv aίrrόc;

va

δ "Ήλιος τijς δικαιοσύνης ρίπτr;ι &μέσως τaς έκπάγλοuς καί φωτειvac; &κτϊvαc;

εΙς τό έσωτερικόν του;

ΚαΙ τίς ι'ι &vάyκη τίjc; διa τού μιιατηρίου τijς Είιχα
ριστίαc; θείας Κοιvωvίαc;, δταv αUτΟc;, κοιvω\ΙQ &μέσως καΙ γεύεται αίrrοϋ τοϋ
Θεού; Οίίτω δι• άλλης όδσU καταvτq καΙ οδτος εΙς τι)v αίrrήν πλάvηv, εlc; την
όποίαv καί ό όρθολογιστής, δστις μή δεχόμεvος τό κΟρος καί τftv ύπερφuσι
κηv θεοπvευστίαv τijc; Γραφijς πειράται διa μδvου τοίι λοyικοίι του vά tρεwή
σr;ι καΙ νa &χθδ εΙς καταvόησιv τοίί θείου καi τωv μυοτηρίωv αύτοίί. Μυστικι
σμός άμετρος καί 'Ορθολογισμός, λέγει ό Fisher( 58 ), σuμφωvοίισιv εΙς τήv
&πόρριψιν &ντικειμεvικοίι τιvος καvόvος διδασκαλίας, κύρους τιvόc; έξωτερικοϋ,
ύπερτέρου παvτος ίιποκειμεvικοϋ καΙ

σμός εΙς ΤΟ\/ θρόvον

ToU

άτομικοϋ κύρους.

Ό 6:μετροc; Μυστικι

κύρους έγκαθιδρύει το συναίσθημα· δ όρθολογισμός

έγκαθιδρύει εlc; aίrrόv τόv λόγοv. ΕΤvαι &μφότερα διάφοροι μορφαί μοvομε
ροϋς ύποκειμεvισμοϋ. Συχvάκις δε παρουσιάζουσιv έπαλήθευσιv τσU &ξιώματος,
καθ' δ «Ta άκρα συvαvτώνται:.. Διότι fξαψις τοίί σwαισθήματος t.ν τιί) 6ρθολο
γισήi καί άπόσ6εσις τijς ζέσεως έν τφ μυστικφ άγει τοVτους εΙς το
~

va

τqλλάξωσι τάc; θέσεις τωv. Ό μuστικος φuχραιvόμεvος καθίσταται 6ρθολογι
στι)ς καi ό όρθολογιστι)c; θερμαιvόμεvος καθίσταται μυστιιcδc;.
2. Μετa τα προεισαγωγικa ταύτα καταvοσUμεv 'Πλήρως πώς διέπρεψαν μεv
οΙ πρώτοι εlσηγηταί τού' Μuστικισμοϋ Μακάριος ό μέyαc; καi Διάδοχος ό Φω

τικijς καΙ Μάξιμος ό δμολογητής, lξετιμήθησαv δε παρά τιvας μοvοφuσιτι
ζούσας τάσεις aίrrωv τa εΙς Διοvύσιοv τόv Άρεοπαγίτηv άποδιδδμεvα συγ-

(57)
(58)

Παqά Fisher fvf}' άvωτ. σελ.
"Έν&' άvωτ. σελ. 13.

12,

-38γ~άμματα. 'Εξηγείται ιiκόμη καί ~ ίrπερδολικτ'ι ροπή τιvων έκ τούτων πρός

την &λληγορίαν γενικώς καΙ τiιν &λληγορικfιν έρμηνείαν τών Γ ραφών εlδικώ-
τερον. ΚαΙ δ μtν παλαιδτεροc; πάντων τούτων Μακάριος δ ΑΙγύπτιος (t 390)
σwέγραψε μεταξu άλλων καί πεντήκοντα δμιλίας 'Π'Vευματικάς, αίτινες cεΤναι
πολλijς &ξίας καΙ μαρτuροίίσιν, δτι έγράφησαν ίιτrό πρωτοτύπου, δγνοϋ καΙ
σο6αροϋ &σκητικοϋ πνεύματος fχοντοc; &ξιόλογον μυστικτ'ιν πτijσιv»( 69 ). Κατ'
αίπΟv δ ΘεΟς cδιa χρηστότητα άφραστον κα'ί &γαθδτητα &νεννόητον μετα6άλ
λει καΙ σμικρύνει καΙ έξομοιοί έαvrόν, σωματοποι&:ιν κατa χώρησιν, ταϊς δ
γίαιc; ψΙJ)(αίς,

ίνα όραθζ\

αύrαίς δ

άόρατος,

καi ψηλαφηθi,\

κατa τi}ν φύσιν

τής λειrτότητος τής ψυχf1ς δ &ψηλάφητοc;, καi αίσθωvται αύτοϋ της γλυκύτη

τος κα'ί τijc; χρηστότητος τοϋ φωτός, τής &ρρfjτοv &πολcχύσεωc; αίιτf.i 'Πεί~
ά'Πολcχύσωσινν. Καί «δrrav ~ ψυχή πρός τήν τελειότητα τοϋ 'Π'Vεύματοc; καταν
τήσι:ι, τελείως πάντων τ&:ιν παθων ά'Ποκαθαρισθεiσα καi τιϊ> Παρακλήτφ Πνεύ

ματι διa τijc; &ρρήτου κοινωνίας ένωθείσα καi &ν~, καΙ καταξιω
θζ\ 'Πνείιμα γενέσθαι συγκεκραμέvη τιj) Πνεύματι, τότε δλη φώς, δλ!L όφθαλμός,

δλοv 'Πνείιμα, δλον χαρά, όλον &vά'Παvσις, δλον άγαΛλίασις, δλον άyάτrη, δ
λοv σ'Πλάyχνα, δλοv &γαθότηc; καΙ χρηστότης γίνεται. •Ωσ'Περ γc3cρ έν &6ύσ

σφ θαλάσσης λlθος πανταχόθεν ίίδατι τrεριέχεται, ούτως ούτοι πc.aιτi τρό
τrφ Πνεύματι άγίφ &vακεκραμένοι &φομοιοϋνται Χριστιϊ>~( 80 ) Σημειωτέον, δτι
ό Μακάριος τrοιείται τnικνοτάτην χρήσιν τijc; Άγίας Γραφής εΙς ίιmρ τρια
κόσια χωρία ταύτης τrαρατrέμπωv

3.

tv ταiς δμιλίαις αιιτοϋ ταύταις.
Ό δΕ κατa τa μέσα τοϋ τrέμτrτου αΙώνος έ'Πίσκοτrοc; Φωτικής (τής ση

μερινής tν Ήτrείρφ

Βελλac;)

Διάδοχος σuvέyραψε

μεταξu άλλων καί

Κεφά

λαια γνωστικa έκατόν ctν

oTc; tν μuστικιζούσι:ι τάσει τrραyματεύεται περί τού
τρόπου τijς έ'Πιτεύξεως τijc; γνώσεως ιϊτοι τής μοναχικής' τελειώσεως:.( 61). 'Α
ναyινώσκομεν έν τιϊ> 84 τών κεφαλαίων τούτων: c·οτε 'Πάσας τaς &pετac; ό

τοϋ άyώvoc; άνθρω-πος έγκομ6ώσοιτο καΙ μάλιστα τήν τελείαν &κτημοσύνην, τδτε
την τr&σαν αύτοϋ β α θ ιι τ έ ρ q.
τ ι ν i
α Iσθ η σ ε ι
'Περιαιιyάζει φύσιν)
~ χάρις cεlc; &γάτrην λοιπόν αύτον τrολλι'ιν "Περιθάλποuσω. Καί tν τφ 87 κε
φαλαίφ: «Έaν ο~ν &ρξώμεθα θερμιί> ζήλφ τaς tντολac; τοϋ Θεοu διατrράτ
τεσθαι, άτrαντα ήμών τa αΙσθητήρια tν βαθείcιι τιν1 αlσθήσει φωτίζουσα ή
χάρις, τcΧ μεν ήμέτερα ώσ'Π'Ερ καταφλέγει ένθυμήματα, ~δύνουσα δt ~μών τήν
καρδίαv έν εlρήνι:ι τινl φιλίας &vενδδτοu 'ΠVWματικά τινα, καί οόκέτι κατa
σάρκα λοyίζεσθ;χι παρασκευάζει:.. ΚαΙ tν κεφαλαίφ 89-91 άναγιvώσκομεv:
ο::Διηγήσατό μοί τις τών ά'Πλήστφ τινί γνώμQ &γατrώντι.w τον Θεόν, ότι έπι
θιιμήσαvτί μοι γνωστώς yvώναι τήν άγάτrην τοu Θεοϋ, τrαρέσχε τοίιτο έν αl
σθfίσει τrολλζ\ καί πληροφορίq. δ άyαθός. Καί τοοοϋτον τής τοιαύτης tνερ
γείας flσθόμην, &>στε έ'Πείγεσθαι μέν τότε τι'ιν ΨUΧι'ιν μετa &vεκλαλήτοιι τινός
χαρ&ς καί &γάτrηc; έκ6ήναι έκ τοϋ σώματος καΙ Δ-ιτελθείv τίjς προσκαίροu
ζωijς τόv τρότrον» ( 62}.

4. Πατηρ έν τούτοις τijc; μυστικής Θεολογίας tν τf.\ Άνατολf.\ ίι'Πήρξεν ό
άγνωστος συγγρcχφεuς τών εΙς Διονύσιον τόν Άρεσιταyίτην ό:rτοδιδομένωv συγ
γραμμάτων, δστις παρΟ: τό δτι &vαμιγνύει tν τιϊ> 'Πλήρει σuστήματι αύτοu
μετc3c χριστιανικών καί στοιχεία έκ τijς νεσιrλατωvικής φιλοσοφίας, οιίτε τό: δι
καιώματα τοϋ νοϋ πρΟς γνώσιν τοϋ Θεοϋ τrαραθεωρεί, οUτε τι'ιν &vαγκαιότη
τα τών

μυστηρίων

&ρνεiται.

Ό

σιιyγραφείις

χαρακτηρίζεται

ίrrrό

τοίl

Στε

φανίδοu(83) ώc; τrpωτότιι'Πος κα'i ούχί ώς 'Πλαyιάτωρ ί\ σuμwιλητής,μεταχειρίζεται

(59) Δ. Μπαλάνου lνit' dνωτ. σελ. 282.
(60) Όμιλίαι πνευματικα\. lκδ. ύπό Σmιο. Ζεο6οu (Βενετια 1857) 'Ομιλ.
τετάQτη σελ. 24-25 και Όμιλ. δε'Κό.τη δΎδόη σελ. 139.
( 61) Δ. Μπαλάνσu lvit'' dνωτ. ιtελ. 288.
(62) Φιλοκαλία των tε{.>ών νηΠ't~χ.ών. 'Έ-χ.δ. Π. Τζ&λ.dτη ('Α&ηναι 1893)
σελ. 158, 159, 160, 161.
(63) 'Ένit' dνωτ. σελ. 304.

-39δέ τό: νεσπλατωνικa καΙ χριστιανικa στοιχεία κατό: τρόπσv wροσωπικδν. Το κιίρι
ον δε σVγγραμμα cxίrroύ άιrοτελείται έκ τεσσάρων wραyματειών ύιτο τοUς τίτλους:

1) Περί τι1ς οuραvίας Ιεραρχίας. 2) Περl τής tκκλησιαστικi\ς Iεραρχίας. 3)
Περi θείων όνομάτωv καΙ 4) Περi μuστικi\ς Θεολογίας. ΠαρΟ: τΟ δτι 6 σuγ
γρcχφεuc; ούτος έξαίρει τόν Θεον ώc; έν θεί(ι) yνόφ(ι) καi έv άτrροσίτφ φωτί κατοι

κοUvτα καί ύιrερ waσαv ούσίαv καΙ -γvωσιν δvτα, εΤvαι έv τούτοις 6 εlσrι
yητι1ς τών τριών δδώv, δι' ών ayεταί ης εlc; yvώσίν τινα τών θείων Iδιοτή

των, flτις έπιτvγχάνεται «έν τ-6 πάντων
άφα ι ρέσει
καΙ
ύπερο Χ '6
καi έν τQ πάντων α I τ ί q:»( 04 ). Καθορίζων δ' άλλαχοiί τiιν μlθοδοv τής cπάv
των άφαιρέσεως» 'Παρα6άλλΕ.ι αύτitν πρΟς σμίλην, διό: της 6-ιrοίαc; το εlc;
τα βάθη όγκώδους τινΟς μαρμάρου
έ μ 'Π' ε φ v κ ο ς
δ:yαλμα άιrοκαλύπτο
μεv άφαιροϋvτες δι' αύτilc; τήν σvγκαλιίπτοvσαv αότο περιττήν ϋλην καΙ έμ
φαvίζοvτεc; τΟ:ς όπ' αύτfjς τέως ά'Ποκρuπτομένας ώραιότητας αότοίι( 8 δ). Δf:.v

άρνεΊται λοιπόν δ Διονύσιος καi τό: δικαιώματα τού vοϋ. ΔΕ.ν wαύει έν τού
τοις δ ΘεΟc; νό: εtναι ίιτrέρ 'Πaσαv ούσίαv καί γνώσιν c~ ύπερούσιος καί κpuφία

va

Θεότης., μόνον δέ διό: φωτισμού καi καθάρσεως δύvαταί τις
προσεyyί
σι:ι <ι:τόv γvόφον τijς άyvωσίας τον δvτως μvστικο~ καί διa τijς &-γvοίας τοιίτ'
Εστιν άτr' εύθείας διό: τοiί συναισθήματος γνωρίζει τον όπtρ νσίΝ, cτφ παv
τελ&:ιc; άγνώστφ τi.\ πάσης γνώσεως άvεvερyεσίq: κατa τΟ κρείττον tvούμε
νοc; καί τι;> μηδf:.ν yινώσκειν»( 66 ). Ό φωτισμος καί ι'ι κάθαρσις τού άνθρώπου
έξιmηpετεΊται όπο της έιrιyείου Iεραρχίας, «~c; άρχη καi οόσία καί θεαρχι
κωτάτη δύναμις cxίrroc; ό ΊησσUς δ θεαρχικώτατοc; vοϋς:. καί ι'ι bιrοία άιrοτε
λοuμένη έi< τριών βαθμών, ώc; καί ι'ι οόράνιος θεαρχία (έξ ένvέα μf:.v ταγμά
των, εΙς τpεiς όμως διακοσμήσεις καταvεμομέvων), fiτοι έrrισκδ'Πωv, πρεσδu
τέρωv καί διακόνων, διοχετεύει τήv θείαv γνώσιν καΙ τΟ:ς θείας δυνάμεις εΙς
τiιν έrrίγειον έκκλησίαν. Οuτως έκ τοίι ένοc; Θεοίι προε6λήθη πρΟς τa έξω ι'ι
ούράνιος ίεραρχία έκ τριων τάξεων άyγ€λων άιrοτελοuμέvη καί ή έιrίγειος Ιε
ραρχία εΙς τpείς καί αuτη διαβαθμίσεις διακριvομέvη. Μεταδιδομένηc; δέ άτrο

τijς τελευταίας ταύτης ή θεία yνwσιc; καi δύναμις διό: τώv Ιερουργοuμένωv
ύπ' αότi}ς μυστηρίων έπαvάyεται ή έκκλησία εΙς τον Θεόν καΊ έιrιτvγχάνεται
ύιrο των μετεχόντων τών θείων μυστηρίων καί fιθικ&:ιc; κεκαθαρμένωv cι'ι τήc;
Ιερδ:ς άληθείας δρασίc; τε καi έrrιστήμη, ι'ι τijς ένοειδοιiς τελειώσεως ένθεος

μέθεξις, αίrrοίι τοu ένος ώς έφικτον " τf}ς έrrοψίαc; έστίασιc;, τρέφοuσα νοητωc;
καi θεοίίσα πάντα τον ε! ς αότiιν άνατεινόμενο~{ 8 '1).

5.

Το σύστημα τού Διοvυσίοu Εσχε ζηλωτiιv μαθητην καi σwήyορον Μά

ξιμον τόν Όμολοyητήν, όστις κατό: τΟν

Fisher{ 68 ) σuvανέμιξε μετό: τοCι μυστικι

σμού τοv καi ήθικόν τι στοιχείον .κατό: Πιν περl έλεuθέρας θελήσεως καί αV
τεξοuσίοu έκδοχi\ν αύτοiί. Σχολιάσαc; τό: συγγράμματα τοί) Διονυσίου καί ά
παλλάξαc; τiιν μvστικi\ν Θεολοyίαv τώv νεσπλατωvικ&:ιν Ιδεών Ε.φερεv cxίrriιν
εΙς μεγαλvτέραv δ:ρμονίαv πρΟς τήν bcκλησιαχ:ιτικfιν διδασκαλίαv( 68 ). Δwά

μεθα δέ νό: είπωμεv, ότι δ Μάξιμος εΤναι ό α\ιστηρώς 6ρθ6δοξος έκπρόaω'Πος
τιlc; μuστικijς Θεολογίας. Κατ' αότοv cτώv Άyίωv Γραφwv χωρίς οόι< fστι
κατό: άλήθειαv δύναμις νοημάτων θεοπρεπής~, θεωρεί δε τήν μΕ:ν Παλαιό:v Δι
αθήκην ώc; της πρακτικης μάλλον προνοουμένην φιλοσοφίας, την vέαν δΕ Διαθή
κην ώς καινού μυστηρίου διδάσκαλον καΙ τfjς έν έκάστφ τwν πιστών θεωρη
τικijς lξεως ποιητικήν:.. Αϋτη cτον νοίιν πρΟς τον Θεόν &vα6ιδάζει:.( 10). Ύπο
το γράμμα ομως τοU νόμου ύ'tfάρχει «ι'J φανέρωσις τi\ς φuσικi\ς θεωρίας, τijς

(64)
( 65)
(66)
(67)
(68)
(70)

Πεοι -ιtειων όνομ. VII 3 Μ.
Μ'Uστ. Θεολ. ΙΙ Μ. 3, 1025.
Aύtόtt. ΙΙΙ Μ. 3, 1000 και

3, 869.
1020.

ΠQδλ. ΠεQt &ίων όνομ. 1, 3 καί. Πεοι ο-6οαν. tεοαο. 6, 2 και 7, 1 καt 4
'Έvt}' dνωτ. σελ. 173.
(69) Β . .Στεφανίδου (νi}' dνωτ. σελ. 305.
ΠεQΙ. Θεολογίας tκατοντάς fκ.τη 82-84.

-40μuστικώς tγκειφuμμένης τιϊ> γράμματι yvώcrεως:.. 'Επειδη St c:τό yρά~μα Qτό δέ τrνείιμα ζωοτrοιεί, xpr) τΟ άτrοκτείνειν πεφuκόι; c:!nτοκτεινεσθαι

ποκτείνει

'Π'Vεύματ/ ζωοποιιί>»(71). 'ΕντεCιθεν ό Μάξιμος παρουσιάζεται σφόδρα pέτrων

τrρc)ς την άλληγορίαν. Οίίτω κατ' αύτόν cδ •Ηρώδης ένερyείας τδ1τον tπfχει

τrcχθων, δ δΕ. Πιλάτος της ίιτr' cι:Uτήι; ι'ιπατημέvης fξεως· δ δΕ Καίσαρ τοίι Ο'kο

τεινοίί κοσμοκράτορος, οΙ δΕ 'I οuδαίοι:. τής εΙς cτήν φθορσιrοιόν τuραννίδα
τοίί δια6όλοu:. δοuλωθείσης ψυχής(7 2 ).
6. ·ο πιστοι; κατa τον Μάξιμον cέξαvύων την άρετr)ν μεrο τής πρετrούσης
yvώσεως καi ίιποζύγιον lχων τό σώμα:. ό:τrολαύει τοϋ σα66άτοu, τό δποiον
εΤναι <ι:ι'j κατ' άρετr)ν άτrα&ηι; καi εlρηναία τijς τε ΨUXiiι; καί τοϋ σώματος
κατάστασις, ίiyouv Qναλλοίωτοι; fξιι;:.( 73 ). cΣά66ατα δΕ σα66άτων to-riν ήρε

μία 'ΠVΕιιματικi'ι φιιχijι; λογικής καί άπ' αύτώv πάντων τών tν τοίς οοοι θει
οτέρων λόγων τον νούν σuστειλάοης καΙ μόvιι> τιϊ> Θεt;1 κατ' tρωτικfιν Εκστα
σιν δλικώς tνδuσάαης καί παντελώς άκίνητσv αότόν τοίί Θεοίι διa τijς μυ
στικής Θεολογίας ποιησάσης:.. cΈν πνεύματι δΕ περιτομr) καρδίας tστίν ι'ι
τών κατ' άισθησιv καί voUV περί τa αlσθητa καί Ta νοητa φυσικών tvεpyειών
παντελitς τrεριαίρεσιι;:.( 74 ). Ταύτην tτrιτιιχδντες οΙ άγιοι cτόν voϋv
τijς περί τa δvτα πάντα κινήσεως καθαρώς άτrολuθέvτα καί αότής τijc; καθ'
αότΟν φuσικijς tνερyείας ήρεμοίιvτα τιϊ> Θει;> προσεκόμισαv καί δλικώς προς
ΘεΟv σwαχθέντες ολοι δλιι> Θει;> tyκραθijvαι διa τοίι πνεύματος fιξιώθησαν:..
Οίίτω τι;> cπρός Θεόv τόν voϋv yνωστικι;>:. fπεται cάναισθησίcn &πό τών τijς
σαρκός παθών καί ι'ι ψιι)(ή αύτοϋ cγίvεται ΘεΟς τ~ μεθέξει τijς θεϊκijς χάρι
τος πασών των κατc1 νοίιv τε καΙ αίσθησιν cnίτή τε παυσαμέvη καi έαιιτf.\ τaς
τοϋ σώματος σwαποπαίισασα φυσικάς tνερyείας, συvθεωθέντος cxύri.1 κατά την
άvαλοyοίισαv αότι;> μtθεξιν τijς θεώσεως, ώς μόνον τΟν Θεόv διά τε τijς ψιι)(ijς
καί τοϋ σώματος φαίνεσθαι:.. Καί ctν μΕ.ν τι;> Χριστι;>, Θει;> δντι καΙ λόΥιι> τοϋ
Πατρός, δλοv κατ' ούσίαv οΙκεΊ τό πλήρωμα τfjς Θεότητος σωματικώς, tν ι'ι·
μίν δε κατa χάριν οΙκεί τό πλήρωμα τijς Θε.δτητος, ι'ιvίκα πάσαν tv έαιιτοϊς
&θροίσωμεν άρετitν καί σοφίαν καi μηδενl τρόπιι>, κατc1 τό δυνατόν άνθρώτrφ,
λειπομέvην τfις πρΟς τΟ &ρχέτιιιrον άληθοϋς tκμιμήσεως:.( 7 5). Οϋτως cό τού
Θεού λόγος, tφάιrαξ κατa σάρκα γεννηθείς, &εί γεννάται θέλων κατa mιεϋ
μα τοίς θέλοuσι· καί γίνεται βρέφος έαιιτοv tv tκείvοις διαπλάττων ταίς ά
ρεταίς· καt τοσοίιτοv φαιvόμεvοc;, δσοv χωρείν tιrίο-rαται τόv δεχόμεvοv· ού

φθόvφ σμικρύνωv τοu οΙκείου μεγέθους τήν tκφαvσιν, άλλόc μέrρφ ο-rαθμ[ζωv
τών δράv ποθούντων τήv δUναμιν. Οίίτως άεί καi φαινόμενος δ τοίί Θεού λό

γος τοίς τρό'Ποις τών μετοχών, &εί διαμένει κατa τήν όπερ6ολήv τοϋ μυστη
ρίου τοίς πάσιν &θέατος:.(Ίβ).

7. Αύταί εlσιν αΙ θεμελιώδεις yραμμαί τής κατc1 πάντα όρθοδόξοu
πλείστοις &λληyοριζούσης μυστικής Θwλογίας τοϋ Μαξίμου. Τοϋ δέ
μυστήρια σεδασμοϋ καΙ τijς περί aύrC.W 6ρθijc; κατά πάντα πίστεως
πρόκειται δείγμα καΙ άιrδδειξις τό ίιπο τόv τίτλοv Μυσταγωγία Eρyov
έν τι;> δτrοίιι> συμ6ολικώς έρμηvεύεται ι'ι θεία λειτοuρyία.

(71) Έχ.ατοvτ. Μδόμη 37 και 39.
(72) Έκατ. ΠQώτη 76.
(73) Έκα"C. δεvτέQα 65.
(74) ΠQώ-cη 39 καl 46.
(75) Έκ. Μδόμη 73, Ποώτη 99, Δεvτέοα 88 και 21.
(76) Έκα:r. τQίτη 7-8.
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Θ ·ο πεοl τdς εtκ6vας dvώv. ο< ~C.:,νc(S'
1. 'Εάν ι'! καταλήξασα εΙς την "Έκτηι· Οlκουμενικι)ν Σύvοδον κίvησις &νέ
δειξεν &θλητaς της 'Ορθοδοξίας τΟν Σωφρδνιον καΙ τον Μάξιμον, δ lπακο
λουθήσας περl την προσκuvησιν τ&:ιν εΙκόνων &yων εσχε πρωταγωvιστfιν ·ι ωάv

<t

νην τον Δαμασκηνόν
προ τού 754), σwεχιστfιν δΕ τοίιτου Θεόδωρον τον
Στοvδίτην
826). Τό κuριον Εργον τοϋ Δαμασκηνού lπιγράφεται «Πηγη

(t

γνώσεως» καί διαιρείται εlc; τρία μέρη, Το πρώτον lκ τοίιτωv ίιπό τον τίτλον

«κεφάλαια φιλοσοφικά»,
σύγκειται

άτrοτελοϋv εΤδός τι εfσαyωγflς εΙς τitν δογματικήν,

lκ διαλεκτικών δρισμών

l'rri ~ βάσει της φιλοσοφίας τοϋ Άριστο
τέλους, άλλa καΙ μετ' &ναμίξεως vε01rλατωvικ&:ιν Ιδεώv. Το δεUτερον cπερl αί
ρέσεωV» άποτελεϊ έπισκόπησιν σύντομον 103 αΙρέσεων. Καί το τρίτον ίιπό
τον τίτλοv «νΕκδοσις άκρι6ης της όρθοδόξοv πίστεως:., το σ'ΠΟVδαιότεροv έξ

δλων, εΤναι δοκίμιον πλήρους κατa τό μάλλον καί ~τrov δογματικής, lν τf.Ί
δποίςc ό Δαμασκηνός διa τflς άριστοτελείου λογικής έσυστηματοποίησε την
ίιπο τών έτιτά; ΟΙκουμενικών Συνόδων καi τώv μεγάλων Πατέρων, Ιδίςc τών Καπ
παδοκών διατυπωθεϊσαv χριστιαvικην διδασκαλίαv. Διa τοV έργου του τοίιτου
ίjσκησεν δ Δαμασκηνος μεγίστην έπίδρασιν εΙς την Θεολοyίαv άναδειχθεlc; δι'

cχύτοΟ πατftρ τflc; σuστηματικflς Θεολογίας. Μεταφρασθέισα έrrl τοίί πάπα ΕιJ
γενίοu Γ' καί εΙς τήν λατινικitν προσεπόρισεν εΙς τόv Δαμασκηνόν τον ίιπό
τijς ρωμαιοκαθολικijς έκκλησίαc; άναγνωρισθέvτα elς αύτοv τίτλον τού Διδα
σκάλου, lξόψωσε δ' αύrόν είς βαθμίδα τιμftς Ιδίςc παpα τοίς Σχολαστικοίς
σχεοον έξισοίισαv cχύτόν πρΟς τόν Αόγοuστίνοιι. Ή τάσις τιlς διανοίας τοϋ
Δαμασκηνοί/ χαρακτηρίζεται ίιπο τοϋ Fisher( 17 ) ώς σχολαστικοϋ τινος θεο

λόγου ίιτrό τiJν τεχνικήν τοΟ δροv σημασίαv. Έν ~ περi τi;ς Τριάδος καί τοϋ
προσώπου τοίl

Χριστοϋ διδασκαλίq: άκολουθεi τοιJς &ρχαίους Πατέρας καί
τi!ν προσφάτως ίιπο τοϋ Λεοvτίοιι καΙ τού Μαξίμου διαvοιχθείσαv όδόν. 'Εν
~ Άvθρωιrολογίq:: εΤναι διχοτομιστήc;, διακρίνει δΕ μεταξu τοΟ cκατ' εΙκόνα.
καΙ τοΟ «καθ' δμοίώσιV» τοΟ Θεοϋ έν τι;> &νθρώΠ(ι). 'Εν τι;ϊ Έσχατολογίq:: εΤ
ναι έξ όλοκλήρου όρθόδοξος καΙ ούδέ κ&v &ναφέρει τaς περl ά'Ποκατα:στάσεως
τών πάντων θεωρίας τοϋ Ώριγένους. Ώς πρΟς τΓιν άπολίιτρωσιν ίιποστηρίζει,
δτι ό θάνατος τοϋ Χριστοϋ εΤναι θυσία προσεvεχθεϊσα εΙς τόν Θεόν καί ούχί

λύτρον κατα6ληθΕν εΙς τον σαταvδcν, ώς έδέ)(ετο Ιδί~ Γρηγόριος δ Νύσσης.
'Εκ τών μιιστηρίων διατrραyματεύεται μόνον το Βάπτισμα κcxi τfιν Εύχαρι
στίαv, καθως καΙ fτερά τινα σχετιζόμενα προς τfιν λατρείαv. Δέν ποιεϊται ό

μως

εlδικr)ν διαπραγμάτειισιν περl

'Εκκλησίας, περl

χάριτος

καΙ περl

τώv

πέντε μι.ισtηρίων.

2.

•ο Δcχμασκηνός συνέγραψε μετάξι) άλλων καΙ τa «•Ιερ(χ 'Παράλληλα:., fρ

γον άσκητικόν, άποτελούμε11οv έκ συλλογί\ς γραφικών κcχ1 1Ι"α'"Γερικών χωρfωv

δογματικοϋ καί ήθικοΟ περιεχομένου, καθώς καi Έκλογaς ε!ς τό:ς 14 έπιστο
λac; τοϋ ΠαUλου,
αfc; &κολοuθεί κυρίως τον Χριισόστομοv, δεuτερειιόντως
δΕ καΙ τόν Θεοδώρητον καί Κύριλλον 'Αλεξανδρείας. Διa τ&:ιν τρι&:ιν όμως λό
γων αύrοΟ «πρΟς τοιJς διαβάλλοντας τaς άγίας εΙκόνας~ άνέιrτυξε η1ν περl
τών εΙκόνων δλόκληροv Θεολογίαv, Πιν όποίαv ι'ι έ6δόμη Οlκουμενικι) Σύνοδος
€θεσεν ώc; βάσιν τών άποφάσεωv αVtήc;('lll),

t.v

3. 'Αλλ' δ Δαμασκηνός διέπρεψε καi ώς 'ΠΟιητης καvόνωv, έπιτυχων ώς
ούδεiς άλλος νa έvτυπώσι;ι εΙς εόμvημοvεύτους στίχοιις τfιν σφραyϊδα τοV βά
θέως δογματικού καi άκρι6ολοyικοϋ -πνεύματός του. ΕΙς βραχυλόγους έν τοiς
ποιήμασιν αύτοϋ άφορισμοιJς κατώρθωσε vιΧ διατιιιrώσι;ι τr)ν δογματικήν δι
δασκαλίαv τijς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, Ιδίq; δΕ το δόγμα περi &σuγχύτοu tvώ-

(77} "'Εν&' ιivωτ. σελ. 174.
(78) Β. :Σ:τεφαν(δοu lv&' dνωτ. σελ. 308.

-42σεως των δίιο φύσεων έν τι;> ένανθρωπήσαvτι ΛόγrtJ, τό δποίοv παρουσιάζει
ό:νάγλιιφον έν τι;> λειτουργικr;> κύκλft) άπο τιlς Βηθλεiμ μέχρι τοίί Γολγοθά
καi τijς 'Αναλήψεως, έτrανέρχεται δi: εΙς αότο έξαίρων τον Σ ταuρον καi την
Άvάστασιν τοί/ Κυρίου έν τii ΌκτωήχrtJ. Ώς μελft)δΟς έξ άλλου τονίζων καΙ τα
μέλη των οuς σvvέθετεν ϋμνωv έμφανίζεται κσ:τέχων τa σκijτrτρα, ίιιτερέχωv
ώς φαίνεται καi αίποί/ τοΟ Ρωμανοϊι, μη ύπολειτrόμενος δε καi τοu ποιητοΟ
τοσούτων εiρμών 'Ανδρέου τοίί Κρήτης, ώς δύνσ:ταί τις va είκάσr;ι έκ τοΟ ίιτrο
τijς παραδόσεως &ποδιδομένου εΙς α\ιτον &νακαινιστικοϋ lργοu έν η] έκκλη

σιαστικ6 μουσικij.
4. Τον &γώνα κσ:τa τών εΙκονομάχων εΙς την δειιτέραν φάσιν αίποίι συνέ
χισε Θεόδωρος δ Στουδίτης, ι'Jγούμενος της έπ' αίποίι εΙς νέαν &κμfιν &χθείσης μovijς τοί/ Στουδίου. Σwέγραψεν οίίτος πραγματείας, τ&:ιν όποίωv ι'ι
μεγαλυτέρα έτrιγράφεται «Λόγοι ό:ντιρρητικοί». Ό Θεόδωρος κσ:τa τον Σ τε
φανίδην(79) ό:ντέστρεψε το έπιχείρημα τών είκονομάχωv, δτι αl εΙκόνες τοΟ
ΧριστοΟ &ποτελούσι

Χριστολογικην

αίρεσιν,

ίιποστηρίξας,

δτι

όλως τοίιναv

τίον οΙ εΙκονομάχοι μη δεχόμενοι το δυνσ:τον τής έξεικοvίσεως τοu Χριστοu
&ρνοϋvται ό:ναγκαίαν Ιδιότητα τijς &νθρωπίνης φύσεως αίποu, f;τις εΤχε μορ
φην

καi

χαρακτηριστικa

&νθρώπινα,

ύποκείμενα

ώς

καi

παvτος

άλλου

άν

θρώτrοu εΙς έξεικόνισιν, καi τrεριπίτrτοιισιν οϋτως αίποi εΙς Χριστολογικήν αί
ρεσιν.

'Εν τι;>· &γώνί του τούτrtJ δ Θεόδωρος ίιιτέστη

καi

διώξεις ρα6δισθεiς

καi φυλακισθείς, έν τέλει δΕ. καΙ έξορισθεlς είς Μετώπηv, Βοvέταv καΙ Σμύρ
νηv.

Ό Θεόδωρος lγραψε καi

Κατηχήσεις, &ς έξεφώνει πρΟς τοuς μοvαχοuς

κσ:τa τaς κατηχητικaς περιόδους τijς

μεγάλης Τεσσαρακοσ'ti\ς, κατa την δ

ποίαν καΙ μετa τήν lκλειψιν της τάξεως τών Κατηχουμένων διετηρήθη ή πε

ρίοδος τf\ς Κσ:τηχήσεως, καθ' i\ν έξεφωνούvτο λόγοι δογμσ:τικοu σwήθως πε
ριεχομένου, καλούμενοι Λόγοι κατηχητήριοι η Κατηχήσεις. Έπi πλέον έχο
μεν καi άλλους λόγους τοίι Θεοδώρου, καθως καi έπιστολac; αότοϋ, σuνέταξε
δΕ καΙ μοvαχικον κανόνα έπi τi.} βάσει τών Άσκητικών τοϋ μεγάλου Βασι
λείου (Διαθήκη, Ύποτύπωσις τijς κσ:ταστάσεως τijς μονfiς Στουδίου), όστις
κσ:τέστη ι'ι βάσις τών τιnτικών καi πολλών άλλων μοv&:ιν Εν τε τι;, ΒυζαvτινιjΊ
κράτει καi lκτος cχίιτοu( 80 ). Έκτος τούτων δ Θεόδωρος μετa τοϋ άδελφοϋ
αίιτοίι 'Ιωσήφ, τού μετέπειτα άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, .κcnέλαδεν \nrερέ
χουσαν θέσιν μεταξu τών ύμνογράφωu τοϋ Στουδίου. Μετa τοίί Θεοδώρου κλείει
ή περίοδος τών συγγραφέων τ&:ιν περΊ τaς έπτa Οfκουμεvικaς Συνόδους &κμα
σάντων έν η] 'Ανcnολί;\ καi έκπροσωπούντωv τιlv παλαιcΧν ταύτης Θεολογίαv.

~ cH Θεολοvlα -rής Δ-60'εως.
1 . Ό τέταρτος καΊ πέμπτος αΙων ίrnηρξεν έποχη άκμής της Θεολογίας καΙ
έν τfi Δύσει. Προδήλως όμως ή λατινικη Θεολογία έδέξcnο σοδαράv, έv πολ
λοίς δΕ καΙ Ciμεσοv, τηv bτίδρασιν έκ τi}ς έλληνικijς Θεολογίας. 'Οφείλεται δt
τούτο άφ' ένός μΕ.ν εlc; το δτι οΙ κσ:τa των Τριαδικών καί Χριστολογικών καi
τών άλλων αΙρέσεων άγ&:ινες διεξήχθησαν κυρίως καΙ μάλιστα tv τf.\ 'Ανσ:τολ~
καi tν αίιτf.\ έκ τών άφορμών τούτων άνεπτύχθη ή χριστιαvικη διδασκαλία
κα1 ι'ι θεολογικη σκέψις· &φ' έτέρου δΕ εΙς τΟ ότι τινες τών έν τij Δύσει Πα
τέρων καί συγγραφέων, οΤοι ό Πικταύων 'Ιλάριος, δ •ιερώvυμοc; καi δ Ρουφί
νος, bτισκεψάμενοι τιlv Άνσ:τολiιν έξέμαθον τa έλληνικa καί δι' αι'ιτώv fι έλ
ληνική θεολογικiι σκέψις διωχετεύθη καi ε!ς τiιν Δύσιν. Καi ό μΕ.ν Πικταύων
'Ιλάριος {f 368) τυχων προ τijς εΙς τον Χριστιαvισμόν έ'Π'ιστροφi}c; αίποΟ μεγά
λης μορφώσεως άνεδείχθη ύπερασπιστiις τijc; τσU Μ. 'Αθανασίου Θεολογίας, εΙς
τeχ σvyγράμμσ:τα αότοίί περΊ Τριάδος (de trinitate) καi περί Σwδδων (de

( 79)

'Έν&α άνωτ.

σελ.

239.

(80)

Β. Στεφανtδου αύτόi. σελ.

309.

-43Synodis)

κατσπολεμήσας τον Σα6ελλιανισμον καί

τον Άρειανισμον και

'Περασ'Πίσας τήν 'Πίστιν τi}ς Νικαίας. 'Επί 'Πλέον σvvέyραψε καί

u-

έρμηνεuτικά

έργα, έξ ών διεσώθη 'Πλήρης ι'ι εΙς το κατά Ματeαiον έξήyησις, έν μέρει δε
καΙ ή έρμηνεiα εΙς τοUς Ψαλμοός. ΕΙς τό: έργα του ται)τα δ 'I λάριος έδέξατο
έμφαvi\ τήν έ'Πiδρασιν Ct'Πo τού Ώριyέvοuς( 81 ). Γενικώς δέ οΙ Λατϊνοι Πατέ
ρες άκολοuθοΟvτες έν 'Πολλοί'ς τοος έν 1il Άνατολf.i 'Έλληνας έρμηνεuτάς πλεi
στον ά'Πολεί'Πονται τcύτωv, μέχρι δέ τοϋ τέλους τού Δ' αfώνος 'Περιωρίζοντο
εΙς τι1v έκ τi}ς έλληνικi}ς μετάφρασιν τfις Π. Δ. Ό δέ Ρουφίνος (f 41 0) 'Πα
ρακολοιιθήσας έν Άλεξαvδρείι;τ τaς 'Παραδόσεις Διδύμου τοϋ ΤυφλοΟ ίrπi}ρ
ξε θαuμαστfις τοu

Ώριγέvοuς τοϋ δποiοu μετέφρασε διάφορα fρΎα, μεταξu
Περi άρχών. Ώσαύrως μετέφρασεν εΙς τήν λατινικfιν καi
τfιν Έκκλησιαστικfιν Ίστορίαν τοϋ Εύσεδίου, τούς κατc:Χ 'Πλάτος καΙ κατ' έ'Πι
τομίαν δροuς τcίί μ. Βασιλείου, καθωc; καΙ άλλα τινά.
τών δ'Ποίων καi το

(t

2. 'Ελληνικών έργων μεταφραστής ύ'Πi}ρξε καί δ 'Ιερώνυμος
420). Θαυ
μαστής τού Ώριγένοuς έν άρχf.i, ίrπο τήν έ'Πίδρασιν δέ τοiί Έπιφανίου μετα
τρσπεiς εΙς σφοδρΟν άντιωριγενιστfιν μετέφρασεν εΙς τήv λατιvικfιν το περί
έ6ραϊκών όνομάτων τοϋ Ώριγέvοvς, καθι:>ς καΙ 'Πλείστας έξη'Υflτικaς όμιλίας
αύτοϋ, όπως καi το Περi άρχών, δπερ δυστυχώς άιrωλέσθη. Έκτος τούτων
μετέφρασε το δεύτερον μέρος τών χρονικών τοίί Εύσε6ίου, δτrερ συνε'Πλήρωσε
καΙ έξέτεινε μέχρι τού 387, καi μεταξu άλλων τό 'Περί 'Αγίου Πvώματος
έργον Διδύμου τοϋ τuφλοϋ. ΕΙς τον Ίερώvuμοv όμως, μοpφωθέvτα έν τΌ Ά
vατολι:\, δ'Ποιι ήκροάσθη έλθων το 379 εiς Κωvσταντιvούπολιν Γρηγορίου τοίi
Ναζιαvζηνοϋ καi έγνωρίσθη 'Πpοσω'Πικώς μετa τοu Γ ρηγορίοιι Νύσσης, όφεί
λει 'Πλεiστα ι'ι έν τι:\ Δύσει έρμηνεία τής Γραφi}ς. Γνώστης τi}ς έλληνικής καΙ
τής έ6ραϊκής γλώσσης, διακρινόμενος δέ καΙ διc:Χ τήv άξιοθαόμαστον αότοϋ
φιλσπονίαv, tφερεν εΙς 'Πέρας το κάλλιστον έργον α<ιτοϋ, τfιν μετάφρασιv τής
Παλαι&ς Διαθήκης έκ τοίί έβραϊκοίι 'Πρωτοτύ'Που, δ'Περ άντικατέστησε βαθμη
δον τήν 'Παλαιοτέραν έκ τοu έλληνικοίί μετάφρασιν, τήν γvωστήν ό1rο το ονο
μα Itala. Πλfιν δέ ταύτης έ'ΠΕχείρησεν δ Ί ερώνuμος καΙ διόρθωσιν τi}ς ~ετα
φράσεως τijς Καινής Διαθήκης, συνέταξε καi έρμηvείας εΙς τήν Γέvεσιv, τον

Έκκλησιαστήν, τούς Προφήτσ.ς, το κατά ΜατθαΊον, τiιν 'Πpος Γαλάται;, Έφε
σίοvc;, τίτον καi Φιλήμοvα έιrιστολάς, σύντομοv ίrπόμνημα εΙς τοuς Ψαλμοος
καi πεντήκοντα διδακτικaς δμιλίας εΙς ~ούς. Ό έρμηvευτικός δΕ: τρόπος
αίιτοΟ εΤναι γραμματικοc; καi Ιστορικός, δΕν όκvεi δμως
ποιflται χρf\σιv καi
τijς άλληγορικijς έρμηνείας. Καi έγένετο μέν κατa θεωρίαν 'Πολέμιος τών !ρ
μηνευτικών άρχών τοu Ώριyένοuς, έν τi.i 'Πράξει δμως cίmερ6αfνει ένίοτε τον
Ώριγένη εΙς αύθαίρετον άλληγορίαν:.(8 2 ). Ό 'Ιερώνυμος άναvτιλέ:κτως ίιιιήρ
ξε 'Πολυμαθέστατος, όσονδή'Ποτε δέ καi &ν χαρακτηρισθώσιν ώς ίιπερδολικοi

va

οΙ δι' αίιτον έ'Παινετικοi λόγοι τοίί Αύγοuστίvοιι cQuod Ieronymus nescivit
nullus mortalium scivit», δέν δύναται vά άμφισ6ητη~, δτι ούδεiς ίπrερέ6αλεν έξ έ'Πόψεως )'Vώσεων ~ον έν τf.i Δύσει. Διά τώv πολεμικών lρyων
αύτοϋ δ 'I ερώνυμος κατε'Πολέμησε τοUς Λουκιφεριανούς, άξιοίiντας, ίνα οΙ ά'ΠΟ
τών Άρειαvών έ'Πιστρέφοντες έ'Πίσκο'ΠΟΙ γίνωνται δεκτοl ώς λαϊκοί, τον Έλ6ίδιον διαμφισ6ητοίiντα τήν άει'Παρθενίαν τής Θεοτόκου; τον 'I οδιvιανΟv διcχμ
φισ6ητήσαντα τfιν ίmεροχfιν τijς 'Παρθενίας, τόν Βιγιλάντιον γράψαντα κατά
τής τιμής τών άyίων καί τινων έθίμων τi}ς έκκλησιαστικής εύταξίας καi λα
τρείας καΙ τοος Πελαγιανούς. Έκ δέ τών Ιστορικών Εργων ~οϋ τΟ σπου
δαιότερον ίmήρξε τΟ de VΪΓΪS iJ}UstrίbUS, δ'ΠΕρ κατέστησεv αίftόν 'Πατέρα τοU
μετέπειτα διακριθέντος μαθήματος τijc; Θεολογίας τού γνωστού ίmό τό δνο
μα Πατρολογία η Έκκλησιαστικη Γραμματολογία καi το δποίον συvεχίσθη
Ε'Π'Ειτα ίrπο τοίi έν Μασσαλίς;τ πρεσ6uτέροv Γενναδίου, σιιμ"Πληρώσαντος καi

(81) Fisl1er

( 82)

gνl}' άνωτ. σελ.

Δ. Μπαλάνον

lvt'

131.

dνω-r. σελ.

456.

-44έκτείναvτος cxυro μέχρι καi τοϋ 'ιrέμπτου αΙωνος διa τής προσθήκης 98 έκ
κλησιαστικων σιιyγpαφέων.

3. ΣχεδΟν σύγχρονος καi κατα δέκα lτη πρεσβύτερος τοίί Ίερωvίιμοv,
άτrοθαvwν όμως τrολu ένωρίτερον τούτου, ίnτi]ρξεν δ δια1rρέψας έν τί] διοικήσει
αιίτοιJ &ρχιετrίσκΟ'Πος Μεδιολάνων 'Αμβρόσιος

(f 397).

Άρτίως

μεμορφωμέ

νος είς τε τι'Jν θύραθεν καi τfιν έκκλησιαστικήν φιλολογίαν τrρiv η γίνr,ι tπίσκο
πος καi πρiν η βαπτισθι:\ κατ' αύτaς τaς παραμονας της χειροτονίας cxότoii
εΤχε μεταφράσει τΟ περi Ίοuδαϊκοίί πολέμου τοϋ Ίωσήπου έργcw, καθως έπί

σης καi τa τέσσαρα

βι6λία των Βασιλειων. Σwέγραψεν έρμηvευτικά, δα-.
γματικά, ήθικa έργα, καθwς καί λόγους, tττιστολας καi ύμνους. Κα1 tv μtv
ταίΊ; έρμηνείαις αύτο\.ι εΙς τιlv Έξαήμερον, εlς μέρη τιvα τijς Γενέσεως, είς τινας
ΨαλμοιJς καi εfς το κατa Λοuκάν εύαγγέλιον, δεν aδιαφορεί μεν καΙ πρΟς τήv
γραμματικι)v έρμηvείαv, έτrιζητεί όμως περισσότερον διa τijς αλληγορικijς καi
μιιστικijς έρμηνείαc; τοϋ Ώριγέvοuς νά έξάγ!] πρακτικα καΙ ήθιιςα διδάγματα.
Είς δε. τα &>γματικa αιίτοίι έργα (de fide, de spiritu sancto κλπ.) έξαρτάται
κατα τον Fisher( 8 3) έκ της θεολογίας τοίί Μ. 'Αθανασίου καi άλλων τijς Ά
νατολijς Πατέρων, μόνον δΕ ώς πρΟς το περί άμαρτίας καΙ τijς σχέσεως τσV
αύτεξοuσίου πρΟς τήν θείαv χάριν &πομακρύνεται τijς διδασκαλίας τών Έλ
λήνων Πατέρων καί πp01rαρασκεuάζει τήν δδόν, 11ν έπειτα ήκολούθησεν ό Αό

γοuστϊνος.

Σπουδαίαν τοίι Άμδροσίου σuμβολι)ν εΙς τaς περi τήν Λειτοuργι

κiιν καΙ Κατηχητικήν σποuδΟ:ς εχομεν τa δύο έργα αίιτοίi de mysteriis καί de
sacramentis( 84 ), cΧτινα εΤναι Κατηχήσεις μιχτταγωγικαί, άπενθιινθΕ;iσαι προς
νεοφωτίστους καί πληροφοροϊισαι r'Jμάς περί πολJ..ων σημείων τijς συγχρόνου
του μορψης τijς χριστιανικijς λατρείας. Άλλά καi ώς έκκλησιαστικος ρήτωρ δ

'Αμβρόσιος ήσκει μεγίστηv έπίδρασιν tττi τών άκροατών αίιτοίi, ώς μαρτυ~"i
έξ Ιδίας πείρας ό Αύγοιιστίνοc;( 85 ), εΙ καί ι'ι φωνι) μΕν αίιτοϋ ήτο φυσικώς ά:σθε
νής, ή δΕ έvότης τοϋ λόγου του διεσπάτο οόχi σπανίως διa παρειc6άσεωv. ΕΙς
τοος περιφήμοιις όμως λόγους του de Basilicis tradendis iχομεv λαμπρΟ:
Vιτοδείγματα δυνάμεως λόγου, τέσσαρες δΕ λόγοι του !πιτάφιοι τυγχάνουσιν

aξιομνημόνευτοι καΙ οΙ δύο έκ τούτων, i\τοι οΙ πρΟς τούς αύτοκράτορας Ούα
λεvτινιαvΟν καi Θεοδόσιον έχαρακτηρίσθησαν ώς θαυμάσια τεμάχια ρητορείας.

Παράλληλοv πρΟς τοος εξ περi ίερωσύνης λόγους τοίί Χρυσοστόμου θά ήδύ
vατο νa θεωρηθι:\ το έργον τοιJ 'Αμ6ροσίου de officiis ministrorum tκ βιβλίων τριών.

4.

Έπίδρασιν τijς

·
έλληνικής

θεολογίας

Στεψ<χνίδην( 86 ) καί δ Αύyουστiνος

(f

430),

Εν τιvι

μέτρφ

ίrrrέστη

κcrτa τον

δστις tν τούτοις ήδwήθη νά δια

τηρήσr,ι καΙ ά:νεξαρτησίαν έναντι αύτijς καί νά διανοίξr,ι vέαν δδόν διa τi}ν δι.ι
τικην θεολογίαν. Ή διάvοιά του ήτο έν σwεχεi κινήσει. ΒαθUς διανοούμενος
cκατέστη άτrαράμιλλο<; δια τitν όξύτητα τοίι πνεύματός του, τΥ,ν βαθύrητα, τiιν
διαλεκτικήv του δεξιότητα καΙ τήν πρωτοτυπίαν» ( 8 1). Σ wέγραψεv καΙ πλείστα
έργα άντα"Ποκριvόμενα εΙς τaς πρακτικaς άτrαιτήσεις τfiς tποχήc; του. •Η έιrί
δρασίς του tττί τijς καθόλου θεολογίας της Δvσεως &πηρξε καΙ tξακολοuθεί'
νCr εtναι παμμεγίστη. Αιίτος ό Λοίιθηρος, ώς λέγει, έμαθε παρά τοQ Αόγοuστί
νοu περισσότερα παρa ά'Π'ο οΙονδήποτε άλλον μή βι6λικον συγγραφέα. Ό δΕ:
Καλβίνος παραθέτει αύτόν, ώς λέγει, συχνότεροv οΙουδήποτε άλλου ώς τον ά
ριστον καΙ πιστότατον συγγραφέα τijς άρχαιότητος(88). ΑΙ Ιδέαι του δΕν παρέ
μειναν ά:μετάδλητοι καί α\ Retractationes ( = &vαθεωρήσεις) αίιτοίi, σύy-

(83) 'Έvlt' d.ναιτ. σελ. 132.
(84) Τοϋ -τελευταtw τούτ-ου ~ργσu fι γνησιότης διαμφι.σ6τytη&εtσα lπt μακοbν
ύπ.οστηQίζεται έν τοίς έσχάτοιι;; χQόνοιι;; .tσχvoii)c;.

( 85) Confessiones V 13.
( 86) "'Eνtt' d.νωτ-. σελ. 309.
( 87) Δ. Μπαλάνοιu ~vθ' άνωτ. σελ. 480.
(88) Fisher lν&' άνωτ. σελ. 176. Καλβίνου lnstitut. IV, XIV, 26.

-45γραμμα t.κ δύο βιβλίων καί μοvαδικον εΙς το εΤδός του, {mοτελοίισιν άναθεώ
ρησιν καΙ t.Y μέρει διόρθωσιν γνωμών αύτοϋ εΙς πρωϊμώτεροv χρόνον έξενεχθει
σών. Μολονότι δέ, δτε ήτο νέος, εΤχε σπουδάσει τi)ν Διαλεκτικήν τοv Άριστο
τέλους, ή φιλοσοφία του έρρΕ'Ιfε πρΟς τον Νεοπλατωνισμόν. Θεωρών ώς μόνας
έγκίιρους καΙ άλαθήτους πηγάς τής χριστιανικής διδασκαλίας την Γραφήν καΙ

τiιν Παράδοσιν, έτόνιζε μΕ.ν έξ ένος τήν θεο"ΠVεvστίαν τής Γραφής, tξf.iρεv ομως
έξ έτέρου καΙ το κύρος τής 'Εκκλησίας διακηρίιττων, ότι cδEv θa brίστεvοv
εΙς το εύαγγέλιον, έάv μή το κύρος τής καθολικής έκκλησίας έκίνει

αύτό»(R 9 ).

με πρΟς
Τfιν 'Εκκλησίαν έθεώρε:ι ώς όργάνωσιν σuvδεομέvην μετά τώv 'Α

ποστόλων διά τών {mοστολικών θρόνων, μεταξu τών όποίων προέχουσαν θέ

σιν κατέχει ό τrϊς Ρώμης.

civitate Dei,

'Εν δΕ τι!) λαμπρφ {mολοyητικι!) έργ~ αίιτού

<lc

έν τι!) δποί~ εΙς είκοσι δύο βιβλία τονίζει, δτι καθ' δλας τaς

φάσεις τής ίστορίας διήκει

κυβερνώσα τον κόσμον ή θεία Πρόνοια δδηγοUσα

προς τελικον θρίαμβοv τής πίστεως καΙ τrϊς δικαιοσιίvης, έξαίρων δτι ή

«Civi-

tas Dei»

εΤvαι ή 'Εκκλησία, ύποστηρίζει, ότι το κράτος ύποχρεοϋται vά πρ::

στατεύι;ι

αίπiιν σvvεργοίιν έvαvτίον τών αiρετικών καΙ παντος προσβάλλcντος

την νόμιμον έξοuσίαv αίιτής. Έvτεϋθεν τόσον δ Σ τεφαvίδης( 30 ), όσον καi δ
Fishcr(91 ), ύποστηρίζοuσιν έκεϊνος μέv, δτι δ Αίιγοuστϊvος διa τοίί σuyγράμ
ματός του τούτου σvvετέλεσεν εΙς τfιν διαμόpφωσιν τών κοσμοκρατορικώv Ιδεών
τών παπών, οδτος δέ, ότι αί περί 'Εκκλησίας καi τώv θεσμών αύτής Ιδέαι τού
λίιyουστίνοu ένεσωματώθησαν εΙς το ρωμαιοκαθολικον σύστημα τοu Ιεραρχι

κοΟ κράτους καi τrϊς μυστηριακής χάριτος. Πράγματι ό Αύγοvστϊvος γράφων
κατά τών Δονατιστών, έξαρτώντων το κύρος τοΟ βαπτίσματος καΙ τώv μυ
στηρίων γενικώς έκ τής όρθοδοξίας καi ήθικrϊς τοΟ τελεσιοvρyοΟντος αίπά,
ύπεστήριξε μtv όρθως, οτι ταϋτα ώς μέσα τής χάριτος δρώσιν άνrικειμενικώς
ένεpγοWτα χάριν τοΟ ίδριποΟ των Χριστοίί καί άvεξαρτήτως τijς <'ιξίας τοΟ
λειτοuργοίί, κατήντησεν δμως εΙς ύπερ6ολήν, υίοθετηθεϊσαν uπο τf)ς ρωμαιαι<α
θολικής έκκλησίας, διατεινόμενος, δτι ταίπα διατηροίισι τfιv Ισχw αίιτών κάν
έτι τελεσθώσιv έκτΟς τής έκκλησίας, μένοντα μεν άvενέρyητα, έφ' οσον ό ύπο
αΙρετικών βαπτισθείς η χειροτονηθείς παραμένει έκτός τijς έκκλησίας, άvα
κτώντα όμως πλήρη τήν δίιναμιν αύτών, όταν ΟΟτος έπιστρέψι;ι εΙς αίrrήν καi
διά τοίίτο δεν πρbrει ταίίτα νά έπαναλαμδάνωvται, &τε <'ιποτυrrοWτα σφραγΊδά
τινα <'ινεξάλειπτοv. 'Επί τής θεωρίας ταύτης ή δvrική έκκλησία tστήριξε κατά

τον Στεφανίδην( 112 )

τiιν ίιτrεροχfιν τοίι κλήρου <'ιπέναντι τών λαϊκών καi τfιν

δικαστικήν έξοvσίαν τήι; έκκλησίας έπi τών αiρετικών καί σχισματικών.

5. Έv τi,j περi Τριάδος διδασκαλίι;r αύrοϋ δ Αίιyουστίνος έπιμέvει όρθοδό
ξως έrrl τής ένότητος τών τριών προσώπων, δεχόμενος μίαν ούσίαν tv τr.J θεό
τητι καί εiσηγούμενος, οτι μόνον διότι στερούμεθα λόγων προς έκφρασιν τής
διακρίσεως μεταξu τοΟ Πατρbς καi τού YlσV, καθώς καί μεταξu τού 'Αγίου
Πνεύματος καi τοό Πατρος καΙ τοu Υlοίι, δμιλοΟμεν περί τριων προσώπων.
«Λέγομεν τρία πρόσωπα οίιχi διότι έν άκριβείι;r δύvαται οίίτω νa λεχθi,i, άλλa

διότι δtν πρέπει νά τηρώμεν σιγήν». Λέγομεν δε δτι έκαστον πρόσωπον εΤναι

παντοδίιvαμοv, «δΕν ύπάρχοvσιν δμως τρία παντοδύναμα•( 93). Πάντως ι'ι δι
δασκαλία aύrou περl Τριάδος χαρακτηρίζεται ύπο τοΟ Fisher ώς σvγγεvr'ις
πρΟς τήv τοΟ Μ. Άθαvασίου( 114 ). Ύπήρξεν δμως ό Αίιyοvστίνος πρώτος εlση
γηη)ς τής τrερi έκπορείισεωc; τοίι Άγίοv Πvείιματος καί tκ τοίί Υ1ού διδασκα
λίας, ίnro η'Jv προϋιrόθεσιν, δτι eα διαφυλάτrηται ι'ι Μοναρχία έν τΌ θεότητι.

Άvαζητώv δηλαδή όπως διa θεολογικής θεωρίας έπi τi} · βάσει άναλογιών έκ
τών παρcΧ τ~ <'ιvθρωιrίν~ πνεύματι φαινομένων <'ιποσαφήσQ πως τό μυστήριον
τών tκ τού Πατρός προόδων τώv δίιο άλλων προσώπων, μετ' brcχvειλημμέvας

(89) Cont. Epist. Manich. 5.
(91) ''Evft' άνωτ. σελ. 176.
{93) De Trinitate V c. 8 και 9.

( 90) 'Έvft' άνωτ. σελ. 309.
(92) "'Evlt' dνωτ. σελ. 310.
(94) 'Έvft' dνωτ. σελ. 178.

-46όπσrrείρας κσ:τέληξεν εΙς τfιν lν τ6 άvθpωπίνι;ι ΨUΧΌ τριάδα, τfιν tκ τής μνήμης,
τιϊς νοήσεως καi τής βουλήσεως άτrοτελουμέvην. τα τρία ταΟτα στοιχεϊα άπο
τελούσι κατa τον ΑιΙyοωτiνον οίισιώδη tνότητα, διότι tv έκάστφ τούτων εύρί
σκεται πάσα ή ούσία τιϊς ψυχής{ 9 ~), άτrοτελοίΊσι δΕ. εΙκόνα καθιστώσαν άμu
δρώς καi κατ' άvαλογίαv νοητfιν τiιν tσωτερικήν τi)ς Τριάδος ζc.Jήν. Δεδομέ
νου δΕ κατ' Αίιyουστίνον, ότι ή βούλησις η άγά-πη άντιστοιχεi προς το τρίτον
πρόσωπον τής Τριάδος, ώς συνέπεια tκ τής άναλογίας ταύτης προήρχετο καi
ή tκ τοιί Yiou tκπόρευσις τοιί 'Αγίου Πνεύματος κατa τον !πόμενοv συλλογι
σμόν: Ό Πατr)ρ ώς vοιίς γεννών τον Υlον ώς γνωσιν καi νόησιν άγαπq αίπόν.

Ή άγάπη αύτη εΤvαι το τρίτον πρόσωπον τfjς 'Αγίας Τριάδος. •Αλλ' ή άγάπη
αίίτη εΤναι ού μόνον άγάπη τοΟ Πατρος προς τον Υiόν, άλλΟ: καί άγάπη τοϋ
Υίοιί πρΟς τον Πατέρα. Το Πvεϋμα λοιπον εΤναι ή άμσι6αία άγάπη Πατρος
καi Υίοιί καi εΤvαι «κοινόν τι τοϋ Πατρος καi τοϋ Yloii»( 96 ). Άτrο της βάσεως
ταύτης δρμηθέντες εΤτα οΙ σχολαστικοi καi Ιδί<;τ δ Άκuιν&τος, μr) λαμβάνοντες
ίπr' Οψιν δτι εΤναι άκρως έπισφαλΕ:ς έκ τC>v παρa το'ι'ς πετrερασμένοις άvθρώ
ποις φαινομένων νa συνάγωμεν συμπεράσματα περl τής έσωτερικfjς ζωfjς τfjς

ύπερουσίου καΙ άκαταλήπτου θεότητος, άνέτrτυξαv τr)ν περί έκπορεύσεως τοιί
'Αγίου Πνεύματος καi έκ τού Ylou δόξαν.
6. 'Αλλ' δ Αίιyουστίνος κατa τον Άνδροίίτσον( 9 7) πλiιν τής μεγάλης αίτrοϋ

θεολογικής σπουδαιότητος εχει καi φιλοσοφικr)ν άξίαv, καθόσον πpωτος έδί
δαξεν, δτι το άμφιβάλλειν έμψαίνει πεποίθησιν περί τής Ιδίας ύπάρξεως καί
πόθον πρΟς κτήσιν τής άληθείας καΙ δτι θεμελιώδης δύναμις της ψuχήc; εΤναι
ή βούλησις. Συνέγραψε δΕ καί έργα όπως το Contra Academicos, άvαφερό
μενα κυρίως εΙς τήν φιλοσοφίαv καi εΙδικώς εΙς τήv φιλοσοφίαv της θρησκείας.
ΚαΙ έν<ί) tξετίμα τa βιβλία τοΟ Πλάτωνος, σιιγχρόνως άνεγνώριζε καί τήν άνεπάρ

κειαv αύτών. 'ΥπΟ τr)ν έrrίδρασιν όμως των φιλοσοφικών αότού τάσεων έδίδαξε
περί τής κληρονομικότητας τοϋ προπατσρικοϊι άμαρτήματος,ώς καΙ ό διδάσκαλος

αύτοϋ 'Αμβρόσιος ό Μεδιολάνων, δτι έν τ4) Άδaμ πάντες ημαρτον, έπειδή έν τ6
φύσει αύτοϋ, λδγφ τής έν αdτ<ί) έμβε6λημένης δυνάμεως, δι' ής ήδύνατο vO: γενvή
σu πάντας, πάντες οΙ μέχρι τού νίιy καί είς το μέλλον tξ αύτοϊι καταγόμενοι ό

εΤς lκεί'vος ύπήρξαv («Omnes ille unus fueruntι)( 98 ). Μσλοvότι δηλαδή ή
πράξις τοϋ 'ΑδcΧμ ίrπήρξε προσωπική αύτού άμαρτία, ύπηρξε σιιγχρόνως καi

κοινή πράξις τής δλης άνθρωπότητος. Ή θεωρία αuτη, παρατηρεί ό

Neander( 99 ),

είιιc:όλως θα συνυφαίνετσ μετa τής θεωρητικής μορφής τής σκέψεως τοΟ A(J'yoυ·
στίνου, έφ' δσον ούτος εtχε προσοικειωθή τήν Πλατωvικοαριστοτελικήν πρα
γματοκρατίαv (Realisme) έν τ(\ διδcχσκαλί<;τ τών γενικών Ιδεων καί έξεδέχετο

τaς καθολικaς έννοίας ώς τούς &ρχικοuς τίnτοuς τοϊι είδους, τοίις πραγμΟΟ.ο

i\

ποιοομένους εΙς τΟ: έrri μέρους πράγματα
-άτομα. Σημειωτέον δέ, ώς παρα
τηρεί ό Fisher, δτι ή πραγματοκρατία είτε ύιτο τήv άκραν πλατωνικήν αύτής
μορφήν, καθ' J\ν α1 καθολικαί Ε:ννοιαι
Ιδέαι lχοuσι κcxi πραγματικήν ίiπαρξιν,
είτε &ιτΟ τΟν πολ_U μεμετριασμένοv <'ιριστοτέλειον τύπον, έκράτησεν <'ιπο τοΟ
Αιlyουστίvου καθ' δλοv τον μεσαίωνα έv τ6 σχολαστικΌ θελογίq. Έπ'i πλέον
ό Αιlyουστίνος tκ τής άφετηρίας αύτοϊι, δτι
έλεuθέρα έvέργεια τοϊι Άδaμ
κατΟ: τήν παράβασιν ύπήρξε σvyχρόνως καί έλευθέρα συγκατάθεσις τοu όλου
άvθρωπίvου γένους, κατέληξεν εΙς έτέραv τινa &περ6ολήν ύιτοστηρίξας, δτι συνέ
πεια τής πρώτης lκεivης παρα6άσεως ίιτrfιρξεν, δτι όλόκληρος
άvθρωιτότης
κατέστη ιJ,άζά τις <'ιτrωλείας (massa perditionis i\ massa damnationis), tκ
τής έπελθούσης δ' αιίτΌ διαφθοράς Όl άvθρωτΓΘι διατηροιίσι το αι:πεξοιJσιον αfr
τών μόνον cέν τQ δυνάμει τού πράττειν το καιcδv, το ψευδές καt τfιν άμαρτiανν

i\

1\

1\

(95) De Trinit. Χ c. 11 § 18.
(96) Α-δτό&. VI, 5 § 7.
(97) Λεξι.κόν τη~ Φιλοσοφία.ς c1ελ. 56.
(98) De peccatorum ιneritis et remissione ΙΙΙ VII 14 Μ. L. 44, 194(99) Πaoa Fisher lvD' άνιΜ. σελ. 185.
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καi 8τι τών έθvικωv αl άρεταl εΤvαι λαμπραl κακίαι

(splendida vitia),

εΙ καί

τώv έκφράσεων αιίτοι) τούτων ό.παμδλύvει πως άλλαχοϋ τι\ν τραχύτητα.

7.

Είς τaς ύπερδολaς ταύτας f\χθη δ Αύγοuστίνος κατα'ΠολεμC,ν τον Βρεταv

νον μοναχον Πελάγιον, αόστηρ&ς ήθικijς καΙ άγvοϋ βίοv, διa τΟ: δ-ποία καΙ αό
τος δ Αύγοuστίvος έξεδήλωσε τfιν προς τον άντίπαλοv αίFrοϋ έκτίμησίν του.
Ούτος

μετa τοCι ίκαvωτάτοv ύπερασπιστοu τf\ς διδασκαλίας τοu

καΙ τοίΊ έπισκόποu

Eclanum

Καιλεστίοv

Ί ουλιαvοίΊ έδίδασκεν, δτι ή άμαρτία τοϋ Άδaμ

δi:ν μετεδόθη ε!ς τοuς άπογόνοvς κληρονομικως, άλλα μόνον διa τής μιμήσεως
τοίΊ κακοϋ παραδείγματος αιίτοίΊ, δ δε θάνατος, ή φθορά, αl άσθέvειαι καΙ ή

έπιθuμία της σαρκός (ι•oncupiscentia) εΤvαι ό.ποτελέσματα οίιχί τής προπα
τορικi\c; άμαρτίας, άλλa τijς φuσικf\ς καταστάσεως τοϋ άvθρώποv, τοv μήπω
εΙς άμαρτίαv έμπλακέντος. 'Εν τQ καταπολεμήσει τής πλάνης ταύτης δ Alr
γοuστϊvος άνέπτυξε το περl κληρονομικης άμαρτίαc; καΙ χάριτος τμήμα της
θεολογίας του, ένδιατρίψας εlδικώτεροv έκ πάντων των Πατέρων περl τa σποu
δαϊα ταVτα ζητήματα καΙ παρa τaς ύπερδολάς, εΙς άς παρεσύρθη, σuvτελέσας,
ϊνα διευκρινισθωσι ταϋτα.

Άλλ' δ Αύγοuστίνοc; άντιμετωπίζων το προπατορι

κον άμάρτημα ilχθη καΙ εΙς άλλας ίnτερ6ολάς, υιοθετηθείσας μετέπειτα ίnτο τijς
θεολογίας τοίJ Καλ6ίνοu. 'Υπεστήριξε δηλαδή, δτι ή πτωσιc; των Πρωτοπλά
στων, ήτο μf.ν δuvατον νa προληφθΌ ίnτο τοu Θεοϋ, παρεχωρήθη όμως ίrrr' αίFrοίΊ
ώς έξvπηρετοΟσα το θεΊον σχέδιον, τοCι Θεοί) θέλοντος νa καταφαvδ ή χάρις

τής Ιδίας αιίτοίJ άγαθότητος έvαvτι τής κακίας τοϊι άvθρώπου. ΈντεΟΟεν δε καΙ
άναφωνεί': Felix culpa Adami, quae meruit talem et tantum habere
redemptorem. 'Ενώ δΕ εΙς τa πρ(;)τα έργα αίrrοίΊ φαίνεται άποδεχόμεvο<; τήν
καθολικότητα τής χάριτος, είς τac; μετέπειτα σvγγραφCχς αότοϋ περιο
ρίζει το περi σωτηρίας θέλημα τοϋ ΘεσV εΙς μόνους τοιJς προωρισμένους
εΙς σωτηρίαν παρασυρθεlc; εΙς τον άπόλιπον προορισμόν. ΚαΙ δtν όμιλε\ μf.ν
περi των όπο τοίJ Θεοϋ άποδεδοκιμασμέvων 61ς προωρισμένωv εΙς τΟ άμαρτά
νειν, άλλa μόνον ώς προωρισμένωv εΙς θάνατον καi καταδίκηv, ύrrοστηρίζει
δμως, δτι προ πάντων τών αΙώνων δ Θεοc; προώρισε διa τόv ούραvον μερίδα
τινa τής άvθρωπότητος άκρι6ώς Ισάριθμοv πρός τοuς έκπεσόvτας άγγέλοvς,
καΙ πρΟς μόνην ταύτην έιrιδαψιλεύει τaς χάριτάς τοv, ίvα αύτη διa τούτων έπι
τύχr.ι τiιν σωτηρίαν. Ούτως δ Αόyουστϊνος τονiσας όρθώς, δτι δ avθρωπος δέv
δύναται νa σωθf.j άφ' έαυτσίί, έξάρας δf: ίnτf:ρ το δέον τον παράγοντα τijς θεί
ας χάριτος καi παραθεωρήσαc; τοv παράγοντα τijς άvθρωπίvης συνεργείας έν
τcl) έpγft> τής σωτηρίας «κατήντησεv οόσιωδώς εΙς aρνησιν τοίJ αύτεξοvσίου τοίJ
άvθpώπου καi εΙς τηv διδασκαλίαv τοϊι άπολύτου προορισμοί), ώc; παρετηρήθη
ιiδη όπο σvγχρόνων τοv καί μάλιστα τωv μοναχών Άδραμυτίου»( 10 Ο).

8. 'Αλλ 1 δ Αόγουστi'νοc; κατa τοv Στεφαvίδηv( 101) εΙσήγαγε διa τών συγ
γραμμάτων αύτοϊι εΙς τιΊν Δύσιv καί τον μυστικισμόν, το μέv άπ' εύθείας έκ

τοϊι νεοπλατωvισμοιί, το δε έξ έrrιδράσεως τijς Άvατολijς. Πράγματι το τελευ
ταίον βι6λίοv τοίί άπό t:ξ βιβλία άποτελουμέvοv συγγράμματόc;. αότοίι de
musica, ύπήρξε 'Προσψιλέστατον άvάγνωσμα εΙς τοUς μυστικοιJς τοϊι μεσαί
ωνος(1Ο2). Γενικώς δf. ι\ σφόδρα σvναισθηματικiι καρδία τοίΊ Αόyοvστίνοv
έκcrrr* τόσον εΙς δεήσεις αιίτοιJ, δσοv καΙ εΙς τΟ:ς έξομολογήσεις του ( Confessiones) καΙ εΙς τοuς μοvολόγοvς τοv (Soliloquia) εΙς συyκινητικaς καi
μετηρσιωμέvας έκδηλώσεις καi άποδεικvιίει, δτι «έρωτα Θεοϊι Εσχεν έμφρό

vως καΙ πίίρ άνήψεv άγάιτης έν καρδίι;t δλως τε τφ τrόθ(ι) τού Δεο-ιτότου»( 1 03),

9. Ό Αόyουστϊvος συνέγραψε καi πλείστα έρμηvευτικa l.ργα. "Ήτοι εΙς τΟ:
(100) Δ. Μπαλάνοv lvft' άνωτ. σελ. 476 ιv Ψtοσημ.
(101) •Έv-ιt' άνωτ. 309.
(102) Δ. Μπαλάνοu, lν&' άνωτ. σελ. 469.
( 103) Μιχαrrλ ΚQιτοποvλοv τι>ϋ 'lμ6ptou, στLχοι εις -tόv ι Αύγαιιcπiνον πα~
Qa Δ. Μπαλάνφ, lν-1}' άνωτ. σελ. 480.

-48βιβλία τής ΠεvτατεUχου, τού Ίησοίί τού Nαvij, τών Κριτών, εΙς τούς Ψαλ
μούς δμιλίας, έρμηvευτικa σχετιζόμενα πρΟς τa Εύαγyέλια, καί έρμηνείας
εΙς τήν πρΟς Ρωμαίους καi τr)ν τrρΟς Γαλάτας κλπ. Έστερεϊτο όμως της γνώ-

σεως των yλωσσων τού τrρωτοτύπου καi δεν παρουσιάζεται έv ταiς έρμηνείαις
αύτού τοσοfποv οΙκείος τού ίστορικού καΙ κριτικοCι τrvεύματος, δσον θ' άνέμενέ
τις άτrο vοϋ ούτω βαθέος καΙ έρεννητικοϋ. ΚαΙ εΙς μέv τa καθαρ(:>ς έρμη
νευτικa αύτοϋ Ε.ρyα &κολοuθεi' περισσότερον τfιv ίστορικι)v καί yραμματικfιν
έρμηvείαv, εΙς τaς δμιλίας όμως αύτοϋ χρησιμοποιεί τfιν άλληyορικήν καΙ
μιιστικfιv έξήyησιv γενόμενος εiσηγητής τετρατrλfjς τιvος έννοίας τfjς Γραφής·

ιϊτοι έννοίας

i

σ τ ο ρ ι κ η ς,

λ η Υ ο ρ I κ η ς.

τής

α ί τ ι ο λ ο

τ αύτηv &κολουθήσαvτες

δεξιότητος καΙ

ι κ η ς,

y

οΙ

&: ν

α

y

κ α ί α ς

καΙ

ά λ

κατa τον μεσαίωνα: στερούμενοι

μεyαλοφvίας τού Αύyουστίνου άτrεκόμ ισαv

βλάβη ν περί

τfιv έρμηvείαv τής Γραφfίς. Έξήvεyκεν όμως ό Αι}yοuστίνος κανόνας τινaς σπου

δαίους τής Έρμηνευτικfjς, οΤοι: ό έρμηνευτι)ς δέον v' άκολοv&Υ,i τήν έννοιαν
τού γράμματος καi νa έξετάζr.ι τfιv πλοκήν τoiJ Myou,
έρμηνεύr.ι τΟ:ς ά
σαφέις λέξεις διa τών σαφών χωρίων καi va έμτrvέηται ίrrro άyάτrης πρΟς
τΟν ίnr' αύτοί) έρμηvευόμενοv συγγραφέα. 'Επί πλέον δέοv ό έρμηvευτfις νa
εΤvαι πεπροικισμέvος διa θείου χαρίσματος, σuvδιιάζων προς αύτο καΙ έιτιστη

va

μονικήv lpεwαv καi δεξιότητα, καθως καΙ yv&ιv τής έβραϊκής καί έλληνικfjς
γλώσσης. 'Εκθέτων δΕ έκτεvώς τοuς κανόνας τούτους είς τΟ: τρία πρώτα βι

βλία: τσίJ

έργου αίιτοί} διαγράφει πρώτος τaς κυρίας

de doctrina Christiana

λ ι κ ή ς
t ρ μ η v ε υ τ ι κ iί ς. ΕΙς δέ το
τέταρτον βιβλίον τoiJ Ερyου τούτου έκθέτων τοv τρόπον τοί) -ιrρσ6άλλειν καΙ
εΙ~ τοι)ς άλλους τΟ: δσα δ έyκύψας εΙς τfιv Γραφfιν έρμηνεuτfις κατενόησε, χα
yραμμaς

σ υστή μ ατο ς

β ι

6

ράσσει πρώτος πάλιv τaς κυρίας yραμμaς

κ

fj ς.

Το δΕ

E.pyov

αύrοϋ

σ υσ τ ή μ ατ ο ς

De catechizandis rudibus ( =

Ό μ I λ η τ ι

m:ρί τοϊι πώς δέον

νa κατηχώνται οΙ άδίδακτοι), όπερ ώς ίrrrόδειyμα κατηχητικfjς διδασκαλίας
συvέγραψε κατ' αίτησιv τοϋ έv Καρχηδόvι κατηχητοϋ Deogratia, άποτελεϊ τήν
πρώτηv άτrόπειραν θεωρίας τfjς κcιτηχήσεως, άποδεικvίιοv τον Αwοuστϊνον καΙ
πατέρα τi}ς Κατηχητικfjς. 'Εν αίιτφ έκτίθεvται παιδαyωyικa &:ξιώματα, τ&w
δποίων μόλις κατa τοιJς νεωτέρους χρόιιοιις διa τών προόδων αιπης άvεyvώρι

σε τι'ιν &:ξίαv ή Παιδαγωγική. Τέλοι; εΙς τa lρyα τού Αόγοuστίνοu Enchiridion ad Laurentium, καΙ de fide et symbolo έχομεν καΙ τaς πρώτας ά
πσπείρας συνολικής τών δογμάτων έκθέσεως.
Τοσαίιτα περί τού Αύyοuστίvοu έκτενfί μέv καθ• !αυτά, ίnrολειπόμεvα ό

μως πολU τής &:κριβσίις άπεικονίσεως τού Ιερού άvδρός, δστις ίnrήρξ~ν έν ταLΙ
τcj> μεγάλη καρδία, μέγας νοϋς, μέγας καΙ &:κατσ:ιrόνητος συγγραφεύς καί μέ
γας έv μικρ(l: tπισκοπ~ άρχιερεύς.

1Ο. 'Εκ τώv άλλων άκμασάντων κατa τiιv περίοδον ταύτηv t.ν τβ Δύσει
συγγραφέων άξιομνημόvευτοι τuyχάνοuσι 1 ), Βικέντιος δ tκ Δειeίνοιι, διa τοv

δρισμοv τής iερ&ς Παραδόσεως, τον δπόιον εΙς οm,_,;.ρώτον των όπομνημάτων

( Commonitoria) αότού t.ν έτει 434 fδωκε, καθορίσας αότiιν δι Ο: τfjς κλασ·
σικfίς καταστάσης φράσεως: cQuod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, hoc est vere proprieque

catholicumι

(

=

'Ό,τι παν-

ταχοίJ, δ,τι πάντοτε, δ,τι &πό πάντων έιτιστεύθη, τοCιτό t.στι άληθώς καΙ Ιδίq:
καθολικόν){ 104 ). 2) Ό πάπας Δέων Α' (440-461 ), οϋτιvος σώζονται 96 δ
μιλίαι καΙ 143 έιrιστολαί, έκ των δποίων ή πρΟς Φλα6ιαv0v Κωνσταντιvοu
πόλεως άποσταλείσα όλίyον 'ΠpΟ τής Δ' ΟΙκουμενικής Συνόδου κατέστη πε
ρίφημος διa την σαφήνειαv καΙ άκρίβειαv, μεθ' ών διcmιrrοUται tν αίιτiι τΟ δό
γμα τής έvώσεως καί διακρίσεως τ&7.ι &ίο φ(ισεων lν τιί) Χριστcj>. Κατά τι)ν

έπιστολiιv

ταύτην

cσωζομένης

τής

Ιδιότητος

έκατέρας

φύσεως

καΙ

οό

σίας καΙ εΙς εν σwτρεχοίισης πρόσι..mον προσελήφθη ίrrro τfic; μεyαλειδτητος»

(104) Common. 2 Μ. L. 50, 640.

-49τοu Λόγοu ή ά\ιθρc.yιτίvη φύσις, χωρlς τfιν μορφfιv τοiί δούλου va tκμηδε.vίζr;ι
ή μορφη τοί:ι ΘεοΟ, οίιδε τiιν μορφfιv ToU Θεοϋ va tλαττόι ή μορφή τοΟ δού
λου. «'Εκατέρα δΕ: φύσις έvεργεί τΟ: Τδια tv κοινωvίqι μετa τής tτέρας:.. ·ε~
τεΟΟεν λέγομεν «δτι ό Υ\ος τοΟ ιiνθρώπου κατέ6η έκ τοίί οόρανοίί, καίτοι δ Ytoc;

τοΟ Θεοu 'Ιfροσέλα6ε σάρκα έκ τιϊς Παρθένου, tξ ,ς tγεννήθη· καΙ 'Πάλιν λέ
γεται, δτι δ Υ!ος τοϋ ΘεοΟ έσταuρώθη καΙ tτάφη, καίτοι ταίίτα δΕv έιrαθεv
έv Π,\ Θεότητι αVτοίι, κατa τiιν όποiαv εΤναι Υ\ος μονογενής τοϋ Πατρδς, σνν
αίδιοc; καΙ δμοούσιος 'lfpOς τον Πατέρα, άλλΟ: μόνον tv τβ άσθεvεiqι τί\c; άv
θρωτrίvηc; φύσεως αύτΟV.( 1 Ο 5 ). 3) Ό 'Πό:ιrας Γρηγόριος (590-604), δ brικλη
θεic; Διάλογος, καΙ χαρακτηρισθεlς ώς μέγας ήγέτηc; κa:l 'Ιfοιμήv, οό)(1 δμως

έξ ίσου διακριθε1c; κα1 ώς διανοούμενος. •γτrοστηρικτής ·τής mp1 καθαimιρtοu
διδασκαλίας tδίδαξεν, δτι tφ' δσοv a:l θαvάaιμοι Ο:μcχρτία:ι δΕν τύχωσιv 1κα
v0'Ιfοιήσεως διa 'ΠΟινών, εiς τaς δ'Ιfοίας dnrαpα:ιτήτως δέον vcX ίπrοδληθQ tv
τ4> 'Παρόντι βίφ δ διcrιrράξας αιhάc;, διa τaς tλα:φροτέρα:c; tξ aVτ&w έv ~
'!fέραv τοίι τάφοu ζωβ θcΧ καθαρισ~ ή διcrιrράξα:σα μετa σώματος ταύτας ψu-

ea

xiJ

διa τοίι καθαρτηρίου πuρδc;, έν τιj) δ'Ιfοίφ
άιrοδώσQ τfιν όφειλομέvην 1κανΟ'ΙfΟίησιν. Σώζονται τούτου 'lfερl τaς 850 'Περίπου brιστολαl κα1 62 δμι
λίαι αVτοϋ διακριvόμεvαι bri (rιrλότητι καΙ τrρακτικότητι. Σwέγραψεv &κόμη
καΙ το yνωστον ίnτο τοv τίτλοv Διάλογοι fργον, fvθα τrεριγράφει τοv βίοv
καΙ τΟ: θαύματα Ί ταλω~ &σκητών. Άξιόλοyοv tΤvαι καΙ τΟ fρyov τοu I~iber

regulae pastoralis,

δτrερ fίσκησεv εύερyετικήv bτίδρα:σιv 'lfpOς μόρφωσιv ποι

μένων, εΙς το τρίτον δΕ βι6λίοv τούτου παρέχει <'ιξιολογι.πάτα:c; σuμ6οuλάς, αί

τιvες δέοv va έλκύωσι τiιν 'lfρoσoxiιv τών διακόνων τοΟ κηρύγματος πάσης
έιrοχής. Σώζεται &κόμη τοu Γρηγορίου καΙ έρμηvεία: εΙς τΟν Ίώδ. Δεξάμε
vοc; έ'Ιfίδρασιv καΙ ίnro τοϋ Αίιyοuστίvου, διακρίvαvτοc;, ώς εf'lfoμεv, τετρα
'Ιfλιϊv τινα Εννοιαv τής Γραφής, ήκολούθησε όλιγώτερον τοϋτοv καί περισσότε
ρον τον Ώριγένη, έκτρσιτε1ς εΙς <'ιλληγορίας, δι' ών διατρί6ει ήκιστα εΙς τfιv
&vάιττυξιν καi διασάφησιv τοϋ νοήματος τής Γραφής, tμμέvων εΙς τfιν τuπι
κιlν καί ήθικiιν έρμηvείαv, ήτις καθίσταται ούτως έκτενής, Cχτrε τό σύγγραμ
μα αύrοϋ τοϋτο έμφαvίζεται μαλλοv ώc; σύστημά τι χριστιανικής ήθικιϊς, έντεϋ

θεv δΕ καί λέγεται

Expositio in librwn Job sive

m ο r a 1i u m

libri

Ό Γ ρηyόριος εlργάσθη καi διa τηv ~ιν τijς λατρείας, τόσον εΙς
τaς εόχaς εlσαγαyων '!fροσθήκας τιvaς tιrί το καταληπτότερον τροιrοιrοιώv
ταύτας, δσον καi περl το έκκλησιαστικον ~μα tνδιατρiψας. Εις αότόν &ποδίδεται το Sacramentariwn ( = Εόχολόyιοv) Gregorianwn, καθως κa:t
Antiphonarium, οπωc; καi το Cantus Gregorianum ( = Λειτοuρyικοv ~μα).
4) Διa τiιv Έγκuκλοmχιδείαν τής θεολογίας 'Ιfαροuσιάζοuσι σοδαρΟv tνδια
φέρον κατa τΟν Rabiger(106 ) καΙ δύο έκ. τώv άλλων σuyyραφέωv τijς Δύσεως,

35.

ήτοι δ Κασσιόδωρος κα1 'Ισίδωρος δ

{f 570)

Σε6ίλληc;.

Κα) δ μέv

Κασσιόδωρος

έκτόc; τώv άΧλων αιhοϋ tρμηvεuτικών fργων κα1 τής τριμεροUς ω:,.

τοίl Ιστορίας, ήτις χαρα:κτηρίζεται ώς συμπίλημα έκ. τώv Ιστορι&w Σωκρά
τους τοίί Σχολαστικού κcxi Θεοδωρήτοu τού Κύρου, σuvέyραψε καi τaς έκ. δύο

βι6λίωv ό:ποτελουμfνας

(=

Institutiones divinarwn et saecularium lectionwn

Εlσηγησεις θείωv κα1 θUρα:θεν γραμμάτων), αΤτιvες t)ιρησιμοποιήθησαv ώς
βι6λίοv διδακτικον καθ' &ιtαvτα τοv Μεχταίωvα. Το πρώτον βι6λίοv κατa τον
Μπα>.άvοv(1°1) εΤvα:ι olovεi μεθοδολογία τών θεολοyικ&w σ'!fοuδών. Έv ςWτιj)

σuνιστ~ εΙς τοUς κατ' ΟΟ:ΠΟν μovaxoUc; τiic; μovijc; Viviers τiίc; μεσημ6ρινήc;
Ίταλίας, χάριν τώv 61τοίων κα1 Ο'U\/tγραψε τούτο, πρΟ '11'αvτ0ς κα1 μάλιστα:

-ro

( 105) Μ. L. 54, 763 χ.αι Mansi V 1866, lvta
ΠιιJ'Cώς dν(Ι)'fέοω μεταφοαι
ζόμενον κείμενον τij~ ΠQ(Ι)'fοτύποu εt; τiιν ΛατLνLχ.ην Aπ:LιJ'C~ij;.
(106) J. F. Rabiger, Encyclopaedia of Theology, translated by John
Macpherson τόμ. Ι σελ. 22-25.
( 107) "ΕνD' dνω'C'. σελ. 575.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ

θΕΟλΟΓΙΑΣ
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-50τι1ν στrου&ην τijς Άγίας

Γραφής, δι' ιiν παρέχει

τοσοϋτον περιεκτικαc; δδη

γίας δια παραπομπών εΙς τα στrΟυδαιότερα τών έρμηvειπικών σvyyραμμά
των καί

δια κριτικών καi έρμηνειιτικώv παρατηρήσεων, ώστε παρουσιάζεται
έν αότιf) σχεδιάγραμμά τι πλήρους σειρ&ς παραδόσεων έξηγητικής Θεολογίας.

Έκζητέιται δ' έπί πλέοv πρΟς mραιτέρω στήριξιν έν τf.i πίστει καi καταπο
λέμησιν τώv αΙρετικών " στrοuδι1 τών &ποφάσεων τώv Σwόδωv καί τών Πατέ
ρων τijc; 'Εκκλησίας,
κi}ς

!δίq: τών 'Π'ερί Τριάδος καi τών πεp\ χριστιανικής ήθι-·

ζωιϊc; cΧσχολουμέvωv.

δέον vα σuνδvάζηται καΙ

ΠρΟς τας

"

δογματικας

καi ήθικaς ταύτας σιrουδας

στrουδη τιϊς έκκλησιαστικfjς Ιστορίας. Το δεύτερον

βιβλίον τού lpγou τούτου πολv συvτομώτερον τού πρώτου εχει τον χαρακτij

ρα έγχειpιδίοu τών έπτα ελευθέρων τεχνών καΙ σποvδώv, ήτοι τιϊς κοσμογρα
φίας, τi)ς γραμματικής, τrϊς ρητορικιϊς, τιϊς διαλεκτικιϊς, τιϊς άpιθμητικής, τfμ;
μουσικής, τιϊς γεωμετρίας καi τιϊς άστροvομίας. Δεν παραλείπει

δΕ: δ

Κασ

σιόδωρος να έπιστήσι;ι τήν προσοχήν, δπως μη ίιτrερτιμώνται αδται, διότι τi
τελεία σοφία δίδεται μόνον ύτrο τοu Θεοu. Τέλος σwιστι1 εΙς τοuς μοvαχοuς
να έvδιαφέρωvται καi διa τfιν κηπουρικi)ν καί καλλιέργειαv τών άγρών καί δια

τfιν άλιείαν, καθως καί

δια τιlν στrσuδfιν τιϊς

Ιατρικής,

δι' ής θα ήδύναντο

να έπιμελώνται καί τώv άσθεvσίιντων, άδελφών καί ξέvωv, να έπιδίδωvται δΕ:
μετ' έπιμελείας καί εΙς τfιν άντιγpαφfιν τών Άγίωv Γραφών.
5) Ό δΕ γεννηθείς περί το 560 'Ισίδωρος έπίσκοπος Σε6ίλλης έκτΟς τών
άλλων αότοίί fργων, lν οΤς κα'ί τό άτrοτελοίίν σuvέχειαv τών Ερyων Ίερωvύ
μου καί Γενναδίοu ύτrο τον αότοv τίτλοv de viris illιιstribus, συvέyραψε καί
εΤδδς τι έγκuκλσπαιδείας πασών τών θύραθεν καί tερώv έπιστημών έξ είκοσι
βιβλίων άτrοτελοίιμενον, δπεp έπέyραψε Έτuμολοyίαι η 'Ωριγένης (Etimologiae η Origenes). Καί εΙς μΕ.ν τα τρία πρώτα βιβλία διστrραyματείιεται τaς
έπτά tλευθέρας τέχvαι; η σπουδάς (artes Iiberales), άς καί δ Κασσιόδωρος,
ώς φιλοσοφικον θεμέλιον· εΙς τό τέταρτον βιβλίον tvδιατρίβει περί τήν Ια
τρικiιν καί εΙς το πέμπτον περί τι'Ιν νομικήv. ΕΙς το έκτον βι6λίοv κστα το
ύτrόδειγμα τοϋ Αύyουστίνοu καi τού Κασσιοδώρου περισυλλέγει πάν ο,τι κστα
τiιν έποχι1ν αύrσϋ ~εωρε'iτο βιβλικι1 έπιστήμη καΙ συνδέει καΙ π&ν ο,τι άνή

κει είς. τfιν πρακτικήv Θεολοyίαv. 'Α'Π'ο τού έ6δόμοιι δε βιβλίου καΙ έξής δ

μιλεί περl τού Θεοίί, τώv ά:yγfλων καί τώv πιστών διστrραyμστεuόμενος ίιλικόν
άνήκον εΙς τiιν Δογματικfιν καί Ήθικι'ιν καi άκολούθως bι τ~ όyδόιι> βι6λί(ι)
άπο ίιψηλοτέρσς σκοπι&ς ποιούμενος τον λόyοv περί 'Εκκλησίας καί των αl
ρέι:rεωv έκθέτει

ύλικον της 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας.
Τοσαϋτα καί περl τοϋ 'Ισιδώρου, κστακλείοντος τήv σειρCχv τών εΙς τήν
έποχiιν τijς άρχαίας Θεολογίας άνηκόντων σποuδαιοτέρωv συγγραφέων τής
Δίισεως, έφ' δσον κατa τΟν Fisher( 108 ) δ πάπας Γρηγόριος Α' ό Διάλογος

άποτελεϊ τΟν κρίκον τον συνδέοντα τiιv παλαιcΧν μετa της τοίί Μεσαίωνσς
Θεολογίαv.

(108) 'Έν-Ιt' dνωτ. σελ. 199.

ΠEPIC>ΔC)~

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

θΕΟΛΟrΙΑ

ΤΡΙΤΗ

ΕΝ

ΤΗι

Αl'ΙΑΤΟΛΗι

Ή περίοδος αύτη τόσον διa Πιv Άvσ:rολήv, δσον καί διa την ΔUσιv, εχει
ώς κύριοv χαρακτηριστικοv Πιv διαφύλαξιv τού ίιπό τώv Πατέρων καΙ τ&w Ιε
ρών Συνόδων κληροδοτηθέvτος δογματικού καΙ έρμηνειπικοϋ θησαυρού. Τής
mχρακαταθήκης ταύτης ή περιφρούρησις καi &τrοσάφησις tν σuvδuασμ<i:ι πρΟς
τι)ν έν τi.1 λειτουργικι:\ πράξει τής 'Εκκλησίας tνσεσωματωμέvηv Παράδοσιν ύ
πήρξε το κύριον έργοv, εfς τό δ'Π'οίον brεδόθησαv οΙ θεολόγοι τοϋ Μwσ:ίωvοι;.
Ή εΙς τόv παραδεδομένοv τούτον θησαvρόν προσκόλλησις δμως δΕν σwεm1γσ:yεν tν τi.1 Θεολογί(1 καi πλήρη στασιμότητα. Κατa τΟν Σ τεφαvίδηv( 1 ) ή
άσκητικιl καi ή μυστικι) Θεολογία, μολονότι καί lv σ:όήj ίιπήρχον f\δη σ:ύ
θεvτίαι, oToc; δ Μ. Βασίλειος lv τi.1 &σκητικι:\ καΙ τΟ: συγγράμματα τΟ: άιrοδι
δόμενα εΙς τον Διονύσιοv τον Άρεοπσ:yίτην tν τi.1 μuστικ'δ Θεολογί(1, tπέδει
ξεν όλιγωτέραv εΙς πρότιπrσ: προσκδλλησιν τών έρμηvειrrών καi τών δογματι

κών σuyγρσ:φέωv, μεγαλιπέραv δΕ άvεξαρτησίαv tδείκvuον ή έκκλησιαστικiι ρη
τορικι) κσ:i ή άγιολογίσ:, ή περi τήν έξιστόρησιv βίωv άγίωv ένδιατρί6οuσσ:.
Έπi πλέον κατcΧ τiιv περίοδον ταύτην δεν έλειψαν καi vέαι αiρέσεις, μάλιστα
δΕ το συvταράξαv τi)v 'Εκκλησίαν σχίσμα καΙ αl τiσvχσ:στικαi έριδες, δ:rιva
έδωκαν ~μaς tντος βε6αίως τιϊς Παραδόσεως τών Σuvόδωv καi τώv Πα
τέρων εΙς tλευθέραv τινcΧ κίvησιν, άιrοσαφοίισαv τiιv -rrσ:ραδεδομέvηv διδασκο;.
λίαv, tκ ταύτης δΕ προήλθε κατά φυσικfιv σwέιrειαν καi vέιχ τις θεολογική
κίνησις. Έξ έτέροu &πο τού έvάτοu αΙώνος tσημειώθη καi γενικω-τέρα τις <'ι
vσ:yέννησις τώv γραμμάτων, fjτις έ-rrόμενοv ~Το καi θετικώς νa

ταvάκλcχσιν οοnής καΙ

trrt

EXQ

τiιν <'ιv

της Θεολογίας.

@ θεολοvικt} κlιιfΙαις Ιιι -ί;ι 'Αιιιι-ιο.t;ι.
1.

(f

Πρωτουργός της θεολογικής κινήσεως

tv

τβ Άvατολ~ ίmί\ρξεv δ Φώτιος

Πεp\ ΤΟ 893), 'Π'ΕΠpοικισμέvος μετa πλουσίων φυσικών χapισμό:τωv καi

τuχων άm\ τής νεαράς σ:ότού ήλικίας <'ιρτιωτάτης παιδεύσεως Εν τε τ(\ θύρα
θεν καί τi.1 έκκλησιαστικiJ γραμματεί(1, διcrπρέψας δΕ κσ:i πρ'ίv η κλη&Q εΙς

τΟν πατρισ:ρχικοv της Κωvστσ:vτινοιιπδλεωc; θρδvον ώς διδάσκαλος τής θεολο
γίας κσ:i Φιλοσοφίας καi μάλιστα τής Άριστοτελικής, τής δ'Π'οiας "το θιασώ
της ( 2 ). Ό Φώτιος πλοίισιοc; εΙς σuγγραφικfιv τrαραyωγιlv fδωκεv ώθησιν εΙς
τaς δογματικaς καi έξηγητικaς σ'Π'ουδάς, καθώς κα'ί εΙς τιlν διακοviαv τού
κηρύγματος, ώς μεγίστης δΕ <'ιξίας tθεωρήθη #ι εΙς τήν Χριστιαvικήv Γραμ
ματολογίσ:v tvτασσομέvη συγγραφή ιχ\ιrού ίmό τοv τίτλον Μυριό6ι6λος η Βι-

6λιQθήκη, τfιν δποίσ:v δ Κροuμ6άχερ( 3 ) χαρακτηρίζει ώς «τό σ'Π'οuδαιδτεροv φιλο
λογικον έργον τοίί tvάτou αΙώνος:.. 'Ev ΤαύτQ, άτrεuθuvομέvQ πρΟς τον &δελ-

( 1) 'Έν&• άνωτ. ι1ελ.. 427.
(2) Δ. ΜπαλάVΟ'U, Ot ΒuζαντLνοι !κχλησ. συyyQΟ.φεί~, 'Afh'lνα~ 1951 σελ. 29.

-52φον αVτοίΊ Ταράσιον, τrοιεiται λόγον mρl 280 σvγyραμμάτωv τf\ς χριστιαvι·
κι)ς καΙ τf\ς θ\ίραθεν γραμματείας, παραθέτων σuχvά'κις κα) περιλήψεις μδ:λλον
η ήττον tκτενεiΊ; τούτων, καθως καi περικοπaς έξ αίπώv, πολλάκις δΕ καΙ

βιογpαφικaς σημειώσεις περi των συγγραφέων, έτι
σvγγραφών τούτων.

•Όταν

δt

ληφlffi

ίιπ'

όψιν

δΕ καΙ κρίσεις περί των

δτι

πολλα

τώv συγγραμμά

των τούτων άπωλέσθησαv, μόνον δέ έκ της Μυριο6ί6λου λαμ6άvομεν γνώσιν.
περl τούτων, κατανοεί τις, διατί άπεδόθη μεγίστη άξία εΙς αίτrήν. 'Αλλ' δ
Φώτιος συνέγραψε καi f:ρyα δογματικά, οΤα «τον λόγον περl τιϊς τοίί 'Αγίου
Πνεύματος μυσταγωγίας:. καΙ «τiιν διήγησιν περl της των Μανιχαίωv άνα6λαστήσεως~. ΚαΙ το μf:ν πρώτον σύγγραμμα εγραψε κατa της προσθήκης
εΙς το Σύμβολον της Πίστεως τοίί

Filioque,

τι'Ιν όποίαv &vJlρεσεν διa βιβλικών

καΙ πατερικών χωρίων, ώς καΙ διa φιλοσοφικών συλλογισμών, δλοι δΕ οΙ με
τa ταύrα γράψαντες περl τοϋ αίποϋ ζητήματος Άνατολικοl άκολοι.ιθοίισι τήv

έπιχειρηματολογίαv καΙ τον τρόπον τοϋτον τf\ς ίιπο τοϋ Φωτίοu &ναιρέσεως
της πλάνης ταύτης. Το δε δεύτερον σύγγραμμα έγραψεν δ Φώτιος κατa τf\ς
άvαφανείσης τότε αiρέσεως τών Παuλικιαvών, η)v δποίαv έθεώρει ώς άvα6λά

στησιν της παλαιάς μαvιχαϊκης αίρέσεως: Πράγματι δf: οΙ Παυλικιαvοl σιιvu
φαίvοντες τcΧς πλάνας α~ών μετa τf\ς διδασκαλίας τών έπιστολών τοί) Παύ
λου, άς μετa τοϋ Εύαγγελίοu τοϋ Λουκ& καί τινος νόθου έπιστολής, ιiν προέ6αλλοv ώς τι'Ιν πρΟς Λαοδοκεiς έπιστολήν, ώς μόνα γνήσια της Κ. Διαθήκης
βι6λία, έξεδέχοvrο τον Δημιουργον ώς τον κακον Θε:όν, κύριον τοίι παρόντος
κόσμου, τΟν δΕ 'I ησοίίν Χριστον ώς &ποσταλέντα ύπο τοίί οιίραvίοu Πατρός,

όπως &πελει.ιθερώσι;ι τόν aνθρωπον άπο τοϋ σώματος καΙ τοίί αΙσθητοί} κό
σμου.

Έκ τούτων κατά τον ένδέκατον αΙώνα· προηλθον οΙ

Ειiχίται, πρεσ6εύ

οντες καΙ ούτοι τον· δuίσμον η δυcχλισμόν, συγγενείς δΕ τούτων Uπηρξαv καΙ οΙ

κατa τον δωδέκατον αli:>να Βογόμιλοι, των δποίωv

6

άρχηγος Βασίλειος πα

ρεδόθη εΙς τΟν διa πυράς θάνατον έν τι;> Ίπποδρομί(ι) Κωνο-Γαvτινουπόλεως.

2.

Ό

Φώτιος συνέyραψεν

καΙ έρμηνευτικa έργα. Έκ τούτων δλόκληρον
Άμφιλόχια, άφιερωμένοv εΙς τον

μέν έργον σώζεται το ύπΟ τiιν έπιγραφήν

Άμφιλόχιοv μητροπολίτην Κυζίκου, καΙ έν σ;ύτι;> δίδονται άποκρίσεις έπl

324

ζητημάτων, θεολογικων Ιδί~, άλλά ~καΙ παντοίων άλλων. ΕΙς .τ(χς άποκρίσεις
του ταύτας, δεικνυούσας τiιν έξαιρετικήν πολυμάθειαv αίτrΙ>ίί, σ-ίηρ1ζεται δ Φώ
τιος εΙς τοUς μεγάλους έκ τών Πατέρων tρμηνεuτάς. ΤΟ: άλλα έξηγητικa εJς

τήν Γραφι'Ιν ύπομνήματα τοίί Φωτίου δΕ:ν σώζονταi. 'Αποσπάσματ'α δμως αύ
τών διεσώθησαν εΙς τάς Σειράς, εΙς τaς δποίας οΙ μετ' αίτrον !ρμηνειιταl.
παραθέτοuσι καΙ έξηγήσεις τοΟ Φωτίου, έξ αίπών δε σvvάγεται, δτι δ Φώ
τιος σwέyραψεv tρμηνείαv εΙς τiιν ΚαινιΊν Διαθήκην, f\ έδίδαξεν αίπήν εΙς
τήν άvωτέραv Σχολήν της Κωνσταντινουπόλεως, όταν "το έν aυτf,i καθηγητής.
Ό Νικηφόρος Θεοτόκης έξέδωκε τεμάχια έρμηνειών τοίί Φωτίου εΙς τfιν Ό
κτάτευχον της Παλ. Διαθήκης, δ δΕ: 'Αθ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς σχόλια
εΙς το κατa Ματθα'ίον( 4 ). Έν τάις έρμηνείαις αίτrοϋ δ Φώτιος σvvδuάζων τfιν
&λληγορικήν μετΟ: τιϊς κατΟ: γράμμα έρμηνείας &κολουθεί μ[ν κατa το πλείστον
τaς έpμηνείας τών Πατέρων, έπεξεργάζεται δμως αίπaς

μετa πολλης δεξιό

τητας, €ν τισι δΕ παρουσιάζων κα1 πρωτοτuπίαν. Ώς iκκλησιαστικός ρήτωρ
προσέδωκε κατa τον Στεφαvίδην( 5 ) εΙς τiιν iκκλησιαστικfιν ρητορικfιν νέαν
μορφήν, f\τις άvειrrύχθη ύπ' άλλων βραδύτερον. ΕΙς uφος κλασσικον χρησι
μοποιεί φράσεις καΙ λέξεις εύστόχοuς, άιφι6είς κα1 έπιμεμελημένας, ίιπενθυμί
ζούσας τiιν φρασεολογίαv Γρηγορίου τοΟ Θεολόγου. ΕΤχε βεβαίως πρδτvπα
τοUς Πατέρας της 'Εκκλησίας, σvγχρόνως όμως άπέ6λεπε κα1 πρΟς τούς &ρ
χαίοuς •Έλληνας, τrαρ' &ν έλάμ6ανε χωρία παρενειρόμενα εΙς τοuς λόγους
του, έποιείτο δε καΙ ίιπαινιγμούς εΙς γεγονότα τf\ς έλληνικης μιιθολογίας. Πα-

(3) Α-ότό&. σελ. 42.
( 5)

''Εν&' dν<οτ.

(4) Δ. Μπαλάνοu lν&' dνωτ. σελ. 42 -δποσ. 4.

σελ .. 428.

-53-.
ρα τοv σννειρμοv έv τοUτοις καί τfιv &κολοuθίαν τής σκfψεωc; ιccx1 παρΟ: 1-ό
βάθος τωv έννοιωv καΊ τοv βι6λικον χαρακτήρα, οι λόγοι

ToU

Φωτίου ίnrολεί

'Π'Ονται τωv λδγωv τών μεγάλων της 'Εκκλησίας Πατέρων. c'Εκεϊ δμως δ'Ποu

δ Φώτιος άνεδείχθη» κατα τον Μπαλάvον( 6 ) «ά"Παράμιλλος, εtνcχι αl έrrιστο
λαί του έρμηνεuτικαί, δοyματικαί, ήθικαί, παρcχιvετικαί, 'Παραμuθητικcχί, κα
vονικαί, φιλικαi καl ποικίλης ιJλης.

ΕΙς ταύτα:ς άντικατΟ"Πτρίζεται #ι έξcχιρετι
κιl μόρφωσις καί 'ΠΟλυμέρεια τοίJ άνδρ6ς, ΤΟ εόρι)τερον mιεuμα του, ή βαθεία
γνώσις της άvθpω'Πίvης ψυχής καί τών άνθρωιτίvων άνησuχιώv, #ι ε(ιγένειcχ τοu

f\θους καί ή χάρις τοCι ίίφοuς».

·

Ό Φώτιος τέλος σwειρyάσθη καί εΙς το vομοθετικον Ιρyον Βασιλείου τοίi
Μακεδόνος, έξέδωκε δΕ. καί σi.ιvοδικάς ό'Ποφάσεις κcx'i. κcχvονικ«Χς lπιστολάς.
Ό Νομοκάνων δμως, έν τιj) δ'Ιfοίφ ίrπο 24 τίτλους έταξιvομήθησcχν κατά συy
γέvειαv ίίλης ο\ 'lfεpi έκκλησιαστικών σwοδικοl κανόνες καl α\ cώτοκρcχτορικαi

vεαραί καί νόμοι, εΤvαι lργον άρχαίότερον, συμπληρωθΕν 'Πtθαvώς ίnr' cώτοϋ.

3. Μετaξu τών άλλων Βυζαντινών συγγραφέων τού· ένάτοu αlώvος διεκρίθη

(f

ώς έρμηνευτι)ς δ Άρέθcχς
μεταξu τών έτών 932-935~ιειrίσκσιrσς τής
έν ΚCΧ'Π'Ιfαδοκίq; Καισαρείας, «διάmιρος έραστή~ τοCι Άριστο'#λοuς, άλλά καί

θαuμcχστι)ς τοϋ Πλάτωvος, κάτοχος δΕ άρτίας φιλοσοφικής κα!/θεολογικής μορ

φώσεως. Τά περισσότερα τώv lργων αύτσV παραμέvοuσιv--ανίκδοτcχ. Τό σ'Ποv
δαιότερον έκ τών Εργων αύτσV εΤvαι ή έ'Ιfεξεργασία τής έρμηvείας εΙς τιlv Ά
'!fοκάλυψιν τοu 'Αvδρέοu Καισαρείας, τijς δ'Ποίας ~ιλσιrδνησε με.θ' tιcαvi\ς αό
τοτελείας σύνοψιv. 'Έγραψε καΙ άλλας έρμηνείας εΙς άλλο. βι6λlα τώv Άγίων
Γρcχφώv, σuvε'Ιfλήρωσε δΕ καΙ τιlν εΙς τούς Ψαλμούς έρμηvείαv τσV Μ. Βασιλείου
καί έσχολίασε διάφορα χωρία τijς Γραφής. Έκ τούτων περιεσώθησαv άιrοσ'Ιfά
σματα ένσεσωματωμέvα εΙς τάς έρμηνευτικάς Σειράς. Άσχοληθεlς κα1 ε.Ις -τήv

μελέτην καί έξήγησιν τσV 'Αριστοτέλους καΙ Πλάτωvος, ώς ιcα1 Ι!iΛλωv θύραθεν
συγγραφέων καί άτrοκτών δι' Ιδίων δcx'lfαvώv χειρόγραφα τώv κλασσικών καί
έκιcλησιαστικών συγγραφέων,. διώρθου ταΟτα ά1τΟ τώv wxov 'Παρεισφρησάντωv
λαδώv καί προσέθετεν εΙς αύτά σχόλια καί σημειώσεις Ιδίας. 'Εκ τούτου κttτ.έ0"111 εύφήμως γνωστός διά τήν σ"Ποuδαίαv σuμ6ολήν του πρΟς Δναζωιώρησιv
τοϋ πρΟς τά ~λληvικά γράμματα έvδιαφέροντος.

'Εκ τijς βιβλιοθήκης αίιτοu

'!fροtρχεται δ 'Περίφημος κώδιξ τοίι Πλάτωνος, δστις άιrετέλεσε τήv βάσιν τών
νεωτέρων κριτικών έκδόσεων τώv Πλατωvιιcών ιcειμέvωv.

3.

Κατά τον αύτον αΙώνα διεκρίθησαν ώς δμvογράφοι μεταξu άλλωv

1\

Κασ

σιανή, της δ'!fοίας σφόδρα 'Ιfρωτότυπον τυγχάνει το εΙς TOV έσ'Περιvοv τώv

Χριστσvyέννων δοξαστικδν, περίφημον δε τό δοξαστιιcοv των άιrοστίχωv τού
''Όρθρου τfjς Μ. Τετάρτης- καθως καί ο1 άδελφοl Θεοφάνης καΙ θεόδωρός, οί
τινες σηγματισθέvrες έ:π\ τού μετώιτσv διά τrεπuρακτωμέvοu σιδήρου κατά τσUς
άyώvας αι)τ~ έναvτίον τιϊς εlκοvομαχίας έ'Ιfεκλήθησαν ιcα1 ΓρCΧ'Ιfτοί.
4. Περί τfιv άγιολογίαν κατά τόv δέκατον αΙώνα έvδιέτριψε σοβαρώς Σuμwv
δ μάyιστρος καΙ λογοθέτης, δ έ'Ιfεξεργασθείς τάς βιογραφίας τώv άyίων ιcαί τά
μαρτυρολόγια, διασκεuάσας αύτά κατq τάς σvγiρδιιοuς τάσεις, Τvα άναγιvώ

σκωνται έ.ν τα\ς έκκλησιαστικαίς σuvάξεάιv, έξ σδ καl σwαξάρια άιrεκλήθησαv.
Διά τήν άναθεώρησιv αύτοϋ ταύτην, χαρακτηρισθεiσαv ώς μ:τfφρασιv, έ'Ιfεκλήθη
δ Σuμtων ·ίπτο Μιχαiιλ τοu ΨελλσV Μεταφράστης. Κατά τοΙΙ Στεφαvί6ηv(1) τi
σuλλογι) τοϋ Συμε.6:ιv περιείχεv 143 βιογραφίας, ήτις ίnrσσtάσα ίnro τών με
ταγενεστέρων τρο'ΙfΟ'IfΟιήc;τεις καΙ 'Ιfροσθήκας fφθασε vά περιλαμ6άvQ 681 βιο
γραφίας. Τών προτύπων έξ άλλου, τά δ"Ποiα brεξειργάσθη δ Σuμεώv, έλά
χιστα μόνον άτrωλέσθησαv, δι' έ'Πιστημονιιcaς δε έρyασίας "Πρέπει τις vά άνα
τρέχι:ι εΙς ταΟτα. Ό Συμε.6:ιν συνέγραψε καl Χρονογραφίαv ό'Πο τσV 813 μέχρι
τοϋ 961,. καθώς καί σuλλογάς ά"Ποφθεγμάτων έκ τώv ήθικών τού Μ. Βασιλείου

(6) 'Έvtt' άνωτ. ι1ελ. 46.
(7) 'Έν-Ιt' ίiνωτ. σελ. 429-430.

-54καi τών δμιλιων τού Μcοcαρίοu, καθως καi brιστολάς, ~ν πολλαΊ δέν tξεδ(>..
θησαv.

5. Ό έvδέκατος αΙών προδάλλει ώς δμνογράφον κα:Ί ώς συγγραφέα λόγων
tκκλησιαστικων καi βίων τοϋ Δωροθέου τού νέου καΙ τοΟ μοναχού Βαρά τον
Ίωάννην ·Μαιιρδποδα, μετέπειτα brίσκοπον Εό)(αlτωv. Ούτος σwήνωσεν εΙς
μίαν κοινr)ν έορτiιν την μνήμην τώv Τριων Ίεραρχων, brιτuχών οϋτω τfιν σuμ
φωvίαν καi συvέ:νωσιν των τριων μερίδων, tκ των δποίωv ή μεv tτίμα ίιπέ.ρ
τοUς δύο άλλους τον Χρuσόστομον, ή δΕ τον Μ. Βασίλειο\• καi ή τρίτη Γρηγό
ριοv τον Ναζιανζηvδν. Δι Ο: τήv κοινr)ν ταύτην έορτήν, διεξαyομέvην τήν 30 'I α
νοuαρίοu συνέθεσε πλήρη &κσλουθίαν aχρι τοίί νίίv ούσαv tν χρήσει. ΑΙ ποιη
τικαi σιιvθέσε:ις τοϋ 'ι ωάννου, δστις ίιπήρξε καi κάτοχος τijς έλληνικης καi
λατινικής γραμματείας κcχί tθεωρεϊτο ώς εΤς των &ξιολογωτέρωv λογίων τίjς
brοχής του, διεκρίθησαν «διa τήν &ττικι)ν μορφi)ν καΊ τfιν ώς bri το πολU εύερ
γετικfιν θερμότητCD(8).
6. ΕΙς το κήρυγμα καθώς καί εΙς τήν σvyγραφι)ν μαρτυρολογίων διεκρίθη
καί δ περί τΟ

καi

I 007

γεννηθεΊς εΙς Τ ραπεζοΟvτα 'ι ωάννης Ξιφιλίνος, χρηματίσας

καθηγητής τού vομικοίί τμήματος τής ύπο τού ΟΟ:Ποκράτορος

τίνου τοίί Μονομάχου άvασuσταθείσης τ<ϊ>
τριάρχης

Κωvcrrαντιvοιιιrόλεως.

Ρέπωv

I 045

καi

Κωνσταν

&καδημίας, εΤτα δέ καi πα

πρΟς τον

μuστικισμόν,

τιμών δΕ

Ιδιαζόντως καί τΟν 'Αριστοτέλη, κατέyινεν ού μόνον εΙς τfιν μελέτην τών Πα

τέρων, άλλΟ: καί εΙς τήν crιτοuδiιν τώv συγγραμμάτων τών νεοπλατωνικών, κα
θώς καί τών μυστικών φιλοσοφημάτων τώv Χαλδαίων. Ύπήρξε πολuγραφώτα
τος, &λλ' tκ τώv πολλών συγγραμμάτων αίποΟ διεσώθησαν μόvοv α! έρμη
νειπικαl δμιλίαι του εΙς τaς Κuριακaς τοϋ δλοu tνιαuτοΟ. Ώς πατριάρχης δέ.
&vέπτuξε άξιόλογον δράσιν.
7. Νεώτερος αότοίι κατa δέκα περίπου Ετη

ύπήρξεν δ Κώνστας Ψελλός,
δστις γενόμενος μοvαχος προσέλαβε το ίιφ' δ εΤvαι γνωστός οvομα Μιχαήλ.
Μαθηη)ς τοίι Ίωάννοu τοίι Είιχιχίτων brισκόπου, ι)πήρξεν bri μακρΟν φίλος
τοίί συμμαθητού αότοΟ 'Ιωάννου τοΟ Ξιφιλίvοu, πρΟς τον bποίον περιήλθε
βριχδύτεροv εΙς ρήξιν, λόγ~ διαφορ(Χς τών φιλοσοφικωv ιχ(τrώv άνrιλήψεωv. 'Ε
δίδαξε καί αίπός, εΙς i)ν καi δ Ξιφιλίνοι; άκαδημίαv, τής bιrοίας έχρημάτισε
καί διεuθνντiιι; tκδηλών ζωηρό:ν έκτίμησιv καί λατρείαv πρΟς τούς 'Έλληνας
φιλοσόφους, Ιδί~ δε τον Πλάτωνα, θεωρ(;)ν τοΟτοv άwπέρ6λητοv εΙς τι)ν φιλο
σοφίαν καΙ ρητορικήν. Ό

Ψελλος ύπήρξε «"Πολuyραφώτατος σuyγράψας ποι

κιλοτάτης ίίλης πραγματείας, θεολογικάς, φιλοσοφικάς, vομικάς, μαθηματικάς,

φuσικάς, γεωρyικάς, άστρολογικάς, μuστικaς καΊ 'Π'οιήματcn( 9 ), καθως καi
έπιστολάς. ΕΙς τον Ξιφιλivον κατηyορήσαvτα αότον δτι fίθελε vO: άvατρέψr;ι τiιν

va

'Εκκλησίαν καί
άνανεώσr;ι τον έθvισμόν, οΙκοδομών το κοιvωvικον αότοίί
καΙ ήθικον οΙκοδόμημα bri τών Ιδεώv τοΟ Πλάτωνος κιχi τοίί ΣτωίκοΟ Χρv
σίmrου, δ ΨελλΟς &πήντησεν: «Τώv πιχρΟ: τοiς φιλοσόφοις δογμάτων ά μΕν εό

θUς παρεώρο:κcχ, τινa δΕ ώς πρΟς τaς ι')μεδαπaς σuvερya ύποθέσεις ε~ μάλα
λαδών τοiς \εροiς λόγοις σuνέμιξα, ώς που δη καΙ Γρηγόριος καi Βασίλειος,
oi μεγάλοι τίjς 'Εκκλησίας φωστίjρες "ΠΕΠράχασι:.(lΟ). 'Επί tπτά ΟΟ:Ποκρατδ
ρωv καi τριάκοντα έπτά i:τη ( I 04 1-1 07 β) διετέλεσεν ύποuργος καί πρωθυ
πουργός, άλλ' Εδειξεν εόμετά6σλον καi &vαξιοπρεπή χαρακτήρα. Έπ' έλάχι
στοv δε χρόvοv παραμείνας ώς μοvαχος εΤvαι ζήτημα:, tαv διετήρησε μέχρι
τέλους τής ζωής του το μοvαχικον ένδυμα καi δεν άπέδαλεν αίττό, ώς δ κατά
πολλa δμοιος αύτοϋ bι ήι Δύσει 'Έρασμος

(t 1536) (11).

Ώς ρήτωρ παρου

σιάζεται «πομπώδης μέ: ύπερ6σλήν ρητορικών &vθέωv, μΕ tιrίδειξιν πολuyvω
σίας, μΕ. ύπερ6ολικον ρεαλισμοv καΙ

μακρηγορίαν:., ώς tκ τοσrοu δΕ καΙ δεν

(8) Δ. Μπαλιiνου lνf}' άνι.οτ. ι1ελ. 74.
(9)
(10) Κ. Σιif}α Μεσαι.ι.ονι'Ιtη Βι.6λιοtή'ΙΙ.η τόμος 5
(11) Β. Στεφανf.δοu lνf}' άνι.οτ. σελ. 432.

A-fnό-6-. σελ.
σe)., 4:47.

79.

-55σuνεκίνει διa τοϋ λόγου ·αύτοϊι( 1 2). τα στrοvδαιότερα έκ τών tκδοθέvτων έργων
αύτοCι εΤναι κατα τον Μπαλ&.νον τα έπόμενα: 'Ερμηνεία εΙς τό • ~μα ~μά
των· το θεολοyικοφιλοσοφικον «Διδασκαλία παvτοδαπή~, εΙς το όποίοv συμ
φύρονται δογματικά (περ\ Θεοίi, Τριάδος, &vθρώπου κλπ.), ήθικά (περ\ ά
ρετών κλπ.) καΙ φuσικa ζητήματα (περί ήλίοv, ίιετοϊι, σεισμών, θαλασσίοv
ϋδατος,

χι όνων

κλπ.)·

διάλογος

ύπο τον

τίτλοv «περ\

ένεργείας δαιμόνων:.

κατa τής αΙρέσεως τών Εύχιτών, ή Χροvσγρο:φία, ήτις εΤvαι Ιστορία τής άπο

τοiί 970-1077 έκατοvταετηρίδος τijς Βυζαντινής Ιστορίας. Άλλa έκ τ&ιν πο
λvαρίθμων Εργωv αύrοίι άλλα μέν άπωλέσθησαv, άλλα δέ παραμένονν όvέκδο
τα σωζόμενα ώς χειρόγραφα έν διαφόροις βιδλιοθηκαις. Κατά τον Μπαλ&
νον(13) δ Ψελλός εΤναι <Χvαvτιρρήτως ή σπουδαιοτέρα άπο συγγραφικijς ctπόψεως
προσωπικότης τοίι ένδεκάτοιι αΙώνος. Πολυμαθέστατος, έγκυκλσπαιδικώτατος, μέ
κομψόv, άλλ' έ'Πιτετηδευμένοv ιiφος, μέ πολυμερή ένδιαφέροντα fισχολεϊτο μέ τά
ποικιλώτερα ζητήματα της Θεολογίας καί τfις Φιλοσοφίας, άπο άπόψεως όμως
f\θους ύστέρει, διότι ήτο ματαιόδοξος καΙ έγωϊστfις λησμονών χάριν τώv συμ
φερόντων τοιι τaς άρχaς καi πεποιθήσεις τοιι καΙ κολακεύωv μέχρις έξευτελι
σμοϋ τοuς έκάστοτε κρατοUντας. Παρa τiιν διέvεξιν, εΙς ήν περιήλθε πρός τον
Ξιφιλiνον, δΕ.ν ήμποδίσθη νa έκφωvήσ'Q έπικήδειοv εΙς αVτόv άπό τοίι άμ6ω
vος της τοϊι Θεοίι Σοφίας.

ΚαΙ έξ\\ρε μέν τaς ό:ρετaς τοίί άλλοτε φίλου του

καΙ μετέπειτα ό:ντιπάλοιι τοv, άπέφιιyε δέ vά έκφράσΌ παράποvόv τι κατ' αιi
τοίι περιορισθεiς μόνον εΙς ύπαινιγμόν τινα διa τής φράσεως:

cΈδοvλόμην
έλευθερίαν Εχειν τών έλέγχων ένταίιθα, ίνα πcΧσιν οΤς εΤχοv έχρώμην, ό:vθέλκει
δέ μοι τόν λόγον ο έπιτάφιος:.( 14 )

GΜvΟ'<ι.χή θεο.tοv/ιι,
1.

Σιιμεών δ έκ Παφλαγοvίας, δ έπικληθεlς νέος Θεολόγος εΙς διάκρισιν

6:-

πό τοϊι παλαιότερον έπικληβέντος Θεολόγοv Γ ρηγορίοv τοίί Ναζιαvζηνοϋ, γεν
νηθείς περί το

950

(κατ' άλλους τι;,

1025)

καΙ άποθαvών πιθανώτατα περl

τό 1020 (κατ' άλλους μετa το 1092), ό:vεδείχθη δ κυριώτερος έκπρόσωποc;
τijς βυζαντινής μυστικijς καΙ χαρακτηρίζεται ύπο Ehrhard( 15 ) ώς δ μετa τόν
Νικόλαον Καδάσιλαv μέγιστος μυστικός τής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας, iιπερέ
χωv αύτοίί κατa τfιν πρωτστιιπίαv, τfιν βαθεiαv αΙσθηματικότητα καΙ τι'ιν πα
ραστατικfιν δεξιότητα. Έπέδρασεν άμεσώτατα καΙ έπl τών έπιγεvεστέρων μυ
στικών τής περιόδου ταύτης, εύρισκόμεvοc; έπί κεφαλής τοϋ Νικήτα Σ τηθάτοv,

μαθητού αύτοϋ

σιιγypάψαντος

τον βίον

(f 1346), κομίσαντος τόν μυστικισμόν
Παλαμά (t 1359) καi συvετέλεσεν εΙς

αύτοίί,

Γρηγορίου

τοU

Σιvαίτοu

εΙς άγιον ~Ορος καΙ Γρηγορίου τοίί

τήν γέvεσιν τού Ήσuχασμοίί. Βάσις
τής μυστικής Θεολογίας καί κατa τι'ιν περίcδον ταύτην ύπήρξαν τa συγγράμ

ματα, τa έrr' όνόματι Διονυσίου· τοίί 'Αpεοτrα)' ίτου φερόμενα. Δεικνύεται δέ
τοίίτο έμφανέστατα έκ τοϋ περl οίιρανίοιι καΙ έκκλησιαστικijς Iεραρχίας έργου

τοίί Νικήτα Στηθάτου, δστις διακρίνει κατa τόv Διοvύσιοv τρεϊς ό:γγελικaς
διακοσμήσεις τριαδικάς, πρός τaς δποίας άντιστοιχούσας διαφόρως πρΟς αύ

τον καθορίζει καΙ τρεΙς έκκλησιαστικaς τοιαύτας i\τοι I ) Πcrτριάρχαι, Μητρο
πολiται, 'Αρχιεπίσκοποι

2) Έπίσκσποι, Ιερεiς, διάκονοι 3) 'Υποδιάκονοι, Μο
ναχοί, Λαϊκοί( 16 ). Ένιί) δμως δ μιιστικισμος τοi) ψευδοδιοννσίοv εΤναι θεοκεv(12) Δ. ΜπαλάνΟ'U lv-lt' άνωτ. σελ. 79.
(13) Aύtό'lt. cJελ. 84.
(14) Σά-Ιtα lv-lt' dvωt. τόμ. 4 σελ.. 462.
( 15) Παοa Κο01.1μ6άχεQ -.ΣωtηQιάδοu ΊσtΟQ(α ·Β,ζαvηνijς Λο-yοtεχν(ας τόμ.
ΙΙ 11ελ. 302-305.
( 16) Π. Χρήι:1tΟ'U Ν LΚήtα ΣτηΜtο\1 Μtισtικά. σtι'ΥΎοάμμα.tα Θεσσαλονίκη
1957 11ελ. 27.
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(=

lνωσις μrra τοίι Θεοίί), δ τοΟ Συμεών εΤ ναι Χριστοκεvτρικδς

( = fνω

σις μετa τού Χριστοί/). Ώς δΕ παρατηρεί δ Στεφαvίδης( 1 '1), διa τον μυστικι
σμον ήρμοζε βε6αίως δ μονοφυσιτισμός, δ δποiος έδίδασκε τήν. θέωσιν τfiς
άνθpω1rίνης φVσεως τΌϋ Χριστοίί. Διa τοϋτο δε τa μvστικa συγγράμμσ:τα
τοίί Διοvuσίου yραφέvτα περl τa τέλη τοϊι πέμτrτοv αΙώνος ρέποιισι προς τΟν
μονοφvσιτισμ6ν. 'Αφ' ότοιι δμως fι τετάρτη καί fκτη Οlκοvμενικι) Σύνοδος κα
τέκρινε τοιΠον, οΙ μvστικοί προσηρμόσθησαν πρΟς τοuς δογματικοuς δρους
αVt-ών, έντείιθεν δΕ καi δ Συμεών μετέφερεν tιri τοϋ μυστικισμού τήν φpασεο
λοyίαν τοίί Χριστολογικοϋ δόγματος, ώς τούτο καθωρίσθη ύπο τών δύο τούτων

Συνόδων. Οίίτω τονίζει δ Συμεών, ότι διa τής tιrιτvyχανομέvης μετa τον κα
θαρμόν τίlς ψυΧής καi τήν πλήρωσιν τών έντολών θεώσεως cσιιλλαμδάνομεν

1\ Παρθένος (Θεοτόκος). Οίίτω
δΕ πάλιν έν Θειf> (τιf> tν fιμίν θείιι> Λόyιι>) καί ΨUxt;\ καΙ σώματι (ιΊμών) ά·
διαιρέτως καΙ άσιιyχύτως ΘεΟς κατa χάριν άνθρωπος γίνεται. Έν δύο οόσίαις
διπλαϊς 'Πάντως ταίς φύσεσι, δι'Πλαίς ταίς ένερyείαις:. ( 1 8).
2. Ό Συμεών έν τt;l "Προτrαρασκε~ "Πρός μιιστικfιν τελείωσιν δΕν ύτrερτιμq
τήν νηστείαν καΙ τcΧς άλλας κακώσεις τοu σώματος. 'Ομιλών περί Γεωργίου
τινΟς άξιωθέντος νa τελειοποιηθ6 εΙς άνθρωπον έπουράνιον τονίζει, ότι ούτος
cμήτε χρόνους "Πολλοuς ένήστευσεν η άyριίπνησεν η άλλους &yώνας άσκητι
κοι'ις Εκαμεν, άλλΟ: μήτε ποτέ του έκοιμήθη χάμω, μήτε τρίχινα έφόρεσε, μήτε
καλόγηρος έγινε, μήτε ά'Πο τόν κόσμον άνεχώρησε σωματικά>( 19 ). Έθεώρει
δμως δ Συμεών άνσγκαίαν τιΊν έyκράτειαν έν ή\ τροφ(l, cάδύνατον δε καΙ τήν
σάρκα τιf> κόΡ(ι) τών βρωμάτων έμπιπλψ καΙ "ΠVευματικώς τής νοερaς καΙ
τΟν Λόγον τοίι ΘεοΟ έν ταί'ς καρδίαις fιμών φς

θείας έτrατrολαύειν χρηστότητος:.( 20 ). ΤιΊν νηστείαν δ μαθητi}ς τοίί Σvμεων Νι
κήτας iϊθελε «λελοyισμέvην:.( 21 ), δ δΕ. Συμεών συνίστα cνηστεύειν τaς τρείς
τεσσαρακοστάς:., άλλΟ: καΙ κατa cτaς ύ'Πολοί"Ποιις ιΊμέρας τοίι χρόνου άπαξ
τi}ς fιμέρας έσθίειv, έκτός Σα66άτοιι καΙ Κυριακής καΙ έορτί}ς, άλλ' ούκ εΙς
κόρον:.( 22 ).
.

Έξ έτέρου ο Συμεών καΙ οΙ κατ' αίιτόν μυστικοl δΕν παραθεωροϋσι κal τa
μυστήρια, εΙ καΙ δΕν ένδιατρίδοιισι "Περ\ αότά, μεθ' ης καί "Περi τήν νοερ(χν
'ΠpοσΕU)(ήν tιrιμονi\ς. Ούτω "Περί τοϋ

βαπτίσματος

καi τής tξομολογήσεως

γράφει, δτι ctbro τοiί θ ε ί ο υ βαπτίσματος τήν τών fιμαρτημένων λαμ6ά~
vομεν άφεσιν:. «καΙ τ6 "Παpουσίq: τοϋ Άyίοιι Πνεύματος c5ιyιαζόμεθαι, tιrειδiι
δΕ cμετa το βατrτισθήναι ι'ιμaς πρός τrοvηρcΧς καί αlσχρCι:ς πράξεις έκκλίνοντες
καi αότον τΟν άγιασμον εΙς άπαν άποδαλλόμεθα, μετανοlq: καΙ έ ξ ο μ ο λ ο y ή
~εI

καΙ δάκpuσι, κατa άναλοyίαν τήν άφεσιν 'Πρότερον τών ιΊμαρτημένωv λαμ·

6ώιομεν καί οίίτω τόν άyιασμον μετa τής άνωθεν χάριτος:.( 23 ). 'Επί πλέον
δ Συμεών σννιστQ: cτrpo "Πάντωv ά'ΠαντcΧν εΙς τaς έκκλησιαοτικaς συνάξεις
καΊ ύστατοv ίιtrοχωρέlν· έκτος άνάyκης μεγάλης· μάλλον δΕ έν τιf> ορθρφ καί
τQ λειτοιιρyίιp ά'Παντ&ι( 24 ). 'Ομιλών δΕ "ΠΕΡΊ έαυrοίι δ Σvμεων λέγει, cέγώ
λοιπόν, άδελφοί μοιι, μήτε νηστείας 1rολλaς καi ύ'Περδολικaς Εκαμα, μήτε ά
γριιπνίας,

μήτε χαμαικοιτίας,

άλλα μήτε άλλαις "Παρόμοιαις σκληραyωγίαις

τοίι σώματος ύ'Περδολικαiς, άλλα έyνώρισα τήν άvαξιδτητά μου, έστοχάσθηκα

τaς άμαρτίας μου, έκατηyόρησα τΟν tαιΠόν μου καi έσώ~κα ... Καi μέ όλί~

(17) ..Εν~' άνωτ. e1ελ. 431.
(18) Migne 120, 525 παοά Στεφανtδu lνtt' dνωτ.
(19) Λόγος περi πί.στεως ... Φιλοκαλtα των tεQών νηπτικwν 'Έκδοσις Π.
λd.τη 'AMjνw. 1893 τόμ. _II <1ελ. 510.
(20) Κεφάλαια ΠQσ.κtικ4 καt &εολο-yικά § 1te1"C' Aύt6D. <1ελ. 153.
(21) Δευτέ.οα. φυ<1ικών κεφαλαίων έκατcνντάς § oit' Aύt6D. σελ. 202.
(22) Κεφάλαια ΠQΟ.κ'tικa κα\ &εολο-yικά § Qμ6' Α'ύτόD; σελ. 169.
(23) Κεφάλαι.α π.οακτικa κα\ &εολογικά. § οδ' αύtό~. <1ελ. 159.
(24) Αύτό~. Qλζ' σελ. 168.
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γα λόγια tιτίστεuσσ. μοναχa εiς τa λόγια τοΟ ΘεοΟ καί μt tδέχθη ό Κύριος
καΙ Θεός μου μt αότiιν τήν 'Πίστιν:.( 26 ). Προχωρών δε όρίζει την "Πίστιν ώς

«ΤΟ διa Χριστοv uπέρ της αότοϊι. έντολης άτrοθανέίν κα1 τόν θάνατον τούτον
ζωi]ς πρόξενον εΤναι Πιστεύειν• τiιν τrrωχείαν ώς 'Πλοϋτον λογίζεσθαι, -rήν
είιτέλειαν καΙ έξοuδένωσιν ώς δόξαν τί;J δvτι καΙ 'Πεpιφάvειαν:. cμάλλον δε κε

κτi\σθαι τον άvεξιχvίαστον "Πλοϋτον τi\ς έτι'ιγνώσεως τοΟ Χριcrrοίι καΙ τrηλΟν
η κατrνοv άπαντα τα δρώμενα καθορ~( 26 ).
3. Προκειμένου ήδη νό: έπιτύχr.1 ό άνθρωτrος εΙς τiιν θέωσιν αότοΟ, δέον νa έ
χωμεv ύπ' οψιν, δτι κατa τόν μαθητήν τοΟ Συμεών Νικήταν cτρείς εlσι τάξεις
έν τοί'ς τrοιοιιμένοις τaς 'ΠρΟΚΟ'ΠcΧς τών τελειοτrοι6>ν άναδάσεων, fι καθαρτική,
ή φωτιστικη καΙ fι μιιστική η έστι καί τελειοτrοιός:.. Κα1 fι μΕν cκαθσρτική,
τώv ήδη πρός ~ώνας !εροuς εΙσαγομένων έcrri καί ίδιον μέν αότής fι άιrόθεσις
τής μορφης τοΟ χοϊκού άvθρώ'Ποιι καΙ ή άμ~ίεσις τοΟ καινού Φιθρώπου, έργοv
δ& το μί'σος τijς ϋλης, fι τηξις της σαρκος καΙ fι διa καταWξεως κάθαρσις τοΟ
νοίί άπο 'Παντος μολυσμοίί · σαρκός τε καί 'Πνεύματος:.. Ή ~ωτιcrrικη δΕ τάξις
«Τών έξ Ιεpων άγώνων προκοψάιιτων έστlν εΙς 'Πρώτην άτrάθειαν· lρyov δΕ ι'ι κά

θαρσις τοίί νοός, t'ι διa .τοίί 'ΠUpΟς γινομένη τοίί θείου, fι τών όφθαλμών τijς
καρδίας νοερa άποκάλιιψις, fι έ'Ιtίγvωσις τών θείων κdί dνθρωιr(νωv "Πραγμά
των». «Ή δΕ μυστικη καί τελειο'Ποιος τάξις ίδιον έχει τό περί τaς ώιω τά

ξεις γενέσθαι τών ούραvώv καί τί;J τrρώτft) φωτί "Πλησιάσαι καΙ τa βάθη τοϋ

Θεοu έρεuνijσαι διa τοΟ Πνείιματος:.( 2 1).
·
4. Πρός κάθαρσιν άπαραίτητα κατa Συμεών εΤvαι cτό 1riνθος καΙ τa δά
κρυα:., ανw τών ό'Ποίων cούκ Εστιν έν fιμ'ίν μετάνοια οόδέ &ληθiις μεταμέλεια:..
Πρέπει δΕ νcΧ καταστ6 τις καθαρός τ6 καρδίςι, ίνα ίδ~ τόν Θεόν, καθαρcΧν δε
καρδίαν οόχί μία άρετή, ί:ιλλa 1rδ:σαι όμοίί ώς εi'Πείν, olcwεl μία τις οδσα καί
είς άκρον κατορθωθεiσα πεφύκασιν έκτελεiΥ:.( 28 ). Δf:.ν άρκεί δέ τις C"Πάντων
τών άλλων "Πραγμάτων όμοΟ καί χρημάτων:. νa καταφρονήσι;ι, όλλ' εΤναι ά
vάγκη «καί τών βιοτικών έvθuμήσεών καΙ τών "Πονηρών έwοιώll) νcΧ tλευθερώσr.1
«τον τijς ΨUΧι1ς όφθαλμδν:., διότι άλλως «οόκ δψεταί "Ποτε τό νοητον φώς '!'Ον
Κύριον fιμών Ίησοϋν Χριστόν:.( 29 ). cAI βιοτικαί μέριμναι καi 1rδ:ς προσπα
θείας τρό'Πος είιτελι;>ϋς καΙ σμικροτάτοu 1rράγματος τiιν ~ίσαν t.ν άρ
χαiς θέρμην της καρδίας· έξαφcχνίζει:.( 30 ). «"'Ωσπερ κάλυμμα tv όφθαλμοίς έ
πιτεθέv, οϋτω λογισμοi κοομικοl καi βιοτικαi έvθυμήσεις έv όφθαλμί;J ψυΧής

γίνονται» έμ"ίrοδίζοιισαι ίνα ίδωμεν «Τρανώς τό• ψώς ΤΟ άληθινόν:.( 31).
5. Οϋτως ό vοίίς άποστrώμενος των βιοτικών μεριμvών κυριαρχεί

έαιιτοΟ

καi δΕν διασκεδάννυται εΙς 'Πολλά μέρη, όλλcΧ «γίνεται έαvτοΟ ύιrό τών σο
φοποιωv έλλάμψεων καi νοημάτων καταίιyασθείς· καΙ fι ΨUχiι συμ'Πτυσσομέ

·νη εΙς ένάδα θεοειδώς έν άvτi 'Πολλών έτεροτήτωv γίνεται:.( 32 ). Έν ηj κατα
στάσει ταύτι;ι ό vοίίς έμπερικλείεται «τί;J σώματι· καί μάλιστα τ(j:ι έν τί;J σώμα

η ένδοτάτφ σώμcrrι, δ καρδίαν όνομάζομεν:.( 33 ). Διa τοΟ τοιούrοιι δε περιΟ
ρισμοί) τοΟ νοί) έ'Πιτιιγχάνεται ι'ι fισυχία, f\τιι; «τον lρι.Πα τijς τοίί θεοΟ ά
γάπης έκ καθαρότητος καρδίας καi ήδονfjς κατανύξεώς σφοδρότερον tπανά
'Πτοιισα λUει την ψιιχfιν τώv δεσμών τών αΙσθήσεων:. καί «άvάyει ε(ς -n'ιν 1ε

ρaν καΙ θείαν τελείωσιv»( 34 ), Οϋτως έτι'ιτιιγχάνεται c~ "Πρός έαιιτόν στροφή

{ 25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(32)
(33)
(34)

Λόγος :π:εοt :π:ιστεως εt~ δημώδες U\(ωμα μεtενεχ&ε~ :π:αοά Migne 120, 693.
Κεφάλαια ΠQ<Ικτικά § α' l~' dνωτ. σελ. 151.
ΤQί-rη γνωσ-rικών κεφαλαίων έκαtονtάς § μα'-μδ' Μιt6&. σελ. 214.
Κεφάλαι.α Π()ακτικά ... §§ ξ&' καΙ. 01' Αύτό&. Ο'ελ. 159.
Αύτό&. § κ6' l~' άνωτ. Ο'ελ. 153.
Αύτό-6-. § ξγ' lν&' dνωτ. Ο'ελ. 158.
(31) § κγ' lv&' άνωτ. 11ελ. 153.
Νικήτα τοιτη έκαtοντάς § ιη' αύτό&. σελ, 210.

Γοηγορ(οv Παλαμii 'Τπέο τών ίερώς ήΟ'UχαζόVt'ων. Φιλακαλlα Ο'ελ. 302.
Ν&κήτα -ro(tη γνω11tΊ.κων κεφ. έκατοντaς § κδ' καt κε' lv&' dνωτ. 11ελ. 211.

-58τοϋ νοίJ», έτrακολοιJθεί δε εΙς τιlν στpοφι)ν ταύτην «ι'ι τrρΟς τοv Θεόν άνοδος:.
τού vοίί, f'\τις «δι' εύ)(ijς μΕν ένερyεϊται τfιν άρχήν, εύ)(ής δt σvνετrτυyμένης,
Εστι δ' δτε κα1 διεξοδικωτέρας,
δ
κ α 1 έ ρ y ω δ έ σ τ ε ρ ο vΟ:ν δt δια.
καρτερ'ξ\ τις έν Π,\ τοίί νοίί ταύτr.~ σννελίξει κα1 τf.i προς το θεiον ό:νατάσει,
βί~ lσxupQ: τό πολvπόρευτον τιϊς διανοίας άyχων τής οΙκείας, νοερώς πλη
σιάζει τι;> Θειf> καi τιιyχάvει τώ\• άρρήτων καί γεύεται τοϋ μέλλο\rτος αlώvος
καi αlσθήσει voεpq yιvώσκει, δτι χρηστος δ Κύριος καθά'τrερ καί ό Ψaλμφ
δός φησι Γεύσασθε καi ίδετε δτι χρηστός δ Κύριος»( 35 }. 'Υπάρχει δηλαδη

καi αίσθησις νοερά. Καi όπως αί σωματικαi αΙσθήσεις τa αiσθητa άντιλαμ.
δάvοvται, οίίτω καi αί νοεpαi αΙσθήσεις «τa vοητa τρωιως έποπτεύουσιν», «δ
δε μη όρών καi άκούων καi

αΙσθανόμενος πνευματικώς νεκρός έστι, μι) ζC>ν

yάρ έστιν έν αότιf> δ Χριστός:.( 36 ). Καi «καθάπερ τι;> σώματι ήμών αΙσθήσεις
πέντε εlσίν», «ούτω καi τ~ ψUΧ'ξ\ κατa τόν αότόv άριθμον πέντε αiσθήσεις εlσί·
νοϋς, λόγος, αίσθησις νοερά, γνC>σις καi έπιστήμη»( 8 1).

«01

τfiς παγκοσμίου

δε αΙσθήσεως ρήξαvτες τa δεσμa» καi άπα1πασθέvrες τijς άπό τώv αΙσθητών
τοίί κόσμου άmχσχολήσεως «έν έλεuθερίQ: πάσης δουλείας διάγουσι τώv αlσθή.
σεωv, μόvφ τι;> Πνεύματι ζώντες καi αότ~ προσομιλοΟοvτες, ώς Uπ' έκείvου κι·
vούμεvοι, δι' οό καi τοίς δμοοvσίοις Πατρi καi Λόyφ σuνάτrτεσθαί πως εlώθα

σι καί εν 'Πνείίμα κατa τον Παϋλοv άποτελεϊσθαι»(3 8 ). Οότοι «ίrπο τοϋ θείου
Πνεύματος παρακαλούμεvοι, ώς yαλήνην καi καθαρΟcν τι)ν καρδίαν κτησάμε·
νοι ι'ιδοvής καi yλvκύτητος άφάτου πληροίίvται ίnro τώv χαροποιώv δακρύων
τίlc; κατανύξεως:.( 39 ) «καΙ αότίκα τa δάκρυα ώς Uδατα πηγής έκδλύζουσιν
έξ αUτijς), «πάσης εύφροσύνης έμτrιπλώντα αίπιϊς τήν διάνοιαν καί θείου φω
τός-:.(04). Προδήλως τa δάκρuσ: ταVτα εΤναι διάφορα των έιr'ί μετανοίQ: έκρεόv
των. ΕΤναι ταύτα δάκρuα τοίί έχοντος «Εvδον αίποu το φώς τοίί παναγίοu Πνεύ
ματος:., δστις «μή φέρων δρCιν» το φώς τοϋτο, «ίιπάρχει ώσπερ έξεστηκώς,
τοiς δάκρvσι δε καταντλούμενος άεvάως το πίίρ έξάπτει τοίί πόθου σφοδρό
τεροv, έντείιθεν δε δάκρυα προχέει πλειόνως καί τf.\ τούτων έκχύσε.ι πλννόμε.νος
λαμπρότερον άπαστράπτει· δτε δt δλως έκπuρωθε.ίς ώς φώς γέvηται, τότε
πληροi/ται τΟ φάσκον ΘεΟς θεοίς ένούμεvός τε καί γvωριζόμε.νος)( 4 1). Άτrο
κτώv δΕ οότος τιlv «άπάθειαν τιϊς ψU)(ijς:. «αότόν τε τον Θεον άτrλαvώς δpq
καi τiιv yεvομένην ε.Ις αUτον άλλοίωσιν τρανώς κατανοεΊ· δλέπει γaρ άεί τfιν
χάριν τοϋ Πνεύματος τiιv περιλάμπουσαν αίπόν, f}τις καί ενδυμα καλείται
καi βασίλειος άλουρyίς· μάλλον δΕ δπερ αάrός έστι Χριστος ό Κίιριος- εΤτrερ
αUτον οΙ είς αUτον πιστεύοντες tιτε.νδύονται:.( 42 ). Ένούμενος δΕ μετa τοϋ Χρι
στού, καθ' δσοv προκόπτει έν ~ νέQ: ταύτι;ι ζωf.\, c.ταίς πvεuματικαϊς αότοίί
μεθηλικιώσεσι συvαuξάνεσθαι πέφυκε καi ό Κύριος J'ιμώv Ίησοίίς Χριστός»,

εΙς τρόπον ώστε δταν τελειωθ() cμε.τa το πάσας διελθεiν τάς ιΊλικίας ΧριστοΟ
εΙς το πάθος καταντ~ των πειρασμών κατa τον έκείνοιι σταυρόν:.( 43 ). «Πaς
δΕ βαπτισθείς έν Χριστ<'\3 6φείλει τaς μεθηλικιώσεις τοϋ Χριστού φθάσαι:.. Οϋτω

cιΊ μεταμόpφωσι~ τοίί Χριστώ γίνεται κα1 bι τφ 'Π"ροκδπτονrι, δταν οδτος
έιτιτύ)(r.1 τiιv «Τοί/ θείοv ψωτος θεωpίαν» καi ι'ι c.cΧvάληψις) οταν ούτος άναχθ~

&

(35) ΓιnrvOQίou Παλαμά ΠεQi προσευχη~ καί κα~αΦτητος κ<ΙQδία~ lνlt' άνωτ.
306.
(36) Γρηγοοίου Σιναtτοu Κεφάλαια §§ 7 ζ' και 7 η' lν~' dνωτ. σελ. 253.
(37) Νικήτα ποώτη έκα.τοντι'ις § ι' εν~' άνωτ. σελ. 175.
(38) Νικήτα ΠQώτη έκατοντaς § κ' eν6' άνωτ. σελ. 177.
(39) Αύτόlt. § 'ξ~' εν~' άνωτ. σελ. 184.
(40) Δε'ΙJ'tέοα έκατοντaς § με' Εν~· άνωτ. σελ. 197.
( 41) Συμεοον κεφάλαια πρακτικ.cl § 'ξ η' εν~· άνωτ. σελ. 158.
(42) Α\ι~ό~. § νη'-ν~' fν~' άνωτ. σελ. 157.
(43) ΝιΚήτα 111 έκατοντaς § ν' Εν~' dνωτ. σeλ. 215.

σελ.

-59εΙς τήy <<πρΟς τόv ΘεόΥ έκστασιΥ καΙ δ:ρτταγήν τού vοό~( 44 ). Ή νοερ(χ δt
προσευχή, ή άvάγουσα ΤΟΥ νοw εΙς τι1ν τοίΊ θείου φι.πος θεωρίαv, δέον νa yί
yεται κατa τόν Συμεών( 45 ) ούτως: Τρία πράγματα δέον νa φυλάττωνται. πpω
τοΥ «ή aμεpιμyία aπό κάθε πράγμα τόσον εϋλογοv, δσον καi avεύλογον~. «ΔείJ
τεροv συνείδt,σις καθαρa εΙς δλα ό'ιτοίΊ νa μη σε έλέγχr.Ι

πρ&γμα καi τρίτον άπροσπάθεια τελεία χωρiς
κανένα κοσμικόv πρ&γμω. «'Έπειτα κάθισε εΙς
χοv κατa μόvας εΙς μίαv άκραv καΙ μάζωξε τόν
καi μάταιΟΥ καi τότε aκούμδησε εΙς το στfιθός

1\

συνείδησις εΙς κανέΥα

να κλίνr.~ 6 λογισμός σου εΙς
lvα τό'Π'ον παράμεροv καΙ ήσυ-
νοw σου ~ κάθε προσωρινΟν
σου τό κάτω σιαγόvι σοv, διa

νa προσέχΥJς με αίιτον τόν τρόπον μέσα είς τΟν έαvτόν σου μΕ. τόν voϋv σου
καί μΕ. τa αΙσθητά σου μάτια· καi κράτει όλίyοv τήν όvαπvοήν σου, διa va

έxr.~c; έκεΊ τόv νοVν σου, νa εύρr.~ς τόν τόπον όπού εΤναι ή καρδία σου καΙ tκεΊ
νa εΤναι δλως διόλοv καΙ ό vοϋς σου:.. Ή εύχή,
όποία εΙς -rήν στάσιv αίιτιlν
καi προσοχιlν διa τού νοός δέον να έπαvαλαμδάvεται εΤναι τΟ Κύριε 'Ιησού
Χριστt έλέησόv με. Ή έπανάληψις τής εύχf\ς ταύτης δέον
γίνεται μετ' έπι
μονijς, «ποvών δΕ τοuς ώμους καi τήv κεφαλfιν πολλάκις άλyώv> δέον
καρ
τερι;ί τις «έπιπδνως καΙ έρωτικως ζητ&w έν καρδί~ τον Κύριον, βιαστων γάρ
έστιv
βασιλεία τού Θεοίί»( 46 ). Ή εUχή αύτη δέον να εΤvαι «άένναος μή λή
γουσα άπο τής ΦUχfις διa πάσης ιfιμέρας καί ννκτος:. καΙ δι' αίιτfις cτοίις έαv
τοϋ λοyισμοι'ις bησυvηyμένους:. έχων δ εUχόμενος καi cτά βάθη τού ΘεοV
άνορρύττοvτας καi ζητοϋvτας έκείθεν yεVσασθαι τό yλυκύτατοv νάμα τijς θεω
ρίας» καταλήγει νa tιrιτύχr.Ι «τΟ κολληθijναι Θειϊ> ,.ήν διάνοιαν καi εv πvεϋμα
μετ' αύτοίί χρηματίσαι:.( 4 Ί). «Τιί> Ερωτι δέ όλικως τρωθείσα ι'ι ψυχή αύτσU
έκστασίv τινα ξένην καi θείαv ύφίσταται καi εΙς yvόφον θεολογίας έv άρρήτ41
σιγι;ί εΙσέρχεται καΙ το κάλλος καταvοεϊ ,.οίί δvτος t.v φωτi vοημmων άφράσ,-ου
σοφίας»( 4 8). «Φωτιζόμενος δέ Άyί<tJ Πνεύματι καΙ τa άyαθa έκείvα iί π α ρ

1\

va

va

1\

καΙ vοεpως δρών ά όφθαλμος οίικ οtδε καi οuς ούκ ήκουσο, cέav άποσπασθQ
έκ τής τωv τοιούτων θεωρίας ύπό τινος, λuπηθήσεται καΙ θλιδήσεται:.( 49 ).
ΆvαΠ"fύσσεται οϋτως lρως πρΟς τον Θεον καΙ τa θεία, άyάπη δε προς τrάv

τας το\ις άvθρώποuς, t.κ τοιi έρωτος δΕ τούτου προέρχεται 'Π'ροίον ι'! yλυκερcΧ
καΙ Ιερ<Χ παράκλησις τοίί Παρακλήτου, ήτις «τοίς μή λαδοίiσι πεipcrv σχεδΟν
άvήκοuστδς tστιν, ώς άρρητος· εΙ yaρ γλυκύτητα μέλιτος, οόδείς όvαγyελεί
τοίς μη yευσαμένοις, πως άρα τfjς ίερiiς έκ ΘεοΟ χαράς καΙ χάριτος -rήν 1\δο
νήν, τοίς μη πεrrειραμέvοις διηyήσεταί οrις;:ο( 5 Ο).
6. Το φώς δΕ ίrrrό τοU δ1τοίου αόyάζεται 1\ είιτόνως tv θερμδτητι καθαιρο
μέvη δι' άσκήσεως ψυχή, άξία καθισταμένη «εlς άξίαv καΙ όμιλίαv Θεο0»(51)
καΙ ίίιrαρ καί γρηγορούσα θεωμέvη τά οίιράvια άyαθά, cδλολαμ'Π'ής yεyovuiα
tκ τίiς τοΟ Πνεύματος έλλάμψεως;ρ( 52 ) καΙ άξιοuμέvη clδεϊν οίι ,.α 61τίσθια τoij
ΘεοΟ, άλλ' αύτόv τον Θεόν έν ηj δόξr.~ αύτού:.( 53 ), tθεάσατο αίιτος ό Συμtωv
καΙ δτε έχειρστοvε.ίτο εΙς πρεσδύτεροv cάιrλοw μέv καί άvείδεον, -ιrλiιν ώς
φ6)ς:.( 54 ). 'Αναφέρει δέ καΙ περi ,.ου μvημοvευθέvτος άvωτέρω Γεωργίου, δτι

(44) Γοηγοο(ου Σιvαt-rou f-rεοα κεφάλαια § α' ~ν&' dvω-r. σελ. 263.
(45) Πεοt -rώv τοιών τοόπων τijς προσευχής έ'ν&' dvωτ. Ο"ελ. 516.
(46) ΓοηyΟQLοιιι Σιν. Πεοt -rσii πώc; κα&έζεσ&αι τον ήσυχάζοντα εl.c; tfιν ε~χήν ...
~ν&' dνωτ;. σελ. 273.
(47) Νικήτα ΙΙ ~κατοντac; § οδ'-οστ' εν&' άνω-r. σελ. 202.
(48) Τσϋ αolrroiί ΠΙ έκατGντdc; § νγ' l'V'I}' dνωτ. σελ. 216.
(49) Συμειhν κεφάλαια ποmι.τι.κά § :π:σ-r' -πζ' lν&' άνωτ. ι1ελ. 161.
(50) Γρηγ()QίΟ'U Παλαμά :π:obc; Ξένην μοναχfιν lv&' άνω-r. Ο'Ελ. 295.
(51) Νικήτα 11 έκατGντdς § :π:e1τ' lv&' άνωτ. σελ. 204.
(52) ΙΙΙ έχατοντάc; § μη' lν&'άναιt. σελ. 215.
(53) Αύτ6&. § πβ' lνi>' dνωτ. σελ. 222.
(54) .Σvμειhν κεφάλαια § Qνβ' κα.t ονγ' l'V'6' dνω-r. Ο"ελ. 171 "αί 172.

-80ένί;> '11'pοσηύχετο «Εξσψνα Ελαμψεν ~1ς cnhόν μία λάμψις θεϊκή κcxl έyέμισεv
ά'τrο το φως έκεϊνο δλος δ τόπος καί ό νέος έκε'Ινος lμεινεν tκστατικος καi
άλησμόνησε τον έαιπόν τοιι καί μήτε έκαταλάμ6ανε τότε &νίσως καl έπατοU

σεν εΙς τ11ν γην η στέκεται εΙς τόν άέρcn cκαί άντα:μώθη δλος καί fyινεν fvα
με τό ψως έκείνο τό θεϊκον καί τοι) έφαίνετο πώς έγινε καί α&rος ψC)ς καί
"τον δλος γεμάτος δάκρυα καi ά'τrο μίαν χαράν &νεκδιήyητον. Καί ύστερα άπο
τοVτο &νέ6η δ νοϋς του εΙς τοuς ούρανοιJς καί έκεί εΤδεν άλλο φώς πλέον λαμ
τrρ6τερον»(55). Κατa δΕ Γρηyόριον τον Παλαμάν «νοίi κατάστcχσίς έστιν, uφος
νοητον ούρα ν ί φ
χρώμα τ ι
παρεμφερές·
καΙ το της 'Αγίας Τρι
άδος κατec τον καιρΟν τfjς τrροσευχης
έ τr 1 y ί ν ε τ α 1 Φ ώ ς:.. "Όστις δε
θό: f\θελε νa ίδι:t «τι)ν τού νού κατάστetσΙν, στεpησάτω έαuτον τrάντων Τ~ν νοη
μάτων, καί τότε οψεται αύτον σ α "Π φ ε I ρ <ι) η
ο ίι ρ α ν ί <ι) χ ρ ώ μ α τ I
τr α ρ ε μ φ ε ρ η). «'Όταν δt άρξηται δ νοίις έν πολλi,\ αlσθήσει γεύεσθαι της
χρηστότητας τοϋ Πνεύματος. τοίι "Παναγίου, τότε όφείλομεν εlδέναι, ότι άρχε
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ται fι )(άρις ώστrερ trrίζωyραφεί'ν εΙς το κατ' εΙκόνα το καθ' 6μοίωσιν». «Το
τέλειον δΕ της δμο1ώσεως έκ τοίi φωτισμοί) yvωσόμεθα».. Μόνον δε τότε δ πι ..
στΟς ά'τrοκ~ τι)ν τελείαν πρΟς τον Θεον καi τον πλησίον άyάπην. «ΈΟ:ν yap
μη τελείως τό καθ' δμοίωσιν διa τοίί θείοιι φωτος ά"Πολάδι;ι 6 νοCις, τrάσας
μtν τcΧς άλλας άρετaς iχειν δύναται, της δΕ τελείας άyάπης έτι άμοιρος μέ
νει:.(56). Οuτως έyyίνεται έν τf.\ ψυχf.\ «δ έyκάρδΙος» τrρ{;)τον καί εΤτα: «δ έι<
στατικος έρως τών έν άyάτrι;ι

τελειωθέντων,

άμφότεροι

δε τον ένεργούμεvον

νούν τfjς αΙσθήσεως έκδάλλοvσι» καi «μέθη» τίς ε!σι «Πρός το κρεί'ττον τώv

κατa φύσιν φρενών τοCι τrvεuματος»( 5 1).

Καί

καθως

6

Συμεων 'Π'εριyράφων

τι)ν κατa τι)ν έμφάνισιν τοίί φωτος έρωτικήν τcχύτην κατάστασιν καΙ έκστα

σιν λέγει: «έξαvατέλλει έν έμοi ένδοθεν τής ταλαίνης καρδίας μου ώς ήλιος
η ώς t'\λίου δίσκος σφαιροειδής δεικνύμενος, φωτοειδής. "'Ατrαντα τa μέλη μου
άκτίσι καταιιγάζων, όλος περιπλεκόμενος, δλον καταφιλεί με, δλοv τε δίδω·
σιν αίιτον έμοl τί;> άναξίeι:ι καi έμφοροίiμαι τής αίιτοu &γάπης καΙ τοu κάλλους
καl ήδοvής καi yλυκσσμοίι έμτιίπλαμαι τοίί θείου. Μέλη Χριστού yινόμεθα
καi χεiρ Χριστος καί ποί)ς Χριστός, κινώ τήν χείρα καί Χριστος όλως ή χείρ
μου Εστιν)( 58 ). Χαρακτηριστικον δΕ ώς τrρΟς τον έρωτα τοίίτον σύγγραμμα
τοίι Συμεών εΤναι τό tπιyραφόμενον «Τών θείων ϋμvων έρωτες», έν τcj) δποί(ι)
μεταχειρίζεται έρωτικaς έκφράσεις πρΟς παράστασιv τi)ς άyάπης καΙ τής ένώ
σεως της άνθρωπίνης ψυχης μετa τοu Χριστού. Ό Συμεων έκτος τούτου συνέ

γραψε καΙ 145 «κεφάλαια Πρακτικ~ 1<αl θεολογικΦ καθως καΙ όμιλίας.
' 7. Τοσαίiτα τrερ'i τfjς Βύζαντινίiς μιιστικης θεολογίας, έΚτε.vή μέν, άλλ' ά'τrα

ραίτητα, έφ' όσον αVτη έκυριάρχησε τού μοναχικού βίου της τrεριόδοu ταύτης
άναδείξασα τοuς λεyομένους Νητrτικοίι<; Πατέρας, έκπροσωπουμένη δε καi
ίnτο δύο διαπρεπών θεολόγων, τοίί Νικολάου Καδάσιλα κα'i Γρηγορίου τοίi
. Παλαμά ήγαγε καi εΙς τaς την όλην ΒυζαντιviJν έκκλησiαν άπασχολησάσας
Ήσuχαστικaς Εριδας.
Κα'ί δ μεν Νικόλαος Καδάσιλας (περί τa 1290-1370) Uτrηρξεν εtς τών μάλ~
λον διακεκριμένων θεολόγων της έποχης του, μuστικος μέv, άλλ' ά"Ποφvγων 'Π'ά
σαν ίnτερδοληv καί περισσότερον τrαvτος άλλου μυστικού άντιληφθεic; τήv μεyά·
λην σημασίαν τών ίερ6}ν καί θεοσιιστάτων μυστηρίων καΙ τrερi ταϋτα ώς κέv~
τρον "iτλέκωv τοuς «Λόγους έτrτa περί της έν Χριστ~ ζωης:., οίτινες ά"Ποτε
λοϊισι το σπουδαιότερον tpyoν του. Όμιλεϊ κυρίως τrερί τών τριών μυστηρίων,

τοϊι Βαπτίσματος, τοο Μύρου καi της ίεράς Κ~ινωνίας, διa τών ότrοίων σwi
σταται ή έν Χριστφ ζωή, ήτις «φύεται έv τί;>δε τφ βίeι:ι καΙ τaς- άρχaς έντείί·

(55)

ΣuμειΟν πεοt

' c;

ινώσεως

w

βίου iεω~ητικοϋ Μ' άνωτ. σελ.

509.

(56) rοηγοQ~ου Παλαμ
Ποος; Ξένην μοναχ1Jν gνD' dνω"t'. σελ. 293.
(51) rοηγοοtου 'Σιναtτοιu. εφίiλά.ια § ν{!-' ~ν&' άνώτ. σελ. 248.
(58) Migne 120, 510, 533, 532 και ,ι;α,φ Β. Σ-ι:εφανtδ'D lvt' dvωt. c1ελ. 430.

-61θεν λαμβάνει, τελειοΟται· δi: έτrl τοΟ μέλλοντος, έπειδαν εlc; έκείvην όφικώμεθα
τfιν ήμέραν»( 59 ). «Διa τών μυστηρίων τούτων των Ιερών &cτπερ δια θυρίδων
εΙς τον σκοτεινόν τοCιτον κόσμον ό ήλιος εΙσέρχεται τfις δικαιοσύνης καΙ θα

νατοΊ μtν τiJν σίιστοιχον τcj) κόσμφ τούτφ ζωήν, όνίστησι δε ηlν ίrπερκόσμιον καΙ
νικ~ τον κόσμον τό φώς τοΟ κόσμου:.( 60 ). Άτrό τής βάσεως ταίιτης ό.φορμώμε
νος διατrραγματείιεταί δ Νικόλαος εΙς τοιJς τέσσαρας τrρώτους λόγους αίιτοΟ
τi}ν εvvοιαv καΙ τήν σημασίαv κα\ τήν cτποuδαιδ-τητα τών τριών τούτων μυστη
ρίων. ΚαΙ τrαροvσιάζεται μέν έτrηρεαζόμενος ίrπό τών συγγραμμάτων τοίί Ψεu
δοδιονιισίου, σuμτrλέκεt δμως τiιν διατrραyμάτευσιν αVτοϋ κυρίως κσl μάλιστα
μετa τής Γραφijς, Ιδί~ τής Κ. Δ., εΙς αύτiιν συχνότατα άνατρέχων καΙ όσον
ίσως ούδεlς τών Ι!ι.λλων μυστικών τrερισσότεροv έξ αότής τοuς "λόγους αύτοu
τrιστούμεvος. Οίίτως εΙς μόνα τa τέσσαρα τrρώτα βιδλία αότοϋ τrαραθέτει
πλείονα τώv διακοσίων χωρίων έκ της Γραφής. ΕΙς τον μικρότεροv τrάντων
τrέμτrτον λόγον όμιλέϊ .ό Καβάσιλας τrερ\ τοϋ "τίνα συvτέλειαv αύτΌ (τί] έv
Χριστφ ζω!]) .τrαρέχεται ~ καθιέρωσις τοίί Ιεροίί θυσιαστηρίου, τrεριγράφωv
συντόμως ,.α- κατa 'iiιν τελετfιν των έγκαινίωv κα1 διεξηγων τα κατ' αύτiιν τrολ
λαχοίί χρήσιν τrοιούμενοί;; καΙ τής ό.λληγορίας. ΕΙς τόν lκτον λόγον όμιλε'ί ό.

Καδάσιλας τrερl τοιJ 4:τrώς αιlίήν (τήν έν Χρ.στcj) ζωήν) ό.τrο τώv μυστηρίων
λαδόντες φuλάξομε~ σwιστών, ίνα «Χριστcj) συνώμεν τΌ τελετι], ταϊς εύ)(αίc;,

τδ μελέτι:ι, τοϊς λογισμοiς:. ότrότε cτrρος τr&σαv άσκήσομεν τήν φuxfιv ό.ρε
τήv, φuλάξόμεv δΕ τiιv ·τrαρακαταθήκηv
κελεύει ΠαuΜς καΙ τήν άιtό τών μυ
στηρίων ήμiν έντεθείσαv σώσωμεv χάρι~( 6 1). ΕΙς τΟv έδδομοv λόγον έξετά
ζεται «ότrοΊος γίνεται δ μεμuημένος τiιν ίrπο των μuστηρίωv χάριν φuλάξας τΌ
τrαρ' έαvrοιJ στrουδΌ:.. τ ο δλοv Ερyον κατα τΟν Mτraλ&vov cδιέτrει Χριστοκεv

f\

τρικόν τrvείίμα καΙ τrqρίσταται αUτος δ Χριστός έvερyών έv έκάστφ των μυ

στηρίων· "Πάντα γίνεται 'Π'λάστής, Ο:λείτrτης, σuvαyωvιστής, τό μΕν λούων, το
δt' χρίωv, το δt τρέφων)(6 2 ). Ή διακρίνουσα τοUς μuστικοuς pσιτη πρΟς τfιν
ό.λληγορίαv έκφαίvεται πρόδηλος καί τrαρcΧ τcj) Κα6άσιλq έν τcj) Εργφ αύτοΟ
«'Ερμηνεία τijς θείας Λειτουργίας:.. Διεκρίθη καΙ ώς έκκλησιαστικος Ιεροκήρuξ
ώς έμφαίvεται Εκ τιvωv εΙ~ άτrλοίίv καΙ σαφές ϋφος δημοσιΕ!)θέvτων λόγων του.

~λλλα Εργcχ αίιτοίι κcxl

cx1

τrερισaότεραι έτrιστολαί του τrαραμέvουσιν άνέκδοτα.

~Εγρcχψεv άκόμη καΙ κατ* Λατίνων, κατa δΕ τας ήσυχαcrrικaς eριδας ύπερή
στrισε τον Παλαμav γράψας cκατa τών Γρηγορά καΙ Άκιvδύvου παραληρημάτων:..
8. Ό δΕ Γρηγόριος Παλαμάς ( 1296-1359), γόνος έτrιφαvοιJς οΙκογενείας,

έκ νε.αράς ήλικίας καταγινόμενος τrερί τε τήν θεολοyίαv καί Πιv Φιλοσοφίαv
καί μάλιστα τι1ν άρiστοτελικήν, έτράτrη ένωρlς τrρός τον μοναχικον βίον, δια
γαγών έrrl Ετη μακρά βίον αόστηράς άσκήσεως καl ήσυχίας έv δγίφ ·ορει
καί άλλαχοιJ. Συyγράψας τrολλά, ό.σκητικά, ι'ιθικά, καθως κατa Λατίνων εΙς

άτrόκροuσιν τijς προσθήκης τοίί filioque, καταλιτrωv δε καΙ

43 δμιλίας, δ

τrως καΙ πολλaς έτrιστολάς, αίτιvες τrαραμέvουσιv άvέκδcποι, άvεδείχθη εΤς
τώv διασημοτέρων θεολόγων τής Βυζαντιvijς τrεριδδοu, καταστaς περίφημος
δια το πρωτεύον μiρος, δτrερ Ελαδεv εΙς τcΧς Ήσυχαστικaς lριδcχς. Αόται έ

(f

ξερράyησαv έξ οτου Βαρλαaμ δ ΚαλαδρΟς
1350), κάτοχος τϋc; έλληνι
κης γλώσσης καί γραμματείας, σuyyράψας δΕ καί κατcΧ τοΟ πρώτείου τού
πάπα κcxl ~ατa τής tκπορεύσεως τοίί 'Αγίου Πνεύματος καί έκ τού YloO,
ό.λλ' έν τέλει άτrοκηρίιξας τa συγγράμματά του ταUτα καΙ ιΙπό τοίί πάιrα
Κλήμεντος Ε' προχειρισθείς εΙς έτrίσκΟ'IrΟV Ίέραιcος τijς Καλαδρίας, δτε εύ
ρίσκετο εΙς Κωvστcχντιvούπολιν έχαρακτήρισε τούς έv δyίφ ·Όρει φυχαστaς
ώς όμφαλοψU)(ίτας f\ όμφαλοσκδτrοuς, Ιδίι;τ, διότι οδτοι διετείvοvτο, δτι το φώς,
δτrρε Ε6λεπον άσκοΟvτες τήν vοερCι:v 'lrpoσεuxήv ( Κιίριε 'I ησοιί ΧριστΕ
έλέησόv με) ήτο άκτιστον. Κατ' αύτόν το ψως τοCιτο τrρέπει vCι: εΤvαι

(59) Βιδλ. Α. Migne 150, 493.
(60) A-ln6&. 504.
(61') Migne aitt6&. 684.
(62) 'Έν&' dνω-r. 167.

-62κτιστόν, tφ' δσ~ ύιτέπιπτεν εΙς δρασιv. Διότι μόνον το κτιστον εΤvαι δρώ
μενοv. «Ούδtν δΕ άκτιστον εΙ μη Θεός. ΕΙ ΟΟν μήτε κτίσμα το φώς έκεϊvο,
μήτε ΘεοΟ οοοία (Θεοv yap ούδεlς έώρακε πώτrοτε) τί λοιπόν η δuσι λα
τρεύειν θεοίς, ένl μέν τών πάντωv δημιοvργιf>, δν καΙ άόρατον πάς τις

μολογήσειε, δεύτερον δΕ τι;> καθ'

ίιμάς όρωμένφ

άκτίστφ

τούτφ

&v

δ

φωτί»( 113 ).

Kara τού Iσχυρισμού τούτου τοϋ Βαρλαcφ δ Παλαμάς άντέτασσε τΓιν διά
κρισιν μεταξι'ι της οάτίας τοϋ Θεοίί καΙ τών ένεργειών αίπf}ς.

Συμφώνως δΕ

καΊ πρΟς τfιν διδασκαλίαν τών Παrέρωv δ «εΤς ών» καΙ άπλΟ.:ις Θεός «μυρίας
έκπέμmι τcΧς ένεργείας» καΙ «αl μtν ένέργειαι τοϋ Θεοίί ποικίλαι, 1'1 δt οοοία
άπλi\. Ήμεϊς δΕ έκ μέν τών lνεργειών γvωρίζειν λέγομεν τον Θεόν, τ6 δt οό
σί~ αVrοίί προσεγγίζειν ούχ ύπισχνούμεθα. ΑΙ μέν γaρ ένέρyειαι τοϋ Θεο0
πρΟς f'ιμάς καrα6αίvοuσιν, ή δΕ οοοία αίιτοϋ μένει ά'Πρόσιτος:.( 64 ). Σημειωτέον,
δτι άχρι τοϋ νίίν οί ρωμαιοκcχθολικοi Δογμαrικοl συγγραφεiς ύιτο τiιν έπί
δρασιν της Σχολαστικής Θεολογίας διακρίνουσι τΓιν χάριν εΙς άδημιούργητον
(gratia increata) καi εtς κτιστι1ν (gratia creata). Οίίτως αιJτή ή έvαvθρώ
πησις ώς μη άναρχος, ά~' ώς ένέργεια της θείας άγάπης έχουσα άρχfιν tν
χρόνφ, καθως καi ή θεία ένοίκησις έv ταiς ψυχαiς τών δικαίων, όπως καί ή
μακαρία θέα αιίrών εΤναι χάρις creata η κτιστή( 65 ). Προδήλως δμως δ δρος
ούτος εΤvαι άνακριδfις καi κara συνέπειαν ά'Πόδλητος άτε σuγχέων αlτίαv
καΊ &ποτέλεσμα. Ή έvέργεια τijς θείας άγάπης έν προκειμένφ δημιουργεί την
θείαν έVQίκησιν έν ταϊς Ψιιχαlς τών δικαίων καί τΓιν καινfιν έν αότοϊς κτίσιν,
δΕν εΤvαι δΕ cχUτη αίίτη ή καινfι κτίσις. Ό Βαρλαaμ λοιπόν «τοίς λατίνων ή6ε
σι καi νόμοις έvτραφείς:., διετέλει ύιτό τfιν έιrίδρασιν τώv ύιτερδολών τής Σχο
λαστικής Θεολογίας. Άλλa καί δ Παλαμάς έξ άλλου παρεσύρθη tν άρχ-Q είς
iιιrερδολάς τινας, τaς δποίας έν τi,\ προόδφ τΟ\) άγώvος άποσαφήσας κcχθώpισεν
έν 6ρθοδόξφ άκρι6είι;τ τiιν διδασκαλίαν αίιτοΟ. Α\ iιιrερδολαί αίιται διαφαίνον
ται καΙ έν τι;> Άγιορειτικιf> τόμφ, δστις θεωρείται (ργον τού Παλαμa, lνθα' ό
cτΟις Μασσαλιαvοίς σvντάττων καί Διθείτας καλών τοιJς τi)ν θεοποιον χάριν
τού Θεοίί άκτιστοv καΙ ό:γέννητοv καί
έ ν u 'Π ό σ τ α τ ο ν
λέγοντας ΟΟτος
ίστω τοiς τοϋ Θεού άγίοις άvτικείμενος καl τοίί κλήρου τών σωζομένωv έαuτοv

έκ6όλλων){ 66 ). ΕΙς τον Θεοφάνην έξ άλλου αύτοίί ό Παλαμάς άναιρών τό

έvvπόσταrον γράφει: 4:Θεότψος: Μη ούν καΙ τfιν ένέργειαν ίnrόστασιν δοξάζεις;
Θεοφάνης: "'Αιταγε· ούδεμία yap τώv τοιούτων ένεργειώv ένυπόστατος, τουτέστιν
αύθιιιrόστατος»( 6 Ί). 'Επί πλέον έν τι;> Άγιορειτικ(ί> τόμφ άναγινώσκομεν: cΦ ύ

σ ε ι γaρ Εσται κατa πάσαν άvάγκην Θ ε ο ς δ Θ ε ο ύ μ ε ν ο ς:. cκαi δwή
σεται καi φ ύ σ ε ι Θ ε ο c; ό τοιούτος εΤvαι καi κ u ρ ί ω c; προσαγορεύε
σθαι:..
γcΧρ

δΕ

c•H
δλ ο ς

χάρις

αίιτην

τελεσιουργεi

έν ολοις τοϊς άξίοις ό

τήν

Θεο ς

άπόρρfιτον lνωσιν·
'Π' ε ρ I χ ω Ρ ε ί,

δι'

αότijς

δλφ δΕ ολοι

περιχωροίίσιν δλικώς οΙ άγιοι τφ Θει;>:.. ΕΙς τον Θεοφάνην ομωc; ρητώς ό Πα

λαμάς κηρύττει «ό:μέθεκτον τi)ν ούσίαν καΙ

φ ύσ ι ν

τοίί Θεο~(68), Διότι «εi

ι'ι οάτ\α τοίί ~ μετέχεται κσί ταίιτα παρcΧ πάvτωv, μηκέτι τρισuπόσταrοv
αιίrήν, άΧλiJ: μuριοίίιrόστατον ίιιrάρχειν». cΉ ούσίοι: τοίί θεού παντάπασΙν έστιν
ό:μέριστος· οίικοίΝ καi παvτάπασίv έστιν άμέθεκτος:.. «Οίικ άρα της θείας ούσίας
Ενεστι μετέχειv, Ο ύ δ' α ύ τ Ο U ς '1' Ο U ς τ ή ς θ ε ί α ς Χ ά ρ I Τ Ο ς τ F θ F ω
μ έ ν ο u ς:.( 69 ). Έξ άλλου παρΟ: τήν ύπο τοϋ περιωpισμένοu νοϋ ήμών διάκρισιν

( 63) Δ. Μπαλά.νου ~νi}' άνωt. σελ. 150.
(64) ΚuοLλλου ΊεQΟσολ. Κσ.τηχ. VI § 5 Migne 33, 549' Μ. Βασιλείου lπιστ.
234 § ι Migne 32, 869.
( 65) Β. Bartmann, Precis de Theologie Dogmatique trad. Μ. Gautier
(Mulhouse 1951) tόμ. 2. σελ. 22 και ~ξης, L. Ott, Precis de TheoJogie
Dogmatique trad. Μ. Grandelaudon, (Paris 1955) σελ. 315.
(66) Migne 150, 1229.
(67) Αύτό~. 929.
(68) Αύτό~. 928.
(69) Αύτόt. 941, 944.
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μεταξu θείας ούσίας καΙ ένερyείας, «~ θεία σύνοδος ά χ ώ ρ ι σ τ ο v:. διεκήρvξε
«Τiιν θείαv οίισίαv καΙ την θείαν καΙ φuσικiιν ένέpyειαv· οίι γάρ 'ΠΟ1'ε ένέpyεια είη
&ν τf\ς έαυriiς οίισίας χωρίς:ο, «καΙ η1ν διάκρισιν καΙ διαφοράν>, κατa το\.ις Πατέ
ρας «θεοπρεπf\ καΙ ταύτην δοξάζειν έyνώκαμεν, ούκ εΙς παvτελfι διασmχσμόν έv
τεϊιθεν αίιτa καΙ διαίρεσιv κατασ'Π'ώντες:. «tt δια:στήμασι χωρίζοντες όλλήλων ταV
τα, άπαγε, ι!ιλλ' οίαν έπιδέχεσθαι τά κατa φύσιν αίτια καΙ αlτιατa μεμυήμεθα 7'ΓCX

pa

τών άyίων μ ό ν (ι) λ ο Υ I σ μ φ θεοπρε:πώς διακρίνοντες τa φ ίι σ ε I τι ν ω

μ ένα

κ α

I

ά δ ι α ί ρ ε τ ω('~Ό). Πρiν

" δμως έκδοθΌ ό μετa τaς ίrιτο τοί/

Παλαμa γεvομέvας άποσαφήσεις συνοδικος ούτος τόμος, ό δντως &γιος καΙ

όρθοδόξως θεολοyών οδτος πατήρ έτόνιζεν έμφαvέστεροv τfιν διάκρισιv με
ταξu θείας ούσίας καΙ θείας ένερyείας, ώς διαφαίνεται καΙ έν τι;:ι Θεοφάν::ι

αίιτοίί. Βε6αίως καΙ έν αύτcl> εΙς έρώτησιν τοίι Θεοτίμου «"fiιv δΕ: έvέpyειαv
άλλο λέγεις τf\ς οίισίας, ώς διαφέρουσαv έκείvης, ταύτης δε ά χ ώ ρ ι σ τ ο ν~;
'Απαντ~ <<ώς τijς οίισίας τήν ύπόστασιν· τcl> γαρ άπο τοί/ όvόματος σημαι
νομένtι> διεvήνοχεν έκάτερον αίιτfiς»( 11 ). Ώς δηλαδή α1 έν τ-6 Θεότητι τρεΊς
ίιιrοστάσεις, εΙ καi διακρίνονται άλλήλfιΥΙΙ, εΤvαι τινωμέvαι τίj οίισί~, οίίτω καi
τι θεία ένέρyεια μετα τf\ς θείας οίισίας διακρίνονται μέν, όλλ' άχωρίστως καΙ
έν έvότητι. Βασιζόμενος δμως εΙς φράσιν τινα τοίι Μ. Βασιλείου έκ τής μνη
μονευθείσης άvωτέρω πρός Εύστάθιον έπιστολf\ς, καθ' ήν «Είτε τfιν φύσιν τοϋ
Θεοίί φαίη τις Θεότητα, μία τών τριών ή φύσις, είτε τήν ένέρyειαv όvομάσ~ι
τις Θεότητα, μία τών τριών προσώπων ή έvέρyεια:. καΙ έν ή\ δποί~ έξαί
pεται κυρίως το ένιαίον τιiς έvερyείας τών τριών προσώπων, ούχi δέ καί
τι διάκρισις τijς θείας ένερyείας άιrο τfις θείας φύσεως, σwάyει τΟ συμπέ
ρασμα, οτι «τοΟ αότοίι ΘεσV ποτέ μέv μίαν, ποτέ δέ δ' οίι μίαν εΤvαι 1fCXP(x τών
Πατέρων διδασκόμεθα Θεότητα» καΙ «μίαν καΙ τράτrοv έτερον ού μίαν τού
ένός διδασκόμεθα Θεότητα». «αΟταν γαρ καΙ έπωvυμίαν τής ύπερωvύμοv ού
σίας το τijς Θεότητας ονομα προφέρωμεν, μία έστί τοCι ΘεοCι Θεότης, άrrλij,

άμερής, άδιαίρετος, άπερινόητος». «~Οταν δε θείαν
yειαν τοίί ΘεοV λέyωμεv Θεότητα,

τ η ν

Πι ν

t π ω ν ιι μ

ίαν

πολλα ί

τ ι να

δUvαμιν η έvέ~

εlσιν ένέρyειαι θεϊαι

τ α ύ

κεκτημέvαι:.( 72 ). Φαίνεται δέ, δτι δ Παλαμaς εΙς

προγενέστερα άvέκδοτα σιιyyράμματα αύτοίί τaς ύπερδολικaς ταιίτας, κατa
βάθος δΕ όρθοδόξους έκφράσεις, εΙ καΙ οίιχl έv πaσιν άκριδεΊς, διετίιπωσεν
έμφαvέστεροv. Έvτεϋθεv καi οΙ κατήγοροι αύτοίι άπέδωκαν εΙς αύτόν, δτι «Τέ

μνει τΟ θεiοv εlδοποιών έκτόπως, τfιν εlδσιrοιόν, όλλ' άμόρφωτοv φύσιν, τοιιτί
μέν εfδος, τοVτο δ' οίισίαv λέγων:. καi «τίθησι θειότητας οόκ ίσων βάθρων,
Θεών άτεχvως οχλον», «ταύτας δ' όφεϊσθαι καί καταρρεΊν κυρίως, καί 'Οταντ'
ένερyεί'ν ώς μεθεκτaς τοiς κάτω, [θηκε θειότητας έν πλήθει λέγων:., cούκ ού
σίας γαρ άλλ' ένερyείας λέγων, τΟ πλijθος αύτού τώv ύφειμέvωv θεών, η θ ε ι
ο τή τ ω ν
ο ύ y α ρ ~τ τ ο ν ή ,. λ ά ν η:.( 73 ). Προδιfλωι; δμως Ι!ιJ\λο οΙ
ύφειμέvοι θεοί καi άλλο α! ύφειμέvαι θειότητες. Διότι αί έvέρyειαι τοϋ Θεοϋ,
αl ίιτrΟ τοίί m:ριωρισμέvοιι ~μών νοίί μεριζόμεvαι, εΤvαι θείαι, καi δύvανται νa
όvομασθωσι θειότητες, oUχi δμως καi θεοί. Συvεπώς δ Άκίvδuvος άδικε'! τον
Παλαμάv. ΕΙς Διάλεξιν δμωι; τινΟς λογίου καi φιλοσόφόυ ά:rrO τώv θείων Γρα
φών γίνεται λόγος ούχi περί θειότητος, άλλα περί θε6τητος καΙ περi διαιρέ
σεως τής μιaς Θεότητας cεlς ύπερκειμέvην καί ύφειμέvην» Θεότητα, «tν τφ λαμ

βάνειν πάσας τaς τοίί Πνεύματος ένερyείας εΙς ,.ην έvέρyειαv τΓιν ύφειμέvην
Θεότητcn( 74 ). "Έτερος δέ τις χαρακτηρίζωv τΟν ΠαλαμcΧν ώς αlρεσιάρχηv
παροvσιάζει αύrόν ώς κηριίττοντα nολλά:ς Θεότητας, μικρό:ς καi μεyάλαι;

(70) Ί. ΚαομLοη Δογματικά καΙ. ιnιμ8ολικά μνημεtα τijς Ό()&οδόξοu Κα&λι
κijς 'Εκκλησίας ,;όμος Ι ι1ελ. 333, 325, 347.
(71) 'Έvit' dνωτ. Migne 150, 929.
(72) A'l'rrόitι 924, 925.
(73) Γιnryοοίο-υ Άκινδόνο-υ κατά τιίw α.t(.)έι1εων Γ(.)f)γΟQ(ο-υ τοiί Παλαμa Migne
150, 852-856.

(74) Migne 150, 865.
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-64κα1 διαιροϋντα τiιν μίαν τρισvτr6στατον Θεότητα εfς τάς πολλάς. ΚαΙ μίαν
μtν ίπrερκειμένην λέγει, τάς δt άλλας ίιφειμένας», «άς όνομάζει καΙ mιειίματα
&για καί άκτιστα, lτεpα τής ά:yίας Τριάδος καΙ ίιφειμένα αύτής ά1τειράκις
&τrείρως fiγow άσιιγκρίτως tλάττονα α&rης, Αύται οιjν αl θεότητες καi ται)..
τα τά 'Π'Vείιματα καi 1'1 δρατη Θεότης φησlν δτι έν τοiς κτίσμασι θεϊκώς ένερ
γοι/σιν· άλλη φωτίζει καί άλλη καθαίρει καΙ άλλη ζωογονεί' καΙ άλλη άλλως
προνοείται των ο~('fδ)

9.

Καί δτι μtν δ Παλαμάς θά έξέκλινε έν τi,l άρχΌ εΙς άνακρι6ε'ίς τινας

έκφράσεις καi ·ίιπερ6ολικάς διcχτυrτώσεις, φαίνεται καί έξ δσων έκ τοΟ iργοu
αύτού «Θεοφάνης:. παρεθέσαμεν. "Ότι δΕ καί ο1 άντιτιθέμενοι προς αιίτον
ίnrερεξόγκωσαν τάς άνακρι6είας ταύτας έν τi,l σποvδ6 νά παροuσιάσωσιν αύ
τΟν αlρεσιάρχην, καθίσταται πρόδηλον έκ τοΟ ότι Γρηγόριος δ Άκίνδuνος τaς
&ς δ Πc;rλαμάς έκάλει θειότητας fίτοι θείων ένεργειών πλήθος έξελάμδανεν ώς

πλήθος ίιφειμένων θεών.
ΕΤχε δΕ δ Παλαμάς έκτος τοΟ Βαρλαό:μ καί άλλους άρκετοiις άλλa καi 1κανοUς τοι)ς άντιπάλοuς. Ούτω Γρηγόριος δ Άκίνδuνος διατελών ίιπο τfιν έμ
φαvη έπίδρσ:σιν τής σχολαστικής Θεολογίας τής Δύσεως καί συγγραφεUς έκ

τενων πραγματειών καί πο'λ).i})ν έπιστολών, κατά το πλείστον άνεκδσrων, ύπε
στήριζεν ότι «~ οόσία ,.ού Θεού έστιν ή ένέργεια αίπο~ καί δτι «οόσία καΙ έ
νέργεια Εν τι καί τΟ αύτο δηλοί έν τοϊς καθ~ έαυτά ύφεστώσιν είδεσιV), συvέ

θεσε δε καi fαμδικοuς στίχους το κατά τών αiρέσεων Γρηγορίου τοΟ Π~μά
άρκούνrωι; μακρΟν ποίημά του. Ό Νικηφόρος Γ ρηγορΟ:ς ( t περ'ί το 1360)

τvχών tν Κωνσταντινουπόλει άρτίας μορφώσεως καi συyyράψας Ίστοριών βι6λία ,.έσσαρα, καθως καί 18 άντιρρητικοιJς καί στηλιτευηκοuς λόγους, καί
έρμηνευτικάς μελέτας καi βίους ά:γίων καί είιχάς καi ρητορικά συγγράμματα

καί έπιστολάς καΙ άλλα, τών δποίων τά πλείστα παρσ:μένοuσιν άνέκδσrα, χαρα

κτηριζόμενος δΕ ίnro τού Ehrhard('f 6 ) ώς cσημαντικώτατος άνιlρ καi δ μέγιστος
πολυίστωρ ,.ων δUο τελευταίων αΙώνων τού Βυζαντίου, tνώ εΙς τάς άρχaς ήτο

φιλικώς συvδεδεμένος πρΟς τον Παλαμάν, tστράφη εΤτα κατ' αύτοΟ δμιλών περi

τής «Πολυθέου πλάνης καί δυσεδεία~ τοUτου καί διεδραμάτισε σποuδαίον μέ
ρος εΙς τi)ν ήσvχαστικi)ν Εριν. Ό Δημήτριος Κυδώνης έξ άλλου
1400) δια

(f

τελέσας καί Ιδιαίτερος γραμματεuc; τού αύτοκράτορος •ι ωάννοv ΣΤ' Καντα
κοvζηνοίί έκτΟς τοΟ κατά τού Παλαμά fρyou τοu, έν τφ δποίφ άπαριθμεί πλέον
τών είκοσι πλανών α{ποίί, συνέγραψεν εΙς άνέκδοτον πραyματείαν κατά Νεί

λου Καδάσιλα ίnrεραμuνόμενος Θωμά τού Άκινάτοu, καθως καΙ σερί iναν
θρωπήσεως καί Θεότητος τοϋ Χριστοίί., καθι~ς καί Λόγον περl τοϋ καταφρο
νεiν τΟν θάνσ:τοv, μετέφρασε δε καί τήν Summam,καθώc; καi το Contra gentilos

τού Θωμά Άκινάτου, ώς καΊ τό De processione spiritus san tilpyoν τόϋ 'Αwι

(t

έλμοu καi άλλα τινά. Ό δΕ Ίωάννης Καλέκας
1347) γενδ ενος καί πατριάρ
χης Κωνσταντινοιnrδλεωι;, συγγράψας καi περl τΟ:ς 60 δμ ίαs, ίιπflρ~εν δμό

φρων τοΟ Βαρλαάμ και 'Ακινδύνου, διο καΙ καθ~;~ρέθη ι ο S:υν6δου t.v ετει

1347 συνελθοιίσης. 'Ωσαύτως δ έν fτει 141 Ο άπο
ν εΙς Μuτιλήνην Μα
νοuiιλ Καλέκας lγραψε περi οίισίας καi ένεργείας κατ& τοϋ Παλαμά. Έτrί
πλέον συνέγραψε καί εΤδός τι δοyματικfις cΠερ1 πίστεως κα1 περ1 ,.ωv άρχώv
της καθολικής πίστεως), δποu πραγματεύεται περί ΘεοΟ, Τριάδος, σαρκώσε

ως, τών έπτά μυστηpίων, μελλόνrων, διατελων έμφανώς ίιπο τfιν brίδρασιν τού
Αύyουστίνου καi Θωμά 'Ακινάτοu. Δοyματικην ίιπο τiιν tπίδρασιν τf\ς σχο
λαστικής Θεολογίας (c"Έκθεσις στοιχειώδης ρήσεων θεολογικών)) έκδοθείσαv
εις λατινικi)ν μετάφρασιν συνέγραψε κα1 'I ωάννης δ Κυπαρισσιώτηc; άκμάσας

,.() δεύτερον ήμισu τοίί ΙΔ' αΙώνος. Κα1 οϋrος ίιπflρξεν tκ τών σφοδροτέρων άv
ηπάλων ,.ου Παλαμά συyγράψας καΙ πολλaς πραγματείας, τών δποίων σποv-

(75) Α-brό&ι 870-871.
(76) Παο« Κοοιυμδάχεο ~vft' 6.νω-r. Ι 592.

-· 65δσ:ιοτέρα ή έπιγραφομένη: «Των τrαλαμιτικών παραδάσεων βιδλία τέσσαρω.

1ο. 'Εν ούτως όξεί άγώνι έπδμενον ήτο να σημειωθώσιν έκατtρωθεν ύπερ
δολαί. Ό Παλαμ&ς δμως, εΙ κα1 κατεκρίθη ύπο τi\c; έν Ε:τει 1345 συγκληθεί
σης ι'rrro τοΟ μετέπειτα καθαιρεθέντοc; πατριάρχου Καλέκα, έδικαιώθη τόσον
καΙ ύπό τιvος τrρότεροv f.v fτει 1341 συyκληθείσηc; Σwδδοu, δσον καΙ ι)πΟ
δύο άλλων Σννόδων έν fτεσιν

1347

κα:i

1351

σvyκροτηθεισCw χειροτονηθε1~

μΕν έν έτει 1347 άρχιετrίσκσιrοc; Θεσσαλονίκης, άvαγνωρισθεlc; δε μετά τον
θάνατον cχίιτοΟ (f 1359) δικαίως ώc; &γιος ύπο τών Θεσσαλονικέων τrρώτον,
εΤτα δΕ: καΙ ι'rrro Σvνόδοu τ4) 1368 σuyκληθείσηc;_ ύrro τού πατριάρχου Κωνσταv
τι\Ι()\}'Ιfόλεως Φιλοθέου κατά τfιν δευτέραv τrατριαρχείαν αότοϋ (1364-1376),
γράψαντος καΙ έγκωμιαστικον λόγον εlc; αίπόν.
11. Ώς έμφαίνεται έκ τών άvωτέρω οΙ πολέμιοι τών 1\σuχα:στών διετέλοw ίnro
τfιv άμεσον έτrίδρασιν τής έv "ή.1 Δύσει Σχολσατικιic; Θεολογίας. Καi ώc; όρθώς
παρατηρεί ό Στεφαvίδηc;( 7 '1), οΙ t\σvχασταί κα:i ol ύπερα.σπισταl αίπ&:Ν ύrrε
στήριζοv τfιν βάσιν τοΟ μuστικισμοΟ, iίτοι τfιν έλληνικήν Θεολογία.ν κατά τής
έτrιδράσεωc; τιic; λατινικής Θεολογίας. Ό ό:γών σ.ύτ&:Ν ήτο aμwα τού mιεύμα
τος τιic; άvατολικi]ς 'Εκκλησίας κατά τής εΙσχωρήσεως τού mιεύματοc; τfiς δu
τικί;c;. οι τrολέμιοι τών ήσι.ιχαστ&:Ν, προσθέτει δ αUτδc;( 7 8), άΦJiροw τfιν βάσιν
τοιJ μuστικισμοΟ. Διότι, aν γίνQ δεκτδv, δτι δχι μόνον
οόσία τοίι Θεού, άλ
λa καi ή f.νέfΥ'{εια αύτοιJ εΤναι άδρατοc;, άπρόσιτοc; καΙ άμέθεκτος, 'Ιότε πcΧσα:
μετά. τοu Θεοίί ένωσις τοΟ άvθρώποu εΤναι άδύνατος κα1 τίθεται τέρμα εΙς τον

t\

μucrrικισμόν. Παρά τάc; ύπερ6ολάc; δέ καΙ παρεκτρσιrάc;, εlc; τάc; δποίας ttα
ρεσuρθησάΥ τινες τών μuστικιζόντωv, δέν δύναται ό μuστικισμος vά έξο6ελι
σθ6 δλοτελώς τοΟ Χριστιανισμού, άφοΟ, ·ώι;; ε1πομεv
τοίc; ttρόαθεν, τάς ,.ρώ
ταc; ώθήσεις καi έμπνεύσεις εlc; α\πον είιρίσκόμ'εν έν αίιτQ ήl Κ. ΔιαθήκQ. Άξιο

tv

σημείωτον έξ άλλου εΤναι, Οτι ή δυτικiι ·εκκλησία διέκειτο άσυμπαθώς προς
τοίιc; μυστικούς. Τ ά αίτια δέ εΤναι κατά τον Σ τεφανίδην τρία. "Ήτοι πρώτον
τc). δτι δ κλήρος
τf.i δuτικi,i Έκκλησίq: παρεμβάλλεται περισσότερον i\ δσον

tv

έν τi,i Άνατολικ6 μεταξι'ι τοΟ Θεού κα:l τών Χριστια.νώv καi έπl το εlκονικώ

τερον δύvαταί τις vά είπ~,. δτι εύρίσκεται άκρι6ώς εΙς το μέσον μετα(ύ ΘεοΟ
καί Χριστιανών, έv{f) δ άνατολικοc; κλήρος Τσταται πλαγίως κα1 βοηθεί το\ιc;
Χριστιαvοι'ις νa έ:ιτικοινωνήσωσι μετά τού Θε.οϋ. Δεύτερον το δτι ol μυστικοί

τfic; Δύσεως tδείκνυον έvδιαφέρον 6λιγώτεροv i\. οΙ μυστικοl τιic; Άvατολίic; διά
τa μυστήρια, ότrερτιμώvτες τfιν άμεaον μετά τοίl Θεού lνωσιν αύτών, έvτεUθεν
δε έθεωροΟvτο θρηaκευτικώς ιίrrοτrτοι. Κα\ τρίτον ol μυστικοl τίic; Δύσεως
προσηρμδζοvτο δυσκ6λως ε/ς το αύστηρόν πειθα:ρχικΟν σύστημα τής δυτικιϊς
'Εκκλησίας. «Ή άvατολικι) 'Εκκλησία δεν έχει τόσον αΟΟτηρόv mιθα:ρχικόv
σύστημα καi εύκολώτερον άφίνει

έκαστον vά. καvονίζQ τά καθ' έαιιrον μετά

τού Θε.οϋ~ "Ότrως εlc; τiιν λατρεία.ν, οVτω κα:ί εlc; τήν πειθαρχίαv

t\

άνατολική

Έκκλησία εΤvαι 'Περισσότερον μuστικιστικφ,

@Bvtσrro~l) θοοΑοιιtα.

·
tv

1. Τfιν Βυζανnviιν Θεολογία.ν, Ιδίq: άφ' δτου Ι:ιτ1 Μιχαiιλ Κηροuλαρίου
Ε:τει 1054 κατέστη δριστικον το μεταξύ τών δίιο 'Εκκλησιών σχίσμα, dπη
σχδλησαν αl χωρίζουσαι α\rrάc; διαφοραί. Έν τi,i διαιrραγματεύσει τοίπων διε
κρίθησαν πάμπολλοι σuyγραφείς, . ol κυριώτεροι τών δποίων εΤvcχι οΙ έπόμενοι:
1 )Νικήτας b Μαρωνίτης ml τίiξ βασιλείας Μανόυηλ Α' Κομνηvοϋ(1143-1180)
γράψας διαλόγους Γραικών, έν oTc; άτrεδοκίμcχζεν ώc; μεταγενεστέραν τήν εΙς τό
aύμ6ολον προσθήκην τοΟ
πρός τον «δι'

Filioque,

έθεώρει δμως τον δροv τούτον ταuτδσημον

YloO.-..

(77) 'Έvfl'' dvωτ. t1ελ. 898-899.
(78) Α-6τ6-Ιtι σελ. 897.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ
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2) Νι κήτος δ Χωνιάτης η Άκομιvάτος ( 121 5) &ναλα6ων μεγάλα έκκλη
σιαστικa καΙ πολιτικό: &ξιώματα, ούτινος το κuριώτεροv θεολογικοv έργοv εΤvαι
δ Θησαuρc)ς 'Ορθοδοξίας, fvθα &ναπτύσσοvται τa δόγματα τfic; Έκκλησίαc; καΙ
κατCΧ"Πολεμοiίνται αl αΙρέσεις, Ιδίςι: τοίι δωδεκάτου αlώvος, ώς καi α! διδασκαλίαι
'Αρμενίων, Μωαμεθαvώv καΙ Λατίvων. Οίιτος συνέγραψε καΙ βuζαvτιvήν Ιστο
ρίαv τrεριλαμδάνοuσαν τa άιτο τοο 1 I 80 μέχρι τοϊι I 206 γεγονότα.

<t

3) Νικόλαος δ Μεθώvης
περi το 1165) σuγγραφεuς ToU ύτrο τΟν τίτλοv
c'Ανάπτυξιc; τfiς θεολογικής στοιχειώσεως Πρόκλοu τοο τrλατωνικΜ, (fpyov, δι'
οδ &vτικρούοvται αt vεmτλατωνικαi θεωρίαι τούτου), καθως καi τrολλών τrρα
γμαrειών κατιΧ Λατίνων, έν οΤς τrαροuσιάζεται έκδηλος ή έξάρτησιc; αάτοϋ έκ
τών συγγραφών Γρηγορίου τοϋ Ναζιαvζηνοο, Διοννσίοο τοΟ Άρεοτrαyίτοu καΙ

Ιδίως τοΟ Φωτίοu. Σwέγραψε καi άλλας τιvaς μελέτας τrερi προγνώσεως, περ1
τfiς έv τ6 ΕόχαριστJςι: μετατrοιήσεως τοu άρτου καΙ oivov «εiς σώμα τέλειοv
καΙ αΤμα τίμιον ΧριστοU», καθώς καi κατa τοΟ Σωτηρίχοu Παvτεvyέvοu δοξάζοΥ..
τος, ότι

t\

θυσία τής Εό){αριστίας τrροσφέρεται είc; μόνον τον Πατέρα καi τό

• Αγιrw Πvεuμα, δπωc; καΙ διάφορα άλλα έργα, ών τrολλα &νέκδοτα εΙσέτι.
4) ΓερμαvΟς Β' δ Κωνσταvτινοuτrόλεως ( 1222-1240) σvvέγραψεν &vτιρρη
τικaς κατa Λατίvων πραγματείας, fiτοι τrερl τοΟ

Filioque,

τrερ1 (Ιζύμων, τrερί

καθαρτηρίου mιρός, περi τοιJ δια ραντισμού Βατrτίσματος. 'Ωciαύτως καΙ λό
γους, ών τιvες κατa Βογομίλων, πολλας έτrιστολάς, καi φιλοσοφικό: έργα, ώv το

Ο:ξιολογώτερrw «Φυσικής κοινωνίας λόγοι έξ». τ α πλείονα έξ αίπών τrαραμένου
σιv άνέκδσrα. Άξιοσημείωτοv, οτι καΙ ούτος διατελεί uτro η)ν brίδρασιν ού μό
νον τώv μεγάλων Πατέρων, άλλΟ: καΙ τών μυστικιζόvτων καΙ δή τοϋ Διοvuσίοu
-rοϋ 'Αρεσιrαyίτου.
.
5) Νικηφόρος δ Βλεμμύδης γεννηθε\ς έν Κωvσταvτινοuπόλει "Περi το I 198,
quyγραφεUς πολλών Εργωv φιλοσοφικών καΙ ποικίλης ϋλης, ί:ιν τrλείστα Ο:νέκδο

.

τα. ·Έχοuσι δημοσιευθι1 δύο τrραγματείαι αύτοϋ μία τrερ1 Άyίοu Πvεύματοc;,
καΙ έτέρα cΛόγος περί τινωv δογματικών συζητήσεων:., tv αΤc; φαίνεται προσκλίνωv εlc; (Ιτrοδοχήν, τοϋ οτι το ~ξ Υ\οίι ταvrίζεται '11'ρος το δι' ΥΙού, εΙ καί
δ μολογεί, ότι το «Πvεuμα το .. Α γιον ούκ tκ τοΟ Υ\ού, καθάπερ tκ τrρώτης &pxiiι;; δόγματίζομεν, άλλα δια τού Υιού τrαρό: τού Πα'1"ρ6ς:..
6} Γεώργιος δ Άκροτrολίτης (f 1282) yράψcις διάφορα Ερyα. Μολονότι δε
εlc; τοUς δύο λόγους αύτοίι περi Άγ ίου Πνεύματος άτrοιφούει τfιv "Περi τοϋ
Filioque λατινικι)ν τrλάvην, ορyαvον γενόμενος τοϋ αότοκράτορος Μιχαήλ Η'

Παλαιολόγου εΙς τfιν tv Λuων συyκληθείσαν τφ 1274 Σιίνοδον ώμοσε πίστιv
εfς τiιν Δuτικiιν 'Εκκλησίαν (Ιτrοδεχθεiς καΙ το Filioque, κα1 τήν χρi)σιv τώv &ζύ
μωv καi τb καθαρτήριον.

_l_} Ό λατιιd._ζωv κ~i δι~ __τοϋτ~!_ξαvαy~σθε'Ι~!-j_ς_~_('-"-!σιv τr~ριάρχης Κωy..

~~ΟΛεως~~~~ιc~f;)-~?:J σuνέy~ -:rΟλΛΟ:, lVOf~

~σ~-u:ιτ~ρ__ :rων λ<r.r.ιl!ιιςφy i_π.ο!Ι!εων δι&τi)Fιlιδ@e frrιxειpnucx:rα.
β) Ό τοϋτοv διαδεχθεΊς έπi τού θρόvοu Γρηγόριος ό Κύπριος ( t 1290), οδ
τινοc; ή κυρία δράσις tστράφη κατα τών λατινοφίλων. 'Έγρcχψε πολλό:ς πράyμα

τείαc; τrερl τi1c; έκπορεύσεως τοίι 'Αγίου Πvεύμctrος, tv αΤς καΙ «'Έκθεσιν τοίι
τόμου τijς τrίστεως» κατά τοϋ Βέκκοu, δτrως καί tyκώμια εrς &yίouc; κα1 (iλλα,

9) Μάξιμος δ Πλανούδης

(f

τrερ'ί το 131<)) διακριθεlς ώς σuyγραφεUς θεο

λογικών καΙ φιλοσ-οφικ<Ζw fργωv. Τό: κυριώτερα θεολογικά του fpyα εtvαι Τέσ
σαρες συλλογισμοί ttεpi έκτrορεύσε.ως τοίι Άγ. Πνεύματος κατa Λατίvr.w, ώς καί
διάφοροι λόγοι. Κάτοχος τής λατινικής μετέφρασε το De Trinitate Eρyov τοίί
Αύγουστίνοu, ώc; καi το De consolatione philosophiae τοϋ Βοηθίου καΙ άλλα.

1 Ο) Ό διαδεξάμενος εΙς τiιν &ρχιετrισκΟ'Π"ήv Θεσσαλοvίκης Γρηγόριοv τον Πcχ
λαμάν Νείλος Καβάσιλας. Μυστικος καΊ οίιτος, ώc; δ &vεψιος αύτοϋ Νικόλαος
Κα6άσιλας. "'Έγραψε κατά: Λατίνων βιβλία τρία, καθώς καί κατά: Βαρλαάμ κcxi
'Ακινδύvοv wέκδοτον τrραγματείαv, ώς καΊ άλλας τιvάς, μερικαί των δτrοίων μ~
τεφράσθησαν εΙς η'ιν λατινικiιν καί τήν σλαβικήν.

-672. Έv δi: τ..:\ προς lνωσιv τώv δUο tκκλησιών σuyκληθείσ\1 tν Φερράρq: τό tcσ:τ'
άρχάς καi έv σwεχεi~ έv Φλωρεντί~ Σuvόδφ ( 1438-1439) διεκρίθησαν τρε.'ίς
έκ τώv εΙς αύrάς λα66ντωv μέρος.

1)

Μδ:ρκος ό 'Εφέσου, ό Ι:ιτικαλούμενος Εόyενικδς

(f 1444),

άντισταθε1c; tρ..

ρωμέvως κατό: της ένώσεως καΙ ό:ρvηθεic; νά ύιτογράψ'J τον δρον τijς !νώσεωc;,
ά'Ποδειχθεiς οϋτως Ισχuρά προσωπικότης, ώστε δ πάπας δταv tιτληροφορήθη τiιν
άρvησιν ταύτην εΤπε: «Λοιπόν έποιήσαμεν οόδέ~. Συνέγραψε τrλείσταc; πραyμα
τείας κατa τών λατινικών τrλαvών καΙ καινοτομιών. •nσmίτωc; «lξήyησιv τi\c; tκ

κλησιαστικfiς άκολοuθίαc;~. ώc; καΙ «κατa τών Βαρλααμικώ~, έν μορφ(i δε δια
λόγου «Κεφάλαια συλλογιστικά τrρΟς Λcniνouc;:., δτrωc; καl l!Uiλσv σUντομοv διά
λογοv uπό την tιτιγpαφην ΛατΊνος καί «•Ομολογίαν τrίστεωι;;:., έv ~ ό:'Ποδέχεται
μΕ.v τό «δι' Yloin, ά'ΠοκροVει δμωc; το «έκ τού YIM. Έτrl πλέον καί brιστολάς,
τιvi:c; τών δποίων θίγουσι καί δογμα-τικά ζητήμα-τα. Μετά τον θάνατόν του brι
σvμ6άvτα έv τ..:\ μovf.i Μαγγάvων, δτrοu τrεριωρίσθη κcnά διαταγήν τοίί αότοκρόc
τορος, άvεκηρύχθη άγιος.

2)

•ο Βησσαρίων

(t 1462)

γεννηθείς εΙς Τρcrπεζοίιντα καΙ ώς μητροτrολfτηc;

Νικαίας μετασχώv τijc; έν Φερρά~ καί Φλωρεντίq: Σuvδδοu, fvθα σuvαγωνιζόμε.
vος έν άρχf.i μετa τού Μάρκου Εύγενικού, μετεστράφη μετ' δλίγον καl έγέvετο
λατινικώτερος τών Λατίνων. Έπιστρέψας εΙς Κωνσταvτινοιίπολιν καi &ντιμετωτrf
σαc; τiιν καταφορcΧν τού πλήθους ήναγκάσθη νά Ι:ιτανέλθQ εlc; τήν Δύσιν, κσ:i
έκλατινισθεlς Ελαδεν ύιτο τοϋ πάτrα Εύγε.νίοu Δ' τΟν τίτλοv τοϋ καρδιναλίου έν
fτει 1439. ·v'Πijρξε συγγραφεUς 'ΠΟλλών θεολογικών κα} φιλοσοφικών έργων, •εν
έξ αίιτών έιrιyράψεται «Άτrδκρισιc; τrρΟς τά τοΟ Έφtσοu κεφάλαιιn, lτεροv Q
«πρός τάς τού Παλαμά καl Βέκκου άvτιρρήσεις., έv τιj) brroiφ ιiπεραμύvεται τού
λατινίζοντας Βέκκου. •ο Βησσαρίων άvεδείχθη κυρίως διά τών φιλοσοφικών τοv
Εργωv. 'Αριστοτελίζων έν ό:ρχf.i, κατiοτη εΤτα τrλατωνικόc;, yράψας καl cfλεγΜ
τών κατa τού Πλάτωνος βλασφημιώv., δτrερ ό:ιτοτελεϊ τό σπουδαιότερον tιc
τώv φιλοσοφικών Epyωv του. Μη 'Π'CΧραΥVωρίζωv καΙ τήv άξίαv τοiί •Αριστσrtλους
μετέφρασεν εlc; τι)ν λατινικήν τiιν Μεταφuσικήv σ:Uτού. Άσχολοιίμενος δέ κα1 περί
τά μαθηματικά καi τήν &στροvομίαν δτriδειξε τήν δι6ρθωσιv τού Ίου).ιcχvοΟ

xov

/ιμερολογίοu, ώc; εΤχε πράξει τούτο πρότερον καt Νικηφόρος δ Γρηγοράς,

3) Γεώργιος δ Σχολάριος, δ τrρώτος μετά τι)v άλωσιν πατριάρχης Κωvσταv
τιvοuπόλεωι;; μετοvομασθεic; Γεννάδιος
μετά τό 1472). ΕΙς τήv tιrt έvώσει
Σύνοδοv της Φερράρας-Φλωρεvτfας έδείχθη tmχμφατερίζc.w. Πάντως Φιεχι:tρηcτιv
έκ Φλωρεvτίας πρΟ τ~ς ιiπογραφής τοϋ δρου τijc; ψεuδοεvώσεωc; διά vά μή ό'Πο·
γράψ'J aύrrw, έξεφώvησε δέ τόv Ι:ιτικήδειον τού Μάρκου Ε\)γεvικοiί, ιcηρύξ~ αι)·
τον &γιον, καi ι'Jγήθη &ειτα ώc; διάδοχος σ:ύτού τού &νθεvωτικού άyώνος. 'Υ'Π'i\ρ·
ξεν εΤς τών τrολυγραφωτέρωv έκκλησιαστικών συyγραφά.w, γράψας ttλείστσ:ς

(t

πραyματείαc; θεολογικού καl φιλοσοφικού περιεχομένου. Κατά τόv Στεφανί
δην(79) σώζονται συγγραφαί αύrού ύιrέρ καt κατά της tvώσεως μετά τi\c:; "ιrσ
πικής Έκκλησίαc;, ι'ι γνώμη δε δτι α1 δεύτερσ:ι άvήκοuσιv εfι;; fiλ'λον ΣχοΜριον
έγκατελείφθη. •ο σ:Uτός Σχολάριος έξ Ι:ιτιδράσεωc; Μάρκου τοϋ Ει)γεvικοίί tστρά
φη βραδύτερον κατa τi\ς έvώσεωc;. Έv &ντιλατιvικιj) mιε.ύματι lγραψε τρε'ίς τrρα
γματείαc; τrερί έκτrορεύσεως τού •Αγίου Πνεύματος, καί άλλους τιvάc; διαλό
γους. Έκ τώv &'λλωv θεολογικών αότοϋ τrραyματειώv &ξιοσημείωτοι εΤvαι 'Πένrε
τrερί θείας Προνοίας καi προορισμού, δύο τrερί ψuχής, τρεϊς δλλαι τrερi τι,jν
συμ6αινόvτων ταίc; ΦUxαic; μετά θάvατσv. •Ωσαύτως lγραψε καί λειτοuρyικά lpyα, ώς καi λόγους έτrικηδεiοuς κα1 τrανηγuρικούς, καi fρya ciσκητικά κσ:1 ποι
μαντικά. Γνώστης της λατινικής μετέφρασε συyyραφάς θωμa τοϋ Άκιvά:τοu καi
άλλων. 'Έγραψε κα1 τrολλά φιλοσοφικά fρya, Ιδίως ότrερασπιζόμεvος τiιv ciρι
στοτελικήν φιλοσοφίαv κατer τού πλατωνικού Γεωρy(οu Γεμιστοίί (Πλή&wος).

Τά fργα τού Σ χολαρίου έξεδ6θησαν εΙς 6κτώ 6γκώδεις τόμους καί Um) τοϋ λου
δοδίκου Petit, λατίνου άρχιειrισκ6τrου Άθηvώv.

( 79)

"ΕνfΥ άνωτ, σιλ.
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.

1. Ή έττακολοιιθήσασα εΙς τiιν παλαιοτέραv θεολοyίαν περίοδος t.v τΌ έρμη
νείc;τ τijς Γραφίjς δΕν παρουσιάζει πλέον τr)ν 1rpωτοτιrπίαv καi αύrενέρyειαν καΙ
δαψίλειαν, ττ)ν δ.ιακρίνουσαν τJΊν πρώτην έκείνην περίοδον. Διa τού Χρικ7οση)μου
έμορφώθη δ έν τιj) Βvζαντίφ έρμηvευτικος τρό1rοc;, δ μόνος Fjδη ίφατών, καi το
σούτφ μάλλον, δσφ αl έρμηνείαι εΤvαι νίΝ ώς tττl το πολU συλλοycχ\. των &ρί
στων καΙ έτοίμων fίδη έρμηνειών τών Πατέρων καΙ Ιδίc;τ τοίί Χρυσοστόμου καΙ
Ι:ιτιγράφονται «Σειραl τών Πατέρω~n> η cΣυλλογαl έξηγήσεων» η cΣwαyωγαl
έξηγήσεωv. η «'Επιτομαl έρμηνειών~. Καίτοι όμως ol σειροyράφοι οοτοι &Ιι

τλοίίσιν έκ
διa τιlν lv
όρθΟ:ς καΙ
μεv ώς tιτi

των προγενεστέρων, αl έρμηνεϊαι αίιτώv fχοιισιν Ικανήν όξίαν, τόσον
τισιν εϋστοχον διατuπωσιv, όσον καΙ διότι διέσωσεν εΙς ήμάς πολλaς
καλaς τών παλαιων έρμηνείας, άλλως &πολεσθείσας. ΚαΙ στεροϋνται
τό πλείστον πρωτοτιrπίας, έ-ττιτομαi οοσαι των παλαιων, άλλ' άττηλλα

γμέναι τοίί ρητορικοίί κόσμου καΙ τοί/ ά-ττολοΥι,τικοϊι η πολεμικοί) χαρακτήρος, πα

ρουσιάζονται άρκοUντως εύχρηστοι. Πρώτος τών τοιούτων έρμηvwτώv μνημοvεύε
ται Προκόπιος δ Γαζαίος(f 1rεpl το 528} &νήκων χρονολογικώς εΙς τfιν πcχλαιο

τέραν περίοδον, καΙ γενόμενος εlσήyητης τοίί συστήματος των Σειρωv. 'Επακο
λουθεί δ Οlκουμέvιος, τοίί δποίου €χομεν σειρaς εΙς τaς Πράξεις τών Άποστόλωv

καΙ τaς tπιστολcΧς τοίί Παύλου, φέρεται δ' tιτ' όνόματι αότοίί καΙ Σύνοψις εΙς

ττ)ν Άποκάλυψιν, παλαιοτέρα τού ύπομvήματος τοϊι τε 'ΑνδρέΟυ καΙ τοίί 'Αρέθα
Καισαρείας. Ό Turner( 80 ) δεδικαιολοyημένως τοποθετεί τήν σειρav ταύτην με
ταξύ των έτών 560-640. 'Ο' Θεοφύλακτος Βουλγαρίας
περ1 τό 111 Ο) ·Εγρα-

(t

. ψε σειp(χς εΙς τούς δώδεκα Προφήτας, εΙς τούς Ψαλμούς, εli; τa Εύα"yγέλια καi
εΙς τaς έπιστολaς τοίί Παύλου, έττιδεικvύων καΙ αύrενέργειάν τινα εΙς ειiστόχοuς

καΙ σαφείς παρατηρήσεις. Σώζονται τούτου έκατοv τριάκοντα· έπιστολαί, tv
ταίς δποίαις παρέχονται πληροφορίαι περl τής τότε καταστάσεως των Βουλγά
ρων, καθώς καi δμιλίαι τινές, καΙ Μαρτύριον των tπl Ίουλιανοίί τοίί παραδάτου

μαρτuρησάνrων
6ηνός

(f

tv

πεpi το

Τιδεριοuπόλει, τι:l μετέπειτα Στρωμvίτσr.~. 'Ο Εύθύμιος Ζιyα-

1120)

οό μικρav παρέσχεν εΙς τiιν tξήyησιν τών Γραφών συμ-

6ολi)ν διa των σειρωv αιίτοίί εΙς τΟ: Εύαyyέλια καΙ τaς έτrιστολaς ToV ΠαVλου
καΙ εΙς τούς Ψαλμούς καi εΙς το '~μα τώv ~μάτων. Ό ΖιyαδηνΟς tθεωρείτο
ύπΟ των συγχρόνων του ώς αύθεντία θεολογικfι σuγγράψας καi · τήν cΔογματι
κiιv παvarrλί(JV), lργοv δοyματικον καΙ πολεμικόν κατά τωv αΙρέσεων, καθως
καΙ άλλας πραyματείας, έν ταίς όποίαις κατεπολέμησε τήν Ιουδαϊκήν καi μωα
μεθανικiιν θρησκείαv, τοUς Λατίνους, τούς Άρμενίοvς, τοuς Σαρακηνούς, τούς
Μεσαλιανοίις, τούς Βοyομίλοιις καΙ άλλοuς αiρετικούς. Σώζονται καί &νέκδσrοι

έπιστολαί οοίrοί/,

bt τών δμιλιών του δΕ tξεδόθη 'fι εΙς τοv Ίερόθεον 'Αθηνών

δμιλία του. ΕΙς τaς &νωτέρω Σειρaς θ<Χ ήδwόcμεθα vO: προσθέσωμεv καί τΟ ΛΕ.
ξικbv τοίί Ήσuχίοu, άκμάσαvτος περl τΟν Ε' αΙώνα, καί πως καΙ τοίί Φωτίου
καΙ τού Ιοuίδα περί τaς άρχaς τοίί δωδεκάτου αΙωνοc; &κμάσαντος.

f~ιισΗ-cικ~ θεολονια.

~~ό κήρυyμα tθεραιτεύθη Ικανώς .κατά Πιv Βvζαντινfιv περίοδον, εΙ καΙ tν

πολλοίς εtvαι 6ρθη 'fι ύπό τοίί Δ. Μπαλάvου(ιι1) yεvομέvη 1rαρατήρησιc; δτι ot
κατa τiιν περίοδον τα:Vτηv «λόγοι κατά πολu ύστεροίίv, .έκτός όλίyων, τώv λόγων

της έποχί)c:; της άκμης; έχοντες cκoιva τρι:.πa τiιν κατάχρησιν ρητορικών Φιθέων
καΙ tyκωμίων, άσuyκράτητοv φαvτcχσίαv, όπΕρ το δfov Εκτασιν, ,.αρεμ6ολfΊν μα

κρών δοyματικων &vατrτίιξεων καΙ άvάμιξιv 1στορίαc; καΊ θρύλου». 'Εκτός τών

(80) "Ιδε iν Π. ΤQ&μ.Πιλα, 'Τπόμνημα εtς τάς lmσ-coMς της Κ. Δ. hδοe1ι.ι;
11 τόμ. Α' σελ. 6-7.
(81) •Ένi' d'Vι&C. σελ. 10.

·

-69καΙ ό:νωτέρω μvημοvευθέvτων έξ ό:φορμijς τών άλλων σuyyραφώv alrtώv θερα
'Π'ειrrώv τσV κηρύγματος ό:ξιομvημόνε-ιrrοι τuγχάvοuσιν.
1) Ό Εοοτάθιος Θεσσαλονίκης (t 1194), σuγγραφεUς 'Π'ολλώv άξιολογωτά
των θεολογικfiς, φιλολογικijς καΙ 1rαντοίας uλης 1τpαγματειών. 'Έχοuσι δημοσι
~uθη τούτου <<λόγος εΙς τήν ό:ρχήν τοίί ένιαuτού• καΙ ~τέσσαρες λόγοι προεισό
διο_ι τής άγίας Τεσσαρακοστής» καΙ «Προσφώνησις πρΟς τόν αίποκράτορσ: Μα

νουiιλ τον Κομνηvόν)), καθως καΙ έ'Π'ιτάφιος εΙς α:iπδv, δ'Π'ως καΙ διάφοροι λόγοι
εΙς μάρτυρας .καi fτερος εΙς τΟν 48 Ψαλμδv. Έκτος τών Fiλλων δ Εlιστάθιος
συνέγραψε καΙ ό:ξιολογωτάτας 'Π'αρεμδολας εΙς τiιν Όδύσσειαν καi τJιv Ίλιά:δα

μετά σοφών προλεγομένων, καθώς καΙ σχόλια εΙς Πίνδαρον κλπ. Τφ 1832 έξε
δόθησαν αί θεολογικαi αίιτοLι συyyρσ:φαί, διa τών δποίων δ Εόστάθιος tξετιμή
θη ως θεολόγος καΙ μεταρρυθμιστής τοίί μοναχικού βίοv. 'Ήθελε vά καταστήσ~
τσUς μοvαχοι)ς τrρότιιιτα· πνεuματικοu βίου καi τa μοναστήρια κέντρα καλλιερ
γείας τών γραμμάτων( 82 ). 2) Μιχαι)λ δ 'Ακομινάτος, άρχιmίσκοιιrος 'Αθηνώv

(f

1220), άδελφΟς τοίί μνημονεuθέντος άνωτέρω Νικητα τού Χωνιάτοu ~ 'Ακο
Σώζονται 21 κατηχητήριοι λόγοι τοu, καθώς καί έγκωμιαστικοi εΙς

μινάτου.

τον βα:σιλέα

.

καi άλλοvς άξιωματοuχοuc;, καi έορταστικο(. Πάνrα ταίίτα έξε-

δόθησαν ύτrο τοϊι Στr. Λάμπροu( 83 }.

3) ~εόφυτος ό "Έγκλειστ~ (1134-1212),
oύrιvoc; "Περιεσώθησαν έν κωδ. Paris. 1189 τριό:κοντα όμιλίαι, ώv δέκα μό
νον έδημοσιείιθησαν. 4) .Q1 "Πατpιάοχαι ΚωνσταντιVΟU'Πόλεως Κάλλιστο'i ( 13501363) καί Νείλος (1379-1387) κατέλιπον σωζομέvας εΙς κώδικας μήπω δη
μ-οσιεuθεlσας δ τrρώτος μέν 52δμιλίας, δ δεύτερος δε 43. 5) •ο Κωνστανrι
νουτrόλεως Φιλόθεαι; ό Κόκκινο.s ( t 1379), κατέλιπεν εΙς κώδικας σωζομέ;(;uς
έξ ών μόνοΥ"δίιο tδημοσιεύθησαν, σuλλογήv δμιλιώv εΙς τrάσας τάς Κuριακάς
τοΟ lτοuς διακρινομέvας διa τήν άτrλότητα, τον βι6λικον χαρακτήρα: κάl τcΧς
τrρακτικaς τάσεις αύτών. 6) 'Ισίδωρος δ Θεσσαλονίκης ( περί το 1395), κα:~
τέλιτrε ύπi.ρ τάς πεντήκοντα δμιλιας και
ογοuς,
v τέσσαρες μ vov εΙς
Θεομητορικaς έορτάς tξεδόθησαν. ]J Μακάριος δ Χρuσοκέφαλος, Μητροιιrολί~

της Φιλαδελφείας άκμάσας κατa τά μέσα τοίί 14ou αiΔVΟς, οδτινος έξεδόθησαιι

έv Βιένν~ (1793) 14 λόγοι τrα:νηγuρικοί, σώζονται δε κα1 15 άλλαι δμιλίαι
εΙς κώδικας, μήτrω έκδοθεiσαι. Οδτος κατέλιπε καi tρμηvεuτικaς σειρcΙς εΙς
τήν Γέvεσιν, εΙς τά κατά Ματθαίον καl Λοuκ&:ν Εόα'yyέλια. 8) Τέλος Αrοφά.-
_yης δ vέoc καί φιλόσQΦος (άvεξακρι6ώτοu χρονολογίας) κατέλιπε cλόγοvς δι...
&χκτικούς εΙς τJιv δεκάλογΟI/)) άνεκδότοuς, σuντεταyμένοuς εlc; δημώδη έλ. .
ληνικήν.

Έτrl τοu λειτοuργικοϊι τrεδίοv έκτος τiiς μνημονευθείσης Μυσταγωγίας
1) Τήν ίπrο το ονομα Γερμανού τοίι Κωνσταντινουττό
λεως (
7 40) φερομένη ν Ί στορίαν έκκλησιαστικfιv καί μυστικήv θεωρίαν, Ερ•
γοv vοθευθΕν τrιθανώc; διa τrαρεμ6ολωv κατά τόv ΙΑ' η I Β' αΙώνα. 2) Τήv

2.

τού Μαξίμοu, fχομεν

t

μνημοvει.ιθείσαν Έρμηνείαv
Θεοδώρου "rοϊι Στοuδίτου

τijς θείας

{f

826). 3)

Λειτοuρyίας τών Προηγιασμένων

ίπrό
Τr)ν άιrοδιδομένην εΙς Θεόδωροv τοί)

Άνδίδων, άλλ' άyνώστοu χρονολογίας «Προθεωρίαv κεφαλαιώσεως περί τCw
έν τΌ θείq: Λειτοιιργίq: γινομένων σuμ6όλων καi Μυστηρίων)). 4) Τον άτrο'
διδόμενοv εlc; Σωφρόνιον τώv Ίεροσολύμων, άλλα ποΜ μεταyενέστερον ~.Λόγον

τrεριέ)(ΟimΧ τιlν έκκλησιαστικήv δ:πασαν 1στορίαν καΙ

λmτομερij άφήγησιv

τrάvτωv τών έν τΌ θείq: 1ερουρyίq: τελοuμέν~ καΙ 5) Σuμεων τοU Θεσσαλο-
νίκης (1410-1429) τrερi τής Ιεράς Λειτουργίας καi τrερί τοϊι άγίου ΝαοV,
τών Ιερών άκολουθιών καΙ Ιερών χειροτονιών. Ό αίιτος fγραψε καi cΔιάλο
γον κατά τrασWΙΙ τών αΙρέσεων)), t.ν φ έλέyχει καΙ τάς λατινικάς καινοτομίcχς,
καθως καΙ 83 άιτοκρίσειc; τrρc)c; τόν Γαδριήλ Πeνrαπόλεως, καi τrερl ΙερωσV.

(82)

Β. Σ't'εφανLδοu, lν{}' άvωιr. σελ.

433.

(83) At 'Aitfjναι κατά τa τιλη 't'ou δωδεκά-cον αtώvο!; ('A&ijνcu. 1878) τόμ.
1 κσ.t 2.

-70νηc; είc; τινα μοvαχόv(

). Έτri τού Κανονικού δικαίου οΙ άξιολογώτερον έv
διατρίψαllτες uτrήρξαv· 1 ) ·ι ωάννης Ζωνσρό:ς κατa τό τrρώτοv ήμισυ τοϋ δω
δεκάτου αΙώνος, διακριθεiς ώς έρμηνειπfις τών I. κανόνων, καθως καi ώς σvy
γραφε\ις τής Σwόψεως Ιστοριών fίτοι Ιστορίας άτrο κτίσεως κόσμου μέχρι
τού 1118. 2) 'Αλέξιος Άριστηνος (τrερi τΟ 1130) συvτάξας έρμηνείαν εΙς
84

τiιν ύφισταμέvην Σύνωψιv τών Ι. κανόνων. 3) Θεόδωρος Βαλσαμων τ<f> 1193
έκλεyεiς τrατριάρχης 'Αντιοχείας. Kai οδτος σuνέταξε σχόλια καi Uτrομνήμα
τα εΙς ταUς Ι. κανόνας, καi μελέτας καi έτrιστολaς έτrί tκκλησιαστικών Uτrοθέ
σεων. 4) Δημήτριος Χωματιανος &ρχιετrίσκοτrος Άχρίδος τrερi τΟ: τέλη τοίί
δεκάτου τρίτου αΙώνος, συνέταξε μεγάλην σuλλογiιν κανονικών άτrοφάvσεωv.

5)

Ματθαίος Βλάσταρις κατa τοuς αύτούς τrov χρόνους, έγραψε κατ' άλφα-

6ητικfιv διάταξιν έγχειρίδιον κανονικού δικαίου, καθως καί κατa ·ι οuδαίων καi
Λατίνων{ 85 ). Καi τέλος 6) Κωνσταντίνος Άρμενότrουλος
1380), δ σvγ

(f

γpαφεUς τής Έξα6ίδλοu, άσχοληθεiς καΊ τrερl το κανοvικον δίκαιον, συyγρά

ψας δΕ καΙ «τrερi όρθοδόξου τrίστεως» κατa τών κατa καιρούς αΙρετικών καi
άλλα τιvά.
3. 'Ωσαύτως, ώς είτrομεv, tκαλλιεργήθη καί i'j δγιολογία, fίτοι i'j συyγρα
φη βίων άγίων καΙ μαρτuρολογίωv, ώς τrαρεμτrιτrτόντως άvεφέραμεν &vωτέρω· έτι
δε καί i'j έκκλησιαστικfι τrοίησις, μολονότι ούδεiς τών ίιμνογράφωv τijς τrεριδ

δου ταύτης δίιναται

. μασκηνΟν

καi

vO:

τrαρα6ληθf.i τrρΟς τΟν Ρωμανον καΙ Ίωάννηv τον Δα-

Κοσμάν τον Μελft)δΟν καΙ τοUς τrρΟ αύτοiί Άνδρέαν τον Κρή

της, εΙ καΙ οΙ τρείς τελευταίοι
της μέσης ταύτης τrεριόδου.

ήκμασαν εlc; το μεταίχμιον τής τrαλαιδ:ς καi

4. Διa τών εlρημέvων δΕν έξαντλείται βε6αίως δ κατάλογος τών Βυζαντι
νών σvyyραφέων, τώv δτrοίωv δ Δ. Μτrαλδ:νος εΙς το μvημοvειιθΕv σύγγραμμα
αότοίί ciτrαριθμεί ίnrtρ τοι)ς 140 άvαφέρωv τa lρyα καi τι1v άλλην δρCισιν
τούτων. Κατa τον Diehl(Sβ) δε «δ,τι τrροσδίδε.ι εΙς τι1v βυζαvτινfιν γραμμα
τείαv ίδιάζουσαν σημασίαv καΙ καθιστ~ αότiιv τrολu διάφορον τών λοι'Πών
γραμματειών τού Μεσαίωvος εΤναι δ στενός της σύνδεσμος τrρΟς Πιν έλλην
νικfιν &ρχαιότητω. Κατa δΕ τον Κροuμδάχερ( 8 1) cot •Ελληvες Χριστιανοi τijς
Άνατολης τrροεφύλαξαν ίnreρ τΟ: χίλια lτη Πιν 'ΙΜVματικήν κληρονομίαν τής
&ρχαιότητος έvαvτίον τών λυσσαλέων tξ δ'λωv τών κατευθUvσεωv έτrιθέσεωv
τώv βαρβάρων· tδημιούρyησαν ΙδιάζσΙΠα μεσαιωvικοv -ιrολιτισμόν καi μετέ
δωκαv τοUς θησαυροuς τής ό:ρχαίας tθvικής καi τής Ιδίας των Χριστιαvικilς

γραμματείας εΙς δλους τοiις γειτοvικοίις λαο6~.

( 84.)

τα άναΥtέQω λειτΟ'ΙJQΎLΚά IQ'Yα. ιδημ.οσι.εύ~σα.ν ύπό τοιU

μοις

Migne

tν τό

91(657), 98(384), 99(1687), 160(417), 87(3981), 150(368), 155(253).
(85) Τα καvονικΔ lQΎα τούτων iδημοσι.εύitησαν και έν τίl ύπο Ράλλη και Πο

τλη ΣυλλοΎtί των ι. κανόνων.

( 86) Byzance, grandeur et decadence σελ. 259.
(87) ΠαQΔ Δ. Μπαλάνφ lν&' άνωτ. σελ. 214.
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΉ

θΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΝ

ΤΗι

ΔΥΣΕΙ

fΖ\πQοακολιια~ικ7) θεολοvlιι.

rq . .~Eν ήi Δuσει κατa τον δγδοον άlώνα fι ,.αιδεία ,.αροuσιάζεται καλλιερ

γηθείσα lν Άγγλίq. ,.ερισσότερον "Παρ' όσον έν "ΠάσQ άλλι;ι χώρq. έκτος τfιc;
'Ιταλίας. ΕΙς τούτο σuvετέλεσεν δ άρχιε,.ίσκσιrοc; της Καντερδοuρίας θεό&>
ροc; δ έκ Ταρσού ( 668-690), δστιc; εΤχεv Iδρύσει σχολάc;, εlc; τaς 6,-οίαςδιδάσκετο καί fι έλληνική. Οiίτως ή ,.αίδεuσιc;, ή έτrί τών ι\μερών α\ποΟ "Πα
ρεχομένη ίιτrο τών μοvαστηρίων κα:ί τών έτrισκσιrικών σχολtι:ιν, ίnrερέδη τiιν
,.αίδευσιν τών σχολών της Ί ρλαvδίαc; καΊ τi\c; Σκωτίας. Ά1το μιάι;; τών σχο
λών τούτων, της τοϋ μοναστηρίου τοϋ Jarrow, ,.ροηλθεν δ καταστac; 'Περί
φημος καθ' όλην τiιν Δύσιν Βέδας δ αlδέσιμος (f 735), όστις σvvέγραψε

t-

λατινιστί. καί έκκλησιαστικf.ιν Ιστορίαv τώv "Αγγλωv. 'Εξ &λληc; 'Ιfάλιν σχο

λής, της σχολής τfις. Ύόeκ!)iι 1rpofjλθεv έν Ετει 782 δ 'Αγγλοσάξων Άλκοuί
νος, έvτριδr)ς τrερί τοUς κλασσικοuc; ποιητάς, δεξιοc; σuyγραφει)ς καί δραστή
ριος lν τtf> lργφ τής διαδόσεως τήc; παιδείας. 'Ανεδείχθη ο&rος άρχηyοc; τijc;
άνακτορικi\c; σχολής, τiιν ό'Ποίαv ίδρuσεν δ Μέγας Κάρολος, καί εΙς την δ

ποίαν, μετακινουμέVην μετa τής αύλήc;, tσπούδαζον τα τέκνα τών βασιλέων
καί τών διακεκριμένων οΙκογενειών. ΕΙς εiσηγήσεις τοϋ Άλκουiνοv όφείλε
ται καΊ ή κατa διαταyr)ν τού Καρόλου ίδρυσις tv ταϊς μητρσιrδλεσι καί τoic;
μοvαστηρίοιc; σχολών, έν αΤς έδιδάσκοvτο μετέ"Πειτα τά περιλαμδαvόμενα εΙς

τaς έ'lfτa έ'Πιστήμαc;, i'ίτοι το

trivium

καί το

quadriviwn,

περί ών yενήσεται

λόγος έν τιj) οfκείφ τό"Πφ. Οiίτω ,.ροηλθεν άναyέννησίc; τις τών θεολογικών
γραμμάτων, tμφαινομέvη καl εΙς τa π~ηθέντα θεολοyικa ζητήματα. •εν τών

ζητημάτων τούτων προεβλήθη ύtro Γάλλων τινών θεολόγων, ώv t\γείτο δ Ά

γο6άρδοc;, έπίσκοπος τής Λυών (t 841 ), ύ'Ποστηριζόντων, δτι ή χρήσ~
εlκονtΛSϊFμόνον "R"poς δια:κόσμησιν καί διδασκαλίαιr έτrετρέιrετο. Ό Άγοδάρδο<;
ώσαύτως άνrετάχθη καi κατa τής καl brl αύτών Ετι τών λέξεων tκτεινομέ
vης θεοπνευστίας τής Γραφής. "Ότε -πάλιν δ Πασχάσιος Ραδδέρτος (f μετa
το 856), ήγούμενος μονής έv Πικαρδίq: τi\c; Γαλλίας, συνέyραψεν lpyoν "Περί
τιiς θείας Είι)(αριστίας, lν τιϊ> δ-ποί(ι) ίιπεστηρίζετο ή μετουσίωσις, δ Ράτρα

μνος, μοναχός τιϊς αίιτής μονής καί διακεκριμένος .λόγιος, &νι;ρεσεv αύτον δι'
tτέρας σuyγρα:φής, έν ·τΌ ό'Ποίq. ύtrεστήριζεν, δτι ι\ παρουσία μόνον τής δυ
νάμεως τοίί σώματος καi αίματος τοίί Χριστού έvuπάρχει lν τ(\ Εά)cαριστίq:,
τijς δυνάμεως δε ταύτης κοιvωνοϋσι μόνον ο1 πιστοί. Κατά τούς αύτοός -που
χρόνους καΙ δ Γκόττσιαλκ ( Gottschalk), εUσεδr)c; καΙ λόγιος μοναχός τijς

μovfiς Orbais7 ίιπεστήριξε τόν άιrόλυτον "Προορισμον τοϋ Αύyουστίνοu δι~

ξας, ότι οΙ μέν κακοί ήσαν "Προωρισμένοι εlc; τιμωρίαv, μδνον δΕ οΙ άyαθοί
"Ποοορίζοvται εΙς σωτηρίαν καί σvvεπώς μόνον διa τiιν σωτηρίαν τοιίτι.w καί
ούχί πάvτων των άνθρώπων <iπέθαvεν δ Χριστός. Δύο Σίιvοδοι κατεδίκασαv
τοίποv, tπειδiι δΕ: ούrος έν τ(ϊ Σwόδφ τοίί

Criersy (849)

δΕν ήθέλησε ν' ά

,.αρνηθδ τa φρονήματά του, tρραβδίσθη σκληρώς καΊ tvεκλείσθη Ισοβίως εlc;

μοvήν τινα, δ-που καί άιrέθαvεν έν ετει 868.
2. Παραλλήλως καi έν 'Ισ"Παvίq. "Περί τΟ έτος 780 δ έπίσκοπος Τολέδου
Έλί-παvδος εlσηγήθη τον Υlοθετισμόν ύtrοστηρίξας, δτι δ Χριστος ώς ΘεΟc;
μΕ:ν ήτο φuό'ικος Υlος τοίi Θεοίi, ώς άvθρωτrοc; δμως έγένετο κατa χάριν καΙ
ulοθmία:ν Υlος αίιτοίί. Ή διδασκαλία α:iίτη, ώς διακρίvοιισα 6ξtως τac; δύο
φιίσειc; tv Χριστιϊ>, οζει ,.ροφαvώς ΝεστοριαvισμσU κα1 ώc; έκ τοιίτοu 6ρθώς
κατεκρίθη ύtrό τε τοϋ -πάτrα Άδριαvοϋ Α' (772-795) καΙ τής tv ΦραγκφούΡ'ΓQ
Σwόδου τσU 794. Έξ άλλου καί ι'ι διδασκαλία 1rεpi tκπορεύσεως καΙ tκ τοίί
Υlοϊι τοϊι Άyίοu Πvεύματος ύ'Ποστηριχθείσα ίι"Πο τοιJ Άλιcοufνοu καΙ fiJ\λr.w
έκείθεν έξεκίvησε καί έγένετο μόλις τον tνδ.έκατοv αΙώνα δεκτή καi ιίπό τijς

-72Ρώμης.

'I ρλcχνδος

λόγος

'Ιωάννης Σκώτος Έριγέvης, όλίγον τι τrρο τών μέσων 1'οϋ tνάτου α!~

ίιτrίlρξε καi δ ί.rιrερτερών τrάνταc; τοόc; σuyxρ6νouc; του θεο

ώνος άκμάσας καi προστaς έν Γαλλίςι τής σχολής τής αύλής Καρόλου τοΟ
Ό Νε01rλατωvισμος τώv συγγραμ
μάτων τοίι Αύγοvστίνου ijσκησε μεγάλην tπίδρασιν tτr' αύrοίι, άκόμη δε πε

Φαλα:κροίι, έγγόνοu τοι} μεγάλου Καρόλου.

ρισσότερον τa τοίι Διονυσίου τοίι 'Αρεοπαγίτου, τa δποiα καi

μετέφρασεν

εΙς ττ)ν λατινικήν, σχολιάσας ταίίτα, έτι δε καί τa έργα Μαξίμου τοίi Όμο

λογητοϋ. ΔF.v ένέμειvεν έν τούτοις έvτος τοίι πλαισίου τής 'Ορθοδοξίας, ciλλ'

άνέπτυξε θεωρίας, αίτινες κατ' οίισίαv εΤvαι ή άvάrrruξιc; τοίι &τrολύτου θεοΟ,
δστις λαμβάνει αότοσuvείδησιν έν τι;> άvθρώτrlf). Ή φύσις τοίι Θεού εΤναι ύ
περούσιος καΙ αl περi τοίι Θεού βεβαιώσεις μας εΤναι γλώσσα τού φαινομέ

νου, προσηρμοσμέvη πρΟς τiιν άvθρωπίvην άσθέvειαν. Το 'Απόλυτον κινείται
κυκλικώς. Αί άρχέτυ"Ποι Ιδέαι έvσωματοϋvται εΙς δρατaς ίπrάρξειc;, αίτιvες καi
πάλιν έπιστρέφουσιν εlc; την άρχικήν ούσίαv, τa ίιλικa δε πράγματα lχουσι
μόvοv φαιvομενικήν τινα πραγματικότητα. Έν άλλαις λέξεσιν δ 'Εριγένης τό
σον κατcΧ ττ)ν σκέψιν αύτοίί, όσον καi έν τι;> συστήματί του, προέλα6ε τούς νεω

τέροuς διαvοουμένουc;, τοιJς τrρεσ6είιοvτας τον !δεαλικον Πανθεϊσμόv( 1 ). Έv
τείιθεν αl

Ιδέαι

αίιiοϋ κατεκρίθησαv ίιπό έπαρχιακών

δίκη αότώv έ"ΠΕκuρώθη ίι"Πο τοίί πάπα Όνωρίοu Γ'

Συνόδων καΙ ή

κατα

( 1225).

3. Τι\v ίrrro τού Θεοδώρου τοίι Ταρσού καi περισσότερον ύπΟ τοϋ μεγάλου
Καρόλου δοθείσαv ώθησιv πρΟς άναγένvησιν τών γραμμάτων διεδέχθη έπi ένα
αΙώνα νέα κατάπτωσις τών γραμμάτων. Έντείιθεν δ δέκατος σ:Ιιiιν έν συγκρί
σει πρΟς τΟν προηγηθέντα αύrού, άλλa καi τrρΟς το ίπrοφώσκοv

tv

τf.ι Ίσπα

νίςι φώς έκ τής άκμής τών 6:ρα6ικών γραμμάτων, έκλήθη σκοτεινός. Ένιt) δη
λαδiι έν ταίς tλευθέραις τής Δύσεως χώραις ή καλλιέργεια τών γραμμάτων ε

κλινε πρΟς παρακμήν, οΙ "'Αρα6ες μεμυημέvοι εΙς τiιv έλληνικι\ν σοφίαv κai
γνώσιν ίι"Πό τών Χριστιαvώv Σύρων, οταv κατέλα6ον τi)v ·ισπανίαv ίδρυσαν
έν &ει 980 τi)v σχολiιv τής Κορδούης, έν τf.ι δτrοίςι έσπουδάζετο ή •Αστρο~
νομία, τa Μαθηματικa καi ή 'Ιατρική, άνεπτύχθη δε καΙ ένδιαφέρον πρός
σπουδiιν τοίί 'Αριστοτέλους καi πρΟς aλλαc; φιλοσοφικaς έρεύνας.

Θ .Σ'χολαα~ική θεολοyια.
Οϋτως δ δέκατος αΙών παρεσκεύασε το ίfδαφος εfς άvά'Πτυξιv τής Σχο
ήτις έκλήθη οϋτως ώς διδασκομέvη καί κρατοΟσα έν
ταίς τότε Σχολαίς. Αϋτη έπεδίωκε τiιν χρfiσιv καi τrροσαρμοyήv τού λογικού
εΙς τι\ν Θεολογίαv πρός συστηματοποίησιv καi ά'Πόδειξιv τής παραδεδομέvης
πίστεως. 'Επεδίωκε ή Σχολαστικη Θεολογία νa πείσι;ι τοuς ό:vθρώιτους περί
τών &ληθειών τής πίστεως, ά'Ποδεικvύοuσα δτι καί αίιταi αt μυστηριώδεις έξ

1.

λαστικijς Θεολογίάc;,

αύτώv εΤvαι σύμφωνοι πρΟς τον όρθόv Μγοv, καi άvcχιροίίσα τac; κατ· αίFrών

έvστάσειc;. Καi καθώς παρατηρεί δ Στεφαvίδης( 2 ) ή Σχολαστικiι Θεολογία
έζήτει νa εlσχωρήσr,ι εΙς τa οόράνια καΙ τa θεία καi νa κατακτήσΥJ αότa διa
τού όρθοϋ λόγου. Έφ' δσοv δε ή λοyικiι διδάσκει τΟν δρθΟv τρ(mον 'tήc; δια
πραγματεύσεως

τών ζητημάτων

διa

τής

έφαρμογijς τής

λογικής,

έμορφώθη

ή λεγομέvη «διαλεκτική», τήν δποίαv μεταξύ τώv 'Πρώτων έφήρμοσαv δ Γάλ
λος Βερεγκάριος
1088) καi ό ΊταλΟς λαφράyκ, tλθδvτες ttρος &λλήλους
εΙς σύγκροuσιv, τοίι μέv πρώτου άρνουμένου τiιv μετουσίωσιv κα:l ίmοστηρί
ζοvτος τaς tκδoxac; καί τΟ fpyov τοίί μνημονευθέντος άvωτέρω Ρατράμνοu, τοϋ
δε δευτέρου ό:ντιτιθεμέvοu εΙς αύrον καί προκαλέσαvτος τfιν ίιπο τής 'Εκκλη
σίας καταδίκην τοϋ ό:ντιτrάλοu, άvαyκασθέντος vcX &vcχκαλέσQ τac; δοξασίας

<t

α\Jτοϋ.

2. •Αλλ.'

οΙ

( 1) Fisher,

σχολαcττικοi έν τi.ι χρήσει τής διαλεκτικης προσέκρουσαν ώς
lνit' ά'VΦt.

σελ.

204.

(2) .. Εν&'

άνωιt. σελ.

500.

-- 73 -έπi δειvοΟ σκοπέλου εΙς έκείvας έκ τών διδασκαλιών τfiς πίστεως, α7τινες
εΤvαι μυστηριώδεις καί uπερ6αίνοuσι τfιν άvθρωπίνην κατάληψιv. Καi άvτιμετώ
πισαv έvωρίτατα τό ζήτημα κατa πόσον τό λογικον ιiδύvατο 1/cX προχωρήσ-ι:J
έν τf.ι προσπαθείQ αύτοϋ, δπως άποδείξι;ι τήν λογικότητα πάντων άνεξαιρέ
τως τώv δογμάτων τfiς πίστεως. Έντείιθεν έγεvνήθη δ πειρασμός παρά τισι
τοvτων va παραμερίσωσι τaς άληθείας έκείvας, αίτινες δΕ:ν ήδύναντο v' άπο
δειχθωσιv ίιπο τοϋ λογικοΟ, δvο δΕ: άνταyωνιζόμεvαι άλλήλαις τάσεις 'Προέ
κυψαν, έξ ών καi δύο παρατάξεις θεολόγων έγεννήθησαv. w Αλλοι δηλαδή ότrερτι
μώvτες τaς ίκαvότητας τοϋ άνθρωπίνου λογικοί/ ήγοντο κατ' είιθείαv πρός ά

πόσεισιν η παραμερισμόν τοΟ έκκλησιαστικοϋ κύρους καi τfiς αύθεντίας τfiς
Παραδόσεως· έτεροι δε ό'Ποτάσσοντες τό λογικόν εΙς τήν φωνfιν τi\ς Έκκλη·
σίας έθετοv ταύτηv ώς βάσιν βεβαιότητος υίοθετοϋντε.ς τήv ύπό τοϋ Άνσέλμου

UποστηριχθεΊσαv θεωρίαv, καθ' fιν ή φιλοσοφία εΤναι θεραπαιvίς

(ancilla)

τfjς

Θεολογίας. Ένοε'ίται δμως, ότι δΕ:ν άπεκλείετο οϋτε ή θερcχιταιvlς νa αiι
θαδιάζr;ι κατa τής κυρίας αύτfiς ένεργοΟσα ίδιο6ούλως, οϋτε i'j κuρία va κατα
δουλοί την θεραπαινίδα αύτfjς.

3.

Ούτως ή σχολαστική Θεολογία περιορισθείσα εΙς τήν χρήσιν τfjς διαλε

κτικf1ς, άvαλα6οϋσα δε κατa τΟ πλείστον vά ότrηρετήσ"Q το άτrο τοΟ σχiσμα
τος δημιουργηθΕ:ν νέον δογματικον καi διοικητικον καθεστως τfiς ρωμαιοκα·

θολικf1ς 'Εκκλησίας, έλάχιστα ηύστόχησε τοϋ άληθοός σκσιrού τfiς Θεολογίας
έπi κεvα καΙ άνωφελιl πολλάκις 'ΠαρΕΚτραπείσα.

Έν ήi σιτοuδ~ νa δικαιολο
γήσQ καi νa στηρίξr;ι τόv Πcχιτισμον μεθ' ~λων τών ίιπερ6ολώv cW'roO καl μι)
τολμώσα να διαμψισ6ητήσr,ι τό κuρος της παπικής καθέδρας, άλλ. δλως τοίιvαv

τίοv έτri μδ:λλον τοCιτο στηρίζουσα, παρημέλησε μΕ:v τάς Ιστορικaς έρείινίχς,
ίιπό το ψώς τών δποίων διέτρεχαν κίνδυνον νa δεχθώσι θαvάσιμοv τραΟμα αl
ύπερψύαλοι άξιώσεις τών παπών, κατήντησε δε εΙς ίιπερτροφίαν πνεύματος φι

λοσοφικοCι, έξυπηρετοϋvτος εuχερέστεpον τήν διά συλλογισμών άvθρωοτrίvων δι
καίωσιν ού μόνον τώv προσιτών εΙς η1ν άνθρωπίνην διάνοιαν χριστιανικών ά
ληθειών, άλλa καΙ τών 'Παρεισφρησασωv εΙς τfιv χριστιαvικήν διδασκαλίαν πα
'Πικών πλαvώv καΙ καινοτομιων. Ό lστορικος ώς lκ τούτου κλάδος της Θεο
λογίας ώλιγορήθη, ή Ιστορική δε καi κατά γράμμα έρμηνεlα τής Γραφής παρε

μερίσθη διa τής καταχρήσεως τfiς άλληγορικής καi άvαγωγικής έξηγήσεως,
tθεραπεVθη δέ ίδιαιτέρως ή φιλοσοφία, ίιτrο6ι6αζομένη συ~vότατα εΙς έπίκοv

ρον καί 'Παλυμήχαvον θεραπαινίδα τής Θεολογίας. 'ΕντεΟΟεν έξετάζωv τις έ
καστον τών Σχολdστικών καί άποδλέ'Πωv εΙς το δλον τijς έργασίας αύτών ά

'ΠΟρεi πώς άνδρες δμολογουμέvως έξοχοι κατά τε τήν άyχίvοιαν, τfιv φιλοπο
νίαν καΙ τον ζήλον, οΤοι δ ν Αvσελμος, δ Ά6αιλάρδος, δ Βερvάρδος τού Κλαιρ-

6ώ, δ Πέτρος Λομβάρδος, δ Θωμδ:ς δ 'Ακινδ:τος, δ Βονα6ε;;τοuρας, συγγρα

φείς άξιολογώτατοι, διάνοιαι δμολογουμένως μεγάλαι, 'Ιτροσεπορίσανrο μΕν ό
φέλη περi τόν συστηματικον αύrής κλάδον καΙ το έκκλησιαστικοv δίκαιον,
δεν 'Προήγαyον όμως τήν καθόλου Θεολογίαν, δσοv θά άvtμενέ τις έκ τής Ι
κανότητος καΙ τοΟ ζήλου αύτων, τοίιvαντίοv δε έξέτρεψαv ταύτηv, ώστε 'ΠΟλU
πρΟ τών κατ' αότης έπιθέσεων τfiς Διαμαρτυρήσεως, va δεχΕΠ,i τaι; δριμείας

έιτικρίσειι; τοΟ Βάκκωvος,

4.

τοΟ Γέρσωvος καί τού ΊΞ~μοu( 3 ).

'Όσον άψορQ: εις τήν Φιλοσοφικι)v διδασκαλίαv, ή κυριαρχία κατa τfιν

σχολαστικτ,v περίοδον διεμοιράσθη μεταξι) τού Πλάτωνος καi τοΟ Άριστσrέ
Ό Άριστοτέληί; άνήχθη εΙς μέγα κίίροι;, άλλά καΙ ό Πλάτων διa
τών συγγραφών τοϋ Αύγουστίνου καΙ Διονυσίου τού 'Αρεοπαγίτου έπέδρασε
'ΠολιJ περισσότερον παρ' δσοv συνήθως έκλαμ6άνεται εΙς την διαμόpΦωσιν τής
Θεολογικής σκέψεως. Ό 'Αριστοτέλης έγέvετο το πρώτοv γνωστός εις τήν
λους(4).

( 3) Εlς την άνωτέρω παQάγραφον ήκολουitήσαμεν τάς σημειώσεις έκ -τ:ων tν
τ φ Π ανεπι.σ-τ:ημίφ ΠαQαδόσεων τοϋ dοι.δtμου διδασκάλου ήμών Έμ. Ζολώτα.
(4) Fisher, lνit' άνωτ. σελ. 213 καί ~ξijς.
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άρα6ικών μεταφράσεων καi τελικώς δι' αίιτών τούτων τώv άπο τής 'Ανατο
λής κομισθέvτων

fργωv αίιτοίl. Καi κατ' άρχό:ς μέν ή έπiδρασις ή έκ τοΟ
Άριστστέλους ήτο μόνον εlδολογικr) διa τfις Λογικής αίιτοίl. Βραδύτερον δ

μως αVτη έπεξετάθη καi

έπi αύrοίl το Ο περιεχομένου της Θεολογίας καi της

ήθικής. Κατa τΟν δέκατον τρίτον δΕ: αΙώνα οΙ σχολαστικοi άvτιμετώπισαν καί
λετrτήν τινα μορφfιν τοu ΠαvθεϊσμοΟ, -προερχομένηv έκ τοΟ Νεοπλατωνισμού,
tνι;:ι δ Παvθεϊσμος ίrπΟ έλκιιστικον σχίlμα έξετiθετο εΙς τΟ: συγγράμματα τώv
'Αρά6ων
ρόης

5.

φιλοσόφων,

μεταξu

τώv

δποίων

προέχοuσαv θέσιν εΤχεv δ 'Αβερ

(t 1198).
Μέγα έξ άλλου φιλοσοφικον πρόβλημα άπασχολήσαν τήv σκέψιν τοΟ με

σαίωvος ίιπfjρξε το ίιπο τώv Ιδεών τώv έκφραζομέvων διa τών όρων 'Ονομα

τοκρατία
Καi

it

(Nominalismus)

καi Πραγματοκρατία

μέν Πραγματοκρατία,

ίιποστηριχθεϊσα,

(Realismus)

ή ίrιτο τοϋ Άvσέλμ011 καi

εlσηγείτο τι1v

γvώμην, ότι

πραγματικr)ν ϋπαρξιν, ώς παρό:

Πλάτωvι αί

αί

άλλωv

καθολικαi

ίδέαι.

δημιουργηθέν.
Σχολαστικών

fννοιαι

fχουσι καi

Ή δΕ: Όvομστοκρατία, ή

ίrιτο τώv Σχολαστικών

RoscelHn καi Occam uiοθετηθεϊσα, καταπολεμηθε'Ισα
δέ καi ύπΟ τfjς Ρωμαϊκής Έκκλησίας( 5 ), εlσηγεϊτο, δτι αί καθολικαi έvvοιαι
εΤναι άπλώς ψιλό: όvόματα η άφαιρέσεις τοΟ voίl, ίίπαρξιν δε τrραγματικr)ν έ
χοιισι μόνον τα έπi μέρους πράγματα.

6. Ή Σχολαστικr) Θεολογία διεδόθη μεγάλως &φ' δτοv κατa τΟ: τέλη τοΟ
δωδεκάτου αΙώνος Ιδρύθησαv τΟ: Πανεπιστήμια, τοίι τrρώτ011 τούτων έv τf.i πε
ριοχf.ι τfjς Παναγίας τών Παρισίων Ιδρυθέντος ύτrο τfιν διεύθuνσιv τοίί καγκελ
λαρίου τοίι vαοΟ τούτου,

είσήχθη δ'

έν αύτοϊς

μετa τών λοιπών μαθημάτων

(δικαίου, Ιατρικιlς καi φιλοσοφίας) καi ή διδασκαλία: τfjς Θεολογίας, lvτεΟΟεv
δ' αVτη ώνομάσθη έν τα:ϊς σχολαϊς ταύταις διδασκομέvη καi

Σχολαστική. ΟΙ

δέ διαπρέψαvτες έv α:ύτi.\ θεολόγοι ήσαν μοναχοί, &νήκοvτες εΙς ΕΥ έκ τώv δύο
έιταιτικώv μοναχικών τα:γμάτωv, ιϊτοι τών Δομηνικαvών καi τών Φρα:γκισκα
νών. Ή συνήθης δέ μέθοδος, καθ' ιiν έχώροuv οί Σχολαστικοl εΙς τήν διαπρα
γμάτεωιν τών ζητημάτων, .;το ή έτrομέvη: 'Ετίθετο πρώτον τό ύπό διατrρα
γμάτεωιν θέμα η ή θέσις. Ήκολούθει ή έκθεσις τώv κατa τfjς θέσεως ένστά
σεων, η οΙ λόγοι οΙ άρνούμεvοι αύrήν, περιελαμ6άvοvτο δΕ εΙς αύτι)ν καΙ πα

ραθέσεις tκ τοίί Αύγοιιστίvου, τοΟ 'Αριστοτέλους καi λοιπών σuγγραφέωv. ΕΤ
τα έξετίθεvτο οί λόγοι οΙ έπι6ε6αιοίΝτες καi άιτοδεικvύοvτες τήν θέσιv καί
τέλος ήκολούθει το cnιμτrέρασμα, εΙς το δπο'Ιοv δ συγγραφεύς τrεριλαμ6άvωv

τα άναπτιιχθέvτα άιτεκρίνετο είς τaς ένστάσεις καi σuvεδίδαζε τaς φαινομε
νικaς άvτιφάσε.ις.

G.ΠQώ••• ιιχολαιιιιχοι.
1. Πατi)ρ τfjς Σχολαστικής Θεολογίας θεωρείται δ κσ:τ' άρχac; ήγούμεvος
τοΟ Μτrέκ (Bec), εΤτα δt άρχιεπίσκοπος Καvτερδουρίας 'Άνσελμος
1109),
οστις σuvδυάζωv τΟ μυστικον μετa τοϊι έπιστημονικοΟ καΙ θεωρητικοί} έν τf.Ι
Θεολογίςι στοιχείου, ώρμάτο άπο τoCt άξιώματος «Πιστεύω ίνα κατανοήσω»
(Credo ut intelligam). Ύπερτιμών δέ, όσοv ούδείς άλλος έv τf.i 'Π'αγκοσμίcμ
ίστορ'ία( 8 ) ι τι)ν δύναμιν τοΟ άνθρc..mίvου λογικοΟ ένόμιζεν, δτι ήδwα:το ν' άπο
δεiξr.ι πάντα τΟ: έκκλησιαστικa δόγματα, καΙ αιJτa ετι τΟ: ύπερ6αίvοvτα τfιν άν
θρωπίvην καταvόησιν. ΌπαδΟς τού Πραγματισμοί} έγένετο εlσηγητi')ς τής όν

(f

τολογικιiς άτrοδείξεως τής ύπάρξεως τοίi Θεοϋ. Φρονώv δηλαδfι οτι δ κόσμος
τώv γενικώv !δεών ύφίσταται καΙ πράγματι ε!ς τΟ: ίιπο τον ιιrfτλοv Μονο'λhγιοv

(Monologium)

καΙ

Προσλόγιοv

(Proslogium)

συγγράμματα α<ιτοίι, ύ'Ιfεστή-

( 5) XQ. ΆνδQΟ'ύτσου, Λεξικον -τ:ης Φιλοσοφίας <1ελ. 260.
(6) Β. Στεφανίδου ~ν-11' άνωt. σελ. 501.
·

-75ριζεν, δτι έφ' δσοv έκ των έν τ<Ι> κόσμ~ chελώv κτισμάτων άγδμεθσ άvαγκαίως

εΙς τίΊν Ιδέαν ό:πείροv καi τελειοτάτοv δvτος, ούτινος τελειότερδv τι δέν δύvα~
ται νa ύtrάρχr.ι, trpέtτει λοιtrον δ Θεός να ίιφίσταται καί 'Πράγματι. Διότι ~cXv

ίιtri)ρχε μόνον ώς Ιδέα, eα ήδuvάμεθα να νοήσωμεν καί τελειότερδν τι τfις Ιδέας
ταύτης, ήτοι ον τελειότατο-ν ou μόνον Ιδεατως άλλα καί πραγματικως ίrιτάρχον.
Θεος νοούμενο-ς μόνον ε7ναι ότελέστερος Θεοϋ καi trράγματι ιίπάρχοvτος. ΕΙς
το σύγγραμμα αύτοu «Διατί δ Θεος έγέvετο άνθρωtrος• ( Cur Deus homo) vlo~

θέτησε τiΊν ίJ'Iro τοϋ Τερτvλλιαvοί:ι καθορισθείσαν νομικήν σχέσιν τοίi άνθρώποv
καΙ τοu Θεοϋ. Βασιζόμενος δε έtri τής άληθείας, δτι ~ κατα τοϋ Θεοu trpoσ6~
λι) δiα τής ό:μαρτίας ~trεσώρεuσεν εΙς τον c'ivθpωtroν ένοχήν βάρους άτrείροu,
ώς άπειρον ε7ναι το Πρόσωtrον τοίι Θεοϋ, ίrιτερετόνισε μονομερώς τίΊν δικαστι~
κi)ν Ε'ΠΟψιν καi trλεvρav της ~νοχijς τοu άvθρώtrου εvαvτι τοϋ Θεοu ιίποστηρίξας,
δτι trρΟς έξάλειψιν τοϋ άtrείροv χρέους, δtrεp ~ άνθρω'Πότης ό:μαpτήσασα
έχρεώστει εΙς τr)v θείαν δικαιοσύvηv, έξεζήτει αVτη, ίνα καi lmείροιι άξίας λύ
τρον κατα6ληθί;ι trρος ΙκαvCΥΠοίησιν αίπfις, ΤοιοΟτοv δε λίιτροv μόνον δια
τοϋ άtrείροv ά:ξίας αίματος τοϋ Χριστοu, δστις δεν ήτο μόνον aνθρω~
troς, άλλa καΙ citrειρος Θεός, ήδύvατο νa κατα6ληθίJ. Παρείδεν δμως ό
"Αvσελμος, δτι ιΊ ένανθρώtrησις τοϋ Κuρίοv ίrιτfιρξε καi έκδήλωσις τής θείας
άγάtrης καΙ έμμένων μόνον έτrί τής Ιδέας τής Ικαvο'Ποιήσεως παρέτρεξεν, ότι
ό Κύριος έθέωσε τίΊν έξ ήμών ληφθεΊσαν άvθρωtrίvην φύσιν προσλα6ων ταύτην
ώς άtrαρχήν, δι' ής σuνενοϋται μuστικώς trρός ήμaς. ΈΟ:ν σταθώμεv μόνον μέ~

χρι τής έξιλεώσεως, τότε ό έξιλεούμενος άνθρωtrος δεν "Παρουσιάζεται καί
έ~
σ ω τ ε ρ ι κ ώ ς μετέχων καί κοινωνών τώv άξιομισθιών της θυσίας τοϋ Κυρίου,
άλλ' οΙονεί ε ξ ω θ ε ν καταλαμ6ανόμεvος. Πόσον έξ άλλου ό 'Άνσελμος ιίπερε~
τίμα Πιν δύvαμιν τοϋ άvθρωtrίνου λογικοu, φαίνεται καi έκ τοϋ συγγράμματος

αίιτοϋ

De Trinitate et de incarnatione Verbi,

δ ε ί ξ r.ι

τiιν περi

έν τ<l> όtrοίtν ζητεί

ν

a

ά

tr ~

Τριάδος καi τοu Θεανδρικοϋ προσώtrου τού Χριστού δι~

δασκαλίαν. Έκτος τών t:ργων τούτων Εγραψεv ό "Ανσελμος καi troλλa άλλα έργα.
2. ·Έτερος διάσημος σχολαστικός, κατακριθεiς δμως ιίπο τής 'Εκκλησίας,
ίιπήρξεν ό έκ της γαλλικής Βρεττάvης καταγόμενοι; καi tv Παρισίοις μορφω..
θεiς καΙ δράσας Πέτρος Ά6αιλάρδος ( I 079~ I I 42). Έμπειρδτατος διαλεκτι
κος ίιπερέ6αλεv έν τούτ~ trάvτας τσUς συγχρόνους του. Το άξίωμα, άtro τΟ
όwοϊον ώρμάτο, jljτo όλως άvτίθετοv τοϋ έξ οδ έξεκίvει ό "Άνσελμος. "Ητο δε
τούτο:
Ούδεv
πρέιrει
νa
τrιστείιηται,
έcXv
μή
1rρότεpοv καταvοηθί;ι
(Nihil credendum nisi prius inteJiectum). Καi ώθεϊτο μέv ό Ά6αιλάρδος
κυρίως έκ τοϋ πάθους cχίιτοCι wρΟς Ερενναν, δτι δμως οVτος έφέpετο ά
σνναισθήτως καi πρός τΟν όρθολογισμόν, ε7ναι φανερόν. Το κύριον σύγγραμ
μα cχίιτοίι έtrιyράφεται «Sic et non• (::: Ναi καί οχ ι), έv αάτ<Ι> δε wραyμα
τεvόμεvος δογματικa καi ήθικa ζητήματα παραθέτει τaς yvώμας τών Πατt
ρων, εΙς τc3cς όtrοίας όμως άνεύρισκε διαφωνίας έπί 158 σημείων τής Θεολο
γίας, τοοο· δπερ άντέ6αινεν εΙς τό πvεCιμα τής 'Εκκλησίας. ΟUτως έλεvθέρως
tρεννώv καΙ διαλεγόμενος ό Ά6αιλάρδος κατέληξεv ώς προς τήν θεοπvεuστί~
τώv Γραφώv vO: διδάσκι;ι, δτι οΙ Προφήται δέΊι διετέλοuv wάvτοτε ίιπο τήv iμ
trvεuσΊv τοϋ 'Αγίου Πνεύματος καi δτι ό Πέτρος καi ό Παϋλος διεφώνοuv προς
άλλήλους ώς πρΟς τήv τήρησιν τοϋ νόμου καi διώρθου ό εfς τον έτεροv. Κα

τΟ: δε τοv Στεφανίδην(1), έκδεχόμενος τa τρία τής Θεότητος wρόσωtrα ώς τρείς
Ιδιότητας τοίι Θεοϋ (trαvτοδvναμίαν, σοφίαν καi άyάτrην), έπλησίαζε πρός
τοuς δuvαμικσUς μοναρχιαvούς, τiΊν δέ. ένανθρώπησιv έδέχετο ώς δuναμικήν

tνοίκησιv τοίι Θεού έν τ<Ι> άvθρώτrφ Ίησοϋ. Άφ' έτέροu tδέ}(ετο, δτι ό Ίη

σοίίς ΧριστΟς το σωτηριώ&ς

Eρyov cnίτοίί έπετέλεσε δια της διδασκαλίας

καi τοίί 'Παραδείγματός τοv, ~ διό: τοϋ θανάτου του δΕ έπιδειχθείσα πρΟς
τον ό:μαρτωλοv άvθρωtrον άyάπη, ένεγέwησεv έv τ(\ καρδίq τοϋ ά:vθρώtrοu Qν-

(7)

Α-&τό-6-. σελ.

502. ·
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6αιλάρδος fίχθη εΙς τον Όρθολογισμόν, tξ

ou

Οίίτως ό Ά-

καi κατεκρίθη, ό:φορισθεiς ι.'πrο

'Ι ννοκεντίοu

Β'. Ή διαλεκτική τα.ι δμως μέθοδος, ώς φέροvσα νομικον χα
ρακτήρα ( Sic et non εΤδος δίκης), άνταιtοκρινόμενοv πρΟς το νομ ικόv πvεU..
μα τftς Δυτικιlς 'Εκκλησίας διετηρήθη, τών μαθητών τοu Άβαιλάρδοv lν τi,i
χρήσει αύτής ά'Πομακρuvομέvων τi}ς έκκλησιαστικης παραδόσεως.

. 3. Μέγας άνταyωνιστι1ς TOU 'Αδαιλάρδοv ίιtrιlρξεν δ Βερνάρδος τοu Κλαιρ·
( 1091-1153) ίιπερέχωv τάιτοu, ώς καi trάvτων των συγχρόνων τοu, κατά

βώ

τι1ν είιyλωττίαv, σvvδuάζων δε μετa τής διαλεκτικής καΙ έ:νθε.ρμον μuστικισμον
καΙ χpηματίσας εlκ.οσιπενταετής ήδη tv έ:τει 1115 -πρC>τος ήγούμενος τοΟ tν
Κλαιρ6ω μοναστηρίου. Θέσας καΙ αύτός, ώς Σuμεων δ νέος θεολόγος, κέντρον
τοίi μυστικισμοί) τον Χριστόν, έξ'ί.iρεν εlδικώτερον τήν μετa τοϋ Έσταuρωμέvοu
ΧριστοΟ ένωσιν, δ νεωτερισμός τα.ι δ' όδτος t:δωκεv ώθησιν καΙ εΙς τaς σταυ
ροφορίας. Άλληγορώv το '~σμα των (;χσμάτων άπεσκόπει νa άσ-πάζηται διa

τών χειλέωv του τον Οόράvιον Νυμφίον, -περιέγραφε δε τήν πρΟς αότοv άγά
τrην τα.ι δι' b<φράσεων καΙ γλώσσης έκ τοο σvζυγικοCι iρωτος. Παρα-πονούμενος
κατιΧ τοϋ Άβαιλάρδοu, διότι σvvετέλεσεν ~ -περl Τριάδος βιδασκαλία νιΧ κα~

ταστ'ί.i θέμα συζητήσεων τών παιδίων έv ταΊς όδοΊς, WΕδείκvvε τρεΊci όδοος
-πρΟς κατάληψιν τής θείας άληθείας.
τοϋ λογικοί) κcχτάληψις,

Ή πρώτη εΤναι iι διΟ: τής νοήσεως καΙ

ιiτις δεν εΤναι

τέρα εΤvαι iι διa της Ιδέας

ii

δυνατή

tν τι;] trαpούσι;ι ζωί5.

Ή δευ

δοξασίας, ήτις εΤναί τι στερούμενον καΙ κενοv

βεβαιότητος. ΚαΙ iι τρίτη εΤναι iι διa της. πίστεως, ήτις εΤναι πρόσληψις δια
τής καρδίας καΙ τής θελήσεως τιϊς θείας άληθείας, δι' ής κατa 'Ι'Ι'pόληψιν καΙ
δια τοu λογικοο διαβλέtrομεν ταύτηv.
σθήματος, δταν iι ψuχιl

φωτίζεται

Ετναι

καΙ

δνναταl αί έκστάσεις τοίί σvvαι

δέχεται

-πέραv -πάσης άντιλήψεως διa τοΟ λογικοϋ. Ό

βλέψεις τινaς

τών ούραvίων,

Βερνάρδος δf.ν ύπηρξεν έχθρΟς

τιϊς μαθήσεως καΙ έπιι;ττήμης, άλλ' έθεώρει, δτι το λογικον εδει νa χαλιvα
γωγιϊται, έξi,ipε δε τήv εύσέβειαv ώς τι)ν θύραv τής γνώσεως.

4. Μαθητής τ~u 'Αβαιλάρδου διάσημος ίιπιlρξεv δ Πέτρος Λομβάρδος(f 1164),
κατ' άρχΟ:ς καθηγητής καΙ εΤτα έπίσκΟ'Πος Παρισίων. Ήκολούθησε μετ' άλλων ό
μοφρόvων τοv σχολαστικών τι)ν μέσην όδΟν μεταξu τών δύο τάσεων, τιϊς δια
λεκτικιϊς δηλαδη καΙ τιϊς έκκλησιαστικιϊς, καΙ εΙς το lργον αύτοϋ Sententiarum
libri quatuor (
Γνωμών βιβλία τέσσαρα) tσuστηματο-ποίησεν τΟ: δόγματα
τιϊς 'Εκκλησίας κατa διαίρεσιν, τηροvμένην άχρι τοϋ νίiv είς τaς Δογματι

=

κάς,

(ijτοι

καΙ -πεpl

περl

ΘεοΟ,

έσχάτων),

Ό

-περl δημιουργίας,

trερl

σωτηρίας,

περl

μυστηρίων

Πέτρος Λομβάρδος δεν διεξέφυγε τιϊς ίrιτονοίας, ότι

δέ.ν ~το έν -πάσι ν όρθοφρονων, τοu μvστικοίι

'I ωακεlμ τfις Floris άποδώσαν

τος εΙς αίιτον τετραθείαν έ-πl τ~ λόγ'4J δτι έξεδέχετο τον Πατέρα ώς προσω-πι

κην άρ,(ήν, έξ ής έγεννήθη δ Υίός, έν~ iι θεία οόσία προήλθεν ώς τετάρτη τις.
'Αλλ' iι έν Λατεραv~ 5ίινοδος τοϋ 1215 ά-πεφάvθη ύπf.ρ τοϋ Λομ6άρδου. 'Α
ναγνωρισθεΊσα δ' έtrισήμως iι Δογματική αότοίi ήκολουθεiτο έ-π\ μακρον καΙ
ύπο τών έπιγενεστέρων δογματικών συγγραφέων, σχολιασθε'Ισα -πολλάκις.

•

Θ Ακμή t:fjς Ο'ΧολαΟ't:ικfjς Θεολο;ιlας.
1.

Ή

Σχολαστικι) Θεολογία flκμασε τrρο παντος κατcΙ: τον δέκατον τρίτοv

αΙώνα. 'Etr1 κεφαλf1ς τής -περιόδου ταύτης ίστcΧται ό 'Αλέξανδρος τιϊς Χάλης

(t 1245), η άλλως Χαλέσιος καλάιμενος ά-πο της έν τi,i άγγλικι:Ί μονι;] Hales,
έvθα έμορφώθη. Καταταχθεlς εΙς το τάγμα τών Φpαγκισκαvών έδίδαξε Θεολο
γίαv έν Παρισίοις, -πρώτος δ'

δρου

Swnma,

αίιτος

ώνόμασε το σύγγραμμα αίιτοu διa τοίί

τοv κρατήσαντος γενικως παρά τόις έπιγενεστέροις. Κατa τον

Σ τεφαvίδην( 8 ) δ δροι; ούτος έχρησιμο-ποιήθη είς τi!ν έννοιαν τοu άθροίσματος,

(8)

~Εν&' άνωτ. σελ.

505.

-77διότι δtrως oi Ρωμαίοι trροσθέτοvτες τοUς άριθμοuς trροέτασσοv ""Ι"Ο ιlθροισμα
αύτών ούχ\ ώς συνήθως ίιtrοκά'τω, άλλ' ίιτrεράvι.) σfτrών, οϋτω καi οΙ άτrο τοΟ
'Αλεξάνδρου σχολαστικοί trροέτασσον τοu δλοv σvyγράμμα""Ι"ος α(πών trερί
ληψίν ηνα. Έtrειδι) δέ το σύγγραμμα ·περιείχε σύcrrημα Θεολοyίας, δ δρος
οδτος κατήvτησε νά σημαίνr;ι σύστημα μιάς έtrιστήμ11ς η έvός μαθήματος.
Διά τού 'Αλεξάνδρου, οδτιvος TCr σχόλια: εΙς τον ,λριστοτέλ.,ν Ι:πεδοκιμάσθη
σαv ύπό τοu πάτrα Γ ρηγορίοu Θ' ( 1215) I έκράτησεν έλεuθέρα χρήσις τώv
συγγραφών τού Σαyφίτου φιλοσόφου, α1 μή άvτικείμεναι δε εΙς τήν έκκλη
σιαστικην διδασκαλίαv φιλοσοφικαί θεωρίαι αίιτοιJ, χαρακτηρισθεϊσαι ώς προ

θάλαμός τις της Θεολογίας, έφ' -οό ήδύvατο vά κιvηθ6 έλεUθέρως το λοyικον

καi άφ' έα:uτοv νά άναχθ6 εΙς α(πό:ς ( ί!παρξις Θεοίι, άθαvαάία τής· ψυχής, "Πρό
νοια τού Θεοίi, κρίσις καi άvταtrόδοσις), ιiδύvαvτο vό: σuμ6ι6ασθωσι καί νa
ένωθωσι μετa τής έκκλησιαστικης διδασκαλίας. Το f.ργοv τής σuvενώ::rεως

ταύτης άνέλα6ον οΙ σχολαστικοί τής περιόδου ταιίπις τrοιησάμενοι διάκρισιν
τώv διό: τού όρθοv λόγου άνεuρισκομέvων άληθειώv άτrό τών άληθειών τής
θείας 'Αποκαλύψεως, ε! ς άς άφ' έαuτοιi δεν ιiδύvατο vό: άvαχ~ ό άvθρώπιvος

λόγος. Διό: τaς άληθείας ταύτας, οΤαι εtvαι iι Τριαδικότης τού Θεοίι, ή έναν
θρώtrησις τοϋ Λόγου, iι δι'

αύτού άπολύτρωσις, ή περί 'Εκκλησίας καί τώv

μυστηρίων διδασκαλία, ή Έσχατόλογία, δ άvθρώπιvος λόγος ιiδύvατο νa Πα
ράσχr;ι τaς ύτrηρεσίας αύτού ά'Ποδεικvίιωv έξ ιiστέρου, ότι δέν άvτιφάσκοuσιν
εΙς τον όρθόν λόγον. Ούτως οΙ σχολαστικοί τής περιόδου αύτής δεν δπερε.τίμωv
τήν δύναμιν τοίί άvθρωτrίνοv λόγου, ώς οΙ τής προηγοuμέVης πεpιόδοu, τών ό

ποίωv ίιιτήρξαν σιιvτηρητικώτεροι. Ή μέθοδος τοίι Άλεξάvδροιι κατa τΟν Στε
φαvίδην(9) ύπήρξε κατ' οίισίαv μf.ν iι αύτι1 πρΟς τήν τοίί Άδαιλάρδοu (Sic

et non), έδείκνυεν όμως μΕγαλυτέραν βαθιίτητα καΙ μεγαλιίτερον πλόύτον,

διο καi κατέστη ύποδειγματικη διό: τούς μετ' αύτοv σχολαστικούς.

2. 'Αλλ' iι σχολα:στικη Θεολογία τής πεpιόδοu cχίιτiiς έδέξατο είιεργετικJιv
έ'Π'ίδρασιν ύπο τής εύσε6t.ίας καί τfiς άγιότητος τοίί άγίου Φpαγκίσκοv τοίί
'Ασιζίοv, τού δποίοv την διάνοιαν εΤχε πληρώσει ή Ιδέα καΙ " σtrou&η τής

άvαvεώσεως «τfις ζωής καΙ τής πτωχείά:ς τοιJ 'Iησού». Βεβαίως ό μυστικισμός

άvεπτύχθη κατό: τήν έπομέvην "Περίοδον τής παρακμής τοίι σχολαστικισμοCι.
'Αλλ' iiδη κcχτa την τrερίοδον ταύτην δ μuστικισμος καί 6 σχολαστικισμος δεν
άvτηγωνίζοvτο άλλήλους. 'Όλως τούναντίον, οΙ μεγάλοι μυστικοί ύttήρξαv σχο
λαστικοί, ένij) έξ άλλου οΙ μ ή μυστικοί σχολαστικοί εΤχοv καΙ πεϊpαv τοu
μυστικισμοU καί παρεί'χοv θέσuι τινa εiς α\)rον καi έν 1'!j δ1δασκαλί~ των.
ΤοιοCrτος μυστικος κα:ί διάσημος σχολαστικός ύπήpξεv ό μαθητής τοίι. 'Αλε
ξάνδρου καί Φpαγκισκαvος μονcΧχός, εΤτα δΕ καΙ. έπίσκσπος Άλδάvοu τfjς 'Ι

ταλίας 'Ιωάννης Βοναδεvτούρας, χρηματίσας καί καθη'yητής έ~- Παρισίοις, έ
πικληθεiς «doctor seraphicus). Ο~ος ά'Πέδιδε μεγίστην σημασίαν εΙς τόν
τrνεuματικοv φωτισμόν, όστις έtrετιιγχάvετο διa τής καθάρσεως τής ψυχής διό:

τής θείας χ~ιτος καί άvόδοu ταύτης εΙς τήν έκστατικJιν &'Π'όλαuσιv καi θεω
ρίαv τών πραγματικοτήτων τής triστεως. Παρέμειvεv έν τούτοις σχολαστικΟς
εΙς τήν μέθοδον α(πού, πpοετίμα όμως τήν πλατωvικήν διδασκαλίαv τής τοϋ
'Αριστοτέλ.οvς.

.

ιον μεσαίωνα
ύψηλότερον τoCr Άλ6έρτοu (
1280), τοίί διa τήv πολuμάθειαiι αόrοίι όνομα
σθέvτος ύ'Πό τών μαθητών του «μέγας), διό: δε τr)ν καί περί τaς φuσικaς έ'Π'ι
στήμας έπίδοσιν α(ποϋ έτrικληθέvτος «doctor universalis•. Διακριθείς διό:
τaς περί τον 'Αριστοτέλη διατρι60:ς αότοίί εlσήyαγεν εΙς σfτrον τούς συγχρό
νους καί κατέστησε τoCrτov έκκλησιαστικοv σvvτελέσας εΙς τήv κυρια:ρχίαv ~
τοίί έν τΌ Θεολογί~ μέχρι τού vά: σχηματισθi,i το φρόνημα, δτι «δπως 6 Βα
πτιστής •ι ωάνvης έν τ{} θρησκεί~, ούτως δ 'Αριστοτέλης έν τ'& φιισιογνωcτί~

3.

Ούδείς ΓερμανΟς τfιν καταyωγήν θεολόγος ίσταται κατa

(9) Αiιrό{)ο, σελ. 505.

t

-78(tν γεvικωτέρq; τfiς λέξεως σημασί~) ίmήρξεv

6 π-ρόδρομος τοϋ Χριστοίn>{ 10 ).

'Εν τούτοις ίmέστη καΙ την έπ-ίδρασιν τής π-λατωνικής καΙ νεοπ-λατωνικής φι

λοσοφίας, καθως καΙ τr)v άτrο τώv μυστικών θεωριών τοϋ Διοννσίοv τοΟ 'Αρε
οπ-αγίτου. Ποικιλομαθr)ς καΙ γόνιμος συγγραφεύς, δέv brρόφθασε vα φέρι;ι εΙς

πέρας τi}ν Sωnmam cx\rroO καΙ το 'Υπ-όμνημά του εΙς τον Λομ6άρδοv.
4. Τον Άλ6έpτοv όμως έπεσκίασεv ό π-ερίφημος μαθητr)ς αύτοϋ Θωμaς δ έξ
Ιταλικής τrόλεως Aquino, έξ ής κατήγετο, έπ-ικληθείς Άκιν&τος
περl το
1274), δ παprχ την θέλησιv τώv γονέων αύτοϋ δεκαεξαετιlς ώv καταταχθε.Ις
εΙς τΟ τάγμα τώv Δομηνικαvών καΙ άτrοσπασθεlς βίc;ι: άπ' c:xίrrov, άλλ• tν τέ

(t

λει tιταvελθων εΙς αότό.

Ύπο τοCι Θωμ&: συvεδvάσθησαν ό:ρμονικώς ή φιλοσο

φικr) μετα τής θρησκwτικής τάσεως, καθως καΙ ή όξύνοια μετα τής σαφηvεί

ας. 'Υπ-ήρξεv δ π-λέον φωτεινΟς καΙ βαθι)ς άμd σχολαστικός. 'Αριστοτελικος

εlργάσθη π-ρΟς έναρμόνισιν τής διδασκαλίας τοΟ 'Αριστοτέλους μετa τώv δο
γμάτων τής

'Εκκλησίας,

τοίί κύρους τής δτrοίας,

π-εριλαμβανομένου καΙ τοϋ

ίrιrερτάτου κύρους τώv π-απών, ίmf\ρξεv άφωσιωμέvος πρόμαχος. Το lργοv του

Swnma de veritate catholicae fidei

καλύπ-τον δλόκληροv το π-εδίον τής 'Η

θικής καΙ Δογματικής εΤναι τΟ σπουδαιότερον Ε:ργον τοο είδους τούτου έξ δ
σωv έγράφησαν κατa τον μεσαίωνα. Δεν έπεραιώθη όλόκληρον ίmό τοϋ Θω
μa, καταλειφθΕν ίrrr' α\ποϋ εΙς τό

μέσον τής π-ερί Μετανοίας διαπραγματεύ

σεως. Συvεπλήρωσαν όμως τοΟτο δι' άτrοσπασμάτων έξ άλλων fργων α\ποu.
Διαιρείται εfς τρία κύρια μέρη, Εκαστον τώv δπ-οίων lχει διαιρέσεις καΙ ύ
π-οδιαιρέσεις. ΚαΙ εΙς μΕν το π-ρώτοv μέρος διαπραγματεύεται π-ερί ΘεοΟ καΙ
τής φύσεως αίποϋ, π-ερl τής Τριάδος καΙ τής σχέσεως τοίι Θεού π-ρός τΟv κό
σμοv· εfς δΕ το δεύτερον μέρος δμιλεi π-ερί τοίί &νθρώπ-ου η cτιlς κινήσεως
τοϋ π-λάσματος π-ρΟς τον Θεόv», lvθα γίνεται λόγος καΙ περl ό:μαρτίας καΙ τοϋ
νόμου καΙ τών άρετών· καΙ εΙς το τρίτοv μέρος π-οιεiται λόγον π-ερl τοϋ π-ροσώ

π-ου καΙ τοϋ lργου τοϋ Χpιστοίί, των μυστηρίων καΙ τf\ς Έσχατολογίας( 11 ).
1

5. Μετa τοίί όνόματος τοίί Θωμa συνδέεται καΙ τό ονομα τοϋ 'I ωάνvου
τοϋ tκ τής π-ατρίδος αότοϋ Δούvς τής Σκωτίας, έπ-ικληθέvτος ΔοVνς 1:κώτοu
··(t 1308), φpαyκισκανοϋ, οοηνος δ τύτrος της Θεολογίας δι~ρε πρΟς τΟν
τοο Θωμa. Έαv δΕ 6 Θωμaς tιτεκλήθη καΙ doctor angeJicus, 6 Δούvς tιrω
vομάσθη

doctor

miι·abilis.

Γνήσιος ΧριστιαvΟς

καΙ

tμμένωv εfς τr)ν κατa

χρόνους αύτοϋ θεωρουμέvηv όρθόδοξον π-ίστιν, έστερείτο μΕν τοϋ θρησκευτικού

βάθοιις τοϋ Θωμ&, ίmεpτέρει όμως π-άντας τσUς σχολαστικούς κατa τήν δια
λεκτικήν. 'Εν~ φιλοσοφί~ δεν π-εριωρίζετο μόνον εΙς τον Άριστοτέλην, άλλ' ~
το ώς πρΟς τiιν π-ραγματοκρατίαv μάλλον Πλατωνικός, ένί;> έν τι:\ Θεολοyί~
ήτο Ήμιπ-ελαγιαvός. Το Ι<ύριον σύγγραμμά του tιτιγράφεται Opus Oxoniense
{~Εργοv Όξφόρδειοv). Περιορίζων tν αύτί;> τον κύκλον τών θρησκειιτικων ά
ληθειών, εfς τaς όποίας 6 άvθρω"Πο<; ήδύvατο νa φθάσι;ι διa τοί) λογικού, ά
π-οδίδωv δε καΙ εΙς το λογικοv π-ολύ μικροτέραv δύναμιν καΙ σημασίαν f\ οΙ
άλλοι σχολαστικοl καΙ θεωρών δτι ή θέλησις εΤvαι άvr.πέρα τοϋ λογικού π-ρΟς

κατάληψιν τώv θείων, έΠ"Ειδή καΙ τοv Θεον έξεδέχετο ώς άπ-εριόριστον θέλησιv,
ίmενόμwε τr)ν σχολαστικr)v Θεολογίαν. 'Εφ' δσοv δηλαδή αtίrη έστηρίζετο κα
τa τό μδ:λλοv η ήττον έπ-1 τi\ς λογικής, 6 Δοwς Σκώτος δέ. iθετεν εΙς δευτέ
ραv μο'lραν το λογικόν, παραχωρώv τfιν π-ρωτεύοvσαν εfς τiιν θέλησιν, "Προσέ6αλλεν αίιτiιν τηv βάσιν τi\ς σχολαστικής Θεολογίας καΙ εσειεν αύτήν έκ θε
μελίων.

{10) Β. :Στεφανίδον fνit' άvω-r. σελ. 506.
(11) Fisher fvt}' άνωtΌ σελ. 231.

/ίi1;1Ί Παιιαχμ?, •ίJ< Ζχο.Ιαα""ίJ< ;εοΑοylας.
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S
ιυl. 'Η Σχολαστική Θεολογία λοιποv fκλιvε πρΟς παρακμήν. ΚαΙ &τrοφασι

στικον κτύπημα προς τήv παρακμήν ταύτην έδωκεν ό μαθητfις τού Δοwς
Σκώτοιι Γουλιέλμος ~Οκκαμ (t 1347), όστις έκτος άλλωv σιιγγρσφών fyρα
ψε τa &τrο η)ν έπιγραφfιν έργ~ Quaestiones et decίsiones (Ζητήσεις καΙ σuμ

φω·ιίαι) καΙ Centίloquium (Έκατολλόγιοv). Ό ·οκκαμ άvενέωσε η)v Όvο
ματοκρατίαv (Nominalismus) ίπrοστηρίξας, δτι α1 γεvικαl Ιδέαι, αiτιvες σχη
ματίζονται δι' άφαιρέσεως, βασίζονται έπl παραστάσεων, αίτιvες εΤvαι ύπο
κειμενικαl καi δεν άνταποκρίvοvται πλήρως πρός τiιv πραγματικότητα. ΈΟ:v
δΕ: α1

παραστάσεις ως ίπrοκειμενικαi άφίστανται τής πραγματικότητος, ποΜ

περισσότερον άφίσταvται ταύτης α1 γεvικαi !δέαι. Εtναι αύrαι άκόμη περισ
σότερον ύποκειμεvικαl κα1 eα ήδύvαvτο va χαρακτηρισθώσιν ως σUμδολα σιιμ6όλων. Ούτως ό ·οκκαμ ηγετο πρός τοv σκετrτικισμόν δεχθείς καi τiιν θεω
ρίαν τών διπλών άληθειών. 'Εδέχθη δηλονότι δτι brl τοίι ένΟς κα1 τοίί αύτοu
ζητήματος δύvαται va ύτrάρχι;ι διπλij άλήθεια, ή Φιλοσοφικι) καΙ ή Θεολογι
κή. Κατa τήv Φιλοσοφίαv τ.ε. δ Θεός δΕ:ν εΤvαι τριαδικός, κατa τr)v Θεολοyίαv

εΤvαι τριαδικός, άμφότερα δΕ τσίπα εΤvαι άληθi\( 12 ). • Αλλα έvδιαφέροντα ση
μεία τijς διδασκαλίας τού "Όκκαμ ίπrήρξαv α1 έπικρίσεις αιίrοϋ κατa τοιJ πα
-iτικοίι άλαθήτοιι καi κατa της έξουσίας τών παπών brl τώv βασιλέων, όπως
καΙ κατa της άναμίξεως τούτωv εΙς κοσμικaς ίπrοθέσεις. Έπi πλέον ούτος
ίπrεστήριζεv, ότι δύvαται να πλαvηθι3 καΙ γεvική τις Σύνοδος, δτrως καi ότι
ή τrίστις δVναται να διαφvλαχθι1 σώα ίπrό ψιιχώv όλίγωv άφωσιωμένωv γυ
ναικών.

2. Μετά τοv ·οκκαμ ή Σχολαστικι) Θεολογία τrεpιijλθεv εΙς τrαρακμήv, οΙ
δΕ: καλλιερyοίιντες αιίrι)v θεολόγοι, διακριθέντες εΙς τρείς άνταyωvιζομένας
σχολάς, τοος Θωμιστάς, το\ις Σκωτιστάς καΙ τοUς Όκκαμιστάς, κατήvτησαv
εΙς σοφιστικάς λεπτολογίας, έvτεϋθεν δΕ τΟ δvομα σχολαστικός, δτrερ έv άρ
ΧQ ~το τcχιιτόσημον προς το καθ' ήμaς τrαvετrιστημιακος ~ &καδημαϊκ6ς, προσέ
λαβε σημασίαv ούχi έv πaσιν άγαθήν.

tr;;') •Η Μ1Jιιη.κfι /Jοεολονlα lv ι:tι Δvιιει.

\:..JΊ. 'Ως πρΟς τι)ν μυστικήν Θεολογίαv θα έσημειοϋμεν κατά τον Στεφαν!δην(13),

δτι ijδη κατa τΟν ϊ:vατον αlώvα τά ίπrο τΟ ονομα Διονυσίου τοϋ 'Αρεοπαγίτου
σιιyγράμματcχ έστάλησαv ίπrό τού αίποκράτορος Μιχαi)λ τού ΤραvλοιJ (820829) εΙς τον οοίτοκράτορα τfiς Δύσεως Λοuδοδiκον τόv Εόσεδή, ιιlον τοί) με
γάλοο Καρόλοιι, δ δε ~γούμενος τfiς έγγuς τών Παρισ!ωv μονfiς τοίi άγίοu
Διοvυσίοu Χιλδοuίvος πρώτος μετέφρασεν αότά, θεωρήσας, δτι εΤχεv ύτrοχρέ
ωσιν
πράξι;ι τοίιτο, tτrειδiι έκράτει έν τιj Δύσει ή πεποίθησις, δτι ό σvy
γραφεuς αύτών έταιιτίζετο προς τον δμώνιιμον Ιδρυτiιν τής 'Εκκλησίας τώv
Παρισίων. Πρώτος ό Πέτρος Ά6αιλάρδος, μοναχος τijς άvωτέρω μovijς, άvε
κάλuψεv, δτι δ συγyραφεUς τών μυστικών τοίπωv συγγραμμάτων δΕv εΤvαι
δ Διονύσιος τών Παρισίων, έξ αV καΙ προεκλήθη ή κατ' aQrou μήνις τώv μο
ναχών, σuνέπεια τijς όποίας ύτrijρξεν ι\ άπο τfiς μονijς έκδίωξις αύτοϋ. Παρa
τοCιτο δμως ι'ι έπίδρσσις τώv σvyγραμμάτωv τούτων δέν παρημποδlσθη. Πό
σον δέ οΙ σχολαστικοl έδέχθησαv τι)ν έξ αύrών έπίδρασιv είtrομεν άvωτέρω.
Μεταξu τώv κυρίων άντιπροσώτrωv τijς μuστικfiς Θεολογίας τijς Δύσεως κα

va

ταλέγεται, ως ε.Τπομεν, δ

derblon(14)

Βερνάρδος τοίι Κλαιρ6ώ.

f\γαγεv εΙς τήν πλήρη

ΟUτος κατΟ: τΟν Ν. Sδ

αύτοίι άvάτrτιιξιν τον σuμδολισμοv τού

Β. Στεφα.νίδοο lν6' άνωτ. σελ. 509.
(13) Μιτό&. σελ. 510.
Manuel d' histoire ιles relig.ions, edit. francaise par
Corswant, Paris 1925 σελ. 528.

(12)
(14)

W.
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μνηστής,

τόν χρησιμοtrοιούμενοv ίrπό τού

• ~ματος

τών

~μάτων, εδρε δέ. έκφράσεις τούτοv άθανάτους, αϊτινες διεσώθησαν είς τινας
ίίμνοvς Ιδικούς τοv η τής σχολής αύτοίl. Τήν μvστικfιν Θεολογίαv αύτοϋ έξέ

θεσε καi

έν άλλοις

συγγράμμασιν αύτοϋ, άλλα καΙ εΙς τό Uτrό τον τίτλον
λατρεύηται δ Θεός).

De diligendo Deo (Περi τοϋ trώς δέον να
2. ·ετερος διάσημος μυστικός ύtrήρξεν
·εκκαρτ

(f 1327)

δ

Γερμανός

δομινικανός

Μάϊστερ

μαθητής τοί) Άλ6έρτου, κατηγορηθεiς ώς παvθε'Ιζων κα

τακριθεισών προτάσεών τού τιvων μετα τον θάνατόν του ύtro τοϋ πάπα. 'Εν

τούτοις δ 'Έκκαρτ εΙς το βάθος αύτοϋ ι'ι,τηρξε Θεϊστής, ώς δε οΙ νεώτεροι ίf
κριvαv αιiτόν, δέν έταύτιζε τον Θεόν trρος τον κόσμον, άλλα τον κόσμον trρος

τον Θεόν. Οίιχi κοσμοιιrοίησις τοϋ Θεοίι, άλλα θέωσις τού κόσμοv( 15 ).

3.

'Άλλοι διάσημοι μυστικοi ύtrήpξαν δ Έρρί'κος

a

Suso,

δ

'I ωάννης

Tau]eiΊ

δ Ruysbroek, δ Θωμάς
Kenφis καi δ άνώνιιμος συγγραφεύς μικροΟ τινος
fpγou, δια το όποίον δ Λούθηρος έξεδήλωσε μεγάλην έκτίμησιν. ·οtrως οΙ έν

τι] Άvατολ~ μυστικοί, οίίτω καi οΙ έν τ6 Δύσει ιϊσκονν τήν θεωρητικfιν ζωιlν
καi Ε:θετον ώς ίιψίστην έπιδίωξιν την μακαρίαν κοινωνίαν μετα τοϋ Θεοϋ, τήν
brιτυγχαvομέvηv διό. τής καθάρσεως, τοϋ έσωτερικοίJ φωτισμού καi τής ένώ
Suso( 16 ) έξηγεί τα στάδια τής πείρας αύτοϋ, trρέ

σεως μετα τού Θεοϋ. Ώς δ

mι τις νa ά"Παλλαγ~ τής άγά"Πης παντος κτίσμάτος. ΠρΟς rnίτευξιv τούτου τa
μυστήρια τής θείας Είιχαριστίας καί τής Με-rανοrας παρέχοιισιν ούσιώδη βοή
θειαν, πρΟς ταίlτα δε δέον νa σννδυάζηται καi σκέψις άιτορpοφοϋσα τήν διά
νοιαν έtri τής άγά"Πης, τΓιν δ1r0ίαν δ Θεος έtrέδειξεν εΙς .τούς άμαρτωλούς.

'Επακολουθεί εΤτα ή συμμετοχή εΙς το πάθός τοϋ Χριστοί/ δια θεωΡίας κιvού
σηc; εΙς το σνμπάσχειν μετeχ τοϋ Χριστοίι καi συμtrονεiν δι• α(;τό. Αίίτη "Πα

ρακολουθείται ύπο άvαγνωρίσεως τής έξιλαστηρίοu δwά:μεως τι1c; θvσίας τού,
δι' "ς iλυτρώθημεν άπο τής όργής, πρΟ παντος δε ίrπο της θεωρίας τής άγνό

τητος καi ύπομοvfiς τοϋ παραδείγματος τοϋ Κυρίου. Ό σταυροι; τοΟ Κυρίου
δέοv

vex

&ρθf.i ίιτrο τοϋ άσκουμένου μυστικοί) καΙ πάς έyωϊσμος καΙ φιλαυτία

νa έκριζωθQ ύπ' αύτοίi. Τέλος bτέρχεται «iι γέννησις τού Θεοίi έν τf.\ ψυχi.\ καί
iι είσοδος τοϋ θείου ·Όντος εΙς τeχ έσώτατα βάθη τοίJ πνεύματος. Ή ψυχή οίίτω

fρχεται εΙς άρρητον lνωσιν μετα τοϋ Θεού».

Ή

γλώσσα τσϋ

Suso

φαίνεται

πανθεϊστική, πράγματι όμως οuτος δεν εΤναι πανθεϊστής, διότι διακρίνεται ίιτr'

αύτοϋ σαφώς καΙ οόσιωδώς δ Θεος άπο τοϋ ένοuμέvοιι μετ' αίrrοίί &vθρώtrου.
4. Ώς πρΟς τον ·ι ωάνvην Tauler ( 1361 ) eα έσημειοϋμεν ότι rnλήρου τον

t

ίrπερμεγέθη καθεδρικοv vαΟν τού Σ τρασδούργου διeχ πλήθοιiς &κροατών δια τοG

πλήρους θερμότητος κηρύγματός τοιι, είς το δΠοϊον προσέδιδε ζ~ήν. δια τής 'Π'Vευ
ματικότητος τοϋ περιεχομένου.

Ή συλλογfι τών

84

tκτεταμένων λόγων του

ά"Ποδεικvύει, δτι δικαίως δ Λούθηρο(; έχαρακτήρισεv αύτον ώς «τον εύαγγελι
κώτε.ρον ίεροκήρυκcn tκ τώv

. πάντων

παλαιοτέρων,

τών γv(ΟΟ'τώv εΙς αόιtδv.

Σκοtrός

τών κηρυγμάτων TOV ήΤΟ VcX Κατακpημνισθ6 δ άνθρωπος, ίνα κτισθ~

οδτος Πάλιν έv Θε~
δ ι α
τ ο ϋ
σ τ α ιι ρ ο Ο,
δια τού δποίου προθύμως
καi έν ίrrroταy~
& v α λ α μ 6 α ν ο μ έ ν ο ί.ι ε I ς · μ I μ η σ ι ν τ ο ίί Χ ρ ι
σ τ c> ϋ
δύναται νCχ έτrιτειιχθ-6
iι
τ ε λ ε ι ό τ η ς. · Προσφυώς δι (χ τοίlτο εΙς

τiιν tιrιτlίμδιοv πλάκα του &vσιrαρίσταται ούτος διeχ μέv τής &ριστερ~ς κρατών
τ ο v •Α μ ν ο ν τ ο Ο Θ ε ο ί) κ α Ι
τ ο ν σ τ α ιι ρ ό ν, διa δέ τfiς δεξιάς
δεικvίίων πρός ταϋτα. Έν τόις κηρύγμασιν αVτοϋ ό Tauler δέν έφείδετο καί
αύτοϋ τοίi πάπα.

a

5. ·ο δΕ Θωμάς
Kempis (t 1471) lζηετεν rni πολλα ετη έν ΌλλανδίQ
εΙς το μοvαστήριον τής άγίας •Αγνfις, tvθα διετέλεσε καΙ ύφηγούμενος. Κατa
τον Στεφανίδην( 1 1') εΙς τον συνήθη βίον αιftοίι ήτο σιωιrηλΟ~ καΙ εΙς έαuτον
σύγκεντρωμέvος, έκήρυττεν, έξωμολόγει κι;χl άντέγραφε χειρόγραφα. Ό Θωμάς
(15) Β. Στ&φα.νι.δου, lνtt' άνωτ. σελ. 512.
(16) Παοι\ Fisher iνtt' άνωτ. σελ. 264..

(17) 'Ένtt' dνωτ. Ο"ελ. 512.

-81έv τοΊς

σuγγράμμασιv αύτοΟ, διαφόρως trρΟς τους λοιtrούς μυστικούς, έξέ
τό: βαθύτερα θρησκειπικa σuvαισeήματα, άκολοuθώv έν
τraσι η'Jv έκκλησιαστικιlν διδασκαλίαν. Το γνωστότερον σύγγραμμά TOU εΤναι
τό Περ1 μιμήσεως τοΟ ΧριστοΟ, το δtroίov έσημείωσε τοσαύτας έκδόσεις κα1
μετεφράσθη εΙς τόσας γλώσσας, εΙς όσας οίιδεν άλλο βιβλίον trλήν τής 'Α
γίας Γραφης. Κατό: τόν Στεφαvίδηv δ συγγραφεύς εΤναι γνώστης της άvθρω
φρασε

καταληtrτώς

trίvης καρδίας κα1 έtrιζητεί va έtrιφέρΙJ εlρήνην καΙ trαρηyορίαv εΙς αύτήν. ΕΤ
ναι έvδεχόμενον vά μη είιχαριστηθQ τις έκ της ό:ναγvώσεως αότοΟ, τοΟτο δμως
δΕν θά: όφείλεται εΙς το δτι το βιβλίον τοιJrο εΤvαι ό:vάξιοv της φήμης αύτοΟ,

άλλ' εΙς δύο &λλα αίτια. Πρ&τον χρειάζεται ψuχικη έtrαφή, χάρις εΙς τηv δtrοίαv
άρέσκεταί τις εΙς η1ν άνάγvωσιv τοιούτων μυστικών fργων. Δεύτερον δΕ. το
έρyοv τοϋτο σuvεγράφη πρΟ trέvτε δλων αlώvωv, αν δΕ δ Θωμάς έζη σήμερον,
θά fγραφεν αύrό κατ' άλλον τρόtrον, σuμφώvως trρός τήv vεωτέραν vοοτρσrrίαv.

().

"Η Εομηνelα •'1ς Γοαφjfς lν •8 .ιlύαeι.
1. Ώς πρΟς τηv έρμηvείαv τιlς Γραφης( 111 ) τΟ: έργα, άτιvα δύναται va έtrι

δείξι;ι ή λατινικη 'Εκκλησία κατά τοuς χρόνους τούτους, εΤvαι πολλιj> ίιποδεέ
στερα τών έλληνικών. Ό Βρετταvος Βέδας δ αlδέσιμος
735) συνέταξε καΙ
έρμηνείας εΙς πλεΊστα τών βι6λίων τf\ς Π. καΙ της Κ. Διαθήκης κατ' έραvισμοv
έκ trαλαιών λατίvωv έρμηvει>τών. Ό δΕ 'Αγγλοσάξων Βαλλαφρίδος Στρά6ων
849) διά τοΟ βιβλίου του Glossa ordinaria ούκ όλίyον lγένετο ώφέλιμος
είς τούς trεpl τι)v Γραφr)v διατρί6οvτας. Ό κορυφαίος τών σχολαστικών Θωμάς
δ Άκινδ:τος ώς έρμηvειπr)ς εΤvαι μέτριος. Οϋτε διά τοϋ πολuθριιλήτοu βιβλίου
αίrrοϋ Catena aurea, οuτε διa τijς έξηγήσεως τών έtrιστολώv τού Παύλου

(t

(t

trαpέσχε δείγματα έρμηvειιτικης δειvότητος άvάλογα trpOς τa δογματικa αό

τοΟ Ερyα. Καi αύτός καΙ ot λoιtrol σχολαστικοi ρέποντες πρός την άλληyορίαν,
στερούμενοι δΕ καΙ της γνώσεως τής γλώσσης τών Γραφών, καθώς καΙ τοΟ
tστορικοΟ καί κριτικοί/ νοϋ, δΕν ήδιιvήθησαν
trρο6ι6άσωσι τήν έρμηvείαν τijς
Γ ραφijς. Μόλις άιτο τοΟ δωδεκάτου αlώvος ηρξατο έν τιj '16ηρικιj Χερσοvήσφ
άναφαιvομένη παρ(χ τοίς έκεί Ίοvδαίοις trολλfι trερί Πιν έξήyησιv τijς Π. Δ.
σ-ιrουδή, έξ ής έπηρεάσθη καi ή περί τiιν Γραφήv σπουδή κιτi τών Χριστιανών
θεολόγων τι1ς Δύσεως. Ή γνώσις τijς έ6ραίκijς γλώσσης καί ~ έν τοίς Ιοιι
δαϊκοίς ijθεσι καΙ έθίμοις έν yέvει άνατροφr) τών ρα66ίvωv τοvτωv άπεδεί
κνvον ΟΟ:Ποι)ς έτrιτηδειοτέροuς είς τiJν Ιστορικήv έρμηνείαν τής Π. Δ. Ύtrό τοιJ..
των των σοφών 'Ιουδαίων έδιδάχθη δ Νικόλαος Λειραvός
1340), άπο τοι.ί
δtrοίου, γινώσκοντος τήν έ6ραϊκήv, φώς τι ijρξατο ιJrrοφώσκον έv τf.i Δύσει περί
την έρμηvείαν τijς Π. Δ. Τό Εργον αύrού «Postilla perpetua in Vetus et
Novum Testamenturn~ trλείστας trαρέσχε τότε ίιπηρεσίας εΙς Πιv έρμηνείαv
της
Δ., έγέvετο δΕ ώφελιμώτατον καί εΙς τοv Λούθηρον, δθεv καί το δίστιχον
τών ρωμαιοκαθολικών: Si lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset.

va

<t

n.

~Τό κήιιvvμιι.

\J. ·ης προς το κήρυγμα τών σχολαστικών, έv τ~ δποίφ άρχεται ηδη vά

κρατf.i ή έvότης, δ έκλεκτότερος άvτιπρόσωtrος αιJrοΟ εΤvαι άvαμφι6όλως Θω
μάς δ Άκινδ:τος. 'Εκ τών περισωθέvτων εΙς ~μάς λόγων του δΙακόσιοι μέv
σχετίζονται πρΟς τάς διαφόρους Κvριακάς καΙ έορτάς, τριάκοντα δύο δέ &φορ
μώμενοι έκ τοΟ Παροιμ. θ' 5 («'Έλθετε φάγετε τών έμώv άρτων καΙ trίετε
οΤνον δν έκέρασα uμίν~) άvαφέροvται εΙς το μυστήριον τής θείας Εύχαριστίας.
Κατa τΟν χαρακτηρισμόν τού van Oosterzee( 111 ) δύνανται νa θεωρηθώσιν ο1

( 18) Κα.τι\ τιl.ς <1ημειώ<1εις ικ τών παQαδό<tεων τοu άοιδιμου Έμμ. Ζολώτα.
'Ένft' άνωτ. <1ελ. 106.

(19)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓΙΑΣ
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οVτοι ώς καθαρός τύπ-ος τfiς μεθόδου τών σχολαστικών.

'Εξόχως βρα

χu τΟ κήρuyμα τοϋτο, μετa συμμετρικών διαιρέσεων καΙ ίnrοδιαιρέσεωv &πευ.
θίιvεται περισσότερον πρός τr)ν διάνοιαν καΙ όλιγώτερον -πρός τr)ν καρδ(αv.

Έν τούτοις ζητεί'ται

μετ' έπιμελεiας το θέμα νa λαμ6άνηται έκ τfiς Γραφής

καi vO: Cvcrιmίσσωvται τΟ: διάφορα μέρη τοίi λόγου έκ τοϊι βι6λικοϊι κειμένου
ώς οΙ κλάδοι δένδρου τινΟς άτrο τfiς ρίζης καi τοϊι κορμοί/ του. Έντείίθεν το
κήρυγμα τού Θωμά, μολονότι U-πηρξε γενικως σχολαστικοv κατά τε το περιε
χόμενον καΙ τι)ν μέθοδοv, ήτο συγχρόνως καi λαϊκόν -πως ύποδοηθοuσών εΙς
τοίίτο πολλών άπλών καi ζωντανών σvyκρίσεωv, των δποίωv έγίvετο χρiiσις
πρός τε διασάφησιν καi άτrόδειξιν.

2. Τοϊι κηρύγματος .τών μυστικών σχολαστικών &ντι-προσc.mεuτικώτερος τίί
πος ύτrfiρξεν δ Βερνάρδος τοίi Κλαιρ(5ώ, δστις άνεδείχθη δ μεγαλύτερος τών
Iεροκηρύκων τοίi I Β' αΙώνος, έπονομασθείς, ώς είπομεν, καi

( = μελιρρόας)

I

έξαιρόμενος

καi

ύτrtρ

Doctor mellifluus

αύrοv τον Αίrγοuστί'νον

θήρου καi χαρακτηριζόμενος ύτr' αιίτοίi <<χρuσοi/ς Ιεροκήρuξ».

ύτrο τοίί Λου
Έκτος τώv -πο

λυαρίθμων άμφι6όλου γνησιότητος λόγων περιεσώθησαν διακόσιαι δμιλίαι καi

λόγοι του άναμφισ6ήτου γvησιότητος, χαρακτηρισθε'iσαr ώς -πλήρεις ζωfiς μαρ
τuρίαι άληθινής καΙ ζώσης πίστεως.

3.

"Έτερος άντrπροσωπευτικος τύπος σuvδuασμοϋ μυστικού καΙ σχολαστι

κοιJ κηρύγματος εfναι δ Βοvα6εντούρας, τοϋ δ-ποίου οΙ λόγοι εΙς τaς Κυριακeχς

καΙ έορτάς, καθως καi τό

Postille

εΙς το κατa

'I ωάννην,

-παρCι τfιν σuyγένειαv,

τfιν δποίαv τrαροuσιάζοuσι τrρός τοuς τού 'Ακινάτοu, φέροuσι πολU μάλλον
τιlν σφραγ'iδα τfiς καρδίας. Ό άρχηγος τού' τάγματος, εΙς & &νηκεν δ Βοvα6εντούρας, Φpαyκί'σκος τοi/ Άσσιζίου ( 1182-1226) tξ άλλοιι άτrοτελεi καi
έν τι;> κηρύyματι μ ίαv άτrο τaς ώραιοτέρας καΙ έλκuστικωτέρας tκκλησιαστι
κaς φυσιογνωμίας. Καίτοι οί vαoi ήσαν εΙς τiιν διάθεσίν του, προετίμα VCx
δi,ιιλi.\ εΙς το ϋιrαιθρον. Ξένος πρΟς το νοησιαρχικον mιείιμα τού σχολαστικισμοιJ
καί μι) θίγων ζητήματα δογματικά tκήρυττε τΟν ΧριστΟν κατeχ το περίσσwμα

τfiς καρδίας τοιι, καλών τοuς -πάντας νa άκολοuθήσωσι τον Λυτρωτήν, ώς α{ιτός
ήκολούθει τοίιτον. Ό άτrο τοi/ τάγματος δε τών Αίrγοuστιvιαvών μετατrηδή
σας εΙς τΟ τάγμα τών Φραyκισκαvώv 'Αντώνιος τfiς Παδούης ( 1195-1231 ) 1
πλήρης

Ιερατrοστολικοi/

είλκυσε 11'UΚvcX πλήθη,
ρου κηρίιyματός του.

ζήλοιι μετέβη

καi

εfς

Άφρικfιν -πρός

άκροώμεvα τού -πλήρους διιvάμεως καΙ

Ιεραrrοστολήν,

λίαν καρποφό

'Αναφέρεται -περί αύτοϋ, δτι ένίοτε σuνεκίντρωνε τριcχ

κοντακισχιλίοuς άκροατάς, όταν tν ύτrαίθριο> tκήριιττε τον λόγον. Έχρησιμο

ποίει οδτος τfιν άλληyορικήν μέθοδον έν τi.\ έρμηνεί~ τώv Γραφών, ήκολούθει
τr)v σχολαστικr)v &ναλιιτικι)ν μέθοδον έν τf.\ διαθέσει τής ϋλης καΙ διεσάφει
η1ν διατrραyμάτεuσιν αύτοϊι δι' έπιτυχών παραδειγμάτων λαμβανομένων έκ
τοϋ κόσμοιι καΙ τής περί αύτον ζωής.

4. Τ οσαίιτα καί -περi τοίι κηρύγματος κατeχ Πιν -περίοδον τοϋ σχολαστικι
σμοιJ, περl το τέλος τής δ-ποίας τοίlτο περιέιrεσεv εfς -πρόδηλον παρακμι)ν
ώστε ό 'Έρασμος( 20 ) vex λέγτ.~ περί τώv σιιγχρόvων του Iεροκηρύκων, ότι «άρχί
ζοuv μετ' bηκλήσεως, ώς οι άρχαίοι -ποιηταί. Καi έΟ:ν -πρόκειται vO: δμιλή

σοuv τrερί άγάrrtις, σuvάγοuσιv αιίτι)ν άτrο τών πηγώv τοϋ Νείλου· tCxν δε τrρο
τίθενrαι νΟ: όμιλήσοuv -περi τοi/ σταuροϋ, άρχίζοιιv άπο τοίι έν Βα6υλώvι Βfιλ
καi Δράκοντος:..

(20) Παριl van Oosterzee ~vlt' ά.νω-r. σελ. 115.
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ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
θΕΟΛΟΓΙΑ

•Ελλ17vικ1} Θeολονlα.

l. Έv τδ Έλληvικ6 Έκκλησίq: το δοίίλ'οv πλέοv έκκλησιαστικοv πλήρωμα

παρουσιάζει την εΙκόνα τijς άγωνίας, τήv δποίαν δοκιμάζει ύπο τΟ πέλμα άλλοθρήσκου κατακτητοu καΙ δεσπότου, έξισλαμίζοντος f\ σφαyιάζοvτος τa
πρόβατα τιlς χριστιανικής ποίμνης καΙ έπιδουλευομένοu α{ιτiμι ταύτηv τι1v ίί
παρξιv της χριστιανικής 'Εκκλησίας. Ό καθ' άπασαν τήν Άνατολήv έφα

πλωθείς τρόμος, άλλΟ: καΙ " εΙς τήν Δύσιν καταφυγή πολλών έκ τών λογά
δων τοu 'Έθνους συνετέλεσαν oU< όλίγοv εΙς το νΟ: &νακσ'Π1:\ 'Πάσα πvεuματικη
κίνησις. Δεv ά'Πεμακρύvθη έv τούτοις " Έλληvικη 'Εκκλησία τής παραδεδο

a

μέvης αύτQ 'Ορθοδόξου πίστεως, άλλα καθ'
παρατηρεί δ Στεφανίδης(!) 1\
μετΟ: τfιv άλωσιv Θεολογία παρουσιάζει όμοιότητας πρός τήν μεταyενε.ατtραv
Βuζαντιvi}ν Θεολογίαv. 'Εν άμφοτέραις δηλαδι) έπικρατεϊ προσκόλλησις εΙς
τοuς Πατέρας τής 'Εκκλησίας. Ή Κωvσταvτινούπολις εΤχεv άπο6ij κέντρον πα
σών τώv tν Άvατολδ 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιών καΙ ή συνήθης Εδρα κα1 τώv
λοιπών 'Ορθοδόξων πατριαρχών. 'Εκλιπόντος δΕ μετeχ τι)ν tπελθοϋσαν δλω
σιv τής Κωνσταvτιvοιιιrόλεως παντός έvδιαφέροvτος πρός lνωσιv μετά της Ρω
μαιοκαθολικής 'Εκκλησίας, οί 'Ορθόδοξοι πατριάρχαι έκαλοΟvτο vΟν vά άντι
μετωπίσωσι τΟv ένταθέντα irrrό τών ρωμαιοκαθολικών πρώτοv, fιrειτα δε κai
ύπό τών Προτεσταντών προσηλuτισμόv, νΟ: καθορίσωσι δΕ καΙ τήv θέσιν τής
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, καθως καi τfιv διδασκαλίαν αύτfiς lvαvτι τοΟ μετa
fiμισυ αΙώνα άπο τής άλώσεως έκραyέντος Προτεσταvτικοίί κινήματος. Έπει
δη δΕ δ άγώv κατά τών Προτεσταντών ήτο κοινΟς μετa τής ρωμαιοιcαθcΜι
κής 'Εκκλησίας, έπίδρασίς τις τής Θεολογίας αύτijς, μή εΙσχωρούσα εΙς τά
ούσιώδη, ήτο έπόμεvοv νΟ: άσκηθfi καί έπί τijς Όρθοδ6ξοv Θεολογίας. Κατa

τον Σ τεφανίδην άκολουθοϋvτα τον Ph.

Meyer "

έλληvικι) Θεολογία τού δε

κάτου έ6δόμου αlώvος tν συγκρίσει πρός τοίί δεκάτου lκτου αΙώνος άπέκτη
σε μεyαλuτέραv σταθερότητα, όφειλομένην εΙς 11)v διa τών lργων τοΟ Θει>
φίλου Κορυδαλλέως
1645) διάδοσιv τijς Άριστοτελείοu φιλοσοφίας, άτrο
δε τού δεκάτου όγδόου αlώvος διά τοίί Εόyενίοv τοίί Βουλγάρεως {f 1806),

(f

f1ρχισε. παρά τοϊς θεολόγοις τής Άνατολικijς 'Εκκλησίας " έ-Πίδρασις τής νεω
τέρας έrrιστήμης. Διά τού Είιyενίου cτο -ιινεύμα τής κριτικής εΙσήχθη εΙς δλα

τά πεδία τijς Θεολογίας tξαιρέσει τώv δογμάτών, τών δ:rrαξ διαιrαvτος κα
θορισθέντ~. Ταίίτα γενικώτερον.

2. Εfδικώτερον θό: έσημειοίίμεν, δτι άφορμην προς τΟν 'Πρώτον καθορισμον
τών δtαφορών τής 'Ορθοδόξου διδασκαλίας άιrο τών κακοδοξιών τού Προτε
σταvτισμοϋ έδωκαν τά ύπό τοίί άιrεσπασμένοv εΙς

11)v tν Κωvσταντι\/ΟU'ΠδλεΙ
γερμανικι)v πρεσ6είαv ώς tφημερίοv αύτi)ς λουθηρανού θεολόγου καί μετt
πειτα καθηγητού Σ τεφάvοu Gerlach έπιδοθέvτα tv Ιτεσι 157 3·157 4 γράμ-

(1) 'ΈνDο' ιlνω-ι:. σελ. 706.

-84ματα τa άποσταλέντα μετa τής Αίιγοuσταίας όμολογίας ύπο τών θεολόγων
τοv δουκάτου τιϊς Βυρτεμβέργης ε!ς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 'Ιε
ρεμίαν Β'. Σκοπός τής άλληλογραφίας ταύτης ήτο ~ tπίτευξις ένώσεως τίjς
'Ανατολικijς 'Εκκλησίας μετa τής Λουθηρανικής, ύπΕ:ρ ταύτης δέ άπεστάλη εfς

Κωνσταvτινοιίπ'ολιν καi ό

Gerlacl1 με τfιν δυσχερή άποστολήν, οπως «ήj έπι

κουρίq; καi τής έκεϊ γερμανικής πρεσβείας καi τών άλλων προτεσταντικών πρε

σβειών rnιδιώξr,ι πάσι:ι
'τολικι)ν

'Εκκλησίαν,

μηχαvf.ί νa κερδήσι;ι

ώς

βραδύτεροv

ύπΕ:ρ τοί/ Εόαγγελίου τήν Άvα

tπεχείρησε

τοCπο 1ταρό:

τ~

πατριάρχr.ι

Κuρίλλ<ι> Λουκάρει ό καλβινιστr)ς θεολόγος Leger μετό: τού Όλλαvδοϋ πpε
σβεΙJτοί) Κορνηλίου Haga»(2). Ή οϋτως άρξαμένη άλληλογραφία, κατa τήν
δποίαv τρΙς προκληθεlς ίιπο τώv λουθηρανών ό Ί ερεμ ίας τpiς πρΟς αύτοίις

πήντησεν, θεlς tv τέλει αύτός τέρμα ε!ς αότήν διa τής

tv

6:-

ετει 1581 ά'ττοστα

λείσης τρίτης καi τελευταίας άποκρίσεώς του, κατ' άvάγκην περιωρίσθη εfς
τaς χωριζούσας τοuς 'Ορθοδόξους άπο τών προτεσταντών διαφοράς. Ώς δΕ
μετa τοϋ Μαρτίvου Κροuσίοu καί τοCι καyγελλαρίοu Ί ακώβου 'Ανδρέου, οίτι
νες παροuσιάζοντο ώς tπιστέλλοντες, σuvuπεγράφοντο καi άλλοι θεολόγοι με
τασχόντες ε!ς τr)v σύνταξιν τών γραμμάτων, ούrω καi διa τaς 'Αποκρίσεις
τού Ίερεμίοu, ε! καΙ αίιτος μόvος ύπεγράφετο εΙς αιίτάς, μετέσχοv πρΟς σύντα
ξιν qίπών συμβουλευτικώς
μαλάς,

δ

θεολογώv

καi

Ιατρc)ς

άλλοι

καi

δ

'Ιωάννης

Λεονάρδος Μινδόνιος,

ό

καi

Θεοδόσιος Ζυyο

Ναιmάκτοu

καi

''Άpτης

ΔαμασκηvΟς Στουδίτης, δ Τuρνάβοu Άρσένιος, δ Βερροίας Μητροφάνης, ό Ιε

ρομόναχος Ματθαίος, δ λογοθέτης Ί έραξ, πιθανώς δΕ: καi δ Γαβριήλ Σε6ij
ρος(3). Χαρακτηριστικον τοίΊτο τοΟ δτι παρa τούς δuσκόλοuς τής δουλείας
χρόνους δέν Ελειποv ol ·καλλιεργοi)ντες τα θεολογικa γράμματα, είιδοκίμως δε
καi άρκούντως tπιτυχώς, άφοιJ α! άποκρίσεις αύται τοΟ 'I ερεμίοu tχαρακτηρί
σθησαν καi ύτrο ρωμαιοκαθολικών θεολόγων ώς «&ληθης άvαίρεσις τών λουθη
ρείων δογμάτων» καi ώς «μεθοδικι) καi λεπτομερής κριτικfι τής Αύγοuσταίας
όμολογίας( 4 ), τοσούτft) μ&λλοv άξιόλογος καΙ άξία ιδιαιτέρας tξάρσεως, δσφ
tν αύταϊς δ ·ι ερεμ ίας θεολογεί άποκλειστικώς

μείνας άνεπηρέαστος άπο τής

rni όρθοδόξου tδάφους παρα
Σχολαστικής Θεολογίας, τής δποίας τfιν tιrί

δρασιv δεν άπέφuγον ο\ μετέπειτα σuντάκται άλλωv όμολογιώv.
3. Πράγματι· tκτος τών άvωτέρω μνημονευθέντων συνεργατών τοΟ Ίερε

μίοu tv τi,l συγγραφή τώv άποκρίσεων α{ιrο0, άvαφέρονται κάi άλλοι καλλιερ
yήσαντες τa θεολοyικa γράμματα
οί

άνδρες,

μεταξu τώv δποίων διακρίνονται

έπόμενοι:

• 1) Ό Παχώμιος Ρουσδ:νος ( 151 Ο), Ζακύvθιος τήv πατρίδα, χαρακτηριζό

μενος 'ίιπο τοΟ Στεφαvίδου{ΙS) ώς <<ό ""'trλέov μεμορφωμένος "Έλλην θεολόγος

τού δεκάτου Εκτου αΙώνος μέχρι τών χρόνων Ί ερεμ ίου Β'~, yράψας 'Περl
Καρτανιτών αίρετικών, περi τf\ς τών Καρτανιτών αiρέσεως καi άλλα( 11 ). 2) Ό
Μελέτιος Πηyδ:ς ( 1 53 7-160 1 ) πατριάρχης 'Αλεξανδρείας, tπί τι να δt χρό
vοv καΙ τοποτηρητης τοίί οiκουμενικοί} θρόνου, πολέμιος τών παπικών, χαρα

κτηριζόμενος ίιπο τοΟ Στεφανίδου(7) tφάμιλλος τών Πατέρωv τής 'Εκκλησίας,
γράψας λόγους, έπιστολας κα'i με,-αξύ άλλων καΙ τον Σ τρωματέα, lv τ(j) ό
ποίφ πραγματεύεται: «τίς έσ:τιν ή άληθJlς καθολικr) 'Εκκλησία κα1 ποία iι

yνησία κεφαλη αιίτής•. 3)

(2)

Ί. Κα.ρ-μ(οη,

Ta

Μάξιμος 6 Μαρyούνιος

(1549-1602), Κρης τr)ν

δο')'ματικa καt συμδολικa μνημεία της Όρ-&οδ6ξΟ'U καΟ'ελ. 311.

&ολικης ΈκκληΟ'ίας; Τόμ. Α'

(3)
(4)
( 5)

Αύτό&. σελ. 369.
Ρ. Renaudin παQfι
·Έν6' άνωτ.

σελ.

'1. ΚαομίοΊΙ
707.

αύτό6. σελ.

371, 'T:roo<t. 2.

( 6) Πεοt τούτοο εtδικον lQ')'O'Y, ~ν φ δημοσιεύονται και δο')'ματικαt μελ€τα.L
τούτου, ~ΎQαψεν δ '1. Καομ.ίοης.

( 7)

"Εν&'

dνωτ-.

Ο'ελ.

707.

-85πατρίδα, χειρο:!"ονηθείς έτrίσκοπος Κυθήρων, γράψας μεταξu άλλων καί τρείς
συγγραφας «Περί της έκπορεύσεως τοί} 'Αγίου Πνεύματος'>. 'Επειδή δέ είς
τι1ν πρώτην έκ τών τριών τοuτων συγγραφών ύπεστήριξεν, δτι «Καί το δι' υίοίι
πεφηνέναι λέγεσθαι τΟ Πνεύμα το "Α γιον ήτοι γνωρίζεσθαι ού μόνον χρονι
κώς δεi λαμβάνειν, &λλα καΙ άϊδίως» κατηγορήθη ύτrο τοί} Γαβριήλ Σε6ήροv
ως προσκλίνων προς τοuς ρωμαιοκαθολικοίις, ή έν Κωvστcχvτινοιπrόλει δμως
Σύνοδος τοΟ 1594 άπήλλαξεν αίιτον της κατηγορίας. 4) Περί τα τέλη τοϋ δε

κάτου έκτου καί τας άρχας τοίl δεκάτου έ6δόμου αl&νος, κλείων τr)ν περί
τον Ίερε.μίαv Β' περίοδον, f\κμασε καί δ μνημονευθείς .!:~δριήλ Σε§fi~ς ( 15411616), χειροτονηθε1ς μητροπολίτης Φιλαδελψείας καί γράψας δογματικας καΙ

άπολογητικας σuγγραφάς, χαρακτηρισθείς δέ ύπο τού λιvδαvοu ως <<δεινος
τα της ήμδ:ς θεοσε6είας καί άληθεiας καί έτοιμος άεl πρΟς άπολογίαν παντί
που τι:';) αlτοίΝτι λόγον» ( 8 ).

4.

Ό

δέκατος έδδομος

αΙων ύτrηρξεv άρκούντως ταραχώδης δια την έν

Κωνστανrινοuτrόλει 'Εκκλησίαν. Της ταραχης ταύτης πρόξενος ύτrιϊρξεν δ λό
γιος πατριάρχης · 'Αλεξανδρείας
( 1603), εΤτα δέ καΙ Κωνσταντινοιπrόλεως

( 1620),

έπανειλημμένως έκπεσών καΙ έπανελθών εΙς τον θρόνον τοίίτον Κύριλ

λος δ Λούκαρις, γεννηθείς έν Κρήτι:ι τι:';) 1572, δστις βοηθούμενος καί ύΠο των
έν Κωνστανrινοuπόλει πρεσβευτών τιϊς 'Αγγλίας καΙ της 'Ολλανδίας σφοδρΟν
διεξήγαγεν άγώνα κατα τών ρωμαιοκαθολικ&ν. Έπ' 6vόματι τούτου έξεδόθη
έν Γενεύι:ι καί έν έ:τει 1629 δμολογία τις μετα της δηλώσεως, οτι σuvετά)(θη
ή\ σuγκαταθέσει καΙ των λοιπών της Άνατολης τrσ:τριαρχ&ν, ήτις δμως κατa

το περιεχόμενον ήτο καλ6ινική, διότι έν αύήi άπορρίτrτεται το άλάθητον των
οΙκουμενικών Συνόδων, ή μεσιτεία τώv aγίων, ή μετουσίωσις tν τ6 θείι;τ Είιχα
ριστίι;τ,

τα

άvαγινωσκόμενα

η

δεuτεροκαvοvικιΧ

βιδλία της Π. Δ., γίνονται

δi: δεκτa δύο μόνον μυστήρια, δ άπόλuτος προορισμος καΙ το άόρατον της
Έκκλησίας( 11 ). ΚαΙ δ μΕν Στεφανίδης( 10 ) κατέληξε μετ' έ:κθεσιν τών ύτrΕ.ρ
καί κατα της γvησιότητος της δμολογίας λόγων εΙς τό συμπέρασμα, δτι δ Λού
καρις άτομικώς ήσπάζετο προτεσταντικιΧς Ιδέας, άλλ' ά6ε6αίας καί &στα
θεΊς, έγράφη δΕ. ή 'Ομολογία cχi}τη ύτrο άγνώστοuς περιστάσεις καί έστάλη
εΙς Γενεύην ως διατUτrωσις άτομικών τοϋ πατριάρχου γνωμών, έκεi δi: έξεμε
ταλλεύΕ}ησαν αύτiiν καΙ έδημοσίευσαν ταύτην ώς έπίσημον δμολογίαν τοv πα
τριάρχου Κωνστανrινοuτrόλεως καί τών λοιπών τrσ:τριαρχ&ν. Tou δΕ. '1. Καρμί
ρη(ll) το συμπέρασμα εΤναι, ότι ή 'Ομολογία αiJτη συνταχθείσα έν Γενεuι:~
το πρώτον καΙ έκεΊθεν εΙς Κωvσταντιvούπολιν άποσταλεϊσα, διεμορφώθη ύτrό
τοϋ καλ6ινιστο0 θεολόγου Άντωνίοu Leger καί τοϋ Κυρίλλου λουκάρεως, ύ
πεγράφη δέ ίrrro τούτου κατιΧ πολλών τότε δυσχερειών παλαίοντος καΙ ποικι

λοτρόπως πιεσθέντος προς τοίίτο ύτrό τών προστατών του Διαμαρτυρομένων
ως άvτάλλαγμα τώv μεγι:iλων καΙ τrολλωv πρΟς ~όν έκδοuλείισεωv καi ειί-
εργεσιών των. Έντεϋθεν δ' έξηγεiται, ότι ι'ι Ε\ΙCΧ\Ιτι της 'Ομολογίας ταύτης
στάσις τοϋ Κυρίλλου ύπηρξε καΙ μετα τόν κατ' αύτi;ς θόρu6οv άκαθόριστος.
Προς άποκήρuξιν δε της δμολογίας ταύτης συνεκλήθησαν εξ τοτrικαl Σύνοδοι,

έν αΤς καΙ ένεκρίΕ}ησαν αί δμολογίαι τοΟ Μογίλα καί Δοσιθέου, περi ών θα
είπωμεν κατωτέρω. Ta Πρακτικa τών Συνόδων τούτων σuγκληθεισωv μετα
ξu των έτώv 1638 καΙ 1691, άποτελοUσι τρανον μσρτUριοv, δτι ι'ι ύτrό σκλη
ecΧν δοuλείαν διατελοΟσα Άνατολικη 'Εκκλησία δέν έστερεϊτο άvδρών καλλι
έτοίμως έχόvτων, ίνα προασπίσωσι
κατα τrάσης νοθεύσεως καί έτrιδουλης τήν πίστιν αύτης.

εργούντων τa θεολογικa γράμματα καi

(8) Άν1\ρονίκου Δημηtρακοποολου ΌρΜδοξος Έλλάς, σελ. 143, παρa Στε
φανίδ1J, ενσα άνωτ. σελ. 708.
(9) Ταύτης το κείμενον έδημοσίευσεν έσχάτως καΙ. δ 'Ι. Κα(Ιμ((ιης είς Td
Δογματικa και Συμ6ολικa βιβλία τόμ. Β' σελ. 565 έν ύποσημειώσει.
(10) 'Ένfi' άνωτ. σελ. 649-651.
(11) 'Έν&' άνωτ. σελ. 565.

-865. Θεολόγοι διακριθέντες κατa τον αΙώνα τοίlτοv ύπi;ρξαv ~
δ~~ γεννηθεiς έν Βεροί~ της Μακεδονίας ( 1589) καΙ Ο"Π'οιιδάcτας
tν Όξφόρδι;ι έ1τi πενταετίαv, δπου cmεστάλη ίnτο τοG τότε πατριάρχοιι 'Αλε
ξανδρείας Κυρίλλου τοG Λοιικάρεως, έκεiθεv δε μεταδaς καi εΙς διάφορα πανε
πιστήμια τί]ς Γερμανίας, διεδέχθη έν τέλει έν Άλεξαvδρεί~ τόν πατριάρχην
αύτής Lεράσιμον Σπαρταλιώτην (1636-1639). Συνέγραψε διάφορα lργα, tν

οΤς καi cmοκρίσεις ττρΟς Γ--ωδον καi λόγον παvηγuρικοv άμα καi δογματικόν
εΙς τήν κατa σάρκα γέννησιν τοG Κuρίου καi Γραμματίκfιν τflς άπλflς έλληvικi\ς

καi Εργοv τι ύττο τόν τίτλον Φιλοθήκη, καθως καi έπιστολάς( 12 ). Τό σπουδαι
ότερον δμως lργον τοG Κριτοττούλοu εΤναι ι'ι
έν ίfτει 1625 κατά -ιταράκλη
σιν τών έν Έλμστάδι;ι θεολόγων σvγγραφεΊσα 'Ομολογία πίστεως. Διa ταύ
τηv λόγft) τοίl ότι περi μΕν τώv δεuτεροκανονικων βιδλίωv τi;ς Π. Δ. γράφει,
δτι δεν θεωρεi μΕν ταίlτα άπόδλητα, oUχi όμως καi καvονικa καΙ αύθεντικά, ώς
πρΟς δε τa μυστήρια παρατηρεi, οτι «TcX τρία», f1τοι το Βάπτισμα, ή Εύ)(αρι
στία καi ή μετάνοια, «άναγκαία μυστήρια εlσί», παρ' αύτa δε ίπrάρχουσι cκαί
τινες τελεταi μuστικαi μυστήρια κάκεiνα δμωνίιμως καλούμενα παρCχ: τ~ Έκ
κλησίψ ιlτοι τό χρiσμα, ή τάξις τών ίερέων, δ ττρώτος γάμος καi τό εύ)(έ
λαιον»(13), άδίκως έθεωρήθη ώς ίnτο προτεσταvτικήν διατελών έπίδρασιν, κα
τηγορηθεiς Vττό τώv Λατiνωv καi τών λατιvοφρονοίιντων 'Ελλήνων ώς καλδινίζων.
ΕΙς τούτο σuvετέλεσεv άσφαλώς καi το δτι ίιπi;ρξε προστατευόμενος Κuρίλ

λοιι τοv Λοvκάρεως, πρΟς τον δποiοv ώς είιεργέτην αίιτοu φυσικον ήτο να δια
τηρft ειίyνωμοσίινην. Κατa τον Καρμίρην( 1 4)
ταύτης κατανεμομέvη εΙς
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ή δογματικf) ίίλη τής όμολογίας

κεφάλαια διατάσσεται κατ' έττιστημοvικf)ν μέθο

δοv, tντεΟθεν δε ή 'Ομολογία προσλαμβάνει μορφf)v ού)(Ι άπλης τινος έκκλη
σιαστικής 'Ομολογίας η Κατηχήσεως, άλλa μaλλον θεολογικfις πραγματείας
μετά κριτικf\ς τινος τών πηγών. Άντλών δε ό Κριτόποιιλος έκ τών συγγραφών

τώv μεγάλων τi\ς 'Εκκλησίας Πατέρων καi Ιστάμενος μέσος μεταξu τώv ίnro
ττροτεσταντικf)ν καi ίιττο ρωμαιοκαθολικfιν έπίδρασιv διατελούντων, θεολογεί
έπί όρθοδόξοu tλληνικοίί έδάψοvς μετa λελογισμέvης έλευθερίας tντος τοίί
πλαισίου της Όρθοδόξοu Θεολογίας κινούμενος.
2) 'Έτερος διακριθεiς θεολόγος κατa τΟν δέκατον έβδομον αΙώνα Vττijρξε

...Μ_ελtrιος δ ΣυρίΎΟ,S γεννηθεiς τcj)

1586 tν Κρήτr:ι καi σποvδάσας tν Βενετί~
καi Παταδί~. Μεταξu άλλωv έγραψε καi το έν 'I ασίι.> έκδοθεv τcj) 1690 Vιro
τοί/ Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων μεταφρασθΕν δε καί γαλλιστί Vιro τοί/ Ριχάρδου
Σίμωνος Εργον «Κατa τών καλβινικών κεφαλαίων

καί

tρωτήσεων

Κυρίλλου

τοίι Λοι.ικάρεως'>. Ώς άvτιπρόσωττος τοίι πατριάρχοιι Παρθενίοιι Α' σιιμμετέσχε

τής tν 'Ιασίιt~ Συνόδου τcj) 1642 καί διώρθωσεv έκεί τf)ν ύπό το ονομα Πέτρου
Μογίλα, μητροπολίτου Κιέδοι.ι δμολογίαν, μεταφράσας ταύτην έκ τής λατινι
κής γλώσσης, εΙς fjν το πρώτον έyράφη, εfς τf)v άιrλήν έλληνικιΊν γλώσσαν.

Σwταχθείσα έν ετει 1638 είς Κ ίεβον ίπrο τού Πέτρου έν σΙJVεργασί~ μετ'
άλλωv Ρώσων θεολόγων, ώς διωρθώθη ύττο τοίι Συρίγοιι, -ιrαpCx: το οτι άκο
λοvθεi λατινικa σχολαστικa ττρότι.ιπα καί Ιδί~ τi!ν Κατήχησιν τοί/ ρωμαιοκα

θολικοί/ Πέτρου Καvισίου, χαρακτηρίζεται ύττο τοίί Χ. Άνδρούτσοu( 15 ) «κατcΧ
μέv το περιεχόμενον πληρεστάτη καΙ όξuνουστάτη τοί/ δογματικού καί ήθι~
τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας συστήματος fκθεσις, κατa δέ τf)ν μοpψι\ν ζωη
ρά μετa διιvάμεως λόγοι.ι καi έξαιρέτοιι χάριτος tν χιιδαί~ γλώσσr:ι κατήχησις,

KoU

άναμιμvήσκοvσα το άφελ[ς δ:μα καi έπι6άλλον ίίφος τών άρχαίων τής 'Εκ
κλησίας Πατέρων, έξ ών άρύεται τa έπιχειρήματα καΙ τfιν ίίλην δ σιιyγρα
φείις». «'Εν γένει δε cmοmιέει το 1'\'νείιμα τiiς 'Ορθοδόξου Άνατολικiiς 'Εκκλη
σίας tν δλr:ι αίιτοu ήι άρχαι01τρεπεί~ άιτομfνον tσαεΙ τής 'Ορθοδοξίας μνη-

11

(12) Βι.6λιογοαφία.ν και έκδόσεις εογων α-ίrtοϋ ίδε iν '1. Καομtοu μν. ~ΟΎΟ'V
σελ. 489 ύποαημ. ι.
(18) A-lrtόi. ιreλ. 529 και 525.
(14) Αuτό&. σελ. 492.
(15) Συμβολική lκδ. 2 σελ. 43-44.

-87μεiΌν τrολvτιμότατοv(

16

).

Διαιροuμέvη ε(ς τρία βιδλία ι'ι 'Ορθόδοξος σ:ϋτη

δμολογία έκθέτει είς μΕ.v τό τrρ&rον έκ τούτων τό τrερi τrίστεως
τατrοκρίσεσι
άvθρώτrοv,

τό

t.v 126

έρω

Σύμβολον τής τrίστεως τrραγματευομέvη τrερί ΘεοΟ, κόσμου,

Ίησοίι ΧριστοΟ,

έσχάτωv,

δεύτερον μέρος τό τrερl έλτrίδος, έν

53

'Εκκλησίας κα1

μυσϊηρίων·

εΙς

δΕ. τό

έρωτατrοκρίσεσιν έρμηνεύονrαι ή Κvρια

κi) προσεuχi) καΙ οί

μακαρισμοί· καΙ εiς τό τρίτον, τό τrερl &γCrπης έv 72 έ·
ρωταποκρίσεσιν έξηγεΊται ό δεκάλογος. Περί τής δμολογίας ταίιτης θό: ήδίι
νατο νa τrροστεθi.'ι δτι οίιδΕ.ν των κατa τοuς τελεvταίοuς αΙωνας σuγγραφένrων
τrερi πίστεως καί δόγματος βιδλίων τrεριεδλήθη διeχ τοιαύτης έκκλησιαστικi)ς

άναγνωρίσεως, οσοv αίίτη. 'ΕγκριθεΊσα πρωτίστως ύτrό της έν Κιέδιt> έv έτει
1640 σvvελθούσης Σuvόδου έτυχεν έτri μακροuς μηvας της έτrεξεργασίας καΙ
έγκρίσεως τijς έν Κωvσταvτινοvτrόλει τό πρ&>τον καί έν Ίασίφ έ:τrειτα συvεχι
σάσης τ(χς έργασίας αύrίiς άπό τcϋ Δεκεμβρίου 1641 μέχρι τοίi Όκτω6ρίοu

1642

τrολυαρίθμου καί

άξιολόγοu διa τi)ν εύρε'Ιαv έν αίιτ~ άvτιπροσώτrευσιv

τijς 'Ορθοδοξίας Σuvόδοu, εΤτα δΕ έτυχε καΙ τιϊς διa σννοδικης πράξεως έτrι
κυρώσεως ή\ 11 Μαρτίου 1643 ύπό τοίι Οlκοuμεvικοίi Πατριάρχου Παρθενίου
καΙ των Πατριαρχων 'Αλεξανδρείας Ίωαvvικίου, Άνrιοχείας Μακαρίου καi Ί
εροσολύμων Παϊσίοu μετa
ρικων.
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&λλων συvοδικων άρχιερέων καΙ όφφικιούχων κλη

Καί έτri τrλέοv έξεδόθη τύποις ύπό τοίi Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Νε

κταρίου καi

μετενεχθε'iσα εις τήν ρωσικfιν &νεγvωρίσθη καΙ τrάλιν έκκλησια

στικως ύπό των Ρώσων πατριαρχων 'Ιωακείμ καi Άδριαvοϋ.

3)

'Άλλος διακριθείς κατa τiιν τrερίοδον ταύτην ίιπι1ρξε Δοσίθεος δ 'Ιερο

σολύμων

(f 1707).

Γενvηθείς έν ΆραχώδΙJ της Πελοποννήc1ου διετέλεσε τr~

τον μητροπολίτης Καισαρείας της Παλαιστίvης, εΤτα δΕ. καi πατριάρχης τi)ς

μητρός των Έκκλησιων.

Κατa

τον Στεφανίδηv( 1 1)

ύτrήρξεν έφάμιλλος τώv

aρχαίων Πατέρων τής 'Εκκλησίας, έγραψε δΕ. όγκώδη fργα ύτrό τaς έτrιγρα

φCχς «τόμος καταλλαγής'>, «Τόμος άγάτrης'>, «Τόμος χαράς:., cΠερi των έν Ίερο
σολύμοις τrατριαρχευσάvτων» καi άλλα. 'Έλαδε μέρος εις τήν έν Ετει 1691
σuγκληθεΊσαv έν Κωvσταvτινοιιπόλει ύτrο τοϊι τrατριάρχου Καλλινίκου Β'

τοΟ

Άκαρvaνος Σύνοδον, κατa του διακεκριμένου λογίου 'Ιωάννου Καρυοφύλλη,
δστις ήρνεϊτο τi)ν tν τίj θείι;τ Εόχαριστίι;τ μeτουσίωσιν καi ή δτrοία έτrέδαλε
τόν opov τοLιτον, χρησιμοτrοιηθέντα πρότερον καΙ ύτrό τού Γενναδίοu τοu Σχο
λαρίου, Μελετίου τοίί Πηγa καi άλλων. Τό εΙς ήμaς γvωστότερον Εργον του

εΤ ναι fι έν τοϊς Πρακτικοίς τής έν Ί εροσολίιμοις Συνόδου έν fτει

1672 ύτrο

την τrροεδρίαv αύrοίι σuγκληθείσης ένσωματωθεϊσα δμολογία αίιτοίί. Ή

Σύνο

δος αUτη, της ότrοίας μετέσχον 71 κληρικοί •Έλληνες, "Αραδες καΙ Ρώσοι,
άπεσκότrει &φ' ένός μέν εlς τfιν &vαίρεσιv της έξ &φορμης της Λουκαρείοu

όμολcγίας κατηγορίας, άφ' έτέρου δέ εΙς τό νa διατuτrώσι;ι τiιv Όρθό
δοξcv διδασκαλίαv. ΚαΙ ή μέv άvαίρεσις τijς έτri κσλδινισμιjJ κατηγορίας γi
vεται έν τοί'ς ΠρακτικοΊς τιϊς Σuvόδου διa παραθέσεως κυρίως τrερικοτrων tξ
όμιλιών αύrοίί τούτου τού Λοuκάρεως, δι' ών &ποδεικvύεται, δτι ούτος δημοσίq:

«έvώτrιοv τοv κλήρου καΙ τού λαοίJ» όρθοδόξως έκήριπτε καi δτι cεl καί καθ'
ίιτrόθεσιν Κύριλλος ήv» δ τijς εiς αύτόv &ποδιδομέvης δμολογίας cτrατήρ, λα
θραίως ταύτην έξέδωκε μηδενός ειδότος τών άvατολικών τrροέδ~( 1 8). Ή
δέ εκθεσις τιiς 'Ορθοδόξου διδασκαλίας γίνεται tv ~ ένσωματωθείσι;ι, ώς εί

τrομεν, εΙς τa Πρακτικa τfiς Σuvόδοu ταύτης δμολογίας τοϋ Δοσιθέοu. Πάν
τα δμως ταιJτα, τά τε Πρακτικa δηλαδή κα1 ι'ι δμολογία, εΤvαι Εργον τοϋ Δrr

(16) Ε[ναι &λη&ές, δτι ό 'Ι. ΚαQμίQης εν&' άνωτ. σελ. 588 ε-δοίιnιει χαΙ. εtς
τήν διδrzσκαλίαν τής 'Ομολογίας ταύτης λατιvικdς ιπwQάσεις. 'Αλλ' tκ των έπτa
σημείων, εtς τa όποία διακρίνει την έπLδρασιν ταύτην, μόνον εν κα&' fιμάς olta
έχαρακτηρίζετο ύ1ς λαηνίζον (Ι 23: «'Ηι:ον ε!.ς τον Άδιlμ fι d&ωότης και ή
rlκακία πρίν &.μάρτη κ α τ υ. π ίi σ α ν τ ε λ ε ι 6 τ η t α και δικαιοσύνην εμφυτονι.
(17) 'Έν&' ιlνωτ. σελ. ϊ08.
(18) Ί. Καρμίοη lν&' dνωτ. σελ. 718.

-88σιθέοv, ώς τοίJτο έμφαίvεται ού μόνον έκ τοΟ έvιαίοv ίίφοuς αύτώv, άλλά καΙ
έκ τοϋ ότι εΙς τιlν ίιτrό τοCι Δοσιθέοv γεvομένην έν t:τει 1690 Εκδοσιν τής 'Ο
μολογίας περιέλαβε καi τά Πρακτικα &ιτο νέον τινά τίτλον, έν τι!J 6τrοίφ το
δλον έργον έδηλοίrτο ώς «συvτεθΕν τrαρ(χ Δcχηθέοv τrατριάρχου ... »( 1 9) Έν τi,)
δμολογίι;τ αίιτοΟ, έv τlj δποίι;τ δ έτri τΌ κατα των Λατίνωv σuγγραφικ'δ καΙ
τij άλλα δράσει αότοίJ κληθεiς «λατιvομάστιξ»( 20 ) Δοσίθεος, μη ένδιατρίδων

τrεpi τάς λατινικaς πλάνας, άλλ' άναιpωv κυρίως τον καλ6ινισμόv καί γενικως
τον Προτεσταvτισμον έν όροις 18 καi έν έρωτήσεσι 4, έμφαvίζεται παρά τι
νας λατινικάς έπιδράσεις ώς «δ. μεγαλύτερος σuμ6ολικος καΙ δογματικος όρ.
θόδοξος θεολόγος τιϊς έποχιϊς τΟV>>, <<Ετι δέ καi ώς πολεμικός θεολόγος με
γάλης καi άτrοτελεσματικιϊς δράσεως»( 21 ). Μόνον εΙς τήν τρίτην εκδοσιν της
'Ομολογίας ( 1690) ποιεί' τα ι ( έν όροις ι η', ι ζ' καi ι') τrροσθήκας τινάς στρε

φομένας κατά των λατινικω\ι πλανων. Ή κvριωτέρα έκ των λατινικωv έτrιδρά
σεων, αϊτινες διαφαίvοvται έv η:\ Όμολογίι;τ τοίι Δοσιθέοu, εΤναι κuρίως ιΊ
περi μετουσιώσεως έv τι:\ θείι;τ Είιχαριστίι;τ διδασκαλία. Άλλ, ώς καΙ έκ τ&ν
Πρακτικ&v τijς κατc'χ τοΟ Καρuοφύλλη σuνελθούσης καi μνημονευθείσης &νω
τέρω Σννόδοv, ης μετέσχε καΙ δ Δοσίθεος, έμφαίνεται, άποσαφεί'ται δε καΙ
έκ τής πρός Uποστήριξιν ταύτης παραθέσεως ίιτrο τοο Δοσιθέοv «έν τ~ Έγ
χειριδίeι>

κατa

τf\ς

καλ6ινικης

φρενο6λα6είας» πολuπληθωv

τrατερικ&ν

μσι>

τuρι&ν, οδτος τον δpov μετουσίωσις έξεδέχετο όρθοδόξως, εΙς ήν Ενvοιαv
χρησιμοτrοιήθη έν τi.l άρχαίι;τ Έκκλησίι;τ καi

6

t-

όρος «μεταστοιχείωσις» καΙ cμε

τα6ολή».

(t

4) ΕΙς τr)ν τrερίοδοv ταύτην έμπίπτει καΙ Ν. Κούρσοvλας
1652) σuy
γράψας κατά τa σχολαστικα πρότυπα είς δύο τόμους «Σύνοψιν τιϊς Ιεράς
Θεολογίας», ήτις έξεδόθη έν Ζακύνθφ μεταγενεστέρως έν fτεσι 1862 καi 1864.
5) Μετa το δεύτερον ήμισu τοu αί&νος τούτου καi είς τaς άρχaς τoii tπομέvοu f\κμασαv καΙ οί ~ας Μηνιάτης:_( 1669-1714), Κεφαλλήν, γενόμενος
εΤτα καΙ έπίσκοπος Κερvίκης καi Καλαβρύτων, καΙ 6 Άθηvων Μελέτιος (t1714).
Κα\ ό μΕ:ν Μηνιάτης διεκρίθη ώς ό ίιπεροχώτερος tκκλησιαστικος ρήτωρ τ&ΙΙ
μετa τiιν άλωσιν χρόνων. Αί είς Πιν Μ. Τεσσαρακοστfιν κυρίως άναφερόμεvαι
Διδαχαl αύτοίι έσημείωσαv ύπΕ:ρ τaς όκτW έκδόσεις κατά τον I Η' αi&Wa,
έπανεκδοθεiσαι έπανειλημμένως καΙ κατa τοv αίωνα ήμ&v. Μολονότι δε "Προσέ
χει ίκανως καi έτrιτuχέστατα καΙ εΙς τεχνικi;ν τού λόγου έμφάνισιv, Φ<ολοι.ι
θων Ιταλικc'χ βοηθήματα καΙ πρόwτrα, προσδίδει είς τa κηρύγματα αύτού λίαν
οίκοδομητικόν χαρακτηρα, έξ οο έv σννδvασμφ καί 'ΠpΟς τiιv δημώδη γλωσ
σαv, είς τiιν ότrοίαν έξεφωνήθησαv, κατέστησαν ταϋτα δημοφιλέστατοv &νά
γνωσμα, ίκαvον καΙ σήμερον έτι νa έλκύr;ι καi αίιτσUς τσUς λογίοvς. Ιuvέ
γραψε καi <<Πέτραv σκαvδάλοv» στρεφομένην κατa τώv παπικωv "Πλανών,
καθως καi άλλα τινά. Ό δΕ: Άθηνων Μελέτιος, γεννηθεiς έν 'lωαννίνοις καΙ
χρηματίσας τό κατ' άρχc'χς μητροπολίτης 'Άρτης, ίιπfιρξεν έκ τ&ν λογιωτέρωv

της έποχίlc; αύτοΟ, σuγγράψας πολλa καΙ διάφορα, έκ των 6"Ποίων το yvω·
στότερον εΤναι ή είς τρεί'ς τόμοvς έκδοθεί'σα ί.ιπ' αίιτοΟ «Έκκλησιαστικiι 'Ι
στορία>>, έκτεινομένη μέχρι τοο τέλοος τού δεκάτοιι έ6δόμοv αΙώνος. Τέταρ
τον τόμον άναφερόμενοv εΙς τα τοΟ

IΗ

I

αl&νος γεγονότα 'Πpοσέθηκεv εΙς αό·

τr)ν ό Γ εώpγιος Βεvδόττης.

6. Ό δέκατος ογδοος αίων παρουσιάζει έντοvωτέραν τήν έv τφ δούλφ έ
θvει καλλιέργειαv τών θεολογικωv γραμμάτωv. Κατ' αύτοv flιcμασαv 1) Ό
Ίεροσολίιμωv Χρύσανθος Νοταράς (t 1731), σrrοvδάσας έν Κωνστανrινοuτrό
λει, Πατα6ίφ καi Παρισiοις και χειροτονηθείς &ιτο τού θείοιι του Δοσιθέοu
'Ιεροσολύμων μητροπολίτης Καισαρείας τιϊς Παλαιστίνης, εtτα δε καί διαδε

ξάμενος αUτόv εΙς τον Ίrατριαρχικον θρόνον.

Κατά τον

(19) MrιόiJ. Ο"ελ. 698.
(20) Αύτό{t. σελ. 696.
( 22) 'Έν-Ιt' &νωτ. aελ. 709.

Στεφαvίδην( 22 ) διε-

(21)

Α\ιτό{}. σελ.

737.

-89ιφίθη

δια την δράσιν αίιτοu ώς πατριάρχου, άλλα καΙ διa τaς μαθηματικaς
καΙ άστρονομικaς αίιτοι) γνώσεις, πρ&τος έκ τών 'Ελλήνων δεξάμεvος το ΚΟ·
περνίκειοv σύστημα,
ένc;, δ Είιγένιος Βούλγαρις κατεπολέμησεν αίιτό. Το
γνωστότερον έκ τών συγγραμμάτων αίιτοG ε1ναι το ύrrό τον τίτλον «Συvτα
yμάτιοv τrερl τών μητροπολιτών καΙ έπισκόπων τών τrέντε πατριαρχικών θρό
vωv καΙ περl όφφικίωv».

2) Ό Κεφαλλt'Jv Βικέντιος Δαμft?δός ( 1679-1752), σποuδάσας έν Βενετίςτ
καi Πατα6ίct>. Το ι<6Ριον σύγγραμμά του εΤvαι ι'ι «Δογματικfι Θεολογίcu, άρ
κούvτως έκτεvΕ:ς έργον, το δποϊον ομως δΕ:ν tδημοσιεύθη, σωζόμενον έv χειρο

yράφοις άποκειμένοις έν τr} βι6λιοθήκι:J τί)ς έv Βιέννι:~ έλληvικί)ς σχολf\ς καΙ
έv άγίφ ~Ορει.

ΕΤvαι καταvεμημέvον

είς

τόμοvς

η βιδλία

πέvτε

καΙ

μόvον

α\ έπιγραφαi τοίi περιεχομένου του έδημοσιεύθησαv προταχθε'Ισαι εΙς το ύrro

τοu

Ά.

Λοντοπούλου έκδοθΕv

Θεολογικόν Εύγενίοu τοιJ . Βοuλγάρεως.

Κατα

τηv σχολαστικfιv μέθοδον συyγεγραμμέvοv ήκολοuθήθη ύrrό τών μέχρι τών μέ

σων τοΟ έτrομέvοu αΙώνος σvγγραψάvτωv Δογματικήν.
3) Ό έκ Χίοv Ιατρός Είιστράτιος 'ΑΡΥΜqς
1759), γνωστος έκ τοϋ έργου

(f

αότοG «Σίιvταγμα κατό: "'&ζUμωv», όπερ έγραψεv έγκατεστημέvος ήδη έν Αlγύ·
πτeι> κατα προτροτrt'Jν τοίi Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Ματθαίου, δτε δύο πα
πικοi άπεσταλμέvοι έτrεζήτησαν να είσαγάγωσι καi είς τοuς 'Ορθοδόξους τfιν
χρήσιν ά:ζύμων.

4)

Σuvέγραψε καΙ άλλα έργα.

Ό tν Κερκύρςτ γενvηθεlς Εόγένιο..s...Βούλyαρις

(1717-1806),

σποvδάσας

έν Πατα6ίφ Θεολογίαv, Φιλοσο$rαν καΙ Μαθηματικά. 'Εδίδαξεν έν 'I ωαννίvοις

καi τr} Άθωvιάδι σχολr}, άλλ' ώς άvαφέρει ό Στεφαvίδης( 23 ), έτrειδη έδίδασκε
ηΊν

νεωτέραν φιλοσοφίαν, έξεδιώχθη

έξ άμφοτέρων τών σχολών τούτων.

Έv

τέλει κληθείς είς Ρωσίαν ύπό τί)ς αίιτοκρατείρας ΑΙκατερίνης έγέvετο άρχιε

πίσκοπος Σλα6ωνίου καi Χερσώvος, διοικήσας δΕ: έπl δωδεκαετίαv τιlν άρχιε
πισκοτrfιv ταύτην, τrαρι;ιτήθη καi μετέδη εΙς Πετρούτrολιν ώς μέλος τής αάτο
κρατορικής 'Ακαδημείας. Ό Είιγένιος ύπηρξεν άvήρ έξαιρετικίlς μορφώσεως

φιλοσοφικής καi θεολογικής διακρινόμενος καi διό: τfιν γλωσσομάθειαν αύrοίi.
Σwέγραψε πάμπολλα fργα θεολογικά, φιλοσοφικό: καi μαθηματικά, μεταξιJ
τών όποίων γνωστότερα εΤναι το δογματικοv έργον «θεολογικον σύνταγμαι,
καi το Ιστορικόν «Ή έκατονταετηρίς», άτrοτελοUν ίστορίαv τοΟ πρώτου χρι
στιανικοί) αίώνος, καθως καi το οίκοδομητικον διa τοuς πολλοuς είς δύο τό

μους «Φιλόθεος άδολεσχία», έν τct> δποίφ άvαπτύσσει διδάγματα ώφέλιμα
έξάγων αύra δια πρακτικί)ς έρμηνείας τμημάτων τής Πεvτατεύχου.
5) Σύγχρονος τοο Είιγενίοu καi έκ τής αύrίlς πατρίδος ύπήρξε καi δ Νι
κηφόρος Θεοτόκης ( 1736-1800), σποvδάσας έv Βολωνίι;τ καi Παταδίφ, δια

δεχθεiς δε τόν ΕΟΥένιον, όταν παpι:Jτήθη τής άρχιεπισκοπιlς αύτοίi καi εΤτα
μετατεθεlς έξ αύτής εΙς την άρχιετrισκοπfιν Άστραχαvίοu. Σuvέγραψε άστρονο
μικά, μαθηματικά, φιλολογικa καi θεολογικa έργα μαρτuροϋvτα την άξιοθαύ
μαστον έν ταlς έπιστήμαις έιτίδοσιν αύrοϋ. Τών εΙς τfιv άστρονομίαν καi
τα μαθηματικό: έργων του έγέvετο είίφημος μνεία καi έιτ' έσχάτων. 'Εκ δΕ
τών θεολογικών έργων αότοϋ γνωστότερά εlσι οΙ έν Λειψίι;τ έν έτει 1766 δη

μοσιευθέντες ίιπ' ~οίι «Λόγοι εΙς τfιν άyίαν καi μεγάλην Τεσσαρακοστιlν

μετά τινων πανηγυρικών, έτrιφωvημcrrικών καi έιτιταφί~, μάλιστα δε τα εΙς
πολλaς έκδόσεις κυκλοφορήσαvτα Κυριακοδρόμια αύrοίί εΙς τα Εύαγγέλια καΙ
τοuς Άποστόλους τοίι' ένιαυτοϋ, τa δτrοϊα &-ιτετέλεσαν μέχρι καi τών ήμερώv
ι'Jμών σοδαρcΧν πηγήν, έξ ijς fjvτλouv καi οΙ μετ' αύrόv εΙς τήν διακονίαν τοιJ
aμ6ωνος έντεταγμέvοι.

6)

ΦιλΟτrονώτατος καi πολυγραφότατος όπήρξεν δ Νάξιος καi τελευταίως

άνακηρuχθεiς άγιος

καΙ

Νικόδημος δ 'Αγιορείτης ( 17 48-1806). 'Εκ τών πολλών
όγκωδών Εργων αύτοίi γvωστότερά εlσι τό Έορτοδρόμιον, καi ή εΙς ήν

(23)

"Εν&' άνωτ. σελ.

710.

-90άνωτέρω παραπέμπομεν «Φιλοκαλία τών Ιερ&ν Νηπτικών ... », τiιν δποίαν μετa
τοϋ φίλοv τοιι Μακαρίου Νοταρά, μητροπολίτου Κορίνθου, σvνέταξεν καΙ ιiτις
περιέχει άφθονον vλικον έκ τής γραμματείας τής μυστικf]ς Θεολογίας, α1

-

έρ-

μηνεlαι αότού εΙς τfιν Κ. Δ., έν ταiς όποίαις άκολουθεl μάλιστα τον Θεοφύ
λακτον, καi το Πηδάλιον αύτοίί, δπερ εΤναι

σuλλογfι καi

έρμηνεία τών Ιερ&ν

κανόνων έν χρήσει ούσα καi μέχρι τοu νVν. ΑΙ είς τα fργα ταίΊτα ιfποσημειώ
σεις τού Νικοδιlμοιι καταπλήττοuσι διό: τήν πολuμάθειαν αύτοu. Συνέγραψε
καi πολλό: άλλα fργα οlκοδομητικοιJ χαρακτi;ρος, οΤα δ Άόρατος πόλεμος,
τό: Πνευματικό: Γυμνάσματα καi τό Σιιμ6ουλεuτικόν έγχειρίδιον, δπερ ciπηι)..
θuνε πρΟς τον συγγενfj αύτοv έπίσκοπον

7)

., ερόθεον.

Πολυγραφότατος ίιπήρξε καi δ έν Άθωνιάδι καi Χίeι> διδάξας 'Αθανάσιος δ

Πάριος

(t

1813),

μαθητiις Είιyενίου τού Βουλγάρεως, οστις μεταξu τών πολλών

άλλων συνέγραψε καί τiιν

tv

Λειψίςc έν Ετει

1 806

δημοσιεuθεϊσαν «'Επιτομfιν

είτε συλλοyiιν τών θείων τής πίστεως δογμάτων», της δποίας

τό Θεολογικόν τοv διδασκάλου αύτοv.

Ό

βάσις ίrπiiρξε

'Αθανάσιος δμως έπωφεόηθεlς τό:ς

πατρολοyικό::ς καi ίστορικaς παραπομπό:ς τού θεολογικοί} κατέστησε τfιν Έ
πιτομfιν αύτού πληρεστέραν

καi

μ&λλον πρΟς

τοuς

. προκεχωρημένοuς

έν τ6

Θεολογ ίςι προσαρμοζομένην.

8) Έπi τού αύτοCι fργου τοu Είιγενίου έ6ασίσθη καί δ Κεφαλλην 'Αντώ
νιος Μοσχότrουλος (
17 68), σuγγράψας η1ν έν τι] πατρίδι αύτοΟ έν ετει 1851
δημοσιεuθεϊσαν «Έπιτομiιν τfjς Δογματικής καi Ήθικi;ς Θελογίας:1>, έν τι] δ
ποίςc άπλουστεύεται το Θεολογικον καi καθίσταται κατάλληλον διό:: τοUς έν
ταίι; θεολοyικαίς σπουδαίς άρχαρίοuς.
7. ΠρΟς τον δέκατον fvατov αΙώνα συμπίπτει καi ή μερική άπελεuθέρωσις
τού δούλοιι 'Έθνους καi ή έν τi.1 πρωτειιούσΌ τοΟ &πελεuθερωθέvτος τμήματος

t

αύτού ίδρυσις της Πανεπιστημιακής Θεολοyικi;ς Σχολfjς καi ιiι εΙς ταύτην μετό:

τιvα έ:τη έrrακολοuθήσασα ίδρυσις τών θεολογικών σχολών Χάλκης τij(; Κωv
σταντιvοιιτrόλεως καi τιlς έπί τινα fτη λειτοuργησάσης σχολης τού ΣταvροΟ.

'Εν ταίς σχολαϊς ταύταις i'\ρξατο πλέον σuστηματικi) καλλιέργεια τώv θεολο
ή δημοσίεuσις έπιστημονικών fργων εΙς πάvτας τσiις

γικών γραμμάτων καi

κλάδους τής Θεολογίας άναφερομένων. ΠρΟ τής ίδρύσεως τών σχολών τούτων
καi καθ' Ον χρόνον τΟ δούλοv »Εθνος ήγωνίζετο διό:: τήν άπελεvθέρι.>σιν αύτού

i\κμασεν 6 Κωvστα:vτίvος ΟΙκονόμος δ έξ Οίκοvόμων γεννηθείς έν Τσαριτσάv~
τής Θεσσαλίας ( 1780) καΙ καταφυγων άμα τΌ έκρήξει τfjς 'Ελληνικής έπανα
στάσεως εΙς Όδησσόν. »Ηδη έν ΣμύpvQ διδάσκων εΤχεv έκδώσει «Τέχνης ρη
τορικιlς βι6λία τρία» (Βιένvη

1813), καθως καi Κατήχησιν. Διακεκριμένος λό
γιος καΙ θεολόγος c:iνομάσθη έν Ρωσίςc έταίρος της αύτοκρστορικής Άκαδη
μείας σύνεδρος τής έκκλησιαστικής 'Ακαδημίας καi άvτεπιστέλλον μέλος τι1ς
Άκαδημείας τού Βερολίνου. Έκτος τώv άλλων συνέγραψε εΙς τέσσαρας όγ
κώδεις τόμους <<περi τών Ο' έρμηvεuτών τής Παλαιaς θείας Γραφής», Ε:ρyον

δεικνuον τ~ν Εκτακτον αύτού πολυμάθει<Χν, άλλό:: καi τi)ν ίιιτέρμετpον αότοίι
σνντηρητικότητα.

Ό

υίός αύτοϋ Σοφοκλής έξέδωκεν εΙς τρεί'ς τόμους μέρος

τών σωζομένων αύτού συγγραμμάτων.

Έμπλακε\ς μετά τήν εΙς 'Αθήνας tγ
κατάστασίν του εΙς όξεΊς άγώνας μετa τοϋ Φαρμακίδου έδημοσίεuσε διαφόρους
διατρι6aς άvαφερομένας εΙς τόν Σννοδικον τόμοv, τόν δρκον τών κληρικών
έν το-ίς δικαστηρίοις, περl Ζαχαρίοv υ1οίΊ Βαραχίοιι κλ'Π". Ή ίrιrερσwτηρητικό
της αύτού κατεδείχθη κατ& τΟν Φιλάρετον Βαφείδην( 24 ) έv τοί'ς «Περί γvησιό
τητος τών συγγραμμάτων Διονυσίου τοu 'Αρεοπαγίτου, περί Ζαχαρίοu υtou
Βαραχίοv καΙ της Θεοπvεuστiας τώv 0':. fργοις αύτού, Ενθσ δπεστήριξε θt
σεις μη άποδειιcνuομένας έπιστημονικώς. Ό civτίπαλος αvτοΟ Θεόκλητος Φαρ
μακίδης γεννηθεlς έν ΛαρίσQ τής Θεσσαλίας ( 1784) καi σποuδάσας Θεολο
γίαν έν Γοτίγγr;ι της Γερμανίας, δπήρξε κριτικώτερος μέν τούτου, οίιχl δμως

(24)

Έκκλ. 'Ισ-rΟQία. τόμ.

4

σελ.
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-91καΙ έφάμιλλος κατά τr'ιν πολuμάθειαv, δεν ένεφορεiτο δε καl iιπο τοϋ tκκλη
σιαστικοο φρονήματος τοίί άvτιπάλuu του, κατά τοϋ δποίοv tχρησιμστrοίει γλώσ
σαν όξεiαv καΙ άμετρον. Κατά τον Στεφαvίδην( 25 ) δ Φαρμακίδης tδίδαξεν
έν τι) Ίονίψ Άκαδημ.ίqc καi τr;> Παvεπιστημίψ 'Αθηνών, (vεκα δμωc; τών
φιλελευθέρων cχίποιϊ φρονημάτων μετετέθη dπο τής θεολοyικfjς εΙς τfιν φιλο

σοφικιlν σχολήν(1839).

Ό

Φαρμακίδης

έξέδωκε καΙ τfιν

έρμηνείαv εΙς τά

τέσσαρα Είιαγγέλια τοu Ζιγαδηνοϋ καί εΙς τά λοιπά βιβλία της Κ. Δ. τοίί
Ο Ικοvμενίοu κλπ.

8. 'Εκ τών τεθνεώτων καθηγητ6>ν τών μvημονεuθεισών θεολογικών σχολών
διεκρίθησαν 1 ) 6 Κωνσταντίνος Κοντογόvης (
1878), σuγγράψας •Εδραί
κiιν άρχαιολογίαv, δίτομον Πατρολογίαv, Εlσαγωγiιν εΙς τάς ΓραφcΧς καί ένα

t

τόμον 'Εκκλησιαστικής Ί στορίας έκτειvόμεvον μόνον εΙς τσUς παλαιστέροuς
αΙωvας, έπi πλέον δε έξέδωκε τό πρώτον παρ' ήμίν έπιστημοvικον θεολογι
κον περιοδικόν, τΟν «Είιαγγελικον Κήρvκcn (1857-1871), χρηματίσας καί
δημιοuργος τής νεωτέρας

έλληvικής θεολογικής γλώσσης.

2)

Ό καθηγητής τοϋ

πcινεπιστημίοv καΙ εΤτα ό:ρχιε:ιrίσκοπος Σύρου καί Τήνου 'Αλέξανδρος Λυ
κούργος
1875), έκδοuς έπί τινα Ετη το θεολογικοv περιοδικόν cΊερομνή

(t

μω~. Κατά τον Ά. Κuριακόν( 28 ) ύπfjρξεv «εuγλωττος έκκλησιαστικος ρήτωρ,
&vηp εύφυής, εύρείας γενικής μορφώσεως, θεολογικώς άριστα πεπαιδε.uμivοc;,
ώς καθηyητfις έμmεύσας νέαv ζωiιv τίj θεολογικίj σχολ6:t τών 'Αθηνών. 3) Νι
κηφόρος Καλογερ&ς (t 1896), καθηγητής τής θεολογικής σχολής, εΤτα δε καί
άρχιετrίσκΟttος Πατρών καi 'Ηλείας, παραιτηθείς τής ό:ρχιε:ιrισκοτrής. 'Έγραψε
Ποιμαντικήv, έδημοσίευσε πρώτος εΙς δύο τόμους τήv εΙς τaς έπιστολάς τοϋ
Παιίλοv έρμηνείαν τοϋ Ζιγαδηνσίι καί σειράν εlς τας καθολικaς έπιστολcΧς
καί άλλα τινά. 4) Νικόλαος Δαμαλάς (f 1892), διαπρεπής καi ζηλωτiις θεο·
λόγος. 'Εκ τών δογματικών διατρι6ών αότοϋ σποvδαίον Εργον ύttήρξε το έ
πιγραφδμενον «Περl άρχών:.. Κατέλιπε εlσαγωγiιν εlc; τήν Κ. Δ., δίτομον έρ
μηνείαv εΙς τα τρία Είιαγγέλια, μέρος δΕ: έκ τCΝ mρισωθtvτων χειρογράφων
cχίπού τής έρμηνείας τοv εΙς τό κατa Ίωάννην έδημοσίευσεν δ πpφηv Δημη
τριάδος Γερμανός.

5)

»Εξω τοϋ Πανεπιστημίου, τό δποϊον ώvόμαζε τrανσκο

τιστήριοv, εδρασε καΙ ό κατα τα πρώτα έτη τοϋ εlκοστοίί αΙώνος άτrοθανων
'Απόστολος Μακράκης ( 1831-1905), τrολλιlv έπιδειξάμεvοc; ώγλωττίαν καί
ζήλοv ύτrέρμετρον έv τi,l καταπολεμήσει τών κακώς έχόντων tv τίj Έκκλησίq;.
Τριχσrομιστfις 'Π'Εριήλθεv εΙς ρήξιν πρδς τε τήν Ί. Σύνοδοv καί τήν θεολογικήν
σχολήν .... Εyραψεv έρμηvείαv τής Κ. Δ. καΙ τής Άτrοκαλίιψεωc;, έpμηνείαv εΙς
τοuς Ψαλμούς, Κατήχησιν καΙ πολλα άλλα.

9. 'Εκ τών λοιπών κατά τόν αΙώνα ~μώv &κμασάντωv καθηγητών τών ώς
άνω Σχολών, τών όποίων θtr μvημονεύσωμεν tv τίj -περcχιτέρω διcrιrραyμαrεύαει
τών έιτl μέροuς θεολογικών μαθημάτων,. τrεριοριζόμεθα νcΧ άναφέρωμεv τΟν Φι
λόθεοv Βρuέwιον
1918) διατελέσαντα μητρΟttΟλiτην Νικομηδείας, δστις
είπιιχήσας να ό:vακαλύψι:~ χειρόγραφον τής «Διδαχής τών δώδεκα Άwοστόλι.Μ
καΙ δημοσιεύσας αύτο κατέστη διεθνώς περιφανής. Ό αύτος έξέδωκε μετα
προλεγομένων κ.,αΙ τας δύο έπιστολας πρΟς Κορινθίους τοϋ Κλήμεντος Ρώμης.
•nσαVτως καΙ τόν πολuγραφδτεpοv τών νεωτέρων θεολόγων, διαπρέψαντα δέ καΙ
ώς Άρχιετr(σκοπος 'Αθηνών Χρuρ-όστομον Παπαδό'ΠΟVλον (f 1938), διατελέ
σαντα καθηyητfιv τής; Σχολfiς τού Σταuροίι wρώτον, εtτα δε καί τής Θεολογικής
Σχολιlς 'Αθηνών. Μεταξύ τών δuσεξαριθμήτων διατριδώv καΙ τών άλλων Ερyων
cχίποϋ, κατα τό πλείστον Ιστορικών, διαιc:ρίνονται al έπi μέρους Ίστορίαι τής

<t

έκκλησ(ας 'Αλεξανδρείας, Άντιοχείας καΙ Ίεροσολύμων, καθώς καΙ ό tκδοθεlς

πρώτος τόμος τής 'I στορίας τής 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, καθώς καΙ έτερος
τόμος περi Κυρίλλου τοϋ 'Αλεξανδρείας.

(25)

•Ένit' άνωτ.

σελ.

711.

(26) Έκκλ. 'Ιστορ(α τόμ. 3 σελ. 199.
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·~ο κήevvμα.

1. Ώς πρΟς τΟ κήρυγμα θά έσημειοίlμεν, δτι κατά τοuς πρώτους μετά τr)ν
&λωσιv της Κωνσταvτινονrτόλεως αΙωνας δ άμ6ων φαίνεται μάλλον σιγώv. Δtν
ά'Ιτεμακρύνθη έν τούτοις ι'ι έλληνικr) έκκλησία τών παραδόσεων αότής, dλλΟ: δια
τηρεί εΙς τΟ: βάθη τών κόλπων της τά σπέρματα τιϊς παλαιοτέρας ζωi;ς, τa
όπο~α ήδη

άτrό τών μέσων τ<>V δευτέρου αΙώνος τi;ς δουλείας προοιωνίζοιισι

νέαν βλάστησιν καi καρποφορίαν τοί/ κηρύγματος. ΝΗδη κατ' αότον τον πρώ
τον αΙωνα της δουλείας μαρτυροVvται κηρUττοvτες έv Κωνσταvτιvοvπόλει
μόνον Γεννάδιος δ Σχολάριος, άλλα καi έκ τών διαδόχων του οΙ πατριάρχαι
Μάξιμος Γ', Νήφων δ άπο Θεσσαλονίκης, καθως καi οΙ !εράρχαι Δαvιfιλ ό 'Εφέ
σου, Θεοφάνης δ Μηδείας καi Ζαχαρίας δ 'Αχριδων. ΚατΟ: δΕ τόν Ι Στ' αΙώνα
συντάσσεται καi Κυριακοδρόμιόν τι ύπο τοίJ μαθητοίJ τού Μελετίου Πηγά Μα
ξίμου τοίJ ΠελΟ'Iτοννησίοv, σωζόμενον εΙς κώδικας της Έθvικfjς Βι6λιοθήκης
Άθηνώv. Ό δέ Πηγάς κατά τiιν μαρτυρίαv τοίJ Μαξίμοv «ητον ίσος κατa τfιν
σοφίαν καΙ τr)ν άρετr)ν μέ τοuς παλαιοuς ποιμένας καi δ I δ α σ κ ά λ ο υ ς τής

ou

έκκλησίας», της μετa ζήλου δΕ διακονίας αύτοϋ έν τφ κηρύγματι Ε"χομεν μαρ

τύριον τfιv ίrπο τον τίτλοv «Είιαyγελικi)ς διδασκαλίας περίοδος» δημοσιευθεί
σαν συλλογfιν των κηρυγμάτων του. Τόν κατeχ τον αύτοv δ' αΙώνα άκμάσαvτα
Μάξιμον τον Μι:χργούνιοv, ούτινος όλίγοι άτυχώς περιεσώθησαν εΙς ι'jμaς λόγοι,
έξίσωσάν· τινες προς τον

Massillon ( 2 1).

θώv περικ01rώv έκ τών λόγων αότοu,
έν τί;i μvημοvειιθείσr.ι

Ώς δ' έμφαίνεται καΙ έκ τών πολιιπλη

τών τrαρατιθεμένων ίnro τοu Δοσιθέοu

ΌμολογίQ: αίιτοίJ καΙ Κύριλλος ό Λούκαρις, ό πρότερον

έν Χίφ καi Κρήτr.ι κηρύξας, ώμ ίλει 'Π1Jκνως καΙ ώς πατριάρχης. Κατeχ δΕ -rον

IΗ'

αίώνα έκτος τοίJ Μηνιάτοv παρουσιάζονται καΙ πολλοί άλλοι κηρύττοvτες,

δημοσιεύονται δέ πλείονα τοv έvος Κυριακοδρόμια έν ΒεvετίQ:, 'Ιασίφ καi Λει

ψίQ:, οΤα το «Βιβλίον καλούμενοv Κυριακοδρόμιοv ... » Άycrπίou τοv Κρητός,' το
«Άτrοστολικοv δίκτυον» τοv Νικολάου Μαυροειδi), το «Βιδλίοv καλούμενοv Νι
λός τrοιμενικος» τοο Προκοπίου τοiί ΠελΟ'Ποννησίου, «ή Πνευματικiι Κ1~ τοu
Μητροπολίτου Σεραφεlμ τοο Πισσιδείου, ή εΙς δύο τόμους συλλοyi) τών όμιλιών
καΙ λόγων τοu 'Ιωάσαφ Κορνηλίου, έν fι τrεριλαμ6άνεται καΙ «έγχειρίδιον ρη

τορικον περl τοίJ έξuφαίνειv διδαχό:ς», Ίϊτοι εΤδός τι •ομιλητικijς. Σuλλογαί
δέ

λόγων έδημοσιεύθησαν καΙ ίnrό τ&ιν Νικοδήμου ίεροκήρvκος τfjς Μεγάλης
'Εκκλησίας, Σ'ΙτUρίδωvος Μήλια έξάρχου πατριαρχικού, ύιτο τοv τίτλοv «'Απο

στολικη σαγήνη» ί.ιπο τοί) 'Ιωάννου τοu έκ Λίνδου, ή «Τράπεζα mευματικfι»
ίrrrό Καισαρίοu Δαπόντε καΙ άλλων. Κατeχ τον αίώvα τούτον έσημείωσεν έκ
τακτοv κvκλοφορίαν καi ο έv έτει 1528 συγγραφείς «Θτ!σαυρος Δαμασκηvοϋ»
τrεριέχωv καί έπτ(χ λόγοvς, καθώς καΙ έξήγησιv τοu Πάτερ ήμώv, όστις εΙς
διάστημα 17 έτωv ( 1765-1782) έξεδόθη πεντάκις, έπαvειλημμένως δ' έπαvεξε
δόθη καΙ έπi των ήμερώv μας. Έξ άλλοv πολυάριθμοί είσιv οΙ άναφερόμεvοι
κατ' όνομα Iεροκήρυκες κατa τοος

IΖ'

καί

I Η'

αΙώνας, τώv ό'Ιτοίωv περισώ·

ζοvται λόγοι άνέκδοτοι εΙς διαφόρους κώδικας η καΙ tδημοσιείιθησα.ν μεμονω·

μένοι τινΕς λόγοι. Τινές τούτων εΤναι Μελέτιος ό Συρίγος, οδτιvος

53

λόγοι

άπαyγελθέντες έν τφ Πατριαρχείφ Κωνσταντιvοuτrόλεως σώζονται έν τοί'ς χει
ρογράφοις τού ΆyιοταφικοΟ μετοχίοu· ό 'Άρτης Βλάσιος rαδριήλ συyγρά
ψας δμιλίας εΙς τeχς Κuριακaς τοίJ ένιαυτοϋ· Φιλόθεος ό Προσαλέντης, οδτιvος
σώζονται

29

λόγοι άτrαyγελθέντεc; έv ΚερκύpQ: καΙ Ζακύνθ(ι)' 'Αγάπιος δ Λο-

6έρδος, οίίτινος σώζονται άνέκδοτοι <<Διδαχαi» κλπ. Μεταξu δέ τούτων έξέχου
σαv κατέλαβε θέσιν Κοσμάς ό ΑΙτωλός ( 1714-177 9), όστις μετ' έγκρισιν τοίί
Οlκοvμενικοϋ Πατριαρχείου περιώδεuσεν άνa τάς πόλεις καi τ(χ χωρία της
Θράκης, τijς Μακεδονίας, τής ΑΙτωλοακαρνανίας, τής 'Ηπείρου καΙ τών

'I οvίων

(27) "Ιδε Π. Τρεμπέλα, Όμιληtικήν, σελ. 123. 'Εξ αύti\c; λαμβάνονται καl
τ<Ί. ένταϋ-ιtα περl τοϋ κατa -ιην περίοδον τα\ιτην Κ1Wύγμα.-rσr; στοιχrία.

-93vήσωv μετ' άτrοστολικής αίtτατrαρvήσεως έλκύων τa τrλήθη διa τοίι δημώδους
&μα καΙ
έτι

είιαγγελικοΟ κηρύγματός του.

Κτησάμεvος δέ καΙ

καθ' δν χρόνον

fζη την φήμην aγlov έτrεσφράγισε τιlν διδασκαλίαv αίιτο\ι δια τοίι άιμα

τός του.

2. Περιέργως κατa τι1ν τrερίdδον ταύτην έκαλλιεργήθη καΙ ι'ι θεωρία τοίι κηρύ
γματος, ώς έμφαίνεται ού μόνον έκ τής συγγραφής τού 'Ιωάσαφ Κορνηλίου,
άλλa καΙ tξ άλλων έργων. Ούτως δ Γεράσιμος Βλάχος κατa τόν I Ζ' αΙώνα
συνέγραψε «Διδασκαλίαv τrερί τοu άκραιφvούς τρόπου τοίί διδάσκειν το θείον
καί Ιερόv εύαγγέλιον» εΙς κεφάλαια δέκα· δ Μελέτιος Άθηvώv συνέγραψε «ρη
τορικιlν τrερί τοίι πώς δεϊ δμιλίαv συγγράφει~~»· καΙ δ rεώργιος Σουyδουρίlς
όμοιον tγχειρίδιοv- καθώς καί 6 Φρ. Σκοίιφος «Τέχvrιν ρητορικήν:.· ώσαύτως
ύτrο τόν αύτον τίτλον καί Βικέντιος δ Δαμφδός. Ό έv Πάτμφ δέ Μακάριος
μετέφρασεv έκ τοίι λατινικού «Εκθεσιν κανόνων ρητορικών lεροκήρυξι μάλιστα
σvμ6αλλομέvην». Καί δ Σωφρόνιος Λειχούδης συνέγραψε τrερi τό 1680 «Περί
ρητορικfiς θείας τε καΙ άvθρωτrίνης) βιδλία

.4.

Ό δέκατος ένατος δε αlώv, μάλιστα δτε τμήμα τοΟ έθνους ήλεuθερώθη,
τrαροvσιάζει το κήρυγμα τrυκνότερον καi εΙς μεγαλuτέραv άvθησιν, σvμδαλόv
των εΙς αύττ)ν οίι μόνον τοΟ Κωνσταvτίνου OlκOIIόμou καi τοί) Βάμδα καί τοΟ
Δούκα καi τού μετέπειτα άρχιετrισκόπου Ζακύνθου Διοvυσiου Λάτα, άλλΟ: καi
άλλων κληρικών, μάλιστα τών έτrί τινα χρόνον σuνεργασθέvτων μετa τοίι δεξιώς
τόv λόγον χειριζομένου 'Α. Μακράκη κληρικών, εΤτα δε καi τώv τrερί τοv σύλ
λογον τής 'Αναπλάσεως 0'\J\/δραμόvτων δοκίμων Ιεροκηρύκων λαϊκών τε καΙ

3.

κληρικών.

Κατa τήν έποχτ)ν τής δοvλείας έκυκλοφόρησcχv καi σχετιζόμενα πρός ττ)ν
Άγιολογίαν οίιχi μέν τrρωτότιmα, άλλ' ε&rrρόσδεκτα ιίιrό τοί) λαοί) ίργα, οΤα

ύτrό Μαξίμου Μαργοwίου «Βίοι άyίωv tκ τώv σwαξαρfωv μεταφρασθένrες),
καθώς καΙ δ «Νέος Παράδεισος) ύτrο Άγcrπίου, «Καλοιcαιριvή) περιέχουσα τοuς
βίους τώv κατa το ίαρ έορταζομέvων άγ[ωv· «Νέος Θησαυρός) ύτrο Γεωργίου
Σοuyδοuρή· «Νέον tκλόγιον'> καί Σuvαξαρισττ)ς ύπο Νικοδήμου τοί) r Αγιορεί
τοu.

Τοσαϋτα

m:pl

τής

tv

γένει θεολογικής κινήσεως έν τφ δούλφ lθvει.

Θ Ρωιιικiι θeολονtα.
1. Μάξιμος δ~ως δ Γραικός (f 1556), περi οδ δ άοίδιμος καθηγητής rρηγ.
Πατrαμιχατ)λ έδημοσίεvσεν 6γκώδη τόμον &vαφερόμεvον εΙς τήν έν Ρωσί~ δρά
σιν καί τΟ: παθήματα cxliτoίi καθώς καΙ δύο άλλοι, •fΞλληvες καi αύrοί, &δελ
φοί, οΙ 'Ιωαννίκιος καΙ Σωφρόνιος ΛειχοΟδαι έδωσαν ώθησιν εΙς τr)v περαι
τέρω καλλιέργειαν τών θεολογικών γραμμάτων καΙ έν Ρωσίςι. Σοδαροi θεο
λόγοι δράσαvτες καΙ σvγγράψαντες έν Ρωσί~ ίιτrήρξαv· δ Άδaμ Ζοιρvικά6ιος,

λουθηραvος έπιστραφεlς είς ττ)ν όρθοδοξίαν καί σuγγράψας «Περi έκτrορεύσεως
τοίί 'Αγίου Πνεύματος έκ μόνου τοίι Πατρός~, «Πραγματείαι έννέα καi δέκω
( 1771-1 77 6) · δ Ιδρυτι1ς καΙ έμπvευστής τfjς έν Κ ιέδφ προτεσταvτιζούσης τrως
σχολης
Θεοφάνης Προκοτrο6ίκιος (1681-1736), διατελέσας πρύτανις τiiς
έκκλησιαστικiiς Άκαδημείας το\ι Κιέδου, εfτα δε καi άρχιετrίσκοτrος Νο6ογο
ρόδοu. Εlσαγαγων έν Ρωσί~ τiιν τrροτwταvτικι1ν σχολαστικfιν μέθοδον έγένε
το τrατήρ τής συστηματικής Θεολογίας tv τ(ί τrατρίδι του, ι\ πρώτη δ' Εκδο
σις τijς εΙς τόμους όκτώ 'Ορθοδόξου χριστιανικiiς Θεολογίας cxliτoϋ έγέvετο

μεταξίι τών έτώv

1773-1779. ΕΙς τούς θεολόγους τούς m:ρl τον Προκοτrο6ί

κιον άvήκει καΙ δ Πλάτων μητροπολίτης Μόσχας σι.ιγγραφεuς καi 6λλ.ων, άλ
λα καί τής γνωστής Κατηχήσεως. Κατήχησιν τrροσλαδοϋσαν δι(χ τοUς Ρώσοuς
το κύρος σvμδολικοϋ βιδλίου tξέδωκε ( 1870) καΙ δ μετέπειτα μητροπολίτης
Μόσχας Φιλάρετος Ντροζvτώφ, δέν άτrεδόθη δμως εlc; αότην το αίιτό κϋρος
καί ιίπό τώv 'Ορθοδόξων 'Ελληνικών 'Εκκλησιών. Ό μητροτrολίτης Μόσχας

-94Μακάριος (Βοuλγάκωφ) (f 1882) tδημοσίειισε σιrουδαίον Eρyov εΙς 'ΙΓέντε τό
μους ύ'πό τήν έιτιγραφfιν «Εiσα:yωγη εΙς τfιv Όρθόδοξον Θεολογίαv καΙ Όρ.
θόδοξος Δογματιι<:ή:t 1 άτιvα μετεφράσθησαν καΙ εΙς τήν Γαλλικήν ( 1857 καi
1859-1860) 1 καθως καi Έγχειρίδιοv Δογματικijς μεταφρασθεν καi εΙς τfιν έλ
ληνικfιν ότrΟ Νεοφύτου Παγίδα ( 1882). Σο6cχρώτερον φαίνεται vιΧ όπijρξε το
δίτομον lpyoν τού Φιλαρέτοu (Γκουμιλέφσκv).

Ta

Εργα

ταύτα

τού

Μακα

ρίου καΙ Φιλαρέτοu εδωκαv ώθησιν Ιδίςc εΙς 'Περαιτέρω δοyματικaς σιrοuδάς.
Μεταξv τωv νεωτέρων δογματικών θεολόγων έκτιμάται 'Πολu -παρa τοίς Ρώ

σοιςΙ Ιδίςc διa τfιν Έκκλησιολογίαν αύτοίΊ1 ό 'Αλέξιος Στεφάνοδιτς Κομιάκωφ

( 1804-1860). Περi τfιv 1στορίαν ένησχολήθη ό μvημονεvθεΊς Μακάριος Βοuλ
γάκωφ σuyyράψας δωδεκάτομοv 1στορίαν τής Ρωσικής Έκκλησίας iκτεινομf.
vηv

μέχρι τοϊι Πατριάρχου

Ό Α. Δημητριέ6σκη( 28 )

Νίκωvος

( 1652-1653)

καi

ό

Σ.

Γκολοuμπίvσκη.

ήσχολήθη με τfιv Ιστορίαν τfjς λατρείας τής άρχαί

ας έλληvικης Έκκλησίας. Σuvέyραψε: «Περιγρσφfιv τώv λειτοvρyικώv χειρο
γράφων:. ( 1895) 1 «Τiιν λατρείαν τής μεγάλης καi Διακαινησίμοu έ6δομάδος tv

'Ιεροιισαλfιμ κατa τοιJς Θ' καi I' αΙώνας:.~ «Ta άρχαιότερα Εvχ~λόyια καi

Τvπικa τώv Έκκλησιώv Ίεροσολύμωv καi ΚωvσταντιvΟU'Πόλεως:t. Γενικώς άπό
τού I Η' αΙώνος ή καλλιέργεια τών θεολογικών γραμμάτων
ταίς ρωσικαϊς

tv

έκκλησιcχστικαϊς

Άκαδημείαις

έσημεiωσε σιrοuδαίαν

έιτίδοσιv, ώς

μαρτυρεί

καi το γεγοvόςΙ ότι δύο τώv πολuγραφοτέρωv καθ' ήμάς καθηγητl'>v, οι άοίδιμοι

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καi Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, ιίm1ρξσ:v τρόφιμοι κα1
τώv Άκαδημειώv τούτωv(2Β).
Τοσαίιτα περi τής θεολογικής κινήσεως έv ταίς Όρθοδόξοις Έκκλησίαις
της 'Ανατολής άπό τής αλώσεως τής Κωνσταντινοιιrτδλεως μέχρι τέλους τοϋ
\θ' αΙώνος.

( 28) Β. Στεφαvί.δΟ'U, Ιν&' dvωτ. σελ. 713.
(29) Πλείονα. πεQ\. της άνα.π-τύ;εωc; τϊΊc; ΘεολΟΎt«c; ~ν ΡωοσίQ. "ΙC.α.&ωc; κα1 βι.6λιο
γQΟ.φί.α.ν Απ' αύτfις tδε Αν liQ-I}Qφ Russie τoii Μ. Gordillo ~ν τίρ Λε'ξLχcΡ Vacant, Mangenot καί Aman τόμ... 14 στήλ. 333 και έ'ξfjς, ώς κα.ι tv Jugie,

Theologia

Dogmatίca

Chr.

Orientalίum τόμ. ΙΙ, σελ.

569 κα.ι ι~ης.
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GΑοο,.ιlιι•••< θεο.ιο,Ισ (Ι>" «Iών),
ΔΥΤΙΚΗ

θΕΟΛΟΓΙΑ

l. Ή νεωτέρα έν τί,i Δύσει Θεολογία άΡΧεται άπΟ τοϋ Λουθήρου καΙ τώv
λοιπων Μεταρρvθμιστώv, έν άρχί,i δε παρουσιάζει χαρακτήρα πρακτικόν, διότι
ούτοι μετa των σwεργατων έvέμειναν κατό: τοUς πρώτους χρόνους κυρίως καi
μάλιστα εΙς το κήρυγμα. Ή άvάγκη δμως τοϋ νό: δικαιολογήσωσι τiιν dπό
σχισιν αίιτων ~ο τής ρωμαιοκαθολικης 'Εκκλησίας, έvωρiτατα ώθησεν αύτοος
εΙς έρεύνaς Ιστορικάς, καρπος τών όποίων ύπήρξεν fl άπο τοϋ 1559 καi έξής
δημοσίεuσις τοϋ έκ δεκατριων τόμων άποτελουμέ.vου lργου το(ι Ματθίοu Φλακ
κίοu, τοfι ίrrro την έπιγραφη~, Ecclesiastica Historia, tv τrf> όποίφ σο6αρώς
έρεννωνται αl πηγαi καΙ διεξάyε1:αι πολεμικiι κατό: τής παπικής 'Εκκλησίας.
·οταν δέ. τις λά6ι;ι ίrrr' οψιν, δτι ό Λούθηρος δεν έξεκίνησεν έν τί,i μεταρρuθμι
σττκί,i σταδιοδρομί~ αίιτοϋ μΕ τόν σκοπόν νό: brικρίνQ τfιν δογματικfιν διδα
σκαλίαν τfiς 'Εκκλησίας τοιι, άλλΟ: μόνον νό: έπιθέ.σι;ι τέρμα εΙς τό:ς brισιιμ6αινούσας καταχρήσεις, έξηγεί πως ή συγγpαφfι δογματικώv συγγραφώv δΕν
παρουσιάζεται ώς πρωτεύων καΙ έξ άρχής κύριος σκοπός των περί τόν Λού
θηρον θεολόγων. 'Εντεύθεν καΙ τό ίrrrό τοϋ Φιλίππου Μελάγχθωvος δημοσιεv
θΕν έν Ε:τει 1521 πρώτον fργοv της λουθηρανικής συστηματικής Θεολογίας
ίrrro τον τίτ λ ον Loci coπununes ( =Τόποι κοινοl η κύριαι έννοια ι) "το μάλ
λον ήθικιl η δογματική.
2. Ένταχθεiς εΙς το τάγμα τώv Αύγοuστινιαvων 6 Λούθηρος (1483-1546),
κατόπιν εό)(ής, ilν έποιήσατο εΙς f,λικίαν 22 έτων ύπό τό κράτος φδδου, aν έδοκί
μασεν έν ώPGt καταιγίδας καταλαδούσης σ.ίrrον tv όδοιwορί~, έπεζήτει ώς μο
ναχος τιlν σωτηρίαν τfjς ψll)(ής αότοϊι διό: τής μοναχικής άσκήσεως. Έπιδοθεiς
δέ. έν τi.i μovi.i ε!ς τήν σποuδήν τώv συγγραφώv τοϋ Αύγοuστίνου άπεδέχθη τiιν

περi άπολύτου προορισμού διδασκαλίαν τούτου, έδέξατο δ' tπίδρασιν ί~ d:pxί,i
βαθείαν ένθεν μΕν έκ των Εργων τοϋ

Occam

καi άλλων σχολαστικών όπαδών

τής 'Ονοματοκρατίας, ένθεν δ[. άπο τώv μυστικών τών άκολοuθούντων τaς τά

σεις του Βερνάρδου. Καi σννεχόμενος ίν άΡΧί.i ίιπΟ d:yωνίας έκ τ~ς άμφι6ολίας
περί τής σωτηρίας τοιι, i\ν ένέπνεεν αίιτi;> τό Ρωμ. α' 17 cδικαιοσύνη Θεού lν
αίιτt;> άποκαλύπτεται~, το όποiον έξεδέχετο οόχl έν ~ ίννοί~ τής δικαιώσεως,
άλλ' ·έν σwδιιασμι;} πρός το έπακολουθοϋν χωρίον ώς έκδήλωσιν τijς δικαfας
έν όργδ κρίσεως του ΘεοΟ, δτε Επειτα ώς καθηγητi)ς τijς Έξηγητικijς έν τοίς
πανεπιστημίοις τfiς Έρφούpτης καi Βιττεμ6έρyης άνεκάλυψεv, δτι " άληθής
έννοια του δpov δικαιοσύνη έν τi;> χωρίφ εΤvαι iι τi;ς σωζούσης ένεργείας τοϋ
Θεού διό: τfjς δωρεό:ν παρεχομένης χάριτος, ήλεuθερώθη μΕν άπο τής συvεχού
σης αίιτον άγωνίας, κατέληξε δ[. εfς φρόνημα, δπεp θό: καθίστατο iι βάσις καi

το θεμέλιον τών μετέπειτα άνιχπτιιχθεισώv θεολογικών αύτοϋ fδεώv. Έπιθυμων
δέ, ώς είπομεν, v0: τεθί,i τέρμα εΙς &ξιοκατακρίτοιις καταχρήσεις 'Γi\ς 'Εκκλησίας
του, δτε ό μοναχός Ίωάννης Τέτσελος brώλει άvΟ: τiιν Σαξωνίαν παπικό:ς άφέ
σεις, έπιθυμών, δπως πpοκλη&δ γενικωτέρα συζήτησις έπi τοQ θέματος τού
του, κατό: τiιν τότε κρατούσαν σννήθειαν, προσεκόλλησεν έπi τής θύρας του
άνακτορικου ναού τijς Β ιττεμ6έργης τό:ς 95 θέσεις του, έντύ'Ιfοιις εΙς γλωσ
σαν λατινικήν( 1517). Έν αίιταϊς διεκήριιττεν δτι δ πάιrας δεν ι'ιδύνατο ν' άπαλ
λάξι;ι ά1rΟ ποινών, τό:ς όποίας δέν εΤχεν αύτ6ς, άλλ• δ θεός, έξουσίαν νό: έπι6άλι;ι· δτι ό πάπας ώς πρΟς τό:ς ποιvό:ς τοϋ πουpyατορίου δέν εrχεv ίξοuσlαv
μεγαλυτέραν οΙουδήποτε άλλοιι έπισκόπου η tφημεpίου tv ή\ ένορί~ αάrοΟ· δτι
ό άληθfις θησαυρός τής 'Εκκλησίας εΤvαι το &γιον ΕΟΟγγέλιον τijς δόξης καΙ
χάριτος τοQ Θεοί/. Δέν dπεσχίζετο δμως ό Λούθηρος τfjς Έκκλησίας αάrοG,

άλλα παρό: τiιν δημοσίεuσιν των θέσεών του τούτων παρέμενε μοναχός τfjς ρω-

-96μαιοκαθολικής 'Εκκλησίας καΙ εfς έπιστολήν τινα προς Λέοντα I' {Μαίου 30 τοϋ
15 18) άτrοκαλεί' την θέλησ ι ν τοϋ πάπα φωvην τοΟ Θεοί) ( 1). Πλήγμα Ισχυρc)ν
κατα τfjς ρ•ζης όλοκλήρου τοίί Ιεραρχικοί/ συστήματος κατήνεγκεν δ Λούθηρος
tν fτει 1520 ΟΤΕ παρέδωκεν εΙς το πϋρ το Κανονικον δίκαιον τfjς έκκλησίας
του καΙ εΙς Άναφοράv τού τινα πρΟς τοUς είιyενεϊς τής Γερμανίας διεκήρυξεν,
ότι

οί κληρικοl

δt.ν διακρίνονται των λαϊκων, καi ότι πάvτες οΙ πιστοl εΤναι

ίερεϊς καΙ ώς έντολοδόχοι τούτων λειτουργοΟσιν έν τ4) να4) οΙ

Iερείς, δικαιού
μενοι &κατακρίτως να &ποθέσωσιν, δποτεδήποτε θελήσωσι, τι1ν &νατεθειμέvrιν
αίποί'ς έντολήν. ΕΙς δΕ. το έτrιγραφόμενον «Βα6υλώνειος αlχμαλc..-σία τής 'Εκ
κλησίας» fργον του άπορρίπτει τι1ν περl opus t'>peratum περl μυστηρίων δι

δασκαλίαν, δέχεται δε δύο μόνον μυστήρια, το Βάπτισμα καΙ τήν Είι)(αριστίαv,
καΙ ώς πρΟς το δεύτερον τοίίτο μυστήριον άπορρίπτει τiιν τrερl μετουσιώσεως

έν αιίτ4) καi τιlν περl θυσίας διδασκαλίαν δεχόμενος τον έναρτισμόν. ΑΙ κύριαι
γραμμαi καi διδaσκαλίαι τflς λουθηρείου θεολογίας περιελήφθησαν εΙς τήν Αύ
γουσταίαν όμολογίαν, την συγγραφεiσαν ύπο τοΟ Μελάχθονος, συyγράψαντος
έν τ4) μεταξu καi έρμηνείαν τfjς τrρος Ρωμαίους έπιστολflς, καθt:)ς καi εΙς τιlν
Άπολογίαν αιίτflς, Ε:ργον καi ταύτην τοϋ J:Ιιελάχθωvος, δπως καί εΙς τa Σμαλ
καδικa άρθρα καi τας δύο Κατηχήσεις τοϋ Λουθήρου, άτινα πάντα άπετέλεσαν
τα συμ6ολικα βι6λία των Λουθηρανωv.

3. Οϋτως " Λουθήρειος θεολογία συνοψίζεται εΙς τa έξilς: Ό άνθρωπος ού
δt.ν δύναται νa πράξr;ι, ώστε δι' Ιδίας &ξιομισθίας νa σωθΌ, σώζεται δΕ. ένσω
ματούμενος εΙς τον Χριστον καΙ tνούμενος μετ' αίποίί διa μόνης τής πίστεως.
Ό άνθρωπος λοιπον δέν σώζεται δια τής τηρήσεως τοϋ νόμου καi των άyα
θων eργων. Ή πίστις ομως ή σώζοvσα cχότον εΤναι τοιαύτη, l:>στε Ε:χει ώς καp

πον αιίτής καi τa άyαθCχ εργα. Καταvτων όμως εΙς ίrπερδολήν έv τ6 άvτιλήψει,
ότι τα fργα τοϋ vόμοu μόνον κατάκρισιν έπάγουσιv, άπηύθιινέ ποτε εΙς τον Με

λάχθωvα την προτροτrfιν <φecca fortiten (=άμάρτανε σφόδρα) ( 2 ). Ή δι
καίωσις έξ άλλου έθεωρείτο ίrrro τοίί Λουθήρου ώς έξωτεpικώς έπαyομένη. Διέ
κρινε δηλαδη όξέως μεταξu δικαιώσεως καΙ άγιασμοϋ μή δεχόμενος, δτι άμφό
τεpα ταϋτα άποτελοί'ισι δύο διαφόρους όψεις μιάς καi τής αύtήv, συyχρδvου
δέ, ένεργείας τflς σωζούσης χάριτος.

'Ατrορρίτrτων τra::ταν παράδοσιν, ύτrοστηρίζων δΕ οτι καi αl σύνοδοι όπό
κεινται ε!ς πλάνην κσί άρνούμενος π&σαv έξοuσίαν καί κίlpος εΙς τόv πάπαv,
έξ\iρεν άποκλειστικως καΙ μόvον το κuρος τής Γ ραφης, τής δποίας έδέχετο έv
όπερ6ολ~ τιlν θεοπνεuστίφι, τωv ότrαδων αύrοιJ άτrοκλιvδντων εΙς το νa θεωpώσι
τοιJς θεο'Π\Ιεuστοvς συγγραφείς ώς άπλ& οργανα τού Πvεύματοι;, ώς ή κιθάρα
εΙς χεί'ρας τοϋ κιθαρ(f>δοίJ, &πέκλειεν όμως τοϋ κανόνος τής Π. Δ. ώς &πόκρυ-
φα τa δευτεροκανονικa βι6λία αύτι1ς. Ποιείται έπ1 πλέον διάκpισιv μεταξu δια
φόρων βαθμων άξίας, ήν ε:χουσι τa διάφορα βι6λία τflς Γραφfις, λέγων, δτι ((ΤΟ

τέταρτον εόαγγέλιον Ι<α1 ή πρώτη έτrιστολή τοϋ Ίωάvνου, καθι~ς καί αί έτrΊ
στολα1 τοϋ Παύλου, Ιδί~ αί πρός Ρωμαίους, Γ αλάτας καί Έφεσίους καi ή πρQ..
τη τοϋ Πέτρου ταuτά εlσι τa δεικνύοντά σοι 1'011 ΧριστοΙΙ~ ένί;J «ή tπιστολή τοί)
'Ι ακώ6οιι εΤ ναι τελεία έ ξ
& χ ύ ρ ο υ έπιστολή, συyκριvομέvη προς ταίίτα,
διότι δεν ΕΧΕΙ τι το εύαyγελικόν». 'Απέδιδε\/ ώσαύτως πλάνην εΙς τον Στέφανον
Εν Πράξ. ζ'

2

έv συγκρίσει τrρος το Γενέσ. ι6'

1-4.

Ώς προς «ΤΟν λόγον τοu Θεοίί», φράσιv σημαίvουσαν κατά ΤΟ\1 Λούθηροv
το Εύαγγέλιον τfις χάριτος τοίί Θεού, το ταυτιζόμεvον γεvικως μετa των Άγίωv
Γραφ(;)ν, έδίδασκεν οδτος, δτι μετa τωv μυστηρίων άτrοτελεi τa μέσα τi\ς ~ά
ριτος. ΕΙς τa μυστήρια έν το'ίς πρώτοις συyγράμμασιν αίιτοϋ κατηρίθμει δ

4.

Λούθηρος κα1 τήv έv τ-ζ\ μεταvοί~ aφεσιv: 'Αλλ• εΙς τa Σμαλκαδικά άρθρα
άτrεκλείσθη αuτη &π' αίιτων. Ώς πρΟς τiιν έκκλησιαστικήv lεραρχίαν έκήρυτ
'rεν, οτι αϋτη δt.v άτrοτελε'ί τήv Έκκ>.ησίαv, ήτις δΕ.v εtvαι ώργαvωμέΙΙΟ\1 καθ(-

( 1) l<'isher

fν{t'

dνωτ. σελ.

270

i>ποσ.

7.

( 2)

Αύtό-6-. σελ.

275.

-97δρvμα, άλλQ: πρωτίστως «ΚΟιΙΙωνία τώv όγί~, ΚΟιΙΙωvίct τών άληθώς Πι
στεuόvτωv, ώς έκ τοιίτοv δε αϋτη εΤvαι άόρατος. Έv τούτοις δ ΜU..ό:yχθωv εΙς
τοuς Τόπους aύrou έτόvιζεv, ότι ή έκκλησία δΕν εΤvαι δΙΙΕιρόv τι ΟύτΟ'Π'ίας, άλλ'
ύφίσταται ύπό σuγκεκριμέvηv μορψi)v καί έχει ώρισμέvα σημεία τiiς πραγμα
τικότητός της.

(~βlνvλιος.
\(_/,
1. Ό tv Έλ6ετί~

ήyηθεlς τiiς Μεταρρυθμίσεως Ζ6ίyyλιος έyεννήθη τi,l 1
Ίαvουα:ρίου 1484 καi άπέθαvεv έv έτει 1531. Ήτο λοιπόν κατa έ'ΠτΟ: μόνον
έδδομάδας νεώτερος 'fοίι Λουθήρου, yεννηθέvτος ή; 1Ο Νοεμ6ρίοv 1483. Διά
φορος όλως τοϋ Λουθήρου κατά τε τi)v Ιδισσuγκρασίαv καΙ τόv τρδποv τού σκέ
'Πτεσθαι δ Ζ6ίyyλιος εfχεv έπηρεασθfl βσθύτερον έκείvου ύτrό τοίί Άvθρωιτι
σμοίί (Hwnanismus) καΙ δεν διήλθε διΟ: τώv έσωτερικώv κρίσεων, τaς δποίας
έδοκίμασεv δ Λούθηρος, οστις βαθμηδΟv lmέσεισε τόv ζιιyόv τοΟ κύρους τής
'Εκκλησίας, της δποίας έφ' ίκαvΟ: Ε:τη ίrιτήρξε λειτουργός. Οίιδέ ή πρ6tτη άφορ
μη τfjς 'ΠΕραιτ'έρω σταδιοδρομίας του ύτrijρξεv ή διδασκαλία περί δικαιώσεως,
ώς ή τοίί Λουθήρου. Ό Ζ6ίyyλιος i.ξεκίvησεv έv τ6 διαμορφώσει τιiς θεολογίας
του άπο τής διδασκαλίας τού ΠροορισμοCι η τijς θείας προθέσεως. 'Επί πλέοv
δ Ζ6ίyγλιος δΕ.v ήτο μόvοv θρησκευτικός, άλλά καΙ κοινωνικός μεταρρυθμιστής,
tιτεκτείvων τό:ς περί ήθικοΟ άνακαιvισμοί) προσ"Παθείας του καΙ έ'ΠΙ τοΟ Κρά
τους. Έξεyερθεlς κατΟ: τοΟ έμπορίου τώv σuγχωροχαρτίωv ίv έτει 1518, δεv
διέρρηξεν εύθuς τΟ:ς μετeχ τοίί πάπα σχέσεις. Μόλις έv Ε:τει 1522 περιήλθεv εΙς
σύyκροuσιν πρός τόv έ'ΠίσκΟ'Ποv Κωνσταvτίας ΕΙΙ τιvι δημοσί~ συνδιαλέξει ύτrο
στηρίξας, οτι οόδαμοϋ τής Γραφflς έμποδίζεται ή κατΟ: τήv Τεσσαρακοστfιν
κατάλυσις τοϋ κρέατος. Έπηκολούθησαv τρείς άλλαι δημόσιαι συvδιαλέξεις ύπο
την προστασίαν τώv έν Ζuρίχr.ι άρχώv καί πρός προπαρασκειΠιv τής τrρώτης
έv έτει t 523 έδημοσίευσε τΟ: 67 άρθρα τiiς πίστεώς του. 'Ev αύτοϊς διακη
ρύττει τrρωτίστως τήν έπάρκειαν τοΟ έξιλαστηρίου θανάτου τοu Κuρίου ώς
τσU έvός, αΙωνίου καΙ ύψίστοv Ιερέως άιτορρίτrτει δτι ή Εόχαριστiα εΤvαι ~
σία, δεχόμενος Οτι μόνΟΙ/ άvάμvησις της μιάς θυσίας τοu Γολγοθά εΤvαι αUτη
καΙ δτι ούδεlς άλλος έκτος τοu Χριστού εΤvαι άvαyκαiος μεσίτης. 'Εξ έτέ.ρου
βε6αιοi, δτι δ Χριστιανός δεv ύποχρεοϋται va τηρ6 καvόvας περί φαγητών
κα:i πσrοϋ, τοuς δτrοίους δ Χριστος δεv καθώρισεv, οίιδέ πρέ.τrει νΟ: παρεμπο
δίζηται δ γάμος τών κληρικών, άλλ' ούδε τrρέπει οΙ πιστοί νΟ: καλώσιv άλλον

έτrί yi)ς πατέρα εΙ μή μόνον τον Εvα

tv

ούραvοiς Πατέρα. 'Απορρίπτει ώσαύ

τως τι'ιv περί έξομολοyήό-εως καί έτrιτιμίωv, καθως καΙ τήv περί καθαρτηρίου
πυρός διδασκαλίαν. Ή δευτέρα συvδιάλεξις διεξιlχθη έπi τi\ς ρωμαϊκι1ς λει
τουργίας ·καΙ κατΟ: τιlv τρίτηv σuvδιάλεξιν άτrεφασiσθη
παύσ~ ή τέλεσις
αύτrjς έv ταί'ς έκκλησίαις. Πλήρης κατάλυσις τi\ς ρωμαϊκΥ;ς λατρείας έπηκο
λούθησε μετ' άτrομακρύvσεως τrάvτωv τώv Ιερών λειψάνων καi τώv εlκόvωv καΙ
τών θυσιαστηρίων καi τώv λuχvιώv i.κ τώv ναώv, ταφέ.ντωv μέ.v καί πάλιν τών
όστώv τών άyίων, έξαλειφθεισώv δε καί lmό αίrrώv ετι τώv τοίχων πασώv τώv
έξεικοvιζομένωv παραστάσεων, καi άvαχωvευθέvτωv τώv άρyυρώv καi χρυσών
σκευών, άτιvα ώς μέταλλο: πλέον μετΟ: τώv πολυτίμων άμφίωv έ'Πωλήθησαv. Ώς
δ Λούθηρος, ούτω καί δ Ζ6ίyyλιος, έθεώρει ώς μ6vov κανόνα τi\ς πίστεως τήν
Γραφήv, άπέρριπτεv δμως τήv Άποκάλυψιv. Ώς πρός δε τήv διδοσκαλίαv περί
Προορισμοί) συvεφώνει κατΟ: τό πλείστον πρΟς τόv Λούθηρl)ν, έδέχετο δμως δτι
δ άριθμος τών σεσωσμέvων καi προωρισμένων δΕν περιωρίζετο εΙς τσVς βε
διrπτισμένους μόνοΙΙ, άλλΟ: καi οτι τΟ: θvήσκοvτα άδάπτιστα νήπια γονέων

va

Χριστιανών έσώζοvτο, καθώς καΙ πάς άδάπτιστος, άλλ' έvάρετος οΤοι οΙ Σω
ιφάτης, 'Αριστείδης, Νουμάς, Κάτων, Σκιπίων καi αύτοί οΙ μυθικοl Θησεuς
ιcαί •Ηρακλης ήσαν σεσωσμένοι. ΠρΟς τόv Λούθηρον διεφώνησεv όξέως ώς τrρός
τό μυστήριον τflς Εύ)(αριστίας. Ό Ζδίyyλιος ιίπεστήριζεv, δτι εΙς τό ΚυριαΕΓΚVΚΛ.ΟΠλΙΔΕΙλ τΗΣ θΕΟΛ.ΟΓΙΑΣ
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-98κον
τa
τοΟ
ΕΙς

Δεiτrvον δ Χριστος εΤναι παpων «διό: τής θεωρίας τfjς "Πίστεως) καΙ 6τι
ίδη τού άρτου καί τοu οίνου παραμένοοσιν ά'Π'λfι σuμ6ολα, τοu σώματος
Χριστοίί μετa η1ν Άνάληψιν όντος έν τι!> οίιραv~ καΙ ούχί έπί τfjς γης.
τοUτο δ Λοόθηρος &ντέτασσεν, ότι tv ούραν4) δ Χριστος κάθηται έν δεξι~

τοίί Θεοί), ιΙι δεξιa δΕ: αϋτη εΤναι πανταχοΟ παροίίσα καi δ Χριστος συνε'Ιrώς

κατ' &ντίδοσίν τινα τώv Ιδιωμάτων τfjς θείας αύτοu φύσεως είς τήν άνθρωrrί
νην εΤναι παvταχοίί παρών. Μέση τις έκδοχiι ύπr..στηρίχθη uπο τοΟ Καλ6fνοv,
όστις, έvr!>

&τrέρριπτε τiιν άπανταχοΟ παροvσίαν τοΟ

σώματος τοΟ

Χριστοu,

έδέχετο, δτι δ Χριστος μεταλαμ6άνεται πνευματικώς ύπο τοίί πιστεύοντος καΙ

ότι διa τοίί Άγίοv Πνεύματος μεταδίδει το σώμα τοίί Χριστοί/ δύναμιν εΙς τον
λαμ6άνοντα μετa πίστεως το Κυριακοv δεiπνον.

2. Ό Ζ6ίyyλιος ίvνοών καi διa τής βίας νΟ: tτrι6άλr,ι τΟ:ς Ιδέας αύτοϋ καi
&ποκλείσας τiιν εiς τΟ:ς καθολικaς πόλεις τής Έλ6ετίας μεταφορΟ:ν σίτου, ά
λατος, οίνου, χάλυ6ος καi σιδήρου, &ντιμετώπισε τοUς λα6όντας τΟ: όπλα άπο

κεκλεισμέvοιις καi έv μάχr,ι τrρΟς αύτοuς έφονεύθη, δια
χισιv τοίί lpyoιι αύτοu δ 'Καλ6iνος.

va

άvαλά6r,ι τήν σvvt

G·ιωάιιιιηι; Καλβϊιιοr;.
J.

Ό

'Ιωάννης Καλ6ίνος

( 1509-1564)

έγεννήθη έν Νοιιαγιων τfjς ίν Γαλ

λίQ: Πικαρδίας καi ένωpίς είς ήλικίαv 18 έτών tδέχθη τήv μοvcrχικήν κοvράv.
Προσχωρήσας είς τήν Μεταρρύθμισιν, tτrειδή δΕν ήδύνατο να τrαραμέvr;ι έν TQ
pωμαιοκαθολικδ ΓαλλίQ:, έδρατrέτειισεν έξ αύτής καi καταφυyων είς τήν Βασι

λείαν τfjς Έλ6ετίας συνtyραψεv έκεί το κύριον fργον αύτοίί Institutio relίgio
nίs christianae ( 1536) I εΙς το δποiον έξέθετε τaς Ιδέας τοv κατa τρό-ποv
κλασσικόν, καταστaς δι' αύτοίί περίδοξος μεταξu τών Διαμαρτυρομένων. Κατa
το αύτο έτος δ Καλ6ί'vος έγκατεστάθη εiς Γενεύην, δτrόθεv έξωρίσθη μέv έv Ετει

1538, άλλa καi πάλιν tτrανεyκατεστάθη εΙς αότήν ( 1541 ) , σuyγράψας δε μετ'
όλίyον τaς Ordonnances Ecclesiastiques έκuριάρχησεv tν ή\ πόλει ταύτr;ι
θέσας είς έφαρμογiιν κατασκΟ'Ifείαν, εlρκτήv, έξορίαν, βασανιστήρια καi θα
vσ:nκάς έκτελέσεις τrρΟς έιrι6ολiιv τών διατάξεων τούτων, διa τών δποίωv έρ
ρuθμίζετο ού μόvον ή έκκλησιαστικfι όργάvωσις, άλλό: καi δ χριστιανικος βίος
τών 'Πολιτών.

2. ΑΙ Ιδιάζοvσαι εΙς τον Kαλ6ivov διδασκαλίαι ώς τrρΟς μtv τό κύρος τής
'Αγίας Γρα4>ής εΤvαι ότι άπέρριτrτεν, δτι τοίίτο στηρίζεται έτrl έξωτερικών άπο
δείξεωv καί trri τοίί κύροvς τής έκκλησίας. •Η περi τfjς θεοτrvεuστίας αάτfjς
πεποίθησίς μας βασίζεται εΙς το testimoniwn Sρiritus sancti, εfς τi)ν μαρ·
τvρίαv δηλαδή τfιν δτrοίαv τό Πνεϋμα το "'Ayιov τrαρέχει εΙς τοv άvαγιvώσκοv
τα τήν Γ ρα.φήv τrιστδv, εΙς τi)v ψιl)(ijv τοΟ δποίου λαλεi &μέσως διa τών έμ
πνεύσεων αύτής ή Γ ραφή. Ώς πρΟς δΕ τόν τrροορισμόv, tv~ σuvεφώνει κατa
τaς κυρίας γραμμaς πρΟς τόΙΙ Λούθηροv, έτόνιζε τrερισσότερον ού μόvον τήv
έλεvθερίαv τού Θεοϋ, ~λλa καί τήν
κ υ ρ ι α ρ χ ία ν
αύτοΟ /;.v τ4) προοpί
ζειv, v"Ποστηρίζων, δτι έav ό Θεος δΕv προώριζε κuριαρχικώς, ή σώζοvσα χ~
ρις θό: fπαυε νa εΤvαι χάρις. Έπl τrλέοv ή περί τrροορισμοϋ διδασκαλία του
περιελάμβανε καΙ τfιv βουλfιν τής &τrοδοκιμασίας τών μή προωρισμέvωv εΙς
σωτηρίαν. Κατό: τοv Kαλ6ivov δηλαδή δ Θεος δι' αlωvίας βοuλfjς καΙ &τrο
φάσεως αύτής τrροώρισε τήν σωτηρίαν διά τιvας άνθρώ'ιτοvς, καΙ τήν σlωvίαv

καταδίκηv διa τοUς άλλους. Ή πρόγνωσις τοu Θεοϋ δΕv έξηyεί κατ' αότοv
η\v σκλήρwσιv τής καρδίας, άλλ' αϋτη τrροέρχεται έκ 'Ιtαρεμ6άσεως τού Θε.οίί
άνεξαρτήτου τής προyvώσεώς τοv. Το
έρεw~ δέ τις τοιJς λόγους τής τοι
αύτης βουλής τοίί ΘεοU, έθεώρει ό Καλβίνος σχολαίοv τrάvτr.t, διότι ούδεν μεί

va

ζον καΙ Uψηλότεροv τής θείας θελήσεως.

ΚαΙ αότη ή τrτώσις τού Άδαμ

i\v

καi

ή έv αUτ~ κατάρρευσις τής όλης άvθρωτrδτητος !γένετο καθ'
διάταξιν &>ρισεv ή κυριαpχικiι θέλησις τοϋ Θεοϋ, μολονότι μεταγενεστέρως έξεφρά.σθη

-99περi τοίιτοu μετριώτεροv( 3 ). Ώς πρός τήv 'Εκκλησίαν διέκριvεv ώς Δ ΛoUθr1-

poc; μεταξιJ όρατilc; καi &οράτοu 'Εκκλησίας. Καi 1ι μεv &cρατος mριλαμtlά
vει κατ' αύτοv τοιJς έκλεκτούς, ι; δέ δρατη πάντας

tv

γέvει το\Jς μετέχοvτας

τών δύο μuστηρίωv, τοΟ β~ίσματος δηλαδή καi τού Κυριακού δεί'ΠVΟυ. Ώς

πρΟς το Κυριακόv δε'Ιmοv εrπομεv &vωτέρω πώς tξεδέχετο αύrό. Ώς πρός δέ
τΟ βάπτισμα έξεδέχετο αύrο ώς έχέγγυόv τι καθαρισμού. Βvαι τούτο δμοιοv
πρΟς vομικόv τι

μέσοv μαρτuροϋv τηv συyχώρησιv τού πιστεύοντας

oV

μόνον

διa τά·ς πρότεροv, &λλcΧ καi διά τάς έv τφ μέλλοvτι άμαρτίας, καi ύπεvθuμί
ζοv διαρκώς τηv vέαv ζωηv έv Χριστφ καi τήv άγιάζοuσαν χάριv τού 'Αγίου

~ματος.

V,~H Μετ;α.tιtιvlJ.μι.σι.ι; '" ΆvvΑιιι.
1 . Ή έν τΌ Άγγλί~ εΙσαχθείσα Μεταρρύθμισις καθώpισε τηv διδασκαλfαν
αύτi\c; εΙς τά 39 άρθρα τilc; πίστεως, άτιvα προήλθοv κατά το πλείστοv tκ τf\ς
γράφίδος τού &ρχιεπισκόπου Cranmer, καi προσκλίvουσι πρός τοv μεμε
τριασμένοv Καλ6ιvισμόv. Καi εΤvαι μέv &ληθές, δτι τό Εό)cολόγιοv τής 'λγ

γλικαvικflς 'Εκκλησίας παpοvσιάζεται καθολικίζοv. 'Αλλ' ώς παρατηρεί δ Κ.
Δυο6οuνιώτης( 4 ), κατό: μΕ.v τΟ: apθρα τής π!στεως κριvομέvη ι'ι 'Εκκλησία αδ
τη cδίιvαται vα χαρακτηρισθι;\ μάλλον λοιιθηρανίζοιισα καλδιvική η καλδιv(
ζουσα λοvθηραvική), κατcΧ δε τό τελετουργικοv αότfις έξεταζομέvη cδύvαται
vά χαρακτηpισθι;\ μάλλοv καθολικίζοιισα προτεσταντικiι f\ προτεσταvτίζοuσα
καθολική:..

Οϋτω διεμορφώθη ή νεωτέρα τrροτεσταντικiι Θεολογία βασιζομέvη &ποκλει·
στικώς bri τής Γ ραφής καi τrροσλαδούσα καθαρώς δοyματικοv χαρακτήρα.
Έκτος δΕ. τών δογματικώv Ερyωv, άτιvα σwέΎραψ<χv οΙ /ιγούμεvοι καί &ρχη
γοί της Διαμαρτυρήσεως, καί εΙς τα δτrοία περιελαμtlάνετο καΙ ή διαιrρcχ
γμάτεuσις τής 'Ηθικής, άξιομvημ6vευτοv τvyχάvει καi τΟ lρyov τού MαfΠ(VOU

Chemnitz <t 1586), μαθητοϋ τοu Μελάχθωνος, φέροv
Theologici. Γ εvικως δΕ. eα ήδύνατο vά παρατηρηθι;\,

τόv αότοv τίτλοv Loci

δτι κατά τά ύπό τώv
&ρχηγώv τούτωv συyγραφέντα πρότvπα σwετάχθησαν wάσαι αt κ~τα τiJv mρίοδοv ταύτηv Δογματικαί τώv Διαμαρτυρομέvωv, μη &παλλαyεί'σαι μεv εόθ\.ις
τού σχολαστικοu χαρακτηρος, διακpιθε'iσαι όμως διά τΟν βιt\λικοv σiιτών χρω
ματισμόv. ΚαΊ α1 μέv λουθηραvικαi Δοyματικα1 παροιισιάζοιισι μάθησιv &ξιολογωτέραν τώv καλ6ιvικώv, αύται δμως διακpίvοvται δια τήν δροσερότητα
καί άτrλότητά τωv, &λλα καΙ δια ριζοσ'Π'αστικωτέραv άrrδσεισιv τijς Παραδc>
σεως. Tfjς κεχωρισμέvης διαπραγματεύσεως τής Δογματικής &πο τής 'Ηθικής
εlσηγητης έγένετο ό Γεώργιος

Calixtus ( 1634).

~κι,ηιιι.ι; .πειιl ~ή, •Εξηvη~ι.κή,.
~. 'Εφ' δσοv δε βάσις της Προτεσταντικής Θεολογίας Vrrijpξεv 1ι Γραφή,

έπόμεvοv ήτο vα καλλιεργηθι;\ καi ι'ι έρμηvεία αότi]ς. ΕΙς τι'ιv πρός νέαc; δέ
μεθόδους έρμηvείας τρο'Ιfήv τής σπουδής τής Γραφής σuvετtλεσεv ι'ι ά:πΟ τού
Ι Ε' αlώvος &ρξαμέvη θερcrπεία τώv κλασσικών σ'Π'ουδώv, vta δέ έγκαιvίζεται
'Περίοδος έv τι:\ Ιστορί~ τής έξηγήσεως ίιιrΟ τού ρωμαιοκαθολικοΟ 'Εράσμου,

τού εύμεvώς μέν έv άρχΌ διατεθέντος πρΟς το κίvημα τοΟ Λουθήρου, &λλ'
εΤτα καταπολεμήσαvτος αύτδ. Ό 'Έρασμος δια τής παραφράσεως αύrοίι τής
Κ. Δ. καi τώv σημειώσεών του εΙς αύτήv άξιολογωτάτηv σννε6&λετο συμδο
λi;v εΙς τήv κρείττοvα έξήyησιv τής Γραφής(ΙΙ), Οδτοc; καλώς διέκρινε τΟv

(3) Fisher Μ' dvαι-r. σελ. 300-301. ΤΟ'ύ-rφ χατη-χολοv&ήσαμεv iv πολλ~
καt δι.Δ τά αημειωDiντα πεοt ΛO'U&1\Qotι καl Ζ6ιyyλιου.
( 4) Λ6yος tπt -riί έyχαDιδούα'ει -rώv παvεπισ-r. doxώv 1931-1932 σελ. 4.
( 5) Κα.-rά τ-άς σημειώσεις -roo άοιδ(μοο διδασχάλο\t ijμών Έμμ. Ζολώ-rα..

-100έλληνισμοv των Ο' και της Κ. Δ. &πο τής έλληνικης γλώσσης τών δοκίμων,
ι'ι έρμηνεία δ' αύτού εΤναι κuρίως φιλολογική, δι' ής καταπολεμείται ό τρbττος
τής έξηγήσεως τών Σχολαστικών κα; ή αόθαίρετος άλληγορικιl έρμηνεία τού
των. Έν<ί) δΕ μέγιστον έπεδείξατο ζήλον εΙς τr)ν κριτικfιν τοί) κειμέvοu της

Κ. Δ., σwίστα ώς &παραίτητον τr)ν σποuδiιν τής έδραϊκης, έλληνικης καΙ λα
τινικής γλώσσης, fτι δε καΙ τον θρησκευτικον ζilλov καi τον φόβον τοϋ Θεοϋ
ώς &παραίτητα προσόντα τοϋ έρμηνευτοϋ. Κατeχ τι1ν αύτήν κατεUθι.ιvσιν καΙ
ό Λούθηρος σννέταξεν έρμηνείαν τώv Ψαλμων, της Γενέσεως, της έν τcί) UΟ

ρει διδασκαλίας, τrολλών περικοπών τοίι κατeχ
δικήν

έρμηνείαv

τής

τrρός

Γαλάτας

'I ωάνvην Είιαγγελίοu καΙ διεξο

έτrιστολης.

'Έγραψε τrροοίμια εΙς τά
βιδλία τfjς 'Αγίας Γραφης, τών ότrοίωv &ξιολογώτατα εΤναι το εΙς τήν πρός
Ρωμαίοιις καi το εΙς τοuς Ψαλμούς. Καi ή γνώσις του μiν τώv γλωσσών
τflς Γραφής ήτο μετριωτάτη, διeχ της μεγαλοφυίας του δμως μεγάλα περi
τήν έ.ρμηvείαν τflς Γραφής κατώρθωσεν. ΕΙς τήν πλείστου λόγοu άξίαν μετά
φρασιv της Π. Δ. ( 1521-1534) έπωφελήθη τ(χ Ε.ργα τού Νικολάου Λειρανοίi.
Ό Ζ6ίγγλιος περi τήν έμπειρίαv τής γλώσσης τijς Γραφflς καi περi τr)ν σαφή
νειαν ίιιτερείχε τοίί Λουθήρου. ΝΕγραψεν έν είδει σχολίων έρμηνείας εΙς τfιν

Γένεσιν, τήv ΝΕξοδον, τόv Ήσαίαν καi τον Ίερεμίαν, καi ύπομνήματα είς τΟ:
Εόαyγέλια. Αί έρμηvείαι του εΤναι μΕν άξιόλογοι, χρησιμοποιεί δμως έν αύ
ταίς τήv άλληyορίαν περισσότερον τοϋ Λουθήρου. 'Αναντιρρήτως Vτrέ.ρτερος
τούrωv περl τήv έρμηνείαν τυγχάνει δ Καλ6Ινος, δστις ήρμήvεuσεv όλόκληρον
τήν Κ. Δ. πλην τfjς 'Αποκαλύψεως. 'Ωσαύτως ήρμήνεuσε τήv Πεvτάτει.ιχον, τοuς
Ψαλμούς καΙ τσUς Προφήτας. Ό Καλβίνος &ποφεύγει τr)v άλληγορικfιν έρ
μηvείαν, ρέπει όμως έτr; τήv δογματικηv έξήyησιν κατΟ: τiιv άνάγκηv τοί) πιιεύ
ματος τώv καιρών. 'Αξίας μνείας έρμηνειιτης τυγχάνει καί δ Θεόδωρος Βέζα
(t 1605}, όστις διέπρεψε καί ώς κριτικος καΙ έξηγητής τής Κ. Δ. καί διε
κρίθη διΟ: τήν πολvμάθειαν καί φιλολογικr)v αύτοϋ i.μπειρίαν, καθώς καΙ 6 Πι
σκάτωρ διακριθείς διΟ: τΟ:ς άπειροκάλοvς μέv, άλλά πιστ(χς έρμηvείας αότού.
Κατά το\.ις αίπούς που χρόνους διέτριψαv περi τι'ιν σποvδι'ιv τής Γραφfiς &-..
ξιολογώτατα καί οί 'Ολλανδοί, οίτινες μολονότι προσέδωκαν εΙς τfιν έρμηvείαv
αύτ&w πολεμικον χαρακτήρα, διεκρίθησαν ώς ίιιτέρτεροι τών ά)ι.λων περί τήv
έμπειρίαν τής γλώσσης. ''Έξοχος της 'Ολλανδικής σχολfjς έρμηvευτi)ς άτrε

δείχθη δ 'Αδόλφος Lampe, όστις διa τfjς έρμηvείας αότοϋ εΙς το κατΟ: 'I ωάν
vηv Εύαγγέλιον οί.ι μικροv σwεδάλετο περί τήv έρμηvείαv τfίς Γραφής. Κα
τά τής ύπεράκρου περl το δογματικον μέρος της Θεολογίας σπουδfjς τώv έv

Όλλανδίq: διαμαρτυρομένωv άvτέδρασεv δ Ίωάννης

Coccejus

(t

1669), οΙ

τής σχολής δ' αύrοίι οί.ικ όλίγον προό6ί6ασαν τΟ:ς lξηΎητικaς σποvδάς.

~ Το κ'ljQvvμα

111

ταlς Προτειιταντι.καϊς "Εκκληαlαις.

1. Το κήρυγμα &πο τής Μεταρρυθμίσεως προσέλαδε vέαν σοδαρωτάτηv
κα'i λίαν άξιόλογον ώθησιν. •ο Λούθηρος, ρήτωρ έκ φuσεως, ηδη πpίν i\ άπο
σχισθf.\ τής 'Εκκλησίας αύτοίι έκήρvττε καί πρότερον, άλλ' άπο τού 1515
ε!ς τόv ένοριακον vαov τi]ς Βvττεμ6έρyης. Καί τιvες μΕν τ~1ν παλαιοτέρων
λόγων του &ποτελοίισι συνθέσεις- σχολαστικού τύ1τοv εΙς τήν λατιvικήν. Τα
χέως όμως τό κήρυγμά του fiρχισε νΟ: γίνεται εΙς τήν γερμανικήν στρεφόμε
νοv περi θέματα καθαρώς πρακτικού χαρακτfjρος. Μετέιrειτα &ποτιvάξας δλο
τελώς τr)v σχολαστικfιv μέθοδον έπεδόθη εΙς τi)v βιδλικήv δμιλίαν καί έδωκεv
δριστικfιv ώθησιν εΙς το προτεσταvτικόν κήρυγμα πρός βι6λικeχς κατευθύνσεις

καθιερώσας ώς γλώσσαv αύτοΟ τήv '"γλώσσαν τοϋ λαού. 'Εδείχθη άκατατrόvη
τος έν τΌ &σκήσει τfjς διακονίας τού κηρύγματος, μη άφιστά'μεvος ταύτης καi
δταv &κόμη κλοvισΘείσης σο6αρώς τής ύγείας του κατελαμ6άνετο κατΟ: τfιν διιfιp
κειαν τούτου ύιτο λιποθυμιών. Τελεvταίαν φορΟ:v έκήρυξε την 14 Φεδροuαρίοu

-1011546 καi μετά τινας ήμέρας έτελεύτησεν. Ώς ήτο έπόμεvοv το κήρυγμά TOU
έπέδρασε σοδαρως καi έ.πί το(ι κηρύγματος των όπαδώv του, ούτω δΕ. το λοv
θηρανικόν κήρυγμα άτrέ6η καθαρ(;)ς βιδλικδν, έπuκνώθη δέ σοδαρως. Έκ των
όπαδων του τούτωv διεκρίθησαν ot Brentz, Mathesius, Urbanus Rhegius,
Agricola, Linck, Όσίαvδρος, Μελάγχθων, Hyperius καi άλλοι.
2. Το κήpιιyμα τοίJ Ζδιγγλίου έξ άλλου διεκρίvετο διa την μεγάλην σαφή
vειιiν του, ήρμήνευε δΕ: κατ' αύrο δλόκληρα βιβλία: τής Γραφής έν σwεχεί~,
οΤον το κατa ΜατθαίΌν, τaς Πράξεις, τi!ν Α' πρός Τιμόβεοv καί τήν πρός
'Εδραίους. Ύ'Ιτi\ρξεν έν τούτοις ιίποδεέστερος τού Λοvθήpοv. Ό Καλβίνος t,..

χαρακτηρίσθη ώς έξηyητής ρήτωρ, διότι εΙς τήν ιίπ• αίιτοϋ έμ6ριθη έξήyησιv
των Γ ραψων οό μόνον κατέληγε τrάvτοτε εΙς πρακτικaς έφαρμογάς, άΛλa καi
έξεδήλου θερμότητα συvαισθήματος. Πλέον τωv δισχιλίωv λόγωv, τοuς δ'Π'οί
ους έξεφώνησε μεταξu των έτών 1549 καi 1560, lnrοδεικνύοuσι τήν έ'Π'ιμtλει

αν αότοο, άλλa καi τι1ν εόχέρειαν, μεθ' "ς ήσκει τό &ργοv τού κηρύγματος.
Οδτοι έξεφωvήθησαv έκ τοίί 'Π'pοχείρου, τrεριεσώθησα:v δt ίrιτο στενογράφων η
ταχυγράφων. Έστερημένοι ρητορικής λαμπρότητος παρουσιάζονται πλούσιοι
εΙς στοιχεία 'Π'Vεvματικης ζωfΊς. 'Εν Σκωτίq: διεκρίθη καi δ στεvώς σwδεδ&
μένος τrρΟς τον Κσλ6ίνον 'Ιωάννης Knox (1505-1572), έν Άyγλίq: δε δ
Hugh Latίmer ( 1490-1555), δ Νικόλαος Ridley καi δ Ίωάννης Bradford.
'Ι καvι:Χ ταίlτα, ίνα παράσχωσι γενικήv τι να εΙκόνα της ckvα:τrτuχθείσης κα:τa
τον πρώτον αlώvα τιiς Μεταρρυθμίσεως Πρσrεσταντικι1ς θεολογίας.

~ωμαιοΗαδο1ιΗ1} θeο1ογlα.
1.

την ρωμαιοκcχθολικιlv Θεολογίαv κατa τοι)ς χρόvοuς τούτους διετύ'Π'ωσεν

ή έτrιμον\1 τοϊι αότοκράτορος Καρόλου Ε' συyκληθε'iσα ύτrο τοϋ πάιτα Παύλου

Γ' κα:τι:Χ Δεκέμ6ριον τοίί 1545 καί έv Τριδέντφ σuνελθοίίσα Σίινοδος, ή tπαvει
λημμέvως δια:κόψασα τaς έργασίας αάτiΊς ( 1547, 1562) καί ε(ς τρεϊς περιό

δους συνεχίσασα ταύτας, ίνα περατώσι;ι αότaς κατι:Χ Δεκέμδριον τοϋ 1563 έπί
Πα:Uλου Δ·. Κατa τοv Fislιer( 6 ) πρώτον ζήτημα, περl δ έvδιέτριψεv ή Σύνο
δος αίίτη, ήτο αl αίιθεvτικαi τrηγαi τοίί δόγματος, καi έπ' αότού διεκηρύχθη
το Ισόκιιροv τιϊς Παραδόσεως τrρΟς τιlv Γραφήv, τωv άτrοφάνσεωv της Ρώμης
περιδληθεισωv δι' άτrοστολικοϊι κύρους καΙ τιϊς Βουλγάτας προδληθείσης ώς

α:\.ιθεvτικi}ς μεταφράσεως, εΙς δε τον κανόνα της Π. Δ. περιληφθέντων ώς ΚCΜ>
vικων καί τών ιίπό τώv Διαμαρτυρομένωv χαρακτηριζομένων ώς Άποκρύφωιι,
ύφ' ήμών δΕ: ώς δευrεροκανονικων λογιζομένων, καi τflς πρΟς 'Εδραίους έπι
στολfις καθοριζομένης ώς δεκάτης τετάρτης έτrιστολής τοϋ Πcχύλοu. Έπi πλέον
διεκηρύχθη, δτι ή έρμηνεία της Γραφi}ς €δει va εΤvαι πάντοτε σύμφωνος 'Π'pΟς
τήν όπο τής μητρΟς 'Εκκλησίας κρινομένην όρθήν lννοιαv αUτης. Ώς πρΟς
το προwατορικον άμάρτημα έξηιιέχθη άvάθεμα κατa τrαvτος άρvοuμέvοu, δτι
ό 'ΑδΟ:μ δι Ο: τi}ς παραδάσεως κατά τε το Cτώμα καί τf)ν ΨUΧiιν tτράπη έπi
τό χείρον καi δι' αύτοο εΙς πάντας άνθρώπους ό θάνατος εlσflλθεν, διa δt ταU
βαπτίσματος αί άξιομισθίαι τοίί Χριστού, έφ' ώv βασίζεται ή σωτηρία, με
τα6ι6άζοvται τόσον εΙς τa νήπια, όσον καi εΙς τοιJς λαμδάvοvτας ασrο εΙς
ώριμον ήλικίαν. Δια τοϋ βαπτίσματος σuγχωρείται ή προπατορική ένοχή, ά
πομένει δμως άνένοχος ή έπιθuμία, ώθοίΊσα μΕ:ν εΙς το κακόν, άλλ' έτrάγοuσα
ένοχήv μόνον καθ' δσον &ιrοχωροι)μεν εΙς α\ιfήν. Ώς πρΟς τr)v δικαίωσιν διε
κηρύχθη ή μετa της χάριτος σwεργία τfjς άvθρωπίνης θελήσεως, ήτις όσοvδή
ποτε καΙ &ν έξησθένησε, δέ.ν έξηλείφθη ιίπο τοΟ προπατορικού όcμαρτήματος,

άλλι:Χ καi διατηρεί κλίσιv πρΟς το άyαθόν. Οί άνθρωποι δικαιοϋνται διa τίjς
άξιομισθίας τοΟ πάθους τού Κυρίου, γιvδμενοι δίκαιοι. Ώς πρΟς τήv 'Π'ρο·

( 6)
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-102παρασκεvΓιν τής δικαιώσεως ένεργεί ή προκαταρκτική χάρις,

flν δ άνθρωπος

δύναται νa δεχθi.Ι η νa άπωθήσι:ι. παρα τ~ δεχομέν<ι> ταύτην έγγεννάται ή πί
στις, οιίτω δt. άρχίζει νa έλπίζι:ι οVτος εΙς το θείον ελεος, vά άγαπ~ τον Θεον
καΙ
μισ'(i τήν άμαρτίαv καΙ νa διατίθεται δπως λά6ι;ι τό βά'Πτισμα. Διό:
τοϋ βαrrτίσμcχτος άναyεννώμεθα 'ΠVευματικως ύπό τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. Ή
δικαίωσις έπιδέχεται μt.ν αuξησιν, περιλαμδάνει όμως είιθuς έξ άρχfiς τήν τε
άφεσιv τώv ό:μαρτιων καi τον εΙς δν Ε:πειτα δ 'Πιστός αύξάνει άγιασμόν. Καi

va

δΕΙΙ έ'Πιτρέιτεται μtν νa άμφι6άλλι:ι τις 'Περi τοu έλF.οuς ToV Θεοϋ, άπο6λέ
πωv όμως εΙς τήv Ιδίαν αίιτοΟ άσθένειαv δέον νa φο6fιται καΙ έν τρόμφ vό:
κατεργάζεται τήv σωτηρίαν αίιτοίί. Ώς 'Προς τον προορισμόν, πολu όλίγα έ
λέχθησαv έv τ'(i Σwόδ<ι> διακηρυχθέντος τούτου ώς μυστηρίου κεκαλυμμέvοv
καΙ μόνοv δι' εlδικιϊς άποκαλύψεως δυναμένου τινος vό: ττληροφορηθι;ί, ότι έξε
λέyη ιίπό τού Θεοi:ι. Διdι δt. τοuς έκ'Πί'Πτοvτας τfjς χάριτος διεκηρύχθη, δτι
το μvστήριοv τflς μετανοίας διανοίγει τιlν δδόν τfις άνακτήσεως τfjς χάριτος.

Ta στάδια ταύτης εΤναι ή έξομολόγησις, ή άφεσις, καi ή ίκανΟ'Ποίησις διa νη
στειωv, προσευχων, έλεημοσυvων κλπ. Ή αlωvία δΕ ζωη εΤvαι άμα χάρις
έτηγγελμένη εΙς τa τέκvα τού ΘεοΟ καi ή άμοι6ή διa τc'ι ό:yαθa αύτωv έργα,
τa διa τής έγχύσεως τflς θείας χάριτος έπιτελούμενα ίrιτ' αότωv, κατεκρίθη
δέ. ή διδασκαλία, δτι ταΟτα δέ.ν εtναι άξιόμισθα, άλλ' ό:πλοΟς τις καριrος τijς
δικαιώσεως. 'Ως 'Προς τa μυστήρια διεκηρύχθη, ότι ταΟτά ε!σιv έπτά, συστα
θέvτα άπαντα uτro τοϋ Χριστοu. Ώς πρΟς τήν Εύχαριστίαv δΕ έ6ε6αιώθη, ότι
λαμδάvει χώραν Μετουσίωσις, καί ότι ή 'Εκκλησία εχει το δικαίωμα νa στερ'(i

τοίι ποτηρίου τοιJς λαϊκούς. Έν τ~ μυστηρίφ τfjς μεταvοίας δ Ιερεuς πλη
ροί έργον δικαστοί), ή σwτριδιl δ[. τοϋ μεταvοοϋvτος προδάλλεται ώς 'Πpι;).
τον στοιχεϊον αLπιlς. Π&σαι αl θανάσιμοι ό:μαρτίαι δέον vό: έξομολογωvτcχι εΙς

ΤΟ\/ Ιερέα, ή έξομολόγησις δ' αϋτη δέον νΟ: γίνεται τούλάχιστοv άπαξ τοϋ
έτοvς. Εlδικαl περιπτώσεις ό:μαρτιωv έπεφυλάχθησcχv εΙς τΟv πάπαv η τοuς
κατdι τόπον έπισκόπους, δπως παρέχεται ύπ' αότων ή άφεσις. Έ1rιφύλαξις
καΙ προσοχiι έπεστήθη, ίνα μή τa περl ποuργατορίου λεπτdι ζητήματα εlσά
γωvται εΙς λαϊκdις συζητήσεις, έδόθη δέ διαταγή, ίvα καταργηθr3 π&v μέσον
αίσχροκερδείας προερχομένης έκ τωv άφέσεων. Σwεστήθη όμως, ivα δ λαΟς
διδάσκεται, δτι λειτουργίαι, προσευχαί, tλεημοσύναι καΙ τa δμοια δέον να
γfvωvται κατa τοuς κανόνας τής 'Εκκλησίας ίm'Ε.ρ των κεκοιμημένωv. Ώς πρΟς
το μυστήριον τής lερωσύvης έπεδεδαιώθη ώς θεοσύστα:τος δ θεσμος τijς Ιε
ραρχίας, οΙ δέ έιrίσκαιrοι

διεκηρύχθησαv ώς άvώτεροι τώv πρεσδυτέρων, οί

τιvες χειροτονοίιvται ιίπο τούτων. Το διαμφισδητούμεvοv όμως ζήτημα, έcXv οΙ
έπίσκΟ'Ποι lχωσι τηv διαδοχήv cχίιrών άμέσως άπο του Χριστού, ώς δ 'Πά
πας, η fχωσι ταύτηv διa τοίί πάπα, δΕ:v έθίχθη. Ώς πρΟς δΕ τοv γάμοv άvε
θεματίσθησαv oi θέτοντες αίπόv ίmiρ τfιv παρθεvία:v καΙ οΙ λέγοvτες δτι ή
κατάστασις τής παρθενίας καΙ άγαμίας δΕ.v εΤvαι κρείττων τής τού γάμου.
'Ως πρΟς τfιν έπίκλησιν των ό:γίωv καi τήv τιμfιv των ό:γίων λειψάvωv το ύ
πάρχον ήδη καθεστως έπεκuρώθη, κατακριθεισώv μόνον των καταχρήσεων. Ή

έξουσία καi ΤΟ πρωτε'ΙοΙΙ τοi) πάπα έξ(Ιρθη

έvτολi)ΙΙ τί]ς έv Τ ρι

δέvτφ

τ~ δποίφ δ πάπας

Σwόδοu συνταχθέντος

WO TOU κατ•
Catechismus Romanus, έv

κηρύττεται ώς ι'ι δρcχτiJ κεφαλη τής 'Εκκλησίας, ώς δ Χριστος εΤvαι ή ά6ρα
τος κε.φαλfι cχίιrής, καΙ ώς δ Β ικάριος καΙ Λειτουργος τώv δwάμεωv τοi:ι Χρι

σταV. Κατc'ι τοv Στεφαvίδηv διa τής ~uvόδου τοϊι Τριδέvτουι ή καθολικη δι
δασκαλία ώρίσθη έν άvτιθέσει πρΟς τΓιν 'Ιfροτεσταvτικήv, άλλΟι συγχρόνως πολ
λά, τa δπο'Ια μέχρι τοϊιδε ήσαν θεολογικαl γvωμαι, κατέστησαν δόγματα της
λατιvικflς

Έκκλησίας. Άφ' έτέροu ή Σύvοδος αιίτη κατήργησε πολλdις κα
~ Av ι'ι λατιvικfι 'Εκκλησία εtvαι \ματισμέvη καi σωφροvοϋσα, κα
τdι μέγα μέρος όφείλεται εΙς τfιv Σύνοδοv τοϋ Τριδέvτου(i).

ταχρήσεις.

(7)
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-103Έξ άvτιδράσεως πρός τήv Μεταρρύθμισιν προήχθησαν καί α\ δογμα
τικαί σπουδαί. Πι>ωτος μετ' αύτήν άξιομvημόνειιτος ρωμαιοκαθολικος δοyμα

2.

τικος ίnnlρξεν ό ΔομινικαvΟς

Melchior Canus

Ct

1560). ΕΙς τa δώδεκα ~·-

6λία τών Τό'Πr.w uίιτοϋ, χωρίς νa 'Περιφρον6 τi)ν σχολαοτικιlν, έτrικρίνει τa
σφάλματα αύτijς καi κηρύσσεται ύπΕ.ρ τής θετικfiς έκθέσεως τών δογμάτων
καi τfiς ίnτοστηρίξεως αύτών διa τεκμηρίων έκ τής Γραφής καί της Παραδό

σεως. ΟΙ έκ των Ίησουϊτων δογματικοi έvέμειναν -περισσότερον εΙς τaς σχ<>
λαστικaς μεθόδους, διεκρίθησαν δΕ μεταξύ αVτων ό Πέτρος

(f

(f

Canisius,

ό Φραy

κίσκος Suarez
1617), δ Γαδριi)λ Vasquez
1604), ό Μαρτίνος Becan
ι 624) καi πρΟ 'Παντός δ καρδινάλιος Βελλαρμivος (
ι 621 ) I δ ό'Ποίος

(t

t

διΕ'Πραyματεύθη όλόκληρον σχεδον τι1ν διδασκαλίαν τιlς πίστεως εΙς ίίφος ρέον
καί σαφές άvαιι>ωv τάς έvστάσεις των Προτεσταντών μετά άξννοίας, άλλa καi
μετριστrαθείας, i;τις έξέθετεv αUτόν κcxi
λικων τaς έ'Πικρίσεις.

εΙς των φαvατικωτέρωv ρωμαιοκαθο

3. Άλλά καi ή έpμηνεία τής Γραφfiς έτράπη "Πρός όρθοτέρας κατευθύνσεις
διακριθέντων έv αιίτΌ των 'Ιησουϊτών Mariana, Cornelius
I.apide, Meno-

chius

καί τινων άλλων.

a

Ώς 'ΠpΟς δΕ. το κήρυγμα ~το μ!v τοΟτο πολεμικόν,

στρεφόμενοv κατa τής Μεταρρυθμίσεως, ή άμιλλα όμως πρός τiιν προτεσταν

τικι'Ιν δραστηριότητα Εδωκεν ώθησιν σο6αράν 'Πρός άvαζωογόvησιν τής δια
κονίας cχύτοU. Καί έν μtν τ6 Γερμανiqι: διεκρίθη ώς Ιεροκήρuξ ό δομινικαvΟς
'Ιωάννης Wild τοϋ Mainz
(f 1554), έv δΕτΌ 'Ισ"Πανίqι: ό Λοuδοδίκος τής
Γρενάδας (
1588), έν Γcχλλίqι: δ Vigor έπίσκcmος Ναρδώvης, ό Edmund
Augier, ό J ean Boucher καΙ άλλοι, καi έν Ί ταλίqι: ό Βελλαρμiνος, ό Bernadino
Ocllino, καΙ δ έπίσκστrος Μιλάνου Κάρολος Borromeo (t 1584). Έκ
'Πρόσωποι τοϋ κηρύγματος άξιολογώτατοι ιίπήρξαν κcxl οΙ Γεώργιος Vicelius
καi δ Πέτρος Canisius (f 1597), δστις έπί τιvα χρόνοv tχρημάτισεν έv Αύ-

t

στρίqι: έφημέpιος τοΟ αύτοκράτορος.

·

Τοσαϋτα καΙ 'Περi τfiς ρωμαιοκαθολικflς Θεολογίας κατά τούς 'Πεpi τiιν Μεταρρύθμ ισιv χρόνους.
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Κατά τον δέκατον l6δομοv αlώva τfιν μΕν ρωμαιοκαθολικfιv 'Εκκλησίαν

καi Θεολογίαν ά'Πησχόλησαν δ Ίανσενισμος καί ό Ήσvχασμ6ς, τiιν δΕ τrρcπε

σταvτικιlν οΙ

Άνα6CΧ"Πτισταi καί Άρμινιανοί. Καί δ μεν Κορνήλιος Ίαvσέ
vιος, κcχθηγητfις καi tπίσκοπος τijς πόλεως Ypern έv Όλλαvδίqι:
1638),
μετά τοϋ φίλου αύτοu Ίωάννοv Vergier εlσηγήθησαν κατά της Θεολογίας
καi ήθικfiς τώv Ίησοuϊτων την Θεολογίαν τοϋ Αάyοuστίνου ίιποστηρίξαντες
τον ά'Πόλιrrον προορισμόν καί το &ναyκαστικον τijς θείας χάριτος. Μεταξlι

(f

των "Πολwληθωv έν Γαλλίqι: 'Ιαvσενιστών καταλέγεται κcxl δ Pascal, Ιαvσενι
στικον δΕ εΤvαι καi το fρyον τοί/

Quesnel

το έπιγραφόμενον cΉ Κ. Δ. μετ'

ήθικων σκέψεων~. Ό δt 'Ησυχασμός lσχε μεγάλην διάδοσιν διa τοϋ Μιχαι)λ
Μολίνου (
1697), οιίτιvος δ άκρος μυστικισμοι; κατεκρίθη, κατεδικάσθη δ'
οδτος εΙς Ισό6ιον ε1ρκτήν έν μον~. Άξιοσημείωτον, δτι καΙ δ Fenelon εlση
γJ1θη. δι' εΙδικής σuγγρcχφfις μυστικισμόν, καθ' οδ άvτετάχθη ό Dossι1et, λό
γ't) δΕ τοu δτι κcχί ό 'Πάπας έν fτει 1699 ά'Πεδοκίμασε τfιν σvyypαφην ταύτηv,
δ Fenelon ήναγκάσθη δημοσίqι: v' άvαιpέσQ αότήv. 01 Άναδαrrτιστcχί lξ άλ
λου ηδη άrrO τοu δεκάτοv lκτου αΙωvος ποιησάμεvοι τήv ίμφάνισιν αlftώv δΕν
περιωρίσθησαν εΙς τό νά ά'Πορρίπτωσι τόν νη'Ιt'ιο6απτισμ6v, άλλ' ά'Πtρριπτον
καi τi)ν άvωτάτην αύθεvτίαν
τijς Γραφfjς ίnτοστηρίζοvτες, δτι ό Θεός άιrο
καΜπτει έαιrrόν άμέσως εΙς lιcαστοv πιστbv διa τής cθείας έλλό:μψεως._., ή
δΕ. 'Αγία Γ ρcχφη ώς θεία άποκάλυψις εΙς "Παλαιοτέρους πιστούς fχει μόvcw δεu
τερεύοuσαv καi 6οηθητικι)ν σημασίαv. Έ'Πi πλέον διεφώνοw 'ΠpΟς τoUc; λοι
ποuς 'Πpοτεστάντας ίnτοστηρίζοvτες δτι ίνα ιΙι 'Πίστις 'ΠpοσπορίσQ την σωτη-

t

-104ρίαν Εδει δ πιστος νcΧ σνναισθαvθi,\ τιlν δυσκολίαν τfις σωτηρίας καΙ τi)v έκ
τοίl κινδύνου τιϊς καταδίκης τοu εΙς αΙώνιον τιμωρίαν άγωvίαv, i\ν άτrεκάλοuv
«σταυρΟν:. ώς άvτιστοιχοΟσαν πρΟς η1ν έν Γεθσημανfl άyωvίαν τοίi Χριστοϋ( 8 ).
'Εξ έτrιδράσεως

τούτων προήλθον

καί

οί

κατa

τον αΙών« TOUTOV άναφανέv

τες tν Άyγλίq: Βατrτισταί, καθώς καΊ οί tν Όλλανδίq: Μεννωνί"ται, κληθέvτες
ούτω άτrο τού Μέννωνος
1559), αΙρετικοί διαμαρτυρόμενοι μέχρι σήμερον

(f

ύφιστάμενοι. ΟΙ

(f 1609)

δε Άρμινιανοi άτrο τοu Ίακώ6οιι Άρμινίοu

κληθέντες άτrεκήρνrτον τον άτrόλuτον τrροορισμόν,

ούτω

κατηyορηθέvτες ύπο τώv έν

Όλλανδίq: Καλ6ινικών ώς Πελαyιαvοί. ΕΙς το έκ πέντε άρθρων σύμ6ολόv των,
το έτrιδοθέν εΙς τaς πολιτείας Όλλαvδίας καi Δuτικfjς Φισλανδίας, διεκήρuττον,

ότι ι'ι ύπο τοϋ Θεού έκλογfι στηρίζεται έπi τflς προγνώσεως αότοίί κcxi συνεπώς
δtν εΤναι άτrόλιιτος δτι ή άτrολύτρωσις εΤναι καθολικiι καi προσφέρεται εΙς πάv
τας ότι δ Ο:vθρωπος άvw τflς άναγεννήσεως διa τοίι Άyίοu Πνεύματος άδννα
τεϊ νa έργασθι;\ άyαθόν τι. ότι παρΟ: τό άναγκαίον τής θείας χάριτος, δύναται

δ Ο:νθρωπος ν' άvτιστi,i εΙς αύτήν· καi δτι δ πιστος δέον νό: άμφιδάλλι;ι περi τflς
σωτηρίας του έv φό6<ι> αύτιlν κατερyαζόμενος.
ή

1618
Οίίyωv

έv Δορτρέχτι;ι

Grotius

σύνοδος,

(f 1583-1645),

ήτις

Κατ' αύrώv σuvijλθεv έν έτει

διεκήρuξε fίπιόv τιvα

Καλδιvισμόv.

Ό

δ άριστος τώv Άρμινιαvώv έρμηvwτώv τής

Γραφής, οίτιvες διεκρίθησαν έv τJ:i ίστορικΌ έρμηνείq: oolτfjς, έv πραγματείq: τού

τινι περί τής 1κανοτrοιήσεως τοίι Χριστού διηρμήνεuσεv άριστα τον χαρακτήρα
τfjς Άρμιvιανής θεολογίας.

2.

Κατά ΤΟ\1 αΙώνα τοίιτοv έv τι:l ΔογματικΌ δ Σχολαστικισμός εuρεv ότrα

δοuς τόσον παρΟ: τοϊς Λουθηραvοϊς, δσοv καί παρά τοϊς Καλδιvικοϊς έξ αΙτίας

είδους τινΟς φανατισμοίι, ότrο τό κράτος τοιί δποίου έσπούδαζοv

vO: διαrηρή

σοw τaς Ιδίας έκάτεροι δμολοyίας καθαρaς πάσης έπιδράσεως.

"lvα δέ τις

άvτιληφθδ τaς

άκρδτητας,

εΙς τaς

δποίας

ilχθησαv έv τιj) Λουθηραvισμιj) οί

συyyράψαντες Δογματικήν, άρκεϊ vcX λάδι;ι ύτr' οψιν TOv συyyράψαvτα Systema
Locorum Theol. κλπ. Α. Calovius
1686} ά'τrειιθύνοvτα καθ' έκάστηv προς
τον Κύριον τfιv προσευχήν: <<Πλήρωσόv με, ώ Θεέ, μίσους κατΟ: τώv αΙρετικών:..
ΆλλΟ: καΙ παρΟ: τοίς Καλ6ινικοϊς ή σχολαστικfι μέθοδος εύρε πολλοUς ύποστη

(f

ρικτάς, μεταξu δ' αότών διεκρίθη ό

Voetius

(f 1676},

άδιάλλακτος "Π"ολέμιος

τοίl Καρτεσίοu, ό:yαπηθείς πολύ, άλλa καΙ μισηθείς ύπ' άλλωv οχι όλιγώτερον.
'Επί τής άvrΊθέτου πλευpaς διεκρίθη, δ καi έν τ{l έρμηvείq: διαπρέψας καί μvη

<t

μοvευθείς &νωτέρω Coccejus
1669), καταπολεμηθείς φανατικώς ίπtό τοu
διότι προσεπάθησε va ά'τrοσείσι;ι τόv ζυyόv τοίί Σ χολαστικισμοίι καί

Voetius,

vά στηρίξr;ι τfιv Δοyματικfιv έπi καθαρ&ς βιδλικής βάσεως. Πολiι περισσότερον
ήκολούθησαv τfιv σχολαστικfιv μέθοδοv άνακαιvισθεϊσαv δμως κατa τaς άπαι

( t 1632}
1675} δια
κριθέντες έv τιj) κατa τώv Προτεσταvτώv άyώvι, καθώς καΙ οΙ Δομινικανοi Didace Alvarez (f 1623}, Contenson (t 1674), Gonet <t 1681) καΙ οΙ ίιπο
μνηματισταi τής Summa τού Άκιvάτοu F. Sylvius (f 1649) καΙ 'Ιωσήφ
Wigers (t 1639) καί τιvες άλλοι.

τήσεις τών καιρών οΙ ρωμαιοκαθολικοί δογματικοί Adam Tanner
καi οΙ ά:δελφοί Άδριανος καΙ Πέτρος de Wallenburch
1669 καί

Ct

3.

Ώς πρΟς το Προτεσταντικοv κήρυγμα Θα ήδύvατδ τις

ή άκμή, τiιv όποίαν

tv

vO:

παρατηρήσι;ι, ότι

αύτιj). έδημιούρyησαv οΙ άρχηγοί τής Μεταρρυθμίσεως,

avεκό'Πη, έσημειώθη δε αlσθητfι 6-ιrισθοδpδμησις όφειλομένη lvθεv μtv εΙς τΟν
πολεμικοv χαρακ.τfιρα, τοv δτrοϊοv ή δλονtv έvτειvομέvη άvτίθεσις 'Π'pΟς τιlv
ρωμαιοκαθολικιlv Έκκλησίαv προσέδιδεv εΙς α\ττό, εvθεv δε εΙς ΤΟ\/ 'Π'αρεμπε-.

σόvτα τριακονταετή πόλεμον, ΤΟ\/ έpημώσαvτα τaς σχολaς καi

TCx

πανεπιστή

μια, tνi;J έν τί;J μεταξu έδιώχθησαν η καi έτελεύτησαv πολλοi τώv Ιεροκηρύκωv.
Σύνθημα κατa τiιν έτrοχι1ν ταύτην ώς προς το περιεχόμενον τοΟ κηρύγματος
ίmήρξε cκαθαρΟv δόyμω. ΈvτεΟθεv αl περί τό:ς δογματικάς διαφορΟ:ς διφrρα-

(8) Β. Στεφαvίδου εν&' ά.vω"C. c:1ελ. 579.

-105γματεύσεις &νrικστέστησαv τό άναλυτικόν κήρυγμα, οίίτω δΕ. έτrεδεικνvετο μΕ.ν
τrλοιισία θεολογική yvώσις έν cxύrr;>, έξεφράζετο δμως τrολU όλίγη χριστιαvικη
ζωή. ΚαΙ καθως τrαρcrτηρεi δ Schian( 8 ), άηδής τις δογμcrτισμος μετά σφοδρ&ς
πολεμικfjς έχαρακτήριζε τόv άπ' άμ6ωvος λόγοv. Κατά τόν χαραι<τηρισμόv δi:
τού

ρόν,

Ker(10)

τό κήρυγμα εΙς τrολλaς περιπτώσεις καθίστστο σχολαστικδν, ξη

τραχίί καΙ τυπ-ικόv.

Δέv έλειψαν έv τnύτοις καΙ

t

άξιόλογοι

έκπρόσωποι

τού κηρύγματος, Ιδίq: έν Γαλλίq: (Πέτρος du Moulin
1658, Μωϋσής Am}·ι·aut
1664, 'Ιωάννης d' Ailly
1670, 'Ιωάννης Claude 1619-1687), έv
Όλλαvδίq: (Ρ. Dubose
1692, Saurin 1677-1730) καί έν Άγγλίq: (Jeremy
Taylor 1613-1667, R. Baxter 1615-1691, 'Ιωάννης Bunyan σιιγγρcrφεuς
τoiJ έργου Πρόοδος τοΟ &τrοδημητοίί, Ί ωάvvης Tillotson 1630-1690 καΙ άλ

t

t

t

λοι τιvές).

4. Τό ρωμαιοι<αθολικόv κήρυγμα Uτrό μορφi)ν δημώδη καΙ οlκοδομητικήν
έκαλλιεργήθη έν ήi ιίιrαίθρφ ιίιrό τών μοναχικών τcryμάτων. "Όλως δΕ διά
φορον καΙ άvτίθετοv

μορφi)v πρός τήν δημώδη τcrύτην τrροσέλα6ε τό κήρυ

γμα έv η~ Γαλλικ4> άμ6ωvι, εvθα τρία Ιδίq: όvόματα διέλαμψαv ώς άστέpες
πρώτου μεγέθους, fίτοι δ J acques Benigne Bossuet ( 1627-1704), δ έτrικλη
θεlς άετός τοί) Maux, έvθα διετέλεσεν έπίσκΟ'Πος, καί διa τώv άλλων αίιτοο
συγγραφών άvαδειχθεΙς μέγας μέν καi ώς θεολόγος, δ Ισχuρδτερος δ' άvτίπα
λος τών καλ6ινιστών· δ Λοuδο6iκος Bourdalou ( 1632-1704) έτri 34 &τη κρσ:
τήσας έκκρεμαμέvην άπό τa χείλη του τt,ν άριστοκρατίαv τώv Παρισίων· καί

δ

J ean Baptiste Massillon ( 1663-17 42),

δ προκαλέσας Ισχυράv tvτύ'Πωσιv

διa τής σπουδαιολογίας του καΙ τfjς σεμvότητός του.

1rαρέχουσιv εΙς ήμάς τό δικαίωμα

Oosterzee( 11 )
σοu αΙώνος,

lXv

va

Ούτοι κcrτa τόv

Van

δμιλήσωμεv περl χρυ

μη έv τι;, κηρύyμcrτι τoiJ Εύαγγελίου, άσφαλώς δμως έv τf.\

ρητορείq: τοί) άμ6ωvος.

Κατa τον

Στεφαvίδην( 1 !?)

πρό παvτός οΙ Γάλλοι ρωμαιοκαθολικοl έτrεδδ

θησαv καΙ εΙς lστορικaς συγγρσ:φάς καί μάλιστα βοηθητικάς τi\ς έκκλησιαστι
κής Ιστορίας. Μεταξu τούτων διεκρίθησαν δ Φίλι'ΠτrΟς Labbe (f 1680) καί
οΙ έv Άμ6έρσι;ι τοίJ Βελγίου «Βολλαvδισταί:t, &τrό τα} άρχηγοΟ α(ιrών Ίωάv

vου Βολλάvδου ούτως όvομασθέιm:ς, έκδδται τών Acta Sanctorum, τών δ
ποίων άπό τoiJ 1 663 έξέδωκαv 53 τόμους, εΤτα δέ 60 καΙ πλέον τόμους, κcr-
θως καί τa Analecta BoJlandiana, πολιιτίμοuς πηγaς τής Ιστορίας καΙ τοίι
μετέπειτα διαμορφωθέντος θεολογικού μαθήματος τfjς 'Αγιολογίας.

'Ωσαύτως

Tillemont έγραψε εΙς 16 τδμοuς ( 1693 καΙ έξήι;) Memoires
pour servir a Ι' histoire ecclesiastique des six premiers siec]es.

b

Σε6αστιαvός

~ eo Εiιαεβιαμ6ς (Pietismus).

,

1. 'Ήδη κατa τa τέλη τού 17ου καi τό πρώτοv τέταρτον τού 18ou αrώvος
έvεφανίσθη δ οίικ όλίγον καi έπi τής Καλ6ιvικijι; Θεολογίας έ'Πιδρά.σας Εόσε6ισμδς (Pietismus), τοϋ δ-ιτοίου χcrραχτηριστικόv κύριον Uτrήρξεν: όλιγώτε
ρον δοyμcχτικΟν tvδιαφέρον, ivτovoς πρcικτική εύσέ6εια καi μεγάλη αώτηρό
της βίου. Άρχηyός τοο Εύσε6ισμοiJ ίιπήρξεv δ Φίλιmrος Στrέvερ ( 1635-1705),
συνεργάτης δ' cWroύ καΙ συνεχιστής τοϋ iργου δ καθηyητi)ς έν τι;, πανειrιστη
μίφ τfjς Χάλλης Αίίγουστος Φράγκε (1663-1727). 'Αμφότεροι έκηρύχθησαν

(9) ΕΙ.ς ι'f~ ~ν
τόμ. ΙΧ σελ. 167.

Schaff-Herzog, The New Religious Encyclopedia

(10) History of Preaching σελ. 173.
Μν. lιryoν σελ. 131. ΠεQt αύτri>ν, κα~ω~ και τοϋ Fenelon και ιJλλαιν

(11)

τινών wϊσάvτων τιW Γαλλιnιον iiιμ.δωνα ίδε πλε(οvα ~ν Π. Τ~λα, Όμιλη
τικη l~οσι~ Β' σελ. 103 και tξijς.
{12) "Έν~' dνωτ. σελ. 627.

-106κατa τού σχολαστικού δοyματισμοu καi uπέρ τfjς μελέτης τής Γραφfjς tv
mιεuματι fιθικfjς οlκοδομfjς τών Χριστιανών, έvτεΟθεν δΕ δ Εύσε6ισμος διά
τi}ς πρακτικής ταύτης ροτrής προήyαyε τήv έξήγησιv τής Γ ραφfjς. Διαπρεπής
τοϋ Εύσε6ισμού έρμηvειιτι1ι; &vεδείχθη δ 'Ιωάννης Bengel (1687-1751), δστιι;
μετa τ0v Καλδίvον έyl;vετο δ tπιφανέστατος τώv διαμαρτυρομένων έρμηvεu-
τών. Το έξοχώτατον τών έρμηνειπικών Ερyων αύτοϋ εΤvαι δ Gnomon Novi
Testarnenti, ή πραγματεία δ' αύrού Apparatus criticus ( 1734) εΤvαι τρα
vον δεiyμα τής κριτικής αύrού δεινότητας καi τfjς εύσιιvειδησίας. Συνέστησε
καi σχολήν tν ΒυρτεμδέρyQ διατηρηθεiσαv μέχρι τοίΊ εΙκοστού αlώvος. Ό Εύ
σε6ισμος προσέδωκε καΙ vέav ζωήv εΙς τΟ κήρυγμα, θέμεvος ώς κύριον σκο

πbv αύrσV

va

κατ~ ή Γραφη οΙκεία εΙς τοuς άκροατaς τούτου καi κupιαρ

χώv παράγων tπi τfiς

ζωής αύrώv.

Έvαρμοvίσας δΕ πρΟς τοv σκmτόv τοϋ

τοv καi τήν παρηκμακυiαν Uπό τοίΊ κρατήσαvτος πολεμικοί) πνεύματος Κατή
χησιv έπεδίωξε δι' c:χιm;ς νa δημιουργf.i οίιχl φανατικοίJς όπαδοuς ώρισμέvης

δμολοyίας, άλλa πολίτας της βασιλείας τώv ούραvώv. ΟΙ όπαδοί του έν τού
τοις, καθ' ά παρατηρεi δ Στεφαvίδης( 13 ), κατΟ: τό μάλλον η ήττον άπεμα
κρύvοvτο τf)ς tπισήμοu 'Εκκλησίας καΙ συvήρχοντο είς ίδιαιτέρας παρασυvα
yωγάς. Καi συνετέλεσε μέν δ Εόσεδισμος εΙς τiιν προσέyyισιv τών προτε
σταντών τών διαφόρων bμολοyιώv, προιJκάλεσε δμως καi χαλάρωσιv τού δο
γματικού ένδιαφέροντος, ύπο6οηθήσας οϋτως άσwαισθήτως τaς κατΟ: τiιv αύ
τiιv έποχiιv έκδηλωθείσας tvτόvως όρθολοyιστικaς τάσεις. Παραλλήλως τάς
τάσεις ταύτας ύπεδοήθησαν καΙ οί λεγόμενοι έv Άγyλίq Λατιτοuvτιvαριcχvοί

(=

άνδρες είιρύτητος) 1

κσλλιεργήσαvτες τΟ

τtνΕuμα τής

&vοχής έv ταίς δο

γματικαίς διαφοραiς καΙ θεολοyίαv τιva τοίι λοyικοu πρός &πδκρουσιv τών
έκ τοίί άθεϊσμοϋ ένστάσεων διό: τής θεραπείας τώv εΙς τοv Πλάτωνα cτrτοιι
δώv, έξάραvτες δΕ καi τιΊv άvτίληψιv περi θρησκείας ώς δλιγώτεpοv μΕ.v δό
γματος καi τελετουρyικοιJ, περισσότερον δΕ ώς έσωτερικής ζωής.

@Νο,αιαQχικα1 καl "0Q-1Jοολονιατ:ικα1 ι-άαει.ς.
1. 'Ήδη διό: τής •Αvαyεvvήσεως τοίi 15 καΙ 16 αΙώνος καΊ τi\ς κατ' αίιriιv
άvακαιvίσεως τών έτrιστημώv, εΤτα δε καΊ τής Φιλοσaψίας, vέον "Π'vείίμσ έκρά
τησε παρcΧ τοίς δισvοουμέvοις, όπερ i]ρχισε va άσκ~ τiιv έπίδρασιv αότοϋ
καΊ έτrΊ τfjς θεολογικής σκέψεως. Ή Φιλοσοφία, f\τις πρότερον έθεωρείτο τα
πειviι τής

Ε.vαvτι

Θεολογίας θεραπαιvίς,

ίlδη

έτιμcχτο

ταύιης τήν θέσιν τής βασιλίσσης.

Λεϊ6vιτίου

(f

1716),

ίδιαιτέρως

καί

Προ παvτος δέ fι

ύφ' ήv μοpφήv προε6λήθη Uπο τοίi

κατελάμδανεΙΙ·

φιλοσοφία τοϋ

Wolf

(f

1754),

έ

πέδρασε σημσvτικώς καΊ έπi τής Θεολογίας, οιίτω δΕ καΙ ή μεταξu θεολόγων
τιvώv (Beck
1785, Endemann
1789) υίοθετήθη κατa το μάλλοv η ijττο\1

t

ή

t

φιλοσοφικfι τάσις πρόc; έγκαθίδρυσιv συστήματός τιvος

στηριζομένης
θείας

έτrΊ τής άποδείξεως,

•Αποκαλύψεως,

άvεξαρτήτοu

φυσικής θρησκείας

μΕν δλως τής

Uπερφuσικής

μη άvτιτιθεμέvης δ μ ως εΙς αότήν. Ή νέα αϋτη μέθοδος

έv άρχf.i δΕv ύπήρξεv έχθρικη προς τόv Χριστιαvισμόv, &λλcΧ προε6άλλετο ώς
έπαρκης καl iκaviι νΟ: άποδείξr.ι τiιv άλήθειαv τοίi δόγματος καΙ νιΧ παρου
σιάσr.ι αόrήv ούτω σαφή, ώστε τίποτε

va

μη δίίvαται, δ"Πως άντιστij εΙς αύ

τήν. Κατέληγεv δμως εΙς τiιv Νοησιαρχίαv καΙ έχωρίζετο ή χριστι<Χ\fικiι ά
λήθεια άπο τής πίστεως καl άπο τί;ς έκ ταύτης άπορρεούσης νέας έν τι;> βίφ
ζωiϊς καΙ πράξεως, έvi;> tξ άλλου το λογικοv ίιιτερετιμάτο καί άvεγνωρίζετο
ώς τό ύπέρτατον κριτήριον έν τf.i γνώσει τfjς άληθείας. Οίίτως ή λεγομένη
Φυσικi'ι Θεολογία, ήτις έv άρχf.i έτίθετο ώς &vεξάρτητδς τις έπιστήμη παραλ
λήλως προς τήv tξ 'Αποκαλύψεως Θεολογίαv, βαθμηδΟv &vαιrτυσσομέ.vη καi
έπl μόvοu τοο λογικοίi στηριζομένη κατέκτα δλοvΕv fδαφος δαπάναις καi έ11

(13)

"Ένt' άνωτ. σελ.

592.

-107παρcχμερισμιt> τfjς κατa παράδοσιv θεολογίας καi έv τtλει έξfιρθη ι/πο πολ
λώv ίιτrtρ αύτήν. 'Εκ τiJς έξελίξεωc; ταύτης 1τpοi!λθεv δ Δεϊσμδς (Deismus)
η ή Φυσικη θρησκεία καi δ ταιίτηv διαδεξάμεvος 'Ορθολογισμός, διεμορφ0θη δt κατ' aύrov καi ι'ι Όρθολογιστικη θεολογία.
2. Ή ι/πό τiιv έ'Πίδρασιv της προόδου τώv φυσικώv έ'Πιστημώv QvQ'Πτu
χθεΊσα νεωτέρα φιλοσοφία (Βάκωv
1626, Καρτέσιος, Λεϊ6vίτιος) δεχθεί
σα τf)v μέθοδοv έκείvωv, έπεζήτησε κατά τόv Στεφαvίδην( 1 οt), δρμωμέvη έκ
τής aφετηρίας δτι ή ό:λήθεια ό:vεuρίσκεται έv τι;; φύσει διa τού vοίί
τοίί

t

f\

όρθού λόγου, vιΧ εϋpΙJ 11'αvταχοu τiιv ό:λήθειαv χρησιμΟ'ΠΟιοϋσα μδvοv τοv λb

γοv τοUτοv.

Οίίτως

δ

έκ τοu 'Ορθολογισμοο τcύτοu 1τpοελθώv Δεϊσμος

κα

τέληξε vιΧ δέχηται ώς ό:ληθείς μόvοv έκείvας τΟ:ς θρησκεuτικaς άληθεiας, εΙς

τaς δ11'οίας δ όρθΟς λόγος έξ έαuτοιJ θά ήδύνατο

va ό:ΙΙαχθQ, τοιαίιrαι δε εt

vαι ή ύπαρξις τοU Θεοίί καi τής ψuχfις, ή άθαvασία αότilι;, ή άρετη καi ή άv

τα'Πόδοσις. Έ1τομέvως α! λοιπαi ίmΕ.ρ λόγοv καi έξ ό:'Ποκαλύψεως ό:λήθειαι
τού Χριστιαvισμοίί, δποίαι τό Τ ριαδικοv τiJς Θεότητος, ή έvαvθρώπησις τοίί
Λόγου, ή lvωσις τώv δύο φύσεωv έv τιt> Χριστιt>, το ό:πολvτρωτικοv l.pyov αlί
τοίί καi πaσαι έv γένει αl μυστηριώδεις διδασκαλίαι τοίί Χριστιανισμού, ό:
περpί1Ποvτο ώς ψευδείς. Έπεζητείτο δε διά τijς φuσικijς ταύτης θρησκείας
ού μόvοv ή έvωσις 1τασώv τώv χριστιαvικώv Έκκλησιώv, ό:λλΟ: καi πασών τώv
θρησκειώv, μία τώv δποίωv ήτο καi δ Χριστιανισμός, καi α! δ'Ποίαι μετ>
αύτοίi έθεωρούvτο ώς διαφθοραi τής μιaς λογι.κfjς καΙ ό:ληθοίις θρησκείας.
3. Πατiιρ τοϋ Δεϊσμοίi κατά τόv Fisher ( 16 ) ίmijρξεv δ λόρδος Herhert
τοο Cherbury, δστις εΙς τό κύριοv αόrοο iP)'ov De Religione Gentilium,
1τεpi τά μέσα τοίι 17ου αlώvος δημοσιευθέv, προδάλλει τέσααρας φιλοσοφικaς
άρχάς ώς θεμέλια τής θρησκευτικής έρεWης, ήτοι τiιv ίίπαρξιv τοϋ θεοο, το
καθijκοv

τής λατρείας,

καθijκοv τής

τάς

ίmοχρεώσεις

τής άρετής

καΙ

τijς εύσε6είας,

τΟ

μετανοίας έπi άμαρτίc;t τιvi καi τιlv έv τι+> μέλλοvτι avτα'Πόδο

σιv. Καi δtv Jiσκει μεv έv αύτ6 πολεμικiιv κατά τού Χριστιαvισμοίί, έθεώρει
όμως 11'cXaαv άλληv, πλιlv τώv άvωτέρω, διδασκαλίαv ώς προελθοϋσαv έκ δεισι
δαιμονίας η έξ έπιvοήσεωc; τι~v Ιερέωv πρΟς έπίτευξιv τώv Ιδίων τr..w σκοπώv.
Ό 'Ιωάννης Toland ( 1669-1722) έξ έτέρου εΙς το σύγγρcχμμα αότοίι Christianity not Mysterious ιίπεστήριξεv, δτι οόδΕv το μuστηριώδες ύτrijpχεv έv
τώ πρωταρχικ<ϊ> Χριστιαvισμιt>, έv τι+> δ'Ποίφ τά πάvτα "σαv προσιτΟ: καi
καταvοητa εiς τοv άνθρώπιvοv λόγοv, το ό:vεξερεύvητα δε μuστήρια mχpεισή
χθησαv tv αύτ<t> μεταγεvεστέρως. ·ετερος διακριθεiς μεταξιJ τών ίnrοστηρι
κτώv τοίi Δεϊσμοίi έv Άγγλίc;t ύτrijρξεv δ Ματθαίος τίηάal ( 1657-1733), δστις
εΙς το Eρyov αύrού Cl1ristianity as Old as Creation έπεζήτησε va ό:'Ποδεί
ξι;ι, δτι ή φι.ισικiι θρησκεία εΤvαι έπαρκής καi τελεία, δ δε Χριστιανισμός, καθ'

ο μέτρον εΤvάι ό:ληθής, άvαδημοσιεύει ταύτηv ύ'rro μορφήν έλευθέρων 'ΠΟραφθορώv,

4. Παραλλήλως tv τι;; Άγγλίf/ πρώτοv συνεδuάσθησαv μετά τού ΔεϊσμοιJ
καi vέαι περi πολιτείας θεωρίaι, καθ' άς αίίτη δέv "το δημιούργημα τοU Θεοϊι,
ό:λλa τώv Qvθρώπωv καΙ συvεπώς οΙ άρχοvτες δέ.v "σαv τοιοίίτοι έλέφ Θεφ
cό:λλ' fιρύοvτο τr)v δύvαμιv αότώv έκ τής θελήσεως τού Θεοίί δι' ό:μοιδαίοv συμ6ολαίοu, τού «'ΠΟλιτικού συμδολαίοιn καi ώφειλοv vιΧ μεριμvώσι 'ΠΕρί τijς εόη
μερίας τοϋ λαΜ( 16 ). Κύριος εΙσηγητής τοίi συvδυcχσμοιJ τούτου ίnrήρξεv δ
Θωμάς Hobbes ( 1588~ 1679), δστις μεταξu Ι!iλλωv συνέγραψε καi το ίιιrο τΟν
τίτλοv The Leviathan ipγov αότού, δoUc; οίίτω aφορμιlv εΙς μεγάλcχς συζη
τήσεις καi εlc; τr)ν σιιyγραφr)ν πλήθους άλλωv συγγραφώv. Έκ τώv Ιδεώv τοό
τωv κατά τόv

Στεφαvίδηv( 1 'f)

είικδλως έξήχθησαv σvμπεράσματα.

λιτεία, μή &vτα'Ποκριvομέvη πρΟς τc) διαγραφέν πρότvποv, δέοv

ΠcΧσα 'Πο

va διορθωθ&

ύπο τοιJ κιιριάρχοιι ·λαοο, καταφεύγοvτος tv ό:vά:γκο καΊ εΙς tπαvάστασιν. Έξ

(14) ''Εν*' dνωτ. σελ. 584.
(15) ~Ενi' άvωτ. σελ. 372.
(16) Β. Στεφαν(δου, lv&' dvωτ. σελ. 584.
(17) Α\ιτό&. σελ. 585.

-108'Αγγλίας αί vέcrι αύται θρησκευτικαί καί τrολιτικαi Ιδέαι μετεδόθησαν καi εΙς
τfιv Γαλλίαν, δ'Π'ου tτrεδιώχθη ή εόρυτέρα διάδοσις τούτων, tvτείιθεν δΕ ή Διά·
φώτισις.

Θ eg Αιαφώ~ιαις και 6 "Οe6ολοyι,αμ6ς.
1. Ό 18ος αΙών εΤναι δ αΙών τfjς Διαφωτίσεως. 'Όργcrvον δε ταύτης ίι'Π'fj~
ξεν ή «Μεγάλη Έγκυκλοτrαιδεία~ ( 35 τόμοι καΙ έξής) ή ίιτrο τών Diderot
καi D' Alembert tκδοθείσα άτrΟ τοίι lτους 1751 καΙ έξής. Καi κατ' ό:ρχaς μtν
οί Έγκuκλοτrαιδισταί ήσcrv μετριοτrαθείς ά'Π'έναvτι τής θρησκείας, εΤτα δμως
ιiρχισαν δριμεϊαv κατα τής 'Εκκλησίας t'Π'iθεσιν, tτrειδή δ κλήρος έθεωρήθη
άλληλέyγvος μετα τώv εόyεvών, τών ίnrοστηριζόvτων το κρατοίΝ tν Γαλλίq;
καθεστώς. την tτrίθεσιν ταύτην tvεκαινίασεν δ Βολταίρος, δστις ότrαδΟς τοΟ
Δεϊσμοίι έθεώρει ά'Πcχρcχίτητοv τfιν κατασυvτρι6iιν τοίι Χριστιανισμού.
2. Οίίτως δ κατa τΟν 18ον αΙώνα cΧναφανεiς Όρθολογισμος έσημείωσε κα

τακτήσεις καi tτri τής θεολογ.ικής έρεύvης, άvτι'Π'pοσωτrευτικώτερος δt τύπος

τών όρθολογιστικων τούτων τάσεων καθ' δλην τfιv 'Περίοδον ταύτην eα fιδίι
vατο
προδληθι3 δ ό:ρχηγος τi}ς λεγομένης Κριτικής σχολής Ίωάννης S.
Semler (f 1791) καθηγητfις τijς Θεολογίας tv Χάλλι;ι. Καί δεν ήτο μέν οδ

va

τος όρθολοyιστής, ώς αότος ώμολόγει, α! θεωρίαι δμως αίποί) μεγάλως 'Π'ρ<)

ήγαγσv τοv Όρθολογισμόv. Καi θa ήδwατο να λεχθtϊ 'Π'εpi τούτου, ότι εφερε
μεθ' έαιποίι τiιv φλόγα tκείvην, i]τις eα μετέδιδε το πΟρ εΙς τiιν ά'Πανταχοϋ
διακεχuμέvην 'Πυρίτιδα δια vα προκληθi,j πυρκαϊά, Jiτις έτrί δλόκληpον αΙώνα

δtv θΟ: κατεσδιΝετο. τα κύρια σημεία τής Θεολογίας τοίι
διάκρισις θεολογίας καί

θρησκείας

καi

α! προσπάθειαί του

Semler εΤναι ή
v0c παρουσιάσΥJ

τας 'Αγίας Γραφ(χς

ώς tχούσας τοπικοv καi προσωρινοv χαρακτήρα. Κατε
τrολέμησε λοι'Π'ον τfιν τrερl τrάvτα τα μέρη αύτijς θεοπvεuστίαν τής Γραφής,
ίιτrοστηρίξας, δτι έπί τον Χριστοv καΙ τούς Άποστόλους μεγάλην ησκησcrv
έπίδρασιν αί θεωρίαι τών συγχρόνων αύrοίς 'I ουδαίωv. Ό 'I ωάννης Δαδiδ

Michaelis (f 1791)

tξ άλλου, μαλλον η δσοv αύτος συvr.ισθάvετο διατελών
ίnro τiιν έπίδρασιν τοί} άvατrrυσσομέvου άνεuλαδοίίς τrρΟς τιlv Άyίαv Γραφήν

'Π'vεύματος, άvτιπροσωτrεύει τiιν μετάβασιν ά'Πο τοΟ όρθοδόξου Προτεσταντι
σμοί) εΙς τον Όρθολογισμόν. ~Ηττον όρθόδοξος τού Michaelis καΙ μδ:λλοv
όρθολογιστfις αίποίι ίnrijρξε καί δ Φρειδερίκος Γουλιέλμος Teller ( 1734-1804),
συγγραφεύς ό:ξιολόγοu λεξικοίι τής Κ. Δ., δστις tθεώρει τήv πίστιv μόνον
ώς τrροπαρασκειιαστικοv στάδιοv δια τιlv γv6χrιν, ίιφ' jjv Εννοιαν tξεδέχετο
ταύτηv ή Διαφώτισις. Ώc; ίεροκήρuξ σuvε6ούλεuε κατa τΟ:ς έορτας τοίί. tκκλη
σιαστικοίι lτους νΟc παρατρέχωvται ή Ιστορία καΙ το δόγμα έ'Πί τιf) σκοτrcj>
να παρέχωvται πρακτικα διδάγματα. Ή Σχολή τf]ς Τυβίγyης κατa τοUς χρό
νους τούτους, άκολουθοϋσα fτι τΟ:ς 1fαραδόσεις των μεγάλων συvτηρητικ&w
θεολόγων, οίτινες tv αύri3 διεκρίθησαν, ήτο τΟ κυριώτερσv κέvτροv κατα τοιί
'Ορθολογισμού. Ό τότε μάλιστα εόδοκιμων καθηγητής Χριστιανος Στώρ
(f 1805), δ ίnrομνηματίσας τήν 'Π'ρός Έδραίους, τήv πρΟς Γαλάτας καί τaς
μικρΟ:ς έπιστολaς τοϋ Παύλου, άνέ'Π'τυξε μέγαν ζήλον είς τήν ύπεράσπισιν τής
θεοτrvειΥ.ττίας τflς Γραφης καΙ τής θειότητος τοίι Χριστιανισμοϋ, δικαίως θεω
ρούμενος ώς b τrρωτοστατήσας έν τij) κατα τοϋ 'Ορθολογισμού άγωνι. Οίιτος
δμως καΙ δ Χριστιανος ΣτόϊvτF.λ εΤναι οΙ τελευταίοι σuvτηρητικοl θεολόγοι
της μετ' αύτοος tκτραπείσης εΙς τον Όρθολογισμew Σχολi}ς τί\ς Τu6ίγyης.

3. 'Υ'Π"ο τiJν έτrίδρασιν τοιούτι.w άρχων έτrόμενον ήτο καί ΤΟ κήριιγμα vcX
έτηρεασθf.Ί σοβαρώς παραμεριζομένων των δοyματικ6w ό:ληθειωv καΙ τονιζομέ
vωv μόvωv τών άληθειώv των 'Προσιτών εΙς το λογικόv. Ή φυσικι'\ θρησκεία ώς

το οίισιωδες τrεριεχόμεvοv τού ΧριστιαvισμοΟ καί ή tiθική ώς ή οόσία τής
φυσικι)ς θρησκείας ταϋτα μετ' έμφάσεως τrολλJις ά'Πετέλουv τα προσφιλή θέ
ματα τών κατa τaς νέας ταύτας τάσεις δημιοuρyηθέvτων Ιεροκηρύκων. Ούτω

-109το κήρυγμα όπεστερήθη τοίι έκ τής θείας c3αrοκαλύψεως κuρους αύτ'οίι, το 'ΙΓε
ριεχόμενον δέ, δτrερ ήδη τrροσέλαδεv, c3αrετέλει τήv κυριωτέραv άδυvαμίαν σiJ
τοϋ. Ό Χριστιανισμός του εΤχε διαλυθιi, 1ι &ρχη δΕ τοϋ ώφελιμισμο& lκυριάρ

χησεv έν τι;> άμδωνι. Καί καθ' ά σημειοί δ van Oosterzee( 18) διαρκοίιvτος
τού δευτέρου ι'! μ ίσεος τοϋ I Η' αΙώνος «έvεφανίζοvτο έιrί τοίι άμ6ωvος γεωρ
γικi}ς φύσεως λόγοι τrερί άγρ6>ν, τrερί διατροφής μεταξοσκωλήκων, τrερJ έμ
δολισσμοϋ». Δf:.v Ελειψ<χv έν τούτοις κα'ί άξιομvημόvευrοι lκ'ΠJ)όσωποι τοίί κη
ρύγματος, οΤοι δ Ί ωσήφ Butlcr ( 1692-1752), 'Ισαάκ Watts ( 167 4-17 49)
καί ΦiλιΠ'ΙΓος Doddridge ( 1702-1751) έν Άγγλίq., δ 'Ιωάννης Mosheim
(1693-1755), δ 'Ιωάννης Rambach(1693-1735), δ 'Ιωάννης Herder(1744~3) καί δ Frank Volkmar von Reinhard (1753-1812) lν Γερμαvίq..
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ΡωμαισκαiJ.σλική Θεολονlα.

Ώς 'ΙΓρος την ρωμαιοκαθολικηv Θεολογίαν αύτοί οδτοι οΙ ρωμαιοκαθο
λικοί(19) άvcχyvωρίζοuν, δτι ι'ι άτrο τώv μέσων τού ΙΖ' αΙώνος μέχρι τής σvvό
δου τοίi Βατικανού ( 1869) έτrοχή χαρακτηρίζεται ίnro σοδαράς τrτωχείας τής

1.

σχολαστικής

Θεολογίας

καί

έξασθεvήσεως

σημαvτικής

κα'ί

α&τής

τής Θετι

κής Θεολογίας. Ή παρακμή δΕ αύτη όφείλεται έξ ένΟς μf:.v εΙς τήν έρήμωσιv
τήν προκληθεϊσαν άτrο τά vέα φιλοσοφικά συστήματα &-πό τοίι Καρτεσιαvι
σμοu μέχρι τοϋ Καvτισμοίί, dιφ' έτέρου δΕ εΙς τηv έτrίδρασιv τών '!Γλαvωv
τού Ίαvσενισμοu, τοίi ΓαλλικαvισμοΟ, ένίοτε δf:. καΙ τοίι 'Ορθολογισμού, κα
τά τοίι δποίου παρά ταύτα τό κύρος τής Ρώμης ύψοUτο Ισχuρι)v προτείχισμα,
τrαρεμτrοδίζοv αύrόv, ίvα κατακλύσQ καΙ τήν ρωμαιοκαθολικην 'Εκκλησίαν.
Πάντως δμως άτrο τών μέσωv τοu ΙΗ' αΙώνος, ώς σημειοί δ Στεφανίδης( 20 ),
ι'ι κατά τής σχολαστικής Θεολογίας άvτίδρασις κατέστη lσ)(UpO'rέpα, προίσταv
το δΕ τής άvτιδράσεως ταύτης ot Βεvεδικτίvοι τής vοτίου Γερμαvίας μέ κέvτροv
τΟ τrανετrιστήμιον τοΟ Σαλτσδούργοu. Κυρίως κατά τfιν περίοδον ταότην οΙ
ρωμαιοκαθολικοί έσημείωσαv σο6αράv κίvησιν εΙς τήν Εκδοσιv τών Πατέρων
τής 'Εκκλησίας καί τώv Πρακτικών τώv Ιερών Συvόδων. Άξιοσημεiωτοι τών
έτrιμεληθέντων τοιαύτας έκδόσεις εΤvαι δ 'Ιωάννης Χαρδοulvος
1729), δ
'Ιωάννης Mansi
1769) έτrίσκοτrος τijς έν Ίταλίq. πόλεως ι\οUκκας καΙ δ
Βερvά'ρδος Montfaucon
1741). 'Άλλ.αι έκδόσεις Έλλήvων κλασσικώv καί
Πa:τέρωv τής 'Εκκλησίας έγένοvτο καΙ προηγουμένως καi με.τa ταϋτα, γvω
στοτέρα δέ εΤvαι ι'ι τοϋ 'Ιακώβου Migne (f 1844). Έξάλλου ι'ι chro τού I ΣΓ
αΙώνος άρξαμέvη θερατrεία τώv Ιστορικών μελετών καΙ έρεwώΥ, τώv 6τrοίωv
εlσηγητης τrρι)ς πολεμικοος σκοτrοUς κατά τού Προτεσταvrισμοϋ tγέvετο δ
tv Ρώμι;ι Καίσαρ Βαρώvιος tκδότης τοϋ Annales Ecclesiastici (δώδεκα τό
μοι 1588 καi έξijς), &-πο τοϋ δευτέρου ι'ιμίσεος τού Ι Η' αΙώνος πcrρημελήθη
καί διεκόπη ( 21 ). Ώς τrρός δΕ το κήρvγμα εΤναι άληθές, δτι τοίπο δΕν έδέχθη
σοδαρQν έτrίδρασιν έκ τής Διαφωτίσεως καi τώv λοιτrώv όρθολογιστικών τά
σεων, έvi;> έν Γερμαvίc;ι: δ ρωμαιοκαθολικός άμ6ων έδείχθη δύσκαμπτος καi
ivαvτι τώv έτrιδράσεων έκ τών λαμπρώv έκκλησιαστικών ρητόρωv τής Γαλλί
ας, διrοu tκτΟς τοϋ κατ&: τά μέσα τού αΙώνος τούτου (f 1742) άrrοθαuόvτος
Massillon ίιπήρχοv καi άλλοι μετριώτεροι τούτου σιίγχροvοί του άκμάζοvτες

(t

(t

<t

Ιεροκήρυκες.

~ •κ ·οι~flιολοvιατικ-ή Θεολοvlα κατά τό" ΙΘ' αlώ1'α.
Υ.•Η έμφάνισις τοίι Καvτίου (f 1804) καi τώv 6παδών αότοϋ, έχομέvωv
τοϋ

'Αγνωστικισμού σuvετέλεσεv, ίνα δ Όρθολογισμος κατa τΟν Ιθ' αΙώνα
έπιστημοvικώτεροv χαρακτήρα καi συμφώνως προς την τrερl τrρα-

προσλάδΌ

(18) ·Έν~' άνωτ. σελ. 124.
(19) Πο6λ. Ε. Dublanchy έν Dict. de Theol. Cathol. 1'6μ. IV στήλη 1567.
(20) •Ένιt' άvωτ. σελ. 629.
(21) Α~τόt. σελ. 628.

-110κτικού λόγου θεωρίαv τοίι Καντίοu, κατa τiιv δτrοίαv προεfSάλλετο πρό "Παν
τος άλλου ή ό:ρετr) καΙ αl ό:μοιδαl αίιτfjς ύπο τού Θεοίι έv κρείττονί τιvι ζωι
τΟ σύvολοv τής Θεολογίας συvεπτύχθη εΙς τiιv τριλογίαv Θεός, &ρετή, &θαναω

σία τfjς ψυχfjς. Τό Εύαγγέλιοv οϋτως ό:πέδη δ ϋψιστος ήθικος vόμος, δ Χpιω

στος τό aμεμπτοv Ιδαvικόv, οόχi δμως καi δ φύσει καi οίισίι;τ Υlος τού Θεού,
ή δε 'Εκκλησία το δραστικον δργανοv πρΟς ίπτοστήριξιv της fιθικης τάξεως.

Oi καθαρώς Καντιανοi θεολόγοι δεv ίιmϊρξαv πολλοί, μεταξLι δε αύτώv σιιy
καταλέyεται καi δ Von Ammon
1849). Ώς έκπρόσωπος tv τι;i Δογμα
τικu τής ούrως cΜχπτιιχθείσης
Όρθολογιστικης Θεολογίας θcΧ ήδύvα:το vO:

(f

1rpοδληθtj δ καθηyητης έν τιf> "Πανεπιστημί<ι> της Χάλλης 'Ιούλιος

(1771-1848),

Vegscheider

δστις συνέγραψε λατιvιστi τiιv κατ' έξοχήv όρθολοyιστικi)v δο

γματικήv. Έv ταύτQ ούτος ό:ποκλείωv πάv το ύπερφιισικον ίrπεστήριξεν, δτι
ή περi τών δογμάτων της 'Πίστεως έκκλησιαστικη ό:ντίληψις δεν &vταπεκρίνετο
πρΟς τΟv όρθΟν λόγοv. Άποστεpωv δε πάσης Θεο1τνεuστίας τοuς ΙεροUς της
Βίδλου σιιyγρcχφείς

διετείνετο,

ότι

ούτοι

έγραψαν •κατά

τaς

προκαταλήψεις

καί δεισιδαιμονίας τώv συγχρόνων τωv, έvτεΟΟεν δε παρεισήχθησαv εΙς τά Ιε
ρά

βιδλία

αl

περl

θαυμάτων,

&ΦΙ"ιyήσεις καί διδασκαλίαι.

ό:yγέλωv,

'Έδει

δαιμόνων,

προτrατορικης 6-μαρτίας

σwεπώς vά tξοδελισθώσιν ό:πο της Γρα

φής πάντα ταϋτσ, δτε ή &ποκαθαρθείσα ούτω Β ίδλος παρουσιάζεται σύμφω
νος 11'pbς τcΧς όρθολογιστικάς ό:vτιλήψεις. Κατά τάς &ντιλήψεις του ταUτας
άνεσχημάτιζεν ούτος καΙ τΓιν εΙκόνα τού προσώπου τού Κυρίου, δ δ-ποίος
κατ' σiJrbv ήτο 6-πλώς δ μεγαλύτερος ό:πεσταλμέvος τού Θεοίί, δ δοUς ίιιrέρο
χcw "Πσράδειγμα εΙς τoUc; &νθρώπους καΙ Ιδρύσας την βασιλείαν τοV θεού.
·Ωριζε δΕ τι1v ούσίαv τού Χριστιαvισμοu ώς έξης: Πεποίθησις καΙ άφοσίωσις

εΙς τοv Θεόν, fιθικfι διάθεσις καi ήθικος βίος( 2 2).

2. Δια6όητος έκπρόσωπος τού 'Ορθολογισμού tν τι;i 'Εξηγήσει κατέστη δ
'Ερρίκος Paulus ( 1761-1848), καθηγητi)ς iY ΆϊδελδέpγQ, σvyγραφεLις ίιιrο
μvήματος εΙς τΓιv Κ. Δ. ( 1800-1 8.04), καθώς καΙ βίου τού Ί ησού Χριστού.
Ούτος καταvοήσας έ"Παρκώς, ότι άτrετέλει παράδοξον &ντίφασιv
θεωρί\ται
δ 'Ιησούς tξ έvός μΕv ώς δ ειίyεvέστε.ρος τώv ήθικώv διδασκάλων καί παιδα
γωγών τής &vδρωπbτητος, έξ έτέροu δΕ καΙ έπιδέξιος θαuματοποιος καί ά
γύρτης, δΕv όcρνεϊται μtv τιlv Ιστορικήν πραγματικότητα τώv γεγονότων, δ;τι
vα iY τι;i Εύαyγελικί3 Ιστορίq έμφανίζοvται ώς θαύματα, ζητεί δμως νa tξη
γήσι;ι ταίιτα φυσικώς. Έδέχετο δηλαδή ταύτα ώς -παρεξηyηθέvτcχ ύrrό τών μα
θητών φυσικa γεγονότα. Ούτω π.χ. τΟν brl τi\ς θαλάσσης -περίπc:nοv τού
'Ιησού έξήyησε διa πλάvης τών μαθητών, έκλαδόvτων My~ όμίχλης τΟv trrl
της οχθης καΙ έδάφους στερεού βαδίζοντα ΊησοίΝ ώς φάντασμα, άπο της
οχθης δΕ τείναvτα τιlv χείρα πρΟς τοv σπεύσαvτα εΙς σwάντησιv αQτ-οίr Πέτρον
καΙ ό:νελκίισαvτα αύτον καταδυθιζόμενον. Ώς πρΟς δΕ τάς νεκραναστάσεις
ξήγει ταύτας άποδίδωv cnΠάς εΙς έvτόvοuς συστάσεις τού Χριστού δπως μη
θάτrτωσι τοLις vεκρούς των ό:μέσως πρΟς προφύλαξιν αύτών άτrο τών νεκρο
φαvειώv. ΕΙς τοιαύτην δΕ νεκροφάvειαν ό:πέδιδε καί τΓιv άvάστασιv της θuγ<Χ

va

t-

τρΟς τού Ίαείρου, ό:λλa καΙ τiιν Ιδίαν άνάστασιν τοίJ Ίησοu εtς βαθείαv λιπο

θυμίαv

διατελοίιντος,

δτε

tτέθη

έν

Schweitzer( 23 ) κατa τώv έξηγήσεων
γμα αύτΟς δ Strauss:. χαρακτηρίσας
Paulus δέν πσ:ραμένει πιθανΟς παρά

τιί) τάφ~. Κατa τόν όρθολογιστι'ιν
τούτων cκατήνεγκε το θανάσιμοv "Πλή

τήν cμέθοδον <Χότοϋ tλλιπή, έm:ιδfι δ
δαπάναις -τών εόαyγελιστώ~ καί trrί
πλέοv παρουσιάζει «τοv 'I ησοίΝ άνεχόμενοv va έκλαμδάνωσιv οΙ άλλοι ώς
θαiιματα γεγονότα, έξ άφορμης τώv δποίωv θά ώφι.ιλε. να διαμαρτυρηθt\ κα
τα τής δεισιδαίμονας πίστεως~. Ό Κάρολος Hase( 24 ) tξ ι!Σλλοu χαρακτηρί-

616 και Fisher ivit' dνωτ. σελ. 500.
Von Reimarus zu Wrede; eine Geschichte der Leben Jesu
Forschung, 1906 σελ. 56.
(24) Geschichte Jesu β' ~κδ. σελ. 154.
(22)
(23)

ΠQ6λ. Στεφανίδοιu ~νit' άνωτ. σελ.

-111ζωv τάς βε.6ιασμέvας ταύτας έξηγήσεις τοϋ Paulus παρατηρεί, δτι ούτος fι·
δννήθη vά tιτιvοήσΙJ CΧΙίτάς «άvαγιvώσκωv σvvεχώc; μεταξύ τών yραμμώ~ τών
Εύαγγελίωv καΙ παραμερίζων τήν φuσικήv fννοιαv τοίι κειμένου. Τέλος δ Έλ
δετός θεολόγος 'I ωάννης Λα6ατέρ ( t 180 1 ) , ώvόμασε τfιv φυσικήv ταύτηv
έξήγησιv «φιλολογικf)v ταχυδακτυλουρyί~( 2 5).

3. Κατά τού 'Ορθολογισμού άvτετάχθη κατ' άρχάς ·"ι Ύm:ρφuσιοκρατία
(Supnιnaturalisιnus), ήτις όμως δέον vά διιχκρίvηται τijς παλαιάς όρθοδό
ξοv έκκλησιαστικής .πίστεως, διότι άvεγvώριζε μέν την Ύπεpφυσικι)v θείαv ά
ποκάλuψιν καί τόv ύπερφuσικοv χαρακτηρα τώv θαυμάτων τοϋ Κυρίου, έτόvιζεν
δμως εΙς βάρος τώv δογμάτων τήv τrρακτικήν άξίαv τοίι Χριστιανισμού καΙ
έζήτει ώς πρός την Δογματικήv va περιορίζηται εΙς τάς σuγχρόvοuς έκθέσεις
τής Γραφής, υlοθετήσασα EV τιvι μέτιχ.> τον Άyvωστικισμοv τοίί Καvτίου( 2 8).

Θ

~ο

Schleiermacher

καl t) Θεολοylα α~τοfί •

. Πλιlγμα σο6αρώτατοv κατά τοίί 'Ορθολογισμού κατήvεγκεv δ Φρειδερϊ
κος Schleiermacl1er (1768-1834). Καθηγητης τοίί πα\ΙΕ1Ι'ιστημίοu τόίι Βερο
λίνου, ύπήρξε συγχρόνως καί μέγας φιλόσοφος, ύπερέχωv πάvτωv τών συγ
χρόνων αύτοίί κατά τf)ν διιχλεκτικι)v καi θεωρητικι)v δεξιότητα. Ή μετάφρασις
τώv Εργωv τοϋ Πλάτωνος, η1v δποίαv σwετέλεσεv, εfvαι άρκετη vά άποδείξt;~
το έvδιcχφέροv

αύτοΟ

εΙς τάς

μεταφυσικάς

έρεύvας καΙ

σποuδάς.

Άvαμεμι

yμέvως μετ' Ισχuράς χριστιανικής έπιδράσεως έπί τής σκέψεώς του παρουσιά
ζεται καi έπηρεασμδς τις, tνωρiς άσκηθεiς

W οοJτοίι έκ τών θεωριών τοίι Σπι
νόζα. Καi δΕν διέρρηξε μέv πάσαv σχέσιv πρός τΟv Όρθολοyισμόv, άλλά
συμπληρώσας tν τQ εlσαyωγQ τού Ιστορικού 11νεύματος εΙς τι)v Θεολογίαv
το fρyov τώv προδρόμων αύτού

va

Mosheim ( t 17 55) καi Semler θά ι'ιδύvατο

θεωρη&Q αύrος ώς εΤς τώv σποvδαιοτέρωv Ιδρυτών τiίς «Κριτικής Θεολογίας•.

Ό Schleierίnacher κατά τοv Στεφανίδηv( 2 1) tχώρισε τήv Θεολογίαv άτrο τής
θρησκείας, χαρακτηρίσας τι)v μΕ.ν θρησκείαv ώς θε.ίαν, τr)ν δΕ. Θεολοyίαv ώς
όvθρωπίvηv, τrλησιάσας οϋτως αότήv προς τaς άλλας brιστήμας, μάλιστα τάς
Ιστορικάς, καi κατοχυρώσας τa δικαιώματα καί τι)ν έλειιθερίαv cχύτijς, δπως
χρησιμσποι{ι τa μέσα καί τaς μεθόδους, τάς δποίας καi αl άλλαι brιστήμαι
μεταχειρίζονται, fjτοι τι)v φιλολοyικήv, τήν 1στορικι)ν κριτικήv καi τr)v yεΙΙΕ
τικηv μέθοδον. Άvαλα6ώv δέ vά δείξQ tιτί ήj δάσει τi\ς κρατούσης τότε και-
τιανilς φιλοσοφίας, δτι εΤvαι δwατΟν
1δρuθ6 χριστιανική θεολογία,
tθu
σίασε μέν τrολλa στοιχεία αύτής, διέσωσεν δμως δ,τι tv6μιζε δυvσ:τοv
δια
σωθ6 καi tξησφάλισεv ούτως εΙς τι)v Θεολογίαν θtσιv μεταξu τώv ό:λλωv brι
στημώv, κιvήσας ύπΕ.ρ αύτί\c; ώς Ι:ιτιστήμης το lνδιαφέρον τών διcχvοουμiνωΥ
τής έποχiίι; του.
2. Έv περιληπτικφ τιvι σχεδιαyράμματι δ Fisher( 28 ) έκθέτει το σύστημα
τού Schleiermacher ώς έξής: Ή θρησκεία εΤvαι έλεuθέρα άπΟ πάσης δοιJ..
λείας εΙς τrjv φιλοσοφίαv καί κέκτηται Ιδίαv άvεξάρτητοv βάσιv. Κεντρική θέ
σις έν οοJτΌ παρέχεται εΙς τόv Χριστόν, ούτινος ij Ι:ιτίδρασις καί "ι σχέσις
πρΟς τσUc; μαθητάς του χαρακτηρίζεται W
αύrοίι ώς βαθεία καi Ισχυρά,
δΕv διστάζει δΕ. va καλέσQ αύrήv καί μυστικήv έv &ντιθtσει πρός τάς ίιrτο τώv
6ρθολοyιστώv περιγραφάς ταύτης. Έv τούτοις ij Θεολογία τού Schleirmacher
εΤvαι σύστημά τι τοιοϋτοv, ώστε άδυvατεί τις δ:ν πρbrQ
καλέσQ αότΟ
Χριστιαvισμοv ζυμωμέvοv μετά πανθεϊσμού η δ:ν lνδείκvιιrαι
χαρακτηρίσ\'1
τούτο Παvθεϊσμόv ζuμωμέvcw μετa Χριστιανισμού. Κατa &λήθειαν άτrοτελεί

va

va

va

va

(25) ηαιm Β. Στεφανίδ'Ο lνft' άνι.οτ. σελ. 616
(26) Van Oosterzee Chrίstian Dogmatίcs, transl. Watson and Evans
1891 σελ. 46.
(27) 'Έν&' άνtο't'. σελ. 616
(28) "Ενιt' άV(Ι)τ. σελ. 510.

-112μίγμά τι έξ άμφοτέρων, έν τri) δm>ίι:.> άμφότερα fχοuσι κονιορτοτrοιηθη καi
ούτως έξ δλο«λήρου τrάλιν άvαμιχθή, ι:)στε νa μη εΤναι εϋκολοv νa διακρίνι;~
τις ταUτα κεχωρισμέvως. Έν τ(\ περi ΘεοV έννοί~ ή ύ'Π'ερδατικότης αύτοϋ
θυσιάζεται άτrορροφουμέvη ίrrτΟ τού έμμόνου αύτοιJ έv τri) κόσμ(ι). Καi δΕν
τοvίζεται μΕ:ν έτrαρκως ή προσωπικότης αύrοιJ, τrάντως δμως διαφέρει τής

άvτιλήψεως καΙ τής έκδοχής τοϋ Σπινόζα, καθ' δσον προ6άλλεται ώς ή !δια
ζώσης καΙ δραστικής ένεργείας.
3. Λεπτομερέστερον ή Δογματική κατa τον Schleiermacher εΤναι θεολο
γικiι έπιστήμη σχετιζομέvη προς τfιν 'Εκκλησίαν, ήτις εΤναι κοινωνία βασι

ζομέvη lπi της θρησκείας, άτrοτελούσης δεσμον ένώσεως tv αύτ~. •Εδρα τής
θρησκείας εΤvαι το σwαίσθημα, ότrερ έμφυΕς έν τri) άvθρώπ(ι) εΤναι διπλοίιιι,
ήτοι σwαίσθημα έξαρτήσεωι; τοιJ Χριστιανού έξ ένΟς μΕν έκ τοϋ σύμπαvτος,
tξ έτέρου δΕ tξαρτήσεως αύrοιJ τε καi τοιJ σύμτrαντος έκ τοϋ ΘεοV· σχετι
κής δηλαδή καΙ άτrολύτου l:ξαρτήσεως σwαίσθημα. ΕΙς τfιν τrρέττουσαv δΕ σχέ
σιν τών δύο τούτων συναισθημάτων, κατa τήν δποίαν ή άπο τοϋ Θεού tξάρ
τησις κυριαρχεί καi καθορίζει τήν άτrο τού κόσμου έξάpτησιv, συνίσταται ή
θρησκεία, ~ έγγεννC>σα lν τι;> άνθρώτrft> τfιν σwείδησιν τοίi Θεοίί καi τiιv σwεί
δησιν τοϋ κόσμου. 'Ένεκα τούτου δε ούδεμ ία άνάγκη παρουσιάζεται άποδείξεως
τής ύπάpξεως τοίJ Θεού. Ή Χριστιανική δε θρησκεία δημιουργεί την σι:ίνείδησιν
τής σχέσεως πρΟς τον Χριστον ώς ίδρυτήν ταύτης καi τών άrτοτε.λεσμάτωv τών

έκ τής σχέσεως ταύτης δημιουργουμένων έν τ~ ψUΧ~ τοϋ Χριστιανού. Οίίrως ή
βάσις τι)ς Θεολογίας τοu Schleiermacher εΤναι καθcχρώς άνθρωποκεvτρική,
καθ' δσον αίίτη στηρίζεται tπί τών θρησκευτικών σwαισθημάτων τοu Χριστι
καί οίιχi tπi τι)ς ύπ&ρφυσικι)ς θείας Άτrοκαλύψεως ώς 'fι θεοκεvτρική

ανού,

Θεολογία.

4. Οόχi ~ δημιουργία, τιlν δτrοίαν 6 Schleiermacher tξεδέχετο αlωvίαv,
(διότι ό ΘεΟς δεν fχει σχέσιν τινά τrρΟς τΟν χρόνον), άλλ' 'ι'ι πρ6νοια τού
Θεοϋ έμπερικλείεται εfς το θρησκευτικον συναίσθημα. Το μόνον δΕ Ιδίωμα,
το άτrοδιδόμενοv εΙς 't"ov ΘεΟν ύτr' αύrοϋ εtvαι 'fι τrρωταρχική αiτιώδης tvέργεια.
ΕΤvαι δ Θεος ή lμμοvος αΙτία τοίJ κόσμου καΙ 'ι'ι παντοδυναμία του σημαίνει
μόνον, ότι πδ:σαι αί lπi μέρους αlτίαι, ώς έκδηλώσεις δwάμεως, δέον νά
άvαφέρωvται εΙς αύτόν. Ή τrαΎγvωσία δΕ
ένέρyειά του εΤναι ζώσα δύvαμις.

τοίί Θεοί} σημαίνει

μόνον δτι ή

5. Τiιν δ:μαρτίαν έξελάμδαvεν ώς κυριαρχίαν τι)ς σαρκοc; tπt τοίί πνεuμα
τος, κοινiιν είς όλον το ό:vθρώπινον γένος καί φυσικήν κατάστασιν αότοϋ έξ

άρχι)ς, εiς την δτrοίαν διετέλει καΙ αύτός ό 'Αδάμ, όστις ούτω δΕν lξέπεσεν
ούδΕ έγέvετο τrηγη τrροπατορικοίί άμαpτήματος εΙς τούς ά'Π"ογόvοvς του. Τον
Χριστόν δέχεται μΕ:ν ώς Σωτι)ρα τών ό:νθρώτrων, οίιχl δμως καί ώς έναvθρω
τrήσαντα Υlόν τοίί Θεοu,

άλλ' ώς τον άναμάρτητον άνθρωrrον, tν τιj) δποίtι>

Θεός ύτrάρχει έν Ιδιαζούσr.ι έvνοίq: καί οστις έχει μΕν τέλειον τΟ θρησκεu
τικοv σvvαίσθημα ώς έξαρτήσεως αύrοϋ έκ τοίJ Θεοϋ, ούχi δμως καi το l-
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τεροv θρησκειιrικον σwαίσθημα τών άλλων άvθρώπωv, τών συναισθανομέvωv
έαυτοuς έvόχους καi εχοντας άvάγκην &τrολuτρώσεως έκ τι)ς άμαpτίας, διότι
αιίτος ήτο άvαμάρτητος.

'Ατrορρίπτων δΕ τrάν ύτrερφυσικον έθεώρει ότι εΤναι

περιτταl αl άτrοδείξεις έκ θαvμάτων, προφητικών κα1 θεοπνεύστωv βιδλίωv,
τοίι Θεού συvτηροιJvτος καΙ κιιδερνώντος τον κόσμον διa τών φυσικών νόμων.
Ή σωτηρία έξ άλλου τώv άvθρώτrωv διό: τi\ς σwδέσεως αότώv μετά τοίJ Χρι
στού διa τι)ς πίστεως, βασίζεται οίιχl lπl έτrιδράσεως τοίί Χριστοίί ώς έξι
λαστηρίου θύματος lπl τοίι Θεοϋ. Ό θάνατος τοϋ Χριστού διαπιστόι μ6νοv
τήν έμμονiιν αύrοίι εΙς το καθήκον καΙ ίmήρξεν άvαyκcχ'ίΌς τrρώτοv μΕν ώι;
ένσωματώvων τήν δ:φοσίωσιν αύτοCο τrρός ίδρυσιν τι)ς νέας του βασιλείας,
δεύτερον δΕ ώς έμφαίνων τιlν άγάτrην αύτοϋ τrρΟς τοuς άμαρτωλούς. Ή σωτη

ρία τCΝ άvθρώπων έτrιτυγχάvεται ύτrο τού ΧριστοCι δι' έτrιδράσεως αότοv έrr'
αύr&ν καθ' ον τρότrοv δ εΤς &νθρωπος έπιδρς1έπ1 τοϋ W.λou. 'Ο ΧριστΟς άνα-

-113παράγει έv τοίς &vθρώποις η)v τελεiαν θρησκwτικήv ζωήν σbroo. Ή ύπερ
φυσικι1 γέννησις αύτοο, ι'ι &vάστασις καΙ ι'ι άνάληψίς του καί ι'ι μέλλουσα πα
ρουσία του ούδtv προσθέτοuσιv εΙς τήν άξίαν αότοϋ, άvτιμετωπίζοvται δΕ &ιrο
τοιJ Scl1leiermacl1er κατιΧ τιΧς περί θαυμάτων άvτιλήψεις του. Τέλος θέλc.w
νιΧ τηρήσr;ι η1ν άπόλuτον έvότητα τοο ΘεοU, fιρvείτο τήν τριαδικότητα αότοο
δεχόμεvος μόνον κατa τον αlρετικόν Σαδέλλιον τριπλήν άποκάλυψιν αότοu,
ijτοι έν τf!> δημιουργηθέvτι έν γένει κόσμφ, έν τcj:ι προσC:::,πιι> τοϋ Χριστοίί καi
έv τι!> mιεύματι τής χριστιανικής κοινότητος. ΟUτω κατιΧ τον Στεφανίδην{ 29 )
δ Schleiermacher
σννε.μορφοί'ιτο προς
Fisher(3°), Εταμεν
πρός ζωvτανοτέραv

έν πολλοίς άπεμακρύνετο τής καντιανής φιλοσοφίας καi
τήν έκκλησιαστικήν δογματικήν. κ~)ς δΕ προσθέτει δ
δδον άπάγοuσαν τού ήθικοQ 'Ορθολογισμού καί άyοιισαν
άvτίληψιν τής θρησκείας καΙ τοϋ Εόαγγελίοu, γενόμενος

Ιδρυτής τής σχολής τflς φιλελευθέρας Είιαγγελικί;ς Θεολογίας.

Θ 'Η Zzoλt) •il< 'rvβΙyγιι<·
1.

Τήν καντιανf)v φιλοσοφίαv έφήρμοσαν έπl τής Θεολογίας πιστότεpον μετ'

έπιδράσεως Ισχυpaς έκ τής φιλοσοφίας τού 'Εγέλου οΙ περί τι)ν σχολήν τijς
Τuδίγγης, ήτις fiδη άπό συντηρητικής άπέ6η άκρως φιλελευθέρα, προαyα
γοϋσα μεν το Ιστορικον πνείιμα έν ταίς θεολογικαίς έρεύvαις, περιορίσασα
δμως μέχρι σχεδόν έξαφανίσεως τήν χριστιανικήν δοyματικήν. Ήτο δΕ έτrό
μεvον τούτο, έφ'

δσον ό μεν

Κάντιος εlσηγείτο ώς πρός τιΧς άληθείας τής

ύπερφυσικijς 'Αποκαλύψεως τον Άγvωστικισμόν, δ δΕ •εγελος κατιΧ παvθεϊ
ζούσας Ιδέας μορφώσας τό σύστημα αότοίί έξεδέχετο τον κόσμοv ώς έξέλι
ξιν της «άπολύτοu Ιδέας», σwτελουμέvην διιΧ τής ένώσ~ τώv άντιθέσεωv
κατιΧ το σχήμα θέσις, άντίθεσις, σύνθεσις.
2. 'Αρχηγος τής εΙς άκρως όρθολογιστικιΧς ύπερδολιΧς tκκλιvάσης σχολijς

τijς Τυδίyyης ίιπήρξεν δ

Baur ( 1792-1860),

καθηγητής τού

πανεπιστημίου αότijς Φερδινάvδοc;

ΟΟτιvος τιΧ κυριώτερα σuyγράμματα εΤvαι cδ Παύλος)

καί ι'ι εΙς πέντε τόμους 'Εκκλησιαστική ίστορiα αύτοο. Οlίτος εΙσήγαγε τήν
Ιδέαν τής έξελίξεως εΙς τήν έκκλησιαστικήν Ιστορίαν παραλαδωv ταίιτην πα
ρα τοΟ Έγέλοu. 'Υπεστήριζε δηλαδή ότι έν τi.i 1r0ρείq; τijς έξελίξεως, fίτιc;
άποκλείει όπισθσδρομικaς κινήσεις συvτελοuμέvη ύπο άναγκαίόν ηνα νόμον,
ι'ι θέσις συνεπάγεται τήν άντίθεσιν καί tκ τijς τελwrαίας ταίιτης γεννάται ώς
ό:vωτέρα τις ένότης ή σύνθεσις. ΚαΙ προήγαγε μεν δ

Baur

τήν lστορικήν Ε.

ρευvαv, tφ• όσον όμως ώρμ(iτο έκ πανθεϊστικών προίίποθέσεων κατtληξεv εΙς
πλημμελή καί πεπλανημένα, ήκιστα δΕ καί lπί τής Ιστορίας βασιζόμενα συμ
περάσματα. Ό Baur δηλαδή έγέvετο εΙσηγητής τήν θεωρίας τώv μερίδι..w η
κομμάτων έν τΌ άρχαίq; Έι<κλησίq;, έπιζητήσας διιΧ μεθόδου Ιστορικής νιΧ έξη
yήσu τιlν έμφάνισιν τού Χριστιανισμοίί κατιΧ φuσικήν δλως έξέλιξιν, μηδέν
το ίrττερφυσικον έvέχοvσαν. Άναγvώσας τιΧ βιδλία τijς Κ. Διαθήκης &ιrο το
δμιχλώδες φώς τών ψwδοκλημεvτίων ύπεστήριξεν, δτι τr)ν
θ έ σ ι v τοϋ Έ
γέλΟιJ έδημιούργησε μερίς τις προσκεκολλημένη εΙς τόν Πέτροv, ήτις tκλήθη
ύπ' αότοϋ Πετριανισμός, έξ i\c; προεκλήθη ι'ι ά ν τ ί θ ε σ ι c;, ι'ι ίιτrό τijς με
ρίδος τοΟ Παύλου η τού Παuλιανισμοο γεννηθείσα, έκ τούτων δε προijλθεv
εΤτα ι'ι
σ ύ ν θ ε σ ι c;, f\τοι ή συνδιαλλαγή τών δύο τοότc.w μερίδων. Έντεϋ
θεν κατέληξεν εΙς πλημμελή συμπεράσματα ώc; πρόc; τον καθορισμον τοϋ χρό

νου τίlς συγγραφής τών βιδλίων τijc; Κ. Διαθήκης, ώς παλαιότερον μεν θεω
ρήσας τf)ν Άποκάλυψιν, οvyγραφεiσαν προς ύποστήριξιν τού Πετριανισμού,
μετ• αότην δέ τaς τέσσαρας μείζονας έπιστολaς τού Παύλου (πρΟς Ρωμαίους,
δύο πρΟς Κοριvθίους, Γαλάται;), καί τιΧ λοιπιΧ βι6λία τilc; Κ. Δ. τοποθετή-

(29) 'Ένιt' dvω-r. σελ. 618.
(30) "'Evft' dνωτ. σελ. 512.
ΕΓΚΥΚΛΟnΑΙΔΕΙΑ 1ΉΣ
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-114σας εΙς τa μέσα τοίι δευτέρου αΙώνος, μή έξαιρουμένων μήδ' αίrrών τώv Ε~
αyγελίωv.

Μετa τήν

έπελθοϋσΙΧ\1 σwδιαλλαyiιν

καΙ σύvθεσιν

έν

τι3 άρχαίι;t

Έκκλησί~ tιrήλθε πάλιν κατa τήν Έyέλειον διαλεκτικι1ν διάσπασις, ijτοι η
άρχαία καθολικη 'Εκκλησία τοϋ δευτέρου αΙώνος (θέσις) καΙ ή τών Γνωστι
κών (άντίθεσιι;), έξ ών καί πάλιν προέκυψε συvδιαλλαyή (σίιvθεσις) καl οUτω
καθεξής. Το σχήμα τοίίτο δ Baur, έννοεϊται, έφήρμοσε μόνον όπου Υ\το δυ
νατόν. Ή θεωρία όμως αύτη, 1rαρουσιάζοuσα καΙ το μειονέκτημα, δτι ότrtρ
τον Ιδρuτήν τού Χριστιανισμού προ6άλλεται

δ

Παύλος,

avευ τής πρωτο6ου

λίας τού δποίου το σχέδιοv τού Κυρίου καθαρώς Ιουδαϊκον θά περιωρίζετο
μετ' άμφιδόλου έπιτυχίας εΙς τa όρια της I Ιουδαίας, ά'Π'εκηρύχθη κατa μέγα
μέρος καΙ ίπr' αίrrής ταύτης τής σχολής τής Τυ6ίyyης, έγκαταλειφθείσα δλf>
τελώς καi ίιrrο τών νεωτέρων όρθολογιστών.

3. Μαθrιτiιι; τού Baur ά'Π'ο τών Έγελειαvών θεωριών καΙ οδτος παραγόμε
νος ίπrήρξεν δ Δα6Ιδ Strauss ( 1808-1873). 'Αρνούμενος τiιν Θεότητα τοΟ
Χριστού δ Strauss έγένετο εlσηγητης τής μι.ιθικής θεωρίας. Κατ' αότι)ν τa
Εwγγtλια συνετέθησαν ίιrrο τής λαϊκής φαντασίας, 'Π'ρiν
συyγραφώσιv ίιrrό
τών ει)αγγελιστών. Ή μεσσιανικη προσδοκία, ύφ' ής συvείχοvτο οί σύγχρονοι

f\

τού 'I ησού, tδημιούργησε τον μίιθον τών Εόαγγελίων, όστις εΤvαι εtδδς τι έv
σαρκώσεως τών λαϊκών Ιδεών κατa τοuς χρόνους έκείνοuς. Άφ' δτου άριθμός

τις πιστών, δλονέν αύξάvωv, tφαvτάσθη, ότι άvαyνωρίζει έν τ~ 'Ιησού τον
Μεσσίαv, tσχηματίσθη ή πεποίθησις, οτι δλαι αl προρρήσεις καΙ δλοι οΙ τύ
ποι, οΙ ίπrο τής ραδ6ινικής φαντασίας άvακαλυφθέvτες έν τ~ Π. Δ., Επρειτε
νά είίρωσι τfιν 'Π'λήρωσιν tν τ~ προσώπφ του, καi άπο τijς στιγμi}ς ταVτης
fίρχισε νιΧ ίιφαίvηται δ περi τον Ίησοϋv μUθος. Έδέχετο έν τούτοις, ότι καi ό Ί
ησοϋς

δ

αίrrος

Μεσσίας.

εΙς

τον

έσχημάτισε

Το

βαθμηδΟν

τεράστιον

άπολύτως

άρvητ ι κ ον

περi

μειονέκτημα
αύτή ς

έαυτοϋ

τijς

Πιν

πεποίθησιν,

θεωρίας

χαρακτijρα.

τcχύrης

δτι

ήτο

σwίσταται

Τ ί άπομένει cώς Ιστορι

κος mιρήV» άπο τον βίον τού 'Ιησού; έρωτ~ δ Weinel. cΜήπως ό,τι άτrομέvει
δεν εΤvαι παρ(χ πεδίον τι έρε.ιπίων;»{ 3 1). Έξ έτέροu δ Strauss δεν έξήτασε
διόλου τa Εύαγγέλια, μόλις τέσσαρας σελίδας έκ το() όγκώδοuς περί τοϋ βίου τοϋ
Χριστού Εργοu 'tOU άπασχολήσας είς δια'Π'ραyμάτεuσιν τών κατα τιlν άρχfιν
καi αύθεvτικότητα τών Εύα'yγελίων.Καl καθώς έσημείωσεν δ Otto Scl1miedel( 32 )

cσuνέyρα.ψε βίον τοϋ

'I ησού, χωρίς προηγουμένως νa σπουδάσι;ι σο6αρώς τιΧς πη
fpyov τούτο έ)(αρακτηρίσθη cλησμονηθΕν βιδλίον άλη

γάς:.. 'Ορθώς δια τοίίτο το

σμοvήτου κριτικοϋ:.( 3 3),
τοίι τού Renan ( 34) •

μετa δικαίας δ' αιjστηρότητος έπεκρίθη καΙ ίπr' αό

•

Θ Αλ(ΜQ<ος Ritschl xcιl 11 o/loeoλoylα αι!•οV.
1. ΌπαδΟς τijς Τu6ιγγείοu σχολijς έν άρχ~ b καθηγητης τού πΙΧ\1επιστημίου
τής Βόvvης καi εΤτα τijς Γοτίγγης Άλδέρτος Ritschl(1822-1889), ά'Π'εσπάσθη
tκ τοίJ άρχηγού Baur καΙ έγέvετο \δρυτiις Ιδίας σχολής. Οδτοc;, μολονότι δεικνύει
εΙς σοδαρ(Χ σημεία τfις διδασκαλίας τοu τiιν ά'Π'ο τού Schleiermaclιer έπί
δρασιν, παρεκκλίνει

τοσοίίτοv τών θεωριών τούτου, ώστε έθεωρήθη ώς υlοθε

τών άvεξάρτητοv έκείνου θέσιν. ΕΙς τΓιν δευτέραν δ' Εκδοσιv τού περi τijς γε
νέσεως τi\ς άρχαίας Έκκλησίας( 35 ) lργου TOU άνήρεσε τaς κυρίας προτάσεις
τοu

Baur.

Το Εργον τοίίτο θεωρείται ώς μεγάλης άξίας συγγραφή. Δεύτεpοv

σπουδαίοv lρyον αύτοϋ εΤvαι Ή χριστιανικfι διδασκαλία περi δικαιώσεως καΙ

(31) Ungeheurer Mangel (Jesus im ΧΙΧ Jahrhundert ποώτη lκδ. σελ. 44).
(32) Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung (1902) σελ. 5.
(33) Alois Rielιl παοa Β. Στεφαvίδυ εv~t-• dναιτ. αελ. 620.
'Εν Etudes d' histoire religieuse (lκδ. ζ' Paris 1880,
(35) Die Enstehung der altkatholischen Kirche {1857).

(34)

σελ.

161-162.

-115καταλλαγfις ( 36), διa τού δποίοv κατέστησε τiιν κριτικήν Θεολοyίcχν 'Π'ερισσ6τερον κcχντιcχνίζοuσcχν. Τiιν θρησκείcχν &vάγει ούτος εΙς τήν πάλην τής ψiJ)(i\ς
πρΟς τaς άντιτιθε.μένας καί καταπιεστικάς τής φύσεως δwάμεις. Ή σwαί
σθησις δε τής &τι-έναντι αύτών &σθεvείας άγει εΙς τfιν πίστιν πρός τJιν βοή
θε.ιcχν Vιτεροχωτέρων πνευμάτων. Δέν εΤνcχι δε αUτη &ποκλειστικώς καί μόνον
συvαίσθημα έξαpτήσεως, ώς έφρόvει δ Schleiermacher, &λλa περιλαμδάνει
καΙ τiιν νόησιν καΙ τήν θέλησιν τής ψιι)(ής. ·οπως δε δ Schleiermacher, ούτω
καΙ 6 Ritschl χωρίζει τfιν φιλοσοφίαv c\cιro τής Θεολογίας καi μάλλον σuμ
φωνCw πρός τοv Κάντιον παραμερίζει τόv ίrιrερ6ατικοv σuλλοyισμον ώς προς
τfιv θρησκείαv καΙ υΙοθετεί το αίrrαπδδεικτοv &ξίωμα τi\ς tλευθερίας. Προσε
πάθησε διa τοίπο νcΧ περιορίσΌ τfιν tκκλησιαστικfιv δοyματικfιv lvτος τού αΙ
σθητού κόσμου, ώς ττηγήν δ' αVτής δέν Ελαδε τa θρησκευτικά: σwαισθήματα
τού Χριστιαvοίι, ώς δ Schleiermacher, &λλ' Ιστορικοος παράγοντας, f1τοι
τήν χριστιttνικfιν κοινωνίcχν, τfιν 'Εκκλησίαν δηλαδή, καί το
αύή1 Uπάρχοv
Ιστορικοv βιδλίον, τούτέστι τiιν Κ. Διαθήκην. Καίπερ έχόμινος στερρώς τής
Ιδέας, δτι δ Θε.Ος εΤνcχι προσωπικός, δρίζει τά θαύματα ώς tκπληκτικaς ~
σικΟ:ς συμπτώσεις, μεθ' ών σuvδέεται ή εlδικiι βοήθεια τού θεοϋ, τάς δε έν η
rραφ-a άφηγήσεις -υπερφυσικών γεγονότων θε.ωρεi, ότι δεν είμεθα ύιrοχρεω
μέvοι vcX έκλάδωμεν ώς έvαvτίας πρός τοος φuσικοUς vόμοιιc;.
2. Ώς πρός τάς ττηγάς τής Περί Θεού καί τοίι Χριστιαιιισμοϋ γνώσεως ι'ι

tv

μώv περιορίζει

ταύτας εΙς τaς

Γραφάς. Αfιται εΤνcχι

Ιστορικa

μνημεία γνω

ρίζοντα εΙς ήμάς τήv εΙς τοuς Προφήτας καί διa τού Χριστοίί εΙς τοUς μαθη
τάς γεvομέvην Άποκάλυψιv. Δέχεται άκόμη κα'i αύτοίί τοίί τετάρτου Είιαγ

γελίου τfιν γνησιότητα. Τiιν περί Χριστοίί δμως διδασκαλίαv του άvτλεί

bc

μόνων τών σwοπτικώv, διατειvόμεvος, δτι το τtταρτοv Εύαyyέλιον iχει σwu
φαvθη καi μέ ιίιrοκειμεvικeχς τοίι συγγραφέως του άvτιλήψεις. Ή προιίπαρξις
τοίι Χριστοίι, ώς διδάσκεται ίnro τού 'Ιωάννου κα'i τού ΠαVλου, άιτσrελεi προσω

πικcΧς τούτων άvτιλήψεις, καi ή μόvη προiίπαρξις τοίi Χριστοίi ε.ίίρηται tν η
προγνώσει τοίί Θεοίί. Ούτως έτri τQ βάσει τfjς

ρίας τοίί Ίησού σχηματίζων δ
δτι

Ritschl

tv

τοίς σuvοπτικοίς αύτομαρτυ

τfιν εΙκόνα τοίί Κιιρίοιι ίnrοστηρίζε.ι,

μόνος Αύτος έμuήθη τελείως το αlώνιοv σχέδιον τοίί Θεοίί, δπωc; σuvχω·

ρήσΌ τά:ς άμαρτίας τών άvθρώπων καί Ιδρύσ~ τfιν θείcχν βασιλείαν, καί εΙς
μόνοv ΑύτΟν άvετέθη ή πραyματσιrοίησις τοίi σχεδίου. λόyφ δέ τής ~ελείας
καθαρότητος καi ιίιrακοfjς αύτοίι, έπειδη κατεvίκησε τοv κδσμον καί κατέατη
σεv ΈαvrΟν μοvαδικΟν δχημα, έν τrf) δτrοίφ ή βουλη καί πρόθεσις τού θεοΟ
καi δ χαρακτήρ αύτοίί έφανερώθη, &νέστη bc τών νεκρών καί tκάθισεν tν δε
ξι<) τοϋ θεού, πιστευθείσης αύτιf) καΙ τi\ς κvδερvήσεωc; τοίί κόσμου. Έvτείιθεν
καί λόyφ τής tvότητος αύτοϋ μετά τοίί ΘεοΟ έv τ6 άyάιτ~ καί τιj> σκοτr(j>
τijς σωτηρίας τών άvθρώιrων διίvαται
κληθ-a Θε.Ος καi vά τuvxάvQ τijς λα

va

τρείας ήμών. ΔUvαται νά καλijται πρωτότοκος καί μοvογενiις ΥΙός τού Θεοίι,

tν μεταφορι.κfι όμως tννοίq: ώς tξ ύστέροιι υiοθετηθεΊς ιίιrο τού Πατρός. Έξ
άλλου εΙς τfιν περί δικαιώσεως καΙ καταλλαyi\ς τώv ώιθρώπων μετa τοίί Θεού

διδασκαλίαν του δ

Ritschl

&πορρίπτει, ~ς δ

πατορικοίι άμαρτήματος καi περi

Schleiermacher,

τά τrερί προ

lλαστηρίου θιισίας τοίί Χριστοίι δόyματcχ,

διδάσκων, δτι δ άνθρωπος δικαιοϋται ούχί διά προσωπικής σχέσεως καί tvώ
σεωc; αύτοu μετά τοϋ Χριστοίί, ούδε δυνάμει τής έτri τοίί σταuροίί θιισίας
αύτοίi, άλλeχ διά τfjς εΙσόδου αότοίί έv τQ βασιλείq: τώv lnraδώv τού Χριστού.
ΟΙ άνθρωποι διά: τής πίστεως εΙς Χριστόν εΙσάγονται εΙς τηv Έκκλησίcχν καi
γίvονrαι έν αύτ-a μέτοχοι τijς υΙοθεσίας τού Χριστοίί.
Αύτη έν γενικαϊς yραμμαίς εΤvαι ~ Θεολογία τοίί Ritschl, δστις &πεμακρύν
θη μέν lν τισι τijc; καντιανής φιλοσοφίας, προσήγγισε δ' tν πολλοίς εΙς τiιν bc-

(36) Die Christliche Lehre von der Rechtfertigιιng und Versδhnung (2
l~oa.

3

τ6μ.

1882).

-116κλησιαστικι)v δοyματικήv. ΕΙς τfιν ίπτ' αότού δε Ιδρuθεϊσαv σχολfιv μεγάλως
έ-πηρεασθέvτες ίnr' αίιτοv άνήκοvσιv οΙ δογματικοi Hermann Schaultz καi δ
Kaftan, καθως καi δ 'Αδόλφος Harnack ( t 1930), δστις tφήρμοσε τελείως
τfιv Ιδέαν τής έξελίξεως καi τιlν καντιανιlν φιλοσοφίαν,
τιlv έκκλησιαστικήv δοyματικήv καi ίιποστηρίξας, ότι
γματα έσχηματίσθησαν γεvετικώς έξ έπιδράσεως τής
ψεως τής Π. Διαθήκης καΙ κυρίως tξ έπιδράσεως τής

παραμερίσας όλοτελως
τα έκκλησιαστικα δό
περi Μεσσίοu άντιλή
έλληvικής φιλοσοφίας,

τού Χριστιανισμού tξελληvισθέvτος ύπ' αύτfiς.

ιΘ ~Η Μiιιη 11Qο-rεα-rα:ν-rικ7ι Ζχολή.
I.

Παραλλήλως Ιδρύθη καΊ ι'ι λεyομέvη Μέση σχολή ( 3 1), ήτις καταριθμεΊ' με

ταξu τών μελών αίιτής τόv μέyαν Ιστορικον

Neander, τοιJς έξηyητaς I.iicke,
Bleek, άρκετοUς δΕ δοyματικοuς θεολόγους, μεταξu τών όποί
διεκρίθησαν οΙ Twesten, Nitzsch, 'Ιούλιος Miiller, Rothe κσi Dorner.
περιοδικόν Studien und Kritiken uπήρξεv tπi πολλc3c fτη το οργανον τijς

Tholuck

καΊ

ων
Το
σχολής ταύτης.

tv

ΟΙ tκπρόσωιrrοι

τής σχολής ταύτης διέφερον προς άλλήλοvς

ταϊς λεπτομερείαις κατa τaς θεολογικaς yνώμας, άλλ' tστηρίζοvτο στερεώς

tπi τoij έδάφοvς τής ίπrερφιισικιlς άιτοκαλύψεως καi τής εύαγγελικί}ς 'Πίστεως,
έκλήθησαν δΕ Μέση σχολή, διότι άιτέ6λεπον εΙς τήν lvωσιv τώv Λουθηρανικών
κ_αi Μετεppuθμισμένων Έκκλησιώv έπi τ~ βάσει τιlς εΙς τά οόσιώδη σuμφω..
νίας τών όμολογιώv των. Έvci> δΕ σvvεφώvονν μετc3c τοv Schleiermancher tιri
ToU δτι ή θρησκεία δi.v εΤναι προϊοv φιλοσοφίας, άλλ' εχει τaς ρίζας αύτijς
εΙς το πvείιμα τοίι άνθρώπου, ύπεστήριζον ώς δ Ritschl, δτι έπεκτείνεται συ
τη καi tπi τοίι νοητικού καi τοu βοuλητικοίι τής ψυχιlς. Ώς προς τον Θεον
iδέχοντο, δτι εΤναι !fpοσωπικός, δΕ.v περιορίζεται δΕ ή δύναμις αότού μόνον
εiς τΟν πεπερασμέvον κόσμον, άλλ' εΤναι έμμονος άμα καi ίπrερ6ατικδς. •Ως
πρΟς τήν Γραφι)ν tδέχοvτο μεμετριασμέvην τινa θεοπνεvστίαν ταύτης, μή ά
ποκλείοντες μΕν τήν πλάvηv άιτ' αίιτιlς, όποστηρίζοvτες ~μως, δτι αδτη ώς
σίιvολοv δέον νa ε Τ ναι δ κανων τιlς χριστιανικιlς διδασκαλίας. Σ wεφώνοuν εiς
τήν πίστιν εfς τήv Θεότητα τοίι Χριστοίι, καίτοι ι'ι σuμφωvία των αίίτη δέν tξε

τείνετο παρ' 6:πασιν ως "Π"ρός τον τρόποv τής ένανθρω"Π"ήσεως καi τήv έvωσιv
τών δύο φύσεων έν τcί> Ιστορικ4) ΊησοCι. Ύ"Π"ερήσ'Π'ιζον τήν Ιστορικι)ν άλήθειαv
τών θαυμάrων τής Γ ραφfiς, καθως καi τής άναστάσεως τοϋ Χριστοίι καίτοι
δΕν tvόμιζον iξ ίσου άξιόπιστα 1rάντα τά έν τii Γ ραφf.1 θαύματα. ·Ως 1rρΟς
τήv Έσχατολογίαv καi τfιν αlωvιότητα τής κολάσεως δεν σwέιτιπτοv αl γvώ
μαι αίιτών. Σwεφώvοw δμως ώς 1rpoς το δτι καί μετa θάvατοv δύναταί τις
μετανοήσr,J καί VcX έπανορθω&δ, το iνδεχόμεvον δΕ τής μετανοίας ταύτης
άπεκλείετο μόνον άιτο τοuς καi μετa θάvατοv έπιδεικvυμένοιις άθεράπεuτοv

VcX

σκλήρννσιν.

2. 'Εκ τών δογματικών θεολόγων της περi 0\1\Πηρητικωτέρας ροπaς τrερl
τa τέλη τοΟ ΙΘ' αΙώνος τραπείσης σχολής ταVτης δ Ίσαaκ Dorner (t 1884),
συνέγραψε τέσσαρα έκτεταμένα ίργα άναφερόμεvα εfc; τήν Ιστορίαv τοίι δό
γματος περi τοϊι "Προσώπου τοίι ΧριστσU, εΙς τfιν tστορίαv τής Προιτεσταv
τικής Θεολογίας, σύστημα Χριστιανικής Δογματικής καΙ Χριστιαvικήν Ήθικήv,

άτιvα άτrοτελοϋσι μvημεία τώv tκτάκτων αότοίί ταλάvτωv, τής tξαιρετικijς μα
θήσεως καi τοϋ γνησίου mιείιματος τijς εύσε6είας του. ·ο Κάρολος Έμ.μα
vοuήλ Nitzsch ( 1789-1868) διa τοu System der christliche Lehre αίιτοίι
έ1rεο-πάσατο τον σε6ασμοv ως Νέστορος μεταξu τών θεολόγων τοίιτωv. Ούδεlς

δΕ άλλος μεταξύ τών νεωτέρων Γερμανών θεολόγων ίnrερέ)(ει ώς 1rρος τήv
πρωτοπιιιrίαν τοίί Ριχάρδου Rothe
1867) καθηγητού tv τ4) παvεπιστημ.ίφ

(t

τής

Άϊδελ6έρyης.

Ό

Αϋγοuστος

Tholuck (t 1877)

(37) Fisher, lνD' dνωτ. σελ. 512 καί ιξης.

καθηγητής

tv

Χάλλ"

-117fγραψε το ί.rrro τοίι Στεφανίδοu( 38 ) χαρακτηριζδμεvοv κλασσικοv καΙ μικρόν μtv
κατ' oyκov, αλλa σχοv μεγάληv έπίδρασιν Εργοv «Ή διδασκαλία m:ρl άμαpτί
ας καΙ τοu σuμφιλιωτοίι η ι'! άληθής καθαγίασις τοϋ άμφιδω.λοvτος•, έ'ΠΙ πλέ
οv δt έv τοiς έξηγητικοiς συγγράμμασιv αίιrού έvδιέτριψε κυρίως εΙς το θρη
σκειπικοv "ΠΕριεχ6μεvοv τής Κ. Δ. κατ' έ'Πίδρασιv έκ τής κινήσεως τώv Εό·
σεδιστωv. Ό Willibald Beysch1ag(f 1900)έξ άλλου καθηγητiις έν Άϊδελ6έρyι;ι
ήσχολιlθη μΕ τfιν Κ. Δ., γράψcχς καΙ δίτομοv βιοyραφίαv το(ί Kupίou m:ρi
ής δ Lietzmann(311) έξεφράσθη, 6τι
έξ ΟΟ:Πί\ς άοιτοδεικνύεται, δτι cδUvαταί
τις έν τf.ι Κ. Δ. va έργάζηται κριτικως καi συγχρόνως
εΤvαι ΧριστιαvΟς
εόσεδής:.. ΕIς τοι)ς σνvτηρητικοιJς θεολόγους κο:ταριθμοΟνται κα1 ο1 δογμο:τι

va

κοi

<t

Κ.

Gottf. Thomasius (f 1875), Joh. Hofmann (f 1877), Fr. Frank
1894) καi Ernst I ..uthard <t 1902) καi b δι<ΧΚριθεiς διa τaς "ΠEpi τiιν
Δ. έργασίας αύτοΟ Th. Zahn (f1933), 'Πάντες καθηyηταl τής Έρλάyyης,

καθως καi δ καθηγητης τής Δορ"Πάτης καi "Περί τήν έκκλησιαστικήv Ιστορίαν
άσχοληθεlς 'Ιωάννης Kurtz (f1870).

3.

Κατa τον Στεφαvίδην( 40 ) ή σuvτηρητική λουθηρανική θεολογlα τijς Γερ

μανίας έ'Πεκpάτησεν tν Νορ6ηγί~, ή σwτηρητική δΕ καλ6ινική θεολογία έν τf.ι

t

t

Γ αλλικf.ι Έλ6ετί~ ( 'λλέξ. Vinet
184 7, Φρειδ. Godet
1900). Ή μεσά
ζουσα θεολογικiι σχολiι άvτιτrροσωπεύεται έν Σκωτί~ ί.rrro τοΟ W. Robertson
Smith ( J 894) καθηγητού τijς Π. Δ., tv Δανί~ ί.rrro τοΟ Ίωάvνοu Lassen
Martensen ( J 884) σuγγράψαvτος Δοyματικήν καi Ήθικήv, έv ·ολλανδί~

t

δε ί.rrro τοΟ

Van Oosterzee

σuyγράψαvτος Δογματικήν, Βι6λικήν •ιστορίαv

τijς Κ. Δ., Πρακτικήν Θεολοyίαv, έρμηνείαν εΙς το κατa Ίωάννην.

4. Ή φιλελεuθέρα Θεολογία έπέδρασεν tv Άγγλί~ tn-1 τής μερίδος τής
Εόρείας 'Εκκλησίας (Broad Church), έκ τής άφιιττνιστικής ομωc; κινήσεως
τοίι Μεθοδισμοίί 11"ροέκυψεν έκεϊ ή Εύαyγελικfι μερίς, έξ ~ς 11"ροijλθεν ι'ι εΙς
καλ6ινισμον προσκειμέvη χαμηλή 'Εκκλησία (Low Church), καί έκ τάσεων
τrρΟς tπάνοδοv εΙς τiιν ρωμαιοκα:θολικiιν 'Εκκλησίαν ι'ι Όtφδρδειος κίνησις
των λεγομένων Τρακταριαvωv καΙ τώv έξ αίιrώv 11"ροελθόνrωv Τελετοφίλωv,
ι'ι έπιδράσασά έ'ΠΙ τ,ijς 'Υψηλής λεyομέvης 'Εκκλησίας, τής προσκλινούσης
τrρός τiιν άρχαίαν τής 'Εκκλησίας παράδοσιν. Έν Γαλλί~ μεταξύ των έκ11"ροσώ

-n>v

πωv της

φιλελεuθέρας

Γερμανικής Θεολογίας

καταριθμούνται

οΙ

'Εδουάρδος

Reuss ( t 18 91 ) καi Αίίγοιιστος Sabatier ( t t 901 ) . Καl tv ·ολλα:νδί~ τijς
Θεολογίας ταιίτης έκτrρόσωποι ί.rrrijpξav οΙ W. van Manen (f 1905) καΙ
Allard Pjerson <t 1896), όστις κατέθεσε το έκκλησιαστικον ΟΟ:ΠοΟ ίmοuρ
γημα:,

ι;;n

q

διότι τα φρονήματα αίποΟ δΕν σwε6ι6άζοvτο τrρός cΝτ6.

δQηιικειολοyικη Ζtολή.
Tijς δλης θεολογικής κινήσεως έν Γερμανί~ ι'ι εlκr4v σuμ11"ληροίίται καi
•g

διa παρατηρήσεων τινώv tη-i τής κατa τa τέλη τοΟ ΙΘ' αΙωvος &ναφαvείσης
θρησκειολογικijς σxoλijς(Religions-geschichliche Schule), τijς bιrοίας πρόδρο
μοι μtν ί.rτrήρξαv δ Παϋλος Lagarde (
18 9 J ) , καθηγητής των άvατολικώv

t

γλωσσώv έν Γοτίγηι καΙ b Hermann Usener (f 1905), καθηyητfις τijς έh
ληνικης tν Βόννr,ι, άρχηγοi δt οΙ θεολόγοι καθηyηταi τής Γοτίγyης Hermann

Gunkel (f 1932) ι<αi Γουλιέλμος Bousset (f 1920), τούς ό11"οίοuς ~κολοUθη
σαv μετα:ξu άλλωv καi δ καθηγητiις τijς Άϊδελδέρyης 'I ωάwης Weiss ( J 914),
καθως καi οΙ καθηγηταi τijς Ίέννης 'Ερρίκος Weinel (f 1936) καί Ernst

t

(38) "Evlt' dνωτ. σελ. 623.
(39) 'Εν. Ε. Stange, DieReligionswissenschaft der Gegenwart τόμ. 11
1926 σελ. 83.
(40) 'Έvi' dνωτ. σελ. 624-625.

-118Troltsch (f 1923).

·γπο τiic; σχολi}ι; ταύτης

κατa τον

Στεφαvί&,ν(41) δ

Χριστιανισμός τίθεται εΙς ίσηv μοίραv 'Π'p()ς τaς άλλας θρησκεiας, χαρακτη~

ριζόμεvρς ώς προϊον τi\c; έξελίξεως τών προηγουμένων θρησκειών καΙ μάλι
στα τού σuγιφητισμού τώv έλληvιστικώv χρόνων καi τοίί μεταγενεστέρου Ιοuδαϊ

σμοf.ι(42). Ποία ι'ι aξία τώv εiσηγήσεων της

Σχολijς τοοίτης δύναταί τις νά

σχηματίσ~ Ιδέαν τινcΧ λαμ6άνωv ίnr' Οψιv τiιv κρίσιν, τfιv ό1rοίαv δ tx τώv
ό:ρχηγώv αότής Bousset έξήνεγκε -περ'ί τού ίnro τοv τίτλοv Zum religionsges-

chichtlichen Verstandnis des Ν. Τ. lpyoυ τού Gunkel 6μολογώv, δτι σΙJVCXV..
τQ: τις εΙς αύτΟ θεωρίας cίnrερδαλόντως τολμηράς, συχνάκις μη Qποδεδειγμέ
vας:. καi δικαιολογών τούτο διa τής 1rpοσθήκης ότι cτοιούτο τι πρόγραμμα ~
χει &vαγκαίως καθ' έαvτο κάτι το προ6ληματικόν:.( 4 3),

~ Τό ΠQο-cειι~α-ν~ι.Ηό-ν ΗήQvyμα.

C?.·nς πρΟς το κήpuyμα θcΧ παpετηρούμεv, ότι f.λαδε τούτο σπουδαίαν ~
θησιν ίrrro τοϋ

Schleiennacher,

όστις διεκρίθη καi ώς σπουδαίος ·τοCι άμδω

vος Qθλητής, ώς μαρτvρείται ίnro τών εΙς δέκα δλοuς τόμους δημοσιεuβtντι.w

κηρuγμάτων του, έν τοίς δποίοις τiιν κεντρικήv θέσιν παρεχώρει πάντοτε εlc;
τον Χριστόν. Οίίτω προηλθε το vf:Dv κήρυγμα, δ1τερ καθ' ολόκληρον τΟv Ιθ'
αΙώνα brικpατεί tv Γερμανίq; ΕΧΟΥ τiιν άπr\χησιν αVroO καi εΙς τάς όλλας
προτεσταvτικaς χώρας. Θa ήδύνατο δέ τις έv αότ~ va διακρίvι:~ πέντε κύρια
pειίματα η ομίλους. Ό πρώτος δμιλος άποτελούμενος άπο σο6αράv άναλο
γίαν Ιεροκηρύκων trόvιζε το πρόσωπον τοΟ Χριστού καί τfιv Γραφήv κατά
τaς λοuθηραvικaς ομολογίας, προσδίδωv συχνάκις χαρακτήρα ομολογιακοv εlc;
το κήpuγμα. Κύριοι έκπpόσωποι τούτου εΤναι ο 'Ιωάννης Lδhe, Λοuδ. Hanns,
Κ. 1\lίinkel καi lξω τής Γερμανίας ο Α. F. Hums. Ό δεύτερος δμι~ος Μ
μεvε μέν εlc; το δμολογιακον στοιχείον, έτδνιζεν δμως ζωηρώς θέματα πρα
κτικά. Τούτου διαπρεπείς έκπρόσωποι ίmήρξαν ot Karl Caspari, Wilhe1m
Hoffmann, oi ό:δελφοi Max καΙ Emil Frommel κλ1r. Ό τρίτος όμιλος πα
ρουσιάζει έ'Πιδpάσεις πιεατικaς καί ol άποτελοVvτες <Xίrrov εΤναι κεκηρuyμέ
νοι έχθροi τοϋ 'Ορθολογισμού καί έκδηλοίισιν έμφαvείς έκκλησιαστικaς τάσεις.
ΕΙς τούτους καταλtyεται ο μvημοvευθεlς καθηyητfις Tholuck, περί τού δ
ποίου λέγεται, ότι «ότε Εζη, ~το ίσως ο άριστος Ιεροκήρuξ έν Γερμανίq;· δταv
δΕ άπέθαvεv, έγένετο αlσθητδν, δτι μ ία άπό τaς λεπτοτέρας φύσεις &τπ;λ
eεν... Ό τέταρτος όμιλος, d:'Ποσκοπών εΙς τόν έvαpμοvισμον θρησκείας καί
έπιστήμης, πίστεως κα'ί λογικοίί, δεv άιτέ6λεπε τόσον εfc; τήν άτrο τί\c; καρδίας
καi τής συνειδήσεως έπίδρασιv, όσον εΙς τiιν βαθεiαν &νάπτuξιν τών άληθειωv.

ΕΙς

τοίιτοv

Nitzsch

καταλέγονται

καΙ οΙ

μvημοvεuθtντες

καθηyηταί

Karl Imm.

κα'ί 'Ιούλιος 1\lίiller. Ό πέμπτος δμιλος χαρακτηρίζεται ώι; vεωrερι

στικός. Ό ό:vτιπροσωπεuτικώτερος τύπος αVτοίί εΤνσι δ Κάρολος Schwarz,
δ:πις tv τ~ κηρύγματι αύτοίί δέν θέτει μΕν εΙς δεuτεpεύοιισαv μοίpαv τόv Χρι
στόν, παpοvσιάζει όμως αότον άλλως ,-ως η ώς ή Β ίδλος κατa τiιv tχκλησια
στικiιν έρμηνείαν αύτί\ς. Κατa δέ τaς τελειrrαίας δεκαετηρίδας τού \θ' αΙ
ώνος καi κατa τό πρΟ τού πρώτου είιρωιrαiκοϋ 1r0λέμου βραχύ τμήμα τού Κ'
αΙώνος τό κrjpuyμα έτράπη "Πρός σuντηpητικωτέρας κατευθύνσεις. •Εθεσεv έπi
τής λυχνίας τaς κεvτρικaς άληθείας τού Χριστιανισμοϋ, έξάραν τaς τrpοϋπο
θέσεις καί τάς συνεπείας τί\ς tv Χριστ~ άπολuτpώσεως καί &vτιταχθέv πρός

(41) AVτ6tt. σελ. 622.
( 42) Πεοί τής Σχολής ταύ,;ης ΠQ6λ. Π. Μ2tQατσι.ώτοιu, Ή λεΎομένη &Qησιιιειο).ο..
γική Σχολή. Ά-fii\να.ι 1920.

(43) Πaoa L. Cl. Fillion, Les etapes du Rationalisme !κδ. β'Paris 1909.
σελ. 299 καt 302. Πλείονα. πεQ1. τών άσυστά.των DεωQιών τijς; Σχολijς; τα.~ tδε iν
Π. Τοεομπ:έλα., 'Ιησούς δ άπο ΝαζαQέτ ~Χδ. β' σελ. 121-125.

-119τaς vεωτεριζούσας τάσεις κατεπολέμησεv fvθεv μέv τι)v κέvωσιν τού Εύαγγε
λίου, fιv άπετόλμων οΙ έλεuθεριάζοvτες, εvθεν δέ τaς κατa τού Χριστιανισμού
τάσεις τοίι θετικισμοu. Κύριοι έκπρόσω-ποι τούτου εtvαι b μvημοvεuθεiς Θεό
δωρος Zahn, b Hennan Cremer, δ Έρvέστος Dryander b Έρνέστος Χρι
στιαvος Achelis καi άλλοι.

hoJ

q

~Η Ρωμα.ι.οχα..fJ.ολι.χιή δεολοylα. χα.ιά -ι:όν Ιθ' α.lQνα..
'Ως πρΟς τiιν ρωμαιοκαθολικiιv 'Εκκλησlαv θ(χ ήδίίvατο va σημειωθQ, δτι

άπο τώv άρχών τοu IΘ' αiώvος λαμ6άvει ή Θεολογία vέαv ώθησιν Uτro τήv
6-ποίαv σημειούται αlσθητη προσ-πάθεια -πρΟς έτrάvοδον εΙς τήv διδασκαλίαv
των Πατέρων, κcχθως καl εΙς τι)ν άρχαίαv φιλοσοφίαv καΙ ηΊν Σχολαστικήν,

έιτl -πλέοv δΕ καi πρός άvαχαίτισιv τοίι όρθολογιστικοίι ρεύματος καi τi'.w
δεC>ν

τf\ς

Ύmρκριτικi\ς,

άτιvα κατέκλυζοv τι)ν

Προτεσταvτικi)ν Δίισιv.

1-

Ύ-πό

τf\ς έν Τριδέvτ(ι) Συvόδου, ως είπομεv, fμεινεν άκαθόριστον το ζήτημα των tξou·
σιών τοίί πά-πα fvαvτι τώv έξοuσιC>v τ&v έπισκδπωv καi τ&w Συvδδωv. Το
άνώτερον κύρος tv ήΊ Έκκλησίq εΤχον α! Σύνοδοι η δ πάπας η συvηvωμένοι
Σύνοδος καi -πά-πας; Έ-πi πλέοv δέv εtχεv ά'Ποφα\Ιθη αύτη κατά τρό-πον σα
φή, ρητον καi άναμφίδολον έιτi τού έιτιμάχοv ζητήματος τής χάριτος καί τής
tλειιθέρας θελήσεως, ούδέ περi τοϊ.ι av ή Παρθένος εΤχε σuλληφθή άσπίλως
καί &vεu συμμετοχής εΙς το προπατορικοv άμάρτημα. Συγχρόνως καi ή Θεολογία
τών 'Ιησουϊτών έ:κλιvε πρΟς τον Ήμιπελαyιαvισμδv,κατεvεγκοίισα δειvά τραUματα
κατά τοίι Ίαvσενισμοίί έν Γαλλίq κατό: τοuς χρόνους τοϋ Λοuδο6ίκου ΙΔ' καi
άvαyαyοϋσα εΙς -περιω-πήν τfιν έv τQ Ήθικ~ περιπτωσισλογίαv (casuistica).
'Εξ έτέρου ή ά-πο τοίί I Η' αl&vος tπικράτησις τijς tλευθέρας σκέψεως καi γενι
κώς της θρησκευτικής άδιαφορίας ίιιrέθαλψαv τάσεις καi έv τQ ρωμαιοκαθολι
ΚQ έκκλησίq προς -περιορισμον τών έξοuσιωv καi τής δικαιοδοσίας τοϋ -πάτrα.
'Εν Αίιστpίq.: μάλιστα δ αVrοκράτωρ Ί ωσi)φ Β' προέδη εΙς μεταρρuθμ ίσεις,
παpασκεuασθείσας ίιιrο τοίί lργοu τοϋ Febronίus, δι' ώv mριωρίζετο ή έξοu
σία τοϋ -πάπα εΙς άιrλσίιv τι -πρωτείον, συvιστάμεvοv εΙς το vά δiδr.ι προς τοUς
άλλους έ1rισκόποuς μδvον συμδοuλάς καi προτροπάς. ΑΙ ανταί τάσεις έξεδη
λώθησαv καί &λλαχοϋ. Οίίτως οί Γερμαvοi καθολικοi έπίσκο'ΠΟι σwελθόντες
εlc; Ems τi,iJ 1786 προέτειvαv τον περιορισμον εΙς μεγάλην άι<τίvα τών έξοu
σιών τού πάπα, έv ΓαλλίQ: δέ παρομοία τις κίvησις έξεδηλώθη tvτδνως. Άνε
κ(mησαv tv τούτοις α! ύπο τών τάσεων τούrωv διατnιε6μεναι κινήσεις λόyφ
των Ναπολεονrείων πολέμων καΙ τής Γαλλικής έπαvαστάσεως. Έξεδηλώθησαv
δμως καί πάλιν κατό: τούς χρόνους τής εlρήvης. Καi tν μtν τ6 Γαλλίq έπρfιnο
στάτησαv εΙς τήν έπικράτησιv τούτων δ Lamennais, δ Lacordaίre, δ Montalembert καi άλλοι τινές. 'Αλλ' iι δι' έγκuκλίωv ( 1832 κα1 1834) mχρέμ6ασις τοίι πάπα Γρηγορίοιι I ΣΓ ήvάyκασε τΟν μέν Lacordaire νa περιοpι
σΕ*.\ εΙς τον άμδωvα, τοv Lamennais ν' άΠ"οσχισθQ τijς Έκκλησlcrς καi τον Montalembert vό: παίισr.ι έκδηλών lvτovoν έvδιαφέροv διά τά έκκλησιαστικά ζη
τήματα.

2.
τοίί

'Εν ήj Γερμαvίq: tξ άλλου κατό: τι)ν δειιrέραv κα'ί τρίτην δεκαετηρίδα
ΙΘ' αiC>voς άvεφάvη σχολή τις φιλελε.uθέ:ρωv ρωμαιοκαθολικών, διακρινο·

μέvη διά τι)ν μάθησιν καi τiιν διαλεκτικiιν δUvαμιν των άποτελσύvτωv αύτήν,
οΤτιvες lδωκαv vέav ώθησιν εΙς τaς άπο τοΟ δειπέρου ήμίσεος τοΟ παρελθόντος
αl&vος παρcχμεληθείσας Ιστορικάς σ1rοιιδάς. ΕΙς τiιν ώθησιν ταύrην σννετέ
λεσε τό: μέγιστα b προώρως ά'ΠoEJcxw;)v Ί ωάwης Mδhler (
1883), μαθητiις
τοίι Scltleiermacher
έν Βερολίνφ, καθηyητι)ς έv τ~ καθολικ~ θε.ολογικ~ σχολ~

f

τής Τuδίγyης καί εΤτα τού Movά)(ou, τοίί δποίοu iι έπίδρασις ώς θεολόγου
προσελκύοvτος διa τών τρόπων αύτοίι, άλλά καi αlχμαλωτίζοvτος διά τής δε
ξιότητός του ως διδασκάλου, έτι δΕ καί έ'Πι6αλλομέvσu διa τ&w lξαιρέτωv τα
λάντων του, ύ'Πήρξε μεγάλη. Κύριον lργον αύτοίί ύπijρξεν ij Συμβολική ( 1832),

-120ι;τις, ώς καταιτολεμοΟσα τόv Προτεσταντισμον διό: τώv δπλωv τής προτεσταν

τικijς tιτιστήμης, προύκάλεσεv δσον οι.iδtν άλλο καθολικόν έργον μεγάλην κί
νησιν μεταξu τών Διαμαρτυρομένων. 'Εν αίιτι;ί τήν διδασκαλίαν, δτι cδ πά
πας εΤvαι Uποτελής εΙς γεvικaς συvόδοvς νομίμως σuyκεκροτημέvας•, έχαρα
κτήρισεv ώς μοvομερf\, καΙ ύπεστήριξεv, ότι «αl δογματικαί ά"ποφάνσεις τώv
έπισκδπων,

συvηvωμέvωv

μετa τf\ς γεvικijς κεφαλijς καi

τοϋ

κF.vτροv αύτώv,

εΤναι άλάθητοι, διότι έκπροσωποϊιν τήv δληv έκκλησίαv». Εl'ς έκ τώv μαθητών
τού Mδhler
ίιτri)ρξεν δ Ί ωσήφ Hefele (f 1893), καθηγητής τής καθολικi}ς
σχολής τής Τuδίγγης καί εtτα έπίσκοπος Rottenburg, βαθUς έπιστήμων καί
σuyραφεύς τής εΙς έπτό: τόμους σποuδαιοτάτης 'Ιστορίας τωv σννόδωv. Τό
Μόναχον οUτω κατέστη ή έδρα τής φιλελευθέρας ταύτης σχολής καΙ δ διαση
μότερος άρχηγος αύτής ίmήρξεv δ 'Ιγνάτιος Dδllίnger (f 1890), σuyγρά
ψας Ιστορικa lργα κατa τοίί Προτεσταvτισμοϋ μεγάλης πολvμαθείας, μεταξύ
τώv δποίων προέχει το ίrrro τον τίτλοv Die Reformation (ι 846). ΕΙς μετα
γενέστερα δμως συγγράμματά του καΙ πρίν η Ελθι;ι εlc; σύγκρουσιν πρΟς τfιν
ρωμαιοκαθολικiιv έκκλησίαν λόγ(ι) τοu περi άλαθήτοv τοί) πάπα δόγματος, έξε
δήλωσε μεγάλην μέv έκτίμησιv προς τοv Λούθηροv, εlρηνικωτέρας δt διαθέσεις
ώς πρΟς τaς σχέσεις μετCι τώv Μεταρριιθμιστώv( 44 ).

3. Ύπο rοιαUτας περιστάσεις άvέ6αιvεv εΙς τον παπικοv θpόvov δ Πίος Θ',
όστις έv άρχ6 έπέδειξε φιλικaς διαθέσεις προς τοuς φιλελειιθέρους καθολικοuς
της Γαλλίας. Άναγκασθείς δμως ν' ά"ιτομακρυvθ~ τής Ρώμης καί νό: καταφuyι;ι
εΙς Γαέταν, δταv διa τών Γαλλικώv λογχών άιrοκατεστάθη ( 1850) εΙς τήv
Ρώμην, παρcυσιάσθη όλως διάφορος κατά τε τaς σκέψεις καί τaς τάσεις καi
τοι)ς σκσποUς αύτσίι. ΚαΊ κατa μtv ΤΟ\/ Δεκέμ6ριον τού 1864 έξέδωκεν Έγ
κύκλιοv περιέχουσαv έκτενιϊ σύλλα6οv πλανών, έv τ~ δποί~ κατακρίνονται 6yδοήκοvτα πλάvαι, αίτιvες eα ήδύvαvτο νό: περιληφθώσιν ίπrό τοUς τίτλους 'Ορ

θολογισμός, 'Εθνικισμός (Ν ationalismus), 'Ελευθεροφροσύνη καΊ Πανθεϊσμός.

Διa ταότης έv σvvδuασμci> καί προς προτέραv τrva έγκύκλιοv Γ ρηγορίοv I Στ'
καΊ

'lfpOς προηγηθείσας

έπιστολaς

αύrοίι τοίι

Πίοu Θ'

παρημποδίζοvτο αi

διεισδUσεις τώv νεωτέρων όρθολογιστικώv ίδεών εΙς τήv ρωμαιοκαθολικfιv έκ
κλησίαv, μεταξu τών θεολόγων τής δποίας εΤχον σημειωθη έπιδράσεις τής έv

Γερμαvί~ ίδεαλιστικιϊc; φιλοσοφίας τοίι 'Εγέλου. Οϋτως δ Γεώργιος Hermέs
( 1775-1831 ) καθηγητής έν Munster καί Βόνντ;t t6ε6αίου έπί κιvδύvφ τοΟ
έκκλησιαστικοv κύρους, ότι ή δογματικiι διδασκαλία ήδύvατο νΟ: άτrοδειχθ6
φιλοσοφικώς, άλλa κατεκρίθη ύπδ τε Γρηγορίου ΙΣΤ' (1835) καί Πίοu Θ'
( 1847). Ώσαύτως ιcαί τοίι Άvτωνίου Gίinther
1863) κσrεκρίθησαv έv
Ρώμτ;t ( 1857) α1 περί Τριάδος, έvανθρωπήσεως καΊ δημιοvργίας διδασκαλίαι.
Τaς έ'Ιfικινδύνοιιc; δμωc; ταύτας διεισδύσεις τοΟ Όρθολογισμοίι κατεπσλέμησε
μάλιστα ή σύνοδος τού Βατικαvοίι τονίσασα κατηγορηματικώς τοv δτrερφuσι
κον χαρακτήρα των δογμάτων καΙ διαγράψασα τa όρια τώv σχέσεων μεταξu
φιλοσοφίας καί θεολογίας, μετ' άκρι6είας δε δογματικής έξάρασα το κΟρος
καί η)v έξοuσίαν της 'Εκκλησίας έν τc!> καθορισμc!> καί τ\1 άvαπτύξει των δο

(t

γμάτων.

4.

Ή έv Βατικανι4> σίιvοδος ήρχισε τaς tρyασίας αUτήc; ήΊ

8

Δεκεμ6ρίσu

1869 'Παρόντων 719 μελών. Έv τij πρός σύγκλησιv δ' αύτής Έγκuκλίφ τfiς
29 'Ιοwίου 1868 καθωρίζετο ώς σκοπός αύιής ή καταπολέμησις τώv συγ
χρόνων πλανών, ώς ή

tv

Τριδέvτφ σύνοδος κατέκρινε τaς πλάνας τοCι Πρστε

στατισμοίί. Ό πάπας έξ δ:λλοu εΤχε 'Προδιακηρύξει, ότι άσφαλΕς μέσον πρΟς
έπίτεuξιv τοίι σκοπού τούτου ήτο δ καθορισμος ώς δόγματος τοΟ παπικού
άλαθήτου, τοίίτο δε ύτrεστηρίζετο καΊ Lrιr' άΛλων έπισκόπωv καΙ όπαδώv τοίί
άλαθήτου. 'Αλλ' έξ αύτού προεκλήθη ή έξέyερσις τrlιν φιλελευθέρων καθολικών,

( 44) ΠQ6λ. Ficher
628.

σελ.

εvtt• dνω-τ. ι1ελ.

536-538

καl Β. Στεφανίδοιυ ~vtt' dνωτ.

-121οΤοι δ Dδllinger, δ Friedrich καί δ Huber τού Πανεπιστημίου τοίι Μονά
χου, καθως καi δ έπίσκοπος τής Mayence Ketteler, δ Maret κοσμήτωρ της;
θεcλdyικής Σχολής τών Παρισίων καί άλλοι. ΠαρcΧ τaς διαμαριτυρίας έν τ{\
σuvόδ(ι) τοίι Βατικαvοίι πολλών Ι:κ τής μερίδος ταUτης τών φιλελευθέρων αδτη
καθώρισεν ώς δόγμα, ότι δ πάπας, δταν άποφαίvηται έπισήμως καl

ex ca-

cώς ποιμήν καi διδάσκαλος πάvτωv τώv Χριστια~ εΤναι άλάθητος.
Οίίτως ι'\ σύνοδος, olovεi αιίτοκτοvοUσα, κατέλυσε τό κuρος καi τήν έξουσίαv
τών έπισκόπωv έν συvόδφ άποφαινομένωv καΙ al άποφάvσεις αότής δέν εΤχον
ώς προο.ίμιοv τούτων το τής έν Τριδέvτφ συvόδου: «Ή \ερCι καi άγία, οlκΟIJο

thedra

μεvικi) καi γενική σύvοδος διδάσκει καi άποφαίνεται ... •, άλλΟ: dιμείς δ Πίος

I ',

τfiς Ιεράς συνόδου έπιδοκιμαζούσης, διδάσκομεν καΙ άιτοφαινόμεθα ... ~. Ή έ11vοια δέ τού vέov τούτου δόγματος ήτο, δτι δ πάπας προσωπικώς καi Ιδιωτι
κώς έvεργών η διδάσκωv δΕν εtvαι άλάθητος, άλλΟ: μόvον δταv έπισήμως καi
έκ καθέδρας άποφαίνεται περl ζητητμάτων άφορώvτωv εΙς το δόγμα καΙ τήv
ήθικήν, άσκώv τήν δικαιοδοσίαv αύτοϋ ώς νομοθέτου καΙ διδασκάλου, εΤvαι
άλάθητος.

'Αλλ' δ Πίος I' f\δη άπο τής νεανικής αύτοϋ ι'ιλικίας ήτο έvθουσιώδης λά
τρης τής Παρθένου καΙ Θεοτόκοv Μαρίας, εlc; α&rήν άποδίδων τiιν άπό πολ
λώv κινδύvωv καΙ της έπαvαστατικής θιιέλλης διάσωσιv cώrοϋ. Δια τοiίτο ήδη
διαμέvωv έv Γαέτr,ι κατά το έτος 1849 άπέλυσεv έγκύκλιον πρΟς τούς έπισκό
πους προκαλών τοότοιις ν' άποφαvθώσιν έπ\ τοϋ ζητήματος τής άσπίλοv συλ
Μψεως τής Παρθένου. ΕΙς ταUτην τά δύο τρίτα τών έπισκότrων άπήvτησαv,
ώς δ πάπας έπεθύμει. ·Αλ'λοι δμωc;, περιλαμ6αvομένων τώv Γερμαvώv καi
Γάλλων έπισκόπων, άπήvτησαν άρvητικώς. Ή σύνοδος τοίι Βατικαvοίι έιτεχιJ..

ρωσε καi το δόγμα τοϋτο, όπερ δ πάπας διa τijc; ~γκuκλίου αύτοϋ cineffabilis
Deus~ τής 1Ο Δεκεμ6ρίου 1854 εΤχε καθορίσει διακηρύξαc;, δτι cι'ι Παρθένος
Μαρία άπο τής πρώτης στιγμής τής συλλήψεως αότής διa μοναδικής τού Πα\1τοδυvάμοu Θεοϋ χάριτος καi προνομίου, καi διa προλήψεως (intuitu) τών
άξιομισθιώv τοο 'Ιησοv Χριστοϋ τοίι Σωτijρος τοϋ άνθρωπίνοu γένους, διε
τηρήθη άμέτοχος παντός σπίλου τής προπατορικής έvοχής).
5. Κατa Πιv διάρκειαν τώv περί άλαβήτοv τοίί πάπα συζητήσεων έν τδ
σuvόδφ δ Dδllinger fγραψεν, δτι άρθρον τι πίστεως πρέπει οlι μόνον νa έπι
δοκιμάζηται ύπό τώv έπισκόπωv συvηvωμέvωv μετa τού πάπα, άλλ' ι'ι οlκοv
μεvικότης αότοίί va άvαγvωριζηται καΙ νά έπικuροϋται VπΟ τijc; ολης hcκλη
σ ίας. Αότός δε καi δ Friedric έπί κεφαλής τεσσαράιcοvτα δύο καθηγητών τοϋ
Μονάχου δημοσί~ διεμαρτuρήθησαv• κατά τοίί ψηφίσματος περί άλαθήτοu τijς
έν Βατικαv~ συνόδου. Οϋτωc; fίρχισε το κίvημα τώv Παλαιοκαθολικώv, το ό
ποΙον άπό τής Γ ερμανίαc; δι εδόθη καί εΙς τfιν Έλ6ετίαν καί έν τι νι μέτρφ καί
άλλαχοϋ. ΟΙ Παλαιοκαθολικοί, έπί κεφαλής τώv δποίων οόχi εύθUς έξ άρχήc;,
άλλ' δταv άφωρίσθη ύπό τοίι πάπα, έτέθη δ Dδllinger, εlσήγαγον καί άλ
λαc; τιvCι:ς μεταρρuθμ ίσεις έν ταic; κοιvότησιν αύτών, τοιαίιrαι δε όπijρξαν ι'ι
τrαροχfι τοι') ποτηρίου τijς Εύχαριστίαc; καi εΙς τοUς λαϊκούς, ι'\ κατάλυσις τijc;
άγcχμίας του κλήροv καί " χρήσις τής λαλουμέvης γλώσσης έν τδ λατρεί~( 4 δ),
6. Ώc; πρΟς τfιv άλλην συyγραφικfιν κίvησιν, τiιν σημειωθείσαν έv τδ ρω
μαιοκαθολική έκκλησί~ κατά τΟν αfώνα τοϋτοv, διεκρίθησαν έν ταίς Ιστορικαίς
σποuδαϊc; καi τ(\ έκδόσει νέων πηγώv της έκκλησιαστιι<ι;ς Ιστορίας οΙ έπόμενοι:
Ό Ίωσι)φ Hergenrδther
1870) καθηγητής tν Βυρτσ6ούρyr,ι καΙ fπειτα

(t

καρδινάλιος,

όστις

σuvεπλήρωσε τό περi

'Ιστορίας τών συνόδων fργον τοϋ

προσθέσαc; εΙς cώro δύο τόμους συvέγραψε δέ καί τετράτομοv έκκλησια
στικι)ν Ιστορίαν, καθώς καΙ βιογραφίαν τού Φωτfου, τήν δποίαν δ Στεφανίδης

Hefele

χαρακτηρίζει ώς άληθΕς μεταλλείον γvώσεωv( 46 ). Ό •Αγγελος Mai

( 45) Fisher ~ν~'
( 46) 'Ένft' άνωτ.

άνωτ. ι1ελ.
<1ελ. 628.

539-544.

<t

1854),

-- 122 γεvόμενος εtτα καΙ καρδινάλιος, όστις ώς βι6λιοθηκάριος τijς Άμ6ροσιανι;ς βι6λιοθήκης Μεδιολάνωv καi εΤτα ώς διευθuvτiις τής βιβλιοθήκης τοϋ Βατικανού
έκαμε γοvίμους μελtτας έπi τώv παλιμψήστων χειρογράφων, έκδόσας δέιια τό

μους ίιπο τiιν έπιγραφfιv

Scriptorum veterum nova collectio, έτέρους δέκα
Spicilegium romanum, έξ άλλους έπιγραφομένοι.ις Sanctorum
Patrum nova collectio καΙ άλλα. ΜετCι. δΕ τηv ύπο τιϊς Γαλλικής έπαvα
ίrιτο τον τίτλον

στάσεως διάλυσιv τοϋ
μοvαστηρίιι> Solesmes

τάγματος τωv Μαvρίκωv &vασνvεστήθη τοίίτο tv τ<ϊ>
καΙ άρχεται iι νέα περίοδος αότοϋ, f1τις κατa

( 1837)

τον Στεφαvίδηv( 4 1) δΕ.v εΤναι τόσον έ:νδοξος ώς iι παλαιά. Ό σπουδαιότερος
tκ τών τού τάγματος τούτοιι ίrπήρξεν δ

ct

Γάλλος καρδινάλιος 'Ιωάννης

Pitra

δστις έξtδωκεν εΙς τέσσαρας τόμους το Spicilegium Solesmense,
τΟ όκτάτομον Analecta sacra SpiciJegio
Solesmensi Parata, το δίτομοv
Analecta novissima καΙ άλλα.

1889) I

7.

Ή παραγωγη έξ άλλου δογματικωv συγγραφών ύπι1ρξε δαψιλεστέρα. Ό

Ί ωάννης Perrone ( 1 794-1 8 7 6) έξέδωκε μεταξι) άλλων το έvvεάτομ~ δογμα
τικοv έ:ργοv cnίτοϋ Praelectiones Theologicae, όπερ έσημείωσε 34 έκδόσεις.
Έν τct> μεταξu δ πάπας Λέων /Γ' έπl τ~ σκοπ~ τοιJ να άvεγείρr.ι φράγματα
δuσιιπέρδλητα εΙς ηΧς καvτιανaς καΙ έγελιανaς έπιδράσεις έπέδαλε διό: τής

'Εγκυκλίου αύτοίi

Aeterni Patris ( 4

φιλοσοφίας τοίί Άκuινάτοu.

Αί.ιyούστοιι

187 4) τiιν σιrουδiιν της

Περί τών πολυπληθών δογματικών, αίτινες κατa

την κατεύθννσιν ταlίτην σννεγράφησαν, δύναταί τις νa λά6ι;ι Ιδέαν τιva άνα·
τρέχων εfς τr)v ήμετέραν Δογματικήν( 48 ).

8. Ώς πρΟς δΕ το κήρvγμα άξιοσημείωτον σταθμον έv ή\ έξελίξει αότοϋ
έσημείωσεv ή δρaσις τοίί μετέπειτα γενομένου έπισκόποu τοίί Regensburg
'Ιωάννου Μιχαfιλ von Sailer, όστις ύπι1ρξε βαθέως θρησκειιτικη φύσις καΙ
ίσχυρc)ς θεωρητικος εΙς τον χαρακτήρα καί έδείκvuε βαθμόν τινα συμπαθείας
πρΟς τi)ν κατCι. τaς άρχΟ:ς τοί)

Ιθ'

αΙώνος κρατοίiσαv μuστικi)ν κίvησιv, δΕ.v

διέκειτο δ' έχθρικώς καΙ προς τοος προτεστάvτας. 'Εκ
σχηματισθείσης Σχολής παροuσιάσθησάν τινες, οίτιvες
σμιοv Χριστιανισμον έναντίον τού ρωμαιοκαθολικισμοίί
(Μαρτϊvος Boos, 'Ιγνάτιος Lindi, 'Ιωάννης Gossner)
έπίδρασιν έκ τοί) προτεσταντικού κηρύγματος.

τής 1rερl τοv Sailer
tτόvιζον τον παyκό
άλλων. 'Άλλοι τινές
ίιπέστησαν βαθιιτέραv

Ό γαλλικός έξ άλλου άμ6ωv

δΕ.ν παρουσίασε τfιν αύτi)ν άκμήν,τi)ν δποίαν καΙ δ yερμανικός.Πρωτεύοιισαν θέσιν
μεταξu των διακόνων αίιτού κατέχει άναμψι66λως 6 Ί ωάννης Βαπτιστης 'Ερρί
κος Lacordaire. Έπi τa ίχνη αίιτοίι έ6άδισε καΙ 6 προσχωρήσας εΙς τούς Πα
λαιοκαθολικοίιc; Ύάκιν&ος Loison. ΕΙς την Άγγλίαν μεταξu άλλων διεκρίθη

δ προσχωρήσας εfς τοv Καθολικισμον tκ τfις Όξφορδιανι1ς κινήσεως 'Ιωάννης
Έρρiκος Newman ( 1801-1890) όνομασθε.Ις ίιπο τοίi πάπα καί καρδινάλιος.
9. ΠαρCχ τΟ: ληφθέντα έν τούτοις μέτρα ίrπο τής παπικι1c; έδρας ή ψιλελεu
θέρα θεολογικη τάσις tξηκολούθησε, ίιπ' αύτijς δΕ tδημιοuρyήθη κίνησίς τις,
τής δποίας προέστησαν έv Γερμανί~ δ Hermann Scbell ( 1897) καθηγητής
έν Βuρτσ6ούργι;ι καΙ ο\ καθηγητα1 τής έκκλησιαστικής \στορίας F. Krauss,
F. Funk καΙ Α. Ehrhard καΙ άλλοι τινΕς έν Γαλλί~ (Loisy), Ίταλί~ κα1
άλλαχοΟ. Έvτεϋθεν έκαλλιεργήθησαv ψιλελεύθεραι καΙ δρθολογίζοuσαι τάσεις,
τaς δποίας ίιπο τήν όνομασίαv modernismus, δι' οδ εfσήγετο ή καντιανη φι
λοσοψία καΙ δ άyvωστικισμος εΙς η1ν θεολογίαν, κατέκρινεν δ 1rάπας Πίος δ Ι'
δι' tγκιικλίου, έκδοθείσης τct> 1907.
Τ οσαίίτα καΙ περ\ τής ρωμαιοκαθολικής θεολογίας κατa τον I θ' αΙώνα,
έπισψραγίζοντα την όλην έπισκόπησιν τής ιστορίας τής Θεολογίας ά-πο τοu
-τrρώτου μέχρι τέλους τοv δεκάτου ένάτοu αΙώνος.

( 4 7)
(48)

Αύτό-ιt. σελ. 629.
Τόμ. Α' σελ. 64.

ΕΙΣΑrΩrΗ

1.

ΌQι.αμος ..:ή ς •Ε,χvχλοπα.ι..εle.ς χα.l l11-νοι.α. α.iιι:ής.

1.

Ό δρος Έγκυκλο'Ιtαιδε(α εtοήχθη τό 'Ιtpωτον 'Ιtιθανως ύ'lto τοϋ

κατa τον

8'

αtωνα μ. Χ. άκμάσαντος ίατροϋ Γαληνοϋ. Έσχηματίσθη

δΕ. διa της είς μίαν λέξιν συνθέσεως της φράσεως «~ έν κύκλφ 'Ιtαι
δεία». 'Εγκύκλιος δε παιδε(α

fl

έγκύκλια μαθήματα η έγκύκλιος ά

γωγη έλέγετο 1tαp' 'Έλλησι το σύνολον των γνώσεων, αίτινες ά'Ιtε·
τέλουν την πα(δευσιν 'Ιtαντός έλευθέρου άπό της γεννήσεως αύτοϋ

άνδρός, και τaς δ'Ιtοίας ωφειλεν οδτος να έκμάθn. ώς έλεύθερος
'Έλλην( 1 ), 1τplν

fl

είσέλθn, ώς ένεργόν μέλος είς τήν κοινωνίαν η

έ'Ιtιδοθfi εtς την σ1τουδην καt την καλλιέργειαν είδικοϋ τινος κλάδου

τfjς άνθpω1tίνης γνώσεως. Πρός την έγκύκλιον δέ 1τaιδείαν η άγωγην
των ·ελλήνων άντα1tεκρίνοντο παρCι Ρωμαίοις αί
aι·tes

ingenuae,

artes liberales

η

αίτινες ώς ά'Ιtοσκοποϋσαι εtς τήν άνψττυξιν τfjς φόσε

ως τοϋ έλευθέρου άνδρός, ~τοι είς την

humaniora studia

η

humaniores artes,

humanitatem αύτοϋ, έκαλοϋντο
τοϋ δροu humanitas άντιστοι

χοuντος 1τpος τόν έλληνικον δρον 1ταιδεία άνθpω'Ιtιστική.

2.

•Η παιδεία αϋτη ώνομάσθη καi. έλευθέρα

(artes liberales),

διότι

άπέ~λεπεν, ώς είπομεν, είς την βελτίωσιν και 1τpοαγωγην τοϋ έλευ
θέρου άνθpώ'Ιtου και ώς έκ τοότου ά'Ιtέκλειε πάσας έν γένει τaς ύ'ΙtΟ
τοu 'Αριστοτέλους ( 2 )

χαρακτηριζομένας ώς «βαναύσους τέχνας:.,

τας ά'Ιt~λε'Ιtοόσας είς τήν συντήρησιν και θεpα7tείαν τοu σωματικοϋ
βίου, είς τας δ1tοίας f[δει να έ1τιδίδωνται οί δοϋλοι. Αί βάναυσοι τέ
χναι αδται καl μόνον gδει να διδάσκωνται είς τούς δοόλους, αί έπι·

στημαι δέ α[ εόρύνουσαι τόν νοϋν καί έξευγενίζοuσαι την ψuχην έ'Ιtε
φυλάσσοντο εtς τούς 'Ιtαίδας των έλευθέρων άνθρώ'Ιtων.

3.

Πρός την έyκύκλιιον 1tαιδείαν των άρχ~(ων ·ελλήνων καt Ρω

μαίων άντιστοιχοϋσι κατα τόν μεσαίωνα τα καλούμενα

trivium και
quadrivium, τα ά1τοτελοϋντα τCcς έmex artes liberales. Έκ τοότων τό
μέν triviιun περιελάμ~ανε τας τρείς 'Ιtεpι τό λέγειν διατρι~οόσας τέ

χνας, ~τοι την Γραμματικήν, τι')ν Διαλεκτικι')ν καl την Ρητορικήν, το δέ
δεύτερον τας τέχνας περi. το άριθμεϊν και ύ1tολογίζειν, f\τοι την Μου
σικήν, Άριθμητικήν, Γεωμετρlαν και Άστρονομίαν( 3 ).

(1)
(2)

Άριστοτέλοuς •Ηflιχά.
Πολιτικά. 8. 1.

5. 6.

(3) Παρά. τφ Lange (Grund:ι:iss der theolog. Encyclopedie ~ 2 iιποσ. 1,2)
αt έπτά artes liberales όριζονται ώς έξης: Trivium: Grammatica loquitur,
Dialectica vera docet, Rhetorica verba colorat. Quadrivium: Musica canit, Arithmetica numerat, Geometrica ponderat, Astronomica colit astra.

-124Κατa τοuς νεωτέρους χρόνους τα πράγματα ~λλαξαν οόσιω

4.

δως. Καταρyηθε(σης δια τfjς έπιδράσεως τοΟ Χριστιανισμοu τijς δια

κρ(σεως μεταξιJ δούλων καi έλευθέρων tΊ παιδεία κατέστη κτημα
κοινόν καi ούδεiς έμποδίζεται ύπό της κοινωνικης αύτοΟ θέσεως ~

της οtκονομικης του καταστάσεως να έπιδοθft εtς την κατάκτησιν
αύτijς. Έπi πλέον κατα τοιJς νεωτέρους χρόνους ~ρχισαν σταθερώς
να αύξάνωνται αί έπιστημονικαi γνώσεις, ηύρίινθη δ Κύκλος των έ'Πι
στημων, οδτω δέ, ένω δ δρος έγκύκλιος παιδεία έξακολοuθεί να ση
μα(νn καi τάς yενικας προπαιδευτικας γνώσεις (π. χ. ή έν τοίς Γu
μνασ[οις ΟΟτοκτωμένη έyκύκλιος μόρφωσις άποτελεϊται έκ στοιχε(ων
πασων των έπi μέροuς έπιστημων=Κλασσικαi γλωσσαι, ξέναι yλώσ

σαι,

Φυσική,

Χημεία,

·ιστορία,

'Αστρονομία,

Λογική, Ψυχολοy(α

κλπ), δ δρος έyκuκλοπαιδεία κατήντησε να σημαίvrι τό μέν τόν κύ

κλον των Άκαδημα'ίκων έπιστημων, το δε δλόκληρον τό πεδίον μιας
έκάσrης έ'Π'ιστήμης.

5.

Οδτως Ιtχομεν τάς γ ε ν ι κ α ς

ρ ι κ άς

έγκυκλοπαιδείας καl τάς

μ ε

έyκυκλοπαιδε(ας. ·Η yενικη έyκι.>κλοπαιδεία περιλαμ~άvει

γνώσεις yενικaς έξ δλων των έπιστημων. ΤοιαΟτα εtναι τα διάφορα
έyιωκλοπαιδικά λεξικά, τά είς διαφόρους γλώσσας έκδοθέντα. Π. Χ·
Γαλλικι)
fιμων
κόν

έσχάτως

Μεγάλη

Έγκυκλοπαιδικόν

φέρονται
κι)ν

Έγκυκλοπαιδε(α, Βρεττανική

είς τaς

έττi

μεταξιJ

της

κλοτταιδεία είς

κλττ.

Έyκυκλοπαιδεία

μερικαt

έπιστήμας.

θεολοyικήν
Πρέττει

έννοίας,

τά

Αί

μέρους

Έyκυκλοτταιδείαν,

Έyκυκλοτταιδε(αν
σις

·ελληνικη

κλπ.

καθ'

γενικά ~

Έγκυκλοτταιδεία καl παρ'

Οδτως

νά

Λεξι

γίνεται

ά'τtοδίδομεν

άνα

έχομεν Ίαrρι

Έyκυκλοπαιδείαν,

δμως
~ν

καί

Έyκυκλοτταιδείαι

σαφι)ς

τόν

Νομικι)ν
διάκρι·

δρον

Έγκυ

μερικά ταϋτα συγγράμματα,

έν οtς

άποθησαυρίζεται τό όλικόν της άνθρωttίvης γνώσεως, τό άναφερό

μενον είτε εtς τό σύνολον των έττιστημ&ν είτε είδικως είς ώρισμέvην
τινα έπιστήμην, και της έννοιας, καθ' ~ν χρησιμοποιείται δ δρος ττρός
δήλωσιν τοΟ ίδίου μαθήματος τοu άναψερομένου εtς τι)ν όποτύττωσιν
έκάστης έπιστήμης ώς συστήματος έξ ώρισμένων μερων και μαθημά
των, φυσικως καl λοyικως πρός άλληλα σχετιζομένων, άποτελοuμέ

νου και τι)ν άρμ6ζουσαν θέσιν έν τι{) καθόλου κύκλφ των έπιστημών
καταλαμ~άνοντος.

6.

·Η Έγκυκλοπαιδεία, ιJφ' ~ν ~ννοιαν ένδιαφέρει fιμcχς f\δη δέν δια

τρί~ει περι τι)ν συλλοyι)ν καί παράθεσιν κατα τα στοιχεία τοί} ό:λφα

~ήτοu της άδιατάκτου δλης μιας~ πασών των έmστημωv

και τήν

άποθησαύρισιν αότf]ς εtς Λεξικα μάλλον ~ fjττον γενικa ~ είδικά, έκ

τενέστερα

fi

συνοπτικώτερα. ΤοUτο εtναι ~ργον τών λεγομένων «Πρα·

γματικων Έyκυκλοπαιδειων

clopaedie).

(Real-Encyclopaedie

fi

Maιerial

Ency-

Αι έν ή\ κυρ(~ τοu δρου έννοίq: Έyκuκλοπαιδείαι, είς εί

δικι)ν συνήθως έπιστήμην μ(α έκάστη τούτων ό:ναφερομέvη, έτrισκο
ποΟσι μέν γενικώς τήν έκτεvη και άδιάτακτον δλην και διακρι~οuσι

-125τό ό'Ποκείμενον της οίκείας έκάστη έ'Πιστήμης, σuvοψίζοuσι δέ. καί
διατάσσουσι την uλην ταύτην φυσικώς καί λογικώς 'Πpός καθορι
σμόν τών κλάδων καΙ. τών μαθημάτων τfjς 'Περί fιν δισ.τρ(~ουσι έ'Πt
στήμης και διά τi)ς κοινflς των μερών τούτων άναφορaς και συσχετί
σεως πρΟς τό κοινόν ό'Ιtοκεtμενον σuγκροτοGσι και ύ'Πογράφουσι τό
σύστημα τi)ς οίκείας έ'Πιστήμης. Παρ' αόταϊς κρατεί δ ό'Ποτu'Πωτικός

u 'Π ι κ α ι ii ό 'Π ο τ u 'Π ω τ ι κ α ι έγ
(Formale Encyclopaedie). Έτι:ειδη δέ μεταξύ των σκο

χαρακτηρ, διό και λέγονται
κυκλο'Ιtαιδεϊαι

τ

'Πών, οΟς προτίθενται, εtναι καί ή ό'Ιtόδειξις της μεθόδου τfjς σ'Ιtουδflς

της οίκείας έτι:ιστήμης, διά τοΟτο καλοϋνται και Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ία ι.
Έφ' δσον δΕ δ:-ιτοκλειστικώς 'Περί τόν σκο'Πόν τοΟτον διατρίΘουσι κα
λοGνται καί

Ό δη γ ητ ικ α

(.

Ύ 'Πό την κυρίαν ταότην τοϋ δρου

έγκυκλο1ταιδεία ~ννοιαν 'Πρ&τοι ποιησάμεvοι την χρflσιν αότοϋ ότrflρ
ξαν ο[ νομικοί, καί μετά τούτους ο[ ία-τ:ροί, τρίτοι δΕ οι θεολόγοι.

Καί εtς μέν την Νομικην εtσήχθη δ δρος ό1τό τοΟ

Putter,

εlς δέ. την

lατρικην ό'Πό τοΟ

Boerhaaze (1668-1738) καt είς τήν θεολογ[αν ό'Πό
Sam. Mursinna έν τφ σuyγράμματι αότοϋ: «Primae lineae encyclopaediae theologicae in usum praelectionιun ductae~ (1764) ( 4 ).
7. Ή έγκuκλο'Ιtαιδεία τi)ς θεολογίας κατά ταϋτα εtναι οόχί κλά
τοΟ

δος τις

f\

έτι:t μέ.ρους μάθημα της θεολογίας, ά.λλ' αιJτη ή θεολοy(α

μετά τοΟ οόσιαστικοΟ αότης περιεχομένου, gν

cornpendium

τίjς θεο

λογίας, έπιτομή τις αότfjς. Έτι:αyγελλομένη δέ. την ότι:οτύτιωσιν της
θεολογίας ώς έ'Ιtιστήμης, σuγκροτοόσης ίδιον σύστημα, ζητεί νά ά.

κρι~ώστJ, τι:ώς ά.'Ιtό τοΟ ότι:οκειμέvοu τής θεολογίας ώς ά'Πό κέντρου
έξέρχοvται τά θεολογικά μαθήματα εtς εύρuτέρους κλάδους !ντασ
σόμενα, τίνα τών έ κάστοτε τι:ρο<!Ιαλλομένων μαθημάτων dvήκοuσι φυ
σικώς και ά:ναγκα(ως εtς την θεολογικήν έτιιστήμην και δύνανrαι vά
άτι:οτελέσωσι άντικε(μενα ίδίας και κεχωρισμέvης στιουδfις, τ(ς ή σχέ

σις τών μερών τούτων της θεολογίας πρός τε d'λληλα καl πρός α1J
την την θεολογ(αv, 1τοία δέ ή σχέσις της θεολοy(ας 'Πρός τάς λοιτι:άς

!πιστήμας. Παρέχει οuτως ή Έγκυκλο'Παιδεία τfις θεολογίας εύσύν~
ο'Πτόv τινα καί εύκρινη είκόνα αότης, σuyκεφαλαιοϋσα δέ τά καθ•
~καστοv καί ότι:οδεικνύουσα την τάξιν καί στιοuδαιότητα αύτών έν
τφ τιεδ(φ τής θεολογικης έ'Ιtιστήμης, τοϋ ό'Πο(οu τά δρια διαγράφει

έ'Πακρι~ώς, είσάγει εύθύς έξ dρχης τόν στι:οuδαστfιν της θεολογίας
εtς τούς διαφόρους κλάδους και τα μαθήματα αϋτης καί 'Παρασκευά
ζει αότόν εtς την ίδιο'Ιtοίησιν της έ'Πιστήμης, ά"Ιtοτελοϋσα "Ιtαρασκεuα
στικην καt συγκεφαλαιωτικήν άμα της δλης θεολογ(ας διδασκαλ(αν.

(4)

Ό οQος Έγκuκλοπαιδεία εfς δήλωσιν τοϋ κύχλοtι πασών τών έπ,στημών

έχQησιμοποιή~ τό ΠQώτον Vπό τοϋ

Martinius (1606) έν τψ έQyφ α~τοiί Idea methodica et brevis encyclopaediae sive adumbratio universitatis • e1'tα δέ ύπο τοi'ί Alsted εtς τήν Encyclopaedia septem tomis distincta 162ο.
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2.

Τό (ηποκεlμεvοv τής 1Jιεολοvικής ·Εvκvκλοπαιδεlας ~, ιιχέιιει.
πιιός τάς χgιιιτιαvικάς dμολοylας.

1.

Είς τaς άλλας πραyματικaς καί έπl μέρους Έγκuκλοπαιδείας

εΙvαι είJκολον νa καθορισθfi τό ύποκείμενον αύτών, διότι αοται, πλήν

της θεολογικfjς, εχουσι παρa πάσι σχεδόν τό αύτό περιεχόμενον.
Δέν εΙναι άλλη έπi. παραδείγματι ή έλληνικη ίατρικi] η νομικi] καΙ.

άλλαι α[ γερμανικαi. η αί άγγλικαί η αί γαλλικαί. Ι}ροκειμένοu δ

μως περi τfjς θεολογικfj(; Έγκuκλοπαιδείας άντψετωπίζομεν δυσ
κολίας τινάς, καθ' δσον έν ταϊς άνa την οίκουμένην χριστιανικαίς
Έκκλησίαις, ταϊς άπεσχισμέναις άλλήλων και έχομέναις διαφόρων
δμολογιών, έμορφώθησαν θεολογί~ι χριστιανικαί μέν γενικώς, δια
φέροuσαι δμως άλλήλων έν πλείοσιν η όλιγωτέροις. •Η άρχικώς δη

λαδή μία καθολικη 'Ορθόδοξος θεολογία, ή έν τfl πρώτη άδιαιρέτft'
Έκκλησίι.cτ άναπτuχθείσα, διεκρίθη Ε:πειτα δ:μα τq> σχίσματι καί τfi
έπακολοuθησάση είς τοϋτο μετά τινα χρόνον Μεταρρυθμίσει των

προτεσταντών είς διαφόρους έπi μέρους δμολογιακάς θεολογίας.
Κατa τόν άριθμόν των άτι:' άλλήλων διαχωρισθεισών Έκκλησιων,
καθως καi των μετέπειτα έκδηλωθεισών φιλελευθέρων τάσεων, έ

σχηματίσθησαν καl διάφορον χρωματισμόν φέρουσαι θεολογίαι. Οδ
τως Ε:χομεν την Όρθόδοξον θεολογίαν, τήν ρωμαιοκαθολικην θεο
λογίαν, τήν Λουθήρειον θεολογίαν, τήν Καλ~ινικηv θεολογίαν, τήν
Άγγλικανικήν θεολογίαν, τήν έλεuθεριάζουσαν μάλλον

fl ηττον Όρ

θολογιστικήν θεολογίαν καί εί τινα δ:λλην. Πάσαι αuται αί θεολο
γί«ι έμφανίζοvται μετά της άξιώσεως νά θεωρflται έκάστη

ft

έκ

προσωποϋσα καί ένσωματοϋσα την άληeη θεολογικην έπιστήμην.

2.

Καi προκειμένου μέν π~ρi των «πραγματικών Έγκυκλοπαιδει

ων» τούτων, των είς πολύτομα λεξικά έκτεινομένων, οόδεμ(α eα

προε6άλλετο σο~αρά άντίρρησις, έάν οι συντάκτaι των έν αύταϊς
καταχωριζομένων τι:ραyματειών η δ:ρθρων δέν παρουσιάζωνται άνε-:
τι:ηρέαστοι της δμολογίας και των άρχων της 'Εκκλησίας, είς ην
gκαστος

συγγραφεύς

άvήκει η

καί

τών

προκαταλήψεων των έκ

των διασταυρόuμένων θεολογικών ρεuμάτων καi θεωριών, των μαλ
λον η ~ττον σuvτηρηηκών καt άχαλινώτως έλεuθέρων. Τοϋτο δ:λ
λως τε εtναι φuσικόν, οόχl δέ και άλυσιτελές, έφ' δσον δτι:ο~οηθεί
ται η καί καλλιεργείται δι' αι)τών ή άντικειμενική ftρευνα, ~τις τα
χέως η ~ραδέως δδηγεί τούς είλικρινεϊς έκζητητάς εις την άνείιρε

σιν της άληθείας. 'Αλλ' έav πρόκειται διά της θεολογίας νά έξυτι:η·
ρετήσωμεν gνα έκ τών κυρίων σκοπών αότt;ς, οtος τό νa τι:αρουσια
σθ!i δ ίιπέροχος τοϋ Χριστιανισμοϋ χαρακτήρ, δ έπι<!Ιάλλων αότόν

και έπl τοϋ ένδιαφέροντος παντός διανοουμένου, τότε ή θεολογία
δέον νά έμφαvίζηται οόχί άτι:ό στεvης τινος καί περιωρισμένης άφε

τηρίας, όποία εtναι ή δμολογιακή, άλλ' άτι:ό γενικης τινος και καθο

λικης ά-ιτόψεως. ·Ωσαύτως έav ή θεολογία πρόκειται νa' συγκριθft

-
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'ΠρΟς τας λοι'Ιtας έ'Ιtιστήμας και να ζητηθfi και δι' αότήν θέσις έν
τc{) κύκλφ των έ'Ιtιστημ&ν, δέν 'Πρέ'Πει να έμφανίζηται ύ'Ιtό 'ΠΟλu'Πλη
θείς και άνομοίας δμολογιακάς μορφάς, άλλ' ύ'lto μ(αν περιεκτικην
έ'Ιtιστημονικην μορφήν.

3.

Κατά ταΟτα 'fι

ύ 'Π ο τ

u 'Π ω τ

ι κή

θεολογικη Έγκuκλο'Ιtαιδεία

6ά λά~n ώς ύ'Ποκείμενον της έκθέσεως cχuτης ούχί έ'lti μέρους δμο
λογιακήν θεολογ(αy, άλλά την χριστιαvικην θεολογικήν έ'Ιtιστήμην

γενικ&ς η τήν έ'Πιστήμην της χριστιαvικης θρησκε{ας. Ό σuντάττων
λοι'Πον ύποτu'Ιtωτικην Έγκuκλο'Ιtαιδε(αv τflς θεολογ(ας, tνα

'ft έργα

σία αότοΟ είναι έ'Πιστημονικη και πρΟς τον σκο'Πον της Έγκuκλο
τιαιδε(ας σuνάδοuσα, όφε(λει νά μη παρέχn εtς αύτi)ν 'ΙtΟλεμικην
μολογιακην χροιάν, ά'Ποψεύγων ι'Πψελως

'ltcXOCXV 'ΠpΟς

ft

δ

τάς λΟt'Ιtάς δ

μολογίας σύγκρισιν ~ σύγκροuσιν, ~τις δέον νά καταλείπηται είς τά
ίδια της θεολογ(ας μαθήματα, νά άρκflται δέ είς την τcαράστασιν της
θεολογίας καί των μερων αύτfjς έν

otrp

'Πνεύματι και τύπφ καί α{ ύ

'ΠΟτuπωτικαί Έγκuκλο'Ιtαιδείαι τών &λλων έ'Πιστημων 'ΙtΟιοΟνται τήν
'Ιtαράστασιν τοΟ ύ'ΙtοΚείμένου αύτ&ν. Τά της όμολογίας δέ είς t)ν

ό σuγγράφων ίιτcοτU'Πωτικην Έγκuκλο'Παιδε(αν άνήκει, δύναται, έάν
θέλn, νά παραστήσrι έν tδίοις κεφαλαίοις, ιν οtς ύ'Ιtοχρεοϋται τcα
ραλλήλως καί μετά πάσης δuνατης άμεροληψ(ας νά 'Παραστήσn καt
την θεολογ(αν τών άλλ.ων κuριωτέρων Έκκλησιών, ά'Ιtοκλε(ων έν
τft παραστάσει καί ικθέσει ταύτη 'Πάσαν σκιάν φαvατισμοΟ καί 'Πά
σαν ύπόvοιαν περί δια~ολης τών έναντ(ων καί αύξήσεως των οL
κε(ων. Έξαιροuμένων των εtδικών τούτων κεφαλα(ων κατά τά λοι'Πό:
'fι Έγκuκλοπαιδε(α της θεολογ(ας έ'Ιtι~άλλεται έν τfi 'Ιtαραστάσει

της θεολογικfίς έ'Πιστήμης νά παραμένη ξένη προς 'Πάντα δμολογι
ακον έτηρεασμόν. Διότι &:λλως ό ομολογιακός ιπηρεασμος κινδυ
νεύει νά παρα~λάψη τον έ'Ιtιστημονικον χαρακτηρα της 'Παραστά

σεως της θεολογ(ας καί νά διαφθεlρn την έvότητα αύτης καl άρτιό
τητα δημιοuργων μεν μα&ήματα ούχί άμέσως και άναντιρρήτως πρός

τό ύποκε(μενον της θεολογ(ας άvαψερόμενα καt πρός τα λΟt'Πό: μέ
ρη αϋτης λογικ&ς συναπτόμενα, 'Ιtερικότcτων δ' &λλα μαθήματα 'Προ
δήλως χρήσιμα η καt άναγκαία.

4.

Καί είναι μεν άληθες δτι ή άνε"Πηρέαστος άιτό της οίκείας όμο

λογ(ας παράστασις της θεολογ(ας U'Πό οtουδή'Ποτε συγγραφέως εt
να( τι δuσκολώτατον, έφ' δσον τήν περί θεολογ(ας άντlληψιν αύτοϋ

έσχημάτισεν έξ άρχfίς οδτος οόχl άσχέτως καί άνεπηρεάστως άιτό
της t)ν προσφκειώθη ά'Ιtό μικράς ήλικ(ας καt έξακολοuθε'L πρεσ~εύ
ων όμολογ(ας καt κατά την άντ(ληψιν αύτοΟ ταύτην ύ'Ιtοχρεοϋται
έκ λόγων στοιχειώδους εtλικρινε(ας νά όμιλfi κατά τάς ισχηματι
σμένας ~δη περt θεολογ(ας 'Πετcοιθήσεις του. ·ο έγγεwώμενος δ"

έν αύτ4> φό~ος έξ &λλου μή'Πως εLς τήν ην ποιε'Lται 'Παράστασιν τfjς
θεολογίας 'Ιtαpασuρθft και εtς δοξασίας ξένας τοΟ γνησ(οu Χριστια

νισμοΟ, δέν είναι δίισκολον κατά τό μάλλον

f\

ηττον νά ά'Ιtομακρuνη
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αύτόν aσu~ισθήτως d:πό της aληθοΟς καΙ. aμερολήπτοu τi)ς θεολοy(
ας παραστα~εως. ·Αλλά πάσα ι αί δuσκολ(αι αδται πρέ1tει νά όπερνι
κηθοϋv χάριν τi)ς άληθείας.

5. Πρός συγγραφήν δe άπρόσκοπτον και δ:ρτίαν 'Εγκuκλοπαιδεί
ας τi)ς θc;ολογίας, d:vάγκη πάσα δπως μοναδικός ταύτης σκοπός
προδάλληται, ίνα aφοϋ μετά πάσης ακριδείας καθορισθfi ή ούσ(α
τi)ς θεολογίας και ή φύσις αότi)ς ώς έπιστήμης κατά τε τό περιε
χόμενον και τόν τύπον αύτi)ς, να έπαχθft ή μετα λόγου όρyανική
διαίρεσις τijς θεολογίας εlς τα κύρια αύτfjς μέρη καl να καθορι

σθft ή σειρ(χ και ή τάξις των αvη κ όντων εtς εκαστον των μερών
τούτων μαθημάτων, ωστε ταΟτα να σuναποτελωσι σύστημα συνrετα

γμένον και ά:ρμονικόν καl διά τα πρός dλληλα φuσικοϋ και έσωτε
ρικοϋ συνδέσμου αύτων ένιαίον όργαvικόν σύνολον,

έν τφ δποί<t>

νά καταφαίνεται ή έπιστημονική ένότης τi)ς δλης θεολογίας. Καί
δeν θά παρεμποδίζηται μέν ίιπό τοΟ σκοποΟ τούτου δ σuγγράφων

ό1tοτuττωτικήν Έγκuκλο1tαιδείαν παρεμπιπτόντως να σημειοί καί δι

αφοράς τινας οόσιώδεις, καθ' 0:ς ή άληθής θεολογία διακρίνεται
<Χπό

νοθε ιων

το Ο

Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο Ο,

κuρ(ως όπό τt)ν ρο

mΊν όρθολογιστικων τάσεων σuvτελεσθεισων. Δεν θά κατέρχηται δ

μως και ε[ς έπί μέρους λεπτομερειακας διαφοράς, περί ων δ λόγος
έν τft Σuμ6ολικft και τft Δογματικft καί τft Ί στορί~ των Δογμάτων,
χωρις vά παραλείπη. δπως θίγn οόσιώδεις και θεμελιώδεις διαφο
ράς είς αύτας τας κεvτρικάς γραμμc'χς της θεολογίας ώς έπιστή
μης άναφερομένας.

3.

~Η dπό -εώv σκοπών α'iιτ;ής ΧQfΙιtιμότ;ης τ;ijς ·ΕvκvκλοπαιtJεlας

τ;ής -lJεολοvlας ( 5) .

1.

·ο ϋψιστος κατα ταϋτα καί κύριος σκοπός της "Εγκυκλοπαι

δείας τijς θεολογίας εtναι να προ6άλη την Θεολογίαν ώς έπιστή
μην. Και οδτος μέν εtναι δ θεωρητικός σκοπός αότi)ς. Έκ τούτου

δμως ουνακολουθοϋσι και άλλοι διάφοροι πρακτικοι σκοπο(, πρός

πραyματοποίησιν

των δποίων

σuμ6άλλει ή Έγκuκλοπαιδεία τflς

θεολογίας. Καt είς μέν το γενικόν αύτflς μέρος

ot

πρακτικοι οδτοι

σκοποl κατευθύνονται είς τό νa καταστft κατάδηλος ~νθεν μέν ~
σημασία της θεολογικης έτrιστήμης δια την Έκκλησ(αν, ~τις ύτrflρ
ξεν ή κοιτtς αύτης, ~νθεν δέ αί σχέσεις και ή θέσις αύτijς ~ναvτι των
λοιπών έπιστημών. Εtς δέ τό είδικόν αύτfiς μέρος ή "Εγκυκλοπαιδε(α
της θεολογίας άποσκοπεί να παράσχη τήν βοήθειαν αύτijς οίι μό
νον είς τοuς άρχαρίους τfjς θεολογικης έπιστήμης, άλλα καl εtς

αύτοuς τούς δτrωσδήποτε είσδύσαντας είς τό ίερόν αίιτfjς τέμενος,

(5) Πρβλ. J. F. Rabiger, Encyclopedia of Theology, transl.
pherson τόμ.. Ι σελ. 172 Υαt έςης.

J.
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2.

"Αλλοι έκ των τελευταίων τοίιτων ώθούμενοι ύ1tο φιλομαθε.ίας

και της δίψης της γνώσεως ένδιαφέρονται να μάθωσι τίνες <i'Ιtοτε

λοϋσι τόν κύκλον των έπιστημων και έξ ένδιαφέροντος, νά 'Πληρο
φορηθωσιν, έav καl fι θεολογία δόναται νά διεκδικήση θέσιν μετα
ξύ αύτων, άvαζητοϋσι δέ τήν {κανο'ΙtΟLΟΟΟαν α&τούς άπάντησιν ε[ς
τήν Έγκυκλοπαιδείαν αύτf1ς. 'Έτεροι κινοϋνται έκ καθαρώς θρη
σκευτικοΟ ~ καl έκκλησιαστικοϋ ένδιαφέροντος και ένδιατρ(({)ουσι

'Ιtεp\ τά θεολογικά και έκκλησιαστικά ζητήματα <Χ\Ιαζητοϋντες έvί

σχuσιν, φωτισμον ~ διδασκαλίαν έν τft έξετό:σει τούτων. Και 'Πρός
έκε(νους καi. πρός τούτους έκτων διανοουμένων Ί'ι Έγκuκλοπαιδεία
παρέχει τήν βοήθειαν αύτης είσάyοuσα τούτους εις το θεολογικον
σύστημα και προστατεύουσα αύτούς ά1tό έσφαλμένων κατευθύνσε
ων και πεπλανημένων δδων, είς, τάς δποίας έ11όμενον εfναι δ μη

ε.tδικως εις τήν θεολογίαν έγκύψας να παρεκκλίνη, διατρέχων οδτω

τον κίνδuvον vά μή εϋρn τήν lκανοποιοϋσαν εtς τά προ6λήματα αό
τοϋ ικαvοποιητικην λύσιν και ά'Ιtάντησιν.

· 3.

"Αλλοι παλιν ύτι:ο τι:ολιτικων ~ κοινωνικων ένδίαφε.ρόντων συνε

χόμενοι ~ και κατετι:τοημένοι ύ'Ιtό των άνακαλύψεων των δνομαζο
μένων ύ1tό των συγχρόνων μας θετικων έ'Ιtιστημων ~ και κατατρu
χόμεvοι ύ'Πό άλαζονε(ας διa τάς ίδίας α&των έτι:ιδόσεις και έτι:ιτu

χίας, μετa περιφρονήσεως τι:ροσ({)λ.έποuσι τι:ρός την lερcΧν fιμων έ'Πι

στήμην, θεωροΟντες τι:εριττήν δλως καl τήν δ'Παρξιν αύτfjς και ά
ξιοΟντες νά έκ({)άλωσι ταότην καl τοϋ έπιστημονικοϋ πεδίοu. Πρός
κατάρριψιν και έκρίζωσιν των προκαταλήψεων τοίιτων, τaς δπο(ας
έπιπολαία δλως μελέτη και έπισκόττησις της θεολογίας δημιοuρyε.ί,

συντελεί οόκ όλίyον fι Έγκuκλοτι:αιδεία της θεολογίας, διότι έμφα
νίζει την θεολοy(αν εtς τούς έξ αύτών έξ είλικρινοϋς γνώσεως της

έπιστημονικης άληθείας άyομένοuς ώς κεκτημέvην 'Πάντα τα dπα·
ραίτητα συστατικά μιας έ1tιστήμης άξίας να καταλά~n τήν tδίαv
θέσιν έν τφ κύκλφ των έπιστημων, ίκανης δέ νά παράσχη τάς ύττη
ρεσίας αύτης είς έπίλυσιν των προ({)λημάτων της κοιvωνικijς ζωης
και vά σuμπληρώσn τά κενά, &τιvα αl έπιστijμαι, α{ άσχολοόμεναι

'Περι τό πεδίον TOU έπιστητοQ, τό ύπό των σωματικών α[σθήσεων
έρεuνώμενον, καταλείποuσιν.

4. •Αλλ•

fι Έγκuκλοτιαιδεία τi]ς θεολογίας παρέχει τdς ύττηρεσ(

ας αύτης καt εtς αύτούς !€τι τούς θεολογοϋντας. Διότι uτιηρξαv μετα
ξu τών έλεuθεpοψpονούντων έξ αuτων 'ΠΟλλοί, ο(τινες U'Πετ{μησαv

τήν θεολοy[αv, καθώς πάλιν ciλλοι μεταξύ των σuντηρητικωτέρων,

οtτινες ύπε.ρετίμησαv ταότην. Πολλοt έκ των ύτιό όρθολοyιστικών
ροπων άyομένων θεολόγων, τών είς τό tιθικόν μόνον περιεχόμενον
τοϋ Χριστιανισμοϋ tνδιατρι(i)όvτων καί παραμεριζόvτων τήν έκ της

ύπε.ρφuσικης θείας •Α'Ποκαλύψεως δογματικήν διδασκαλ(αν αότοϋ,
άποyuμνούντων δέ τόν Χριστιανισμον 'Παντός ύτιεpφuσικοϋ στοιχε(οu
ΕΓΚΥΚιι\ΟΠΑΙΔΕΙΑ τΗΣ ,θΕΟΛΟrΙλΣ
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Καί ε[ς μόνας τaς άληθείας τfjς λεγομένης ψuσικης θρησκείας 'Πε

pιοpιζόvtων τό δόγμα αύτοu, προσέλα~ον 'ΠΟλεμικην στάσιν κατό:
της θεολογίας, τfjς βασιζομένης έπi τijς ε[ς τοος 1tpοφήτας και τijς

διά τijς ένανθρω'Ιtήσεως τοΟ Λόγου γενομένης θείας Ά1τοκαλίιψεως.
Οδτως έκ τfjς 1τολe.μικfjς τούτων, τοσοίιτ~ μάλλον σο~αρcχς και έ'Πι

κινδίινοu, δσ~ 1tpοέρχεται έκ τών ~νδcν και έξ αuτων τών έμφαvι
ζομένων ώς θεpα'Πόντων τfjς θεολογικfjς έττιστήμης, έκτίθεται δ Χρι

στιανισμός καt

iJ

1tερi. αύτόν ένδιατρ(~ουσα θεολογία εις σο~αρcΧν

ό1t0τίμησιν, καταφερομένοu σο~αpοϋ ·πλήγματος κατ· αύτfjς ώς έ

'Ιtιστήμης καί θέσιν σημαvτικην έν τ<;> κύκλφ των έ'Ιtιστημών διεκδι~
κούσης. Πρός άντιμετώ1tισιν τών έκ τfjς 'ΙtΟλεμικfjς ταύτης κατη

γοριών ~ προσφυγη εtς τaς ότrηρεσίας της Έγκuκλοτταιδε(ας τfjς
θεολογίας

καθίσταται άναyκαία, άν μη

δι' l!iλλο τι τοόλάχιστον

πρός άπό'Ιtειραν, δ1tως οί θεολόγοι οδτοι δδηγηθώσιν ε[ς όλιyώτε
ρον δυσμενείς γνώμας 1τερί τfjς θεολογίας, καί &ι μη

iJ

άτcό1tειpα αδ

τη τελεσφcρήσn μεταξu 1tάντων τούτων, τοόλάχιστον δσοι μέν έξ αό

τών εΙναι μαλλον άττροκατάληmοι νά καταστωσι μετριοφρονέστεροι,
τfjς δέ 'ΙtΟλεμικης τών l!J.λλων νά 'Ιtεpιορίζηται

1'J

έ'Ιtίδpασις t.ν τ4) κύ

κλφ των διανοουμένων.

5.

"'Αλλοι πάλιν έκ των σuντηρητικωτέρων θεραπόντων της tεράς

iJμών έτηστήμης έκκλίνοντες εtς τήν άντίθετον ό1tερGολήν τε(νοuσι

νά θέσωσιν U'ltό τόν ΙΞλεyχον αύτfjς τaς λΟL'Ιtάς έπιστήμας, 'Ι't'ειpώμε
νοι νά άνεγείρωσι 1tεριοριστικοuς φραyμοuς εlς τήν έλεuθέραν Ιf
ρεuναν τών περί αύτάς ένδιατρι6όντων, l>στε νά παρεμ'Ι't'οδ(ζηται

iJ

μεταξu της θεολογίας και των λοι'Π'ων έ'Jtιστημων έ'Jtικοινωνία και

καλώς έννοοuμένη σuνύ1ταρξις.

Πρός τούτους

iJ

Έyκuκλοιιταιδεία

τfjς θεολογίας καθορ(ζοuσα τά δρια, έντός των δπο(ων δέον νά κι
νijται

iJ

θεολογία, και διαστέλλοuσα αύτά το(} 'Jtεδ(ou, έν τ4) δπο(φ

καλοϋνται νά διεξάγωσιν έλεuθέρως τάς έρεύνας αύτων αι λοιπαι

έπιστfjμαι, ι.>στε νά 1τpολαμ€!Ιάνηται 1τcχσα σύγκρουσις έξ ό'Ιtερ(ilο
λικών άξιώσεων και τούτων καt έκείνης, 'Jtαρέχει πραyματικάς δ
πηρεσίας. Τοϋrο δέ διότι όπο6οηθεί αύτούς εtς κατανόησιν τοΟ δτι

iJ

θεολογία ώς έπιστήμη ίσταται έν στενωτάτφ σuνδέσμ~ πρός lfλ

λας έ'Ιtιστήμας, περιοριζομένας έντός τοΟ άνήκοντος εtς έκάστην
τούτων πεδίου,

και καθίσταται ίκανη νά πληροί τό ~ργον αότfjς,

δταν διατελfi έν έπαψfi Πρός αύτάς και χρησψοποιft τά 1tΟpίσματα
της όγιοC-ς έπιστήμης διά τfιν 1τεpαιτέρω οικοδομήν αύτης.

6. Τέ.λος και μεταξu αύτών ~τι των θεολογούντων ό1t'iρξαν κατά
τό παρελθόν, έμφαν(ζονται δέ πάντοτε &λ.λοι, οίτινες λησμονοϋσιν,
δτι tι θεολοy(α όπt; ρξε το 1τpο"ίον της βιώσεως τοϋ ΧριστιανισμοΟ
καί δτι cχδτη δεν εtναι άπλ&ς και μόνον έ'Ιtιστήμη aφηρημένης τινός
γνώσεως, άλλά καt έπιστήμη της νέας έν Χριστφ ζωης. •Η Έγκu·

κλοπαιδε(α της θεολογtας έφ" δσον καταδεικνύει τάς σχέσεις, αt
τινες δφίστανται μεταξύ της θεολογίας και της έν ήi Έκκλησl~

-131κι:χl τοίς πιστοίς 'Ιtpακτικης ζωης, προσ'Ιtαθεί νά άνατρέψτt τήν μονο
μέρειαν ταύτην των θεολόγων τούτων, οtτινες έπιδ(δοvται εις την ψι
λην γνώσιν και έ'Πιστημονικην f!pεuvαv τοϋ πεδ(οu τής θεολογ(ας,
'Ιtαρατρέχοvτες την ά'Ιtοστολην της ιερcχς fιμών έ'Ιtιστήμης έν τft σφα(
ρ~ τής έκκλησιαστικης και της καθόλου τών πιστών ζωης, έξ ~ς
'Προέρχεται καt

fJ

έν ταίς σφα(ραις της πολιτικης και κοινωνικής

ζωf\ς έπίδρασις ταύτης.

7.

'Αλλ'

fJ

Έγκuκλοπαιδε(α τής θεολογ(ας έκθέτει την tερcΧν fι

μ&ν έπιστήμην ώς έπιστημονικόν σύνολον και όργαvισμόν και κα
τα φuσικην σuνέ'Πειαν καθορ(ζει σuγχρόνως και τά δρια, έντός των

όπο(ων δέον νά 'Περιορ(ζηται

fJ

δια'Πpαγμ<hεuσις τών κεχωρισμέvων

κλάδων και κατά μέτρον άναλογιας τοιοΟτον, &στε ~έκαστος έπι

μέροuς κλάδος νά νοηται και έν τft σχέσει αύτοϋ πρός τό δλον και
κατά την σημασίαν αότοϋ δι' όλόκληρον τον όργαvισμόν. Έντεϋθεν
1tpό παντός και μάλιστα διά τόν νεαρόν Ο"Ποuδαστην τής θεολογ(

ας, τόν μόλις εισαγόμενον εις τό πεδίον τής tεpaς fιμών έτι:ιστήμης,

fJ

Έγκuκλοπαιδεία της θεολογ(ας 'Παρουσιάζεται χρησιμωτάτη. Έν

έχει αδτη εlδικήν σπουδαιότητα. δι' αιJτόν, ώς εισαγωγή εtς τήν δ
λην έτι:ιστήμην. Εισάγει αότόν εtς το οικοδόμημα, εις τάς τώλας τοϋ

δτι:ο(οu έμφαν(ζεται δ νεαρός φοιτητής, και καθιστ~ εις αότόν γνω
στην τήν άρχιτεκτονικην διάταξιν τi}ς ειJρε(ας ο(κοδομf\ς έν τft

6-

τι:ο(q: οδτος τι:οθε'ί νά έγκατασταθfi. Έφ' δσον δέ έμφαv(ζει εις αό
τόν τήν θεολογ(αν κατά τον γενικόν αότi}ς χαρακτi}ρα ώς έπιστή
μης, άνα!ι!άζει αιJτόν άμέσως έξ αότών των τι:ρώτων βημάτων των

στι:ουδων του εις αιJτήν τήν κορuφήν της έ'Ιtιστημονικης ζωης. Καθο

ρtζει εις αύτον τά δρια της θεολογικης έτι:ιστήμης και τάς σχέσεις
αότfις τι:ρός τάς ifλ.λας έπιστήμας. Καθιστ~ ε.tς αότόν οtκείον το
οόσιώδες περιεχόμενον της θεολογtας καt τά (δανικά, πρός ιt α6τη
κατατε(νει καt όπο!οηθεϊ αότόν εις τό νά σχηματ(ση τήν πρέπου

σαν tδέαν περι τijς θεολογ(ας, εις τρόπον ~στε νά μή θεωρfi αό
τήν ώς άτι:λοϋν τι μέσον βιοπορισμοϋ, άλλά μετά τοϋ προσf)κοντος

σε!ασμοϋ, f!ρωτος καl έvθουσιασμοϋ έπιδοθfi εtς τήν Ο"ΠΟUδήν σ/J
της, παρέχει δ' aμα εις αύτόν τήν εύκαιp{αν νά έξετάσn έαιnόν,
έav δύναται νά προσαρμοσθfi εις τοιαύτας σποuδάς και έάν εtναι

διατεθειμένος μετά πλήρους πνευματικης ciφοσιώσεως νά παραδώ
ση έαυτόν εtς τήν θερcrrτε(αv της tεpaς ταύτης έπιστήμης. Έπι πλέον,

τό σπουδαιότερον, διά τάς σπουδάς αύτοϋ,
θεολογ(ας

παρουσιάζει

εις

cχότόν έν

fJ

Έγκυκλοτι:αιδε(α της

μι~ βλέψει όλόκληρον το

σύστημα της θεολογ(ας και τήν διάταξιν των μερών και των κλά

δων αϋτης. Παρέχει εtς αιJτόν lκθεσιν τών διαφόρων άντιθέσεων
και άντιγνωμιών, αtτινες κατά τό παρελθόν tσημειώθησαv έν ταίς
φάσεσι, τάς όπο(ας κατ' άνά'yκην διf\λθεν

fJ

άνάmυξις της θεολο

γlι:χς ώς έπιστήμης και δεικwει εις τον νέον σπουδαστην τήν κατεύ
θuνσιν, προς ην δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν αι δυνάμεις του και
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τερον ένδιαφέρον και την προσοχήν αύτοϋ.
4.

α
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Δι.αtQειιιι; τ;fΙς •ΕyΗvΗΑοπαι.δεlαι; -c1Jι; .fεοΑοytαι;.

·Η Έyκuκλοπαιδε{α της θεολογ(ας διαιρείται είς δύο μέρη, τό
yενικον καΙ. τό εtδικόν. τό πρώτον μέρος έξετάζει yενικως τήν φύ
σιν της θεολοy(ας, έκ της έρεύνης δt ταύτης άτιορρέει εύθύς ~ d:ναyκαία κατανομή τής θεολοy(ας εtς διαφόρους διαιρέσεις και
κλάδους, οtτιν~ς έξετάζονται έν τ<t> δευτέρφ, τ<t> εtδικ<t> μέρει της
θεολοyικfiς Έyκυκλοπαιδείας. Οϋτως εtς τό πρώτον μέρος έξετά
ζεται πρωτ(στως δ έπιστημονικός χαρακτήρ της θεολογίας κατα
δεικνυομένοu, δτι δντως ~ θεολοy(α εΙναι έπιστήμη καΙ. έξαιρομένης
τής σπουδαιότητος τοϋ ύποκειμένου της θεολοy(ας ώς έπιστήμης.
ΕΙτα έξετάζεται ή σχέσις της

θεολογίας

πρός

τήν Έκκλησ{αv,

Πρός τάς άλλας έπιστήμας καi την φιλοσοφίαν, καθως καί ή 6ρyα
νική κατασκευή τfiς θεολοy{ας κατανεμομένης εtς τέσσαρας · κλά

δοuς. Μεθ· δ έπακολουθεί εις τό εtδικόν μέρος ή έπi μέρους έξέ
τασις των κλάδων τούτων καί των μαθημάτων, &τινα ύπάyονται είς
~να ~καστον έξ αύτών.
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1. " Iνα κ<ηανοηθfi δπο(α τις έστίν ή θεολογικη έπισn')μη καt
έav δνrως ή θεολογία έστίν έπιστήμη, 6:νάγκη νά καθορ(σωμεν

πρωτίστως τί έστιν έπιστήμη καί ποίοι δροι δέον νά προϋπάρχωσιν,
tνα σύνολόν τι γνώσεων διακριθfi ώς tδ(α έπrστήμη. Ή λέξις έπι
στήμη έτυμολογείται έκ τοϋ ρήματος έπ(στασθαι, το δποϊον έν άν
τιθέσει 'Π'ρός το άντιλαμι!ιάνεσθαι σημαίνει την βαθυτέραν γνώσιν
άντικειμένου η φαινομένου τινός, γνώσιν οόχί έπιπολαίαν καί έξω
τερικήν, ό.λλ' εtσχωροϋσαν μέχρι τtjς κατανοήσεως τοQ αtτιώδους
λόγου αότοϋ. Ή m&σις τ&ν σωμάτων π.χ. ε{vαι φαινόμενόν τι ψυ·
σικόν. Διά τών αtσθήσεων ό.νrιλαμι!ιανόμεθα τοQτο οί πάνrες. Οί έρευ
ν&νrες δμως το φαινόμενον τοϋrο βαθύτερον καί άναζητοϋvτες την αί

τ{αν τοο φαινομένου τούτου καί άνευρίσκοvτες, δτι τοϋrο όφεlλεται είς
την lλξιν τtjς γfις, έξικνούμενοι δέ μέχρι καί τοQ vά καθορίσωσι τον
νόμον, καθ' δν έκδηλοϋται ή

έλκτικη αδτη δύναμις καί καθ' δν

lλκονται έν γένει uπ· άλλήλων τά οόpάvια σώματα, γιvώσκουσι καt
έπιστημονικώς το φαινόμενον τοϋτο. Έάν τώρα έπεκτε{νωμεν την
~ρευναν ήμών ταύτην οόχί άπλώς έπί άθροισμά τι άνrικειμένων η
φαινομένων όπό τινα ~ποψιν όμοειδών καί διά τοϋτο άποτελούν
των ώρισμένην κατηγορ(αν, ό.λλ' είς πάντα τά δμοειδf] dvτικείμενα

~ φαινόμενα, τα δυνάμενα vά όπαχθώσιν είς το αότό πεδίον τtjς
άνθpω1tLνης γνώσεως, ~χομεν τοϋτον ~ έκείνον τον κλάδον τtjς έ
πιστήμης. Οδτως ~χομεν την φυσικήν έπιστήμην έξετάζουσαν καί
έπιγιγvώσκοuσαν τοuς αιτιώδεις λόγους πάντων τών φυσικών φαι
νομένων. 'Έχομεν την Βοτανικήν, ~τις έρευν~ και έπ(σταται οόχί

εν μόνον ε{δος φυτών, άλλ' άπαν το φuτικον βασίλειον καί οδτω
καθ' έξfις.

2.

Πρόδηλον ένrεϋθεν, δτι αί έπιστtjμαι δέν ε{ναι αόθα(ρετον προϊ

όν τοu άνθρωπ(νοu πνεύματος, άλλ' είς την άvάmυξιν αότών συνετέ

λεσαν ~νθεν μεν ή άκατάσχετος πρός γνώσιν ~φεσις τοί} ό.νθρωπί-
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τrλαϊ ύλικαί, mιεuματικαl καί ήθικαί άνάyκαι τοϋ ό:νθρώτrοu, τaς
δη:ο{ας έκάστη των ~τrί μέρους έτrιστημών ζητεί να θερατrεόση. "Αο
τrλος καl γuμνός εύρεθείς ό lΧvθρωτrος έν μέσft> της φύσεως, ύτrό ά

ναyκων τrοικίλων τrεpι~αλλόμενος, δια τοϋ λοyικοϋ αύτοϋ άνεζή·
τησε τα μuστικά, τα ~yκρuτrτόμενα ύ'Ιtό τα φυσικά φαινόμενα· άνε
ζήτησε καl άναζητεϊ τάς αtτ(ας, είς 0:ς όφείλοvrαι αι ττολλατrλαί
άσθένειαι, έξ ών 1τροσ~άλλεται ό όpyανισμΟς αύτοΟ· ύ1το τοϋ ~μ

φύτοu ήθικοϋ νόμοu ώθούμενος έζήτησε να διατu'Ιtώσn τούς νόμοuς,
οtτιvες δέον να διέτrωσι τάς σχέσεις των άτόμων τrρος άλληλα καΙ.
καθ' οΟς δέον νά κu(hερνωνται αt κοινων[αι, 1τρΟς τούς ύτrέρ αίσθη
σιν δ' όp(ζοvτας διά της νοήσεως εtσχωρών ύτrό της έμφύτοu φο

ρiiς 1tρός τό θείον έζήτησε να έλθτι είς σχέσιν τrρός αύτό καt να
yνωρίσn τοΟτο. Οϋτω διηνοίχθη ένώτrιον αότοϋ άτrέραvτον τrεδ(οv

έρεύνης καl γνώσεως. Έκ της άνάyκης δε τοϋ να σuστηματο'Ιtοιη·
θωσιν αl διάφοροι αδται γνώσεις καt ένο'Ιtοιηθώσι κατα την συy·
yένέιαν αύτών τrαρήχθησαν α[ διάφοροι έττιστημαι.

3.

Κατά ταϋτα έκάστη έ1τιστήμη εχει ίδιαίτερον <Χντικείμενον, τό

ό'Ιtοίον έρεu~ έξετάζοuσα αότο μεθοδικώς, δρμωμένη τ.

ii..

έξ ώρι

σμένης καλως τεθειμένης άφετηρίας, χωροοοα κατα κανόνας κα
λώς μελετημένους καt άyομένη είς ώρισμένον σκοττόν. Άφετηρία,
κανόνες καί σκοnΟς δέον ν' άvτατrοκρίνωvται τcρόc; άλληλα. Διότι
τό αότό άντικείμενον δύνανται να 1tpαγματεύωνται διάφοροι έτrιστfj·
μαι, έκάστη κατα τον ίδιαίτερον αότης τρό'Ιtον έξετάσεως καί έρ

γασ[ας, κατά τήν lδίαν αuτης έκάστη μέθοδον, έξ έ'Ιtόψεως τrροσι
διαζούσης είς έκάστην καί κατά τον ίδιον έκάστη σκοτrόν. ΟΟτω

τόν άνθρωτrον έ1ti 'Παραδείγματι έξετάζει fι μέ.ν Ζωολογ(α κατά τήν
σuγγένειαν αύτοϋ 11:pός τό βασίλειον τ&ν ζώων, fι δέ.

'I ατρικη

κα

τα τας άσθενείας ύφ' ών οδτος τrροσ€ιάλλεται, fι δέ. Φιλοσοφία κα
τα τας ψuχολοyικάς και ήθικας αύτοϋ έκδηλώσεις, fι δέ Γλωσσολο

y[α κατα τό δργανον, δι' οδ τrροφορικώς διατuτcοί τά διανοήματα

αύτοϋ κλτr. Έκάστη δΕ των ~ττιστημών εχει τόν Ιδιον τρότrον ~ρεύ·
vης. "Η τrερt φύσεως ερεuνα έτrί τrαραδείγματι ώς Ζωολοyία ~ Βοτανι·

κή ~ Γεωλογία fι Χημε(α κλ'Ιt. δέν δόναται ν· άκολοuθfi τόν α6τόν τρό·
'ltoν έρεύνης, τόν ό1τοίον καί δ "Ιστορικός ~ν τft [στορί<(Χ των άνθρω
'!tίνων τrράξεων. ·ο ίστορικόc; δΕ.ν πειραματ(ζεται ώς ό χημικός, δ

βοτανικός δέ.ν άκολοuθεί τήν αότήν τrρΟς τον γεωλόyον μέθοδον κλπ.

4. At

γνώσεις δ• έκάστης έτrιστήμης άξιοϋσιν, δτι εlναι άλήθειαι

και, ώς f\δη είπομεν, ένοτrοιοϋνται εtς σύστημα, fι σύνδεσις δ' αό
τωv δΕ.ν εtναι τuχα{α καί αύθα(ρετος και ύτrοκειμενική, d:λλ' d:ντα·
'Ιtοκρ{νεται τrρός τά 1tpάyματα καί καθιστ~ τήν ~τrιστήμην σύνολον
εύκρινές, σαφές και δσον Ιfνεστι ττληρες.
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2. ·Έ,νοι.α. τ;ις θεολοylα.ς χα.l Ιnι.ατflμονι.χός χα.Qα.χτ'Ι)Q α.ΙJτ;ις.

1.

Ή λέξις θεολογία σημαtνει κατa ΠJν έτυμολογ(αν αύτης λό

γον τrερι θεοΟ και των θε(ων. Ύτrό τήν ~ννοιαν ταότην άτrαντ~ και

τrαρa τοί:ς άρχαίοις 'Έλλησιν, οtτιvες θεολόγους έκάλεσαν τοuς δι
δάσκοντας τa τrερι της φίισεως και της tστορ(ας των θεών. Ώς τοι

οΟτοι δέ θεολόγοι fισαν γvωστοt τrλήν τοΟ 'Ομήρου και 'Ησιόδου,
δ Φερεκύδης δ Σύριος

(600

τr.Χ.) καl δ Κρής Έ'Ιtψεν(δης. Ό 'Αρι

στοτέλης "Ιtρώτος ώνόμασε θεολογ(αν τήν τrρώτην φιλοσοφ(αν, δηλ.
τήν τrερl τήν εϊφεσιν τοϋ 'Όντος, ~τοι τοϋ θεοΟ, gρευναν. Μετa τοϋ
·Αριστοτέλους καt δ Πλάτων (Πολιτ. Β

§ 379)

χρησψο'Ιtοιεί τόν δ

ρον είς τήν σημασίαν τοϋ "Ιtερt θεων και των θείων τrραγμάτων λόγου.

2.

Βραδύτερον

"J

θεολογία έσχετίσθη τrρός τήν Νομοθεσ[αν, tδίιct

έν Ρώμη. καt τότε θεολογία ώνομάζετο ~ τrερt τοuς νόμους δια
"Ιtραyμάτευσις, ~ έξετάζουσα τδ ύ"Ιtαγορευόμενον τοίς άνθpώ"Ιtοις

ύτrό τοΟ θείου νόμου. Οϋτω κατa τούς άρχα(ους χρόνους δ δρος
θεολογία έχρησψο"Ιtοιήθη είς δήλωσιν είτε των μυθολογικών θεο
γονιών των 'Ιtοιητων, είτε των ύ"Ιtό των φιλοσόφων έκζητήσεων τοϋ

θείου, είτε τfjς ύτrό των νόμων ύ"Ιtαyορευομένης καθηκοντολογίας,
ώς ύτrό τοΟ θε(ου έ"Ιtι~αλλομένης.

3.

Κατά τοος "Ιtρώτους χριστιανικοuς αΙώνας δ δρος εlσαχθεtς εις

έκκλησιαστικήν χρf)σιν έδήλου τήν τrερl της Τριάδος ~ τi)ς τοϋ Λό
γου θεότητος διδασκαλ(αν. ΈντεΟΟεν δέ δ μέ:ν τέταρτος Εό<Χ'yγε
λιστής έκλήθη θεολόγος, διότι έκ της τrερί θεοϋ Λόγου διδασκα

λίας flρξατο τοϋ Εύαyyελίου αύτοϋ, δ δέ Γρηγόριος ό Ναζιανζη
νός gλα<5ε τήν αύτήν "Ιtροσωνυμίαν, διότι εύστοχώτατα ύ"Ιtερημύνθη
τfjς θεότητος τοϋ Λόγου κατa των τφοσ<5αλόντων αύτήν •λρειανων.

'Έτι δέ καl δ Ά<5αιλάρδος

(t 1142)

ύ"Ιtό τήν <Χύτ'ην fννοιαν lξέλα

~ε τόν δρον, δταν έ"Ιtέγραφε τά δύο 'Ιtεpι Άyίας Τριάδος βι~λ{α
αύτοϋ:

«lntroductio in Thcologiam:.

καί

«Theologia

Clιristiana:.. Με

τά ταϋτα έγένετο "Ιtαpa τοΊ:ς Σ χολαστικοίς χρf)σις τοϋ δροu ύ"Ιtό εύρυ
τέραν gννοιαν, ύφ' ην καί ο{ θύραθεν έχρησψο"Ιtο(ουν αύτόν, εις δήλω

σιν τουτέστι τοϋ 'Ιtεpt θεοϋ καt τών θε(ων 'Ιtpαyμάτων λόγου, καl μά
λιστα άφ' δτου διεκρ(θη ύτrό των Σχολαστικών~ ά"Ιtοκληθείσcχ: φυσι
κi) θεολογ(α

(Theologia naturalis) της έξ άιfοκαλύψεως τοιαότης
(Theologia revelata).
4. Σ υμφώνως λοιτrόν 'Ιtpός τήν άρχικήν αύτοϋ σημασίαν δ δρος

fιτο ώσαότως κατάλληλος tνα έκφράσn και γενικωτέραν τινa σημα
σ(αν, καθ' ην θά έσήμαινεν δλους τοuς κλάδους της γνώσεως τούς ά

νήκοντας εις τήν σ"Ιtουδήν και tρευναν τοϋ Χριστιανισμοϋ. Ο(.ίτω βα
θμηδόν "Ιtροσέλα<5εv δ δρος τήv τrεριεκτικωτέραν αύτοϋ twoιαv καί.
ά'Ιtό τοϋ ΙΗ' αίώνος ώρίσθη ~ θεολογία καθόλου ώς ~ έπιστήμη τοϋ

Χριστιαvισμοϋ, ώς οδτος έ<5ιώθη και άνεmύχθη έv τft Έκκλησίect καt

διά της Έκκλησίας και ώς έτrέδρασε και έξακολουθεί νa έτrιδ~ έπ(

-136τε τα έπi μέρους chομα καί ~πi την άνθρωπότητα καθόλου ώς πα

ράγων θρησκευτικης και ήθικης άνακαινίσεως καί ώς δημιουργός
νέου σ~αροΟ καί άξιολόyου πολιτισμοΟ. Τό άντικείμενον λοιπόν
της θεολογίας εtvαι

6

Χριστιανισμός ώς τε διδασκαλία και βίωσις

καί ώς ίστορικόν γεγονός άπό είκοσιν δλων αίώνων συνεχίζων τήν
tπ(δρασιν αύτοΟ έπί της άvθρωπότητος 6λοκλήρου. •Η θεολογία έν
άλλαις λέξεσιν έξετάζει ώς άντικείμενον αύτης ούχί άπλώς και μό

νον τό διδακτικόν καί δογματικόν περιεχόμενον τοΟ ΧριστιαvισμοΟ
~ τd:ς άληθε(ας τijς χριστιανικijς θρησκε{ας, dλ.λά καί τόν Χριστια
νισμόν· ώς lστορικην πραγματικότητα σπουδάζουσα τάς άρχάς, την

{στορικην άνάπτυξιν και τοuς δρους, ϋφ• οϋς έν τ9 παρόντι διατελεί,
ιfτι δέ καί τήν έπίδρασιν αύτοΟ έν τft άναyεννήσει των άνθρώπων

καl τ4> έκπολιτισμιf> της άνθρωπότητος. Δεδομένου δέ δτι έvεφαvί
σθη έν τft ίστορί~ τοΟ κόσμου

6

Χριστιανισμός ώς παρακαταθήκη

πεπιστευμέvη εtς τό θεοσύστατον καθίδρυμα τflς Έκκλησίας, της

άποτελούσης κοινωνίαv πάντων των 6μολογούντων τήν όρθην εις
Χριστόν π(στιν καl δι• αύτοΟ συνδεδεμένων πρός τε άλλήλους καί
πρΟς τον θεόν εtς εν πνευματικόν σώμα, ή θεολογία εtναι ή έπί
γνωσις καl διαφώτισις της περί τοΟ ΧριστιαvισμοΟ συνειδήσεως τηc:

Έκκλησίας, ~τις εtναι ή tερά τοΟ ΧριστιαvισμοΟ έστία. Κατa τόν

αύτόν δέ τρόπον καθ• δν καt ή Νομικη εtνα:ι ή έπ(γνωσις καl δια
φώτιοις της περί τοΟ Δικαίου συνειδήσεως της Πολιτείας, ~τις εtναι
ή τοΟ Δικαίου έστία.

5.

Μετd: τόν 6ρισμόν της θεολογίας καθίσταται εόνόητον πώς καl

διατί αδτη εtvαι πράγματι καί άληθεί~ έπιστή μη. ·Η θεολογία έ

ρευν~ την θρησκείαν ύπό την τελειοτάτην αύτης μορφην καl έμφά
νισιν. "Ως δέ καί δ

Schleiermacher

πρώτος

μεταξύ

των

νεωτέρων

άτtέδειξεν, ή θρησκε(α ιfχει την άρχην αύτης εtς αύτa τα ένδότερα

βάθη της άνθρωπίνης φύσεως καl δέν άιτοτελεί τι δπερ κατά τυχαίον
τρόπον fρχεται ~ξωθεν εtς την άvθρωπότητα:, άλλ' άνή κει αtων(ως
εtς τήν ένδοτέραν φόσιν τοϋ άνθρώπου. Ούδεlς σο~αρώς σκεπτόμε
νος καί ψυχρώς μελετών το φαινόμενον της θρησκείας, δύναται να

άρνηθft, δτι ή θρησκεία &ποτελεί μέγαν παράγοντα, ύπό οιανδήποτε

μορφήν αότης έπιδρ&ντα σο~αρως έ'Πί των ποικίλων mιευματικών
έκδηλώσεων της άνθρωπίνης

ζωijς.

Ή

θεολογ(α

δέ

άσχολείται

'Περί τον Χριστιανισμόν, δστις εtvαι ή ύψίστη &ποκάλυψις καί ή τε

λειοτάτη μορφη της θρησκείας. "Η Έκκλησία δέ, έν τft ό'Ποί~ βιοΟ
ται καί ώς ίερd: παρακαταθήκη διαφυλάττεται δ Χριστιανισμός, ά

ποτελεί θεοσύστατον μέ:ν όργαvισμόν, άλλd: βαθέως διεισδύσαντα εtς

'Πάσας τd:ς σφαίρας τοQ κοινωνικοΟ καί 'ΠΟλιτικοί) βίου τών πε'Πολι
τισμένων λαων. ·ο Χριστιανισμός, ψορεuς της νέας έν Χριστ4> ζωijς,

έδημιούργησε νέον "Πολιτισμόν, έπηρέασε δέ καt αύτοuς τούς μή
μετέχοντας τοΟ έκκλησιαστικοϋ βίου καt έπέδρασε καl έ'Π' αύτης

της νομοθεσίας και της διαμορφώσεως των πολιτευμάτων των εtς

-137οϋς διεισέδυσε καί έξηπλώθη λαών. Το άντικείμενον λοιπόν της θε
ολογίας εtναι έξόχως σο~αρόν καί ώς έκ τούτου ούδείς ψuχρώς καί
άπροκαταλήπτως κρίνων τά: πράγματα δύναται νά: άρνηθfi εtς την θε
ολογίαν τά: δικαιώματα αuτης, δπως καταλά~n θέσιν έν τfi χορεί~
τών έπιστημών.

3.

Ή θεολοvια ώς f.ετ&κιή και f.εωQ7Ι'rΙ.Κή Ιnι.ατήμ.,.

1.

Ύπό τοί} Sclιleiermaclιeι· ή θεολογία κατετάγη μεταξu των θε

τικών έπιστημών, οtαι ή tατρικη και ή νομικη έπιστήμη, ώς €χουσα

καt αϋτη ώς έκείναι πρακτικόν τινα σκοπόν. Χωρ(σας οδτος την
θεολογίαν άπό τοΟ θρησκευτικοί} συναισθήματος, το δποϊο11, ώς έμ
φυές εις αUτc:Χ τα βάθη της άνθρωπίνης ψυχης και μη προσyιγνό

μενον αότft ιfξωθέν, ιfχον δ' ώς έκ τούτου έξ έαυτοΟ την βε~αιότητα,
δέν ~χει άνάyκην νc:Χ ζητήσn θεολογίαν τινό:, συνέδεσε αuτην μετc:Χ

τοΟ Χριστ.ιανισμοϋ και της 'Εκκλησίας ώς ιστορικών πραγματικο
τήτων, έν αtς uπάρχουσι πρακτικc:Χ ζητήματα προς λόσιν. "Υπό τάς
προϋποθέσεις του ταύτας άπεφάνθη περί της θεολογίας, δτι αδτη

καθορίζεται uπό τοϋ συνόλου έκείνων των προσόντων καt. τεχvικων
κανόνων, lΧνευ της προσκτήσεως και άσκήσεως των δπο(ων καθίστα
ται άδύνατος ή άρμονικη καθοδήγησις και διακυ~έρνησις της 'Εκ

κλησίας ( 6 ). "Ως δέ ή Νομικη έπιστήμη tχουσα ώς όποκείμενον αό

της τούς uπό της πολιτικης αόθεντίας τιθεμένους νόμους άποσκοπεί
είς την uποστήριξιν καt κατασφάλισιν τijς είρηνικης συμ~ιώσεως τών

άποτελοόνrων την Πολιτείαν άνθρώπων, παρομοίως δέ και ή ·ι α
τρικη d:ιτο~λέπει είς την άποτροm;ν τών κατά της όγείας των άν

θρώπων κίνδύνων, πρακτικόν και αδτη σκοπόν πληροϋσα, οιJτω και
ή

θεολοy{α άπο~λέπουσα εtς την όρθήν διακ~έρvησιν της 'Εκ

κλησίας καί εις την ήθικην τελειοπο(ησιν τών άποτελοίιντων αότΥ)ν

έξuπηρετεί έξόχως πρακτικόν σκοπόν και τάσσεται διc:Χ τοϋτο με

ταξύ των θετικών έπιστημών. Εtvαι δέ δ πρακτικός οδτος σκοπός
τοσούτφ μάλλον τοϋ των λοιπων έπιστημων όπεροχώτερος, δσφ άνεκ
τ{μητον εtναι καί το τέρμα, εις το δποϊον ~ει ή έν τfi Έκκλησί~

ήθικη τελειοποίησις τών πιστων και το δποίον εtναι ή όπ' αuτων κα

τάκτησις έν τfi πέραν τοϋ τάφου ζωfi της αίcSνίου μακαριότητας.

2.

Καί εtvαι μtν άληθές, δτι δ

Schleiermacher

συνδέσας οΟτω την

θεολογ(αν μετά τοΟ καθιδρύματος της Έκκλησ(ας συνέ~αλε σπου
δα(ως εtς το νa άναγνωρισθft δ όπό τοϋ σάλου τaϋ ΌρθολογισμοΟ
διαμφισ~ητοίιμενος χαρακτηρ της θεολογίας ώς έπιστήμης, άξ(ας

νcΧ κατέχn σο~αρc:Χv θέσιν έν τ<';) κίικλφ των έπιστημων. 'Όπως εtvαι
έξ ίσου άληθές, δτι ή θεολογία άπο~λέπει και εtς πρακτικόν σκο
πόν και δτι καt γενικώτερον θεωρουμένη εtvαι έπιστήμη πρός πpa-

(6) Rabiger

ένi).. άνω~. σελ.

86.

-138ξι ν (scientia ad praxim). 'Αλλ' ώς όρθώς παρατηρεί 6 Riibiger( 1 )
δέν εΙναι άκρι~ης δ χαρακτηρισμός τijς θεολοy(ας ώς θετικης έπι
στήμης, μόνον καί μόνον διότι αϋτη ιfχει πρακτικόν σκοπόν. Διότι
καί αί Φυσικαl έπιστf)μαι και ή Γλωσσολογ(α καl

•I στορίας

1'J έτrιστήμη της
καί αύτη ιfτι ή Φιλοσοφ(α, έ<Χν δέν παρέχωσ.ιν u'ΙΠ}pεσίας

ε(ς τό κράτος και την 'Εκκλησ(αν, ώς

fJ

θεολογ(α και

fJ

Νομικη καί

ή 'Ιατρική, δέν δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς μή σuvτελοϋσαι
ε(ς την πρόοδον καί καλην κατάστασιν της κοινωνίας καl τοϋ Κρά

τους καί ώς έκ τούτου μη δικαιούμεναι να θεωρηθώσι καί αδται ύπό
πολλάς έ'Πόψεις θετικα(.

3.•Η

θεολογία κατά τον

Rabiger ( 8 )

fχοοσα ώς U'ΠΟΚε(μενον τον

Χριστιανισμόν ώς ίστορικήν θρησκείαν καί πραγματικότητα εtναι

θετική έπιστήμη ώς

1'J

Νομική,

1'J

·Ιατρική, αί Φυσικαl έπιστημαι, ή

Γλωσσολογ(α, ή ·ιστορική έπιστήμη, αtτινες εΙναι θετικαί, διότι δέν

παρέχουσιν αύταi ε(ς έαuτάς το δπερ διερεuνώσιν U'ΠΟΚε(μενον, ώς
ή Φιλοσοφία, άλλ' fχουσι τοϋτο ώς ιστορικώς η φυσικώς δεδομένον.
Οϋτω καί ή θεολογία έντάσσεται εtς τάς θετικάς έπιστήμας, κυ
ρ(ως καl μάλιστα έ'Πειδή λαμ~άνει τό ύποκείμενον αύτης δεδομέΎόv

έξ έξωτερικijς τινος αύθεντίας. Διαφέρει δέ των άνωτέρω άπαρι

θμηθεισων ώς θετικών έπιστημών, διότι τό ύποκε(μενον αότης δέν
εΙναι μόνον ίστορικώς δεδομένον, άλλά καl ιστορικώς ά1tοκεκαλυμ
μένον. Άνεξαρτήτως δέ και τοϋ 'Πρακτικοί) ΟΚΟ'ΠΟϋ, τον δποίον έ'Πι

διώκει, διαπραγματεύεται καί διερευν~ και άληθείας 'Ιtνευματικάς,
πολλαί των δ'Jtοίων ύπέρκεινται της άνθρω'Π(νης καταλήψεως και α(
τιvες μόνον δι' ύ'Περφυσικης θείας άποκαλύψεως έφανερώθησαν εtς
τούς πιστούς. Ώς έκ τούτου ή θεολογ(α δέον νό: καταλεχθft και με
ταξ& των θεωρητικών έπιστημών, καίτοι τα ό1t' αύτfiς διδασκόμενα,

δταν καταστώσι βίωμα των 'Πιστών και έφαρμοσθώσιν έν τφ βί'f>
αύτών, ά'ιτο~α(νοuσι καl άντικείμενον της -πε(ρας τούτων. Οδτως ή

θεολογία ιfχει καί uποκείμενον καθαρώς -πνευματικόν, έξ άνωτέρας

και θείας αύθεντ(ας δεδομένον αύτft, διατρ(6ει δέ και 'Περί τα αι
ώνια καί uψηλa άξιώματα καί προ~λήματα, ο1α ή άρχη τοϋ παν
τός, ή άξία τοϋ ό:νθρώ'Που, ή ϋ'Παρξις και ή φύσις τοϋ θεοϋ, ή μέλ

λουσα κατάστασις fιμών κλπ., ταϋτα δέ πάντα και δσα άκόμη ό:φο
ρώσιν είς την έν τct> 'Παρόντι κόσμφ δια~ίωσιν τοϋ άνθρώπου έξε
τάζει u-πό την προο-πτικην της αtωνιότητος

4.

(sub specie aeternitatis).

Οϋτω δημιουργείται σημαντική, δος δ' εί-πείν και θεμελιώδης

διαφορά, μεταξu των dλλων θετικών έπιστημών και της θεολογίας
ώς θετικης έ'Πιστήμης. Διότι αί dλλαι θετικαi έ-πιστημαι δέν έμ'Ποδ(

ζονται έν πάση έλευθεp(Cf νά έξετάζωσι και διερευνώσι τό περιεχό
μενον αύτών, μηδεμιaς άνωτέρας αόθεν1:(ας 'Παpακωλυούσης τοuς

\7)

·Εν/\' ά'ωτ-. σελ.

(8) Λύτοt!. σελ. Ηι~.
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-139θεpά'Ι'tοντας τούτων ά1το τοΟ νά έ1τιδίδωνται μετά 1τλήρους έλευθε

ρίας καt δια χρήσεως των ίδ(ων διανοητικών δυνάμεων, κατα τας
dρχας της λοyικης ένεργοuσών, είς τήν έ1τίλυσιν των κατά τάς έρεό
νας αίrrών άναφυομέ.νων 1τpο~λημάτων. Διά τήν θεολογίαν δμως
ώς 1τpός την θεωρητικην αύτi]ς 1τλεuράν δέν ίσχύει το αύτό.

At

λύ

σεις έ1τί των προ~λημάτων, τά δ1τοϊα έμφανίζει δ u1τέp αtσθησιν κό

σμος, .1ταpέχονται είς αύτη ν ~τοιμοι έκ θείας .. Α1τοκαλόψεως. Αι 1τεpl
Θεοϋ δΕ. και άνθpώ1tου καί τελειο1tοιήσεως αύτοϋ διδασκαλ(αι 1tρό

Ι<εινται είς 1τρόσληψιν διa της 1τίστεως καt ούχί είς άνεύρεσιν δια
τών φιλοσοφικών έκζητήσεων τοϋ νοϋ. ΔΕ.ν έμ1t(mοuσιν αδται εις

1tεδ(ον έρεύνης προσιτόν εις την δια των σωματικών αισθήσεων liμε
σον άντ(ληψιν ήμών,

άλλ' άναφέρονται

είς

κόσμον 'ΙtVευματικόν,

δστις άποκαλύ1ττεται είς τούς όφθαλμούς της ψuχης, έφ' δσον οδτοι
καταυγάζονται ύ1τό τοΟ φωτός της 1τίστεως.

Έντεϋθεν κατα την

1τλευράν αύτης ταύτην ή θεολογ(α παρουσιάζεται ούχι μόνον ώς

έπισrήμη θεωρητική, άλλά καί ώς έπιστήμη της 'Ιt(στεως. Καt είναι
μέν άληθές, δτι μεταξύ τών εις πίστιν προ~αλλαμένων u1τό τijς θεο
λογίας άληθειών τούτων ύπάρχουσι καί άλή~ειαί τινες, αι δποίαι
άποτελοΟσαι τά λεγόμενα

articula mixta

είναι κατά τό μάλλον ~

ijττον δυνατόν νά εύρεθώσι καΙ. δικαιωθωσιν ύ1τό τοΟ ιiνθρωπ(νου
λόγου. Δέν 1τpέ1τει δμως νά λησμονώμεν, δτι τι<Χν τό άναφερόμενον
είς τό όπέρ αίσθησιν τιεδ{ον της άληθείας ύ1τόκειται πάντοτε ύ1τό
άμφισ~ήτησιν, διότι δέν δύναται νά έπιτευχθft διά μόνου τοϋ λογι
κοί} ότrέρ αύτοΟ ή .ένάργεια και πειστικότης της λεγομένης μαθη
ματικης άτrοδε(ξεως, της ιiναγκαζούσης την διάνοιαν εlς άναντ(ρρη·

τον συyκατάθεσιν.

5.

Γεννaται έντεϋθεν τό έρώτημα: Ή θεολογία κατά την θεωρη

τικήν ταότην τrλευράν αϋτης, την βασιζομένην έ1τl της ύπερφuσικης
θείας Άποκαλύψεως και έξαρτωμένην άμέσως έκ της θείας αόθεν

τ(ας, δύναται νά διεκδικήσn θέσιν μεταξύ των έτrιστημων;

4.

·ο Ιπιιιt:ημονικός χαιακτ!)Q τ7Ις θεοΑοvlσς κσl κστd τήν 8ιε
ωιη-cικt)ν σiιτ7Ις πΑεvιάν.

1.

Διa τήν άτιάντησιν είς τό έρώτημα τοϋτο δέον νά έχωμεν ύπ'

δψιν, δτι φραγμοί περί τήν έλευθερίαν τijς έρεύνης ά1ταντ&σιν είς
1tcXOαv έτrιστήμην.

,Απόλυτος

και άχαλίνωτος έλεuθερ(α, 1tαύουσα

νά είναι πραγματικη και καλώς έννοοuμένη έλευθερ(α, δέν υιοθε

τείται ύτιό ούδεμιδ:ς έ1τιστήμης. Πράγματι δέ έκάστη έτrιστήμη tχει
ώρισμένας άρχάς καί δρμiiται ά1τό ώρισμένα 1τpοϋ1τοτιθέμενα άξι
ώματα, άτινα δέν δύναται νά άνατρέψη. 'Ε1τί 1τλέον 1τcχσα έ1τιστήμη
Εχει τc:Χ μυστήρια αύτfjς, ένώ1τιον των ό'Ιtο(ων ίσταται σιω1τηλij όμο
λοyοοοα την liγνοιαν αύτijς, στηρίζεται δΕ. έ1τί τijς 1τpό αύτης "Πα·
ραδόσεως, καί τόv θησαuρόv, τόν δ1τοίον t1τεσώρευσαν αt 1τpοηγη-

-140θείσαι tν τfi καλλιεργε(~ αύτijς γενεα(, τιαραλαμ~άνει ώς κτf}μα
έαuτης d:διαφιλονε(κητον, έπί τοϋ ότιοίου οικοδομεί διc:Χ των προσ
θηκών τών νέων έρευνων καl ανακαλύψεων. Δέν δύναται έπι παρα
δε(γματι δ χημικός καl ήλεκτρολόyος νά d:γνοήση d:τιμωρητεί τάς
διαπιστώσεις και τά πορ(σματα των προγενεστέρων του, παρ' ων
μανθάνει δτι αί δλαι η αί συνθέσεις αύται εΙναι δραστικά δηλητή
ρια, η δτι τό ήλεκτροφόρον έκείνο σύρμα και άπλώς έγγιζόμενον

έπιφέρει τον θάνατον κλπ. 'Εξ άλλου uπάρχουσι καί δι· έκάστην έπι
στήμην αύθεντίαι, των δπο(ων αί άποφάνσεις έπl ώρισμένων αότijς
ζητημάτων d:νάyονται είς ίσχύν άξιωμάτων, d:πό των δτιο(ων πας
νεώτερος έρευνητr)ς όφείλει έν ταίς έρεύναις αύτοϋ νά όρμcΧται. Ό
νεαρός έπί παραδε(yματι ιατρός δέν δύναται να παραθεωρήσn τήν

αύθεντ(αν ένός Παστέρ η άλλου έξ ίcrου έπιφανοϋς της ίατρικης έπι
στήμης σκαπανέως, άλλά προσοικειούμενος μετ· έμπιστοσύνης τά.
πορ(σματα, είς τά όποία έκείνος κατέληξεν, έπεξερyάζεται ταϋτα

καί καθιστ~ αύτά ίδιον κτijμα. ·Αλλά και πας οίοσδήποτε μαθητης
η σπουδαστης έπι τijς αύθεvτίας τοϋ διδασκάλου στηριζόμενος και
παρέχων έμπιστοσύνην άπεριόριστον είς τά ύπ' αύτοϋ διδασκόμενα
διά πίστεως προσλαμ~άνει ταϋτα καί πλοuτ(ζωv οθτω τάς γνώσεις
αύτοu είσχωρεί ε{τα και δι• ίδίας έpεύvης εις τά ένδότεpα τijς έ'Ιtι
στήμης. Αύθεντ(α λοιπόν καί πίστις εΙναι

δροι και πpοϋ'Ιtοθέσεις,

αϊτινες παρ· ούδεμιaς έπιστήμης έλλε(πουσι. Μόνη διαφορά μεταξύ
της θεολογ(ας και των άλλων έπιστημών εΙvαι αδτη: δτι ή αύθεν
τ(α έν τfi ύπερφυσικft θε(~ άποκαλύψει εΙvαι αύτός δ d:λάθητος θεός,

έ_νφ α[ έν ταίς λοιπαίς έπιστήμαις αύθεΎτ(αι εtvαι έπιστήμονες μέν

διαπρεπείς, πάντοτε δμως άνθρωποι, οίτινες διά των ό:νακαλύψεων
αύτών και έρευνωv έκληροδότησαν εις τάς tδ(ας έπιστήμας κεφά
λαια σπουδαίων γνώσεων καί στοιχε(ων τijς έπιστήμης των, άλλά
μετ· αύτών ούχί σπαν(ως μετε~(~ασαν καί πλάνας, έλεγχομένας ύπό
των έπιγεvεστέρων.

2.

'Εξ έτέρου δέον να εχωμεν ύπ· δψιν, δτι δ θεός, δστις άπεκά

λυψεν εtς ~μας τάς άληθε(ας τijς χριστιανικης π(στεως, αύτός εΙναι
και δ δημιουργός τοϋ άνθρωπίνου λόγου, τοi) έξεργαζομένου καί

έρευνώντος τάς λοιπάς έπιστήμας. Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά είnωμεν,
δτι το uτιό τοϋ θεοί) άποκαλιrιττόμενον εις ήμaς καθιστ~ άχρήστοuς,
πολλ~ δέ μ<Χλλον ά1τοτυφλοί, τάς λογικάς ήμών Ιδιότητας, ούδέ δυ
νάμεθα νά tσχυρισθώμεν, δτι το κατά θε(αν άποκάλυψιν άληθές εΙ
ναι λογικώς καt άνθρωπ(νως ψευδές. Ή π(στις, ή έκζητουμέvη ύπό

τijς θεολοy(ας οΟτε έκτυφλωτικη εtvαι, οΟτε ταuτ(ζεται 1τρός την
ε&ιtιστ(αν. Τό ώς d:ξ(ωμα δέ έν χρόνοις σκοτειvοίς 1τpο~ληθέν «Πί

στευε καί μη έρεύνα:. δέν εlναι d:ξ(ωμα εύαγγελικόν, ούδέ δύνατα(
τις νά ισχυρισθfi, δτι ~έχει άπόλuτον ισχuv ώς πpός πάσας τάς θε
ωρητικάς άληθε(ας τοϋ Χριστιανισμοϋ. Οδτω το d:νθρώπινον λογι

κόv δύναται νά προπαρασκευάσn εtς τήν διά 1τ[στεως ά'Ποδοχην τοϋ

-141όπ~ρ κατάληψιv περιεχομένου της θεολογίας, τοίΠο μέν έμι&αθύνον
εις τάς σχετικώς τφοσιτάς άληθείας της

mixta),

•Αποκαλόψεως ( articula

τοGτο δΕ έξελέγχον την άξιοπιστίαv των κομιστών της θείας

Άποκαλύψεως καί άναζητοϋν άποδείξεις 1τερι τοΟ κατά πόσον οδ

τοι εtvαι δντως άξιοι άκροάσεως καt έμπιστοσύνης.

1')

Κατά τοGτο

ό1tό της θεολογίας έκζητουμένη πίστις δέv ταυτίζεται πρΟς την

εότιιστίαv. 'Επί πλέον το λογικόν δέν άποτuφλοGται οόδΕ καταδοu
λΟΟται ό1τό τής 1tίστεως, άλλά καταυγαζόμενον βαθμηδόν διά των

άκτίνων της ύπερφυοuς άληθείας σοφίζεται δπ' αύτής. Διότι δσον
δήποτε και &ι όπέρκεινται της κατανοήσεως ijμών αι θεωρητικαι
της θεολογίας άλήθειαι, προσλαμ,αvόμεvαι δμως διά της πίστεως

μεταδίδουσιν είς ήμδ:ς θρησκευτικάς γνώσεις άντικειμενικώς άλη
θείς καl ή πίστις, ίνα κατά Κλήμεντα τον Άλεξανδρ,έα( 9 ) είπωμεν,
καθίσταται ήμίv «σύντομος των κατεπειγό'ντωv γνώσις:. καί «ύπο

'άθρα καί κρηπίς τfjς έπιστήμης:.. Και δέν παύει μ.έν το μυστήριον
άπό τοϋ νά παραμέvη μυστήριον πάντοτε διά της 1τίστεως προσλαμ
'αvόμενον, διά της

βιώσεως δμως τοο περιεχομένου τούτου τfις

πίστεως σχηματίζει δ πιστός περί αότοu άδιάσειστον βει&αιότητα,
μη δπολειπομένην είς βαθμόν τής έν ταίς θετικαίς έ1τιστήμαις δι'

άμέσου παρατηρήσεως cbτοκτωμένης. Οδτω τό λογικον δέν dχρη
στεύεται ύπό τών δπερφυσικών άληθειών της θεολογίας. Διότι τοϋ

το δύναται νά έμι&αθύvn έν μέτρφ τινl είς αύτάς, 1τpοσοικειοϋται
ταύτας, ό:rrοσαφ'εί κατa το ένον αύτάς και καθίσταται δργαvον

d:-

κρι,οϋς διατυ'Jtώσεως και συστηματικης διαπραyματεόσεως τούτων,

πληροφοροόμενον διά της βιώσεως τούτων, δτι εΙvαι μέv αδται δ
πέρ λόγον, οόχi δμως καί 'Παράλογοι.

3.

Μετά τά είρημένα καθίσταται δi\λον δπό ποίαν !ποψιν δυνά

μεθα καi περί της θεωρητικflς πλευράς της θεολογίας νά δμιλώ
μεν ώς περί έπιστήμης. Έά'ν τόν δρον έπιστήμη χρησιμοποιώμεν

είς δήλωσιν τοϋ θετικώς ά'Ποδεδειγμένου, &περ πάσα δγιής διάνοια
οιονεί άνα'yκαστικώς δέχεται, άσφαλώς τότε δέν δυνάμεθα ν•

ποδώσωμεν τοίhον εtς τό

d:-

πραγματευόμενον τάς ύπέρ κατάληψιν

θεωρητικάς άληθείας τμflμα της θεολογίας. Έάν δμως διa τοϋ δ
ρου !πιστήμη έννοώμεν σύνολον άκρι,ων, βει&αίων, καλώς τεθεμε

λιωμένων και συστηματικώς έκτεθειμένων και διατεταγμένων γνώ
σεων, άδιαφόρως τοϋ τρόπου, καθ' δν αt γνώσεις αδται άποκτών

ται, άναμφισι&ητήτως τότε

iJ

θεολογία καί κατα την θεωρητικήν

αδτης πλευράv εtναι έπιστήμη. θά fιδύyατο μάλιστα ν' άποκληθft
έ π ι στ ή μη

έ π ι σ τ η μ ω ν,

τοuτο δέ διότι αt dλλαι μέν ~πιστη

μαι έρευvί3σι τό έv τ4) αίσθητ4) κόσμφ έπιστητόν, τοϋ όπέρ αt:σθη
σιv κόσμου διεκφεόyοντος δλως της δικαιοδοσίας και άρμοδιότη

τος mπων. Τοόναvτίον

(9)

Σ-rοι.ομα'r. Ζ

10

Βeπ

iJ

θεολογία, έκτός της σημασίας αύτfjς ώς

8 , 27J.

-142τφακτικfjς tπιστήμης, @χοuσα έπί πλέον ώς ύποκε(μενον τfjς έρεύ
νης αύτης τa τοΟ θεοΟ και παρέχουσα έπt τοϋ ύπtρ αίσθησιν πε
δ{ου, τοΟ μή ύποκειμένου εις τήν έρεuναν των άνθρωπ(νων tπιστη

μών και μόνον ύπο της Φιλοσοφ(ας μακρόθεν κατοπτευομένου 'Ιt'ως,
άσφαλείς, βε~α(ας καl άλαθήτοuς άπαντήσεις, άπό τfjς θε(ας Άπα

καλύψεως άντλουμένας, συμ1τληροί τό:ς λοιπaς έπιστήμας και δια
χύνει πλfjρες φως έπί των αίων(ων προ&λημάτων, εις τήν λύσιν των
δπο(ων σκοντάπτει συχνάκις δ φιλοσοφών νοΟς. Οϋτως tΊ θεολογία
καταλαμ8άνει θέσιν λ(αν τιμητικήν μεταξu των έπιστημών, άφοΟ
α{ άποκρ[σεις, τaς δ"Ιtο(ας παρέχει εις τό: τελικa προ~λήματα και
ζη'tήματα πάσης έπιστημονικης έρεύνης, είτε &:μεσοι, είτε εμμεσοι

εtναι αδται, δέν δύνανται νό: εύρεθώσιν άλλαχοο παρcΧ μόνον έν

τφ πεδ(φ τfjς θεολοyικης έρεύνης.

4. Μή άμφισ~ητήσn δέ τις τόν έπιστημονικόν χαρακτfjρα τfjς θεο
λογ(ας άφορμώμενος έκ τfjς άποσχ(σεως τοG ΧριστιανισμοΟ εις δι

αφόροι.>ς δμολογίας ~ καί έκ της έμφανίσεως έν αύτφ άχαλινώτως
φιλελευθέρων ρευμάτων, έξ ών προηλθον συστηματικαι έκθέσεις τοΟ
θεωρητικοϋ 1τεpιεχομένου τfjς θεολογ(ας διαφέροuσαι έν λεπτομε

ρειακαίς μέν γραμμαίς παρά ταίς κυρ(αις χpιστιανικαίς Έκκλησ(αις

(•Ορθόδοξος θεολογία, Ρωμαιοκαθολική θεολογ(α, Προτεσταντική
θεολοy(α), έν ούσιώδεσι δέ παρa τοίς όπαδοίς τfjς λεγομένης Ύπερ
κριτικης και τοϋ ΌρθολοyισμοΟ ('Οpθολογιστcκαι θεολοy(αι). Δι

ότι μόνον

t'\

θεία Ά1τοκάλυψις εtναί τι άλάθητον και αιώνιον. •Η

θεολογία δμως, ώς ύ1τό τοΟ άνθρωπ(νοu νοϋ ~έκθεσις και έρμηνε(α

τοϋ άλαθήτου τούτου, δύναται νa πλανάται θεωροϋσα, δτι ούχl. τοΟ

το άλλ' έκείνο εtναι τό νόημα των πηγών τfjς θε(ας Άποκαλύψε
ως. ·Ως δΕ καί έν ταίς λοιπαίς έπιστήμαις οι)χl σπανίως έμφιλοχω
ροΟσι 1τλάναι, μετό: πλείονα η όλιγώτερον χρόνον ύπο των έπιγε
νεστέρων άvασκεuαζόμεναι, χωρίς τοϋτο να μειοί τον έπιστημονι

κον χαρακτηρα των έ"Ιtιστημών τούτων, είς δ:ς έπt μοοφον ~ βραχύ
έκpάτησαν αί πλάναι αδται, οϋτω και έν ήj θεολογ(y tΊ έρευνα
ύ1τό τώv καλλιεpyούντων τό 1τεριεχόμενον αύτfjς ε{ναι έπόμενον είς

τινα προσωρινώς να άστοχfi. Τοϋτο δμως ού μόνον δέν κλονίζει
τό κϋρος της θεολογίας ώς έπιστήμης, άλλ' άποδεικvύει, δτι καt

tΊ έν αύτft έρευνα δΕν είναι άπολύτως δεδεσμευμένη, ώστε ν' άπο
κλείηται αUτης πάσα

έλευθερ(α,

έπί

πλέον δέ παρέχει άφορμήν

πρός νέας έρεύνας και συζητήσεις, δι· ών άvαμφι86λως προάγεται

'IYCiσα έπιστήμη.

6. cH
1.

Ιν Πα.νε:ιrιιιτfΙμια.Ηα.fς Ζιολα.lς lντα.~ις -cflς θεολοvlα.ς.

Είπομεν fιδη, δτι tΊ θεολογ(α θcΧ έδικαιοϋτο νά άποκληθfi «έ'Πι

σ'tήμη έπιστημων». Παρέχουσα α(jτη ώς θεωρητικη έ'Πιστήμη ένια(αv

θεωρ(αν γνώσεως καl πράξεως έν τφ κόσμφ διά. τοΟ σι.>στηματικοΟ

~ θεωρητικού κλάδου αύτflς, τflς ΔQ)ιματικης δηλαδfι και τfjς Ή-
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αtτ(αv τοϋ κόσμου, καθώς καί 1τερί τον δψιστον 1τροορισμον τοϋ
άνθρώ1του, δια τοUτο δΕ. ~οτελεί τό άναyκαίον συμπλήρωμα των
λοιπών ~πιστημών. Αδται περιωρισμέναι ~ντος ώρισμένης 1τεριοχης

τοu αίσθητοu πεδίου της γνώσεως εtvαι ήναγκασμέναι να ένδιατρί
~ωσι περt δ,τι άφο~ είς τήν έπίγειον εύδαιμον(αv τοϋ aνθρώπου
καt έν γένει είς τα φαινόμενα τοϋ φυσικοϋ κόσμου και είς τήν έκτει

νομένην έντος της έ1τιγείου σφαίρας ζωήν ήμών. Οϋτως έκ των θε
τικών έπιστημων ή μέν ίατρική άσχολεϊται άποκλειστικως περί τήν
έξασφάλισιν της ύγιοuς δια~ιώσεως τοϋ άvθρώπου έν τct> 1ταρόνη

βίφ, αί δΕ 1τερί τά φυσικά φαινόμενα και τοuς φuσικοuς νόμους ά

σχcλούμεναι έπιστημαι έπιζητοϋσι τήν άνακάλuψιν των μυστικων
τflς φύσεως καί την χρησιμοιη:οίησιv αότών προς άνετωτέραv και

εόχερεστέραν δια~ίωσιν τοu άνθρώπου· ή δέ νομική έπιστήμη άπο
~λέ'Ιtει είς την έν τct> 1ταρόντι β(φ είρηνικήν συμ~(ωσιν καl !ντός

των δρων της δικαιοσύνης dρμονικήν συνεργασιαν και κοινωνικήν
ζωfjν τοί) ά'νθρώπου. Οόδεμ(α δΕ τούτων περιλαμ~άνει έντος τοϋ
πεδ(ου αίrrης, άλλ' οόδέ δύναται δι. ων διαθέτει μεθόδων καί μέ

σων νά έπεκταθfi καί εlς τήν ~ρευναv περl της πρώτης αιτίας τοϋ
κόσμου

και περί

τοu τέλους, είς το δποίον κατευθύνεται οδ:rος,

οόδέ έξετάζει τον άνθρωπον ώς θρησκευτικήν 1tpοσω1tικότητα, ανή
κουσαv και εtς l!iλλον τινά ύπέρ αίσθησιν κόσμον.

2.

Εtvαι άληθές, δτι ή Φιλοσοφία διατρ(8ει περ( τινα των "Προ

~λημάτων τούτων. 'Επειδή δμως αιJτη ά'ltO'ΙtELpcXται διά μόνων των
δυνάμεων τοί) ά'νθρωπ(νου νοu νά λύση ταϋτα, διαΟ"ΠCiται είς "Ποι
κίλα καί 1τρός l!iλληλα άντιτιθέμενα φιλοσοφήματα, άδυvατοοοα νά

παράσχn μόνιμόν τιvα καί καθολικώς παραδεκτήv κοσμοθεωρ(αν,
κατασφαλ(ζουσαν έπί τfi βάσει άνωτέροu καt άλαθήτοu θε(οu κό
ρους πάσης πλάνης τοUς μαθητάς αότης. Μόνη ή θεολογlα διά τfjς

έπιστημονικης

άναπτόξεως της

ύπερφuσικfίς θε(ας Ά1τοκαλόψεως

έ1τιτυγχάvει τοUτο, οδτω δέ άποτελεί τό συμπλήρωμα των λοιπών
έπιστημων, έκφέρουσα τόν τελευταίον περl των δντωv λόγον, ίκα
ν01tΟιοϋσα τάς ύψ(στας ~αιτήσεις τοϋ άνθρωπ(νου mιεύματος καί
θεραπειJουσα τάς άνάyκας καl τούς 1τόθους της άνθρωπ(νης καρδ(ας.

3.

'Αλλ' ή !νταξις της θεολοy(ας ώς tδ(ας Σ χολfίς έν τοίς Παvε

'Ιtιστημ(οις ένδε(κννται ού μόνον διά τάς tκ τοϋ θεωρητικού αύτfjς
χαρακτηρος 'Ιtαρεχομένας εις τόν κύκλον των καθόλου !'Ιtιστημωv

ύτrηρεσ(ας, άλλά και διά τον πρακτικόν σκοπόν, τόν ό'Ιtοϊον προτ(
θεται και έπιδιώκει αδτη. At Παvε'Ιtιστημιακαt σχολαt εtvαι tστορι
κό: κατασκευάσματα, τό: όποία tχουσι μέv τήν σuvάφειαν αύτων !ν
τfi έvότητι της έτηστήμης, διακρ(νονται δέ <tλλήλων κατά τό διά

φορον των 1τρακτικων αότC3ν ζητημάτων. Καί ή ~ννοια μέν της ένό
τητος της έ1tιστήμης, έξ ~ς προηλθε τό Πανεπιστήμιον, έ1τικρατεί

έν τft 'ΙtΟικιλ(c;_χ τfίς Φιλοσοφικfiς Σχολης ώς τοϋ τόπου της έλεuθέ-

-144ρας θερατcε(ας πάσης γνώσεως. Α[ δέ λοιπαί Σχολαί είναι όργα

νισμοi δημιουργηθέντες και συντηρούμενοι, ώς είπομεν, δι' ώρισμέ
νοuς πρακτικοι)ς σκοπούς, οtτινες άνευ έπιστημονικfiς έρεύνης δέν
δύνανται

νά

πραyματωθώσιν.

Έν ταίς

Σχολαίς ταύταις ή θεο

λοyικη Σχολη lχει προδήλως ίδίαν και αύτοτελfl θέσιν. Διότι το
~ργον αότfjς δέν άπο~λέπει, ώς έπί παραδε(yματι το της έ"Ιtιστήμης
τοϋ δικα(ου, είς την όρyάνωσιν τοϋ νομικοϋ βίου ~ ώς το ~ργον τfjς

Ίατρικης εtς τοuς φυσικώς άπαιτουμένους καί δπό της Πολιτε(ας
προστατευομένοuς δροuς της συντηρήσεως της δyείας των πολιτών,

άλλ' ύπηρετεί τft ΈκκλησίQ:, ~τις ώς αότοτελής και πνευματικός όρ·
γανισμος ύφίσταται έν τft Πολιτε(Q: παράλληλος αότft.

4.

·Η Πολιτε(α λοιπόν, ~τις έν τ~ σuμφέροντι έαυτης καl των πολι

τών αότfjς ίδρόει τά Πανεπιστήμια, δέν δύναται, tφ• δσον σκέπτεται
φρον(μως, νά μη παρέχn έν τοίς καθιδρόμασι τούτοις την ό:ρμόζοu
σαν θέσιν και είς την θεολοyίαν. Οό μόνον διότι fι Έκκλησία, όφ•
ης ύπηρετείται tι έν αότft ώς έν κοιτ(δι γεννηθείσα και άναmυχθείσα
θεολογία, εtναι όργανισμός πανταχου της Πολιτε(ας διεισδόοuσα

καt πολλαχώς έν αότft έπιδρωσα, άλλά και διότι tι θεολοy(α Φτο-.
~λέπουσα εtς τήν έξασφάλισιν της έσωτερικης f)&ικοποιήσεως και τοϋ
έξαyιασμοϋ των πολιτών και της έπακολουθούσης αtων(ας μακαρι

ότητας αότών συντε(νει και είς τήν έν τ~ παρόντι β(φ εότυχίαν αό·
τών. Εtναι δέ γνωστόν, δτι &μεσος και κύριος σκοπός της Πολιτε(ας
εtναι το καλόν καί fι ειΥπραy(α των "Ιtολιτων. •Η εόπραy(α δ' αδτη

εtναι τριπλη, ύγε(α, δικαιοσύνη, έσωτερικη ειρ~νη και μακαριότης.
Καί tφ• δσον μέν δ άνθρωπος σκέπτεται κατά τά φυσικά ~νστικτα

αότου προέχοuσι παρ· αuτφ αι φυσικαι άνά'yκαι και προηγείται
παρ' αUτφ tι περί τοϋ σώματος φροντ(ς, αι πνευματικαl δέ και f)θι
καί άνάγκαι καθ(στανται αtσθηται παρ' αιrrφ έπιγενεστέρως. Έν
τεΟΟεν κατά τήν όλικην σειράν έξεταζόμεναι α[ έπιστfjμαι 'Ιtαpουσιά
ζουσι προτασσομένας τήν ίατρικήν καί τήν νομικην και τάς φυσικάς
έπιστημας, ώς έχούσας την ψpοντ(f*:χ 1tερί της όγε(ας τών ΠΟλιτών,

περί της άπονομflς του δικαίου μεταξύ αότών, tνα διάγωσιν οδτοι
έν εtρήνη. και περt της έκμεταλλεύσεως των φυσικών δυνάμεων και
ίδιοτήτων πρΟς άνετωτέραν ζωήν' έπιτασσομένην δέ τήν θεολοy(αν
ώς ό:ναφερομένην είς τaς πνευματικάς και ήθικaς άνάyκας του άν

θρώ1tΟυ. Είς τaς πpοηγμένας δμως Πολιτείας, Ι!νθα α( f)θικαι και
πνευματικαί άνάγκαι έκτιμώνται σο&αpως και κατα&άλλεται κυρ(α
φροντtς πρΟς δημιουργίαν ήθικων χαρακτήρων, fι θεολογία 'Παρου

σιάζεται προέχουσα καt προτασσομένη. Πάντως fι Πολιτεία προς
tκανοποίησιν τοϋ ένδιαφέροντος αϋτης, tνα άνταποκριθft ού μόνον
εις τaς φuσικaς και σωματικάς, άλλά και εις τaς πνεuματικάς καt

ήθικάς άνάγκας των πολιτών αuτης, ~χει &νάyκην καταλλήλων όρ·

yάvων, οό μόνον tατρών, νομικών και φυσικών, άλλά και tερέων καl
έκκλησιαστικων λειτουργών.

_. 1455.

Ή τοιαύτη ~νταξις της θεολογ(ας έν Πανεπιστημιακα'ίς Σ χο

λαίς εtναι συμφέρουσα και εις αότήν τήν Έκκλησίαν, ~τις 6:ποτελεί
τόν θεοσύστατον όργανισμδν, έν τφ δποί«t> κυρίως συντελείται

6

έξα

γιασμός των μελων της Πολιτείας και δ καταρτισμός αύτών εις πο
λίτας της βασιλείας των οόpανων. Διότι έν τοίς Πανεπιστημίοις γί
νεται έντός των προσηκόντων δρίων άμοιf!ιαία 6:\rrαλλαγή και 6:να

κοίνωσις των έπιστημονικών έν γένει έξαγομένων, οδτω δέ ινφ προ
φυλλάττονται καΙ. αί λοιπαι έπιστημαι ά'πό πάσης δπερf!ιασίας και
παρεκτρο'Πi)ς έκ τοϋ πραγματικοί) πεδίου της γνώσεως τοί} προσι

διάζον:rος είς μίαν έκάστην τούτων και της εtσπηδήσεως αότi3ν εις
πεδία άλλότρια της δικαιοδοσίας αότών, προλαμf!ιάνεται συγχρόνως
καί ή δπό της Έκκλησίας παρερμηνεία στοιχε(ων της θείας άποκα

λύψεως, ώς δηθεν άναφερομένων εις κλάδους της έγκοσμίου έπιστή
μης, ητις δύναται νά φέρn τήν "Εκκλησίαν εις σύγκρουσιν πρός τά
πορίσματα της δγιοϋς έπιστήμης. ΤοιαίJται παρερμηνείαι ~δήγησαν
πολλούς θεράποντας της έπιστήμης κατηγορουμένους πρό των κρι

τηρίων της ·ι ερcΧς Έξετάσεως. •Ωσαύτως δ'ΙtΕρf!ιασίαι τοιαϋιrαι έπι
πολαίων

t)

πτωχαλαζόνων έπιστημόνων f]γαγον αύτούς είς τό νά δια

κηρύξωσι τήν έπιστήμην έχθράν της πίστεως καί νά παρουσιάσω

σιν άντιτιθεμένην πρός αύτήν. •Η άλήθεια εtναι πάντοτε μ(α καl
ούδέποτε δύναται νά άνrιτ(θεται καί ν· άνrιφάσκn πρδς έαuτήν. Έφ'
δσον δ' έκάστη έπιστήμη· περιορίζεται έντός τοί} πεδ(ου έκείνου της

έρεύvης της άληθείας, τό δποϊον προσιδιάζει πρΟς αότήν, οόδεμ(α

σύγκρουσις δύναται νά προέλθy] μεταξύ τών εις διάφορα πεδ(α της
άνθρωπίvης γνώσεως έρεu\.ητών της άληθείας. Οδτω καί

fJ

Έκκλη·

σία ύπό τό φως γνησίας θεολογικης έπιστήμης διατελοϋσα εtναι

άδύνατον νά παρουσιασθfi άντιτιθεμέvη πρός ύyιη πορίσματα, οό
χί θεωρίας ~ ύποθέσεις, της άληθοί)ς έπισrήμης, έμφανίζεται δέ

6:-

διασειστως κατωχυρωμένη κατά πάσης έπιθέσεως έκ ψευδών έκ
προσώπων της έπιστήμης προερχομένων.

6.

Koι.-rl' κcιl ,ι,εαι.ι; -rflι; θεολοyιa,.

1.

Κοιτίς της θεολογίας θά fιδύvατο νά καθορισθfi

t't

Χριστιανι

κη Έκκλησ(α. ·ο θεοσύστατος οδτος όργανισμός tδρύθη ύπ' αότοο

τοϋ Σ ωτηρος έπl τφ σκοπφ του νά έξασφαλισθfi δι' αότοϋ

fJ

έπί

γης θεμελίωσις καί διάδοσις της νέας θρησκείας του Χριστιανισμοϋ,

άμα δέ καt

t't

πλήρης 6:νάτττυξις τών έν τφ Χριστιανισμφ περιεχο

μένων ζώντων σπερμά..των της θείας άληθείας καί της κατά τήν ά

λήθειαν ταύτην ζωης. (Πρf!ιλ. Ματθ. ιγ'

31-33,

~vθα ή βασιλεία τών

οόρανών, έν τfi έπl γης ΈκκλησίfίΧ έγκαθιδρυθείσα, παρομοιάζεται
πρός κόκκον σιvάπεως, δστις σπαρείς αύξάvεται εις δένδρον). Μία

δε των έξόχως σπουδαίων μορφών, διά τών δποίων ή ζωή αδτη !πι
τυγχάνει ~κφρασιν, εtναι ή θεολογία. Γεννωμέvη έκ τών ένδοτάΕΓΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙλ ΊΉΣ θΕΟΛΟΓΙλΣ
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των ένδιαφερόντων της χριστιανικflς κοινω~ίας έθεώρησε την Έ2<.

κλησ(αν ώς τήν μητέρα, ~τις gδωκεν ε~ς ~ν ζ~ήν: λ~yφ δέ της

καταyωyfjς της ταύτης ύπάρχει μεταξυ αοτης και της Εκκλησίας
σταθερά σχέσις ό"μοι~αιότητος, καθ" f\ν ή θεολογία ~vθεν μέν έπι
δ~ εόεργετικως έπl της Έκκλησίας καταuγάζοuσα την περl χρι
στιανικijς θρησκε(ας συνε(δησιν αότης, gνθεν δέ δέν μένει ξένη τi]ς
tmpρoflς, των περιπετειων και της καταστάσεως τijς "Εκκλησίας.

"Εκκλησία δηλαδη καί θεολογία έπιδρωσιν άμοι~αίως έπ' άλλή
λων. πως δέ έγεννήθη ή θεολογία, λέγομεν εόθύς.

2.

"Εάν δ Χριστιανισμός, θεωρούμενος έξ έπόψεως ίστορικijς, θά

~δύνατο να θεωρηθfi ώς μία θρησκεία μεταξι) τόσων &λλωv θρησκει
ων, δσαι

c:ht" άρχης της ίστορίας της άvθρωπότητος άνεφάvησαν, θε

ωρούμενος έξ έπόψεως έκκλησιαστικijς έμφανίζεται καθ" δλως δι

άφορον μορφήν. Διά την 'Εκκλησίαν δ Χριστιανισμός εtναι ή όπερ
τάτη θεία Άποκάλυψις, ή παραδοθείσα αότfi ύπό τοΟ θεανθρώπου,
έν τfi δπο(~ ή θρησκευτικη άλήθεια έξίκετο έν τfi τελειοτάτη αότi]ς
έμφανίσει. "Η "Εκκλησία θεωρεί την χριστιαvικην θρησκε(αν ώς την
c:hτόλυτον θρησκείαν, ώς την ίδαvικην θρησκείαν. Πρός π(στωσιν δέ
κάί βε~α(ωσιν, δτι ή θρησκεuτικη αϋτη συνείδησις αότtjς εtναι ά

ληθής, έπικαλείται ή "Εκκλησία τό γεγονός τijς έν τφ ένανθρω'Ιtή
σαντι Λόγ'{J τοΟ θεοΟ θείας 'Αποκαλύψεως. "Η "Εκκλησία πιστεύει,

δτι ή θρησκεία ην δμολοyεί, δέν ε1vαι άνθρώπιvον κατασκεύασμα,
άλλά φως άνωθεν έξ ούρανοΟ έπιλάμψαν και καταυγάσαν εις την
έν σκότει και σκι~ θανάτου πλανωμένηv άνθpωπότητα. "Εχει την
συνείδησιν ή "Εκκλησία, δτι δέν ~δωκεv αϋτη την θρησκείαν ην δμο
λογεί, άλλ" δτι gλα~ε ταύτην διά θείας άνακοινώσεως καί συvεπ6>ς
ή δμολογ(α της στηρίζεται έπl θείου κύρους, ένώπιον τοu δπο(ου

πiiv l!iλ.λο κuρος παραμερίζεται. Καl υιοθετεί διά τοΟτο, liνευ lfλ

λης περαιτέρω σκέψεως καt συλλογισμοί}, την άλήθειαν την περιε
χομένην εις την άποκάλυψιν ταύτην, άπολύτως βε~αία περί τοΟ ά
λανθάστου καί της θειότητος τijς άληθείας ταύτης. •Ε ν δ:λλαις λέ

ξεσιν ή θρησκευτική σuvέίδησις τijς "Εκκλησίας στηρίζεται έπl τfjς
άμέσου πίστεως. ·εφ· δσον δέ ή χριστιανική θρησκευτικη συνείδησις
ε1ναι πιστεύουσα συνείδησις, ή χριστιανική θρησκεία εtναι ή χρι

στιανική 'Ιtίστις και ή "Εκκλησία έν γένει κοινωνία πιστεuόντων. •Η
πίστις εtναι τό στερεόν καί εόρύ θεμέλιον, έφ' οδ βασίζεται ή 'Εκ
κλησία, τό στοιχείον της ζωης τό δποίον πρέπει vά έμποτίζη πάvrα

τά μέλη αότης Κα\ νά συνδέη ταί1rα ε(ς ~V 'ΙtVΕυματικόν σύνολον.

3.

'Αλλ' fιτο έξ δλοκλήρου άδύνατον νά έξακολουθήση ή πίστις

αδτη νά έκφράζεται έν τft Έκκλησί~ όπό την μορφην ταύτην της
dπλijς, άμέσου και άσυζητητεt πιστεuούσης συνειδήσεως. ·vπάρχου
σι πολλοl λ6γοι,-οι μεν μaλλον έξωτερικο(, οι δέ μaλλον πνευματι

κοι fΊ έσωτερικοL-καθιστωντες άναyκαϊον, tνα ή πίστις μεταπηδή

ση πέραν της .σφαίρας ταύτης της dπλότητος και άμεσότητος άπό

-
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της δπο(ας άρχ(ζει, οόχl έπl τφ σκοπφ τοϋ νά έyκαταλειφθfi οόδέ
νά έξασθενίσn ~ π(στις, άλλ' έπt τφ σκοπφ τοΟ νά βε6αιωθfi και
δικαιωθfi καt έyκαθιδρυθfi αϋτη. Και κατ' αύτοuς lτι τούς πρώτους

χρόνους της Έκκλησ(ας άνεφάνησαν έξωτερικοι λόγοι, έξακολου
θοοοι δ' οδτοι νά έπιδρώσιν καθ' δλην την πορείαν της έκκλησιαστι
κflς ιστορίας, οtτινες συνετέλεσαν εtς την θεολοyικωτέραν άνάιττυ
ξιν τοϋ περιεχομένου της πίστεως.

4.

Όποίοι τινες είναι οδτοι; •Η Έκκλησία, εύθUς ώς άνεφάνη έν

τfi {στορ(~ διεκήρυξεν δτι κατέχει την άπόλuτον θρησκεuτικην

d:-

λήθειαν· lθετο δΕ. ώς κυρίαν άποστολήν αότης να διαδώσn την άπο
καλuφθείσαν εtς αύτi)ν θρησκευτικην ταύτην ciλήθειαν εtς ιhταντα
τόν κόσμον κατα την έντολήν τοΟ θεανθρώπου lδρuτοϋ αύτης
ρευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά lθνη» Ματθ. κη I
Μάρκ. ιγ ι

10,

ιστι

15

19.

( cπο

Πρ~λ. και

κλπ.), δλονtν δέ διηύρυνε τόν κύκλον της

έπιδράσεως αύτilς. Κατ' άνάyκην λοιπόν ~λθεν εtς σύyκρουσιν πρός

τάς ύπαρχούσας ~δη θρησκείας, καί δή πρός τόν ·ι ουδαϊσμόν και

τόν Έθνισμόν και πρΟς πάντα έν γένει τά φιλοσοφικά συστήματα,
ltι'ινα tπι τοιούτου έδάφους εtχον άναπτυχθη. •Αλλ? tνα ~ χριστιανι
κή θρησκεία οό μόνον τύχη άναyνωρίσεως και άνοχης ύπό των
δυνάμεων της θρησκευτικfjς και διανοητικfjς ζωf\ς, μεθ' ων ~ρχε
το εtς έπαφήν, άλλα και έπικρατήσn τούτων, παρίστατο άνάyκη οό

μόνον νά ύπερασπίσn και ύπεραπολοyηθfi tαυτης, άλλa καl να
παράσχn άποδείξεις περt της έν έαυτfi ύψηλοτέρας δυνάμεως, ciλη
θείας και ζωflς, δπως οδτω έξασφαλίοn την νίκην έπl των d:ρχαί
ων θρησκειών και άντικαταστήσn ταύτας. Πρός τόν σκοπόν τοϋτον,
~ άπλfj διακήρυξις της πίστεως δέν ~το άρκετή. 'Έπρεπε τό περιε

χόμενον της πίστεως νά διασαφηνισθfi, νά καταστfi άντικείμενον
έξετάσεως καt έρεύνης ύπό της πιστευούσης χριστιανικης συνειδ~

σεως και διά της μελέτης αότοϋ τε και !κείνων πρός α d:νtετίθετο,
νά διακριθfi και έξαρθfi άπό τούτων έκτιθέμενον πλατύτερον, σαφέ
στερον καt ώς οtόν τε άποδεικτικώς. Έκτης τάσεως ταύτης προijλ
θον α{ μεyάλαι •Απολοyίαι ύπέρ τοϋ Χριστιανισμοϋ, ώς έμφανίζο~
ται αδται και εtς τό προοίμιον τοΟ Δου Εόαyyελίου, καί εις τμή
ματα των έπιστολών τοϋ Παύλοu, ύπεραμuvομένου τijς χριστιανι

κijς π(άτεως κατά των tουδαϊζόντων καί έν τft έπιστολfi πρός ·ε
~ρα(ους,

lvθα άvτιτίθεται δ

Χριστιανισμός πρός τόν Ίοuδαϊσμόν

και εις. τά άτrολοyητικά συγγράμματα τοϋ β ι και Υ
&m>λοyητική

αΟτη

δρcΧσις

I

αtώνος. ·Η

δέν lπαυσεν εtς πάσαν περ(οδον τfjς

έκκλησιαστικfjς ιστορίας, &ι και πάντοτε έμφανιζεται προσαρμο
ζομένη και τροποποιουμένη d:vαλόγως των έ κάστοτε παρουσιαζο
μένων περιστάσεων. 'Εφ' δσον ~ Έκκλησ(α lρχεται εtς σύγκρουσιv

πρός έξωχριστιανικάς θρησκευτικάς κοινωνίας η άντιχρίστοuς d:πο
πείρας, εύρ(σκεται εlς την dνάyκην νά ύπεραμυνθfi της άληθεία.ς,
τήν όπο(αν όμολοyεί.

-1485. Μfiλλον έπείγοuσαι των έξωτερικων τοότων έπιδράσεων πα
ρουσιάζονται αί έσωτερικαί έπιδράσεις, ύπό τάς δποίας ~ π(στις
ώθείται πέραν της σφαίρας, ητις έξ άρχης είναι οίκεία αύτης. Καί
πρωτίστως gγκειται είς αϋτην την φύσιν τοί} ό:νθρωπίνοu πνεύμα

τος νά ζητfi δπως προσοικειωθfi έξ δλοκλήρου δ,τι προσέλα6ε διά
της άμέσου δδοu της π(στεως, έμ~αθϋνον ε[ς αότό και έπιδιωκον

νά διασαψηνίση τοί3το και

κατά

τό δυνατόν νά κατανοήση αύτ6,

σuστηματοποιοϋν τάς θεωρητικάς και πρακτικάς της χριστιανικης

πίστεως άληθε(ας. και εtναι μέν άληθές, ώς ~δη είπομεv, Οτι μέγα
μέρος των θεωρητικων άληθειών, οtαι αί περi. ούσίας τοί} θεοΟ,

τό περί Τριάδος μυστήριον, τό μυστήριον της ένανθρωπήσεως κλπ.
παραμένουσι πάντοτε όπέρ κατάληψιν άλήθειαι, άλλα και περt τού
των δύναται δ άπό τf]ς πίστεως δρμώμενος να βε~αιωθfi, 'δτι τuγ

χάνουσι μέν ύπέρ λόγον, ούδέποτε δέ παρά λόγον άλήθειαι. "'Αλ

λαι δέ πάλιν άλήθειαι θεωρητικαί δύνανται νά ά'Ποδειχθ&σι σύ'μφω
νοι τφ <:h'θρωπίνφ λόγφ, δσον είναι έφικτόν εις αύτόν να κατανοή
ση αύτάς, και έξηγοΟσι τα πνευματικά τοG βίου φαινόμενα.

At

πρα

κτικαι δ" έξ άλλου άλήθειαι καταδεικνύονrαι ώς συμψωνοϋσαι πρός

τόν πρακτικόν λόγον, και άποδεικvύεται tι όπεροχή της χριστιανι
κης ήθικfίς πάσης iίλλης τοιαύτης. Έν γένει δέ

f)

χριστιανική κο

σμοθεωρία δύναται νά καταδειχθfi, Οτι μόνη· αδτη έξηγεί τά πνευ
ματικό: τοίJ βίου φαινόμενα. Ταϋτα πάντα έπιτυγχάνονrαι καθιστα

μένου τοΟ περιεχομένου τf]ς πίστεως όποκειμέvοu έρεόvης, σκέψεως
καί μελέτης όπό τοΟ άνθρωπίνου πνεύματος καί σuγκρινομένου ό
πό τοϋ έρευνώντος νοί} πρός τό λοιπόν περιεχόμενον τfις σuνειδήσε
ώς τοι>. Οδτως ~ πίστις καθίσταται γνώσις ούχι ότrό τήν ~ννοιαν,
δτι καταργείται πλέον ή πίστις, άλλ" ότrό τήν ~ννοιαν δτι τό περιε

χόμενον της άμέσοu καί άπλης π[στεως διασαφηνίζε-ται, συστηματο
ποιείται, κατανοείται κατα τό έφικτόν εις τρόπον ώστε δ πιστός

fιδη γνωρίζει καλώς τ( πρέπει νά πιστεύn ώς σύμφωνον πρός τήν
θε(αν άποκάλυψιν και τί πρέπει ν· άπορρίτrτn ώς νοθε(αν αότης,
έδραιοΟται δ" έτrι μfiλλον έν τfi πίστει πεπληροφορημένος περι τοΟ
άκριeοΟς περιεχομένου αύτfjς καt τrεπεισμένος !κ τε των πηγών
της θείας άποκαλύψεως καί έκ τfjς τrληροφορ(ας τοQ άνθρωπίvου

λόγου, έν τφ μέτρφ τοϋ έφικτοϋ, 'Πεpι τfίς άληθείας αύτοϋ. Ή δια

νοητικη αδτη έπεξεργασ(α τfίς πίστεως άποτελεί λειτοuργ(αν, tfτις
οί>δέποτε δύναται νά σταματήση έξ

όλοκλήρου έν τfi •εκκλησί~.

"Αναμφιf!ιόλως πολλοl πιστοl tκανοποιοϋνrαι πλήρως διά της dπλfίς
πίστεως. ·vπάρχουσιν δμως και πολλοί &λλοι ζητοϋντες διά την πί
στιν αύt&v 6ε&αιωσιν και ά'Πόδειξιν άνταπ:οκρινομέvην τrρός τήν λοι
τrηv μόρφωσίv των. Έάv δέ fι τrίστις πρόκειται vά διαδοθft έπι μίiλ
λοv και μfiλλοv και vά καταστfi καταληπτόν τό περιεχόμενον αύ·
της εtς άτομα διαφορωτάτων διανοητικών ικανοτήτων, τrρέπει τόπε·

ριεχόμενον τοίίτο να άναπτuχθfi έπι μ{iλλον και μfiλλον καί νά δια

τuπωθfi συστηματικώς και έπl τό άκρι6έστερον. •Η πίστις ο(}τω d:·
εtς χeιστιαvικiιγ διδαgκqλ!mr δnγιιατικήγ καt ftθικήν,

__vαπτύσσεται

-149·έν τft δ1τοί~ αί άλήθειαι της 'Πίστεως 1τpοσεγγίζονrαι κcxt καθίσταν
ται κατά τό δυνατόν 1τροσιταί είς τήν κατάληψιν των μελων της
'Εκκλησίας. ·ορισμένη τις τάξις άφιεροϋσα έαuτήν είς τήν διδασκα
λίαν ταύτην καθίσταται άναγκαία διά τήν 'Εκκλησίαν, οι διδάσκα

λοι δ' οδτοι 1tρέ1tει νά είναι έφωδιασμένοι διά των dvαγκαίων γνώ

σεων, ίνα δύνανται ·έ1ταρκως νά 1τληρ&σι τό ~ργον τοϋτο.

6.

'Αλλ' t.ν τfi 'ΠΟpεί~ της δογματικης ταύτης καί ήθικfjς avα'Πτό

ξεως της χριστιανικfjς διδασκαλίας <hιεφάνησαν καί διαφοραί καί

άνrιθέσεις, έξ ών έδημιουργήθησαν έν αuτφ τφ κόλ1tct> της Έκκλη
σ{ας διάφοροι καί 'ΠΟλύμορφοι αίρέσεις, όφ' ών έκινδύνεuσεν ή χρι

στιανικη άλήθεια νά νοθευθft. Έκ τούτου έδημιοuργήθη ή άνάγκη
νά: διατU1tωθft δογματικός τις κανων

f\

σύμι6ολον διά τήν 'Εκκλη

σίαν ώς σύνολον, δι' οδ νά: καθοδηγώνται τά μέλη αύτfiς 1τpός διά

κρισιν ά'Πό 1τάσης 1τλάνης. "Η άνάγκη αϋτη κατέστη έτ(ί μαλλον έ
'Πείγοuσα, δταν ή

ένότης τfiς 'Εκκλησίας ~ρξατο διασ'Πωμένη, έξ

οδ προέκυψαν διάφοροι έκκλησιαστικαί

κοινότητες

κεχωρισμέναι

άπ' άλλήλων. Πολεμική τις δρcχσις άρχίζει ~δη, ητις 1tpοσλαμι6άνει
τόσ«t> μεγαλuτέρας διαστάσεις, δσφ αί δογματικ~t αδται διαφοραί

καθορίζονται έ1tί τό άκρι0έστερον καί μονιμώτερον. Ώσαύτως ή
'Εκκλησία, έγκύ.πτουσα είς την μελέτην τοϋ 1ταpελθόντος καί έπιγι

νώσκουσα την έν τφ παρελθόντι γένεσιν, θεμελ(ωσιν καί σταδιοδρο
μίαv αuτης, άντιλαμι6άνεται όρθως τοϋ παρόντος και τοϋ μέλλον

τος αύτf]ς καί κατά την άντίληψιν ταότην ρυθμίζει καί διατάσσει τά
καθ' έαυτήν, χωροϋσα οϋτω διηνεκως 'Προς το ίδεωδες, &περ είναι
το νά καταντήσωσιν οί

πάν τ ε ς

είς την ένότητα τfjς μιaς θεό

θεν άποκεκαλuμμένης πίστεως αύξανό.μενοι aμα είς <Χνδρα τέλειον,

είς μέτρον ήλικίας τοϋ πληρώματος τοϋ Χριστοϋ, οδτινος το εόαy
γέλιον διαδεδομένον τότε καθ' άπαντα τόν κόσμον θ' ά1τοδίδn πλή

ρως τοuς θείους καριποuς αότοϋ καί θά κuριαρχfi, Ο:χρις οδ κατά
τήν συντέλειαν καί τό εσχατον τμημα της έ'Πί γfjς στρατεuομένης
'Εκκλησίας άvαληφθfi είς τήν έν ούρανοις θριαμ(;εύοuσαν 'Εκκλησί
αν. Πιiσαι αδται αt ένέργsιαι, αι προερχόμεναι έκ τοϋ κόλπου της χρι
στιανικijς κοινότητος, καί αίτινες προχέοuσι τήν χριστιανικi)ν ζωηv

εtς διαφορωτάτάς διευθύνσεις, εΙναι θεολογικαί ένέργειαι καi εό
ρίσκοuσι τδ κοινόν κέντρον αuτων t.ν ήj έπιστήμn της θεολογίας,

ητις άποτελεί την έπιστημονικήν της 'Εκκλησίας αότοσuνείδησιν. Σuν
επως ~ θεολογ[α δΕν πpέ1τει νά θεωρηται ώς τυχαίόν τι φαινόμενον

f\

G>ς τι γεννηθέν έξ

άπλfjς τινος

ιδιοτροπίας

καί ώς έκ τούτου

ώς φαινόμενον παροδικόν, άλλά παρουσιάζεται ώς &ναγκαίον 'Ιtροi

όν της πιστεuοόσης συνειδήσεως της 'Εκκλησίας, ώς άναyκα(α λει
τουργία ζωfjς έκ1τηδωσα t.κ τοϋ όργανισμοϋ της 'Εκκλησίας, καi

συνεχώς ένεργός έν αότft, ή συνεχιζομένη δτιαρξις της δπο(ας σuμ

'Πίπτει πρός τήν συνέχειαν αότης της 'Εκκλησίας. Έφ' δσον θά ό

'Πό:ρχn χριστιανική 'Εκκλησία, θά όπάρχn καΙ. χριστιανική θεολογία.
7. Έννοειται δτι ή χριστιανική θεολογία δΕν έξετάζει τήν ·εκ

κλησίαν και τόν Χριστιανισμόν ώς έξωτερικόν τι άντικε(μενον, πρό

-150τοί} δπο(ου ίσταται

μεμακρuσμένη

καί τό δποϊον πραyματεόεται

κατά καθαρως Ιστορικόν τρόπον, καθ• δν και εtς Χριστιανός δό

ναται νά πραγματεόεται τόν Μωαμεθανισμόν, χωρίς νά εtναι Μωα
μεθανός,
τόν Βοuδδισμόν χωρίς νά εtναι Βουδδιστής
τόν Σιν
τοϊσμόν χωρίς νά εtναι όπαδός αότοϋ. ·εφ· δσον 'fJ Θεολογ(α προ

f\

fjλθεν έκ της π(στεως,

f\

πρέπει

νά

lfχn

ώς

κόριον

θεμέλιον τοΟ

οlκοδομήματός της τήν έγκαρδιωτάτην πνευματικην συμπάθειαν πρός
τό ύποκε(μενον αότijς. ·Η θεολογ(α κατ' ούδένα λόγον άποκλε(ει

ά-ιτ• αύτfjς την πίστιν, άλλά μάλλον εtναι

καl αότη πνευματικώς

κυριαρχημέvη καί πεφωτισμένη σuνειδητοποιημένη πίστις.

Ot

Πα

τέρες της Έκκλησίας, οtτινες διέπρεψαν και έν τit) θεολογικit) πε
δf«t>, ~σαν κατ· έξοχην πιστοι Είχοντο δέ τοϋ άξιώματος, καθ• δ
«πράξις θεωρίας έπί6ασις». ·ορισμοί τfjς θεολογίας, δποίοι συχνά
κις άναφα(νονται έν τfi {στορ(~,

κατά τοος δπο(οuς

'fJ

εtvαι έπιστημονικη γνώσις τfjς χριστιανικfjς θρησκείας

ληθειών της χριστιανικfjς θρησκείας

fJ

θεολογ(α
η των

d:-

σύνολον tπιστημονικώv γνώ

σεων καί τεχνικών κανόνων διοικήσεως άνηκόντων εlς τόν Χριστια
νισμόν, μετα~άλλουν τήν θεολοy{αν εις άφηρημένην τινά θεωρ(αν
περί τοϋ Χριστιανισμοϋ, άπλην liσκησιν πολuμαθε(ας, ~τις όπό tι
νας περιστάσεις δόναται νά άναπτυχθfi καl παραχθft καί όφ• ένός
δστις δέν εtναι Χριστιανός. Πώς έπl παραδε(γματι άνεπτύχθη τό
δόγμα περί Τριάδος έν τfi Έκκλησί~, κατά πο(ων αtρέσεων άντε

τάχθη καί έξ άφορμης τ(νων άμφισ6ητήσεων καθωρ(σθη καl διετυ
πώθη, ποια ή κατό: Π)ν χριστιανικήν Έκκλησιαν όρθή καl άκρι6ής

διατόπωσις αότοϋ, δόναται νά πραγματει>θft liριστα και εtς όρθο

λογιστής καί εtς liπιστος. τ οόναντίον ιι έγκάρδιος προσωπική πε
ποίθησις περί της άληθείας τοϋ περιεχομένου της θεολογLας πρέ
πει νά άποτελfi τό ζών νεΟρον της θεολοy(ας καl τήν ήθικήν βάσιν,
tφ' ης αδτη στηρ(ζεται. "Η θεολογία οΟτε ώς καθαρώς πρακτι

κη σπουδή οΟτε ώς καθαρώς θεωρητικη δόναται νά χαρακτηρισθft,
άλλ. έν μέρει θεωρητική και έν μέρει πρακτική, εις τρόιrtον ώστε
συγχρόνως νά συνδέη πρός την άληeη θεωρίαν καt την άyαθήν
πράξιν. Δέν πρέπει ν' άρκηται εις μόνην τήν γνώσιν, άλλ• έκ της
φόσεως αύτfις δέον νά τε(νn πρός τήν 1tρίiξιν καί τέλος αότf)ς δέον
νά εtναι fι πρcχξις.

7. ·οιfοόcJο~ος, Ρωμcι,οχcιfοολ"cιf, Πιο-rεα-rcι,τ:,χr) χcιι ·οιfοοΑο·
,,a-rιxt) θεολοylcι.
Έξετάζοντες fιδη τήν θεολογίαν κατά τήν κατεύθυνσιν, την όπο(

αν ~λα~εν έν τfi άρχαί~ καί fινωμέ"η ·εκκλησί~ κατ• άντίθεσιν
πρός τάς παρεκκλίσεις, τάς άπό τοu σχισματος τών Έκκλησιών
και μετέπειτα σημειωθε(σας, διακρίνομεν αύτfJν εις θεολογ{αv Όρ
θ6δοξον, θεολοy(αν Ρωμαιοκαθολικήν, θεολοy(αv Προτεσταντικην

καt τήν έκ της τελευταιας ταύτης προελθοϋσαν Όρθολογιστικήν
e~ολογιαν.
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1. Ή 'Ορθόδοξος Θεολογία χρονολογουμένη προ -rοϋ -rρί-rου α[ώ
νος βασίζεται έπι άρχης καθαρώς ύπερφυσικης, εtναι δέ 'f1 άρχη
αϋτη ή προϋ'Πόθεσις 'Ιtεpι άμέσου θείας •Α'Ποκαλύψεως, της δποίας
'Πηγαι ε{ναι ενθεν μΕ.ν ή θεό'Πνευστος και 'Πάσης 'Πλάνης ά'ΙΠ}λλαyμέ
νη 'Αγία Γραφή, ~νθεν δε ή 'Προφορικώς ύπο -rών 'Αποστόλων μετα

δοθεΊ:σα Παράδοσις, flτοι ή ό1t' αύτών τών 'Α1tοστόλων μεταδοθείσα
διι:Χ στόματος διδασκαλία και δι' έπενερyείας της χάριτος τοϋ 'Α
γίου Πνεύματος, οόχl έ'Πl χάρτου καί διι:Χ μέλανος, &λλ' είς τάς
καρδίας των ά'Ποτελεσάντων την πρώτην 'Εκκλησίαν έγyραφείσα

και διατηρουμένη εκτοτε είς την συνείδησιν αότijς. Ή 'Ορθόδοξος
θεολογία έκδέχεται λοι'Πον την χριστιανικην διδασκαλ(αν ώς θεό
θεν άποκαλυφθείσαν καl 'Παραδοθείσαν εtς την 'Εκκλησίαν, ώς θε
ματοφύλακα ίερόν και μάρτυρα άλάθητον της θείας 'Αποκαλύψεως,
ώς στϋλον και έδραίωμα της άληθείας. Εtς την 'Εκκλησίαν δέ ή
άλήθεια αϋτη

παρεδόθη

πρωτίστως

δια ζώσης διδασκαλίας

ύπο

των 'Αποστόλων, έκ τf]ς ζώσης δέ ταύτης Παραδόσεως ούχl εύθύς
έξ άρχης, άλλ' ά'Πό τών μέσων τοϋ πρώτου αίώνος flρχισε νά σχη

ματίζεται και ή Ε.γγραφος Παράδοσις, ή μετξπειτα γνωστή ώς δ
κανών της Καινflς Διαθήκης.

2.

Κατα ταίί-rα μόναι πηγαί της Ύπερφυσικης θείας

•Α'Ποκαλύ

ψεως κατα την Όρθόδοξον θεολοyίαν εtvαι ή θεο'ΙtVεύστως yρα

φείσα 'Αγία Γραφή, ή Παλαιά τ. ε. καί ή Καινή Διαθήκη, εtς τήν
Ο'ΠΟίαν 'Περιλαμ('5άνονται καί τα Δευτεροκανονικα βι('5λία της Γρα
φης, και ή ίσοστάσιον κϋρος πρός την Γραφην εχουσα 'Αποστολική
Παράδοσις. Πρόδηλον, δτι ή

'Αποστολική Παράδοσις διακρίνεται

της καθόλου έκκλησιαστικi]ς Παραδόσεως. ΕΙναι βε('5αίως έκκλησι
αστική και ή 'Α'Ποστολική Παράδοσις, διότι είς τήν 'Εκκλησίαν ώς
ίερα 'Παρακαταθήκη 'Παρεδόθη και όπ' αότijς διεφυλάχθη καί έξα
κολουθεί τηρουμένη. Δέν είναι δμως καt πάσα έκκλησιαστική πα

ράδοσις Ά7tοστολική. Διότι ναί μΕ.ν τό αότο Πνεϋμα έξακολουθεί

νό: έμψυχοί τήν 'Εκκλησίαν άπ' αότijς της συστάσεως αότης κα'f
μέχρι σήμερον, έξ οδ καi. πάντες οί πιστοί οί άπ' αότών των πρώ
των χριστιανικών χρόνων και άχρι τοϋ νϋν ένσωματωθέντες έν τfi

γνησί~ τοu ΧριστοΟ Έκκλησί\Χ τήν αότήν π{στιν δμολοyοϋσι καί
την αότην κατ' οόσίαν εχουσι χριστιανικήν σuνείδησιν. Άλλ' ομως
διά μέσου της παρόδου των αίώνων έyένοντο δεκτά ύπό της 'Εκ
κλησίας Ε.θιμα καl 'Παραδόσεις, μη άντι'Πίπτουσαι μέν καί μή άντι
τιθέμεναι προς την 'Αποστολικήν Παράδοσιν, μή τrροερχόμεναι δ
μως άμέσως καί έξ αότης. Οϋτως, tνα καt διά 'Παραδείγματος δμι
λήσωμεν, ή τελεσιοuρyία τοϋ μυστηρίου της θείας Εόχαριστίας εΙ

ναι παράδοσις 'Α1tοστολική. Καί τα κύρια δέ σημεία τflς Άναφο
ρCiς της τελεσιουρyίας ταύτης, συμπίπτοντα πλήρως 'Παρά τοίς δι

αφ6ροις λειτουργικοίς τύ'Ιtοις καi. 'Παρουσιάζοντα καθολικήν έν ταίς
μέχρι της έ'Ποχης της Διαμαρτυρήσεως Έκκλησίαις συμφωνίαν, ύ-
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τουργ(α προσέλα~ε καί νέα στοιχεία, μη άντιτιθέμενα μέν πpός
τό παραδεδομένον άποστολικόν πλαίσιον, παρεισαχθέντα δμως εις

αότό lν χρδνοις νεωτέροις. ΤοιαΟτα π.χ. παρ' ~μίν εtσιν ~ Μικρά
είσοδος, οι δμνοι ·ο μονογενt'Jς Υιός καί δ τρισάγιος, fι Μεγάλη

είσοδος, δ Χερου~ικός δμνος κλπ. Ταϋτα άποτελοΟσι μέν έκκλησια
στικην παράδοσιν, μτ) άναyομένην δμως εtς τοuς Άποστδλους. "Ινα

δέ διδασκαλία η θεσμός τις άναγνωρισθfi ώς 'Αποσrολικη Παράδο
σις, δέν άρκεί

va

κρατfi

f)

νά διδάσκεται ύπό μιcχς μόνον Έκκλη

σίας, Ιf.στω καί ύπ' άποστόλοu τινός ίδρuθείσης, άλλά πρέπει ν' ά
πανr~ έξ άρχijς καl δι' δλων των χριστιανικων γενεων πανταχοϋ
έξικνουμένη ώς διδασκαλία καθολικη κατά την θαυμασίαν διατύ
πωσιν Βικεντίου τοϋ Λειρίνου, κατά τήν δποίαν

«QUod semper, quod
ubique, quod ab omnibus creditum est, hoc est vere proprieque catholicum» ( 10 ). 'Ήτοι, «·Ό,τι πάντοτε, δ, τι πανταχοί3, δ, τι ύπό πάντων
έπιστεύθη, τοϋτο εΙναι άληθως καi lδί~ καθολικόν», δ:ρα δέ ώς ύπό

της καθολικης συνειδήσεως της Έκκλησίας μαρτuρούμενον είναι καt
άποστολικόν.

3.

Πpδδηλον έντεϋθεν, δτι ή 'Αποστολικη Παράδοσις δεν άποτε

λεί τι αύξομειώσεις έπιδεχόμενον, άλλ' είναι καί αϋτη ά1τηρτισμέ·
νον τι. Έπί πλέον δέ δέν εtναι οΟτε άόριστόν τι καί ό:νεξακρί~ωτον.
Διακριθεί:σα μόλις κατά τόν δεύτερον αlώνα της Καιvης Διαθήκης,

~τις καί πρότερον καl τότε Άποστολικη Παράδοσις έκαλεt:το, μο·
λονότι ~το ~γγραφος, ένεσωματώθη είτε είς έγκύρους και αύθεν·
τικάς της Γ ραφijς έρμηνείας, ύπό τό φως της Παραδόσεως ταύτης
γενομένας, είτε είς έπισήμους της πίστεως διατυπώσεις και δμολο

γίας, ένωρίτατα πρός χρijσιν των κατηχουμένων και βαπτιζομένων
συνταχθείσας, ε'ίτε είς θεσμοuς καί ~θιμα καi πράξεις της λατρεί
ας είς αύτόν τόν πρώτον αίώνα άναyόμενα, είτε εtς ό:rtοφάνσεις καί
δρους των ίερών Συνόδων, είτε είς τήν λεγομένην συμφωνίαν των
Πατέρων

(consensum Patrum)

συναyομένην. Οϋτω καί ή

I

την έκ

των

•Αποστολικη

συγγραμμάτων αότών

Παράδοσις

ένεσωματώθη

είτε είς την άνέκαθεν πράξιν της Έκκλησίας, είτε εlς γραπτό: πλέ

ον μνημεία της Πατερικflς διδασκαλίας καt τών δρων των οtκοuμε·
νικων καί των άλλων ίερων Συνόδων καί των συμ~όλων της πίστεως.

4.

·ετέρα άρχη της 'Ορθοδόξου θεολογίας είναι, ώς είπομεν, δτι

τό θαϋμα της ύπερφυσικfJς άποκαλύψεως έγένετο έν τfi Έκκλησί~,
ητις έστίν δ στuλος και τό έδραtωμα της άληθείας, καl περί ταύτης
δ Κύριος εtπεν δτι «Πύλαι ~δοu ού κατισχύσοuσιv αύτfJς». Οϋτω ή
'Εκκλησία είναι δ πιστΟς θεματοφύλαξ της θείας ά:ποκαλύψεως καl

δ άλάθητος έρμηνεύς αύτfJς. Καί βε~αίως τά κύρια οργανα πρός
άλάθητον διατύπωσιν της χριστιανικης άληθείας τυyχάνοuσιν οι έ-

{10)

Comnιonitorium

2 Migne

Λατιν. nατρ.

50 ,6to.

-153πίσκοποι εις συνόδους συγκροτούμενοι και δή εtς συνόδους οίκου·
μενικάς, έν οtς έκπροσωπείται ~
της ολης 'Εκκλησίας ~

ολη 'Εκκλησία καί

έκδηλοϋται

συγκατάθεσις και συμφωνία. Πρός τοί>το

ομως και οι συγκροτοϋντες σύνοδόν τινά έπίσκοποι δέον νά δια
πνέωνται ύττό της είλικρινοί)ς προθέσεως πρός διακρίeωσιν της ά

ληθείας καί να διατηρωσι την έπαφήν αύτων πρός τό εtς πίiσαν
άλήθειαν καθοδηγοϋν τήν 'Εκκλησίαν ''Α γιον Πνεϋμα.

•· Αλλως

οιJ

τε ό άριθμός των έπισκόπων καί τό ττολυάριθμον αύτων, οϋτε ~ έκ
ττασων των Έκκλησιων -προέλευσις τούτων κατασφαλίζει αύτούς ά
ττό της -πλάνης. ΟίJτως έχομεν συνόδους τυττικώς διεκδικούσας τό

κϋρος της

οίκοuμενικότητος

συνειδήσεως της 'Εκκλησίας

καl

ομως άττοκηρuχθείσας ύττό της

(Ληστρικη σύνοδος, ~ έν Φλωρεντ(~

Σύνοδος, ~ ύη:Ε.ρ τοϋ Μονοθελητισμοϋ συμφωνία ύπερτετρακοσίων

έπισκemων, εtς f\ν συγκατετέθησαν καl ό 'Ονώριος Ρώμης καί δ
Σέργιος δ Κωνσταντινουπόλεως). 'Όπως ί€χομεν καί' συνόδους σχε
τικως όλιγαρίθμους ώς ~ Βα Οtκουμενική Σύνοδος, τάς δποίας ~

έκκλησιαστική συνείδησις ττεριέ<!>αλε διά τοϋ κύρους της οίκοομε
νικότητος. Πρόδηλον έντεΟθεν, οτι καί τό έν τfi Έκκλησί~ λαϊκόν
στοιχείον δέν μεταπίπτει εtς παράγοντα δλως τταθητικόν, άλλ' έξ

αίρεται είς φροuρόν καl φύλακα της Όρθοδοξ[ας, μολονότι τοΟ
το δέν δύναται μέν να διατυπώσn άλαθfιτως καί να έρμηνεύσn αύ
θεντικώς τήν θείαν διδασκαλίαν, δύναται δμως να κρίνn περί τοϋ
άν ~ τοιαύτη η τοιαύτη ύ1τό των έπισκόπων διατύπωσις εtναι όρ

eη καl άλάθητος η :πρέπει ν' άττοκηρυχθfi, παρέχον έξ ύστέροu τήν

έ1τικύρωσιv η άποδοκιμασίαν καl συντασσόμενον με τό μέρος tστω
καl όλιγαρίσμοu

μερίδος

κληρικων,

καθοδηγούσης αότό

είς την

άλήθειαν. Τοιοϋτό τι σ.μνέ<!>η έπl τοϋ Μονοθελητισμοϋ, δτε οί μονα
χοί Μάξιμος καl Σ ωφρόνιος,

( άνυψωθείς

εtτα εις Πατριάρχην

'I ε

ροσολύμων)' έξουδετέρωσαν την συμφωνίαν των ύπερτετρακοσ(ων
έ1τισκemων.

5.

Ή 'Ορθόδοξος θεολογία κατά ταϋτα έκδέχεται τό περιεχό

μενον της πίστεως ώς θεόθεν άττοκεκαλuμμένον, Ιf.ργον δ' αύτilς

ύπολαμ<!>άνει να διερμηνεύσn τοϋτο πιστως, άναπτύσσοuσα πάσαν
έν σττέρ.ματι καί έν συνεπτυγμένη μορφfi περιεχομένην έν ταίς πη
γαίς της 'Αποκαλύψεως άλήθειαν, κατοχuροϋσα αύτfιν δι' αύθεν
τικων έκ τijς 'Αποκαλύψεως μαρτυριων, διακρίνοuσα αύτήν πάσης
ττλάνης, καl ύ1το<!>οηθοϋσα εtς άκρι<!>fί καί όρθήν ύτrό τοϋ αύθενrι
κοϋ όργάνου της 'Εκκλησίας διατύτrωσιν ταύτην, δι' έπεξηγήσεων
δέ διασαφηνίζοuσα κατa τό δυνατόν καί άπλοποιοϋσα αύτήν, τrρός
κατανόησιν δσον ενεστιν ύτrό τοϋ έκκλησιαστικοϋ πληρώματος. 'Εν

νοείται, δτι της διατυπώσεως τών Χριστολογικών δογμάτων καl της
διδασκαλίας περί Τ ριαδικοϋ θεοο κλπ. προηγήθησαν συζητήσεις,
άναιρέσεις άντιθέτων γνωμων, διαπραγματεύσεις καί διασαφήσεις

έττl τfi βάσει της Άγίας Γραφης καί τής Ά1τοστολικης παραδόσε-

-
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ως, αίτινες όπηρξαν καθαρως θεολογικαί,

ot

μεγάλοι δΕ: Πατέρες, οί

διευκρινήσαντες τό δόγμα, ύπijρξαν διά τοGτο καί μεγάλοι θεολόγοι.
'Εν τft Α' Οίκουμενικft Συνόδφ δέ έκτός των άλλων σοφων και εί
δη μόνων λα'ίκων,

οrτινες ώς συμι6ουλευτικά οργανα έγένοντο δε.

κτοt έν αύτft κατό: τόν Γελάσιον, ~ κυριαρχήσασα φυσιογνωμία, δ
Μ. 'Αθανάσιος, ύπηρξε θεολογική. Οϋτω καθορίζεται κατά την Όρ
θόδοξον θεολογίαν το άλάθητον τijς έκκλησιαστικης αύθεντίας. Ή
διατύπωσις των δογμάτων έγένετο μΕ.ν τελικως ύπό της 'Εκκλησί
ας άλαθfιτως, προηγήθησαν δμως θεολογικαί συζητήσεις καί άνrι

γvωμίαι, καθ' ην ή καθολικη τijς 'Εκκλησίας συνείδησις μετέχοντος
και τοο έκκλησιαστικοΟ

πληρώματος

gλα('5εν ώρισμένηv,

πεφωτι

σμένην καί σαφως διαγεyραμμέvην στάσιν. Καί άπεφάνθησαν μεν

έν συνόδφ οί έπίσκοποι, άλλ' εόρέθη σύμφωνος πρός τό:ς άποψά
σεις ταύτας καί ή καθολικη τοΟ έκκλησιαστικοΟ πληρώματος και

τijς Έκκλησίας συνείδησις, ητις, καί αν ετι έδοκίμασε ταλαντεύ
σεις τινό:ς πρός στιγμήν, έν τέλει εδρεν δμοθύμως συμφώνοuς τάς

άποφάσεις ταύτας 1τρός τήν έν τfi Έκκλησί~ ώς 'Παpακαταθήκην
ψυλαττομέvην άλήθειαν τijς 'Α1τοκαλύψεως.

6.

Έvτεϋθεν δέχεται πλέον ή 'Ορθόδοξος θεολογία τό: δόγματα

άναvτιρρήτως έξετάζουσα μέν την πορείαν καΙ. έξέλιξιν, ~ν ήκολοό·
θησεν ή άνάτηυξις διδασκαλίας τινός μέχρις

ou

τελικως διατυ1τω·

θft είς δόγμα, ούδεμίαν δέ πλέον άμφισι6ήτησιν διατυποGσα 1τερί την
όρθότητα τοu δόγματος, άλλ' άvαλαμι6άνοuσα νά συστηματοη:οιήση,

άποσαφήσn. καί καταστήσn κατό: τό δυνατόν 1τροσιτόν και είς τούς
πολλοuς τό

είς

άναντίλεκτον

άποf)οχην

1tpοι6αλλόμενον σύνολον

της κατό: τfιν ύ1τεpφυσικην Ά1τοκάλυψιν άλαθήτως ό1tό τijς Έκκλη·
σίας διατυπωθείσης άληθείας. Μη θεωροϋσα δέ ά1tΟΚλειστικως και
μόνον ώς δόγματα τά όπό των ίερων Συνόδων κατό1tιν προηγηθει·

σων άμφισι6ητήσεων ύπο αίρετικων διατυπωθέντα, άλλά καί την δ
λην περl πίστεως διδασκαλίαν την όπο τijς Γ ραφijς και τijς Παραδό
σεως μαρτυρουμέvην, διακρι('5οί και ταύτην έπί τft βάσει τijς συμ·

φώνου διδασκαλίας των Πατέρων καί της έκκλησιαστικfiς πράξεως
καl άπαρτίζει οϋτω τό δλον σύστημα της δοyματικijς καί ήθικijς δι·
δασκαλίας τijς θείας 'Αποκαλύψεως.

7.

Έρχόμεθα fiδη εtς την ρωμαιοκαθολικην εννοιαv της θεολογίας.

Και ή ρωμαιοκαθολικη θεολογία έι6ασίσθη έ'Πι τijς Γραφης, 'Ιtεpι·

λαμ~ανούσης καί τό: δευτεροκανονικά, καί της Παραδόσεως, καθως
καί έ1τί της αόθεvτίας της 'Εκκλησίας ώς άλαθήτοu θεματοφύλακας

καl έρμηνευτοu τijς κατ' Ά1τοκάλυψιν άληθε(ας. Εlς τό δτι δέ ~ Πα·
Fάδοσις δέον νό: 1tpοέρχηται έκ τοΟ ΧριστοΟ καί των Ά1τοστόλων,
συμφωνεί κατά θεωρίαν 1τρός την Όρθόδοξον θεολοyίαν καί ~ 'Εκ·

κλησία της Ρώμης, θεσ1τίσασα εν τε τfi έν Τριδέvτφ καi τfi έν Βα·
τικαν~ συνόδοις, δτι ή άλήθεια περιέχεται είς τό:ς παραδόσεις, αtτι·
νες άπ' αότοΟ τοG στόματος τοΟ ΧριστοΟ 1ταραληφθείσαι ύ1τό των
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γίου Πνεύματος ώς διό: χειρός 'Παραδοθεισαι μέχρις ήμων κατέφθα

σαν(11). 'Εν τfi 'Πράξει δμως ή ρωμαιοκαθολικη 'Εκκλησία 'Πέραν τοΟ
δέοντος διακηρύττουσα, δτι, δπως πάσα ζωη ύπόκειται είς αϋξησιν
καί

&:ναιττυξιν,

οϋτω

καί

δ

Χριστιανισμός

θεωρούμενος

ώς ζωη

θεία δέ.ν δύναται νό: 'Παραμένn είς κατάστασιν στατικήν, &:λλό: δέον
καί τά διάφορα έν τfi Παραδόσει περιεχόμενα σπέρματα νό: ώθfi πρός
άνά'πτυξιν, ένcθευσε την εννοιαν της Παραδόσεως. Τό Πνε&μα τό
'Άyιον δηλαδη κατό: την έκδοχην ταύτην, έφ' δσον δδηyεί την 'Εκ
κλησίαν εtς 'Πάσαν άλήθειαν κατά τοuς λόγους τοΟ

Σ ωτηρος, δύ

ναται ν' άποκαλύψn είς αύτfιν και νέας άληθείας, μη έκφρα~ομένας
μέ.ν ρητως και κατηγορηματικως έν τfi Γραφfi καl τfi Παραδόσει,
όπονοουμένας δμω,ς και περιεχομένας λανθανόντως έν αuτft και κατ'
άναλογίαν τινό: σuναyομένας. Έντεϋθεν είσεχώρησαν είς την θεο

λογίαν ταύτην καl δόγματα, μηδεμίαν βάσιν έχοντα έν τft ·Αγί~

Γραφfi καl τfi Άποστολικft Παραδόσει, οtα τά περl &:σπίλου συλλή
ψεως καί της είς ούρανοuς μεταστάσεως της Θεοτόκου, τό περl

καθαρτηρίου πυρός, τό περl άλαθήτου τοΟ πάτια και εί τι άλλο.
·ετέρα όπερ(;ολiJ

των

ρωμαιοκαθολικων όπJϊρξεν, δτι 'Π'εριώρισεν

όπέρ τό δέον είς τόν κλflρον καί Ιδιαιτέρως εlς τοuς έ'Ιtισκό'ΠΟUς, μά
λιστα δέ είς τόν σuγκεντροϋvτα πάσαν έξοuσίαν έπίσκσ'Πον της Ρώ
μης, την άποστολήν της διατηρήσεως, έξηγήσεως, περιφρουρήσεως
καl διακηρύξεως της χριστιανικης &:ληθείας. Οuτως είς τόν 'Πάjταν

άνεγνωρ(σθη έπισήμως όπό της έν Βατικαν4> συνόδου τό &:λάθητον,
δταν

cx cathedra

ώτοφαίνεται περl οίασδή'Ποτε χριστιανικης διδα

σκαλίας, όπερεξαρθέντος οuτω τοΟ κύρους αύτοu και ύπέ.ρ τό κΟ
ρος των Οίκοuμενικων Συνόδων. Και εtναι μέν &:ληθές, δτι καl έν

αότaίς ταίς ά-rτο καθέδρας ά-rτοφάνσεσιν αότοϋ δ πάπας δέν δια
σκέπτεται μόνος, άλλό: περιδαλλόμενος ύ'Π'ό διαφόρων σuμ6ουλευ
τικων σωμάτων στηρίζεται έπl της 'Προπαρασκεuαστικης τούτων έρ
γασίας. Πάντως δμως διαφαίνεται καl έν τ<t> δόγματι τούτ4> τοΟ πα

'Πικοϋ άλαθήτου τό ά'Π'ολυταρχικόν πνεΟμα τijς Ρώμης, καθίσταται
δε πρόδηλον, δτι ή θεολογία έν τft έκκλησί~ ταύτη διατελεί ύπό
αύστηροτάτην έπιτήρησιν καί πειθαρχίαν, δσον ούδαμοΟ άλλαχοϋ
έν τ<t> Χριστιανισμ<t> τόν περιορισμόν έν τfi έλεuθερί~ της έρεύνης
όπομένουσα. ·vπό τόν ελεγχον και τόν περιορισμόν τοϋτον κατό:

τόν Μεσαί~να και ή Σχολαστικη θεολογία παρημέλησε μέν τό:ς
ίστορικό:ς σποuδάς, ώς μή εύνοούσας τό πα'Πικόν πρωτείον, ~χουσα

δέ ώς σύνθημα τό όπό τοΟ Άνσέλμου διατυπωθέν λόγιον

«Credo ut

(11) «Hanc veritatem et disciplinaιn contineri in libris scriptis et sine
scripto traditionibus quae ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptae aut
ab ipsis apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae ad
nos usque pervenerunt». ConcilH Tridentini Sessio IV, De canonici<>
Scripturis. Πρβλ. Conc. Vaticani Sessίo ΠΙ c. 2, De revelatioιιe.
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τι:ροέδαλε το διατετυτι:ωμένον ~δη δόγμα εtς άτι:οδοχήν,

έτι:ιζητήσασα να καταστήqι το περιεχόμενον της 'Ιfίστεως ότι:οκείμε
νον κατανοήσεως έ1rιστημονικi]ς tρεύνης καί έκκλ{νασα είς ότι:ερ
δολό:ς καί μονομέρειαν. ΠρΟς τοϋτο ότι:οτελης αύτη οuσα της 'ΠCΧ'ΠL·
κης ~δρας έχρησιμοτι:οίει την ότι:ο τάς διαταγάς αύτης διατελοϋσαν

φιλοσοφίαν, ητις μεταδληθεϊσα ε[ς θεραιrαινίδα της θεολογίας έχρη·
σίμεuε κυρίως εtς τό νά παρέχn την τuτι:ικην μέθοδον τi]ς άριστο
τελείοu tδίect διαλεκτικi]ς πρός κατασκευfιν θεολογικοί} συστήματος.

Πρέnει έν τούτο'ις νά όμολογηθfί, δτι ά'rtό της Διαμαρτυρήσεως ή
ρωμαιοκαθολικη θεολογία ~ρχισε νά 1:ναγενν<Χται, ήγέρθη δΕ αϋτη
προπύργιον ά:ρραγΕ.ς της πίστεως κατά των ά:χαλινώτων ύnερ0ολων
τοϋ Όρθολογισμοϋ τοΟ προς στιγμήν κατακλύσαντος την Δύσιν, έν
δέ τοίς νεωτέροις χρόνοις έτράτιη αδτη πρός όδούς, προοιωνιζού

σας λαμτι:ρότερον τό μέλλον καl πραγματικό:ς συμδολάς τι:ρός πρό
οδον της θεολογίας εtσκομισάσας.

Β. 'Αντιμέτωπος της ρωμαιοκαθολικης θεολογίας ώρθώθη ή Προ

τεσταντικη θεολογία, ην είσηγήθη ή Μεταρρύθμισις, flτις άπορρί
ψασα δλοτελως την Παράδοσιν
μόνον τήν έκκλησιαστικήν, άλλά

ou

καί την καθ' ήμ<Χς άποστολικήν, έκήρuξεν ώς μόνην πηγήν της όπερ·
φυσικης θείας 'Αποκαλύψεως την Γραφήν. Καί είς τό κΟρος δέ της

έν τft Έκκλησί~ ίεραρχίας, της έν οίκοuμενικαίς σuνόδοις άλαθήτως
καί κατά τήν Όρθόδοξον θεολοyίαν ά'rtοφαινομένης, άντέταξε τό

κϋρος πάλιν της Γραφης, εtς μόνην ταύτην ά:ναγνωρίσασα θείον κϋ
ρος, κηρύξασα ώς άνθρώπινον πaν άλλο κuρος έν ήi Έκκλησί~.
Άτι:έδωκε δΕ είς την Γραφην ή προτεσταντική θεολογία ώς θαuμα
στάς ίδιότητας τρείς, αίτινες είσίν:

1)

ή

perspicuitas

i]τοι ή σαφή·

νεια, ητις καθιστ(Χ δυνατiJν την κατανόησιν τflς δλης Γραφης έξ έαυ
της καl μόνον, χωρίς νά ύπάρχn άνάγκη, &πως προσφόyn τις εtς
άλλην τινά εξωθεν βοήθειαν, οία ή tκ της ίερ<Χς Παραδόσεως καί
ή έκ της 'Εκκλησίας,

2)

ή

perfectio

fl

sufficientia

ητις καθιστ~ τήν

Γραφήν έπαρκη καί τελείαν πρός παροχήν πάσης σωτηριώδοuς ά:
ληθείας, χωρίς νά ύτι:άρχn άνάyκη της ·ι ερδ:ς Παραδόσεως, nρός

άποσά:φησιν συνεπτυγμένως έξενηνεγμένων

3)

τό

testimonium spiritus sancti

fl

άσαψως άληθειων καl

=ή μαρτυρία τοΟ •Αγίου Πνεύματος,

μαρτuροϋντος μέν περί της θειότητος της ΓραφfJς καί δι' αύτοϋ δμι
λοϋντος πρός πάντα τι:ιστόν, έπενεργοϋντος δέ καί καθιστ&ντος ίκα

νόν ιιάντα έπιδιώκοντα την κατανόησιν αότflς πρός τι:άντα τι:ιστόν,
έτι:ενεργοΟντος δέ και καθιστωντος tκανόν πάντα έτι:ιδιώκοντα την
κατανόησιν αϋτης τι:ρός όρθην κατανόησιν ταύτης.

Σημειωτέον, δτι

τa Δεuτεροκανονικό: βιδλία της Γραφi]ς ώνόμασαν

ot

Προτεστάνται

άπόκρuφα.

9: Α1tοσείσασα δΕ. ή Προτεσταντικη

θεολογία την αύθεντίαν της Έκ·

κλησίας, της ά:ποτελούσης στϋλον και έδραίωμα της άληθείας καί
μόνης άρμ.οδίας νά έρμηνεύn ύ1tό την χειραγωγίαν καl της ά'Ποστο·
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άναρχίαν. 'Όταν εtς ~καστος 'rtιστός θεωρείται ικανός νά έρμηνεuση

καί νά άντιληφθft την Γραφήν, δέν ύπάρχει δέ άνώτερόν τι κϋρος,
είς το δποϊον νά εtναι οδτος ύποχρεωμένος δ'rtως ύ'rtοτάξ"Q τάς "rtερt
ταύτης ~ έκείνης τfiς έν τft Γραφft διδασκαλίας άντιλήψεις και έκ
δοχάς αύτοϋ, πρόδηλον δτι έκ των τοιούτων άρχων θά προέκυ-ιtτε
βαβυλωνία έκδοχων και yνωμων. Εtναι δ' άλλως τε γνωστόν έκτης
έκκλησιαστικης ίστορίας, δτι πάντες οί αίρετικοι τάς 'rtεπλανημέ
νας αύτωv δοξασίας έ1tί τf]ς Γραφης έστήριξαν. Ουδέν λοιπόν το πα

ράδοξον, έάν δ Προτεσταντισμός έδιχάσθη εtς 'rtληθος έnί μέρους
κοινοτήτων καί παρά τούς τρείς κεντρικούς κλάδους αύτοϋ, τον Λού

θηρανισμόν, τον· Καλ~ινισμόν καί τόν Άγγλικανισμόν c:iνεπήδησαν
καί πολλαί aλλαι παραφυάδες αύτοϋ.

10.

Πρόδηλον έντεϋθεν, δτι κατ' άντίθεσιν 'Προς τήν έν τfi Ρωμαιο

καθολικΌ Έκκλησίι;χ τυραννίαν τοϋ Πάπα, εlς τόν δποίον συνεκεν
τρώθη δλόκληρος ~ Έκκλησία και ώς έκ τούτου δλιyίστη έλευθε
ρία έπαφέθη είς την θεολογίαν, οί Μεταρρυθμισταt κατήντησαν εtς

άμετρον έλευθερίαν έν τft θεολοyί~ ~τις ύψώθη ύ"rtΕράνω της Έκ~
κλησίας, άξιοϋσα νά δρίζ!J αύτη κατά τά 'Πορίσματα της ίδίας έλευ

θέρας έρεύνης το νόημα της Γραφης και τάς ούσιώδεις αύτfiς άλη
θείας νοοϋσα κατά τήν tδίαν ~καστος των έν αότfi διακριθέντων με

ταρρυθμιστων καi. θεολόγων άνrίληψιν, οόχi. δέ ώς ~ άρχα[α καθο
λικη καi. άποστολικη Έκκλησία ένόησεν αότάς. Έντεϋθεν 'rtαντο(ας
άνέλα~ε μέχρι τοϋδε

Ότέ μέν ένεφανίσθη

φάσεις

U'rtO

~ θεολογία

των Διαμαρτυρομένων.

την μορφήν σταθεράς καί άτι:αρατρέτι:του

έ'rtί το δογματικόν μέρος τfjς θεολογίας έμμονης διά της στηρίξεως
της έν τοϊς

Συμ~ολικοίς αότων βι~λ(οις διδασκαλίας καί 'rtροσέ

λα~εν ~ έμμονη αϋτη καi. χροιάν Σ χολαστικοϋ Δογματισμοί)· δτε δέ

έξέκλινεν είς τό Ιfτερον άκρον καi. έν άτι:οστροφfi πρός τόν Δογμα
τισμόν έθεωρήθη ώς χρήσιμος τ4> Χριστιανfi> άτελεστάτη τις περi. τά
δόγματα διδασκαλία· ότέ. δέ πάλιν κηρύσσεται πάσα

1'J

Γραφη θεό

πνευστος· ότέ δέ μέγα μέρος τijς Γραφijς άτι:οστερείται τijς θεοπνευ

στίας, ~τις περιορίζεται εtς μόνην τήν ούχί έ'rtί τfi βάσει μονίμου τι
νός καί αύθεντικοϋ κανόνος καί κριτηρίου διαχωριζομένην έκ τοϋ

συνόλου τfjς Γραφης δογματικην καΙ. ήθικήν διδασκαλίαv αύτi]ς, δτέ
δΕ. ύπό των δρθολογιστων πάσα τι Γραφη κηρύσσεται c:iνθρώπινον
πλάσμα καί πάσα ~ διδασκαλία αύτflς έξετάζεται ώς άνθρώπινον
έπινόημα.

11.

ΔΕ.ν πρέπει έν τούτοις ν' ά'rtοσιωπηθfi, δτι ~ θεολογική 'Επι

στήμη ώς yνωσις έθεραπεύθη ύπό των Διαμαρτυρομένων μετά θαυ

μαστης περί πλείστα αύτfjς σημεία εόδοκιμήσεως. Εtς τήν εύδοκ(
μησιν δέ ταότην σuνέ~αλε καί τι σύγχρονος όνάπτuξις των ιστορικών
έπίδρασις των περί τήν έλληνικηv γλώσσαν

έν γένει σπουδων καt

iJ

καί yραμματείαν καt τάς άνατολικάς έν γένει γλώσσας έρευνων, το

-
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κριτικόν πνεCμα και ή έπl τό τελειότερον έξέλιξις τijς ~ν γένει κρι
τικης έnιστήμης, ή άνάmυξις των άρχαιολογικων καί γεωγραφι
κών στι:ουδών, καί ή ένίσχυσις τών ήθικων λεγομένων έπιστημων. •Η
άnόσεισις έν τούτοις nάσης έκκλησιαστικijς αύθεντίας καt έλέγχου

και ή άμετρος, αν μη καi. άχαλίνωτος, χρijσις τijς έλευθερίας έν τfi
έρεύνn, ή φθάνουσα μέχρι τοϋ νά προσ(;άλλn και αύτά τά ά'π' αt

ώνων τεθεί μένα ύπό των Πατέρων και των Οtκουμενικωv Συνόδων
θεμέλια τοu Χριστιανισμοu, έδημιούργησαν οόχί σπανίως κίνδυνον

ν· eχποξενώσωσι πολλοuς των θεραnόντων τijς θεολογίας αύτοϋ τού
του τοϋ κυρίου ύποκειμέvου τijς ίερaς ταύτης έπιστήμης, τοϋ άρχη
γοϋ τijς nίστεως 1~μων, πρός δν πολλοί τούτων προσητένισαν ώς εtς
ψιλόν τινα άνθρωπον, ώς θά ίδωμεν έν τοίς nερl όρθολογιστικijς

θεολογίας ρηθησομένοις.

12.

Συμnεραίνοντες περi. τών άνωτέρω τριών θεολογιών, έάν θά

ήθέλομεν να χαρακτηρίσωμεν έκάστην τούτων κατά τό κρατοϋν
παρ· αύτft πνεuμα τijς έλεuθερίας

f\

συντηρητικότητος, θά έχρησι

μοποιοϋμεν τόν δρον Μοναρχισμός διά τήν ρωμαιοκαθολικην 'Εκ

κλησίαν καi. θεολογίαν, τόν δρον Λαοκρατία διά τήν Προτεσταντι
κην θεολογίαν καt τάς παραφυάδας αύτής, καί τόν δρον Δημοκρα
τία διά την τήν μέσην καί βασιλικην δδόν βαδίζουσαν καi. άπό δύο.
άντιθέτων άκροτήτων έξ ίσου άπέχουσαν Όρθόδοξον Έκκλησίαν καt
θεολογίαν, ~τις οΟτε συμπνίγει τήν έλευθέραν ~ρευναν, άλλ' οΟτε

την άχαλίνωτον έλευθερίαν εύνοεί.

13.

Άποσείσασα την αύθεντίαν τfjς Έκκλησ(ας καt τό κϋρος τijς

άποστολικijς παραδόσεως ή Προτεσταντικη θεολογία εύρέθη άνο
χύρωτος nρό τοΟ ρεύματος τοϋ ΌρθολογισμοΟ, δστις άπό των μέ
σων τοϋ

IH'

αίωνος fjρχισε νά κατακλύζn τήν Εόρώτrην. ·Η Φιλοσο

φία, ~τις, ώς είπομεν, κατa τόν μεσαίωνα διά τής Σχολαστικfiς θεο
λογίας ε1χε καταστij θεραπαινίς τijς Θεολογίας, άνακτήσασα μετa
τήν Μεταρρύθμισιν την άνεξαρτησίαν

αύτής καi. χρησιμοποιοϋσα

'Πρός άναζήτησιν της άληθείας τόν, όρθόν λόγον, έλεύθερον πάσης
άλλης έξωτερικης αύθεντίας, εύρέθη άντιμέτωnος πρός τό έκκλη
σιαστικόν κϋρος, τό δποίον nαρουσιάζει την άλήθειαν βασιζομέvην
έπί τijς άnοκαλύψεως. 'Υπέρ την n(στιν ύψώθη ύπό τijς νέας φιλο
σοφίας ή γνί3σις, καί αύται δέ αί έξ aποκαλύψεως άλήθειαι τijς θρη

σκείας έτέθησαν ύ'Πό την κριτικηv τοΟ όρθοϋ λόγου καi. έφ' δσον
δΕν ftτo δυνατόν ν· άποδειχθωσιν uπ· αότοϋ έγκατελείττοντο. Ή άν
τίθεσις αίJτη μεταξu όρθοϋ λόγου καl άποκαλύψεως έσυστηματοποι
ήθη ύπό τοϋ έν •Αγγλί~ dναπτυχθέντος Δε'ίσμοu

(Deismus),

εtσηγη

θέντος φυσικήν τινα θρησκείαν δια της dπορρίψεως πάντων των
ύπέρ κατάληψιν δογμάτων της ύπερφυσικης άποκαλύψεως. Δέν έδέ
χετο μάλιστα δ Δε'ίσμός ύπερφυσικην θείαν άποκάλυψιν καl &πέδι·
δεν εtς τόν Χριστιανισμόν άξίαν τινc:Χ μόνον έν τϊ;> μέτρφ, έν τc;> δποίφ
ένεφανίζετο οδτος ώς άποκατάστασις της φυσικης θρησκείας, της

-
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δεχομέvης άπλως την ϋπαρξtν θείου τινός δντος, τοϋ όποίου ~ λα
τρεία συνίσταται κυρίως εtς την τήρησιν των έντολων του. Μεταφυ
τευθείς δ Δε"ίσμος οδτος είς την Γαλλίαν προσέλαδε μορφην έμφα
νως έχθρικην κατό: τοϋ Χριστιcχνισμοί) καί ταχέως έξειλίχθη είς βι·
αίαν έχθρότητα καί κατ' cχUτης της θρησκείας, όπο την έπίδρασιν
των Γάλλων έγκυκλοπαιδιστών κατcχλήξας εtς άθεtαν καί όλισμόν.
Έν τft Γερμανί~ ή Φιλοσοφία εlργάσθη τό κατ' άρχό:ς κατό: της δι

αδόσεως των ίδεων τοϋ Δε'ίσμοϋ, τοϋ θεμένοu τον όρθον λόγον όπέρ
την άποκάλυψιν καl άρνουμένου πcχσαν έξ όπερφυσικης άποκαλύψε
ως θρησκείαν. Ό Λε'ί(!ινίτιος οϋτω προσετι:άθησε να συνδιαλλάξn την
μεταξu όρθοϋ λόγου καί άποκαλύψεως άντίθεσιν ποιησάμενος την
διάκρισιν μεταξύ τοϋ παρό: λόγον καί όπέρ λόγον καί όποστηρίξας,
δτι ~ άπ:οκάλuψις περιέχει άληθείας όπέρ λόγον, flτοι όπερGαινού
σας την κατάληψιν τοϋ άνθρωπίνου λόγου, οόχί δμως καί άληθείας
παρό: λόγον flτοι άντιτιθεμένας και άντιφασκούσας τι:ρός αότόν. Πα

ρόμοια όπεστήριξε
όπο τόϋ

I.essing

καl ό

Wolf.

Έν τέλει δμως, μάλιστα διό: της

δημοσιεύσεως των Wolfenbίittel Fragιnents, αί όρθο

λογιστικαί ίδέαι εδροv εόρεϊαν ότι:οδοχήν καί κατέκτησαν έκτετα

μένον εδαφος, προσελκύσασαι είς τας τάξεις των λεγομένων όρθο·
λογιστών καt πολλοuς έκ των θεολογούντων, έντεΟθεν δέ τtροfiλθεν
ή λεγομένη Όρθολογιστικη θεολογία.

14.

•Η θεολογία αϋτη όπερήστι:ιζε μέν τόν Χριστιανισμον κατα πά

σης φιλοσοφικf\ς . άρνήσεως στρεφομέvης κατ· αύτοϋ, ά1τεγύμνοu δ

μως αότον παντός όπερφυσικοϋ στοιχείου καt έπειρCΧτο διa 'Παρα

ποιήσεως αύτοϋ να 1tαρουσιάσn τοϋτον, ώς ά'n:ορρέοντα έκ τοϋ όρ
θοϋ λόγου. Έκτης •Αγίας Γραφης έλάμeανε μόνον τό:ς ήθικό:ς άλη·
θείας, αίτινες σuνεφώνοuv 11ρός την φυσικήv θρησκείαν, ήρvεϊτο δ

μως την πραγματικότητα άμέσοu καί όπερφuσικης θείας άποκαλύ
ψεως. τ ο θαϋμα καί ~ 1tpοφητεία έξωστρακίζοvτο δλοτελως και τα
βιδλία της Γραφης έθεωροϋvτο ώς 11ροϊόν φuσικfiς δλως άποκαλύ

ψεως και ά'n:εδ(δοvτο εις τα έξέχοvτα φυσικά χαρίσματα και την
πνευματικην δύναμιν των συγγραφέων της Π. καί της Κ. Διαθήκης.
θέτουσα δέ τόν όρθόν λόγον ύ11έρ την ά1tοκάλυψιν, έμέτρα και ε
κρινε την άποκάλυψιν διό: τοϋ μέτρου τοϋ όρθοο λόγου, ό1tοστηρί

ζουσα δτι 11tΧν δ,τι δέv συμφωνεί πρός τόν όρθόν λόγον, δέν δύνα
ται

va

γίvn δεκτόv. Οuτως ή •Αγία Γραφη κατa τήν θεολογίαν ταύ

την δέv άποτελεί την <htόλυτον καί μοvαδικήν, &λλό: μόνον σχετικήν

τινα 11ηγην ά1τοκαλύψεως, έντεϋθεν δέ παραλλήλως πρός τήν ·Α
γίαν Γραφην έτίθεντο ώς 11ηγαι ά1τοκαλόψεως και ά-ιτοφάνσεις τών
·ελλήνων καt Ρωμαίων σοφών και έξήροvτο ώς ήθικως άξιαι αt
άρεταί των έθνικων της άρχαιότητος, αίτινες όπό της όπερφυσικης
θεολογίας έκηρόττοντο ώς λάμπουσαι κακ(αι. Έκ της είδωλολατρι

κης ταύτης σοφίας και d:ρετης εuρισκεν δ όρθολογισμός έρείσματα
Ο1tως ύ11οστηρίζn. δτι και εξω τοο 1tεδίοu της βιeλικης d:ποκαλόψεως

-
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ή θρησκευτικη ήθικη ζωfι προώδευσε διό: μόνου τοΟ όρθοu λόγου.

15.

Κατa

φυσικην

συνέπειαν

ή

Όρθολογιστικη θεολογία, έφ'

οσον δΕ.ν έθεώρει την Άγίαν Γραφην ώς τrηγην ότrερφuσικfjς θείας
'Αποκαλύψεως, ήρνείτο καt την θεοπνευστ(αν αuτης ύποστηρίζου
σα οτι καt τό: βι~λ(ο: της 'Αγίας Γραφης συνεγράφησαv κατό: τόν αό
τόν άνθρώπιvον τρόπον, καθ' δν καi οίονδήποτε άλλο dνθρώη:ινον
βιt;λίον. Οί συγγραφείς των έδέχθησαv την lτrίδρασιν των tδεων τοϋ

τrεριe?άλλοvτος αότων καt τοu εeνους των καί έκφράζουσι τό:ς tδέας
της έποχflς και της φυλf}ς αότων, άJ<όμη και τό:ς τrετrλανημένας τοι
αύτας, έξ οδ και άvτιφάσJ<ουσι προς άλλήλους. ΈvτεΟΟεν d:νεπτύχθη

και ή λεγομένη έλευθέρα ~<ριτικη τοu κειμένου τflς Βί~λου, ή d:τrο
t;λέτrουσα είς τό να cΧΠΟΙ<αταστήσn μέν τον J<είμενον τοuτο είς την

άρχικην μορφην αότοu, πράγματι ομως τrαρατrοιοϋσα και κολοt;ώ
νουσα αύτό κατό: τό:ς άχαλινώτους τάσεις καί ίδέας έκάστου ύπερ

κριτικοϋ, τείνουσα δέ να έξοστρακίσn τοΟ κανόνος της Άγ(ας Γρα
φης ώς μη γνήσια βιt;λία αύτflς έJ<είνα, των δπο(ων τό περιεχόμενον

παρουσ.ιάζετο είς αύτούς ώς dντιτιθέμενον είς τόν όρθόν λόγον.
Καt έν τfi έρμηνεί~ προσεπάθει ή Όρθολογιστικη θεολογία να προσ
δώσn είς τοuς λόγους της Γ ραφης εwοιαν σuμφωνοϋσαν πρός τόν
όρθόν λόγον. Έφ' οσον δέ τα έξηγητικα μέσα δeν έτrετύγχανον τοΟ
το, έγίνετο

θεωρίαν

προσφυγη

εtς την καλοuμένην

( Accon1odation tl1cory),

τr ρ ο σ α ρ μ ο σ τ ι κ η ν

κατό: την δποίαν δ Χριστός η οί Ά

πόστολοι έγνώριζον μεν την ύψηλοτέραν άλήθειdν, προσηρμόζοντο
ομως έν τft διδασκαλί\Χ αότών πρός τας στενας και περιωρισμένας
δυνάμεις της άντιλήψεως των άκροατών και άναyνωστων των.
λοι δέ πάλιν, ώς δ

Paulus,

''Αλ·

ώς πρός τα tν ταίς Γραφαϊς έξιστορούμε·

να θαύματα ήρμήνευον αότά καθ' ολως φuσικάς lκδοχάς, έκλαμ

C?άνοvτες ταGτα ώς γεγονότα φυσικώς έτrισuμ~άντα και κατά πλάνην
τοu συγγραφέως παρεκληφθέvτα ώς ύτrερφυσικά. Οδτως έπt παρα

δείγματι αί 'ltερl νεκραναστάσεων αφηγήσεις των Εύαγγελίων ciπε
δίδοντο είς νεκροφανε(ας η είς d:ναλήψεις έκ βαθείας τινός λιποθυ
μίας.

16.

Πρόδηλον, δτι τοιαϋται όρθολογιστικαί ~αρεκδοχαι έδημιούρ·

γοuν διαση:::οφό:ς καί

σμοuς των ίερών

αόθαιρέτους

κειμένων

παραποιήσεις και aκρωτηρια·

καί των άφηγήσεων αότών.

τα τijς αόθαιρέτου ταύτης και προκατειλημμένης

Προϊόν·

κριτικης ύπflρ·

ξαν οί κα~· ύ'Ιtοκειμενικας δλως καί κατ' ίδίας πεπλανημένας είκα

σίας συγγραφαί βίων τοϋ ·ι ησοϋ, ώς δ τοu

Strauss,

τοϋ

Renan

καί

άλλων, έν οtς ή είκων τοϋ Κυρίου chτεγυμνοίJτο δλως τοϋ ύπερφυσι
κοu αότης μεγαλείου, ή άρνησις της γνησιότητος των εόαγγελίων

ύ'Ιtό τινων όρθολογιστων θεολόγων, ή περί τοu εόαγγελ(ου τοu
·ι ωάννοu θεωρία, J<αθ' ην τοίJτο ~το ~έργον άναγόμενον εtς τά τέλη
τοϋ δευτέρου αί&νος, ή άρνησις της γνησιότητος πολλών tπιστολων
τοϋ Παύλου, έΙ< των δποίων μόνον αί τέσσαρες μεγάλαι (πρός Ρω-

-161μα(οuς, δύο πρός ΚορινΕΗους και πρΟς Γαλάτας), έyένοντο δεκται
ώς yνήσιαι όπό τών όρθολογιστων κλπ. Γενικώς δέ 'tι δρθολογιστι
κή θεολογία διά των έκπροσώπών αύτης μεταξύ των όπο(ων προέ

χουσαν κατέλα(;ε θέσιν ή Σχολη της Τυ(;(γγης μέ έπί κεφαλfjς τον

Baur, άπεπειράθη νά κατακρημνίση όλοτελώς τό όπερφuσικόν οικο
δόμημα τοϋ Χριστιανισμοϋ, φθάσασα μέχρι καί τοu νά ciρvηθfi cχότην
τήν θεότητα τοΟ

'I ησοϋ Χριστοϋ.
17. 'Αλλ' έκ της τοιαύτης προσπαθείας &νrι νά προκύψn βλά6η

προf1λθεν άρνητικως ώφέλεια σο(;αρά. "Η Όρθολογιστικη θεολογια
δπηρξεν ά ρ ν η τ ι κ ω ς πρόξενος μεγάλου καλοϋ. Διότι παρά τήν
άχλύν, δι' ης συνεσκιασε πρός στιγμην την άλήθειαν, ή έλευθέρα ~
ρευνα ένθαρρuνθεϊσα εtς βαθυτέραν έκζήτησιν της άληθε(ας παρή
γαγε δαψιλη θεολογικην γραμματείαν, άνατρέψασαν τό gν μετά τό
άλλο τά χαρακώματα τοϋ Όρθολογισμοϋ καί δλονέv 1tρός τά πρόσω

ώθοϋσαν την όπό της λύμης τοϋ Όρθολογισμοϋ μολυνθείσαν 'Ιtpο
τεσταντικήν θεολογίαν, ίνα έπανεύρη τήν άφ" ~ς έξέκλιyεν εόθείαν
δδόν. Πaσαι αι όρθολογιστικαί θεωρίαι εδρον τούς άvαιρέτας αό

τών καί ή χριστιανική άλήθεια δοκιμασθείσα έτιταιτλασ(ως cbtοδει
κνύεται δλονέν χρυσός dπεφθος. Καί δέν έξέλιπεν μέν δ όρθολογι

σμός, έμφανιζόμενος όπό τό ονομα τοϋ Μοντερνισμοϋ έν ή\ ά'rτοκη
ρυξάσn αύτον Καθολικfi Έκκλησίftt, fι •)πό τάς έκδοχάς πολλών όπα
δων τfjς (Broad Church) εόρείας Έκκλησ(ας έν Άyyλ(q., η της
έλευθέρας κριτικτjς έν Γερμανί~, άλλ'

ot

έκπρόσωποι της ό"Ιtερφυσι

κης θεολογίας δλονέν πυκνοΟνται καί οί όποστηρικται της όπερ

φυσικης θείας άποκαλύψεως καθ(στανται δλονέν πάνοπλοι.

8.

Ka'la'lloμ-Jι 'Ιflς θεολοylας elς χλάdοvς.

1. "Η συστηματική κατανομή τής θεολογ(ας καθορtζεται όπό τοϋ
όποκειμέvου και τοϋ fργου αότijς. ·Ως δέ ή ίστοpια αδτijς καi της

Έγκυκλοπαιδε(ας αuτης δεικνύει, οί θεολογικοί κλάδοι, καθ' δσον

βαθμηδόν άνεπτόσσοντο, έτακτοποιοϋντο όπό διαφόpους κεντρικάς
διαιρέσεις. ·Αλλ' έν τφ καθορισμφ των κεντρικών τούτων διαιρέσε

ων, καθως καt έν τfi δ1tοδιαιρέσει τούτων, έσημειώθησαν μεγάλαι
διαφοραi γνωμων. Οδτως l:tλλοι μέν κατένειμαν τήν θεολογ(αν εις
τέσσαpας κλάδους, fτεροι δέ εις τρείς, δ'Πfjpξαν δέ καί ο{ 'Ιtεpιορ(
σαντες αύτή ν εlς δύο μόνον κλάδους. •Αλλά καί ώς 1τpΟς τήν κατά
ταξιν tών κλάδων τούτων προέκυψαν διχογνωμ(αι (SI).

{12) Λαμβάνει ~ιc; tδvαν ~ciίν διαφωνιών τούτων έχ τοv κατω~έρω χαταλό
yοv, τόν όποΙον παραοθiτει ό Rabiger (βνΟ' άνω.,;. σελ. 307). <Κί-rως ot Clarisse (183δ), Hagenbach (1880), Luthardt (1876), Doedes (1883) χαι Rabiger (1880) κατένειμαν τήν θεολοyίαν εtc; τέσσαρα~ χλάδοvς χατά τήν χρα
τοiίααν χαι νilν χατάταξιν, ήτοι: "Εiηyητιχή θεολοy(α, Ίστοριχή θrολοy(α,
Σvcnηματ,χή θεολογία, Πρακηχη θεολογία. Ό Planck (1794) τοπο~Ρ-τεt
3εv-rέραν τήν Σvσ-rηματιχήν καΙ. τρίτην τήν Ίσ-rορικήν. 'Ο Kleuker ( 1801) έΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
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2. Έκ τών διχογνωμιών περί τήν κατανομήν και κατάταξιν της
θεολογ(ας άξιομνημόνευτος τυγχάνει t'J ύπό τοϋ Schleiermacher.
κατανομή καί δια(ρεσις εtς τρείς κλάδους, προέχων των όποιων
κατ' αύτόν τυγχάνει δ Πρακτικός κλάδος η

t'J

Πρακτικη θεολοy(α,

~τις cΧπεκλήθη ύπ' αότοΟ tΊ ι<ορωνίς τfjς θεολογικης έπιστήμης. ·ο

Schleiermacher, ώς καί άλλαχοϋ ε!πομεν, άνεφάνη, καθ' ην έποχήν
δ 'Ορθολογισμός έν τfi Γερμαν(c;,χ εlχεν έπεκταθfj έπικινδ6νως, tΊ ~ξάρ
σις δέ τοϋ ciνθρωπ{νου λόγου εtς ύπέρτατοv κριτήν τflς τε •Αγ[ας

Γραφfjς καl τfjς Έκκλησ{ας ftφερε κατά τήν gκφρασιν τοϋ άειμνfι
στου Ν. Δαμαλά( 13 ) εtς τήν Διαμαρτυρομένην Έκκλησ(αν τοσοό

τους τοu θε(ου λόγου τυράννους, δσοι όρθολογισται

θεολόγοι, ή

θεολογ(α δέ ΟΟιευ οόδεμιάς χειραyωγίας καί περιορισμοϋ εtχε κα

ταντήσει εtς ξηράς φιλοσοφικaς θεωρ(ας, αίτιvες ιfδιδον άφορμήν
εις τοUς τότε φιλοσόφους νά προ~άλωσι τήν θεολοyίαν ώς στερου

μένην δλως tδ{ας έπιστημονικης βάσεως καί νά θεωρήσωσιν αότήν
ώς της έαιιri.3ν έπιστήμης μέρος. Καί κατά: μέν τών άyόνων καί ξη

ρών φιλοσοφικών θεωριών τοϋ Όρθολογισμοϋ κατέφερε κα(ριον πλfj
γμα δ

Schleiermacher έπιστήσας τήν προσοχην εLς τήν φύσιν τοϋ άν

θpωπ(vου πνεύματος καί ψυχολοyικώτατα καταδε(ξας, δτι ή θρη
σκε(α Ιfχει τήν άpχην αύτfjς εις αότά: τά ένδότερα βάθη τfjς ciνθρω
π(νης φύσεως καί δέν έyγεννcΧται έν τφ άνθρώπft> κατά τυχα(αν τι

νά καί fξωθεν προερχομένην ώθησιv. ·vπερτοv(ζων δέ τόν συναισθη
ματικόν χαpακτfjρα τοϋ φαινομένου τfjς θρησκε{ας διει<ήpυξεν, δτι

t'J

θρησκε(α δέν εtναι οϋτε γνώσις, οϋτε θέλησις, αλλά συναίσθημα,

δπερ ftχει ώς περιεχόμενον αόtοΟ τήv σ6λληψιν τοϋ άπε(pου. Διαχω
ρ(ζωv δ' οδτω τήν θρησκείαν άπό τfjς θεολογίας έζήτησε νά παρου

σιάση τόν Χριστιανισμόν οόχi ώς δογματικήν τινα Ιfκθεσιν, άλλά: μaλ
λον ώς ζωήν όπαγομένην και πpοσκεκολλημένην πρός τόν Λυτpω

τήν, τήν δέ Έκι<λησ(αν άvεβ(~ασεν εlς τήν προσήκοuσαν αότft θέ

σιν ώς τήν κοινωνlαν, έν τft δπο(~ ή ζωή αδτη άναmόσσεται ι<αl έκπιτάσσει καί τijι; Πρα1eτικij; θεολοylας τήν •ΙστοpLκήν· ό Von der Goltz (1878)
προ-rάσσει πρr.ότην τήν Ίσ-rορικήν, elτa "ήν Σuστηματικήν, τήν Πρα1CτLχήν
άχο1οu&ως χαί τελεuταlαν τήν Φιλοσοφικήν θεολοylαν καί ό J. Ε. Cb.

Schmidt (1811) τήν •Jστοριχήν ποώτην, εtτα την Έξηyηηκή''• άκολούitως
την Συιrτημα"ικήν κrιL τέλος τiιν Π οακηχήν. Ot έπόμενοι κατέν• φαν τfιν
θεολοyίαν είς τοεϊ:ς χλάδοuς.

Ot Sch1eiermacher (1811)

και

Reuterdahl (1837)

πρώτην τήν Φιλοσnφιχήν θeολοyίαν, εί"α τiιν Ίστοοιχήν χαl τελευταiαν τήν
Πρακτικήν.

ί

Rosenkranz (1831)

καί

(188Ω) τήν

Rothe

Θι::ωρηηκήν, τήν

Ίστορικήν καί Ποα1eτικην θεολοy(αν. 'Ο von Hofn1ann (1879) τiιν Σοοτ71,·
ματικήν. τiιν 'Ιστορικήν και τήν Πρακτικήν θεnλοyίαν. οι Pelt (1843) και

Kienlen (1842) την Ίnτορικήν, τήν Σuσt"ημαηκήν
λογία ν· δ Ν oack (18471 τήν Φαινομενολογίαν τοϋ

και τήν Πρnκτικήν θεο·
~οησκεu"ιχοϋ πνεύματος,
καί τήν Π ραyματολογίαν τfις

τitν Ίδεολογίαν τοϋ ο6ορησχεuτικοίί πνεύματος
'θρησκευτικής tδέας. οι κα"ανείμαντες δέ εtι; δύο χ1άδοuι,; τήν θεολοyίαν
χατέτα~αν αύτiJν ώc έπεται: δ Danz (1832) Χριστιανική έπιστήμη τfις 'θρησκεί·

ας, Χριστιrινιχή έπιnτήu.η τij; Έκχλησια, χαί δ
λογία καi. Διδακτική θεολογία.
(t3) Πεοι &ρχ,iΟν σελ. 29.

J.

Ρ.

Lange

Ίστοοική θεο•

-163τρέφεται και καλλιεργείται. Οϋτως ό:νε'Πήδα

iJ

άνάγκη της όπάρξε

ως tδίας τινός έτηστήμης εtς όπηρεσίαν της 'Εκκλησίας τιθεμένης,
και
έττιστήμη αϋτη ητο
θεολογία. την θεολογίαν δέ, ώς εtπο

iJ

iJ

μεν, κατέτασσεν

6 Schleiermacher

μεταξu

των θετικών έπιστημών.

Λέγων δέ θετικό:ς έττιστήμας οδτος δέν ένόει τάς έξ ό:νωτέρας τινός
αόθεντίας έχούσας το όποκείμενον αύτων, ώς είπομεν άνωτέρω, άλ
λά καθώριζεν ώς τοιαύτας έκείνας, αίτινες έπιδιώκοuσι καθαρως
πρακτικοuς σκοττοος και αtτινες διακρίνονται των έttιστημων, αίτι
νες έπιδιώκουσι καθαρως έπιστημονικούς.

γένει κατό: τόν

Schleiermacher

At

θετικαί έπιστημαι έν

ένέχουσι σύνολον έττιστημονικων στοι·

χείων, άτινα σuνενοϋνrαι ούχt διότι άναγκαίως ~νεκα της έννο(ας

της έττιστήμης &:ποτελοϋσιν οόσιωδες μέρος των έπιστημονικων όρ
γανισμων, άλλ' έφ' δσον dτταιτοΟνται ίνα λύσωσι πρακτικόν τι ττρό
~λημα. Οδτω δέ

fJ

θεολογία κατά τόν

Schleiermacher

συνίσταται έξ

έτερογενων στοιχείων, έξ ώ..λων διαφόρων έττιστημών λαμ~ανομέ·
νων, άτινα συνενοϋνrαι εις ~ν σύνολον λόγφ τοΟ ένια(ου σκοποΟ
ττρός έξυπηρέτησιν τοQ δπο(ου δανείζεται αότά tι θεολογία, και
δστις σκοπός τυγχάνει έν προκειμένφ

fJ

όρθη κυ~έρνησις της 'Εκ

κλησίας. uσταν δ σκοπός οδτος ciρθfi, tι θεολοy(α ώς έπιστfιμη δέν
όψίσταται, τά δέ διάφορα αότijς μαθήματα περιέρχονται εtς τάς συγ

γενείς αύτων έπιστήμας, άφ' ών άπεσττάσθησαν. Όσονδήποτε έσφαλ
μένη και
αδτη τοϋ

dv εtναι iJ περί τοϋ 'Περιεχομένου τfjς θεολογίας έκδοχή
Schleiermacher μή δεχομένοu, δτι δττάρχει έσωτερικός σόν

δεσμος των στοιχείων των dnοτελούντων τήν θεολοyί<ΧV, dλλά μό
νον έξωτερικός, δ Schleiermacher παρέσχεν ciνεκτιμήτοuς ότιηρε
σ(ας εtς τήν έττιστή μην, τοϋτο μέν έμφανίσας τήν θεολοy{αν ώς έπι

στήμην κυρίως νέας ζωflς έν Χριστίl>, μή nεριοριζομένην εις &:γόνους
θεωρίας, τοϋτο δέ συνδέσας αότήν στενώτατα μέ τήν Έκκλησ(αν,
ι>στε

fJ

διάρκεια τijς ζωfjς τfjς θεολογίας νά έξαρτarαι iξ αότίjς

τfjς δnάρξεως τfjς 'Εκκλησίας. Τό έσφαλμένον τfjς έκδοχfjς τοΟ
Schleiermacher ~γκειται εις το δτι έθεώρησε τήν έρμηνείαν της •Αγίας
Γραφflς ώς

fJ

στοιχείον

έκ τfjς καθόλου γραμματείας

εtλημμένον;

ώσανεί
Γραφή μόνον ώς φιλολογικόν μνημείον σttουδάζεται όττό
τfjς θεολογίας
τήν Πατρολογίαν ώς έκ τfjς καθόλου Γραμματο
λογίας άττοσπασθεϊσαν
τήν 'Εκκλησιαστικήν ·ιστορίαν ώς τμfjμά

f\

f\

τι τfjς Παγκοσμίου ·ι στορ(ας

f\

τήν δογματικήν και fιθικήν ώς στοι

χεία της καθόλου φιλοσοφίας κλπ. Ένώ τά στοιχεία ταϋτα κατ•

δ:λλην μέθοδον και δι' .lfλλou όφθαλμοϋ μελετ{i και σιτουδάζει δ
ιστορικός, όπό δλ
λο δέ πνεϋμα και κατ· άλλην μέθοδον ό θεολόγος. •Η ιστορία δέ κώ
δ τρόττος τfjς γεννήσεως και ό:ναmύξεως της θεολογίας ώς έπιστfι
μης τοϋ ΧριστιανισμοΟ &:ττοδεικνόει αότήν ώς συγκειμένην έκ στοι
θύραθεν φιλόσοφος η φιλόλογος η dρχαtολόγος

f\

χε(ων καί έσωτερικόν σύνδεσμον έχόντων.

3.

Κατά τάς ττρακτικάς ταύτας τάσεις της θεολογ(ας κανον(ζε·

-164ται κατά τόν_ Schleiernιacher κ~ί ή κατανομη αό:'i~· l{αt πpωτον ~
κυιέρνησις της Έκκλησ{ας και ή καθοδήγησις αυτης, διά τήν δπο(.

αν ένδιαφέρεται

fJ

θεολοy(α, έκζητεϊ την βειαιότητα, δτι ή U7tαρ.
ξις της θρησκευτικijς κοινωνίας καt ή κυιέρνησις αότi]ς ώς έ"Ιtωα.
ζομένης έν τfi Έκκλησ(q: δύναται νά άποδειχθft ώς στοιχείον &ναy.
καϊον διά την άνά'ιττuξιν τοϋ ά'νθρωπίνου πνεύματος. Ή ά'Ιt"όδειξις

δ' αδτη

tv

σχέσει πρός τόν Χριστιανισμόν εtναι tργον τijς Φιλοσο

φίας τijς θρησκείας καί τijς ήθικijς. Έκ τijς φιλοσοφίας ταύτης δα
νείζεται ή θεολογία την ενvοιαν τοΟ ΧριστιαvισμοΟ και της χριστι
ανικης κοινων(ας. Δι' αότό δέ καi 'Προτάσσεται ώς 1tρ&τος τijς θε
ολογ(ας κλάδος

6

φιλοσοφικός, δστις άποτελεί τήν ρίζαν τοί) δέν

δρου τijς θεολογίας, περιλαμιάνει δέ τήν 'Α1tολογητικην καt την
Πολεμικήν ώς μαθήματα αύτοΟ. Έφ' δσον έξ άλλου δ πρακτικός
σκοπός τijς διακυιερνήσεως τijς 'Εκκλησίας εtναι συγχρόνως συν

τηρητικ~ καt προοδευτικός, ειδική της τεχνική, σχετιζομένη

d1to·

κλειστικώς μετά των άφορώντων εις τήν δράσιv ταύτην, παρουσιά

ζεται άναyκα(α, έντεϋθεν δέ δημιουργείται lτερος θεολογικός'κλά
δος, ~τοι

fJ

fJ

Πρακτική θεολογία. 'Αλλ'

κυιέρνησις της 'Εκκλη

σίας καθιστ~ άναyκαίαν τήν yνωσιν τοΟ δλου, τοΟ άποτελοuντος τό

ύποκείμενον της κυSερνήσεως ταύτης, οί παρόντες δέ δροι τijς κυ
ιερνήσεως ταύτης δύνανται νά καταστώσι κατανοητοί μόνον δταν
θεωρώνται ώς προϊόν καt αποτέλεσμα τοϋ παρελθόντος. Έντεϋθεν
άναφύεται δ ·ιστορικός κλάδος, δ άποτελών ού μόνον τό θεμέλιον
της Πρακτικης θεολογ(ας, άλλά καί τό κριτήριον τοϋ φιλοσοφικοϋ

κλάδου. ·ο ·ιστορικός δέ κλάδος, άποτελώv τόν κορμόν τοΟ θεολο·

γικοΟ δένδρου, δύναται να λεχθft, δτι περιλαμSάνει τό σύνολον τijς
θεολογικης σπουδf\ς, συνδεόμενος διά μέσου μέν της Φιλοσοφικης
θεολογ(ας πρός τήv κuρ(ως έπιστήμηv, διά μέσου δέ τfjς Πρακτικης
θεολογ(ας πρός τήν ένεργόν ζωήν τijς 'Εκκλησίας. Τασσόμενος λοι
πόν όπό τοϋ

Schleiermacl1er

μόνον τήν 'Εκκλησιαστικήν

δεύτερος περιελάμSανε κατ' αύτόν, οό
·ι στορ(αν,

άλλα καt τήv Έξηγητικην

καt τfιν Δογματικήν καl τήν Ήθικην θεολογ(αν και τήν· Στατιστι·
κήν. 'Εννοείται, δτι ή τοιαύτη κατανομή και tνταξις παρεμέριζε μέν

εις τήν σκιάν τόν έρμηνεuτικόν κλάδον, συνε1tίεζε δέ 1rαρ' αότfi μέγα
μέρος τοΟ Συστηματικοϋ. Έπειδη δέ ή τεχνικη τijς διακυSερνήσε·

ως της 'Εκκλησίας συνήγετο και έτελειοποιείτο έκ τοΟ ·ιστορικοΟ
κλάδου, τελειοποιουμένοu όπό της Φιλοσοφικης θεολογ{ας, δ μέν
·ιστορικός κλάδος έτάσσετο όπό τοΟ

Schleiermacher

δεύτερος, δ δέ

Πρακτικός τρίτος και τελευταίος έκπροσωπών τά φύλλα και τούς
καρποuς τοΟ θεολοyικοϋ δένδρου και περιλαμtSάνων τα εις αδτόν
συνήθως έντασσόμενα μαθήματα: εις την τριλογίαν λοιπόν ταύτην

-Φιλοσοφική,

·ιστορικη

Schleiermacher

τόν δλον κύκλον των θεολογικων σπουδών καl ή φυ·

και

Πρακτικη

θεολοy(α--ιιtεριέλαeεν δ

σικωτάτη τάξις, καθ' ~ν (δει νά: χωρώσιν αδται, fιτο νά άρχ(ζωσι

-
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μeν αδται ά'Πό τfις Φιλοσοφικfις θεολογίας νά καταλήγωσι δέ εις
τήν Πρακτικήν( 14 ). Ταϋτα κατά τόν

4.

Scl1leiermacher.

'Αλλ' ή θεολογία εtναι θετικη μέν έ'Πιστήμη, ώς flδη εί'Πομεν,

ού μόνον διά τούς 'Πρακτικούς αύτfις σκο'Πούς, άλλά καl ώς lχουσα

τό όποκείμενον αότfις έξ άνωτέρας αύθεντίας. Εtναι δέ και θεωρη
τικη έπιστήμη ώς βασιζομένη έπl θείας αύθεντίας καί ciντλοϋσα τό
περιεχόμενον τfις θεωρητικfις αύτfις διδασκαλίας έκ της θείας 'Α
ποκαλύψεως. Γενικως δέ fι θεολογία €χει ώς lργον τήν σιrουδην
καί γν&σιν τοϋ Χριστιανισμού ώς ίστορικοϋ γεγονότος έπί τfις θεί

ας αύθεντίας στηριζομένου. Πρέπει λοιπόν αΟτη νά θεμελιώσrι και
τήν άρχήν τfις τακτοποιήσεώς της έπί της tστορικfις 1τοpείας τοϋ
Χριστιανισμού. πως λοιπόν ένεφανίσθη τό πρωτον ό Χριστιανισμός;
·ο Χριστιανισμός έν τft ίστορί~ ένεφανίσθη

έν τφ προσωπικφ βίφ

τοϋ ·ιησοϋ Χριστοu, δστις ένεσάρκωσεν έν έαuτφ τό 1τλήρωμα τοϋ
Χριστιανισμού καί ώς πλήρωμα άληθείας και ώς 1tλήρωμα ζωη<;.
Ό "Ιησοϋς Χριστός όπfιρξεν ό Προφήτης, ό έκδιδάξας τήν όπερ
τάτην θείαν 'Α'ΠΟΚάλυψιν, δ μοναδικός Καθηγητής και Διδάσκαλος,

ό εις άπόλυτον εννοιαν δικαιούμενος νά καλf;ται οΟτως, ώς ό άλά
θήτως την θρησκευτικην άλήθειαν άποκαλύψας, άλλά καί ό

•Ανα

μάρτητος, ό όποί:ος 'Παρέχει έν τft ζωfi αύτοu τήν ένσάρκωσιν τοϋ
όψ(στου ήθικοϋ tδεώδοuς καί τό ήθικόν πρότυπον, πρός lκμαξιν τοϋ
όπο(ου καλείται ftκαστος των άκολούθων αότοϋ, μιμούμενος αότόν

κατά τό δυνατόν και έξομοιούμενος πρός αότόν. •Η Έκκλησία, τήν
όπο(αν ό "Ιησοϋς Χριστός tδρυσεν, όπilρξε τό δργανον, διά τοϋ δ

ποίου τό πνευματικόν τοϋτο πλήρωμα τοϋ Χριστοϋ γνωστοποιείται
εις άναριθμήτους κύκλους πιστων διά μέσου των yεvεων καί 'Παρέ
χονται τά μέσα της χάριτος πρός προσοικείωσιν όπ' αίrtών της νέας

έν Χριστφ ζωf]ς, έν αότfi δέ έγκαθιδρύθη ~ νέα αδτη ζωη καί διαδί
δεται δια μέσου άγώνων και άντιδράσεων, τάς όποίας dντεμετώ
πισε καί άντιμετωπίζει ή "Εκκλησία κατά την ίστορικήν σταδιοδρο
μίαν αύτfις.

Οδτω τήν μeν άρχην καί γέvεσιν τοϋ Χριστιανισμού

σπουδάζομεν είς αύτa τα tερα -κείμενα, τά ίστοροϋvτα τόν βίον καί
τήν διδασκαλίαν τοϋ θεανθρώπου ίδρυτοϋ τοϋ Χριστιανισμοϋ, τά
όποί:α, καθ" δσον χρήζοuσιν έρμηνευτικης έπεξεργασίας καί σπου

δfις, παρέχουσι τήν γένεσιν εlς τόν λεγόμενον έρμηvευτικόν κλάδον
τfις θεολογίας. Την tστορικην δΕ. άνάπτυξιν καί διάδοσιν τοϋ Χριστι
ανισμού διά τfις Έκκλησίας καί τοuς άγώνας, καθ' ών άντε7tεξfιλθεν

οδτος παλαίων είτε πρός έξωτερικοuς έχθροuς είτε πρός έπι8ού
λους αύτοϋ έξ αύτων των κόλπων τfις "Εκκλησίας άναπηδήσαντας,
σπουδάζομεν παρακολουθοϋντες τήν έν τfi ·ιστορ(~

σταδιοδρομί

αν τfις "Εκκλησίας καί τήν έν αύτft άνάπτυξιν της έκκλησιαστικfις
διδασκαλίας, διαμορφουμένου οδτω τοϋ λεγομένου ίστορικοϋ κλά-

(14) Rabiger

έν6' άνω~. σελ.

86·87,

-166δου της θεολογ(ας. Ττ)ν άπόλυτον δέ άλήθειαν, ώς αϋτη συνάγεται
lκ τε της διδασκαλ(ας καί της ζωijς τοϋ ΧριστοΟ, της έν Γραφαiς
έκτιθεμένης καί σποραδικως έν συνεπτυγμένη πολλάκις μορφft ά·
παντωμένης άνά τάς σελ(δας αότης, και ώς ζijται αϋτη έν τft 'Εκ·
κλησ(~, συστηματοποιεί εις ένια(αν τrερί θεοΟ, άνθρώπου και κό
σμου θεωρ(αν καί καθηκοντολογίαν fι συστηματικη θεολογία, η δ
καλούμενος θεωρητικός κλάδος της θεολογίας.

Άλλ'

fι τοιαύτη

συστηματοπο(ησις δέν γίνεται έπί τφ σκοπφ, tνα μεΕνn άπλij θεω·
ρ(α, άλλ' tνα καταστfi δυνατόν, δτrως μετα€!ιι€!ιάσn εtς τήν ζωτ)ν
της Έκκλησ(ας βαθυτέραν έκτίμησιν της θείας άληθε(ας καί διc:Χ
της μελέτης αϋτης συντελέσn εtς το κοινόν άyαθόν της Χριστια
νωσύνης, διά τijς έμτrράκτου έφαρμογijς της άληθείας ταύτης έν
τfi κοινfi ζωft της Έκκλησ(ας. Οϋτω γεννάται δ τrρακτικός της θε·
ολογ(ας κλάδος, τοϋ δτrο(ου lργον έστίν ή κατά ττ)ν έπ(γνωσιν,

τήν ικ τοϋ θεωρητικοί} κλάδου διαχεομένην, διαφώτισις της περί
τοϋ Χριστιανισμού συνειδήσεως της Έκκλησ(ας προς λελογισμένην
διαρρόθμισιν και διάταξιν τοϋ χριστιανικοϋ β{ου.

5.

Κατά ταϋτα τέσσαρές εtσιν οι της θεολογ(ας κλάδοι: δ Έξηγητι·

κός η έρμηνευτικός, δ ·ιστορικός, δ θεωρητικός η συστηματικός

και δ Πρακτικός,

ot

δποίοι άκολουθοϋντες κατά ττ)ν τάξιν ταότην

συμπληροοοι καi προϋποθέτουσιν άλλήλους καί τrαρουσιάζουσι ττ)ν

θεολογικην έπι.στήμην συνηρθρωμένον όργανικόν δλον, στεν&ς και
ά:ρρήκτως τrρός έαυτό συνηνωμένον. Πράγματι δέ οι τέσσαρες οδ
τοι κλάδοι συwφα(νονται μετ' άλλήλων καl διήκοuσι δι' άλλήλων.
·ας δρθως παρατηρεί δ

Hagenbach ( 16 ) 6

έξηγητικός κλάδος ~χει

τόσον Ιστορικά τμήματα (Εtσαyωγή, Βιeλικη άρχαιολογία), δσον
καί δογματικά (Βι€!ιλικη θεολογ(α καί έρμηνευτική)

κc:Χς παρατηρήσεις

(

καl πρακτι

τrρακτικη έρμηνεία). ·ο ιστορικός κλάδος πε

ριλαμ€!ιάνει καί έρμηνευτικaς ένασχολήσεις (ή στrουδη των τrηγων
καί έρμηνευτικαt έκδοχαt των έκκλησιαστικων συγγραφέων)

θώς και δογματικaς τοιαύτας

κα·

(ή Πατρολογ(α ικθέτουσα τfιν δο·

γματικην διδασκαλ(αν των Πατέρων κλτr.), σπουδάζει δέ καί τc:Χς
άνά τάς διαφόρους έποχάς έκδηλώσεις τοϋ τrρακτικοv βΕου της
Έκκλησ(ας

(έξέλιξις της λατρε(ας, έπιδράσεις έτr' αύτης tστορι·

κα(, πολ(τευμα της Έκκλησ(ας). ·Η Συστηματικη θεολογ(α πρΟς
άπόδειξιν χρησιμοποιεί χωρ(α βι8λικά, τrροσφεύγοuσα εις τον ·ερ

μηνευτικόν κλάδον, βασ(ζεται δέ καt έπί τijς ίστορ(ας των δογμά·
των καί της συμ8ολικijς, μαθημάτων τοQ ·ιστορικοQ κλάδου, καθ'

δν χρόνον διαπραγματεύεται

το σύστημα των δογμάτων καί της

fιθικijς καί ά'πό της πρακτικijς αύτοϋ πλευρcΧς καί προς τον σκο·
πόν tvα έν ήi διδασκαλ(~ της Έκκλησ(ας χορηγήσn τά θεμέλια,
τά χρησιμεύοντα διά τήν ΠρακτικiJν θεολογ(αν. Τέλος καt ή Πρα·

(lo) Παρά Rabiger lνt' άνωτ. σελ. 300 iιποσημ. ι.

-167κτικη θεολογία δtν εtναι δυνατόν νa ύπά:ρξn ttvεu έξηγήσεως (έν
τφ κηρόγματι και τft κατηχήσει). ciνευ ιστορίας (έν
λατρε(~,

'tft

τft διοικήσει και δια7tοψάνσει). (iνευ δόγματος (έν τfi κατηχήσει

και τfi ύπό των σuνόδων διατυπώσει τοϋ δόγματος). Πάσα νεω
τέρα έκδήλωσις της έκκλησιαστικfjς ζωfjς βασίζεται έπl της προ
γενεστέρας τοιαότης. Και ή Πρακτική θεολογία, ή €χουσα (ργον την

διαμόρφωσιν της έν τφ 1ταρόvτι έκκλησιαστικfjς ζωfjς, δέν δόvα
ται νά άyvofi τό τrαρελθόν και την έξ αύτοϋ πεϊραν, την έν τfi ίστο
ρίq; ά1το6ησαυρισθείσαv.

6. Καi εις την καταvομήν μέν ταότην και κατάταξιν της θεολογίας
άyόμε6α άκολοuθοϋντες την {στορικην 1τορε(αν τοΟ Χριστιαvισμοϋ.

Άλλά κlhr €τι όρμηθωμεν άπό τούς δρους, καθ' οΟς f\ρξατο γεν

νωμένη έν τfi Έκκλησίq; και έχώρησεν εtτα άναπτυσσομένη ή θεο
λογία, άκολουθήσωμεν δ' οδτω την tστορικήν πορε(αν, τήν ό1tο(αv
ά1tό της γενέσεως αϋτης ~κολοόθησεν ή θεολογία ώς έ1τιστήμη, 1tάλιν
εις τό αύτό σχfjμα της καταvομfjς και κατατάξεως 6c:X καταλήξωμεν.

Ταότην~κολούθησεν δ άοίδιμος ΔαμαλcΧς( 18 ), κατaτόν δποίονή θε
ολογία ι.>φειλε τrpωτον νά άναζητήσn τaς θεωρητικάς και πρακτικάς
τοϋ Χριστιανισμοϋ άληθε(ας, τάς άναφερομένας έκε(νας μέν είς τό δό·
γμα, ταότας δέ εtς τήν ήθικήν, καi ΟΟιευροΟσα ταότας νά συστημα
τοποιήσn αύτάς και νά δείξn, δτι αδται έξηγοϋσι τά τοϋ άνθρωπ(
vου βίοu τrνευματικά φαινόμενα καί δέν εόρίσκοvται είς ciντtφασιν
πρός τόν άνθρώτrιvον λόγον, tφ• δσον έκτε(vονται τά δρια αότοϋ.

.Αλλά

πόθεν θά άνεζήτει και ποϋ θά εδρισκεν ή θεολοy(α τάς ά

ληθείας ταότας; Προδήλως έν τft •Αγίq; Γραφfi. Διά τοϋτο δφε{λει

κατά πρώτον ή θεολοy(α νά έρευνήσrι την Γραφήv, έξηγοϋσα σΔ

τήν. Γεwάται οδτως δ έρμηνευτικός κλό:δος τijς θεολογίας. Έπει
ί>ή δέ α[ άλήθειαι αδται έδόθησαν ύπό τοϋ Κυρ(οu εtς τήv Έκκλη
σ(αv, ίνα τάς μέν θεωρητικάς, διά τοϋ εtς τόν αtώvα μετ• αύτijς μέ

νοντος και εtς πάσαν άλήθειαv καθοδηyοΟντος Άγίου Πνεύματος
δρίσn και δρίσασα κηρuξn τοίς πιστοίς, τάς δέ πρακτικάς ποιήσn
κανόνα τοϋ βίοu καi έφαρμόση, ή θεολογ(α δφείλει δεύτερον νά

δείξη, τίς ή ύπό τοϋ Χριστοϋ θεμελιωθείσα Έκκλησία αδτη, πώς
έθεμελιώθη, τί έδ(δαξεν άπό της συστάσεως αϋτης και έντεϋθεν,
πώς έφήρμοσε τaς πρακτικaς άληθείας, διατί άπ" αύτης έχωρ(σθη
σαν αί διάφοροι Έκκλησίαι, ύ1τό τ(νων αδται έθεμελιώθησαv, 1tώς
αδται ένόησαν καi πώς έφήρμοσαv τάς άληθείας ταότας καt έν γέ

νει 1τοία ή σταδιοδρομία τfjς Έκκλησίας. Γεννάται οδτως δ ·ιάτορι
κός κλάδος της θεολογίας. Μεθ' δ ή θεολογία δφε(λει τρίτον νά

δείξn, 1τώς αl άλήθειαι αδται αl θεωρητικαl συμφωνοϋσι μέν έν
πολλοίς, πάντως δέ δέν άντ(κεινται εtς τόν άνθρώπιvον λόγον και
έξηγοϋσι τά πνευματικά τοϋ β(ου φαινόμενα, καί νά συστηματο-

(16)

Πεοt άρχών σελ.

24-26.

-168'Ιtοιήσn ταύτας, εΙτα δέ νά καταδε(ξ!J καί τφάξ!J τό αύτό καί 1τεpt
των πρακτικών d:ληθειών, μή &ντι1tιmουσών εtς τόv 1tpακτικόv λό

γον, άλλά συμφωνουσώv πρός αότόν και τέλος vά καταδε(ξn. δη
ούδεμ{α ~λη πλήv τοΟ Χριστιαvισμοu ύπόθεσις ύ1τάpχει, f\τις νά

tξηΎfi τά 'Ιtvεuματικά φαινόμενα τοϋ β(ου.

Οδτω δέ γεννCiται δ

Συστηματtκός κλάδος. Τέλος έκ της &νάγκης flν tχει
σ{α,

!va

καταστήσn τάς ύ'Ιtό της θεωρητικfίς

t)

fJ

Έκκλη

συστηματικfίς θεο

λογ{ας δεδομέvας άληθε(ας ώφελ(μους έαυτft 'Ιtpός πλήρωσιv τοϋ
πρακτικοί> αότfίς tργου, γεννcΧται

7.

fJ

Πρακτικη θεολοy(α.

Οδτως είτε έκ τfίς tστορικfίς έμφαv(σεως και της περαιτέρω

'Ιtοpε(ας τοϋ ΧριστιανισμοΟ δρμηθώμεν, εtτε τηv γέvεσιv καί περαι
τέρω άνάπτυξιν τfίς θεολογ(ας ώς έπιστήμης άκολουθήσωμεv,
φυσική κατανομή καί κατάταξις αϋτης εtvαι

fJ

fJ

εις τέσσαρας κλά

δοuς, ~τοι τόν Έρμηνευτικόν, τόv ·ι στοpικόν, τόv Σ υστηματικόν
καί τόν Πρακτικόν. Και tvα συμπεράνωμεν μετa τοϋ

«f)

συνήθης δια(ρεσις εtς Βι6λικήν, ·ιστορικήv,

Luthardt(11 )

Συστηματικήv καί

Πρακτικήv θεολογ(αν δικαιολογείται ύπό της φύσεως τοίί ύποκει·
μέvου τijς θεολογίας, έφ• δσοv δ Χριστιανισμός, οδτινος έπιστήμη

εtvαι

fJ

θεολογία, βασίζεται μέv έ1τl της

•λ'Ιtοκαλόψεως,

ώς α6τη

παρεδόθη εις f)μiiς πρωτοτύπως έν τft "λγ(q. Γραφft· ~χει δέ lστο
ρίαν έν τft Έκκλησί~, f\τις εtναι τό έvδια(τημα αύτοΟ· άλλα καl
έκφράζεται εtς σώμα διδασκαλ(ας, δπερ ά'rτοτελεί σύστημα· διά
μέσου δέ έvεργει&v τfίς πρακτικης ζωης της Έκκλησ(ας μετα8ι6άζεται εtς τό μέλλον:..

(17) Compendium der Dogmatik § 4,
300

<mοσημ.

ι.

Παρά

Rabiger

lν-&• άνrο-t. σsλ·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ

1.

ΤΗΣ

Β'.

θΕΟΛΟΓΙΑΣ

Ζπέιιει.s -cflς Θεολο,ιcις nQΩς -rr), ΈχχλfΙιιιcι,.

1.

Είπομεν, δτι κοιτις της θεολογίας και μήτηρ αύτης ε1ναι tι

Έκκλησ{α, δ δέ

Scl1leiermacl1er

τrροσέφερε πολύτιμον καί d:ποφα

στικήν ότrηρεσίαν εις τήν θεολογίαν καταστήσας έμcpανη τόν σόν
δεσμον μεταξu θεολογίας καί 'Εκκλησίας. Ένt.εϋθεν ή θεολογία
καλείται νά τrροσφέρn τάς πλέον εύρείας καί σημαντικάς ότcηρε
σίας εtς τήν 'Εκκλησίαν. Αί ότcηρεσίαι δ' αδται d:νατcηδωσιν ώς ά
ναyκαίον έπακολούθημα των έπιστημονικων έρευν&ν και της πε
φωτισμένης δράσεως τfjς θεολογίας. Διότι tι θεολογ(α, ώς flδη εί

πομεν, εtναι μέν θεωρητικη έπιστήμη, άλλ' ούχί και d:ποκλειστικως
τοιαύτη. ΤοΟτο

δέ διότι, έφ" δσον tι θεολογία παρέχει όπεροχήν

είς τήν έπιδ{ωξιν και πραγμάτωσιν τοϋ ένuπάρχονrος έν αύτfi σκο

ποϋ, καθίσταται καt πρακτική έπιστήμη, έπιζητοϋσα, tνα έν αύτfi
~ πράξις καταστfi θεωρίας έπί8ασις. Αί ότcηρεσ(αι δέ αδται της
θεολογίας δέν περιορίζονrαι πρός

ώρισμένην

δμολογιακήν

'Εκ

κλησίαν, μεθ" ~ς Ιδιαιτέρως συνδέεται ~ θεολογία, ά.λλ" d:ναφέρον
ται καί εις τήν καθόλου 'Εκκλησίαν. Βε8αίως

ft

Όρθόδοξος θεο

λογία συνδέεται ίδιαιτέρως πρός τήν Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν καί
πρός ότrηρεσίαν και δφελος

αϋτης

κυρίως

διαθέτει τάς έρεύνας

και έκζητήσεις αύτfjς. Κατά τόν αύτόν δμως χρόνον συντελεί, ίνα
σχηματισθfi καί παρά ταίς liλλ.αις Έκκλησίαις άληθής καί γνησ(α
περί τοϋ Χριστιανισμοϋ άντίληψις και συνείδησις. ΤοΟτ' αότό σuμ8αίνει και ώς πρός τάς έρεύνας των θεολόγων των είς άλλας δ
μολογίας έργαζομένων. Τά πορίσματα καί lρευναι μιaς έκάστης

δμολογιακfjς θεολογίας καθίστανται άντικείμενον μελέτης καί έκ
μέρους θεολόγων καί liλλ.ων όμολογιων. Και τά μέν όρθά καί ό
γιη πορίσματα υ{οθετοϋνται καί όπό τοότων, τά δέ έσφαλμένα κρί
νοvrαι καί έλέγχονrαι διευκολυνομένης οδτω της άιτορρίψεως τού
των καί όπό των έξενεγκόντων ταϋτα. Οδτω παρά τόν όξuν d:ντα
γωνισμόν τόν μεταξu Ρωμαιοκαθολικων καί Διαμαρτυρομένων ού

δείς δύναται ν· άρνηθft, δτι έκ της παρά τοίς Διαμαρτuρομένοις
άνατττυχθείσης θεολογικfjς κινήσεως και των έκ ταύτης έπικρίσε
ων κατά τfjς Ρωμαιοκαθολικfjς,

ft

τελευταία αδτη €λα8ε σο8αράν

G>θησιν πρός αύτοκαθαρμόν καl πρός περιστολήν πολλών κατα
χρήσεων σημειωθεισων έν iit) παρελθόνtι έν αύτfi. •Η συντηρητικό
της έξ άλλου της Ρωμαιοκαθολικfjς θεολογίας έδημιούργησε σο

ιαρόν φράγμα κατά τοϋ όρθολογιστικοϋ ρεύματος καί των έλευ-

-170θέρων τάσεων τοΟ Προτεσταντισμοϋ. 'Εξ liλλov τά πορισματα τ~
έκ των tστορικων καί έρμηνευτικων ~ρευνών της άπανταχοu θεολο
λοyικης έπιστήμης κατέστησαν κοινόν κτfjμα καί κοινός θησαυρός
πάντων των θεολοyοόvτων, άδιακρ(τως της δμολοyίας, εtς ~ν lκαστος άνήκει. Καl ~μείς ο{ έν τfi Όρθοδόξφ Έκκλησ(~ ζωντες

παρακολουθοϋμεν

τάς

έρεόvας

Ρωμαιοκ003ολικών

f1

Διαμαρτυ

ρομένων, άκόμη δέ καί όρθολοyιστωv θεολόγων, κρατοϋvτες έξ α.ό

των πciv τό όρθόν και cmορρίπτοvτες παν τό εις τήν Όρθόδοξον
θεολοy(αν ό:ντιπ(πτον.

2.

Εtδικώτερον έξετάζοντες τάς όπό τfjς θεολογ(ας εις τήν Έκ

κλησ(αν προσφερομένας όπηρεσίας σημειοΟμεν

ttρωτ(στως, δτι ~

θεολοy(α δρμάται άπό τfjς προΟποθέσεως, τfjς άποτελοόσης αύτό

τό θεμέλιον της έκκλησιαστικfjς κοινων(ας, δτι ~ χριστιανικη πl
σrις chtοτελεϊ τήν τελε(αν θρησκευτικ.ήν άλήθειαν. Τό νa παρασχε

θft άπόδειξις τfjς προϋποθέσεως ταύτης άποτελεί τό δψιστον ~ρyον
τfjς θεολοy(ας, ~ πλήρωσις δέ τοϋ lργου τοότου εtναι συγχρόνως
και όψ(στη καί γεvικωτάτη όπηρεσ(α, ην tι θεολογ{α δύναται να
προσφέρn εις τήν Έκκλησ(αν.• Η δλη ζωή τfjς Έκκλησίας, ένισχό
εται σο~αρώς, δταν ~ θεολογ(α έπιτελέσn τό lρyον της τοϋτο, διότι

παρέχεται εις τήν ·Εκκλησ[αν διά τήν πρεσ~ευομένηv όπ' αόtης ά
λήθειαν έπιστημοvικόν και ά:σάλευτον θεμέλιον. Πάντες δέ οι κλά

δοι τfjς θεολοy(ας

συvτελοοοι

καί

όπηρετοϋσιν εις τόν γενικης

καί ζωτικης σημασ(ας διά τήν Έκκλησ(αν ttρακτικόν τοϋτον σκο

πόν. Ή Έξηγητικη θεολογία παρουσιάζει τόν Χριστιανισμόν ώς
τό τέλειον προϊόν τfjς άναπτόξεως τfjς lστορικης θρησκε(ας και

π~άλλει τήν ά:ρχήν αύτοΟ ώς ν(κην τοΟ Χριστιανισμοϋ κατά των
δυνάμεων τfjς έποχης, καθ' ην ένεφαvίσθη. •Η ·ι στορικη θεολογ(α
παρουσιάζει τόν νέον πολιτισμόν, τοϋ δπο(οο φορεύς όπί]ρξεν δ
Χριστιανισμός καl τόν δποίον ούδεμ(α lfλλη θρησκεία fJδυνήθη νά

δημιουργήσn. •Η

Συστηματικη θεολογ(α παρουσιάζει τό ιδεώδες

καί ά:πολότως ά:ληθές περιεχόμενον τοϋ Χριστιανισμοϋ όπό κ003α·
ρώς έπιστημονικην μορφήν ώς σύστημα εις ένιαϊον δλον ώρyαvω·
μένον. •Η Πρακτική θεολοy(α διαμορφώνει τa έκκλησιαστικa δρ

yαvα καί συστηματοποιεί μέσα, διά των δπο(ων αt χριστιαtιικαt

tδέ.αι καθ(στανται fρyον και τρόπους δι' ων ά:πέ~ησαν αδται τά
στερεώτερα θεμέλια τfjς κοιvωνικης και πολιτικης ζωijς.

3.

Αϋτη ά:1τοτελεί θετικf)ν όπηρεσ[αν τfjς θεολογίας εις τήν έvδο·

τέραv ζωην τfjς Έκκλησ[ας. Έξ

ίσοv δμως σποvδα(α τυγχάνει fι

όπηρεσ[α της θεολογίας ώς ά:πολογίας το() Χριστιανισμοϋ κατά
των fξωθεν προσ~ολών κατ' αότοΟ και τfjς Έκκλησίας, αtτινες τε(·
νοuσι νά άνατρέψωσιv αότa τά θεμέλια τfjς Έκκλησ(ας και της
θρησκε(ας cxιJτfjς. Κα(τοι αl έπιθέσεις και ttροσ~ολαl αδται εις οό·

δέν έν τέλει tσχόουσι κατa τfjς Έκκλησ(ας, περί ~ς ό θείος tδpu·

τής αύτfjς προείπεν δτι ούδέ ttϋλαι

., ~δου κατισχόσοuσιν αύτfjς, δ-

-171μως προκαλοΟσιν αδται πρόσκαιρον σύγχuσιν και τc.φαχήν εtς τήν
ζωήν της Έκκλησ(ας, tι άπώθησις δt της συγχύσεως καί ταραχilς
ταύτης μακράν τοϋ περι~όλου της Έκκλησ(ας άποτελεϊ σο~αράν
ύπηρεσ(αν της θεολογ(ας, f\ν αδτη διa της άπολογητικης αότilς

δράσεως προσφέρει όπtρ της Έκκλησ(ας. Πολλάκις καί έξ αύτiiς
της Έκκλησ(ας παρέχονται άφορμαί διά τάς προσ8ολάς ταύτας.
Οδτως αι καταχρήσεις της Ρώμης, αί κατά τό παρελθόν σημειω
θεϊσαι, α{ πuραί της ·ιεράς Έξετάσεως, τά πρός χρηματισμόν έπι
νοούμενα ύπό άγυρτων κληρικων ψευδοθαύματα, αt εtς χονδροει
δη εlδωλολατρε(αν και δεισιδαιμον(αν διαστροφαί της πίστεως καί

τά παρόμοια ιi'ιτοτελοϋσι σκιάς, διό: τάς δπο(ας ο{ έχθροι τοϋ Χρι
στιανισμοϋ έκ(vησαν έκστρατε[αν κατ'

αίrrοϋ. ·Αλλ' Ί') θεολογ(α

και διά τάς περιπτώσεις ταύτας θά ιi'ιτολογηθfi δπερασπ(ζουσα τόν

Χριστιανισμόν καί ιi'ιτοδεικνύουσα διά μαρτυριων έκ την tστορ{ας,
δτι τήν εύθόνην διά τά ψεκτά ταϋτα δέν δπέχει δ Χριστιανισμός,
d:λλ' όφεlλονται ταϋτα εtς την δπό των άνθρώ'Π:ων διαστροφήν και
παpαπο(ησιν τοΟ Χριστιανισμοϋ.

3.

'Αλλ' Ί') θεολογ(α <iντιμετωπ(ζει και τό γεγονός τοϋ διχα

σμοΟ και της διαιρέσεως των ·εκκλησιων καί ciσχολεϊται μέ τάς

αLτ(ας της διαιρέσεως ταύτης και τάς σχέσεις, εLς δ:ς αδται διατε
λοϋσι πρός άλλήλας. Μελετ~ τάς διδασκαλ{ας καί τάς μορφάς της
ζωijς, καθ· δ:ς αδται διακρίνονται άλλήλων, έξελέγχει τάς πλάνας
αότων, δεικνύει ποϋ αδται ιi'ιτομακρόvονrαι της χριστιανικης d:λη
θε[ας, παρέχει δ" οδτω l.)θησιν πρός αότοκάθαρσιν των ·εκκλησιων,
πρός άμοι~α(αν συνεννόησιν καί προσέγγισιν αότων και παρασκευ

άζει τό Ι!δαφος πρός τήν ~νωσιν αότων. Οδτως Ί') θεολογ(α έπιτε
λεί τό λεγόμενον πολεμικόν καt εlρηνικόν €ργον αότης.

5. •Αλλ.

α[ ιi'ιτολογητικαl και πολεμικαl δπηρεσ(αι τijς θεολσγ(

ας κατά τήν σχέσιν αότων πρός τήν ·εκκλησ(αν χωρσϋσι καί πε
ραιτέρω μέχρι καl αύτων των έπt μέρους d:τ6μων τijς Έκκλησ(ας.

•Η

θεολογ(α δέν εtναι διδασκαλία περιοριζομέvη εtς όλ(γους μόνον

έπισtήμονας, άλλ' έ{ναι κοινόν κτijμα τfjς 'Εκκλησ{ας. Τά έπιστη
μονικά της ποp(σματα εtναι προσιτa καί εLς πάντας τοuς δπωσ
δήπστε διανοουμένους, τούς d:ποτελοΟντας μέλη τijς Έκκλησ(ας. Κα
τά τοuς νεωτέρους χρόνους μάλιστα διάφοροι έπιστημονικαl ύπο
θέσεις καt θεωρ(αι παρουσιάζουσιy έκ πρώτης δψεως σόγκρουσιν
φαιvομενικήν μεταξu έπιστήμης και π(στεως. Διά τά μέλη τfjς Έκ
κλησ(ας, παρά τοίς όποίοις έγεννήθη d:μφι~ολlα τις λόγφ της φαι

νομενικης ταύτης άντιθέσεως, Ί') θεολογία παρέχει τά μέσα, δπως
ταϋτα ιi'ιταλλαγωσι των δισταγμων τi]ς άμφι8ολ(ας. Κατά τόν αύ
τόv δέ χρόνον, Ί') θεολογ(α παρουσιάζεται πολέμιος κατά της θε
ληματικης d:πιστίας, της άλόγοο καί άπερισκέπταυ δεισιδαιμον(ας
καί των ΟΟιτιχριστιανικων πρσσπαθειων, αtτινες βασ(ζονται έπί της
d:πιστ(ας και δεισιδαιμονιας.
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'Αλλ' αl διαρκέστεραι, μονιμώτεραι και σποuδαιότεραι ότrη

ρεσ(αι της θεολογ(ας εtς την Έκκλησ(αν έκπηδώσιν tκ της μορ
φώσεως των λειτουργικών όργάνων τijς 'Εκκλησίας, της σuντελου
μένης όπό της θεολογ(ας.

ΟΙ μεγάλοι της Έκκλησ(ας Πατέρες,

ο[ χρηματ(σαντες φωστηρες έν τfi Έκκλησ(~, όπf]ρξαν μεγάλοι τijς

θεολογ(ας Διδάσκαλοι καt θεμελιωταί.

01

Ιεροκήρυκες,

οντες τάς εόαγγελικάς άληθε(ας, οί καθιστώντες

ot

έκλαϊκεύ

προσιτάς εtς τά

πλήθη τών έκκλησιαστικών πληρωμάτων της άληθε(ας της π(στεως,
οί κατηχοϋντες αότά, οί δδηγοΟντες ταϋτα εις τι)ν κατ· έπ(γνωσιν
λατρε(αν τοΟ θεοu, ο[ προφuλάττοντες αύτά ά'πό τάς κατά και

ρούς άναφαινομένας α[ρέσεις, ο[ ποιμένες ο[ συντελοϋντες εις την
dνθησιν τijς άληθιvης θρησκευτικijς ζωης, ίνα άνταποκρ(νωνται εις
τά σπουδαία αύτών ~ργα ταGτα, δέον νά ~χωσι μορφωθij θεολογι

κώς. Καt αύτοί άκόμη οί &πλοϊ ίερείς, οί μή φοιτήσαντες εις θεολογι
κaς σχολάς, άλλa διά τοϋ έναρέτου αύτών β(ου έπιδρώντες έπl τοϋ
πληρώματος, διά της κατ' ίδ(αν μελέτης συγγραμμάτων Πατερι

κών και οικοδομητικών, είς τά όποία ύπό την ~θησιν τοϋ ζήλου
αότών έγκύπτe;υσι, μεταλαμδάνοuσι θεολογικijς τινος μορφώσεως,

ύπό τόν φωτισμόν της όποίας καθίστανται καθοδηγηται τοΟ ποι
μν{οu αύτών. Βεδαίως ό άγιος β(ος εtναι δ ύπέρ πάντα τdλλα έ

πιδρών ε[ς οtκοδομην τοϋ ποιμνίου. 'Αλλ' δταν πρός αύτόν συν
δέεται και εύρεϊα μάθησις θεολογική, ~χομεν πλέον τό φαινόμενον,
τό δποίον παροuσ(ασαν οί μεγάλοι Πατέρες, οίτινες συνεδύασαν ά
γιότητα καί θεολογικήν μόρφωσιν σπανιωτάτην. ·ο σuνδuάζων άμ
φότερα ταϋτα θά έργάζηται μεταξύ τοϋ ποιμν(οu ούχί ώς άπλοϋς
τις πιστός, κηρύττων τaς άληθε(ας, τaς δπο(ας αιJτός πιστεύει, άλ
λά καί δια διδασκαλ(ας πεφωτισμένης θa εtναι εtς θέσιν νά προά

γn την θρησκεuτικην γνώσιν τοΟ ποιμν(οu του καl

va ·καθιστ~

τούς

Χριστιανούς του κατ' έπ(γνωσιν πιστούς. ·Η κατήχησις, τό κήρυ

γμα, ή συγγραφική fη:~ασις εtναι έκδηλώ.σεις τοιούτων κληρικών.

2.

~χέαει.t;

1.

w1Jt;

Θεολοylcιt; ~Qόt; ~cit; .toι.πcit; Ιπι.ιιι:ιήμcιt;.

Γενικως καθορίζοvτες τάς σχέσεις της θεολογ(ας πρός τaς

λοιπάς έπιστήμας παρατηροϋμεν, δτι δ

κύκλος

της

άνθρωπ(νης

γνώσεως περιλαμδάνει τά εύρέα πεδ(α της φύσεως και τοϋ πνεύ

ματος. Αί διάφοροι έπιστημαι, εtς τaς δπο(ας Ι!χει κατανεμηθη ή
@.ρευνα των πεδLων τούτων της γνώσεως, συνδέονται όμοu διa τοϋ

κοινοC σκοποϋ, πρός τόν όποϊον πδ:σαι κατατε(νοuσι, μεταξu δέ.
αύτών, ~!χει τόν ίδιον τομέα, ώς μ(α έκ τών πνευματικων έπιστημών,
~ν τινι δt μέτρ't> και των θετικών τοιούτων και ή θεολοy(α . .,Εχει
συyyένειαν πρός αύτaς πρωτίστως κατa τοϋτο,

δτι τάς

έρεύvας

αότf\ς διεξάγει έv τc;> πεδίφ αUτης τc;> θρησκευτικίt) κατά τάς αίJ·
τaς άρχάς της γνώσεως και κατ~ τaς αύτcΧς μεθόδους, τάς χρησι·

-173μcποιουμένας καi ύπό των liλλων έπιστημών, τοότέστι κατά τήν
μέθοδον τfις λογικης και θεωρητικης σκέψεως. 'Αντεπεξερχομένη
δέ κατά τrάσης ύπερι!Ιασ(ας των liλλων έπιστημών, τεινούσης εtς

τήν έν ftμιμαθεί~ θ(ξιν ζητημάτων και προι!»λημάτων μη άνηκόντων
εtς τήν άρμοδιότητα αότών, δέχεται άνεπιφυλάκτως τά πορίσματα
των liλλων έπιστημων, είς τα όποία αδται καταλήγουσιν tν τφ ι

δίφ έκάστη πεδιφ διά τfις

έφαρμοΎής

παρομοίων

μεθόδων, και

προσοικειοϋται ταϋτα, καθ' δσον εtναι εtς αότήν χρήσιμα πρός οt
κοδομήν τοϋ tδίου συστήματος. •Όπως δέ

ft

θεολογ{α περιορίζε

ται εtς τό ίδιον αότης ύποκείμενον και tντός των όρ(ων τοϋ tδίου

αότf]ς πεδίου και δέν όπερπηδ~ εις άλλότρια έδάφη, οϋτω δικαι

οϋται ν' άξιοί καί άπό των λοιπών έπιστημών νά περιορίζωνται εtς
τα ίδια αύτών δρια καί νά μή όπερπηδώσι ταϋτα εtσχωροϋσαι εις
τό καθαρώς θεολογικόν πεδίον. 'Εφ' δαον δέ σuvτελεσθfi δ καθο

ρισμός των όρίων τούτων και άναγνωρισθft οδτος όπό πασών των
έπιστημών, τότε θά λαμ~άνη χώραν καί tι έλευθέρα άνταλλαγή
τών πορισμάτων έκάστης έπιστήμης μετά των της θεολογ[ας καί
θά προάγηται άνευ συγκρούσεων ft έπιστημονική γνί3σις κανονι
κώς καθ' &ι:αντα τά πεδ{α τfjς γνώσεως.

Μετά τήν yενικην ταότην παρατήρησιν έρχόμεθα νά καθορίσω
μεν καί εtδικώτερον τάς σχέσεις τfις θεολογίας πρός τάς διαφό
ρους έπt μέρους tπιστήμας. και δfι
α)

Ή

σχέσ ις

της

θεολογ ίας

τr ρ ό ς τ η ν Φ ι λ ο λ ο

γίαν.

1.

Ή θεολογία σχετίζεται πρός

τήν

έπιστήμην

τών γλωσσών

δανειζομέvη άτr' αότης στοιχεία, άτιvα τυγχάνουσιν είς αότήν άπα

ραίτητα πρός σπουδην αότών τών γραπτών μνημε(ων, άτιvα άιtο
τελοϋσι τας πηγάς της θε{ας 'Αποκαλύψεως. Τά βι~λ(α, τά άπο·
τελοϋντα τούς κανόνας της Παλαιάς καί της Καινης Διαθήκης δη

λαδή, Ι!χουσι γραφη εις ώρισμένας γλώσσας, ~ς προϊόντα δέ φι
λολογικά

σuγκατελέχθησαν

και

μεταξύ τών

συγγραμμάτων, έξ

ων άποτελείται ή καθόλου γραμματε{α, εις τήν σrtοuδήν της δπο(
ας έπιδιδεται ή Φιλολογ(α. ΑΙ μέθοδοι, τάς όπο(ας ή Φιλολογία

χρησιμοποιεί πρός έξακρt0ωσιν της έννο(ας των κειμένων τοότων,
πρός διακρί~ωσιν τοϋ όνόματος τών συγγραφέων των, πρός καθο

ρισμόν τfις χρονολογίας καθ' ην

έγράφησαν

και τοϋ ιδιώματος

της γλώσσης, εις δ συνεγράφησαν, ένέχουσι πρακτικήν σπουδαιό
τητα καi διά την θεολοylαν. Τά πορισματα δέ, εtς τά όποία κα
ταλήγει ή Φιλολοyία κρίνουσα καί έξετάζουσα τήν γλώσσαν ταύ
την και τήν lννοιαν f\ν προσέλα~ον α{ διάφοροι λέξεις καθ' f\ν έ

ποχην σuνεyράφησαν τά βι~λ{α τοϋ κανόνος της Παλαιάς

f\

τfις

Καιvης Διαθήκης, δέν δύναται νά άyνοώνται όπό της θεολογ(ας.
Αι άπαρα(τητοι γνώσεις έκ της σημιτικης καi της κλασσικflς φιλο-

-174λοy(ας, καθώς και α{ γνώσεις περί της κοιvi]ς γλώσσης, εις ην

€-

χοuσι συyyραφfj τά βι~λ(α της Κ. Διαθήκης, παρέχονται εις ~μάς
rτοιμοι όπό της Φιλολοy(ας. Βε~α(ως δέν ά:ρκεί νά εtνα( τις φιλό
λογος, tvα εισδόση εrς τό ένδότερον πvεΟμα των βι~λ(ων τοότων
της θε(ας Άποκαλόψεως, . άτινα ουνεyράφησαν οόχί πρός φιλολο

yικόν άλλά πρός καθαρώς θρησκευtικόν σκοπόν. τό Ι::νδυμα δμως,
uφ· δ αt θεϊαι άλήθειαι της •Αποκαλόψεως προσφέρονται, εtναι ά:V

θρώπινον καt συvεnώς ~ Φιλολοy(α θά δανεισn εtς ~μας τά στοι
χεία, τά ά:ναyκαιοί}vτα τrρός κατqνόησιν των διαφόρων μορφών της

γλώσσης η των γλωσσών, εtς ιtς συνεyράφη ~ Άylα · Γρ(χφή. Τά
στοιχεία ταΟτά.πεpί της γλώσσης τοϋ ·ε~ραϊκοΟ κειμένου, τοΟ κει·
μέ'iιου τώv Ο'·, τόϋ κειμένΟυ τfjς Καιvϊjς Διαθήκης, δανειζόμενοι έκ

της καθόλου έ.Πίστήμης των γλωσσών καt δή των σημιτικών και της
έλληνικfjς yλώσστjς και ·ά:πομονοΟvτες ταΟτα καί έπεξεργαζόμενοι
κατ· tδ(αν αότά, ιiπαρτιζομεν τάς χρησιμωτάτας διά τήν έρμηvε{·

αν τών ιερών κειμένων Γραμματικην τοϋ Έ~ρα'ίκοΟ κειμέwυ, Γραμ·
ματικηv τοΟ κειμένου των Ο', Γραμματικην τfjς Κ. Διαθήκης.

2.

Τοϋτ' αότό [σχόει καl περί· των συγyραψων των μεγάλων τfjς

Έκκλησ(ας Πατέρων, των είς τήν έλληνικήν

f\

λατινικην γλώσσαν

καταλιπόvτων τάς' συyγρα~ς αύτών, αtτινες σπουδάζονται και δ
πό της καθόλου Γραμματολογίας.

At

συyyραφαί αδται άναφέρον·

τ~ι μέν εlς τά μνημεία τfjς θε[α:ς Άποκαλόψεως, δέν συνεγράφησαν
δμως, και άσχέτως προς την κρατοοοαν τότε σκέ.ψιν, ο[ dνδρες δ"
οuτοι όπfjρξαν καί βαθείς yνώσται των κρατοόντων τότε φιλοσοφι·

κών ρευμάτων, καί όπfjρξαν όπό τήν lποψιν ταότην καί τέκνα της
tδ(ας αότων έτrοχfjς. τ άς σχέσεις δ' αότών πρός τήν διανόησιν έν

γένει τfjς έποχης των θα πληροφορηθώμεν έκ των σπουδών της
συγχρόνου των γραμματε(ας, την δπο{αν έρευ~ 'ι') καθόλου Φιλb·

λοy(α καί ~- [στορ(α τfjς καθόλου ά:νθρωπ(νης σκέψεως καί φιλο

σοφ(ας. Τοίn' αότό· Lσχόει καί ώς πρός τάς συyγραφaς τfjς Και·
νflς Διαθήκης, αtτινες μολονότι εtνίχι θεόπνευστοι, δέν συνεyράφη·
σαν ά:σχέτως και πρός τό κρατοΟν τότε μεταξu των

• I ουδα(ων

πνεΟ

μα, οόδέ εtναι δλως liσχετοι πρός τήν ζώ~ν τοΟ "Ιουδα:'ίκοϋ καt
τοΟ έθνικοΟ κόσμου, έκ των δπο(ων προσειλκόσθησαν καl

ol

άπο·

τελοϋvτες την πρώτην "Εκκλησ[αν. Π.χ. δ Παϋλος δμιλεί 'Ι'tερl ε[·
δωλοθότων, περί κακιων έκ τfjς εtδωλολατρικης ζωflς κλπ. Έν·

τεΟθεν συνάγεται δτι ή ·σπουδή καt ή γνωσις της έλληνικfjς, έ~ραί·
κflς και λατινικης γλώσσης άποτελεi σποuδα:ιότατον έφόδιΟν διά τόv
τρδφιμον τfjς θεολογ[ας.
β) Σ χ έ σ ι ς

1.

τη ς

θεολο

·
y (ας

π ρός

τήν

·ι

? τ ο ρ ι α ν.

·ο Χριστιανισμός εtναι ιστορικόν γεγονός, δ Κόριος δέ, διa τοϋ

όποιου έδόθη εις fιμάς fι θε[α άποκάλυψις, εΤναι πρόσωπον [στο·
ρικόν. Σ ~νδέεται λοιπόν fι έν τφ Χριστιανισμφ θε(α

•Α'Ποκάλυψις

-175πρός τήν καθόλου ·ι στορίαν έν τfi όποίfίt παρουσιάζεται tι θε(α Πρό·
νοια προπαρασκευάζουσα τόν κόσμον, tνα δεχθfi αότήν. •Τό πλή
ρωμα τοϋ χρόνου», περt οδ όμιλεί ό θείος Παϋλος έν τft πρός Γαλά

τας Έ'Ιtιστολft, δτι ,έξαπέστειλε κατ' cχότό τόν υtόν αύτοϋ ό θεός
nατηρ εις τόν κόσμον,

περιλαμt&άνει δλας αό'rάς τάς προπαρα

σκευάς, τάς δπο(ας tι θεία Πρόνοια εtργάσθη, δπως ώριμάσn tι tiν

θρωπότης πρός όποδοχην τοϋ Λυτρωτοϋ. 'Όχι δέ μόνον έν τft lστο
ρ(~ τοϋ ·ι ουδαϊσμοϋ, άλλά και έν τft καθόλου {στορίfίt, διακρίνει
τις τόν δάκτυλον τοUτον της θε(ας Προνοίας προλεια(νοντα τό εδα
φος διά την ~λευσιν τοϋ Κυρίου.

At

κατακτήσεις τοϋ Μ. 'Αλεξάν

δρου, δι' ων ό έλληνικός πολιτισμός διεδόθη εtς εόρuτάτας έκτάσεις
της 'λνατολης, tι δ' έλληνικη γλώσσα κατέστη διεθνής, tι διασrτο
ρά τών ·ιουδαίων

άνά σύμπαντα τόν κόσμον και tι ότtό τών έ κα

σταχοϋ συναγωγών d:σκουμένη tiνεπαισθήτως προπαγάνδα, tι ένι
σχuθεϊσα διά της μεταφράσεως τών ο,. tι έπικοινωνια και έπιμι

ξία τών λαών, εtς f\ν συνετέλεσαν και α[ κατακτήσεις τοϋ Μ. 'Αλε
ξάνδρου, tι όπό τό σκηπτρον τijς Ρώμης ένο1t0ίησις τοϋ κόσμου, tι
έξαχρε(ωαις

τών fιθών,

κλπ., !δημιούργησαν

αl της

τούς

φιλοσοφ(ας

ειJνοϊκούς δροuς

άρvητικαι όπηρεσ(αι
έν ήj {στορίfίt πρός

έξάπλωσιν τοϋ Χριστιανισμού. •Η σταδιοδρομία εtτα τοϋ Χριστιανι
σμοϋ, τά έμπόδια και ο[ διωγμοί, τούς δποίους d:ντεμετώπισεν, α{

σχέσεις του πρός τά διάφορα Κράτη της Άνατολflς καί της Δύ
σεως, tι διά τοϋ Βυζαντινού Κράτους έπ(δρασ(ς του, tι σχέσις αότοϋ
πρός τούς "Αρα8ας και τούς Πέρσας και τοος Μωαμεθανούς έν ήj

'λνατολft, πρός τά σλαυίκά φύλα και τούς ταταρικοuς λαούς τοϋ
Βορρά, πρός τούς Βησιγότθους, Όστροyότθοuς, ΟΟνους κtxl λοιποος
λαούς έν τft Δύσει, ταΟτα πάντα δημιουρyοϋσι σημεία πυκνά έπαφfjς
της θεολογ[ας και της έκκλησιαστικης {στορ[ας πρός τήν καθόλου

'Ι στορ.ιαν. "λλλως τε δ κατανοήσας τό έν τfi tστορ[fίt της άρχαιότη
τος έκδηλούμενον πνεϋμα, δύναται έν άνrιθέσει πρός ·αύτό νά κα

τανοήσn καί έκτιμήσn όρθώς τό έν τft Άγ[([t Γραφft και εtδικώτερον
τό έν τfi Καινfi Διαθήκη έπιπνέον καινόν mιεΟμα.

2.

•Η •Αγία Γραφή έξ &λλου μνημονεύει λσiiJν και προσώπων, περl

των όπο(ων λεπτομερώς μας πληροφορεί tι θύραθεν ·ιστορία και
'Αρχαιολογία. Ποίοι όπf1ρξαν ο[ Βαt&υλώνιοι, ποίοι οι Αtyύπτιοι,
'Ιtοίοι ο( Χαναναίοι, ο( Χετταίοι, ο[ Άμορραίοι, ο( Φιλισταίοι κλπ.,
ποίος όπijρξεν δ ·Ηρώδης δ Μέγας, δ •Ηρώδης Άντ[πας, δ •Ηρώδης
Άyplππας, ποίοι οι έπ(τροποι και οι ήγεμόνες της Ρώμης έν Συρl([t

και Παλαιστίνη, ποίαι α( (στοpικαι σuνθijκαι όφ' &ς διετέλει tι 'Ιου
δαία κατά τοuς χρόνους της γεννήσεως και τijς δράσεως τοϋ Κυρ(οu

κλπ., ταϋτα πάντα μανθάνομεν !κ της θύραθεν (στορ(ας. Γενικώς δ'
ειπείν ~ τε βι8λική και έκκλησιαστικη {στορ(α συμπλέκεται και συνu
φαινεται μετά της καθόλου {στορ(ας και πρός διαφώτισιν αότώv

-176εόρισκόμεθα συχνάκις ε{ς τήν άνάγκην νά προσφόyωμεν εις τά δε
δομένα της καθόλοu ·ι στορ(ας καί

•λρχαιολοy(ας.

3. Άφινομεν δτι fJ ·ιστορία σπουδάζουσα καί iήν θρησκευτικήν
ζωήν της άνθρωπότητος, άπό της έμφανίσεως τοΟ άνθρώπου άχρι

τοΟ νΟν, παρέχει ε{ς την θεολοyίαν πολύτιμα δεδομένα έκτης ·ιστο

ρίας των θρησκευμάτων, κατά τά δποία παρουσιάζεται δ κόσμος έν
ταίς θρησκευτικαίς αύτοϋ έκδηλώσεσι παραμορcpών τάς πρωταρχι
κάς περί θεοϋ παραδόσεις καί τήν θρησκευτικήν tδέαν δλονέν έκ

φυλιζομένην καί παρcmοιουμένην, καθισταμένης οδτω άναyκα[ας
τflς άμέσου έπεμt&άσεως τοΟ θεοϋ πpός άποκάλυψιν έαυτοϋ και έμ
φανιζομένης τfjς άσυyκρίτου ύπεροχης τοΟ Χριστιανισμοϋ, άποτόμως
έξυψοϋντος τήν θρησκευτικήν tδέαν άπό τfjς κατωτάτης κατα1t'tώσε

ως εlς αύτήν τήν τελειοτάτην διατύπωσιν αότης.

y)

Σχέσις

τη ς

θ εολο

y

ία ς

πρ ός

τάς

Νομικά ς

t π ι σ τ ή μ α ς.
1.

·Η θεολογία σχετίζεται πρός τάς Νομικάς έπιστήμας ~ς τε θε

ωρητική καί ώς πρακτική καί θετική έπιστήμη. Και ώς θεωρητική
μέν έπιστήμη

fJ

θεολοy[α έπόμενον εtναι νcΧ έπιδρ~ έπi. τών Νομι

κών έπιστημών, tφ• δσον αί τελευταϊαι αδται &σχολοΟνται περί τό
δ(καιον και τήν ~ννοιαν της fJθικης, άτινα άποτελοΟσιν αύτόν τόν
άκροyωνιαίον λ(θον, έφ' οδ θεμελιοΟται fι κοινωνική συμeιωσις των
άνθρώπων καί άνευ των δπο(ων άδύνατος καθ[σταται tι δημιουρ

γία κράτους δικαίου. Δεδομέvοu δέ, δτι τό δίκαιον εtναι 1tρωτ[στως
tννοια θρησκευτικη καί ήθική, έν τft σχέσει δ' αότοϋ πpός τόν θεόν
της δικαιοσύνης καί dyιότητος δ άνθρω1tος 1tροάyεται έν ταίς 1tερl

δικαίου καί fιθικfίς άντιλήψεσιν αύτοΟ, fι δέ θεολοy[α ώς &σχολοu
μένη καί 1tεpί τάς 1tpακτικάς άληθείας τοϋ ΧριστιανισμοΟ mχρου
σιάζει σύστημα ήθικης διδασκαλίας &τιηρτισμένον και έν mχσι τέ
λειον, καθίσταται έντεΟθεν πρόδηλον, δτι αL 1tερl δικα[ου άντιλήψεις

τοί) φυσικοί) άνθρώ1tου έκκαθα(ρονται Κα\ τελειο'Ιtοιοϋνται έκ τfjς

έπ' αότωv άyα&ης έ1tιδράσεως τfjς διδασκαλ[ας τοΟ ΧριατιανισμοΟ.
Οϋτω τό περί δούλων καί σωματεμ1tορειας παλαιόν δtκαιον των
πολιτειων, αί περί έξοντώσεως των έν 'Αμερικft ιθαγενών διατάξεις
των έκεί Πολιτειων, αί περί lερcΧς 'ΙtΟpνε(ας άντιλήψεις, α[ 1tερι άνι

σότητος των άνθρώ1tων τοιαΟται, οί 1tερί θρησκευτικών διωγμών
κcχτάλυ

νόμοι οί· άποτελοϋντες νομψο'Ιtοίησιν τijς μισαλλοδοξ[ας,

'ft

σις της θρησκευτικης έλευθερίας τοΟ &τόμου, ή σκληρότης ~ναντι

των νηπ(ων, έ'Ιtι των δ'Ιtοίων τό άρχαίον ρωμαϊκόν δ[καιον άνεγνώ
ριζεν cbτεριόριστον δικαίωμα των γονέων, ή έλευθερία περι τάς έκ
τρώσεις και τάς παρεκτροπάς τοΟ έλεuθέροu f!ρωτος καί τόσαι ά.λ·
λαι διεστραμμέναι περί δικαίου και ήθικfίς άντιλήψεις, αι 'Ιtεpι α{·

χμαλώτων πολέμου άντιλήψεις κλπ. έξεt&λήθησαν βαθμηδόν έκ τοϋ
πολιτικοί> δικαίου διά τfjς έπιδράσεως, της βραδε(ας άλλ' άσφαλοΟς,
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θεολογίας.

2. 'Ως 1τρακτικη δ' έξ &λλου έ1τισtήμη fι θεολογία, d1tοt&λέ1tουσα

εις την καλην καt εϋρυθμον διοίκησιν της έν τι;> Κράτει ζώσης και
δρώσης Έκκλησίας, λόγ~ των σχέσεων αtτινες δημιουργοΟνται με
ταξύ Κράτους καί Έκκλησίας, της δ1tοίας τά μέλη τυγχάνουσι καί

μέλη τοϋ Κράτους, εύρίσκεται ·tν τι;> σημε(φ τούτφ εtς &μεσον σχέ
σιν 1τρός τάς Νομικάς έ1τιστήμας. Έκκλησία καί κρατική κυ6έρνη
σις εόρίσκονται εtς &μι::.σον έ1ταφην μετ' άλλήλων έ1τι τοΟ πpακ'tικοΟ

'Πεδίου της dστικης καί έκκλησιαστικfiς πολιτικης. Έφ' δσον δέ πρός
τfi κρατικfi κυt&ερνήσει όπάρχει και έκκλησιαστική κυt&έρνησις, και
οι αότοι 4νθρωποι, οt'tινες ώς πολίται Κράτους 'tινός κυt&ερνώνται

όπό της κυt&ερνήσεως τοϋ κράτους, διοικοϋνται ώς μέλη της Έκ
κλησίας όπό των όργάνων της έκκλησιαmικης διοικήσεως, έπόμε·

νον εtναι νά δημιουργηθωσι μεταξύ των δύο τοό'tων κυt&ερνfισεων
προστριt&αl καί συγκρούσεις. Αί συγκρούσεις αδται προλαμt&άvον

ται, έάν δέν διαταραχθωσιν τα δρια τών άρμοδιοτήτων των δύο 'tού
των κυt&ερνήσεων, έντός των όπο(ων θc:Χ δύναται έκατέρα νά κινfi·

ται έλευθέρως, χωρίς νά δημιουρyηται κράτος έν κράτει. ΟΟτω δη
μιουργεί'tαι τό λεγόμενον έκκλησιαστικόν δίκαιον, διά τοΟ δ'ΠΟίου

ρυθμίζονται άρμονικώς αί σχέσεις Έκκλησ(ας και Κράτους και κα

τά τό δποίον τό μέν Κράτος δέν δύναται νά έπέμ811 εtς 'tήν έσω'tερι
κην ζωήν της Έκκλησίας, καΙ. έ1tί τούτου dγρU'ΠVΕί fι θεολογία άν
τεπεξερχομένη

διά λελογισμένης θεωρίας

κατά πάσης

κρατικfjς

όπερ8ασ(ας· tι δέ 'Εκκλησία παρεμποδίζεται άιτό τοΟ νά σψε'tεpίζε
ται δικαιώματα της κρατικfjς έξουσίας προσλαμ8άvουσα και καθα

ρώς κοσμικόν χαρακτfjρα, ώς συνέt&η, έν τfi Παπικfi Έκκλησί<(t, καί
έπί τοότου έπαypυ1tVΟΟσιν αt Νομικαi έπιmfjμαι, α( έκφράζουσαι
'tήν περt δικαίου d:ντίληψιν της Πολιτείας. ·εν τfi άρμονικfi δέ 'tαύη)
συνεργασί~ Έκκλησίας καl Κράτους, όπό μέν της ·εκκλησίας ώς
'ΠVευματικfjς έξουσ(ας παρέχεται τfi Πολιτείιtt άνυπολόγισ'tΟς ~θικη

δύναμις εtς πραγμάτωσιν τοϋ σκοποΟ, τόν δποίον tι Πολιτεία έπι
διώκει, όπο8οηθουμένη θαυμαmόν δσον έν τfi προσ"Παθείιtt αότfjς
πρός ~θικήν και κοινωνικήν παιδαγωγίαν και εtρηνικήν συμ8ιωσιν
τών άπο'tελούντων αό'tήν d:τόμων· όπό δέ της Πολι'tείας διό: τfjς κρα
τικfiς δυνάμεως περιφρουρείται ~ ·εκκλησία άπό πάσης β!ας και
έδραιοΟται tι έν τfi ·εκκλησίιtt τάξις και εlρήνη κατά παντός Ισωθεν
~ ιξωθεν άποπειρωμένου

την διασάλευσιν cώτών,

σuντρέχεται δέ

καt οικονομικως fι Έκκλησ(α πρός τε μόρφωσιν και συντήρησιν τών
λειτουργών αότης.

3 ..

·εννοείται, δτι tι ειρηνική συνεργασ(α ·εκκλησ(ας και Πολιτεί

ας &γεται μοιρα(ως πρός διάρρηξιν, tφ• δσον αt Νομικαι έπιστημαι
όπερεκτιμώσαι την άποmολην αότων θεωροϋσι τούς κρατικούς νό

μους ώς τόν μόνον θεμέλιον, ιφ· οδ δέον
ΕΓΚVΚλΟΠΛΙΔΕΙλ 1ΉΣ

θΕΟΛΟΓΙλΣ

vcX

βασlζεται δλόκληρος

12
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δή ~ χριστιανική, &ποτελεί παράγοντα σπουδαιότατον 1tρΟς ~θικο
πο{ησιν των πολιτων καί πρός άvάmυξιν τijς κοινωνικi]ς &λληλεy
yύης, τfjς ώταραιτήτου 1tρός 1tρόοδον

tv

τft κοιvωνικfi συμ8ιώσει.

·Η ρi]ξις δ' αδτη 'Ιtροσλαμ0άνει βια(αν μορφήν, δταν τό 1tολιτικόν
κράτος ύψοϋται εtς ίδανικόν ϋψισrον, ώς σuνέ0η tν τif) φασιστικφ

καl κομμουνιστικφ κράτει, tv δ1tοίφ tδανικc;> κράτει ούδεμία θέσις
παρέχεται εtς τήν θρησκε{αν καί τήv Έκκλησίαν, ά:λλ' ύψοΟται τό

Κράτος "ώς άιτόλυτόν τι, χάριν τοΟ ό1tοίοu 1tpέ1tει δλαις δυνάμεσι νά
ζfi πας πολίτης καί τό δποίον ύ1tοκαθισr~ 'Πλήρως καί θρησκε(αν

καί θεόν. Έν τfi περιπτώσει ταύτη fι θεολογία καλείται είς Ι!.ρyον
πολεμικόν καί &1tολογητικόν 1tροσλαμ~άνουσα τήν αύτήν στάσιν

fvαντι τοϋ δλοκληρωτικοΟ κράτους, την δ1τωίαν καί Ιfναντι πάσης

φuσικi]ς tπιστήμης, ~τις θά tθεώρει τi]ν φύσιν ώς τό μόνον "Από
λυτον καί θά άιτέκλειε τήν δτταρξιν τοΟ δvτως 'Όντος καί 1tpάyματι
'Απολύτου.

δ)

Σχέσις

τijς

θεολοy{ας

1tpός

τάς

Φυσικάς

t 1t ι σ τ ή μ α ς.
1.

Κατά τοuς νεωτέρους, ούχί δμως καί τοος vεωτάτους χρόνους,

εις εύρεϊς κύκλους έκuκλοφόρησε τό άξίωμα, δτι α{ Φυσικαί έπιστi]·

μαι καί tι θεολογία φυσικόν εtναι νά διατελώσιν εις tχθρικάς αχέ·
σεις πρός άλλήλας. Καί δμως παν τούvαντίον 1τpέτιει νά σuμ~αινn.
Διότι αι φuσικαί έπιστijμαι καταγίνονται περί τήν σποuδJιν τi]ς φύ
σεως, ~τις δύναται vά χαρακτηρισθfi ό1tό τfjς θεολογίας ώς fι 1tα·

λαιοτάτη βί~λος, tι έκδιδάσκουσα fιμiΧς τaς άληθε(ας τijς λεγομένης
φυσικijς άιτοκαλύψεως. Διότι κατά τόν θείον Παϋλοv «Τά άόρατα

τοΟ θεοϋ τοϊς 1t0ιήμασι νοούμενα καθορc:iται,
δύναμις καί θειότης:. (Ρωμ. α'

19).

f1

τε άtδιος αύτοϋ

Έκ της έν τφ φuσικc;> κόσμφ

κρατούσης τάξεως καί dρμον(ας, έκ τi]ς άvά

1tcXv

βfjμα συναvτωμέ

νης όπό 1tαντός θεωμένου τόv κόσμον θαυμαστijς σκοπιμότητος, ~τις
εθεσεν εtς τό στόμα τοϋ προφητάνακτας τοuς μεστοuς έννοίας λό

γους «·Ως έμεγαλύνθη τά Ι!.ργα σου Κύριε, 1tάνrα
σας»

(Ψ αλμ. ργ ι

δημιουρyοϋ

24),

tv

σοφί~ έποίη·

δδηγείται δ άνθρωπος εις νόησι ν όψίστοu

έν ώτείρ€t> δυνάμει

καί σοφί((t τά

πάντα

1tοιήσαvτος

κατά τόν άπλοϋν άλλα και άδιάσειστον συλλογισμόν τόν διατU'Πω·
θέντα έν τfi πρός ·ε~ρα(ους έπιστολfi οδτω σαφώς και πειστικως:
«ΠcΧς οlκος κατασκευάζεται ύπό τινος, δ δέ τά 1tάντα κατασκευά·
σας θεός» (Έ8ρ. γ ι

4).

Δεδομένου δέ, δτι δ μύστης των Φυσικων

έ1tιστημωv έμ~αθύνει έπί μαλλον εtς τά μυστήρια ταϋτα τi]ς έν

τφ κόσμ€t> σκο'Ιtψότητος καί άρμον(ας και μελετ~ αύτa διά τοϋ
μικροσκοπίου και τηλεσκοπίου, σποuδάζων ώς ούδείς άλλος τά
θαυμάσια της φύσεως, τά άπό τοϋ μεγίστου μέχρι τοϋ έλαχ(στου

έν αύτfi, τά άπό των τεραστίων σφαιpων τοϋ οόραv(ου κόσμου μέ·
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εις τον γυμνόν οφθαλμόν, ά'Πορεί τις τfi άληθείq:, 'Πώς εδρέθησαν
θερά'Ποντες των Φυσικών έ1τιστημών νά 1τpοσλά~ωσιν έχθρικήν στά
σιν !fναντι της θρησκείας, άρα δέ καί ιfναντι της θεολογίας.

2.

Παρά ταϋτα θεολογία καί Φυσικαt έπιστημαι lρχονται εις έ-

1ταφήν πρός άλλήλας έφ' δσον άμφότεραι, καίπερ έπt διαφόρου πε

δίου έκατέρα, εtναι καθαρώς πειραματικαι έ'Πιστflμαι, των μέν φυ
σικών έπιστημών τυγχανουσών

έπιστημών

πειραματικών έπt τών

έξωτερικών πpαγμάτων τοϋ φuσικοϋ κόσμου, της θεολογίας δέ
οϋσης καt έπιστήμης της έσωτερικης, πνευματικης πε(ρας, της δ

'Πο(ας δποκείμενον τυγχάνει δ έν χρόνφ και όπέρ χρόνον πνευμα
τικός κόσμος, τοϋ δπο(ου τήν δπαρξιν ού μόνον κηρύττει άλλά και
διa της βιώσεως των δπ' αuτης κηρυττομένων άληθειών καθιστ~ άν

τικε{μενον της έσωτερικf)ς πείρας ένός έκάστου πιστοί} fι θεολο
γία. Τοιουτοτρόπως έάν έκατέρα τών έπιστημών τοότων περιορι
σθfi εtς τά ίδια δρια της έρεόνης, ού μόνον δέν εtναι δυνατόν νά
προκληθft σόγκρουσ(ς τις μεταξύ αύτών,

άλλά

και θά άχθώσιν

άμφότεραι εtς σχέσεις άμοι~αίας άναyνωρίσεως. 'Όταν α( Φυσι

καt έτιιστημαι διακηρόττωσι μετa rοϋ

Dubois Reymond,

δτι tι πρώ

τη άρχη τοϋ παντός και tι όψ[στη αtτ(α αότοϋ, καθώς και tι άρ
χrι των καθαρώς πνευματικών φαινομένων, διεκφεόγει τfjς άρμοδι

ότητος της έρεόνης αύτών καί περί 't'οότωv αί Φuσικαι έπιστημαι
ώς

μόνην ά'πάντησιν lχουσιv τό

(ignoramus et

«άyνοοϋμεν και θά άyνοώμεν>

ίgnorabimus), καθορ(ζουσι δ'

οδ'rω

τά δρια, έντός

των δπο(ων περιορίζονται α[ lρευναι αύτών, τότε εtναι πληρέστα

τα δικαιολογημέναι εtς τό ν άξιώσιν δπέρ έαυτών άιτόλυτον έλευ
θερ(αν έρεόνης έντός των δρίων τοότων και νά άιτοκpούωσιν olo~
δήποτε περιορισμόν έν ταίς καθαρώς πειραματικαίς και θετικαίς
σπουδαίς, δστις θά fιδύνατο νά έπι0ληθft είς αότάς ~ξωθεν εΙδικώς
έκ θρησκευτικών και θεολογικών θεωριών. Ή θεολογία δχι μόνον

δέν lχει vά φο~ηθft τι έκ τfjς έλευθέρας ταύτης σπουδης των Φυσικών
έπιστημών, άλλ' δλως τούναντίον εtς τούς έρευνητάς της φόσεως,

τούς δπό εtλικρινοϋς πόθου πρός έξεύρεσιν τfjς άληθείας μοχθοϋν
τας, άνευρίσκει πρωταθλητάς παντός σε~σμοϋ άξ(ους, έργαζομέ

νους και όπέρ των tδ(ων της θεολογίας σκοπών και συμφερόντων.

Και tνα διό: περιπτώσεων συγκεκριμένων δμιλήσωμεν, δταν διό: τών
τελευταίων άvακαλόψεων περί άφετερισμοϋ της δλης και διασπά
σεως τοϋ ά'τόμου και μάζης τfjς ένεργε(ας και βάρους τοϋ φωτός

και τοϋ ήλεκτρισμοϋ έτροποποιήθησαν αt περι δλης έκδοχαι καt
παρουσιάσθη α6τη ώς δλονέν μέν φθειρομένη διά τfjς μετα~ολfjς
της εις ένέργειαν όπο~αθμιζομένηv συνεχώς, οι περί άφθαρσ[ας
και άϊδιότητος τfjς δλης Ισχυρισμοί τών δλιστών, έδέχθησαν θανά

σιμον πλfiγμα. Έπl πλέον, δσ~ περισσότερον fι φύσις σπουδάζεται
και άνακαλόmοvται τά μυστικό: αότfίς, τόσφ μcχλλον και tι μοιρολα-
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ται, θρησκεuτικαί δέ και θεολογικαt <Χντιλήψεις και παρερμηνείαι

της Γραφijς, όφειλοuσαι τήv Οπαρξιv αύτώv εις πεπλανημένας θεω
ρίας περί τijς φύσεως, διορθοϋvται. Αι φuσικαt έπιστiiμαι έξ lfλ.

λοu διά των δρ(ων τούτων, τά όποία καθορίζοοοιv εtς έαuτάς, δει
κνύουσιν, δτι πρός τft έξωτερικfi τrειρcι: τοϋ αtσθητοϋ κόσμου ό
πάρχει και δ.λλο τι, τό· δποίον διεκφεόγει την διά της δδοϋ των
φυσικών πειραμάτων γνώσιν και τό δποίον διά τοϋ πειράματος ~
φυσική έπιστήμη d:δuνατεί νά προσεγγίσn. Οδτω παραδέχονται αι
φuσικαί έ'Ιtιστijμαι καί δ.λλο τι πεδίον μεταφuσικόv, τό δποίοv κα
λοϋνται ciλλαι έπιστijμαι νά έρεuνήσωσιν. Έφ' δσον δέ ή θεQλογία
συγκαταλέγεται μεταξύ των έπιστημων τούτων, δέν d:ξιοί κατ• d:ρ·

χην μεγαλuτέραν d:να-yνώρισιν ά'rτό τάς Φuσικάς έπιστήμας . .,Οταν

δέ ~πειτα ή θεολογία έν τft σφαίρ~ αϋτης, τfi σφαίρ~ της θρησκεί
ας, έπιδοθfi είς τάς έρεύνας της μετά της αύτijς έλεuθερ(ας, μεe·

δσης καi.

al

Φυσικαl έπιστijμαι διεξάγουσι τάς έρεύvας cχδτών, τό

τε α[ τελευταίαι αδται θά d:νεύρωσιν ε[ς τά πορίσματα της θεολο
γικijς σκέψεως τήν έξήγησιν των προt&λημάτων, τά δποία διά των

ίδίων. των έπιστημονικών μεθόδων παραμένοuσιν <hιεξήγητα.

3. Α[ σχέσεις δμως τi}ς θεολογ[ας καl τών Φuσικών έπιστημωv
προσλαμt&άvουσιv ~ντελώς διάφορον μορφήν, δταν α[ Φυσικαt ~πι
στijμαι δέν τηροϋνται έντός των μνημονευθέντων δρίων αύτών καί οι
έκπρόσωποι αύτων παραφερόμεvοι όπό της d:λαζοvε[ας, τήν δπο[αv

έμπνέουσιν αι τυχόν έπιτυχ(αι τούτων έv ταίς άνακαλύψεσι των μυ
στικών τfjς φύσεως καταντώσι νά νομίζωσιν, δτι δ κόσμος των φυ
σικών φαινομένων, έπt των δπο{ων. αι έπιστijμαι αδται lχουσιν άρ
μοδιότητα, εlναι τό

•Απόλυτον,

ή πνευματική δέ ζωή καί τά φαινό

μενα τοϋ φυσικοϋ β[ου τοϋ άνθρώποu εtναι &πλαί έκδηλώσεις της
δλης καί των όλικωv δυνάμεων και ύπόκεινrαι έξ δλοκλήρου εtς

τούς αύτούς φυσικούς νόμους, εΙς οΟς και πάντα τά φυσικά πρά
γματα. Τότε, ή θεολογ[α έvώπιον τοιαύτης φυσικης έπιστήμης δέν
δύναται παρά νά λάt&n στάσιν πολεμικήν καt άιτολοyητικήν. Κατά
τοϋ όλισμοϋ, δστις έλπίζει νά έπιτύχn την όπαyωγήν πάντων όπό
τήν πειραματικήν &ντίληψιν αότοϋ, ή θεολογία !χει τό δικαίωμα νά
έπικαλεσθfi τοϋτο μέν τήν ένδοτέραν πείραν τοϋ d:νθρώπου, έv τfi
όπο(~ ~ θρησκε[α καθίσταται παράγων έξόχως αισθητός, τοϋτο δt
αύτό τό εύρύ πεδ[ον της ιστορ[ας, fιτις δια τώv 'Ιtοικ(λων έκδηλώσε·
ων τοϋ πνευματικοί} βίου τοQ d:vθρώπου 'Ιtαρουσιάζει τηv πνευματι

κήν ζωήν αύτοϋ, έκτυλισσομένην καθ' δλως διάφορον τρόπον και
καθ' δλως διαφόρους νόμους έκείνων οtτινες κρατοϋσι της ζωfiς τijς
φύσεως.

~
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3. Ζ%έαις τflς ΘεοΑ.οylιις .ΠQc}ς τ'Ι}ν Φc.Α.οαοφιιι,.
1.

Ή λέξις φιλοσοφ(α εtναι ούσιαστικόν έκ τοϋ φιλόσοφος (=δ

φιλων την σοφίαν). Σοφός λέγεται δ έπιστάμεvος την σοφ(αν. Σο
φία δΕ εtναι έξ ένός μέν το εtδέναι γνώσεις σαφείς καί έναργεϊς και
έπιγινώσκειν την άνωτέραν καί ιδεώδη άλήθειαv, έξ έτέρου δΕ δ τfi

έπιγνώσει ταύτη πρέπων καi. άρμόζων ήθικός β(ος. Φιλοσοφία λοι

πόν λέγεται τό την σοφ(αν φιλεϊν καl πάσο δυνάμει πρός αύτήν τεί
νειν. Δεδομένου δΕ. δτι ύπό τήν άπόλuτον τfjς λέξεως ιννοιαv μόνος
σοφός εΙναι δ θεός, ώς ού μόνον δ θεϊος Παϋλος διεκήρυξε (Ρω μ.

ι στ'

18

~

27

<ψόνct> σοφ4> θε4>») cΧλλa καί αύτοί οι άpχaίοι φιλόσο

φοι άνεγνώρισαν «ήμίν τοϊς άvθρώποις ελαχε τό τήν σοφ(αv φι

λείν» ( 18 )

,

έξ οδ καl δ Πυθαγόρας δέν ήξ(ου νa καλίjται σοφός, άλλ'

ώνόμασεν έαυτόν φιλόσοφον, δηλαδη tραστην και φίλον της σοφ{ας,

δ φιλόσοφος έπιγινώσκων τά έμπειρικa και έκ τούτων δρμώμεvος
ζητεί διa της καθαp<Χς νοήσεως νa άvαχθfi εtς τά μετεμπειρικά' ζη
τεί vά μάθη καλως τά δντα καί τάς σχέσεις αύτων, τάς ιδιότητας

και τά πρωτα αίτια αύτων. Οδτω δΕ σχηματίζει καt κοσμοθεωρίαv
περί τοG παντός. Καl ή μέν γενικη Φιλοσοφία άσχολοuμένη περί τό
εtναι καθόλου, τοϋτο μΕ.ν βασαν(ζει τοuς δροuς καί τά πνευματικά

μέσα, διά των δπο(ων καθ(σταται δυνατή ή γνωσις, τοϋτο δέ έξετά
ζει τ{ έστt τό καθόλου εtvαι και κατά τίνας νόμους συνάιττονται και

έξελίσσονται τά δντα. 'Ήτοι ή γενικη Φιλοσοφία εtναι τό μέν Γνω

σιολογία ~ θεωρ(α της γνώσεως, τό δέ Μεταφυσική άσχολοuμένη
περί την λύσιν των τριων προt&λημάτων ~τοι τοϋ
(τ.

ό ντ ο λ ο γ ι κ ο Q
1!.. έξετάζει τά τελευταία στοιχεία έξ ών άποτελείται δ κόσμος),

τοΟ

θ Εολογ ι κ ο ϋ

και τοϋ

ψ

uχολογ

ικοσ

~ ΟΟιθρωπολο

γικοG.

2.• Η

δέ εtδικη

f1

έφηρμοσμένη Φιλοσοφία έξετάζει και τάς άρχάς

των έπt μέρους έπιστημων. Οδτω δέ περιλαμt&άνει οό μόνον πάντάς
τοuς έπί μέρους φιλοσοφικοuς κλάδους, τοuς Ικπαλαι dmοτελοϋν

τας τόν κύκλον τών ειδικών φιλοσοφικών έπιστημών ~τοι τijς λογι
κης, της ψυχολογίας, της ήθικίjς, τijς καλολογίας, άλλά καί την Φι
λοσοφίαν του δικαίόu, της πολιτείας, της ιστορίας, τfjς φύσεως, της
γλώσσης, της θρησkείας καt της κοινωνιολογίας. Έκ τijς έ1tόψεως

ταύτης πάσα έπιστήμη καί αότά τά μαθηματικά και αι τέχναι Ιχου
σι τό φιλοσοφικόν αύτών μέρος. και ή tφηρμοσμένη φιλοσοφία έξε
τάζουσα τήν άρχήν,

τήν ούσ(αν, τό περιεχόμενον, τήν άξ(αν, τον
σκοπόν τοί} δικα(ου
της πολιτεlας ~ τijς θρησκείας κλπ. παρουσι
άζεται ώς Φιλοσοφ(α τοQ δικα(ου
τfjς πολιτε(ας
τijς θρησκε(

f1

f1

f1

ας κλπ.

(18)

ΠρβΛ. Πλάτωνος Φαίδρον
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-1823. 'Ε:ντεΟΟεν τrρlν ~ έπιφανfi ~ θεολογ(α, ~ Φιλοσοφία έκλfιθη έπι

στήμη τών έπιστημών, διότι περιλαμfhό:νει μέν δλόκληρον τό πεδ(ον
της cbιθρωτr[νης γνώσεως σuνηρθpωμένον εις ~ν σύνολον, άναζητεί δΕ.
τό δντως

.. Ον,

έξ οδ προi]λθον τά έπl μέρους δντα, ένώ των λοιπών

έπιστημών όποκείμενον έρεuνης τυγχάνουσιν ώρισμένοι κύκλοι των
έτrl μέρους δντων, οtον της Φuσικης τά φυσικά φαινόμενα, της Φυσικης
[στορ{ας τά φυσικά δντα, της ·Ι ατρικης τά φαινόμενα τοu άνθρωτr(νου

όργαvισμοu κλτr. Έτrl τrλέον ένώ αί dλλαι έτrιστfjμαι άσχολοuνται μέ
τa δ:μεσα καl τrfΧ>σεχη αίτια,

fJ

Φιλοσοφία άναζητεί τό τrpώτον και

δψιστον αίτιον τοu παντός έπιγινώσκουσα οϋτω τά δντα ούχί έκτων
έγγυτέρων, άλλ' έκ των άτrωτέρων, έκτων ύψίστων και πρώτων αι

τιών ~ άρχών. Ζητείται ~δη τίς ~ σχέσις της θεολογίας πρός τήν Φι·
λοσοφ(αν.

4.

Είτrομεν ~δη, δτι ~ θεολογία ώς Ιiχοuσα τό ύτrοκε[μενον αότijς

δεδομένον έκ θε[ας αύθεντ[ας καί ώς άτrο(hλέτrοuσα εις τrpακτικόν

σκοπόν δύναται νά καταλεχθft καί μεταξ& των θετικών έπιστημών.
Δέον δμως νά σημειωθft, δτι ~χει χαρακτηρα ούσιωδώς διάφορον
τών λοιπών θετικών έτrιστημών. •Η Νομική, ~ Ίατρική, α[ Φυσικαl

έτrιστfjμαι,~ Ψιλολογία, ~ Ί στορ(α δύνανται καί αύταί νa χαρακτηρι
σθώσιν ώς θετικαl έπιστfjμαι, διότι καί αόται ~χουσιν lξωθεν έξ άν
θρωτr[νης αύθεντ[ας ~ ιστορικώς~ φυσικώς δεδομένον τό ύποκε(με
νον αότών. 'Αλλ' α[ τελευταίαι αδται έτrιστfjμαι, tφ• δσον τό ύποκε[
μενον αότώv δέν εtναι δεδομένον αύταίς έκ θε(ας αόθεντ(ας, άλλa πα-

.

ρέχεται εtς αύτάς είτε ύπό της tστορικfίς είτε όπό της φuσικης τrρα
γματικότητος, fχουσι πάσαν έλευθερ[αν νά έρεuνωσιν αύτό και διά
τών νόμων, οtτινες καθορ[ζοuσι τά φαινόμενα τοu πνευματικοί} βίου
τοu άνθρώτrου νά καθιστώσι καταληπτόν και προσιτόν τοUτο εtς τήν

<hιθρωπίνην διάνοιαν. Έvτεϋθεν αί έπιστfjμαι αδται δέν ι!ρχοvται εtς
πραyματικήν τινα και άσuμfh[fhαστον σUγκρουσιv τrpός τήν Φιλοσο

φίαν. •Η Φιλοσοφ[α διακρίνεται άπό τaς θετικάς έτrιστήμας, διότι δη

μιουργεί αύτή τό όποκείμενον αύτης διά της ένεργειας τοu καθαροΟ
λόγου, προσλαμfhάνει δέ εξωθεν μόνον έκείνα, τά όποία τrαρουσιά
ζοvrαι σUμφωνα πρός τοuς νόμους της σκέψεως και τrρός τήν λογι
κήν, οδτως ώστε περιλαμfhάνει ώς όργανικόν σUνολον δλόκληρον τό
πεδίον της άνθρωπίνης γνώσεως συνηρθρωμέvοv είς εν σUνολον διά
τfις λογικi]ς τοu πνεύματος. Αί θετικαι λοιπόν έπιστημαι, ού μόνον

δέν διάκεινται έχθρικώς πρός την Φιλοσοφ(αν, &λλά μάλλον έξαρ·
τώνταΊ έξ αύτi]ς, tφ• δσον έκ τοu ώργαvωμέvου συστήματος της γνώ

σεως τοu περιλαμfhανομένου έν τft Φιλοσοφ[~ άτrορρέουσιν α[ άρχαl
και αι tδέαι αι άνήκουσαι εtς τά έπι μέρους πεδία, μΕ. τά όποία αt
έπιστfjμαι αδται άσχολοuνται. ΕΙς τάς λεπτομερειακάς και εtδικάς
έρεύνας των α[ έπιστημαι αδται, δέον νά διακρατώσι τaς φιλοσοφι

κaς ταύτας άρχάς και μεθόδους ώς καθοδηγοuς άστέρας, διά της

έφαρμογης δΕ. των άρχων τούτων καθίστανται αt έπιστfιμαι αδται

-183.Ικαναt να λύωσι τά έπιστημονικά προ8λήματα τά σχετιζόμενα πρός
τό ίδιον έκάστης όποκε(μενον. ·Όλαι δέ αόται αt έπl μέρους έπιστfj·

μαι, μόνον καθ' δσον τά προϊόντα αύτών κρινόμενα όπό της Φιλοσο
φ(ας εόρ(σκονται ώς δντως έπιστημονικά, δύνανται vά άξιώσωσι τό
δνομα της έπιστήμης έvώπιοv τοϋ κριτηρ(ου τijς Φιλοσοφ(ας. •Η Φιλο
σοφ(α έξελέγχει τήv μέθοδον, ην άκολοuθοϋσι, και τάς προϋποθέσεις

έξ ων δρμώvται αι liλλαι έπιστijμαι και άποφα(νεται αν αι 1tpο0ποθέ
σεις αδται δύνανται δντως vά tσχύωσιν ώς γνώσεις. Δικαιοϋται δέ νά
τrράξn τοuτο ή Φιλοσοφ(α, διότι την μέθοδοv καt τάς 'Ιtροϋποθέσεις

αίrrών έκ της Φιλοσοφ(ας δανε(ζονται α[ έπιστfjμαι αδται. Άρχικώς
εtς την Φιλοσοφ(αν άvfl κον αι έπιστημαι αδται και έκ της Φιλοσοφ(ας

άπεστrάσθησαν, <Χποτελέσασαι tδ(αν έκάστη έπιστήμηv, και καταλι
τrοϋσαι ώς μόνον όποκε(μενον της Φιλοσοφίας τήν Γνωσιολογ(αν, τήν
Λογικήν, τήν Ψυχολογ(αν και τήν Μεταφυσικήν.

5.•. Αλλως δμως

fχει το πράγμα ώς προς τήν θεολογ(αν, fjτις ούδέ

τrοτε όπfjρξε κυριολεκτικώς μέρος τijς Φιλοσοψ{ας, €χει δέ τό όπο
κε(μενον αuτης έκ θε(ας αόθεντ(ας, ούχι άπλώς lιSς τι ιστορικώς δε
δομένον αόήj, άλλ. ώς ιστορικώς άποκεκαλυμμέvον έκ θεοϋ. την
περι τοu δντως 'Όντος γνώσιν αuτης, τήν περt τοu Παντός. θεωρ(αν,

τήν περί θεοu και άνθρώτrοu, τήν περι προορισμοϋ τοϋ chιθρώπου καt
περt της συστάσεως αύτοu, τήν περι τοu τελικοϋ αtτ(ου των πάντων
γνώσιν και πληροφορ(αν αύτfjς ή θεολογ(α δέν άποκτ~ διά των έκ
ζητήσεων τοϋ άνθρωπ(vοu λόγου, άλλά 1tpοσλαμ8άνει αύτήν έτο(
μην και πλήρη διά της 'Ιt(στεως 'Προς τάς έκ θε(ας <Χποκαλύψεως άλη

θε(ας. Εtναι λοιπόν ή θεολογ(α δλως άνεξάρτητος της Φιλοσοφ(ας.

6.

·ο Zδcker ( 18 ) χαρακτηρ(ζων όρθώς τήν ΦιλοσΟφ(αν και τήν θεο

λογ(αν ώς καθολικάς έ'Ιtιστήμας, τάς δέ λοιπάς έπιστήμας ώς μερι

κάς τοιαύτας έ1tεχειρησεν άρκούντως έ'Ιtιτuχώς νά παροuσιάσn τάς
σχέσεις των δύο 1tρώτων προς τάς τελεuτα(ας. •Η θεολογ(α λόγφ

της θεοκεντρικης άφετηρ(ας αϋτης δράττεται της δλης τάξεως της
φυσικί]ς και πνευματικί]ς ζωί]ς

δ: ν ω θ ε ν· ή Φιλοσοψ(α λόyφ της

cbιθρωποκεvτρικης άφετηρίας αύτης δράττεται τοϋ παντός κάτωθεν.
•Η θεολογ(α συγκροτεί τήν καθολικην περι θεοϋ και τοϋ κόσμου

θεωρ(αν αύτfjς δρμωμένη έκ της π(στεως εtς τήν δ:νωθεν <Χποκαλu
φθείσαν άλήθειαν. •Η Φιλοσοφ(α οΙκοδομεί έκ τών κάτω 1tρός τά δ:νω,

χρησιμοποιοuσα δέ τάς δυνάμεις τοϋ άνθρωπίvου λόγου και άναλύ·
ουσα τήν άνθρωπ(νηv συνείδησιν καταλήγει. άφοu διέλθn δι" δλων

των σφαιρών της πραyματικης και tδανικης γνώσεως, εtς τήν tδέαν
τοϋ θοϋ ώς τήν όψ(στην πασών των Ιδεών. Πρός cmοσάφησιν δέ τών
6:νωτέρω δ Zδcker 'Παρέχει τόν άκόλοuθον 'lt(vaκα:

(19) Handbuch der Theolog. Wissenschaften
iνil-. dνωτ. σeλ. 396.

Qd. Rabiger

Ικδ. β

(1884.)

σeλ.

17.

Πα·

-184(θεός)

θεολογ(α

('Ο φυσικός κόομος)
λ( φuσικctl έπιοτημαι.

(Ή 'ΠνΕυματική ζωή)
Πνεuματικαι καt ιστορικcχι έ

λ ι θεωpητικα[, Β' Πpακτικαί
Μαθηματική "Ιατρική
•Αστροφυσική Γεωιιονικtι

Α' θεωρητικαί. Β ι f1r:χχκτικαt
Φιλολογ(α.
Πολιτική Οtκονομια

πιστf\μαι.

Έθνολογ(α
Γλωσσολογια.

Γεωφuσικι'ι Τεχνικcά
Χημε(α
Βιολοy(α

·ι στορ(cχ

Νομική

~------------~-------------('Άνθρωπος) Φιλοσοφ(α

Τό διά'yραμμα, τοΟτο όρθόν κατά τάς γενικάς αότοΟ γραμμάς καί

μόνον ΟΟτηρχαιωμένον ώς τrρός τήν ά'Παρ(θμησιν τώv έπi μέρους έπι
στημών, παρουσιάζει άρκοόνrως παραστατικώς την δδόν, ην <Χκο
λοuθοϋσιν έκατέρα τών δύο καθολικών έτrιστημων, ~τοι ή θεολο
y(α καί ή Φιλοσοφ(α.

7.

Κα(περ δμως διακεκριμέναι καί άνεξάρτητοι άλλήλων α( δύο

αδται έπισιήμαι, δύνανται νά διατελώσι ε(ς άpμονικάς πρός άλ
λήλας σχέσεις. Τοϋτο δέ, διότι αί έκ τοΟ καθαροϋ λόγου καί αι
έκ της θείας ·Αποκαλύψεως άλήθειαι άδύνατον εtναι νά άντιφά
σκωσι πρός άλλήλας, έφ' δσον και τό άνθρώπινον λογικόν και ~
όπερφuσικη άποκάλυψις

εtς

τόν

θεόν fχουσι την ciρχήν αότών,

καl δ θεός εtναι ~ άλήθεια, πάνrα δέ τά είδη της άληθείας έκ τοϋ
θεοϋ έκπηγάζουσι. Τό λεχθέν έν παλαιοτέροις χρόνοις ύπό τοϋ

Δοονς Σ κώτου, δτι τό φιλοσοφικ&ς άληθές δύναται νά εtvαι θεο·
λογικώς ψευδές καί τάνάπαλιν, στηρ(ζεται έπί σαθρaς βάσεως. "Η
παρεξήγησις δ' αδτη έδημιουργήθη έκ παραyvωρίσεως μέν τών
πραγματικών δυνάμεων

τοϋ

άνθρωπ(νου

λόγου, δστις οόδέποτε

παύει vά εtναι πεπερασμένος, έκ πεπλανημένου δέ χαρακτηρισμοί)
τών όπέρ λόyον και όπέρ κατάληψιv άληθειωv της θε[ας "Αποκα

λύψεως ώς παρά λόγον καί άντιφασκουσων τιρός τόν όρθόν άν
θρώπιvον λόγον. ·Αλλά τό ύπέρ λόγον δέv ταυτ[ζεται τιρός τό πα

ρά λόγον. "Ό,τι δ μικρός παίς δέν δύναται νά ένvοήσn. δέν lπεται,
δτι εtναι παράλοyον, διότι δταν δ νοϋς τοϋ μικροϋ παιδός ώριμά

ση. θό: εδρrι αύτό λογικόν και προσιτόν εtς τήν ωριμον διάνοιαν
αίrtοϋ. Τοϋτ' αύτό tσχύει και γενικώτερον ώς πρός τόv πεπερα·
σμένον άνθρώπινον λόγον, δ δποίος πάντοτε θά παραμένrι d:σθε·
νι)ς και έγκεκλεισμένος έντός δρ(ων, οόχι άτιεριορ[στωv.

8.

·Η άληθης λοιπόν Φιλοσοφια, ή έπιyινώσκοuσα τά δρια τοϋ

1tΕ1tερασμένου άνθρωπ(νοu λόyου, "τις τοΟ γνώθι σαυτόν έφικνοu
μένη δέν διστάζει μετά τοϋ μεγ(στοu τών φιλοσόφων νά σuνομολο·
γήσrι δτι «Εν οtδα, δτι οόδέν οtδα», δέν εtναι δυνατόν νcΧ σuyκροu

σθfi πρός την θεολογίαν, άλλ. δλως τοόναντ(ον και σποuδα(ας ύ·

-185πηρεσίας δύναται νά προσφέρn είς αύτήν.

At

ύ-ιτηρεσίαι f) αδται

εΙναι τοϋτο μεν εlδολογικαί, τοϋτο δε -ιτραγματικαί. Καί εtδολογι
και μεν εΙναι αt έκ της Φιλοσοφίας παρεχόμεναι εtς τήν θεολογί

αν ώφέλειαι, διότι ή Φιλοσοφία, διδάσκουσα τό λογικώς διανοεί
σθαι καl μεθοδικώς έρευνάν, ύ-ιτηρετεϊ ήμίν εlς έπιστημονικην της
θεολογίας μόρφωσιν καl συστηματικην dνάπτυξιν και διάρθρωσιν

των έν τfi Γ ραφfi ύπό μορφην συνεπτυγμένη ν έγκατεσπαρμένων έ
δώ καl έκεί θείων άληθειών. Πραγματικη δε εtναι ή έκ της Φιλο
σοφίας πpοσ'Ιtοριζομένη είς τήν θεολογ(αν ώφέλεια, έφ' δσον 'ΠΕ

ριορίζεται εtς τόν ίδιον cχιJτης κύκλον, τόν -ιτεριλαμ~άvοντα τας δια
τοΟ άνθρω-ιτίνου λόγου συλλαμβανομένας άληθε(ας της φυσικης ά
ποκαλύψεως και δεν έ-ιτιχειρεϊ να εtσχωρήστι εtς τόν εύρύτερον κύ
κλον τόν -ιτεριλαμ~άνοντα και τό:ς ύπερκειμένας τοΟ dνθρω-ιτ(νου
λόγου μυστηριώδεις άληθείας της θείας

•Α-ιτοκαλύψεως,

οtαι α[ -ιτε

ρl Τριάδος, ένανθρω'Ιtήσεως κλ-ιτ. άλήθειαι, τας δ-ιτο(ας -ιτροσλαμ
<&άνει δ άνθρώ-ιτινος λόγος διό: μόνον τijς 'Ιtίστεως.

9.

Οδτως ή Φιλοσοφία, έφ' δσον ιhtοδεικνύει δτι ή θρησκεία

d-

ποτελεί φαινόμενον καθολικόν ~χον τήν αLτίαν αύτοΟ εLς αότην την
ένδοτέραν

φύσιν

τοϋ

άνθρώπου,

παρέχει

την

μαρτυρίαν

αότfίς

περί της πραγματικότητος ζώντος έν τft θεολογ(g στοιχείου,

d-

ποτελοΟντος τήν προϋπόθεσιν της ύπάρξεως της θεολογίας. 'Αλλ'
έό:ν φιλοσόφημά τί έκλά~n τήν θρησκε(αν ώς πλάνην τινά και φαν
τασιοπληξίαν τοϋ

άνθpωπίνου 1tνεύματος,

καl τόν Χριστιανισμόν

ώς ιhtηρχαιωμένην τινά θεωρίαν περι τοϋ κόσμου, κατ' dνάyκην
c:Χνακύπτει σύγκρουσις μεταξύ θεολογίας και τοί} φιλοσοφήματος

τούτου. Δεδομένου δμως, δτι ή Φιλοσοφία dπό τοϋ •Εγέλου καl
έντεϋθεν έξfιρθη ύπέρ τας περl θρησκείας έ'ΙtιΠΟλαίας παλαιοτέ
ρας έκδοχάς, άνεγνώρισε δέ τήν θρησκε(αν ώς ζώσαν δύναμιν, έ
δημιουργήθη Φιλοσοφία της θρησκε{ας τε{νουσα ν· dποδείξn την

πραγματικην και άληθij φύσιν τijς θρησκείας δι' (στορικης και θε
ωρητικης έρεύνης. Τοιαύτη Φιλοσοφία τijς θρησκείας εύρίσκεται εlς
στενην και ζωτικην σχέσιν 'Ιtρός την θεολογ(αν, τα πορίσματα δ'

αότfίς 1tρέ1tει να λαμ~άVΠ όπ' δψει ή θεολογία. Έό:ν δμως έκ δια
φόρων διευθόνσεων έκδηλοϋται ή έ'Ιtιθυμ(α, δπως ή θεολογία ώς

κεχωρισμένη έπιστήμη καταλυθfi καί συγχωνευθfi 1tρός τήν Φιλο
σοφίαν τijς θρησκε{ας, ύ'ΙtοΚαθιστώσαν αύτήν και έν τφ Πανεπιστη
μί'f1, τότε κατα τών άξιώσεων τούτων ή θεολογία όφείλει να dντι
τάξn τας έντόνους διαμαρτυplας της. Διότι ή θεολοy{α, ώς είπο
μ.εν ~δη, έκτός τοΟ δτι ένασχολείται μέ εόρύτερον πεδίον γνώσεως,
δπερ περιλcχμ~άνει και τάς ύπέρ λόγον ιtληθε(ας τfjς ύ'Ιtερφυσι
κης ά'Ποκαλύψεως, εtναι καl έπιστήμη θετικη συμφώνως πρός την

άρχην καl τόν σκοπόν αύτijς, lσταμένη εlς σχέσιν στενην πρός την
Έκκλησίαν, πρός τήν δποίαν προσφέρει καt όπηρεσ(ας πρακτικC:ς,
tvφ ή Φιλοσοφία έξετάζει τό φαινόμενον τtjς θρησκείας yενικως

-186χωρίς νό: περιορlζεται εtς τον Χριστιανισμόν καί τήν Έκκλησ(αν
και χωρίς νό: έρχεται εtς σχέσιν πρΟς οιονδήποτε δργανοv,
δια τοΟ δπο(ου θα καθ(στατο είς αύτήν δυνατόν την περί θρησκε(ας
θεωρ(αν της να μεταφέρn ε(ς την πρακτικήν ζωήν.

10.

Ώσαύτως έαν ή Φιλοσοφ(α διι:Χ των έλευθέρων έρευνωv αύ

της κατέληγεν εtς καθολικόν συμπέρασμα, δτι δέον ν' άποκηρu
χθfi ή θρησκεlα, η τούλάχιστον νέα τις θρησκε(α δέον ν' άντικατα
στήσn τόν Χριστιανισμόν, τότε τό καθt;κον της θεολογ(ας εtναι

va

δρθωθfi ά'Πολογητής τοΟ ΧριστιανισμοΟ καί νι:Χ ύπεvθυμlσn εtς την
Φιλοσοφ(αν, δτι δύναται

μεν να δημιουργήσn

θεωρίαv περί θρη

σκε(ας, ούχί δμως καί θρησκείαν, δτι δύναται να σuστήσn φιλοσο

φικηv σχολήν, ούχί δμως και θρησκευτικήν κοινων(αν.
έξ άλλου ή Φιλοσοφlα συμψωνfi

'E<Xv

δμως

μετα της θεολογ(ας έν τfi άνα

γvωρ(σει της θρησκε(ας καί τοϋ ΧριστιαvισμοΟ, τότε ή θεολογ(α

θa δεχθfί την φιλοσοφικήν μαρτυρ(αν ώς τήν ύψίστην έπι~ε~α(ωσιν
τοΟ πρακτικοΟ της προγράμματος καi. θα ζητήσn νά πορισθfi έκ
της Φιλοσοφ(ας την μεγ(στην δυνατήν έκμετάλλευσιν. 'Εννοείται δτι

ή θεολογία έκμεταλλευομένη τα

πορ(σματα

ύγιοΟς Φιλοσοφίας,

δέν πρέπει να λησμονfi και τόν πρακτικόν αύτflς σκοπόν, τόν άνα
φερόμενον είς τήν ζωήν της 'Εκκλησίας καl εtς τόν Χριστιανισμόν
ούχι μόνον ώς θεωρ(αv, άλλα και ώς δύναμιν ζωης είς σωτηρίαν
παvτί τ<;> πιστεύοvτι. 'Εφ' δσον δΕ. ή θεολογ(α δΕ.ν άποτελεί μόνον
πρακτικήν έπιστήμην, άλλά και έξετάζει τόν Χριστιανισμόv καθ'

δλον αότοG τό πλάτος και βάθος δια των αύτων μεθόδων και άρ
χων, τας δποίας χρησιμοποιεί καί ή Φιλοσοφ(α, εtναι ύπcχρεωμέ

νη και ή Φιλοσοφ(α, δταν άσχολflται έττι τοΟ ΧριστιανισμοG και
της 'Εκκλησίας, να έξετάζn το θέμα αύτης τοGτο δι' είδικης θεο
λογικης έρεύνης, να μη παραθεωρfi δέ και τeχς κεvτρικας γραμ
μάς της χριστιαvικης κοσμοθεωρ(ας, διότι άλλως εtvαι έκτεθειμέ
νη εtς τόν βέ<!ιαιον κίνδυνοΥ νeχ έκτραιτft εtς πλάνας, άπομακρυ

νούσας αύτην της άληθείας. Πόσον δέ δ ύπό της χριστιανικης κο
σμοθεωρίας παρεχόμενος είς τοuς φιλοσοφοΟvτας μ(τος πρός κα

θοδήγησιν αότών έν τfi πρός έξεύρεσιν τflς άληθε(ας δδ<;> αύτών
καθίσταται έν αύταίς φωτεινότατος λύχνος, καταφα(vεται, έ<Χν λά
βn τις ύπ' δψει, δτι δ

μικρός παίς, δ έκδιδαχθεlς ύπό της στοι

χειώδοuς χριστιανικης κατηχήσεως τας θεμελιώδεις άληθείας της
πίστεως, γνωρίζει πολu περισσότερα

περί

των ό:πασχολησάvτων

την φιλοσοφικήν σκέψιν προβλημάτων παρ' δσα έγνώρισαν ο[ με

γάλοι της ό:ρχαιότητος φιλόσοφοι,

ot

Πυθαγόρας, Σωκράτης, Πλά-

των, 'Αριστοτέλης, οί κλεtσαvτες την ά:ρχα(αv ·ελλάδα. Τήν δια
φορ<Χν τήν ύπάρχουσσ:ν μεταξu Φιλοσοφ(ας και θεολογίας άριστα

καταδεικνύει καί Κλήμης δ Άλεξαvδρεύς λέγων έν Στρωματέων

βι~λ.Α

I

(

20 ).

«χωρ(ζεται ή έλληνικη άλήθεια της καθ' ήμcχς και μεγέ-

(20) Κεφ. 20 Βεn Ί, 2'15.

-187θει γνώσεως και άποδείξει κυριωτέρq:: και θε(q:: δυνάμει και τοίς δμο(
οις». Τό:ς δ' έκτης Φιλοσοφίας ωφελε(ας έν συνδυασμφ πρΟς τήν αU
τάρκειαν της θεολογίας καθορ(ζει άλλαχοΟ ως έξflς:

«λότοτελής

μέν και άπροσδεfις ή κ ατό: τόν Σ ωτflρα διδασκαλία, δόναμις οδ
σα και σοφία τοG θεοΟ, προσιοΟσα δΕ φιλοσοφία ή "Ελληνική, οό
δυνατωτέραν ποιεί την άλήθειαν,

άλλ' άδόνατον

παρέχουσα τήν

κατ' αότflς σοφιστικην έπιχείρησιν και διακρουομέvη τeχς δολεράς
κατα της άληθείας έπι<!ιουλάς, φραγμός οικείος εϋρηται και θρι

yμος εlναι τοϋ άμπελώνος» ( 21 ).

11.

Συμπερα(νοvτες, λέγομεν, δτι αt dλλαι μέν έπιστήμαι οόδεν

ίσως gχουσι ν' &ντιτάξωσι κατa τflς κυριαρχ(ας της Φιλοσοφίας, δό

ναvται δΕ. και έν πολλοίς όφείλουσι να παραδεχθ&σι τό:ς σuμ<!ιου
λό:ς αότflς

και ν' άκολουθήσωσιν αότάς. "Η θεολογία δμως δΕν

άναμένει την έκ της Φιλοσοφίας τελεσίδικον άπόφασιν περι των
έξαγομένων α&της.

ΆντλοΟσα τό περιεχόμενον αότijς έκ της ό

περφυσικης θείας Άποκαλύψεως, ~τις εlναι άλάθητος, gχει λελυ

μένα τό: προ~λήματα τα περί όπάρξεως τοΟ θεοϋ καί της φύσε
ως αότοϋ και τοϋ <Χvθρώπου και περί τελικοΟ σκοποΟ τοϋ κόσμου,
περί

a

καταy(νεται δια της χρήσεως τοΟ όρθοϋ λόγου ή Φιλοσο

φία, έρευ~ δέ τήν χριστιανικην π(στιν οό μόνον ώς κοσμοθεωρίαν,
άλλό: μάλιστα καί κυρίως ως ζωήν. 'Αποτειvομέvη δΕ πρό παντος εις

τήν βούλησιν καί τήν καρδ(αν τσΟ <Χvθρώποu ζητεί να θεραπεύσn τάς
πνευματικaς άνάγκας αότοΟ. Δέν σκοπεί ~ θεολογία νό: περιγρά

Ψn τον κόσμον και τας μερικcΧς αύτοΟ αίτ(ας, άφ(νουσα τό πεδίον
τοϋτο

εις τας λοιπας έπιστήμας. Ζητεί νcΧ δείξ!Ι τήν σχέσιν τοΟ

θεοϋ πρός τον κόσμον και τόν &νθρωπον και να έξυψώσn τόν άν
θρωποΥ ό:πο της πεπερασμένης σφαίρας τοϋ αlσθητοϋ είς τήν άϊδιό
τητα τοu ύπέρ αίσθησιν κόσμου, δεικνύουσα εtς αι)τόν δτι ΤΟ 'ΠΟ

λίτευμα αότοϋ έν οόρανοίς ύπάρχει. τό tδεώδες πάσης έπιστήμης,
καθως καί τflς Φιλοσοφίας, 6ν άνθρωποκε.ντρικον και άποσκοποϋν
είς τον (Χνθρωποv κατα τήν έν τφ κόσμφ φuσικήν ζωήν, περιορί

ζεται μόνον έν τφ κόσμφ τούτφ. Τοόναντ(ον τό ίδεώδες της θρη
σκείας

και

της

θεολογ(ας ώς

έπιστήμης

της

τελειοτάτης θρη

σκείας dρχεται μέν έντεΟθεν, έκτε(νεται δέ και πραγματοποιείται

πέραν τοΟ κόσμου, έν .τfi μενούσn και τfi τοuς θεμελίους έχούσn
πόλει ~ς τεχνίτης και δημιουργός δ θεός.

(21)
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1.

Ή Χριστιανική θρησκεία ητις ώτοτελεί τήν όμολογ(αν μέν της

'Εκκλησίας, τό ό'Ιtοκείμεvον δέ της θεολογ{ας, έδόθη είς τήν Έκ
κλησ{αv καΙ. τήν θεολογ[αν έν ήj διά τοί) ΊησοΟ Χριστοί) θεί~
Ά'Ιtοκαλύψει. Ό

'I ησοϋς

Χριστός ένεφαν{σθη έν μέσφ τοΟ λαοΟ του

ώς δ ά'Ιtεσταλμέvος τοΟ θεοϋ, διά τοϋ ό'lto(ou νέα θρησκεuτικη ζωη

έθεμελιώθη μεταξύ των άνθρώπων, εύθύς δέ ώς κατέστησε γνωστόν
εtς τό 'Ιtερι&άλλον αότοΟ διό: τοΟ λόγου του καl τοϋ τελε(οu β(ου

του τό έν αότιf> πλήρωμα της θείας ζωfjς, ή προσωπικότης Του

~ρχισε νά d:σκft ισχυράν και μοναδικήν έπ(δρασιν ε[ς τόν κύκλον
των 'Ιtιστών άκολούθων καί μαθητών αότοu, των διά της πίστεως

'Ιtpοσοικειωθέντων αότόν και τήν διδασκαλίαν αύτοϋ. θέμενος δέ τά
αίώνια θεμέλια της Έκκλησ(ας αότοΟ άπετέλεσεν αύτός τήν κεφα·
λi)ν αότfjς, οι δέ 1tρ&τοι μαθητα( του τήν πρώτην 'Εκκλησίαν. Τά
'Ιtρ&τα ταϋτα μέλη της Έκκλησ(ας μετά τήν εις οόρανούς d:νάλη·
ψιν τοΟ Κυρίου έξουσιοδοτηθέντα ύ1t' αότοϋ και έμφορούμενα δ1tό

τοϋ ·Αγίου Πνεύματος έπεδόθησαν εtς τήν διάδοσιν τοϋ Εόαyγε
λ(ου τοϋ ΧριστοΟ εtς δσον τό δυνατόν εόρυτέρους κύκλους.
της

'I ουδα[ας,

•λτιό

~τις δπijρξεν ή κοιτlς τοΟ Χριστιανισμοϋ, έξη'Ιtλώθη

ή νέα θρησκεία d:νά σύμ'Ιtαντα τόν τότε γνωστόν κόσμον, ώτετε·

λέσθησαν δέ βαθμηδόν και έν βραχεί χρόνου διαστήματι πολυπλη

θείς έκκλησίαι έκ 'Ιtιστων έξ 'Ιουδαίων και έξ έθνικών τιροερχομέ·
νων, τάς ό'Ιtοίας συνέδεε 'Ιtρός άλλήλας εις @ν πνευματικόν σώμα
ή έvότης της τι[στεως και ή κοινων(α τοϋ •Αγίου Πνεύματος. Και

κατ' άρχάς μέν ή διάδοσις της νέας θρησκείας έγένετο διά τοϋ

'Ιtροφορικοίί κηρύγματος των ά'Ιtοστόλων και των πρώτων μαθητών.
Καθ' δσον δμως ή νέα έν Χριστφ κοινωνία έπεξετείνετο εόρύτερον,

κατέστη άναγκαίον, ίνα οι λόγοι και τa fργα τοϋ Σωtηρος κατα

γραφώσι και εtς συγγραφάς εtδικάς, διά των δτιοίων ή περι Χριστοϋ
άλήθεια θά διεδίδετο μέν και είς μέρη, δπου ή διά ζώσης διδασκα

λία των πρώτων κηρύκων δέν εtχε φθάσει, θά έστηρίζοντο δέ καl

αt Έκκλησίαι, τό:ς δποίας αότοπροσώπως εtχον ίδρύσει οδτοι, δι'

-189έ1τιστολών αύτών- ύ1τομιμvησκουσών αόταίς τάς κεvτρικάς καί θε

μελιώδεις γραμμάς τοϋ προφορικοϋ των κηρύγματος. Οδτω βαθμη
δόν έγεννήθησαv αί συγγραφα(, αtτινες έγκαιρως εις ~ν δλον συλλε
γείσαι ά'Ιtετέλεσαν τόν κανόνα τi}ς Κ. Διαθfικης. Τά tερά ταϋτα

συγγράμματα, τά εtς τήν ίδρυμέvην ~δη 'Εκκλησίαν παραδοθέντα
καί ~χουσαv ~δη άρκούvτως μεμορφωμέvην σuvειδησιν π(στεως έκ
τfjς 1tροφορικijς παραδόσεως των άποστόλων, άιtετέλεσαν μετά της
άγράφοu ταύτης nαραδόσεως των ά'Ιtοστόλων τάς ισοκύρους 1Πl•
γάς και τόν θεόmιευστον κανόνα της χριστιαvικης nίστεως και τοϋ
χριστιαvικοϋ βίου.

2. •Αλλ'

δ αύτός θεός δ έπ' έσχάτων των 1'\μερών λαλήσας και

ά1tοκαλύψας έαυτόν εtς 1'\μάς διά τοΟ Υtοϋ αότοϋ, παλαιότερον δι
ετέλει εtς είδικήν σχέσιν τφός τόν λαόν έκείνον, έξ οδ προijλθε τό
κατά σάρκα καί έν μέσφ τοΟ δ1tοίου έγεννή&η δ Χριστός. Έξ δ

λων των λαών δ θεός έξέλεξε τό ·ι ουδαtκόν fθνος ώς λαόν περιού

σιον αότοϋ, μεθΌδ συvηψε διαθήκην καί κατέστησε φορέα και κλη
ρονόμον τών έξαιρέτων έπαyyελιών του.

At

άτιοκαλύψεις, αtτινες

έγένοvτο έξ άρχijς καί κατά διαφόρους έnοχάς εtς τόν λαόν τοϋ

τον διά τών πατριαρχών, τοϋ ΜωΟσέως καl των κατά καιρούς προ
φητών,

κατεγράφησαν είς βι~λ(α, τά όποία οι θεό'ΙtΥευστοι συγ

γραφείς αύτών παρέδωκαν εlς την tουδαϊκήν συναγωγήν ώς βιfιλία
~ια κληροδοτηθέvτα αύτfi δnό τοϋ θεοϋ.

Και τά βι&λία ταΟτα

έπισυναχθέvτα εις gν άπετέλεσαν τόν κανόνα τijς Π. Διαθήκης. Έφ'
δσοv δέ 1'ι πρώτη Έκκλησια _έγεννήθη έν μέσφ τοΟ ·ιουδαϊσμοο,
δέν εtχε δέ εισέτι άρχ(σει

θήκης

1'\

συγγραφή των βι~λ(ων τijς Κ. Δια

φυσικόν ~το, τά θεόπνευστα ταϋτα βιfιλ(α της Π. Διαθfικης

ν· ά'ιtοτελέσωσι τόν -πρώτον και παλαιότερον ίερόν κώδικα, τόν

6-

'ΙtΟίον πρός οtκοδομήν έαυ'tής tθεσεν εις χρησιν tι πρώτη Έκκλη
αία. Τοσούτφ δέ μάλλον, δσον μετά τήν έμφάνισιν τοϋ Χριστοϋ fι

Π. Διαθήκη κατενοήθη τό πρώτον ύπό τό άληθινόν φώς της χρι
μεγάλη προφητεία ή άφορώσα εtς τόν

στιαvικijς γνώσεως ώς ή

Χριστόν, ώς ή 'Παλαιά διαθήκη ή καταλήξασα εtς τήν καινήν τοι
αύτην. Ή χριστιανικη Έκκλησ(α μετ• άκρι~η lρευναv καί έξέτασιν
κατέληξε νά καθορισn, 1τοία ~τι των φερομένων βιfιλ(ων τής Π.

καl της Κ. Διαθήκης εtvαι πράγματι θεόπvευστα και tχουσι προ·
φητικήν και άrtοστολικήν προέλευσιν, συμπεριλαlοΟσα δέ έν τίf)
κανόνι της Π. Διαθήκης καt τά λεγόμενα δευrεροκανονικά, άπέ

κλεισε τοϋ κανόνος τfjς Κ. Διαθήκης τά tπ• όνόματι άιtοστόλων καί
ά'Ιtοστολικών άνδρώv φερόμενα ψευδεπίγραφα και άπόκρυφα, κα

θώς και d:λλα τινά ~ργα, προερχόμενα έκ των ·Αποστολικών Πα
τέρων (οtα δ Ποιμήν τοϋ ·ερμά, ή έπιστολή τοΟ ΒαρνΜα κλπ.)

και iiτιva lfν τισιν έπι μέρους έκκλησ(αις εtχον τεθfj και εtς λει
τουρyικήν χρijσιν. •Η έπ(σημος δπό τfjς Έκκλησ(ας chια'yνώρισις

τοϋ καταλόγου των βι~λίων των ά'ιtοτελούντων τούς κανόνας της

-190Π. καl Κ. Διαθήκης έγέvετο έν μέν τft Άνατολft κυρ(ως ίιπό τίjς
έν Λαοδικε(<ίt ~ν ~τει 363 συνελθούσης συνόδου, έν δέ. ήj Δυτικfi

Έκκλησί<ίt ίιπό των έν •111:1tωνι κατά τό !τος 393 καt ΚαρθαyένrJ
έν ~τει 397 συνελθουσών συνόδων, οθτω δέ. αί δύο Διαθfjκαι d:νε
γvωρ(σθησαν όπό συμttάσης τfjς 'Εκκλησίας ώς ttεριέχουσαι τήν

μίαν προοδευτικώς γενομένη ν θε(αν

•Αποκάλυψιν

και ώς ό Ιερός

κανων της χριστιανικfjς π(στεως καί τοϋ χριστιανικοϋ β(ου, των
Λουθηρανικών και μετερρυθμισμέvων έκκλησιών θεμένων έν δευτέ
Ρ<t μοίρ<t τά λεγόμενα δευτεροκανονικά βι~λ(α της Π.· Διαθήκης,

&rινα χαρακτηρισθέντα όπ" αuτωv ώς άτrόκρυφα, έθεωρήθησαv ώς
Ιfχοντα άξ(αν τινά ttρός [διωτικην μόνον χρfjσιν.

3.

Τά βι~λ(α ταϋτα της Π. καl της Κ. Διαθήκης άποτελοϋσι τό

κύριον

ίιποκείμενον τijς

Έξηγητικfjς

θεολοy(ας. 'Έργον δέ τfjς

"Εξηγητικijς θεολογ(ας τυγχάνει οόχί άπλως τό νά έρμηνεύσn τήν
•Αy(αν Γραφήν, άλλ' έν συνδυασμφ πρός την έρμηνείαν ταύτην νά

προ~άλn τόν Χριστιανισμόν κατά τήν ίστορικι)ν αότοϋ πρωτοτιm(
αν καi καθαρότητα ~πt τft βάσει των θεο1tVεόστων τούτων συγγρα
φών, μΕ. τάς δπο(ας ή 'Εξηγητική θεολογ(α άσχολεϊται, και αtτιvες

ά-rtοτελοΟσι τάς τcηγάς τοϋ ΧριστιανισμοΟ. Χωρtς νά διαμφισ&ητft

ή Έξηγητικη θεολογ{α την μεγάλην σημασ(αν, ην ~χουσι διά την
'Εκκλησίαν τά βι~λ(α των δύο κανόνων τijς Γραφfjς καt μη παρα
γνωρ(ζουσα, δτι tδ(~ εtς τά λεγόμενα έκφαντορικά χωρ(α της Β(-

6λου τά άναφερόμενα εtς τό δόγμα δέον νά !χn ώς δδηγόν έν
ταίς περl τήν Βί~λον έκζητήσεσιν αότfjς τήν έν τft Έκκλησ(c;_χ ζω
σαν ά-rtοσrολικι)v παράδοσιν, <iντιμετω-rτ(ζει τά,ς σuγyραφάς ταύτας

καt ώς φιλολογικά βι~λ(α καt προίόντα, τft βοηθεί~ των ό-rτο(ων
ζητεί νά λύση τά άναφερόμεvα

εις

τόν

Χριστιανισμόν ιστορικά

προ~λήματα, καi νά -rταράσχn τήν άληθfj Ακδοχήν -rτερι τijς διδα
σκαλ(ας -τ;οϋ Χριστιανισμοϋ κατά την ό-rτό των πρώτων κηρύκων
αότοϋ άvόθευτον διατύ-rτωσίν του και -rτρωτοτuπ[αν τοu. Οδτως, δ

ταν συναντ~ τόν Χριστιανισμόν έν τft Κ. Διαθήκη ώς -rτρωτότυπον
θρησκευτικήν ζωήν καt συνε(δησιν, ~μφανισθείσαν μεταξu ώρισμέ
νου λαοϋ, έξετάζει τήν δλην άνάπτυξιν τοϋ λαοϋ τούτου, έν συνα
φεί~ -rτρός τήν ίστορ(αν τfjς δ-rτο(ας δύναται ή νέα αότή ζωή vά

κατανοηθfi όρθότερον. Έκ της tστορικης ταύτης έ-rτόψεως ή Παλαιά
Διαθήκη είιρ(σκεται έν στενίf> συνδέσμφ πρός τήν Καιvfιν Διαθήκην.

Καt αότά δέ τά δευτεροκανονικά, καθώς και τά •Απόκρυφα fχουσι
μεγ(στην tστορικήν σημασίαν διά τήν "Εξηγητικήν θεολογ(αv. •Α
ποτελοϋσι ταϋτα άξιόλογον βοήθημα -rτρός καλυτέραν κατανόησιν
τών βι~λ(ων τijς •Αγ[ας Γραφfjς, ένLοτε δέ. και συμ-rτ~ηροϋσι σrτου

δαία κενά έν τft Lστορικft έξελ(ξει καt συχνάκις -rτροάγοuσιν tστο
ρικάς συμπτώσεις και ένδε(ξεις, αtτινες δέ.ν ~ξάγονται οόδ" 6:-rταν

f\

τώσιν εtς τάς κανονικάς Γραφάς,
τοόλάχιστον συντελοϋσιν εtς τήν
έπι<!ιε6α[ωσιν της μεγάλης άξ(ας των κανονικών συγγραψων. 06-

-191τως εόρuς δρίζων διανοίγεται πρό της 'Εξηγητικης θεολογ(cχς. Τό
ίιποκείμενον, περί δ δέον νά: άσχοληθfi αδτη, έκτε(νεται εις την έθvι
κήν γραμματείαv τοΟ tουδctίκοΟ λαοΟ, ητις άρχ(σασα &πό την πα
λαιοτάτην περίοδον αότοΟ συνεπληρώθη κατά τόν πρώτον χριστι·
αvικόν αtωvα. "Ι να δέ έπιτυχως διεξαγάγn τό ~ργον αότijς fJ Έξη·
γητικη θεολογία,

δέοv Ύ<Χ καταvοήσn όρθώς την δλην ιστορικην

ζωfιν τοΟ λαοΟ τοότου, καt δfι οuχι άσχέτως πρός τόν πολιτισμόν
των άλλων σημιτικων έθνων, καθώς και την σημασ(αv της θρη·
σκε(ας αύτοΟ έν σuνδυασμc;> πρός τήν γενικην θρησκευτικήν έξ&.
λιξιν. Οδτως

fJ

Έξηγητικη θεολογία €χει ~ς προΟποθέσεις αότf\ς

την καθόλου σημιτικην γραμματε(αv έξ έvός και την καθόλου ι
στορ[αν των θρησκευμάτων, τήν δ:λλως θρησκειολογ(αv καλουμέ
vην. ·Η σημιτικη δΕ: γραμματεία ώς ciνεξάρτητος σπουδfι κεχωρι

σμέvη τijς θεολογίας ~χει ώς δποκείμεvον αότης τάς άρχα{ας μορ
φάς τοΟ πολιτισμοί} καί της παιδείας των σημιτικών λαίΙJν μέ τάς
διαφόρους γλώσσας αότών. ·Ως έκ τοότου

δέον να χρησιμοποιfi τά γλωσσικά

fJ

Έξηγητικη θεολογία

και !θνογραφικά, ίστορικά και

ιστορικοπολιτιστικa πορίσματα, εtς τά όποία καταλήγει

fJ

σημιτι

κή φιλολογία, καθώς καί τά πορίσματα, άτινα φέρει εlς φως fι γε
νικη ιστορία των θρησκευμάτων.

4.

·Ως πρός δέ. τήν σημασ(αv τοΟ ιργου τijς "Εξηγητικης θεολο

γίας διά τήν Έκκλησ(αν, άρκεί νά λά8τt τις ύ:ιτ" ιsψει δτι τά συγ
γράμματα των κανόνων τijς Π. καί της Κ. Διαθfικης και περί

lX

fJ θεολογ(α αδτη άσχολείται, ~χουσι διά τήν έκκλησtαν οό μόνον
lστορικην άλλά και εlς ιJψιστον βαθμόν πρακτικήν άξ(αv, tνα κα
τανοήσn ταότην. Τa βι6λ(α ταΟτα άτtοτελοΟσι μετά της 'Αποστολι

κης παραδόσεως την πηγή ν τijς

•Αποκαλόψεως,

τό θεμέλιον τijς

χριστιαvικης οLκοδομfjς και τijς πνευματικfjς έν γένει ζωfjς τijς "Εκ

κλησ(ας, καθώς καl αότfjς της θεολογ(ας. Οό μόνον δέ θεωρητι

κώς ύπο!οηθεϊ τήν Έκκλησίαv, άλλά καt

fJ

οtκοδομή των έπt μέ

ρους πιστών προάγεται διά της Έξηγητικης θεολογίας, έφ' δσον

αδτη παρέχει εLς αότοίις μεταφράσεις καί έρμηνε(ας dποσαφοόσας
τό κείμενον αότης, καταpr(ζει δέ καί τόν κληρον πρός κατανόη

σιν τijς Βί!λου, c'ιJστε vά εtναι εlς θέσιν οδτος νά κηρόττn τόν λό
γον τοϋ θεοΟ εtς τά έκκλησιάσματα.

5.

Κατά τά άνωτέρω εtρημένα, fι Έξηyητική θεολογία περιλαμ

!άvει πάν μάθημα, δπερ συντελεί πρός όρθήν καταvόησιν καί έρ
μηνε(αν των βι!λ(ων τijς Π. Διαθήκης και τijς Κ. Διαθήκης.
Ιερά

δέ

·ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ η

Ή

<brοτελεί τό θεμέλιον αότijς,chε κα

θορ(ζοuσα τάς ά'ρχάς, καθ' aς δ "Εξηγητής τfjς Βί8λου δέον νά

χωρfi εlς τήv έρμηvε(αv των συyyραμμάτων, περι ~ διατρ(!ει, πρός

όρθήν και ιστορικήν καταvδησιν αότων και έτιιτυχfl ά-rτόδοσιν της
έννο(ας τούτων. Πρός τηv ·ερμηνευτικ~ν συνδέεται κατa λ6γοv
θεωρ(ας και πράξεως fι
Έ ξ η y η τ ι κ ή,
fiτις άποτελεί αότήν

-192ταύτην τήν πFaξιν ~ τό Μρyον τοϋ έρμηνεύειν. •Η 'Εξηγητική ώς
μάθημα τοϋ έξηyητικοϋ κλάδου ~πεται των λοιπών μαθημάτων, 6.τιvα &τιοτελοϋσι βοηθήματα πρός έπιτυχij έξήγησιν ι,

έρμηνε(αν

των Γ ραφών. Λόγφ δμως τοϋ στενοϋ συνδέσμου αότijς πρός τήν
Έρμηνευτικήν, θά έξετάσωμεν αότό tν σuνεχεί~ πρός αότήν. Πρός

όρθr)ν κατανόησιν καί έξήγησιν τοϋ κειμένου τijς θ(<!ιλου έ"Ιtιθυ
μητόν εtvαι, tνα δ έρμηνευτής διατελfί οtκε(ω(; πρός τάς ξένας
γλώσσας, εtς ~ς συνεγράφησαν τά βι<!ιλ{α τοϋ κανόνος τfjς 8(6λου, καθώς καi τά lχοντα πρός αύτό σχέσιν μνημονευθέντα βι·
<!ιλ(α. Έντεϋθεν lτερον μάθημα τfjς Έξηγητικtjς θεολοy(ας τuy·

fJ

χάνει
σ ω ν.

γνώσις

κ αί

σπουδή

τώ ν

β ι <!ι λ ι κ ώ ν γ λ ω σ

Περαιτέρω δ έρμηνευτής δέον νά κατέχn τό άκριlές κεί

μενον των συγγραφών, τάς όποιας πρόκειται νά έρμηνεόση. t'ltί

πλέον δέ δέον νά γνωρ(ζn τόν χρόνον καl τόν τόπον, καθώς και
τοuς συγγραφείς αότών. Τήν κατάλληλον δέ μέθοδον πρός γνώσιν
τούτων, καθώς και πρός διακρ(lωσιν τοϋ άρχικοϋ κειμένου ένός
έκάστου βι<!ιλ(ου και τήν κάθαρσιν cxίrroϋ ciτcό πάσης άνακριlοϋς

γραφfjς, διδάσκει ~τερον
ιερά

η

Β ι

6λ

ι κή

μάθημα

Κ ρ ι τ ι κ ή.

τfjς

Έξηγητικης θεολογίας fι

·Η Γραμματεία έξ ω..λου λαnϋ

τινος είτε κατ~ τό σύνολον αότtjς είτε κατά τμi]μά τι ταύτης, δύ

ναται νά κατανοηθft όρθώς, δταν τα άρχαία «θιμα

f\

αι σuνfιθειαι

καi έν γένει δ τρό'Ιtος τfjς ζωης τοϋ λαοϋ τοότοu ώς δφιστάμενα κα

θεστώτα καί κατά τήν tστορικήν των έξέλιξιν εtναι γνωστά εtς τόy έρ
μηνευτήν. Έντεϋθεν &λλα μαθήματα τοϋ έξηyητικοϋ κλάδου τυγχά
νουσινfι

Ίουδαίκή

6λική

ί σ τ ο ρ ι α,

Άρχαιολοy[α

καίfι

yητικης θεολογίας εtναι ~ Εισαγωγική ι, fι
τ ήν

Π.

και

ε ίς

f\

•ιερά

Βι-

tδ(~ ή ·Ιουδαϊκή. •Έτερον μάθημα τtjς Έξη

την

Κ.

Δ ι α θ ή κ η ν.

Ε

t σαγ ωy ή ε ι ς

Πάντα τά μαθήματα

ταϋτα ά'Ιtοτελοϋσιν άvαyκα(αν προΟπόθεσιν τi]ς έξηyfισεως

f1

έρμη

νείας των Γραφών, περί f1ς ~δη είπομεν. •Η έξήyησις, J\τις άσχολεί
ται περί ~ν ~καστον των βι6λ(ωv τtjς ·Αγ(ας Γραφης, συλλέγει τό

ύλικόν τό δποίον έπισυνάγει εtτα εις σόvολον

Υ ο μέ νη

θ ε ο λ ο γ ί α,

~τις

παρουσιάζει

fJ

Β ι

6λ

ική

λ ε

σuστηματικfιv τινά

lποψιν τοϋ πρωταρχικοί} Χριστιαvισμοϋ μετά τών ιστορικών αότοu
προΟποθέσεωv και δεικνύει, δτι οUτος εtναι δ τελικός σκοπός της
δλης ιστορικης θρησκευτικfίς έξελ[ξεως.

1.

·ιaeιl ·Εeι.ι,,εv-ιιιcιf.

1. Ό δρος ·ερμηνευτική παράγεται έκ τοϋ έρμηvεύειv, &ιτερ οη
μαtνει μάλιστα μέν τό διά λόγου προφορικοί>, εtτα δέ και τό διά
γραφης καθιστaν δf\λοv τό δ:δηλον είτε ώς έv ξένη γλωσση έκπε
φρασμένον και μεταφράσεως δεόμενον, ( cΚληθήση Κηφiiς δ έρ
μηνεί>εται Πέτρος» Ίωάv. α'

43. Μελχισεδέκ «'Πρώτον μέν tρμη·

-193νευόμενον βασιλεuς δικαιοσύνης» ·ε~ρ. ζ' 2. «έρμηνεία γλωσσ{]Jν,
Α' Κορινθ. ιβ' 10 κλ1t.), είτε ώς άσαφως εtρημέvον καί διασαφή·

σεώς τιvος χρfjξον

( «διηρμήνευεν αότοίς έν 1tάσαις ταίς γραφαϊς
27). Εtς τήν αότήν f:ννοιαν κατήvτη·

τά περί έαuτοϋ» Λουκ. κδ'

σε και τό έξηγείσθαι, έξ οδ και έξηγητής κατήvτησε να σημαίνη
άφ' ένός μέν τοuς ξεναγούς, τοuς δδηγοϋντας τοuς ξένους καί έρ·

μηνεύοvτας αότοίς τά ό:ξ~οθέατα μνημεία τόπου τινός

f\

πόλεως,

άφ' έτέρου δέ τοuς έρμηνευτάς των όνείρων και l!iλλων οιωνδήπο

τε θεοσημειών,

έν

δΕ. ταϊς 'Αθήναις τοuς έμ1tεπιστευμένους τήν

φυλακήν ιςαi έρμηνείαv των Ιερών νόμων. ΈντεΟθεν θά ένόμιζέ τις
δτι καί δ δρος 'Ερμηνευτική σημαίνει τό αότό και ή "Εξηγητική.

'Αλλ" έν τfi έπιστημονικfi γλώσσrι καθιερώθη ~ διάκρισις αUτη, ι>στε
Έρμηνευτικη καl Έξηγητικfι vά εχωσι πρός ό:λλήλας ώς ~ θεω·
ρία πρός τήν πρίΧξιν. Καt •ερμηνευτική λοιπόν όvομάζεται fι έπι·
στή μη ~ διδάσκουσα τοuς κανόνας, τόν τρόπον και τα μέσα τοϋ

όρθώς και προσηκόντως ό:ναπτύσσειν τά διασαφήσεως και chιαπτύ·
ξεως χρήζοvτα tργα τών ό:ρχαίων. Έξηγητική δέ καλείται αUτό
τό tργον τcϋ έρμηνεύειν καί έξηγεϊν. της καθόλου ·ερμηνευτικης εt

δος εtναι ~ "Ιερά η Βι~λικη έρμηνευτική. Εtναι δέ εtδος τijς κα·
θόλου ·ερμηνευτικης και ~

•J ερά

·ερμηνευτική, διότι οι νόμοι καi

οι κανόνες οϋς υιοθετεί αίJτη, εtvαι οι αότοί πρός τούς καθόλου
έρμηνευτικούς νόμους καl κανόνας, οtτινες έφαρμόζοvται εlς 'Ιtδ:
σαv ό:νεξαιρέτως συγγραφήν, κατά τοϋτο δέ διαφέρει ή 'Ιερά 'Ερ

μηνευτική τfjς καθόλου τοιαύτης, καθόσον ταύτης Ιδιάζουσα δπό·
θεσις εtναι ή "Αγ(α Γραφή, τfjς δποίας δ θρησκευτικός και θεολο

γικός χαρακτηρ ό:ναyκα{ως έν τfi [ερ~ έρμηνε{~ λαμ~άvεται ότι"

f\

δψει. πaσα δ' c!λλη τpο1tο'Ιtο(ησις έν τft Βιlλικfi
Ίερ~ "Ερμηνευ
τικΌ tνδεικvuται, μόνον καθ' οοον tκπηγάζει και tκ θεμελιώδους
τινός ό:ρχης τfjς καθόλου

f\

φιλολογικfjς ·ερμηvευτικfjς, καθ' δσον

ή Γραμματεία ένός έκάστου λαοϋ δέον νά τυγχάνrJ διαπραγματεύ
σεως συμφώνως πρός τά tδια αuτijς χαρακτηριστικά. Οδτως tχο
μεν ό:νάyκην εtδικης "Ερμηνευτικfjς διά τοuς "Έλληνας συγγρα
φείς, έπl παραδείγματι, καί εlδικfjς τοιαύτης διά τούς Λατίνους
συγγραφ~ίς κλπ. Άλλ" α[ εtδικαt αδται Έρμηνευτικαt δέον vά βα

σίζωνται έπι των αότών ιστορικοφιλολογικων ό:ρχών, καt μόνον υlο
θετοϋσιν ιδιαιτέρους τινάς κανόνας έξασφαλ(ζοvτας και διευκολύ·
νοvτας τήν tστορικήν έξήγησιν ταύτης η έκε(vης τfjς γραμματείας.

2. Κατά ταϋτα καl ή ·ιερά "Ερμηνευτική δύναται νά δρισθfi ώς
έκεϊνο τό βοηθητικόν μάθημα τοΟ Έξηγητικοϋ κλάδου τijς θεολο·
γ(ας, δπερ συστηματικώς έκτ(θησι τοuς κανόνας καl δεικνύει τά
μέσα τοϋ εόρ(σκειν άσφαλώς τά γνήσια νοήματα τl3v ίερi3ν συγγρα
φέων, ό:νεξαρτήτως και ΟΟιευ της έξετάσεως τfjς l!iλλης αότών &ξίας
και άληθείας, όρθώς δt καί προσηκόντως ό:ναπτύσσειν τά εδρεθέν·

τα και μεταδιδόναι τοϊς dλλοις 1tρός καρ1tοφόρον χρησιν αότών. Τό
ΕΓΚVΚΛΟΠλΙΔΕΙλ ΤΗΣ θΕΟΛΟΓΙλΣ
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-194διπλοΟν τοϋτο lργον τοϋ μαθήματος συνάγεται έκ της έννοίας, ην
tχει τό έρμηνεύειν, δπερ ώς είπομεν, σημαίνει τό ιhι:οσαφείν εις τούς

c!λλους, δ,τι δ έρμηνευτής καλl.>ς πρότερον ~νόησε. Τοιαύτης οϋσης
τfjς έννοlας και τοΟ σκοποϋ τijς ·Ι ερCiς Έρμηνευτικfiς πρόδηλον
συμφώνως πρός τά εlρημένα καθίσταται, δτι αδτη ώς κανόνα μΕ.ν
αύτfiς δέον νά λαμ<!ιάνn τάς θεμελιώδεις άρχάς της καθόλου ·ερ
μηνευτικfiς, άλλ" tφ' δσον διαπραγματεύεται έπί μέρους γραμμα

τε{αv ώρισμέvου geνους, δέον νό: χρησιμοποιft εlδικούς τιvας κανό

νας καθοριζομένους δπό των εlδικων lδιορρυθμιων της γραμματε(ας
ταύτης. Ό θεμελιώδης δέ νόμος, τόν δ1τοίον

f)

καθόλου ·ερμηνευτι

κή πpο<!ιάλλει διά πcΧν εtδος έρμηνε(ας, εtvαι οδτος: ·ο έρμηνευτής

δέον vά έπεξεργάζηται τό έρμηνευόμενον κε(μεvον καθ" δλως ciντι

κειμενικόν τρόπον, GSστε σκοπός της έρμηνε(ας νό: εtvαι τό vά έξα
κρι<!ιωθft

ft

lννοια ην ciρχικως 1tpούτ(θετο διό: των λέξεων αuτοQ νά

~κφράσn δ συγypαφεύς, χωρις νό: ciφαιρfjται

f1 νό: προστ{θεταί τι εtς

τήν ~ννοιαν ταύτην. Ό έρμηνευτικός δέ οδτος νόμος τον{ζεται ιδιαι

τέρως και μετ· ισχυροτάτης έμφάσεως μάλιστα έν τft

"I ερ~

"Ερμη

vευτικft, διότι τοϋτο μέν fι παρερμηνεία των λόγων της Γραφfjς δέν
παραμένει και ~υ σο<!ιαρών έν(οτε συνε'Ιt'ειών ώς 1τpός τήν ciνό
θευτον και γvησίαν 1tαpάστασιν της χριστιανικfiς διδασκαλ(ας, τοί>
το δέ διότι 1tολλό: έμπόδια 1ταpεμ~άλλονται εlς τήν έφαpμΟ'yήν τοϋ
κανόνος τούτου, είτε λόγφ κρατησασων μεθόδων έρμηνευτικων έ

σφαλμέvων, είτε λ6γφ 1τpοκαταλήψεων δογματικών καί όποκειμε
νικών, έξ c!>ν δρμωνται έκάστοτε διάφοροι έρμηνευτα(. Εtς τούς
εlδικούς δέ κανόνας, οDς διά τήν lδιορρυθμίαν των διαφόρων τμη

μάτων της Βιlλικijς Γραμματε(ας δέον νά χρησψο'Ιt'οιηθfi fι Βιlλική
"Ερμηνευτική d:ττο6λέποντες, θό: fιδυνάμεθα νά διακρ(νωμεν αότήν
εlς "Ερμηνευτικήν της Παλαιάς και εις "Ερμηνευτικήν τijς Καιvης
Διαθfικης καθώς και εις "Ερμηvευτικήν των Προφητων, "Ερμηνευτι
κήν τών Ψαλμών, "Ερμηνευτικήν διδακτικών βι<!ιλ(ων, "Ερμηνευτικfιν
τοϋ "Αποστόλου Παύλου, "Ερμηνευτικήν τοϋ "Ιωάννου, "Ερμηνευτι
κήν τijς "Α1τοκαλύψεως. Έ1τειδη δμως παρά 1τάσαν τήν διαφοράv άμ

φότεραι αt Διαθηκαι έκ τοϋ αι".ιτοϋ Πνεύματος έξε'Πήγασαν, 1t0λλa
δέ καί τα κοινa (χουσι και άδιάσπαστον παρουσιάζοuσιν έσωτερι

κην έν6τητα, δέν πρέ1τει νά λησμονώμεν δτι κατ• οόσ(αν οι αότ?ι
έρμηνευτικοl κανόνες εtvαι έφαρμόσιμοι εtς άμφοτέρας τaς Διαθή

κας, οι δέ Ιδιαίτεροι κανόνες, οΟς έν έκάστφ των τμημάτων αότών
έκ τfiς lδιορρuθμ[ας τούτων ένδε(κνuται νά χρησιμοποιώμεν, δέν
έξαpκοϋσι νά διχά:σωσι τήν μιαν Βι<!ιλικήν "Ερμηνευτικήν

f\

νά διαι

ρέσωσιν αότην εις 'Ιtλε[ονα τμήματα.

3.

Μετa τόν καθορισμόν της έννο[ας τijς "Iεράς Έρμηνευτικης,

έρχ6μεθα f\δη νά έξετά:σωμεν τήν ιστορ(αν αότfiς. ·ι στορ(α τijς ·ι ε

ρCiς "Ερμηνεuτικης και Lστορ(α τfiς "Εξηγήσεως των "Αγ(ων Γραφών
δέν εtναι lν και τό αότ6. "Αλλ" ώς fι "Ερμηνευτική και f) "Εξήγησις

-195διαφέροuσιν άλλήλων ώς. ή θεωρία διαφέρει της πράξεως, οδτω
και ή ιστορία αuτών. Καi ή μέν ίστορία της Έξηγήσεως έξετάζε.ι
'Πως έν γένει ή ·Αγία Γραφη έξηγήθη κατα διαφόροuς καιροίις, ή
δέ ιστορία της ·ιερaς ·ερμηνεuτικης έξετάζει πώς κατα μικρόν κα
τενοήθη ή ό:νάγκη ιδιαιτέρων έρμηνεuτικών άρχων και κανόνων
πρός όρθι)ν καi καρποφόρον έρμηνε(αν τών Γραφών, τίνες άρχαι καί
μέθοδοι προu~άλλοvτο έκάστοτε ώς πρόσφοροι εtς τοϋτο και πώς
g'Πειτα διεμορφώθη έξ αότοΟ ή Ίερa ·ερμηνεuτικη ώς ίδιον καί αό
τοτελές μάθημα.

4.

Έν τft έξηγήσει των Γραφών καί έν τft διατυπώσει έρμηνεuτι

κών άρχων και κανόνων πρόδρομοι των χριστιανών θεολόγων δ

πfiρξαν

ot

Ίοuδαίοι σοφοί και θεολόγοι, οί πρό της έμφαν(σεως τοΟ

Χριστιανισμού έ'Πιδοθέvτες είς έρμηνε(αν της Π. Διαθήκης, tδί~ μετά
τι)ν Βα~uλώνειον αtχμαλωσ(αν και τι)ν έξ <Χίrrης έπάνοδον. Παρ·

αύτοίς έχρησψο'Ποιείτο κυρίως ή κατά γράμμα έξήγησις μετά πρα
κτικijς τινός έφαρμογjjς, έξεζητείτο δέ ή μέθοδος αδτη έκ της άπο

λότοu άνάγκης τοΟ να καταστfi καταληπτόν τό ιχλλοτε μέν όπωσδή
ποτε εΟλητιτον, ότrό τοΟ χρόνου δέ και των περιστάσεων δόσληmον

· καταστιΧν

κείμενον της Β(~λοu. ·Η τοιαύτη έρμηνεία, ~τις όπiiρξε

και πρόδρομος της χριστιανικfjς δμιλίας, έλέγετο

haggada

η dγγα

δικη έρμηνε(α. Πρός ταύτη όπηρχε και έτέρα τις μaλλον μεθοδικt)

και σuστηματικη έρμηνεία, ή

halaba (=όδός, καvών) η άλαχικη έρ

μηνε(α όπό των νομικών Γραμματέων χρησιμοποιουμένη. 'Αμφότε
ραι δ.έ αί έρμηνείαι αδται έκαλοϋvtο δι• ένός δvόματος ιnidrash midrashim, ή δέ διέπουσα αότάς έρμηνεuτικη άρχη ~το ή προδηλω

θείσα της κατά γράμμα έξηγήσεως. Πρός τft γραμματικfi έρμηνε(ιcc
ταύτη, ~τις διηκρ(~ου τt)ν κατά γράμμα Ιfννοιαν τοΟ κειμένου, άνε
ζητοϋvτο παρ· Έ~ρα(οις καί liλλαι δόο gννοιαι ~τοι ή άιτόρρητος
η μuστικη η πνευματική, ~τις έκαλόπτετο όπό τοΟ tεροΟ συγγραφέως
τοΟ θεοmιεόστου κειμένου όπό τό γράμμα αότοΟ, καθώς και ή έπα
κτή, ή όπό τοϋ έρμηνευτοΟ τοϋ κειμένου διά πλατuτέρας άνcmtό
ξεως. κατ· άvαλογ{αν και έπαγωγην σuναyομένη. τcΧς μεθόδους ταό

τας ήκολοόθει ή λεγομένη Παλαιστ(νειος Σχολή, ~τις έκαλείτο καί
Ρα~~ινικt) η άτrλως Συναγωγή. Έποιείτο λοιπόν αδτη χρi)σιν καί
τfl> d'λληγορικφ τρόπφ της έξηγήσεως, ήρμήνευσε δέ dπό τοΟ πρω
τοτόπου, και δέν κατεφρόνει τοϋ γράμματος, μάλιστα εtς την περl
τό δικcχνικόν τοΟ νόμου άκρι~ολογ(αν. "Ωρμωvτο δέ

ot

έν

tfi

Παλαι

στινn άπό τών Φαρισαϊκών άρχων καί εtχεν ή έρμηνεία παρ• αδτοίς
πολεμικόν σκοπόν. 'Έχοντες ζfj~ον όπέρμετρον πρός τάς πατρικάς
παραδόσεις και μίσος άσπονδον πρός τούς έθνικούς δεσπότας, ήγω

ν{ζοντο έρμηνεόοvτες τt)ν Π. Δ. νιΧ έμπνεόσωσι ταϋτα εtς το πλfjθος

και να διεγε{ρωσι το έθνικον φρόνημα διά των έλπ(δων tδρuθησο
μένης διά τοQ Μεσσ(οu κοσμοκρατορ(ας τοΟ • Ι οίιδα έν δλη τft έπι

γε{φ δυνάμει και δόξη. "Όθεν ή έρμηνε{α της Π. Δ. παρ• αδτοίς

-196ά'Ιtέ~λεπε μάλλον είς τόν d:vαρριπισμόν

τοιούτων έλπίδων.

5. Ή άναζήτησις διά της· άλληγορίας όψηλοτέρας καi. πνευματι
κης έννο(ας παρά π)ν γραμματικfιν καί έπl παραμελήσει ταύτης

ά-rrέ&η κοιvοτάτη παρά τοίς Άλεξανδρινοϊς Έλληνισταtς, μάλιστα
δε τφ Άριστο~ούλφ (μέσα τοΟ Β' π. Χ. αtώνος)
(Α'

καί τίt) Φ[λωνι

μ. Χ. αtών). Αύτοl έφιλοσόφουν μe.v κατά τοuς ·Έλληνας φι

λοσόφους, ένέμενον δμως καi. είς τα διδάγματα
τpΦας π[στεως.

., I να

:roO νόμου

καi. της 'lt<X·

δέ συμ~ι~άσωσι τα τελευταία ταϋτα πρός τά

διδάγματα τοΟ Πλάτωνος καl τοΟ 'Αριστοτέλους καl των Στωϊκών,
οϋς πάvτας έπειρώvτο ν' ΟΟτοδε(ξωσιν ώς μαθητάς τοΟ Μωϋσέως καί

των Προφητών καί τά αύτά πpός αύτοuς διδάσκοντας, υίοθέτησαν

την άλληγορικην έκδοχην της Γραφης καί [δ(q: της Πενrατεύχου.
Κατα τόν Φίλωνα «σχεδόν πάντα η τά πλείστα της νομοθεσίας άλ
ληγορείται, δτι τα πλείστα των έν τοίς νόμοις είσί σύμι5ολα φανερά

άδήλων η άψαvων καl ρητά άρρήτων», δτι κατά τό πλείστον δέν
πρόκειται περί προσώπων καί γεγονότων ίστορικων, άλλά περt έμ

ψυχων καί λογικών νόμων, ~ δέ κατά γράμμα καl ίστορικη έκδοχiι
των θείων λόγων και άφηγήσεων, l.>ς τι σωματικόν, πρόκειται χάριν
των ά'ιtαιδεύτων και χυδα(ων, των μή δυναμένων νά ανuψωθώσιν είς

π)ν θείαν κατάληψιν. Ένώ ~ άλληγορία, ~ διά τόπων

t)

συμ8όλων

άπόδειξις d:πόκειται τοίς σοφοίς. Ένεθαρρύνετο δέ εtς τάς έκδοχάς
αύτοΟ ταύτας δ Φιλων καί έκ των περl θεοί) έν ταίς Γραφαϊς άv
θρωπομόρφων καί chιθρωποπαθών έκφράσεων, ~ κατά γράμμα έκ
δοχή των όπο(ων εtναι οό μόνον μωρά, άλλά καt άσε~ής. Καt περί
μέν τοϋ όρθοΟ της τελευταίας ταύτης έκδοχης ούδείς δ άντιλέγων.

Τό νά άλληγορfi τις δμως καl αότά τά ιστορικά πρόσωπα καl γεγο
νότα καθιστ~ αότόδηλον τό πεnλανημένον της τοιαύτης άλληγορι
κης μεθόδου.

6.

"Η δέ έρμηνε(α τοϋ ΧριστοΟ καί των •Αποστόλων κατά σκοπόν

συμφωνεί πρός τήν έξήγησιν των ·ιουδαίων της Παλαιστίνης· ~το δέ
ό σκοπός οδτος νά προ~άλλωνrαι έκ της Π. Δ. αt άrτο~λέποuσαι ε[ς
τόν Μεσσ(αν d:ποδε(ξεις. Άλλ• αt μεν ά'Jτοδε(ξεις, τaς δπο[ας nροέ

ι5αλλον οι της Παλαιστ(νης έρμηνεuταί όττηρέτουν τάς φαρισαϊκaς
δοξασίας, αι δέ d:ποδε(ξεις τοΟ ΧριστοΟ καί των Άποστόλων chιε
φέροντο είς αόtον τόν Χριστον καl εtς τήν χριστιανικήν άλfJθειαν.
Ή έξήγησις τοΟ ΧριστοΟ καί τών

•Αποστόλων

εtναι έξήγησις της

Π. Δ. άπό όψηλοτέρας περιωττfiς, ~τις δέν κατετρ(&ετο περι τά μι
κρά, άλλ' έκ της εόρuτάτης έπισκοπήσεως ώρισμένων μαρτυριών

της Γ ραψης προσφέρει τaς μεγάλας καl ~ιρρfJτοuς περί Χρι
στοί) μαρτuρίας καί τaς πιστεις των όψηλών αότοΟ θρησκευτικών δι
δαγμάτων. Εtναι έξήγησις άληθώς πνευματική, τήν δποίαν έποι

οϋντο

ot

'Απόστολοι «πνεuματικοίς πνεuμο:tικά σuγκρ(νοντες» (Α'

Κορινθ. β'

13).

·ο Χριστος καl

ol

Ά πόστολοι ποιοϋνται μεν χρησιν

τf\ς άλληγορ(ας, άλλΟ: μόνον έκεί, gν&α τά πράγματα οόδεμ[αν tίλ-

-197λην έρμηνείαν ένδεικνύοuσιv ώς 'Πρός τήν χριστιανικήν άλήθειαν. Τό

βι~λίον δΕ τό μάλιστα 'ΠΟιούμενον χρfισιν τfις άλληγορίας έκ των
6.λλων βι~λίωγ της Κ. Δ. 'Πλήν της 'Α'Ποκαλύψεως εtναι ή 1τρός ·ε
~ρα(οuς έπιστολή.

7.

Και

ot

Κα~~αλισταi παρομοίως 'Πpός τοuς Άλεξανδρινούς έλ

ληνιστάς έκακο1τοίοuν τήν Γραφήν. Κα~Μλα σημαίνει παράδοσιν.

'Υπό τόν δρον δέ τοΟτον νοοΟνται διάφορα 'Περι θεοQ καt κόσμου
διδάγματα, ~χοντα παρά τοϊς ·ι οuδαίοις σημασίαν, δποίαν παρά
τοίς Χριστιανοίς αί Γνωστικαί λεγόμεναι αιρέσεις. •Η

Κα~6άλα,

σuμμεριζομένη τό:ς κρατούσας δόξας περί άτrολύτου θεοπνεuστίας

τοΟ Νόμοu, έπειρίiτο καί αότάς τάς έκ ξένων πηγών παραλαμ6ανο
μέ.νας θεοσοφικάς θεωρίας νά δικαιολογfi καt νά στηρίζη διά της

Γραφης, χρησιμοποιούσα εtδος έρμηνείας παραδόξου.

At

μέθοδοι

της έξηγήσεως αι>της εtναι κυρίως τρεϊς, ητοι ~ Γεμάtρα, ή Τιμοϋρα
καί τό Νοταρικόν. Γεμάτρα (=Γεωμετρία) ~το μέθοδος έξηΎήσεως,
δι' ης έζητεϊτο δ προσδιορισμός της ζητοuμέvης μuστικfjς έννοίας
λέξεώς τινος ~ φράσεως βι~λικης δι' ύπολογισμοϋ της dριθμητικης
δυνάμεως των ά'Ποτελοόντων αύτην γραμμάτων. Π. χ. τά γράμματα
της πρώτης λέξεως της Γενέσεως

τόν άριθμόν

913.

Bereshith

ά-ιtοδ(δοuσιν έν σuνόλφ

Ό αύτός άριθμός προκύπτει καί έκτων γραμμά

των της φράσεως

bedara yasur,

σημαινούσης «έν νόμφ lπλασεν».

Έκ τοότοu έδογμάτιζον ο[ Κα6~αλισταί, δτι

6

νόμος προΟπijρχε της

δημιουργίας. •Η Τιμοuρα fιτο μέθοδος χρησιμοποιοϋσα τόν dναyραμ

ματισμόν των λέξεων, γνωστή καl έκτων θύραθεν. Π. Χ· Pέcr-= lρα
=-γη· 'Ήpα---άήρ· lfκρα=κάρα· άρετή=έρατή• χόλος λόχος. Τό Νο
ταρικόν συνίστατο εlς σχηματισμόν λέξεων νέων έκ των καθ· lκα
στον γραμμάτων έτέρων λέξεων. -;-Ητο δέ διπλοw, είτε παραλαμ
~ανομένων των άρχικών γραμμάτων πλειόνων λέξεων πρός σχημα

τισμόν μ ι α ς λέξεως, εtτε παραλαμ6ανομένων των άρχικών γραμ
μάτων μιaς λέξεως πρός σχηματισμόν π λ ε ιό ν ω ν λέξεων. Οδτως
έκ της φράσεως Μί

yaaleh lanu hashsha mayah (

μϊν είς τόν ούρανόν;

Δευτερ. λ'

12)

γραμμάτων τών λέξεων ή άπάντησις

τις dναeήσεται ή

σuνήγετο, έκ

τών άρχικων

milah (==περιτομή). •Ή έκτης

μιaς λέξεως Ι Χ θ Υ Σ παρήχθη παρά τοίς Χριστιανοίς κατά τήν αό

την μέθοδον ή φράσις Ίησοί)ς Χριστός Υίός θεοΟ Σωτήρ. 'Ότι δ
μως διa τοιούτων τεχνασμάτων έξε~ιάζετο τό νόημα της Γραφης

καί μετε~άλλετο αδτη εtς παίγνιον ταχuδακτuλοuρyικόν, μόλις εt
At μέθοδοι αδται τών Κα66αλιστών

ναι άνάyκη καί νά είπωμεν.

χρησιμοποιοΟνtαι καi παρa τοίς αίρετικοίς και tδί~ τοίς Γνωστι
κοίς κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, ίχνη δ. αUτης άτrαντώνται

και παρά τοϊς Χριστιανοίς
τοΟ άριθμοΟ
ιζ') τό

300

318

.

Οδτω παρά τίf) Βαρνά~ιtr tν τft έξηγήσει

των οtκογενων τοΟ Ά6ραάμ (κατa τό Γενέσεως

=Τ, σημα(νει δηλαδή τόν σταυρόν καi τό

δηλο'ί τόν ΊησοΟν.

18 =

ιη' ύπο
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8.

·ο ιερος ·ι ουστίνος μή <Χρνούμενος τήν κατa γράμμα lwoιαv

τών Προφητών (Α 'Άπολογ.30-53) έν τ<f> πρός Τρύφωνα διαλόγφ αό
τοϋ ( κεφ.90) θέτει ώς άρχι)ν δτι «δσα έτrοίησαv ο{ προφfjται ... παραβο
λαίς και τύποις <Χπεκάλυψαν, ώς μη ~στα και πλείστα όπό πάν
των νοηθfjναι κρύπτοvτες τήν έν αύτοίς άλήθειαν, ώς ποιi]σαι τούς
ζητοϋvrας εόρείν καl μαθείν», όποστηρ(ζων, δτι προς ει.>ρεσιν καί
καταvόησιν τών κεκρυμμένων τούτων έννοιών άξιοϋνται οί Χριστια
νοί i.δ(ας ά-rro θεοϋ χάριτος (αότόθ. κεφ.

119}.

των αύτών <Χντιλή

ψεων είχοvτο καl ό Πάνταινος καί δ Κλήμης ό ·Αλεξανδρεύς. Τοόναy..
τίον ό ΕΙρηναίος καί ό Τερτυλλιανός, καίτοι δέν <Χπορρίπτουσιν

6-

λοσχεpως τά άλληγορούμενα, άποδοκιμάζοοσι τήν άδιάκριτον χρη
σιν καί κατάχρησιν της άλληγορ(ας, έμμένοντες εtς τήν κατά γράμ
μα fvvoιαv, όποδεικνύοuσι δέ και έτέραν έρμηνευτικήν ά:ρχήν, καθ'

~ν τό <Χληθές των Γραφών νόημα δέν δύναται άλλως νά εόρεθfi ει
μή κατa τον κανόνα της π{στεως και τήν αιτ· ά:ρχfjς 'Ιtαράδοσιν
της Έκκλησ[ας.

9. "Η άλληγορική έρμηνεία έξflpθη εtς περιωτcήν έν τfi 'Αλεξαvδρι
νfi σχολfi όπο τοΟ Ώριγένους, δστις 'Ιtρώτος έπελήφθη συστηματι
κώς τi]ς έρμηνείας τών Άγ(ων Γραφών καί διά τοϋτο δικαίως θεω
ρείται, δτι ~ ίστορ(α τοο μαθήματος t.'iρχεται ά'!τ' αότοϋ. ·ο Ώρι
γένης κατα τήν εις τρία διαίρεσιν τοQ άνθρώπου εtς σώμα, ψυχήν

και πνεΟμα διέκρινε και τριπλfiν τήν γραφικήν tννοιαν, f\τοι τήν
γραμματικήν καί ίστορικήν, fιν καί σωματικήν άπεκάλει, τήν f)θι

κήν fΊ ψυχικήν και τήν μυστικήν (δογματικήν καί μεταφυσικήν) ώς
πνεuματικι)ν tvνοιαν. Καl ή μέν πρώτη εtναι κατά τον Ώριyένην

~ πρόχειρος έκδοχή, ~ ψιλή ίστορ(α, fι δέ ήθική χαρακτηρίζεται
ώς τροπολογία, ~ δέ μυστική ώς το άπόρpητον, ώς ή ό:λληyορ(α
καl το νόημα καl ~ Π"Vευματικi) διήγησις. •Η ψυχικfι και fι πνευμα·
τικη #Ξννοια έξάγεται έκ της σωματικης δι' ά:λληyορικijς έρμηνε(
ας, ~τις κα(τοι εϋφυεστάτη έν 1rολλοίς, 1r0λλάκις έξατμ(ζει δλοσχε
ρως τον ό:ληΘη νοΟν τοϋ ίεροϋ κειμένου. ·nς 1rρός τήν θεοπνευ
στ(αν δμως τοQ κειμένου δ 'Ωριγένης είχετο της όρ&ης έκδοχης ό
ποστηp(ζων, δτι δέον νά ά-rrοκλε{εται άπό των ιερών συγγραφέων
πάσα tvνοια tκφρονος καταστάσεως καθιστώσης αότούς ό:συνα(
σθητα δργανα και δτι ή έ1rί τούτους έπενέργεια τοu

"Ay(ou

Πνεύ

ματος συνετέλει εtς τήν αϋξησιν των λογικων αότών δυνάμεων εις
τρόπον &στε «Οί προφηται διά της προς τήν αύτών ψuχι)ν ό:φi]ς

vow

τοϋ Πνεύματος διορατικώτεροί τε τον
έγένοντο καl τήν ψυ·
χi)ν λαμ1rρ6τεροι» (Κατa Κέλσου 7, 3, 4). Καt τούς μέν περί τον
Κλήμεvτcχ καλοΟμεν cπαλαιάν •Αλεξανδρεωτικην Σ χολήν», της ύπερ

θεωρητικης θεολογ(ας καl τfις ύπεραλληγορικf\ς έρμηνε(ας, έφ• f\ν

κράτος f\σκησε καί ή γνώσις, τούς δέ περί τόν Ώριyένην «μέσην
Σ χολή ν:., της πλατωνιζούσης θεολογίας και έρμηνε(ας.

10. Τάς έν τfi άλληγορικft έρμηνεί~ ύπερ~ολό:ς τοϋ •Ω.ριγένοuς

-199~πέφuγον οι μεγάλοι της ΈκκλησLας Πατέρες •Αθανάσιος, Βασί
λειος,

ol

δύο Γρηγόριοι,

δ Κύριλλος και ·ισ(δωρος δ Πηλουσιώ

της, οtτινες ήκολοόθοuν μέν τά περt θεοπνεuστ(ας των Γράφών δι

δάγματα τοΟ Ώριγένοuς και ίιπεστήριζον τό έν πάσιν &λάθητον
των tερών συγγραφέων, έποιοΟvrο δέ πολλην χρflσιν της &λληγο

ρικijς έρμηνείας έν ταίς δμιλLαις αότων ταίς <iφορώσαις εtς σκο
ποuς ήθικοι)ς καί οtκοδομητικοός, ά.λλ' έν ταίς δογματικαίς πρα

γματε(αις αότών προσείχον μάλλον τft κατό: γράμμα έννοίιςτ η τfi
<iλληγορικft. Οδτοι fτεμνον μέσην τινό: δδον μεταξύ των παχι.'"tέ

ρων τήν διάνοιαν, ώς άποκαλεί Γρηγόριος δ θεολόγος τούς προσέ
χοντας το ψιλόν γράμμα, και των ci'yαv θεωρητικών, οtτινες κατε
χρώντο τft άλληγορικft έρμηνεί<ϊ'· ·ο Μ. βασ(λειος μάλιστα άπο

καλεί τό:ς <iλληγορικό:ς της μωσαίκf]ς κοσμογον(ας έκδοχάς cώς
όνειράτων σuγκρ(σεις και γραώδεις μύθους»

δμιλ.

11.

3, 9

καί δμιλ.

9, 1),

(είς τήν έξαήμερον

έξα(ρων τήν κατά γράμμα έκδοχήν.

την κατό: γράμμα καί tστορικήν έρμηνείαν έχρησιμοπο(ησε

και όπεστήριξεν ή Άντιοχειανή Σχολή, τf]ς δπο(s:ς διαπρεπείς έκ
πρόσωποι όπf]ρξαν Λουκιανος δ πρεσ~ότερος καί μάρτυς, 'Ιωάννης
δ Χρυσόστομος (t 407) ,Θεόδωρος δ Κόρου (f 491) ,'Εφραlμ δ Σύρος·

(t 378), Διόδωρος δ ΤαρσοΟ (t 394) καί Θεόδωρος δ Μοψουεστ[ας
(t 429). Και ώς πρΟς μέν τήν θεοπνεuστ(αν της Γραφης σuνεφώνοuν
καί οι της Άντιοχειανης Σχολflς πρός τούς της Άλεξανδρινflς Σχο
λf]ς μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ένφ οί •λλεξανδρείς κατέλιπον όλι

γώτερον χώρον είς την αότενέργειαν και tδιοφυίαν των tερών συγ
γραφέων, παρa τοίς ΆντιοχεΟσι

μείζων

χώρος άφίνετο εtς <iμ

φότερα.

12.

"Εν ήj Δύσει δμως δ λόγουστίνος έπρέσeευσεν άρχάς παρεμφε

ρείς πρΟς τaς των 'Αλεξανδρέων, δ δέ ·ιερώwμος θιασώτης έν d:ρxft

τοΟ Ώριγένοuς άπέ~η εtτα πολέμιος αότοΟ, άκολουθήσας καί τοίς
ΆλεξανδρεΟσι καί τοίς ΆντιοχεΟσι καί θελήσας μέσην τινά νά d:κο
λοuθήσrι δδόν μεταξύ <iμφοτέρων των σχολών. Κατά δέ τόν μεσαί

ωνα ·tκράτησε έν τft Ρωμαιοκαθολικfi Έκκλησ(~ ή μυστική έρμηνεία
της Γραφf]ς,

εtσαχθε(σης είδους τινός τf]ς άλληγορικf]ς μεθόδου.

κατ· αύτην διεκρίνετο τετραπλf] τις Ι!ννοια έν τft έρμηνε('ί! των Γρα

φών ~τοι ή άπλf] yραμματικη Ι!ννοια, ή <iλληγορική Ι!ννοια, Ί') καθορ(
ζοuσα τό δόγμα, ή τροπολοyικη ~ ήθική ή καθορ(ζουσα τήv fιθικην
έvέργειαν καί ή άναγωγική, ijτις άνάyει τήv λέξιν της rραφης ε(ς
σχέσιν προς τa ούράνια. Οίίτως έπl παραδε(γματι ή λέξις ·ιερουσα

λημ σημαίνει τήν πόλιν Σ ιών, την 'Εκκλησίαν, την ήθικην τάξιν, καί
την αtώνιοv ζωήν. •Η μέθοδος έν περιλήψει καθωρ(ζετο όπό τοϋ άκο

λούθου διστ(χου.

Littera gesta docet, quid credas allegoria.
Moralis quid agas, quid speres anagogia.

13.

•Η Μεταρρύθμισις ένεκα(νισε νέαν περ(οδον έν τfi Έρμηνεuτικfi,

-200λόγω τοϋ δτι οι Διαμαρτυρόμενοι άπορρ(ψαντες τήν έκκλησιαστικήν

παρ~δοσιν ~ρριψαν δλόκληρον τό βάρος εtς τήν Γραφήν, αότήν και
μόνην έξάραντες ώς τrηγην της χριστιανικης διδασκαλ(ας και τijς θε

οπνευστ{ας αότijς έξ ίσου πρός την Ρωμαιοκαθολικηv 'Εκκλησίαν &ν
τεχόμενοι. Μολονότι δέ έδέχοντο καl μυστικήν τινα ~ννοιαν έν ταίς
Γραφαίς, εlχον περi. πολλοί> την κατά γράμμα έννοιαν. Κατά τήν περt
σαφηνε(ας δμως τών Γ ραφών δόξαν αύτων κατεπολέμησαν τήν dvέ

καθεν έν τft Έκκλησ(~ κρατοΟσαν άρχfιν των έρμηνευόντων τάς Γρα
φάς κατά τήν έκκλησιαστικην παράδοσιν καi. την δμόφωνον yνώμην
τών Πατέρων την καλοuμένην consensum Patrum καi. άντl της άpxflς
ταύτης εtσήγαyον τήν άρχήν, δτι ή Άγία Γραφη οδσα έν τφ συνόλφ
αότfjς σαφης πρέπει νa έρμηνεύεται δι' έαυτijς (Scriptura sacra sui
ipsius legitima intcrpres). Ή ~ννοια της τελευταίας ταύτης ά:pχfjς εt
ναι δτι διά τά άσαφη καt μάλλον συνεπτυγμένα χωρ(α της Γραφης
δέον νά προσφεύγn τις είς τά μaλλον ά:νεπτυγμένα καl σαφέστερα

παράλληλα χωρία τflς Γ ραφflς καi. διά της άντι~ολfjς πρός ταΟτα νά
έπιδιώκεται ~ άποσαφήνισις των πρώτων. Έδέχθησαν έν τούτοις καί
οί Διαμαρτυρόμενοι κατ' άρχάς καt τήν έρμηνείαν κατά τόν κανόνα
τijς π(στεως, ώς αδτη διετυπώθη είς τό σύμ~ολον της πίστεως καί εlς
τά ίδια αύτών συμ~ολικa βι~λ(α, άτινα κατ' αύτοuς ά'πέρρευσαν έξ
δρθfjς έρμηνείας της Γρaφης. Πάντως διά της άπορρ(ψεως της κατά
τήν έκκλησιαστικήv παράδοσιν έρμηνείας της Γραφfjς διεκηpύχθη ~
άρχη καθ' ην οόχi. ~ Έκκλησία καθορίζει τ(~ Γραφη διδάσκει, &λλ'
~ Γραφή καθορ(ζει τ( πρέπει νά διδάσκηται έν τft Έκκλησί~.

14.

Αί νέαι αύται άρχαi. συνετέλεσαν εtς τό νά άνατιτυχθfi ή φιλο·

λογική έρμηνε(α της Βί~λου, έκρ(θησαν δέ έλευθέρως καl τά iεpa

κείμενα, έπόμενον δέ ~το, έφ' δσον άπεσείσθη δ φραγμός της έκκλη·
σιαστικflς παραδόσεως και δ δδηγός της συμφωνίας των Πατέρων, νa

σημειωθωσι καt νέα βήματα έλευθέρας των Γραφών σπουδijς. Οtnως
έδημιουρyήθη ρεϋμά τι, το δ'Ιtοίον ά'πώθησεν δλοτελως τήν κατά τήν
'Παράδοσιν δογματικην μέθοδον καί f]ξ(ου, δτι δ έρμηνεuτfις οόδέν

άλλο δέον νά έχn ύπ' δψει έν τfi έρμηνεί~ 'Ιtαρό: μόνον αότάς τάς
λέξεις τοϋ κειμένου, μη προκαταλαμ~ανόμενος U'ΠΟ οόδεμιάς δοyμα
τικης 1τροϋποθέσεως, μήδ' αότον τον κανόνα της πίστεως λαμ~άνων·
ύτt' δψιν. 'Από τοί} σημείου αύτοϋ μέχρι τοϋ να τίθεται το 1tεpιεχδ.

μενον της Γραψης καl ύπό τό κριτήριον τοϋ άνθρωπίνου λόγου καί

κατ· αύτο "ή Γραφη νά περικόπτεται

fi

καt νά παρερμηνεόηται, δέν

ύπελε.ί1τετο παρά μόνον εν βημα. Οϋτω προηλθε καί "ή ορθολογιστι

κή έpμηνεία της Γραφης, καθ' ~ν "ή Γραφη "ήρμηνεύετο κατά τοιοϋτον
τρότtον, l.)στε νά μη εύρίσκεται εtς άντίθεσιν πρός τόν όρθοv λόγον.

Συναφείς τtρδς αότi]ν fJσαν καt αί έρμηνείαι αί ύ'Πο διαφόρους φι
λοσοφικό:ς προκαταλήψεις γενόμεναι, καθώς καί fι ύπό τοϋ Καντίου

καί τοϋ

Fichte ύ'Ιtοστηριχθείσα μέθοδος, καθ· flν αt Γραφαt πρέπει

νά έpμηνεύωνται καί έναντίον τής έννοίας,

f)v

έσκόπουν νά έκφρά·

-201σοuν οί ιεροί συγγραφείς, άρκεί δια της έρμηνε(ας ταύτης νά άπο

δίδεται ~νvοια άνταποκρινομένη πρός τας ήθικας άπαιτήσεις θρη
σκείας .τοϋ καθαροί) λόγcυ. Ύπό τας Fοπας ταύτας καί τι 'ΙtΕρί θεο
ττνεuστ(ας όρθή έκδοχή έπλήγη θανασίμως, αι περί όπερφuσικών δέ
γεγονόιrων άφηγήσεις της Γ ραφης είτε έθεωρήθησαν ώς έv έπιγνώ
σει πλάσματα, είτε έπενοήθη δι' αύτα τι λεγομένη προσαρμοστική

θεωρία, καe· ~ν ταϋτα άποτελοΟσιν άφηγήσεις προσηρμοσμένας έκ
σuγκαταGάσεως είς τaς τοG όχλου δοξασίας καί πεποιθήσεις. Τοιαύ

τη μέθοδος είναι καί ή μuθικη έρμηνεία τοϋ

David Strauss,

καθ' ~ν

τα όπερφuσικα γεγονότα της Βίeλοu είναι προϊόντα αύτομάτως πως
μυθΟ'!t'λαστοόσης φαντασίας τών πρώτων γενεών. Παραλλήλως δμως
όπηρξαν καί οι συντηρητικώτεροι διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι,

ot

έ

χόμενοι των περι όπερφuσικης άτrοκαλόψεως και θεοπνεuστίας θε

μελιωδών τοϋ Χριστιανισμοϋ διδαγμάτων, οtτινες μή παρορώντες και
τόν tδιάζοντα θείον χαρακτηρα τώv Γραφών ώς συγγραφών θεο
πνεόστων, υΙοθέτησαν τήν κατa γράμμα καl ίστορικήν έρμηνείαν

ώς τήν άσφαλεστάτην όδόν πρός κατανόησιν τών Ιερών συγγραφέων,
όδόν τήv όποίαν πρό πολλοϋ εtχον διαγράψει καί άκολουθήσει οι
Άντιοχείς. Εtς τήν Καθολικήν 'Εκκλησίαν άπεκηρόχθησαν μέν αι
άρχαt τών διαμαρτυρομένων, αt καθιεροΟσαι τήν άνεξάρτητοv άπό

της έκκλησιαστικης παραδόσεως έρμηνείαν τfjς Γραφης, έτονίσθη δΕ.
ώς άδιαφιλοvικήτως έρμηνεuτικη άρχή,

fJ

συμφωνία τfίς έρμηνε(ας

πρός τήv όμόφωνον γνώμην τών Πατέρων καί πρός τόν κανόνα της
έκκλησιαστικης παραδόσεως

και διδασκαλίας έν τοίς πιστευτέοις

καί τοίς πρακτέοις. Ή έν Τ ριδέvτφ σύνοδος έν τfi

IΥ

σuνεδρίc:τ αό

της έκήρυξεν δτι της μητρός έκκλησίας ίδιον εtναι νά κρίvn περί
της άληθοϋς έννο(ας καί έρμηνε(ας των Άγίων Γραφών, καί κατέ
κρινε τούς τολμωvτας να έρμηνεόωσι τάς Γραφaς παρά τήν όμόφω
νον σuμφωνίαν των Πατέρων.

15.

·εκ της γενικης ταύτης άνασκοπήσεως 'ltEρl των άνa τοuς αιώ

νας κρατησασων έρμηνευτικών άρχων δυνάμεθα να συναγάγωμεν,

ποίαι αι όρθαι καί έξ έπόψεως όρθοδόξου ένδεικνόμεναι άρχαl της

Έρμηνεuτικης. Καί πρωτίστως κατ' οόδένα λόγον δέον νά παραγνω
ρίζεται τι περί θεοπνεuστ(ας τών ιερών κειμένων δρθόδοξος έκδο·
Ta tεpa βιeλ(α της •Αγίας

χή και προΟπόθεσις της •ερμηνευτικης.

Γ ραφης εtναι θεό'ΙtVεUστα. Τήν θεοπνεuστ(αν δέ δέον να έκλά6ωμεν
ώς έπενέργειαν τοϋ •Αγίου Πνεύματος έπt τοuς άγίους dνδρας, τοuς
χρηματίσαντας συγγραφείς τών βιeλίων της Γραφfiς, έπενέργειαν

δέ μή έκμηδενίζοuσαν τήν προσωπικότητα αύτών μηδέ μετα<&άλλοu
σαν αότοuς εις άσuνείδητα δργανα τοϋ Πνεύματος, οιονεί ε[ς όπο
γραφεϊς καθ' όπαγόρευσιν τοϋ Πνεύματος γράφοντας, άλλ• ώς φω
τίζουσαν αύτοuς καί έξuψοϋσαν τάς δυνάμεις· αύτών, ώστε κατa τόν
ίδιον ~καστος χcχρακτηρα καί κατά 'Ρό ίδιον ~καστος δφος νά σuy

γράψn και διατυπώσn άλαθήτως τήν θε(αv άλήθειαν, ην αύτός πρώ-

-202τος δ σuγγpαφεuς διά των (δ(ων λογικών και πνευματικών δυνάμε
ων προσφκειώθη και κατέστησεν ίδιον κτfj μα. Τήν θεοπνεuστ(αν δέ
τfjς Γραφijς δέον νά δεχθώμεν καθ• &tαντα αύτfjς τά τμήματα, χω
ρις νά τcεριορ(ζωμεν αότήν εις μόνα τά τfjς -π(στεως δόγματα και
τοUς κανόνας τijς κατά Χριστόν θεοσε<&οϋς βιοτfjς, ώς -πολλοl και

των διαμαρruρομένων άλλά και των ρωμαιοκαθολικών τινές όπε
στήριξαν. Μ(α τοιαύτη άρχή δύναται νά δημιουργήσn ΟΟιαρχ(αν, δι

ότι οόδέν άσφαλtς κριτήριον και οόδεtς καθωρισμένος κανών όπάρ
χει, έπt ήj βάσει των δπο(ων νά καθορ(ζεται βε!α(ως, τ( άφορ~ εις
τήν π(στιν και τήν ήθικην και τ( οόχ(, τοσούτct> δέ μcΧλλον lSσct> άπο
κάλυψις και lστορ(α εtναι άρρήκτως συνvφασμένα. Τά Ιστορικά γε

γονότα και αt διδασκαλ(αι τοϋ Κυρίου ά'Ιtοτελοϋσιν άδιάσπαστον
σύνολον, δμοιον πρός τόν liρραφον αότοΟ χιτώνα, τόν μη διαιροό

μενον liνευ κινδύνου νά καταρρακωθfi. Tijς θεοπνευστ(ας έκτεινο
μένης κυρ(ως εις τά νοήματα, τοϋτο μόνον δυνάμεθα νά εlπωμεν
ώς πρός τάς λέξεις τοΟ tεροΟ κειμένου, δτι fι ά'Ιtό τοΟ Πνεύματος
Ι!λλαμψις ένέπνεε τόν θεόπνευστον συγγραφέα, tνα πρός διατύπω
σιν τοΟ νοήματος, έκλέξη έκ τοΟ ιδ(ου αύτοΟ λεξιλογίου τάς έπιτυ

χεστέρας λέξεις. Πάντως fι γνώμη τινών διαμαρτυρομένων έκλα<&όν
των τήν θεοπνεοοτ(αν καί εtς αύτάς τάς λέξεις, gτι δΕ και εις τάς
στ(ξεις έκτεινομένην, ην άπεδέχθησαν κα( τινες των Καθολικων, δέν

σuμ<&ι<&άζεται οΟτε πρός τάς μεταφράσεις τοϋ iεροΟ κειμένου, τάς
δπο(ας άνέκαθεν έπέτρεψεν fι Έκκλησ(α, οΟτε πρός τάς διαφόρους
γραφάς, τάς έκ σφαλμάτων των άντιγραφέων δημιουργηθε(σας, και
τάς δπο(ας fινέχθη ώς άeλα<&είς τfjς έννοίας τοϋ κειμένου

1'J

θε(α Πρό·

νοια. ·Ωσαύτως fι θεοπνευστ(α τfjς Γ ραφης d:ναφέρεται εtς αότήν κατά
τόν χαρακτfjρα ταύτης ώς βι<6λ(ου θρησκευτικοΟ, περιέχοντος άληθε(

ας τfjς θε(ας 'Αποκαλύψεως, ΟΟιαφερομένας εtς τήν ψυχικήν σωτηρ(αν
των d:νθρώπων. •Η Γραφή διδάσκει θρησκε(αν, οόχl έπιστήμην, φu
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fJ

σιογνωσιαν τ. g,
άστρονομ(αν
tατρικήν κλπ. Συνεπως εις τάς
ποιητικάς έκφράσεις αότfjς, εις iiς όπό d:vθρώπινον gνδυμα όποκα
λύπτονται θείαι άλήθειαι, τό μΕν lνδυμα μένει άνθρώπινον, τό βά

θος δΕ τό όπ' αύτό εtναι fι άλάθητος και αιων(α άλήθεια. Οδτως, δ
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ταν δμιλfi ή Γραφη περί τοΟ θεοΟ άνθρω'ltΟ'Παθως
περί τfjς φύσε
ως καί των φαινομένων αότfjς κατά τάς συγχρόνους περι αότων έκ
δοχάς, μολονότι αt έκδοχαt αδται δύναται νά εtναι πεπλαvημέναι,
όπ' αότάς έκφράζονται άλήθειαι άλάθητοι και θεόπνευστοι. Τό Ι!ν
δuμα εtναι παλαιόν, άλλ' ή όπ" αύτό άλήθεια αtων(α και άλάθητος.

16.Κατά ταϋτα τά βι!λ(α τfjς Γραφijς, προκειμένου νά έρμηνευθωσι
και κατανοηθωσι, καθιστωσιν άνcrγκα(αν τήν προΟπαρξιν όποκειμενι·
κών τινών δρων ιδιαιτέρων, πνεuματικης τινος διαθέσεως τοΟ έρμη·

νεuτοϋ,.liνευ των όποιων και tι χρησιμοποίησις των καλυτέρων έρμη

νεuτικών μεθόδων καθ(σταται d:τελεσφόρητος. Έν liλλαις λέξ,εσιν δέ·

ον νά προϋπάρχη πνευματική τις συγγένεια μεταξu τοQ έρμηνεuτοΟ

-203καί τών πρός έρμηνειαν προκειμένων βι~λ(ων τijς Γραφfjς. Τό καθα·
ρώς θρησκευτικόν περιεχόμενον τών βι~λιων τοότων άπαιτεί νό: προΟ·
πάρχη παρό: τφ έρμηνευτft·θρησκευτική τις αίσθησις καί θρησκευτι·
κόν ένδιαφέρον, έγγενώμενα παρ• αότCf> διό: άκμαίας θρησκευτικfις
ζωης:Όπως δ φιλόλογος,δ έπιδιδόμενος φέρ" ειπείν εις την έλληνικfιν
φιλολογ(αν, πρός κατανόησιν αότijς δέον νό: εtναι πεπροικισμένος
διό:

πνεόματος

ένδιαφέροντος

καλαισθητικοG

και φιλοσοφικοG,

δπως προς έκτ(μησιν και άπόλαuσιν μοuσικης τινος άρμονίας δέον
ό κρίνων και <iκροώμενος ταότης νό: ~Χ!Ι έπαρκώς άνεπτυγμένον τό
μουσικόν αίσθητήριον κλπ., οδτω και δ θεολόγος, δ ένδιατρί~ων εlς

κατανόησιν της Γραφης, δέον νό: κυριαρχηται ό:rτό πνεόματος croμπcx·
θείας πρός την βι~λικην γραμματείαν, νό: l!χn αtσθανθft την έκ της
Βί~λου έπίδρασιν και διά βίου άγνοG και άγ(οu, νά l!χn κεκαθαρ·

μένον τόν νοϋv, ίνα εtvαι είς θέσιν νό: διεισδόn διό: τοG πάσης ά·
χλόος άπηλλαγμένοu διανοητικοG όφθαλμοG εtς τό: βάθη τοQ βι~λι·
κοG κειμένου. Κατό: τοGτο ή ίιπό της Έκκλησίας και τών Πατέρων

έξαρθείσα πάντοτε άπα(τησις, ίνα ή Γραφη άναγινώσκηται καl με·
τά Πνεόματος •Αγίου και έν τ4) έκ τοQ Πνεόματος φωτισμφ έρευ·

νaται, tσχόει τά μάλιστα διά τόν έρμηνεuτήν αότfις.

17.

Έξάλλου δέν πρέπει νά λησμονfιται, δτι τό: [ερό: ταGτα βι6λ(α,

ένέχουσι διά τό παρόν έντελώς διάφορον σημασ(αν mχρ· έκε(νην την

όποίαν Ι!χουσι τό: άλλα συγγράμματα τijς <iρχαιότητος. Και τά τε·
λευταία ταGτα καί tδίctι τά κλασσικα δόvανται νά ~χωσι σημασίαv

τινa και διό: την παροϋσαν ζωfιν τfις άνθρωπότητος, διό και πρέ·
πει νά καλλιεργfιται ή σπουδή των. Γενικώς δμως ή σημασία των
εtvαι ίστορικη· καl ή έπίδρασίς των έπl τοQ σημερινοQ κοινωνικοϋ

και οtκογενειακοϋ βίου εtναι περιωρισμένη και δλως Ι!μμεσος. τα
συγγράμματα δμως τfjς Βί6λοu ένέχουσι μεγάλην σπουδαιότητα διό:
την Έκκλησίαν και τοuς πιστοός, ώς άποτελοGντα μετά τfις πρός

κατανόησιν αότών καθοδηγοόσης άποστολικfις παραδόσεως την mι·
γην και τόν κανόνα τfις 'J((στεως και διατελοGσιν εις ltμεσον σχέσιν
οό

μόνον 'Ιtpός

ζωfιν

τών

την

ό:rόμων

έκκλησιαστικην
τών

ζωήν,

άποτελοόντων

τό:ς

άλλά

και

πρός την

χριστιανικάς

κοινω·

ν(ας. Εtναι ή βάσις τών θρησκευτικών των πεποιθήσεων, ή ot·
κογενειακη δέ και κοινωνική μας ζωή, τό: ~θη μας, cxύrot οι
νόμοι τfις
γα

μέρος

~άσθησαν

πολιτείας,
έπt
είς

τών
ήμ<Χς

έν τfi

ό'ltO(Q: ζώμεν,

άντιλήψεων
διά

τών

καί

βασίζονται

άληθειών,

συγγραφών

κατά μέ·

α'ίτινες

τοότων.

και

μετε6ι·
αότός

6 έρμηνευτής διατελεί όπό τήν έπίδρασιν τijς ζωijς ταίιτης, εtς
ην έμπνέοuσι τό: όπ" αότοG έρμηνευόμενα βι6λ(α, καί εόρ(σκει έν
αότοίς την βαθυτάτην Lκανο'Ιtοίησιν διό: την tδίαν του πνευματικήν
ζωήν. Μετό: τοG οφειλομένου λοιπόν σε~ασμοG δέον νa άπτηται τοG
Ι!ργοu αότοG άπο~λέπων οό μόνον εις την διακρ(6ωσιν τοG νοή
ματος τών βι6λ(ων τοότων, άλλό: καί εtς την άποσάφησιν και έπαρ·

-204κfj άνάπτuξιν των συνεπτυγμένων tδεών, ~στε δ δλος πλοίΥrος τοϋ

περιεχομένου αύτών να προ~άλληται πρός κοιvήν των &ναγνωστών

και &:κροατών ώφέλειαν. 'Εξετάζων δέ τό περιεχόμενον της Βίβλου
έν σχέσει και πρός τάς ποικ(λας τάσεις και &vάγκας τοο παρόντος,
θa τον(ζn καί την πρακτικην σπουδαιότητα διά την τρέχουσαν ζω
ήν. Πολλά τμήματα της Γραφijς fχοuσι γραφij δι' εtδικάς αίτίας εtς
έπi μέρους πρόσωπα καί έκκλησ(ας, όπδ είδικάς σuνθήκας και και
ροός, έvέχουσιν δμως λόγφ τijς φύσεως των έν αότοίς λεγομένων

καί δλως γενικδν χαρακτηρα, έπιδέχονται δέ και γενικην έφαρμο
γην εις πάντα χρόνον και εlς σο~αρωτάτcχς σχέσεις τfjς ζωfjς, έάν

καταvοηθώσιν όρθώς. ·ο έρμηνευτης έμμένων πάντοτε εις την άv
τικειμενικην ~ννοιαv τοΟ κειμένου δέον νά έκθέτn την βι~λικήν δι
δασκαλ(αv άποβλέπων καί είς τάς πολλαπλcχς ώφελε(ας, αtτινες έξ

αύτijς θά προέλθωσιν εις τό έκκλησιαστικδν πλήρωμα καt εις την

σύγχρονον ζωήν. Τό fργον τοuτο

κuρlως έξυπηρετεί

fJ

λεγομένη

πρακτικη έρμηνε{α, tι μάλιστα οδσα έν χρήσει άπό τοu liμβωνος,
άλλa δέον εtς τό f.ργον τοϋτο νά όποβοηθijται ή πρακτική έρμηνεία
όπό τijς έπιστημονικijς.

18.

Και αδτcχι μέν αt έρμηνευτικαι προΟποθέσεις έπιδάλλονται δπό

τfjς φόσεως και τοΟ χαρακτηρος των ίερών βιβλίων ώς θεοπνεόστωv

και γραπτών μνημείωv της θεlας άποκαλόψεως. Δεδομένου δέ, δτι
τό: βι~λ[α ταΟτα παρεδόθησαν έξ &:ρχijς είτε εις την ·ιοuδαϊκήν σuνα
γωγην είτε είς την 'Εκκλησίαν ώς τμijμά τι της εις αότό:ς δπό τών
tεpων των συγγραφέων διό: ζώσης διδασκαλίας, f1τις ά:πετέλεσε καί

την έν τfi Έκκλησ(~ ζώσαν &ποστολικήν, ~ την όπό τijς συναyωγijς
εlς αίπήν διαβι~ασθείσαv προφητικην παράδοσιν, πάντοτε δέ

f1

τε

σuναyωγη κcxl πρό παντδς ί) Έκκλησ{α έσποόδασε μετά τοQ α(ποϋ
συνεχώς ένδιαφέροντος τό: βιβλtα ταΟτα, όρθώς καταvοήσασα αό

τό: δπδ το φως τijς κατά τόν χρόνον της δη μοσιεόσεως τοότων ζώ
σης lτι παραδόσεως των σuγγραψάντων αύτά, εtναι κατά κανόνα
όρθή ή έρμηνεuτικη &ρχή της τε όρθοδόξοu και ρωμαιοκαθολικijς

Έκκλησ(ας, καθ• ~ν ή Γ ραφη δέον νά έρμηνεόεται κατά την έν τft
Έκκλησί<cτ άποστολικήν παράδοσιν καί την όμόφωνον σuμφωνιαν τώv

Πατέρων, την διαμορφωθεϊσαν δπό την παράδοσιν ταότην. •Η άρχη

αϋτη &:φο~ κuρ(ως εις τό: δογματικά χωρ(α τijς Γραφijς, καθώς και
εtς τό: άναφερόμενα εις την όρθήν βιοτήν, τά θεωροόμενα ώς άπα
ραιτητα είς την τών ψυχών σωτηρίαν και &ποτελοΟντα τόν lκπαλαι
παραδεδεγμένον κανόνα π(στεως καt εδσεβε(ας. Εtς τάς έπί μέρους

έρμηνεuτικό:ς γνώμας και έκδοχό:ς τών Πατέρων, δόναται ό έρμη·
νεuτής νό: διαφωνft, άρκεί μόνον νά μή άντιπιπτn fν τινι είς τόν
μνημονευθέντα κανόνα της πιστεως και τijς εόσε~ε(ας. και έν ταϊς

είς δογματικa χωρία άναφερομέναις έρμηνε(αις των Πατέρων, έφ'
δσον αδται έγένοντο παρέργως καt κατ• έφαρμογήν, ώς σuμ~α(νει
'tοίπο έν ταϊς fιθικαίς αύτών δμιλ(αις, καί δέν άποτελοϋσι προϊόντα
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γραφέων, ώς τοϋτο γίνεται δπό των Πατέρων εtτε έν ίδίοις έξηγη
τικοϊς συγγράμμασιν είτε έν ταϊς δογματικαίς αuτων πραγματείαις,
καθως καί εtς τά tσrορικά καί δευτερεύοντα ζητήματα !χει δ έρ

μηνεuτής πάσαν έλευθερίαν μη λησμονων μόνον τό τοϋ Παόλου ~μό
νον μή την έλευθερίαν εtς άφορμήν ήj σαρκί, άλλά διά της άγάπης
δουλεύετε άλλήλοις» (Γαλ. ε'

13)

καί άποφεύγων πάσαν της έλευ

θερίας κατάχρησιν πρός άκαιρον έπίδειξιν tδίας όξυνοίας fι πρός ά
γέρωχον περιφρόνησιν των πρότερον ύπ' άλλων ειρημένων, χρησι
μοπόιων δέ μόνον αίιτην μετά πάσης τατιεινοφροσύνης πρός διευκρί
νισιν έκείνων, οσα τυχόν άνθρωπίνως διέλαθον τήν προσοχην των
προγενεστέρων του.

19.

Έν συνδυασμίi) πρός τάς μνημονευθείσας άρχάς, έφ' οοον δ

έρμηνευτής κύριον καΙ. θεμελιώδη σκοιrτόν έπιδιωκτέον δέον νά ~Xn
τήν διακρίι5ωσιν της έννοίας, τήν δπο(αν δ ίερός συγγραφεuς ήθέ

λησε και προέθετο νά έκφράση διάτων λέξεων τοϋ κειμένου, δέον
νά έξαρθfi εlς κυρίαν της ίεράς Έρμηνευτικης μέθοδον έρμηνείας
ή γραμματικοϊστορική, ή ύπό της Άντιοχειανης Σχολης εισαχθείσα

έν τfi 'Εκκλησί~. Καί τό μέν έπίθεiον γ ρ α μ μ α τ ι κ ή
τήν μορφην
ρ ι κή

f\

άφορ~ εtς

τό ε{δος της ίεράς συγγραφης, τό δέ έ'Ιt(θετον

ι σ τ ο

άφορ~ μάλλον εlς τό περιεχόμενον αότj]ς. Καί ώς 1tρός μέν

τήν μορφήν τό πρώτον και κύριον σημείον εtναι ή λέξις ώς fκφρα
σις της σκέψεως. ·Η ·ιερά ·ερμηνευτική άξιοί παρά τοϋ έρμηνευτοϋ

δύο τινά, α) νά διαtφιι5ώση οδτος έν τίνι έννο(~ καί σημασί~ έχρη
σιμοποιήθη ή λέξις ύπό τοϋ ιεροϋ συγγραφέως και β) να διακρι

ι5ώση οδτος τήν άρχικήν μορφήν, ύφ' tjν ή λέξις έξϊlλθεν έκ τοϋ κα
λάμου τοϋ συγγραφέως, (μήπως δηλαδη δ ιερός συγγραφεuς lyρα
ψεν άλλην λέξιν

f\

άλλον τύπον λέξεως και όπό των ά:ντιγραφέων

ή λέξις παρεποιήθη).

20.

Καί διά μέν τό πρώτον lργον αύτοϋ δ έρμηvευτής πρέπει νcΧ

κατέχη. δσον τό δυνατόν τελειότερον, τήν πρωτότU'Ιtον γλί1Jσσαv, εtς
tjν συνεγράφη τό έρμηνευόμενον βιι5λίον· πρέπει νά γνωρίζη τήν
γραμματικήν καί λεξικολογικήν σύνταξιν και διατύπωσιν τοϋ έρ
μηνευομένου βιι5λ(οu καί τοσούτφ μάλλον δσφ αt γλωσσαι, είς &ς έ

γράφησαν τά πρωτότυπα των Γ ραφών είναι γλωσσαι δύσκολοι, κα
τά τό πλείστον νεκραί καί πλούσιαι εlς Ιδιωτισμούς. Δια δέ τό δεύ
τερον lργον αίιτοϋ δέον νά συνδυάζη μετά της έρμηνείας των λέ

ξεων και τήν κριτικήν έξέτασιν τοϋ κειμένου, τοϋτο δ' άτιοτελεi ά
τrαίτησιν της ·ι ερaς ·ερμηνευτικijς τονιζομένην ότr' αότijς Ιδιαιτέ
ρως, λόγφ των τrεριπετειων, άς ότrέμεινε κατά καιροι'Jς τό tερόν κεί

f\
f\

μενον. Δεύτερον σημεiον άvαφερόμεvον εlς τήν μορφήν
τό είδος
τijς tερaς συγγραφijς εΙ ναι ή ρ η τ ο ρ ι κ ή δψις αότης
ή μορφη
της συνθέσεως, διά τijς δτrο{ας δ συγγραφεύς έξέφρασε τό:ς σκέψεις
ΤΟυ, οδτως &τε γεννάται ΤΟ έρώτημα, έav

'I')

φράσις δέον

vcX

έκλη-

-. 206Ψθfi κυριολεκτικώς η καταχρηστικώς· έcΧν δέον νά έρμηνευθfi κατά
γράμμα η μεταφορικως καί εtκονικώς, έν πραγματικft η έν συμ<6ο
λικfi έννο(f,_Χ. Έν lΧλλαις λέξεσιν, f) κατά γράμμα έρμηνεία δΕν άπο
κλε(ει τήν dλληγορικήν έρμηνε(αν, d:λλά περιορίζει αότήν εtς τά
πράγματι dλληγορικώς λεγόμενα έν τft Γραφfi.

Al

παραfιολαί έπί

παραδε(γματι νοοϋνται dλληγορικώς. Δέν gπεται ομως έκ τοότου

δτι καt πάν τό έν τfi Γραφfi δόναται νά dλληγορηθfi. Πρfιλ. όπερ
<6ολάς tν τfi &λληγορίf,Χ των παραδολών ζεόγη fιοών πέντε
α( πέν
τε αίσθήσεις 11 'Ή δόο δηνάρια

=

=

αί δόο διαθηκαι. Έν τfi Γραφfi

χρησιμοποιοϋνται πολλαπλοί τρόποι έκφράσεως και παραστάσεως
των νοημάτων. ·Ως έκ τούτου δέ

f)

θεμελιώδης άρχη πρός δρθην έρ

μηνεlαν τών •Αγlων Γραψων, καθ' f)ν δέον νά tκζητηται

f)

κατά

γράμμα η 6:μεσος fννοια τοΟ κειμένου, δέν άποκλε(ει οΟτε τήν άλ
ληγορικήν έρμηνε(αν οΟτε τήν δογματικην οϋτε την ήθικήν οϋτε τήν

ό:vαyωγικήν tκεί δποu αuται ένδεtκνννται και έγχωροί3σιν. Τό λα
τινικόν δ(στιχον, οδτινος έμνημονεύσαμεν:

Littera gesta docet, quid credas allegoria
moralis quid agas, quo tentas (speres) anagogia
€χει βάσιν, και f) τοιαύτη δια{ρεσις ούδέν θά εtχε τό liτοπον, tιiv
ήδύνατο να voηθfi ώς διάκρισις γενομένη κατά τα διάφορα άντικε(
μενα τfjς Γραφfjς, τα μέν ίστορικά, τά δέ δογματικά, ά:λλα ήθικά
και 6:λλα εtς τήν μέλλουσαν έλπίδα άναγόμενα. Τό liτοπον ~γκει
ται κυρίως εtς τό νά έκζητώμεν τοί) αότοί} χωρίου τετραπλfjν fν

νοιαν. Όμο(ως δέν δυνάμεθα ν· d:ποκλε(σωμεν την κατ' έφαρμογήν
~ννοιαν,

f)

όποία 6:ποτελεί τήν βάσιν τfjς πρακτικfjς λεγομένης έρ

μηνε(ας, τijς μόνης καταλλήλου διά τήν άπ' liμδωνος χρfjσιν τfjς
Γραφfjς. Κατ' αότήν διακρι<6ο0μεν μέν τήν κατa γράμμα ~ννοιαν
τοΟ κειμένου, συνά:γομεν ομως καt τάς έφαρμογάς, τcΧς όπο(ας τό

νόημα τοϋ κειμένου δύναται νa ffχn έν τfi καθ' ~μέραν ζωfi. Τρ(τον
σημείον, δπερ δέον να προσέχn ό έρμηνεutης έν τfi χρήσει της κα
τά γράμμα έρμηνείας, εtναι τό εtδος της γραμματε(ας, εtς τό δ

ποίον dνήκει τό έρμηνευδμενον βι~λ(ον. Εtναι ιστορικόν βι<5λ(ον, δη
λαδή ~ εtναι ποιητικόν, ~ εtναι διδακτικδν; Καί εtς μέν τήν κλασσι
κήν γραμματείαν δυνάμεθα εύχερώς νά κατατάξωμεν τα διάφορα
συγγράμματα καθ' ώρισμένας τάξεις. ΕLς τήν Βι<5λικήν δμως γραμ
ματε(αν τοϋτο καθίσταται δυσεπίτευκτον. Διότι lκαστον βιfιλ(ον ά

ποτελεί κατά τό μάλλον και f)ττον μίγμα των διαφόρων στοιχε(ων.

Έντεϋθεν δέ εtναι όποχρεωμένος ό έρμηνευτής νά έξετάζrι τό βι·
fιλ(ον τό έρμηνευδμενον οό μόνον κατά τό .σύνολον αότοΟ, dλλά

καί κατά τα διάφορα αότοΟ χωρ(α. Δέον νά έρευν~ έάν τό χωρ(ον εt
ναι tστορικοποιητικόν

f\

ποιητικοίστορικόν η διδακτικοτιοιητικόν. Ύ

πάρχει δέ έν τf1 βιfιλικfi yραμματεί~ και στοιχείδν τι, οπερ οόδαμοΟ
άλλαχοΟ άπαντ~. και τοϋτο εtναι τό Π ρ ο φ η τ ι κ ό ν. Ή κατανόη
σις δέ

και έρμηνε(α τοΟ στοιχείου τούτου παρουσιάζει σο<5αρω-
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νη νό: θέτn εtς χρησιν tδιους καί εtδικούς κανόνας καί άρχάς έρ
μηνείας.

21.

Τό έπ(θετον

ίστο ρ ι κή

(έρμηνεία)

άναφέρεται γενικώς

εtς τό 1tεριεχόμενον της Γραφης. Καί δή, α) τό τcεριεχόμενον έκά
στου βιfιλ(ου της Γραφης εtναι ιστορικόν, καθ' δσον έξαρτ<iται έκ
των προσω'Ιtικών χαρακτηριστικών των καθ' ~καστον συγγραφέων.

Διά τήν κατανόησιν των έπί μέρους χωρίων, καθώς και τοϋ yενι
κοϋ τcεριχομένου και της yενικfjς τάσεως βιfιλ(ου τινός, άπαιτεί
ται νό: yνωρ(ζωμεν τόν συγγραφέα του κατά τήν mευματικήν του
tδιοφuίαν. παν δ,τι δύναται νά συντελέσn εtς τό νά λάfιωμεν

yvf.iJ-

σ(ν τινα τcερί ταύτης, δέον νά τό lχωμεν όπ" ιsψει· flτοι τόν τότcον
της γεννήσεώς του, τήν άνατροφήν f)ς ~τuχε τcαρά τών γονέων του,
τήν θέσιν καί τόν χαρακτηρα τούτων, τήν οLκοyενειακήν ζωήν έν

τfi δπο(~ δ συγγραφεύς άνετcτύχθη, τήν τcαίδευσ(ν' του, τά διάφορα
συμfιάντα τοϋ σταδίου του, τόν χαρακτijρα του. Έφ' δσον δε τά
βιfιλ(α, περί δ: άσχολείται ή έρμηνε(α και διά την έξήyησιν των
δτcοίων

ή {ερα

·ερμηνευτική

παρέχει άρχάς και κανόνας, εtναι

κατά τό 1tεpιεχόμενόν των θρησκευτικά κατ' οι)σ(αν, δ έξηyητής

όφείλει νά έπιχύσn φώς έπί τijς ένδοτέρας ζωης των βιΘλικών συγ
γραφέων και κατά τό δυνατόν νά δείξn ψυχολοyικώς πώς ~ θρη

σκευτική των συνείδησις έ1tέδρασεν έπί τοϋ τρόπου της σκέψεώς
των. β) Τό περιεχόμενον τών βιfιλίων της Γραφi]ς εtναι ιστορικόν

ώς δεχθέν τήν έπίδρασιν της ζωi]ς τοϋ λαοϋ, έν μέσφ τοϋ δ'ΠΟ(ου
δ συγγραφεύς έκάστου τούτων συνέθεσε τό ~ρyον του. Τό φυσι
κόν περιΘάλλον της χώρας, έν τfi όπο(<ϊt δ συγγραφεύς ώς dτομον

άνiiκον εLς ώρισμένον ~θνος άνεπτύχθη, τά κοινωνικά flθη τοϋ λαοϋ
του, ο{ τijς πολιτείας θεσμοί, α{ πολιτικαί και έκκλησιαστικαl δι
ατάξεις, δ γενικός χαρακτήρ τοϋ ~θvους του, 'Πάντα ταϋτα δέον

νά ώσιν όπ' δψει τοϋ έρμηνευτοϋ, tνα εtναι εtς θέσιν νά κατανοft
όρθώς τό περιεχόμενον ένός έκάστου βιΘλ(οu, άνήκοντος εις τήν
yραμματε(αν, τοϋ έξ οδ προηλθεν ~θνοuς. Οδτω τό ·εfιραϊκόν

l-

θνος, δ έκλεκτός λαός τοΟ θεοϋ, όπό πολ{τεuμα θεοκρατικόν κυ

fιερνηθε(ς, εtχε χαρακτf\ρα

καθαρώς

θρησκευτικόν. Καt οί συγ

γραφείς αότοϋ, ώς έκπροσωποϋντες τήν όψ(στην διανοητικήν δρά

σιν τοϋ :'Έθνους, εtς τάς σuyyραφάς αότών διηρμήνευσαν τήν θρη
σκευτικήν συνε{δησιν τοϋ lθνους των καί ένετύ'iτωσαν εlς τήν δλην
έθνικi)ν yραμματε(αν αότοϋ θρ'Ι'Jσκεuτικόν χαρακτijρα. Υ) Τό πε
ριεχόμενον έκάστου βιΘλίου της Γραφi]ς εtναι ιστορικόν ώς δια
τελοϋν όπό τούς δρους καί τάς περιστάσεις της έποχης, καθ· ην
σuνεyράφησαν.

•Η

Βιfιλική

Γραμματεlα,

δπως

καl πciσα dλλη

Γραμματεία lθνοuς τινός οΙουδήποτε, διατελεϊ όπό τήν έπlδρασιν
της Ιστορίας τοϋ λαοϋ. 'Επειδή δέ ή ζωή λαοΟ τινος δΕν παραμένει
Ιστορικώς μεμονωμένη, οδτω και αt συνθfjκαι τijς tοuδα·ικης ζω-
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πολλά:ς έπόψεις tτιέδρασαν έπί των μορφών τfjς ιοuδαϊκης ζωης,

περί τό τέλος δ. αύτf1ς, δτε δ ιόuδα'ίσμός διετέλει έν παpακμfi, έ
πέδρασε καί δ έλληνικός κόσμος. Τaς έπιδράσεις ταUτας άσuναι
σθήτως όπέστησαν καί οί

ιεροί

συγγραφείς.

Πολλαί έκφράσεις

των, έν(οτε δέ και ~ .δλη φράσις αότών κατανοοϋνται ύπό τοϋ έξη

γητοϋ, δταν οδτος θεωρfi έπί μέρους βιfιλ{ον τι έκ τfjς γενικflς ταύ
της έπόψεως.

22. Αδτη εtναι

fJ

γραμματοίστορική μέθοδος τijς έρμηνείας κα

τά τάς θεμελιώδεις αύτijς ciρχάς. τ ων άρχων τούτων ciκολοuθοu
μένων έν σuνδuασμφ πρός δσα εί'Ιtομεν 'Ιtεpl τοϋ ciκραιφνοϋς και
γνησ(οu θρησκεuτικοΟ πνεύματος, οδ δέον νά κατέχηται και δια
πνέηται δ

έρμηνεuτής, θά: fiχωμεν

έρμηνε(αν έ'Ιtιστημονικην ttμα

καί θεολογικήν, εις αότά τά βάθη τοϋ έν ταίς Γραφαϊς γράμμα

τος ε[σδύουσαν καί ciποσαφοϋσαν τάς έν αύτft διδασκαλ(ας.

Τοσαϋτα περt τijς ·ι ερ<Χς "Ερμηνεuτικης 1τpός σuγγραφην δοκι
μ(οu, της δπο(ας 'Ιtpώτη ciπόπειρα παρ' ήμίν δύναται νά θεωρηθft

fJ

όπό τοΟ Διονυσίου Κλεώπα έν τfi έκδόσει της είς τούς Ψαλμούς

έρμηνείας τοϋ Άνθ(μοu, Πατριάρχου Ίεpοσολύι.ιων, συμπεριληφθεί
σα «Εισαγωγή είς τάς θείας Γραφά:ς» τοΟ •Αδριανοϋ. Μετά τόν

Κλεώπαv δ Κωνστ. Κονrογόνης έπισuνflψε στοιχεία Έρμηνεuτικης
έν τft Εtσαyωγfi εις τήν •Αγ(αν Γραφήν, ~ν έν gτει 1859 χάριν τών
·ι εροσπο~στών σuνέγραψεν. ΕLς ίδιον σύγγραμμα ύπό τόν τ(
τλον Στοιχειώδης ·ιερά ·ερμηνευτικη (έv !τει 1902) έδημοσ{ευσε
1τόνημα δ άείμνηστος άρχιε'Ιt(σκο'Ιtος ·Αθηνών Χρυσόστομος, ώς
σχολάρχης της έν ·ιεροσολύμοις θεολογικης Σχολflς τοΟ Σταuροϋ.
.. Αξιον δέ. πολλοϋ λόγου ·εγχειρίδιον ·ιεpiiς ·ερμηνευτικης, έν ε
τει 1921 έξέδωκεν δ ciε(μνηστος Καθηγητi)ς της έν Χάλκη Σχολης
Βασίλειος ·λvτωνιάδης.

Έρχόμεθα flδη είς τi)ν "Ερμηνε(αν ώς πpaξιv κατά τούς κανό
νας της Ί ερcχς Έρμηνεuτικης συντελουμένην.

2. •Eξtfyflαις f) cEQμfl-νelα..

1.

Τά: προϊόντα της έρμηνευτικflς

διαπραyματεύσεώς

δύνανται

νά: άξιο'Π'οιηθώσιν ό1τό πολλά:ς και διαφόρους μορφάς. ΟΟτως δ έρ
μηvεuτi)ς δύναται νά: δε(ξn 1τώς τό έρμηνευόμενον κε(μενοv δέον
vά νοηθfi και άναλόγως τοϋ τρ67tου, τόν δ1τοίον πρός τόν σκοπόν
τοϋτον ~κολοόθησε, καθ(σται:αι γλωσσογράφος f\ σχολιαστή(; f\ δ7tομνηματιστής·

f\

δύναται νά λάf>n την θέσιν τοϋ συγγραφέως και

έξ όνόμαι:ος αύτοϋ εtς liλλην γλώσσαν

f\

έ'ltl τό σαφέστερον λα

λών ν' <brοδειχθfi μεταφράστης η παραφράστης. ΠC:Χσαι αδται αt
μορφαι της έρμηνε[ας άνεmύχθησαν ικανώς διά μέσου των αίώ
νων. 'ΑρχLζομεν ένrαϋθα άπ:ό τά:ς ά'Ιtλουστέρας.
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δλην άπλflν Έξήγησιν των Γραφών άποτελοΟσιν άναμφι.Ι»ό

λως tι μετάφρασις και tι παράφρασις, καίτοι πολύ δυσκόλως δύναται
δ έξηyητης νά εόστοχήση έν αόταίς. Οδτως tι μετάφρασις φαιvεται

μέν ώς άπλούστατος τρόπος άποδόσεως των νοημάτων της Γραφης
άπό τοG πρωτοτύ1tου αότών tδιώματος εtς δ:λλην γλώσσαν ~ εlς αλ.λο
γλωσσικόν tδίωμα, άλλ' εtvαι συγχρόνως και δυσκολώτατος. •Η δυσ

κολ(α συνίσταται κυρίως είς τό δτι δέν πρόκειται νά ά'Π'οδοθώσιν ά
-π:λώς τά νοήματα των tερών συγγραφέων κατα την άνr(ληψιν τοϋ

μεταφραστοϋ, άδιαφοροϋντος δλοτελώς περι της κατασκεuης τοQ λό
γου και της έν γένει έκφράσεως τοG πρωτοτύπου, αλλ• εtς τό δτι ό
μεταφραστής δέον νά παρουσιάσn τούς ίερούς συγγραφείς κατό:

τόν ίδιον ~καστον τρό1tον όμιλοϋντας τά αύτ<Ι, cΧτινα και Αν τφ πρω
το"tύπφ εtς lί:λλην γλώσσαν. Τοϋτο δέ έπιτυγχάvεται ούχl διά μετα
φράσεως έλευθέρας, άλλά διά της κατά λέξιν τοιαύτης. ·ο μετα

φράστης όφείλει οΟτε lΧρθρον τι οΟτε δ:λλο τι μόριον να περικότη,

?χλλ' οΟτε καί διασαφητικάς λέξεις νά παρεμ0άλλn κ~ι δπου πράτ
τει τοϋτο δέον μετά μεγίστης φειδοϋς νά τό πράττn. Όφείλει ώσαύ
τως ~α διαφυλάττn κατa τό δυνατόν άναλλοίωτα τά ρητορικά σχή
ματα καί τούς λεκτικούς ιδιωτισμούς τοϋ tεροϋ συγγραφέως καθώς
καί αότούς τούς τεχνικούς ορους, οϋς χρησψο1τοιεί δ συγγραφεύς

καί έν γένει ν· άποδίδn πιστώς τό δφος τοϋ tεροϋ συγγραφέως. ·Ό
ταν δέ. τις λά0n όπ' δψει, δτι έκάστη γλώσσα lχει τούς tδιωτισμούς
αότης ~ν τε τfi σημασι~ τών λέξεων καί έν τfi συντάξει αύτών καl
καθώς όρθώς παρατηρεί έν τφ προοιμ(φ αίΥrοϋ ό την Σοφίαν Σει
ρ<Χχ έκ τοϋ ·ε0ραϊκοϋ μεταφράσας «Ούκ ισοδυναμεί αύτά έν έαu
τοίς έ0ραϊστl λεγόμενα, και οταν μετενεχθfi εις έτέραν γλωσσΟΟI),
κατανοεί πλήρως τάς δυσκολίας, δ:ς έν οt<ϊtδ~ποτε μεταφράσει άντι
μετωπ(ζει ό έπιχειpων αύτήν. Προδήλως οδτος προ()ποτ(θεται, δτι

πρό πάσης τοιαύτης έπιχειρ~σεως, ~χει πλ~ρως κατανοήσει τό πρός
μετάφρασιν tερόν κείμενον. Δέ.ν δύναται

V'

άρχισn τις μετάφρασιν

πριν ~ έπιδοθfi εις έπιστημονικήν €ρεuvαν τοϋ κειμένου και καταν6ησιν αύτοϋ, ώς αδτη έκτ(θεται έν έρμηνεuτικφ όπομvήματι, περί
οδ θά είπωμεν κατωτέρω. ·Ωσαύτως δ έπιχειρων μετάφρασ(ν τινα,
όφε(λει νά γνωρίζn πλ~ρως καl έπακρι~ως την γλώσσαν, εις τήν
δποίαv πρόκειται νά μεταφράσn τό πρωτότuπον κε(μενον, ώστε νά

εtναι εις θέσιν μετά λεπτότητας και άκρι0ε(ας vά έκλέγη τήν κατάλ
ληλον λέξιν καί φράσιν, f1τις
άνταποκρ(vηται και θά έναρμον(
ζηται πλήρως πρΟς τάς λέξεις καί φράσεις τοϋ πρωτοτύπου. Μετα

e·

φράσεις τών πρωτοτύπων κειμένων της Γ ραψης έπεχειρ~θησαν άπό
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοϋ νϋν δ,τι πλείσται, fι Βρεττανική δέ
Βιlλικη ·εταιρε(α άπό της συστάσεως αύτiiς έξέδωκε πλείστας δσας
και εtς τaς γλώσσας των βαρlάρων και άπολιτ(στων φύλων. Πε
ριοριζόμεθα ένταϋθα ν· άναφέρωμεν τινάς έκ των παλαιών.

Και

τfjς μέν Π. Δ. παλαιά και έπ(σημος μετάφρασις, χρησιμοποιουμένη
ΕΓΚVΚΛΟΠΑΙΔΕΙλ 1ΉΣ θΕΟΛΟΓΙΑΣ

14

-210και ά'n:ό των tερών συγγραφέων τfjς Κ. Δ., εtναι fι των Ο', fι εισα
χθείσα εύθuς έξ ά:ρχης εις χρf]σιν καt έν τfi "Εκκλησ(fιΧ. Tflς δέ Κ.Δ.
λατινικαl μέν τυyχάνουσιν fι παλαιοτέρα γνωστη όπό τό δνομα Ί
τάλα καί fι όπό τοϋ "Ιερωνόμου συντελεσθείσα Βουλγάτα, Συρια

καί δέ, fι σιναϊτική, έν παλιμψήστφ τι ν\. κώδικι τοϋ Σ ινii όπό των

Lewis

καt

Gibson

&νακαλυφθε'ίσα, fι συριακη

μοσιευθείσα καΙ. fι πλέον yνωστη Πεσιτώ
εtναι fι εtς τόν Β

' f}

f\

fJ

όπό τοϋ

Cureton

δη.

Πεσίτα. ΑLyυπτιακαι δέ

Γ' αιώνα &ναyομένη Σ αϊδικη μετάφρασις, tι

Βοχαίρική άπό τοϋ Σ Τ' αίώνος χρονολογουμένη, fι Αιθιοπική, tι
"Αρα0ική. "Εκτός τούτων παλαια\. σχετικώς τuγχάνουσι καΙ. fι "Αρ
μενική, fι Γεωργιανή καt tι Γοτθικη μετάφρασις. Τοσαϋτα περL των
μεταφράσεων.

3. Tflς μεταφράσεως διαφέρει tι παράφρασις, διότι ά:1tοσΚΟ'ttεί 00·
τη εις την άπόδοσιν τοΟ νοϋ μάλλον τοΟ συγγραφέως 1ταρά τfjς ση
μασ(ας των λέξεων. ·ομιλεί και έν cxόtfi δ έξηγητης έκ προσώπου

τοΟ (εροΟ συγγραφέως. •Αλλ" οι ίεροt συγγραφείς πρός 7tλε(ονα σα

φήvειαv παρουσιάζονται πλατότερον, δμαλώτερον και κυριολεκτι
κώτερον ά:ναπτόσσοντες τά έαιrrών διανοήματα είτε έν τft yλώσση,

tν

nπρωτοτόπως συνεyράφησαν τά 'ιερά κε(μενα, είτε έν liλλn τινt

yλώσση. ·Ως δέ tν τft μεταφράσει οδτω και έν τft παραφράσει ό

παραφράστης δέον νά ~Xn tκ προτέρου γνώσιν τοϋ παραφραζομένου
κειμένου τοιαότην, δπο(α ένσωματοϋται έν τοίς όπομνήμασιν. "Η
παράφρασις ~χει ώς ~ργον νά έξηyήσn τήν ίστορικην ~ννοιαν τfjς
Γραφfjς διά πληρεστέρας ά:νcrπτόξεως. Πρέπει νά άνcrπτύσσn τό
συνεπτυyμένον περιεχόμενον των tπι μέρους λέξεων· πρέπει νά κα
θιστ~ σαφη τόν σόνδεσμον των tπι μέρους προτάσεων, θέτουσα τας
λέξεις εtς την φuσικήν των σειράν και ούδέν τό ά:σαφές καταλε(
πουσα εις την άπ" άλλήλων έξάρτησιν των προτάσεων. Έννοείται
δτι περιττοί πλατυσμοι δέον ν· ά:'Ποφεύγωνται, δπου δέ τό νόημα

εtvαι σαφές, πάσα πλατυτέρα διασάφησις καθίσταται περιττή. Πάν
τοτε δέ και τό δφος τοϋ παραφραζομένου πρέπει να εtναι τό αότό
πρός τό δφος τοϋ πρωτοτύπου. Τοιαύτας παραφράσεις τi]ς Π. Δ.
fχομεν τάς Χαλδαϊκάς καl "Αραμαϊκάς, τάς γνωστάς όπό τόν τ(
τλον

Targumim

~χομεν τάς

f\

εtς

Ταργοόμια. Εtς τήν "Ελληνικήν δέ 1ταραφράσεις

στ(χους

ποιητικούς

(εlς

fιρω'(κόν

έξάμετρον

f\

εις tάμ0ους) όπό ά'ρχα(ων τινών γενομένας εtς βι0λ(α τινά της Π.
και τfjς Κ. Διαθήκης, οtαι αt ά:ποδιδόμεναι εlς τόν Άπολλινάριον,

εtς τούς Ψαλμούς και εtς Νόννον τόν Πανοπολ(την εtς τό κατά Ί
ωάννην Εόαγγέλιον, οόχl έπαρκώς έτητuχείς, καθώς και τήν έπιτu

χεστέραν τούτων «μετάφρασιν εlς τόν Έκκλησιαστήν:. την όπό Γρη·
γορ(ου τοΟ θαυματουργοϋ γενομένην. Εtς δέ την Λατινικήν ~χομεν

την ύπο

Juvencus τοΟ ·ισπανοϋ (t 329) εLς τά τέσσαρα Εόαγγέλια

τήν Γένεσιν καί άλλα μέρη τflς Π. Δ. έπιχειρηθείσαν. Έκ δέ των
νεωτέρων άξιομνημόνευτοι τuγχc:Χνοuσιν fι εtς δλην την Κ. Δ. φιλο-
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:εχνηθείσα δπό τοϋ 'Εράσμου, χαρακτηριζομένου &ιτό τοϋ G. Hcίnrici
ως άριστοτέχνου εtς τό εtδος τοϋτο· και fJ τοϋ Brentano εtς δλην τήν
Γραφην έν Φραγκφούρτn τit) 1820-1835 δημοσιευθείσα. ·εκ των συy

χρόνων έν τft Έλληνικft τυγχάνουσιν

fJ

τοϋ Συλλόγου της Άνατιλά

σεως δπό τοΟ άειμνήστου Διαλησμa εtς τό κατά Ματθαίον Εόαγγέ
λιον, κίχί ή τοΟ Π. Τρεμπέλα εtς π<Χσαν την Κ. Δ. έν lτεσι 1952-1953

εtς δύο τόμους μετ· Ιfγκρισιν τοΟ ΟtκουμενικοΟ Πατριαρχε(ου και
της ·ι.

και

4.

fJ

Σ υνόδοu της Έκκλησ(ας της Έλλάδος έκδοθείσα, καθώς

είς τό Ψαλτήριον όπό τοΟ αότοϋ έν lτει

1955

δημοσιευθείσα.

Σχόλια και γλώσσαι καίπερ διάφορον έν άρχfi έκφράζοντα

Ιfννοιαν κατήντησαν έν τέλει ταότόσημα. και σχόλια μέν γενικώς
λέγονται αt πρός κατανόησιν άρχα(ου τινός κειμένου σημειώσεις,

σύντομοι πάντοτε και πρός χρijσιν έν ταίς σχολαϊς, έξ οδ και σχό
λια. Τοιαϋτα δέ σχόλια συνήθως κύκλφ τοΟ tεροϋ κειμένου έν τφ

περισελ(δφ γεγραμμένα δ7tiiρχον ίκανά έν τft Άνατολft οό μόνον
έλληνιστ(, άλλά καί συριστl οtα τά τοϋ Έφραιμ τοϋ Σύρου εις τήν
Π. Δ. •Η tlπαρξις δέ τοιούτων σχολ(ων μαρτυρείται ~κ τε των έκδε

δομένων ~δη και έκ των σωζομένων χειρογράφων κωδ[κων της Γρα
φης, άλλά και έκ των λεγομένων Σειρών, δτιοu chιωνύμως dπαν
τώσι σύντομοι έρμηνευτικαl παρατηρήσεις μέ μόνην τήν έπιγραφήν

Σχόλιον.

At

γλώσσαι δέ εtς τήν αότήν καl τό γλώσσημα

γλωσ

f}

σηματική λέξις ~ννοιαν κατfιντησε νά σημαΕνn πρώτον μέν την έξή
γησιν άτcηρχαιωμένης τινός

f}

ξενικης λέξεως

f\

φράσεως, εtτα δέ

και πάν σχόλιον και π<iσαν οtανδήποτε σημε(ωσιν πρός διασάφησιν

και άνάπτυξιν τοϋ κειμένου.

At

ρισελ(δφ

στ[χων

(glossae marginales)
(glossae interlineales).

γλώσσαι έγράφοντο είτε έv τit) πε

είτε έντός τοϋ κειμένου μεταξό των

Τοιαϋται έξηγήσεις γλωσσημάτων lκ

τε των θύραθεν καί έκ των ιερών συγγραφέων εδρ(σκονται έν τοίς
Λεξικοίς τοϋ Ήσυχ(ου γραμματικοϋ ΆλεξανδρινοΟ (Δ' αtώνος τιι·
θανώς), τοϋ tεροϋ Φωτ(ου (Λέξεων συναγωγή), τοϋ Σουtδα

(IA'

αtώνος), τοϋ συντάκτου τοϋ Μεγάλου Έτuμολογικοϋ, τοϋ "Ιωάν
(f 1537) και (f).λων. Συναγω-yήν

νου τοΟ Ζωναρa, τοΟ Φαυωρ(νου

δέ και lκδοσιν των άρχα(ων σχολ(ων συνετέλεσαν δ
τήν Κ. Δ. μετά σχολ(ων έν lτει

1703,

καl ό

J. Grego

.,Αγγελος Mai,

έκδούς

έκδούς έκ

κώδικος τινός τοϋ Βατικανοί) σχόλια εLς τά: τέσσαρα Εόαyγέλια

(Migne 106, 1077-1289).

Πρός τά σχόλια συναφείς διαφέρουσα( πως

δμως τοότων ~σαν αι σημειώσεις, δια των όπο(ων έν πάση δυναήj
συντομ(~ σαφην(ζονται τά σαφηνε(ας δεόμενα, λύονται αt άπορ(αι

και καθορ(ζεται tι άληθής lννοια παρερμηνείας δεκτικών χωρ(ων.
Τοιαίιτας

έρμηνευτικάς

σημειώσεις

εtς πολλά μέρη τfjς Γραφης

συνέγραψεν ό •Ωριγένης, πρώτος εισηγητής γενόμενος τοΟ εtδους

τούτου της έξηγήσεως, άπωλέσθησαν δμως δυστυχώς. Τοιαϋτα εt
ναι και αt

5.

Adnotationes in Job

τοϋ λόγουσrtνου.

"Ε τερον εtδος έξηγήσεως είναι α{ έπιτομαl

f\

έκλογαι και αt

-212σειραι Καί εις μέν τaς κατ' έπιτομήν
έξηyητής

βασ{ζεται

έπ'

έρyασιών

fi

κατ' έκλοyήν έρμηνε(ας

έρμηνεuτικών

6

προγενεστέρων,

παρ' ών έκλέyει ~ έπιτέμνει τάς κατ· αύτόν προκριτέας όπο6άλλων
αύτάς εtς έπεξερyασ{αν τινά καί άποδ(δων ταύτας έλεuθερώτερόν
τrως (έξ οδ και

f)

όνομασ(α Έτrιτομα(). Έν ταίς Σειραϊς

yράφος ούδέν έξ ιδ(ων εισφέρει, άλλ' άρκεϊται

va

6

σειρο

παρατάσσn αότο-

λεξεi τάς πρός κατανόησιν έκάστοο χωρΕου χρησ(μοuς και άναy

κα(ας αότφ φαινομένας έρμηvε(ας προγενεστέρων καl έyκύρων ό
πομνηματιστών, έπισuvάπτωv αύτάς εtς τό έρμηνευόμενον χωρ(ον

καi είτε προτάσσων έκάστης τούτων τό δνομα τοΟ έρμηνευτοΟ, είτε
4 λλως

άνωνύμως παραθέτων αύτάς, σημειών άπλώς τάς λέξεις

(~) ά δ~ λ ο υ, ά ν ε π ι y ρ ά φ ο υ,
άνω ν ύ μ ο υ κλ'iτ. Καt κατ·
έπιτομήν μΕ.ν έρμηνε[ας συνέγραψαν ό Προκόπιος 6 Γαζαίος εις
βι6λ(α τινά tijς Π. Δ. καi Άρέθας

θεοφύλακτος,

6

ΕΟΟύμιος

6

Καισαρείας,

6

Οtκουμένιος, δ

Ζιyα6ηνός καi άλλοι. Πλ~ρη δέ. σειράν

εις τήν Κ. Δ. έδημοσ(ευσεν ό

Παύλου

6

J. Cramer,

εtς δέ τάς έπιστολάς τοϋ

6 Staab. Τοιαύτη σειρa εtναι καi f) όπό τοΟ Νικηφόρου Θεο
1772 έν λειψ{~ δημοσιευθείσα όπό τόν τίτλον «Σειρά

τόκη έν fτει

ένός καt πεντήκοντα όπομvηματιστών εlς τήν Όκτάτευχον καi. τά

των Βασιλειών». Σ υyyένειάν τινα πρός τάς κατ' έκλοyήν έξηyήσεις
€χουν καi τα f)μέτερα "Υπομ~ματα εtς τα Εύαyyέλια, τάς Πράξεις
καi τάς έπιστολάς τοΟ Παύλου καi. τάς έmά Καθολικάς, μετά τfjς

διαφοράς δτι χρησιμοποιοΟνται έν αύτοίς ού μόνον των παλαιοτέ
ρων αί αόθεντικώτεραι, άλλa κα( τινων νεωτέρων αί έ'Πιτυχέστεραι
έρμηνείαι.

6.

•Η δι' όμιλιών καt διά πραγματειών έξήyησις. Αί 6μιλίαι α~

ται διαφέρουσι της νεωτέρας δμιλίας, περί fjς ποιείται λόγον τό μά
θημα της "Ομιλητικης κατά τοΟτο, δτι κατα6άλλεται έν αόταίς tδ(α
προσπάθεια καt πρός έρμηνειαν τοΟ κειμένου τf\ς Γραφης, των πρα·
κτικών καί πρός οtκοδομήν διδαγμάτων περιλαμ6ανομένων έν lδ(φ
τμήματι, ά'ιτοτελοΟντι μcχλλον τόν έ'Jt(λοyον της δλης δμιλ(ας προσ

λαμeάνοvτα fκτασιν τείνουσαν νά παρουσιάση αότόν ώς δεύτερον
μέρος της "Ομιλίας. Διά τών τοιούτων όμιλιών

(Homilia, tractatus)

έy(νετο συνεχής έξ~yησις δλοκλήρων βι&λίων της Π. καt της Κ. Δ.

Καi τοϋ είδους τούτου της έρμηνείας είσηyητής όπηρξεν ό Ώριyέ
νης, δσ:rις κατέλιπεν Lκανόν άριθμόν τοιούτων όμιλιων, περισι..."-θει·

σων εις ήμιΧς tδίy; έν λατινικαίς μεταφράσεσι τοΟ Ρουφίνου καt τοϋ
·ι ερωνύμου, μιμητής δ" έ'Ιtάξιος και κλασσικός ότrj]ρξεν δ tερός Χρυ
σόστομος, δστις όπεμvημάτισε δια τοιούτων όμιλιών δλόκληρον μέ.ν
σχεδόν τήν Κ. Δ. (1tλήν τών Καθολικωv έπιστολών, τf\ς

•Αποκαλύ

ψεως καi τών κατά ΜιΧρκον και λουκιΧν Εοοyyελ(ων) και τμήματά
τινα της Π. Δ. Παρά τοίς Δυτικοίς ~χομεν τοιαύτας έξηyητικας όμι·
λtας τοϋ

•Αμ6ροσιοu,

τοΟ ·ι ερωνόμοu, τοΟ Αόyουστίνου, τών παπών

.
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δα τοϋ αtδεσ(μου

7. At

(t 735).
(Dissertationes,

δέ πραyματεϊαι

Tractaιus,

Excursus)

διατρ(

ιιουσι περί τήν άκριιιεστ~ραν έξέτασιν καί άνάπτuξιν σιτοuδα(οu τι
νός κεφαλαίου

fl

χωρίου

fi

διδασκαλίας τινός οιασδήποτε έκ της

Άγ(ας Γραφης. 'Ήδη αότός ό Ίπ'Ιtόλuτος έχρησιμοποίησε τό είδος

τοΟτο της έξηγήσεως φερόμενος οτι ήρμήνευσε τήν Έξαήμερον, τάς
εόλογίας τοϋ

'I ακωιι εtς τοuς υtοuς αότοϋ κλπ. •Αξιοσημε(ωτος έκ

τών τοιούτων πραγματειών εtναι Βασιλείου τοϋ Μεγάλου εtς τήν
·εξαήμερον όμιλίαι
προσευχήν, Λόγοι

ρινθ. ιε'

28

9,

Γρηγορίου Νύσσης λόγοι

5

είς την Κυριακην

εtς τοuς Μακαρισμούς, Όμιλ(α εtς τό Α ι

8

κλπ. Έφραίμ τοϋ Σύρου Περι παραδείσου Λόγοι

12

Κο

έρ

μηνεύοντες τό Β ι και Γ ι κεφάλαιον τijς Γενέσεως, λόγουστίνου
sernιone Domini in monte, libri duo
duodecimi και εί τινες liλλοι.

8.

ώς καl

De
de Genesi ad litteram libri

Τέλος eχομεν τήν δι' όπομνημάτων έξήγησιν. ·vπόμνημα κυριο

λεκτικώς σημαίνει πaσαν lγγραφον σημε(ωσιν Ύενομένην 1tρός δι

άσωσιν ΎεΎονότος τινός ά'Ιtό της λήθης. Εtτα δέ κατήντησε νά ση

μαίνn δ,τι και

ot

οροι έρμηνείαι

fl

έξηγήσεις κυρίως δέ έν ήί έννοί~

της συνεχοϋς, της μaλλον η ~ττον διεξοδικώς και μετά 1tάσης έ1tι

μελείας καί άκριιιείας γινομένης έρμηνείας είτε όλοκλήρου είτε
βι&λίου τινός της Γραφfiς. Καί τοϋ είδους τοότοu της έξηΎήσεως ει

σηγητής u,τηρξεν

6

Ώριγένης, οίSτινος οι τόμοι εtναι έκτενij ό1tομνή

ματα. Τοιαϋτα ~σαν καί τά τοΟ ·ι'Ιt1tολύτοu μνημονεupμενα εtς Βι
ιιλία τινa της Π.Δ., καθG.>ς καί τοϋ θεοδωρήτου Κύρου εtς τούς Ψαλ

μούς, είς τό

-;- ~σμα

•J,ισμάτων,

εtς τούς Προφήτας, εtς τάς έ1tιστο

λάς τοϋ Παύλου. ·Η έξήγησις είς τόν Έκ~λησιαστι)ν ΓρηΎορ(ου τοΟ

•Ακράyαντος·

τά εις τόν Ήσαίαν, τούς δώδεκα έλάσσονας Προφή

τας, τούς Ψαλμούς, τό κατά Λουκav και Ίωάννην ΕόαΎγέλιον τοΟ
Κυρίλλου •Αλεξανδρείας· καί τά in Ecclesiastem, prophetas majores
et minores, Evangelium secundum Matthaeum και in Epistolas ad Galatas, ad Ephesios, ad Philemonem τοΟ ·ι εpωνύμου και εtτιvος αλλου.

Τό τοιοϋτον εΙδος της έξηγήσεως προετιμήθη κυρίως όπό τών νεω
τέρων. Εtς τά νεώτερα δέ ταΟτα όπομνήματα εις τό λ' μέρος, τό
έν είδει εtσαγωγijς, έξετάζονται τά περί τοΟ συγγραφέως, τοϋ χρό

νου τijς συγγραφης, τοϋ ϋφοuς, των έσωτερικών και έξωτερικών έν
δείξεων της γνησιότητος, τijς δλης κριτικijς τοϋ κειμένου καί των

συναφών τούτοις. Έν τft έπακολουθούσn δ' έρμηνεί~ δ έξηγητής

δέον νά χωρfi κατ· αύστηρώς φιλολογικην μέθοδον ά'Ιtό των έ1tι μέ
ρους έπί τα καθόλου, έπί τφ σκοπφ νa δρίση τήν ~ννοιαν καί τόν
ίι1tό των λέξεων έκφραζόμενον νοϋν τοϋ συγγραφέως, εtτα δέ καl
τό περιεχόμενον έκτενεστέρων περικο'Ιtών. Πρός τοΟτο

fJ

φιλολογική

γνώσις δέοv vά σuvοδεύηται πάντοτε ί>πό τijς κριτικης έρεύνης τοϋ

κειμένου, ίιπό άρχαιολογικών καt ίστορικών γνώσεων, όπό έπιμε-

·
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'l(αt όπό έyκαρδ(οu έκτιμήσεως τοϋ περιεχομένου tκ μέρους τοQ
έρμηvευτοϋ. ·εκ των παρ· ~μϊν δημοσιευθέντων κατά τούς νεωτέ
ρους χρόνους όπομνημάτων, d:ξιομνημδνεuτα τuγχάνοuσιν δ Συνέκ
δημος εtς τάς τρείς ποιμαντικάς tπιστολάς τοϋ Παόλου, τοϋ •Αδα
μαvr(ου Koρcxij, τό όπδμvημα είς την πρός Γαλάτας έπιστολην tοϋ
Έμμ. Ζολώτα, ή έρμηνε(α εlς τοος συvοπτικοος τοϋ Νικολάου Δα

μαλιΧ, ~ έρμηνε(α εtς τό κατά ·Ι ωάννην τοϋ Π. ΚομνηνοΟ, ~ έρμη
νε{α ε[ς την πρός Κολοσσαείς τοϋ Ν. Λού~αρη, ή έρμηνε(α εtς την

πρός Φιλήμονα, είς την Άποκάλuψιν, τόν Έκκλησιαστην καt μέρος

τοϋ ·Ησαtου τοϋ Π. Μπρατσιώτου, ή έρμηνε(α είς τάς φδάς των

άνα~αθμων τοϋ αuτοϋ, τό εtς τήν Άποκάλuψιν τοu tδ{ou, όπδμvημα
εtς τούς flττονας προφήτας κατa τό Έ~ραϊκόν τοϋ Β. Βέλλα

καί

τά μνημονευθέντα ήμέτερα όπομνήματα.
9. Έπισκοποϋντες δΕ καt την κατά τούς νεωτέρους χρόνους, dπό
τijς Μεταρρυθμ(σεως καί έντεσθεν, έν τft Δύσει έρμηνεuτικήν κ[vη
σιν σημειοϋμεν δτι δ μΕ.ν Λούθηρος έκτός των έν τ4> κηρύγματι αότοϋ

έρμηνειων, πολύ όλ{yον είργάσθη εις τό αόστηρως έξηγητικόν ~ρ
yον· τοϋ Μελάyχθονος δΕ. τό ~ρyον fjτo σχολαστικόν. Έκτων ά:ρχη

yων δΕ. τijς Μεταρρυθμ{σεως δ Καλ~ίvος ήρμήνεuσε δλδκληρον την
Κ. Δ. πλήν της

•Αποκαλύψεως,

καθώς και tην Πεντάτευχον, τούς

Ψαλμούς και τούς Προφήτας. •Αξ(ας μνείας έρμηνεuτης όπijρξε καt
δ Βέζας. Έκτων άπό των μέσων τοϋ I ΣΤ' αtωνος και έξflς δια
κριθέντων Ίησουϊτων έρμηνευτών άξιομνημδνευτοι τυyχάvοuσιν ο[

Mariana, Cornelius a Lapide, Menochius,

καί τινες &λλοι. Κατά δέ τόν

Ι Στ' αtωνα διεκρ(θησαν έν μέν τft Λουθηρε(φ Έκκλησ{~

traeus

καί

Schmidt,

έν δέ τft Μετερρυθμισμέ"Π οι

Piscator

καl

ol

CJιy

Lampe,

μεταξύ δέ των Πιετιστων οι

μινιανών οί

Spener και Bengel καί μεταξύ των •Αρ
Grotius και Clericus. Κατά τόν Ιθ' αtωνα ή έν τft Γερ

μαν(ctt έξηγητικη διεκρ(θη εtς Σχολάς, ~τοι την •ομολοyιακήν Σχο
λην τοϋ

Schleiermacher,

την είς άνακατασκευήν της Εόαyyελικης

ίστορίας άπο~λέποuσαν Σχολην τοϋ

Baur,

την νέαv Σχολi)ν της Τυ-

6ίγγης, καt την Σχολi)ν την άποτελεσθείσαv έκ τi3v συνηγορούντων
όπέρ της άποκαταστάσεως της θεολογ(ας όπό τοϋ
και την λουθηρανικην όμολογιακήν Σχολήν όπό

Hengstenberg,
τοϋ J. C. Κ. HofEwald, Olshausen,

mann. Την Φιλολογικήν μέθοδον ήκολούθησαv ο{
Meyer, και lkλλοι. Τήν έκκλησιαστικήν άτrοκατάστασιν της θεολο
γ(ας έπεζήτησαν μεταξύ l!ι.λλων και oL Delitzsch, Keil, Tholuck καl
Lange. "Η Σχολή της Τυ&ιyγης κατηύθυνε τάς 1tpοσπαθε(ας της
'Ιtρός άvακατασκεuην της tστορ(ας της άρχα(ας Έκκλησ(ας. Ή δέ
νέα Σ χολή, ην έξεπροσώποον

και

Weizsacker,

ot Hilgenfeld, Lipsius,

Η.

Holtzmann

έζήτησε νά συνενώση τά πορlσματα τf1ς έξηyήσεως

πpός τά της κριτικης· πάντως δμως και αότή tήν αότήv πως κατεό

θuνσιν ήκολοόθησε. Μεταξu των Γάλλων έρμηvευτων διεκρ[θη ό Ε.
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Reuss (1804-1891) ό:ξιομνημόνευτος διά τό μνημειώδες αότοϋ
J.. a Bible έκ τόμων 17, περιέχον μετάφρασιν, εtσαyωγήν και
νε(αν της Β((~λου. 'Εν τft Γαλλικfi ·ελ6ετ(ιct διεκρ(θη

~ργον

έρμη

6 F. Godet

(1812-1900) διά τά θαυμάσια αύτοϋ ύπομνήματα εtς τά κατά Λου
κ<Χv καί κατά Ίωάννην ΕUαyγέλια καt εις τάς πρός Ρωμα(ους και

πρός Κοριvθίους έπιστολας τοϋ Παύλου. Μεταξίι των
μέν τών παλαιοτέρων διεκρίθησαν

.. λγγλων έκ
6 Thomas Scott (1747-1821) διά

τοϋ εtς τήν Βί~λον τετρατόμου ύπομνfιματος αόtοϋ ~χοντος μεγά

λην ό:ξίαν κυρίως έκ δογματικης καt εύλα~ώς διαθετούσης έπδψε
ως οόχί δμως καί έξ έπόψεως ίστορικογραμματικης κατανοήσεως·
6 J. Lightfoot (1828-1889) δστις εtς τά εtς τόν Παϋλον ύπομνfιματα
αότοϋ συνεδύασεν εtς fiκτακτον βαθμόν ίστορικήν γνώσιν, έξηyητι
κήν βαθύτητα καί θελκτικόν ϋφος, 6 Β. F. Westcott (1825-1901) δστις

εtς τά ύttομνήματα αότοϋ εtς τό Δ' Εόαyγέλιον, εις τήν Α' "Ιωάν
νου καί εLς τήν πρός ·ε~ραίους συνεδύασε βαθείαν γνώσιν των Πα

τέρων μετά της ιστορι~ης μεθόδου. τέλος έκ των νεωτάτων lργων

έκ μέν των Γερμανικών dξια πάσης συστάσεως τυyχάνουσι τά fργα
τοίί

Deissmann, έκ δέ των Άγyλικών τό 4ριστον
ύπόμνημα τό ύπό τόν τίτλον International Critical Bible Commentary
Th. Zahn

και

G.

Α.

πολύτομον και εtς πάντα τά βι~λ(α της Κ. Δ., εις πολλά δέ καί της

Π. Δ. έκτεινόμενον. 'Εννοείται, δτι διά των ό:νωτέρω δέν έξαντλείται
κατάλογος των ύπομνημάτων καί ύπομνηματισrων.

6

3.

cleQά. ΓΑωσσοΑοylιι

1.•Η

γλώσσα, εtς ην έγράφησαν τα πλείονα των βι~λίων της Π. Δ.,

ε!ναι ή ·ε~ραϊκή. οι ·ε~ραίοι ~σαν λαός Σημιτικός. Οι Σημίται δέ
λόγφ τοϋ ιδιάζοντος της γλώσσης αότώv ένεφανίζοντο ώς φυλή δια
κεκριμένη καt κεχωρισμένη των λοιπών. τα σημιτικα fθνη έyκατε
στάθησαν καθ' ιtπασαν τήν Δυτικήν •λσ(αν και εΙς μέρος τι της Ά

φρικης. Λόγφ δέ της διαφορότητος των χωρών τούτων και λόγφ
των διαφόρων βαθμών τοϋ πολιτισμοϋ καt της έν γένει ιστορικfjς
ό:ναπτύξε~. εις δ: ~καστον των έθνών τούτων έχώρησεν, tπfjλθον
έκασταχοϋ και ιδιωτισμοί ποικ(λοι εtς τήν σημιτικήv γλώσσαν. Πα

ρα πάσας έν τούτοις τάς τροποποιήσεις ταύτας, δ:ς ή dρχα(α καt
μητρική σημιτικη γλώσσα ύπέστη, όπάρχουν μεyάλαι δμοιότητες
μεταξίι cχότijς και των έκ ταύτης προελθουσων γλωσσών, εtς τρόπον

c'.>στε πάσαι αδται α[ γλώσσαι dποτελοϋσι μίαν οtκογέvειαν. Εtδικη
τροποπο{ησις της μητρικfjς σημιτικfjς γλώσσης έσημειώθη και έ
κράτησεν εtς τό εόρίι διαμέρισμα τοϋ •Αράμ τό Β. Α. της Παλαιστί
νης τό περιλαμ~άνον τήν Σ υρ(αν, Μεσοποταμ(cχv, Βα~υλώνα και
•Ασσυρ(αν. •Η ό:ραμαϊκή αδτη γλώσσα κατα τήν ό:ρχαίαν της μορ

φήν εΙναι αύτή ή •Ασσυριακή καί παλαια Β~υλωνιακή, ώς έγνώ
σθη αΟτη κατά τοίις τελευταίους χρόνους έκτης dποκρuπτοyραφή-
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ίουδαϊl(ων συγγραμμάτων ιχουν γραφη είς τήν ό:ραμαϊκην γλώσ

σαν, εtς ταύτην δ' chιαφέρονται καt χωρία τινά της Π. Διαθήκης.
Οδτως έν Δ' Βασιλειών ι η' 26 ό:ναγινώσκομεν: «λάλησον δη πρός
τους παϊδας σου
μεθ' ή μ ων

Σ υ ρ ι σ τ ί,

'I ουδαϊστί».

δτι ό:κούομεν ήμείς, καί οό λαλήσεις

·Ωσαύτως καl έν ·Ησαίοο λξ'

~άνετcχι ή αότή άκρι~ώς φράσις. Έν δt 'Έσδρα δ'

4

χρησιμο'ΠΟιείται τό

έπίρρημα

«συριστί».

7

11

έπαναλαμ

και Δανιήλ β'

Ταϋτα κατά τοuς Ο'.

Έν τ4Jπρωτοτύπφ δμως εtς τα χωρία ταϋτα χρησιμοποιείται άντί
τοϋ «σuριστl» ή λέξις «ό:ραμαϊστί». Κατά μεταγενεστέραν δέ όνομα

σίαν έν Δανιηλ α'

4 άπαντωμένη ή άραμαϊκη αδτη γλώσσα χα

ρακτηρίζεται ώς γλώσσα τών Χαλδαίων, ~τοι χαλδαϊκή γλώσσα,

2.

Ή Συριαl(η γλώσσα, τήν όποίαν γνωρίζομεν έκ της εtς αότήν

μεταφράσεως τών "Αγίων Γραφών και έκ της κατά τόν δεύτερον
χριστιανικόν αtωνα πλοuσ(ας θεολογικης και έκκλησιαστικης γραμ

ματείας, παρουσιάζει τοιαύτας χαρακτηριστικάς παρεκκλίσεις ά'Ιtό

της παλαιcχς άραμαϊκijς, 6>στε δύναται να θεωρηθft ώς tδιάζουσα
διάλεκτος αότfjς ό:ναπτυχθείσα είς τό δuτικόν 'Αpάμ. Πλησιέστατα

πρός τήν παλαιάν άραμαϊκην ίδιώματα η διάλεκτοι κείνται ή Χα
ναναϊκη και ή Φοινικική, αίτινες δέον νά καταριθμηθώσιν εtς τάς
διαλέκτους τάς στενώς σuγγενευούσας πρός τήν Σημιτικήν. Εtς τάς

πρός νότον τής Παλαιστίνης χώρας τα διάφορα άρα~ικa φΟλα εt
χον γλώσσαν διασπασθείσαν είς πολλας διαλέκτους. Αί δόο κυριώ

τεραι και παλαιότεραι έξ αότών ίιπijρξαν ή Χιμuαριτικη της νοτίου

Άpα~ίας καί Κορεϊσχιτική της Μέκκας έν τft βορειοδuτικft Άρα
~ί<"ιΧ(1). •Η τελευταία δ' αδτη δια τών νικών tδί<ίΧ τοο Μωάμεθ έπε
κράτησε, και αότή εΙναι ~δη ή γνωστή είς ήμciς ώς ή άρα~ική γλώσ
σα, έν ~ d'ττάσα ή ό:ρα~ικη γραμματεία συνετάyη και έξ ~ς προijλ

θε και ή σήμερον λαλοuμένη άρcχ~ική. "Η αιθιοπική εtναι κλάδος
τfίς Χιμuαριτικijς διαλέκτου, lχομεν δΕ. και έν αότft μετάψρασιν της
8[8λοu καl έκκλησιαστικήν γραμματε[αν. Έκ ταύτης προijλθεν ή

'Αμχαρική διάλεκτος ή λαλουμένη ~δη δπό τών 'Α~ησσuνών.

3.

Μία έκ τών παλαιοτέρων γραμματειών έκ πασών των έν γλώσ

σαις σημιτικαίς γραφεισών εtναι ή ·ε~ρα·ίκη ~τοι ή των πλειόνων

βι~λ(ων της Π. Δ. ·ο δρος έ~ρα'ίκη γλώσσα δέν άπαντ~ έν τft Π. Δ.
Έν "Ησ. ιθ'

18

ή γλώσσα αδτη καλείται γλώσσα της Χαναάν καt

ό:λλαχοu ("Ησ. λζ'

11, 13,

Δ'

Βασιλ.

26)

γλώσσα τών Ίουδα[

ων. Τό πρώτον έν τψ προλόγφ τοϋ Σειράχ ό:παντ~ και τό έπίρρη

μα ·ε~ραϊστ[, καί έν τφ Ίωσήπ<t> ή όνομασ(α «γλώττα τών Έ~ραί
ων». Κατά τούς "Ελληνιστικοuς χρόνους έκαλείτο καί tερά γλώσσα,

έπειδή έν αύτft εlχε γραφfi ή παλαιά γραμματεία, f1τις έθεωρείτο
ίερά. ·Η Έ~ραϊκή πρέπει ό:ρχικώς νά προηλθεν έκ της Άpαμα'ίκο(1)

Rabiger

lν'6'ό.νω'f, τόμ. Π, σελ.

26-27.
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~ν τφοσέδωκεν είς αύτην ή εtδικη διανοητικη τάσις τών Έβρα(ων
καi ή συγγραφικη κίνησις
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δπό τούτων δια της γλώσσης ταύτης

δημιουργηθείσα. Έφ' δσον δέ. ή Έβραϊκη έλαλεϊτο είς περιοχην κει

μένην μεταξu περιφερειών, έν αtς έλαλοϋντο ή 'Αραμα'ίκiJ έξ ένός
καί ή 'Αραβικη έξ έτέρου, κατέλαβε ώς πρός τήν τυπικην καί δλι

κην αύτflς κατασκευην μέσην τινα θέσιν μεταξu των δύο τούτων.
Ή 'Αραμαϊκή καί έξ έπόψεως γραμματικης καί έξ έπόψεως λεξι

λογίου εtναι πτωχοτέρα καί fιττον έξειλιγμένη της Έ~ραϊκijς. Ή
'Αρα~ικη δμως τόσον κατα την γραμματικiJν αότης άνάτrτυξιν δ
σον καί κατα τόν πλοϋτον τοϋ λεξιλογίου της κείται δπέ.ρ την ·ε

~ρ<Χίκήν ( 2 ). Ή ·ε~ραϊκη χαρακτηρ(ζεται δπό μεγάλης άπλότητος
έν τfi δφfi τοϋ όνόματος καί τοϋ ρήματος, έφ' δσον ο()τε τας διαφό
ρους γραμματικας τροποποιήσεις δια νέων μορφών της λέξεως ση
μαίνει, μη ~χουσα πτώσεις έν τfi κλίσει τοϋ όνόματος, ο()τε διαφορας

χρόνων έν τφ ρήματι παρουσιάζει. Ό παρακείμενος καί

6

παρατα

τικός, οίτινες άποτελοϋσιν τοuς δύο κυρίους τύπους τοϋ ρήματος,

είναι ούχί τοσοϋτον διακρίσεις χρόνου, δσον διακρίσεις έγκλίσεως,
έφαρμόζονται δέ εtς τας διαφορωτάτας σχέσεις τοΟ χρόνου. Παρα
τηροϋvται ώς έπί τό πολu έν τfi έ~ραϊκfi δύο καταστάσεις τοϋ όνό
ματος, ή άπόλυτος κατάστασις καί ή έν τfi συντάξει, πpός δήλωσιν

δέ των πτωτικών σχέσεων η συντίθενται η συντάσσονται τα όν6ματα
μετά προθέσεων. Τ α γένη εtναι δύο, μη δπάρχοντος έν αύτfi τοΟ ού
δετέρου. Τοϋ δέ ρήματος αί φωναί η διαθέσεις έmα καt αί συζυ

γίαι τέσσαρες,

~τοι ή δριστική

Γραμματικαίς σημειοuνται

καί δποτακτική,

αίτινες

έν ταίς

καt ώς χρόνοι, ή προστακτικη

καί ή

άπαρέμφατος ( 3 ). Καί έν τfi συντάξει ή αύτη aπλότης κρατεί, έφ'
δσον αί σκέψεις δέν συνδέονται τεχνικως διά προτάσεων δποτετα
γμένων εtς τας κυρίας καί συναπτομένων διά συνδέσμων, άλλ' έπά
γονται αί προτάσεις κατα παράταξιν συνδεόμεναι δια σuνδετικοϋ
ρήματος.

4.

Τά κανονικα βι~λία της Π. Δ., έκτός όλίγων έξαιρέσεων, ~χουν

συγγραφη εις τήν 'κλασσικην μορφην της γλώσσης ταύτης. τα συγ
γράμματα ·ταϋτα παρέχουσιν

εtς ήμciς

τήν

έπισκόπησιν

μακρciς

χρονικης περιόδου έκτεινομένης εtς ίκανας έκατονταετηρίδας. Άλλ'
δταν συγκρίνωμεν την γραμματείαν των χρόνων τοϋ Μωϋσέως πρός
την της περιόδου της αιχμαλωσίας, άντιμετωπίζομεν φαινόμενόν τι
άνώμαλον έν σχέσει πρός τά παρατηρούμενα εις τας γραμματείας

(2) Κατι1 τάς σημειώσεις τοv άειμνήοτου Έμμ. Ζολώτα ή άQαβική έχει ρι
ζιχι1ς μέν λέςεις πεQί τc1c 6. 000, λέξεις δέ χα~όλου 60.000, ένψ ή έβρα'ίκή έχει
~Qί τάς 2.000 λέξεις ρφχάς, 6.000 λέξεις δέ έν συνόλφ. Ή άραβιχη έχει
εξ σ1ίμφωνα πλείονα τής έβραϊltη), δνϊχον τού Qήματος. πα'ltηtιχήν φωνήν,
σuνταξιv ποι')(ιλωτέQαν, τύπον ίδιον σνγ~ριτικοiί καί. διφ~όyvοvς πλείονας.
(3) Καί. ταύτα 1ιατιl τι1ς σημειώσεις τού άοιδίμου Έμμ. Ζολώtα.

-218τών fiλ)w;)ν λαών. Καθ' δλην τήν περ(οδον των χιλίων έτών, καθ' δ:

ό tοuδα'ίκός

λαός

ά-πήλαuε

πολιτικfjς

dνεξαρτησ(ας, ~ έ!Sρctίκή

γλώσσα οόδεμ(αv οόσιώδη μετα!Sολήν ίιπέστη έν τft όφft αίιτfjς καt
διετηρήθη αϋτη dμετα!Sλήτως. Εtς τήν μεταιχμαλωσιακήν δμως πε
ρ(οδον τα πολιτικa γεγονότα f1σκησαν έπι!Sλα!Sεστάτην t:ιτ(δρασιν

έπί τfjς γλώσσης τοϋ λαοϋ, καt f1γαyον εtς την βαθμιαίαν έξάλει
ψ{ν της ώς γλώσσης λαλοuμένης έν τit) Ιiθνει. Οϋτως άπό τfjς Άσ

συριακί]ς έπιδρομης και πολίι εόρύτερον κατα τήν διάρκειαν τfjς

Χαλδαϊκί]ς εtσ!Sολί]ς ~ ·ειsραίκή γλώσσα ~λλοιώθη διά τfjς παρει
σαγωγης είς αύτήν dραμαϊκών στοιχείων. κατα την έπάνοδοv τών
'Ιοuδα(ων έκ τfjς αίχμαλωσ(ας, ~

νεωτέρα γενεά, ~τις έγεννήθη

καί άνεπτύχθη κατά τήν έξορ(αv, κατ<Χ τό nλείστοv συνείθισε νά
λαλft τήν dραμα'ίκήν. Και έάv έκ τοϋ Νεεμ. η'·

8

δέv συνάγεται, δτι

f1δη dπό των ~μερών τοΟ "Εσδρα αί μ<Χζαι τοϋ λαοϋ δέν ήδύναντο

vά έννοώσι τά έκ τοϋ Νόμου έν τft άρχα(~ γλώσσrι άναyνώσματα,
έν τούτοις έκ τοϋ χωρ(οu αύτο0( 4 ) δείκνuται, δτι βαθμηδόν ή έ!Sραϊ

κη γλώσσα lπαuσε νά εtναι ή γλώσσα τοΟ λαοΟ και τήν θέσιν αό
τfjς κατελάμ!Sαvεν ή dραμαϊκή. ΈντεΟΟεν καΙ. ή άνάγκη μεταφρά

σεων ~ παραφράσεων της Π. Δ. διά τόν λαόν εtς τήν άραμα'ίκήv, και
αδται εtναι τά

Targums

f\

τραyούμια, περί ών είπομεν f1δη. Κατά

την περίοδον δέ ταύτην ποιείται την έμφάνισιν αύτfjς και έν τft ιοu

δα'ίκft γραμματε(~ ή άραμα'ίκη γλώσσα, έξ οδ καί έν τft Κ. Δ. α[
φράσεις έ!Sραϊστ( (Ί ωάv. ε'
κα'

40,

κ!S'

2,

κστ'

14)

2,

ιθ'

13)

και έ!Sραtς διάλεκτος (Πράξ.

δέ.ν άναφέρονται εtς τήν παλαιav έ!Sραϊκηv

γλώσσαν, άλλ' είς την τότε έν Παλαιστίνη λαλοuμένην κοινώς άρα
μαϊκήν. ·Η έ!Sραϊκη γλώσσα ~το πλέον ή γλώσσα τfjς ίερaς γραμ
ματείας και εtχε καταστη άντικε(μενον σπουδης εις τάς ρα~!Sιvικάς

σχολάς, ή γνώσις δ' αϋτης μετε!Sι~άζετο δια τfjς ραΙSΙSινικης παρα
δόσεως, δταv δέ έπηκολούθησεν ή πλήρης διασπορ<Χ τοϋ Ίσραήλ,

ή άραμαϊκη γλώσσα κατέστη ή γλώσσα των ταλμουδικών υπομνη
μάτων έπί της παλαιaς γραμματείας. Διετηρήθη έν τούτοις ή έ~ρα
'ίκη ώς γραφομένη γλώσσα μέχρι τών χρόνων των

Σ ελεuκιδών,

δτε φαίνεται, δτι κατίσχuσε παρά τψ λαψ τό άραμαίκόν ίδ(ωμα,

ώς άrτοδεικνύεται d:nό τών νομισμάτων των Μακκα!Sαϊκών χρόνων.

Κατά ταΟτα ή μέν χαλδα'ίκη

f\

βαβυλωνιακή διάλεκτος, f1τοι ή άνα

τολικη άραματκη ~το ή nαρι:Χ των 'Ιοuδα(ων έκ τfjς αίχμαλωσ(ας

παραληφθείσα, ή δέ δύτική dραμαίκή, δηλαδη ή συριακή, ητο και
ή πρό της αίχμαλωσ(ας μέν πως είσχωρήσασα είς τήν γλώσσαν
τοίί λαοu, άπό δέ των χρόνων των Σ ελεuκιδών κατισχύσασα. Διa

τοϋτο ή περί τούς χρόνοuς τοϋ Κuρίοu λαλοuμένη uπό των 'Ι οuδα(
ων γλώσσα λέγεται dραμαϊκή

fl

συροχαλδα"ίκή.

(4) cΚαί. άνέyνωσαν έν βιβλιφ νόμοv τοiί θεοiί· και έδίδασκεν Έσδρα.ς

καί

δ ιέ σ,; ε λ λ ε ν έν έπιστήμ'D Kuoίou οιcαι σ

ci ν α γνώσει+.

uν ηχ εν

δ

λαός

i

ν τ ii
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'Αλλ' άψ' δτοu ~ρχισεν ή Έλληνομακεδονικη κατάκτησις της

'Ανατολflς,οί

'I ουδαί:οι της διασποράς

μετό: τοϋ έλληνικοΟ πολιτισμοϋ

προσ<tJκειώθησαν καί την έλληνικην γλωσσαν, μολονότι παρέμειναν
πιστοί εtς την πατροπαράδοτον πίστιν.Εtδικώτερον σuνέ~η τοϋτο πα
ρό: τοί:ς έν Αίγύπτ<tJ Ίοοδαίοις. Ή Άλεξάνδρεια ύ'Jtilρξε τό κέντρον,
οπου νέα τις Lουδα"ίκη γραμματεία σuγγεγραμμέvη εις την έλληνι

κην άνεπτύχθη. Έντεϋθεν παρέστη άνάγκη τόσον διό: τούς έν τft
Παλαιστίνη, δσον καί διό: τούς έκτός τfις Παλαιστίνης λαλοϋντας
την έλληνικην 'Ιουδαίους, τούς γνωστούς ύπο τό δνομα

Έλλη ν ι

σ τ α(, μεταφράσεων των Άγ(ων Γραφών εtς την έλληνικήν. Ή κu
ριωτέρα των μεταφράσεων τούτων εtναι ή των ο,' ή δ'Ιtοία, ίνα με
ταχειρισθωμεν τούς χαρακτηρισμούς τοϋ Έμμ. Ζολώτα, «Ού μόνον

ώς ή άρίστη τών παλαι&ν μεταφράσεων ε{ναι tδίας σ'Ιtουδflς άξία,
άλλό: καί ώς κείμενον ίερόν τοΟ Χριστιανισμοϋ, τό όποιον εtχον πρό
όφθαλμών οί συγγραφεί:ς της Κ. Δ.». 'Επί πλέον σχεδόν τό σόνολον
των δευτεροκανονικων λεγομένων βιtbλίων τfις Π. Δ., καθως και τa
κατό: τούς χρόνους τούτους γpαφέντα άττόκρυφα, εtναι συντεταγμένα

είς την έλληνικήν. ·Ωσαύτως καί τά βιtbλία τfις Κ. Δ., καθως και
&πασα ή γραμματεία της πρώτης 'Εκκλησίας, ltχοuσι γραφη εις την

γλώσσαν τών ·ελληνιστών

'I ουδαίων.

ΟίΥrως ή έtbραϊκη και ή έλλη

νικη εtναι αι δόο κύριαι γλώσσαι, των δποίων ή γνωσις εtναι άττα
ραίτητος διό: τόν έξηγητην της Βίtbλου.

6.

•Η φιλολογικώς άκριtbής γν&σις τfjς Έtbρα'ίκi]ς δύναται

va

έ

πιτευχθft μόνον διό: σuγκριτικης σποuδης τοQ δλοu δμίλοu των ση

μιτικών γλωσσων. Τοιαύτη δμως περιεκτικη σποuδη δεν εtναι ά
ναγκαία διό: τούς σκοπούς τfjς έξηγητικης θεολογίας. ·Η σποuδη

αϋτη έγένετο και t:πετέλεσε σπουδαίας 'Ιtροόδοuς προσφάτως ίιπό
της σuγκριτικης φιλολογίας των σημιτικών γλωσσών και εtναι άρ·

κετον διό: τόν θεολόγον έπi τfi βάσει της καθαρώς φιλολογικi]ς
ταύτης έρεύνης ν' άποκτήσn γν&σιν τfjς έtbραϊκflς, δσον το δυνατόν
πλήρη. Εtναι δέ άναyκαίον

va έπιδοθft

δ θεολόγος είς έ1tιμελη σπου

δην της έ~ραϊκflς δχι μόνον διό: την έξήyησιν της Π. Δ., άλλά: καί
διa την κατανόησιν της έλληνικης, είς ~ν rtχει γραφη ή νεωτέρα

tουδαϊκiJ γραμματεία καί ή Κ. Δ. πρέπει νό: καταστft οtκείος πρός
τούς ίδιωτισμούς τοΟ

σημιτικοϋ

γραμματικού

ίδιώματος.

Διότι

δέν 1tρέπει νa λησμονώμεν, δτι καί της Π. και τfjς Κ. Διαθήκης
τό: "βιβλία ~χουν την άρχην αύτών έν τφ αότίt) έδάφει και έν τit)

αύτφ εθνει. Καlτοι δέ ή Κ. Διαθήκη εχει γραφη εtς την έλληνικiJν

οί συγγραφείς της ύ'Jtilρξαν κατό: τό πλεϊστον 'Ιουδαίοι, οττινες ~
γραψαν έλληνικην γλώσσαν φέρουσαν έξ δλοκλήρου ίδιον χαρα

κτηριστικόν τύ1tον, διαμορφωθέντα έκ τοϋ τρόπου τfjς tουδαϊκi]ς
σκέψεως και έκφράσεως.

Πολλοί

γραμματικοί τύποι και τρόποι

έκφράσεως έν τft Κ. Διαθfικn κατανοοϋνται μόνον ύπό τοΟ οικεί
ως ~χοντος τrρός τούς ίδιωτισμούς των σημιτικών γλωσσών. Οδτως

-220έπi. παραδείγματι συμ~α(νει c.>στε έν τfi Κ. Διαθήκη ν' άπαντώνται
πολλαi. παραθέσεις έκ της Π. Διαθήκης, διά τήν έρμηνείαν των δ

ποίων εtναι ήναyκασμένος δ έξηγητής ν· &vατρέχn εις τό πρωτό
τυποΥ τi)ς Π. Δ. Πολλά έκ των άναφερομένων έν τfi Κ. Δ. έλέχθη
σαν άρχικως έν τfi d:ραμαϊκfi καΙ. μετεφράσθησαν επειτα όπό τοu

συγγραφέως είς τήν έλληνικήν, ταϋrα δέ κατανοοuνται άκρι~έστε
ρον έάν μετενεχθωσι καΙ. πάλιν έκ τfjς έλληνικης εις τήν άραμαϊκήν.

7.

·ο Βι~λικός έξηγητής δέον νά προσοικειωθfi !κ των lΧλλων ση

μιτικων γλωσσων μόνον τόσα, δσα θά χρησιμοποιfi εlς τό έξηγη·
τικόν του εργον. Ή άραμα'ίκή, ή συpιακή και

πολογίζωνται

σο~αρώς

όπό

τοϋ

1'\

άρα~ική δέον νά ίJ.

έρμηνεuτοϋ. •Η άραμα'ίκή διότι

τμήματά τινα της Π. Δ. έγράφησαν εις τήν άραμα"ίκfιν άλλά και
αί παλαιαι άραμα'ίκαι μεταφράσεις τfjς Π.Δ., τά λεγόμενα

Targums,

όπάρχοuσι και είναι χρήσιμα πρός κατανόησιν τοΟ κειμένου. Έπl
πλέον είς τa Taι·gums εuρίσκονται ίδιάζοuσαι θρησκευτικαι θεωρίαι,
αίτινες δέν εtναι &νεu σημασίας τινός διά τήν γνώσιν τοΟ μετα

γενεστέρου

'I ουδαϊσμοΟ.

•Η συριακή πρέπει ώσαύτως νό: περιλη·

φθfi είς τόν κύκλον των σπουδων τοΟ βι~λικοϋ έξηγητοΟ, διότι

t.-

χομεν την παλαιάν συριακήν μετάφρασιν των Άγ(ων Γραφών γε
νομένην έκ τοΟ 'Πρωτοτύποu κειμένου την

καλουμένην Πεσιτω ~

Πεσχίτα καl ητις εtναι σχεδον ά1tαραίτητος εtς τόν έξηγητην διό:

τήν έρμηνείαν τοv

βι~λικοΟ

κειμένου. Ή άρα~ικη εtναι είδικως

χρήσιμος είς τόν έξηγητήν διά τά fuταξ λεγόμενα έν τfi Π. Δ. ~
τό:ς σπανίως άπαντώσας λέξεις, των δποίων εtναι άμφί~ολος ή έ
τuμολογία καl ή εwοια, έκ τοΟ π~ουσίου δέ λεξιλογίου τfίς άρα
~ικης διαφωτιζόμεθα περί τούτων. 'Εννοείται, δτι ή lτcιστήμη των
βι~λικων γλωσσων eα περιλά~n εtς τά δριά της έκ της σημιτικης

φιλολογίας μόνον δσα χρησιμεύοuσιν είς αότήν ώς βοήθημα διό:

τήν κατανόησιν καί όρθήν έξήγησιν των βι~λίων τflς "Αγίας Γρα
φης. Πέραν τούτου πaσα διεύρυνσις των Ο'Πουδων έπl των σημιτι
κων γλωσσων εισέρχεται εtς τά δρια της φιλολογίας.

8.• Η &λλη γλώσσα, τήν δποίαν lχει ώς uποκε(μενον αότης ή έ
πιστήμη των βι~λικων γλωσσων, εtναι ή έλληνική, εις τήν δποίαν
μέγα μέρος των Ίουδα'ίκών καl Χριστιανικων άποκρύφων και ψευ
δεπιγράφων συγγραμμάτων καί πάντα τά βι~λία τfjς Κ. Διαθήκης
~χοuσι γραφη. ·Η γλώσσα αϋτη, μή οδσα 1'\ κλασσική ~ ή άττική
~ ή άρχαία έλληνική

διάλεκτος, εχει ίδιάζοντα δλως χαρακτηρα,

~νεκα τοϋ δποίου δΕν δύναται όρθώς νά κατανοηθfi παρά μόνον
έιΧν ληφθωσιν ό'Π' δψει αι περιστάσεις αί {στορικαί, όπό τάς δπο(·

ας ή γλωσσα αC>τη άνεπτόχθη. Έάν τις fξω τοΟ ιστορικοϋ τούτου
έδάφοuς έπιχειρήσn νά έρμηνεύσn την γλώσσαν ταύτην, την γνω·
στην u'Πό τό δνομα Κοινή θά σχηματίσn δλως πεπλανημένας άντι
λήψεις καi. γνώμας περl της γλώσσης ταύτης, αδται δέ θά έξασκή

σουv έ.πι~λα~η έπίδρασιv καl έ'Πί της ·εξηγήσεως. Ή φιλολογική

-221καί άττροκατάλητττος ~ρευνα έττί της γλώσσης ταύτης της Κ. Δ. ( 5 )
~γαγεν εtς το συμττέρασμα, δτι έξ έττδψεως γραμματικijς και λε
ξιλογίου εlναι αGτη δλως διάφορον tδίωμα της κλασσικi]ς έλληνι

κflς γλώσσης. Ή γλώσσα αιJτη ~το

1'J

λαλοuμένη όττό των Ίουδαί

ων της διασττορcχς τών ζώντων εtς έλληνικaς χώρας και -ητις ττρός

διάκρισιν άττό της κλασσικης έκλήθη έλληνιστική διάλεκτος.

οδ χρόνου ~ρξατο "ι έλληνομακεδονικη κυριαpχία,

1'J

•Αφ'

άρχαία έλλη

νικη γλωσσα μετε~λήθη λόγφ της άναμίξεως μετά ττολλων και δια

φόρων έλληνικών διαλέκτων καl άττετελέσθη ο()τω ή κοινη διάλΕ
κτος, εtς την δττοίαν τa εtς την έλληνικην βι~λ[α της Άγίας Γραφης

·καί "ι λαϊκη έν γένει γραμματεία συνεγράφησαν. Κατa την αύτήν
δέ περίοδον ~λα~ε χώραν καί στενη έπαφη τοϋ •I οι>δατσμοϋ 1τρός
έλληνικaς έπιδράσεις, οι ·ι ουδαίοι δέ ot ζωντες εtς χώρας διατε
λούσας όπό την έλληνικήν

κυριαρχίαν

υ{οθέτησαν την έλληνικην

γλώσσαν όφ' flν μορψην έλαλεϊτο αδτη γενικώς. Άλλ' δ έξελλη
νισμός οδτος τοϋ

• I ουδcχ'ίσμοϋ

προδήλως

συνετελέσθη

βαθμηδόν.

Συνε1τως δέν ~το δυνατόν ν· ά'Ιtοψεuχθfi, καθ' δν χρόνον οί Ίοuδαίοι
άντήλλασσον την μητρικήν των γλώσσαν μετa ξένης γλώσσης, καί
ή παρεισαyωγη στοιχείων έκ της 1τpοτέρας των γλώσσης εtς την

(5) Κατά τον άοίδιμον Ζολώταν περί. τήν γλώσσαν τής Κ. Δ. ήρξαντο
σπουδάζοντες οί ffεο~όγοι μάλιστα. ά,ΟΟ τών άρχών τοiί ΙΖ' αtώνος. •Ηδη
όμως ό ·Ερασμοc: εtχεν άποφανtη γνώμην περί τής γλώσσης τής Κ.
Δ., ότι εtναι
csermo non solutn impolitus, sed etiaιn impeήectus
et pertubatus•. Μετά τοiίτον δέ ό Δρούσιος χαί. ό Ι'κλάσιnς ίιnεστήρ&ξαν ο·
τι η γλώσσα τής Κ. Δ. ναί. μέν δέν εtναι βάQβαρος, άλλ' εtναι γλώσσα τών
.Ελληνιστών. Δεινη έν τού'tοις εοι' άνήφ6η μεταξύ των 6-εολόγων καί. έρμη·
νευτών, τών μέν {mοστηριζόντων την χαflαρό'tητα τοiί έλληνισμοiί τijς Κ. Δ.
(puristae), τών δέ δι'ίσχυριζομένων, ότι ή γλώσσα α{ίτη εtνε έβοαtζοuσα (hebraϊstae\. Οί πρώτοι όρμώμενοι ιiπο τοiί πεQ& i!-εοπνευσ'tίαc; δόγματος •ijς;
Άγlαc; Γραφi'jς έδόξαζον, όη οfι μόνον τά νοήματα ταuτψ, άλλά καί. αt λέ
~εις αύταt vπηγορεuθησαν iιπο το\ί •Αγίου Π νεuματος, αδύνατον δ' -ljτo τό
'Άγιον Πνεύμα Ααλοiίν νά χρησιμοποι'ίi λόγον βά.ρβαQον καί. άδόχιμον. οι
δέ 'tόν έβρα'ίσμόν τijς Κ. Δ. άποδεχόμενοι δέν περιώQιζον αύτον εΙς το άlη6-ως έβραtζον μέρος τής γλώσσης ταύ'tης, άλλά διετείνον'tο, ότι ό λόγος αύ
τής έ'\• γένει ε1ναι έβQαϊκός, έλληνίζων tιόνον περί. tάc; λέξειc. Διετείνον'tο
δηλαδη οi"ίτοι, όη ό λόγος τής Κ. Δ. .ή'fο μετάφρασις χα'tά λέξιν λόγοu έ·
βpαϊχοiί. •Αμφότεραι αt μερίδες ε1χον χαιρήσει εlς unερβολάς, άλλ' ό ιiγών
αiιτών μεγάλως ώφέλησε την σπουδήν 'ti\ς γλώσσης τής Κ. Δ. Διότι ot μέν
άποδεχόμενοι την χιιiJ.αρότητα τοiί έλληνισμού τής γλώσσης τής Κ. Δ. ουν·
έλι:ξαν τά χωοία xal 'tάς ρήσεις χαί. τάς λέςεις τών Έλλήνων συγγραφέων, αi
τιvες ήσαν fι αt αύται ή ομο&αt πpός τaς τijς Κ. Δ. καί σϋτω μεγάλως συν
εβάλοντο ει, την άκρίβαισιν τoii έλληνισμοϋ τής Κ. Δ. Ot δέ έβραϊσταί. ύ
πεστήQιζον τάς γνώμαι; αύτών διά τijς άντιβολijς τών φράσεων της Κ. Δ.

χαi.

όμοίων φράσεων τοiί πρωτοτύπου τijς Π. Δ. χαί διά 'tijς ιιποδείξεως 'tών ά

ραμα'ίσμών τijι; Κ. Δ., χαL σuνεβάλοντο χαί ο-3τοι μέγιστον εtς -cην άκρίβαι
σιν τοiί άραμαtζοντος σ'tοιχείοu τής Κ. Δ. Ή γνώμη των Έβρα'ίστών κατί·
σχυσε μέχρι τέλους τοiί ΙΖ' αtώνος, οτε ή τών Καθαριστών δό~α lτυχε λογι·
ωτά'tων προμάχων. ·π lρις χατέπαtισε περι το μέσον το\ί IH' αtώνος, οτε
διελιuκιίνflη τό ζήτημα ιιάλιστα ύπό τοiί Όλλανδοiί •Εμστεοουσίου, ύποστη·
ρίξαν'tο' τήν itsσιν, δη: ή γλώσσα τη, Κ. Δ. δέν ε1νε μέν βάQβαοοc;, πόροω

δ• άπέχι:ι τοiί

χαiαQοiί έλληvισμniί. Κστεδείχ4hι δέ τέλος, ότι αύτη εtνε ή

ύπό τών Έλληνιστών •Ιουδαίων λαλοιιμένη, έξ ο-δ καί έχλή6η έλληνισηχή.
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της σκέψεως καί το{} δλου κύκλου των θρησκευτικών των άνrιλή
ψεων διά τοΟ lξωτερικοΟ ένδόματος της νέας των γλώσσης. Οϋτω

προijλθε fι νέα μορφη

της

έλληνικης, fι φέρουσα έyκατεστταρμέ

νους άραμαϊσμοός καί έ~ραϊσμούς, fι όποία διά της μεταφράσεως
διεδόθη εύρύτατα μεταξύ τώv 'Ι ουδαίωv καί προσέλα'ε

των Ο '

μόνιμόν τινα tδιωματικον τύπον. Αϋτη fι tοuδαtζουσα οϋτως εtπείν

έλληνικη εύρέθη eτοιμος εtς χείρας των συγγραφέων της Κ. Δ. καl
δταν οδτοι συνέγραψαν εtς αότήν, προσέθεσαν καi fι.λλα τινά χαρα
κτηριστικά, εtδικώς χριστιανικά στοιχεία,

χάρις εtς τά όποία fι

γλώσσα τijς Κ. Δ. προσέλα~ε ίδιόν τινά χαρακτηρα. Ίδί~ ώς πρός
το λεξιλόγιον δέον νά εχωμεν ύπ' δψει, δτι έ~ραϊκαί λέξεις, αtτι

vες μετεφράσθησαν έκ τοΟ έ~ρα'ίκοU εtς το έλληνικόν, καθως καi
καθαpως έλληνικαί λέξεις ώς αί ζωή, θάνατος, &πώλεια, σωτηρ(α,

δικαιοσύνη, πίστις, άγάττη, έλπίς, μετάνοια, χάρις, κόσμος, λόyφ
τοΟ χριστιανικοί} mιεύματος, δπερ έξεφράσθη δι" αότών, προσέλα~ον
νέαν βαθuτέραν

καί

περιεκτικωτέραν

~ννοιαν

καi περιεχόμενον

πλουσιώτερον έκείνου, το δποίον έξέφραζον έν τfi παλαι~ έ~pαί

κfi ~ έν τfi σuνήθει έλληνικfi γλώσσn ( 6 ).

(6) Κατa τclς αημειώσε~ το& άειμνήστσu Έμμ. Ζολώτα ot "Έλληνες CJ.'UΥ
γραφείς, έν τοί~ ιrογγοάμμασιν των δποtων dνεwtσκομsν τa στοιχεία της Κοινης
δι.αλέκτσιι και 'fων δποtων fι λεκτική καΙ. fι Ο'U'V't'ακτική χpijσις έρμηνεUει πλεiστα
τής χρήσεως των Ο' και τijς Κ. Δ., εlναι. δ Πολύβιος, δ ΔιόδωQΟς ό Σικελιώτης,
δ Διονύσιος δ •ΑλικαρνΜσεύς, ό Πλούτα.Qχος, δ ΣτQά6ων, δ Αtλιανός, ό 'Αοτε
μίδωρος, δ I Αππιανός, δ ·ΗλιόδΟ>Qος, δ Σέξτος δ έμ.πεΙ.QΙ.κ6ς, δ , Αννιανος και

liλλοι. Διαλεκ"tικά δ& ιδιώματα άπαντq τ~ !ν τii κοινiί Ύλώσσu τά lπό.μενα: Tijς
μ.&ν dττικης διαλέχ.τοtι "rό ίλεως· τijς δ& δ(Ι)Ι.)ικi'jς τά πιάζω (=πιέζω), κλίβανος

(=κοί6ανος), fι λιμ~

(=δ λψ~). fι ~α (=d.ντt π6α), βεμ6~να (=μεμ-

6Qdνσ.) • της δe tωνικης διαλέχ.τοu γογΎύζω ( dντί τονο&οοlζω), Qήσσω {-Qήγνιιμι),
ποηνής ( ::=ποανής) , ΟΚΟQΠLζω ( άντt σκεδάννυμι), liοσην (dντt dwην) • Ίωινι.χ.~
δe και δ(Ι)Qικη εtναι fι χοijσις τoii φ\ιω ιbr; dμετσ.6ά.τσu. Tijς δ& μακεδονικης δι.σ.
λέκτοιu το πα.Q&μ6ολή, το Ι,)'ύμη· κat της συραχ.οe1ίας τb εtπbν ώς ποοστσ.κτική dντι
εtπέ. Λέξεις δί, αtτινες πρότεQΟV έχc.:rησι.μοποι.οWrο lν liλλu σημασtq, iν δe τii
χ.οινij (πaQd τε τοίς Ο' κσl tν τii Κ. Δ.) tν νέq. <1-ημα.σίq., εtναι at lξijς-: Τά
παQΟ.χ.αλείν και tpωτiiν (άντί το\ί δείσfi'αL), το Πσ.ιδεύειν (dντt το\ί Κολάζειν),

τό εύχα.οιστείν dν-cι τοϋ εύλογείν
τον χ.ατακλίνεσ{}αι, χ.α{}ι1ις

x.at

i\

ύμνείν, τά άνακλίνει1θαι "αl dναπtπτειν άvd.

το άνσ.κείσtαι dντι τοιίi κατακλtνεσο&αι, το dπο

ΚQ(.νεσ&αι. Το dντιλέ1ειν λαμ6άνει τήν lννοιαν τοο iχtQl:ιν εtναι πQός -rινα'

oco

ώrοτάσσεσitαι άντί τοϋ dπ.αονείσ{}σ.L' το σιuΎΚQ(νειν dντι τΟ'ίί παpα6άλλειν· το σ-ι:έ
yειν dντί τοι\ί ύπομένειν· το σε6άζεσ-!tαι dντι τοiί σέ6εσ-!tσ.ι· τό χρηματ(ζειν dντl. ocou
ένε(.)γείν ώς βαο'ιλέα' το ΧQημ.ατί.ζεσiσ.L και ε~ τήν fννοιαν τοU dQΎUQΟλογείν' 'C'o
φΜνειν άντι "rou dφικνείσDσ.ι· ψωμtζειν χ.αι χο~.άζειν dντί τοέφειν· τb iοε,γεσDσ.L

dντt φ6έyΎεσ{}σ.ι· το tπιστέλλειν εtς τi)ν ~ννοιαν τoii ΎοάφεLν tπιστολήν· τά δαLμων

Κα\. δαιιμόνιον &tς δήλωσιν τοι\ί δι.α66λΟ'U' το tύλον ε'tς δήλω<rLν το\ί ξύλοu τi'jς ζαιijς'
κεφαλής άν-d "rοιίί τόμοu· ε-bσχήμων εtς τήν lννοιαν τΟ'ίί iπισήμοu f\ dοLστοιu· lι·
ψώνιον κσl όψά.οιον dν"tt tχ%f>ιον· εtτα δe χ.αt τά χοιήμσ.τσ., δι' &ν Φνοιίίντο τι\
δψα., lξ ο~ καl εtς τi)ν ~ννοισ.ν "tοιίί μισDοu, σιτηοεσίοιu· πτώμα dντι λεtψσ.νον' yεν
νήμσ.τα dντt -ιών κ.σ.οπών' σχολή παοά μέν -roic; &ύpαhν
dνdπαvσις, διατριβή,
οπουδάζεLν πεοί τι, lν δ& τii Κ. Δ. περί τoii τόποο, Αν c1) τ~ σποtJδά.ζει. &uοεος;

=

άντt τοι\ί άσπi.ς· δώμα dντt τοι\ί στέιyη· λοι6iι dντι σποινδή, ιν oc'fi Κ. Δ. &uσt~
gύμη παοc1 τοίλ; ο&ύοahν = δομή, Αν τii Κ. Δ.
στeν<ιmός• πα.Qοηοtα (:=ιfι 'CoV

=
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καΙ. τό χριστιανικόν, ά'ΙtοτελοΟσι τό ιδιάζον μίγμα, έξ οδ συνετέ

9.

θη 'ή γλώσσα των συγγραφέων τfjc; Κ. Δ. Τό tδιάζον δέ δφοc; ένόc;
έκάστοu των συγγραφέων τfjς Κ. Δ. διακρ(νεται κατό: τοίΥrο, δτι
λόγΟ'U liδεια) lν τii Κ. Δ. Χιτη<1ψ.οαrοιείται dnt τijς πίστεως, πεποιitήσεως, δ
μολGγίας· λαμπας (==δqς) dντι τw λvχν~· καταστολη άν1:t τσii tμα.τίοtι' στά.
μνος dντt τσii δοχεLοtι lν(ί) dποDέτοtισι ξηQούς κα.οαrοiις' μέittισος dντί μεitυστιχ.ός·
νυνt dvτt τοιi; άdι>ϋ νϋν· μαitητεiιειν dvτt τού πα.Lδεiιειν· t}οι.αμ6εύει~ ε~ lννοων
ένεογητικη.v· ζiiv εtς lνε~ητικήν lννοιαν, κα.-Ι}ιJ>ς καΙ. το βασιλεύειν. Λέξεις σπά
νια.ι πα.Q<l τοtς δοκtμοις τών πεζών καl σuνήftεις παQά μόνοις τόις ποιηταίς ά
παντώσιν lv τii Κ. Δ. ai. ~ξijς: ~ύlh:V'tε~v (=δεcm:6ζειν), μεσGV-ύκτι.οιν ( cμέσαις
vόκτες)), -ί}εοστ'U'Υής, ~σ{tησις άν'tt dμφtεσις, dλέκτωο (d.λεκτQ'Ι)ων), βQέχεLν
(πα.Q<l τοtς δοκψ.οις -ύγοαLνειν), 2σ6ω dν1:L τοϋ lσΜω. ΤούναντLον δι lκ τijς
κοινijς σννηhtας τού οtκιακο\ί βίοtι εtαήχiη ε~ τήν της Κ. Δ. γλώσσαν fι λέξις ΚΟQά.σι.οιν (=παιδίσκη, "DC)α.σί.ς).
'

Νεωτ&Qιστικοι δ& τύποι lν τii κ. Δ. dπαV'tώσιν οι ~ςης: πτύον (dν"tt Π'tέGV)'
άνά1'tεμα (άντt άνάi}ημα) εΣς την lννοωv τοο άφ()QI.<JμΟiί, dνάστημα κατa ψεtιδ'ί\
dναλιγytαν ποΟς το dνά-Ι}ημα 1 μετοικεσία άν1:L τοο μετοι.κί.α, \κεσtα άν1:t tκετεία,
γενέσια dvτt γενέ1'tλια, πανδοχεύς-ε~ dν1:t παv'tοχ.εύς--κείΌν, ποταπός dvτl
ποδαπός, άκQό6υστος-ία άv'tt d'ΧQόποσ6ος-:n:ο116ία, νοσσία άντι νεόσσια 1 ταμείον
άnt ταμιείGΥ, γλωσσόκομον dντt βα.λάV'tιον, νiκος
νίκη, ψε\ίσμα (ψεϋδος),
αtτησις (α.ί:τημα), dπάντησις (ώtάντημα), iiwις (1\γεμανία), σtιΎΚtιQία (O'U"(x.QLc:1ις) 1 c\πτασ(α ( Οψις) 1 dποστασ(α ( άπόστασις) 1 δ111'Q)μοσtα ( δ111'Q)μόσια) 1 'ΥΟΟ
-Ι}εσία( ν(ΥUi}έτησις). πα.Qαφοονtα(π<&QαφQΟΟ'ύvη) ΙβασLλι.σσα(βασίλεω) ι μ.οιχαλtς(μ.οι
χάς)' λuχνtα dντι της λtιχνοστά.τηςΙ οί.κοδομή ( οtκοδομεία--μησις-μημα) ι ψιχίον( ψίς
ψιχ6ς) ι ψt.{Μιρισ'tής ( ψίituοος) ,δνεLδισμός ( llνει.δος καl όνείδι.σμα) ι ά,παqtισμός ( dπά.ο
τησις) ,ώτ(ον Καt ώτάQL()V (~ς) ,c\νdQwν ( ΟvΟς) ,παLδάοιον (παις) 1 βι6λαοίδιον ( βι6λ(
διοιν και μεταΎ. βι6λLδάQιοιν) ι llψιμος ( llψιος) ,πειΜς ( πι&αν6ς) ι ά(.ry6ς-ή-6ν (
I Ά τ
τικοίς δι.κα.ταλ.) ,ίξά.πι.να(ίξαπLνης),δ πλησίον(ό πέλας) ,lκπαλαι(πά.λαι), μ.ι.σ~wτ:ο-
δοσtα. ( μι.σttοδοσtα), μισ6αποδότης ( μισt}οδό'fης) ι μονόφt}αλμος ( ιτεοόφitαλμος) ι
:JCQΟσήλuτος (bηλ~), ίξuπνίζειν (άφuπνιζειν), οαnίζειν (Q<ΙLνειν), καταπον
τtζειν ( καταπι>νJΟΟν) 1 O'(lQOUv ( σαtQειν), δεκατΟΟν (δεκατεiιειν), φ'UC11.0ίίσDαι
( φuσιiι1~αι), χολιiν ( χολο'iίσ3α.ι.), dQOtQιciν ( d.Qόω), πετciσDαι ( πέτεσitαι), ~tιQdν
(ξ'UQEtν), βαοε~ν (βαqύνειν), ίκχ\ινειν (ίκχέει.ν), στήχ.ειν i1ι τσii !στηκα (tαταr
σ6αι), καμύω (χα.τα.μύω), έξόν ήν (lsεστι).
Τύποι. lνεοΎητικοt dν1:t τών σtινήDων μέσων dπαντώσιν iν ήj Κ. Δ. cΚ ιπ.όμενοι :
dτενtζειν ( dτενίζεσDαι),
φgυά.σσειν ( φgυάσe1εσ6αι),
άyαλλι(lν ( άγαλλι.ίiσ6αι),
εύσ.Ύyελtζειν (εύα.γΎελίζεσt}αι).
Πλην τών τύπων τούτων άπαντιί>σιν lν τii Κ. Δ. :n:oUO. σύνhτα lx ποοitέ
σεων οήματα, lν ο[ς
πο6τασLζ άπέ6αλε 'Cήν σημασίαν αύtijς χαL τούναν1Cον
ί!λλα άπλiϊ οήματα. dπα.ντώσιν dvn τών σuνt}έτων οημά.των. Οtlτω λ.χ. δειΎμα
τίζειν dν1:t
:n:αοαδει'Υματίζειν, 6εατοίζειν dν1:t τοο lχhατοίζειν, ταQταοοiίν

=

:n:ao
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ocoo

dντt τοο καταταοταQσiiν.

Νέαι δέ λέξεις σύνDετοι ίν τii Κ. Δ., aς lδημιούογησεν 1ι άνάyχη, εlναι
~πόμεναι.:

ai.

'Αλλοτ'QLΟeπtσκοαtος, dν&οωπάοεσκος, dγοι.iλαιος, dπ(J(.)ά6ατος, α1ματεχχ11σLα,
δικαι.οχοισία, πληοοφΟQtα, d.λεχ.τοοοφων(α, δοοDεσί.α, σιτομέ'tQWV, ννχ&ήμεQΟν,
dV'tLl'U'tQOV, :n:οοσφά.γιον, καλοποιε~ν 1 dγα6οποc.eiν, dyαDοειγyεiν, λι6ο6ολεί:ν, άπελ
πtζειν1 άποιιc.eφαλίζειν, lχμυκτηοίζειν, έξΟ'UDενεtν, άν"tαποχοtνεσ6αι, έκχακε;;ν, δι
α.σκοοπLζειν, εUδGκεtν, άΎαλλtασις, πεποιt}ησις, άΎα1'tωσύνη, ciΎνότης, άyιότης,
lπενδiιτης, λογ(α 1 lχ.τεν~, αtχμαλωτίζειν 1«U αtχμcιλι.οfεύει.ν, μεσιτε\ιειν, yυ~νη
τεvειv, lyχ.οιn-εiιεσ6αι, δμοιάζειv, χ.ι.>Μιlατος (dντι cndμπouς f\ κλ(νη) σπtλος,
μάμ.μ.η, οαφ(ς, στοηινιίiν.

ttοιSδηλος εlναι χαt "' οαιι:ή, fjν lχει "' σtιν~hω των μεταyενεστέοων εtς την

Π(Κn'ίμησιv -tώv εlς-;.ι.α. οοοιασ-tι.κών, dντι τώv εlς-cnς. Κατά 'Σ'ήν σtινήftεια.ν
ταύτην λέγεται. ίν τii Κ. Δ. κατάλυμα, dνταπ6δομα., χατ6~ωμα, Qάπισμα, γέν

νημα, lχ.τοωμα, βcίπτι.σμα, lnαλμα, tεQΟCJόλημα. Και κατά την Ο'UVή6ειαν τών
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κρατεί μάλλον ~ fjττον, περισσότερον ~ όλιγώτsρον τό στοιχείον
τοϋτο παρά τοίιτφ τ4> σuyγραφεί, και τό στοιχείον έκείνο παρά

τ4> άλλ<tJ σuyyραφεί. οι ιδιωτισμοί ~ε οδτοι της έλληνικης γλώσμεταγενεστέοων άπλίi οiισιαστικ.Cι πaoa τοίς δΟΚΨ,Οις σuντι&eνται. ήj σiιν ΠQΟtέαει.,
ο[ον συμποΑιτης, συνηλικιώτης, συμμα~τής ,WC,
'Ομοίως διακQίνεται καί. 1) συνήθεια α\ιτών τοϋ κατασκευάζειν tm-&ετα εtς-Lνος

καL-ιν6ς π. χ. δ~ινός, πικοi:νός, χαitημερι.νός, όστQάκινος, δερμάτινος, σάο"ΙU.νος.

και οήματσ. εlς-6ω-ίζω κσ.ίι-άζω, λ. χ. dνακαι.νόω, δυνσ.μόω, άφυ:rtνόω, ιςου
-&ενόω' δQi}Qίζω, δειγματίζω, itεσ.τοίζω, φυλακίζω, tματίζω, άκον't'ίζω, έοετίζω·
c:nινάζω. Kat ρήματα tκ τοϋ παρακειμένου, ο[α τα στήκω έκ τοϋ lΟ'τηκα, ΎQ'ηf'O'QOO
έκ τoii ιγρήΎΟQ<Χ.

Τινες τών εl(.)ημένων λέξεων ιπλάσ{}ησαν ίΟ'ως iι:rto των 'Ιουδαίων i\ ύ:rtό τών
συγγQΟ.φέων της Κ. Δ., μάλι.Ο'τa το\ί Παύλου, κατ' dναλογίαν :rtQbς; Ιtλλα.ξ Μρα'ί

κCις λέξεις. Ώς λ. χ. το δο{}οιζειν, το λιθο6ολείν, 't'ό αίματεκχυσLα, τό ακληοοκαο
δί.α, το σκληοοτοάχηλος, το άγαθοειryείν, ό(.){)οποδεtν, δο-&οτομείν, μοσχοπο~tν,
τα μεyαλωΟ'όνη, ταπεινοφροσύνη, Πα.Qα6άτης, πατρι.ά.Qχης, dΎενεαλόγητος, ύπ.ο
πόδισν, χQ'ΟΟΟδακτύλι.ος;.
Λέξεις τινές δέν άπαντώσι ,...εν tν τ~ βι6λwις τών 'Ελλήνων, φαLνονtαι δέ,
δτι tφέQΟντο tν ήj γλώσστι τού λaoii. Τοια-ϊίται μάλιΟ'τα dπαντώΟ'ιν tν τοίζ οοοις
της λατ(.)&ία.ς;, ώς εlδωλολατοεία, Πεντηκοι1τή, i\ ΠQΟ'iίλ-&ον tκ τοϋ κύκλου των ιου

δαϊκών Dεωοιών. Λ. χ. τά έπιστQΟφή, ποοσήλuτος, φυλακτήιnον, έπιyαμ.6(.)&ύειν
κα1. το κόσμος είς μεταφοοικηv ~ννοιαν.
Οι yοαμματικοί. lδιωτιefJ.U!ι τοϋ μεταyενεστέοοο Έλληνι.σμοv εtναι. ώς tπl. το
πολ.iι τύποι διαλεκτικοί, ώς δ Δωοι.κός: άφέωνται. άντt τοϋ dφείνται xat
Ίωνι
κοι σπεί~, τφ yήοει, fι εlναι δλως διάφοοοι της 0'\!νηθεί.ας της τε 'Αττικης χαi.

ot

των ί!λ.λων Η.ληνικών διαλέκτων, έπλάσ{}ηΟ'αν δe χατΔ ψεvδη άναλοytαν ΠQΟ~
ί!λλους; τύπους. 0{\τω λ. χ. 1) Ύενικη και δοτικη ναός, νοt, δ τoii πaοauιμένου
Εγνωκαν κατa το tποίησαν και OL των dοοίστων εtδαμsν, άόQι.στος τo-ii δοω κατά
ψεuδη άνσ.λοytαν :rtρbς τό οίδαμεν· fφuyαν i\ κατΔ την μακ.εδονι.κην διάΑεκτον χα
τελίπ.ωι1αν, tδολιοϋσαν, είμεh (παοατατικός d.vτt τοϋ -1\μεv), οfιμ.ά(.τησα (άvtt
t'oU i\μa.QtOν) fιξα ( dόQLσtoς ικ τW iiκω) και δ μέλλων φάyομαι ( tΚ τΟU lφαγον).
Οί δe πεοί τήν Ο'ύντο.ξιν \δLΟ)τι.σμοι εtναι. δμοί.ως :ιι:ολυάQιiμοι. Άξιοσημειωτος
ε[ναι "' χαταφαινομένη άμέλεια πεοί την χQ'ίlσιν των ιyκλίσεων, διότι μόοια τινa
c:nινtασσόμενα tν τiί δοκίμφ yλώσΟ'τι iι:rtοτ'ακτικtί -1\ εiιχ.τι.κtί lν :ιι:λά.Ύtφ λ6Ύφ άπαν
τώσι.ν tν τtί Κ. Δ. και παοΔ τοiς Ο' συντα.Ο'σόμενα και δQιστι.κtj. 'Ωσαύτως Qή
μα.τά. τι.να dπαvrώσιν sχοντα το άνtι.κείμενον κατ' 4λλην :ιι:ιώσιν f\ ώ; "' σννή{}εια
τijς; ~λληνι.κης; γλώσσης Ο'υνι.στq. ΜετΔ των κ.ινήΟ'βως σημαnικών οημ.άτων &ντί.
τελικ'ijς μετοχijς; uίτσ.ι τελικον dπαοέμφατον. Μετa τό άκ.ούειν άντι κ.ατηyΟQημα
τικijς μετοχijς εWηται εtδικbν dπαοέμφατον. Πολλάκις ιΔ ιελιχά d:rtαοέμφατα

άνα.λύονται δι.Δ τo-ii tνα εtς τελικούς λόγους. Συχνότατα ά.ντt τών μ.ίσων λαμβά
νονται τΟ. ινεQΎη-tικ.Cι μετΟ. της α-ϋτοπαtοiiς τo-ii Ύ.' :rtQO<Jώ:n:o'U. 'Αλλα καί των ποο·
Dέσεων tξ (και τo-ii έκτός), δι.ά, :rtQό, σύν, ύ:rtεο και παQά, 'f\ μετa τών ι1υνήDων
πτώσεων σ\ιντσ.ξις δeν φvλάττε't'αL πάντοτε, ώς βλέπομ&ν Ο.~ιό Αν τοiς ω.λαLΟιά•
τοις χειοοypά.φοις τών Ο' καl τηι; Κ. Δ. Τά μόQια tνα, οτι. και ώι;, λαιdSάνονται
πολλάκις άντι τoii αtτι.ολο-yι.κο-ϊί yιio κλπ.
'Εξ ιiλλου ώς σημιτι.ιφοί καl φοάσεις κατ' dναλοyiαν lδοαtκών δύνανται νά
σημει.ω&ώσι μεταξύ ί!λλων καl αί. lπόμενσ.ι: Καοπόι; της όΟ'φύος, καοαΟΟς της κοι
λtας, iξ'οχεσDσ.ι ικ της 6σφiιος τινός, εtναι. tν τtί όσφ-ύt τιν6ς, Ικ κ.οιλ(ας; μη
τ()bς αύτοϋ, δφείλημα dφι.έ.νσ.ι, στηοίζειν t:n:i ΠQόσωπον αύτοϋ, πάσα Ο'dοξ, σπΑαy
χν(ζεσDαι άντt τoii tλεεiν, σπλάγχνα σκcινδαλίζειν, lyχαι.νLζει.ν κcd. iΎκοLνι.α, dνα
θεματ(ζειv, όο&οιζειν dντι τoii iyεί.Qεσ{}αι. τόν δQi}ρον, lνωτίζει1-&αι d.vtt τoii ά
κο-ύειν, δλοκcιύτωμα, D-ανάτφ άπ.ο{}σ.νείΟ'Dε, μι.σών tμίΟ'ησα, οtκοδομεtν Εν τινι,

ε\ιδοκείν

lν τινι., lογα tιryάζεΟ'Dαι. Καί τΔς εις lκφραΟ'ι.ν ~ χοι.cm.ανικ~ς έν

νοιας λέξεις καt φοdΟ'εις πίστις, πι.στεύει.ν, δμολογία, δι.καιοσ-ύνη, δικαιοuσDαι,
ικιέyεσ&αι, κλητοί, lκλεκτοι, lίyι.οι., :ιι:ι.στοι κ.αί cϊπι.στοι., οtχοδομ.ή καί οl.κοδομείν

τοοπικ~, ό.:rtόιnολοι;, εύαy"fελ(ζεσitαι, κ~σειν, βάπτισμα, κλίiν ί!ιrcον, δ κό
σμος, fι σάοξ, σαο"ΙU.κός, ψvχι.κός, :rtάαχει.ν, :rtα.Qαδίδοσ&αι.
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χρόνους τfjς Μεταρρυθμίσεως, άπό τοΟ 17 αιωνος, lδί9 δΕ δ Winet
κατό: τούς νεωτέρους χρόνους διεπραγματεύθη έπιτυχώς την γλώσ

σαν τfjς Κ. Δ. κατ' αόστηρώς φιλολογικην μέθοδον συγγράψας έκτε
νfj Γραμματικην της Κ. Δ., έδημοσιεόθησαν δέ και liλλαι τοιαΟται
γραμματικαί, άλλά καί λεξικά,

μεταξu των δπο(ων διεκρίθησαν

τό τοΟ

Grimm έπίτομον άλλά καί έξόχως έπιτυχές καθώς και τό
τοu Cremer και τό τοΟ Robinson εtς την Άγγλικην εις πολυαρί
θμους έκδόσεις. Τό τοϋ Grimm εtς την λατινικήν, και τό τοϋ Cremer
είς την Γερμανικήν έκδοθέvτα μετεφράσθησαν και εtς την Άγγλι

κήν. Περί της Κοινfjς διαλέκτου έδημοσιεόθη καt εtς την έλληνι
κήν μετάφρασις όπό τοΟ Γρηγ. Παπαμιχαήλ έκ της ρωσσικης τοϋ
εργου τοu Σ. Σομπολέ0σκη. Έ~ρα"ίκήν δέ γραμματικήν συνέγρα

ψαν δ καθηγητής και μετέπειτα 'Αρχιεπ(σκοπος Μαντινείας θεό

κλητος Βίμπος καt δ καθηγητής Παπαγιαννόπουλος καθώς καt δ
καθηγητής Β. Βέλλας.

4.

'Ίειιά. I) Βι.βλι.Η~ Kgι.?:ι.Htl·

· 1.

·ο

έρμηνευτής δέν πρέπει νά γνωρLζn μόνον τήν γλώσσαν,

είς τήν δπο(αν τό πρωτότυπον των όπ' αότοΟ έρμηνευομένων κει

μένων εχει γραφη, άλλά πρέπει νά γνωρίζn άκόμη τοGτο

μέν

τοuς συγγραφείς των κειμένων τούτων καt τόν χρόνον καθ' δν τά
κείμενα ταΟτα συνεγράφησαv, άλλά περί ταΟτα, άσχολεϊται κυρίως tι

Είσαγωγη εtς τάς Γραφάς, τοΟτο δέ νά κατέχη, τά κείμενα έν τfi μορ
φfί, uφ· f\ν ταGτα έξilλθον έκ τών χειρών τών συγγραφέων των. "Εν
τεϋθεν, προέρχεται tΊ έπιστή μη της ·ιεράς η Βι~λικijς κριτικης,

ητις προτ(θεται νά έκθέσrj τοuς κανδνας καt τάς άρχάς, καθ" άς
δέον δ έρμηνευτης νά προχωρfi πρός τόν σκοπόν τοϋ νά διακρι
~ώση τόν πραγματικόν συγγραφέα καί χρόνον των καθ" ~καστον.

βι~λίων της Π. καt Κ. Διαθήκης,

καθώς

καl

τό

άκρι~ές

κε(με

νον αύτων. 'Από τοϋ χρόνου, καθ' δν τά tερά ταGτα βι~λία συνε

γράφησαν, μέχρι της έποχης, καθ' f\ν δ έρμηνευτής πειρ(iται ιστο
ρικώς καt φιλολογικώς νά έξηγήση τα0τα, παρενέπεσε μακρcΧ Πε·
ρίοδος έτών, αLώνων δλοκλήρων, κατά τοίχ; δπο(ους τά συγγράμ
ματα ταΟτα ίιτrέσι-ησαν διαφόρους φθοράς. •Ωσαότως δύνανται νά
έγερθώσι και άμφι~ολ(αι περί τοG &ι οι συγγραφείς, έπ" όνόματι

τών δτrοίων φέρονται καί οί χρόνοι εtς οfις &νάyεται tι συγγραφή
των, εtναι οι πραγματικοι 'Έργον λοιπόν της κριτικης εtναι νά καθο

ρίση πώς πρέπει νά προχωρώμεν έν τfi έρεόνn fιμών τft άrrοσκοποόση
ν' άπομακρόνωμεν μέν τάς άμφιβολ(ας ταύτας, ν· άποκαταστήσω

μεν δέ τό κείμενον των ιερών συγγραφών εις τήν άρχέγονον καθα
ρότητα αότοu. •Η φιλολογικη λοιπόν κριτική, tι χρησιμοποιουμένη
γενικώς έπί πάντων τών προϊόντων τοΟ συγγραφικοί} καλάμου, έν
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕ/λ τΗΣ

θΕΟΛΟΓΙλΣ
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χουσιν ά:ρχαί οόσιωδώς διάφοροι ά-ιτό τάς άκολουθουμένας όπό της
κριτικης των οιωνδήποτε βι~λίων, της καθόλου γραμματε(ας, ά:λλ'
αι αόταί πάντοτε άρχαt καί ο{ αότοt κανόνες ίσχύουσι, τροποποιοό
μενοι μόνον κατά τά εtδικά χαρακτηριστικά της βι~λικijς γραμμα
τε(ας καί τάς εtδικάς περιστάσεις της ίστορ(ας της. Αι σχέσεις κα·

τά ταϋτα της Βι$λικijς Κριτικijς πρός τήν καθόλου Φιλολογικήν κρι·

τικήν εtναι έξ δλοκλήρου δμοιαι πpός τάς σχέσεις της Βι~λικης Έρ·
μηνευτικijς πρός τήν γενικήν Φιλολογικήν έρμηνεuτικήν.

2.

Άλλ' ~ κριτική άσκουμένη ότrό της lfκρας συντηρητικης θεο·

λογ(ας καθως και ότrό της όρθολογιστικijς θεολοy(ας, δδηγεϊ εtς
σύγχυσιν η εLς δουλε(αν. Ή lfκρα συντηρητική θεολογ(α ~ξαρτωμέ·
νη δουλικώς έκ της ~κκλησιαστικijς παραδόσεως, lfyεται ύπό της
προκαταλήψεως, δτι τά όνόματα των συγγραφέων των ~κ της πα·
ραδόσεως γνωστών περί των καθ' ~ καστον βι$λ(ον τοϋ κανόνος της

Π. καί Κ. Δ. εtναι πάντοτε και τά άληθrj. Και παρατρέχει τό γε
γονός, δτι δύναται σύγγραμμά τι τοϋ κανόνος της 8($λου vά civή

κn εtς άλλον συγγραφέα παρά τόν φερόμενον, χωρίς νά παόn vά εt
ναι θεόπνευστον. Οδτω τό βι~λ(ον τό ύπό τόν τ(τλον Σοφία Σολο·

μώντος δέν χάνει τά έν τit) κανόνι της Π. Δ. δικαιώματα αι)τοϋ, έάν
δεχθωμεν, δτι δέν εtναι δ Σ ολομων δ σι>γyραφεύς αότοΟ. ΟΟτε ~
πpός Έeραιους έπιστολή παύει νά εtναι θεόπνευστος και βι$λ(ον

κανονικόν της Κ. Δ., έάν ~ κριτικη ~θελεν άποδε(ξει δτι οόχί δ Παϋ·

·

λος, άλλ' άλλος τις

έκ των της

•Αποστολικης

έποχijς

συνέγραψε

τοϋτο, οΟτε ~ •Αποκάλυψις άπόλλυσ( τι έκ της θεοπνευστ(ας της, έάv
πράγματι άλλος ·ι ωάννης παρά τόν Εόαγγελιστην συνέγραψε τοϋ·
το. ΟΟτε τό βι$λ(ον τοϋ Ήσαtου παύει νά εtναι θεόπνευστον, έάv
~θελε δειχθ[j, δτι προijλθε τοϋτο ~κ συνενώσεως δύο προφητικών βι·
~λ[ων έκ δύο διακεκριμένων &λλήλων θεΟ'ΠVεύστων άνδρών προελ
θόντων. Καί γενικώς έάν ~ κριτική ~θελεν άποδε(ξει, δτι σύγγραμ
μά τι τοϋ κανόνος της β(~λου δέν άνijκεν εις τόν συγγραφέα, οόδέ
συνεγράφη κατά τόν χρόνον, καθ' δν καί όφ' οδ φέρονται συγγρα

φέvτα ~ν τφ κανόνι, ~ σπουδαιότης καί tι θεοπνευστ(α αότοϋ διά τήν
Έκκλησ(αν δέν ά-π:όλλυται οόδέ έξασθενεϊ. ·Η κανονικότης καί θεο

πνεuστ(α τών βι$λ(ων τf\ς "Αγ(ας Γραφijς έξαρτίiται κuρ(ως άπό
τοΟ περιεχομένου των. Έάv τό σύγγραμμα ένσωματοί

πλή ρω ς

τό θεοκρατικόν πνεϋμα της Π. Δ. (προκειμένου περι συγγράμματος
τοϋ κανόνος της Π. Δ.)

f\

τό πνεΟμα τοϋ άιτοστολικοϋ Χριστιανισμοϋ,

δικαιοϋται πλήρως tι όπό της έκκλησ(ας άναγvωρισθεϊσα εtς αότό
θεοπνεuστ(α και κανονικότης.

3.

'Αντιθέτως πρός τήν όπερσuvτηρητικήν θεολογ(αν tι όρθολογι

στικη τοιαότη δημιουργεί άληθινήν έπιδρομήν και δflωσιν έπl των
tερών συγγραμμάτων. Κυριαρχουμένη όπό των προκαταλήψεων αό
τflς κατά τοΟ όπερφυσικοΟ στοιχε(οu άπολακτ(ζει άπό τοϋ κανόνος
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τουσα ταύτας ώς παρεμ~ολάς μεταγενεστέρας εtς τά tερά κειμε
να ύπό τρίτων χειρών παρεισαχθε(σας, άλλά και βι~λία όλόκληρα
άντιλέγοντα πρός τό σύστημα αι>της, τά όποία δέν διστάζει νά άπο
κηρύξη ώς συγγραφάς μεταγενεστέρας παρά τά όπέρ αότών ισχυ
ρά τεκμήρια τά έπl έξωτερικών μαρτυριών στηριζόμενα. Έπι πλέον
έπιχειρεϊ την άνασύvταξιν της Βι~λικης Ίστορ(ας θέτουσα ώς άρ

χfιν την πιθανότητα περι των διαφόρων άφηγήσεων και έπι τfi βάσει
της μuθικfjς θεωρίας~ της άναξιοπιστίας τοϋ όπερφuσικοϋ στοιχείου
κολο~ώνουσα ~ παραμορφώνοuσα κατά τό δοκοϋν τό περιεχόμενον
τών ίερών βιe!ιλ(ων. Οδτω προηλθεν ~ λεγομένη δ:ι,φα άρvητικη κριτι-

. κή,

ή παραμορφώσασα την εLκόvα τοϋ ·ι ησοϋ ΧριστοΟ έν τοϊς βι~λ(οις

της Κ. Δ., εLς πολλάς δ. αόθαιρεσίας έκτραπεϊσα καί έπί των βι
~λίων της Π. Δ.

3.

Ή όρθη όδός έν προκειμένφ καθορίζεται πρωτ(στως όπό της

τrροΟποθέσεως, δτι τά όπό την κριτικήν όπο~αλλόμενα κείμενα εtναι

θεόπνευστα, άποτελεί δέ βε$ήλωσιν και άσέ$ειαv νά κρ(νωμεν και
έπικρ(vωμεν τό ιστορικόν καί διδακτικόν περιεχόμενον των βι8λ(ων
της Άγ(ας Γραφης κατά τά μέτρα καί σταθμά της άvθρωπίνης δια

νο(ας, προκατάληψιν δέ έκτuφλωτικήν τό νά παρο:yώμεθα άπό της
άρχης, δτι πάν τό όπερφuσικόν καt όπερκε(μενον των φυσικών νό
μων και των όρ(ων της άνθρωπ(vης διανο(ας

εtναι άτr(θανον, 4ρα

δέ και ίστορικώς άσύστατον και άνακρι~ές. •Ατιό της όγιοΟς ταύτης

άρχης όρμωμένη ~ ·rερά Κριτικη tρεu~ φιλολογικώς και tπιστη
μονικώς, έάν έν βι~λίφ τινl της •Αγίας Γραφης όπάρχn λέξις τις η
και χωρίον τι παρε(σακτον, έάν άπανr~ χάσμα τι μεταξι) αότί3ν,

..

έάν έπl διαφόρων μαρτuροuμένων ότιό των κωδ(κων γραψων η mια

γνώσεων αδτη ~ έκε(νη ή γραφή εtvαι ή όρθη και γνησ(α, και ~νθα
αι έξωτερικαι μαρτuρ(αι παρουσιάζονται άνετr.αρκείς, προcmαθεί διά
λελογισμένης εLκασ(ας ν· άτιοκαταστήσn την άρχικην και πρωτότu
πον γραφήν, !νθα αδτη όπό μεταyενεστέρας τινός και πλημμελοϋς

όποκατασταθείσα έξέτr.εσεν. Έπl πλέον~ 'Ιερά Κριτικη έξετάζει και
ώς πρΟς τοός φερομένους συγγραφείς τούτων ~ tκε(νων των βι$λ{
ων, έάν εtναι οι πραγματικοί, και έάν ό χρόνος της σuγγραφης των

βι~λίων τούτων εtvαι ό ότrό τοΟ κανόνος τijς 'Εκκλησίας, ώς !γγι
στα καθοριζόμενος, βοηθοί3σα εtς τοϋτο τό μάθημα της Etσαyωyijς.
και άvαγvωρ{ζομεν λοιπόν, δτι και τά κε(μενα των ίερί3ν βι$λ(ων

της "Αγίας Γραφης κατά τάς διαφόρους άντιγραφάς τούτων, τάς
διά μέσου των αtώνων πρό της έφευρέσεως τijς Τυπογραφ(ας γενο
μένας, συμμετέσχον των παθημάτων, &τινα ό'Jti1pξαv κοινά εtς πάν
τα τά διά τfiς γραφης περισωθέντα εtς ~μας παλαιά φιλολογικά
προϊόντα. Δέν πρέπει δμως νά λησμονώμεν, δτι άνέκαθεν έν τfi Έκ
κλησίιct έλαμ~άνετο πρόνοια, tνα δι• 6Υrιπαρα8ολfjς τrρός τά έv τfi
Έκκλησ(<ίΧ χρησιμοποιούμενα χειρόγραφα έξελέγχωνται τά έκάστο-
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θαρόν σοιδαρών σφαλμάτων, έξο&ελιζομένης πάσης κακοδόξου διορ
θώσεως ~ παραφθοριΧς παρεισαyομένης όπό α{ρετικών και σφο
δρi3ς κατακρινομένης πάσης βεδήλόu και κακοιδούλου μεταιδολfjς
(Π~λ. Εόσε&lου ·εκκλησ. ·ιστορ. ε' 28). Έvτεϋθεν αί διάφοροι
γραφαl, τάς όποίας παρουσιάζουσιν οι είς f)μaς περισωθέvτες κώ
δικες, εΙναι μέν πολυάριθμοι, πράγματι δμως εtναι έπουσιώδεις και
δέν άλλοιοϋσι την ιwοιαν των κειμένων οόσιωδώς. Οδτως, ίνα συγ

κεκριμένως περl τών βι&λίων τf]ς Κ. Δ. δμιλήσωμεν, 1)ριθμήθησαν
μέχρι τοΟδε έπί τft βάσει των περισωθέντων χειρογράφων καί πα
λαιών μεταφράσεων και των εtς τά συγγράμματα των Πατέρων πα
ραθέσεων περ(ποu

.30.000

διάφοροι γραψα(, δ δt

Vigouroux

παρα

δέχεται, δτι έάν ~θελον συγκρι&η πάντα τά χειρόγραφα και αι με

ταφράσεις καί αι παραθέσεις αδται, θά ήδόναντο αί διάφοροι αuταl
γραφαί νά άvέλθωσιν εtς τόν άριθμόν τών

200.000 ('~).

•Ως πρός

την σημασ[αν δμω.ς καί σο&αpότητα αUτων κρινόμεναι αl ypαφαί
αδται θά fιδύναντο νά χαρακτηρισθωσιν ώς μηδαμινα(. Διότι κατά

την gρευναν, ην έποιήσαντο
Κ. Δ.

Wescott

και

Hort,

«τά

oL διάσημοι κριτικοί τοϋ
., fs τοΟ κειμένου τfjς Κ. Δ.

κειμένου τfjς
εΙναι tξω άμ

φισιδητήσεως. Τό όπολειπόμενον δέ 1 /s σuν(σrαται κατά μέγα μέρος

εtς τροποποιήσεις έν τft σειρ~ των λέξεων ~ εlς διαφόρους γραφάς
άσημάντοuς. AL διάφοροι γραφαί, αί θ(yουσαι τήν οόσ(αν τοϋ κειμέ
νου, εtναι δλιγαριθμόταται καί δύνανται νά έκτιμηθωσιν είς δλιγώ
τερον τοϋ

4.

1

/ιοοο τοΟ κειμένου».

Καί έφ" δσον μέν fι κριτικη tχει ώς όποκε(μενον τήν άποκατά

στασιν τοΟ κειμένου εtς την άρχικήν αuτοο καθαρότητα, ώς τοϋτο
έξf]λθεν έκ τfjς χειρός τοΟ συγγραφέως της, είθισται νά σημα(νηται
διά το Ο. δνόματος

κ ατωτέ ρ α κ ρ ιτ ι κ ή

(lower criticism) .

·εφ·

δσον δέ ~χει ώς όποκείμενον τήν βε&α(ωσιν τfjς αόθεvτικότητος βι
$λ(ου τινός τfjς Γραφης f\τοι την έπ(λuσιν τοϋ προ&λήματος τοϋ τ(ς
εtναι δ συγγραφεύς τοΟ βι&λ(ου καl τ(ς δ χρόνος της συγγραφf]ς
αuτοΟ, σημαίνεται

(l1igher criticism).

διά τοΟ

δνόματος

ό ψ η λοτέ ρ α

·Η διάκρισις δμως αδτη κατά τόν

κ ρ ιτ ι κ ή

Rabigcr

εtναι

άδικαιολόγητος, tφ• δσον εtς άμφότερα τά lργα αUτfjς ταϋτα εtναι

""

κριτική άπαρα(τητος διά τι)ν έξήγησιν και οδτω δι' άμφότερα εt

ναι έξ ίσου ίκανή πρός διακρί&ωσιν και διαπ(στωσιν τfjς άληθε(ας.

5.

Ώσαύτως

"lJ

·ιερά Κριτική έπl τfi βάσει μέν τών τεκμηρ(ων, δ:tι

να χρησιμοποιεί κατά τάς έρεόνας αότf]ς, διεκρ(θη εlς
κή ν

καί

εlς

έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ν·

έ ξ ω τ ε ρ ι

έπl τft &άσει δέ των πορισμάτων,

άrινα συνάγονται έκ των έρευνών της, διεκρ(θη εtς ά ρ ν η τ ι κ η ν

(7\ Κα.τά τόν 1(α8ηyητήν Μ. Σ,ώτην (Άνάyν.η νέιιc; Έλληνι1(ής έχδόσεωc;
τής Κ. Δ. άνάτυπον έχ τη; Έχχλησίας σελ. 10) δ άρι-6-μός π).ησιάζει τάς
250 χιλιάδας.

-229και εις θ ε~ κ ή ν. Καί έξωτερικη μέν κριτικη εtναι "lJ βασιζομένη
έ:πi έξωτερικων τεκμηρίων, τοιαϋτα δέ εtναι αt έξωτερικαί μαρτυ

fi

ρίαι· ~τοι αί μαρτυρίαι των κωδίκων
χειρογράφων, των άρχα(ων
μεταφράσεων, των παραθέσεων των· εtς τά συγγράμματα τών Πατέ
ρων, τών μαρτυριων συγγραφέων έκκλησιαστικών περt τοQ συγγρα
φέως τούτου

fi

έκείνου τοϋ βι~λίου της Κ. Δ. κλπ. "Η δέ έσωτερικη

Κριτική, ~τις συμπληροί την έξωτερικήν, άντλεϊ εσωθεν τάς άπα
δείξεις, ~τοι έξ έσωτερικων ένδείξεων αότοΟ τοϋ έξεταζομένου κει

μένου, τοιαϋται δέ εtναι αί έκ τοϋ λεκτικοϋ καt τοϋ έν γένει ϋφους,
έκ της συναφε(ας τοϋ λόγου και τών τοιούτων. Έν άλλαις λέξεσιν
άνομοιότης τοG ϋφους εtς τό αότό βι~λίον κατά τά διάφορα τμή

ματα αι>τοϋ

fi

μεταξu δύο βι~λ(ων άποδιδομέvων εtς τόv αύτόν συγ

γραφέα, παρέχουσι την ύττόνοιαν, δτι ταϋτα άνήκουσιν ούχί εtς ινα
καt τόν αι>τόν συγγραφέα. 'Αταξία καί άνακολουθία καt lλλειψις αό

στηρaς ένότητος έv τfi οtκονομί~ τοϋ βι~λίου nαρέχουσι την ενδειξιν
παρεμ~ολών καί νοθείας τοϋ βι~λίου.Ή χρi]σις εtδικών δρων,ητοι λέ
ξεων είς aς δ συγγραφεύς προσδίδει ίδίαν εννοιαν (οtαι αt λέξεις Λό
γος, κόσμος, ύπό τοϋ 'Ιωάννου-χάρις, πίστις, ζωή, σάρξ, 1tVεϋμα, ύττό

τοϋ Παύλου κλπ.) άποτελεϊ σπουδαϊοv τεκμήριον έσωτερικόν λαμ~

νόμενον σο~αρώς ύπ' δψιν έν τfi έκτιμήσει περt τοϋ dν δύο

fi

πλείονα

συγγράμματα ττροηλθον έκτης αότfjς γραφίδος. οι έν γένει ιδιωτι
σμοί, τοuς όπο{ους έν τ<t> λόγφ αύτοϋ εχει συγγραφεύς τις, α{ ρητορι

καi. ίδιότητες, ή κλίσις του προς τύπον τινά έκφράσεως
αύτοϋ είς ώρισμένας λέξεις

fi

σχήματα

fi

εtκόvας

fi

fi ή προτίμησις

έκφράσεις άπο

τελοοσι σπουδαίας έσωτερικάς ένδείξεις. Περί τώv έσωτερικών τού
των ένδείξεων των έκ τοϋ ϋφους καί τοϋ τρόπου της διαπραγματεύ
σεως και της έπιτηδεύσεως τοΟ λεκτικοϋ και της έν γένει ύφης τοϋ
λόγου

δύνατα( τις νά ττληροφορηθfi άπτότερον και πληρέστερον

συγκρίνων πρός τάς

13

έπιστολάς τοϋ Παύλου την πρός ·ε~ραίους

έπιστολήν, της δποίας ή άνομοιότης τοϋ ϋφοuς πpός έκε(vας άποδει

κνύει προδήλως, δτι αϋ.τη παρά πaσαν την θεο"ΠVΕυστίαν αύτfjς δέν
έξf1λθεν

άμέσως

έκ

της

γραφίδος τοΟ μεγάλου

•Αποστόλου.

"Ως

πρός τά έκ των έσωτερικων τούτων ένδε{ξεων συμπεράqματα δμως,

δέον vά είμεθα πάντοτε έττιφυλακτικοί έχοντες ύπ• δψει δτι ή δια
φορά τοϋ ϋφους έν τοίς συγγράμμασι τοΟ αύτοϋ συγγραφέως δέν
εΙvαι ασυνήθης, δταν μάλιστα οδτος διαπραγματεύεται διάφορα ζη
τήματα, ώς άπεδείχθη τοϋτο προκειμένου καί περί των συγγραφών
τοϋ 'Σαίξπηρ, καθως και περί τών διαφόρων μερών της θείας κωμω
δίας τοΟ Δάντη. "Ωσαύτως πλείσται διαψοραt ϋφοuς τταρετηρήθησαν

ύπό των άρχαίων κριτικών εtς τά διάφορα ~ργα τοϋ 'Αριστοτέλους
καί τοΟ Πλωτίνου,ύπό δέ των νεωτέρων διαφοραί ϋφους και άνομοιό
τητες έσημειώθησαν μεταξu των διαφόρων ιργων τοϋ θωμa

τοΟ

Carlyle,

Wordsworth καί τοϋ Burns. Συγκεiφιμένως δΕ. θά ~δυνάμεθα

vά σημειώσωμεν ττερi της Α' πρός Κορινθ(οuς έττιστολης, ~τις άδιαμ-

-230φισ~ητήτως καt κατά κοινι'Jν παραδοχήν εtναι γνήσιον !ργον τοΟ
Παύλου, δτι άιτανrώνται έν αότfi ύπέρ τά έ κατόν άπαξ λεγόμενα,
εις τά όποία,

tav

προσθέσωμεν καt τάς άλλας λέξεις, τάς προσιδιΛ

αζοόσας εις τήv έπιστολήν ταότην και ά'rtαντώσας μέν και άλλαχοΟ
τijς Κ. Δ., οόδαμοΟ άλλαχοϋ δμως παρά ΠαιJλφ, θά ίΞχωμεν όπέp τά

220

δ:παξ λεγόμενα

tv

έπιστολft καταλαμ~ανο6ση μόλις

σελ(δας δηλαδή όπέρ τάς

tνα κατανοηθfi

fJ

7

μικράς

30

λέξεις κατά σελ(δα. Σημειοϋμεv ταϋτα,

αόθαιρεσ(α, μεθ" ης

fJ

λεγομένη άκρα άρνητική

κριτική tπl έσωτερικώv βασιζομένη ένδείξεων ~ξετράπη εtς έξω~ε
λισμούς και άκpωτηριασμούς των {ερών κειμένων πάσαν φαvτασ(Λ

αν ύπερ&άλλοντας.

6.

Άλλ" lχομεν καί τήν έπί τfi βάσει των πορισμάτων διάκρισιν

τijς κpιτικijς ε[ς

ά

pνη τ

ι κ ή ν

καί

εtς

θετ ι κή

v.

Και

f)

μέν

άρνητική κριτική διακρίνουσα τήν έν τφ lερφ κειμέvft> μή yvησ(αν
γραφήν άρvείται τήν παραδοχήν αύτijς και συνηγορεί όπέρ τijς d:πο
μακρ6vσεως ιχότijς άιτο τοΟ κειμένου,

f)

δέ θετική κριτική διακpι~οϋ

σα τήν γvησ(αν και άpχικην γραφήν άιτοφαιvεται θετικώς περι ταύ

της σuvηγοροϋσα όπέρ της προτιμήσεως αότi]ς. Έννοείται, δτι

f)

δι

άκρισις αδτη εις έσωτερικήν καί έξωτερικήν, εtς άρνητικήν και θε

τικήν κριτικήν μόνον θεωρητικώς δύναται νά lχn βάσιν τινά. Πρά
γματι αt τοιαϋται διακρ[σεις άιτοτελοϋσι τά στοιχεία μιaς και τijς
αότης κριτικijς μεθόδου καί tρεόvης και δέν δόvαvται νά χωρισθω
σιν άλλήλων. "Η κριτική εtναι μ(α καt διά τεκμηρ(ων έξωτερικών
και έσωτερικων ζητεί νά διακρι~ώση τήν άλήθειαv έν τίρ κειμένφ,
δταν δέ καταλήξη είς άρνητικον πόρισμα, d:ναζητεϊ άναγκα(ως και
θετικόν τοιοϋτον, διότι άλλως δέν δλοκληροϋται το lργον αότijς.

7.

·Η πρώτη δια(ρεσις τijς βι~λικης κριτικης,

τωτέρα

f)

κ ρ ι τ ι κ ή,

f)

άrrοκληθεϊσα κ α

διά τijς όποίας έκζητείται νά διακρι~ωθfi

άρχική μορφή ίεροϋ τιvος κειμένου, δπως έξflλθεν τοϋτο έκ των

χειρών τοϋ συγγραφέως αότοϋ, lχει ~ργον δόσκολον καt πολόπλο
κον νά έπιτελέση. Δέν κα:rέχομεν πλέον αύτά τά αότόγραφα τών
ιεpων συγγραφέων, άλλά μόνον άντ(γραφα τούτων. τα άντίγραφα

ταϋτα εtναι

ο ι

χε ι ρ

6γ

ραφοι

κ ώ δ ι κ ε ς,

οtτινες άποτελοϋν

τήν κυρ(αν βάσιν διά τήν κριτικi)ν άποκατάστασιν τοϋ κειμένου. Έπι

τfi βάσει τούτων καλείται κα:r• εtδικήν μέθοδον νά έργασθft

f) • Jεpά

κριτική. Σχετικως προς τήν Π. Δ. το lργον εtναι όλιγώτερον δόσ
κολον. Διότι διά το κείμενον αότfις Ιfχομεν ώρισμένον τι κε(μενον, το
καλο6μενον

Μασωριτικόν,

διά τό δποίον δφείλομεν

χάριτας

εtς

τοuς ρα~~Lνους των Ίουδαϊκώv Σχολών. Οι ρα~~ίνοι έπεδόθησcχν

μετά θαυμαστfις έπιμελε(ας εtς τήν σποοδην των ίερών αύτών γραμ

μάτων, προσέδωκαν δέ τήν δριστικήν του μορφήν εtς το ίερόν κεί
μενον έν πάστι λεπτομερείcte και προσεπάθησαν νά άσφαλ(σωσιν αόΛ
το κατά πάσης αόθαιρεσ(ας άλλοιώσεως καί νά σημειώσωσι καί τάς
πλέον άσημάντους διαφοράς γραφών,

αίτινες

κατά τήν πάροδον

-231τοΟ χρόνου εισήχθησαν εLς αότό. Κατa τοος χρόνους τοϋ Kuρ(ou αι
έν

• I εροσολύμοις

και μετά την καταστροφην αύτων αι έν Λύδδn,

Καισαρε(<cτ της Παλαιστ(νης καί τιιεριάδι ά:κμάζουσαι ·ι ουδάίκαl
Σ χολα(, φαiνεται δτι 'Προς τft έ'Πιστήμn τοϋ θε(οu Νόμου έκαλλιέρ

γουν και την Γραμματικην καt Κριτικήν. Ίδί<cτ δέ έκ τοϋ Ταλμούδ
μανθάνομεν, δτι κατά χρόνους 'Προγενεστέρους της συντάξεως αύ
τοϋ, οί 'Ιουδαίοι έ'Ιtεξειργάσθησαν κριτικως τό κε(μενον της Π. Δ.

συγκρ(νοντες τά χειρόγραφα καί συλλέγοντες τάς διαφόρου<; γρα
φάς, δτι ~δη κατά τον Ε' χριστιαν. αίώνα έ1tl •ι ερωνύμου, το έιδραϊ·
κον κε(μενον διετηρεϊτο εLσέτι άνευ στ(ξεώς τινος, lτι δέ καl livευ
φωνηέντων, ά:λλ" δ θησαυρός των κριτικών 'Παρατηρήσεων των έκά

στοτε ·ι ουδα(ων κριτικών ά'Ιtό τών 'Προχριστιανικών χρόνων μέχρι
καt τών έπt τών χριστιανικών χρόνων, καt αότοΟ τοϋ

ΣΤ'

μετά

Χριστόν αLώνος, Lδίιτt των έν ταϊς Σχολαίς της Τιιδεριάδος κριτικως,
φιλολογικώς καί έξηγητικώς δια'Ιtραyματευομένων τό ιερόν κε(με

νον, διεσώθη το κατ· ά:ρχάς μέν δια της 'Προφορικης και ζώσης 'Πα
ραδόσεως, εtτα δέ καί κατεγράφη. τό σύνολον δέ των κριτικων,
έξηγητικών καl φιλολογικών τούτων "Παρατηρήσεων ά'Ποτελεϊ την

καλοuμένην Μασώρα ~τοι παράδοσιν, ~τις το "Πρώτον μέν έν tδίοις
βιιδλίοις έφέρε'tο καταγεγραμμένη, Οστερον δέ έσημειοίΥrο καί έν

'tοίς περιθωρ(οις -iών της Π. Διαθήκης χειρογράφων. Έ1tί τft βά
σει της Μασώρας έγένετο κατα τον Ι Α' χριστιανικόν αtωνα fι ό
ριστικη στ(ξις καί tι παρεισαyωγη 'ti3ν φωνηέντων·εις το κε(μενον,

έξ αότοΟ δέ έγένετο καί fι τρίτη

κριτικη ίΞκδοσις τοΟ έιδραϊκοϋ

κειμένου, γνωστοΟ όπό τήν όvομασ(αν Μασωριηκοϋ, έν Βενετ(<cτ κα

τά τό

8.

1525-1526

όπό τοϋ Ίακωδ

Ben Chajim,

·Ότι "Παρά τό Μασωριτικόν κε(μενον όφ(στατο ά'Ιtό παλαιοτέ

ρων χρόνων και ετερόν τι κείμενον 'Παρουσιάζον σημαντικcΧς διαφο
ρ<Χς πρός έκεϊνο, ά:"Ποδεικνύεται καί έκ τi)ς έλληνικης μεταφράσεως
τών Ο', ~ δ'Ιtο(α φα(νεται 1tpοελθο0σα έξ ΆλεξανδρινοQ τινος έ

ιδραϊκοϋ κειμένου. 'Αλλά τό 'Αλεξανδρινόν τσϋτο κείμενον δέν πε
ριεσώθη εLς ~μας. Δυνάμεθα δέ νά σχηματ(σωμεν tδέαν τινά 'ΠΕ·

ρί αύτοϋ μόνον δια συγκρ(σεως της μεταφράσεως τών Ο'

"Πρός

τό Μασωριτικόν κε(μενον. Έκ της συγκρ(σεως δέ ταύτης σuνάγο·

μεν, δτι εLς έ'ltl μέρους τινά χωρ(α καl βιδλ(α το Άλεξανδρινόν
κε(μενον 'Παρουσιάζεται "Προτιμητέον τοϋ ΜασωριτικοΟ, γενικi3ς δ
μως ή 'Παράδοσις δδηγεί είς τό σuμ'Ιtέpασμα δτι τό Μασωριτικόν

εδρητά:ι έγγύτατα 1tρός τό άρχικόν κε(μ.ενον. Πάντως δμως δέν δύ
ναται τις μετα βειδαιότητος vά εί'Π!Ι άν τό κε(μενον, έξ οδ έγένετο

~ μετάφρασις των ο,' εtναι το μcχλλον τφ ά:ρχικφ κειμέν't> συμφω
νοΟν

f1

τό νΟν Μασωριτικόν. Κατά 'tόν ά:ο(διμον Ζολώταv, έ'Πειδή

τό μέν Μασωριτικόν κείμενον εtναι κείμενον άνατεθεωρημένον κρι
τικώς, &yνωστον δέ αν άνεθεωρήθη κατα παλαιόταrα χειρόγραφα,

τό δέ της μεταφράσεως τών Ο' δέν φα(νεται ό"Ποδε,λημέvον εtς

-232τοιαύτην καθολικήν κριτικήν άναθεώρησιν, συμφωνεί δέ μάλλον τοϋ
ΜασωριτικοΟ τφ

Σαμαρειτικ!l> κειμέν't' της Πεντατεύχου, έκ τού

του συνάγεται, δτι ~ μετάφρασις τών Ο' εlναι καθόλου εtπείν μαλ
λον τοϋ ΜασωριτικοG πρός τό άρχικόν σύμφωνος. ·Ότι πλήρης ~
κριτική έπ(σκεψις τοG κειμένου τijς Π. Δ. δεν δύναται νά κατορθω

θfi δια μόνης τijς άντιe5ολης των χειρογράφων των περιλαμe5cχνόν
των τό Μασωριτικόν κε(μενον καi. δτι ύπάρχει χρεία προς ταύτη
της άντιe5ολfjς πρός τoG'to τfjς μεταφράσεως τών Ο', νοείται οίκο

θεν. Τό κείμενον μάλιστα τfjς μεταφράσεως τών Ο', ώς ον τό κεί
μενον τijς Π. Δ., δπερ είχον όπ' δψιν ο{ συγγραφείς τfjς Κ. Δ. και

οί έκκλησιαστικοι συγγραφείς τών πρώτων αιώνων και ώς δv τό
κείμενον, tξ οδ α{ πλείσται των παλαιών μεταφράσεων tγένοvτο,

ε1ναι κυρίως είπείν το tπίσημον τfjς Π. Δ. κείμενον τοϋ Χpιστιανι

σμοG. Τοιούτου δ' δντος αύτοϋ, δσην ώφέλειαν παρέχει είς την tξή
γησιν ~ κριτική βάσανος τοϋ έe5ραϊκο0 κειμένου τfjς Π. Δ., τοσαύ

την παρέχει και ~ τοG κειμένου τών Ο'. Άναγκα(α είς τήν άκρl
C5ωσιν τοu κειμένου της Π. Δ. είναι και ~ άντι$ολή τfjς

Peschito

και

~ της Βοuλγάτας και άλλων μεταφράσεων πρός τό tC5pαίκόν κε(
μενον. Πάντως αί διαφοραί, ας παροι.>σιάζοuσιν οι Ο' πρός τό Μα
σωριτικδν, άποτελεί είσέτι πρόe5λημα συζητοόμενον, έλπίζεται δέ να

έπιχύσωσιν έπ' αότοu φως πρός λύσιν α{ ~ρεuναι αί tπι τών έσχάτως

έν τft Νεκρ~ θαλάσσn άνεuρεθέντων χειρογράφων.
9. CH μνημονευθείσα εκδοσις τοG Ben Chajim, ~ περιλαμe5αvομέ
vη είς τά

Biblia Rabinica Bombergiana,

έγένετο κατά την Μασώραν, τήν

δποίαv δ έκδότης πρώτος άνεθεώρησε και περιλαμ$άνει δλόκλη
ρον τό Μασωριτικόν και ρα$6ινικόν όπόμνημα

(apparatus). Μετέ
Kennicott είς τήν ίΞκδοσιν αύτοϋ Vetus Testamentum Hebraϊcum cum variis lectionibus (τόμ. 2 Όξφόρδη 1776-1780), είδικώ
τερον δέ δ De Rossi είς τό τετράτομον εργον αύτοϋ Variae lectiones
Yeteris Testamenti (Parma 1784-1788) περιέλα$ον καί διαφόρους έξω
μασωριτικaς γραφάς. Καί δ μέν Kennicott (t 1783), καθηγητής
έν Όξονίφ, tv ~τει 1753 έξέδωκε βιe5λ(ον περι τf\ς καταστάσεως
πειτα δ Β.

τοG έe5ρα'ίκοG κειμένου της Π. Δ., tν τφ δπο(φ κατέλεξε τάς δια
φόρους γραφάς πλειόνων των

1759

70

έe5ραϊκών χειρογράφων· τίt) δέ

είς άλλο βιe5λίον περιέγραφε πάντα τα τέως γνωστα έe5ραϊκa

χειρόγραφα και συνi)mεν εtτα και Lστορ(αν τινά τοu έ6ρα'ίκοu κει
μένου. Τέλος δΕ. έπιτuχων νCc άντι6άλn

694

χειρόγραφα και πολλaς

έκδόσεις έδημοσίεuσε την μνημονεuθείσαv δ(τομον ~κδοσιν αύτοο.

Ό

De Rossi

δέ, καθηγητής έv Πάλμ~,

άντέe5αλε

617

χειρόγραφα

καί 310 έκδδσεις. Των χειρογράφων τούτων μόνον 80 εΙχεν άvτι
C5άλει δ Kennicott, τά δέ 537 δέν εtχον εtσέτι ληφeη ύπ' δψει όπό
των έκδοτων. Βραδύτερον άντέ6αλεν Ιfτι 115 χειρόγραφα. Τaς συλ
λεγείσας διαφόρους γραφάς, των όποιων τινές άvεφέροντο εις φω
νήεντα και πλείσται δέ είς σύμφωνα, έδημοσίεuσεν έν τft μνημονεuθε(-

-233σn έκδόσει αύτοϋ. Έν συνόλφ άμφότεροι οδτοι άντέ~αλον

1346

χει

ρόγραφα καt 342 έκδόσεις. 'Έργα δέ. των άρχα[ων 'Ιουδα[ων γραμ
ματικωv καί λεξικογράφων έδημοσιεόθησαν μετέπειτα, έπί τft βά
σει δέ. πάντων τούτων έδημοσιεόθησαν άκρι~εϊς έκδόσεις τοϋ Μα

σωριτικοϋ κειμένου ύπο τοϋ
καt

U'rtO

Delitzch,

"Ας fλθωμεν flδη εtς το κείμενον της μεταφράσεως των ο

10.
Ό

βοηθουμένου και ύ'rto τοϋ

Baer,

Ginsburg.

τοϋ

I

•

Ώριγένης "rtαρετήρησε διαφορ<Χς είς τά διάφορα χειρόγραφα

καt τfjς μεταφFάσεως ταύτης των Ο', έ"Πεδόθη δέ είς έργώδη κρι

τικtΊν έργασίαν 11pος ά"rtοκατάστασιν τοϋ άκρι~οϋς κειμένου των
οI

έξ ης "Προflλθεν ώς καρπός το λ[αν έκτενές εργον αύτοϋ τό:

J

'Εξαπλά, το δποϊον άτυχως δέν περιεσώθη εtς ήμCiς. τ ό Ε.ργον τοϋ
το ελα~ε τήν όνομασίαν ταότην, διότι ά"Πετελείτο έξ εξ "Παραλλή

λων στηλων, έκ των δ"rtοίων ή

μέν "Πρώτη "Περιείχε το έGρα'ίκον

πρωτότυ11ον, ή δευτέρα τό αότο κείμενον δι' έλληνικων γραμμάτων,

ή τρίτη μετάφρασιν γενομένην ίιπό τοϋ Άκόλα, κατά τον Έπιφάνιον,
τ φ 12φ ε τ ει της αότοκρατορίας τοϋ 'Αδριαvοϋ, ή τετάρτη μετά
φρασιν γενομέvην ό11ό τοϋ Συμμάχου t"rtί Μάρκου Αόρηλίου, ή πέμ
"Πτη την μετάφρασιν των ο'

και ή ιtκτη μετάφρασιν τοϋ θεοδοτί

ωνος, ητις δΕ. ν η το 'rtαpό: άναθεώρησις της μεταφράσεως των ο'.
Το κριτικόν τοΟτο εργον τοΟ Ώριγένους φαίνονται συνεχίσαvτες δ

Εόσέ~ιος μετό: τοϋ φίλου του Παμφίλου, δ ·ι ερώνuμος δΕ. μνημο
νεύει 11αpa τοίς δυσί τοότοις και των ΛουκιανοΟ καί •Ησυχίου, οί
τινες είργάσθησαv κριτικως και έ'rtί των βιιδλίων της Κ. Δ. Άξιό
λογος ίΞκδοσις τοu κειμένου των Ο' βασιζομένη έ1tί τοu Άλεξαν

δρινοϋ κώδικος μετό: χρησιμοποιήσεως και άλλων "Πηyων, ίδ(~ δΕ
των

·εξα"rtλων

Ernstgrabe

τοϋ

Ώριγένους,

δημοσιεόσαvτος

τόν

I

έ"Πεχειρήθη
καί

IV

τόμον

μετό: τον θάνατον αότοϋ δημοσιευσάvτων τοuς
των

F. Lee(1719)

καί

G.Wigan (1720).

·ο

όπό

I

τοϋ

'Ιωάννου

(1707, 1709)
Ι

Tishendorf

και Ι Ι

I

καί

τόμους

έδημοσίευσεν εις

δόο τόμοος και είς έ'Ιtανειλημμένας έκδόσεις (ή 7η εκδοσις έν ετει

1887)

τοι)ς Ο

I

έτrt τfj βάσει τοϋ Βατικανοϋ κώδικος μετά διαφόρων

γραφών έκ τοϋ 'Αλεξανδριvοϋ, τοΟ κώδικος τοϋ Έφραi.μ καί τοϋ Σι
να'ίτικοϋ. Ή άρίστη δέ "rtασων ίΞκδοσις είναι ή συνεχιζομένη είσέτι όπό
τόν τίτλον

The Old Testament in Greek, according to the Text of Codex
Vaticanus. Supρlemented froιn other uncial manuscripts the νariants
of the chief ancient aut11orities for the Septuagint ίιπό τοϋ Α.Ε. Brooke
καί Ν. Mchean, τfjς δτrοίας δ 11pωτος τόμος έδημοσιεόθη έν Caιnbridge
τφ 1906. Παραλλήλως διά τήν μετάψρασιν των ο εtργάσθησαν
I

καl οί έν Γοτ(γγη κριτικοί, των δ"Ιtο(ων τό ίΞρyον έν μέρει μόνον

έξεδόθη, εις Μο δέ τόμους 'Ιtεp(ληψιν τοϋ ίΞργου τοότου έξέδω
κεν δ 'Ιtρό τινος άτr~θαvω" flalfs.

11.

Έρχόμεθα flδη εtς τήν Καιvήν Διαθήκην. Ταότης κατέχομεν

μέγαν αριθμόν χειρογράφων άτrό διαφόρων περιόδων χροvολογου-

-234μένων. Οδτος κατά τόν καθηγητή ν Μ. Σ ιώτην φθάνει περίπου τό:ς
1.5000, σuwπολογιζομέvων καί των διαφόρων άρχα(ων μεταφράσε
ων της Καινi]ς Διαθ~κης ( 8 ). Καt 1tαρουσιάζοvται μέν οι παλαιότε
ροι κώδικες ώς ένέχοvτες μεγαλuτέραν άξ(αν διά τήν κριτικην κα
τασκευήν τοϋ κειμένου της Κ. Δ. Δια της tργασ(ας δμως τοϋ von
Soden άπεδε(χθη, δτι δέν έπιτρέπεται νά παραθεωρώvται μεταγε
νέστερα χειρόγραφα, και δi) τά τοϋ «κοινοί):. fj βυζαντινοί) τόπου,
διότι ταϋτα άποδεδειγμένως διασώζουσι παλαιό:ς γραφάς, έτον(σθη

δέ ύπό τοϋ ΓερμανοΟ τούτου κριτικοϋ fι μεγάλη άξ(α της μελέτης
τοΟ έν τfi ζωfi της "Εκκλησ(ας χρησιμοποιουμένου τύπου τούτου
τοϋ κειμένου τijς Κ. Διαθήκης ( 8 ). ·Έργον λοιπόν ούσιώδες τijς κρι
τικης τυγχάν~ι vό: καθορ(ζη έκ παλαιογραφικών ένδε(ξεων τήν fι·
λικ(αν των χειρογράφων και νά ταξιθετft ταΟτα κατα την tστορι·
κήν των τάξιν. Μετά τοϋτο δέ διά τfjς πρός lkλληλα συγκρίσεως
των χειρογράφων τούτων δέον να διακρ(νωvται τά lχοντα κοινόν
τι κείμενον

έvτασσόμενα εις

ιδίους

πρέπει έν τοότοις νά λησμονώμεν, δτι

δμ(λοuς

fJ

fj

οtκοyενείας. Δέν

αύστηρά κατάταξις πάντων

των χειρογράφων εις οικογενείας καί ε(ς έπι μέρους δμάδας κα

θ(σταται,
Τοϋτο δέ

liv

μη άνεπ(τευκτος, πάντως δμως κατ' έξοχήν δύσκολος.

διότι

έσημειώθη

άλληλεπ(δρασις

τών διαφόρων τόπων

καί ούδεμ(α οικογένεια χειρογράφων παρουσιάζεται lχοuσα τήν ά
ποκλειστικότητα χρήσεως εlς μlαν περιοχήν, άλλά τόποι τfjς Ά
νατολfiς φέρονται έν χρήσει και εtς την Δόσιν, καθως και τόποι

τijς Δόσεως εισέδυσαν εις τήν

•Αvατολήν( 10 ).

"Υ1tό τάς προΟποθέ·

σεις ταύτας γ(νεται tι πρώτη γενικη δια{ρεσις των χειρογράφων
εtς

•Ανατολικά

και Δuτικά χειρόγραφα, διεκρ(θησαν δ' εtτα πέντε

κυρ(ως τό'Π'οι κειμένου' ~τοι δ άιtοκαλοόμενος κοινός, δ άλεξανδρι
νός, δ δυτικός, δ τfiς Καισαρείας Παλαιστ(vης και δ συριακός.
Έκ τοότων δ μέν τύπος της Καισαρείας θεωρείται, δτι προέρχε

ται έκ τοϋ άλεξανδρινοϋ, δ δέ συριακός έκ τοϋ δυτικοί), δ δέ κοι
νός καλείται και άντιοχειανός και κωvσταντινοi)'Πολίτειος και βυ·

ζαντινός και έκκλησιαστικός λόγφ τfjς προελεύσεως και τijς έν
τfi λατρεί~ χρησιμοποιήσεως αότοϋ( 11 ). Έκ1tροσωπείται δέ δ τελευ
ταίος οδτος τόπος δπό της πλειονότητας των μεγαλογραμμάτων
κωδίκων, δπό πάντων σχεδόν τών μικρογραμμάτων χειρογράφων,

(8)

·Ένtι• άvωτ. σt>λ.

10. Κατά
241 ε1vε

χά χειρόγραφα, έξ ~ν τά

τόν αύτοv εtς

2633

μεγαλογράμματοι

άvέρχοvται τά έλληvι
κώδ"ι.ες το;;

4- 8ou

α[·

ώvος, έξ ~v μόνον τά. 5Ο πεpιέχοuν όλόκληρον τήν Κ. Δ. Διασώt;ονται άκό~
μη καί 1838 λειτοuργικά χειpόγpαφα άναγνωσμάτr.ον (Εύαγγελιστάρια Υαί
fΙQα~απόστολοι), ώς καt 68 παπupιvα άποσπάσματα. Τά σωt;όμενα δέ λατιvι
κά χειρόγραφα {•περβαινοuν τά.ς 8000, εtς έκατοντάδας δέ άνέρχονται τα τών
λοιπών άρχαίων μεταφράσεων.

(9) Αύτο~.
(10) Α'Ι'ιτοD.

σελ.

13.

σελ. 7 και
(11) Α\ιτο&. σελ. 7.

11.
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δλων των μετα τό

300

μ.

Χ. μεταφράσεων και των άπό τοϋ

τέλους τοϋ τετάρτου αtωνος άκμασάντων "Ελλήνων Πατέρων μέ
έπt κεφαλης τόν Χρuσόστομον( 12 ). Έκτός των χειρογράφων αι έκ
της •Αγ(ας Γραφής παραθέσεις, αt έν τοίς σuγγράμμασι των έκ·
κλησιαστικων Πατέρων και συγγραφέων, ένέχουσι μεγάλην σημα

σίαν διό: την κριτικην

άποκατάστασιν τοϋ

κειμένου της Β(&λου.

Διότι ~ξ ~πόψεως ήλικ(ας αt παραθέσεις αδται εtναι ώς πρός τινας

των συγγραφέων τούτων παλαιότεραι των χειρογράφων και δύ
νανται νΟ: διευκολύνωσι

μεγάλως τόν κριτικόν εtς την έξεύρεσιν

της άρχικης γραφης. 'Αλλό: και αt παλαιαι μεταφράσεις της

8(-

&λου ένέχουσι ώσαύτως μεγάλην σπουδαιότητα, διότι τινές έξ σb

των άνάγονται εις χρόνους

παλαιοτέρους

της 'Ιtλειονότητος των

χειρογράφων.

12.

'Επί τfi &άσει των βοηθημάτων τοότων δ κριτικός πρέπει νά

προχωρfi εtς τό ~ργον αύτοϋ. Και δή 'Ιtρ&τον δέον νΟ: άντι&άλλn
'Ιtρός dλληλα τα χειρόγραφα. Εtτα προκειμένου 'ltερt χωρ(ων πα
ρατιθεμένων ύπό των Πατέρων πρέπει νΟ: σuγκρ(vn τό:ς παραθέ

σεις ταύτας πρός τό:ς έν τοίς χειρογράφοις. •Ωσαύτως αt 'Παραθέ
σεις αδται, έφ' δσον γίνονται ύπό διαφόρων Πατέρων, δέον να άν
τι&άλλωνται και πρός άλλήλας. Τέλος καί αt διάφοροι μεταφρά

σεις δέον νΟ: άντιeάλλωνται πρός τε τα χειρόγραφα και 'Ιtρός τό:ς
παραθέσεις των Πατέρων. Έκ τijς τοιαύτης δέ 'Ιtολλαπλfjς συγκρί
σεως έπόμενον εtναι νΟ: διαπιστοϋνται ποικίλαι καί πολυάριθμοι

γραφαί. ·Η τοιαύτη συλλογή ώς οtόν τε 'Περισσοτέρων διαφόρων
γραψων έπί ένός έκάστου χωρίου, tνα lχn ταύτας ύπ' ιsψιν του

δ έρμηνευτής, καί έκ των δπο(ων παρασκευάζεται τό ύ'Ιtό τό κεί
μενον 'Ιtαpατιθέμενον ύπόμνημα

(apparatus),

άποτελεί ~ν έκ των

σπουδαιοτέρων ~ργων της Κριτικfjς.

13.

Τό fτερον ~ργον της κριτικfjς εtναι νΟ: διακρ(νη ά'ιrό τό 'ltε-·

ρισυλλεγέν τοϋτο πλfjθος των διαφόρων γραφών τάς πε'Ιtλανημέ

νας ά'Πό των άληθών καί νά άνεύρn οδτω την άρχικην γραφήν τοϋ
κειμένου. ΠρΟς. τόν σκοπόν τοϋτον δ κριτικός, tνα στεφθfi ύπό έπι

τυχ[ας ~ό ~ργον αύτοΟ, εtναι άνάγκη νά γνωρ[ζn καλως τήν άρ
χην καt αtτ[αν των διαφόρων τούτων γραφών.
γραφαι 'Ιtpοηλθον είτε έκ

At

διάφοροι δηλαδή

προθέσεως εtσαχθείσαι εtς τό άρχικόν

κε[μενον είτε κατά μηχανικόν δλως τρόπον lfvευ προθέσεώς τινος

τών άντιγραφέων τοϋ νά μετα&άλωσι τό κε[μενον. Κατά τήν τελευ
τα(αν ταότην 'Ιtερ(πτωσιν χωρεί πλήθος ~νδεχομένων. 06τως

τάστασις

τοϋ άρχικοϋ

εlς

άντιγραφεϊς

τοuς

τιγραφέων

.

εtς

τοuς

κειμένου,

αύτοϋ,
δπο(οuς

Α-δτο-6-.

σελ.

16.

οδ

!γένετο

νων οι δποίοι δmιγόρευσαν τό

(12)

έξ

καθώς

έγένετο

f)

κα

ύπαγόρευσις

καt "ι άτομικότης
"ι

f)

ύπαγόρευσις,

των άν·
~

έκε(-

κε(μενον, δέον νΟ: ληφθώσι σο-

-236~αpως ύπ' δψιν. Τό άρχικόν κε(μενον δηλαδή ~το yεyραμμένον μέ
κεφαλαία γράμματα (καί οδτωc; ~χουν yραφη ο{ παλαιότεροι κώ
δικες, οί λεγόμενοι Μεγαλογράμματοι), έν σuνεχε(c:cτ δέ αι λέξεις
άνευ κομμάτων, ~ οίασδήποτε στ(ξεως καί άνευ διαστημάτων πα
ρεμπιπτόντων μεταξu τών λέξεων. Οδτως ήδύνατο νιΧ λά~n χώραν
εύχερώς έσφαλμένη άνάyνωσις. Π. χ. Τό χωρ{ον Ματθ. θ'
ρουσιάζει τιΧς διαφοριΧς γραφών

«'I δοιJ

18

dρχων εισελθών», καί

δοιJ cχρχων εΙς έλθών». 'Ή τό χωρ(ον Ίακ. ε'

12

πα

«t-

«ίνα μή ύπό κρι

σιν πέσητε» καί «ίνα μή ε[ς ύπόκρισιν πέσητε». 'Ή τό χωρίον Μάρ
κου α'

27

«σuζητεϊν πρός αύτούς», «σuζητεϊν πρός αύτούς», «σuζη·

τείν πρός έαυτούς)ι)

κ. τ. τ.

•Ατελής

γνώσις τής γλώσσης ήδόνατο

παριΧ τ4> άντιyραφεί η τφ όπαyορεύοντι νά yινη άφορμή πρός δη
μιουρy[αv διαφόρου yραφης. Π. χ. Έν τφ χωρ(φ Μάρκ. α·'

6

ύπάρ

χει ή αόθεντικωτέρα γραφή «~σθων άκρ(δας καί μέλι dyριον». Ό

άντιyραφει)ς ~ δ όπαyορεόων άτελώς yνωρ(ζων τήν γλώσσαν έ
δημιούρyησε τήν yραφήν «έσθ(ων ά:κρίδας ... ». Έντι;> χωριφ ΛουκιΧ
ε'

2

«ΕΙδε δύο πλοιάρια», ύπάρχει ή γραφή· «''Ι δε δύο ... ». Κακή

άνάyνωσις

fl

κακώς ά:κοuσθείσα ά:νάyνωσις έyίνετο γενεσιουργός

διαφόρου yραφfjς. Οδτως έν τφ Ματθ. ιη'

25

όπάρχοuν αL yραφαl

Βελζε~οόλ, Βεελζε0οόλ, Βεεζε~ούλ, Βεελζε~ού0, Έν τφ Ματθ. ζ'

14

«δτι στενη ή πόλη» «τ( στενη ή πύλη». Έκ κακών ά:ναyνώσε

ων ~ καί έκ διορθώσεων σκοπίμων, τaς δποίας δ άγνοών ύπα
yορευτfJς η
αί μορφαi
έν Ματθ. δ'

άντιyραφεύς
έν Ματθ. δ'

Ναζαρέτ,

13

περναούμ ά:ντί
«εόδόκησα»

έθεώρει

2

Ναζαράθ,

Καφαρναοuμ

καl

έν

ώς

όρθοιrέρας,

προt;λθον και

«τεσσαράκοντα:. ά:ντί «τεσσεράκοντα»,

ΛουκιΧ

Ναζαρέθ,

καί έν Ματθ.

Ναζαρά,

y' 22

y' 1 «• Α0ιλήνης»

και Κα

«ηύδόκησα» άντί

ά:ντί

«• Α0ιληνt;ς:.,

έφ• δσον δ μεγαλογράμματος κώδιξ δέν ΙΞ:ψερε τόνον τινά. Καί
«Κά.ίφα»

άντί «Κα"ίάφα».

ραyξ». Καί

έν

Ματθ.

Καί

y' 12

έν ΛουκιΧ

«Τfιν

y' 5

άλωνα

«ψάραξ»

αότοΟ

τον σίτον αύτοϋ εtς την άποθήκην:., προσετέθη

άντι «φά

και

κατά

συνάξει

κακfιν ά

νάyνωσιν η κατιΧ κακην άκρόασιν ά:πό τα προηγούμενα τό «αύ
τοϋ» εtς τήν άτrοθήκην «α ίJ τ ο

0».

·Ωσαύτως τό κε(μενον εtχε συν

τμήσεις καί έπι~ραχόνσεις. ·ο ύπαyορεύων κακώς ήρμήνευε τιΧς
έπι~ραχόνσεις αότάς, οδτω π. χ. έν τι;> Ίωάν. θ'

29

«ύσσώπφ πε

ριθέντες» τrρόt;λθεν ή γραφή «ύσσφ περιθέντες». 'Ή έν Ίωάν. ιθ'

17

«έ<?ρα"ίστί Γολyοθa» καί ή γραφή «έ0-ραϊστί Γολyοθ.». Ώσαό

τως yλώσσαι, αι δποίαι υ,τηρχον είς τό περιθώριον, εισήχθησαν εtς

τό κείμενον έκ κακfίς άναyνώσεως τοΟ ύπαyορεόοντος. Οδτως έν
ΛουκιΧ κδ'

12

δλόκληρος δ στίχος «δ δέ Πέτρος ά:ναστιΧς ΙΞ:δραμε.~.

θαυμάζων τό yεyονός», παρεισήχθη έκ τοϋ περιθωρ(ου, δπου φαί
νεται

εtχε

yραφη ώς έρμηνευτική συμπλήρωσις συμφώνως πρός

τό Ί ωάν. κ' 6. Εtς τό Ί ωάν. ε' 4 δλόκληρος δ στ(χος παρ εισήχθη
εις τό κείμενον έκ τοϋ περιθωρtου κλπ. Σκόπιμοι διορθώσέις έy(-

-237νοντο καl διό: λόγους κριτικούς, π. χ. έν Ματθ. η'

~ άρχικf]

28

yραφη «Γερασηνων» μετει!Ιλήθη ύπό τοϋ Ώριyένοuς εtς«Γερyεσηνων»,
έπειδτ) έπt των ~μερων του δέν ύ,τηρχον Γέρασα έν τft Περαίς,χ. Ύττ'
aλλων δέ άντικατεστάθη διό: τοΟ «Γαδαρηνων~. Παρεμι!Ιολαl είς τό
κείμενον έyίνοντο είτε διό: της εtσαyωyης ύττοτιθεμένων διορθώσε

ων yραμματικων

f]

λεξικοyραφικων, της εuκολωτέρας yραφης είσ

αyομένης εtς τό κείμενον εtς δύσκολόν τι χωρίον, είτε δττως χω

ρίον τι

άττοσαφηνιζόμενον καταστft

yραφικη

μαρτυρία

ύττέρ δό

γματός τινος, είτε ίνα καθορισθft έττi. τό 1tληρέστερον ~ itvvoια ~
έκφραζομένη,

είτε

καt

έκ της

λειτουρyικης χρήσεως είσήγοντο

φράσεις δλόκληροι, μεθ' ών ~ άκοη των τε ύτταyορευόντων καί των
άντιyραφέων είχεν έξοικειωθη. Οδτως ένΑ' Ίωάν. ε'
yραφη φαίνεται νό: είναι «δτι τρείς εtσιν

ot

7-8

~ όρθη

μαρτυροϋντες, τό ττνεϋ

μα καt τό δδωρ καt τό αtμα καi. οί τρείς είς τό ~ν εtσι». Τό δυσερ

μήνευτον τοϋ χωρίου έδημιούρyησε την τταρεμι!Ιολήν, «δτι τρείς εί
σιν οί μαρτυροϋντες έν τ<;> ούρανφ, δ Πατήρ, δ Λόγος καt τό
γιον Πνεϋμα· καi. οδτοι

τυροϋντες έν τft
Ματθ. ε'
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yft,

ot

u

Α

τρείς εν εtσι. Καi. τρείς είσιν οί μαρ

τό ττνεϋμα καl τό δδωρ καl τό αtμα~. Καl έν

«Πάς δ όρyιζόμενος τφ άδελφφ αύτού», το «είκfl» δέν

είνάι αUθεντικη γραφή. Παρεισήχθη 1tpός <;iττοσάφησιν τοϋ χωρίου.
'Ωσαύτως έν τft Κυριακft ττροσευχft τό «uΟτι σοϋ έστιν ~ βασιλεία
και ~ δύναμις καt ~ δόξα εtς τοuς αtωνας:., ττροflλθεν έκ της λει
τουρyικης χρήσεως.

«" 0ς

Καί έν Α' Τιμοθ.

y' 16

αύθεντικη

yραφη

έφανερώθη έν σαρκ(», είτε έκ κακης άναyνώσεως είτε ττρός

διευκόλυνσιν της κατανοήσεως της έννοίας, μετει!Ιλήθη «θεός έφα
νερώθη έν σαρκί».

Συνοψ(ζοντες

14.

έτταναλαμι!Ιάνομεν

'Πρωτ(στως την εύστοχωτά

την παρατήρησιν τοϋ Ώριyένους καθ' ην «δJiλον δτι 'Ιtολλη yέyονεν
~ των άντιyράφων διαφορά είτε άτrό ραθuμ(ας τινων γραφέων, εί
τε ά'Ιtό τόλμης τινων μοχθηριΧς διαθέσεως των yραφομένων, είτε

και άπό των τά: έαυτοίς δοκοϋντα έν τft διορθώσει 7tροστιθέντων
και άφαιρούντων». Καί εtς μέν τό:ς έκ της σ'Ιtουδflς καί άμελείας
των μεταyραφέων διαφόρους yραφά:ς σuνετέλουν· α)

•Η άι!Ιλεψία

f] ~ άττάτη της δράσεως, καθ' ην~ δμοιότης των γραμμάτων f] λέ
ξεων
τοuς

λέξεις τοΟ ύ'Ποκειμένου

f]

f1

f1

ύττερκειμένου στίχου ήττάτα αό

~ κακη dνάyνωσις των ταχυyραφικων σημείων. β) •Η άτrάτη

τfiς άκοης τοΟ ύ'Ποyραφέως ά'Ιtατωμένου έκ τοϋ δμοίου της 'Προφο

ράς φωνηέντων

f] συμφώνων

f1

καt λέξεων. γ) •Η άτrάτη της μνή

μης, καθ' ην yράφοντες και άτrό μνήμης 'Ιtαρέλει1tον

λέξεις

f1

fl

μετέθετον

φράσεις η μετέ6αλλον αUτάς διά συνωwμων. δ) Ή ά-π:άτη

1tεpl τήν διάκρισιν των λέξεων,

δταν εtχον κε(μενον κατ' άδιάλει

mον σειράν καl διά: κεφαλαιωδών γραμμάτων yεyραμμένον καί κα

κως έχώριζον τό:ς λέξεις. Καi ε) Ή άττάτη έξ άμελε(ας, δτε εtσή
yοvτο εtς τό κε(μενον α{ έν τif) ττεριθωρ(φ η τοίς διαστ(χοις ση-

-238μειώσεις καί γλωσσαι. At δέ έκ 1rpοθέσεως μεται'δολαl είναι: α) Δι
ορθώσεις γραμματικαί η συντακτικαι β) Διορθώσεις έξηγητικα(,
έν αtς lπεζητείτο ~ έρμηνε(α νοήματος λέξεως σ'Ιtαv(ας η άyνώ
στοu. y) Διορθώσεις σuμ1rληρωτικα(, έν αtς 1rαρελαμ~άνοντο φρά
σεις
λέξεις έξ άναλόγων χωρ(ων liλλou βι~λ(οu της Γραφης η

f1

έκ της 'Ιrροψορικης

f1

λειτοuργικης χρήσεως και συνε'Ιrληροί'>το ~

φράσις. δ) Κριτικαί, δτε ύπελαμιάvετο λέξις

f1

φράσις τις τοϋ κει

μένου μετα~ληθεϊσα η άτό1rως εισαχθείσα εtς αότό.

15.

Κατά ταϋτα εργον τοϋ κριτικοϋ εlναι νά έκτιμήσn τάς δια

φόρους yραφάς έν οψει δλων των δυνατών περιπτώσεων, καθ' &ς
τό ίερόν κε(μενον έvδέχεται νά ~λλοιώθη και ζυγίζων 'Ιtάντα τά έν
δεχόμενα, aνrι~άλλων δέ

καt πάσας

τάς διαφόροιχ; yραφάς νό:

καταλήξη εtς συμπέρασμα περί της yvησίας yραφης, βοηθούμενος
και ύ1rό τflς μαρτυρίας των κωδίκων, των παραθέσεων των Πατέ
ρων καt των ά:ρχα(ων μεταφράσεων. Αί έξωτερικαl αδται μαρτu
ρίαι έν τούτοις ένδέχεται εtς 1rεριπτώσεις τινάς νά μη εtναι έπαρ

κείς. θά προσφόγn τότε δ κριτικός και είς τάς έσωτερικάς ένδε(
ξεις, θά έρευνήσn τούτέστι την &:κολουθ(αν τοϋ λόγου καί εtς τίνα

σχέσιν εδρηται τό ύπό κρίσιν χωρίον έν σχέσει πρός τά συμφραζό
μενα· θα λά~η ύπ' δψει τά χαρακτηριστικά τοΟ συγγραφέως έν
σχέσει πρός τό δφος και τήν γλώσσαν, καθως και έν σχέσει πρός
τάς έπόψεις αότοΟ καl διδασκαλ(ας. Έπί τfi βάσει δέ των έσωτε
ρικών τούτων ένδε(ξεων δέν εtναι δύσκολον, γραφή Ιiχοuσα όπέρ
έαuτflς έξωτερικό:ς μαρτυρίας πλε(ονας

f1

ifλλη τις, ύπέρ fjς συνη

γορεί ~ έσωτερική ενδειξις, vά 'Jfαpαμερισθfi ύπό της τελευταίας
ταότης.

16.

Διά τfιν δλην αότήν κριτικήν έργασ(αν και πρός σuμπλήρω

σιν τοϋ lSλou κριτικοϋ συστήματος καθωpίσθησαν και κανόνες τι
νές, οίτινες δέν ΙΞ:χοuσιν ά:πόλυτοv, άλλά σχετικήν μόνον &:ξίαν, ύ
ποκείμενοι 1tάντοτε και εtς έξαιρέσεις. ΤοιοΟτοι κριτικοί κανόνες

έπl παραδε(γματι εtναι: Έκ των διαφόρων γραφών έκε(νη εtναι ~
1rpοτιμητέα, έκ της δπο[ας εόκολώτατα δύναται νά έξηγηθft ~ προ
έλευσις των ~λλων. Έκ τών διαφόρων γραφών προτιμοτέρα εtναι
~ δuσκολωτέρα, διότι γενικώς
δυσκολ(α είτε 1tερί τήν άνάyvωσιν

ft

είτε περί τήν κατανόησιν γίνεται άφορμή πρός εtσαyωγήν διαφό
ρων γραφών. •Η συντομωτέρα είναι 1τpοτιμητέα &:πό της μακροτέ
ρας γραφης,

ft

&πλοuστέρα της έπιτετηδευμένως έξενηνεγμένης, ή

συμφωνοτέρα 1tρός τό δφος καl τό tδίωμα τοί) συγγραφέως της
γενικωτέρας καί συνηθεστέρας. "Όταν δέ 1ταροuσιασθft περίπτωσις,
δπερ σιτανιώτατον tδ((ίι 1tεpl της Κ. Δ., καθ' fιv πάντα μέν τά όπό

της έσωτερικης και έξωτερικης κριτικης μέσα δέν μας ύπο~οηθοϋσιν

είς τό νά σuναγάγωμεν τήν αόθεvτικήν γραφήν τοG κειμένου τότε καl
μόνον τότε κατ· &:νάyκην θά προσφύγωμεν εtς τήv εtκασ(cχν, Πάν
τως δμως της εtκασ(ας δέον νά 1τροηγηθfi &:παραιτήτως

ft

προσφυ-

-239γή εtς τον κριτικον Apparaιus και fι έπιμελής ~ρεuνα της έννοιας
κcxl τfjς άκολοuθιας τοσ λόγου έν τφ δλφ χωρίφ.

17.

Περί των έργασιων, αtτινες έγένοντο παλαι6τερον πρός ά'n:ο

κάθαρσιν τοΟ κειμένου τfjς Κ. Δ. και άποκατάστασιν αότοϋ εlς τό
άρχικον κειμενον δέον νά ~χωμεν ύπ· δψει δτι τρείς άνδρες ζήσαν

τες κατά τον τρίτον αtωνα, ~τοι δ Ώριγένης, δ Αίγόmιος έπίσκο
πος Ήσόχιος καl δ έν

•Αντιοχείq.:

πρεσΜτερος Λουκιανός, έπεδό

θησαν μετά σποuδijς άξιολόγου είς τό gργον τοϋτο. και περl μέν
τοu Ήσυχίου καί Λουκιανοu δέν γνωρίζομεν έ.πακριeως τι άκρι
eως έπέτυχον, μόνον δέ έκ τοϋ Ίερωνόμου

(Epistola ad Damassum)

~χομεν τήν πληροφορίαν δτι έπεχείρησαν εtδός τι άναθεωρήσεως
της Κ. Δ. Το κριτικον ~ργον τοϋ Ώριγένους ύπi]ρξε μεγάλης σπου

δαιότητος, καίτοι αότος δέν έπεχείρησε σuστηματικήν άναθεώρησιν
της Κ. Δ., και φαίνεται νά εtχε μεγάλην έπίδρασιν έπι των συγ
χρόνων

του

και

των

συγγραφέων τοϋ

ΔI

τοuς άνδρας τοότοuς και ~δη άτιο τοϋ Δ I
διαφόρους έκκλησιαστικάς περιφερείας
~χοντα

αίωνος. Πάντως μετά

και Ε I αιώνος άνά τάς

έμορφώθησαν χειρόγραφα

δμοιότητας πρός ~ηλα, ώς έμφαίνεται έκ τών μεταφρά

σεων, έκ τών παραθέσεων των διαφόρων Πατέρων καl έκτων κω8l
κων αιJτών. Οδτω δικαιολογοϋνται οι νεώτεροι κριτικοι δταν δμιλώσι
περί ΆνατολικοΟ καl ΔuτικοΟ κειμένου, ώς ~δη ε{'Ιtομεν, και δρ·
θότερον περl κειμένου Άλεξανδρινοϋ ~ AtγU'It'tιακoO, 'ltερl κειμέ
νου Λατινικοϋ,

περl

κειμένου της

Καισαρείας και 'ltερl κειμένου

συριακοί) και 'Ιtερι κειμένου ΚωνσταντινουπολιτικοΟ

f\

Βυζαντινοϋ.

Κατά τήν θεωρίαν ταότην τό •Αλεξανδρινόν κείμενον έχρησιμοποι
είτο ύπό τών έξ ·Ιουδαίων Χριστιανών έκε(νων, οtτινες έχρησιμο
ποίουν ~δη τοιJς ο I και διετηρήθη καl διεδόθη ύπο των άποτελοόν•

των τήν Άλεξανδρινήν σχολήν. Τό λατινικον κείμενον χαρακτηρ(
ζουσιν οό μόνον τά χειρόγραφα τα όπό Λατίνων 'Ιtαρασκεuασθέντα,
άλλά και τα ύπ' αότων χρησιμοποιηθέντα έλληνικά χειρόγραφα.

τά άσιατικά χειρόγραφα έχρησιμοnοιήθησαν ύπ' αότοχθόνων ·ελ
λήνων κατοικοόντων έν •Ελλάδι ~ έν ταίς άσιατικαίς έπαρχίαις,
αtτινες διετέλουν είς έπικοινωνίαν μετq: της ·ελλάδος. Καί τά Βυ

ζαντινά χδιρόγραφα άνηκον εtς τήν Έκκλησίαν τοϋ Βυζαντίου. Τα
τελευταία ταϋτα εtχον έ'Ιtlσημόν τινα δμοιομορφ(αν καl ~σαν κατά
τοuς τελευτα(ους αtωνας τά μόνα χειρόγραφα &τινα έκυκλοφόροuν
άνά τήν Βυζαντινήν αότοκρατορ(αν. Έκ των νεωτέρων κριτικων
μέν

Tischendorf

κώδικα

τοΟ

ΔI

6

ά'n:έδωκε μεγαλυτέραν άξίαν εtς τόν Σ ινα·ίτικόν

αίώνος

μεγαλογράμματον.

δαιότητα, διότι κατά τοuς Σ τ I ι

z

I

Ένέχει οδτος

σπου

αίωνας και μετέ'Ιtειτα έγένον

το έπ' αότοϋ διορθώσεις καί συνεπώς α[ σελ(δες τοu παρουσιάζου
σιν (στορ(αν τών μεταeολών τοΟ κειμένου τfjς Κ. Δ. οι δέ

και

Wescott

Hort άrτέδωκαν μεγαλυτέραν άξίαν είς τόν Βατικανόν(Β) τfjς

αότης περ(ποu fιλικ(ας καί της αύτης οtκογενε(ας 'Ιtρός τόν Σ ιναϊ-
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'Αμφότεροι

έκτφοσω1tοϋσι τό

'Αλεξανδρι νόν

κείμενον (ts).

18. Τό δεύτερον ~ρyον της κριτικης άφορ~ ε[ς την διακpί6ωσιν
της αόθεντικότητος δλοκλήροu συγγράμματος έκ των τοϋ κανόνος
της Βίι'δλοu. Βιι'δλ(ον τι είτε έκ της έπιyραφης ~ν φέρει είτε έκ της
(13) Λεπτομερ€στερον ώς πρός τ-aς κριηκάς έργασίας τdς yενομένας περί
το κείμενον τής Κ. Δ. -60. έση~ιειοϋμεν τΟ. έξης: Έν έτει 1624 έφάνη το πρώ·
τ-ον ή ΈλζFβf-.ριανfι έκδοσις τής Κ. Δ., ήτις έγένF.το έπί τfί βάσει τών έρyα
σιών τοϋ 'Εράσμου, τοϋ Ροβέρτοu Σ'fεφάνοu καi. 'fOU Βέζα, ήτις ώς κείμενον ά·
να-6εωρηiJεν καί. μετό. πολλής έπιμελείας άνατuπω{)οεν e'fυχε πολλής ύποδοχής.
Άκολού-&ως ό Bengel μrτό. πολλής φιλοπονίας Mt εύσυνειδησίας έργασil'είς

εtχε διαιρέσει τΟ. χειρόγραφα τ;;ς Κ. Δ. εtς δύο οtκοyενείας, την τijι; Άφρι
κής καί την τijς Δύσεως. •ο Wetstein λrι.βrον ώς βάσιν τό Έλζεβεριανόν κεί
μF.\•ον διιόρ{)οιιισε τnϋτο περi. πολλό. χωρία κατ-Ο. γραφάς έκ κωδίκων, 'fά' ό·
ποίας ύπελάμβανε παλαιοtrραc; καί όρ-6-οτέρας. Ό δε Griesbach (1812) περι
ελ-6-rον μετά τοϋ Scholz πολλάς τijc Δ1~σεως καi. της Άναtολijς χώρας καί
έρευνt1σας τό.ς βιβλιο-6-ήκαc; τών μονών άγίου Σάββα καί Πάτ-μου έξέδωκε μέ
βάσιν καi. ο~τοι; το Έλζεβεριανον κείμενον εtς δύο τόμους τfιν Κ. Δ. (1830
και 1836), διακρίνας τά ιiπερ εtχβν ύπ' οψιν χειρόγραφα εις τρείς οικογενείας,
τfιν Άλεξανδρινήν, η)ν της Δύσεως καί 'ffιν τijc; Κωνστανηνουπόλεως. •Η
διαlρεσις αuτη τοu Grίesbach έπεκρί{)οη uπό τών προχρινόντων το κείμενον
τijι; Κωνσ'fαντινουπόλεως. Tou Lachmann (1861) ή δίτομος έκδοσις (1842
καί 1850) F.πί. τfί βάσει άριftμοϋ μεγαλογραμμάτων έλλη,•ικών κωδίκων καί
ηνων άρχαίων λαηνικών καί έκ τών Πατέρων καί έκκλ. συγγραφέων Εtρη·

'

νσιου,

'

'

'Ω ριyενουι:, •Ι λ rιριου

'

και

'

Λ ουκιφFρου

•

•

'

Α.
'Α-1 ως
•
• ' πο λ'
ευεωρη.,.,
ουχι
υ επιτυχης.

·ο Κωνστ. τischendorf (1874) nκολου{)οιϊ)ν 't'fιν μέ{)οοδον τοϋ Lachmann
διηύρυνε μεγάλως τον κύκλον τών μαρτυριών. Καί εt, μέν τάι; πρώτα, έκ

δόσεις του έν Λειψί~

(1841) κσί έν Παρισίοις (1842) εtχεν ύπ' οψιν πάντα!;

τοiις μεyαλογραμμά"του, κώδικας. Μετέπειτα κα"τόπιν πολλών έπισκέψεων 'fών
χωρών της Δύσεως καi Άνατολijς άνέγνωσε Πάμπολλα χεLρόγραφα ε[!; τρiτην
του δε έν eτει 1859 έπίσκεψιν εtς • Ανατολήν δσπάνυ 't'ijς ρωσικής κυβερνή
σεως άνεϋρε τόν σιναϊτικον κώδικα, τον όποίον έδιί)ρησε εtc; 'fον αύτοκριiτορα

τής Ρωσίας, μεταπωληfiέντα ύπό 'fijς σοβιετικής κυβερνήσεως εl!; τfιν άγγλι
~ήν κυβέρνησιν καί φuλασσόμενον ήδη έν Λονδίνφ. •ο τischendorf έποιή
σστο άπο τoii 184:1 -1873 ούχl. όλιγω"τέρας "τών 24 έκδόσεων 'fOU κειμένου της
Κ. Δ. Έκ τών έκδόσεων αύτοϋ διακοίνεταL ~ Όyδόη μείζων, ήτις εlνε ή
πληρεστά"τη 'fών έκδόσεών 't'OU. Διό. δέ τών ερευνών αύτοϋ περισuνέλε~εν
ογκον Κ(Ιiτ&ΚΟU ύλικοu, έκ τοϋ όποίου τΟ. κατά τό

κείμενον "τής κ. Δ.

περι·

ήχflησαν είς τοιαύτην &βεβαιότητα, ώστε άπαιτοuν"ται άκατάπαυστοι κριτικοί
κόποι πρός διακρίβωσιν το\ί άρχικοϋ κειμέ,•ου τij!; Κ. Δ.
Κατό. μέν tfιν φιλοπονίσν ύποδεFστFρος, κα't'ό. δέ "τήν άκρίβηαν καί την μέ
οflοδον κρείττων τοu τischettdorf άπεδFίχ-θη δ "Αγγλος Σαμουήλ Tregelles
έκδούς μετrιξu τών έτών 1844- 1857 καί. έξής τήν Κ. Δ. ·ο κύκλος τών μαρ·
τυριών, &ς rtχεν ο-δτος οο· οψιν, εtνε eιίιρύτερος 't'OV τοu Lachmann καί. αι
eρευναι αύτοiί άκριβΡσ'fΕρ'Jι 1 ή δέ χρήσις τών παλαιών μαρτυριών εtνε μεi)ο·

δικωtFρα της τn\ί Tischendorf. 'Έκτοτε ΠΙ'ρi. τήν κριτικfιν eκδοσιν τοϋ κει·
μένου τής Κ. Δ. ένδιατρίψαντες σοβαρώτατα uπijρξαν ot Chr. Wordsworth
έκδο\ις ω'ιτο εtc; δύο τόμους (1877 -1881), Β. Weiss (1902 ·1906), Β. F. West·
cott καί F Α. Ι. Hort (δύο τόμοι 1885-1896), Hern. von. Sodem (δύο
τόμοι 1902-19131, Henr. ]os. Vogels (δύο τόμοι· 1949 1960), Ε. Legg χσί
Ίωσήφ Bover, εtc; έπανrιλημμένας δ" έκΛόσεις προέβη ό Eb. Nestle καί -ή
νεωτά"η έξ αύτών έν eτει 1957, έξεδόitη ύπό "οϋ Erwin Ν est1e και Κ. A1and.
Τό έκ τών έργασιών τούτων καί έρευνών "τών μάλιστr1 πολυιιόχitων καi. φι
λοπόνων δύναται να περιληφ6'fι εtς τοiις έπομένους λόγους τοϋ κα{)οηνητοϋ
Μ. Σιώτη (lv{)o' άνω'f. rιελ. 9) cκατό. κοινην όμολογίαν ούδεμία έκ τών γε·
νομένων ήδη κριτικών έκδόσεων δύναται ,.α, {)οεωρη{}οfι ώς άπολύτως έπιτυχήι;.
•Η τελευταία δ' αύτη διαπίστωσις έξηγεί σαφώ!; "το έντόνως έκδηλοfιμενον
σήμερον γενι)(όν ένδισφiρον διό. τήν σύντα~ιν μιιiς καλuτέρας τών προηγοu•
μένων έκδόσεων•.

-241'Ιtαραδόσεως ά'Ιtοδίδεται εtς ώρισμένον συγγραφέα f\ εtvαι ~ευ
ύ'Ιtογραφfjς ( ώς «δ άσ'Ιtασμός τft έμft χειρι Παύλου») f\ 'Περιγρά
φεται άπλώς ώς άνfiκον εtς ώρισμένην έ'Ιtοχήν. Κατά τήν 'Πρώτην
περί'Ιtτωσιν γεννcΧται τό ζήτημα, έάν δντως civήκn εις τόν συγγρα
φέα εtς δν ά'Ιtοδίδεται

f\

εtναι πράγματι ψευδώνυμον καl νόθον.

Κατό: την δευτέραv 'Ιtερί'Ιtτωσιν τίθεται τό. έρώτημα:
γματι εtς την έ'Ιtοχήν, εtς ~ν συνήθως άνάyεται

f\

ιiνήκει 'Ιtρά·

εtvαι μεταyενε

στέρας η 'Προγενεστέρας έ'Ιtοχης; Εtς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις
δύναται τό κατ· άρχό:ς ή ά'Ιtάντησις της κριτικfjς νά εtvαι <iρνητική
τ.

lt.

ή άπάντησις δύναται νά εtναι: 'Όχι· τό βι~λίον δΕν εtvαι τοϋ

συγγραφέως εtς δν ά'Ιtοδίδεται. 'Όχι, τό βι~λίον δεν άνήκει εtς τήν

έ'Ιtοχην είς ~ν συνήθως <iνάγεται. 'Ε'Ιtακολουθεί διό: τοϋτο τό ιfρyον
της θετικfjς κριτικης 'Προκειμένου νά καθορισθft

συγγραφεύς τοϋ βι6λίου

fl

6

1τpαyματικός

ή ciκρι6ής χρονολογία τfjς σuγyραφης

αύτοu. Τ ό ιfpγον της κριτικfiς και έν 1tpοΚειμένφ ε{vαι 'ΙtΟλύπλοΚΟV
καί δυσχερές. Τόσον ή άρνητικη lSσον και ή θετικη κριτικη δέον
νά καθοδηγ&νται είς τά συμ'Ιtεράσματα αύτ&ν δ1τό έξωτερικ&ν και
έσωτερικ&ν ένδείξεων καί τεκμηρίων.

Και τά μέν έξωτερικά τε

κμήρια έ'Ιtιτυγχάνονται διό: της κριτικης των 1στορικων μαρτuρι

ων, αtτινες <iφορώσιν εtς τό βιι&λίον.

At

μαρτυρ(αι αΟται τ. ~. δέον

νά έξετασθ&σιν έκ 1tοίων συγγραφέων 'Ιtpοέρχονται και κατά πό

σον εtναι άξιό'Ιtιστοι. Κατά 'Ιtόσον συμφωνοϋσι πρός άλλήλας, κα
τά 1τόσον μαρτυροϋσιν δ1rέρ της αόθεντικότητος
τικότητος τοϋ βι!&λ[ου.

f\

κατά της αόθεν

Καθίσταται λοι'Ιtόν άvαyκαίον νά ζυγίζε

ται ή άξία αιΥrων διά της <iντιι&ολf}ς πρός άλλήλας. Πρός τοίς έξω

τερικοίς τούτοις τεκμηρίοις δέον να λαμι&άνωvται δ'Ιt' δψει καt "C'ά
έσωτερικά τεκμήρια, τ. ~. αt ένδείξεις αt έξ αύτοΟ τοϋ κειμένου.
"Εν αότ4) δηλαδη τφ συγγράμματι δύνανται vά δπάρχωσιν έvδε(ξεις,

συvηγοροϋσαι

fl

μή ό'Ιtέρ τοϋ δποτιθεμένου συγγραφέως. Έπι πλέ

ον δυνάμεθα νά ~χωμεν και άλλα ~ργα αόθεντικά τοϋ συγγραφέ
ως, 1rρός τά δ'Ιtοία θά συγκρίνωμεν τό ό'Ιtό κρίσιν σύγγραμμα και

έκ της δμοιότητος και άvομοιότητος τοϋ δφους, τfjς γλώσσης έν γέ
νει, της σκέψεως, της διδασκαλίας, θά καταλήξωμεν είς συμ'Ιtερά
σματα. Πρός τά έσωτερικά ταϋτα τεκμήρια θά σuνδυάσωμεν και

τά έξωτερικά, tνα οδτως ~χωμεν ώς οtόν τε βέ8αιον σuμ1rέpασμα.
"Ενlοτε .διά της μεθόδου αότijς μόνον άρvητικόν ά'Ιtοτέλεσμα θά
ήδύνατο νά έ'Ιtιτευχθft. Και τότε ά'Ιtομένει μόνον ή εtκασ(α, tνα κα
ταλήξωμεν και εtς

θετικήν τινα άπάνrησιν. "Αλλ" ή εικασία αδ

τη μόνον ώς ύ1tόθεσις δύναται vά προι&ληθft κατά τό μάλλον και fjτ
τον 'Ιtιθανή. •Η όπόθεσις αδτη θά βασίζεται tπl των γενικών (O"C'O·
pίκών σχέσεων ό'Ιtό τάς ό'Ιtο{ας τό σύγγραμμα και α( lν aύrif>

t-

δέαι άνε'Ιtτύχθησαν καί ύ'Ιtό της δμοιότητος αUτων 1rρός δ..λλα (ρ
γα, των δ'Ιtο(ων γνωρ[ζομεν μετό: βει&αιότητος τήν χρονολογ{αv της
συγγραφης.
ΕΓΚΥΚΛΟΠλ/ΔΕΙλ τΗΣ

θΕΟΛΟΓΙλΣ
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5.
1.

·zovδaiH~ dQxaιoAoyla.
·Έκαστος συγγραφεuς διατελεί ό1tό την έπ(δρασιν τών συνη

θειών τοΟ ~θνους tκεiνου, εις το δ1tοίον διό: τijς γεννήσεως αύτοΟ
άνήκει, και έκε(νης τfjς κοινων(ας έν μέσφ τfjς δπο(ας &νετράφη,

έξε1tαιδεύθη καί

t.v

γένει άνεmύχθη διανοητικώς. Τά συγγράμμα

τά του δέ, δσονδή'Jtοτε γενικά και

dv

εtναι κατό: το περιεχόμενόν

των, δέv δύνανται νά εΙvαι δλως ξένα τού ψυσικοΟ

και έθνικοΟ

πεδ(οu, &πό τοΟ δπο{ου ~χουσι την άρχήν των, άλλά κατά τό μάλ

λον

και

~ττον

α{

φυσικα{,

κοιvωνικαι

καΙ.

ά:στικαt σχέσεις, έν

μέσφ τών δπο(ων δ συγγραφεύς των ~ζησεν, άντικατοmρ(ζονται έν

αύτόις. ·Η ·ερμηνευτικη λοιπόν &ξιοϊ, ίνα δ έξηγητης λαμeάνn σο
eαpως όπ' δψει τάς σχέσεις ταύτας, έό:ν θέλn δρθώς νά έκτψ~
και νά κατανοfi την γραμματε(αν, την γεvνηθείσαν έν ~θνει τιν(,

τόσον κατά τό σόνολοv αότής, δσοv και κατά τα t.πι μέρόυς τμή
ματq αότfjς, τόσον έξ έ'Jtόψεως μορφijς, δσον καί έξ t.πόψεως Πε·
pιεχομέvου. CH έπιστήμη τfjς • Ι ουδα"ίκfiς και ·εeραϊκης άρχαιολο
γ(ας εtναι έκείνο τό μάθημα τijς t.ξηγητικης θεολογίας, τό δ1tοίον
καθιστ~ ίκανόν τόν έξηγητην ν' άνταιτοκρ{νεται πpός τάς έρμηνεu
τικάς ταότας ά:ξιώσεις.

2. ·Η πηγη δέ, ά:φ' ~ς δύναται νά άντληθft τό ύλικόν τfiς ·εeρα·ίκf\ς
άρχαιολογ(ας, εtναι κυρ(ως cώτή ~ Άγια Γραφή. Έν τfi Γραφfi τό
ύλικόν τοGτο εύρ(σκεται άναμεμιγμένον μετ· liλλου ύλικοϋ, και ~ρ
γον της ·εeραίκfiς ά:ρχαιολογίας εtναι να έτrισυνάξn τό διεσκορπι

σμένον τοΟτο ύλικόν και νά σuστηματοποιήσn αύτό τακτοποιοΟσα

τοGτο. Παρά τfi Γραφfi, ~τις καί διά την άρχαιότητα αότflς εtναι ~
πρωτίστη και κυριωτάτη τοϋ μαθήματος τούτου πηγή, liξιος μνε(ας

τυγχάνει και δ ·ι ώσηπος, κα(τοι οδτος δέν παρουσιάζεται πάντοτε
και έν πάσιν άξιόπιστος. Οδτος έξ tερατικοΟ γένους καταγόμενος

(γεννηθεlς περι τό

37

μ. Χ.) και εtς την αtρεσιν τών Φαρισα(ων &νή

κων συνέγραψεν εtς είκοσι βιeλία

• Ι ουδαϊκf]ν •Αρχαιολογ(αν,

έκτει

νομένην άπό κτίσεως κόσμου μέχρι τijς βασιλε(ας τοΟ Νέρωνος, και
εtς ιτερα έπτά βι~λ{α έξιστόρησε τόν tουδα"ίκόν πόλεμον(67-70.μ.Χ.).
Έξάλλου και τό Ταλμούδ, και μάλιστα τό ά:ρχαιότερον αότοu μέ
ρος, ή Μ(σχνα, άποτελεϊ σποuδα(αν πηγην πρός γνώσιν της κατά την

έποχην τοϋ Κυρίου διδασκαλ(ας τών Φαρισα(ων και τfjς κατά τούς
τότε ραeeινους έρμηνε(ας τοu Μωσαϊκοϋ νόμου. Έκ των 'Ιtαλαιοτέ

ρων διεπραyματεύθησαv την tστοριαv και άρχαιολογ(αv τών ·Ι σρα
ηλιτών δ 'Αλέξανδρος δ Πολυίστωρ, δ Άριστόeουλος, Έκαταίος δ
'Α~ηρiτης και δ

•Αππ(ων,

δυστυχώς δμως τά συγγράμματα αότών

ΟΟτωλέσθησαν, σώζονται δέ μόνον ά:'Jtοσ'Ιtάσματίχ τινα έξ αότών παρ'
Ίωοήπφ έν τφ πρός Άππ(ωνα και παρ' Εοοει'δ(φ έν τ(ί> περί Εόαγγε

λικης Προπαρασκευης. ·ο Σ τράeων (Γ εωγρ. Β ιeλ. 16ον), παρέχει
εtς fιμaς χρησίμους πληροφορlας περί της • Ι εpa:ς Γεωγραψ(ας, κcxl
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'I εράς

Φuσικης tστορ(ας. ·ο δέ •Ηρόδοτος και

Διόδωρος δ Σικελιώτης, καθως και ό Φ(λωv ό Βιιλιος σuνεισφέροu
σιν ούκ όλ(γον πρός έξήγησιν των Αιγuπτιακων, Βα~uλωνιακων
καl Περσικων άρχαιοτήτων, έν πολλοίς σuμπιπτοuσών πρός τάς των

'I ουδα(ων.

Κατά δέ τούς νεωτέρους χρόνους έπεχύθη έπι των άρ

χαιοτήτων τούτων περισσότερον φως, δτε δι' έπιμελων άνασκαφών
&πεκαλύφθησαν πανάρχαια μνημεία έν Αtγύπτφ,

•Ασσuρι<ί(,

Βαιu

λωνι, Σ υριq.:, Μι κ ρ~ ·Aσtq.:, Παλαιστινn και ταίς γειτνιαζοόσαις χώ
ραις, μετά την άνάγνωσιν δέ μάλιστα της tερογλuφικης και σφηνο
ειδοϋς γραφης καt τάς θαuμασ(ας προόδους της γλωσσολοyικης

έ'Ιt'ιστήμης,

ot

&ρχαιοδίφαι και tστοριοδίφαι κατέστησαν tκανοι νά

παρακολουθfισωσι τόν δλον βtον των λαών των χωρών έκε(vων,
οϋτω δέ διεψωτ(σθησαν καί 'ΙtΟλλά τών εtς την 1οuδαϊκην άρχαιο•
λογ(αν aνηκόντων ζητημάτων. Άλλά καί γραπτά μνημεία ιουδαϊκά,

μή συμπεριληφθέντα εtς τόν κανόνα τflς Π. Δ., έμπεριέχουσι σπο·
ραδικώς στοιχεία χρ~σιμα εtς τό μάθημα τής tοuδαίκflς &ρχαιολο·
y(ας. Έ1tί πλέον τά κατά τόν νομαδικόν βLον των Άράιων δόνανται
έξ άναλογ(~ς νά μιΧς διαψωτ(σωσι και περι τοΟ νομαδικοΟ β(ου τών
·ι ουδα(ων κατά τήν παλαιοτέραν περ(οδον crοτοϋ, δ-ιtως καί fρyα
άναφερόμενα εtς τόν πολιτισμόν καt τήν ζωην τflς συγχρόνου 'Ανα

τολflς, έάν δέν καταλέyωνται εις τάς άμέσους πηγάς τοΟ μαθήματός

μας, δέν παρουσιάζονται έστερημένα ένδιαφέροντος προκειμένου Vά
άντλήσωμεν 'ΙtληροψΟΡ,(ας τινάς 'Ιtεpι της μετέmιτα έξελ(ξεως τοϋ

tουδαϊκοϋ β(οu. •Ως πρός δέ την Γεωγραφ(αν των πρός ·aς σχετ(ζε
ται τό ό-ιτοκε(μενον της ·ι ουδαϊκης &ρχαιολογ(ας χωρων, παρουσιά

ζονται χρήσιμα καί τά άρχαία όδοιπορικά,

otov

τό της Μαυριτα

vης Αtθερ(ας, lhινα έκτεινόμενα καt μέχρι τοϋ δωδεκάτου αtώνος
mριέχουσιν ού μόνον γεωyραψικόν όλικόν, άλλά και -ιτεριyραφάς
της ζωf\ς τών έν ταίς χώραις· ταύταις οtκούντων λαών. Έκ δέ τών

έκκλησιαστικών συγγραφέων θά ήδόνατο νά σημειωθώσιν ώς συμ
~αλόντες εlς τάς 'Ιtηγάς της

'I οuδαϊκijς

&ρχαιολοy(ας

6

Εύσέ~ιος

Καισαρε(ας καt ό ·ε-ιτιφάνιος. Καt ό μέν Εόσέ~ιος, παρά τό δτι δέν
συνέyραψεν ·ιουδαtκήν άρχαιολοyίcχν, θά ήδύνατο νa θεωρηθfi πα
τήρ αότης, διότι συνέγραψεν όνομαστικόν κατάλογον και άrtαρ(θμη

σιν πόλεων μετ· ένδε(ξεων τοπικών, άναφερόμενον εις τήν άγ(αν
Γfjν Πjς Παλαιστ(νης. Ό δέ 'Ε'Ιtιψάνιος συνέγραψε περι μέτρων και
σταθμων, Ι{νθα ποιείται λόγον περl ήθωv καt έθ(μων, 4τινα έρμη
νεύει και άλληγορικως.

3.

·εκ των πηγων τούτων τό μάθημα της ·ιοuδατκης &ρχα:ιολο

γ(ας όφεtλει δχι άπλως νά καταρτισn ξηράν τινα συλλογήν άρχαιο
λογικων παρατηρήσεων, άλλά νά προσδώοn μορφην συστημα:τικην
εις τό έγκατεσπαρμένον έδω και έι<εί όλικόν και

vO:

θέση όπ· ιsψιν

τοϋ έξηγητοϋ σαφη ε(κόνα της ζωflς, των ήθών και των έθ(μων τοϋ

·ιουδcχϊκοϋ λαοΟ, ίνα χρησιμεύσn εtς crοτόν <::>ς βο~θημα εtς τήν έρ-
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άρχαιολογ(ας δέον

va

'I οuδα'ίκflς

νοηθfi κατ' αύστηρόν έτηστημονικόν τρόπον

ώς ~ ίστορία τοΟ 1rολιτισμοο τοϋ ·ι οuδα"ίκοϋ. ~θνοuς. Ώς έκ τοότοu
καt ~ καταγωγη τοϋ lθνοuς τοότοu, καθώς καί αί περιπέτειαι αό

τοϋ διa μέσου τf)ς ίστορίάς καt αί t:ξ dλλων lθνων έπ' αύτοο έπι
δράσεις δέον

va

μελετηθωσι καi. νό: έξαρθωσιν. Είδικώτερον ~ Ίοu

δαϊκή άρχαιολογ(α πρέ1rει νό: χpησψΟ1tΟLήσn και έ'Ιtωφεληθfi διά
τοος [δίοuς αύτf)ς σκοποuς τα γεωγραφικό: και έθνολογικό: πορίσμα

τα tijς έν γένει σημιτικης γραμματείας, 1rροκειμένοu δέ περt ·της

έ1rοχης της

Κ. Δ. νό:

έπικαλεσθfί

τήν βοήθειαν και της έλληνι

κης καί ρωμα'ίκης άρχαιολογίας.
Τό ποικίλον και ιiφθονον όλικόν δττ:ερ οδτως έκ τών διαφόρων

4.

μνημονευθεισων πηγων δόναται ~ ·εeραϊκή ά:ρχαιολοyία νά περι
συλλέξn. θά ήδόvατο κατα τόν μάλλον πρακτικόν τρόπον νό: δια
ταχθfj κατά τήν έπομένην τριπλfjν κατανομήν.
α)

Ό ·Ι οuδαΙκός λαός έν σχέσει πρός τό φuσικόν 1rεριeάλλον

του. Και δή

1)

κατα την έπιρροήν, ίjν όφίστατο οuτος ύπό της πε

ρικυκλοόσης αύτόν φόσεως. 'Εξεταστέα ένταΟΟα fι χώρα, έν ~ κα
τr;>κει δ Ίοuδαϊκός λαός,

καί τα προϊόντα αύτfjς.

Περιλαμeάνει

λοιπόν τό τμημα τοϋτο τήν ·ι ερό:ν Γεωγραφίαν και τήν Βι~λικην

φuσικήν ίστορίαν. Και κέντρον μέν τfjς ίεράς ~ βι~λικfjς Γεωγρα

φίας εtναι ~ Γεωγραφία τfiς Παλαιστίνης, 1rεριφέρεια δέ αότfjς καt
αί χωραι , μεθ' ών σχετίζεται ~ ζωή καί fι ιστορία τοΌ ·ι ουδα'ίκοϋ
λαοϋ, οuτινος δ μέν πρωτος πατριάρχης έξfjλθεν έκ τfjς γης των
Χαλδαίων, δ δέ τρίτος πατριάρχης μετά τών δώδεκα υίων μετώκη
σεν εtς Αίγυπτον, ένθα πληθυνθεις δ λαός αότοΟ έδουλώθη, έλεuθε
ρωθείς έκείθεν διό: τοϋ ΜωΟσέως,

της

•λραeίας

μεθ"

ou

διασχίσας τήν ~ρημον

έyκατεστάθη έν τέλει εtς τήν yfjν Χαναάν, έκ ταό

της δ" '!Ίχμαλωτ(σθη ύπό των

•Ασσυρίων

και των Χαλδαίων. Έν

τεϋθεν έν ήj Π. Δ. γίνεται λόγος περι πασων των χωρων τοότων.

Ίδί~ διό: τήν Κ. Δ. ~ Βιeλική Γεωγραφία έκτείνει τήν περιφέρειαν
αύτης και πρός δυσμάς εtς τήν Μ.

•Ασίαν,

Μακεδονίαν, "Ελλάδα

καl Ί ταλίαν. Εtδικόν μέρος τfjς Βιeλικfjς Γεωγραφίας άποτελεί ~

Βιeλική τοπογραφία ~τοι fι περιγραφή των άξιομvημονεuτοτέρων
της ·ιεράς

fl

Βιeλικfjς γης τό1rων. Πρός τήν Βι~λικην Γεωyραφ(

fJ

αν συνδέεται fι Βι~λικη φυσική ίστορία (Physica sacra)
'Ιtpαyμα
τεuομένη τήν φυσικήν ~τοι τήν γεωλοyικf)ν καί κληματολογικην
σόστασιν καί ποιότητα τfjς άγίας Γης, καθώς και τά όρuκτά, φυ
τά, ζώα καί έν γένει προϊόντα τfjς γfiς ταότης. Ένταϋθα έπισuνά

fJ

πτεται, έφ' δσον έξετάζεται
τοϋ κλ(ματος έπιρροή έπl της όγείας
των κατοίκων, δλόκληρον τό κεφάλαιον, τό άφορων εtς τάς σποu
δαιοτέρας νόσους, δφ" fιν μορφήν -αδται έπιπολάζουσιν t.ν τfi άνα
τολfi, 1t. χ. της λέπρας, της έλεφαντιάσεως κλπ. 2) Κατό: την έπιρ
ροήν, fιν τό φuσικον τοUτο περι~άλλον όφ[στατο όπό τοϋ ένοικοϋν-
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σιν καt μετεργαζομένου τa φυσικό: προϊόντα αότοΟ. τό δείιτερον
τοG-το τμflμα τοΟ πρώτου μέρους δι<Χ'Ιfραyματεύεται τa περι κτη
vοτροφιας, θήρας, &λιε(ας, γεωργίας, κατοικίας, ένδυμασίας,

σμου, τροφης και ποτων,

σκευων,

βαναίισων

κό

τεχνων, ναuπηγίας,

ναυτιλίας και έμπορίας.

5.

Τό δεύτερον μέρος της ·ιουδα'ίκf1ς άρχαιολογίας έξετάζει 'tήν

κοινωνικην τοG Έ~ραϊκοΟ λαοΟ ζωην καt κατάστασιν. Καt δή

1)

Την

οtκογενειακην ζωην μετa των έθ(μων αότijς τοΟ λαοϋ τούτου,
τοι τα κατa την γέννησιν, γάμον καt θάνατον.

2)

f\·

την κοινωνικην

ζωην μετa των έθ(μων αuτης, ~τοι ~ κοινωνικότης, ~ φιλοξενία, ~

δουλε(α, ώς έμφαν(ζονται έν τct> λαφ τούτφ και

3)

την παίδευσιν,

τaς έπιστή μας καί τaς τέχνας, τaς παρά τct> λαφ τούτφ. ·ι δ(~ διι:Χ
τa ποιητικά βι~λία τijς Γ ραφης, άνάγκη νά γνωρίζωμεν τά κατι:Χ
την Έ~ρα"ίκην ποίησιν καί μουσικήν.

6.

Τό γ) μέρος της ·ιουδαϊκης άρχαιολογ(ας πραγματεύεται τήν

πολιτικην κατάστασιν τοΟ ·ι σραηλιτικοΟ λαοΟ. Καt δή

1)

Τό τιαρ'

Έ~ρα(οις πολίτευμα, τό τε θεοκρατικόν και τό μοναρχικ6ν, &κό
μη δέ καt την όργάνωσιν της έ~ρατκης πολιτείας μετa την βα~υ

λώνιον αtχμαλωσ(αν καί ίδί~ τά κατά τό μέγα Συνέδριον των Ί
ουδα(ων.

2)

Τό tδιωτικόν δίκαιον των Έ~ραίων, f\τοι τό πραyμα

τικόν (Lδιοκτησ(α κλπ.), τό προσωπικόν (δουλεία κλπ.), τό ποινι
κόν

( έγκλή ματα,

ποινα(), τό εlς την δικονομίαν και άοτυνομίαν

cΧναφερόμενον (μέτρα, σταθμά, νομίσματα),
(πόλεμος, εlρήνη κλπ.) και

4)

3)

τό διεθνές δίκαιον

τάς θρησκεuτικάς σχέσεις πρός τήν

θείαν λατρείαν, τάς άναφερομένας πρός τάς θυσίας, εόχάς, νηστεί
ας και τάς λοιπaς ιεράς πράξεις (περιτομή, καθάρσεις κλπ.), τοuς

τρόπους τijς λατρείας

(σκηνή τοΟ μαρτυρίου, Ναός, συναγωγή),

τά λειτουργικά δργανα και πρόσωπα (Κριταf, ιερείς, λευtται, προ·
φηται, νομικο() και τοuς λειτουργι,κοuς καιρούς,
μηνίαι, έορτα()

( ΣΜ~ατον,

Νου·

καθως και τaς πρός τήν εtδωλολατρε(αν παρεκ

κλίσεις. Τό τελευταίον τοΟτο τμflμα εtναι καί τό στιουδαιότερον,.
έπειδη έν τft Πολιτείc;ι των ·ε~ραίων τ6 τε πολίτευμα και τό δί
καιον συνδέονται οτενως μετά της θε(ας λατρείας και fι θρησκεία

άποτελεϊ τό κέντρον περί δ όλόκληρος ~ πολιτική ζωή των ·εsραί
ων στρέφεται. Εtναι δέ τοσοΟτον σιτουδαϊον τό τμijμα τοΟτο, τό

εtς τά tερά
τό

(sacra)

τοΟ Ίσραfιλ cΧναφερόμενον, l>στε τινές εtς αό

καί μόνον περιώρισαν τό μάθημα τijς ·ε~ρατκtjς ~ Βι~λικtjς

άρχαιολογίας.

7.•Η

Βι8λικη

f\

iερό: άρχαιολογία ~χει ώς ~ργον νά συμπληρώ

σn τό &νωθι διαγραφέν σχέδιον και νά παράσχn περιγραφήν τοΟ
τρότιου τijς ζωtjς τοϋ ·ε~ρα'ίκοΟ λαοΟ κατά την d:τιό πάσης πλεu·
ρίΧς &νάτιτυξιν αότijς, εtς τρότιον ~στε δ έξηγητής νά δύναται νά
έκτιμήσn την Βι~λικήν γραμματείαν γενικώς καt lκαστον βι~λίονάν-

-246tjκον εtς αότήν έν σχέσει τrpός τόν tθvικόν β(ον, έκ τοϋ δτrο(ου άνέκυ
ψεν αδτη. "Η άξ(α, τήν δτrο(αν ~ άρχαιολογ(α ftχει διά τόν έξηγη

τήν, lγκειται τrρωτ(στως έν τfί ό:τrοδε(ξει τtjς στενtjς και ένδοτέ
pας σχέσεως τtjς ζωtjς τοϋ "Ε&ραϊκοϋ λαοΟ ώς συνόλου μετά της

έθνικijς αότοϋ θpησκε(ας. Άτrό τtjς στενijς λωρ(δος τijς γtjς της
κατά μtjκος τtjς άνατολικtjς άκτtjς τtjς Μεσογείου θαλάσσης έκτει

νομένης και δριζομένης τrρός βορράν μέν ό'Πό τοΟ δροuς Λι!ιάνου,
τrρός ό:νατολάς δέ ό'Ιtό το Ο ·Ι ορδάνου καt πρός νότον ύτrό 1ής έρ~
μου τtjς Άρα&tας, ητις άπετέλεσε τό έθνικόν κέντρον τοϋ μικροϋ

τούτου σημιτικοί) λαοϋ, έκι~θη οοτος πρός πλήρωσιv τtjς iστορι
κtjς του άποστολtjς, ητις προσέδωκεν εις αύτόν διεθνtj σημασ(αν.

"Όσφ δέ ά~μαντα ~σαν τά έξωτερικά και chιθρώπινα μέσα, δ:τι
να διέθετεν ό λαός οδτος καi δσφ μεγαλότξ.pcχ παρουσιάζονται τά

. ό:τrοτελέσματα

και βαθυτέρα

t'J

έπ(δρασις αύτοϋ tπι τοϋ λοιποϋ κό

σμου, τόσφ δ θρησκευτικός παράγων έμφανtζεται ισχυρότερος έν

ήj πληρώσει τijς άποστολtjς ταύτης. Τό "Ε!ιραϊκόν ~θνος έθεώρει
δλόκληρον τήν δπαρξιν αύτοϋ και τό πολ(τευμα αύτοϋ ώς άπό
θεοϋ δοθέντα και άτrό τοG θεοG έξαρτώμενα, πάσαι δέ α{ έθνικαι
αύτοϋ όποθέσεις, και α{ κοινωνικα( του σχέσεις καθωρ(ζοvrο όπό

θρησκευτικών d:ρχών, tδεών καi διαφερόντων. "Ο Ίουδαϊκός λαός

έξελέyη

όπ" αότοϋ

τοϋ

θεοί)

έκ μέσόυ

πάντων των έθνών, τνα

εtναι λαός τοΟ θεοϋ έκλεκτός, ~θνος &γιον, βασ(λειον {εράτευμα,

λαός εις περιποtησιν. Πρός αύτόν εtπεν δ θεός:

Καi ~σο μαι όμών

θεός και ~σεσθέ μοι λαός. "Η χώρα, εtς τήν όπο(αν έyκατεστάθη,
έδόθη αότίf) όπό τοϋ θεοϋ ώς γij άyία. Πάντα τά προϊόντα αύτi)ς
άιτοτελοϋσι δωρεάς τοΟ θεοϋ πρός τόν λαόν αύτοϋ, διά τά ότrοία

οδτος ~χει. όποχρέωσιν άπαόστως νά εύχαριστft τόν θεόν. Τό δλον

πολ(τί!υμα αότοϋ στηρ(ζεται tπι θείας d:ναδε(ξεως καί θε(ου όρι
σμοϋ. λ{ οικογένειαι και αι φυλαι μετά των κλήρων αότών και
της δλης tδιοκτησ(ας των ύφ(στανται θε(φ δικα(φ. οι νόμοι οι διέ

ποντες τήν καθημερινήν ζωfιν τοϋ λαοϋ τούτου ά-ιτοτελοϋσι την άμε
σον fκφρασιν τοϋ θε(ου θελήματος καt φέροuσι τήν σφραγίδα

ou

μόνον τοG πολιτικοϋ άλλά τοϋτ" αύτ.ό θε(οu κόρους. "Η λατρε(α
του lχει καθορισθi\ όπό τοϋ θεοΟ και ά-ιτοτελεί τόν ένΟ'rtοιόν δε

σμόν διά πάντα τά μέλη και άτομα τοϋ ~θνους. οι ίερείς του εt
ναι οι μεσίται, οι όπ" αύτοΟ τοG θεοG d:ναδειχθέντες μεταξu τοG

λαοίί τοότοu και τοϋ θεοG. οι βασιλείς του εtναι οι έπl γijς άντι
πρόσωτrοι τοG

ούραν(ου

βασιλέως,

οι ποιηταί,

οί προφητα[ του

και οι σοφοι τοG λαοϋ εtναι οι διερμηνείς τοϋ πνεύματος και τοϋ

θελήματος

τοϋ θεοϋ, οι

τrαιδαyώγησιν
τα

δδηyοϋσι

εtς

τήν

yέλλουσι

τοϋ
τήν

πλήρωσιν
τάς

λαο&

διαμορφοΟντες τήν πα(δεuσιν
~ν

τif)

σuναyωγην
τοϋ

θε(ας

τοΟ

tδανικοG

εύλοy(ας,

φ6Sft>

τοϋ

έκλεκτοQ

του

θεοϋ.
λαοΟ

προορισμοϋ

αtτινες

εις

τό

και δια

Πάντα
τοϋ

και

μέλλον

ταϋ

Κυρ(ου

τrpοαναy
θά

έδ(-

-247δονrο εις τον τοϋτον. Διa τών πορισμάτων τοίιτων, εις τά 6-ττοία όδηyεί ~ Βι«ιλικη d:ρχαιολογ(α, αδτη μέν προσλαμ«ιάνει
χρωματισμόν τινα

τijς
~

ώς

·ι ερaς

ιδιάζουσα

κήν

ιερόν

δικαιολογοΟντα

άρχαιολογ(ας,

και

παρέχεται

πρέπουσα έθvική

γραμματε(αν

και

έπιχύνεται

και

-d)ν δνομασ(αν αό

εις

τόν έρμηνευτήν δt

διευκρινησις
φως

έπι

της

διά

τήν

βιlλι

θρησκε(ας

της

Βι«ιλου, ~ γνώσις της όπο(ας ά-ττοτελεί τό σψιστον ~ρyον τοϋ έρ

μηνευτοϋ.
Βι«ιλικην ~ Έ«ιραϊκi)ν d:ρχαιολογ(αν ~γραψε παρ• ~μίν τιαλαιό
τερον δ d:ε(μνηστος Κοντογόνης, διδάσκει δ' αότήν κατa τάς νεω

τέρας έρεύνας και προόδους τοϋ μαθήματος δ καθηγητής Β. Βέλλας.

8.

Βι.βλι.κ~ ·ιιιι:οοtα..

· 1.

'Όπως ~ ·εeρα·ικη άρχαιολογ{α, οδτω και ~ Ίουδαtκη [στο·

ρ[α d:νταιτοκρ(νεται

τrρός

άξιώσεις

της

•ερμηνευτικίjς.

Διότι fι

yραμματε[α έ κάστοu ~θνους δέν φέρει μόνον τήν σφραγίδα των

γενικών χαρακτηριστικων τοϋ lθνους τούτου, άλλά φέρει και τόν

τύπον της έτrοχίjς, εtς τήν δτrοιαν cbιήκει. ·Όπως

&t tι ιστορlα λαοϋ

τινος δέν δύναται νά κατανοηθfi κεχωρισμένως τίjς γραμματε(ας

του, οδτω καi fι γραμματε(α αότοϋ δέν δύναται νά κατανοηθfi κε
χωρισμένως τίjς [στορ(ας του.

•Ακριιως

δt διότι fι ·Ι ουδαtκη

1-

στορ(α περιγράφει τι:Χς διαφόρους περιόδους τοϋ β(ου τοϋ Ίουδα
ίκοΟ λαοϋ, διευκολύνει τόν έρμηνευτην νά κατανοήσn τήν βιlλι

κηv γραμματε(αν κατά την έξάρτησιν αότίjς
τοϋ ·ι ουδαίκοϋ Ιfθνους

γενικώς,

έκ τijς άνατιτύξεως

και τά διάφορα συγγράμματα,

τι:Χ ά'ιτοτελοϋντα α&τήν, κατά τόν γενικόν χαρακτηρα των περιό
δων, εις τά όποία ταϋτα άvήκουσιν. Έφ" δσον δέ fι Ίουδαϊκη

1-

στορ(α δέν έξετάζεται μεμονωμένως, dλλά και ότιό τό φως των
σχέσεων, αtτινες έδημιουργήθησαν μεταξύ των Ίουδαlων καί των
liλλων έθvών, όδηγεί τόν έρμηνευτήν συγχρόνως νά λάιn ότr" δ

ψει και τάς ~ξωθεν d:λλοεθνείς έπιδράσεις, αtτινε.ς συνετέλεσαν εις
τήν παραγωγήν της βιlλικίjς yραμματε[ας, έτιί τοG τελευτα(οu δέ

τούτου σημε(οu ·δφε(λει πάντοτε νά έμμένn fι έρμηνευτική.

2.

Αι τrηγαι τίjς Βιlλικίjς καί δή της "Ιοuδαϊκίjς lστορ(ας εtναι

τοΟτο μέν Ίουδαίκα(, τοϋτο δέ μη· Ίουδαtκα(. Μεταξύ των μή "Ι
ουδαϊκών δύνανται vc:X μνημονευθωσι τιρώτον μέν τά συγγράμματα
των ·ελλήνων συγγραφέων, οtοι δ "Ηρόδοτος, ό Κτησ(ας, ό Πολύ
«ιιος. Διόδωρος ό Σικελιώτης, ό Ά'Π1t[ων, εtτα δέ τά συγγράμμα
τα των Ρωμα(ων συγγραφέων, οtοι δ τιτος λ[(6ιος, ό Τάκιτος και

ό Αιγύπτιος συγγραφεύς Μανέθων (τrερι τό 280 τι.Χ.). Αι κύριαι
δμως τrηγαι εtναι Ίουδαtκαι και μεταξύ αότων προέχουσιν εlδι1({.;)ς μέν τά. ιστορικά βιlλ(α της Π. Δ. γενικώτερον δέ και τά τιρο
ψητικά, τά ποιητικά και τά διδακτικά βι(6λ{α cWrijς, tφ• δσον και

-248έκ τοότων δύνcχνται νά σuναχθωσιν ~νδε(ξεις περl τοϋ χαρακτη.

ρος τijς ~ν ~ σuνεγράφησαν έποχijς. Διά τήν μεταιχμαλωσιακήν και
τήν ρωμαϊκήν nερ(οδον τijς 'I ουδαϊκης ίστορ(ας πηγαt τυyχάvοu.
σι καl τά μνημονευθέντα συγγράμματα τοΟ ·ι ωοήπου, δστις με
τασχων αίιτοπροσώπως τοΟ κατά των Ρωμαlων πολέμου ~γραψεν,

ώς είπομεν, εtς έπτά βι~λ(α περί τοΟ ·ι ουδαϊκοΟ πολέμου tστορ(αν
αίιτοϋ, έκτός δέ της

•Ι ουδαϊκijς

ρt άρχαιότητος Ί οuδα(ων,

άρχαιολογ(ας, συνέγραψε και πε

κατά Άmτ(ωνος,

καθως

καt αότο6ιο

γραφ(αν.

3.

"Αλλ' έv τfi έκτιμήσει των βι~λικων ιστορικών βι~λίων ~ d:κρα

~ρνητική κριτική έν τft σrroυδft αϋτης, δπως άπαλλαyft τοΟ όπερ
φυσικοί) στοιχε(ου, τοΟ έν τft 8(6λft> περιεχομένου, έδημιούργησε
τερατώδεις κολο~ώσεις καί άκρωτηριασμούς, ~πιζητήσασα νά δια
χωρήσn τό κατ' αότήν ιστορικώς άληθές ά'πό των θρησκευτικών
στοιχε(ων, μεθ' ων κατc:Χ τούς όρθολογιστc:Χς άνέμιξαν ο{ ιεροί συγ

γραφείς τά ίστορικa γεγονότα, παραστήσαντες αότά έν σuμφων(~
1tρός θρησκευτικά<; θεωρ(ας καl πρότυπα. Άπορρ(πτοντες, ώς ηδη

είπομεν, τήν θεο'ΙtVΕυστ(αν

τfjς

Γραφης δι"

αόθαιρέτου ψαλλ(δος,

μόνον μέτρον έχούσης τάς όποκειμενικάς έκάστου τούτων ~ιλή
ψεις καί προκαταλήψεις, d:λλα μεν ιστορήματα &-n:έκοψαν δλοτελώς,
d:λλα δέ κατά τό δοκοΟν έτροποποlησαν, χαρακτηρ(σαντες πολλά

τμήματα τijς βι~λικης aφηγήσεως ώς tδέας μαλλον θρησκευτικά<;
καί όποκειμενικάς των ίερων συγγραφέων όπό ~νδuμα ιστορικόν
προ~αλλομένας. Καt dλλας μέν έκ των βι~λικων άφηγήσεων έχα
ρακτήρισαν ώς θρύλους

(legendes)

έννοοϋvτες όπό τόν δρον τοϋτον

tστορικa γεγονότα άλλοιωθέντα διά τijς εtς αότά ώιαμ(ξεως φαν
ταστικών στοιχείων, d:λλα δέ ώς μύθους fiτοι ώς tδέας έπενδεδu
νας εtς πλαστα δλως γεγονότα· και fτερα ώς έλευθέραν ποιητικήν

δι<Χ'Ιtραyμάτευσιν διακρινομένην τijς &-n:ρομελετήτοu εlκόνος, "'τις
κυριαρχεί έν τφ θρόλφ καί τφ μόθφ. Κατά τούς κριτικοuς τού·
τους τό θρησκευτικόν 'ΙtVεΟμα, τό έπικρατijσαν μεταξu τοϋ λαοϋ
τοΟ θεοϋ, μετεχειρ(ζετο τήν {στορ(αν μετά τijς μεγ(στης έλεuθερ(ας,
μετα~άλλον αότήν

κατα

τaς

κρατούσας

θρησκευτικaς θεωρ(ας.

·Αλλ' ~ άσυμφων(α tι 1tροκόψασα κατά τήν όπό τijς dκρας ~ρνητι

κfις κριτικfις άποκατάστασιν τοΟ <Χληθοϋς έν τft [στορ(~ τijς 8(~λου και α[ άλληλοσuγκρουόμεναι ύποθέσεις αι προ6ληθείσαι ό·
πό των έκπροοώπων τijς κριτικfις ταύτης, ά1lοδεικνύοuσιν ό:κρι~ως.

δτι ~ θαυματοφο~(α ύπfιρξε τό μόνον μέτρον έν ταίς αόθαιρέτοις
ταύταις περί τών άφηγήσεων τijς 8(6λου κρ(σεσιν αί>τών. •Ότι βε·

6α(ως τό ένδιαφέρον των ίερ(;)ν συγγραφέων,
βι~λία αότών, fiτo

καθαρώς

θρησκευτικόν,

σuγγραφόντων τά

οόδεlς δ

άντιλέγων.

·Ότι δμως καt τά γεγονότα, άτινα οδτοι έξέλεξαν τrρός άφήyη·

σιν, δπfιρξαν ιστορικά καί άνταποκρ(νονται 1τρός τήν πραγμα't'L·
κότητα, έμφαίνεται τοϋτο μtν έκ

των

έπι~ε~αιώσεων, αι όποϊαι

-2491tαpέχοvrαι εtς διάφορα σημεία της άφηγήσεως της Βί~λου ύπό
των νεωτέρων άνασκαφων και της άνακαλύψεως παλαιών μνημεί
ων, τοΟτο δΕ. έκ των διαρκών ύποχωρήσεων, τας δ1tοίας fJ άκρα άρνη
τικη κριτικη άναγκάζεται, ώς θά ίδωμεν, να ποιfiται, -προκειμένου
1tεpi. της έκ των Εύαγγελίων συναγομένης ίστορίας. Ήμείς δεχό
μενοι την Γραφην ώς βιGλ(ον θεδ'ΙtVευστον δεχόμεθα συγχρόνως και
1tcxσαv της Βί~λου άφήγησιν ώς άντCΧ"Ιtοκρινομένην "Πρός την {στο
ρικην "Πραγματικότητα.

την Ίουδα"ίκf]ν ίστορίαν δυνάμεθα να διαιρέσωμεν είς τρείς

4.

μεγάλας περιόδους. •Η "Πρώτη έκ τούτων 1tεριλαμ~άνει τοuς 'Ιtα

λαιοτάτοuς χρόνους τοuς έκτεινομένους ά1tό τοG Πατριάρχου 'Α

~ρααμ

μέχρι τών βασιλέων. •Η δευτέρα 'ΠΕριλαμ~άνει τοuς ά1tό

τών βασιλέων μέχρι τέλους της ύ1tό των 'Ασσuρίων καl Χαλδαίων

αίχμαλωσ(ας. Καl ή τρίτη έκτείνεται κατά τοίις μεταιχμαλωσιακοuς
χρόνους μέχρι της έμφανίσεως τοΟ ΧριστιανισμοΟ και της ύ1tό των
Ρωμαίων "Πλήρους καταλύσεως της Ίουδαϊκης κυριαρχίας.
•Η πρώτη περίοδος άρχεται ά1tό της κατά πρόσκλησιν τοΟ θεοΟ
μεταναστεύσεως τοΟ γενάρχοu των Έ~ραίων Ά~ρααμ έξ Οδρ της

Χαλδαίας είς Χαρράν μετά θάρρα τοΟ πατρός αότοίί, όπόθεν ό
'Α~ραάμ μετά τινα χρόνον άνεχώρησεν εtς την γην Χαναάν. οι
κάτοικοι της χώρας ταύτης, τοuς όποίους δ 'Α~ραάμ σuνήντησε,

δΕ.ν ~σαν μεν οί άρχικοl κάτοικοι αύτης, κατήγοντο δμως έκ ψu
λf1ς Σημιτικης. •Η μετανάστευσις αϋτη τοG Ά~ραάμ καθ' ύ'Ιtολο
yισμοuς όπωσδήποτε παλαιοτέρους το'Ιtοθετεϊται "Περί τό

Νεώτεροι δμως ύπολοyισμοί κατα~ι~άζουσιν αύτην περl

2200 π.Χ.
τό 1750( 14 ).

ΔΕ. ν ά1tοκλείεται ή κάθοδος αϋτη τοG 'Α~ραάμ να συνέ1tεσε μετά
γενικωτέρας τινός μεταναστεύσεως και άλλων φυλών Σημιτικών,
αίτινες παρακινηθείσάι καί. άπο το παράδειγμα τούτου έξεκ(νησαν

έκ της Μεσοποταμίας κατευθuνόμεναι πρΟς νότον, tνα εtσ~άλουν
εtς Παλαιστίνην. Πάντως δ Ά~ρααμ συνοδεύεται καί ύπό πλήθους
άλλου «οίκογενών» αύτοΟ, οtτινες, δταν δ βασιλεuς τοίί Έλάμ Χο

δολλογομωρ μετά των συμμάχων αότοG hχμαλώτισαν τον έν Σ ο
δόμοις έγκατεστημένον Λώτ, άνήρχοvrο εtς τριακοσ(οuς δέκα καί

όκτώ

(Γενέσ. ιδ'

14),

άριθμός δηλαδη

σημαντικός άνδρών δυνα

μένων νά φέρωσιν δπλα, ά1tό τοG όποιου άπεκλε(ονrο αί γυναί
κες καl τα παιδία, τα μετά των οtκογενών τούτων σuνοικοGντα.

Μόνον δέ ~ριμοι και έμπειροπόλεμοι &νδρες θά ήδύναντο να έπι
τύχωσι την κατά τοΟ Χοδολλογομωρ σuνrριπτικην νίκην καί την
άπό της αίχμαλωσ(ας άπελευθέρωσιν τοΟ Λώτ.

5.

Έπειδη δέ δ 'Α~ραάμ προήρχετο έκ της πέραν τοΟ Εύφράτοu

οχθης έπωνομάσθη ύπό των Χανανα(ων Έ~ραϊος, τό δποίον μετα-

(14) Β.
8.

σελ.

Βέλλα,

Χρονολοyικο~ πίνακες 'tής

Ίσραηλιηκης

'Ισ"tορίας (1956)

-250φραζόμενον σημα(νει περάτης (Γενέσ. ιδ' 13 κατά τούς Ο'). 'Εν
τεϋθεν και τό tθνογραφικόν δνομα των μετά τοϋ 'Αβραάμ και τών
έξ αότοϋ καταγομένων •εepαiοι. Το δέ πατρωνυμικόν δνομα Ίσ
ραηλίται προέρχεται tκ τοϋ

τος ·ισραήλ (Γενέσ. λβ'

πατριάρχου

28, 29,

λε'

10,

Ίακώβ, τοϋ tπικληθέν

·εξόδ. γ'

16, 18).

Πάντες

οδτοι, ο[ μετά ·Αβραάμ μεταναστεύοαντες Ιtζησαν ώς σκηνiται νο

μαδικην ζωJιν έπί διακόσια περlτrου ιtτη, καθ' α tξετάθη ό β(ος τοϋ
τε ·Αβραάμ καί 'Ισαάκ και τοϋ υ[οϋ αύτοϋ
γεννηθέντων "ΗοαΟ

και

'I ακώβ.

Τό

και των έξ αότ&ν

tξόχως άξιοσημε(ωτον εtναι,

δτι ο[ πατριάρχαι οδτοι άτrώθησαν τήν λατρε(αν των d:στέρων, την

όπο(αν tθεράτrευον α[ βόρειοι σημιτικαι φuλαί και άνήχθησαν εtς
τήν λατρε(αν τοϋ ένός &ληθινοΟ θεοϋ, αι μνημονευθείσαι δέ d:ντιλή
ψεις αότων αδται έπιβεβαιοϋνται και όπό τfjς tτrακολουθησάσης περι

όδου. πως δέ ό 'Αβραάμ εδρέθη μονοθεϊστiJς tν μέσφ ι:iστρολατρι
κοϋ περιβάλλοντος, άτrοτελεi &ναμφιβόλως πρόβλημα, δπερ διά φυ

σικών και όρθολογιστικων έξηγήσεων δέν θά ήδύvατο {κανοποιη
τικως νά λυθfi. 'Επί τοΟ Ίακωβ λόγφ ένσκήψαντος λιμοϋ οι Ίσ
ραηλiται δπό τάς γνωστάς περιστάσεις μετηνάστευσαν εtς Αtγυ-

1Πον, €νθα καί πάλιν έξηκολούθησαν έτι' άρκετόν τήν νομαδικήν
αότών ζωήν. ·Η

παράδοσις δέν διέσωσεν εtς "'ιμcχς πληροφορ(αv

τινά περl των κατ' αίποuς διαρκούσης της έκ

430

έτων περιόδου

της έν Αtγύπτφ διαμονης των, πλήν μόνον δτι έπληθόνθησαν σφό
δρα μέχρι τοϋ νά κινήσωσι τούς φό!ιους των έντοπ(ωv. "ΕντεΟθεν,
έπl. τοΟ Φαραώ Ραμψη Β'

(1290-1223),

ώς καL έκ των δεδομένων

των &νασκαφων προκύπτει, δπεβλήθησαν οι ·ι σραηλίται ε(ς σκλη
ράς καταπιέσεις. Λόγφ δέ και των σκληρων τούτων συνθηκ&ν και
της νομαδικης αότ&ν ζωflς, δσοι tξ αότων fιδύναντο vά μετέρχων
ται &κόμη ταύτην, δέν φα(νεται νά προσφκειώθησαν οδτοι έν Αl

γύπτφ κατά την έκεϊ διαμονήν των &νώτερόν τινα και εtδικόν πο
λιτισμόν, δπως δ:λλως θά σuνέ!ιαινε. Πιθανόν εtναι μόνον, δτι έκεί
~μαθον την γραφήν, άποτελοϋσαν ά-ιταρα(τητον τιροΟτιόθεσιν πρός

π<Χσαν συγγραφικήν ένέργειαν. Διότι, ώς ό καθηγητής Βέλλας (15)
σημειοί, κατά τόν 13ον αtωνα π.Χ. πρέπει νά συμτιlmyι "'ι έπινόησις
τοϋ Φοινικικοϋ &λφα!ιήτοu, έξ οδ προflλθε τό ·ε&ρα'ικόv. Παρά
τοϋτο δμως δέν φαίνεται κατά την τrερ(οδον ταύτην νά dνεπτύχθη
οιαδήποτε γραμματε(α παρ· αότοϊς. 'Εν τfi .[στορ(~ της έπακολου

θησάσης περιόδου έλάχιστα ίχνη παρουσιάζον:rαι, έκ των ό'Ιtο(ων
θά "'ιδύνατο νά συναχθfi, δτι οι Ίοραηλίται υιοθέτησαν στοιχεία
έκ της Αtγιmτιακης θρησκε(ας.
Ραμψη Β'

Κατά τήν έπt τοϋ διαδόχου τοϋ

Φαραώ, τοΟ καλουμένου

Merneptah (1223-1215)

!ξοδόν

των έξ Αtγόπτου οι ·ι σραηλίται παρουσιάζονται ώς σόνολον σuν

δεδεμέvον στενώς διά της συνειδήσεως, δτι chιi\κov πάντες εtς μιαν

(15)

·Εν&" άνωτ. σsλ.

11.

-251φυλην και κατήyονrο έκ τοϋ αότοϋ yενάρχου. ·ομολογείται δέ και
ύπό πολλων όρθολοyιστών, δτι δ Μωοσης, δ ά'ιτελευθερώσας αό

τούς, δΕν ένεφανtσθη έν

μέσφ αότών

ώς tδρuτης καί εtσηyητης

νέας θρησκε(ας, άλλ' ώς μεταρρυθμιστi)ς ηδη κρατούσης παρ' αύ
τοίς θρησκεtας.

Κ ατό: τόν

Rabiger ( 16 )

δέν άνε~ί~ασεν δ Μωοσης

τοuς δμοεθνείς αότοϋ εις τόν Μονοθεϊσμόν, άλλ' έσυνειδητοποtη

σεν εις αύτοuς την 1tεποίθησιν, δτι δ εtς θεός, δ ·ι εχω~α. έξήyα
yεν αύτοuς έκ της δουλε(ας και δτι 1'ι δύναμις και 1'ι είrtυχtα τοϋ
λαοϋ στηρtζεται έπι της τηρήσεως τοϋ θελήματος τοϋ θεοϋ και
δτι fισαν όπόχρεοι, δπως όπακούωσιν εις τόν θείον νόμον ώς άπα
ρα[τητον δρον της διατηρήσεως της έθνικης των άνεξαρτησ(ας ό
πό τήν 1tpοστασιαν τοϋ ·ι εχω~a. Έφ' δσον δΕ. δ Μωϋσης ένεφύ
τευσεν εις τοuς ·ι σραηλ[τας τήν συνείδησιν, δτι σuνεδέθηοαν μετό:

τοϋ θεοϋ διά συνθήκης, ητοι της Π. Δ. μεταξu θεοϋ και 'Ισραήλ,
ό'Ιήjρξε και ·δ θεμελιωτής της ·ισραηλιτικης έθvικότητος. Διc:Χ της
δράσεώς του δΕ. ώς προφήτου και νομοθέτου κcnέοτη δ ΜωΟοής,
ιδρυτής θεοκρατικfjς κοινωνίας έν τφ ·ι σραήλ, ~τις έ1tρόκειτο νά

άναmυχθft έν τft μακρ~ Lστορί<(t τοϋ λαοΟ τούτου και ητις ~μελ
λε νά καταλυθfi μόνον δταν δ νόμος θά κατελύετο. Εtς τόν Μωϋ

σην άναφέρεται και fι άρχr) τής tερcΧς έ~ραίκfjς yραμμcnειας. Τά
άνωτέρω παρεισήχθησαν έντ~α, tνα καταδειχθfi, κατά ποίον 'ΙtVΕ.ϋ
μα και όπό πο(ας προϋποθέσεις δέον νά έξετάζηται και νά συνάyη
ται έκ των κειμένων της Βί~λοu, fι ·ιερά ιστορια τοϋ ·ι σραήλ.
Διότι ταϋτα πάντα,· dτινα ά'ιτοδ(δονται εlς τόν ΜωΟοήν δημιοuρ

yοϋσι προ~λήματα, άτινα δέν δύνανται νά λυθώσι διά μόνων φυ
σικών έξηγήσεων. Πώς δ ΜωΟσfjς έπέτυχε τήν ά'ιτελευθέρωσιν τοϋ

όποδούλου λαοϋ έν Αlyύπτφ 4νευ δπλων καί έπαναοτάσεων; Πώς
εtς λαός 'όπερ~α(νων τό έκατομμύpιον διετράφη έν τfi έρήμφ;
Πώς έyένετο

κάτοχος νόμου fιθικοϋ τελειοτάτου διά τήν έποχr)ν

έκε(νην; Και 1tώς α:ίφνιδίως ά:νήχθη είς πολ(τευμα θεοκρατικόν;

6.

Διc:Χ τfjς κατακτήσεως τfjς Χαναc:Χν όπό τήv fιyεσ(αν τοϋ Ίη

σοϋ τοϋ Nαufj, 1'ι δπο(α πάλιν μένει άνεξήyητος φυσικώς-πώς λα
ός d:π6λεμος,

έστερημένος δπλων όπεδούλωσεν έντοπ(ους καλώς

όχυρωμένους έν τft lδί<(t χώρςι· αί άνασκαφαι dλλως της ·ι εριχοϋς
έπι~ε~αιοuν τήν άφήγησιν της β(~λοu-ε(σερχόμεθα εις τήν tιρωί

κήν έ1tοχήν τοϋ ·ι σραηλιτικοϋ λαοϋ ~το ι τήv περtοδοv των Κρι
τών, τήν έκτεινομένην έπι διακόσια πεp{'Ιtου lτη. Κατά τήν περιο
δον ταύτην δ λαός τοϋ θεοϋ

ά'ιτοκτήσας

μόνιμοv κατοικ{αv καί

πατρtδα κατέλιπε τιΧς παλαιοτέρας νομαδικάς lξεις του και έπε

δόθη εις τήν καλλιέρyειαν τfjς yfjς, οδτω δέ έτέθησαν τά φυσικά
θεμέλια άληθως έθνικοu β(ου. ·.ας μανθάvομεν έκ των βι~λ(ων

Ίησοϋ τοϋ Nαufj

(16)

tou

καί τών Κριτών, οι ·ισραηλϊται έμφαν(ζονται

•ΈνΟ' άνω~. σeλ.

123.
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νωμένοι καί ~ξωτερικώς εtς ένιαίον σύνολον, άλλά: διηρημένοι εις
δώδεκα φυλάς, αtτινες διετήρουν τcρός άλλήλας δημοκρατικήv τινα

άvεξαρτησίαν, ~ν(οτε μέν διοικοόμεναι καί ύπό κεχωρισμένων Κρι
τών, έν(οτε δέ τcαρουσιάζοuσαι και άναρχ(αν τινά, ~νίοτε δέ 'Πάλιν
σuνενούμεναι δτrως έπιτεθωσιν όμοϋ κατά των Χανανα(ων και των

γειτόνων φυλών, άλλά καί έν(οτε έρ(ζουσαι τcερl τοuς κλήρους αό
των. Τό tδανικόν της θεοκρατ(ας, δτcερ ό ΜωΟοής προδιέγραψε, δέν
~χει άκόμη τr)ν δύναμιν, δπως κυριαρχήσn τοϋ ·ι σραηλιτικοο λαοG,

δστις δεικνύει μάλλον τr)ν κλ(σιν να άτrομακρυνθfi &πό της θρησκε(
ας τοΟ

'I εχω~α

~κτρεπόμενος εtς τήν φυσιολατρείαν των Χαναvα(

ων. Μετά μακροι)ς d:yώνας καί συγκρούσεις πρός τάς φuσικάς ταύ
τας θρησκε(ας ότcερεν(κησεν έπί τέλους ~ θρησκε(α τοΟ ·Ι εχω~α διά

προφητικίjς δράσεως, ~τις τεθείσα εις ότcηρεσίαν τοΟ άληθινοu θεοΟ
συνέχισε καθ' δλην τήν έποχJιν των Κριτών τό εργον τοϋ ΜωΟσέως.
Ή προφητικη αδτη δράσις, μόνον ώς όπερφυσικη έκδήλωσις δύνα
ται νά έξηγηθfi, δταν μάλιστα ληφθοΟν ότc' ιsψει α[ μνημονευθεϊσαι

ροπαί πρός την είδωλολατρείαν τοσ ·ι σραηλ και αί ~σωτερικαι ερι
δες όφ' ών κατετρύχετο οδτος. Και οι Κpιται δέ, lΧνδρες έμτcνεόμε
νοι ότcό τοu lδανικοΟ τίjς θεοκρατ(ας, συνετέλεσαν εtς το νά μη κα

τακτηθfi δ ΊσραJιλ ίιτcό της εlδωλολατρε(ας καl μη καταστfi πα(
γνιον των κυκλούντων αύτόν έχθρών παρά τάς μεταξύ των φυλών
αότοu εριδας. ·ο Σαμουήλ, τελευταίος τών Κριτών, ~σκησε μεγά
λην και μόνιμον έπ(δρασιν έτcι των όμοεθνων του, όποστηρ(ξας μέν

τοuς τrροφήτας, κατανικήσας δέ τοuς Φιλισrα(ους καl έκριζώσας
τήν είδωλολατρε(αν καΙ. καθιερώσας τάς κατ' ετος γενικάς συνε
λεύσεις των φυλών έν Βαιθήλ, έν Γιλγάλοις, έν Σηλώ, έν τέλει δέ

έγκαταστήσας και τό βασιλικόν άξ(ωμα. ·ο βασιλεuς ~δη τοΟ Ίσ

ραfJλ fιτο δ όρατός άντιτcρόσωτcος τοΟ άοράτου βασιλέως, δι' αότοΟ
δέ αι δώδεκα φuλαl συνηνώθησαν και έξωτερικώς εις εν έθνικόν

σύνολον, μολονότι διετήρησαν τήν εtς φuλάς διάκρισιν αότών και
τοuς φυλετικοuς άρχηγούς των.

Κατά τήν ταραχώδη ~τcοχην των

Κριτών τό τcνεϋμα τοQ λαοQ ό:νήχθη εtς άνωτέραν δρCΧσιν. 'Ανεπτύ

χθη τότε καί λαϊκή πο(ησις, ή όποια εlς τάς συνθέσεις αότfjς ~ξύ
μνησε τόν αtνον τοΟ Ίεχω~α. τον αtνον των fιρώων και τών άy(ων
και έπί πλέον άφηγήσεις των σπουδαιοτέρων ιστορικών σuμ~άντων
σuνεγράφησαν, άνετcτύχθη δέ καl έθνική γραμματε(α όπό τοQ Σα
μουηλ διό: της δράσεως των Σχολών των προφητών, είτε θεωρήσω
μεν τόν Σ αμοuλ ώς ιδρυτή ν τών Σ χολών τούτων, είτε ~κλά~ωμεν

αίrrόν ώς μεταρρυθμιστήν των. Αι Σχολαl αδται των προφητών fι
σαν εtδός τι έλευθέρων συλλόγων, άτrοσκοποόντων εtς τό vά όδη
γήσωσι τόν λαόν ε[ς ίιψηλότερον τcολιτισμόν καί πα(δευσιν ύπό την

Θεοκρατικην των λέξεων εννοιαν. Μουσική, "'~σμα καl ή τέχνη της

Ποιήσεως έκαλλιεργοϋντο έν αύταϊς, άλλ' εtδικώς έπεδιώκετο fι

-253άνάπτuξις τοΟ θεοκρατικοϋ πνεύματος.

•Αναμφι8όλως

συνέ8αλον

αδται είς τήν έκδήλωσιν καί άνάπτυξιν τοϋ προφητικοΟ άξιώματος

και εργοu, τό όποϊον κατά τάς έπομένας περιόδους τοσοϋτον έξflρ
θη καθως καl εις τήν άνάmυξιν της προφητικης γραμματε(ας.

7.

Ή δευτέρα περ(οδος έκτε(νεται ά!τό τοΟ χρόνου τών βασιλέων

μέχρι τέλους της αιχμαλωσίας, ~τοι άπό τοϋ
χρι τοΟ

536.
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Μετά της έγκαθιδρύσεως τοϋ βασιλικοϋ άξιώματος

τό θεοκρατικόν καθεστώς ~δραιώθη. "Υ1tό τούς τρεϊς πρώτους βα

σιλείς, τόν Σ αού λ, τόν Δα8lδ και τόν Σολομώντα, ~καστος των

δποίων έ~ασ(λεuσεν έπι 40 ~τη. άπό τοϋ 1040 μέχρι τοΟ 926, τό ~
θνος διό: των πολέμων καl νικών τοϋ Σαούλ και tδί~ τοϋ Δα8ίδ,

έξίκετο εtς δψος δυνάμεως και φήμης, δ:τινα προόκάλεσαν άνεξά
λειπτον έντύπωσιν εtς τήν μνήμην τοΟ λαοϋ, οδτως ώστε είς τάς

μετέπειτα γενεάς ή έποχή τοϋ Δα8lδ έθεωρείτο ώς ιδανική διό: τό
μέλλον της θεοκρατίας. Κ ατό: τήν διάρκειαν της βασιλείας τοϋ Σ ο

λομώντος, ~τις ι:ιπηρξεν ειρηνική, αι τέχναι καί αt έπιστf\μαι ~κμα
σαν σημαντικώς. "Η άνοικοδόμησις δέ τοϋ ναοΟ, συνετέλεσεν εtς τήν
έπί μάλλον στερέωσιν της θεοκρατικης ζωης. Έν τφ βασιλικφ άνα
κτόρφ έξ ένός καί έν τφ θυσιαστηρίφ της "Ιερουσαλημ έξ έτέρου,
τό καθεστώς έξησφάλισε στερεά θεμέλια. "Η βασιλεία και ~ [ερω

σύνη έκλήθησαν νά έργασθώσι πρός όποστήριξιν και άνάτtτυξιν της
θρησκείας τοϋ

• Ι εχω8ά.

Καί ~ μέν βασιλεία διά της έξωτερικijς της

δυνάμεως καθίστα άποτελεσματικόν τό θείον κϋρος τοΟ νόμου και

σε8αστόν τοϋτο παρά τοίς όπηκόοις, ~ δέ tερωσύνη διό: των καθιε
ρωμένων μορφών της λατρείας συνήνωνε τόν λαόν εtς κοινότητα

διατελοϋσαν έν στενft σχέσει πρός τόν ·ι εχω8<Χ, ώστε δι· άμφοτέ
ρων τούτων τών άξιωμάτων της βασιλείας καί της tερωσύνης ~γετο
ό λαός εtς τήν πρός τόν άληθινόν θεόν π(στιν και εlς τήν ύπακοήν
εtς τόν νόμον.

8. •Αλλ.

~ θεοκρατικη αϋτη δόξα ~το μικράς μόνον διαρκείας.

Λόγφ των πλανών, εtς τάς όπο(ας παρεσύρθη ό Σολομών περί τό
τέλος της βασιλείας αότοϋ, έπijλθεν ό διχασμός τοΟ θείου κράτους
εtς δύο βασίλεια, ~τοι τό βασίλειον τοϋ Ίούδα όπό τόν Ρο8οάμ έκ

τεινόμενον εtς τό νότιον τμημα της "Αγlας rης, και τό βασίλειον
τοΟ ·ι σραήλ, δπερ περιέλα8ε τάς δέκα φuλάς τοϋ βορείου Τμήμα
τος όπό τόν "Ιερο8οάμ. Εtς τό δεότερον τοϋτο βασίλειον, δπερ έγ
κατέλιπε τό έν ·ι εροσολύμοις θυσιαστήριον, καθώς και τόν θεό

θεν έγκαθιδρuθέντα βασιλικόν οtκον, τό θεοκρατικόν ίδανικόν fι
μαuρώθη έπι μάλλον και μάλλον και παpεσύρθη εις εtδωλολατpικά
εθιμα και μορφάς λατρε(ας. Διά τοϋ διαχωρισμοί) των δέ εtς δύο
βασ(λεια, άντιμαχόμενα συχνάκις πρός dλληλα, οι "Ε8ραίοι κατέ

στησαν άν(σχυροι ~ναντι των έξωτερικών έχθρών, οδτω δέ έξετέθη
σαν εtς κίνδuνον !ναντι της δυνάμεως τών δύο μεγάλων γειτνιαζόν
των πρός αuτούς βασιλείων, ~τοι τοϋ της Αιγύπτου και τοϋ τών ·Α σ-

-254συρ(ων. Πράγματι δέ

'I σρcχήλ

ol μέν •Ασσόριοι κατέλυσαν τό βασ(λειον τοΟ

'ltερl τό ιtτος

τό βασ(λειον τοϋ

722,
'I οόδα,

δ δέ Χαλδαίος Να~ουχοδονόσορ κατέλυσε
κατακτήσας έν ftτει

586

την ·ι ερουσαλημ

καt κατασrρέψας τόν έν αύτfi ναόν, αtχμαλωτ(σας δέ εις έξορ[αν
τό μεγαλότερον μέρος τοΟ λαοΟ. ·vτr.ό τά έρεl1τια της ·ι ερουσαλημ
πάσαι α{ έλτr.(δες τοΟ λαού τοϋ θεοΟ έφα(νοντο θαιττόμεναι διa τιαν

τός. 'Αλλ' έν μέσ~ της έν τft αlχμαλωσί~ αύτών ταπεινώσεως, ο{
'Ιουδαίοι έζήτησαν εtλικρινώς τόν θεόν. Ή 'Ι't(στις τοΟ λαοu εtς 'Ι:όν
·ι εχω~a. τιαρ' οδ ηλ'Ι'tιζον την ά-ποκατάστασιν της

καταλυθε[σης

θεοκρατ[ας, άνεζωογονήθη καl ένισχόθη. "Οτε δέ δ Πέρσης βασι

λεύς ΚΟρος τιερt τό

536

~δωκεν εtς τούς ·ι ουδα(ους την dδειαν νa

έτιιστρέψωσιν εtς την χώραν αύτων, οι έκ τοότων παραμείναντες έν

τft έξορ{g: 'Ιtιστοl εtς τόν

'I εχω~a.

ένείδον έν τίt) βασιλεί τοότ~ τόν

έλευθερωτήν, τόν ότιοίον δ θεός ά-πέστειλεν εtς αύτούς εις πλήρω

σιν των πρός τόν λαόν αότοΟ έπαγγελιων του. Πάντως κατa την

τrερ(οδον ταότην της άκμης, διαιρέσεως και δοuλώσεως τοΟ ·ι σραι')λ
τό θεοκρατικόν τrνεΟμα διηρμηνεόθη δι' έκλεκτων &ντιτrροσώτιων,
οtτινες συνετέλεσαν τό: μάλιότα εtς την πνευματικήν έξόψωσιν

'l:ou

λαοu. Πολυάριθμα δέ συγγράμματα, ιστορικά, ποιητικά, τrροφητικa
και τιαροιμίαι σοφ(ας έδημιοόργησαν γνησ(αv έθνικήν γραμματε(
αν, διερμηνεόσασαv τrιστως τό θεοκρατικόν τrνεΟμα.

·Η τρ(τη τιερ(οδος έκτείνεται ά-πό τοΟ τέλους της έξορ(ας μέ·

9.

χρι των άρχων τοΟ ΧριστιανισμοΟ και της τrλήρους κατακτήσεως των

Ίουδα(ων δτrό των Ρωμα(ων έν ~τει

135

μ. Χ. Μετa τοΟ τέλους τijς

αtχμαλωσ(ας δέν έτrijλθε καt τό τέλος των συνετtειων αότης. Ή 'Ι'CΟ
λιτικη έλευθερ(α, δέν άνεκτήθη δτtό των έτtιστρεψάνrων εtς τά ·ιε

ροσόλυμα. ΔιατελοΟvτες οδτοι δτr.ό την Περσικήν κυριαρχίαν δέν
εtχον την δόναμιν να άτr.οκατασrήσωσιν άνεξάρτητον έθνικήν ζωήν,
άλλa μόνον θεοκρατικην κοινων(αν και 'Π"Ολιτε{αν, εtς τήν συγκpό
τησιν της δτιο(ας σuνέ~αλον εδθύς μέν μετά την έκτης αtχμαλωσ[ας

έτrιστροφην δ Ζορο~ά~ελ,

κατά δέ τόν τιέμmον αtωνα δ •Έσδρας

και δ Νεεμ(ας. Έκ των 'Ι'Cαθημάτων της αtχμαλωσ(<χς σωφρονισθεί

t'l

t'l

σα
γενεά των ·ι ουδα(ων,
έτrανελθοΟσα εtς ·ι εροσόλυμ<χ, τιροσε
τrάθησε νά σuμμορφωθft μετά μεγαλυτέρου ζήλου έ'I'C\ τοί) θεμελ(ου

της vομικης λατρε(ας και της tερατικης ιlυ&ερvήσεως και νά δια
τηρfi τάς έλ'Ι'ttδας της τr.ερι μελλούσης δόξης διά της άνα~ιώσεως

τοΟ δα~ιδικοΟ μεγαλείου. Κατά την τr.ερ(οδον ταότην
και

t'l

t'l

·ι ερόυσαλημ

.έν αότίi κοινότης ά-πέκτησε μεγ(στην σημασ(αν διά τr.άντας

τούς Ί οuδα(ους ώς σύνολον λαμ~ομένους. ΤοΟτο δέ διότι άτιό της
έ'Ι'Cοχης της αtχμαλωσ(ας τό ρεuμα της διαστιορaς των •ι οuδα(ων

άνα τάς ξένας χώρας ένετάθη έτιι μaλλον. Έκτός τοϋ δτι οόχt εύ
καταφpόνητος άριθμός τrαρέμεινεν εις τήν Βα8uλώvα μή έτιανελ
θών εις την ·ι εροuσαλήμ, και έκ των μή αιχμαλωτισθέντων και μή
ά-ιταχθέντων εtς Βα~uλώνα κατά την κατασrροφήν τfiς ·ι ερουσα~

-255λι')μ. &ρκετοι κατέφυγον εtς τήν λίγυmον, μετέπειτα δέ ~λοι εtς
τάς κυριωτέρας
δρειαv, τήν

πόλεις της ·ελληνικης έπικρατε(ας, τήν Άλεξάν

•λντιόχειαv,

d:κόμη δέ. και εtς τάς νήσους και τάς 'Ιtό

λεις της Δύσεως. Πάντες οδτοι οι ·ι ουδαϊοι, ό'Ιtουδήτιοτε έγκαθί
σταvτο εtς έπαρκη d:ριθμόν, ώργανοϋντο εtς d:νεξαρτήτους κοινό

τητας, λόγ~ δέ. της έπιδράσεως τοϋ •Ελληνικοί} 'ΙtΟλιτισμοϋ και των
δ.λλων έθ(μων, κα(τοι 'Ιtολλοί έξ αότων 'Ιtαρεσύροντο μακράν της

'Ιtατp(οu θρησκε(ας, tι πλειοψηφ(α δμως ένέμενε 'Ιtιστή εtς αuτήν,
κα(τοι cbτέμαθε τήν μητρικην γλωσσαν και έχρησψο'Ιtο(ει τήν ·ελ
ληνικήν, οδτω δέ. διηυκολύνθη εtς τό νά γνωρ(σn καt τό: προϊόντα
της έλληνικης διανοήσεως. οι ·ι οuδαίοι οδτοι της διασποpας ένέ

&λε'Ιtον εtς τη" μητέρα Σ ιών μετό: τοϋ ναοϋ της καt της ιερωσύνης
της το μέγα κέντρον, διό: τοG δπο(ου σuνεδέοντο 1tρός άλλήλους εtς

μ(αν έθνικην και θρησκευτικήν κοινων(αν. Τό δικα(ωμα έν τούτοις,
τό δποίον εtχον οι έν ·ι εροσολόμοις ·ι οuδαίοι νά λατρεύωσι τόν θε

όν κατό: τό:ς διατάξεις τοϋ νόμου, ή1tειλήθη νιΧ καταλυθfi, δταν Άν
τ(οχος δ Έ'Ιtιψανής, βοηθούμενος και ό1tό των Ίουδα(ων 6:1tοστατων
dπεπειράθη 1tεpL το

167
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εtς τόν ναόν της ·ιερουσαλήμ καινά έξαvαyκάση τοuς Ίουδα[ους

εtς τήν τήρησιν ·ελληνικων έθ(μων. Τότε οι έκ τοϋ λαοϋ παραμέ
νοντες 'Ιtιστοι εtς τόν

'I εχω&a

έξηγέρθησαv εtς ένθουσιώδη d:yωνα

όπερ τοϋ θuσιαστηρ{ου των καί των 1tαλαιων πατρικων έθιμων καί

παραδόσεων και ό ένθουσιασμός αότων έκέpδισεν lνδοξον ν(κηv
κατό: τοϋ "λντιόχου. Διό: των ήρωϊκων κατορθωμάτων των Μακκα
&α{ων τό θεοκρατικόν κράτος cbιέκτησεν ciπαξ lτι τήν πολιτικήν
αότοϋ άνεξαρτησ(αν. 'Αλλά παρέμενε ν άσθξνέ.ς έν σχέσει πρός τοuς
1tερι&άλλοντας αότό λαοός, έ1tι πλέον δέ. αι μερ(δες των Σ αδδοu
κα(ων και Φαρισαίων έξ αtτ(ας των έξ dντιζηλlας έρίδων αότων,

έν συνδuασμit> πρός τάς παρεξηγήσεις αtτινες έδημιουργοϋvτο με
ταξu αότων των μελων τοϋ οίκοu των 'Ασμονα(ων, κατέτρωγαν αυ
τό και έσωτερικως. Οδτω 1tερι τό

63
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κράτος και πάλιν όπό. ξένην κυριαρχ(αν, τήν των Ρωμα{ων. Οι τε
λευταίοι •λσμοναίοι καt οι διαδεξάμενοι τούτους

>

l δοuμαϊοι

ήγεμό

νες παρέτιμναν τήν βασιλε(αν αότων όπό τήν ρωματκήν κυριαρχ(αν.
Οδτω τό θεοκρατικόν κράτος έξηκολοόθησε μέ.ν έπ( τινα χρόνον
φαινομενικως όφιστάμενον, lως οδ έν τέλει κατελύθη .

. 10.

Ύπό τοuς δυσμενείς τούτους δροος, ή γραμματε(α τοϋ lθνους

έσημε(ωσε 1tαpακμήν συντελέσαντος ε(ς τοϋτο και τοϋ γεγονότος

δτι κατά τήν περ(οδον ταύτην οόδεtς πλέον προφ~της d:νεφάνη, τό
ζών δt 1tνεϋμα της θεοκρατ[ας, τό ότιοίον προσέδιδε και ζωήν εtς

τό 1tνεϋμα τοϋ λόγου τοϋ θεοϋ, εtχε σχεδόν έκλ(πει. ·ο νόμος παρέ
μεινε βε&α(ως dντικε(μενον της σ'ΙtΟυδfjς των

"J ουδα(ων

και c:bτό των

χρόνων τοϋ 'Έσδρα κατα&άλλεται πάσα προσπάθεια πρός σuγκρά
τησιν και έκλ<Χtκευσιν της 'Ιtαλαιάς γραμμcχτε(ας, έν τft όπΟ(Q: ο[

-256θησαυροt της θεοκρατικfjς άληθε(ας περιείχοντο.

0{

Μακκα~αϊοι

δέ κατώρθωσαν διό: των θαυμασ(ων των tπιτυχιων κατa τοϋ έχθροu

να άvαζωοyοvήσωσι τaς έθνικaς έλπ(δας

καi να δημιοuρyήσωσι

νέαν τινa ζωήν, ίητο τήν έπίδρασιν τfjς δπο(ας δημιουργείται ή άπο

καλuπτική yραμματε{α, ή άvαφερομέvη είς τό μέλλον τοϋ tοuδαϊ
κοϋ λαοϋ καi προαναyyέλλουσα δτι δ μέyας άy6.>v μεταξύ έθνι
σμοϋ και ίουδαϊσμοϋ θa κατέληyεν είς την προσεyy(ζουσαv καθο

λικην έπικράτησιν των Ίουδα(ων έφ" δλου τοϋ κόσμου. οι 'Ιουδαίοι
τfiς διασπ:οράς έξ άλλου καί μάλιστα οι tν 'Αλεξανδρε(~ προσοι
κειοϋvται τaς όψηλaς φιλοσοφικaς ίδέας των ·ελλήνων, τaς δπο(ας

έζήτησαν να έναρμον(σωσι πρός τaς άληθείας τfjς παλαιάς tξ άπα-

καλύψεως π(στεώς των.

11.

·

Κατa την tποχην αότην τfjς tθvικijς παρακμijς, τfjς πολιτικfjς

tξαρτήσεως, τfjς διανοητικijς και θρησκευτικijς στειρώσεως καί τfjς

είς τούς έξωτερικqύς μόνον τύπους προσκολλήσεως, τfjς ξένης πρός
τό πνεϋμα τοϋ νόμου άλλa και τfjς έvτεταμέvης προσδοκ(ας και των
πνευματικών συγκινήσεων τοϋ ίουδαϊκοϋ λαοϋ, άνεφάνη δ Χριστός,

δ συνάψας μεταξύ θεοϋ και τfjς άνθρωπότητος τήν Κ. Διαθήκη_ν.

"Η [στορικη άποστολή, ην άπό θεοϋ εtχεν δ Ίσραήλ, Ιiφθασεν ~t)η
εtς τό τέρμα της. Έν τfi θανατικft καταδ(κn, ~ν τό μέγα συνέδριον
τών ·ι ουδα(ων έξήνεγκε κατa τοϋ Χριστοϋ, έξηνέχθη και

f1

καταδ(

κη τοΟ tδιοu αότων lθvouς. Παραyνωρ(σcχντες οδτοι τόν Χριστόν και
άπωθήσαvτες αύτόν ώς Μεσσ(αv έρριψοκινδύνεuσαv εtς άγωνα κα
τα τών Ρωμα(ων πρός άναστήλωσιν των έθvικων των tδεωδων, συνέ·

πεια δΕ τfjς άπεγνωσμέvης ταύτης πάλης αότων όπflρξεν ή έν lτει

70

μ. Χ. πλήρης καταστροφη τfjς ·ιεροuσαλήμ. Μετέπειτα, δτε δπό

την άρχηγίαν τοϋ ψεuδομεσ(ου

Βαρχωχέ8α

έπανεστάτησαν κατά

της Ρωμαϊκijς κυριαρχ(ας έπί Άδριανοϋ, κατελόθη παν fχνος ίου·
δαϊκijς κυριαρχ(ας καί κλε(ει πλέον ή •ι σραηλιτικη (στορ(α.

12.

Τοιοϋτον έν γενικαίς γραμμαίς εtναι τό πλα(σιον, έντός τοϋ

δπο(ου κατa την 8(8λον έκτυλ[σσεται ή ·ιερa ιστορ(α τοϋ ·ισραήλ,
πάσα δΕ παρέκκλισις έκ τοϋ πλαισίου τούτου μόνον διa παρερμη

νε[ας και περικοπflς τijς ιεράς άφηγήσεως των ίστορικων βι&λ(ων
της Γραφης δύναται νά δικαιολογηθft. "Ιεράς tστορ(ας έγχειρ(διον
έκτενες μέν πως, άλλ" άνευ

άξιώσεων,

&ιτως χρησιμοποιηται &-ιτό

~δρας άκαδημαϊκfiς, συνέγραψεν δ πρωτοπρεσ8ύτερος καθηγητης

τfις θεολόγικης Σχολης Π. Ρομπότης, Βι8λικήν δΕ ιστορ(αv ώς κα
θηγητής της έκτάκτου αότοτελοϋς ~δρας έν τfi θεολογικft Σ χολfi
των •Αθηνών έδ(δαξεν έπι τριετ(αv δ καθηγητης Π. Μπρατσιώτης.

13.

Εις την Βι&λικην ίστορίαv καθόλου άνήκει καί ή Εάχγγε·

λικη ιστορία. Διά της έμφαvΕσεως τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ ή δι' αότοΟ
πρός τούς άνθρώπους θε(α "λποκάλυψις κατέφθασεν εις τό ϋψιστον
κορύφωμα καt τό τέρμα αϋτης. Έφ" δσον δΕ

f1

θε(α

•λποκάλuψις

έξεδηλώθη έv τfi ζωft τοϋ Χριστοϋ ώς δψ(στου και άλαθήτοu δι-
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που tνσωματώσανrος την τελε(αν και ζωσαν έφαρμογην της θε(ας
ταύτης ά'ληθείας, πρόδηλον δτι ~ έξιστόρησις τοΟ βίου τοΟ ·ι ησοG
ΧριστοΟ ένέχει έξαιρετικην και θεμελιώδη σημασ(αν διό: τόν Χρι
στιανισμόν. ·Η νεωτέρα θεολογία λόγφ τών σοι6αρων dμφισι6ητή

σεων τοG όρθολογισμοΟ ώς πρός τό 'Ιtεριεχόμενον των Εύαyγελί
ων, ά"Ιtό των δ'Ιtο(ων οδτος έζήτησε νό: έξοστρακίση τό λεγόμενον
ό'Ιtεpφυσικόν στοιχείον, έ'Ιtεδόθη μετ' ιδιαιτέρας σπουδf\ς εις την

l-

pει.Ναν τοΟ β(ου τοG ΧριστοΟ, έντεΟθεν δt έδημιουργήθη δ νέος οδ
τος κλάδος της σποuδf\ς, έξ οδ 'Ιtροέκυψαν πλείσται σuγγραφαt ό
'Ιtό τόν τ(τλον Βίος τοΟ Χριστοϋ
•Ήδη d'ltό των μέσων τοΟ Ι Η '

τοΟ

f\

ό'Ιtό c.'Χλλους συναφείς τ(τλους.

αtωνος δια τοG

SchJeiermacher και
Hase εισήχθη εtς τόν κύκλον των dκαδημαϊκών διαλέξεων τό

θέμα τοΟτο καt τόσον ό'lt' αότών δσον και ό'Ιtό των άκολούθων των
~ έ'Ιtιστημονικη δια'Ιtραyμάτευσις τοΟ β(οu τοΟ Χριστώ έ1tεδιώχθη
μετ' έξαιρετικοΟ και θερμοτάτου ένδιαφέροντος. Σπανίως δt θέμα
'Ιtpούκάλεσε τοσαότας άντιθέσεις και συγκρούσεις γνωμων.
δτου μάλιστα δ

Strauss

•Αφ'

έν τφ 'Ιtερι τοΟ Βίου τοϋ ΊησοΟ σuγγράμ

ματ( του έξήνεγκε την μυθικήν αότοΟ 1tερL των Εύαγγελ(ων θεω

ρίαν και ~λθεν οδτως εις 'Ιtλήρη ρf\ξιν 'Ιtρός την δογματικην της
ά'pχcΧ(ας Έκκλησ(ας, σφοδρός θεολογικός άyών ~νο(χθη

έ'Ιtεκτα

θεlς εtς εύρuτάτοuς θεολογικούς κύκλους, ό'Ιtό τήν θερμην δξότη

τα τοΟ ό'Ιtοίου ήρευνήθησαν μετ• έ'Ιtψονης καl 'Ιtληρότητος δλα τα
ζη"Εή ματα τά δ'Ιtωσδή'Ιtοτε σχετιζόμενα πρός τόν Β ίον το Ο •ι ησοG

ΧριστοΟ. ·v'ltό δρθολογιστικάς διατελοΟντες ροπάς συνέγραψαν Βί
ους τοΟ ΧριστοΟ οί Hase, Neander, Ammon, Ewald, Weisse, Renan,

Schenkel, Keim, Wittichen,

καί εί τινες d'λλοι. ·v'!tflρξαv δμως και

διατrpε'Ιtείς έ'Ιtιστήμονες έμμε(ναντες εtς τήν έκδοχην περι ΧριστοG
ώς ~ Έκκλησ(α έξ άρχης 'Ιtαρεδέχθη αύτόν και με έξόχως σuντη

ρητικόν 'ΙtνεΟμα διαπραyματευθέντες τόν Βίον τοίί Χριστοϋ, οtοι οι

Ebrard, Lange, Beyschlag, Fillion, Lepin, Leon Grandmaison, Headlam
και ~λοι.

14. At

κύριαι 1tηγα(, έξ ών δυνάμεθα νά 'Ιtληροφορηθωμεν περί

τοG ΊησοΟ ΧριστοG, εtναι τά τέσσαρα Εάχγγέλια. Τά συγγράμμα

τα ταϋτα έθεωpήθησαv όπό 'ΙtΟλλων έΚ των δρθολογιστων ώς άνα
γόμενα οόχί εις τόν πρωτον αίωνα, άλλό: εις τόν δεύτερον, τό κα

τά Ίωάννην δt έτοποθετήθη όπό τινων έξ αότων εις αότά τά τέλη
τοΟ δευτέρου αtωνος. Δια της εις τόν δεύτερον αίώνα τοποθετήσεως

της σuγγραφf\ς των Εόαyγελ(ων όπό των όρθολογιστων tπεζητήθη
να ό'Ιtοστηριχθfί, δτ~ εις ταϋτα ~ ιστορικη πραγματικότης παρεφθά
ρη διά της 'Ιtαpεισαyωγης θεολογικων θεωριών και [δεών καί δτι
~ έν αUτοίς διαyραφομένη εtκών τοΟ

'I ησοϋ

δtν εtvαι ~ πραyματι

κη και ~ ιστορική, άλλ. εtναι εtκών δπο(αν δ ένθουσιασμός των 1t'ι
στών,

ot

περι τό 'Ιtpόσω'Ιtον τοΟ Χριστοϋ δημιουρyηθέντες θρΟλοι

ΕΓΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙλ ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓΙλΣ
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τε(ας της Π. Δ. διεμόρφωσαν αότήν. Μετό: τάς σφοδράς δμως συ
ζητήσεις, αtτινες περί τό ζήτημα τοϋτο tyένοντο, βαθμηδόν αόιn)
~ όρθολοyιοτικ~ θεολοy(α κατέληξεν εις δρθότερα συμπεράσματα.
Οδτως αύτός δ Renan ( 1 τ) έκ των παλαιοτέρων t.>ρισεν ώς χρόνον
σuγyραφfjς τοϋ κατa Μάρκον Εύαyyελ(οu, δπερ έθεώρει ώς πα
λαιότερον των λοιπων, τό 76 μ.Χ. ώς άνώτατον δριον λαμ0ανόμενον,
τοϋ δέ τελευτα[ου

κατa Ίωάννην Εόαyyελ(οu τό

100-125.

'Ο δέ

δστις ήσχολήθη σο0αρώτατα περι τό ζήτημα τοΟιtο, ένίί)
εtς τάς άρχaς έτοποθέτησε την συyγραφην των συνΟ'Iϊ[ικων μετα

Harnack,

ξu των έτων

65-93 και τοϋ κατa Ίωάννην μεταξu τοϋ 80-110(18 ),

άκολοίιθως όπεστήριξεν, δτι τό

τοϋ

50-60,

κατά Μάρκον συνετάχθη

τό κατά Λουκcχν περl. τό

60

μεταξu

και κοινή τις πηγή, έξ ης

κατ· cχότόν f\ντλησαν δ Λουκάς και δ Ματθαίος τίt}- 5Ο η καl ένω
ρlτερον(19). Τελευτα[ως δέ δ

Hans Lietzmann

έπι παπuρ{νου τινός

άποσπάσματος στηριχθεl.ς διεκήρυξεν ώς βε0αίαν την χρησιν τοϋ κα

τά

•I ωάννην

Εόαyyελ(ου άπό των άρχων τοϋ δευτέρου αtώνος (110).

Πο(αν σημασ(αν ένέχει ~ εLς

τοιοότοuς

χρόνους

συyyραφ~ των

τοσαότην έμπιστοσύνην ύπό των συγχρόνων κατακτησάνrων Εόαγ
yελ(ων, έν τοίς δποίοις κατονομάζονται liνθρωποι lτι ζi.3ντες, τούς
δ'Ιtοίους δ Χριστός άνέστησεν έκ νεκρών, ώς δ Λάζαρος, ~ θuyάτηρ
τοϋ Ίαε(ρου, δ υtός τfjς χήρας τfjς Ναtν, η έθεράπευσε θαυματοuρ

yικώς, ώς δ τυφλός Βαρτιμαιος και δ παραλυτικός τfjς Καπερνα
ούμ και δ δοϋλος τοϋ έκατοντάρχου και f) θυyάτηp τijς Χανανα(ας
κλπ. κατανοεί πάς τις. Έπι πλέον μένει δλως άνεξήyητον, πώς εlς
διάστημα όλιyώτερον τών είκοσιν έτών έδημιοuρyήθησαν ot περι
τό πρόσωπον τοϋ Χριστοϋ υποτιθέμενοι όπό τινων 6ρθολοyιστl3ν
θρϋλοι και έπέτυχον νά εlσέλθωσιν εις την εόα"yyελιΊ<ήν 1στορ(αν

ώς παραttο(ησις αϋτης. λότός δ Η.

J. Holtzmann( 111 ), δ χρηματ{σας

άρχηyός των δπαδων τfjς έλευθέρας σκέψεως έν τφ δοuκάτφ της
Βάδης, δμολοyεί, δτι «tνα κυκλοφορήσωσι και yίνωσι δεκταt yενι·
κως τοιCχίΥrαι άφηyήσεις, θά lπρεπεν, έάν δντως αδται ~σαν έ'Ιtι·
νοήσεις, να διαρρεόσουν τόσαι δεκάδες έτωv, δσα διέρρευσαν gτη
μεταξύ τfjς ζωf\ς τοϋ ·ι ησοϋ και τfjς σuyyραψης των Εόαyyελ(ωv:..
κατ· αζrrόν

100

δέ οι

σuvοπτικοι

σuνεyράφησαν

μεταξύ τοϋ

70

καl

μ. χ.

(1'l)

Έν

Vie de Jesus

τοϋ

18'l6 xai.

~ν

Les Evangiles

τοϋ

1877.

(!8) Die Chronologie der altchristlichen Litteratur ίbis Eusebius τόμ. Ι

σει.

239.
(19) Ν eue Untersuchunιten zur Apostelgeschίcbte und zur Abfassung·
szeit der synoptischen Evangelien, Lt>iιιzig 1911. Beίtrage zur Einleitung
in das Ν. Tcstament IV, Heft σελ. 86 · 93.
(20) ΠQβλ. ~Q&Qoν cΤά Π!lΠUQ,Va εuQήματα και fι κ. Δ. » lν φUλλψ τi'jι;
Έκκlt'Ισ(αc; τfίς 9 M11tou 1936 αελ. 146-146.
(21) Die synoptiscben Evangetien σελ. 604.
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15.

Έξ έτέρου fχομεν έν τοίς κατά τόν δεύτερον και τρ{τον αt·

ώνα συγγραφείσιν άποκρόφοις εάχyγελ(οις τήν εtκόνcχ τοϋ ΊησοΟ,

δπως δ θρΟλος έδημιούργησεν ιχότην κατά τήν φcχντcχσ(cχν Χριστια

νών εύσε&ών, οtτινες εtχον ~δη γνωρ(σει τά γνήσια Εόαγγέλια καl
οι δποίοι ά'Ιtεπειράθησαv νά συμπληρώσωσι κατά τάς tδ(ας έπιvο·
ήσεις τά κενά, liτινα τα:Οτα πcχρουσιάζουσιν. ·ομιλοΟσι τα:Οτα κυ·
ρ(ως περl της πcχιδικης ~λικ(ας τοΟ Ίησοϋ πcχρουσιάζονrα οtκτράν
γελοιογραψ(cχv της εtκόνος τοΟ

•Ι ησοϋ

και μαρτuροΟνrcχ, δπόσον

γελοία θό: €πρεπε vά εtναι τά τέσσαρα Εόαγγέλιά μας, έό:ν f\σαν

δημιουργ(α της έπινοήσεως και τοϋ μύθου, d:φοΟ έγράψησαv ταΟ·
τα τούλάχιστον έκιχτόν f!τη προγενέστερον και itvευ προτύπου τι
νός τιθεμένου όπ" δψιν τών συγγραφέων των. ·Η εικών αιJτη τοΟ

θρύλου και της ψανrασ[ας εtναι ένrελώς ξένη κcxl d:νατρεπτική της
lν τοίς γνησ(οις

Εύcχyγελ[οις εικόνας τοΟ

• Ι ησοΟ,

δστις και εις

τάς όπερφυσικάς έκδηλώσεις του κcxl εtς τάς d:νθρωπίνας ένεργε(ας
του καl εtς τοuς λόγους αύτοΟ και εις πάντα έν γένει τά χαρα
κτηριστικά του παρουσιάζεται πανταχοΟ μεμετρημέvος, μέγας και

θεοπρεπής και έμφαν(ζετcχι ώς μορφη μοναδικη δνrως και πρωτό
τυπος. ·Η έν τοίς Εύαγγελ[οις εικών τοϋ Ίησοϋ δέν εtναι dπλως
ύπέροχος, &λλά τοϋt' αύτό πρωτότυπος, ύπερ0α(νουσα τήν d:νθρω

π(νην σύλληψιν και έπινόησιν μέχρι σημε[ου, lSστε νά γεννcΧται ~

d:πορ(α, πώς έν μέσφ τοιαύτης παρακμijς καί καταπτώσεως, την

•Ισραήλ,

κατέστη δυνατόν

νά συλληφθft και έπινοηθft, έό:ν δντως έπενοήθη,

δπο(cχv παρουσ(αζε τότε δ σύγχρονος

" θε(α μορφή τοΟ

Σωτflρος. «θά f\το, λέγει δ Ρουσσώ( 22 ), περισσότερον d:κατανόητον
τό vά σuμφωνήσωσι 'Ι'tολλοι cb'θρωποι διά νά κατασκευάσωσι τά
Εόαyγέλια, παρά τό vά ύπflρξε πραyματικώς εtς, δστις νά παρέ
σχε διά τοΟ β(ου του τό d:ντικε[μενον τijς συγγραφης τών βι0λ(ων

τούτων. Τό Εύcχyγέλιον lχει χαρακτηρας άληθε(ας τόσον μεγάλους

και τόσον έμφανείς και τόσον d:μιμήτους, lΧπε δ έ'ΙtινοητiJς αδτών
θά έξέπληττε περισσότερον άιτό τόν ~ρωα, δστις έ'Ιtετέλεσε τά έν
τφ Εύαyγελ(φ tστοροόμεναι. Τέλος τό ύπερφυσικόν στοιχείον 't'fjς
εύcχyγελικης d:φηγήσεως, άιτό τοϋ δπο(ου οι δρθολοyισται άιtΟ'Itει
πειpωνται νά έκκαθάρωσι τήν εόαyγελικήν {στορ(αν, δέν d'Ιtοτελεί
dπληv διακόσμησιν αύτijς, άλλά σuνuφα(νεται μετ· αδτfiς dναποστά
στως, εις τρόπον lSστε καl αύτός δ

Harnack(28 )

dνιχyκάζεται νά ό·

μολογήσrι. ιsτι cδέν δυνάμεθα νά άιτορρίψωμεν συνολικώς ~ς 'Ιt<Χ
ρα(σθησιν τό δτι διά τοΟ Ίησοϋ οι τυφλοί εtδον και οι κωφοι fiκou·
σαν:. δεχόμενος, δτι α( περι θεραπειών εάχyγελικαt d:φηyήσεις 1χουσι και βάσιν Ιστορικ~ν. Όρθώς δέ παρατηρεί και ό

Ebrard(14),

Emile IV.
(23) What is Christianity? Άyy'λ.. ιιετάφο. Lηndιιn 1''01 αFι. 28.
(24) Παοcί F. Godet, Les miracles de Jesuc; Christ σελ. 14.
(22)

.
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τμήματα τfjς εύαyγελικης tστορlας, τά άvαποσπάστως σuννψασμέ
να καt συνδεδεμένα μετ· αύτών, δλόκληρος 'Ιtλέον αδτη θά 'ΙtΕριε
λαμ0άvετο

ε(ς μ[αv καi μόνην γραμμήν, τήν γραμμήν:

«Tij>

καιρφ

έκείνο έγένετο ... μηδέν γενέσθαι». •Αποτελεί διά τοϋrο αόθαιρεσ(αv
προφανη νά συνθέτω μεν τήν ίστορ(αv τοο ·ι ησοΟ κατά τάc; κατά
τοΟ όπερφυσικοΟ στοιχε(ου φιλοσοφικάς προκαταλήψεις άπορρ(mον
τες μtν fiλ.λα έκ τfjς μαρτuρ(αc; τών εύαyγελιστών, δεχόμενοι δέ

μόνον τά συμφωvοΟvτα καt μή άvτιτιθέμενα εις τάς προκαταλήψεις
ταύτας. οι εύαγγελισταt οί έξ (σου μαρrοροi}νrες 'ltερi. πάντων τοό

των ~ εtναι άξιόπιστοι και δέον νά δεχθώμεν έν συvόλφ τήν μαρ
τυρlαv cχ&rών ~ εΙναι άvαξιόπιστοι κατά τήv μαρτuρ(αv αι)τών πε
ρi τοΟ όπερφuσικοΟ στοιχείου, δπερ ά-ποτελέί τό μέγιστον μέρος
τfjς μαρτυρ(ας των καί δέον fι

μαρτυρ(α αϋτων ν· άπορριφθfi έξ

δλοκλήροu. Οδτω έκ των εtρημέvων συνάγεται δτι δ β(ος τοΟ Ί

ησοΟ μόνον έπl ήj βάσει της μαρτυρ(ας των τεσσάρων Εόα:yγελl
ων δύναται vά συγγραφfi, πάσα δέ 'Παρέκκλισις έκ της μαρτυρ(ας
ταύτης άσφαλώς θά· δδηγήση εtς παραπο(ησιν της tστορικf\ς άλη

θε(ας. Έκ τών όρθολογιστικων συγγραφωv μετεφράσθη καl 'lt<.φ'
fιμίν tπανειλημμέvως δ βfος τοϋ

'I ησοϋ

όπό τοϋ Ρενάν. Έπι τfi

βάσει δέ των Εόαγγελ(ων, Ιiχουσι συvτα:χθη δ Ίησοϋς ώς ιστορι

κόν πρόσωπον ό'Ιtό τοϋ Γρηγ. Παπαμιχαήλ, και Ίησοϋς δ ~ό Να
ζαρέτ όφ' fιμώv.

16.

Τf\ς Βι0λικf1ς Ίστορ(ας lσχατον τμf\μα τυγχάνει fι έκ τών

Πράξεων τών Άποστόλων έν συνδυασμ4) πρός τούς έκ των "Επι
στολών τοΟ Παύλου όπαινιγμούς συναyομένης ·ιστορ(ας. Βε0αίως

έν ταiς Πράξεσι δtν Lστοροϋvται τά Ιiργα και fι

δράσις 'Ιtάvτων

τών 'Αποστόλων, άλλά μόνον τμήματά τινα έκ της δράσεως τοΟ

Πέτρου, Ίακώ6ου, Ίωάννοu και τοϋ μετά τήν Άνάληψιν καl τόν
μαρτυρικόν θάνατον τοΟ Στεφάνου έ'Ιtιστραφέντος Σαόλου, τοΟ καi
Παύλου. Κυρ(ως έν ταίς Πράξεσιν ιστορείται ή θεμελίωσις της Έκ
κλησ(ας και tι έξά'Ιtλωσις αύτf\ς άνά σύμπαντα τόν τότε γνωστόν
κόσμον και έμφαν(ζεται τό Εόα'γγέλιον τοϋ ΧριστοΟ

έν τfi θριαμ-

0ευτικfi ποpε[q; αύτοΟ άπό των •Ιεροσολύμων, δπου μετά τήν Ά

vάληψιν τό πρώτον έκηρόχθη όπδ των &'!tοστόλων μέχρι της πρω·
τευοόσης τοΟ τότε κόσμου τfjς Ρώμης, δπου έκομ(σθη διά τοΟ δε
σμ(ου

καt πρό τοΟ Καtσαρος άχθέvτος πρός άπολογ(αν Παόλοu.

Περιγράφουσα δέ ~ Βι0λική Lστορ(α εις τό τελευταίον αότfjς μέ·
ρος τοϋτο την πρός έξάπλωσιν τfjς ·εκκλησ(ας δρiiσιν των κυριω

τέρων άποστόλων εισέρχεται εtς αι)τά τά δρια της έκκλησιαστικης
tστορ[ας άπό της δπο(ας άvαμφι06λως δέν δύναται ν· άποκλεισθft
~ tστορια της άποστολικης έποχης. Πάντως δμως έν

τft Βι&λικft

tστορ('ίΧ σπουδάζεται ~ άποστολική αϋτη δράσις ειδικώτερον κcxl
έ κτ(θενtαι τά κατ• αϋτην πλατύτερο ν

f\

δσον τοϋτο καθίσταται κcχ·
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ίστορ(α περιλαμδάνουσα τήν tστορίαν τοϋ Ίσρcχήλ ώς προπαρα
σκεuην της έν Χριστc;> τελε(ας και d:πολύτου d:ποκαλύψεως καt ώς
σuμπλήρωσιν καi τελείωσιν της tστορ(ας ταύτης τοϋ Βίου τοϋ Ίη
σοϋ καt τήν των Άποστόλων tστορ(αν.

7.

Εlιιιι.yωιιιι.-κή I} Ειιιιι.yωyή εlς -ιdς •Αylιι.ς ΤQιι.φdς.

1.

Είσαγωγική

(=έπιστήμη της εtσαγωγflς) ~ Κανονική

στήμη τοϋ Κανόνος)

il

εtσαγωγη είς τάς ·ΑγLας Γραφάς

il

(=έπι
Βι<&λικη

Γραμματολογ(α ~ Κριτικη ιστορία των •Αγίων Γραφων κατά τf)v

πλατυτέραv αuτης έκδοχήν σημαίνει τήν έπιστήμην την περιλαμδά
νουσαν τάς πρός κατανόησιν των Άγίων Γραφων γνώσεις. ·vπό

τήν itvvoιαv ταύτην ~ Εtσαγωγικη θά τφέπn νά παριλαμδάνn και
γνώσεις, αίτινες άπετέλεσαν άλλα βοηθητικά μαθήματα τοϋ έξη
yητικοϋ κλάδου

της

θεολογίας,

~τοι τήν ·ιεράν γλωσσολογίαν,

την ·ιεράν Γεωγραφίαν, την Ίεράν άρχαιολογίαν, την tεράv Κρι
τικήν, την ·ιεράν ·ιστορ(αν κλπ. Άλλ' ή εόρεία αιJτη έκδοχη τοϋ
μαθήματος της εtσαγωγης μετά την διαμόpφωσιν των μνημονευ

θέντων μαθημάτων δέν δύναται πλέον νά τύχη d:ποδοχης, ώς έΙ<

τούτου δΕ όλίγοuς έν παλαιοτέροις χρόνοις εόροίισα θιασώτας, ό
ποκατεστάθη όπό στεvωτέρας τινός καί εtδικωτέρας έκδοχflς. Κα

τά την εtδικωτέραν δΕ ταύτην lννοιαν τοϋ δρου ή Εtσαyωγη

il

Εtσα·

γωγικη lχει ώς όποκε(μεvον τήν έπιστημονικην έξέτασιν των γραμ

ματολογικών προ0λημάτων της ·Αγίας

Γραφης, δσα σχετίζονται

πρός την γένεσιν, τό περιεχόμενον, τήν εις δύο κανόνας σuγΙ<ρότη

σιν Ι<αi την μέχρις ήμών διαφύλαξιν των βι0λ(ων 'lijς Άyίας Γρα
φη.;, είτε ώς σύνολον λαμc&ανομέvης είτε έν τοίς μέρεσιν αότης ~τοι
τοίς καθ' ~καστο\ι βι0λ(οις.

2.

Κατά ταϋτα ~ Εtσαγωγη d:σχολείται περt μόνα τά βιδλ(α, τα

περιληφθέντα εις τόν Ι<ανόνα της Π. Διαθήκης έξ ένός Ι<αl εις τόν
κανόνα της Κ. Διαθήκης έξ έτέρου, ouχl δέ περί ·πάντα τά βιδλ(α
τά προελθόντα έξ ίουδα'ίκflς γραφίδος, οtα τά προ1όντα της προ
χριστιανικης ιουδαϊΙ<f\ς γραμματείας Ι<αί τα ώτόΙ<ρυφα συγγράμ

ματα της χριστιανικης έποχης, ώς αt φδαt τοϋ Σολομωντος, ή Δια
θήκη των δώδεκα πατριαρχών, τό βιl&λ(ον τοϋ Ένώχ, τό "λπόΙ<ρυ

φα εόαγγέλια, αt Άπόκρυφοι πράξεις των Άποστόλων κλπ. Ταϋ
τα ά-ιtοτελοϋσιν όποκε(μενον τfjς ~<αθόλου tουδαϊκflς η χρισrιαvι
κης Γραμματείας. Καt ή χριστιανι~<η Γραμματολοy[α η Πατρολο

y(α ποιείται λόγον περι των κατά τοuς πρώτους χριστιανιΙ<οuς αι
ώνας d:ποκρύφων βιc&λ(ων, των εtς .Πράξεις τοϋ Κυρ(ου η των 'Απο

στόλων d:ναφερομένων, d:ποκλεισθέντων δέ τοϋ κανόνος της Κ. Δ.,

~ δΕ καθόλου 'I ουδαϊκη γραμματολογία δ μιλεί οό μόνον περί των
κανονικων συγγραφών της Π. Δ. άλλά καl περt των llλλων προϊόν-
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γομένης cbτοκαλυ.πτικfiς γραμματε(ας, της όλ(γον πρό f) καt μετά
τι') ν γέννησιν τοϋ Κυρ(ου όπό 'I ουδα(ων συγγραφέων άποτελεσθε(σης.

3.

Πρόδηλον ώσαύτως, δτι ~ Εtσαyωγη είς την •Αγ(αν Γpαφ~ν

διαιρείται φυσικως εtς τήν Εlσαyωγ~ν ε[ς την Π. Δ. καl τήν Εtσα·
γωγ~ν εtς τήν Κ. Δ. ·εκατέρα πάλιν τούτων διαιρείται εtς δύο μέρη,
~τοι εtς Εtδικόν μέρος έξετάζον εν ~καστον των βι6λ(ων τοϋ κανόνος

κεχωρισμέvως και εις Γενικόν μέρος άσχολούμενον περt έκάτερον
των κανόνων ώς σύνολον λαμ0ανόμενον. Καl εtς τό είδικόν μέν μέ·

ρος έξετάζεται ~ γένεσις, ~ γνησιότης και ~ άκεραιότης ένός έκά·
στου βι0λ(οu, καθοριζομένου τοϋ συγγραφέως αότοϋ, της χρονολο·

γ(ας της συγγρcχφης, τοϋ περιεχομένου

f)

της όποθέσεως ένός έκά·

στου βι0λ(ου, της άφορμης και τοϋ σκοποϋ, δι' δν και έξ ~ς συνε·
γράφη, τοϋ τόπου της σuγγραφης, τοϋ εtδους καl τοϋ tδιάζοντος
χαρακτijρος τοϋ βι0λ(ου, καί έάν τοϋτο διετηρήθη άκέραιον και όφ'
~ν μορφήν έξijλθεν έκτης γραφίδος τοϋ συγγραφέως αύτοϋ. Τό δέ
γενικόν μέρος διαλαμ0άνει περι της δλης σuλλογης των ιεpων βι·
0λ(ων, ~τοι πως

καί όπό πο(ας περιστάσεις συνεστήθησαν οι δύο

Κανόνες καl διά τ(vων τρόπων καί μέσων διετηρήθησαν τά lερά κε(.

μενα διά μέσου των αtώνων μέχρι των ~μεpων fιμων, πρώτον μέν
διΟ: των χειρογράφων η κωδ(κων, διάτων κατά καιρούς γενομένων

μεταφράσεων και παραφράσεων καl έρμηνειων, εtτα δέ και διά τοϋ
τύπου. 'Επειδή δμως τά 'Περι Κωδ(κων και τά περt έρμηνειών πε·
ριλαμ0άνονrαι και είς τήν ·.ιεράν Κριτικήν, "Ιεράν "Ερμηνεuτικ~ν

και Έξηγητικήν, διά τοϋτο ~ Εισαγωγή ώς φέρουσα Ιστορικόν χα·
ρακτηρα περιλαμ0άνει κυρ(ως δ,τι και έν ήj διαδόσει και χρησι·
μοποιήσει των ιερών κειμένων 'Προέχει ώς ιστορικόν.
4. Ώς 1τρός τήν πρόταξιν τοϋ Εtδικοϋ η τοϋ Γενικοϋ μέρους θά
είχομεν vά παρατηρήσωμεν, δτι περισσότερον δυσεπ(λυτα τυγχά·
νουσι τά προ0λήμcχτα τοΟ ΕtδικοΟ μέρους. ·επι πλέον δέ ιστορικώς
προηγήθη της εtς Κανόνας συλλογης των βι0λ(ων της "λy(ας Γpα·
φης ~ συγγραφή ένός έκάστου των βι8λ(ων τούτων κατ' tδ(αν. "Εν·
τεϋθεν πολλοι προτιμώσιν οόχl δ:νευ λόγου την πρόταξιν τοϋ Εtδι·
κοϋ μέρους, μεθ' fιν διατφαyματεύονrαι τά περιλαμ8ανόμενα εtς τό
Γενικόν μέρος. 'Αλλά και οί προτάσσοντες τό Γενικόν μέρος το0
ΕtδικοΟ lχουσιν uπέρ έαυτων, δτι πρέπει πρωτον νά γvωρ(σωμεν

τήν συλλογήν δλην των βι6λ(ων tνα πpο6ωμεν Έtτα εtς τήν έξέτα·
σιv ένός έκάστου των βι0λ(ων. των <btοτελεσάvτων τοuς κανόνας.
Ή πρόταξις κατά ταϋτα τοϋ Εtδικοϋ μέρους ~χει βάσιν ιστορικήν,

ένώ fι πρόταξις τοϋ Γενικοϋ ~χει βάσιν λογικήν. Κατά ταϋτα προ
τιμώνrες την tστορικ~ν βάσιν ~χομεν την έξijς διαίρεσιν και διάτα·
ξιν τοΟ δλου μαθfιματος.
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εισαγωγή εις τήν ΠαλαιcΧν Διαθήκην.
Μέρος Εtδικόν.

Γένεσις και σύστασις των έπt μέρους βι6λίων 'tijς Π. Διαθήκης.
Μέρος Γενικόν.
Συλλογή και Κανών των βι&λ(ων τfις Π. Διαθfικης.
Διατήρησις και διάδοσις των βι6λ(ων τfις Π. Διαθήκης.
Β'.

εισαγωγή εις τήν Καινήν Διαθfικην.
Μέρος Εtδικόν.

Γένεσις και σύστασις τών έπι μέρους βι6λ(ων 'tijς Κ. Διαθήκης.
·
Μέρος Γενικόν.
Συλλογή καt Κανων των βι6λ(ων 'tijς Κ. Διαθfικης.
Διατήρησις και διάδοσις των βι6λ(ων 'tijς Κ. Διαθήκης.

5. Ή μέθοδος, f\ν δέον vά χρησιμοποιώμεν έν τfi Εtσαγωγfi, εtναι
άνάλογος πρός τόν ιστορικόν χαρακτfιρα αό'tijς. Έφ• δσον δηλαδή
ή εισαγωγή ~!χει καθαρώς ίστορικόν χαρακ'tijρα, διότι τόσον τά κα
τά τήν γένεσιν έκάστου των βι6λ(ων, δσον καί τά κατa τήν σuγκρό

τησιν και διατήρησιν και διάδοσιν τοϋ Κανόνος 'tijς "Αγίας Γραφfjc;
προ6λήματα, εtναι κυρίως ιστορικά προ<&λήματα, 4ρα και ή μέθο
δος ή έν τfi Εtσαγωγfi χρησιμοποιουμέvη άναγκα(ως θά εtναι ίστο
ρικη και κριτική. Βασίζεται δηλαδη ή Εtσαyωγη πρωτίστως μέν
tπ• αύτών των βι6λικών κειμένων ιπειτα δέ καί έπί των οιωνδήποτε
σχετικων μαρτυριών καί παραδόσεων. και τά μεν βι6λικά κε(μενα
θά έξετάζη

διά

τfjς

λεγομένης

φιλολο

y

ικη ς

κ ρ ι τ ι κ η ς,

προσπαθοϋσα διά τfjς έξετάσεως των έσωτερικών ένδε(ξεων τοϋ

6-

φους, της &κολουθ(ας τοϋ λόγου καί 'tijς έν γένει έvότητος τοϋ δλου
βι6λίου, νά καταλήξn εις συμπεράσματα, περι τοϋ συγγραφέως τοϋ
βι6λ(οu, περι τοϋ

lXv

τοϋτο &νάγεται οντως είς τήν έποχήν, εις τήν

δπο(αν ή παράδοσις &να6ι6άζει αύτό, περι τοϋ dν τό ιστορικόν

περιεχόμενον αότοϋ εtναι άξιόπιστον, περι τοϋ dν αι έν αότίi) ιδέαι
άνάγοvται εις προγενεστέραν ~ μεταγενεστέραν έποχήν, εις f\ν ύπό

'tijς παραδόσεως τοποθετείται τό βι6λ(ον, περl τοί} dν έξflλθεν έκ
μι<Χς

f)

πλειόνων συγγραφικών γραφ(δων, περl τοϋ

civ

ύπάρχωσιν

έν αότίt) τφ κειμένφ' χροvολογικα:ι f) lΧλλαι ένδείξεις πε[θουσαι περl
τοϋ συγγραφέως, περί τοϋ χρόvοu καί τοϋ τόπου της σuγγραφης,
περι. της άφορμης και τοϋ σκοποϋ τοϋ συγγράμματος κλπ. Τάς δt

περί των βι6λ(ων τοότων παραδόσεις καί μαρτυρίας, είτε βι6λικαl
εtναι αδται και &να:φέρονται εις lf.λλα βι6λ(α τfjς Γραφfjς, εtτε έξω-

6ι6λικαι καί έκ θόραθεν πηγών προερχόμεναι, θά έξετάζn ή Εισα
γωγη διά 'tijς ιστορικης κριτικης βασαν(ζουσα αότάς' &προκαταλή
πτως και άντικειμενικως και έλέγχουσα τήν &ξ(αν αότC3ν.

6.

Έννοείτα:ι, δτι δσα παρετηρήσαμεν περl τfjς ·ι ερcχς Κριτικης

προκειμένου, tσχόοuσιν έξ δλοκλήρου και περl της χρήσεως τfjς φι-
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ΔΕν πρέπει δηλαδή να λησμονωμεν, δτι έν τft έφαρμοyft των μεθό
δων τούτων δέον να προχωρfi τι Όρθόδοξος Εtσαyωyη μετό: πολλflς

περισκέψεως καί οόχt μετ' ά'π:εριορ(στου έλευθερίας, ώς άξιοϋσιν
ο[ όπαδοί τfjς έλευθέρας καi όρθολοyιστικης έρεύνης. ΔΕν δύναται

δηλαδή

ft

'Ορθόδοξος Εtσαyωyη οΟτε της προϋποθέσεως, δτι έξε

τάζει βιβλ(α θεόπνευστα καi κανόνα όπό την καθοδηγ{αν τοΟ Πνεύ

ματος όπό της στΟλον

καi έδραίωμα

της

άληθε{ας

άποτελούσης

Έκκλησίας καταρτισθέντα ν' άπαλλαγft, οΟτε να παραγνωρ(ζn τό
έπισφαλές των κρ(σεων τfjς πεπερασμένης άνθρωπ(νης διαvο(ας και
τήν άτέλειαv των έν λόyφ μεθόδων. λ[ όπερβολαi είς τας όπο(ας

κατήvτησεν έν προκειμένφ τι όρθολογιστική και lfκρα άρνητική κρι
τική πε(θουσι περi τούτου. Οδτως δ

Wellhausen

έξ έξελικτικων προ

καταλήψεων κατατρυχόμενος και μη δεχόμενος, δτι δ ·Ισραήλ εί
χετο έξ άρχης τοΟ μονοθεϊσμοΟ, κατήντηοε βάσει της χρήσεως τfiς

φιλολογικijς

μεθόδου νι:Χ ύτrοστηρίξn,

δτι

ft

Πεντάτευχος, όφ' ~ν

μορφήν ~χομεν αότήν σήμερον, εtναι eργον τijς μεταιχμαλωσιακfjς
έποχijς καί βιβλ[ον μεταyενέστερον των προφητών, οtτινες προηγή
θησαν τοu νόμου και προπαpεσκεόασαν αότόν, ή δ' έν αότft και τοίς
λοιποίς ίστορικοiς βιι6λ(οις της Π. Δ. έμφανιζομένη εtκών της tστο

ρικijς τοG Ίσpαi]λ έξελ(ξεως δέν άνταποκρινεται πρός τi]ν tστορι
κην πραγματικότητα, άλλ' άποτελεί έξιδανίκευσιν τfjς πραγματι
κότητος ταύτης συμφών(ι)ς πρός τήν μεταγενεστέραν θρησκευτικήν
έξέλιξιν τοΟ 'Ισραήλ πλασθείσαν. Ό δέ

Baur

βασισθείς έπl των ψευ

δοκλημεντ(ων δμιλιων, συγγραφfjς νόθου, διέκρινεν εtς τα βι0λ(α

της Κ. Δ. ίχνη μαρτυροΟvτα άvταγωνισμόν έν τfi άποστολικfi Έκ
κλησί~ μεταξύ δύο μερ(δων η κομμάτων, τfjς μιας μέν προσκεκολ

λημένης εις τόν Πέτρον (κόμμα τοΟ Πέτρου), τijς έτέρας δ' άποτε
λούσης τό κόμμα τοΟ Παύλου. Έ κ της προϋποθέσεως ταύτης δρ
μώμενος δ

Baur

βάσει της φιλολοyικijς μεθόδου έχαρακτήρισε τά

βι0λ(α τfjς Κ. Δ. ώς συyγραψας τάσέως η κομμάτων καl ώς παλαι·

ότερα μεν έθεώpει έκείνα, cΧτινα περιέγραφον τήν σύyκροοοιν των
δύο κcμμάτων, μεταγενέστερα δΕ έκείνα, εις τά όποία διεκρlνοvτο
προσπάθειαι συμ0ι0ασμοu και συμφιλιώσεως. Οδτως ώς σύγχρονα

των 'Αποστόλων έθεώρει μόνον πέντε βιβλία ~τοι τήν Άποκάλυψιν
συyyραφείσαν όπέρ τοu κόμματος τοΟ Πέτρου, τας τέσσαρας δέ
μεyάλας έπιστολάς, τήν πρός Ρωμαίους, Γαλάτας καl τας δύο πρός

Κορινθ(ους συyyραφείσας πρός όποστήριξιν των έπιδιώξεων τοu
κόμματος τοΟ Παύλου. Πάντα τli.λλα βι0λ(α τijς Κ. Δ. έθεώρει ώς
~ρyα τοΟ Β

'

αί&νος τοποθετων τήν μέν συγγραφή ν τοΟ κατα

άννην περί τα τέλη τοΟ Β' αtωνος,
Ματθαίον περί τό
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τήν δΕ

συyyραφήν τοΟ

'I ω
κατό:

μ. Χ., δλ(yον δέ προyενέστερον τούτου τό κα:·

τό: Λουκaν, και προγενέστερον των σuνοτtτικών τό:ς Πράξεις. Ή έγ
κατάλειψις των θεωριών τούτων τοQ

Baur

έν πολλοίς καί όπ' αότων
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στων, πε{θει περι τοu παρα~όλου -rαύτης.

7.

Εtσαγωγάς εις την Άγ{αν Γραφήν όλόκληρον συνέγραψαν παρ'

ήμίν δ έν τft καθ' fιμιiς Σχολft διατελέσας καθηγητής Κ. Κοvτο·

γόνης

(t 1878) και ό
(t 1932).

'Αντωνιάδης

καθηγητης της έν Χάλκη Σχολfiς Βασ{λειος
Εισα-yω-yήν δέ εις την Π. Δ. ό κtχθηγητης Π.

Μπρατσιώτης, καί Σπ. Πατtαyεωρ-y(ου
τυ-yχάνει και τό περί Ο'

τοϋ έξ Οικονόμων

(t 1918),

d:ξιολο-yώτατον δέ

έρμηνευτων σύ-y-yραμμα τοϋ Οίκονόμου

(f 1857),

εις δέ την Κ. Δ. άξιολο-yώτατον σύγ·

-yραμμα κατέλιπεν ό της καθ' ήμιΧς Σχολfiς καθη-yητης Ν. Δαμαλa<;

(t 1892)

τελευτα{ως δέ έδημοσ{ευσε πλfiρες σύ-yyραμμα καi ό κα

θη-yητης Β. 'Ιωανν{δης, εις τa σuy-yράμματα δέ τοΟ Π. Μπρατσιώτου,
Β. Άvτωνιάδου καl Ν. ΔαμαλιΧ δόνατα( τις νά εδρn και την ·ιστο

ρ[αν της εισcryω-yης καθως και τά κατά την πρώτην χρησιμοποιησιν

τοΟ δρου τούτου όπό τω-ν ΆδριανοΟ(t 449)καί Κασσιοδώρου(t

8.

570).

Βι.{Jλική θεολο)'lα.

1.

Εις τό μετα[χμιον τοΟ 'Εξη-yητικοϋ και τοΟ ·ιστορικοΟ κλάδου

εϋρηται τό μάθημα της Βι~λικfiς θεολο-y(ας. 'Όπως ή Ιερά 'Ερμη
νευτική και πάντα τa μαθήματα τοΟ έξηyητικοu κλάδου άποτελοΟσι

βαηθητικά μαθήματα τοΟ έξηγητικοΟ κλάδου, διευκολύνοντα τόν
lρμηνευη'Jν πρός έπιτυχη διεξcryω-yήν τοΟ ~ρyου της Έξη-yήσεως
Έρμηνεrας, τήν όπο(αν διετrραγματεύθημεν μέν εύθύς μετά τό. μά
θημα της ·ι ερ<Χς 'Ερμηνεuτικfiς, ώς στενως σuνδεδεμένην μετ' αό

f\

τfiς, κανονικως δμως ή διαπρcryμάτευσις αUτης δέον νά lπεται των

λοι'Πών πρός αύτήν ά-yόvτων βοηθητικων μαθημάτων, οϋτω καί ή
Έξήγησις ~ ·ερμηνε(α άποτελεί μάθημα βοηθητικόν έν σχέσει πρός
τό τμf]μα έκεϊνο της σπουδflς, τό σημαινόμενον διά της όνομασίας
Βι0λική θεολο-y(α. ΤοΟτο δέ, διότι

f)

Βι0λική θεολο-y(cχ βασ(ζεται

έπί των πορισμάτων της Έξηyήσεως. Έφ' δσον δηλαδi) ή Βι0λικη
θεολο-y(α άπο~λέπει εις τό νά σχηματ(σn τό περιεχόμενον αότijς
έκ των •λ-y(ων Γραφων, παρ(σταται άνάyκη ό περί ταύτην άσχο

λούμενος νά εtναι ε(ς θέσιν νά κατανοft τcΧς ΓραφcΧς κατά τi]ν άκρι0εστάτην αότών ~ννοιαν, πρός τοϋτο δέ δέον νά ~Xn ότt' δψει τά άκρι
eη πορ(σματα, εις ~ διά της έρεύνης αύτflς κατέληξεν ή Έξήyησιq
έπι πάντων των βι0λ(ων της τε Παλαιάς καt της Καινijς Διαθήκης.

ΈντεΟθεν ή Βι~λική θεολοy(α έπιτάσσεται πάντων των μαθημά
των τοΟ έξηyητικοϋ κλάδου. 'Αλλ' ή Βι0λικη θεολο-y(α έξ ltλλou
προτιθi:μένη νά παρουσιάσn την περί θεοϋ καt των θε(ων έν -yένει
διδασκαλ(αν των Γραφών κατά την χρονολοyουμένην σειράν των
βι0λ[ων αϋτης καt κατά την διά μέσου των αtώνων πρόοδον της

θε{ας 'Αποκαλύψεως, &vήκει κατά τοϋτο και εις τόν Ιστορικόν της

θεολοy[ας κλάδον. Δια-κρινομένη τflς Δο-yματικης κατά τό δτι οΟτε

-266-

περl τήν d:νάπτuξιν, ~v προσέλα0ον α:{ διάφοροι διδα~καλ(αι της
Γραφijς ό'Ιtό τήν θεολογικην έπεξεργα:σ(αν, f1τις κατέληξεν εtς τήν

διατύπωσιν τών Δογμάτων, άσχολεϊτα:ι, οΟτε έπεξεργάζεται τάς δι
δασκαλ(ας τijς Γραφijς εις ένιαϊον σύστημα ώς
διαφέρεται νά έκθέση

fJ

Δογματική, έν

κατά καθαρώς ιστορικόν τρό1τον τήν δλην

διδασκαλ(αν ένός έκάστου των

ίερών

συγγραφέων, λαμ0άνοuσα

σο~αρως όπ' δψει και παροuσιάζοuσα ώς !νεστιν άκρι0ώς την ποι
κιλ(αν των κατά τάς διαφόρους περιόδους παραλλασσόνrων πως

τρόπων τijς έν τfi Π. καί τfi Κ. Διαθήκη θρησκευτικijς διδασκαλιας.
"Ό,τι fJ Πατρολογ(α έπιδιώκει έν σχέσει πρός την γραμματε(αν τijς
Έκκλησ(ας, δταν έκθέτn τάς διδασκαλιας ένός έκάστου των Πα
τέρων καί έκκλησιαστικών συγγραφέων, τοΟτο έπιδιώκει και fJ Βι
~λικη θεολογ(α έν σχέσει πρός τήν διδασκαλ(αν τών [ερων συγ
γραφέων, κατά τοΟτο διαφέρουσα της Πατρολογ{ας, δτι δέν άσχο
λείται ποσώς οΟτε περl τον β(ον τών ιερών συγγραφέων, οΟτε πε
ρt τήν γνησιότητα και τά lfλλα σχετιζόμενα πρός τάς συγγραφάς

αότών προ0λήματα, καθ' δσον περl τα:Οτα ~χει ~δη

ένδιατριψει

Εtσαyωγικη καt εόρ(σκει έκείθεν ~τοιμον τό !δαφος ~δη

fJ

fJ

Βι6λι

κη θεολογ(α.

2.

Βε~α(ως

fJ

Βι0λική θεολογ(α παρασκευάζει τό !ργον τijς Δο

γματικijς. της τελεuτα(ας δμως ταότης δ χαρακτήρ εtναι καθα
pως συστηματικός. Δtν ποιείται δ' αδτη διάκρισιν μεταξίι της διδα
σκαλ(ας τοότου και έκε(νοu των συγγραφέων της 8(6λου, άλλά
λαμ0άνουσα όπ" δψει

τήν διδασκαλ(αν της Γ ραφης ώς σύνολον

'tfi

και ούχι δπό τήν άρχέγονον μορφήν, όφ' flν έκτ(θεται αδτη έν
Γραφfi, lι.λλ" όπό τήν άνεmυγμένην μορφήν, flν προσέλα~εν αδτη
διά τijς εις δόγματα διατuπώσεως μετά θεολογικήν έπεξεργασ(αν
και άνά'JΠUξιν όπό της 'Εκκλησίας, έκθέτει συστηματικώς εις όf>'
γανικόν και ένιαίον σύνολον τάς άληθε(ας τijς π(στεως μόνον, έ' παφήνοuσα τήν σuστηματικήν ~κθεσιν τών fιθικών άληθειών εις lτερον μάθημα, τό δποίον καλείται 'Ηθική. "Η Βι~λική θεολογ(α
·έξ lfλλου στηριζομένη tπι της προϋποθέσεως, δτι fJ θε(α •λποκάλu·
ψις έχώρησε προοδευτικώς, έκθέτει τήν σώζουσαv άλήθειαν ιστο
ρικώς, όπό τάς μοpφάς, όφ' &ς αδτη έμφαvΕζεται διαδοχικώς έν

τfi προοδεuτικfi θε(~
έμφάνισιν, 'Ιtpίν

f\

•Αποκαλύψει

καl όπό τήν άρχέγονον αότi..>ν

'ΙtcΧσα θεολογικJι έπεξεpγασ(α προσδώσrι εtς σb

τάς σαφεστέραv και μαλλον &νεπτυγμένηv διατύπωσιν, !χουσα ώς
μόνον δδηγόν έν τfi έκθέσει ταύτη μόνα τά πορ(σματα τijς 'Εξη
γήσεως. Έπι πλέον

fJ

Βι~λικη θεολογία άγνοεί την δια(ρεσιν, fιν

έποιήσατο δ συστηματικός

κλάδος μεταξίι δογματικών και fιθι·

κών άληθειών, διότι σαφης γραμμη διαχωρισμοϋ μεταξίι διδασκα
λια:ς της σωτηρ(ας και διδασκαλιας της ζωης δtν όπάρχει εtς τάc;

διανο(ας τών Ιερών συγγραφέων και δή εις τήν διάνοιαν τοΟ Χpι·
στοϋ και τών 6:ιτοστόλων. Έξ έπόψεως των Ιερών συγγραφέων 'lt(·
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τό αlrτό. Ώς έκ τούτου tι Βι~λική θεολογ(α καλείται νά έρεuνfι
ση οόχ ηττον την πρακτικην παρά τήν θεωρητικi)ν πλευράν της δι
δασκαλtας τών συγγραφέων τflς Bt~λou. Ένit) δΕ. tι βι~λικη θεο
λογtα ~χει πολλit) μαλλον dνtικειμενικόν χαρακτfiρα

f\

tι χριστια

\Ιικη δογματική, δύναται νά χωρήσy) εtς τό (ργον αότfiς και 4νευ
τfiς βοηθε(ας τf1ς Δογματικης, μόνον έπι ή1 βά:σει τών πορισμάτων

της 'Εξηγήσεως, tι χριστιανική Δογματικη δΕ.ν δύναται νά μή ~
όπ' δψει τά πορ(σματα της Βι~λικης θεολογtας, διότι α{ διδα.:

xn

σκαλlαι τών θεο'ΙtVεύστων συγγραφέων και δi) τοϋ Χριστοϋ και
τών 'Αποστόλων, μΕ. τάς δποtας άσχολείται tι Βι~λική θεολογ{α,
όπilρξαν τό όλικόν έξ οδ ciπέρρευσαν τά δόγματα και έφ' οδ έ~α
σ(σθησαν τά δόγματα.

3.

Καθαρώς δΕ. Ιστορικόν gργον έξυπηρετοϋσα tι Βι~λική θεο

λογ(α δtν ένδιατρ(~ει άκόμη οόδε περl την ά'Ιtόδειξιν τijς άληθε(
ας ταύτης

f\

έκε(νης της διδασκαλtας των ιερών συγγραφέων, dλλ'

άπλώς έξετάζει και έκθέτει ώς οtόν τε σαφώς και πλήρως τάς
βι~λικάς διδασκαλ(ας έν τfi {στορικfi αότών chιαπτύξει και τfi έσω

τερικfi όργανικfi των συναφε(<ίΧ. Ώς έκ τούτου άξιοί άπό πάντα

δια'Ιtpαyματευόμενον αότην νά μή εtναι μδνον Χριστιανός φιλόσο
φος, άλλά και πρό παντός καλός έρμηνευτης τών Γραφών και τέ
λειος Ιστορικός. uσπως διά τόν έρμηνευτην οΟτω και διά τόν βι
~λικόν θεολδγον ισχύει έξ δλοκλήρου τό έρώτημα τό προ~ληθέv
ίιπό τοϋ Φιλ(ππου εlς τόν εόνοϋχον της Κανδάκης cγινώσκεις
ναγινώσκεις;:.

καi καθώς εtπεν δ

Reuss,

li

ά

~ Βι~λική θεολογ(α cδέν

ά'Ιtοδεικνύει, άλλ' άφηγείται καί έκθέτει σαφώς και πιστώς, δ,τι

έv ταίς Γραφαίς περιέχεται:.. Ταϋτα mρι τοϋ χαρακτfiρος και της
έννο(ας της Βι~λικijς θεολογ(ας.

4.

Πρόδηλον ένrεΟθεν, δτι tι Βι~λική θεολογία άσχολείται οό μδ

νον περt την θεολογtαν τi}ς Κ. Δ., άλλά και περι την θεολογ(αν
τijς Π. Δ. Εtναι lΧλλως τε γνωστή tι στενή σχέσις, ~τις ίιπάρχει
μεταξύ τών δύο τούτων διαθηκών, περι ών δ Αόγοuστίνος εtπε τό
αtώνιον και κατά πάντα άληθές λόγιον·

tere latet, Vetus

ίn

novo patet,

Novum Testamentum in ve-

Έν dλλαις λέξεσιν· tι Κ. Δ. έν η)

Παλαι~ λανθάνει, tι Παλαιά διά της Καινης Διαθήκης κατάδηλος
καθ(σταται. Ένrεϋθεν έάv πλήρης διαχωρισμός τfic; θεολοy(ας της
Π. Δ. d'πό τfjς θεολογ(ας της Κ. Δ. δtν εtναι νοητός, διάκρισις δ

μως μεταξύ των δύο τούτων θεολογιών εtναι δυνατός, άκόμη δΕ. και
έπιθuμητός, ίιπό τινας δ' tπόψεις καt dνcχyκαίος. Έντεϋθεν κατά

τούς νεωτέρους χρόνους έγένοντο άπόττειραι μετ· άyαθων ά'Ιtοτελε
σμάτων διαπραγματεύσεως της Βι~λικfjς θεολοy(ας κεχωρισμένως

διά τfjς διαιρiσεως αότfiς εtς θεολογ(αν τfiς Π. Δ. καl εtς θεολο
γ(αν της Κ. Δ. Κατά τόν ιστορικόν δέ χαρακτfjρα, δν φέρει τό
μάθημα ftμών, tι δλη του έξετάζεται και σπουδάζεται οόχι άσχέτως
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δε(ξεις, καt όποδιαιρουμένης έκατέρας θεολοy(ας κατά τάς tπo

xac;

εις iΧς άνάyονται α{ tεραt σuyyραφαί και ο[ συγγραφείς, των
δ'Π'Ο(ων τ~ν διδασκαλ(αν πειράται ή Βι~λικ~ θεολοy(α νά έκθέση.
ΟΟτως ή θεολοy(α της Π. Δ. θά ήδόνατο νά διαττραyματεuθft τήν
δλην αότfjς ιcατa την δια(ρεσιν εtς τάς Πατριαρχικήν, Μωσαϊκήν,
Προφητικ~ν καί Μεταιχμαλωσιακ~ν περιόδους. "Ή κατά την δια[
ρεσιν: εις την περ(οδον της θεμελιώσεως της θεοκρατ(ας, την έκτει

vομέvην άπό τοΟ "Α~ραάμ μέχρι καl. τοΟ τελευτα(ου Κριτοϋ, τοΟ
Σαμουήλ' είς την περ(οδον της άκμης αότfjς τήν περιλαμ~άνουσαν

τοuς χρόνους των βασιλέων μέχρι καί τοϋ τέλους τijς αίχμαλωσ(
ας και την περ(οδον της παρακμης, τήν άπό τοΟ τέλους τfjς αι
χμαλωσίας μέχρι των χριστιανικών χρόνων έκτεινομένην. Λέyοντες

έν τοότοις Μεταιχμαλωσιακ~ν περ(οδον η 1tερ(οδον παρακμης δέν
πρέπει να λησμονώμεν, δτι κόριοι και άμεσοι πηyαt τijς Βι~λικης

θεολοy(ας εισι μόνον αί τόν κανόνα της β(~λου άποτελοϋσαι θεό
πνευστοι σuyyραφα[, οόχί δέ και α{ διa των παραδόσεων των ρ~
~(νων και έν γένει των πρεσ~υτέρων νοθεύσεις καί παραμορφώσεις
της Βι~λικης διδασκαλ(ας αL ένσωματωθείσαι εtς τήν Ταλμουδι

κ~ν γραμματε(αν, ~τις δέν ένδιαφέρει τήν Βι~λικην θεολογ(αν, ά
πό των πηγών της δπο(ας άποκλείονται πολλ<;> μάλλον καί αL θεο

σοφικαl και μυστικαl θεωρ(αι της ιουδα"ίκi]ς κα~~άλας, καθώς και
ή όπό των

•Αλεξανδρινών

έλληνιστων καλλιεργηθείσα φιλοσοφ(α

της θρησκείας. "Η δέ θεολογ(α τfις Κ. Δ. θά ήδόνατο νά όποδιαι
ρεθfi εtς τήν θεολοy(αν τοΟ ·ι ησοΟ Χριστ.οΟ κατά τοuς σuνοπτικοuς
πρώτον, κατά τό τέταρτον Εόαyγέλιον ~1tειτα· είς τήν θεολογ(αν

τοΟ Πέτρου, εtς τήν θεολοyίαν τοΟ Παύλου, εtς την θεολογ(αν τοΟ
·ι ωάνvου έναρμονιζομένων έν τέλει των έπt μέρους θεολογιών τοό
των καί πρός &λλήλας. Περί τοuς τρείς κυρίως ά-ποστόλους, τόν Πέ
τρον, τόν ΠαΟλον και τόν ·ι ωάννην παρουσιάζονται σuνόμιλοι καί

άλλοι Lεροι συγγραφείς της Κ. Δ. παρουσιάζοντες πρός αότούς μεί
ζονα η έλάσσονα πνευματικην συγγένειαν μετ· αό'τών και των [δε

ων των.

ΟΟτως

εtς την

θεολογ(αν

τοΟ Πέτρου άνήκουσι καί τά

συστήματα της διδασκαλ(ας τοΟ Ίακώ&ου καt τοΟ Ίοόδα, καθώς

καί είς τήν αότην δμάδα θα Jιδόναντο να κατατc:χχθωσι καt τά Εό
αyyέλια τοϋ Ματθα(ου και τοϋ Μάρκου. Περί τόν ΠαΟλον σuy
κεvτροΟνται δ πρόδρομος αότοQ Σ τέφανος, δ άκόλουθός του Λου
κ aς και δ συγγραφεύς της πρός ·ε~ρα(οuς. ·ο Ίωάννης tσταται

μόνος, άλλ" δ ·ι ωάννης τοσ τετάρτου εόαyγελ(ου και των καθο
λικών έπιστολών παρουσιάζεται διάφορος πως τοϋ Ίωάννου- της

"Αποκαλύψεως, μολονότι εtναι τό αύτό πρόσω1τον. Έvτεϋθεν δέον

νά άκοuσθfi κεχωρισμένως έκεί και έvταϋθα. ΤαΟτα και ώς πρός
την διαιρεσιν της Βι6λικης θεολογ(ας.

5.

"Ως πρός δέ την μέθοδον αότijς παρατηpοί>μεν, δτι αϋτη κατά
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χρονολογική

και άναλυτική. Ή Βι15λική

θεολογ(α τ.

l.

δέον νό:

λαμι5άνη όπ' δψει δχι μόνον τό περιεχόμενον των συγγραφών έκά

σi-ου τών tερών συγγραφέων, άλλά και τόν τρόπον της Ύενέσεως
των διαφόρων [δεών. Κατά τό σημείον τοίίrο ή lστορικοψuχολογική
έξήγησις τών βιι5λ(ων της Γραφης παρέχει σπουδαίας όπηρεσ(ας.
'Έπειτα ή μέθοδος δέον νά εtναι χρονολογική. Εόρ(σκομεν έν τft
Btl5λct> σειράν συγγραμμάτων και tδεών, &rινα έσχηματtσθησαν βα
θμια(ως καt παρά τφ αύτίt) aκόμη συγγραφεί ώρισμέναι ιδέαι ι
λα15ον μέ τήν πάροδον των έτ&ν της ζωi]ς περαιτέρω άνάmυξιν.
Έντεϋθεν τό ρητόν'

distingue tempora (

πο(ει διάκρισιν των χρό

νων), δέον να τηρi]ται έπιμελώς. Τέλος ή μέθοδος δέον νά εtναι
άναλυτική. Δέν παρουσιάζει ή Βι15λική Θεολογ(α, ώς ~δη είπομεν,

τaς διδασκαλ(ας της Β(Ι5λου, ώς σύνολον συστηματοποιημένον συν

θετικώς, άλλά μ(αν έκάστην μαρτυρ(αν των διαφόρων βι15λ(ων της
Άγίας Γραφης, κατά τήν έποχήν αότiiς, κατά τόν δμιλον, εtς δν
άνήκει, καί κατά τα προσιδιάζοντα εις τήν άτομικότητα τοϋ συγ
γραφέως, έξ οδ προέρχεται. ει καt έν τft έκθέσει ταύτη δύναται νa

γtvn συνδυασμός λελογισμένος και της συνθετικίjς μεθόδου.

6.

Ώς πρός δέ τήν ίστορίαν τοϋ μαθήματος τοότου παρατηροϋ

μεν, δτι ή

ήλικ(α τίjς Βιι5λικίjς θεολογ(ας δέν έκτε(νεται πέραν

των άρχων τοϋ παρελθόντος αιώνος. Τινές έχαρακτήρισαν ταύτην
δικα(ως ώς ειδικώς προτεσταντικήv έπιστήμηv. Πράγματι δέ ή πρό
της προτεσταντικίjς μεταρρυθμ(σεως περίοδος δύναται vά καθορι
σθfi ώς περ(οδος προπαρασκευαστική διά τήν γένεσιν καt άνάπτυ

ξιν τοϋ μάθήματος τοότου. Εtς τούς χρόνους αότούς της προπαρα
σκευίjς άνήκουσιν οί σrτουδαιότεροι τών Πατέρων των πρώτων αι
ώνων, οtτινες δόvανται κατά τό μάλλον ~ ~ττον να χαρακτηρι
σθώσιν ώς βιt6λικοί θεολόγοι. Ειδικώς δέ δ τιμητικός οδτος τ(τλος
άνήκει εtς τούς κορυφα(ους της Άλεξανδριvίjς και τίjς ·Αντιοχεια·

νίjς σχολίjς τ.

l.

εις τούς τρείς Κατrιταδόκας, καt εις τοuς lΧλλους

Άλεξανδρινοός, tδ(~ δέ εις τόν Άθανάσιον και ε[ς τόν Κόριλλον.

"Εν τινι μέτρφ καί τό Ιfργον

τό άποδιδόμενον συνή

θως ε[ς τόν Κοοριανόν

προσαχθfi ώς παράδει

De testimoniis
(t 259) δύναται vά

γμα άμερολήπτου και άντικειμενικίjς έρεόνης έν ήj σφα(ρ~ ταύτη.
δπως και τό lfρyoν τοϋ 'Αφρικανοϋ έπισκόπου

legis

Junilius De partibus

τό άναγόμενον εις τήν ~κτην έκατοvταετηρ(δα. Κατά τόν Με

σα(ωνα ο{ καιροl δέν ~σαν εόνο'ίκοι πρός άνάπτυξιν της Βιι5λικfiς

θεολοy(ας, έφ' δσον έτ(θετο τότε έν τft θεολογ(~ τό έρώτημα ούχl
Πο(α εtναι ή διδασκαλ(α της Β(ι5λοο, άλλά Ποία εtναι ή διδασκα
λ(α της Έκκλησ(ας. ΑΙ mχλαιότεραι άπόπειραι πρός σχηματισμόν
τοϋ μαθήματος της Βιt6λικfiς θεολογ(ας έγ(νοντο κατά τούς χρό
νους της Μεταρρυθμ{σεως λόy'f> άναγκών, τάς δποίας fiσθάνθη ή

Προτεσταντική θεολογ(α, ~τις άποσε(σασα τόν ζuyόν τοΟ έκκλη-
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έπl μόνης τijς Γραφης. Πράγματι συμφώνως πρός θεμελιώδη άρ
χήν τοϋ ΠροτεσταντισμοΟ πάν δόγμα δέον νά θεμελ:ιοΟται έπt βι·
δλικων άτιοδε(ξεων και νά στηρ{ζεται διά προσαγωyi]ς βι&λικων
μαρτυριών. λόγφ δέ τijς πληθίιος των χωρ(ων, άτινα πρός σκοπούς

δογματικούς συνελέγησαν tκ τijς Γραφης, και λόγφ τοΟ tνδια
φέροντος, δπως τά χωρία αύτa έρμηνευ&ωσι πλήρως, οι θεολόγοι

είιρέθησαν εtς τήν d:νάyκην νά διαιτραyματείιωνται ταΟτα καθ' !αυ
τά κεχωρισμένως τijς Δογματικης. Οδτω προijλθεν ή άποκληθείσα

Theologia topica

(θεολογ(α των βι&λικών τόπων

f\

χωρ(ων), ~τις

διαιροuμέvη κατa τά διάφορα τijς Δογματικης κεφάλαια ~σχολεί

το περί τήν έξήγησιν των τόπων, των loct classici η dicta probantia
τijς •Αy(ας Γραφης πρός τόν σκοπόν τοΟ νά άποδεικνίι!l _βι&λικως

τήν έκκλησιαστικήν δοyματικήν διδασκαλίαν των Προτεσταντών.
Ά1fό .τfίς βοηθητικης ταύτης θέσεως διά τό μάθημα της Δοyματι
κijς έλεuθερωθείσα μετ· όλ(γον ή Τοπικη θεολογ(α και προσλα
&οΟσα ιστορικόν χαρακτijρα έξειλ(χθη βαθμηδόν εtς lδ(αν d:νεξάρ.
τητον έπιστήμην, οtαν lχομεν αύτην σήμερον.

7.

Εtς τήν σημεριvήν δέ ταίιτην μορφήν, την καθαρώς {στορικην

διcnrραyμάτεuσιν έμφαν(ζοuσαν, έξειλ(χθη ή Βι&λική θεολοy(α κα

τά τούς νεωτέρους χρόνους. Κυρ(ως δτε κατά τόν

J. S. Semler

I Η'

αtωνα δ

καt ή σχολή αότοΟ ένησχολήθησαν μέ την άνακάλυ

ψιν των διαφορών έν τfi χρονολογ(q; καt τοίς χαpακτηριστικοίς των

διαφόρων βι&λtων τfjς Bt&λou και lφερεν εtς φως την κατά την σχο
λήν ταίιτην άσuμφωνίαν την μεταξύ τοΟ διατετυπωμένοu δόγματος
καt τfjς διδασκαλ(ας τijς Καινflς Διαθήκης και την πολλ({» με(ζονα

άσuμφων(αν τοΟ δόγματος πρός τήν διδασκαλ'ιαν της Π. Διαθή
κης,

έγεννήθη

κατά φuσικήν συνέπειαν τό ένδιαφέρον νά κατα

δειχθfi ή έν τfi οόσ[q; συμφων(α τijς έκκλησιαστικης διδασκαλ(ας
πρός την τijς Bt&λou δι•

άτcροκαταλήπτου

σrτοuδης τijς 8(6λοu.

Καρπός τfjς τοιαύτης σπουδflς ό,τηρξαν και lfλλαι μέν σuγyραφαι.
μάλιστα δέ ή ίιπερέχοuσα πασων εtς πέντε τόμους και εις έπανει
λημμένας έκδόσεις άπό τοΟ 1771-1786 δημοσιευθείσα συγγραφή τοΟ
G. Τ. Zacharia (Biblische Theologie, oder Ontersachung des biblischen

grundes der

vornelun~ten

Kirchlichen Lehren).

•Η

Όρθολογιστική

Σχολή έξ δλλου έπεχεtρψίJΕ τήν <mοuδήν τijς Γραφης πρός ίιποστή
ριξιν τών lδ(ων έπόψεων, των t:n:ι της φuσικης θρησκε(ας οτηριζομέ
νων. Πρός άναtρεσιν των όρθολοyιστικων έκδοχων καθ' δλον τόν

I θ' αιωνα έπεδόθησαν μετά θερμοΟ ένδιαφέροντος εtς τήν σπουδήν
της Βιδλου διάφοροι έπί τφ σκοπφ νά καταλήξωσιν εtς καθαρώς
ιστορικά συμπεράσματα. Οδτω δt παρά τήν παρουσιασθείσαν δια·
φοράν έκδοχών και άσuμφων(αν των συμπερασμάτων 1tαpά τοίς δι·
αφδροις συyγραφεϋσιν, ιλα~ε σάρκα και δστίi τό μάθημα τfjς Βι·
~λικης θεολοy(ας,
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1.

·Η άλήθεια, τήν δπο{αν ~ θεολογ(α διά τοϋ πρώτου αύτf\ς

κλάδου λαμ15άνει, εtναι ~

Ιfννοια τοϋ Χριστιανισμοϋ, δστις έμ1tε

ριλαμ15άνει και τό δλον θρησκεuτικόν περιεχόμενον της Π. Διαθfι
κης, έν φ βαθμίf> τοϋτο ~αποκρ(νεται πρός τήν ~ννοιαv ταότην.
·Ως τελικη δέ κατάληξις της tστορικijς άναπτόξεως της θρησκε(ας
δ Χριστίανισμός προΟποθέτει τό γεγονός τijς θε{ας έκε(νης

•λπο

καλόψεως, διά τijς δπο(ας νέα άρχη ζωijς έδημιουρyήθη έν τfl
άνθρωπότητι και δ δψιστος σκοπός της ζωijς τοϋ άνθρώπου καθω

ρlσθη. ·ο Χριστιανισμός δηλαδή εtναι ~ όψ(στη ~κφρασις τijς θρη

σκε(ας, ~τις προώρισται νά διεισδόση εtς τήν ζωην τijς άνθρω"Jtδ
τητος και νά δδηγήση αότήν εtς τήv τελειο"Jtο(ησ(ν της. ·Όταν ~
θεολογ(α διά τοϋ Έξηyητικοϋ κλάδου Ιφθασεν εις τό πόρισμα
τοϋτο, έπέτυχε τό εtδικόν αότijς όποκε{μεvον. ·Όταν δέ έyνώρι

σεν ή θεολογ(α τόν Χριστιανισμόν έν τfi άρχfi και καταyωΎfl σlJ
τοϋ, δηλαδη ώς οδτος έδιδάχθη όπό τοϋ Χριστοϋ καt των •Αποστό
λων, &-ιτομένει ώς 'ΠΕραιτέρω Ιfργον αότijς νά διαπραyματευθfi την
tστορικην αότοϋ άvάπτυξιν. Ά11ό τοΟ ΧριστοΟ, έν τif> δ11οιφ έπρα
yματοποιήθη ή όψΕστη αδτη Άποκάλυψις, δ:ρχεται Ιστορική τις 1tο
ρεια, κατά την δποιαν δ Χριστιανισμός και ~ εtς Χριστόν π(στις

ένερyεί ώς ~ νέα θε(α ζωηφόρος άρχη και άπό άσημάvτου τό κατ'
άρχάς ένάρξεως εισχωρεί

έπt

μ<Χλλον καl μ<Χλλον έκτεταμένως

και ένrόνως εtς τόν κόσμον. Οδτω δέ προδιεyράφη δριον εΣς την
διάδοσιν τοΟ ΧριστιανισμοΟ. Ώς θρησκε{α τijς chιθρωπότητος δ Χρι
στιανισμός ~το και εlναι προωρισμένος vά όπερπηδήσn πάντα τά

προχριστιανικά έθvικά δρια και vά άναnλάση τήv ζωην πασών των
φυλών και πάντων των έθνών. τό μέγα αότό στάδιον έμφανιζετcχι
Ιστορικώς ώς ~ ζωη της Έκκλησ(ας. •Η Έκκλησlα, ~ δπο(α δμο

λογεί ώς άρχηγόν αότijς

και λυτρωtην και κεφαληv τδν ·ι ησοΟν

Χριστόν και έν 1t(στει πρός αότόν Ιχει τόν Χριστιανισμόν ώς ζ/Α
σαν αότijς άρχήν, εtναι τό δρyανον, διά τοϋ ό'lt'Ο(ου δ Χριστιανι
σμός λαμ15όcνει Ιστορικην δ1ταρξιν καl όπό συνθήκας tστορικάς ~
ναπτόσσει τάς δυνάμεις τijς έν αότίj> όποκρυπτομένης θε{ας ζωi]ς.

Τό τέλος και fι τελε(ωσις της άνατιτόξεως αότijς θά εlναι fι βασι
λε(α τοϋ θεοΟ έπt της γijς, fι άνάπλασις καt άναyέννησις όπό τοΟ
mιεόμcrrος τοΟ θεοΟ τijς δλης άvθρωπότητος. •Η βαθμιαlα δt αδξη
σις τοΟ θε(ου τοότου σπέρμcrrος τijς βασιλείας των Οδρανων, τοϋ
κατα0ληθένrος δπό τοϋ Χριστοϋ, ~τις αΟξησις προεφητεόθη δπ' αό

τοϋ τοϋ Ιδρυτοϋ τοϋ ΧριστιανισμοΟ, γlνεται έv τfi Έκκλησί~.

00-
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f}

Έκκλησία εtναι το

ιστορικόν δργανον δια τοΟ δποίοu ~

βασιλεία τοΟ ΘεοΟ καθίσταται πραγματικότης. 'Έργον λοιπόν τοΟ

ίστορικοΟ κλάδου της θεολογ(ας εΙναι νά παρακολοuθήσn καί ά
ναπαραστήσn

κατά τό σύνολον αότοΟ τήν tστορικήν 'Ιtορείαν τοΟ

βίου τfjς Έκκλησ(ας κατά πάσας

τάς έπόψεις ά'Ιtό των πρ~των

χρόνων της Lδρόσεως αυτης μέχρι των f}μερών f}μC3v. Ώς έκ τοό
του αι έργασ(αι τοΟ ίστορικοΟ κλάδου δέν κλείονται όπό τέρμα
τός τινος. Ένίf) δ "Εξηγητικός κλάδος περιορ(ζεται εtς τάς Άγ(ας

Γραφάς καί εtς τον χρόνον καθ' δν αδται συνεγράφησαν, ή ιστορι
κή Θεολογ[α εtναι άπεριόριστος. Έάν ήθέλομεν τελειώσει αύτήν

εtς εtδικήν τινα περ[οδον ώς ή 'Ιtαpοϋσα έν τft δ'lto(~ ζώμεν, fι·
μείς παρερχόμεθα, άλλ'

f}

Έκκλησια έξακολουθεί νά ζft

και ό

περπη~ το σημείον τοΟτο και διαρκώς δημιουργεί γεγονότα, εtς
των δπο(ων τήν ερεuναν καλεί και θά καλft τούς ιστορικούς θεο
λόγους των μεe· f)μiiς γενεών.

Σ υμφώνως προς το έργον αότοϋ δ ίστορικός κλάδος της θεο

2.

λογίας εtναι κυρ(ως "Εκκλησιαστική •ιστορ[α καt ταυτ(ζεται πλή
ρως πρΟς αότήν. ·Η 'I στορ(α τοϋ Χριστιανισμοϋ δέν δόναται σο
~αρώς νά διακριθft της ίστορ(aς της Χριστιανικης 'Εκκλησ[ας. 'Ε·
άν δέ δ ίστορικός κλάδος της θεολογ(ας περιλαμ~άνn και δ.λλα
μαθήματα, έκτός τοϋ της Έκκλησιαστικης Lστορ(ας, τόϋτο προέρ·

χεται έκ τοϋ δτι τά κόρια της Έκκλησιαστικης Lστορ(ας συστατικά

μέρη, τα έξεταζόμενα έν αιJtfi έν τft ένια(~ αύτων δλότητι, καθ(
σταται και χωρις ~καστον όπόθεσις tδ[ας εtδικης έρεύνης, tνα οδ

τω

f)

δλη τοϋ έκκλησιαστικοϋ βlου εtκών, fιν μας παρουσιάζει ~

'Εκκλησιαστική Ίστορ[α, σuμπληρωθft έv τοίς καθ' Jfκαστον και
ταίς λεπτομερε(αις καt καταστft έναργεστέρα.

3.

Ένέχει δέ

f}

'Εκκλησιαστική Ί στορ(α όψ[στην Ο'ΠΟuδαιότητα

τόσον διά τήν Έκκλησtαν τοϋ παρόντος, δσον και διά τήν θεολο·

y(αν. Ούδεμ(α θεωρ(α δόναται νά ciντικαταστήσn έν τft διακυ~ερ

νήσει της Έκκλησ[ας τά μαθήματα, τά όποία tι 'Εκκλησιαστική
·ιστορ(α παρέχει. Έκ της Έκκλησιαστικης ·ιστορ(ας ποριζόμεθα
τήν σοφ(αν, ~τις δέον νά διέ1t!J πάντας τούς έκκλησιαστικούς θε
σμούς και έξ αότflς θά λά~ωμεν συμ~οuλάς περι των έπενεκτέων
μεταρρυθμίσεων έν τfi έκκλησιαστικft σφαιρ~ και θά δδηγηθωμεν
πρός μόρφωσιν όρθώv tδεων και άληθών d:ντιλήψεων κατά τάς δια
φόρους άντιλογ(ας και διαμάχας έπι ζητημάτων διδασκαλ(ας, αt
τινες έκάστοτε έν τit) β[φ της 'Εκκλησίας άναφα(νονται. Εtς τήν

διακον(αν της Έκκλησ[ας προμηθεόεται όπό της Έκκλησιαστικης

·ιΟ'fορ(ας τό 1tλοόσιόν όλικδν, τό δ1tοίον χρησιμεόει διά τήν οtκο·
δομήν και δια?tαιδαyώyησιν των μελών της »Εκκλησ(ας, έξ αότfjς

δέ ot λειτουρyοι τfjς Έκκλησ(ας κατανοοϋσι πληρέστερον τήv φό
σιν της Έκκλησίας, και διεγε[ρεται το ένδιαφέρον αότων ό'Πέρ τών

(ρyων τfjς Έ κ κλησ(ας, καθώς και

ft

άγάπη και δ ένθουσιασμός
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tJ

άνοχή πρός

τάς έκκλησίας των άλλων δμολογιων. Άλλά καί α[ ά'Ιtολογητικαί
ίι'Πηρεσ(αι,

qt

ό'lto της Έκκλησιαστικf)ς 'Ιστορίας ε[ς την 'Εκκλη

σίαν 'Ιtpοερχόμεναι, εtναι σημαντικαί διότι ούδέν δόναται έπιτυχέ
στερον νά άνατρέψn τάς ένστάσεις τάς κατά τοΟ ΧριστιανισμοΟ
και της Έκκλησίας άντιταχθείσας, δσον

μεγάλων άποτελεσμάτων

t:nt

τοϋ

tJ

[στορικη

(κθεσις των

πολιτισμοί} καί έπt δλων των

σφαιρών τοϋ άνθρωπίνου βίου, των έπιτεuχθέντων διά της έπιδρά
σεως

τοϋ Χριστιανισμοϋ,

αίτινες

παρά τάς Ιfριδας

καί τάς

διαταραχάς,

έσημειώθησαν πράγματι καί έν τφ πεδίφ τοΟ έκκλησια

στικοΟ βίου, άλλ' αι δποϊαι δέν όφείλονται κυρίως εις τόν Χριστι

ανισμόν καί εις την 'Εκκλησίαν, άλλ' εtς τάς άνθρωπίνας άδυνα
μίας

4.

και πάθη.

Άλλά καl διό: την θεολογίαν ή Έκκλησιαστικη 'Ιστορία δέν

έχει μικροτέραν σημασ(αv. Έφ' δσον παρουσιάζει πάντα τά στά
δια, διά των δποίων διf)λθεν ή ζώσα ιδέα τοϋ Χριστιανισμοϋ έν

τft Έκκλησίι;_χ, και πάσας τάς [στορικάς έκδηλώσεις της ζωf)ς τfις
έκρευσάσης έκ τοΟ ΧριστιαvισμοΟ, διαιτραyματεόεται και παρέχει
τό όλικόν, τό δποίον έν πολλοίς έξεταζόμενον και διερευνώμεvον

λεπτομερέστερον δημιουργεί άλλα έπι μέρους μαθήματα τοΟ Ιστο
ρικοϋ κλάδου, άλλά και τίθησι τά θεμέλια διά τάς δόο έπομέ
νας της θεολογίας διαιρέσεις, ~τοι τοΟ σuστηματικοΟ καί πρακτι

κοϋ κλάδου της θεολογίας. Έκ τοΟ θεωρητικοΟ ένδιαφέροντος, τό
δποϊον

ή θεολογία λαμ15άνει έν τft Έκκλησιαστικfi Ίστορί<ίΧ καί

συγχρόνως έκ τοϋ ένδιαφέροντος δπως αύτή αΟτη ή 'Εκκλησια
στική

'I στορ{α

τόχn

κατά διάφορα σημεία αότi]ς βαθuτέρας καl

λεπτομερεστέρας έρεύνης καi σιτουδf)ς, γεννάται ή άνάyκη, δπως

ή 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία μη !:χη μόνον τήν μορφήν της ιστορίας
τfις 'Εκκλησίας κατά τό σύνολον

αύτijς,

άλλά παροuσιασθfi καί

λεπτομερέστερον εις κεχωρισμένα τμήματα σιτοuδί]ς, εις lκαστον
των δπο{ων θά έξετάζηται καί άνά μία έκ των έκδηλώσεων της
ζωf)ς τfις 'Εκκλησίας. Οδτω. λόγctJ τοϋ καθολικοϋ χαρακτηρος τοϋ

Χριστιαvισμοϋ εύθύς άπό της έμφανlσεως αύτοΟ καί μέχρι σήμε
ρον έξεδηλώθη έν τft

Έκκλησί~ άκατάπαυστος

καί άκοόραστος

δρaσις πρός διάδοσιν αότοϋ άνά σύμπαντα τόν κόσμον. Λόγφ δέ

της έν μέσφ παντός τοΟ κόσμου έμφανlσεως τοΟ Χριστιανισμοϋ,
ό:ντιτιθεμένου πρός τήν ζωήν τοΟ κόσμου, ή Έκκλησlα εόρέθη ~
ναyκασμένη έξ άρχf)ς νά δώση εtς έαuτJιν fuιτικρυς πρός τόν κό
σμον και πρός τάς διαφόρους έθνικότητας τάς άποτελοόσας αύ

τόν έσωτερικόν τι σχf)μα, τό δποίον ώς σταθερώς τεθεμελιωμένον
πολίτευμα θά έξησφάλιζεν εις τήν άπανταχοΟ 'Εκκλησίαν δμοιό

μορφον,

ένια(αv και άνεξάρτητον άπό τοΟ κόσμου ζωήν. Άλλ'

ώς θρησκευτική κοινωνία ή Χριστιανικη 'Εκκλησία, δπως και πα

σα &λλη κοινωνία θρησκευτική, φυσικόν ~το νά διαμορφώσn καί
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓΙΑΣ
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-274ίδίαν λατρείαν, δια της όΠοιας θc:Χ 1ταρείχε μεν τροφήν εις τήν τιι
στιν αότflς, θc:Χ έξεδήλωνε δe το χαρακτηρίζον αότήv 1tνεuμα της
άφοσιώσεως τιρός τόν ύτι· αότflς λατρευόμενον θεόν. ;E'Ιtl πλέον ~

ζώσα π(στις έκδηλουμένη διc:Χ τών 1τpάξεωv της Χριστιανικης άγά
πης έδημιούργησεν fiθη καί t:θιμα νέα καί νέον τύπον ζωης, τρό

πον ζωης χριστιανικόv,

έκ τούτου δέ έδημιουργήθη

χριστιανικός

πολιτισμός ύπο τήv εόρυτάτην της λέξεως έννοιαν. Τέλος δι• έαu
τήν καt έν άντιθέσει πρός τό:ς καταπολεμούσας αότήν θρησκευτι

κό:ς κοινων(ας, άπεσαφήνισε τό περιεχόμενον της διδασκαλίας αό
τfjς, ~τις ώς έπ(σημος διδασκαλία τfjς Έκκλησ(ας προσλαμ~άνει
έπί μ<'iλλον και μάλλον σαφείς καi καθωρισμέvας μ~ρφάς. Οϋτως
εις τaς πέντε ταύτας κυρ{ας έκδηλώσεις και έμφαvίσεις της ζωης

τήν διάδοσιν διά της ίερα'Ιtοστολη·ς, τό πολίτευμα, τήν λατρείαν,
τόν πολιτισμόν και τήν διδασκαλίαν-τό Χριστιανικόν πvεuμα 'rijς
'Εκκλησίας εόθίις έξ άρχης διa τfjς ιστορίας αότοΟ μέχρι σήμερον
άvmrrύσσει ~κτακτον πλοΟτον, πρός ~ρευvαν, τοΟ δ'Ιtο(ου έπιδίδε

ται μέν yενικώς και~ 'Εκκλησιαστική ·ιστορ(α, άσχολοΟvται δμως
λεπτομερέστερον καί εtδικώτερον και κεχωρισμένα μαθήματα τοΟ
ίστορικοΟ κλάδου. "Η

'Εκκλησιαστική

δηλαδή Ίστορ(α έξετάζει

τό: πέντε ταίhα τμήματα τfjς έκκλησιαστικflς ζωflς κατc:Χ τό σύνο
λον αότών, οϋτω δέ διεγείρει τό θεολοyικόv ένδιαφέρον τό καt
ύπ· αότης της Έκκλησιαστικης

• Ι στορ(ας

έκδηλούμενον, tνα ~κα

στον των τμημάτων τούτων έξετασθft και κεχωρισμένως, καθιστά

μενον ύ'Ιtόθεσις tδ{ου μαθήματος τοϋ ίστορικοΟ κλάδου. Οδτω δύ
νανται νά δημισuργηθώσιν έκ της yενικης διαιφαyματεύσεως της
Έκκλησιασrικflς "Ιτορίας

τά

έ'Ιtόμενα

μαθήματα τοΟ ιστορικοΟ

κλάδου: "Η Lστορ(α τijς έξαπλώσεως ~ τών Lεραποστολών, ~ ιστο

ρία τοΟ 'Ιtολιτεύματος. ή ίστορ(α της λατρείας, ή ίστορία τοϋ πο
λιτισμοΟ, ή ίστορία τών Δογμάτων, ή
καί ή "Εκκλησιαστική

Στατιστική.

Σ uμ0ολική, ή Πατρολοy(α

Και τά μέν 11:pωτα τέσσαρα

μαθήματα εtς α δύναται νa 'Ιtροστεθft ή ·ι στορ(α τοQ κηρύγματος

και ή ·ι στορ[α τijς Κατηχήσεως δέν έκαλλιεργήθησαν εtσέτι είς
ίδια μαθήματα, άλλι:Χ συμ11:εpιελήφθησαν, ώς θά είπωμεν, ώς ίστο
ρ(α άλλων μαθημάτων τοΟ Πρακτικοί) tδ(Cίt κλάδου, ά'Ιtεσπάσθη δέ

έκ της ·ι στοριας της λατρε(ας τό μάθημα τfjς Χριστιανικflς καt
Βυζαvτινης άρχα'ιολογίας, δπερ προσέλα0ε μεγάλην άνάιττυξιν κα
τα τάς τελευταίας δεκαετηρίδας. Ή ίστορ(α δμως τών Δογμάτων,

ή Συμ0ολικη καl ή Πατρολογία άναπτυχθέντα έπαρκώς καi θερα·
πευθέντα, διετήρησαν μέν τόν ιστορικόν α(πών χαρακτηρα, έξει·
λ(χθησαv δέ εtς μαθήματα βοηθητικι:Χ τοΟ συστηματικοί) κλάδου .
.. Η Στατιστική περιελήφθη μάλλον εtς τήν Σ υμ15ολικήν, μή τυχοϋ
σα εtσέτι άναιττύξεως ώς Γενικη Στατιστικη τί]ς καθόλου Έκκλη
σίας. Εtς τόν ιστορικόν τέλος κλάδον θι:Χ ήδύvατο νά ύπαχθft και
ή θρησκειολογία, κατa τό τμημα αότijς τό άναφερόμενον εtς τήν

-275'Ι στοριαν των θρησκευμάτων, διa της δπο[ας καταφαίνεται ή ά
σόγκριτος ύπεροχη τοϋ Χριστιανισμού έν σχέσει πρός τάς λοιπά
θρησκεύματα.

Ταϋτα περί τοϋ ιστορικού κλάδου γενικώς.

1.

•Εκκλflιι&α.ιι"J&ΗfJ clιι"JoQlα..

1.

Κατa τά έν τfi προηγουμένn παραyράφft> λεχθέντα ή Έκκλη

σιαστικη

'I στορια

άποσκοπεί είς την τιαράστασιν τοϋ δλοu έσω

τερικοϋ τε καί έξωτερικοΟ βίου της Έκκλησιας ώς οδτος παρου
σιάζεται διά μέσου των αίώνων άναιττυσσόμενος και έκδηλούμενος.

Προτ(θεται λοιπόν ή 'Εκκλησιαστική ·ιστορία νά έκθέση συστημα

τικώς καί μετά πάσης άκρι~ε(ας τά κατ<:\" την tδρuσιν καί θεμελ(
ωσιν, έξάπλωσιν και άνάπrυξιν, καθώς καί τάς καθόλου τύχας της

Χριστιανικης 'Εκκλησίας ά'Πό τών πρώτων ~μερών τοϋ Χριστιανι
σμοG μέχρι των καθ· ήμaς χρόνων. Έτιί τό λεmομερέστερον ~ "Εκ
κλησιαστικη ·ι στορ(α έκθέτει την tδρυσιν και σύστασιν της 'Εκκλη

σίας ύπό τοΟ Κυρίου, την άνά τόν κόσμον cbταντα ,έξάπλωσιν αύ
της διa τοu κηρύγματος καί της δράσεως τών άrrοστόλων και 'tών

συνεχισάvτων μέχρις ~μών τό ((ρyον τοϋτο,

τάς

σχέσεις

εtς

lΧς

ηλθεν ~ 'Εκκλησία πρός τά ((θνη καί κράτη, μεταξύ των δ-ποίων
έξηπλώθη· την άνάπτυξιν των

δογμάτων

τοϋ Χριστιανισμού καί

τάς περιστάσεις, ύφ• aς ~ άνάπτυξις αδτη συνετελέσθη' τάς έvτεϋ

θεν προκληθε(σας συζητήσεις και fριδας καί αtρέσεις και άχίσμα
τα· τά περί τών Πατέρων και τών έν γένει έκκλησιαστικών συy·

γραφέων, οtτινες άνεφάνησαν έν τit) έκκλησιαστικφ στερεώματι κα

τά τάς διαφόρους έποχάς καi έν ταίς διαφόροις χώραις· τά περί
διοικήσεως

fj

τοϋ έκκλησιαστικοG πολιτεύμάτος ύπό τάς διαφόρους

μορφάς, lΧς τοϋτο προσέλα~ε διά μέσου των αtώνων και παρά 'tαϊς
διαφόροις έκκλησίαις· τα άναγόμενα εις την λατρε(αν και τήν έ
κασταχοΟ έξέλιξιν καί διαμόpφωσιν αύτijς· τά άφορώντα εtς τά
κατά τάς διαφόρους έποχάς ηθη τών Χριστιανών καl τήν έξέλιξιν
τοϋ χριστιανικοϋ πολιτισμοΟ καί έν γένει πcΧν δ,τι άναφέpε'tαι εlς
την έσωτερικήν καί έξ~τερικην ζωην της Έκκλησ(ας. Και δύναται
μέν ~ 'Εκκλησιαστική ·ιστορία νά περιορίζεται εις την έξέτασιν
τοΟ β(ου καί της ζωης ώρισμένης έπί μέρους Έκκλησ(ας, οtον τijς

Έκκλησ(ας τijς

Ρωσίας,

της

'Εκκλησίας

Μεγάλης τοϋ ΧριστοG 'Εκκλησίας
της Άyyλικανικης

f1

fj

της ·ελλάδος και της

τijς Ρωμαϊκης Έκκλησ(ας

τijς Λουθηρε(ου κλπ., δ-πότε εtναι

Έκκλησιαστικη ·ιστορία. Έφ· δσον δμως θέλει νά: εtναι
Έκκλησιαστικη

•I στορ(α,

fj

μ ε ρι κη

y

ενι κη

δέον νά έκτείνn τήν ((ρεuναν καί έξέτασιν

αύτijς έπί της καθόλου Έ κκλησ(ας, παρακολοuθοϋσα τόν βίον αύ
της καθ· &πάσας τάς χώρας, είς aς διεδ6θη δ Χριστιανισμός καί
καθ' d:πάσας τaς έποχάς τοΟ έκκλησιαστικοϋ β(οu.

·
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2.

Ή 'Εκκλησιαστική Ίστορία πρός έπιτέλεσιν τοϋ iiρyoυ α&τ.ης

τούτου fχει άνάγκην της σιψ~ολης διαφόρων βοηθητικών έπιστη
μών. Έφ' ~σον δηλαδη τό έν τφ Χριστιανισμ<;> έyκρυπτόμενον 'ΠVεϋ

μα έκδηλοϋται διά της έξαπλώσεως τοϋ Χριστιανισμοϋ C:,ς δύναμις
ένερyός έν τfi ίστορί~, έπt τοσοϋτον καθίστανται πολυαριθμότερα
και τά σημεία έπαφης της 'Εκκλησίας πρός τοuς ορους της ζωης,

πρός τά κοινωνικά ~θη, πρός τα fiθιμα, πρός τόν τcολιτισμον των
έκχριστιαvιζομένων έθνών, πρός τά καθεστώτα ·καί την νομοθεσίαν

των κρατών, μεταξu τών δποίων ή 'Εκκλησία έyκαθίσταται. 'Ενώ
δέ έξ ένός έπιδρ~ και σημειοί ή 'Εκκλησία διάφορα άποτελέσματα
έπi. των συνθηκών τούτων, έξ έτέρου δέχεται καΙ. αϋτη τήν έξ αότών
έπίδρασιν καt δ πολιτισμός αότflς καt ή έν γένει άνάπτυξίς της
έπηρεάζεται ύπ' αύτών κατα διαφόρους τρόπους. ΛόγC[) δέ της έσω
τερικης ταύτης σχέσεως και της μεταξu τοϋ Χριστιανισμοϋ καt τοϋ

κόσμου έπιμιξ(ας καί άλληλεπιδράσεως, ή 'Εκκλησιαστική Ίστορία
εχει ώς προϋπόθεσιν αύτης τήν Γενικήν ·ιστορ(αv τοϋ κόσμου, καθώς
καt τήν {στορίαv τοϋ Δικα(οu, τήν ·ι στορίαν τοϋ Πολιτισμοϋ, τήν
Ίστορίαv τijς γραμματε(ας η γενικης γραμματολοy(ας, τήν Ίστο

ρίαν των καλών τεχνών, τήν ·ι στορίαν της φιλοσοφίας και τήν • Ι στο
ρίαv των θρησκευμάτων. Εtδικώς ή 'Εκκλησιαστική ·ι στορ ία κοι

νάς fχει μετά της Παγκοσμίου •ι στορίας ώς βοηθητικάς έπιστήμας
την Χρονολογίαv καί τήν Γεωγραφίαν. Έπειδή δέ καl ή Έκκλησια

στικη ·ιστορία, ώς καί ή καθόλου ·ιστορία, καλείται νά άρυσθfi
τό ύλικόν αότflς έκ των πηγών, διά τοϋτο άvαγκαία αύτfi καθίστα
ται καί ιερά τις φιλολογία, τούτέστιν ή γνώσις πασών των γλωσ
σών, εις τάς δποίας_ fiχουσι συγγραφη αι πλείσται των της Έκκλη·
σιαστικfjς ·ιστορίας πηγών. Έν liλλαις λέξεσιν δ έκκλησιαστικός

ίστορικός δέον νά γνωρ(ζn ειδικώς μέν τήν Έλληνικην καί Λα
τινικην γλώσσαν, κατά τό μέσον αύτών ιδ(ωμα, γενικώς δέ καί τάς
γλώσσας των σrτοuδαιοτέρων έκ των νεωτέρων πεπολιτισμένων έ

θνών. ·Απαιτείται ώσαύτως καί γνώσις της Διπλωματικflς, τοϋτ'
ιστι της έπιστήμης fιτις διαπραγματεύεται τά άρχαία έτcίσημα fγ
γραφα καί fιτις διδάσκει πώς νά έκτιμ~ τις ταϋτα καί τά χειρόγρα

φα έν γένει κατά την ήλικίαν καl προέλευσιν αότών, καθώς καί
κατά την έπί τfi βάσει έσωτερικών καί έξωτερικών τεκμηρ(ων γνη·
σιότητα τούτων. Τοιαϋτα έπίσημα lγγραφα, δέον νά θεωροϋνται ο{

νόμοι τών διαφόρων κρατών, καθ' δσον οδτοι έπέδρασαν έπl της

'Εκκλησίας

f\

έδέχθησαν τήν έξ αύτfjς έπ(δρασιν, τά πρακτικa και

οι δροι Συνόδων, οί έκκλησιαστικοί Κανόνες και διατάξεις, αι έγ
κύκλιοι "!απών, πατριαρχών καί έπισκόπων, οι κανόνες τοϋ μοναχι
κοΟ βίου, δμολογLαι, λειτουργίαι καί τά τούτοις δμοια. Έπι πλέον
καί μαρτuρίαι έκ μνημείων, οtα ιεροι ναοί, τάφοι, έπιγραφαί, μvη·

μεία τέχνης. των δποίων δέον νά διακριeοϋται ή έποχη εlς ~ν άνή
κουσιν.
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3.

Ή Έκκλησιαστικη 'Ιστορία -π:ρέπει νά ιχn πάσας ταύτας τό:ς

έπιστήμας είς την ύπηρεσίαν αότης. Άλλά πρό παντός, άφοΟ d:πο
τελει κλάδον· της θεολογικης έπιστήμης, πρέπει και tι lκθεσις αότης
νά εtναι έπιστημονική, έό:ν πρόκειται ν' άνταιτοκριθfi πρός τάς άξι
ώσεις, τας δποίας tι καθόλου θεολογική έπιστήμη fχει παρ' αότfiς.
'Ίνα δΕ. tι 'Εκκλησιαστική Ίστορία ένέχn έπιστημονικόν πράγματι
χαρακτηρα, δέον tι εκθεσις αότης να εtναι άντικειμενική, πραγμα

τικη καί θεολογική. και tι μΕ.ν άντικειμενικότης της έκθέσεως συνί
σταται είς τοϋτο:

τό: γεγονότα έφ' δσον δύνανται νό: διακρι~ωθώ

σιν άπό των τrηγων, δέον νά έκτίθενται μεθ' ίστορικης &κρι~ε(ας.
Γενικως δΕ. κατα

τό τμημα

αότό της

Έκκλησιαστικης

Ίστορ(ας

καθίσταται έκτάκτως δύσκολον νό: έπιτύχn δ νεώτερος ιστορικός
τήν άπαιτουμένην άντικειμενικότητα. Διότι δπως δ σημερινός ίστο
ρικός εtναι έκτεθειμένος είς τόν κ(νδυνον να παρεμ~άλn τας lδ(ας
του έπόψεις καt να χρωματίσn κατό: τάς tδίας του προκαταλήψεις

καί προσκλίσεις τον χαρακτηρα των γεγονότων,οδτω καί αί παλαιαί
πηγαί, άφ' ων άντλει σήμερον τάς πληροφορίας αότοu, δΕν εtναι δύσ
κολον νά εχωσιν έμtόαφη είς τόν ύποκειμενικόν χρωματισμόν των
παλαιοτέρων ίστορικων, έκ της γραφίδος των δποίων προfJλθσν αί
πηγαί. 'Επί παραδείγματι οί Καθολικοί Ίστορικοί τοu παρελθόν
τος κρίνοντες τόν Φώτιόν έν σχέσει πρός τα α'ίτια τοu σχίσματος

έπεφόρτισαν αύτόν μΕ. τάς εόθίιvας αότοu. Πολλοί δέ καί έκ τών
σημερινών ίστορικών παρεσύρθησαν ε[ς τας άδίκοuς ταύτας κρίσεις,

δπως και έξ <iντιθέτου οι της άvατολικfjς 'Εκκλησίας ·ιστορικοl έξίι
ψωσαν τόν Φώτιον δικαίως ε[ς μεγάλην tστορικήν φυσιογνωμ(αν.

Αί όποκειμενικαl προκαταλήψεις τών Ίγνατιανών &φ' ένός των άν
τιπάλων τοu Φωτίου έν Κωνσταντινουπόλει, fι πρός αύτόν tχθρότης
τών Παπών έξ άλλου συνετέλεσεν εtς τό να δημιουρyηθ[i μεγάλη

<Χχλuς περί τήν φυσιογνωμίαν ταίιτην. 'Ήδη &τrοκαλίιπτονται και
όπ' αότών των καθολικών ίtγγραφα έπίσημα της έποχης έκε(νης, δι'
ων άποδίδεται δικαιοσύνη είς τόν μέγαν έκεt\f9ν πατριάρχην. Έκ
τοΟ παραδείγματος τούτου κατανοεϊ τις, πόσον τά κατa καιροuς
ίστορικα γεγονότα έν τfi έκθέσει αύτών ύπόκεινται ε[ς τόν όποκει

μενικόν χρωματισμόν τοϋ διασώζοντας αότα διά τfjς γραφης ίστο
ρικοu. Κατό: ταuτα πρός άντικεψενικήν εκθεσιν έν τfi Έκκλησια

στικfi

'I στορί<l-

άπαιτεϊται δ ίστορικός διό: φιλολογικης κριτικης νό:

εtναι ε[ς θέσιν, δπως έκτιμ~ τήν φιλολογικην άξίαν των πηγών δια
κριtόών την γνησιότητα, άκφαιότητα και d:ξιοπιστ(αν των _πηγών
του ώς εργον γραμματείας.

4. •Αλλ' έκτός της φιλολογικης κριτικης προσαπαιτείται καί ίστο
ρικη κριτικη των πηγών, αί δποϊαι ένδέχεται νά εtναι η έλλιπεις

t) διεστραμμέναι έκ προθέσεως η νενοθευμέναι άσuναισθήτως μεθ'
ύποκειμενικων στοιχείων έκ

τοG συγγράψαντος αότάς. Διά 1ijς

ίστορικης κριτικης eα διακρίνn δ ίστορικός τό ύλικόν, δπερ δέον
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θft έκ των παρεφθαρμένων πηγών. Πρέπει έπt πλέον νά συμπν(γ!l
και πάσαν [δ(αν όποκειμενικην πρόσκλισιν καί τάσιν, ώστε ~ έπί
τοϋ κρινομένοu uλικοu κρίσις του νά εΙναι έξ δλοκλήρου άντικει

μενική

καί άνεπηρέαστος καί ψυχρά.

Πρέπει δηλαδη νά έρευ~

chtευ προκαταλήψεώς τινος καί μετά πάσης άμεροληψίας τάς πηγάς,
ώστε vά δύναται νά κρίνη ψυχρως καί μετ' άκριι!>ε(ας τόν βαθμόν

τijς άξιοπιστ(ας τijς πηγijς καί κατα πόσον αδτη χρf1ζει καθάρσε
ως. Μόνον α[ θεόπνευστοι πηγαί δέν δύνανται νά όποι!>ληθώσιν εLς
κάθαρσ(ν τινα. Ώς πρός τάς άλλας δμως πηγάς, τάς έξ άνθρώπων

προερχομένας, μόνον τήν σχετικήν άλήθειαν δέον νά άναμένωμεν.
Τό

va άναζητfi

δέ δ ίστορικός έν ταίς πηγαϊς τήν άπόλυτον άλήθειαν

έκθέτει αότόν είς τον κίνδυνον νά καταντήσn είς όπερκριτικήν καί
είς iiκραv iiρνησιν, ~τις άποτελεί άκρότητα φευκτέαν πάση δυνάμει
έν τfi χρήσει τijς ιστορικfjς κριτικfjς.

5. •λφοϋ

δέ δ ίστορικός διά τijς λελογισμένης χρήσεως τijς [στο

ρικfjς κριτικfjς διακριΙώσn τήν καθαράν καί άξιόπιστον ίστορικήν
άλήθειαν, έν τfi έκθέσει αότijς δέν πρέπει νά άπαριθμfi τά γεγονότα
κατά τήν λεγομένην χρονολογικκην μέθοδον, ~τις έχρησιμοποιήθη
ύπό τών λεγομένων χρονογράφων έν τοϊς Χρονικοίς αότων, άλλ'

~ ~κθεσις αότοϋ, tνα l!χn έπιστημονικόν χαρακτijρα, δέον νά γίνε·
ται κατά μέθοδον πραγματικήν. ·Η ιστορία δέν εtναι δπως τά διά
φορα είς ~μας περισωθέντα Χρονικά
ρά άπαρ(θμησις

fl

Χρονογραφίαι, άπλfj καί ξη

και παράταξις των γεγονότων,

άλλα συνηρθρω

μένον καί όργανικόν σύνολον, τοϋτο δ' έπιτuγχάνεται διά τijς πρα

γματικfjς μεθόδου. Κατ' αότήν διακριlοϋται πρωτίστως ή άλληλου
χία .μεταξύ των διαφόρων lστορικων γεγονότων, ή συνδέουσα αότά
ώς αίτίας μετά των άποτελεσμάτων αuτων και άπεικονίζοuσα τό
παρελθόν ώς προπαρασκευάσαν τό εδαφος διά τό παρόν, τό δποίον

πάλιν φέρει· έν έαuτςf> τα σπέρματα τοu μέλλοντος. Έπί πλέον τdc
καθ' ιfκαστον γεγονότα μιας έκάστης έποχfjς δέν ίστανται μεμονω
μένα άπ' άλλήλων, άλλά συνδέονται πρός άλληλα όργανικώς, δ δ
λος δέ χαρακτήρ μιας έκάστης ίστορικfjς έποχfjς διαμορφοuται έκ
τfjς έπί τό αότό σuνδρομfjς των έπl μέρους τούτων γεγονότων δ:τινα

ε1ναι προ'ίόντα τijς αύτijς έποχfjς. Τά γεγονότα λοιπόν ταϋτα δέον
νά έκτ(θενται έν τφ όργαvικφ των σuνδέσμφ πpός την δλην έκκλη·

σιαστικηv ζωην μιας έκάστης έποχfjς καl νά συνδuάζωνται εις ένι·
αίαν και σαφfι είκόνα τijς Έκκλησιαστικfις 'Ιστορίας κατα τήν έπο·
χην ταύτην. Γεγονότα των δποίων ούδεμία συνάφεια τοιαύτη δύνα

ται νά άποδειχθfι καl τά όποία tστανται μεμονωμένα έν μέσφ της
έποχfις, καθ' ην συνέι!>ησαν καί άπεσπασμένα των λοιπών γεγονό
των τijς έποχfjς, ά:νευ ούδεμιας συναφείας πρός αότά, εtναι χρησι

μώτερον κατά την γνώμην τοϋ

(1) .Eνfr άνω"f. 11 σελ. 185.

Rabjger( 1 ) προκειμένου νά τακτο-

.

-279'ΠΟιηθfi δ εύρύς σωρός των λΟι'Ιtων γεγονότων, να ci'ιτοσύρωνται δλο
τελως ά'Πο της ιστορ(ας.

6. •Αλλ'

ή ~κθεσις των ίστορικων γεγονότων δέον να εtναι καi.

θ ε ο λ ο γ ι κ ή. Διά της θεολογικης έκθέσεως καt διαπραγματεύ

σεως έξασφαλ(ζεται τό νά ~Χn δ ιστορικός ό'Π' δψει το ιδανικον τοϋ
Χριστιαvισμοϋ, δπερ εtναι και ίδανικον της Έκκλησtας καt dγεται
'Πάντοτε ό1t' αύτοϋ καί δταν δια1tραγματεύεται κεχωρισμέvως τάς

διαφόρους

'Περιόδους

τοϋ έκκλησιαστικοϋ β(ου και δταν διαπρα

γματεύεται την ·ι στορίαν της Έκκλησ(ας κατά τό σύνολον αιJτης.

Οϋτως δ έκκλησιαστικός ίστορικός οι) μόνον θά κατανοfi τά έπt μέ

ρους γεγονότα έν σχέσει πρός τό θρησκευτικόv πvεϋμα τοϋ Χριστια
vισμοϋ, άλλά καl 1'ι ίστορία ώς σύνολον θά δδηγfi εις καθωρισμένον

συμπέρασμα, έφ' δσοv θά εΙναι δυνατον νά καταδειχθfi εις τό τέλος
της δλης chιαιττύξεως, έάv τό tδανικόν τοϋ Χριστιανισμοο l:rrραγμα
τοποιήθη και έν τ(νι βαθμφ έπετεύχθη ή πραγματοποίησις αότή καί

κατά 'Πόσον δύναται τοϋτο νά πραγματοποιηθft και εις τό μέλλον.
Πρόδηλον

έvτεΟΟεν, δτι διά τήν θεολογικήν διαπραγμάτευσιν της

Έκκλησιαστικης ·ιστορ(ας δ έρευνων αύτήν πpέ'Πει νά εtvαι εόσε
~ής, yά έwofi καί νά αισθάνεται τήν χριστιαvικήν θρησκε[αν, δπότε
καί θά δύναται vά έννοήσn τά διάφορα γεγονότα τi]ς tστορ(ας καt
νά κρίvη αότά κατά τήν άληθη άξ(αν αιJτων. ·ιστορικός ξένος πρός.

τό ίδανικόν τοϋ Χρισηανισμοϋ ~ διατελών έν ψυχρότητι

f\

και έχθρό

τητι πρός αύτό, μή διαπνεόμενος ι)πο 'Πνεύματος εοοε8ε(ας, chιαγ
καίως θά παραvοft τά διάφορα φαινόμενα τοϋ έκκλησιαστικοϋ β(ου

καί τά γεγονότα, εtς τά όποία ή ζωή τοϋ Χριστιαvισμσϋ έξεδηλώθη.
Όμοιάζει οδτος πρΟς άvθρω'Πον στερούμεvον αtσθήσεως τοϋ καλοο

1i

διεστραμμένας 'Περi. τοϋ Καλοί) tiντιλήψεις fχοvτα Καl καλούμενον

vά κρίνn Ιf.ργα καλλιτεχνικά ~ μουσικάς άρμον(ας καl συνθέσεις με
γάλων μουσουργών.

7.

Τέλος διά τήν έπιστημονικήν διαπραγμάτευσιν της Έκκλησια

στικης ·ιστορίας εtδικη σημασία δέον ν' &ποδ(δηται καl εtς τήν κα
τανομή ν καt κατάταξιν τοϋ ιJλικοϋ αύτflς, διότι έκ της έπιτυχοϋς
διατάξεως τούτου έξαρτaται ή ένάργεια της διαπραγματεύσεως,
ή δ'Πο(α πρέ'Πει ν' ά'Ποτελfi κύριον σιrο'Πόν πάσης (στορικης συνθέ
σεως. Πρός έ'Πιτυχη δe διάταξιν τοϋ όλικοϋ της Έκκλησιαστικης
·ι στορ(ας άvαyκαίον παρίσταται νά 'Πpοταχθft εισαγωγή τις, ~τις
εχει πάλιν ώς προΟ1tόθεσιν αϋτης διάφορα μαθήματα της Έξηyητι

κης θεολογ(ας ~τοι τήν Ίουδαϊκήν Άρχαιολογ(αv, τήν Βι~λικην
·ιστορ(~ καi τήν ·ιστορ(αv της Βι~λικης γραμματε(ας ~ άλλως

την Εισαyωγηv είς τάς Γραφάς. Έν τft εισαyωγfi ταύτη δέον νά χα

ρακτηρισθfi ή θρησκεuτικη καί ήθικη

κατάστασις των ·ι ουδα(ων

και τοϋ έθνικοϋ κόσμου, στα ό-rτiiρξεν αδτη άμέσως 'Πpό και μετά
την γένvησιν τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, tνα όρθώς έκτιμηθfi ή σημασ(α τοϋ
Χριστιανισμοϋ κατά την είσοδον αύτοϋ έv τfi ·ι στορLccτ καt ή ραyδα(α

-280έξάτrλωσις αότοΟ άνα τόν κόσμον και καταστfi δυνατόν να γνω
σθωσιν αί κατά την πρώ'ίμον αύτοϋ άνάτrτuξιν έτrιδράσεις έπ' αό
τοΟ τοϋ ίουδαϊκοϋ και έθνικοϋ πνεύματος. ΕΙτα δέον να έξετασθfi

δπο(α τις έν dντιθέσει πρΟς την

• I ουδαϊκην

και τάς έθνικaς θρη

σκε(ας ή εννοια τοΟ Χριστιανισμοϋ καί της χριστιανικης Έκκλησ{ας.

Πρός τόν σκοπόν δέ τοϋτον δι' όλ{yων περιγράφονται δ Χριστός

ώς ίδpυτής της νέας θpησκε(ας καί της Έκκλησίας, και fι πρώτη
Έκκλησ(α κατά τόν έσωτερικόν αότης β(ον καl την έξωτερικην αό

της όpγάνωσιν. Ή lννοια της Έκκλησίας δέον νά καθορισθft έν σuμ
φων{f(t

qης

τrρός

ότrό

τοΟ

την

εννοιαν

Χριστοϋ,

της πρώτης χριστιανικης
ναι

έν

ή

τfi

έν

Χριστφ

τr(στει

τοτrο{ησιν

της

τοϋ

της

καί

έν

Χριστοϋ

των

νά

τοϋ

τοϋ

συμφων(f(t

Έκκλησίας.

κοινωνία

βασιλείας

βασιλε(ας

τrpός

τήν

Συνεπως fι

τrιστων,

ot

ότrηρετήσωσιν
θεοϋ

θεοϋ, της [δρuθε{

έπι

της

σuνε(δησιν

Έκκλησία εί

δποϊοι

έκλήθησαν

εtς

την

τrραyμα·

γης

καί

νά

δδη

γήσωσι πάντας τοός άνθpώτrους εtς πνευματικην κοινωνίαν μετά

τοΟ θεοΟ. οι πιστοί οδτοι dποτελοϋσιν εν σώμα έν Χριστ<tJ και πρά
γματι εtναι τό σώμα τοϋ ΧριστοΟ, δτrερ εχει κεφαλήν του αότόν τόν
Χριστόν, άποτελοϋvτες μέλη αότοΟ, κυl6ερνώμενα ότrό της μιaς κεφα

λflς, ζωοποιούμενα ότrό τοΟ ένός Πνεύματος και άποτελοϋντα ναόν

lt-

γιον, έν τc;> όπο(φ κατοικεί τό "Α γιον Πνεϋμα με τόν Χριστόν ώς ά
κpογωνιαίον και ώς θεμέλιον αύτοΟ. ·οδηγούμενος ότrό της έννοίας
της Έκκλησίας, δ Έκκλησιαστικός 'Ιστορικός καλείται νά διατρέ

ξn τό δλον ίστορικόν τrεδ(ον τfjς Έκκλησίας καl πρωτίστως να διαι
ρέσn τό όλικόν της Έκκλησιαστικης ·ιστορίας. Τό όλικόν τοϋτο δέον
να κατανεμηθft κατα τα διάφορα ίστορικά τμήματα, άτινα όπό των
ποικ(λων έκδηλώσεων τοΟ έκκλησιαστικοΟ β(ου δημιουργοΟvται ~
τοι κατά κεχωρισμέvην εκθεσιν των διαφόρων άτrόψεων τοΟ έκκλη
σιαστικοΟ βίου τ. ε. της έξατrλώσεως τοΟ ΧριστιαvισμοΟ, τοϋ πολι
τεύματος της Έκκλησίας, της λατρείας της Έκκλησ{ας, τοΟ Χρι
στιαvικοΟ Πολιτισμοί) καί της Χριστιαvικης διδασκαλ(ας. Καθ" δν

δμως χρόνον δ ιστορικός θά διαπραγματεύεται ταϋτα κεχωρισμέ
νως, πρέπει πάντοτε νά εχn όπ' δψει, δτι πάντα ταϋτα είναι ότrερεκ
χείλισις καt έvέργεια ένός πνεύματος καt ώς τοιαϋτα πρέπει συγ

χρόνως vά παρουσιάζωvται ώς στοιχεϊα ένός καί τοϋ αύτοΟ όρyα
νισμοΟ, συμπληροϋvτα καί αίτιολογοϋvτα άλληλα. Τοϋτο δμως κα
θίσταται άπραyματοπο(ητον, έάν Ι!κασtον κεχωρισμένον τμημα πε
ριγράφεται έν άδιακόπφ άφηγήσει άτrό της άρχης καt των πρώ
των χρόνων της Έκκλησ(ας

μέχρι σήμερον. ΈντεΟθεν προκειμέ

νου να καταστft έ_μφανης δ όργανικός σύνδεσμος των μνημονευθέν
των τμημάτων και δοθft κατα τό δυνατόν εόκρινής άπεικόνισις τοϋ
έκκλησιαστικοΟ β(ου, dτrαιτείται τό δλον ύλικόν να διαιρεθfi καί

εtς έποχάς τινας και να έκτεθωσι τα μνημονευθέντα τμήματα έv
μι~ -έκάστn των έποχών τούτων. Έν άλλαις λέξεσιν

-fJ
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νων της έξα1tλώσεως τοu Χριστιανισμοϋ, τοϋ 'ΠΟλιτεύματος, της λα
τρείας, της διδασκαλ(ας; της 'Εκκλησίας καl τοu Χριστιανικοί) Πο
λιτισμοί)

κατα μίαν έκάστην τών έ'Ποχών η 'Περιόδων τούτων κε

χωρισμένως.

·Αλλα

καl

ή χρονικη η

κατ'

έ'Ποχας διαίρεσις τοu

ίστορικοu ύλικοϋ δέν έξαρτ&rαι έκ της αυθαιρεσίας τοϋ έκκλησια

στικοϋ ίστορικοϋ, μη δυναμένου κατα το δοκοUν καί κατα την ί
διοτρο'Πίαν αύτοϋ νά έ'Πιχειρfi ταύτην. ·εκάστη χρονικη 'Περίοδος
έν τfi Έκκλησιαστικfi 'Ιστορία καθορίζεται έν μέρει μέν έκ τοϋ
δτι ή κατάστασις της 'Εκκλησίας 'Περιόδου τινός διακρίνεται όπο
της καταστάσεως αuτης dλλης 'Περιόδου δι' ίδιάζοντός τινος γνω

ρίσματος ίσχυρώς ίδιορρύθμου, έν μέρει δέ έκ τοϋ δτι κατα μίαν
έκάστην 'Περίοδον σι.ψ'Πί'Πτουσι

γεγονότα

σημαντικά, τών δ1tοίων

τα ά:'Ιtοτελέσματα έκτείνονται καl έ'Πl της έ'Πομέvης 'Περιόδου.

8.

Οϋτω κατά τούς Διαμαρτυρομένους τρείς μεyάλαι 'Περίοδοι

'Πρό 'ΠαντΟς διακρίνονται, κατα μίαν έκάστην τώv δποίων ή σύστα
σις της 'Εκκλησίας aνεmύχθη

κατα

χαρακτηριστικώς διάφορον

τρόπον. •Η 'Πρώτη 'ΠΕρίοδος έκτείνεται ά'πό της ίδρύσεως της 'Εκ

κλησίας

μέχρι

τοϋ

διετέλει

ύ1tο τήν έ1tίδρασιν

800,

καθ' ην ή
τοϋ

dρχαία

καθολικη Έκκλησίά

Ίουδα'ίκοϋ

καί τοϋ Έλληνικοϋ

'Πνεύματος. Ή δευτέρα 'ΠΕρίοδος έκτείνεται a'ltό τοϋ Καρόλου του
μεγάλου μέχρι της Μεταρρυθμίσεως, 'Περιλαμ~άνουσα τόν ρωμαι
ογερμανικόν καθολικισμόv. Καί ή τρίτη 'Περίοδος έκτείνεται dπο
της Μεταρρυθμίσεως μέχρι τi]ς συγχρόνου έποχης, 'Περιλαμ~άνου
σα την άvτίθεσιν

Προτεσταντισμού καί Καθολικισμοί). 'Εξ 'Ορθο

δόξου δμως καi Έλληνικης έπόψεως παρουσιάζεται εόστοχωτέρα
ή ύ1tό τοϋ Διομήδοuς Κυριακοϋ έν τfi Έκκλησιαστικfi

• Ιστορί~

αύ

τοϋ προκριθείσα είς τέσσαρας 'Περιόδους διαίρεσις. Ή πρώτη έκ

τών 'Περιόδων τούτων έκτείνεται μέχρι τοϋ Μ. Κωνσταντίνου

(313),

'Περιλαμ~άνουσα τήv 'Πρώτην άνάmυξιν της 'Εκκλησίας ό1tό την
έξωτερικήν πίεσιν· ή δευτέρα έκτείνεται μέχρι τοϋ θ' αtώνος

(860)

καί χαρακτηρίζεται κυρίως C:,ς ή περίοδος της άναπτύξεως καί
τοϋ δρισμοϋ της Χριστιανικης διδασκαλίας· ή τρίτη 'Περίοδος 'Περι

λαμ~άvει τό χρονικόν ,διάστημα τό ά'πό τοϋ σχίσματος μεταξύ ά
νατολικης καl δυτικflς 'Εκκλησίας τοϋ κατό: τόν θ' αίώνα έ'Ιtισυμ
t;άvτος μέχρι της

άλώσεως της

Κωνσταντινου1tόλεως

(1453)

όλί

γον τι άφισταμέvης χρονικώς της έν τfi Δύσει Διαμαρτυρήσεως·
ή τετάρτη τέλος 'ΠΕρίοδος έκτε(νεται άπό της άλώσεως της Κων
σταντινου'Πόλεως μέχρι τών καθ' ήμδ:ς χρόνων καl εΙναι ή 'Περίο

δος της Τουρκικης

κατακτήσεως καi της ό1tό τόν ζυγόν τοϋrον

καταπιέσεως τοϋ Χριστιανισμοϋ έν τfi άνατολfi, έν δέ τfi δύσει της έμ
φαν(σεως τοϋ Προτεσταντισμοί)

καί της 'Πάλης τούτου 1tρός τον

Πα1tισμόν. την αύτΥ)ν δια(ρεσιν άκdλουθεί

και δ Β.

μετό: μόνης της διαφορcχς, δτι τό:ς δύο 1tρώτας

Στεφανίδης

κατά τόν Κυρια-

-282κόν περιόδους περιλαμ~άνει είς μίαν,

διαιρών την Έκκλησιαστι

κην ·ι στορ(αν ούχί εlς τέσσαρας, άλλ' εtς τρεϊς περιόδους.
Πατήρ της Έκκλησιαστικης Ίστορ(ας θεωρείται δικαίως Εύ

9.

σέ~ιος ό Παμφ{λου σuγyράψας την πρώτην έκκλησιαστικην ·ιστο
ρίαν έκτεινομένην άπό της έμφαν(σεως τοϋ Χριστιανισμοϋ
τοu eτοuς

324.

μέχρι

Συνέχειαν της ·Ι στορ(ας ταίιτης συνέγραψεν ό Σω

κράτης Σχολαστικός, περιλα~ων εtς τό ~ργον αύτοϋ τα άπό τοϋ

305

μέχρι τοϋ

γεγονότα, καθως καί οι Σ ωζόμεvος καt θεο

439

δώρητος Κύρου, τών όποίων τά έρyα έκτείνοvται έκε(νου μέν άπό
τοί3

344

μέχρι τοu

423,

τοότου δέ άπο τοϋ

μέχρι τοϋ

320

428.

Εtτα

Θεόδωρος ό 'Αναγνώστης κατά τόν ΣΤ' αtωνα έποιήσατο έπιτο
μήν μέν τών τριών συνεχιστών τοί3 Εύσε~(ου, συνέχειαν δέ τfjς ί
στορ{ας τοϋ Σωκράτους έκτειvομένην μέχρι τοϋ θανάτου ··ιουστ{

νοu Α'

(518-527),

τijς όπο{ας δμως μόνον έπιτομήν έχομεν γενο

μένην όπό τοG Νικηφόρου Καλλίστου. Γελάσιος δ
στόρησε τα κατά την πρώτην Οtκοuμενικήν

Κυζικινός έξι

Σ ύνοδον.

έχομεν καί 'Εκκλησιαστικήν ·ιστορ(αv τοί3 Εόαγρίου

·Ωσαύτως

(451-594)

και

άποσπάσματα τοϋ Φιλοστοργίοu. "Αλλη τις· 'Εκκλησιαστικη ·ιστο

ρία Ζαχαρ{ου τοϋ Ρήτορος περιεσώθη έν σuριακft μεταφράσει, ·έκ
τfjς όποίας έγένετο γερμανική μετάφρασις όπό

(1899)

Ahrens

καt Krίigcι·

καl έτέρα τις Ί ωάννου τοί3 Έφέσου, περισωθεϊσα καί αδ

τη έν συριακft μεταφράσει, μεταφρασθεϊσα εtς τήν γερμανικήν όπό
τοί3 Schδnfeld

(1862).

Είς τήν Λατινικήν γλώσσαν εχομεν μετάψρα

σιν της ·ιστορίας τοί3 Εόσε~ίου καt συμπλήρωσιv αύτfjς μέχρι τοu

395

yενομέvην όπό

τοϋ

Ρουφίνου,

καθώς καl χρονικά τοϋ Άμ.

Μαρκελλίνου, τοί3 Βίκτωρος Ίσιδώρου καί τοϋ Κασσιοδώρου
τα τό

562).

(t

με

ΕΙτα άκολουθοϋσιν αί Χρονογραφιαι των Βυζαντινών

Θεοφάνους, Γεωργίου τοϋ ·Αμαρτωλοϋ, Γεωργ(ου ~υyγέλου κλπ.
Tfjς περαιτέρω έξελίξεως τfjς έπιστήμης της Έκκλησιαστικijς ·ι

στορίας μέχρι των καθ' ήμaς χρόνων δύναται τις vά λά~n γν&σιv

έν τfi Γενικft Έκκλησιαστικft Ί στορ(<tt

22-38
10.

(i!κδσσις Β',

1957)

σελ.

τοϋ καθηγητοϋ Γερασ(μου Κοvιδάρη.
Γενικην ·εκκλησιαστικήν ·ι στορίαν συνέγραψαν παρ· ήμίν δ

·Αναστάσιος Διομήδ.

Κυριακός, δ Φιλάρετος Βαφείδης, δ

Βασιλ.

Στεφανίδης και δ Γεράσιμος Κονιδάρης. Μερικας δέ Έκκλησιαστι
κaς ·ιστορίας συνέγραψαν δ

Κωνστ.

Κοvτοyόvης περιλα~ων τοuς

πρώτους αιώνας, δ άοίδιμος Κωνσταντίνος οικονόμος ό έξ οικονό
μων τήν τριακονταετηρίδα τήν άπό τοϋ
άείμνηστος άρχιεπίσκοπος

•Αθηνών

1821

μέχρι

·1850,

καl δ

Χρυσόστομος, δστις έδημοσίευ

σεν είς όγκώδεις τόμους Ίστορίας τfjς 'Εκκλησ(ας των •Ιεροσολύ
μων, της Έκκλησtι:χ:ς ·Αλεξανδρείας, τfjς 'Εκκλησίας τijς ·ελλάδος

(τόμ. Α'), τf)ς Έι<κλησίας της •Αvτιοχε(ας (δημοσιευθεϊσαν μετά

τόν θάνατον αότοΟ)

κλπ.
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~ιιι-ιοιιlα -r;ώv Δοyμά-ιωv.

1. 'I στορία

των

δογμάτων

καλείται τό

θεολογικόν

έκείνο

μά

θημα, τό δποί:ον διαπραγματεύεται τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν καί
ίστορικt'Jν διαμόρφωσιν καί διατύπωσιν τοu θεωρητικοί) περιεχομέ
νου της χριστιανικης πίστεως εις δογματικοuς δρισμούς, τούς έξαρ

θένrας ώς πυρην άμετάt;λητος καί d:φθαρτος και άναλλοίωτος έκ
μέσου των έκάστοτε έξενεχθεισών θεολογικών θεωριών, γνωμών καί
αίρετικών f!τι δοξών.

Διαφέρει δέ ή

Ίστορία των δογμάτων τοu

θεωρητικοί) μαθήματος της Δογματικflς κατa τό δτι έν~ ή Δογμα
τική έπιζητεί: κυρίως τών ~δη καθωρισμένων δογμάτων την είς εν
δργανικόν σύνολον συστηματοποίησιν, βοηθητικώς μόνον καί πρός

πληρεστέραν άποσάφησιν αύτών έξετάζουσα καt τaς ίστορικάς σuν
θήκας, όφ' δ:ς έγένετο ή διατύπωσις των δογμάτων, ή 'Ιστορία των
δογμάτων ένδιατρίtlιει είδικώτερον περί τάς συνθήκας ταύτας έκ

θέτουσα λεπτομερέστερον καί τaς πρό της διατυπώσεως των δο
γμάτων έκδηλωθείσας άντιγvωμίας και τάς θεολογικaς θεωρίας.
τaς είς άναίρεσιν πεπλανημένων διδασκαλιών άναπτuχθείσας καί
μή όκνοϋσα καί αύτaς τάς αίρετικaς δοξασίας νά θέτn όπό την
έξέτασιν αύτης.

2. Εύνόητον
'I στορίας των

τυγχάνει, δτι πρός κατανόησιν τοο μαθήματος της
δογμάτων προέχει ή άποσάφησις τijς έννοίας τοu

δρου δόγμα. 'Απανrων δ δρος οδτος καt έν τfi Άγίy: Γραφfi εϋ

ρηται έν τfi έννοίy: είτε κυριαρχικης άποφάσεως της νομίμου άρχflς

καί νόμων

f1

διαταγμάτων βασιλικών( 2 ), είτε τών όποχρεωτικώς

έπιt6ε(6λημένων διατάξεων τοϋ Μωσα'ίκοu νόμου ( 3 ), έκ τijς παρα
~άσεως τών δποίων έδημιουργήθη χρεωστικόν καθ' ήμών γραμ
μάτιον(4)' είτε τών όπό των ψεδοδιδασκάλων προ(6αλλομένων ώς

ύποχρεωτικήν άποδοχην όπό των όπαδών αότών προσταyμάτων( 5 )'
είτε τέλος των θεσπισμάτων τijς έν

·ι εροσολύμοις

. άποστολικflς

συνόδοu( 6 ). Καί άδιακρίτως μέν ε(ς δήλωσιν πασών έν γένει τών
διδασκαλιών καί 'ένrολών τοu Κυρίου καt τών ά'Ιtοστόλων χρησιμο

ποιεiται ά δρος όπό τών άποστολικών Πατέρων('). Άπό τοϋ τε
τάρτου δμως αιώνος έπιφυλάσσεται δ δρος δόγμα πρός δήλωσιν
τών άληθειών τfjς θείας Άποκαλύψεως τών άναφερομένων είς την

πίστιν καί διακρινομένων άπό τaς έντολάς
ρυθμιζούσας

τόν

πρακτικόν

βίον

τών

f1

~θικaς διατάξεις τaς

Χριστιανών. Οδτως δ μέν

Κύριλλος δ ·ι εροσολύμων παρατηρεί:, δτι «δ τijς εύσεtlιε(ας τρόπος

έκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων άκρι&είας καί πράξεων άyα
θών, καt οΟτε τά δόγματα χωρi.ς ιργων άyαθών εύπρόσδεκτα τφ

eεφ, οϋτε τα μή μετ' είισε(6ών δογμάτων Ι!ργα τελούμενα προσδέ-

(2) Δανιήλ β' 12, 18, στ' 8, 9· Έο-6-ήQ y' 9· Λουκ. β' ι· Πρά~. ιζ' 7.
(3) Έφεσ. β' 15. (4) Κολοσ. β' ι4. (5) Κολοσ. β' 2U. (6) Πράξ. ιστ' 4.
{7) Ί yνα-cί ου πρός Μ α yνηοίοuc; κειr. 15, Βαρνάβα κ εφ . Ι , 6.

-284χεται δ θεός» ( 8 ). Ό δέ Νύσσης Γρηγόριος ( 0 ) προσθέτει, δτι δ Κύ
ριος «διαιρων είς δύο τήν τών Χριστιανων πολιτε(αν είς τε τό i)θι
κόν μέρος καί εlς τήν των δογμάτων άκρ(l6ειαν, τό μέν σωτήριον
δόγμα έν τfi τοσ βαnτ(σματος παραδόσει κατησψαλ(σατο, τόν δέ
βίον ήμων διa της τηρήσεως των έντολών αότοί) κατορθοϋσθαι κε

λεύει». Παρομοίως καί δ

θείος Χρυσόστομος διδάσκει κηρύττων,

δτι «ούδέν δφελος ήμίν είς σωτηρίαν

δογμάτων ύγι&ν διεφθαρ
μένης ήμίν της ζωης» ( 10 ). Διατηρήσας λοιπόν τον χαρακτfjρα τfjς

αύθεντ(ας, τό δnοίον έξ άρχης είχεν δ δρος δόγμα, χρησιμοποιείται

~δη έν τft !κκλησιαστικfi γλώσσyι είς δήλωσιν των θεόθεν έπί σωτηρί~
τοσ άνθρώπου

άποκαλυφθεισων

θεωρητικών άληθειων της πίστε

ως, των συνεnτυγμένως μέν είς τaς πηγάς της θείας
ψεως nεριλαμl6ανομένων,

άνεπτυγμένως

δέ

έν

ταϊς

•Αποκαλύ
άnοφάνσεσι

καί ταίς καθόλου έκδηλώσεσι της συνειδήσεως της Έκκλησίας ύn'

αύτfjς

προl6αλλομένων

είς

άναντίρρητον

καί άπαρέγκλιτον άnο

δοχήν τοϊς πιστοίς.

3.

Πρός nληρέστερον έξ άλλου καθορισμόν τfjς έννοίας τοϋ μα

θήματος τfjς

• Ιστορίας

των Δογμάτων δέον νά άποφεύγωνται άκρό

τητές τινες, είς τάς δττοίας ή ρωμαιοκαθολικη έκκλησ(α έξ ένόr;,
καί πολλοί των Διαμαρτυρομένων έξ έτέρου, έξέκλιναν. Κατά την

άσύστατον άκρότητα των τελευταίων τούτων άποτελεϊ διαστροφην
καί άλλο(ωσιν της χριστιανικης περί πίστεως διδασκαλίας naσα

άνάnτυξις αύτfjς, έν τfi δποίctι χρησιμοποιείται δρολοy(α καί εκθε
σις έκφράσεως άλλη nαρ' έκείνας, τάς δπο(ας χρήσιμοποιεί ή ·Α

γία Γραφή. Οδτως έπt παραδείγματι δ δρος δμοούσιος η αί δο
yματικαι διατυπώσεις «διπλοΟς την φύσιν, άλλ' ού τήν ύπόστασιν»
η «δύο φύσεις έν ένl προσώπφ ήνωμέναι άσuγχύτως καt άδιαιρέ

τως», έπειδη δέν άπαντώνται έν τfi Κ. Δ., άποτελοΟσι κατά πολλούς
των Προτεσταντων ούχl άνάπτυξιν τfjς χριστιανικης διδασκαλίας

φυσιολογικήν, άλλά παραφθορav και χειροτέρευσιν ταύτης. κατα
την έκδοχήν ταύτην λοι1tόν, έφ' δσον ή άνάτrrυξις της έν τfi Βί

~λφ χριστιανικης διδασκαλ(ας της άφορώσης είς τό δόγμα δέν
έπαναλαμl6άνει κατά λέξιν καl κατa γράμμα τό 1tεριεχόμενον της

Βίl6λου, δέον νά άπορρίπτεται. Είναι δέ πρόδηλον, δτι, έaν δρμη
θωμεν άπό τfjς άφετηρίας ταύτης, ~τις προϋποθέτει τό σύνολον τfjς

Δογματικης θεολογίας fιδη διατετυ1tωμένον ύπό μορφήν πλήρη έν
τfi

Βίl6λφ, δέν δύναται νa ύπάρξn 'Ιστορία των δογμάτων, άλλ'

ίστcρία των έν τfi Έκκλησί~ σημειωθεισών πλανών.

Και δτι μέν

ή Βί~λος, καθως αϋτη έρμηνεύεται ύπό τfjς ά'Ιtοστολικης παραδόσε
ως, άποτελεί: τόν ϋψιστον καί άπαραχάρακτον κανόνα της χριστιανί

κης διδασκαλίας, ούδεις δ cΧντιλέγων. ·Ότι ώσαύτως 1tάσα παρέκΚατήχηιης Δ 2 Migne 33, 45ti.
(9) 'Επιστολή 2 ι Migne 46, 108\1.
(10) 'ομιλ. Ι'ίς τό κ.ιι.τι1. Ίωάν. 4, 4

(8)

"λlunfaucuιι ~ σελ.
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-285κλισις άτrο της ούσ(ας της διδασκαλίας της έν τ<;> κανόνι τούτφ

έμ'Πεpιεχομένης ά1tοτελεi

1tαραφθορav

καί

διαστροφήν, ούχί δέ

'Πραγματικήν καί άληθη άνάmυξιν της χριστιανικης διδασκαλίας,

καt τοΟτο είναι όρθόν. Ούδέ τό δογματίζειν τήν 'Εκκλησίαν σημαί
νει δημιουργεiν ταύτην δόγματα, άλλά σημαίνει άναmύσσειν τάς

έν σ'Πέρματι 'ΠΟλλάκις έν τfl Γραφfi και έν μορψfi άνανα'Jtτύκτφ καl
μή προσιτfi είς 1tάντας τοuς Χριστιανοuς

της

πίστεως &ληθείας,

ωστε το 'Περιεχόμενον αϋτων άνευ άλλοιώσεώς τινος της ούσίας

νά ά'Ιtοσαφηνισ&ft και καθορισθfi 1tληρέστερον κατά 'Πάσης 'Ιtαρα
νοήσε(.)ς και 'Παρερμηνείας έν σχέσει προς τά έκάστοτε θεολογικα
ζητήματα και 1tρος τάς έκάστοτε αίρετικάς διδασκαλίας. Καl δν
τρό1tον δ άνθρώ1tινος όργανισμος

έν

σ1tέρματι

κατα(;αλλόμενος

διαμορφοuται σuν τ<;> χρόν~ και αόξάνει, χ(.)ρις νά 'Jtαρεισάyωνται

έν αότψ στοιχεiα

ξένα μη 7tpοϋφιστάμενα σ'Ιtερματικως έν · αύτφ,

ωστε να δύναται τις νά είτιη. δτι δ εtς l.)ριμον ~λικίαν καταφθά
σας άνθρωπος κατ' ούσίαν είναι δ αύτος πρός έαυτόν δτε διήρχετο

τήν βρεφικην ~ παιδικήν ~ έφη(;ικην ~λικίαν, οδτω καl έν τfi άνα·

1tτύξει τοϋ δόγματος. •Η ούο(α της χριστιανικης διδασκαλίας πα
ραμένει άναλλοίωτος καί άμετά(;λητος, οόδεμία δέ ούσιώδης αλλοί

ωσις καl 'Ιtαραλλαyη λαμ(;άνει χώραν έν τfi καθ' δλον τό βάθος

καi. όπο πάσας ·τάς δυνατΟΟ; έ'Ιtόψεις άνα'Ιtτύξει της έν τft

·Ay(Q:

Γ ραφfi συνεπτυγμένης καi. έν σπέρματι περιεχομένης χριστιανικης

διδασκ!Χλίας. Είς i!τερον άκρον παρεξέκκλινεν ~ Δuτικη 'Εκκλη
σία, ~τις διευρύνασα, ώς είπομεν άλλαχοΟ, την Ιfννοιαν της

'I εράς

Παραδόσεως παρεισήγαyεν έν τfi δογματικfi διδασκαλίQ: αότflς ώς
δόγματα ό:λαθήτως διατετυ'Ιt(.)μένα διδάγματα, ούδέν Ιfρεισμα Ε.

χοντα έν τfi Βί<&λ~ και τfl άποστολικfi 1tαραδόσει, άξιοϋσα δτι καί
ταϋτα ά'Jtοτελοοοιν πρόοδον και άπλάνητον άνάπτυξιν της χριστια

νικης διδασκαλίας, έν't> πραyματικως εΙναι ταΟτα παραφθορό: ταό
της και διαστροφή αύτης.

4.

Κατa την όρθην της ~μετέρας Έκκλησ(ας καί θεολογίας έκ

δοχήν τά άληθfl δόγματα, τά ό:ποτελοuντα 1tραyματικήν άνάmu
ξιν καί 1tρόοδον της χριστιανικης διδασκαλίας διετυ1tώθησαν ό'Ιtό
των Οίκοuμενικων Συνόδων καί ύποστηρίζονται ύ'Πο της συμφωνίας

(Consensus)

των Πατέρων και Οtκοuμενικων Διδασκάλων. Δέν δυ

νάμεθα δμως νά βε(;αιώσωμεν, δτι 'Πάσα ή χριστιανική περί 'Πίστεως

διδασκαλία διετυ1tώθη είς δογματικον σύστημα πλflρες ύ1tο των Οt
κουμενικων

Συνόδων. Παρέμεινεν ίκανον τμημα της χριστιανικης

διδασκαλίας Ιfξω της τοιαύτης αόθεντικης διατυπώσεως,

έ1tί τοΟ

δποίου διασταυροuνται αί διάφοροι γν&μαι καt θεολογούμενα των
όρθοδόξων θεολόγων, άλλων μέν 'Προσκειμένων κατα τό μάλλον
και ηττον προς τα ΠατερικCχ: διδάγματα, ό:λλων δέ δεχομένων τήν

t1tίδρασιν είτε της ρωμαιοκαθολικης είτε καί της όψιγενεστέρας
Προτεσταντινfiς θεολογίας. Ή 'Ιστορία των Δογμάτων λοι1tον Ε.ρ-
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χριστιανικης

πορεlαν,

διδασκαλ{ας ήκολούθησεν Ιfως

ην

ou

~

&:νάπτυξις

της

λάen τήν όριστι

κην διατύτrωσιν αότijς εlς τον πυρijνα τόν άμετά<;λητον καί άφθαρ
τον των έπισήμως καθωρισμέvων δογμάτων, καθώς καί τάς μετέ
πειτα σημειωθε(σας

διατυπώσεις άλλά

καί παρεκκλ(σεις ~ τοuς

έκ διαφόρων έκκλησιών καi διδασκαλιών έπηρεασμοuς τijς θεολο
γικflς διδασκαλ(ας, και τάς προσπαθε{ας πρός άνακάθαρσιν ούχί

τοϋ έπισήμως καθορισθέντος δόγματος, άλλά τijς έπt τijς
έπισήμως καθορισθείσης

διδασκαλ(ας

μήπω

έλευθέρως κινοuμένης θεο

λογ{ας πρός όρ&ην κατανόησιν τijς έν ταίς Γραφαίς άληθε{ας και
διατύπωσιν τijς Όρθοδόξου δντως θεολογίας.

5.

Έξ άλλου ~ ·ιστορία των Δογμάτων Ιfχει ώς προϋπόθεσιν αό

της τήν Έκκλησιαστικην ·ι στορίαν, οό μόνον διότι έν τft •Έκκλη
σιαστικft ·ι στορί~ περιλαμ6άνεται καί ~ ίστορ(α τijς άναπτύξεως
τflς χριστιανικflς διδασκαλ(ας, άλλά καί διότι ~ έκκλησιαστικη ι

στορ(α έκθέτει τάς περιστάσεις, αίτινες προύκάλεσαν τήν άνάγκην

δπως καθορισθft τούτο

f\

έκείνο τό χριστιανικόν δόγμα. Έπι πλέ

ον ~ ·ιστορ(α των Δογμάτων συγκρινομένη πρός την Έκκλησια

στικήν ίστορ(αν άποτελεί λεπτομερfj καί πλήρη fρευναν περιοριζο
μέvην εtς την άνάτtτuξιν τοu δόγματος, πράyμιχ τό δποίον δέν έ

πιχειρεϊ ~ Έκκλησιαστική ιστορία. Έν<;> δηλαδή ~ Έκκλησιαστικ'ή
ίστορ(α διαπραγματεύεται την {στορ(αν των δογμάτων μόνον έν

σχέσει πρός τά γεγονότα, τά δποία συνετέλεσαν εtς τήν άνάπτυ
ξιν αότων καi σπουδάζει μόνον τά δόγματα έκείνα, τά δποία

(-

χουσι γενικήν σημασ(αν διά την "Εκκλησιαστικήν tστορ(αν, fι •ιστο
ρ(α των Δογμάτων καθοθηγείται μόνον ύπό δογματικοQ ένδιαφέ
ροντος καί δέν προσέχει άπλώς εtς τοϋτο

f\

έκείνο τό δόγμα, μό

νον καθ· δσον έπέδρασε τοϋτο εtς τήν γενικήν ζωήν τijς Έκκλη
σ(ας, άλλa προσέχει εtς πάντα άνεξαιρέτως τά δόγματα καί εις

έκείνα άκόμη, δ:τινα δέν lσχον τοιαύτην τινά έπ(δρασιν. Προχω·
ρεί δέ γενετικώς, f\τοι άνάγεται είς αύτάς τάς άρχάς έκάστόυ δό

γματος, εtς αότά τά πρωταρχικά σπέρματα, έκ των δποίων βαθμη·
δόν άνεπτύχθη τό δόγμα και φέρει εις φως πάσας τάς πνευματι

κάς δυνάμεις, αtτινες συνειργάσθησα\ι διά την περαιτέρω άνά-ιττυ
ξιν και δριστικην διατύπωσιν τοϋ δόγματος. ·Υπάρχει σαφής διά

κρισις καί διαφορa μεταξu της ένδοτέρας άναπτύξεως τοϋ δόγμα
τος έν τφ έργαστηρ(φ τijς σκέψεως καl τijς αισθητijς καl δρατfjς
συγκρούσεως των διαφόρων δογματικών τάσεων, αtτινες έμφαν(
ζονται έν τfi Έκκλησιαστικfi tστορ(~ .• Η ·ιστορ(α τών Δογμάτων

άσχολεϊται κυρίως περί τήν ένδοτέραν άνάπτύξιν τοϋ δόγματος
καί &:φινει εις τήν Έκκλησιαστικf)ν lστοριαν τήν λεπτομερη Ικθε
σιν της έξωτερικης πορε(ας των δογματικών έρlδων, την δποιαν

1'} ·ι στορ(α των Δογμάτων προί>ποθέτει ώς γνωστήν f\δη έκ τijς
Έκκλησιαστικfiς tστορ(ας. Οthως fι ·ιστορ(α των Δογμάτων χω·
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ώς είσαγωγη είς αίιτήν. Εtναι fι ·ιστορία των Δογμάτων "ι γέφυ
ρα "ι συνδέουσα την σφαϊραν της

• I στορικης

θεολογίας προς την

σφαϊραν της Συστηματικης θεολογίας. ·Η Έκκλησιαστικη ιστορία,
ώς είπομεν, ά1tοτελεϊ την 1tροΟ1tόθεσιν τi)ς ·ιστορίας των Δογμά

των, έν<;> "ι Δογματικη θεολογία ά-ιτοτελεί τον σκο1tον καί τό τέ
λος των έρευνων της ·ιστορίας των Δογμάτων.

6.

Βοηθητικά μαθήματα της Ί στορίας των Δογμάτων τυγχάνου

σιν ή Βιι6λικη θεολογία, "ι Συμι6ολικη, ή Πατρολογία, "ι 'Ιστορία
των αίρέσεων, ή γενικη ·ιστορία της θρησκείας, ή ·ιστορία της
λατρείας. Καί ώς 'Πρός μεν την Βιι6λικην θεολογίαν θά' είχομεν νό:
σημειώσωμεν, δτι οί συγγραφείς, οι 1tεριορίζοντες την Δογματικi)ν

θεολογίαν εtς την Βιι6λικην θεολογίαν καί ά'yνοοuντες την Έκκλη
σιαστικην θεολογίαν, κατό: φuσικόν λόγον θεωροϋσι καί τήν ·ι στο
ρίαν των Δογμάτων ώς ά-ιτλοϋν παράρτημα της Βι~λικης θεολο

γίας. ·Αλλ' ή Βιι6λικη θεολογία δέον νό: θεωρi]ται μόνον ώς τό θε
μέλιον τοΟ δλου οίκοδομήματος, έν τc;> δποίφ ή μεν 'Ι στορ(α των
Δογμάτων ά1tοτελεϊ τήν 'Περαιτέρω οίκοδομήν, ή δέ Δογματικη θε

ολογία τό έ'Πιστέyασμα. ·Ως 'Προς δέ τfιν Συμ$ολικηv παρατηροϋ
μεν, δτι ή

'I στορ ία

των Δογμάτων κατa φυσικόν λόγον 1tεριλαμ

ι6άνει έν τfi διαπραyματεύσει αότiiς καί τα έπi. μέρους σύμι6ολα
των έκκλησιων, έφ' δσον εις αύτa διατυτrοϋνrαι τα διακρίvοντα έ
κάστην έκκλησίαν δόγματα. Ή

Σ υμι6ολικη περιοριζομένη μάλλον

είς ώρισμένην έποχην τfjς "Εκκλησιαστικi]ς ιστορίας, έκείνην κυρί
ως, καθ" ην διά τi]ς

Διαμαρτυρήσεως

έσχηματίσθησαν διάφορα

Προτεσταντικά' σύμ$ολα, προσλαμeάνει έν ή1 δισιτραyματεύσει αό

της χαρακτηρα σuγκριτικi]ς δογματικi]ς θεολογίας .. Έν<;> ή ·ιστο
ρία των Δογμάτων παρακολουθεί τήν άνάπτυξιν της δογματικi}ς
διδασκαλίας &π" άρχης τοϋ Χριστιανισμοϋ μέχρι τοϋ νϋν. ·ας -ιτρός
δέ τήν Πατpολογίαν θά είχομεν νό: 1tαρατηρήσωμεν, δτι έφ" δσον

αϋτη διατρίι6ει οίι μόνον 1tερί τον άτομικον βίον των Πατέρων τijς
'Εκκλησίας και των έκκλησιαστικων συγγραφέων, άλλά καi. περi.
τάς διδασκαλίας αότων, έκείνας, αtτινες σποuδα[ως συνέι5αλο.ν εις
την διαμόρφωσιν και διατύ-ιτ..:.>σιν των δογμάτων, καθίσταται πρό

δηλον, δποίαv βοήθειαν δύναται να -ιταράσχn εις το μάθημα τijς ·ι
στορίας τών Δογμάτων. ·Η ·ι στορ ία τών Δογμάτων περιλαμΜνει

1tcXv

το οόσιώδες μέρος τi]ς Πατρολογ(ας, άφήvουσα εις τήν τελευ

ταtαν ταύτην νά διαπραyματευθfi μόνη περί τοϋ βίου, των έ1tί μέ
ρους σuγγραφων καl τών άτομικων χαρακτηριστικί3ν τi)ς διδασκα

λίας ένος έκάστου των Πατέρων και των έκκλησιαστικών συγγρα

φέων. "Αλλά και αί άτομικαι γνώμαι έπί μέρους θεολόγων -ιτροσ
λαμι6άνουσι σημασίαν διά την Ί στορ( αν των Δογμάτων, έφ' δσον

f\σκησαν αδται δ-ιτωσδή-ιτοτε σοΘαρcΧν έ1tίδρασιν πρός μόρφωσιν τοϋ
δογματικοΟ συστήματος. Ή ίστορ(α των αΙρέσεων δέν άποτελεϊ βε-
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γματεϊαι δημοσιευθεϊσαι

nερί των

Γνωστικών

συστημάτων, nερl

τοΟ Έ<&ιωνισμοΟ, τοΟ Μανιχαϊσμο'ϋ, τοΟ ΜοντανισμοΟ κλn:, αί δ

ποϊαι δύνανται να προσφέρωσι μεγάλην βοήθειαν ε[ς τον συγγρα
'I στορίας των Δογμάτων. Βε<&αίως &παν τό ύλικόν, τό έμπε

φέα

ριεχόμενον είς τaς πραγματείας ταύτας, δtν δύναται νά ένσωμα
τωθfi είς τι)ν Ίστορ{αν των Δογμάτων. Διότι

it

Ίστορία των Δο

γμάτων έπi παραδείγματι δέν δύναται νά ένδιατρίψrJ 'ΠΕρί τάς δια
φοράς, καθ' aς το εν σύστημα τοΟ Γνωστικισμοσ διαφέρει τοΟ Ιfλ.

λου. Γενικώς δμως, άφιεμένων τών λεπτομερειων, δ ίστορικός τοϋ
δόγματος διαφωτίζεται έξ αότών nερί των 'Παρεκκλίσεων, τάς δ

ποίας αί αίρέσεις αδται tσημε!ωσαν άπο τής έν τft Βίtιλφ yνησίας
διδασκαλίας. Δεδομένου δέ δτι τινές τών αιρέσεων tδί~ τών πρώ
των αίώνων προηλθον καί έξ έπιδράσεων aλλων θρησκειών καί
έξ άναμίξεως 'Ιtρός τόν Χριστιαvισμόν στοιχείων τοί) πολυθεϊσμοϋ

~ •τοΟ Παρσισμοϋ, άποτελεί βοήθημα διά τόν ιστορικόν τών δο
γμάτων ή γνώσις τής ίστορίας τών αλλων θρησκειών. Τέλος ή "Ι
στορία τijς λατρείας καί ή 'Υμνολογία άποτελεί καi α()τη βοήθη

μα είς τό μάθημα τής

'I στορίας

των Δογμάτων ,ώς δύναταί τις ν'

άντιληφθfi έκ δογματικών τινων έκφράσεων καί δμνων (Θεοτόκος·
τι)ν τιμιωτέραv τών Χερουtιείμ κλ'Π. θεοτοκία τflς 'Οκτωήχου κλπ.);

καθώς και έξ έορτών διαφόρων ίδ(~ τf\ς Δυτικflς Έκκλησίας (οία
ή έορτι) τοϋ Σώματος τοϋ Χριστοϋ,

f\

τής άσπ(λου συλλήψεως).

7. Πηyαί της 'I στορίας τών Δογμάτων εtναι:
α)

Δημόσιαι καl έπίσημοι. ΤοιαΟται εtναι τά σύμ6ολα καl αί

έπίσημοι δμολογίαι των έπί
πρακτικά τών

μέρους

έκκλησιων·

οί δροι και τά

Συνόδων· άποφάσεις των παnών, έγκόκλιοι, βοϋλ

λαι, ψηφίσματα και θεσπίσματα έκκλησιαστικών άρχόντων ~ και
αuτοκpατόρων

καl έν

γένει πολιτικών άρχόντων

κατηχήσεις, λειτουρyίαι, ϋμνοι καθιερωμένοι

καί ήγεμόνων,

και έπικεκuρωμένοι

όπό τflς Έκκλησίας.

β)

Ίδιωτικαι πηγαί. Τοιαϋται είναι

1)

τa συγγράμματα τών

Πατέρων καt έκκλησιαστικων συγγραφέων καl διδασκάλων πάντων

των αίώνων. Μεταξύ των συγγραμμάτων τούτων θά διςχκρ(νωμεν
τά δογματικό: καί αuστηρώς θεολογικά συγγράμματα των διδα
κτικών καί πρακτικων, καθώς και των έπιστολώv τινές, αι δποίαι

ίδί~ τών Πατέρων, ά1tοτελοΟσι σπουδαία δογματικά μνημεία.

2)

Τά

συγγράμματα των μη θεολόγων συγγραφέων ητοι Χριστιανών φι
λοσόφων καt ποιητων περιόδου τινός.

3)

Τάς ύπό μορφάς συναξα

ρίων, *σμάτων, λογίων και &:ποφθεγμάτων λαϊκών έκφραζομένας
γνώμας και 'ΠΕΠΟιθήσεις τοu λαοί), τάς όποίας ώς δευτερεuοόσας

πηγaς δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσωμεν, ίνα έξ αύτών συναγάyωμεν
τί δ λαός έπίστευε καθ' ώpισμένην περίοδον.

γ) 'Έμμεσοι πηγαί, οtαι εtναι συγγραφαί δευτέρας η τρίτης χει-
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συγγράμματα κατεκάησαν ένωρίς καί δέν διεσώθησαν είς 'Ι')μάς, κα
eως καi. 1tερί της διδασκαλ(ας Πατέρων, των δ"Ιtο(ων τά συγγράμ
ματα δέν διεσώθησαν εtς ήμcχς ~ ένοθεύθησαν. 06τως έν ή\ 'ΠΕ
ρι'Πτώσει

τοϋ Ώριγένους 'Πολλά των συγγραμμάτων αιJτοϋ γνω

ρίζομεν έκ μεταφράσεων τοϋ Ρουφίνου

f\

έκ 'Πληροφοριών τοϋ

'1-

ερωνίιμου καί τοϋ ΕιJσεδίου, εtναι δέ βέδαιον, δτι και 1tολλά τών
γνησίων συγγραμμάτων αότοϋ ένοθεύοντο ό1tό αιρετικών. Έννο

είται, δτι τόσον έν τfi χρήσει των άμέσων, δσον και των tμμέσων
'ΙΠ}γ&ν, καθίσταται άναγκα(α ή χρησις των κριτικ&ν μεθόδων, δι·
ων θa διακριδοϋμεν τόσον την γνησιότητα και άκεραιότητα τών

ό'Πο το δνομα συγγραφέως τινός φερομένων συγγραμμάτων, δσον
καί τήν άκρί<!ιειαν τοϋ 'Περιεχομένοu των ιJ1t• δ.λλων συγγραφέων
cΧvάψεpομένων ά'Ιtολεσθεισ&ν σuγγραψώV, δεδομένου δτι ή άξιΟ'Ιtι

στ(α τούτων δύναται να εtναι μεγαλειτέρα

8.

f\

μικροτέρα.

Ώς 1tρός τήν ταξιθέτησιν τοϋ δλικοϋ της 'Ιστορίας των Δογμά

των ένδείκνuται ή διαίρεσις ταύτης εις 'Περιόδους. Δέον δμως νά ιf
χωμεν δ1t' δψει δτι τά γεγονότα, τά ό'ΠΟία καθορ{ζουσιν έν τfi ·εκ
κλησιαστικΌ ·ι στορί~ έποχην τινά, δύνανται vά μή lχωσι τήν αUτήν
σημασίαν καΙ. διά τήν Ίστορίαν των Δογμάτων. Εtναι άληθές, δτι
ή άνά1tτυξις τών Δογμάτων σuνδέεται 1tρός τήν [σrορ(αν της διακu

<!ιερνήσεως της ·εκκλησίας,

1tpός τήν 'Ιστορίαν

της Χριστιανικης

Λατρείας κλπ. άλλ' αt έπιδράσεις τaς δπο{ας ~σκησαν έπ• άλλft
λας δεν εtναι πάντοτε σύγχρονοι. 'Ως έκ τούτου δύναται ή

'I στορία

των Δογμάτων νά διαιρεθfi ώς ~πεται:
Α'. Περ(οδος:

•Από

τοϋ πέρατος της ά'Ποστολικης έποχης μέχρι

τοϋ θανάτοu τοΟ ·αριγένους

(170-254)

~τοι εtς τήν έποχήν των ά'Ιtο

λογητων, καθ' flν ή θεολογία άνεπτύχθη κυρίως τφός όπεράcmισιv
τοϋ Χριστιαvισμοϋ κατά τοΟ Ίουδαϊσμοϋ καi ·εevισμοϋ. Αι fριδες

κατά την έποχήν ταύτην γίνονται πρός αιρετικούς ιουδαtζοντας και
έθνικοός φιλοσόφους. λί σuγγραφαt lχουσι πολεμικόν χαρακτijρα

πρός τοuς fξω. Μόνον δέ συστηματικόν θεολογικόν ~ργον ~χομεν
τό περί Άρχων τοϋ Ώριγένους.
Β ι. Περίοδος:

τοϋ ΔαμασκηvοΟ

•Από

τοϋ θανάτου τοΟ Ώριγένους μέχρι Ί ωάννου

(254-730)

~τοι εlς τήν έποχήν της Πολεμικης θε

ολογίας. Ή σύγκρουσις ~δη εtναι έσωτερική πρός τοuς έκτων κόλ
πων της Έκκλησίας άνα1tηδήσαντας αιρετικούς. Ή Ιστορία των έκ
κλησ. συζητήσεων

άπό της

Σ α&ελλιανης

μέχρι

της

Μονοθελη

τικης lριδος άποτελεί iiλυσιν συνεχη και άδιάσ'Ιtαστον καταλfιyου
σαν εtς το €ργον τοϋ Δαμασκηvοϋ:

'Έκδοσις πίστεως. 'Αποτελεί

αδτη το σπουδαιότερον τμί]μα της 'Ιστοp(ας των Δογμάτων.
Γ ι. Περίοδος:

(730-1517)

I

•Από

τοϋ ΔαμασκηνοΟ μέχρι τijς Μεταρρυθμίσεως

έποχήν των συστημάτων

τοϋ σχολαστικισμοϋ ό'Ιtό την

ειJρυτάτην ~νvοιαν. κατ· αιJτήν γίνεται προσπάθεια 'Πρός θεολογιΕrΚΥΚΛΟΠλ/ΔΕΙΑ ΤΗΣ θΕΟΛΟΓΙΑΣ
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νας περιόδους μορφωθε(σης Δοyματικης δλης καl πρός περαιτέρω
άνάπτυξιν αύτfiς. Ή &:νατολική ~Εκκλησ(α κατό: τήν περ(οδον ταύ
την ό:ρκείται εtς μόνην την θεολοyικην έπεξερyασ(αν καl σ\.Ιστημα

τοποίησι ν των παραδεδομένων, ό:ποφεύyουσα 'Ι'f<iσαν νέαν ό:νάπτυ
ξιν καl προσθήκην.

Δ'. Περ(οδος: ·Από τfjς Μεταρρuθμ(σεως μέχρι της tμφαvfσεως
της φιλοσοφ(ας τοϋ. Λε'ί~νιτ(ου καί

Wolf

έν Γερμανlct:

(1517-1720)

~-rοι εlς τfιν έποχfιν τήν πολεμικοεκκλησιαστικην τfjς Συμ~ολικης
~ τfjς συγκρούσεως των δμολοyιων.
Ε'. Περ(οδος έκτειvομέvη

μέχρι σήμερον, f\τοι την έποχην τοϋ

Όρθολοyισμοϋ καi. τοϋ c:hrrαyωνισμοϋ μεταξύ "Π(στεως και γν~σε

ως, Φιλοσοφ(ας καί Χριστιανισμού, ό:Ύθρωπ(νου λόγου καl <htοκα-

λύψεως.

'

Ή ·ι στορ(α των Δογμάτων έστrοuδάζετο πρότερον έν στενfi σχέ

σει τφός τήν 'Εκκλησιαστικήν ·ιστορ(αν ~ 1τρός τήν Δοyματικην θε
ολογ(αν. οι

Semler

καi.

Ernest

κατά τόν

I Η'

αtώvα πρώτοι κατέδει·

ξαv τήν άvάγκην, δπως τό μάθημα τοϋτο σπουδάζεται κεχωρισμέ
νως. Έν τούτοις τινές έκ των παλαιοτέρων συγγραφέων Έκκλη·
σιαστικf\ς ·ιστορ(ας, οtοι δ Εύσέ~ιος, δ Σωκράτης, ό Σωζόμενος, δ
θεοδώρητος, δ Νικηφόρος Κάλλιστος, δ

Ρουφίνος, δ

Σουλπ(κιος

Σε~f\ρος, δ Κασσιόδωρος, δ Βέδας δ αtδέσιμος κλπ., καθως κα( τι·
νες mχλ.αιότεροι θεολόγοι, οtοι δ Εtρηvαίος, δ ·ιππόλuτος, Ώριyέ
vης, δ 'Επιφάvιος, περιλα~όντες εtς τά Ιf.ργα αύτών [κανόν ύλικόν

δυνάμεvον vά χρησιμοποιηθfi ύπό τfjς ·ιστορίας των Δοyμάτ~ν. προ
τιαρεσκεύασαv τό Ιf.δαφος διά τήν άνά'Ιtτυξιν τοϋ νεαροϋ fιμών μα

θήματος. Έν τfi έλληνικft άτυχώς δέν Ιf.χομεν σuστηματικόν lf.ρyoν
άvαφερόμεvον εις αύτό. Μόλις τελευταίως έξεδόθη ύπό τοϋ 'Α. Θεο

δώρου τοϋ πρώτου τόμου τό πρώτον μέρος έκτεινόμενον μέχρι καί

τών Άπολογητών. Έκ των εtς τήν Γερμαvικήν καΙ. Άyγλικfιν καt
Γαλλικήν δημοσιευθέντων
των

Ιf.ργων

Hagenbach, Harnack, Seeberg,

άξιόλοyα

Πλε(οvα ίδε εtς τό μνημ. lf.ρyoν τοΟ 'Α.

3.

τυγχάνουσι τά lf.ρyα

τixeront,

Fischer, W. Koeltlel.
Θεοδώρου σελ. 35 καί έξijς.

Σvμβο1ιχiι f) ·ιιι-ιοοlσ. -ιcit~ ·oμo1oιyιcit~.

1.

·νποκείμενον τfjς Σ υμ~ολικflς εtvαι τα σύμ~ολα των Έκκλη

σιων. ·ο δρος δέ σύμ~ολον έχρησιμοποιήθη διό: τό λεγόμενον άπο
στολικόν σύμ~ολον κατα τόν Γ I

καt Δ, αιώνα ύπό των Κυπριανοϋ,

Αύγουστ(νου, Ρουφ{νου καί l!iλλων, fι άκρι&ης δ" !ννοια αότοϋ συ
ζητείται εισέτι. Διότι ~λοι μέν έκλαμ~άvουσιν αύrόν εtς tήν @:ν·
νοιαν τijς σuμ~ολης και συνεισφοράς, τfjς σuμπαραθέσεως διαψό·
ρων περιληπτικών στοιχείων τijς χριστιαvικης
δ.

fl

π{στεως

εύνοείται

@:ννοια αϋτη και ύπό τών δεχομένων, κατά τήν άσόστατον {fλ

λως παράδοσιν, δτι εtς ~καστος των Ά1τοστόλων συνέταξεν άνά §ν

-
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δ:ρθρον τοΟ άnοστολικοΟ άuμ~όλοu· &λλοι δΕ. κατά τήν (ννοιαν τοΟ
σuμ~άλλειv=σuγκρίνειν καt διά της σuγκρ(σεως και nαρα<;ολf\ς ά
vαyνωρίζειν

f1

τεκμαίρεσθαι, έκλαμ~άνοuσιν τον δρον ώς δηλοΟντα

σημείον, τεκμήριον, σύνθημα, εμ<;λημα, σημαίαν, δι' οδ νομιμοποι

είται ή είσοδος καt διαμονfι των βαπτιζομένων έν τοϊς κόλποις της
Έκκλησίας

f1

άvαyνωρίζεται δ Χριστιανός τοΟ μή τοιούτου, δ ύπό

την σημα(αν τοΟ ΧριστοΟ στρατιώτης παντός μη άνήκοντος είς τον
Χριστόν. ··v1τό τήν ~ννοιαν ταύτην καl εις τα έθνικά μυστήρια έχρη
σιμο1τοιεϊτο δ δρος σύμ(;ολον εις δήλωσιν των συνθηματικών λέξε
ων, δι' ών

ot

μεμuημένοι άνεγνωρίζοντο. 'Εκ της τοιαύτης έννο(ας

τοΟ δροu έν τfi έκκλησιαστικft χρήσει κατήντησεν οδτος να σημαtνn
έν τft νεωτέρ~ θεολογικfi χρήσει τάς έπισήμοuς έκθέσεις της χρι

στιανικης πίστεως 'έκάστης Έκκλησίας, έν αtς διατuποGται έyκύ
ρως ή ίδιάζουσα αύτη ς δογματική διδασκαλία. Σ υμ~ολική λοιπόν

σημαίνει τό ιστορικόν έκεϊνο μάθημα, τό δ1τοίον έξετάζει μέν καί

τήν yένεσιν, τόν χαρακτηρα και τό κϋρος των συμ6όλων τούτων, tδί~
δμως έρευν~ τό περιεχόμενον αύτών καί έκτίθησι τήν έκ των συμ~ό
λων αϋτης ίδιάζουσαν έκά<tηι των έ'ltl. μέρους χριστιανικών "Εκκλη
σιών δογματικήν διδασκαλίαν. Καί τό μέν πρώτον τμf\μα της Συμ
~ολικης,

fl

&λλως καλουμένη θεμελιώδης Σ uμ6ολική, έξετάζει έ

κεϊνα τά σύμ<&ολα της χριστιανικης πίστεως, δ;τινα εtναι κοινή κλη
ρονομία τοΟ ΧριστιανισμοΟ. Τό δέ δεύτερον τμijμα της Γενικijς Συμ
<6ολικης άπαρτίζεται έκ της σn:ouδijς των συμ6όλων των κεχωρι
σμένων χριστιανικών έκκλησιων έν τif) ένδιαφέροντι έπί μέροuς τι
νός Έκκλησίας.

2.

Καί κοινή μέν κληρονομία τοϋ Χριστιανισμού θεωροϋνται 'Πρω

τίστως τά τρία· σύμ~ολα, τό 'Α1tοστολικόν, τό τijς Νικαίας καί τό
'Αθαvασιανόν, δ:τινα ό:νεγνωρίσθησαν ύ1tό 1tασών των 'Εκκλησιών
ώς 1ταλαιι:Χ καί 1τεpιληπτική @:κθεσις τών έν τfi Γραφfi περιεχομένων
θεμελιωδών της πίστεως άληθειών. τα σύμ6ολα ταϋτα ό:νεyvωρ(

σθησαν ώς τοιαΟτα όπό τε της Ρωμαϊκijς και τών κυρίων κλάδων
της Προτεσταντικijς Έκκλησ{ας, ~τοι της Λουθηρανικης, Καλι&ινι
κης καί Άyyλικανικijς "Εκκλησίας. ·Η Όρθόδοξος "Εκκλησ{α δμως

και αt &λλαι 'Ανατολικαί Έκκλησlαι περιορ(ζονrαι είς τό της Νι
καίας σύμ<6ολον, ούχι διότι ένίστανταt κατά τών δύο &λλων, άλλά
διότι ταϋτα οόδέποτε έπέτυχον μεγάλην κuκλοφοριαν 1ταp" αύτόις
καi. 1ταpέμειναν μάλλον ciyνωστα

είς αότάς. Εtς τό

•Αθανασιανόν

δμως παρεισήχθη fι ύ1τό τijς Όpθοδόξου "Εκκλησ{ας άποκηpυχθεί
σα διδασκαλία περί έκπορεύσεως τοϋ Άγ(οu Πνεύματος καi. έκ τοίί

YtoG.

Είς τa σύμ6ολα ταϋτα δέον νά προστεθώσι και

ot

δροι τijς έν

Χαλκηδόνι τετάρτης Οίκουμενικης Σ uνόδοu, καθώς και α{ κατά τοίί

ΜονοθελητισμοΟ και Μονοφuσιτισμοϋ άποφάσεις της Ε

I

και Σ τ I

Οtκουμενικf\ς Σ uνόδοu, αtτιvες κατά το πλείστον. δ:ναγνωρίζονται

και ύπ' αύτών τών Προτεσταντών. Ταϋτα εtναι τά θεμελιώδη καί
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ώδης Συμ<&ολική.

3.

Άπό τοϋ σχίσματος δμως της Άνατολflς καl της Δύσεως, ή

μέν Άνατολική Έκκλησία έvέμεινεν είς τό σύμ<&ολον της Νικαίας

καί είς τοuς δρους των έπτό: Οίκουμενικών Συνόδων, ή δέ Ρωμαιο
καθολική

'Εκκλησία

έξακολουθοϋσα

vά συγκαλfi

Οίκουμενικάς

Συνόδους-τοιαϋται δέ &ριθμοϋvται eτεραι δέκα μεταξu τοϋ χωρι
σμοϋ

"Ανατολίjς

καί

Δύσεως,

ών

τελευταία

ή

τοϋ

Λατεραvοϋ

(1512-1517)-προσέδωκε τό κϋρος συμ<&όλων είς τάς άποφάvσεις τού
των. ·Αλλά καί tπαρχιακαί τιvες Σύνοδοι, ών αί άποφάνσεις έπε

κυρώθησαν όπό των Πατcων, συνεισέφεραν συμ<&ολάς είς συμπλήρω
σιν των συμ<&ολικών βι<&λίων της Ρώμης. Μετά δέ την fκρηξιν τflς
Μεταρρυθμίσεως, α[ έπί μέρους έθνικαί Προτεσταvτικαί Έκκλησίαι

προέ<&ησαν είς έπ(σημον διακήρυξιν καί f€κθεσιν τfjς π(στεως αότών
εtς "Ομολογίας πίστεως, άρθρα θρησκείας, κατηχήσεις και άλλα fγ
γραφα μνημεία, δ:τινα άπετέλεσαv τά κατά τόν

I ΣΤ'

αίωvα συν

ταχθέvτα συμ6ολικά βι6λ(α των Διαμαρτυρομένων. Κυριώτερα έκ

τούτων εtvαι των μέν Λουθηρανών fι Αόγουστα(α δμολογία και ή
'Απολογία αότijς, τά Σ μαλκαδικά άρθρα μετά τών δύο Κατηχή
σεων τοϋ Λουθήρου καi ·δ Τύπος της Συμφωνίας, των δέ Καλ6ινι

στών ή Τετρατrολιταvή δμολογία, α[ δύο "Ελ6ετικαl δμολογίαι, αί

Γαλλικανική, Έλι&ετική, Σκωτική δμολοyίαι, ή Κατήχησις της Άϊ·
δελ6έργης, τών "Αγyλικαvών τά

39

άρθρα της θρησκείας καί των

'Άγγλων 'ΙfΟUpιτανών ή δμολογία τοϋ

Westminster,

·Η Ρωμα'ίκή Έκ

κλησ(α έξ άλλου συγκαλέσασα τήν έν Τ ριδέντφ Σ ίιvοδον κατά των
διδασκαλιων των Προτεσταvτων περιέλαι&εν ε[ς τά συμι&ολικά αότflς
βι6λ(α τά θεσιr(σματα καί τοος κανόνας της Σ υνόδοu ταύτης καί

τήν μεγάλην Κατήχησιν, ητις κατ' έvτολην αυτης έξεδόθη, έπί πλέ
ον δέ καί τάς δοyματικάς άποφάvσεις της Συνόδου τοϋ Βατικανοϋ
τοϋ

1870.

Έξ άφορμflς των Προτεσταντικών διδασκαλιών έξεδόθη

σαv και έν τft "Ελληνικft 'Ανατολικft Έκκλησ(~ διάφοροι έκθέσεις
πίστεως, οίαι α[ άπαντήσεις τοϋ Πατριάρχου ·ι ερεμ(ου, ή ·ομολο

γία τοG Δοσιθέου, τοϋ Κριτοπούλου, τοϋ Μοy(λα κλπ. αίτινες έχα

ρακτηρίσθησαν όπό τινων των έν Δύσει ώς Εuμ6ολικα βι6λ(α της
Άνατολικης ·ορθοδόξου 'Εκκλησίας, ταϋτα δμως δέν προσέλα6ον
παρ· ήμίν τό κϋρος, δτcερ @:χουσι τa σύμ6ολα τών Οικουμενικών Συνό

·δων. Πάvτα ταϋτα τά σύμ6ολα, τά τε κατa τόν Ι ΣΤ' αtώνα tδόν
τα τό φως και τα έπιγενέστερα τούτων, έξετάζει τό δεύτερον τμημα
της γενικης Σ υμ&ολικης.

4.

Τό δεύτερον μέρος της Σuμ6ολικης, τό καί εtδικόν, δύναται

νά χαρακτηρισθft

καί ώς συγκριτικη

Σ υμ<&ολική,

διότι άποτελεί

ταύτην ή άνtικειμενική σιrοuδη των Σuμ6όλων είτε τινών είτε πα·
σων των χριστιανικών 'Εκκλησιών έπί τϊ.;> σκοπϊ.;> τοϋ νa διακρι(;ωθft
διά της συγκρίσεως ή ιστορική άλήθεια, και νά καθορισ&ώσιν αι
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μεία, καθ' α ταϋrα συμφωνοϋσιν fι άντιτ{θενται πρός ιίλληλα. Ή
συγκριτική αϋτη σπουδή δύναται να περιορισθfi εις μ6νας τάς δια

φοράς των κεχωρισμένων Έκκλησιων έπl τφ σκοπφ νά ύποστηρίξn
τήν άλήθειαν των συμ(;6λων έπί μέρους τινός Έκκλησ{ας κατά πάν
των των &λλων. Ή συμeολική οϋτω προσλαμeάνει πολεμικόν χα

ρακτf)ρα και δύναται να λά6η τό δνομα:

Χριστιανική Πολεμική.

ΤοιοΟτον χαρακτf1ρα παρουσ(ασεν ή Ιfκθεσις των διαφοpων των δ
μολογιων κατά τοuς Ι Σ Τ' καl I Ζ' αtώνας, έγεννήθη δέ οστω κατά

τόν ΙΖ' αίώνα σπουδαία θεολογική έπιστήμη, ~ άποκληθείσα Πο
λεμική θεολογ{α fι

Έλεγκτικη θεολογία, ~τις φκοδόμει κuριως

έπt τών διαφωνιών καί δογματικών διαφοpων τών Σ uμι!Ιόλων καί
έπεχε(ρει ν' άναιρέσn τάς άντιτιθεμένας είς τά σύμeολα ώρισμέvης

Έκκλησ(ας δοξασιας καt να όποστηρίξη ώς μόνην άληeη τήν διδα
σκαλίαν τών συμβόλων τούτων. Ή Πολεμικη θεολογ(α, άρξαμένη

κυρ(ως άπό τών πρώτων χρόνων της Μεταρρuθμ{σεως, άνεπτύχθη
κατά τον μέγαν άγώνα, δστις συνήφθη μεταξu τών Προτεσταντών
μεταρρυθμιστών καί τών όπερασπιστων τοϋ Παπισμού. Ή σύγκρου
σις αϋτη ~φθασεν εtς τό κατακόρυφον αότf\ς κατά τό

δηλωθείσα εtδικώς έν Άγγλίςι

1680-1690,

έκ

εtς Πολεμικην γραμματείαv, ~τις

θεωρείται ή μaλλον έκτενfις έκ τών έν τfi ίστορtςι γνωστών. Οϋτω
καθωρίσθησαν αί γραμμαί τοϋ διαχωρισμοϋ, αtτινες κατά τά κύρια

αότών σημεία παραμένουσι μέχρι σήμερον. Τοϋ έκ τοϋ διαχωρισμού
δμως φανατισμοΟ βαθμηδόν κατασιγάσαvτος ~

Πολεμική gπαυσε

να καλλιεργηται συvτόνως. Οδτω κατά τόν

αίώνα μόνον δ(ιο

~ργα

Πολεμικης

έδημοσιεύθησαν,

f\τοι

τό

I θ'
τοΟ

Hase

καΙ. τοΟ Ρ.

TschackeΓt. Νέον δέ ηδη μάθημα καταλαμβάνει τήν θέσιν τijς δλονέν
έκτοπιζομέvης Πολεμικfjς και είναι τοϋτο ~ Χριστιανική Εtρηνική

f\

·ενωτική. Σπουδάζει καί αϋτη τaς διαφορaς των έπt μέρους κε

χωρισμένων 'Εκκλησιών, άλλ' έπl τφ σκοπίf> νά έναρμον(ση ταύ

τας, τονtζουσα μεν τάς συμφωνίας των διαφόρων σuμι!ι6λων, έπιχει

ροΟσα δέ να άπαμeλύνη καt νά έπιτύχn σuμ6ι6ασμόν μεταξu των
διαφωνιών τούτων. 'Εν άλλαις λέξεσιν ~ ΕΙρηνική έπιζητεί νά έτη
τύχη εtρήyην καί άρμον(αν μεταξu των διαφόρων έκκλησιαστικών
σωμάτων έπί τit) τελικφ σκοπ4> να ένώσn και πάλιν ταΟτα είς μίαν
Καθολικήν Έκκλησ(αν.

Άλλα πρός έπίτευξιν τοu σκοποϋ αότfjς

τούτου ή Είρηνικη κατήντησεν είς όπερι!Ιολάς παραθεωρήσασα συ
χνάκις τaς πραγματικάς διαφοράς, αtτtνες χωρ(ζοuσι τάς διαφό

ρους Έκκλησ{ας &π', άλλήλων. Οδτω προfiλθεν ή Συγκριτικη Συμ
eολική ~τις, ώς είπομεν, ά1tοτελεί άντικειμενικήν σπουδι')ν των σuμ-

6όλων, άποφεόγοuσαν καί τaς όπερι!Ιολaς τfjς Πολeμικfjς

καl τά

σφάλματα της Εlρηνικfjς, τείνουσαν δέ νά διαvοlξn τούς όφθαλμοuς

των έπιστημ6νων έπl της άνάγκης πραyματικfjς σπουδης -rων μετα
ξu των Έκκλησιών διαφσρων. Ή συγκριτική Συμ8ολικη δια ψυχρaς
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των Συμ~όλων των κεχωρισμένων

<hf' άλλήλων Έκκλησιων ζητεί να

καθορ(σn έπακρι~ως τaς συμφων(ας καί άσυμφων(ας αότων μετά
των εlς αύτάς όποκειμένων άρχων. Έξ έπόψεως δμως 'Ορθοδόξου δέν

δύναται ~ Σ υμ&ολική ν' ά'ποξενωθfi δλως και πολεμικης τινος χροι
άς, διότι δέν δύναται δ όρθόδοξος θεολόγος να μένη μέν &διάφορος

fναντι των παρεκκλ(σεων και παραπλανήσεων άπό της δρθflς πίστε
ως της μιάς άγ(ας καθολικης Έκκλησιας, τaς δποίας παροuσιά

ζοuσι τα μεταγενέστερα σύμ~ολα, ν' άφί νn δέ άνυπεράσπιστον τήν
δμολογ(αν της [δ(ας αύτοϋ Έκκλησίας κατά των παρεκδοχών ξέ
νων καί άλλοδόξων θεολόγων.

5.

'Αλλ' έκτός της μεθόδου ταύτης, καθ' ~ν συγκριτικώς έξετά

ζονται τά σύμ~ολα, όπάρχει καί έτέρα τις μέθοδος, καθ' ~ν ~ Ιδι
άζουσα μιας έκάστης έκκλησ(ας διδασκαλία έκτίθεται ώς αύτοτε
λtς καΙ. ένιαίον συστηματικόν σύνολον, τοϋ δποίου τά συστατικά

μέρη έξελίσσονται κατa φuσικην άκολοuθίαν έκ της όποκειμέvης
θεμελιώδους άρχης έκάστης έκκλησ(ας. Οϋτω παρουσιάζεται ~ δι

δασκαλία μιάς έκάστης έκκλησ(ας πλήρης καί κεχωρισμένη, οόχί
δέ ώς κατά τήν συγκριτικήν μέθοδον είς άρθρα. κατατετμημένα,
έπισυvάπτονται δt καί στοιχεία στατιστικης, έμφαίvοvτα τήν κατά

στασιν καί τήν δλην ζωήν έκάστης έκκλησ(ας, καθώς καt τήν μορ
φήν της λατρείας καί τοϋ πολιτεύματος αότης.

Σ υνδυασμος άμ

φοτέρων των μεθόδων οϋτε άνεπ(τευκτος καθίσταται, οϋτε άλυσι
τελης παρουσιάζεται. ΟU.τως εtς τό πρώτον μέρος τijς Συμ8ολι

κης θa ~το δυνατόν να διατφαyματευθfi τις ίστορικώς τήν άρχήν
των Σ υμ8όλων, τό δέ δεύτερον μέρος θa ~δύvατο ν' άποτελεσθfi

έκ δύο τμημάτων. Καί είς μtν τό πρώτον ~κ τών τμημάτων τού
των θά ~δύνατο συγκριτικώς νό: έξετάζωνται α[ διάφοροι δογμα
τικαi διδασκαλ(αι.

Είς δέ τό δεύτερον θα ~δύvαvτο νά έκτεθώσι

τά δογματικό: συστήματα των κυριωτέρων έκκλησιών διά βραχέων.

6.

Έκ των εtρημένων καθίσταται δήλη ή σχέσις της

Σuμ~ολι

κflς πρός τήν
μα της

• I στορίαν των Δογμάτων. ·Αποτελεί αϋτη συμπλήρω
• Ιστορίας των Δογμάτων. Ή τελευταία αϋτη περιλαμ~άνει

βε&α(ως εtς τό πεδ(ον αότflς τό περιεχόμενον των δμολογιων καi
συμ8όλων των έκκλησιών. Δέν έξετάζει δμως τaς δόγματα των δ
μολογιών τούτων κατά τήν έκκλησιαστικήν των σπουδαιότητα καi

κατά τήν σχέσιν "ν @:χουσι πρός άλληλα, άλλά μόνον κατα τήν
σοeαρότητα, τήν δπο(αν προσέλα&ον εις τήν γενικήν πορείαν της

·ιστορίας των Δογμάτων. Ή Σ uμ8ολική έξ ιtλλου άσχολείται πε
ρί τα σύμ~ολα κατά την σπαυδαιότητα, την δποίαν ταϋτα κέκτην
ται διά μ(αν έκάστην έκκλησ(αν καί κατά τήν σχέσιν τήν κατά τό
μάλλον και fιττον συστηματικήν1 δι' fις ταϋτα συνδέονται δμοϋ έν
έκάστ~ συστήματι π(στεως.

Καθ' δσον δέ ή

Συμ8ολική

έκθέτει

τόν δογματικόν τοϋτον πλοϋτον, τόν εlς τά Σύμ&ολα άποθησαυρι-
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κοινωνίας, είς δ:ς ή μία 'Εκκλησία διnρέθη, καθfσταται, ώς και ή
'Ιστορία των Δογμάτων, Ο'ΠΟUδαιοτάτη πpΟ'Παρασκευη είς τόν σu
στηματικόν κλάδον της θεολογίας.

Παρ' ήμί:ν Σuμ~ολικην συνέγραψε δ άε{μνηστος Άνδροίίtσος,

7.

'Προσδώσας εtς αύΠJν 'ΠΟλεμικόν μάλλον χαρακτηρα, έντεΟ&εν δέ
και ή σuγγραφη αΟτη

μάλλον δέον νά: καταταχθfi εtς τόν σuστη

ματικόν της θεολογίας κλάδον, ώς liλλως καί αότός δ συγγρα

φεuς ρητως τοΟτο καθορίζει. την αύτην χροιό:ν ένέχει και fι
~ολικη τοΟ άειμνήστοu

, ι.

Μεσολωρά, δστις εις τόν Α I

Συμ

τόμον 'Πεpι

έλα~ε τά: σύμ~ολα της Άνατολικης 'Εκκλησίας μετό: τών νεωτέρων
δμολογιών αύτης, τών κατά τόν

4.

I Στ'

και ΙΖ' αtώνα δημο·σιευ&εισών.

Πα-ιQολοιγlα χα1 Έκχλιιαιcιa-cιχ'Ι) rιαμμα-cολοιγlα.

1.

Βοηθητικόν μάθημα μεγάλης σπουδαιότητος διό: τήν Συμ~ολι

κην καί τήν Ίστορ(αν τών Δογμάτων εtναι ή Πατρολογία, ~τις καί
διό: την 'Εκκλησιαστικήν Ίστορίαν ένέχει μεγάλην σο~αρότητα, ά

ποτελοϋσα καί δι' αύτήν βοηθητικήv έπιστήμην μεγάλης σημασίας.
ΈξιστοροΟσα αϋτη τόν βίον καί έξετάζοuσα τά συγγράμματα και
την διδασκαλίαν την κατά τοuς όκτώ πρώτους αtώνας άκμασάντων
έκκλησιαστικών Πατέρων καί συγγραφέων, οίτινες μεγάλην ~σκη

σαν έτrlδρασιν εtς τήν τοιαύτην ~ τοιαύτην διαμόρφωσιν τοϋ δλοu
έκκλησιαστικοΟ βίου καΙ. σο~αράν κατέλα~ον θέσιν έν ήj Έκκλη

σιαστικft ·ι στορ(~, προδήλως δια'Πραγματείιεται όλικόν, τό δποίον
μάλιστα tνδιαφέρει την ·ιστορίαν τών Δογμάτων και την Συμ~ο
λικήν, αίτινες 'Προχωροϋσαι έν τft διcrιτραγματεύσει αίιτών yενετι
κώς όφείλοuσι νά: λαμ~άνωσι σο~αρώς ίι'Π' δψει 'Πάντας τοuς παρά
γοντας, οίτινες σuνειρyάσθησαν εtς τήν διατύπωσιν τοϋ δόγματος
και εtς

τήν τελικην έ'Πεξεργασίαν τών συμ~όλων. Λαμ~ανομένοu

δ' ύ'Π' δψιν, δτι και ή Έκκλησιαστικη ·ιστορία δέν δύναται λετrτο
μερως νά έξετάσn τό τοσαύτης έκτάσεως καί έκ τοιούτου 'Ποικ!λοu
περιεχομένου συγκείμενον 'Πεδίον της σ'Ποuδης αύτfjς, ή Πατρολοy(α

άναλαμ~άνει νά σuμ'Πληρώσn τάς κατ' άνάγκην γενικώτερον χα
ρακτηρα φεροίισας t'Πt της έν ήj Έκκλησίctt φιλολοyικijς παραγω
γης σ'Ποuδάς έρεuνώσα ταύτας εtδικώς καί έν λεπτομερε(~.

2.

Άλλ• tφ• δσον ή Έκκλησιαστικη ·ιστορία έξετάζει τόν βίον

της 'Εκκλησίας αιτ· άρχijς και μέχρι σήμερον, τά δρια και τοΟ μα
θήματος, δ'Πεp είδικώς ένδιατρ(~ει 'Περι τήν έν τft Έκκλησί<;_Χ παρα
χθείσαν γραμματείαν, ~πpε'Πε νά εtναι τά αίιτά 'Πρός τά τijς Έκκλη
σιαστικης

•Ι στορlας.

ΈvrεΟθεν 'Πpοσφuέστερον θά tκαλείτο τό μά

θημα τοΟτο Έκκλησιαστικη Γραμματολογία κατ' άναλογ(αν 'Πρός
τούς έν τft φιλολογικfi έ'Πιστήμn κρατήσαvrας δροuς ·ελληνικη και

Λατινική Γραμματολογία, τijς Έκκλησιαστικijς δέ Γραμματολογίας
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στικijς 'I στορ(ας θά τcεριελάμ~ανον τρείς τcεριόδους· f1τοι η)ν μέχρι
'Ιωάννου τοϋ Δαμασκηνοϋ έκτεινομένην, την άπό τούτου μέχρι της
άλώσεως της Κωνσταντινουτcόλεως φθάvουσαν, και τέλος την μέχρι
τών 1'fμεpών 1'fμών έξικνοuμένην. Έπειδη δμως οι τcρώτοι αίωνες, καθ'
οϋς f1κμασαν οί μεγάλοι Πατέρες καi στcουδαϊοι ltλλοι έκκλησιαστι
κοi συγγραφείς, ένέχοuσιν tδιάζουσαν καί θεμελιώδη σημασίαν διά
την κατ· αότούς άδια(ρετον εισέτι οδσαν μίαν Καθολικην Έκκλη

σίαν, διά τοϋτο

1'f

έξέτασις της κατά τούς αίώνας τούτους ψιλολογι

κης τcαραyωγf]ς άπετέλεσεv άντικείμενον ίδίας σποuδης, ένrεϋθεν

δέ tκ της καθόλου Έκκλησιάστικης Γραμματολογίας άπεσπάσθη
ώς αύτοτελης έτcιστήμη ή Πατρολογία, ή

ένδιατρ(~ουσα περί την

ιρευναν της φιλολογικης τιαραyωγης των όκτώ πρώτων αίώνων.
Έννοείται, δτι τοGτο δέν

μειοί τήν άξίαν της άπό τοϋ θ' αtώνος

μέχρι σήμερον παραχθείσης Έκκλησιαστικης Γραμματείας, της δ
τcοίας

1'f

έξέτασις εlvαι σπουδαιοτάτη, άφοϋ καt ή μακρ<Χ dλλως τε

αΟτη περ(οδος fχει νa έπιδείξn μεγάλας τιροσωτcικότητας fν τε τft
Άνατολfi και τfi Δύσει, αίτιvες δια της σuγyραφικflς αύτών δράσε

ως άφίjκαν βαθέα τά ίχνη της δια6άσεως αότώv.

3.

Οδτως

1'f

Πατρολογ(α λα6οϋσα το δνομα αύτης έκ τών Πατέ

ρων της Έκκλησίας, περιλαμ6άνει μέν είς τον κύκλον τών έρευνών
αύτης τήν δπό τών Πατέρων τcαραχθείσαν γραμματε(αν, ούχί δμως

καί άτιοκλειστικώς ταύτην. Πατέρες της Έκκλησ(ας δέν άπεκλήθη

σαν τcάντeς οι κατά τούς όκτώ τcρώτους αtώνας άκμάσαντeς έν τft
Έκκλησι~ συγγραφείς, άλλά μόνον οι έπι αύστηρώς Όρθοδόξ~
διδασκαλ(~ καt άγιότητι βίου διαπρέψαντες, τοuς δποίους

,.,

κοινη

της Έκκλησ(ας συνείδησις έθεώρησεν ώς έπισήμους καί αύθεντικοιJς

της άτcοστολικης τcαραδόσεως καί διδασκαλίας μάρτυρας και έρ
μηνευτάς. Δέν λαμ6άνεται δηλαδή δ δρος Πατήρ δπό τήν γενικω

τάτηv αότοϋ fννοιαν, καθ' ~ν έσημα(νοντο οί έν πάση χριστιανικfi
κοινότητι καλούμενοι δτcό τών πιστών πατέρες έπ(σκοποι και πρε
σ6ύτεροι τών κοινοτήτων τούτων, δι' ών ώς άλλων πνεuματικών πα

τέρων άνεγεννώντο οί πιστοί και έγαλοοχοϋντο δπ' αύτών παιδευό
μενοι και καθοδηγούμενοι εtς τήν νέαν έν Χριστ~ ζωήν. Άλλ' δπό
περιωρισμένην fννοιαν έκλαμ6ανόμενος δ δρος οδτος δηλοί τοίις

έτcί όρθοδόξ~ διδασκαλί~ διακριθέντας προεστώτας της 'Εκκλησί
ας, τούς μή άποστάντας της όρθfις πίστεως, άλλ' έν άγιότητι βίου
κρατήσαντας και διερμηνεύσαντας

fv

τε.τοίς διa ζώσης κηρύγμασιν

αύτών και έν τοϊς καταληφθείσι συγγράμμασί των άνόθευτον την

άτcοστολικήν παράδοσιν, ώς τοιούτους δέ δπό συμτcάσης της Έκ
κλησίας άναγνωρισθέντας &ς τε σε6ασμοϋ παντός άξίους και ώς

έγκύρους τflς χριστιανικης πίστεως διδασκάλους. Τινές τούτων έ
κλήθησαν καί οίκοuμενικοι της 'Εκκλησίας διδάσκαλοι και μεγάλοι

διδάσκαλοι . και tεράρχαι, ώς

ot

'Αθανάσιος δ μέγας καt οί τρείς
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δ Ναζιανζηνός καί 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος. Πρ&τος δέ Βικέντιος
δ άπο Λειρίνου έ.κάλεσε τούτους διδασκάλους έπαινετούς

(magistri

probabίles), ύπονο&ν διά τοϋ τ(τλου τούτου τήν καθολικήν έ.πιδοκι
μασίαν καί τόν γενικόν σε~ασμόν, τόv ί>πό συμπάσης της 'Εκκλησί
ας είς τό:ς σεπτό:ς ταύτας προσωπικότητας διa τήν δρθήν διδασκα
λίαν αύτών άπονεμόμενον.

4.

'Άλλοι άνδρες σοφa καταλιπόντες συγγράμματα, διακριθέν

τες δέ καi. έπί βί~ άνεγκλήτ~ καί αύστηρί;>, θαυμαστόν δ' δσον καί

έν τοϊς θεολογικοϊς γράμμασι διαπρέψαντες καi. ταϋτα προαγαγόν
τες,

ώς δ Τερτυλλιανός,

δ Ώριγένης,

δ Εύσέ~ιος Καισαρείας, δ

Λακτάντιος, δ Θεόδωρος Μοψουεστίας, δΕ.ν έθεωρήθησαν άξιοι τοϋ

τιμητικοϋ τούτου τίτλου, ώς έκκλησιαστικοί δμως συγγραφείς δΕ.ν
δύνανται ν' <iποκλεισθώσι τοϋ πεδlου, δπερ ύπόκειται ε[ς τήν ~ρευ
ναν καί σπουδήν της Πατρολογίας. ·Ωσαύτως δέν δύνανται ν' άπο

κλεισθώσι καl αύταί αt σuγγραφαί τών αίρετικών, τών δποίων ή έξέ
τασις τιαρουσιάζεται χρήσιμος και άναyκαία, διότι καί οί αίρετικοί
ένδιατρί~ουσι τιερί έκκλησιαστικα ζητήματα, τών δποίων ή κατα
νόησις καl διευκρ{νησις διευκολύνεται διά της γνώσεως τών συγ
γραμμάτων τών αιρετικών τούτων, ένί;> έξάλλου

ot

αίρετικοί οδτοι

διά της διδασκαλίας αότών ~δωκαν άφορμήν ν' άναπτυχθfi <iκολού

θως συγγραφική δράσις δρθόδοξος, περl τήν δπο(αν άσχολείται ή

Πατρολογία. Καί έκ της έπόψεως λοιπόν ταύτης προδfιλως δ δρος
Πατρολογ(α, λόγCf> καt τοϋ εύρυτέρου τούτου περιεχομένου αύτοϋ,

δέν άνταποκρ{νεται έπακρι~ώς εlς τό ύποκείμενον της έρεύνης τοϋ
μαθήματος. Έφ' δσον δμως άπό τοϋ τό πρώτον χρησιμοποιήσαντος
τόν δρον τοϋτον λουθηρανοίί θεολόγου
ετει

1653

'I ωάννου Gerhard,

δημοσιεύσαντος τό ~ργον αύτοϋ ύπό τόν τίτλον

τοίί έν

«Pntrologia»,

έπεκράτησεν οδτος, δπως σημαίνn τό μάθημα, δπερ άκρι~έστερον
θά έπωνομάζετο Γραμματολογ(α τών δκτώ πρώτων αίώνων, έγένε
το συμ~ατικώς τιλέον δεκτός ώς άλλο μέν κατό: τήν άκρ{~ειαν τοϋ

γράμματος σημαίνων, εύρύτερον δέ τι τιράγματι έκφράζων.

5.

'Αλλ' έν τfi Δύσει ύπάρχει άμφισ~ήτησις και ώς τιρός τά χρο

νικά δρια, καθ' δ: έκτε{νεται ή περ(οδος τών έκκλησιαστικών Πατ.έ
ρων. Καl οί μέν Προτεστάνται περιορίζοuσι τήν έποχήν τών Πατέρων

είς τούς Εξ τιρώτους αtώνας φρονοϋντες δτι μετέπειτα ~ρχισεν ή
χειροτέρευσις τοϋ έκκλησιαστικοϋ συστήματος ύπό την ρωμαιοκα
θολικην έπlδρασιν.

Ot

δΕ. Ρωμαιοκαθολικοl έκτείνουσι την έποχi)ν

τώv Πατέρων καί μέχρι τοϋ

I Γ'

α{ώνος, μολονότι διακρ(νουσι τών

κυρίως Πατέρων της Έκκλησ(ας τούς διακριθέντας σχολαστικούς

θεολόγους

τιτλοφοροϋντες

(Doctores Ecclesiae).

αύτούς

διδασκάλους

της

Έκκλησ(ας

Έξ άλλου ο{ Προτεστάνται έν(στανται διατει

νόμενοι, δτι άπό ίστορικfjς άπόψε.ως ούδείς λόγος δύναται νά: δοθft

nερί τοu διατί δ Λούθηρος και Καλ~ίνος δέν θά ~πρεπε νά σuγκα-
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θό: lτιρετιεν νά τιμάται όλιyώτερον τοϋ Ώριyένους καi τοΟ Χρυσο
στόμου. 'Εντεύθεν δ

Riibiger ( 11 ) τιαρατηρεί, δτι ή Πατρολοy{α δέν

δύναται να τιεριορισθft εtς τοuς Πατέρας της Έκκλησ(ας μιάς καί
μόνης περιόδου, ~τοι τοuς μέχρι και τοΟ Σ Τ' αtώνος άκμάσαντας,
άλλά τιρέπει κατ· άναλοy(αν νά έκτε(νη την διαπραγμάτευσιν αύ

τijς

εις τιάντας τοuς Πατέρας τijς Έκκλησίας, ύπονοών δτι καί οι

Λούθηρος, Καλ<6ίνος, Schleierma~hcr και εί τις dλλος εlς τοuς Πα
τέρας της Έκκλησ{ας δέον νά συyκαταλεχθοΟν. Τάς διαμφισt&ητή
σεις και διαφων{ας λύει ή δια(ρεσις της καθόλου Έκκλησιαστικijς

Γραμματολογίας εις δύο μαθήματα:

εις τό μάθημα της Πατρολο

γίας τό άναφερόμeνον eίς τούς Πατέρας και έκκλησιαστικούς συγ
γραφείς των όκτω πρώτων αtώνων καί εtς τό μάθημα της ά'Ιtό τοϋ
ένάτου αtώνος και έξijς Έκκλησιαστικης Γραμματολογίας.

6.

Τήν χρονικήν περ(οδον των έκκλησιαστικών Πατέρων των όκτώ

πρώτων αίώνων, τήν καθορίζουσαν τό τιεδ(ον της έρeύνης τ90 μαθή
ματος της Πατρολογίας, θά ήδuνάμεθα νά διαιρέσωμeν εtς τρ{α τμή

μ~α. Εtσι δέ ταϋτα τά έ"Πόμενα:
α) Τό τμijμα τό τιεριλαμt&άνον τήν άτιό τών άτιοστολικών τιατέ

ρων (κατά τόν Γ. Δέ~ον την άτι· αότών τών Άτιοστόλων) μέχρι
τijς έν Νικα(<(t Συνόδου (325) έτιοχήν, ~τις θά ήδύνατο νά κληθft
• καί ώς έτιοχή θεμελιώσεως της Πατpολογ(ας· β) Τήν έτιοχήν της
άκμης της Πατρολογίας, τήν άτιό της πρώτης Οtκουμενικijς έν Νι
καί<(t μέχρι της έν Χαλκηδόνι

(451)

Οίκουμενικijς έκτεινομένην καί

y) Τήν έτιοχήν της παρακμijς, τήν έκτεινομένην έν μέν τft Δύσει μέ
χρι τοϋ θανάτου τοϋ Ίσιδώρου Σε6ίλλης (636), έν δέ τft Άνατολft
μέχρι τοϋ κατά τα μέσα τοϋ όyδόου αtώνος θανόντος • Ιωάννου τοϋ
Δαμασκηνοϋ.

7.

Ώς τιρός δέ την ίστορ(αν τοϋ μαθήματος θα έσημε(ου τις, δτι

ίκανaς μέν τιληροφορ{ας τιερi των μέχρι της έτιοχijς αότοϋ έκκλη
σιαστικων συγγραφέων τιαρέχει εtς ήμcχς δ ίστορικός Εόσέ6ιος, τια
τηρ δμως της Πατρολογίας θά έχαρακτηρ(ζετο δ

• Ι eρώνυμος, δστις
De viris illustribus seu ι·atalogus
(\e ~criptoribus cιΨlesiasticis, έν τφ δπο(φ έξετάζει 135 έκκλησιαστι

συνέyραψεν fρyον ύπό τόν τ(τλον

κούς συγγραφείς άπό των Ά'Ιtοστόλων μέχρις αότοΟ τοΟ tδ(ου, συμ
περιλαμ6άνων μεταξu αότων οό μόνον τοuς αιρετικούς, άλλα καί
τούς 'Ιουδαίους Ίώσητιον, Φ(λωνα, ΊοΟστον τόν έκ Τι6εριάδος καί

αύτόν τόν έθνικόν Σενέκαν( 12 ). Συνέχειαν τοϋ συγγράμματος τοϋ

'I ερωνύμοu

~γραψεν ύτιό τόν αύτόν τ(τλον έν Μασσαλ(q; δ πρεσ<6ύ

τερος Γεννάδιος (13 ). Έκ των μετέπειτα σuνεχισάντων τό ~ρyον τοϋ
'Ι ερωνύμοu και Γενναδ(οu,

(11)
(13)

·Ενδ-• άνωτ.

Αύτό-6-.

σελ. 289.
58, 1059-1120.

σπουδαιότερος ύτιfjρξev δ

(12)

Migιιe

ά<6<6άς ·ι ω-

J,. 23, 601- 720.
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I Ε'

αtώνος, δστις έττραγματεύ

θη ττερί ύττερενεακοσ(ων συγγραφέων θύραθεν καt έκκλησιαστικών,

μεταγενεστέρων ώς έττl τό ττλείστον. 'Ελληνιστί μοναδικόν έργον,

σχετιζόμενον 1rρός τήν Πατρολογίαν, έχομεν την Μυριόt6ιt6λον

f\

Βι

t6λιοθήκην τοϋ πατριάρχου Φωτίου

(t 891), έν τft δττοί~ οδτος έκθέ

τει ττεριλητττικώς τό περιεχόμενον

281

εργων της θύραθεν καl της

έκκλησιαστικης γραμματείας, ττολλά των δττο(ων εχουσιν flδη άττο

λεσθfi καl μόνον έκείθεν πληροφορούμεθα ττερί αύτών.

8.

Ή σττουδή τών συγγραμμάτων τών Πατέρων καl έκκλησιαστι

κών συγγραφέων ττροσέλαι!ιεν ώθησιν σοι!ιαράν,

κυρίως &φ· δτου

κατά τόν Ι Σ Τ' αtώνα flρχισαν νά βλέττωσι τό ψως της δημοσιότητος

έκδόσεις έττιμεμελημέναι τών συγγραμμάτων των. ·ι δί~ δέ κατά τόν
ΙΖ' αtώνα α[ ύττό των έν Γαλλί~ Βενεδικτίνων μοναχών τοϋ 'Αγίου
Μαύρου λαμττραl έκδόσεις εtλκυσαν τό ένδιαφέρον τοϋ έπιστημονι
κοϋ κόσμου πρός τούς θησαυρούς της Έκκλησιαστικης Γραμματεί

ας. Κατά τόν αύτόν περίττου χρόνον έξεδόθησαν και τά πρώτα συ
στηματικά εργα Πατρολογίας

οtα τά ύπό τοϋ

Βελλαρμίνου,

τοϋ

Dupίn καί lΧλλων. Τό μάθημα της Πατρολογίας ττροήχθη τά μάλιστα
κατά τόν παρελθόντα καί τόν τρέχοντα αιώνα, δπότε έξεδόθησαν
έξ ένός μέν σποuδαιότατοι συλλογαl καΙ. μεμονωμέναι κριτικαί έκ
δόσεις

έκκλησιαστικών

συγγραφέων,

έξ έτέρου

δέ σοι!ιαρώταται

συγγραφαί έτιιστημόνων άναφερόμεναι εις την Πατρολογίαν. Έκ
τών δημοσιεuθεισών συλλογών συγγραμμάτων τών Πατέρων καl

έκκλησιαστικών

Migne,

δστις εις

συγγραφέων

161

πληρεστέρα

παρουσιάζεται

ή

τοϋ

τόμους περιέλαι!ιε τούς 'Έλληνας έκκλησιαστι

κούς συγγραφείς μέχρι τοΟ Ι Ε' αιώνος, εις

221

τόμους δέ τούς Λα

τίνους μέχρι τοϋ ΙΓ' αίώνος. Τών "Ελλήνων συγγραφέων τών πρώ
των αtώνων κριτικt)ν καΙ. λαμτιράν εκδοσιν άνέλαι!ιεν ή Άκαδημία
τών έπιστημών τοϋ Βερολίνου.

9.

"Ελληνιστl. έδημοσιεύθησαν α{ έπόμεναι Πατρολογίαι:

Κ. Κοντογόνου, Φιλολογικη καΙ. κριτική ίστορία τών ό:ττό της α' μέ

χρι ε·

έκατονταετηρίδος άκμασάντων άγίων της Έκκλησίας Πα

τέρων καl τών συγγραμμάτων αύτών. Άττοστόλου Χριστοδούλου,
Πατρολογία,

(τfiς δττο[ας έξεδόθη μόνον δ πρώτος τόμος έκτεινό

μενος μέχρι τοϋ

400

μ. Χ.). Άναστασ(ου Διομ. Κυριακοϋ, Έγχει

ρίδιον Πατρολογίας, τιραyματευόμενον τούς κατά τούς έννέα ττρώ

τους

αtώνας

άκμάσαντας

συγγραφείς. Γ.

Δέρ~ου',

Χριστιανικη

Γραμματολογία, της δποίας έξεδόθησαν οί τρεϊς τόμοι τιεριλαμ
ι!ιάνοντες τούς άπό τών συγγραφέων της Κ. Δ. μέχρι καt τοϋ τρίτου
αίώνος &κμάσαντας Πατέρας καi έκκλησιαστικούς συγγραφείς. Δ.

Μπαλάνου, Πατρολογία, περιλαμι!ιάνουσα

τούς

Πατέρας καl έκ

κλησιαστικούς συγγραφείς των όκτώ τιρώτων α[ώνων. Και έκ με

ταφράσεως ύπό τοϋ Νεοφύτου Παγίδα έδημοσιεύθη τό εργον τοϋ
Ρώσου &ρχιεττισκόπου Φ(λαρέτου, δπερ έκ τριών τόμων άποτελού-

-300μενον έκτείνεται μέχρι τοϋ ΙΗ' αίωνος. Τέλος έν τfi Ίστορί'ίΧ της
Βυζαντινης λογοτεχνίας τοϋ Κ. Κρcυμt&άχερ, την δτιοίαν μετέφρα
σεν εις την "Ελληνικηv δ Γ. Σωτηριάδης, τιεριλαμeάνεται ύτιο τόν

τίτλοv «θεολογία» άξιόλογος μελέτη τοϋ Ε. Erlιard, έν τfi δτιοίf!
έξετάζονται οί Βυζαντινοί θεολόγοι άτιό τοΟ ΣΤ' αtωνος καί έξης,

δ δΕ. Κρουμeάχερ έξετάζει τά κατά τήν έκκλησιαστικην τιοίησιν 'Ιtα
ρα τοϊς Βυζαντινοίς.

5.

ΧQια-ιιιιvιχή
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Έχχλflαιιια-ιιχή

..ΑQχιιιολοylιι.

I
'Ότε κατα τόν ΙΖ' αtωvα ~ρχισε νά σχηματίζεται τό μάθημα

1.

της Χριστιανικης καί

έκκλησιαστικης

Άρχαιολογ(ας, περιελήφθη

έν αuτ<t> ποικίλον ύλικόν έκ της χριστιανικt]ς άρχαιότητος. Οί άρ
χαιcλόγοι τοΟ αtωνος έκείνοu ένόμιζον, δτι πάν το fχον σημασίαν

έν τft άρχαιότητι ταuτn ιτιρετιε να συμτιεριληφθfi εις τήν άρτισό
στατον έπιστήμην της Χριστιανικης Άρχαιολογίας. ·εντεϋθεν 'Ιtε
ρισuνέλεξαν έν αύτfi τιάν δ,τι είχε σχέσιν τιρός τόν χριστιανικόν
βίον, τό πολίτευμα, την λατρείαν και τά fθιμα των πρώτων αιώ
νων. Διά της έπιστημονικης δμως διατιραγματεόσεως της Έκκλη

σιαστικης
νικη

•1 στορίας, ~τις δλονέv καθίστατο άρτιωτέρα, tι Χριστια

•Αρχαιολογία

'Ιtεpιωρίσθη εlς τήν lρεuναν

των κατά τήν λα

τρείαν των τιρώτων αιώνων. "Εμενεν έν τοότοις άμφιeολον, έάν τιρός
τήν ·ι στορίαν της χριστιαvικης λατρείας καί των έχόντων άμεσον σχέ·
σι ν πρός αύτή ν δέν θά ιτιρετrε νά σuνδuασθfi και tι ·Αρχαιολογία τοϋ
δικαίου της 'Εκκλησίας καl τοΟ ΧριστιανικοΟ tδιωτικοΟ βLου. Κα
τα την γενικωτέραν ταότην έκδοχήν τοΟ ύτιοκειμένοu της Χριστια
νικης ·Αρχαιολογίας fχουσι σuνταχθfj έκτός άλλων καί τά fργα
των

J. Ch. W. Augusti( 15 ),

καθως καl

'Ιtαρ· fιμίν τά συγγράμματα των Δ. Λάτα (Χριστιανική

•Αρχαιολο

Joseph Bingham( 14 )

καί τοΟ

γία), Νικηφόρου Καλογερά-Φιλ. Πατrαδοτιοόλοu, καί τό λίαν έτιί·
τομοv fργον Γ. Δέρ(6ου.

2. •Αλλa

καί μετa τόν τιεριορισμόν τοΟτον, fι βαθuτέρα καί έ'Ιtι·

στημονικωτέρα έξέτασις τοΟ άρχαιολογικοΟ ύλικοΟ f'ιγαyεν είς τόv
διαχωρισμόν τοΟ

μαθήματος

της Έκκλησ'ιαστικης Άρχαιολογίας

ώς 'Ιtαλαιότερον έξεδέχοντο αύτό, είς τα μαθήματα της

'I στορίας τijς

λατρείας καί της "Περί τά άρχαία μνημεία άσχολουμένης Χριστια
νικης και Βuζαντικης ·Αρχαιολογίας. Και fι μέν

τρείας δυναμένη να συμ"Περιληφθfi

καί

• Ι στορ ία

της λα

εtς την Λειτουργικην δέν

(141 Origines s. antiquitates ecclesiasticae. Έδημοσιεύθη τφ 1710 Άγ·
γλιστί καί μfτFq-Qάσ-6-η εtc: τήν λα"tινικήν ύπό 'tOiί
Η. Grischow εtς 11
τόμους Χαί έν δεuτέρq. έχδόσεL 1751 -1781.
(15) Denkwίirdigkeiten aus der christliche Arcbaeologie, Leipzig 1817 ·

J.

1831.
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μΕ. ν άληθές, οτι ~ ·ιστορία της λατρε{ας των πρώτων αtώνων tνέ
χει έξόχως ίδιαίτερον ένδιαφέρον, διότι κατά τούς χρόνους έκεί
νους 'Ιι χριστιανικη πίστις μετά τελε(ας πρωτοτυπίας έδημιοόργει
μορφ<Χς λατρε(ας καταλλήλους δι' αότήν. Εtναι δμως ώσαUτως ά
ληθές, δτι ~ λατρεία όφίσταται διαρκώς έξέλιξιν καί ώς έκ τοό-tοu
ή ίστορ(α αύτης δέν δύναται να εtναι τιλήρης, έav δέν έκτε(νεται
μέχρι τών Ί')μερών Ί')μών. ΟΟτω

κατά τόν Μεσα(ωνα αί 'Ορθόδο

ξοι άνατολικαι έκκλησ(αι καt είδικώτερον

ft

Ρωμαιοκαθολικη ένε

τόπωσαν τά εtδικά αύτών χαρακτηριστικά έπt τοϋ τελετοuργικοΟ
των. 'Όταν δέ tξεpράγη fι Μεταρρόθμισις πλήρης έπανάστασις έ

σημειώθη και έν τ4> πεδίφ της λατρε(ας καi αί δύο κόριαι μεtερ
ρυθμισμέναι έκκλησ(αι, ft Λουθηρανή και 'Ιι. Καλ<6ινική, άνασυνέθε
σαν τάς λατρείας αύτών προσδώσαντες εις αίnάς μορφάς διαφό

ρους έκατέρα. ΤοΟτο έγένετο

καt έν

τft Άγγλικανικfi λατρείιtt.

'Αλλa καί αl μικρότεραι προτεστ~ντικαί κοινότητες διερρόθμισαν
τά της λατρείας αύτών έλευθέρως καί κατά τάς δογματικάς αύ
τών προϋποθέσεις. 'Εκ τοότου καθ(σταται πρόδηλον, δτι fι ·ι στο
ρία της λατρείας δέν δύναται νά περισρίζηται εις τούς παλαιούς

μόνον χρόνους, άλλά δέον νά έκτείνηται και μέχρις fιμών. Λετιτο
μερt)ς δέ διαπραγμάτευσις της ·ι στορ(ας της λατρε(ας, περιλαμ
<6άνουσα πάντας τοuς λειτοuργικοuς τόπους, καθως καί τά νεώτε
ρα

Agenda

τών προτεσταντών (f\τοι τά τελετουργικά τών προτεσταν

τών), μόνον έν ίδίφ μαθήματι δύναται νά πραγματοποιηθfi. πειθε
ταί τις δέ περί τοότου, δταv λάt&n όπ' δψει τόν δγκον τοΟ τελε
τουργικοϋ όλικοϋ, τοi} έπισωρευθέντος dπό τοϋ τρ{του αιώνος και

έφεξijς, είς τά Αιγυπτιακά, Συριακά, Βυζαντινά, Άμ&ροσιανά, Ρω
μαϊκά, Μοζαρα&ικά, Γαλλικανικά, τυπικά τών διαφόρων αlώνων,
καθώς καί τό πλijθος τών λειτουργικών βι&λ(ων καί τών ποιητικών
Ομνων.

•λπαραιτfιτως

δμως καί έν τfi λειτουργικfi πρέπει νά συμ

περιλαμ<6άνηται σύντομος άνασκ6πησις καί tκθεσις κατά τας κυ
ρίας αύτης γραμμάς της ·ιστορίας της Χριστιανικης λατρείας. Ά
πό τελετουργικijς κυρίως έπόψεως τά άρχαιολογικά προ&λήματα

της λατρε(ας έξετάζει τό άξιόλογον ~ργον τοΟ Κ. Καλλιν(κου

·ο

Χριστιανικός ναός καl τά τελούμενα έν αύτίt)

11

3. Άφ'
'I ωάννου

~ς δμως έποχης έξηρευνήθησαν αί κατακόμ&αι όπό τοϋ
Βαmιστοϋ de Rossi, έκδόντος είς τρεϊς τόμους τό μνημει
ώδες lργον αότοϋ La Roma sotterranea cristίana (1864-1887), i\ρξαν

το δέ γιν6μεναι άνασκαφαi. πρός ώtοκάλuψιν παλαιοχριστιανικών
μνημε(ων κατερειπωμένων, εiλκόσθη

δέ σο&αρώτερον ή προσοχη

τοu νεωτέ.pου έπιστημονικοϋ κόσμου έ1tι τά βυζαντικά μνημεία, -rό

τrροκόψα:ν 'Ιt"pός lρευvαν καί στrουδt)ν όλικόν όmjρξε -rοσο&rφ δα-
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έπιστήμης, τi)ς δπο(ας ή lννοια και τό περιεχόμενον καθωρίσθη κα
τά τήν lννοιαν, ην προσέλα&ε κατά τοuς νεωτέρους χρόνους δ δ
ρος <iρχαιολοy(α, δι' οδ έξεδηλώθη ή έπιστήμη ή έρεuνώσα κατ'
έξοχήν τά μνημεία τijς κλασσικijς &ρχαιότητος (τών Έλλήνων και
Ρωμα(ων), εtτα δέ καί τών μεγάλων λαών τi)ς •Ανατολijς. ΟΟτω
κατά τοuς νεωτέρους χρόνους Χριστιανική

και Βυζαντική άρχαι

ολογ(α καλείται ή έπιστήμη, ή δπο(α σπουδάζει τά παλαιοχριστια

νικά και βυζαντικά μνημεία, δηλαδή τά lργα Άρχιτεκτονικijς, Ζω
γραφικijς, Γλuτιτικijς καί μικροτεχν(ας, δσα παρήχθησαν έν τφ άρ

χα(φ χριστιανικζf) κόσμφ έξ ένός, και έν τ4) τοϋτον διαδεχθέντι
Βυζαντ(φ καί τοϊς λαοίς έν γένει της 'Ορθοδόξου Άνατολijς. Κα
τά τήν νεωτέραν ταύτην lννοιαν τοϋ δρου εtναι συντεταyμένον τό
lρyον τοΟ καθηγητοϋ Γεωργ.

Σωτηρ(ου, τοΟ δπο(οu μόνον δ Α'

άρκοόντως έκτενής τόμος έξοδόθη, δ έξετάζων τά lργα της 'Αρ
χιτε κτονικijς.

4.

Καί έν μεν τft Δύσει τόσον αt προτεσταντικαί δσον καί αt κα

θολικαι Σ χολαι σuμφωνοΟν ώς πρός τά χρονικά δρια της έρεύνης
των μνημε(ων τοϋ Χριστιανισμού έκτε(νοuσαι αότά μέχρι τοϋ lτους
τοϋ θανάτου τοΟ Πάπα Γ ρηγορίοu Α'

(604),

καθόσον μετ' αότόν

άρχονται κυρίως οί μέσοι αtώνες τijς Δόσεως. ·aς πρός τήν Όρ

θόδοξον δμως θεολοyίαν όρθώς δ Γεώργ.

Σωτηρίου παρατηρεί,

δτι δέον αδτη έν τfi Χριστιανικft 'Αρχαιολογ(C?: νά περιλά~Ό και τόν
ΙΗ'. αtώνα, λόγφ τοϋ δτι ή 'Ανατολική Έκκλησ(α παραμένει πι
στή είς τήν παράδοσιν της άρχα(ας Χρισ'tιανικης τέχνης.

Οδτως α) ή ·Αρχαιολογία ή καθοριζομένη ώς Παλαιοχριστιανι
κή ~ καί άπλώς Χριστιανικη έρευν~ τά χριστιανικά μνημεία ό.πό
τijς έμφανίσεως τοΟ ΧριστιανισμοΟ μέχρι των χρόνων τοΟ ·ι ουστι

νιανοϋ. Πρόκειται δηλαδή περί περιόδου, ή δπο(α δέν είναι διά
τήν τέχνην δ,τι κατάrτιν θά όνομάσωμεν Βυζαντινήν, διότι ifλλα κυ

ρίως κέντρα δημιουργοΟν αύτήν, δπως ή Παλαιστ(νη, ή Αίγυπτος,
ή Σ υρ(α καl πρό πάντων ή Μ. 'Ασία. •Η Παλαιοχριστιανική αδτη

1tερίοδος θά ~δύνατο νά κληθft καί άπλώς Χριστιανική, διότι έν
αότft έξετάζονται τά μνημεία της μιας καl άδιαιρέτοu Έκκλησ(ας,
~το ι τοϋ έν τfi ·Α νατολft καl ή1 Δύσει ένιαίου χριστιανικοΟ κόσμου.

β) Ή δΕ Άρχαιολοyία ή καθοριζομένη ώς Βυζαντινή έρευν~ τά
μνημεία της τέχνης, ή δπο(α διεμορφώθη άπό τοΟ ~κτου αιώνος,
~τοι άπό τοϋ ΊουστινιανοΟ

(t 565) μέχρι τijς άλώσεως της Κων

σταντινοuτιόλεως όπό τών Τούρκων, μεθ' οϋς έπακολοuθεί ή λεγο

μένη Μεταeυζαντινη περίοδος. 'Από τοϋ Ίουστιv\.ανοϋ ή χριστιανι
κη τέχνη κοιτίδα πλέον ~χει τό Βυζάντιον, είς τό δποίον βαθμηδόν

σuγκεντροϋνται αt πνευματικαl δυνάμεις τfις Άλεξανδρε(ας, Άν
τιοχείας κλ1τ. και καθ(σταται τοϋτο τό μόνον κέντρον, άφ' δτοu οι

., Αραeες

κατέστρεψαν τά μεγάλα έλληνικά κέντρα της τέχνης, τά:
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νιστικflς 'Ανατολflς διωχετεόθη τώρα εις τήν Κωνσταντινοότrολιν, f)
δ'Ποία τοϋ λοι'rtοϋ d:τrο~α{νει

νικης τέχνης. Ή

f)

'Πρωτο'Πόρος της καθόλου χριστια

Βυζαντινή τέχνη μεταδιδεται άκολοόθως εις τά

Βαλκάνια καί την Ρωσ(αν καl ώς έκ τούτου τά μνημεία και τών
χωρων τούτων δέν εtναι ~ξω τών δρίων της Βυζαντιvης 'Αρχαιο
λογίας. Ώσαύτως

f)

Χριστιανική και Βυζαντιvη

•Αρχαιολογία

'Πα

ρακcλοuΘεϊ καl τά μνημεία της Δύσεως μέχρι κι:>ρίως τοϋ σχίσμα
τος, οtα τά μνημεία της Ρα~έννης, μετά τό σχίσμα δμως tι -rέχνη

της Δύσεως διαμορφοGται διάφορος, μάλιστα δΕ ά'rtό τοϋ 13ου αt
ώνος. 'Εννοείται δμως, δτι δΕν παραλείπει αδτη καt τά μετά τό
σχίσμα μνημεία της Δύσεως, εtς τά ό'Ποία tι Βuζαvτιvη έπ(δρασις
εtναι καταφανής.

5. Κατα ταϋτα τό 'ΠΕριεχόμενον της Παλαιοχριστιανικης καί 'Βυ
ζαντινης 'Αρχαιολογίας σuνιστώσι τά d:ρχαία χριστιανικά καi βυ
ζαντινά μνημεία, f\τοι τά έ'Πιτεύyματα της Παλαιοχριστιανικijς καl

βυζαντιvfiς τέχνης εtς την Άρχιτεκτονικήν, Γλυmικήν, Ζωyραφικήν,
Βιοτεχνίαν και Μικροτεχνίαν, δι· ών λαμ~άνομεν yνοοιν της τέ
χνης τών έποχων τούτων και κατανοοϋμεν πληρέστερον τήν λατρε(αν
και τόν χριστιαvικόν έν γένει 'ΠΟλιτισμόν. Διακρ(νομεν δ' tν αόήj

τρείς περιόδους. α) Την Παλαιοχριστιαvικήν, τήν μέχρι τών χρόνων
τοϋ ΊουστινιανοΟ έκτεινομένην· β) Τήν κυρίως Βυζαντινήν, ά'Ιtό τοϋ
Ίουστινιαvοϋ μέχρι της Άλώσεως

(1453

μ.Χ.) και γ) Την Μετα~υ

ζαvτινήν την άπό της άλώσεως μέχρι τέλους τοϋ 1θου αtώνος. Καί

ή μεν Παλαιοχριστιαvικη e(x ήδόvατο νά ίιποδιαιρεθfi 1) είς τήν
ά'Π' d:ρχης μέχρι τοΟ Μ. Κωνσταντίνου
καί

2)

Ή δΕ κυρίως Βυζαντινή 'ΠΕpιλαμ~άvει

.

(330)

'ΠΕρίοδον τώv διωγμών

εtς τήν d:πό τοϋ Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τοϋ ·ιουστιvιανοϋ.

το ι τοuς ά'rtό τοϋ τέλους τοϋ Σ τ I

1)

τήν 'ΠpωΤο~υζαντιvην,

μέχρι τtλους τοϋ θ,

(περίοδος μετα~ατική, διαμόρφωσις ναών, εικονομαχία) και
δευτέραν Βυζαντινήν, flτοι άπό τοϋ τέλους τοϋ θ'

της άλώσεως της Κωνσταvτινου'Πόλεως (θ I

-l Β,

f\·

αιώνος

2)

τήν

αίώνος μέχρι

αιώνος Μακεδόνων

Κομνηνών, ΙΓ'-ΙΕ' αlώνος Παλαιολόyοι). Ή Μετα~uζαντιvη 'Περί
οδος έκτε(νεται d:τrό της άλώσεως της Κωνσταντινοu'rtόλεως μέχρι

της Έλληνικης έ1tαναστάσeως καl έξετάζει τά μνημεία των έλληνι
κων χωρων, τών μονών και τών έλληνικών κοινοτήτων τοϋ έξωτε

ρικοϋ

(π.χ. Βενετίας) καί τών Βαλκανικών χωρών, Σερ~ίας, Βουλ

γαρίας καί Ρουμαν(ας

6.

Πολλα'Ιtλαί εtσιν α[ ώφέλειαι, α( έκ τοϋ μαθήματος της Χρι

στιανικης ·Αρχαιολογίας 'Πpοερχόμεναι καί ά'π:οδεικνύουσαι τήν χρη

σιμότητα αότοu.

At κuριώτεραι τούτων εtναι αι έξης:
Παρακολουθεί την χριστιανικην τέχνην, τi]ς ό'rtο{ας καταδεικνύει
την μεy(στην d:ξ(αν και καθ· έαuτήν και !ν σχέσει πρός την λα
τρε(αν. ·Αναλύουσα δηλαδη τήν μορφήν καl τό 'Περιεχόμενον της

-304χριστιανικflς τέχνης έμφανίζει τό μεγαλείον αότfjς, &ιτερ lγκειται
είς την δύναμιν της έκφράσεως τοϋ πνει>ματικοϋ κόσμου, τοϋτο δέ
άποτελεί την εlδοποιόν διαφοράν, την διακρ(νοuσαν αότην άιrό τίjς
τέχνης της κλασσικης d:ρχαιότητος και της 'Αναγεννήσεως. 'Εξ έ
τέροu σuμι!ιάλλει τα μέγιστα είς την γνώσιν της έξελικτικης δια
μορφώσεως τijς λατρείας. 'Ερμηνεύουσα δflλα δfj -rά μνημεία σuν

-rελεί είς κατανόησιν της λα-rρείας, διό-rι οι λατρευ-rικοι λόγοι ύ
παγορεύοuν συνήθως την μορφην της τέχνης. Σ uyχρόνως δέ ά'Πο·

δεικνύει καt την ένό-rητα τοd παλαιοχριστιανικοϋ καt βuζαντινοΟ
βίου, τό συνεχές και κατά τάς θεμελιώδεις αότοϋ γραμμάς d:διά·
φθορον της λατρείας καt διαπιστοί την έν τ<f> ~μετέρφ fθνει παρά
τας τόσας τιεριπετείας αύτοϋ

διατήρησιν

άλωι!ιήτοu της 'Ιt{στεως

είς την άρχαίαv παράδοσιν της «μι<Χς, άγ(ας, καθολικflς και d:τιο·
στολικfjς Έκκλησ(ας».

7.

·Ως πρός δέ τας πηγας της Χριστιαvικijς 'Αρχαιολογίας θά

~δύναντο να διακριθώσιv αδται είς έμμέσ.οuς καί άμέσους. Καt !μ·
μεσοι μέv mιγαι εtναι αί δια την ·ι στορ(αν της λατρείας δuνάμεναι
νά χαρακτηρισθώσιν έν πολλοίς ώς lfμeσοι, f\τοι:
φη και ~ παλαιοτέρα έκκλησιαστικf) γραμματεία·

1)
2)

Ή Άγία Γρα
Τά d:τιόκρuφα

εύαyγέλια (ίδ(CLΧ τό Πρωτευαγγέλιον τοϋ Ί ακώ~οu), αt άπόκρuφοι
Πράξεις των 'Αποστόλων και τά λοιπά ψευδεπίγραφα·
τυρολόγια

3)

Τά μαρ·

(ώς τό Hieronymianωn και τό

οί β(οι άγ(ων (Μηνολόγια, Συναξάρια,

Depositio martyrum) καt
τό Liber pontificalis Roma-

nus)' 4) Τα λειτουργικά βι~λία (Λείτουργικαt δέλτοι, eόχολόγια,
5) Τά όδοιπορικα (itineraria), f\τοι ταξeιδιωτικαι πeριγρα

τυπικά)·

φαι εόσει!ιών 'Προσκυνητών, οtον τό της Μαυριτανfjς Αtθερ(ας·

6) At

βυζαvτιναι «έκφράσεις», ~τοι περιγραφαl έξεχόντων μνημε(ων (πρ~λ.
Προ κ όπιον διάκοvον, ΠαΟλον Σ ιλεντιάριον, Ψeυδοκωδινόν, Ρόδιον,

Μeσαρίτην) ·

Τά λεγόμενα

7)

καt 'Ιtεριγραφαι

mirabilia, f\τοι θαυμασταί άφηγήaεις

μνήμείων πόλεων, χρησιμεόουσαι

κατα -rouς μέ

σους αtώνας ώς εtδός τι ·οδηγών πόλεων.

•· Αμεσοι

δέ τιηγαι eα ήδόναντο νά χαpακτηρισθώσιν

1)

Αότα τά

χριστιανικά και βυζαντινά μνημεία, τά σωζόμενα~ δι' d:νασκαφωv
έρχόμενα είς τό φως, καθώς καt τά μνημεία ζωγραφικijς, yλυτιτι
κης κλπ.

2)

τα χριστιανικα μουσεία και αι διάφοροι σuλλογαι

χριστιανικών καί βυζαντινών

κειμηλίων,

είτε εις

μονάς, είτε εις

θησαυροφυλάκια μεγάλων ναών, είτε εις χείρας φιλοτέχνων ιδιω
τών καί

3) At

συλλογαl τών χριστιανικών και βυζαντινών έπιγρα

φών

(Corpus inscrίptionum Graecarωn
Graecae), καθώς και τα χρuσό~οuλλα

και τό νεώτερον

lnscriptiones

και πατριαρχικά σιγ(λια και

μολυι!ιδόι>ουλλα.

8.

Ώς πρός δέ τaς σχέσεις τijς Χριστιανικijς 'Αρχαιολογίας πρός

-rάς λοι'Ιtας έπιστήμας και τa liλλα μαθήματα της θεολογίας θά

1ταpετηροGμεv, δ-rι αδτη ώς άρχαιολογική έ1tιστήμη συνδέεται 1)

-305πρός την κλασσικήν Άρχαιολογ(αν·

2) πρός τήν Άρχαιολοy(αv

των Έλληνιστικων χρόνων και 3) προς τήν Ρωμctίκήν •λρχαιο
λογίαν. Ώς ίστορική δέ καί θεολογική έτιιστfιμη συνδέεται 1) πρ«
τήν 'Εκκλησιαστικήν Ίστορίαν· 2) πρός τήν Βυζαντινήν ·ιστορ(αν·

3) πρός τήν !κκλησιαστικήν καθόλου και Βυζcχντι\fiιν Γραμματολο
γίαν· 4) πρός τό Κανονικόν δ(καιον· 5) πρός τήv •Αγιολογίαν καί
6) ίδιαίτατα πρός τήν λειτουργικήν.
·

9. 'Ως πρός δέ τήν ίστορίαν καί βιflλιοyραφίαν 'tί\ς Χριστιανικης
καt Βυζαντινης 'Αρχαιολογίας δύναται

τις

νc:Χ πληροφορηθft διά

πλειόνων έν τ<tJ μνημονεuθέντι σuγyράμματι τοϋ Γ. Σωτηρ(οu (σελ.

σημειοϋμεν δέ καt ήμείς ένταϋθα έλάχιστά τινα. 'Αλματώ

1-25),

δεις προόδους έπε τέλεσε ν ή Χριστιανική καt Βυζαντι\fiι

•Αρχαιολο

γία άπό τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος αίώνος, δπότε διά των άνα

σκαφωv ~ρχισεν ή

σύντονος καί έπιμελής έξέτασις τών παλαιο

χριστιανικων καί βuζαντινων μνημείων είς τάς Σχολάς των ξένων

Πανεπιστημίων όπό
χνης,

καλλιτεχνων

άρχιτεκτόνων,

φιλολόγων,

ίστορικων της τέ

καί έν γένει χριστιαvολόyων. Πολλά κατόπιν

τούτου έδημοσιεύθησαν εργα, έκ των δπο(ων τά κυριώτερα εtναι

τά έπόμεvα: Μ a r u c c h i, Manuale di archeologia ·christiana (1908),
C h ο i s Υ, L' art de batir chez les Byzantins (1883), S t r y g ο w s k i,
δστις έδημοσίευσε πολλά, ίδίctt δέ τc:Χ lρyα Ursprung der christlichen
Kirchenkunst καi. Orien oder Rom '1 D a 1 t ο n , Byzantine Art and
Archaeologie (1911), ·c h. D i e h 1, Manuel d• art Byzantin (1926)
είς δύο τόμους,
G. Μ i] Ι e t, Recherches SUΓ ι· iconographie de ι·
έvangίle (1916), G r a b a r, Mart~·riwn κλπ. 'Εν •Ελλάδι δ Γ. Σω

τηρ(ου έκτός τοϋ μνημονευθέντος «ργου τοϋ άναφερομένσυ εις τήν
Χριστιανικήν Άρχιτεκτονικήν έδημοσίεuσε καl πολλάς έπί μέρους
έρyασίας. ·αοαύτως καί οί •λναστ. Όρλάνδος καί Ξυγγόπουλος.
Διά τάς νεωτέρας δέ προόδους τοϋ μαθήματος βλέπε Κ. Καλοκύ~

ρη,

Νεώ'tεροι πρόοδοι της Χριστιανικης καl Βυζανrινijς Άρχαιο

λογ(ας, δ-που έξετάζεται τό θέμα της καταγωγης της Χριστιαvικης
τέχνης.

8. •Εκκληιιι.α.ιι-rι.χfι
1.

Ή

Ζ-rcι-rι.ιι-r&Ηfι I} Κcι-rcιιι-rα-rι.Ηιj.

'Εκκλησιαστική

στατιστική

έξετάζει

τόν έκκλησιαστικόv

βίον έν τfi δΧότητι αότοΟ, διαφέρουσα της Έ κκλησιαστικης ·ι στο
ρίας κατό: τό δτι έκείνη μέν ένδιατρίflει κυρίως περί τόν έκκλησια
σηκόv βίον τοΟ παρελθόντος, έν4> fJ Στατιστική ciσχολείται μάλ
λον περί τόν παρόντα έκκλησιαστικόν βίον, οδσα έπισtήμη, f\τις

lχει ώς όποκείμενοv αότijς τήν περιγραφήν της έν τφ παρόντι κα

ταστάσεως τοϋ δλοu έκκλησιαστικοϋ βίου. Έπειδή δέ δ έκκλησια
στικός βίος δέν άvεπτύχθη πcχνταχοϋ δμοιομόpφως, άλλά: κατά: τρό

'Ιtοuς παραλλάσσοντας παρά 'tαίς διαφόροις χώραις, είς aς δ ΧριΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕ/λ

ΤΗΣ

θΕΟλΟΓΙλΣ
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ΣτCΧ't'ιστικη

έρευν~ τον ποικιλό

μορφον έκκλησιαστικόν β(ον τών πολλών καl διαφόρων κατά τό
πους έπt μέρους 'Εκκλησιών.

2.

Έπειδη δέ tνα σχηματισθfi γενικόν συμπέρασμα περί τοϋ κα

θόλου tκκλησιαστικοΟ β(ου τοϋ παρόντος, δέον πρώτον νά έξετα

σθfi

ft

κατάστασις τών tπί μέρους tκκλησιών, διά τοϋτο τό Είδι

κόν μέρος της Σ τατιστικijς, εις τό όποιον έξετάζεται ή κατάστασις

τών tπί μέρους έκκλησιών, δέον νa προτάσσηται τοϋ Γενικοϋ, είς το
δποίον έκ τών στοιχε(ων, τών γνωσθέvτων εις τό Ειδικον μέρος,
θά συναχθώσι συμπεράσματα γενικά, άναφερόμενα είς την καθό

λου έκκλησιαστικην κατάcΠασιν. 'Όταν δέ λέγωμεν έπί μέρους Έκ
κλησ(ας, δέν πρέπει να βασιζώμεθα κυρίως 4πί γεωγραφικών δ

ρlων δια τόν καθορισμόν αύτών,

μολονότι καί ταϋτα δέν πρέΠΕι

δλως να παρορώνται, άλλ' έπί τών διαφορών καt τijς ποικιλίας
τών τijς π(στεως δμολογιών. Οδτω τό

Είδικόν μέρος της

Στατι

στικjjς ένδε(κννται νά στηριχθfi πρώτον έπί της διακρίσεως των δόο
μεγάλων έκκλησιαστικών συμπλεγμάτων, τοϋ της Άνατολjjς τ.

l.

καί τοϋ της Δύσεως, ~ τijς 'Ανατολικijς Έκκλησ(ας καί τijς Δυ
τικijς. Έντείίθεν τό μέν πρώτον τμijμα τijς Στατιστικfjς θa άvαφέ
ρεται εις τας 'Ορθοδόξους έκκλησ(ας της "Ανατολης, ~τοι τών τεσ
σάρων ·ελληνικών Πατριαρχε(ων, καί τών tπί μέρους έκκλησιών

τijς Ρωσ(ας, τijς Σερ~(ας, της Ρόυμανίας, της "Ελλάδος, τijς Βουλ
γαρ(ας,

καθώς καί τών παρά ταίς

Όρθοδόξοις έκκλησίαις σχι

σματικών παραφυάδων, τό δέ δεύτερον τμfiμα θά έρευν~ την κα
τάστασιν τών έκκλησιών τijς Δόσεως, ~τοι της Ρωμαιοκαθολικης

έκκλησ(ας καί των tκ ταύτης προελθοuσων Διαμαρτυρομένων έκ
κλησιών, tδ(ιtt τijς Λουθηρε(οu, της Καλ~ινικης, τijς ήνωμέvης Εύ

αyyελικjjς καl "Αγyλικανικjjς, εtτα δέ και τών πολυσχιδών προτε
σταντικών αιρέσεων. "Εκάστη tκ των tκκλησιών τοότων δέον νά
περιγράφηται κατα τά γεωγραφικά δρια και την ~κτασιν αύτίiς,
κατά τaς τοπικάς καl έθνικάς συνθήκας τijς δπάρξεώς της, κατa

την σχέσιν αύτijς πρός την άρχικην αί>τών διδασκαλίαν, κατά την
ίδιάζοuσαν μι~ έκάστn τούτων χροιάν τijς θεολογί~ς αuτης, κα·
τα τό πολίτευμα αύτijς καί τάς πρός την Πολιτείαν σχέσεις της,
κατα την μορφην τijς λατρείας, κατa την έπ(δρασιν flν tι λατρε(α
lσχεν έπί τοϋ έκκλησιαστικοϋ βίου και tν σχέσει πρός τήν θέσιν

και την μόρφωσιν τοϋ κλήροu, κατά τόν βαθμον και το Uψος, εις δ

εδρ(σκεται ή ftθικη στάθμη τijς έκκλησίας ταίiτης καί κατα την
στάσιν ην lλ~εν fναντι τοϋ γενικοί) και κοσμικοί) πολιτισμοϋ.

3.

Άφοϋ οδτω χαρακτηρισθώσι καt άντιπαρα~ληθώσι προς άλ

λήλας πCiσαι αδται αι έπl μέρους έκκλησ(αι, συνάγονται εtς το
Γενικόν μέρος στατιστικά συμπεράσματα έν σχέσει προς τήν γε
νικην κατάστασιν τijς "Εκκλησίας κατά τόν παρόντα χρόνον.

Ot.S·

τως εις το γενικόν τοϋτο μέρος έκτ(θενται ή έξάπλωσις τοϋ Χρι-

-307στιανισμοϋ άπο τόπου εtς τόπον, το ένδιαφέρον δπερ έπέδειξαν αt
διάφοροι έκκλησίαι έν τ<;> lργφ της tερα1t0στολης, 'ι'ι σχέσις τοϋ
ΧριστιανισμοΟ προς τάς μή χριστιανικάς θρησκευτικάς κοινότητας,

'ι'ι στάσις τών διαφόρων έκκλησιων προς άλλήλας, είτε έχθρική εί
τε φιλική όπf\ρξεν αt.Sτη, 'ι'ι tσχι)ς καί το κϋρος, δπερ διατηροϋσιν

έν τ<;> παρόντι τά σuμ~ολικά βι~λία και αι δμολογίαι παρ' έκάστη

των έκκλησιων, 'ι'ι καλλιέργεια και

"'

διαμόρφωσις της θεολογικης

έπιστήμης, 'ι'ι διαμόρφωσις τοϋ πολιτεύματος καί της λατρείας, δ
χριστιανικός πολιτισμός ώς γενικόν ιστορικόν γεγονός lν σχέσει

πρΟς τον έκτός τοΟ Χριστιανισμοϋ πολιτισμόν. Έκ πάντων τούτων
'ι'ι

Στατιστική

είς

το γενικόν

της

μέρος

θά

σuναγάγτι

περιε

κτικήν τινα εtκόνα δεικνύουσαv την σημερινήν κατάστασιν της Έκ

κλησ(ας ώς συνόλου. Καt ώς τελικον αότης συμπέρασμα εtναι νά
δείξn ή Στατιστική κατά πόσον fι βασιλεία τοϋ θεοϋ έξ(κετο κατ'
lντασιν καt lκτασιν είς τήν ίστορικήν της πραγματοπο(ησιν. Καθ'

δ ν. χρόνον 'ι'ι

Στατιστική λαμ~άνει τό όλικόν αότf\ς κuρ(ως άπο

τήν Έκκλησιαστικην ·ιστορ(αv,

εtναι

συγχρόνως

προπαρασκευή

διά τήν 'Εκκλησιαστικήν Ίστορίαv της έσχάτης περιόδου, καθ' δ
σον περιγράφει τό έκκλησιαστικόν παρόν, τό όποίον τε(vει νά κα·

ταστft παρελθόν. Μεγαλuτέραν δμως σπουδαιότητα ένέχει ή Σ τα

τιστική διό: την Πρακτικήν θεολογίαv, διότι παρουσιάζοοσα την
παροϋσαv κατάστασιν της "Εκκλησίας παρέχει άξιολογωτάτας πλη·

ροφορίας καί liγει ε[ς συμπεράσματα άναγκαιοϋντα εtς την βελ
τίωσιν της θεωρίας τijς Πρακτικης θεολογίας.

4. Έκτος δμως τηc; Γενικης Σ τατιστικijς, δύνανται νά σuγγραφώ
σι καί εtδικαί Στατιστικαί μίαν καί μόνην έκκλησ(αv έξετάζουσαι,

αίτινες εtναι έξαίρετα βοηθήματα διό:

την

Γενικήν Σ τατιστικήν.

Κυρίως δέ τοιαϋται Εtδικαt Στατιστικαl συνεγράφησαν έν τfi "Ε

σπερι~. τijς Γενικης Σ τατιστικijς τυχούσης liχρι τοϋδε μικρcΧς -προσο
χης. Έκτων συγγραφέων, τών άσχοληθέντων περί τήν Συμ~ολικήν

όπf\ρξαν τινές, οtτινες στοιχιία εtδικijς Στατιστικijς περιέλα~ον έν
τfi διαιτραγματεύσει της Συμ~ολικης διδασκαλίας μιίiς έκάστης
των έπί μέρους έκκλησιων. Πρώτος δέ δμιλήσας περί Στατιστικi}ς
όπf\ρξεν δ Schleίermacher, δστις διά πρώτην φοράν tνέταξε τό μάθη
μα τοuτο εις τό σύστημα της θεολογίας.

7.

·Α,ιολοylιι.

1. Έκ της Έκκλησιαστικης ·ιστορίας, tδίttt άφ' δτου οί Βολλαν
δισταt ~ρχισαν νά πεpισυλλέγουv καί νά δημοσιεύουν εις έ~δομή
κοντα περίπου όγκώδεις τόμους τοος βίους των 4γ(ων όπο τήν έ'Ιtι
γραφήν

Acta sanctorum

καί το περιοδικόν αότών

Analecta Bollandi-

ana, ά'ιτεσn:άσθη διαμορφωθέν ε[ς ίδιον μάθημα καl \') Άγιολογία.
Διατρ(6ει δέ ~ •Αγιολογ(α κυρ{ως καί ε[δικώτερον περί τούς β(ους

-308τών μαρτύρων, των δμολογητων "καt "Πάντων των d:y(ων, σπουδά
ζουσα τάς άπ' αύτοϋ τοϋ δευτέρου αιωvος καt μετέπειτα χροvολο
yουμένας άφηγ~σεις των μαρτυρίων,

άτινα κατά τούς

διωγμούς

ύπέστησαν οί έμμε(ναντες εtς τήν πρός τον Χριστόν π(στιν μάρτυρες

καί δμολογηταί, καθώς καi τούς βίους των δσίων καί των ότtό τi]ς
Έκκλησ(ας άναyνωρισθένrων d::y(ων. Γενικώτερον ομως

f)

'Αγιολο

γία ώς περιλαμ~άνουσα τον περί των άγ(ων λόγον δύναται νά έπεκ

ταθfi και εtς τtcXv δ,τι άφορ~ εtς τούς άyίοuς έξετάζοuσα και τό πώς
έξ d::ρχijς !ξεδηλώθη ή τιμ1) καί δ σε(6ασμός τών πιστων πρός τε τούς

.άθλητάς

της πίστεως και τούς δσίοuς και έν άγιότητι τόν βίον αό

τών τελεuτ~σαντας διά τε τοϋ έορτασμοΟ της έπετε(οu τοϋ θανάτου
των καί διά της άνεγέρσεως ναών καί μαρτυρίων ό:φιερωμένων εtς
αύτούς καί διά της εύλα~οϋς περισuλλογης καt τιμfjς των ιερών
λειψάνων των. ·Όταν δΕ ληφθfi όπ' δψιν, δτι ~δη άτt' αύτών σχεδόν
των πρώτων χρόνων τοΟ βίου της Έ κ κλησίας έξεδηλώθη βαθύς δ
σε~ασμός πρός τούς μάρτυρας της πίστεως, ώς έμφα(νεται καί έκ
τοϋ μεγάλου κοπετοϋ, δν έπο(ησαν οι εύλαδώς συyκομ(σαντες τόν

πρωτομάρτυρα Στέφανον (Πράξ. η'

2),

άλλά καί έκ τfjς πρωϊμω

τάτης περιγραφης τοϋ μαρτυρίου τοΟ Πολυκάρτιου, έπί πλέον δΕ
καί δτι μετ· ά-ιτλήστου ένδιαφέροντος οι πιστοί fικροώντο τάς περι·
γραφάς καί άφηγήσεις ταύτας, των δπο(ων

f) άνάγνωσις εΙσήχθη

καl εtς τήν λατρε(αν, δύναται νά άνrιληφθfi, δποίος πλοϋτος άγιο

λογικοϋ ύλικοϋ σuνεσωρεύθη
άναγκα(α ύτάίρξεν

f)

διά:

μέσου

των αtώνων και πόσον

σπουδή τοϋ ύλικοϋ τούτου καl δι' εtδικοΟ τοu

ίστορικοΟ κλάδου μαθήματος. Οδτω προfiλθε τό μάθημα της d::γι
ολογ(ας.

2.

Πηγαl τοϋ μαθήματος τούτου εtναι α) τά λεγόμενα Μαρτύρια, ~

τοι περιyραφαί όπό αύτοπτων των περιστατικών, όπό τά όποία οι
κατά τάς διαφόρους τοϋ ρωμαϊκοϋ κράτους πόλεις έμαρτύρουν τήν

π(στιν αύτών εtς τόν Χριστόν καl έθανατοϋντο διά σκληρών ούχl
σπανίως βασάνων οι έμμένοντες εtς αύτήν πιστο(. 'Ήδη, ώς εtπομεν,

f) Έκκλησ(α τijς Σμύρνης άποστέλλει άφfιγησιν τοϋ έν !τει 150 έπι·
συμ(6άντος μαρτυρίου τοϋ έπισκόπου αύτfiς Πολυκάρπου πρός τήν
έν Φιλομηλιφ Έκκλησ(αv κατ' αtτησιν αϋτης. Τοιαϋται d:φηγήσεις
έκυκλοφόρησαν πολλα(, δ Εύσέ(6ιος δέ διέσωσε συλλογ~ν τινα όπό
τόν τίτλον «Περί των έν Παλαιστίντι μαρτuρησάντων:..
β) Εtτα τά άπό τοϋ τέλους τοϋ δευτέρου αιώνος κυκλοφορήσαντα

•Απόκρυφα, τά έξιστοροϋντα tδίQ: τάc; Πράξεις τl>ν •Αποστόλων,
οtαι αt «Πράξεις Άνδρέ.οο και .Ματθ(α εtς τήν πόλιν των d:νθρω·
ποφάyων» και τά όποία έξέδωκεν δ C. Tischendorf ( Acta Apostolorιun

Apo('rypha, Lipsiae 1851),

εtτα δέ και δ Bonnetι.

γ) Βίοι &γίων καί συναξάρια, άτινα ά1τ' αύτοϋ τοϋ τετάρτου αι
<";)νος fιρχισαν νά κυκλοφοροΟν, τινά τών δτtο(ων συνεγράφησαν καt

ύπο μεγάλων Πατέρων, ώς δ βίος τοί} μεγάλου Άvτωνίου ότtό τοϋ

-309μεγάλου 'Λθανασ[ου, και οί βίοι Μαρίας της Αtγuπτ(ας και Κύρου
και ·ι ωάννου ύπό τοu Σ ωφ'ρονίου ·ι εροσολύμων, /fλλων δέ 6γίων
ύπό

Κυρ(λλου τοϋ

Σ κυθουπόλεως, συγκαταριθμοΟνrαι προδήλως

και τα&rα εις τάς '!Ulγάς της Άγιολογ(ας.
δ) Έπι πλέον εις τάς 1t11γάς ταύτας έντάσσονται και έγκωμιαση

κοι λόγοι και έ-ίτιτάφιοι εις μάρτυρας και 6γίοuc;, μάλιστα οι ύ1tό
μεγάλων Πατέρων, οtοι δ μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος δ Νύσσης
και Γρηγόριος δ θεολόγος, έκφωνηθέντες.
ε)

Εtτα τά εις λειτουργικi)ν χρi}σιν εισαχθέντα εις τά Μηνολό

f\ και πλειόνων έξιστο
μάρτυρα f\ δσιον f\ άyιον.

για σύντομα συναξάρια, έν οtς δι' όλ(γων
ροϋνται τά κατά τόν έορταζόμενον

στ) Τέλος δέ και διάφοροι σχετικαι έπιγραφαί, οtαι αt εtς τούς έν

ταίς Καταιι:όμ(δαις τάφους, καθως καί έγκατε01tαρμέναι καθ' ltπα
σαν την Χριστιανικην Γραμματείαν πληροφορ(αι, άποδε(κνuνrαι χρη

σιμώτάται είς τaς 1tEpι την "Αγιολογ(αν σ1t0υδάς.

3.

Δεδομένου έν τούτοις, δτι δ θαυμασμός καί fι εύλά(6εια, "ι πρός

τοος μάρτυρας, άλλά και ή πρός τούς δσ(ως βιώσαντας μοναχοUς

καί πρός ποιμένας ύπέρ τοΟ ποιμν(ου αότi3ν έξαναλώσαντας τόν βl
ον αύτών, φuσικόν ~το, tvα γένηται και πηγη δημιουργίας πολλων
περι τα σεπτά. πρόσωπά των θρύλων, ύπό μεταγενεστέρων δέ πολ
λαι άδέσποτοι φf\μαι παρεισήχθησαν εις τά παλαιότερα συναξάρια,
έπί πλέον δΕ ούχί σπανίως μεγάλη χρόνου ά'πόστασις παρενέπιπτε
μεταξύ τοϋ θανάτου των έξιστορουμένων 6γ(ων και της συγγραφης
τοΟ βίου αότων διευκολύνοοοα την παρεισαyωγήν τοιούτων θρύλων,

ή tστορικη μέθοδος της Άγιολογ(ας μάλιστα και κατ' iξοχήν δέον
να χρησιμοποιfi την κριτικήν, λελογισμένην πάντως και ούχι εtς ά
κρότητας έκτρεπομένην.

4.

"Όσον δέ άφορ~ εις την κατάταξιν τοΟ ύλικοϋ της Άγιολογίας,

αΟτη θa f)δύνατο νa σuντελεσθfi διαιρουμένης της •Αγιολογίας εις
δύο περιόδους. ·Η πρώτη έξ αύτων θά f)δύνατο νά περιλά&n οό μό
νον τούς χρόνους των διωγμών, εις τούς δπο(οuς άνσ:φέρονrαι τά

Μαρτύρια, άλλΟ: και τούς χρόνους των μεγάλων Πατέρων, των δι'

έγκωμιαστικων λόγων διαγραψάντων τάς είκόνας των ύπ' αότών
έγκωμιασθέντων η καί- έξιστορηθέντων άγ(ων. •Η δεuτέρα δέ περί

οδος θa f)δύνατο να περιλά&n τούς μετά τόν θάνατον τοΟ Χροοο

σrόμου και έξf\ς αιώνας.

5. Τό μάθημα τf1ς •Αγιολογίας, iδρuθε(σης και παρ' ~μίν εtδικης
δι' αότό και τήν "Υμνολογίαν ιδρας έν τft θεολογικfi Σχολfi, διδά
σκει άπό τινων έτων δ καθηγητης

Άνδρέας Φυτράκης,

δστις και

σuνέγραψεν άξιολόγοuς ιπι μέρους διατρι&c:Χς σχετιζομένας πρός
τό μάθημα.
6. •Η •Αγιολογία άποσπασθείσα έκ της Έκκλησιαστικijς Ίστορ(·

ας lχει προδήλως στενήν σχέσιν πρός αότήν, καθως καl πρός τi)ν
Πατρολογ(αν, τήν έξετάζοuσαν πολλούς έκ των Πατέρων, οtτινες

-310συνέγραψαν β(ους dγ{ων, καθως συγγράμματα παλαιά, ~τοι τά Μαρ
τύρια καί 'Απόκρυφα, τά άποτελοϋντα πηyάς τοΟ μαθήματος τού
του. Οόχί cbιευ σχέσεως άρκούντως . στενης εΟρηται και πρός τήν

Λειτουρyικήν καί τήν Ύμνογραφίαν, λόyφ τοϋ δτι, ώς f\δη είπομεν,
t~ορφώθη ένωρίς εtδος συναξαρ{ων λειτουργικών, άναγινωσκομέ
νων έν τft λατρε(fίΧ, εtς Ομνους δέ ψαλλομένους έν ταίς μνήμαις τών
έορταζομένων μαρτύρων καί άy(ων έξυμνοϋνται α[ άρεται καl ~

tv

τοίς μαρτυρ(οις έγκαpτέρησις αύτών.

Β.

·a ·ιιι'rοflιιι 'fό),

·ιεflιιnοιι'fολd),.

1. Δύναται αίJτη νά περιληφθft ώς πρώτον ιστορικόν μέρος εις τό
μάθημα της Πρακτικflς θεολογίας τό έπονομαζόμενον 'Αλιευτική

fJ

·ιεραποστολική. Δύναται δμως ν' άποτελέσn καl ίδιον ιστορικόν

μάθημα έξετάζον τήν πορείαν της χριστιανικflς ίεραποστολικης δρά

σεως tν δλn αότης τft ίστορικfi tκτάσει, και tκθέτων aμtx τά:ς ίστο
ρικάς σuνθήκας, όπό τάς δπο(ας ~ έξάπλωσις τοϋ Χριστιαvισμοϋ

έπετεύχθη διά της tεραποστολικflς δράσεως. Πρός τόν σκοπόν τοϋ·
τον~ ·ιστορία των ίεραποστολών δέον vά ~Xn όπ· δψιν της τάς δύο
ζώσας δυνάμεις, αίτινες lρχονται ε(ς tπαφήν μετ· άλλήλων, f\τοι
τόν Χριστιανισμόν έξ ένός καt τήν έθνικότητα, όπό της δπο(ας έγέ
vετο δεκτός δ Χριστιανισμός έξ έτέρου. 'Εννοείται, δτι ~ ·ιστορία

των Ιεραποστολών μόνον τά κατά τήν άρχήν της έyκαταστάσεως
τοϋ Χριστιανισμοϋ εtς τάς τέως ξένας πρός αότόν χώρας και τοuς
πρώτους έκκλησιαστικοι)ς σχηματισμούς tν αόταίς έξετάζει. την

περαιτέρω έξέλιξιν της Έκκλησ(ας έν ταίς χώραις ταύταις έξετάζει

πλέον~ Έκκλησιαστική "Ιστοp(α, τά δέ tκπολιτιστικa άποτελέσμα
τα τοΟ Χριστιανισμού καt τήν έπ(δρασιν τούτου tπl των ήθών τών

εις τόν Χριστιανισμόν έλκυσθέντων διά της tεραποστολικfίς δράσε
ως λαών έρευν~ ~- ·ι στορ{α τοϋ Χριστιανικοί} πολιτισμοϋ. Πρέπει δ
μως fι

•Ι στορ(α

των

• Ιεραποστολών

νά lχn όπ· δψιν τήν γενικην

μορφήν τοϋ θεσμοϋ της χριστιανικflς Έκκλησ(ας έκάστης περιόδου,
ίνα έπl τft βάσει ταύτης είναι εtς θέσιν νά: κρινn περl των tλατηρl
ων και περί της φύσεως των έπιδράσεων, των προερχομένων έκ τοϋ
Χριστιανισμού και άσκηθεισών tπι ξένης τινός έθνικότητος ·περιλη
φθείσης εις τό πεδίον της ίεραποστολικflς δράσεως. ?Ησαν δηλαδi)
πολιτικά

f\

καθαρώς θρησκευτικά τά έλατήρια τά ώθήσαντα εις την

ίεραποστολικήν δρaσιν παρά τούτφ

f\

έκε(νφ τif> lθνει και όπό πο(αν

μορφήν διεδόθη παρ· αότίf) δ Χριστιανισμός. Έπl μέρους Ιεραπόστο
λοι, των ό'ltΟ(ων τό !ργον προσέλα~ε κεντρικήν σπουδαιότητα έν τίt)

tεραποστολικφ πεδ(φ, δέον νά τυγχάνωσιν ε(δικης 'Ιtροσοχi}ς έκ μέ~

ρους της ·ι στορ(ας τών ·ιεραποστολών. ·Ως χριστιανικοί χαρακτfl
ρες πλήρεις ένθοuσιασμοu, άγάrtης καt δραστηριότητος και ώς άντι
πρδσω1tοι τοϋ ειδικοί) έκκλησιαστικοu συστήματος, είς δ d:vfjκoν,
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κην 'Ιtείραv εις την ·ι στορ(αν τών ·ι ερα"Ιtοστολών. Έξ ιiλλοu 1ι ·ι στο

ρ ία αδτη δέον νa έ'Ιtιζητfi και την f!ρευναv δλων τών έθνικοτfιτων,
είς δ:ς δ Χριστιανισμός εtσήχθη η έyένετο ciπόπειρα νά εtσαχθfl, πρός

τόν σκοπόν, ίνα καταδείξn τά θρησκευτικά στοιχεία και τά fθιμα

καt ~θη των λαών τοίJτων, &τινα ~σαν εόνοίκά η δuσμενfί διά τήν
ύπ' αότων ά'Ιtοδοχfιν τοΟ Χριστιαvισμοϋ. Ύπ' άμφοτέρας τάς πλευ

ρc:Χς ταότας, tδί~ διά τό Lερα'Ιtοστολικον lργον τό διεξαχθέν καtά
τούς τελευτα(ους αιωνας, ύ'Ιtό τε τijς ρωμαιοκαθολικijς και των δια

φόρων Προτεσταντικών Έκκλησιων μεταξύ φuλων διαφορωτάτων
καt οόχt σπανίως d:yρίων, τό fργον τfjς ·ι σrορ(ας των ·ι εραποσrο
λων ά'Ιtοι&αίνει έξόχως δόσκολον άλλά καt μάλιστα ΚCΧp'ΠΟφόρον.

2.

·Η κατανομή τοϋ άφθόνοu ύλικοϋ τfjς (ερcχποστολικης δράσεως

δέον vά γίνn d:φ' ένός μέv κατά τάς φuλάς η !&νη, εις

a διενηρyήθη

ή ίεραποστολfι, άφ' έτέρου δέ κατά διαίρεσιν εις περιόδους chιταπο
κρινομένας πρός τήν προσφορωτέραν διαίρεσιν τοϋ ύλικοϋ.

At περίο

δοι τfjς Έκκλησιαστικης ·ιστορίας δΕν πρέπει άμετάι&λητοι νά με
ταφερθωσι ν εις τήν Ί στορίαν των ·ι ερcχποστολων, άλλά πρέπει νά

τροποποιηθωσι κατά τάς ά'Ιtαιτήσεις τfjς περιmώσεως.

3.

•Η ·ι στορ ία τών tεραποστολων ώς έπιστήμη τοϋ συνόλου της

ίεραποστολικης δράσεως τfjς d:π' άρχijς τοϋ Χριστιανισμού μέχρι

σήμερον δΕν άνε'Ιt'tύχθη εισέτι έ'Ιtαρκως. ·vπάρχοuσιv δμως πολυά
ριθμα Ι!ργα, εις τά όποία δόναται νά εόρεθfi τό προς σuστηματικήν
~ά'Ιtτuξιν της έπιστήμης ταύτης όλικόν.

9.
1.

cla-roflltι 'Joiί nολι-rεvμcι'Ι'ος.
Ένδείκννται αδτη νά 'Ιtεριλαμι&άvηται εtς τό Γενικόν μέρος τοϋ

μαθήματος τijς Πρακτικης θεολογίας τοΟ γνωστοί) όπό τήν όνομα
σίαν 'Εκκλησιαστικόν και κανονικόν Δίκαιον. Δύναται δμως ν'

'Ιtοτελέσn

d:-

και ό'Ιtοκείμεvον ίδίου tστορικοϋ μαθήματος έκθέτοντος

τάς διαφόρους μορφάς τοϋ έκκλησιαστικοϋ πολιτεύματος, ώς τοίίtο

διεμορφώθη κατά τaς σχέσεις Πολιτείας και 'Εκκλησίας, είτε ώς
Πολιτειοκρατία ~ Καισαροπαπισμός έν τfi Άνατολικfi 'Ορθοδόξφ
Έκκλησίcιτ, lνθα δ αύτοκράτωρ τοΟ Βυζαντίου, περισσότερον δέ ό

Ρώσος αύτοκράτωρ, έξflρθη είς κuριαρχοϋντα παράγοντα έν τfi Έκ
κλησί~, είτε ώς Πα'Ιtοκρατ(α ~ ·ιεροκρατία #.ν τfi Δuτικfi Έκκλη
σ(~, lνθα δ Πάnας #.ξύψωσε τήν κuριαρχ(αν αότοϋ uπέρ το Κράτος,
είτε ώς σχέσις της νόμφ κρατούσης Πολιτείας καθ' ~ν fι Έκκλησ(α
κέκτηται άπόλuτον έλεuθερ(αν έν τφ κόκλφ τών καθαρώς πνεuμαtι

κων αύτης καθηκόντων καί ftργων, είτε ώς πλήρης χωρισμός Έκ
κλησ{ας και Κράτους, έχθρικως

fj

&διαφόρως fχοντος πρός την Έκ

κλησιαν tΊ και προστατεύοντος την έλεuθερ{αν της οtασδfιποτε θρη
σκεuτικης συνειδήσεως των πολιτών αότοΟ. Έν ταίς Προτεσrαντι-
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θμισις έξώθησε τό (εραρχικόν στοιχείον <btό τοΟ έκκλησιαστικοG
πολιτεόματος, τοϋτο δμως συνετέλεσεν εις τό νά καταλυθfi ~ εις €ν
f)νωμένον tκκλησιαστικόν σύνολον όρyάνωσις των 'Εκκλησιών τίjς

Μεταρρυθμ(σεως, νά κατανεμηθfi δ' δ Προτεσταντισμός εtς διαφό
ρους έmχpχιακάς

Έκκλησ(ας

μηδένα

δεσμόν

ένότητος

έχούσας

πρός άλλ~λας, α( διάφοροι δ' αίρέσεις α{ προελθοΟσαι έκ της κα
τατμ~σεως

ταύτης

είτε διετηρησαν

μορφάς τινας

πολιτεόματος

προσομοιαζοόσας πως πρός τό της <iρχα(ας Έκkλησίας, είτε όπή
χθησαν εις τό πολιτειοκρατικόν σόστημα τοΟ ~yεμόνος, εtς τήν δι
καιοδοσ(αν τοΟ δπο(ου διετέλουν.

2.

Οδtω,

fJ

·ιστορ(α τοΟ Πολιτεόματος τijς 'Εκκλησίας ~χει ώς ~ρ

yον νά παράσχn ίστορικήν παράστασιν τοΟ ΈκκλησιαστικοQ όρyα
νισμοϋ άπό τfjς πρώτης έκκλησιαστικijς tποχης μέχρι σήμερον κα
τά τά διάφορα στάδια της άναπτόξεως αότοο. ·Ως προϋπόθεσιν αό
τijς ~χει τήv 'Εκκλησιαστικήν ·ι στορίαv, κατά τάς περιόδους δέ, τάς
όπό της Έκκλησιαστικης ·ιστορίας υ{οθετηθε(σας, δόναται νά κατα

νείμn καί αδτη τό δαψιλές όλικόv αότijς.
Παρ• ~μίν σο~αρόν ~ρyον, άναψερόμενον είς τάς σχέσεις Πολι
τείας καί ·ελληνικijς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας έξέδωκε πρό τινων
έτών δ Παν. Πουλ(τσας.

10.
1.

cltι'COfllA 'COV tflιti'C&Cit'ιHOfί .πο.tι'Ιιαμοfί.
·ο Χριστιανισμός, δστις εί~χθη εtς τήν ίστορ(αν ούχί μόνον

ώς σύστημα διδασκαλίας, άλλά και ώς ciρχή νέας ζωijς, έπέφερεν
ήθικήν άναyέννησιν οι) μόνον εις τά &rομα, τά έγκολπωθέντα αύ

τόν, άλλά καί εις τά ~θvη μεταξύ των όποιων διεδόθη. Εtς τάς χρι·
στιαvικάς Έκκλησ(ας έκ της π(στεως άνεπήδησε χριστιανική τις~

θικότης ώς καρ"Ιtός αϋτης. ·Η ~θική δέ αδτη μετα~ολή, ~τις

1tpomx·

ρασκευάζει πάντοτε τήν δδόν διά τήν βασιλείαν τοΟ θεοΟ, δλοέν
τελειοϋται διά συνεχοΟς συγκροόσεως τοΟ χριστιανικοΟ .πνεόματος

πρός τάς ciντιθέτους δυνάμεις τfjς φυσικijς ζωης. ·οπουδήποτε διε·
δ6θη δ ΧριστιανισμΟς συ~vτησεν εtδικάς τινας μορφάς έθνικijς ζω
ης, lδίect ·ελληνικάς, Ρωμαϊκάς και Γερμανικάς, έθvικάς συvηθε(ας
βαθέως έρριζωμένας, τρόπους τfjς ζωijς βαθέως έyκαθιδρυμένοuς

έν ή1 έθνικfi σ_uνειδ~σει, θρησκε(αν, τέχvην και έπιστημηv ξένας πρός
τόν Χριστιανισμόν. Καί υιοθέτησε μέν δ Χριστιανισμός δμοyενη τι
νά στοιχεία έκ τοQ 'ΙtΟλιτισμοϋ τών λαών, ~ν μέσφ τών ό"Ιtο(ων διε·
δόθη, γενικώς δμως άνέτρεψε τά θεμέλια

't'ou

εlδωλολατρικοϋ πο·

λιτισμοϋ και διά της έν αότιf) θε(ας δυνάμεως μετεμόρφωσε τήν φυσι
κην και σαρκικην έθvικην ζωήν των λαών τοότων εtς νέαv πνευματι
κην δημιουργ(αν. •Η ·ιστορία τοΟ Χριστιανικοί) πολιτισμοϋ !χει ~ς
l.pyoν νά έκθέση συμφώνως πρός τάς 1τεριόδους τfjς Έκκλησιαστι-
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έξ ης έδημιοuργήθη δ Χριστιανικός 1fΟλιτισμός. Πρός τοΟτο διαπρα
yματεόεται αδτη έν Etσαyωyfi την χαρακτηριστικην έκκλησιαστικην
άρχήν, την έν έκάσηι -ιtεριδδφ κυριαρχοϋσαν και έκ ταύτης κατα
δεικνύει έν λεπτομερει~ τήν έπ(δρασιν, τήν δπο(αν τΟ χριστιανικόv
πνεϋμα f\σκησεν έπt τήν ήθικην ζωην των chόμων καt έπί τc:Χς πολ
λαπλcϊς ήθικάς σχέσεις της ζωfjς έπί τοΟ γάμου, της οικογενειακfjς
ζωf\ς, της παιδε(ας, της κοινωνικfjς ζωίjς, της φιλ(ας, των λαϊκών

έορτών, των θεαμάτων, των θεάτρων, των διαφόρων κοινωνικών τά
ξεων, τfjς βιομηχανιας, τοΟ έμπορ(ου, της d:yωΎflς τοΟ λαοΟ κλπ ..
'Ωσαύτως τήν έπ{δρασιν τοϋ Χριστιανισμού έπί τfjς τέχνης και τfjς
έπιστήμης, έπt της φιλοσοφίας, έπt της νομοθεσ(ας, έπί των πολιτευ

μάτων, έπt τοϋ δικα(ου τοΟ έν πολέμφ και εtρήV[J, έπί των διεθνών
σχέσεων κλ1t.

2.

·

Τό lργον τοϋτο της ·ιστορ(ας τοϋ Χριστιανισμοϋ εtναι άρκούν

τως δύσκολον, καθ" δσον fρχεται αδτη εις έτrαφήν, μετc:Χ πολλών liλ
λων έ'Ιtιστημών, και όπόκειται εις τόν κίνδuνον νά τραπfi πρός γε

νικότητα καί άοριστ(αν. Τόν κ(νδυνον τοGτον

~ ·ιστορlα τοϋ Χρι·

στιανικοϋ 1tολιτισμοϋ δύναται ν· ά'Ιtοφύγn έάv fχηται στερρώς της

προσπαθείας νά παρουσιάσn άπλi3ς καt μόνον τήν έπ(δρασιν, τήν
δπο(αν έν έκάστn περιδδφ f\σκησε τό χριστιανικόν πνεϋμα εις τc:Χς
διαφόρους σφαιρας της ζωfjς. ·Ως προΟπδθεσιν αύτijς,

f)

·ι στορ(α

τοϋ Χριστιανικοί} πολιτισμοϋ fχει τήν ·ι στορ(αν τοϋ καθόλου πολι
τισμοϋ, εις τήν δπο(αν καί παρέχει άξιολογώτατον όλικδν.

3.

Ή ·ι στορ(α τοϋ Χριστιανικοϋ πολιτισμοϋ δέν ΟΟιεmύχθη έπαρ

κως μέχρι τοϋδε ~ς tδιον καl αότοτελές μάθημα. Ύπάρχουσιν δμως

πολλc:Χ tργα δημοσιευμένα, έπt

'tfi

βάσει των δποίων δύναται αδτη

ν· ά'Ιtαρτισθfi. Εις πολλά fργα άπολογητικijς η Άπολογιών τοΟ Χρι
στιανισμού περιελήφθησαν όπό πολλi3ν συγγραφέων κεφάλαια άρ
κούντως έκτενij, άναφερόμενα εις την έπίδρασιν τοϋ Χριστιανισμοϋ
ώς παράγοντος έκπολιτιστικοΟ.
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ΣΥΣΤΗΜΑΠΚΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ

θΕΟΑΟΓ Ι ΑΣ

τοiί ι111ι1'Jflμ4'fιΚΟfί κλdδοtι.

1. ΕίΠομεν ~δη, δτι ή tν τφ Χριστιανισμ<;> aποκάλυψις τfjς θε(ας
aληθε{ας προσλαμδάνεται άμέσως διό: της πίστεως.

At

όπέρ κατά

ληψιν έν τούτοις καi. τοΟτ' αίιτό μυστηριώδεις άλήθειαι τfjς χριστια
νικης άποκαλύψεως, δσον καi. άν όπέρκεινται των δυνάμεων τοϋ

m:-

περασμένου άνθρωπ(νου λόγου, μη δυναμένου έξ έαuτοϋ νά έξ,αρθft
είς κατάκτησιν αότών, ηκιστα άντιτίθενται πρός αότόν. Άφοϋ δ αίι
τός θεός έδημιούργησε τόν άνθρώπινον λόγον, δστις ά'ποκαλύmει
'Εαυτόν καί έν τ<f) Χριστιανισμ4), καθ(σταται άκατανόητος πaσα άν
τίθεσις καi. aντίφασις μεταξύ των δύο τούτων. Τ ό νά Lσχuρισθfi τις,
δτι πaν τό θεολογικώς άληθές εtναι λογικώς ψευδές η καi τοίιναν
τίον, ισοδυναμεί πρός τό νά ύποστηρίζη. δτι δ θεός

ψει Έαuτοϋ <hτατ~ τόν άνθρωπον,

f\

f\ έν τfi

cbτοκαλύ

έν τfi δημιοuργί'iΧ τοϋ λογικοϋ

άvθρώποu άπέτυχε προικίσας τόν άνθρωτrον διό: λόγου άντιτιθεμέ

νου 1tρός την άλήθειαν. Οϋτω δσονδήποτε καί άν ώρισμέναι άλή

θειαι της χριστιανικης <hτοκαλύψεως συγκαλύπτονται

όπό μυστη

ριώδους ·'Ιtέπλου, chε όπερδαίνουσαι τά στενά δρια τοϋ πε1tεpασμέ
νου άνθρωπίνου νοϋ, δύναται δμως καί 'Ιtεpί τούτων νό: άποδειχθfi

δτι εtναι μέν αδται ό1tέρ λόγον οίιχί δμως καi. 1tαρά λόγον. Τοϋτο
δ' <hτοτελεί μίαν έκ των άποστολων τfjς Σuστηματικfjς θεολογίας.

2. •Αφ'

έτέρου τό περιεχόμενον της χριστιανικης πίστεως δέν άπα

τελείται μόνον άπό άληθείας όπέρ κατάληψιν και τοστ· αότό μυστη

ριώδεις, οfαι

"I)

1tερί ΤριαδικοΟ καί ·ενιαίου άμα θεοί) άλήθειαι, ~

ή έν ένί προσώπft>, τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, ινωσις τών δύο φύσεων, τfjς
θείας

και ανθpω1t(νης.

articιιla

mixta,

. Αποτελείται

άκόμη

και ά'Ιtό τά λεγόμενα

flτοι άπό άληθε(ας αίτιvες ά'Ιtοτελοϋσιν αότaς τάς βά

σεις της φuσικf\ς

•Α1τοκαλύψεως,

τάς όποιας δύναται δ όρθός λό

γος και άφ' έαυτοϋ νό: συλλάδn. άρα δέ καί νά κατανοήσn κατό: τό
ένόν, lτι δΕ. καί κατό: τό μάλλον και f)ττον νά ά:ποδε(ξn. Οϋταις έaν
δέν δύναμαι νά κατανοήσω πώς τρ(α 1τp6σωπα ά:ποτελοϋσι μ(αν έν
τft ούσίctt θεότητα, δύναμαι διά της λογικης έκζητήσεως νό: άναχθώ
είς την άλήθειαν περί ό'Ιtάpξεως

Ύψιστου ·Όντος, δημιουργοϋ τοϋ

'Ιtαντός. 'Εάν άδυνατώ νa κατανοήσω τό μυστήριον τfjς θε(ας έναv
θρω'Πήσεως, δύναμαι δμως νά άντιληφθώ, δτι fι 'Ιtpοσωπι κότης τοϋ

' Iησοϋ

Χριστοϋ εtναι μοναδικη έν τfi καθόλου ·ι στopίctt της άνθρω-

-315πότητος. Έάν δέν δύναμαι ν' &ντιληφθώ διά των αίσθήσεων την ϋ
παρξιν πνευματικού κόσμου,· δύναμαι δμως νά διαπιστώσω, δτι ή
ϋλη μόνη δέν δύναται νά έξηγήσn τά πνευματικά φαινόμενα κλπ. Ί-1
διά τοιούτων δ' έκζητήσεων τοϋ άνθρωπ(νου λόγου δικαίωσις των
άληθειών τούτων τfiς φuσικfiς •Αποκαλύψεως άποτελεί έτέραν έκ των

άποστολών της Σuστηματικης θεολογlας. Έπι πλέον ή ~ρευνα της
θρησκε(ας ώς καθολικοu φαινομένου έξ αuτης της ένδοτέρας φύσεως

τοΟ άνθρώποu έ κπηδωντος και ή άπόδειξις τοQ Χρ'ιστιανισμοϋ ώς της
τελειοτέρας tστορικης θρησκείας, μεταξu των τόσ(ι)ν liλλων θρη·

σκειων, τάς δποίας ή {στορ(α των θρησκευμάτων μ&ς παρουσιάζει,
άποτελεϊ πεδ(ον προσιτόν εLς τόν άνθρώπινον λόγον και περιλαμ

~ανόμενον διa τοuτο εις την θεωρητικήν έξέτασιν τοϋ συστηματικοϋ
κλάδου της θεολογ(ας.

3.

·Αλλά και αόταί αί όπέρ κατάληψιν άλήθειαι καθίστανται όπο·

κείμενον της έρεύνης τσϋ πιστεύοντας άνθρωπ(νοu λόγου, κινοuμέ·
νου οοχι πρός κατανόησιν καί πλήρη διαλεύκανσιν αύτών, άλλά
πρός πληρέστερον μεν κaθορισμόν τούτων, l.)στε νά προλαμ~άνηται

πάσα νόθευσις καί παρεκδοχή τούτων, π&σα πλάνη έξ ~ς άναπηδ~
ή αtρεσις, πρός είδοπο(ησιν δΕ τούτων, ~ε άπό της συνεπτυγμέ

νης καί έν σπέρματι ouχl σπαν(ως μορφης, όφ' ην παρέχονται είς
ήμaς l.ν ταίς πηγαϊς της θείας 'Αποκαλύψεως, προσλά~ωσιν έξωτε
ρικήν μορφήν και διατίιπωσιν, καθιστώσαν αότάς ε(Jληπτοτέρας εις

τοuς πολλοuς καί χωρίς

vcX

μετα~άλληται ή οι)σία αuτων νά προσ

λαμ~άνωσιν ftνδuμα, όφ' δ εύκολώτερον νά δύναται νά προσοικειω

θft αύτάς δ πιστείιων άνθρώπινος λόγος. Βεt&α(ως διά τί]ς τοιαίιτης

θεολοyικης έπεξεργασίας των άληθειών τοίιτων καt της εις αuτάς
έμ~cχθύνσεως τοϋ θεολογικσϋ νοϋ δέν έκτοπ(ζεται ή πίστις, οuδέ
παίιει δ έμ6αθύνων και έπεξεργαζόμενος τάς άληθε(ας ταιJτας θεο·

λόγος νά εtναι πιστός οuδέ διά της προσκτωμένης ,έντεuθεν γνώσε
ως καταργείται ή πlστις. Άλλ' δ 6ρθός λόγος καθ(σταται έν προ
κειμένφ τό ειδολογικόν δργανον πρός άκριιη

και περισσότερον

άνεπτυγμένην διατίιπωσιν και βαθυτέραν οικε(ωσιν κcχί έπίγνωσιν
τοu περιεχομένου της πίστεως. Ό βαθUς θεολόγος

l.v

άλλαις λέξεσι

δέν διαφέρει έν προκειμένφ τοϋ &πλώς πιστείιοντος ειμή κατά τό δτι

lχει πληρεστέραν, σαφεστέραν καί έπί μαλλον άκρι~η γνώσιν τοΟ
τ{ πιστείιει εtναι δ' l.ντεϋθεν εις θέσιν νά διcχκρ(νη εuθuς τ( δέν συμ

φωνεί και τ( άντιτίθεται πρός τήν άλήθειαy της π(στεως και έπί πα
ραποιήσεων και νοθειών της θε(ας άληθείας lχει προχείρους τάς
άνασκεuάς καt άναιρέσεις, έξ αuτων των πηγών της θε(ας 'Αποκα

λύψεως &ντλών ταύτας. Ταϋτα πάντα &ποτελοϋσι &ποστολήν καί
lργον της Σuστηματικης θεολογ(ας.

4.

Πρόδηλον έντεΟθεν δτι ή «Συστηματική θεολογ(α:. i(χει <~ς θε

μέλια αότης τά πορίσματα της Έξηγητικfjς καl Ίστορικfjς θεολο

γ(ας. Βε~α(ως τό περιεχόμενον της πίστεως &ποτελεί τό uποκείμε-
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νου τούτου της τr{στεως tyένετο καi. έξακολοuθεί va γίνεται έν τft
'Ε κ κλησ(~, έν τfi δπο(~ έξεδηλώθη έξ άρχης της συστάσεως αότfjς
τό ένδιαφέρον πρός βαθuτέραv iξερεύvησιν τούτου. Έγένετο δ€ ~
άνάπτυξις αϋτη έπί τfi βάσει 'Ιtάντοτε της όρθής κατανοήσεως καt
έξηγήσεως τών "Ιtηγών της θείας 'Αποκαλύψεως, τάς δ'Ιtο(ας έρευν~

δ έξηγητικός κλάδος, έπi πλέον δe καί όπό διαφόρους (στορικό:ς

συνθf)κας, δημιουργουμένας έκάστοτε καi. όπ' άvθρώπων μή όρθως
έρμηνεuόvτων τόν λόγον τοϋ θεοϋ καί είς πλάνας η αίρέσεις έκτρε

πομένων, περί τούτων δέ δμιλεί δ

• I στορικός

τfίς θεολογίας κλά

δος. Οϋτω διό: θεωρητικης καί θεολογικης έρεύvης τοϋ περιεχομέ
νου της πίστεως, καθωρ(σθη διa μέσου των χριστιανικων γενεων
άκρι(6έστερον τοϋτο καt διηκρι(6ώθη, τί δ έν ταίς πηγαίς της θείας
'Αποκαλύψεως περιεχόμενος λόγος τοϋ θεοϋ προ(6άλλει ε(ς dπο

δοχην τοίς πιστοίς, διετυπώθησαν δέ τό: έκ της βαθuτέρας ταύτης

έρεύvης τοϋ περιεχομένου της πίστεως προϊόντα εtς δοyματικό:ς
άποφάνσεις η εtς δόγματα σuστηματικως ταξιθετημένα. Καί ίνα έπt

τό άναλυτικώτεον είπωμεν, ~ πνευματική

ένέργεια πρός ιρευναν

τοϋ περιεχομένου της πίστεως σημειοϊ τήν έμφάνισιν αύτfjς κατ' αό

την τήν άποστολικήν έποχήν, έσυνεχίσθη δέ έπί των άπολοyητων καί
τών Πατέρων τijς 'Εκκλησίας, μετέπειτα δέ και έν τfi συντάξει τών
σuμeολικων βιeλίων των διαφόρων Έκκλησιων, οδτω δέ πληθύς
διατυπώσεων δογματικων προέκυψεν, έξ οδ ~ χριστιανική πίστις
είς πλijρες δογματικόν σύστημα άvεπτύχθη. Λόyφ δμως των διαφό

ρων περί δόγματος έκδοχών ~ μία 'Εκκλησία διεσχΕσθη εtς διαφό
ρους έκκλησιαστικό:ς κοινότητας, έκάστη των δπο(ων tπεξειρyάσθη
τό περιεχόμενον τijς πίστεως κατa τ<Χς έαuτijς έκδοχaς καί έντεϋ
θεν προηλθον είτε πλήρεις δμολοy(αι και συμβολικά βι(6λ(α, είτε

συστηματικαi. πραγματείαι άvαφερόμεναι εtς τήν δοyματικήν καl
ήθικήν διδασκαλ(αv. 'Όλην αότήv τήν κ(vησιv, ~τις ένέχει μεγάλην

σπουδαιότητα διό: τήν Συστηματικήν θεολοy(αν, παρουσιάζει εtς ή
μaς, ώς fιδη είπομεν, δ 'Ιστορικός κλάδος της θεολογίας. 'Εξ αu
τοϋ ~ Συστηματική θεολογία λαμι!ιάνει ώς έξόχως βοηθητικάς έπι

στήμας τήν Ίστορίαν τών Δογμάτων καί τήν Σuμι!ιολικήν. Άλλ' έν
μέσct> τών άντιγνωμιών τούτων καί τών άλληλοσυyκροuομένων έκ
δοχων, αίτινες έμφαvίζοvται έν τfi

· I στορ(~

τώv Δογμάτων και ταϊς

διαφόροις δμολοyίαις, πρόδήλον, δτι τά πορίσματα τοϋ 'Εξηγητι
κοί) κλάδου ά1tοτελοϋσι τόν άπλαvij

μίτον, τόν καθοδηγοϋvτα είς

τήν διακρίeωσιν τοϋ τ( πράγματι εtναι χριστιανικόν, και ποίαι δια
τυπώσεις άνταποκρίνοvται πρός το άληθές 1tεpιεχόμεvον τοϋ Χρι
στιανισμοϋ. Όρθώς λοιπόν έλέχθη, δτι ~ Συστηματική θεολογία έπί

έδάφους καθαρώς έκκλησιαστικοϋ βασίζεται έπί των πορισμάτων
τοϋ Έξηγητικοϋ και τοu Ί στορικοΟ κλάδου.
5. Άλλ' ή Συστηματική θεολογία δέν lχει μόνον lργον ·να έκ-
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γων της θείας 'Αποκαλύψεως άπορρέον, άλλ' ό:ναλαμ~άνει καi νά
άποδείξη δτι πaν τό χpιστιανικόν ε{ναι και άντικειμενικως άληθές.

Οϋτως η Συστηματική ι, κάλλιον η θεωρητική θεολογία διa μεθό
δου λογικης άποδεικνύει, δτι η χριστιανική πίστις έκπροσωπεί τήν
άπόλυτον άλήθειαν και παρέχει οδτως εις τούς πιστούς πλήρη τήν

βε~αιότητα περί τοϋ δτι ό Χριστιανισμός εtναι ή άπόλυτος θρησκεία,

δικαιοϋσα τον Χριστιανισμον ένώπιον τοϋ βήματος τοϋ όρθοΟ λό
γου, καθ' δσον ε{ναι έφικτόν εtς τόν τrεπερασμένον άνθρώπινον νοΟν
ν' άντιληφθfi και νά κρίνη τό περιεχόμενον της όπερφυσικfις θείας

'Αποκαλύψεως. Οδτως η Συστηματική θεολογία άποτελεϊ το συμ
πλήρωμα της θεολογικης έπιστήμης. Καί πάσα μέν ή θεολογία ώς

σύνολον μετa τών κυρίων αότi]ς κλάδων παρέχει άπόδειξιν τflς άλη
θείας της πίστεως της 'Εκκλησίας, άλλ' αί άποδε[ξεις της Έξηyη
τικης, της

'I στορικης

καί της Πρακτικης θεολογίας άντλοΟσι τήν

άποδεικτικήν αότών δύναμιν ciπό της άποδε(ξεως, -dJv όποίαν ή Συ

.στηματική

θεολογία έπεξειργάσθη δι' έπεξεργασίας λογικης, άτrορ-

ρεούσης έξ αότης της <iνθρωπίνης διανοίας. Ή χριστιανική θρη

σκεία ε{ναι ή άπόλυτος άληθής θρησκΕία, διότι εΙναι ή μόνη θρη
σκεία ητις ciντατrοκρίνεται εις τaς άνάγκας καί άξιώσεις τοΟ άν
θρωπίνου πνεύματος, f)ιa τοQτο καί ένίκησε τόν κόσμον έπικρατή

σασα πασών τών θρησκειών καί έκτείνει όλονf.ν τάς d:νά τήν οίκου
μένην κατακτήσεις αύτης. Τοϋτο δ' άκρι~ώς chcοτελεϊ όπόθεσιν ciτcα
σχολοϋσαν σο~αρώς τήν Συστηματικην θεολογ{αν, διατρί~ουσαν ού

μόνον περί τον θρίαμ~ον τοϋτον τοϋ ΧριστιανισμοΟ, d:λλά καί περί
τήν φύσιν αύτοϋ ώς d:νταποκρινομένου εlς τάς τάσεις και d:νάγκας

της κατά τόν Τερτυλλιανόν

6.

naturaliter christianae

άνθρωπίνης ψuχης.

·Η διαίρεσις της Συστηματικης θεολοy{ας κατa ταϋτα καθο

ρίζεται όπό τοϋ όποκειμένου αότης. Έφ' δσον αδτη (χει ώς όποκεί

μενον τόν Χριστιανισμον κατά τό οόσιώδες περιεχόμενον αύτοϋ καί
έξετάζει πρωτίστως τοϋτον ώς θρησκε(αν, fρyον αϋτης εtναι νά πε
ριλά~η τήν θρησκείαν γενικώς. Tfjς διαπραγματεύσεως της έπί μέ

ρους θρησκείας, δέον νά προηyi}ται διαπραγμάτευσις γενική περί
θρησκε{ας, έφ' δσον και δ Χριστιανισμός μετέχει της γενικfjς έν
νοίας της θρησκείας και ώς έπί μέρους θρησκεία δύναται νά κατα
νοηθfi όρθώς μόνον έάν θεωρηθft και έξετασθft έν τφ yενικφ θρη

σκευτικcf> πεδ(~. Οδτως lχομεν ώς πρώτον μάθημα τfjς Συστημα
τικης θεολογίας γενικήν τινα fρευναν περι τfjς φύσεως της θρη
σκείας, έν τft δπο(q: θa έκτlθενται αl ποικίλαι μορφαι της θρησκείας,
~τοι α( κατά καιρούς άναφανεϊσαι ίστορικαί θρησκεϊαι κατά τήν
προς άλλήλας σχέσιν αύτών και ~ χριστιανική θρησκεία ώς τοιαύτη
κατά τάς κυρίας φάσεις της άναιττύξεως αότfjς. Τό πρώτον τοϋτο
μάθημα, διά τοΟ δπο(ου καταδεικνύεται ~ άσόyκριτος όttεροχ:': ~~ϋ
Χριστιανιdμοϋ lfναντι τών δλλων θρησκειών, θά f)δύνατο νά όνcμα-
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σκειολογία,

f} • I στορία

θρησκευμάτων. Διό: τοϋ μαθήματος τούτου

καθ(σταται δflλον, δτι ή θρησκεlα δέν άποτελεί αύτrοτάτην

f\

φαν.

τασιο"Πληξ(αν τοΟ άνθρωπ(νου πνεύματος, ά"Πό της δ"Ιtοίας τοΟτο "Πρέ·

"Πει νό: χειραφετηθft, άλλό: στοιχείον θεμελιωδες της άνθρωπ.ίνης φύ

σεως, τό όποίον 1tρέπει νά καλλιεργηται όπό των άνθρώπων, έάν
"Πρόκειται οδτοι νά μή έκ"Ιtέσωσιν είς 'Ιt<Χ)(υλήν δεισιδαψονίαν καl

κτηνώδη σαρκολατρε(αν. •Όταν δέ ή βάσις αϋτη καταστfi άδιάσει·
στος, τότε καί ή Χριστιανικη θρησκεία θεμελιοΟται έπ' αότijς, και
αί κατά τοΟ ΧριστιανισμοΟ ώς θρησκείας ένστάσεις έξανεμίζονται.

7.

·v"Ιtό των πλειόνων συγγραφέων και κατά τοος 'Ιtαλα.ιοτέρους

χρόνους είς τr)ν Συστηματικr)ν θεολογίαν ένετάχθη καΙ. ή Άπολογη·

τική, ητις εlναι ή έ"Πιστήμη τοΟ ά'Ιtολοyείσθαι,

f\

ή θεωρία της αότο·

δικαιώσεως τοΟ ΧριστιανισμοΟ. ΠροΟ1tοθέτει αδτη έπιθέσεις κατά
τοϋ ΧριστιανισμοΟ καΙ. τιροτ(θεται νό: άντικρούσn τάς έτcιθέσεις ταύ
τας είς τρόπον G>στ~ αδται νά καταστωσιν άyίσχυροι, οπως προκα
λέσωσι κλονισμόν

f}

άμφι~ολ(αν τcαρά τοϊς έξ εtλικρινοϋς ένδιαφέ·

ροντος έρευνωσι την άλήθειαν. Έντεϋθεν ή 'λτcολογητική έθεωρήθη
1tαλαιότερον ή παρέχουσα τr)ν βάσιν πρός οtκοδομήν έπ' αότflς τοϋ
δόyματικοΟ καt ήθικοΟ οικοδομήματος, όπερ τά μαθήματα της Δο·
γματικης καi Ήθικfjς φιλοτεχνοϋσι. Κατά τοuς νεωτέρους έν τού
τοις χρόνους ύπεστηρfχθη, δτι τό tργον τfjς ύ1tεραστιίσεως και δι
καιώσεως τοΟ ΧριστιανισμοΟ κατά τάς έ κάστοτε των καιρων άνάγ

κας, δσονδή1tοτε καί άν a'ltαιτft γιγάντιον άληθως έ1tιστημονικήν δύ
ναμιν, εtναι πρωτ(στως lργον πρακτικόν, οπερ ίνα διεξαχθfi έν τε
λειότητι, 1tαρίσταται οόχi σπαν(ως άνάγκη, νά προμηθεύηται τά δ·

πλα αότοΟ καΙ. έξ οιωνδήποτε έκ των λοι1tων μαθημάτων της θεο
λογ(ας. ΈντεΟθεν ή Ά1tολογητική, χωρις ποσως νά μειοϋται ή άξία

καi ή σπουδαιότης αότflς, έτοποθετήθη ύπό 'Ιtολλων νεωτέρων καί

δή διαφόρων τάσεων συγγραφέων(μεταξύ άλλων κάt ύπό τών

Delitzch,

τideman,

Doedes, van Oosterzee)

Kielen,

ώς τελευταίον μάθημα, με

τΟ: τό: μαθήματα και αuτης της Πρακτικfjς θεολογίας. Καl ίνα χρη·

σιμοποιήσωμεν οίκείαν τιva εtκόναf ή ·Απολογητική κατέστη οδτως
οόχι ή ρίζα τοϋ δλου δένδρου τfις θεολογίας, 4λλ'

τοΟ

f\
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στέφανος αό

μαλλον αότή ή κορυφή τοΟ θεολογικοί} έπιστΈγάσματος. Ώς

τοιαύτη δέ ή •Απολογητικη κατέστη οό μόνον τό προϊόν, άλλά και
ή προΟπόθεσις της δλης θεολογ(ας, c:Χκρι8ως διότι ή θεολογία εt

ναι ή έπιστήμη της 1tίστεως της άπαύστως στρατεuομένης Έκκλησίας
και σuνεπως ή θεολογία, έάν πρόκειται δεόντως νά καλλιερyί]ται,
καλεί τόν δλον θεολογικόν &νδρα νό: εtναι έτcαρκώς πληροφορημένος
και σuγκεκροτημένος, ι>οτε εtς "Πδ:σαν σφαίραν της έ1ηστήμης αότοΟ

νά δύναται, δσάκις ή άνάγκη τό καλέσn, νό: διδάξn έκείνοuς, οtτι·
νες άνθ(στανται πρός τήν άλήθειαν. Τό tδανικόν λοιπόν τοΟ Άπο·
λογητοϋ, εtναι νά εtναι διδάσκαλος εtς πάντα κλάδον της θεολογι·
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διαμέρισμα του μεγάλου θεολογικού

οίκοδομήματος, ώς άπο εuρέος τινός δπλοστασίου, δέον οδτος κατά
τάς πcχpουσιαζομένας άνάyκας ν' άναζητft τά δτcλα, τά χρησιμο
'ΠΟιούμενα έν τφ ύπέρ τής άληθε(ας τοΟ Χριστιανισμού &yωνι αuτοΟ.
Παρά ταΟτα Ι!:χοντες ύπ' δψιν, δτι "ι 'Απολοyητικη είναι συγχρόνως
καί θεωρητικη έ"Ιtιστήμη, θά δια"Ιtραyματεuθωμεν αuτήν μεταξu των
μαθημάτων τοϋ θεωρητικοί) κλάδου, εις τόν ό"Ιtοίον κατέταξαν αu
την μεταξu άλλων καl

ot

Scnleieι·macher,

Rothe, Pelt, Hagenbach

καi

l.:ιnge.

8.

'Αλλ' ~ θρησκεία εΙναι άμεσος fκψρασις τfις "Ιtνευματικης ζωης

τοϋ &νθρώ"Ιtσυ καί ώς τοιαύτη εtναι gργον τής τε γνώσεως και τής
θελή<Jεως αότοΟ. Τ ά δύο ταϋτα στοιχεία τό θεωρητικόν και τό "Πρα

κτικόν συνδυάζονται έν άδιαΟ"Πάστ<:t> ένότητι
την yνωσιν, fιν

6

έν τft θρησκεί~. Κατa

θρησκεύων άνθρωπος fχει, ρυθμίζει καl τήν έν τφ

βfct> 1tράξιν κα\ διαyωγην αότοϋ. Τό "Περιεχόμενον τής θρησκευτι

κfiς του π(στεως, lχει ά:μεσον έπίδρασιν έ"Ιtt τοϋ τρό"Ιtου τής ζωfiς
του. Ή άλληλεπίδρασις αΟτη γνώσεως καl "Πράξεως, πίστεως καί
ήθικης, ίσχύουσα έ"Ιtt "Πάσης θρησκείας, κατά ψυσικόν λόγον, διατη

ρεί την tσχuν αότfjς και έν τφ Χριστιανισμφ. Καί τά δύο ταϋτα χα
ρακτηριστικά τfiς θρησκευτικfjς ζωfjς εδpηvται καt έν τφ Χριστιαvι
σμφ στενώτατα καί ά:διασ"Ιtάστως συνδεδεμένα. •Αλλ' έav "Πρόκειται

~ θρησκεία νά καταστfi ύπσκείμεvον έρεύvης καί έτcιστημοvικης γνώ
σεως, τa δύο ταϋτα στοιχεία δέον νά διαχωρισθωσι θεωρητικώς καί
νά καταστfi έ κάτερον ύτcοκε{μενσν κεχωρισμένης έ"Ιtιστημονικijς δια
πραγματεύσεως. Οδτως "ι θεωρητικη πλευpα τοϋ Χριστιαvισμοϋ ~ τό
"ΠΕριεχόμενον της χριστιαvικfiς γνώσεως δέον νά έξετασθfi "Πρώτον,
καί τοϋτο γίνεται διά τοϋ μαθήματος τfις Δογματικfiς. Τό δ' lτερον

J(Upιoν στοιχείον, fiτοι "ι τrρακτικη πλευρά τijς χριστιαvικijς θρησκεί
ας έξετάζεται ύτcό τfiς Ήθικης. Καθ' δν δμως χρόνον "ι έτcιστήμη δια

χωρίζει καt έρευν~ κατ' tδ(αν τά δύο ταϋτα στοιχεία, ~ ένότης αότων

ώς έμφαν(ζεται έν τfi θρησκευτικfi ζωfi πpέ"Ιtει να δεικνύεται και t.ν
τfi έτcιστημονικfi διαπραγματεύσει. Δογματικη καί Ήθικη διατελοϋ
σιν έν στενωτάτn "Πρός.άλλήλας σχέσει. •Η Ήθικη δέ κατ' οuσίαν "Ιtερι

λαμ~άνεται έν τfi Δογματικfi. Καί έav fjδη έκράτησεν, ίνα διαπρα
γματεύωνται τήν Δογματικήν και τήν Ήθικην κεχωρισμένως, είς τcα
λαιοτέρσuς χρόνους ~ Ήθικη έξητάζετο σχεδόν έξ όλοκλήρου έν τφ

σuστήματι τής Δοyματικfiς, ώς γίνεται και fjδη τοϋτο έν ταίς Κατη
χήσεσι. λόγφ δμως τοϋ μείζονος ένδιαφέροvτσς, δτrερ έν τιαλαιοτέ
ροις χρόvοις α{ Έκκλησίαι έξεδήλουν τcεpt τό δόγμα, τοϋτο κυρ(ως
έτύγχανεν tδιαιτέρας έπεξεργασ(ας και 1tpoσoχijς, δλως δέ t.ν "Ιtα

ρόδφ,καθώς αt παρουσιαζόμεναι εόκαιρίαι τιαρείχον,έξετ(θετο ~ σχέ
σις, εΙς ην τό δόγμα εδρηται τιpός την χριστιαvικην διαyωγήν καί

πράξιν. Έν τfi Προτεσταvτικfi Έκκλησί~ δ

I Στ'

αrωνα πρωτος έν τft

Lambert Danaeus

κατά τόν

Καλ6ινικfi Έκκλησ(ttf, καί ό Γεώργιος

-
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κατa τον ΙΖ' αίωvα έν τfi Λοuθηρείφ ΈκκλησίCϊΧ δ~επραyμα
τεύθησαν την "Ηθικήν σuστηματικως και κεχωρισμένως τfjς Δοyματι

Callxtus

κης. Άλλ" δ διαχωρισμός αότός της Ίiθικης ότcό τfjς Δογματικης,

άναγκαίος καl ένδεικνυόμενος δι" έτηστημονικούς σκοπούς, flyαγε

παρά τισιν είς πλήρη διάστcασιν τών δύο μαθημάτων άτc" άλλήλων και
είς τήν άντικατάστασιν τijς χριστιαvικης Ήθικης διa γενικοί) τινος
συστήματος φιλοσοφικης Ήθικης. Κατά της τοιαύτης δμως διασπ:ά

σεως ~ θεολογία όφε(λει σθεναρώς ν· &ντιταχθfί όποστηρ(ζοuσα την
παλαιόθεν διακηρuχθείσαν σχέσιν μεταξίι Δογματικης καί Ήθικης.
Εtναι δέ όπο<δοηθητικόν τά μάλιστα τcρός διατήρησιν της συνειδήσε
ως της σχέσεως ταύτης, τό να θεωρούνται ~ Δογματική καί ~ Ήθική

ώς διά τfjς άμοι<δα(ας ε[ς άλλήλας εισχωρήσεως άτcοτελοϋσαι ~ν σύνο
λον, ώς διεκήρuξε και δ

Schleiermacher

καl ώς

ot Nitzsch

καt

Beck

άτcειρyάσθησαν τοuτο, έ"άτερος κατά τήv tδίαv μέθοδον.
Ταuτα και τcερί τοΟ θεωρητικού η ΣuστηματικοQ κλάδου γενικως.

1.
1.

θιι,ιιχειοΑοylιι.
·Η θρησκειολογία

(science of Religion,

Religionswissenschaft)τcε

περιλαμ(6άvouσα lνθεν μέv τόν τcερί πασων των θρησκειωv λόγον, Ιfν

θεν δt τόν τcερί θρησκείας yενικως λαμlανομένης λόγον, κατα μέν
EV σκέλος αότfjς ώς ιστορία των θρησκειων (History of Religions,

τό

Hίstoire

des religiones, Religions geschihte)

άνfικει τcροδήλως εtς τόν

·ιστορικόν κλάδοv· κατά δέ τό ~τερον σκέλος αότijς ώς πραγματεuο
μένη γενικως τό φαινόμενον της θρησκε(ας ώς φιλοσοφία τfις θρη
σκείας άνήκει εtς τόν Σuστηματικόν κλάδον τijς θεολοy(ας, λόγφ
δέ τοQ γενικωτέροu χαρακτfjρος και ένδιαφέροντος αότοQ τό μέρος

τοϋτο διδάσκεται καί εtς φιλοσοφικaς τcανεπιστημιακάς σχολάς. ·Ότι
δμως καί διά τοϋ ίστορικοϋ αότf1ς σκέλους πραγματεuομένη καί

τόν Χριστιανισμόν ώς μιαν των ιστορικών μορφών και έκδηλώσεων

τfjς θρησκείας και άποδεικνύοuσα τήν άσύyκριτον όπεροχήv αδτοu έν
σχέσει πρός τά κατά καιροίις άναφανέντα θρησκεύματα, καθίστα

ται~ θρησκειολογία έξόχως βοηθητική έπιστήμη τής Άπολογητικης)
τήν δποίαv ένετάξαμεν εις τόν Σuσrηματικόν κλάδον, μόλις εtναι ά
νάγκη και νά ~ίτcωμεν. ·εφ· δσον δ" έξ ~λοu ή θεολογία ώς έτcιστή
μη ένδιαφέρεται

v•

άποδειχθfi, δτι ή θρησκε(α δέν εtνσcι τuχαίόν ·τι και

fξωθεν παρεισbQσαν εtς τά βάθη τοϋ άνθρώποu στοιχείον, δτcό της

παχuλης άγνο(ας όποτρεφόμενοv και προωρισμένον νά έξοστρακισθfi
έκείθεν ύπο τοu φωτός της 'Ιtpοόδοu και της έ'Ιtιστήμης., άλλ' άποτε

λεί άναyκαίον στοιχείον έν τfi ζωfi της άνθρωπότητος δλοκλήροu και
τάσιν έμφuη της άνθρω1rίνης ψuχη·ς, ώθοuμένης ό1r• αότijς πρός άνα

ζήτησιν τοϋ θε(οu, καθίσταται πρόδηλος και tι σποuδαιότης τοG φιλο·
σοφικοϋ μέρους της θρησκειολογίας, τοΟ tνδιατρ(<δοντος περί τήν φίι·
σιv τfις θρησκείας.
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2.

Καίτοι δέ 1τρός σκο7tοuς έ'ttισrημονικωτέρας καί άκριt6εσrέ.ρας

έρεύνης τα δύο ταϋτα μέρη τfjς θρησκειολογίας δύναvται νά διακρι
θωσιν-οντως δΕ καt διακρίνονται-εις δύο αότοτελεϊς έ7tισtήμας, δέν

1ταύουσιν δμως να συνδέωνται στενώτατα 1tρός lΧλληλα, τfjς μέν 'Ι
στορίας των θρησκευμάτων ά7tοτελούσης τό <iναλυτικόν μέρος της

θρησκειολογίας, τfjς δΕ Φιλοσοφίας τfjς θρησκείας συνιστώσης τό
συνθετικόν η θεωρητικόν η συστηματικόν μέρος αύτfjς. 'Οπόσον δΕ.
στενός τυγχάνει ό σύνδεσμος οδτος, κατανοεί τις λαμt6άνων

u7t'

δψιν,

δτι ο7tως γνωρίσωμεν τήν φύσιν τfjς θρησκείας καί καταλήξωμεν εlς

το συμ1tέρασμα, οτι ή θρησκεία δέν gχει τήν άρχήν αότfjς οϋτε είς την
πανουργ(αν των ίερέων έκμεταλλευομένων την εότtιστίαν τοu άμα

θοί)ς λαοί>, οϋτε ε[ς τήν πανουρy(αν των πολιτικων χρησιμοποιούντων

ταύτην ώς ο1tιον πρός εόκολωτέραν κυριαρχίαν έτtί των μαζων, οϋτε
είς φόt6ον τινά έκτuφλωτικόν ότtοθαλπόμενον έκ τfjς άδυναμ(ας τοϋ

άνθρώπου πρό τfjς άyριότητος καί των όπ' αότοϋ έν άpχ!\ δλως άκα
τανικήτων δυνάμεων τfjς φύσεως καί yενικως τοΟ περι<δάλλοντος αό

τοϋ, παρlσταται άνάγκη νά προχωρήσωμεν yενετικως και νά <iναζη
τήσωμεν πρός τα όπίσω καί είς τό ά'!fώτατον παρελθόν τήν άρχήν

τfjς θρησκείας. Άλλ' είς την τcρός τα όπίσω στροφήν ήμ&ν ταύτην
καθοδηγεί ήμcχς ήΊστορία των θρησκευμάτων, ητις οδτω τcαρέχει
διά τοΟ όπ' αότfjς καt δι' έρεύνης ίσrορικης σuλλεyομένου και l:n:ι
στημονικ&ς τακτοποιουμένου όλικοϋ ~τοιμον καί καλως παρεσκευα
σμένον τό gδαφος, έπί τοϋ ό1τοίου ή Φιλοσοφία τflς θρησκείας θά tρ
yασθft καt θά στηρ(ξn τό οίκοδόμημα αύτfjς.

3.

Οϋτως ή φιλοσοφία τfjς θρησκε(ας όπό τάς πολλάς καί ποικίλας

έκδηλώσεις, ότtό τάς ό1tο(ας έμφαν(ζεται τό θρησκευτικόν φαινόμενον

έν τft ·ι στορ(~ των έπί μέρους θρησκευμάτων διαπιστοί, δτι τόσον
παρά τ~ πλέον τtρωτοyόνφ καί ά:πολιτ(στφ θρησκεύοντι, δσον καί
1tαρά τ~ πλέον έξειλιyμένφ Χριστιαν~ όπό τάς μοpφάς ταύτας και
έκδηλώσεις όπόκειται έσωτερική τις τάσις καί ώθησις τοΟ νά άvαχθfi

6

lΧνθρωπος ότtεράνω των αίσθητων εtς άόpατόν τινα κόσμον, fνθα

διά των ένδοτέρων αότοu δυνάμεων wαζητεί όπέρτερόν τι 'Όν, άδια
φόρως τοu πως άντιλαμt6άνεται τοΟτο, διά νά προσαγάyn εtς αότό
τας προσφοράς του καt νά έ7tικαλεσθft τ<Χς παροχας αότοΟ. Άκριeως
δΕ διότι ή ώθησις αϋτη 7tροέρχεται έκ των fσωθεν, όπάρχει δέ έy
yενfις καί έμφυi]ς έν τφ Wθρώ1rφ ή τάσις καί ή δεκτικότης πρός τό
θρησκεύειν, διa τοΟτο καί ή θρησκεία άποτελεϊ φαινόμενον καθ' ά7tάσας τaς έποχάς τοΟ βίου τfjς Wθρωπότητος κυριαρχοϋν, εις τοΟτο

δΕ όφε(λεται καί ή εόπιστία των ά:ναναπτύκτων μαζών, τάς δπο(ας
έξεμεταλλεύθησαν κατa καιρούς οί πανουρyότεροι καί lδιοτελέστε
ροι. Τούτους δμως ώtετίναξαν αί μ<Χζαι αδται, δταv διεφωτίσθησαν,
χωρίς μετa της άπολακτ(σεως των παρασ{των τούτων νά συνεκλtπn

καί τό θρησκευτικόν φαινόμενον, διά νά διαπιστωθft και δια τούτου,
οτι καί δταν οί έξωτεpικοt παράγοντες,
ΕrΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙλ τΗΣ

θΕΟΛΟΠλΣ

ot

πρός (διοτελείς σκο7tοuς
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'Ιtιστοτέρωv έξέλιπον, ή έσωτερικη τάσις 1ταραμένει. Άλλα και 1tρός
τοuς έκ των φιλοσοφούντων έ1tί τοΟ θρησκευτικοΟ φαινομένου διατεί

νομένους, δτι ή θρησκεία 'Προέρχεται έκ τοu φό~ου, τόv όποίον δοκι

μάζει δ άνθρωπος πρό των ίσχυροτέρων αύτοΟ και έν άρχfi ολωc; ά
καταvικήτων δυνάμεων της φύσεως, ~ έκ τοϋ θαυμασμοϋ καί της κα

ταπλήξεως, την ό'Ιtοίαν 'Προξενεί είς αύτον ή t:κ1tαγλος ώραιότης της
φύσεως και ή έν αύτc;> κρατοϋσα άρμονία, ο{ ύγιέσrεροv φιλοσοφοϋv
τες παρατηροϋσιv, δτι, ίνα δ άνθρωπος είναι ίκανός πρός τοιαύτας

εξωθεν έντυπώσεις καl ίνα τά συναισθήματα ταΟτα τοϋ φό~οu. της
έκπλήξεως και τοΟ θαυμασμοϋ 1tροσλαμ~άνωσι τον χαρακτflρα τοΟ

θρησκεuτικοΟ συναισθήματος, πρέ1tει να 1τροΟπάρχn έν αύτφ προδιά
θεσις τις θρησκευτική, άνευ της δποίας θα ~το άδύνατον αt έκ τών
t:ξωθεν ένrυπώσεις να λά~ωσι τοιαύτην τινά τροπήν. Καί ώς λίαν
όρθως ση με ιοί δ Lipsίus έν τfi Δογματικfi αύτοΟ ( 16 )

«ένδοτέρα τις

άνάyκη τijς [δ{ας αύτοi} 'ΙtVΕυματικijς ζωijς δδηγεί τον άvθρωΠΟV πρός

τον θεόν και μόνον διότι εύρίσκει οδτος τόv θεον έν έαuτφ, άνευρί·
σκει τοϋτον καί έν τφ έξωτερικc;> κόσμ't>»· Οδτως ή ύγιης φιλοσοφία
τijς θρησκείας καταλήγει είς το συμπέρασμα ώς πρός την άρχην αύ
τfjς, δτι ή θρησκε{α έν τφ άyθρώ'Ιt~ δέν προέρχεται ~ξωθεν, ούδέ έγ
γίνεται έν αότφ τυχαίως, <Χλλ' εδρηται έρριζωμένη ώς διάθεσις και
δεκτικότης είς αύτά τά ένδότερα της φύσεως αύτοϋ, ώς έκ τούτου
δέ ό άyών 'Προς έξάλειψιν της θρησκείας εtναι συγχρόνως και άγων

κατ' αϋτης τijς chιθρωπ{νης φύσεως, δι' αύτό δέ εtναι καi έκ προτέρου

καταδεδικασμένος εtς άποτυχ(αν.

4.

·

Έρευνώσα δέ περαιτέρω ή φιλοσοφία της θρησκείας την ούσ(αν,

τό περιεχόμενον και την ciξ(αv, ώς και την σχέσιν αύτijς 'Ιtρός την δλ
λην πνευματικΥjν ζωΥjν τοΟ άνθρώ"Ιtου δια'Ιtισrοί, οτι ό άνθρωπος έν τfi
θρησκείι;:t ζfi tδιαν τινά καl όψηλοτέραν ζωήν, άποσπώμενος κατά τό

μάλλον ~ fιττον έκ τοϋ κόσμου των αΙσθήσεων, έv μέσ~ τοu ό1tοίου
ρέει καί έκδηλοUται ή σωματικη ζωή του. "Ως έκ τούτου δέ δρθώς
θά καθωρ(ζετο ή θρησκεία ώς ζωή, ζωη δέ προσιδιάζουσα εtς μόνον
τόν λογικόν άνθρωπον, διότι μόνος αύτός ~χει προικισθfl δι" άνωτέ

ρων ψυχικών δυνάμεων, {κανών νά συλλά~ουν τό όπερκόσμιον καί
να διαγράψουν τrtήσεις είς τοuς δ1tέp αίσθησιν όρίζοντας.

•Αντιλαμ

~άνεται δέ τις, δτι ή βαθυτέρα οόσ(α της θρησκείας είναι ζωή, καθυ·

ποτάσσουσα τa κατώτερα tfνστικτα τοί} cΧνθρώ'ΙtΟυ και ύψοQσα αύτόν

εις κόσμον τινά ό1tέp αίσθησιν, οταv ένθuμηθft, δτι τr)ν lδέαν τοΟ
θεοΟ δύναται vά συλλά~n ό iiνθρω1tος καl διό: τijς τέχνης καt γενικώς
διa τοΟ καλαισθητικοΟ συναισθήματος, καθως και δια της σκέψεως

τοϋ φιλοσοφοϋντος νοϋ. Διάτων συλλήψεων δμως τούτων δέν ζfi δ

άνθpω1τος μετa τοQ θεοΟ, δπως ζft έν τft θρησκεί<((. Προκειμένου δέ
(tδ)ΠαQά Riίbiger lν&' άνωτ. σελ.
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-323και δ καλλιτέχνης, δ ζητων δια συμ~δλων και αίσθητων παραστάσε
ων να παραστήση την θείαν 'Πραγματικότητα, και δ φιλόσοφος, δ δια
τοϋ νοΟ ά:'ΙtΟ'Ιtειpώμενος

«El

άρα yε ψηλαφήσειε και εΟροι» τόν θεόν,

νΟ: αίσθανθοΟν τόν θεόν ζώντα έν έαυτοϊς καt να ελθωσιν εις d:μεσον
μετ' αύτοΟ 1<0ι νωνίαν, μόνον διό: της θρησκείας

80:

έπιτύχωσι τοΟτο.

'Αρκεί να συyκρίνη τις τοuς Άποστόλους και τοιJς Προφήτας πρός
τοuς φιλοσόφους και τοuς καλλιτέχνας διά: νά: Wτιληφθfi αίσθητώς
την ά:'Ιtόστασιν, την χωρίζοuσαν τούτους άπό έκείνων.

5.

της θρησκείας οϋτω θεωρουμένης έν σχέσει πρός τά θεμελιώδη

στοιχεία της ούσίας αύτijς ώς κενrρικης ζωης έν τφ &νθρωπίνφ πνεύ

ματι,

fJ

ψυχολοΥ ία

τη ς

θ ρ η σ κ Ε ί α ς διαπιστοί, δτι και αι

τρείς δυνάμεις της άνθρωπίνης ψυχης εχουσι θρησκευτικaς λειτουρ
γίας καί σΚΟ'ΠΟUς προσιδιάζονrας είς έκάστην τούτων έν τη ψυχολο

yικft πορεί~ της θρησκεuτικης συνειδήσεως. Εtναι ~δη παραδεδεyμέ
νον yενικως, δτι μονομερως άνrελήφθησαν τό θρησκεuτικόν φαινόμε
νον τόσον δ

Schleiermacher, δ καθορίσας ώς κυρίαν ~δραν αύτο& τό
Hegel, δστις έξέλα~ε τr)v θρησκείαν ώς διανο
ητικήν τινα ένrύπωσιν (Vorstellung) τοϋ &πολύτοu. •Η θρησκε(α δέν
συναίσθημα, οσον και δ

εΙναι οϋτε άπλοϋν συναίσθημα, οϋτε άπλη νόησις καί γνώσις, οϋτε
άπλη ένέρyεια και βούλησις, άλλ' ώς ένερyος ζωή τοϋ άνθρωπ(νου
πνεύματος εtναι άμεσος σuνύφανσις συναισθήματος, νοήσεως και βου
λήσεως, έν τη δποί~ σuνερyάζονrαι έξ ίσου άρμονικως σuνεκδηλού

μεναι και συναναmυσσόμεναι πcχσαι αί δυνάμέις της ψυχfις πρός σχέ
σιν καί κοινωνίαν αύτJϊς μετa το& θείου. θρησκευτικη ζωή, ~τις διευ
θύνεται ά:ποκλειστικως ύπό τοϋ συναισθήματος, τό δποίον εχει κοι
νόν δ ά:νθρωπος μετά των κτηνών, άγει εις νοσηρόν μuστικισμόν, δ
λως διάφορον τοΟ ύyιοΟς μυστικισμοϋ, οδ"tινος έκπρόσωπος έν τfi Κ.

Δ. θa fιδύνατο νά θεωρηθfi δ εύαyyελιστiJς 'Ιωάννης. Ό νοσηρός
δε οδτος μυστικισμος συμπνίyει το λοyικδν και τfιν συνείδησιν. Τό
συναίσθημα πλέον ά'Ιtοφασ(ζει περι τοϋ τί εΙναι &ληθές καl ψευδές
και πρΟ των τυφλών τοϋ συναισθήματος προτιμήσεων καί αόταί αι
ά:λάνθαστοι τοΟ λοyικοϋ κρίσεις καθίστανrαι &νίσχuροι και μάταιαι.
·Όταν δε τό συναίσθημα αότό ύ'Ιtερεξαρθfi ύπδ τεταραyμένης φαν
τασίας, έκρήyνuται εlς άσuyκράτητον φανατισμόν, συνήθως δέ δ d:ν

θρωπος ύ'Ιtό την άχλuν τυφλοϋ τινος μυστικισμοί) μετα~άλλεται εις

Ο'!tαρξιν παθητικήν. ·Όταν δέ πάλιν ή θρησκεία έκληφθfi d:ιτοκλει
στικ&'>ς ώς ύ'Ιtόθεσις της διανοίας, &νακύmει άμέσως

fJ

τυραννία 'tijς

νοησιαρχίας, ~ν δέ περαιτέρω βημα d:yει πρΟς τόν Όρθολοyισμόν,
τόν έκλαμ(;άνοντα τό λογικόν ούχl ώς δρyανον, &λλ" ώς αότiJν τήν

τcηyfιν και τό ύπέρτατον κριτήριον της θρησκευτικης &ληθε(ας. Άλ
λά και δταν τό θρησκευτικόν φαινόμενον καλλιερyηται μονομερC1ς
ύπό μόνης τfiς θελήσεως, αί συνέπειαι δέν εtναι όλιyώτερον κινδι;~

νώδεις. 'Ι διορρυθμίαι καί ύπερασκητικαl τάσεις καl τυπικός φαρι
σαϊσμός εtναι τa d:'Ιtότοκα τοιαότης μονομεροΟς θεραπείας της θρη-
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νο(ας πεφωτισμένης θρησκευτικώς. Αίρέσεις δΕ. και σχίσματα και
φατριασμοί καί διχοστασίαι διαχωρίζουσαι τάς θρησκευτικάς κοι

νωνίας καi σuvτeχράσσουσαι αύτάς προέρχονται έξ έγω'ίστικών όπερ
εξογκώσεων της θελήσεως άρεσκομένης εtς καταστάσεις d:δεσμεό

του άνεξαρτησ(ας άyνοοόσης δλως τοuς περιορισμοιJς τijς d:γάττης.

6.

Δοθέντος, δτι πδ:σαι α[ δυνάμεις της ψυχης φυσικως και έμφu

ώς εΙναι διατεθειμέναι πρός συμμετοχήν σόμμετρον έν τ4) φαινομέ

νφ τijς θρησκείας, καθίσταται πρόδηλον, οτι ψυχολογικώς όπ· αύ
τοϋ τοQ χαρακτijρος τijς θρησκείας έκζητείται, tvα και μορφή τις

λατρε(ας συνδέηται μετά πάσης άνεξαιρέτως θρησκείας. Πάς θρη
σκεόων δέν περιορίζεται εtς μυστικόν τι συναίσθημα, ούδέ εtς άπλi]ν

τινα και άπεψιλωμένην γνώσιν τοϋ θείου, άλλ• ώθείται όπό ένδοτέ
ρας τινός άνάyκης νά fλθη είς tδιάζουσαν σχέσιν τrρός τό θείον. Ή

θέλησις αύτοϋ πρώτη καθοριζομένη όπό της έμφυοΟς φοράς τrρός
τό θείον, έκδηλοϋται ώς κλίσις και ροπή πρός δημιουργίαν τελε
τουpyικοϋ τινος, τό δποίον διέπει τάς μορφά'ς τijς πρός τό θείον λα

τρε(ας. Καί τrερί τάς μορφάς ταύτας ένδιατρ(ι!ιει tι Φιλοσοφία τijς
Λατρε(ας, θεωροΟσα καi. έπεξερyαζομένη και συvθέτουσα τό παρό:

τijς Ίστορ(ας των θρησκευμάτων παρεχόμενον όλικόν. Διαπιστοί δέ
ή Φιλοσοφία έν τ4> πεδίφ αύτijς τούτφ, οτι πcχς άνθρωπος θρησκεό

ων ένδιαφέρεται νά λατρεύση τό θείον, έκδηλών τό ένδιαφέρον αύ
τοϋ τοϋτο και δι• έξωτερικών πράξεων καi. σχημάτων. Έπl τrλέον
δπουδήποτε όπάρχει θρησκεία, άπαντa:ται καί κοινότης λατρεύουσα
τό θείον. Ό λάτρης δηλαδή δέν άρκείται μόνον εlς τήν κατ' Ιδίαν

λατρείαν έκείνου, τό δποίον θεωρεί όπέρτερον έαυτοϋ, άλλ' ώθεϊ
ται, tνα καi. έν κoιvft μετά τών δμοθρήσκων αότοΟ σuναyωγft συμ
προσφέρη μετ· αύτών την όφειλομένην πρΟς τό πιστεuόμενον ό'Ιtό
τούτων θείον την δμαδικήν λατρείαν αύτών. Κοιναι δέ μορφαί πά
σης λατρείας εtναι ή προσευχή, ή θυσία καί ή δοξολογία καί έν έ

κάστη των μορφών τούτων, ποικιλοτρότιως

σuνuφαινομένων, έκδη

λοϋται τό θεμελιώδες θρησκευτικόν συναίσθημα τijς ένώσεως, τijς
διαστάσεως, τijς έτιιστροφijς και συνδιαλλαyf\ς τοϋ d:νθρώποu μετά
τοΟ θεοΟ.

7.

Έκ τών είρημένων δύναταί τις νά άντιληφθft, τrοίον τό πεδ(ον

τijς Φιλοσοφίας τijς θρησκείας, πρός πραyματοποίησιν ποίου σκοποϋ
δέον νa κατατεί-vη καί αδτη καί ποίαι α( τιροΟποθέσεις, άτιό τaς δ
ποίας τrρέ'Ιtει νa aφορμΒ:ται καΙ. τιοίαι αί κατευθύνσεις, τάς δτιο(ας

τιρέτιει νa άκολουθfi, ίνα καταλήyη εις ύyιη και όρθa τιορίσματα.
Πάσα τιαρέκκλισις έκ τών τιροϋττοθέσεων τούτων καl πcχσα d:πομά

κρuνσις άτιό των κατευθύνσεων αύτων, έπόμενον εtναι να δδηγήσn
εις συμπεράσματα τιεπλαvημένα, ώς καταδε(κνυται έκτων διαφόρων

φιλοσοφημάτων, άτινα διεμορφώθησαν ύπο των έκ διαφόρων προκα
ταλήψεων δρμηθέντων είς την φιλοσοφικην ~ρευναν τοϋ θρησκευτικοϋ
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των έ"Ιtί της θρησκείας φιλοσοφούντων έσχηματίσθησαν διάφοροι "Περί

θρησκείας θεωρίαι, άλλων μέν δεχομένων την φυσικi)ν λεγομένην
θρησκείαν, τήν άιτοκλείουσαν "ΠcXv τό ό"Περφυσικόν και ά1τοξενουμέ
νην "Παντός έκ θείας 'Α1τοκαλύψεως δόγματος, @.λων δέ θεω
ρούντων τήν θρησκείαν ως τι "Περιττόν, και μόνον 1tρός ~θικοπο(η
σιν των άμορφώτων μαζων άναγκαίαν, και άλλων, ώς δ Κάντιος,
1τεριοριζόντων τήν θρησκείαν είς τήν 1τρακτικήν έφαρμογήν τοϋ ~

θικοu νόμου και είσηγουμένων τήν θεωρίαν τής άγνο(ας και την ά:μ
φι~ολίαν τοϋ λεγομένου Άyνωστικισμοϋ, δσον άφορ~ εtς τόν ό1τέρ
αίσθησιν κόσμον και τό:ς σχετιζομένας 1τρός αύτόν άληθε(ας. ·vm;ρ

ξαν ομως καί ύ"Πάρχουσιν οί κατό: τaς ά:ρχaς τοu όγιοϋς θεϊσμοϋ
φιλοσοφούντες "Περί θρησκείας, οίτινες συνα1τοδέχονται και θρησκε(αν

lκ θείας 'Α1τοκαλύψεως, της δ1τοίας τά ύ1τέp κατάληψιν δόγματα
χαρακτηρίζουσιν ώς ύ"Πέρ λόγον, οόχl δέ και ώς "Παρα λόγον, και
οίτινες έν τcf) Χριστιανισμcf) δια~λέ1τουσι την τελειοτάτην έκδ~λωσιν
καi ~κφρασιν τοϋ θρησκευτικοί) φαινομένου.

8.

·ικανά ταϋτα 1τερί τοϋ θεωρητικοϋ σκέλους τής θρησκειολογί

ας, ό1τέρ τό ένδεικvύμεvον δι' Έyκυκλο1ταιδείαν της θεολογίας λε

mομερη, έ1τειδf) 1ταp' ~μίν οu1τω έδιδάχθη ή Φιλοσοφία τijς θρησκείας
έν τfi καθ' ~μας θεολογικfi Σχολfi, μόνος δέ δ καθηγητfις Ν. λού
~αρις έδημοσ(ευσε διάφορα μέν άρθρα έν τfi Μεγάλη Έλληνικfi
Έγκυκλοπαιδεί\( γενικώτερον 1τερi αότής, έν τ~ 1τεριοδικc{> δέ «θε

ολογία» τοσ l!τοuς

1952 διεπραγματεύθη "Περl της σημερινflς έν τfi

έ"Πιστήμn θέσεως της Ψυχολογίας της θρησκείας.

Έρχόμεθα ~δη εtς την έξέτασιν τοϋ ίστορικοϋ σκέλους τής θρη
σκειολογίας.

9.

Ή "Ιστορία των θρησκευμάτων οδσα μέρος τijς γενικijς 'Ιστο

ρίας, ~τις δέν δύναται νά άvτι"Παρέλθη τήν θρησκείαν και τaς έ"Ιtι

δράσεις αότflς έ"Πί τοϋ λαοϋ, συγκεvτροϊ μετα κριτικην έξέτασιν και
έ"Πεξεργασίαν των πηγών τάς ίστορικάς μαρτυρίας, τaς άναφερομέ
νας είς τας διά μέσου των αίώνων έκδηλώσεις της θρησκευτικijς

ζωflς των λαών, της πίστεως αότων, τής λατρείας των καί της ~θt
κης των καί άνα1τλάσσει την ζωήν ταύτην ά:ντικειμενικi.'iς καί έκτ(
θησιν αότήν συστηματικώς.

'Εν

d:λλαις λέξεσιν ~ "Ιστορία των

θρησκευμάτων δέν άρκεί:ται είς τήν ά"Πλflν διCΧ"Π(στωσιν των γεγο
νότων και εtς την δποιανδή1τοτε έ"Πισώρευσιν αότών, άλλά συνεξε
τάζει ταϋτα έν τcf) 1τλαισίφ τοϋ "ΠΟλιτισμοϋ έκάστου λαοϋ, ά:ξιολο
γεϊ τa γεγονότα ταΟτα καθ' έαuτά, ταξιθετεί ταϋτα κατa την

t-

στορικήν των άλληλt>υχ(αν, συγκρίνει ταϋτα, ώς έμφανίζονται πα
ρά τοϊς λαοίς έκάστοις καί συλλαμ~άνει οδτω την εtκόvα τοϋ συνό

λου των γεγονότων τούτων καί καθ' έάuτην "Περί έκάστου έπl μέ·
ρους θρησκεύματος

καί έν συγκρίσει 1τρός τά θρησκεύματα συγ

yενων κατό: τό μΟ:λλον η f)ττον λαών. Δέν 'Περιορίζεται δέ μόνον

είς τα υπαρχοντα

~δη
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θρησκεύματα

ά:λλ"

έκτε(νεται εις πάντα

ταϋτα, καi είς αότό: ετι τα έκλι-rτόντα.

10.

·Η ·ιστορία των Θρησκευμάτων ώς tδία έ'ftιστήμη εtναι σχε

τικως ά:ρκετa νέα,

καίτοι αί ρίζαι αύτfiς άνεuρίσκονται βαθείαι

καί tσχυραt είς ίκανως μεμακρυσμέvην άρχαιότητα. Ά-rτ' αότfjς δη

λαδή τfiς άρχαιότητος έξεδηλώθη ή 'ΠΕριέργεια προς γνώσιν τών
θρησκευτικών μορφών καt των

τελετων

ξένων χωρων και -rτρός

διακρί~ωσιν των διαφορών, αί δττοϊαι τταρουσιάζοντο μεταξίι τού
των καί τfjς tδίας τοϋ έρευvη~οϋ. Οϋτως έγένετο άπόττειρα ττρός

σuγγραφήν ίστορίας θρησκειων τινων 'Πρίν η άκόμη διό: μεθόδου
κριτικης και σuστηματικfiς τεθώσιν αί βάσεις έττιστήμης συγκρι·
τικijς των θρησκευμάτων. 'Έχομεν δ' οδτω -rταρ' •Ηροδότφ, Παυσα
νίct καΙ. Στρά~ωνι ίστορικάς τινας πληροφορίας 1τερί θρησκευμά
των τινών της έποχfjς των, αίτινες, μολονότι δεν δύναvrαι να χαρα
κτηρισθώσιν ώς ιστορίαι τούτων, όφ' ην εvvοιαν έκλαμ~άνεται σfJ·

μερον δ δρος ίστορία των θρησκευμάτων, άποτελοϋσι τό -rτρώτον
σπέρμα, έξ οδ άνε'Πήδησεν ή νεωτέρα αδτη έ-rτιστήμη. Κατά τοuς

μετέ-rτειτα χρόνους τα θρησκευτικά φαινόμενα έσημειοGντο τυχαίως

δλως όπό των 'Περιηγητών,

χωρίς νά

διέπωνται οί -rταρατηρηται

αότών όπό κριτικfjς τινος άρχfjς. Πρέ-rτει έν τούτοις νά δμολογηθft,

οτι τό έν τft άρχαί~ "Ελλάδι δλονέν -rτροαγόμενον φιλοσοφικόν πνεΟ·
μα έδημιούρyει άπέχθειάv τινα 1τρός άποδοχήν μυθολογ(ας, i]τις
συχνάκις προσέκρουε καί πρός τήν f)θικήν καl πρός τον κοινόν
νοGν. ΈντεΟθεν σκεπτικισμός τις ~ρξατο άναπτυσσόμενος, δπό τό

κράτος τοϋ όπο(ου lΧλλοι μέν ά1τέρριπτον δλοτελώς, άλλοι δέ ά·
πεπειρώντο νά έρμηνεύσωσιν άλληγορικώς τοίις άπεχθείς τούτους
μύθους. Οδτως έμορφώθησαν δύο ρεύματα: •Η άλληγορία καl δ λε·
γόμεvος εύημερισμός,

δρος σχηματισθεlς

άπό τοΟ όνόματος τοΟ

dθέου Εόημέρου, τοΟ άρνηθέντος τοίις θεοίις των μυθολογιών καl

έκλα~δντος τούτους ώς i]ρωας θεοποιηθέvτας. "Η ίστορικη κριτική
οϋτω έσημείοu τά ττρωτά της βήματα έν τc;> πεδίφ της θρησκείας,
οί δύο δ' οδτοι τρό-rτοι της έξηγήσεως των μύθων έκράτησαν καθ'

δλην τήν άρχαιδτητα καί μέχρι τοΟ Μεσαίωνος.

11.

Μόλις κατά τοίις

I Η,

καl

Iθ

I

αtωνας ενεφανίσθησαν α[ ά:·

παραίτητοι συνθηκαι καl γνώσεις τιρός δημιουργίαν της νέας ταύ·
της έττιστήμης

καί κατέστησαν τό εδαφος ώριμον, ίνα έπ' αότοΟ

ά:να~λαστήσn και μεγαλυνθfi ~ ·ιστορία των θρησκευμάτων.
τω τ4>

1687

δ

Chardin

νοειδij έπιγραφην, τc;>

06-

άvεκοίνωσε τήν έκ Περσίας 'Πρώτην σφη·

1771

δέ δ

λιστί τήν Ά~έστα καί περί τό

Anquetil Duperron έδημοσ(ευσε Γαλ
δ Burnouf t;ρχισε τήν κριτικfιν

1829

των κειμένων τούτων .• Αγγλική δέ μετάφρασις τ&ν -rτρώτων βεδι
κων κειμένων !κυκλοφόρησε τc;>

1775.

λιεργουμένη τον Ιθ' αώνα, Οτε δ
τήν τρtγλωσσον στήλην τijς

"Η αιγυπτιολογία t;ρχισε καλ

Bouchard άνεκάλυψεν έν ~τει 1799
Rosette καl έξεuρεν οδτω τήν κλεϊδα,
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nιγραφάς. Αί άvασκαφαt μετέ1tειτα των Ίνδιωv, τfjς Περσίας, τfjς
'Ελλάδος, της Ρώμης, της 'Ασσυροeαeυλων(ας, της Αtγύτrrου, της
Παλαιστίνης κλ'Ιt. nαρήγαyον είς φως όλοκλήρους συλλογό:ς νέων
μνημε(ων, δυναμένων νό:

διαφωτίσωσι

πολλα

θρησκευτικa tθιμα

των άρχαίων λαων. Τέλος περt τα μέσα τοΟ Ιθ' αtωνος tι άναmυ
χθεϊσα έττιστή μη της 'Α νθρωττολογίας και 'fι ό:ρκούνrως καλλιερ
γηθεΊ: σα Λαογραψία τταρέσχον τήν δυνατότητα ττρός σύγκρισιν και
διακρ(eωσιν των διαφορων της διανοητικότητας των πεπολιτισμέ
νων καt των αγρίων καί έξ αότfjς νά καταλήξωσιν εΙς ώρισμένα
συμπεράσματα.

12.

Οϋτω βαθμηδόν έττl τfi βάσει των ττορισμάτωv τijς Φιλολογίας,

της 'Αρχαιολογίας, της ΈGνολογίας, της Άνθρωπολογ(ας, της Λα

ογραφίας ήδυνήθη tι ·ιστορία των

Θρησκευμάτων

νa

έμφανισθfi

είς τό σύνολον των έπιστημων καi να καθορίση τό:ς μεθόδους της.
Ό καθορισμός των μεθόδων τούτων διηλθε διάφορα στάδια έξελ(

ξεως συμφώνως ττρός τό έκάστοτε ύλικόν και τήν διαμόρφωσιν των
βοηθητικών έττιστημων,

αίτινες δλονέν ττροηγον τήν νεαρav ταύ·

την έπιστήμην. Οϋτως έμορφώθησαν αt διάφοροι σχολαl τijς 'Ιστο
ρίας των θρησκευμάτων, άναλόγως των συμπαθειών καί των προ
τιμήσεων τάς δποίας οί διάφοροι έπιστήμονες έξεδήλωσαν Εtς τήν
κατάταξιν των γεγονότων τοΟ θρησκευτικοί} φαινομένου. Ή ττρώτη
έκ των μεγάλων τούτων σχολων τοu Ιθ' αΙώνος εtναι tι τοϋ κα
θηγητοϋ τijς 'Οξφόρδης, γερμανοί} δε τήν καταγωγήν

'fι έ'Ιtικληθεϊσα συγκριτική η βεδική σχολή. Ό
ίδρυσε την έπιστήμην της

Max Mϋller,
Max Miiller ττρώτος

Ίστορίας τών θρησκευμάτων διa της

συγκριτικης σττουδης των θρησκευμάτων των Ίνδιων, των Έλλήνων,
των Περσων, των Γερμανων καl των Κελτων. Βεeαίως τό πεδίον

τοϋτο της έρεύνης του ύττJ1ρξεν ίκανώς περιωρισμέvοv, έφ" δσον δέν
έπεξετάθη και έπι των ίΞως τότε άyνώστων θρησκευμάτων τf]ς "Α·
μερικης, της 'Αφρικης και της Αύστραλίας. Έξ άλλου δ

Max Miiller

στηριχθείς κυρίως tπi των δεδομένων τijς γλωσσολογίας διετύττω
σε μέν την θεωρίαν αύτοu ττερί των γλωσσων των •Αρίων, έκ ταύ

της δέ ~χθη εlς την uττοστήριξιν της ύ'Ιtοθέσεως περί της φυλfjς και
της θρησκείας των 'Αρίων, και έξεδέχετο δτι ~ θρησκεία αδτη ύ
πfiρξε κοιvη 1tάντων των λαων. Έκτεvfις άλλ' άνεπαρκής σύγκρι

σις . ~γαγεν αότόν είς τό συμττέρασμα, δτι ττάvτες οι μϋθοι, αι τε
λεται και αί λατρείαι ταυτίζονrαι έν ταϊς πρώταις αύτών άρχαίς.

13.

Παραλλήλως πρός τό ρεϋμα τοίJ.το καί την γλωσσολογικi)ν

μέθοδον τοΟ

Max

Mϋller, αί σπουδαt τfjς Λαογραφίας ίιπό των ά

δελψων

Grimm έδημιούρyησαν νέον ρεϋμα καί νέαν μέθοδον, δια
Wilhelm
Mannhardt, τοΟ συγγραψέως των Wald-und Feldkulte. Τρίτη σχολfι
ττνεόμενα ύ1tό της 'Εθνολογίας και λαμπρuνθένrα ίιπό τοϋ

έσχηματίσθη διό: της σττουδης της

• I στορ(ας

των θρησκευμάτων

-328κυρίως ~ττί τfi

βάσει των δεδομένων της Ά νθρωττολοyίας.

Καi έν

μέν τft Άyyλίι:f. οί ότταδοί της σχολης ταύτης, έν τfi δττοί<t διεκρί
θησαν οί

An{lι·e,v

1.-ang, Robertson

Sιnith και δ σέρ

J ames Frazer,

έeασ{σθησαν κυρίως έττi των δεδομένων της Ψυχολογίας, έν δέ τfi
Γαλλ{<t,

δπου

διεκρίθησαν οί Durkheiιn καi

Levy-Bruhl,

έττί των

πορισμάτων της άκμαζούσης τότε κοινωνιολογίας.

14.

Έπl τft

βάσει των προηγηθεισων τούτων ττροσπαθειων κρα

τοΟσα μέθοδος έν τft θρησκειολοyίι:f. έξ!lρθη ή [στορική. Αδτη συνί
σταται α)

είς την συγκέvτρωσιν καί κριτικην έπεξερyασίαν των

πηyων, f1τοι των ίστορικων ττληροφοριων, δσαι δπωσδήποτε άνα

φέρονται είς τό:ς διό: μέσου των αίώνων θρησκειακό:ς και θρησκευ
τικό:ς έκδηλώσεις των λαων πρός ελεγχον της γvησιότητος καί ά

ξιοττιστίας αύτων. β) Είς την έπl τft βάσει αότων άκρι~η και άντι
κειμενικήν άνάττλασιν της θρησκευτικης ζωf]ς των λαων κατa τα

άλλεπάλληλα στάδια της έξελίξεώς της,

και είς την συστηματι

κην fκθεσιν αύτijς τόσον ώς τφός τό:ς έξωτερικό:ς αύτfjς έκδηλώ

σεις, καθως και ώς πρός την έσωτέραν πλοκή ν των έ κάστοτε yε
νεσιουρyων αίτ(ων της. Τό γεγονός κατά τε την έκδήλωσιν αύτοϋ
καί κατa τό βαθύτερον νόημά του έρμηνεύεται έκ τοu προγεyονό
τος καί έν συναρτήσει πρός τό πλέγμα των λοιπων τταραyόντων

τοG πολιτισμοϋ.

y)

Είς την άξιολόγησιv τjjς θρησκευτικf]ς ζωf]ς των

λαων καθόλου τε καΙ. έν τοίς έπί μέρους, f1τοι είς τόν προσδιορι
σμόν της άξίας (θετικης η άρvητικης, aξίας η άπαξίας) μιας έκά

στης θρησκεuτικf]ς έκδηλώσεως καθ' έαυτήν τε καί έν συγκρίσει
πρός τήν άξίαv

άντιστοίχων θρησκειακων έκδηλώσεων παρ' &λ

λοις λαοίς έν τι;> ττλαισίφ τοϋ πολιτισμοί) των.

15.

Οδτως ή μέθοδος τf]ς Ίστορίας των θρησκευμάτων καθίστα

ται καί συγκριτική, έκ τούτου δέ καλείται καί συγκριτική

rativ,

coιnparative,

vergleichende).

Σ υyκρ(νοvται δέ α)

compa-

Παράλλη

λοι θρησκειακαl έκδηλώσεις πρός διαπίστωσιν της έξαρτήσεώς των
η της αύτοτελείας των καί των λόγων, είς οϊις όφείλοvται αι δμοιό
τητες καί διαφοραί των,

β)

ίδίι:f.

κατά τό έσώτατον

Συγκρίνονται θρησκεύματα δλα πρός

&λληλα,

αύτων νόημα.

καl δfι

διδα

σκαλίαι ττρός διδασκαλίας, κοσμοθεωρίαι καΙ. βιοθεωρίαι 1τpός κο
σμοθεωρ(ας καί βιοθεωρίας,

και

πράξεις πρός 1tpάξεις· tι άξία

έκάστου θρησκεύματος προσδιορίζεται κατό: πρώτιστον λόγον ά
ττδ της άξίας των θρησκεuτικων του θέσεων και άρχων (πίστεως καί
ήθικfiς). •Η σύγκρισις δέον νά

f1

άπροκατάληπτος καl άντικειμε

νική, ξένη nρός τάς δnοκειμενικό:ς nεnοιθήσεις τοG θρησκειοδίφου,
δστις ούδέποτε έπιτρέττεται νά λησμονfi δτι πιΧν θρήσκευμα καθό
λου τε και έν τοίς έπl μέρους, δέον να κατανοηται και ν' &ξιολο
γηται έξ έαυτοϋ ττpωτον και δι' έαυτοΟ ώς αότοτελές ίστορικόν,

έν χώρφ καt χρδνφ δλον. ·Η σύγκρισις ενα σκοπόν ifχει: Τόν προσ

διορισμον και τήν κατανόησιν της διαφορας των θρησκευμάτων ά'J't'

-329άλλήλωv, καθόλου τε

καl έν τοϊς έπl μέρους. "Αριστα διατυποί

τον σκοπόν τοϋτον δ

'Ολλανδός τiele έκ των πρώτων έπιφανων

έκπροσώπων της θρησκειcλογίας, έν τfi έρωτήσει:

«πως δύναμαι

να γνωρίζω, δτι μία θρησκεία εΙναι Ί'ι όψίστη, έό:ν μη συγκρίνω

αύτfιν προς τιΧς άλλας;»{ 17 ), ένθυμιζούσn το άξίωμα τοΟ
«ΟΠ

ne peut pas

acqιιerir

des connaissances que par la

Buffon

coιnparaison:ι>,

γνωσιολογικόν άξίωμα, διέπον σήμερον πάσαν Έπιστήμην.

16.

Πηγαi της θρησκειολογικης 'Επιστήμης, καl tδίc;:c της ·ιστο

ρίας των θρησκευμάτων, flτις όπόκειται βάσις καl της Φιλοσοφίας

της θρησκείας, εΙναι:

α) Ί'ι γραμματεία των άρχαίων λαων, tδιc;:c

δέ Ί'ι ίστορικη και ή ίερα (τα ίερα αύτων κείμενα). β)

At

dπό τών

γεωγράφων, θαλασσοπόρων, περιηγητων καί ίερcrττοστόλων πληρο
φορίαι. γ)

·Η Χριστιανικη γραμματεία Άνατολης καi Δύσεως. δ)

Γ άπό των άνασκαφων εόρήματα και ε)

ή άπό τοϋ ε', [δίc;:c δέ

άπό τοΟ ιγ' αίώνος καi έξης γνωσθείσα έν ΕύρώΠ"(Ι πλουσία γραμ

ματεία των λαων της έγγύς καί άπω Άνατολης καί της προκο
λομthιανflς Άμερικης.
Βοηθήματα δέ:

α)

αt δόκιμοι φιλολογικαί μεταφράσεις των γραμματειων καί

τα είς αότaς όπομνήματα και β) παντός είδους πραγματείαι (φι
λολογικαί, άρχαιολογικαί, θεολογικαί, λαογραφικαι κ. ά.) άναφε
ρόμεναι εις θρησκειακa εόρήματα η ζητήματα.

17.

Έκ τούτων εΙναι προφανης ή σχέσις της θρησκειολογίας καί

είδικώτερον της

• Ι στορίαν,

• Ι σtορίας

των θρησκευμάτων πρός την Γενικήν

fjς άποτελεϊ μέρος, πρός την Γλωσσολογίαν καl Φιλο

λογίαν, είς 0:ς όφε(λεται ή γλωσσικη
κειμένων, πρός την

•Αρχαιολογ[αν,

έπεξεργασ(α των πηγαίων

~τις επεξεργάζεται τ' chtό των

άνασκαφων προthάλλοντα λείψανα της θρησκειακης ζωης των άρ
χαίων λαών-πρός τήν Έθνογραφίαν και Έθνολογίαν, τας έξετα:
ζοόσας την σύστασιν, έξέλιξιν, ζωην καi πολιτισμόν των έθνων, έν

τt;> πλαισίφ των δπο(ων προthάλλοuσι τά θρησκεύματα-πρΟς τήν
Λαογραφίαν, ητις συγκεντρώνει καί έπεξεργάζεται τάς nα:ραδόσεις
των λαων, <Ι>ν αί nλεϊσται άνάγονται εtς τάς θρησκευτικάς των πε
ποιθήσεις και έκδηλώσεις. Τέλος δέ πρός τήν Φιλοσοφίαν, ~τοι πρός

την Έπιστήμην της δλης ζωflς, ητις διερεuνg, άνατέμνει και προσ
διορίζει το βάθος καi την οόσ(αν της ζωης, άρα ·καί της θρησκευ
τικης, κατά τa βασικα καl θεμελιώδη αόιtής κοσμοθεωρητικά, με

ταφυσικά και ~θικa προthλήματα.
Πάσαι αί έπιστημαι αδται εtναι βοηθητικαi δια την θρησκειολο
γίαν, συνεισφέρουσαι είς αύτήν άφθονον πηγα:ϊον όλικόν, μάλιστα
δέ τούτων Ί'ι Γλωσσολογία, flτις ώς το έπιστημονικόν δργαvον τflς

(17) C. p. τie)e · .Einleitung in die Religionswissenschaft (Giffond-Vorlesungen Ubersetzt von G. Gehrig). Teit: Morpbologie (Gotha, Andrea
Perthes 1899) σελ. 48.

-- 330τtρώτης έτtεξεργασίας των πηγαίων κειμένων, ίιτtflρξεv ή γεvεσιοuρ·
γός μήτρα τijς Θρησκειολογίας. Άπο των yλωσσολογικων έρyα
στηρίων ijλθον εlς φως αί nηyαl άλλοyλώσσων κειμένων, yλωσσι

κως έτtεξειρyασμέvαι, είς aς ένέιωψαν ~πειτα οί φιλόλογοι καl τρί
τοι οί θρησκειοδίφαι καi ίστορικοί. Έντεϋθεν έξηγεϊται το γεγο
νός, δτι δ τtατηρ της 'Ιστορίας των θρησκευμάτων ώς 'Επιστήμης

καl τtρi3τος καθηyητης της Θρησκειολογίας έν 'Οξφόρδη, δ Ι<'.

Max

Mίiller, ίι'Πf]ρξε γλωσσολόγος καί δi} Ίνδολόγος.

18.

'Από τοί)

καi. έξflς ή θρησκειολογία προ~άλλει μεταξu

1870

των έτtιστημων τοϋ ττνεύματος ώς αύτοτελης έττιστήμη καί, άπο της
'Αγγλίας ττρώτης, καταλαμ~άνει περιφαvη θέσιν έν τοϊς Εύρωπαϊ
κοίς,

'Αμερικανικοϊς

και

Βαλκανικο'Lς

Παvεπιστημίοις. Έπιφαvέ

στατοι θρησκειολόγοι Καθηγηταί ίιττijρξαν μετό: τον Mίiller έν Άγ·
γλίc;:t, δ

Albert ReviJie έν Γαλλίc;:t, ίδρυτης της Revue de 1' l1istoire
ιles Religiones καi συνιδρυτης μετό: τοG έμπόρου Guimet τοϋ μεγά
λου θρησκειολογικοί) Mnsee (luimet, οί τiele και Chantepie de la
Saussa)'~ έν Κάτω Χώραις, δ Natl1an Sδderblon έν Σουηδίc;:t καί Γερ
μαvίc;:t, δ Hans Haas έν Γερμανίc;:t κ. ά. Πλεϊσται δόκιμοι φιλολο
γικαί μεταφράσεις πηγαίων κειμένων, ων σπουδαιότεραι ή 50το
μος σειρό: των

έπιμελείc;:t τοϋ Mίiller και

αί Gδttiger

πλείστα είδικό: θρησκειο

Sacred Bo<;>ks of the East
Quellen zur Religionsgeschichte

λογικό: περιοδικό: καl θρησκειολογικαί μονογραφίαι, τέλος δέ ά
'Ιtό τοG

1893

καί έξης θρησκειολογικό: συνέδρια συνετέλεσαν εις την

μεγάλην άνάπτυξιν τοΟ εύρυτάτου τούτου θεολογικοϋ κλάδου. Κατ'

έττίσημον στατιστικην τοϋ

1930,

είς

73

Πανεπιστήμια και

μοuς Άνωτάτας Σχολάς, Σεμινάρια καί Κολλέγια
λειτούργουν μέχρι τοG ετους έκείνου

έξ ών

156

tσοτί

Κρατών, έ

θρησκειολογικαί ~δραι,

της ·ιστορίας των θρησκευμάτων καl

123

21

20

33

τfiς Φιλοσοφ(.

ας της θρησκείας καi. Ψυχολογίας της θρησκείας. Έκ των
έδρων της

• I στορίας

των θρησκευμάτων αί

θεολογικΟ:::; Σ χολάς, έξ ών

λικάς, καί

6

53

80

123

έλειτούργουν είς

είς Προτεσταντικάς,

22

εις Καθο

είς 'Ορθοδόξους Θεολογικό:ς Σ χολάς. Είς οσα Παvε·

ττιστήμια καl Άνωτάτας

Σχολό:ς δέν όπάρχει θεολοyικη

Σχολή,

ή θρησκειολογικη ~δρα φιλοξενείται έν τft Φιλοσοφικft Σχολft, λό
Υ({J τοG εύρuτάτου ίστορικοφιλοσοψικοG ένδιαφέ.ρονrος τflς θρησκει

ολογίας. Τελευτα'iον είσήχθη είς τδ ήμέτερον Πανεπιστήμιον ~
θρησκειολογία μόλις τι{) 1930, 'ι'ι δe τακτικη αότης ~δρα μόλις άπό
τοΟ

1939

flρχισε λειτουρyοϋσα, διδάσκονrος έν aό-rft τοΟ καθηγη·

τοu Λ. Φιλιππίδου ού σμικρόν και διΟ: τf1ς διδασκαλίας καί διά
σuγyραφων προαyαyόντος παρ' ήμϊν αότήν.

19.

·Η Χριστιανικη Θεολογία καl ιδίc;:t ή Ά'Ιtολοyητικη μεγάλως

ένισχύθη

δια

της

θρqσκειολογικής

'Επιστήμης, καθόσον

διa της

προς τα. έξωχριστιανικα θρησκεύματα άττροκαταλήπτου και άvτικει

μενικης συγκρίσεως τοG Χριστιαvισμοu άvεδε(χθη ή άπόλυτος καt

-331άσύγκριτος

όττεροχη αύτοΟ,

ττροσδιωρίσθη

1')

μοναδικη ιδιοτυπία

του καt κατεδείχθη, δι' έξωδογματικων άττοδείξεων,
nροέλευσις,
nικότητι

ναδικft

μόνου

τfi

6

tστορικοϋ

nαyκοσμίφ

θεανθρωττικfις

ά'Πεδείχθη

θεία αότοϋ

άnοκαλυnτικός χαρακτήρ του καί

6

τοΟ

έν

1')

καt

θεανθρώnου

Ίστορί<(t,

nλήρωσις

λυτρωτικfις ττροσδοκ(ας.

Χριστός καl

6

1') έν τfi nροσω
'I δρυτοϋ του, τfi μο
τfις

τταyκοσμίου

Διό: της συγκρίσεως

Χριστιανισμός ώς «fι όδός, 'fι άλήθεια

καl ή ζωή», ή μόνη όδός ττρός άληθη θεογνωσίαν,
Χριστt;> αύταττοκαλύψεως τοϋ θεοϋ

1')

διό: τfις έν

άττοκάλυψις αότfις τfις

•Αλη

θείας και ή άττό -τfις &μέσου κοινωνίας μετό: τοΟ έν Χριστt;> σαρκω
θέντος θεοϋ άττορρέουσα ζωή.
Χριστιανικης

άττοκαλύψεως

Οϋτως αί δογματικαl θέσεις της

έΘεΘαιώθησαν έττιστημονικώς διό: της

θρησκειολογικfjς Έnιστήμης καί έττιeάλλονται όλονέν και nερισσό
τερον είς εόρυτέρους κύκλους τfις nαyκοσμίου Διανοήσεως. Σήμε
ρον δτε αt άττοστάσεις άνά τήν όδρόγειον έξεμηδεν(σθησαν καί τά
έnl μέρους προΘλήματα έξετάζονται έν τt;> πλαισ(φ το{) πλέγματος
τών nαγκοσμίων nροΘλημάτων, οόδείς έπιστήμων θεολόγος δόνα

ται νά τελft είς το ϋψος της άττοστολης του έav άyνoft την θρησκευ
τικην ίστορίαν καί ζωt'Jν τοί} έξωχριστιανικοϋ κόσμου. και έν τοό
τφ εχομεν nρότunον τοuς Πατέρας της 'Εκκλησίας, οίτινες nρός
βαθυτέραν κατανόησιν, συνειδητοττοίησιν καί όπεράσττισιν τοϋ Χρι

στιανισμοϋ, κατέφυγαν εtς συγκρίσεις αότοϋ πρός τον έξωχριστια

vικόν κόσμον άδεi3ς, καθόσον το φώς οόδέν lχει νά φοΘηθft άιτό
οίασδήττοτε συγκρίσεως.

2.

''Anoλoy7J$t.Htj.

1.

•Η Άττολογητικη εlναι ή έπιστημονικη d:μυνα τοϋ Χριστιανι

σμοu· εtναι το μάθημα έκείνο, το όποίον nραyματεύεται κατ' έττι

στημονικην μέθοδον την d:μυναν και δικαίωσιν τών θεμελιωδών ά
ληθειών τοϋ Χριστιανισμοϋ κατό: τών όθενδήποτε καl 6ποτεδήττοτε
έvδεχομένων

fl

flδη πραyματοποιουμένων nροσeολών, των ΕΚ της

άττιστ(ας προερχομένων, διά της άnοδείξεως τοϋ ττιστευτοϋ καl τοϋ

έφετοϋ αότών.
Έκ τοϋ όρισμοϋ τούτου ~πεται ώς πρός μΕ.ν τό όποκείμενον τfις

Άπολογητικης, δτι τοϋτο εtναι διττόν, θετικόν καί άρνητικόν, f]τοι
α)

·Η δικαίωσις της Χριστιανικfjς πίστεως, ώς στηριζομένης έττί

τοΟ γεγονότος της όπερφυσικης θείας 'Αποκαλύψεως διό: της άττο
δείξεως τοϋ ττιστευτοϋ τοϋ γεγονότος τούτου. Το πρόΘλημα λοιπόν

δττερ καλείται κατά την τrλευράν ταύτην ν' ώτοδείξn ή Άπολογη

τικη εtναι, δτι, δεδομένου δτι ότrάρχει άριθμός τις θρησκειών nρε
σΘεuομένων ύπό τών έ κασταχοϋ φυλών καl έθνών, ή μόνη άληθής
καl τελεία μεταξu αότών εtναι δ Χριστιανισμός. Πρός τοϋτο στη
ριζομένη είς τά πορίσμα-τα της

'I στορίας

τών Θρησκευμάτων θό:

-332άναπτύξn τοuς λόγους, τούς καταστήσαvτας άναyκαίαν την ίιπερ

φuσικήν θείαν Άποκάλυψιν και τά τεκμήρια τά έμφανίζονrα την
θείαν προέλευσιν τijς Χριστιαvικης θρησκείας. β) Ή ίιπεράσπισις
τijς Χριστιανικi]ς πίστεως τ.

t.

ή d:ρvησις και &ναίρεσις των προσ

~ολών, αtτινες ίιπό των άντιδιατιθεμένων κατευθύνονrαι κατό:: των

άληθειων της πίστεως ταύτης. Έπειδfι δέ αί προσι!Ιολαί αδται άνα
νεοϋνrαι διαρκως καί ποικίλλουσι κατό: τάς διαφόρους έποχάς, ~
πεται δτι καί ή Άπολογητικη κατό: φυσικf)ν συνέπειαν δέον νά ά
νανεοϋται άπαύστως προσαρμοζομέvη πρός τό::ς νέας κατό: τοQ Χρι
στιανισμού έπιθέσεις καΙ. παρατρέχουσα τάς παλαιό:ς ένστάσεις, έφ'

δσον αδται κατέπεσαν καί άπέ~αλον πάσαν tσχύν, νό:: άνrιμετωπίζn

δΕ τό:ς νέας τοιαύτας διεξάγουσα την d:μυναv έπί τοu πεδίου, έφ'
οδ οί νέοι

καί σύγχρονοι πολέμιοι τοΟ Χριστιαvισμοu διεξάyουσι

την κατ' αύτοu μάχην.

2.

Ώς πρός δΕ τόν χαρακτηρα της Άπολογητικης, ~πεται έκ τοu

όρισμοu αύτης, δτι δΕν πρέπει vό: συγχέηται πρός τό:ς έπί μέρους
'Απολογίας. Ή 'Απολογία είναι μερική d:μυνα κατό:: τών προσ~ο

λών ένανrίον ώρισμέvης άληθείας χριστιανικης,

έξυπηρετοϋσα ά

νάyκην έκ καιρικων συνθηκων δημιουργουμένην. Ένφ ή

•Απολογη

τική εtναι ή καθ' ώρισμένας γενικάς άρχό::ς και κατό: 'Πληρες καί
ώργαvωμέvον έπιστημονικόν σύστημα κατοχύρωσις τοϋ συνόλου τijς

χριστιαvικης άληθείας κατό:: πάσης ού μόνον προ~ληθε(σης ~δη, άλ
λό:: καί ένδεχομένης νό:: 'Προ~ληθfi είς το μέλλον άρνήσεως ~ ένστά
σεως. Οδτως 'Απολογίας εχομεν ~δη άπ' αύτών των πρώτων τοu
Χριστιανισμοu αίώνων, αίτινες άναιρέσασαι κατηγορίας καί συκο
φαντίας έκτοξευθείσας κατ' αύτοu είχον μεγάλην σο@ιαρότητα και
σημασίαν άπολογητικήν διό: τήν έποχήν έκε(νην, μολονότι σήμερον
κατό: τό πλείστον ώς ίστορικα μνημεία κινοΟσι τό ένδιαφέρον των
&ναγινωσκόντων αύτάς. των έπιθέσεων ομως σuν τφ χρόν~ άνα
νεωθεισων, καί κατευθυνθεισων ότΕ. μΕ.ν κατα ταύτης, ότέ δέ κατ'
έκείνης των χριστιανικων άληθειων, γενομένων δ' έν τφ μεταξύ των
προσ@ιολων καί θεωρητικωτέρων, δι' οπλων καί συλλογισμων έκ της

"Φιλοσοφίας καί έκ των Φυσικων έπιστημων, κατ' άνάyκηv ή 'Α'Π.ολογία τοu Χριστιανισμοu ώργανώθη συστηματικώτερον, οδτω δΕ. πρός
ταίς κατα καιροuς 'Απολογίαις ταϊς κατό: τό μάλλον και fjττον με
τα~λητόν 'Περιεχόμενον έχούσαις, έσχηματ(σθη τό μάθημα τijς Ά
πολογητικης, ητις εχουσα μονιμώτερον 'Π.εpιεχόμενον άναζητεί τό:ς

πηγaς της ά'Π.ιστίας καί έκτίθησι συγχρόνως τάς μεθόδους και τό:
δ'Π.λα δι' ών κατοχυροuνται αί χριστιανικαl άλήθειαι. Κατά ταϋτα
ή 'Α'Π.ολογητική συνδέεται 'Π.ρός τήν 'Α'Π.ολογίαν κατά λόγον πρά·

ξεως καl θεωρίας. •Η Ά'Π.ολογητικη εtναι ή θεωρία και ή 'Απολογία
ή 7τpάξις. Καθ' δν τρόπον και ή Κατηχητικη και ή •ομιλητικη καί ή
Λειτουργική, αtτινες άποτελοuσι τό:ς θεωρίας της Κατηχήσεως, της
'Ομιλίας, της Λατρείας, συνδέονται πρός τήν Κατήχησιν, τό κήρυ-

-333yμα, την λατρείαν, τά άποτελοϋντα την πράξιν αότων. 'Υπάρχει έν
τούτοις καi διαφορά τις. Ένφ δηλαδfι
χρόνως καl Κατήχησις, δπως καί

fJ

fJ

Κατηχητικη δέν εlναι συγ

Όμιλητικη και Λειτουργικη δέν

άποτελοϋσι συγχρόνως καl κήρυγμα καl λατρε{αν, ή Άπολοyητικη
εtναι σuyχρόνω~ και Άπολοyία. Άλλά πάντως ή 'Απολογία δέν δό
ναται νά ε{ ναι και

3.

•Απολογητική.

Έκ τοί) όρισμοϋ της Άπολογητικijς συνάγεται, δτι σκοπός αύ

της σuγχάνει ή παραγωyη έν τφ άνθρώπφ βε~αιότητος περί τοϋ
πιστεuτοϋ καl έφετοϋ των θείων άληθειων τοϋ Χριστιαvισμοϋ διά της
χρήσεως ώς μέσων aποδείξεων

fl

ένδείξεων δποθενδήποτε λαμ~α

νομένων. Οϋτω πρός άνατροπήν ένστάσεων έκ κακης έφαρμοyfjς
των πορισμάτων των θετικων έπιστημων, άντλεί τάς άποδείξεις αύ
της ή Άπολογητικη έξ αότοϋ τοϋ πεδίου των έπιστημων τούτων,

προσλαμ~ανούσης της έπιχειρηματολογίας cχύτijς βάσεως τοϋr' αύτό
έπιστημονικfjς καl θετικfjς, έπ' αύτών των δεδομένων των πειραμα

τικων τούτων έπιστημων έρειδομέvης. Χρησιμοποιοϋσα δέ, δτιοu έγ
χωρεϊ, τά δεδομένα ταuτα, χωρεί και θετικως εtς τήν άπόδειξιν yε

νικων τινων άληθειών τοϋ Χριστιανισμοϋ, οtαι έπι παραδεlγματι αι
έκ της πολuσuνθέτοu κινήσεως τοu σύμπαντος, οtαν παροuσιάζοuσιν

αύτη ν α ι νεώτεραι τijς 'Αστρονομίας παρατηρήσεις, και α{ περί ά
ποσuνθέσεως της δλης είς ένέργειαv και ύπο~αθμ(σεως της τελεu

τα(ας ταύτης τελευταίαι άνακαλύψεις συμπληρώσεις τοϋ κοσμολο
γικοί} στοιχε(ου της περl θεοG άποδείξεως. •Ωσαύτως dντεπεξερ
χομέvη κατ· ένστάσεων πεπλανημένων φιλοσοφημάτων ΟΟιαζητεί τήν
άνατροπην αύτων διa σuλλογισμων ύγιων φιλοσοφικοί) χαρακτήρος,
είτα δΕ διά της όρθης χρήσεως της λογικijς και δι' έπιχειρηματολο
γίας έπi τijς ύγιοΟς Φιλοσοφίας έρειδομέvης οtκοδομεί καl θετικως.

Έ πι πλέον έξετάζουσα τόν Χριστιαvισμόν καl ώς Ιστορικόν γεγο
νός ποιείται χρησιν και (!iλλων, άλλό: καί ίστορικων τεκμηρ(ων και

άττοδε(ξεων. Τέλος δέ άναφερομέvη και εtς αύτήν τήν cρόσιν και
τάς τάσεις και τό:ς dλλας πvευματικάς άνάyκας τοG άνθρώπου chι

τλεί έπιχειρήματα έξ αύτijς της έσωτερικης πείρας άποδεικνύοuσα
τόν Χριστιανισμόν ού μόνον ώς πιστευτόν, άλλά καi ώς έφετόν τι και
άνταποκρινόμενον είς τόν dσ~εστον πόθον τijς μακαριότητας και

είς την δ(ψαν τοG tδεώδους, τοG άπε(ρου και τοΟ θε(οu, ιhινα φuσι
κως έwπάρχοuσιν έν τfi άνθρωπιvn ψuχfi.
4. Μολονότι ομως ή Άπολογητική άιτό πάσης πηγijς άντλεί τά

έπιχειρήματα η τάς πίστεις αύtης, ή βε~αιότης, ην διa τούτων πα
ράγει, κατά μέγα μέρος εΙναι ήθική, έν(οτε δέ μόνον φυσική καl
μαθηματική η θετική και πειραματική. Τό πείραμα η δ μαθηματικός
όπολογισμός τοότέστι παρέχοuσι βε~αιότητα, ~τις βιάζει ο6τως ει
πείν τό πνεuμα όπό των d:ναyκαστικων η θεωρητικων στοιχε{ων της
παρατηρήσεως η τοϋ μαθηματικοί> όπολογισμοϋ εtς σuνα(νεσιν και

σuγκατάθεσιν, έκτιθεμένοu παντός μη σuναινοΟντος εtς τόν dμεσον

-334κίνδυνον νά χαρακτηρισθft μωρός ~ παράφρων. Οδτως δτι 2+2=4
μόνον άνόητοι δόνανται νό: άρνηθωσιν. •'Οτι ή yη ~λκει προς έαu
τήν, οόδείς έχέφρων δόναται νό: άμφισι5ητήσn. ~φ' δσον πηδων άτιό
τοϋ εις δψος τιαραθόρου θό: εόρεθft σuντε:φιμμένος έπl τοϋ έδάφους.
Τοιαότας δμως 'Ιτειραματικό:ς άποδείξεις δέν δόναται νό: τιαράσχ'[J
ή 'Απολογητική. Βει5αίως ο ζων τον Χριστιανισμόν καl γευσάμενος

τοΟ Κυρ(ου σχηματ(ζει και έκ πε(ρας βε~αιότητα τιερl τοϋ δτι Χρη
στός δ Κύριος, καt
βει5αιότης αuτη εtναι τοιαύτη, l.Sστε χάριν αό
τijς θυσιάζει οδτος καt αίιτήν τήν άπτήν πραγματικότητα. 'Αλλ• ή
βε~αιότης αδτη άποτελει καρτιόν προϋπαρχούσης τι[στεως καί 'Προ·

ft

όδου έν τfi π{στει. Δέν δόναται δμως ν' άποτελέση καί πειραματικόν
τεκμήριον διά τοίις έκτός τοΟ Χριστιανισμού καί τοίις πολεμίους αό
τοϋ, πρός τοίις δποίους ά:πευθύνεται ή 'Απολογητική. Ή βε@ιαιότης,
ην έγγε~

ft

Άπολογητική, εtναι κυρ(ως ήθική, δπο(αν ά:τrοκτ~ δ

άνθρωπος έπί τοϋ θρησκευτικού πεδίου, έ1rί τοϋ δτιοίοu κρατεί ή

έλευθερ(α, ~τις παραμένει πάντοτε άδέσμευτος ν' άτιοδεχθft ~ ν' ά
πορρίΨ!J τήν ύπό των ά:πολογητικων τεκμηρ(ων κατοχυρωθείσαν ά:

λήθειαν. Καί χαρακτηρίζεται μέν δ άρνούμενος καi άπωθωv την ή

θικην ταύτην βε~αιότητα ώς τυφλώττων 'Πρός την d:λήθειαν και ώς
σκληροτράχηλος καί άπερίτμητος τft καρδίc;;t καl τοίς ώσ(ν, ~λά
μόνον ύπό των ύγιως έχόντων κατά τά αισθητήρια της ψυχfjς.

5.

Παρά ταϋτα δέν μειοϋται ή σιrουδαιότης και ή σο@ιαρά σημα

σία τijς ·Απολογητικf1ς. Τοϋτο δέ διότι πρωτίστως αδτη διά τών κατά
των άvτιτιθεμένων εις την χριστιανικην άλήθειαν άvαιρέσεων και
άτιοδε(ξεων αίιτijς, έγγενν~ μέν παρά τοίς πιστοίς τό συναίσθημα
τοϋ θριάμ~ου έπi μaλλον κρατύνουσα αότούς έν τft π(στει, άτιομα
κρύvει δέ τόν έκ της άμφι&ολ[ας κλονισμόν εtς τούς μή'ιtω άδιασε(
στως έστερεωμένους έν τft π[στει. Εtτα δέ ύτιο~οηθεί τοίις εlλικρι

νως διψώντας τήν άλήθειαv και μετ' ένδιαφέρονtος 'Πρός άνεόρεσιν
αότflς ~ρεuvωντας τόν Χριστιανισμόν, tνα τιροσοικειωθωσι τοϋτον.

Έν τέλει δέ ά:ναχαιτίζει κατά τό δυνατόν την δρμήν και την β(αν
των τιεισμόνως κατά τοΟ Χριστιαvισμοϋ ά:ντεπεξερχομένων. Γενικώς
δέ ή ·Απολογητική ίκανοί τούς πιστούς, tνα εtναι «~τοιμοι τιρός ά
πολογίαν», περί τijς άληθε[ας τών ότι• αότων πιστεuομένων. ·οπο(αν
δΕ σιrουδαίαν έξυπηρετεί ή ·Απολογητική ά'τrοστολήν, έμφα(νεται -καί,
έξ αύτοϋ τοϋ γεγονότος, δτι ευθύς ά-ιτό της έμφαν(σεως αότοϋ εόρέ

θη ήναyκασμένος δ Χριστιανισμός εlς άπολογ(αν, ~ κυρία δέ συγ
γραφική θεολογική δρaσις τοϋ Β' καl Γ' αίώνος δπfjρξεν ciπολογητική.
.
6. Ώς πρός δέ τήν δια(ρεσιν της •Απολογητικης δέον νά ~χωμεν
ότι· δψιν, δτι, tφ• δσον δ Χριστιανισμός βασίζεται έ1tl τοΟ δεσμοΟ και
των σχέσεων, αtτινες όφ(στανται μεταξύ θεοί} και ΟΟιθpώ1tΟU, ή Ά1tΟλογητική ένδε(κνuται νά διαπραγματευθft περί θεοΟ, περι άνθρώ

που και τιερl των σχέσεων αότών. Και τιρ6)τον μέν νά διατιραyμα-
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προχωρήσn

τό

ώς

φuσικάς

φιλοσοφων

πρωτον

aρκούντως

τοϋτο

φιλοσοφικόν.

βάσεις

νοΟς

της

διό: των
διό:

τμημα

της

Θα
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έπί
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να
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των
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Έν

χαρακτηρισθft
ύπάρξεως

τοG

ΘεοG καl περί δημιουργίας προ<!>λήματα, τό: περί ύπάρξεως άνθρω
πίνης ψυχης, πνευματικης άϊίλου, έλευθέρας και άθανάτου καl τό:
περί καταγωγης τοϋ άνθρώποu προ<!>λήματα καl τά άφορωντα είς

τό θρησκευτικόν φαινόμενον είσαγωγικό: ζητήματα. Μεθ' δ, άποδει
κνυομένου, δτι ή φύσις τοί} άνθρώπου διαφθαρείσα ρέπει πρός πα

ραφθοραν τών στοιχείων της έν τft θρησκείq: πρωταρχικης καί της
φυσικης 'Αποκαλύψεως,
ύπάρξεως

ή 'Απολογητική

χωρεί

έπl τήν άη:όδειξιν

καί ύπερφυσικης 'Αποκαλύψεως, ~τις Ελα~ε χώραν έν

χρόνφ τοϋτο μΕ.ν έν τft πρωταρχικft καl μωσα'ίκft άποκαλύψει, τοϋτο
δΕ έν τft

δια τοu Χριστοί} τελειοτάτη

•Αποκαλύψει.

Οδτω διό: τε

κμηρίων κατό: τό μάλλον ~ ηττον ίστορικών ζητεί ή 'Απολογητική
ν' άποδείξrι το θεόπνευστον μΕ.ν της έν τft Π. Δ. άποκαλύψεως, τήν
θεότητα δΕ. τοΟ θεανδρικοί} προσώπου τοG Κυρίου. Κατά ταϋτα ή
μέθοδος της

•Απολογητικης

δέον νό: είναι τοϋτο μέν Φιλοσοφική ~

λογικη είς τό τμημα α&rης τό φιλοσοφικόν, ένθα έξετάζει τα κατά
τήν ϋπαρξιν καί φύσιν τοu θεοί> καl τοί} άνθρώπου καί τό: κατό: τό:ς

σχέσεις αότών γενικώς, τοϋτο δΕ ίστορική, είς τό τμημα αότfjς, τό
διαπραγματευόμενον τό ιστορικόν γεγονός της ύπερψuσικης θείας

•Αποκαλύψεως.
7. •Ως πρός

τήν ίστορίαν της Άπολογητικης θά ~δυνάμεθα νά

είπωμεν γενικώς, δτι αϋτη ταυτίζεται πρός τήν {στορίαν τοΟ άκα
ταη:αόστοu άyώνος τοί} Χριστιανισμοϋ, τόν δποίον οδτος διεξάγει
εόθUς άπό της έμφανίσεως αότοu, τοϋτο μΕ.ν άναιρων τάς κατ' αό
τοΟ ένστάσεις των πολεμίων του, τοϋτο δέ δικαιών τάς άξιώσεις αό
τοϋ ώς της τελειοτάτης θρησκείας, της δικαιουμένης νά ύποκατα
στήση πάσαν 6:λλην μορφήν θρησκείας και νά έπικρατήση καθ· ~
παντα τόν κόσμον ώς ή μόνη άληθης και άναντικατάστατος θρη

σκεία. Οδτως ή Άπολογητική, όπό τήν μορφfιν της έπί μέρους Ά
πολογίας παρακολουθοϋσα τόν Χριστιανισμόν άπό τοϋ λίκνου αό

τοϋ, εχει ιστορίαν έκτεινομένην καθ' δλον τόν δισχιλιετη βίον τοϋ
Χριστιανισμοϋ, ~τις ιστορία δύναται να διαιρεθft είς τρείς περιόδους,
~τοι τήν άρχα(αν, την μέσην καί την νεωτέραν. Και κατά μέν την

άρχαίαν περίοδον δ Χριστιανισμός ήμύνθη κατό: τών Ίοuδα(ων καl
των έθνικών, κατό: δΕ. την μέσην καί κατό: τοϋ νέου άναφανέντος
έχθροG τοϋ ·ι σλαμισμοΟ·· κ ατό: δέ την νεωτέραν, δτε έκινήθη δ κατά
της χριστιανικης άληθε(ας πόλεμος έκ πολλών σημείων τοϋ έπιστη
τοϋ, ή 'Απολογητική, δι· έπι μέρους 6:χρι τοϋδε άη:ολογιων έπιτε

λοϋσα τό έργον αότflς, άνήχθη ~δη εtς αότοτελη έπιστήμην περl την
δικα(ωσιν πασών των θεμελιωδών τοΟ Χριστιανισμοϋ άληθειων σιtου-

-336δάζουσαν καi τό:ς μεθόδους πρός άναίρεσιν πάσης τυχόν έπιθέσεως
δποθενδήποτε προερχομένης έκτιθείσαν.

8.

Κατα την άρχα(αν περίοδον αότός δ Κύριος άvτιμετωπίζων την

d:πιστίαν των 6μοεθvών του προ<!>άλλει άποδε(ξεις τα σημεία αότοϋ
είς πίστωσιν της θείας αότοϋ προελεύσεως και d:ποστολης, άπολογη
τικόν δέ χαρακτηρα φέρουσι καi αότό: τα εόαγγέλια, έξ ών τό κατα
Ματθαίον καi διό: της παραθέσεως διαφόρων προφητειών ζητεί νό:
άποδείξη εtς τούς πρός οΟς ά''Ι!ευθύνεται

'I ουδαίους,

δτι.

6 'I ησοΟς

εΙναι δ έπηγγελμένος υί6ς Δα<!> Ι. δ καί υ{6ς 'ΑGραάμ, ε.tς πάντα δέ
τα λοιπά, έκ τών πολλών σημείων &τινα έποίησεν δ ΊησοΟς «άτινα
έό:v yράφηται καθ' Εν οόδέ αότόν ο{μαι τ6ν κόσμον χωρησαι τά γρα
φόμενα βι<!>λ(α» κατά την φράσιν τοϋ 'Ιωάννου (Ίωάν. και

κα

25),

ταγράφεται ώρισμέvος τις d:ριθμος έπι τίf> σκοπiJ>, tνα οί άvαγνώ
σται πιστεύσωσιν, «δτι ΊησοΟς έστιν δ Χριστός

6

υ{ός τοϋ θεοϋ, καi

Τνα πιστεύοvτες ζωην έχωσιν έν τiJ> όνόματι αότοϋ» ('Ι ωάν. κ ι

31).

'Εκ τών έπιστολών συστηματικώτερον ~ πρΟς Έ~ραίους δύναται νά
θεωρηθft ώς πρώτη διεξοδικη άπολογητικη προσπάθεια, άναφερο
μένη ε[ς την άπόδειξιν της ιδιότητος τοϋ

'I ησοi} Χριστοί}

ώς μεγάλου

και αίωνίου άρχιερέως και της άσυγκρ(τοu όπεροχi]ς της Κ. Δ. έπt
τi]ς Παλαιάς. οι άπολογηταί τοΟ Β ι και Γ ι αtώνος
ρίστων, Κυπριανός,

•Αριστείδης,

'I ουστίνος,

'Α

·Αθηναγόρας, Τατιαvός, Μελίτων,

Τερτυλλιανός, Μινούκιος Φi]λιξ, Λακτάντιος άvτεπεξέρχονται

ίδί<tf

κατά τών έθνικών κατηγορι&ν, τινές δέ και κατά έξ

έπι

'I οι>δαίων

θέσεων· μετέπειτα δΕ. δ Κλήμης δ ·Αλεξανδρεύς διa τοΟ Προτρεπτι
κοί)

προς

'Έλληνας,

συyyραφης αότοϋ της
και

Εόσέ~ιος

you

του

δ

και

ο

Ώριγέvης

d:ποτελούσης

Καισαρείας

διc:Χ

διά.- της

κατά

Κέλσοu

την πρώτην 'Ατrολογητικήν,
τοϋ

κατό:

Φιλοστράτοu Ίfρ

και τών d:πολογητικών του εργων Εόαγγελικη προπα

ρασκευή, κ.αl Εόαyyελικη άτrόl>ειξις· καί δ Μ. ·Αθανάσιος διό: το Ο
Λόγου του προς "Ελληνας καί δ

•Αλεξανδρείας

Κύριλλος διό: τοϋ

gργοu αότοϋ «'Υπέρ της τών Χριστιανών εόαyοi}ς θρησκε[ας προς
τά τοϋ έν άθέοις

'I ουλιανοΟ»

καi δ θεοδώρητος δ Κύρου, δστις

συνέγραψε το Έλληνικόν θεραπευτικη παθημάτων κλπ. και δ 'Ι
ούλιος Φίρμικος

Αόyοuστϊvος

Maternus (De errore profanarum religionum) καl δ
διό: τοϋ μνημειώδους αότοϋ έργου De civitatt' Dci καί

εί τις fiλ.λος, συνέ~αλον οόκ όλ(yον εtς το όπέρ της άπολογίας
τοϋ Χριστιανισμοϋ Ιfργον.

9.

Κατό: την μέσην περίοδον της Άπολογητικi]ς,

έφ' δσον f)δη

δ έθνισμός ε1χε καταπέσει, ή τrροστrάθεια τών 'Ατrολογητών, ή τrε
ριωρισμένη και οόχί τοσοϋτον δαψιλης εις τrαραyωγηv. άτrολογιών,
στρέφεται κυρίως κ ατό: τοϋ

'I ουδαϊσμοϋ

και τοϋ Μωαμεθανισμοϋ.

Καί κατό: μΕ.ν τών 'Ιουδαίων συνέγραψαν είδικας άτrολογtας Άνα
στάσιος δ Σιναίτης, δ άραψ έτr(σκοτrος Γρηγέvτιος, δ "Ανδρόνικος

Κομνηνός καί έν ή1 Δύσει

δ Άγο6άρδος και ΆGαιλάρδος, κατα
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Θεόδωρος

'I ωάννης δ
•Α~ουκαρδ:ς έπίσκοπος

και 'Ιωάννης δ

Δαμασκηνός, δ μαθητής αότοϋ
Χαρράv, Νικήτας δ

Βυζάντιος

Καντακουζηνός, έν δέ τfi Δύσει Ίσίδωρος δ

Σε

~ίλλης, Ίουλιανός Τολέδου καί άλλοι τινές. Έκ των σχολαστικών
δέ

ot

··Άνσελμος

Καvτερ~οuρ(ας

(t 1109),

και θωμδ:ς Άκιvδ:τος

συνέ~αλον κατa τaς βάσεις της σχολαστικης θεολογίας εις τήv

συστηματο-n:ο{ησιν καί της Άπολογητικης.

10.

Κατa την νεωτέραν περίοδον ή συγκομιδη dπολοyήτικ&v lρ

γων όπJiρξε δαψιλεστάτη. Εtς τοϋτο συνετέλεσεν ή έμψάvισις τpu
ΌρθολογισμοΟ και δι"ίσμοϋ και ή κατό: τοΟ όπερφυσικοΟ tδ(~ έπt

θεσις αύτών.Εtς τό:ς έvτεϋθεν έπιθέσεις προσετέθησαν και αι έκ
προόδων τών φυσικωv έπιστημών και τοΟ έκ τούτων προκληθέvτος
προσκαίρου θάμ~ους νέαι ήμιμαθών έπιστημόvων συστάσεις. Εtvαι
δυσεξαρίθμητοι δέ αι

συγγραφαί,

αΤτινες πρός Άπολογ(αv τοϋ

Χριστιανισμού είδον έκτοτε καt μέχρι σήμερον τό φ&ς. Κατό: τοος

νεωτάτους χρόνους έμπvευσθέvτες όπο τοϋ
θησαν δ διαμαρτυρόμενος

Sack·

σωσι την ·Απολογητική ν,

όφ' ην

κατa τόν Ιθ'

Schleiermacher έπειρά
Drey νά θεμελιώ

και δ καθολικός

εννοιαv

~ρ(σαμεv αότfιv. Οδτω

αtώνα και ίδι~ άπο τοϋ δευτέρου ήμtσεος τούτου

δριστικ&ς συστηματοποιηθείσα ή 'Απολογητική διεκρίθη εις αότο

τελη έπιστήμηv.

11.

Έκ των παρ· ήμίν άσχοληθέvτων περι τήv Άπολογητικήν ά

ξιοσημε(ωτοι τυγχάνουσιν δ Βράϊλας Άρμέvης μεταφράσας τό !ρ
γον τοϋ Αόγοόστου Νικολάου

nisme, ot

Etudes

phίlosophiques

sur le Christia-

Μυριανθεύς καt Γα~ριηλ(δης μεταφpάσαvτες έκ τοΟ Γερ

μανικοί) ΆπολογητικσUς λόγους τοϋ

Luthardt,

δ άείμvηστος Ίωάv

νης Σκαλτσοόνης, δστις έδημοσ{εuσε σειρav dτιολοyητικ&ν !.ργων

κατά τοϋ ·vλισμοΟ, δ Γρηyόριος Παπαμιχαfιλ, δημοσιεόσας πρός
τοίς lkλ.λοις και τό πρώτον τεϋχος της

•Απολοyητικijς

αδτοϋ, κα

θώς και τό δ "Ιησοϋς ώς ιστορικόν πρόσωπον, και δ Π. Τρεμπέλας
δημοσιεόσας σειράν

•Απολογητικών

Μελετών κιχl τό σύγγραμμα

τό όπό τόν τ(τλοv ΊησοΟς δ άπδ Ναζαρέτ, κα&>ς καl Ι!iλλα τινά.
Έκ τών εις ξένας γλώσσας δημοσιευθέντων !.ργων &ξιοσημε(ωτοι

τυγχάνουσι ή 'Απολογητικη καί αί άπολογητικαl μελέται τοΟ

Hettinger,

F.

αtτινες μετεφράσθησαν καl εις τό Γαλλικόν, εργα σπου

δαιότατα τοu

G. Ebrard

ή Άπολογητικi) εlς τό Γεpμανικόν, ~ς με

τάφρασις καί είς τήν Άγγλικήν, ή "Απολογητική τοu Α.

Bruce

τήν Άyyλικήv), τό

Boώanger,

Manuel d~ Apologetique τοϋ ΆΜα
καθώς καί τοϋ W. Devivier Cours d• Apo}ogetique κ.λ.π.

3.

(εtς

Δoyμa"Ι,Htf.

1.

Είπομεν ηδη περί τfjς σημασ(ας καt της tννοlας τοΟ δροu δό

γμα, δστις έν τft έκκλησιαστικft χρf]σει κατέληξε vό: σημα{νn αίJ
θενrικήν περl της πlστεως διδασκαλtαv. Τά δόγματα ταϋτα βασιΕΓΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙλ

ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓ/λΣ
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ρει μέν διετυπώθησαν έν ταϊς οίκουμενικαίς συνόδοις ταίς συγκρο
τηθείσαις πρός άποκήρυξιν πεπλανημένων και αίρετικων διδασκα
λιών, καί κατ' άντίθεσιν πρός αύτaς καθορισάσαις καί άποσαφη
νισάσαις έν τοίς ύπ' αύτών συνταχθεϊσι συμ<!>όλοις καί δροις την

όρθόδοξον διδασκαλίαν καΙ. ταϋτα ε!ναι τά έ'Πισήμως διατετυπωμέ
να δόγματα· ~ν μέρει δέ και κατά μεiζον μέτρον διδάσκονται άεί

ποτε έν τft Έκκλησί<tt" καi. συνάγει τις ταϋτα ~νθεν μέν έκ πάνrων
των γραπτων μνημείων, έν τοίς δποίοις έκφράζεται ή συνεχής και
έξ άρχijς συνείδησις της 'Εκκλησίας, !!νθεν δέ καl κυρίως έκ των
συγγραφών τών Πατέρων τfjς 'Εκκλησίας, των δπο(ων ή δμόφωνος

γνώμη είτε όπό πάντων τούτων έξηχουμένη είτε όπό τινων έκ τού
των, μή άντιλεγόνrων δμως εtς αύτοuς τών άλλων, κηρuττομένη

ά:ποτελεί αύθεντικr)ν μαρτuρίαν περί τfjς δογματικfίς διδάσκαλίας,
τήν δποίαν πάντοτε έπρέσ<!>ευεν ή 'Εκκλησία, ένθεν δέ και έκ τfjς
κρατούσης άνέκαθεν έν τfi Έκκλησί~ πράξεως. Ένrεϋθεν προσέ

λα~εν τό δριστικόν αότίjς δνομα άπό των άρχων τοϋ

I Η' αί<3νος
Ruddeus (t 1729) Δογματική
θεολογία, πρότερον καλουμένη θετική θεολογία (Theologia positiva) η Συστηματική θεολογία η θεωρητική θεολογία η θεολοy{α
ή Δογματική, δτε άπεκλήθη ύπό τοϋ

διδακτική

η άπλώς Διδασκαλική. Ένδιατρί<!>ουσα δέ ή Δογματική

άποκλειστικώς περί τάς θεόθεν άποκεκαλuμμένας άληθε(ας τί}ς πί
στεως, ώς αδται διδάσκονται αύθενrικως ύπό τfίς Έκκλησ(ας, έy
κύρως έρμηνευούσης τήν Γραφήν καί διαφuλαττούσης τήν 'Αποστο
λικi)ν Παράδοσιν, φέρι:ι οό μόνον βι<!>λικόν, άλλ' έφ' δσον προ~άλ
λεται ώς 'Ορθόδοξος Δογματικη φέρει καί έκκλησιαστικόν χαρα
κτfjρα. 'Ελευθέρα διαπραγμάτευσις τοϋ περιεχομένου τfίς Δογμα
τικης, ώστε νά προσδίδεται είς αότήν γενικός τις μόνον χριστια

νικός χρωματισμός,

μόνον έξ

έπόψεως των άποσεισασών

τό

έκ

κλησιαστικόν κuρος καl την έν τfi Έκκλησίct άνοθεύτως διαφuλασ
σομένην άποστολικηv

Παράδοσιν

κοινοτήτων,

δύναται

νά voηθft.

Ε!ναι δέ πρόδηλον, δτι δ περt τά δόγματα ένδιατρί<!>ων θεολόγος

δέον νά εύρίσκηται είς στενάς σχέσεις πρός την ίδ(αν αύτοϋ 'Εκκλη
σίαν καl μόνον ώς έρμηνεuς τfjς δμολογίας αότijς όφείλει νά έμ
φανίζηται. Οδτως ή Δογματική τfjς

κατa 'Ανατολό:ς Όρθοδόξοu

Καθολικfjς 'Εκκλησίας διακρίνεται και διαστέλλει έαuτήν σαφώς
άπό τών Δογματικών τοϋ Προτεστανrισμοϋ, έτι δέ καί άπό τών Δο
γματικών τfjς ρωμαιοκαθολικης 'Εκκλησίας, fiτις διευρύνασα, ~ς

είπομεν, τά δρια τfjς 'Αποστολικfjς Παραδόσεως f\νοιξε τήν θύραν
πρός παρείσδυσιν καl δογμάτων καινοφώνων, μή όπό τf\ς Παραδό
σεως ταύτης σαφως

κατοχυρουμένων,

ο!α τά τοϋ άλαθήτοu τοu

πάπα, τfjς άσπιλου συλλήψεως τijς Θεοτόκου καl τfjς Μεταστάσε
ως αότης, ίσχuριζομένη, δτι όπονοοuμένως καί λανθανόνrως τό: δό
γματα ταϋτα περιέχονται έν τft Παραδόσει.
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2.

Διεκρίθη δέ ή Δογματική καl &:η:ό της Ήθικης, -rταρa τό δτι ή

χριστιανική &:λήθεια είναι ένιαϊόν τι καί &:χώριστον, ή χριστιανι

κή δΕ. γνωσις δέν δύναται νό: νοηθfi -rτλήρης -καl &:η:ηρτισμέvη, έάv
δεν άναη:ηδ~ καί &:η:ό των κόλ-rτων της ζωης, ούδέ δύναται νά θεω

ρηθfi τελεία πίστις, έό:ν αδτη δέν είναι ζωσα, &:-ιτοδεικνυμέvη καί
ένεργός διa των εργων τfjς &:γά-ιτης. •Η διάκρισις δμως των δύο
τούτων έη:ιστημων έγένετο η:ρός άρτιωτέραv σπ:οuδήν και μελέτην

έκατέρας τούτων. Πράγματι αδται είναι τοσοϋτον -rτλούσιαι είς -rτε
ριεχόμενον, ωστε δ χωρισμός αϋτων, δ -rτροκαρασκευασθεις μέν τόν

IΖ '
τοϋ

αίωνα όπό τών

Dannaeus καl Amyraldus, συντελεσθεlς δέ
G. Calixtus (1634), νa η:αρουσιάζηται οόχι μόνον δυνατός,

όη:ό

άλ

λa καί έη:ιθuμητός. Οθτως ή Δογματική η:εριορ(ζεται άη:οκλειστι
κως καί μόνον είς τήν έξέτασιν των Δογμάτων καί γενικώς των

θεωρητικών άληθειών τfjς η:ίστεως, διακρινομέvη και τflς Βι~λικf\ς
θεολογίας. Διότι αϋτη μέν έκθέτει, ώς εtη:ομεν, κατά καθαρώς ι

στορικόν τρόη:ον, τί ή Βί<!>λος διδάσκει, ή δέ Δογματική άη:οσκο
πεί: διa της μεθοδικfις καΙ. συνθετικης ταξιθετήσεως και κατατάξε
ως τών διαφόρων έγκατεemαρμέvων έν ήj Γραφft λίθων τtjς αιω

νίου άληθείας νa άνεγείρη διa τοϋ καταλλήλου συνδuασμοϋ αό
των άρχιτεκτονικόν σύνολον.

3.

Οίκοθεν έκ των είρημένων νοείται, δτι ή Δογματική δέν η:εριο

ρ{ζεται είς τήν έξέτασιν και συστηματο'Ιt'οίησιν μόνον των όη:ό των
Οίκουμενικων η καί fι.λλων τοη:ικων η γενικωτέρων συνόδων δια
τuη:ωθέvrων δογμάτων, των έξ ώρισμέvων άφορμων και προς &η:ο

κήρυξιν άvαφυεισων έν τfi Έκκλησ(~ η:λαvων διακηρυχθέντων, οία
τά άvαφερόμενα είς τά περι Τριαδικοϋ θεοϋ και εlς τήν Χριστο

λογ(αv δόγματα. Έη:εκτείνει τήν tρευναν και τό lργον αύτtjς είς
πάσας τάς άληθε(ας της η:(στεως, ητοι και εtς έκε(νας ετι, αίτινες

μή διαμφισ~ητηθείσα( ποτε μαρτυροΟνται εtτε όη:ό της δμοφώνου
συμφωνίας των Πατέρων και Διδασκάλων τfjς Έκκλησ(ας είτε όη:ό
της άvέκαθεν μαρτuρουμέvης λατρείας και -rτράξεως αύτflς. Οδτως

ή η:ερl μετα~ολης έν τfi θεί((( Εόχαριστ(~ διδασκαλία, καθώς και
ή η:ερl άναγεvνήσεως έν τit) βαmίσματι, δη:ως και ή η:ερι άριθμοΟ
των μυστηρίων καί τόσαι fι.λλαι διδασκαλ(αι, μολονότι η:ερι αύτών
οόδεμίαv ~έχομεν έν ταίς {εραϊς Σ υνόδοις των έπτά η:ρώτωv αιώνων
έπlσημοv άη:όφανσιν, δέν η:αύουσιν &:-ιτό τοϋ νά: είναι δόγματα ούδέ
μειοϋται έκ της έλλείψεως άη:οφάvσεως τοιαύτης ή δογματική ση
μασία αότών.

Έκ της

έη:όψεως ταύτης δ δρισμός τοϋ δόγματος

ώς αύθεvrικflς η:ερί η:ίστεως

άποφάνσεως

θά ήδύvατο νά μή

θεωρηθfi η:λήρης, έφ' δσον η:ρεσβεύομεv ώς δόγματα καί διδασκα
λίας, η:ερl των δη:οίων δέν εχομεν συvοδικάς &:-ιτοφάνσεις, και θά

καθίστατο άκρι<!>έστερος οδτος, έάv τό δόγμα ώρίζετο
η:ερί η:ίστεως διδασκαλ(α.

ώς

α ό·

θεντική

4.

·Ως πρός δέ τήν σχέσιν τfjς Δογματικης προς τά /fλλ.α μαθή-
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σον~ δλη θεολογ(α εtναι ή έπιστήμη τοϋ Χρισrιανισμοϋ, ώς οδτος

έ~ιώθη καί άvεπτόχθη έν τfi 'Εκκλησ(<ϊC και διά τfjς Έκκλησ(ας,
το β(ωμα δέ τοϋ Χρισrιανισμοϋ θά ήδόvατο νά όρισθfi ώς cπ(στις

δι' άyά'ιtης ένεργουμένη», πρόδηλον, οτι ή Δογματική, ή πραyμα
τευομένη το περιεχόμενον της π(στεως, καταλαμ~άνει μετά της Ή
θικijς κεντρικωτάτην θέσιν έν τfi έπιστήμη τfjς θεολοy(ας. Ή ά
κοuομένη cbtό τινα στόματα κραυγή: 'Όχι πλέον Δογματική, μαρ
τυρεί οικτράν και έξόχως έλαφράν έπιπολαιότητα. Εtναι ώς νά λέ

γωμεν εlς lvα μαθηματικόν: 'Όχι πλέον ά'ριθμητικήν, lΧλyε~ραν

f\

γεωμετρ(αν. Έξ άλλου δχι μόνον ή Βι~λική θεολογία, ά'λλά και
έv γένει ή 'Εξήγησις των Γραφών, οπως καί ή Ίστορ{α των Δο
γμάτων, καθώς και ή

Σ υμ~ολική παρέχουσι το ύλικόν, οπως ή

Δογματικη έξ αότοϋ κατεργασθfi την πλήρη καί συστηματικήν τοϋ
δόγματος ίέκθεσιν. Δεδομένου δ' δτι ή διδασκαλ(α των Πατέρων της

Έκκλησ(ας, ~ ύπο τijς Πατρολογίας έκτιθεμένη, οόκ όλ(γον σuνέ
~αλεν ε[ς τήν διατότrωσιν

(consensus Patrum)

τών

δογμάτων,

ή

συμφων(α δ' αότων

cbτοτελεί και καθ' έcχιrrήν πηγι)v τοϋ δόγμα

τος, πρόδηλος καθ(σταται και ή πρός τήν Πατρολογίαν σχέσις τi]ς
Δογματικijς. ·Ως πρός δέ τήν Ήθικήν είπομεv f1δη, δτι διά λόγους

θεωρητικοίις προς πληρεστέραν σπουδήν έκατέρας των έπιστημών,
έγένετο δ διαχωρισμός ταύτης άιτό τi]ς Δοyματικijς. "Αλλως άμ
φότεραι αι έπιστijμαι συνδέονται 'Ιrρός άλλήλας στενότατα, ώς θά
είπωμεν λεπτομεpέστερον, δταν θά δμιλήσωμεν και πεpι τοϋ. μα
~ματος τijς Ήθικijς. Άλλά και πρός τa μαθήματα τijς Πρακτικijς
θεολογ(ας συνδέεται στενότατα ή Δογματική. Κατανοεί δέ τις τοϋ

το, οταν λά~η ό'!r' ιsψιν, οτι ή μέν Κατήχησις έκθέτει στοιχειωδώς
και όπό μορφήν 1rροσιτήν και εtς τοίις ά1rλουστέρους δ,τι ή Δο
γματικι συστηματικώτερον καί θεωρητικώτερον διCΧ'Ιtραγματεόεται·

ή δέ λατρεια, περί i]ν ένδιατρί~ει ή Λειτουργική, ένσωματώvει ζώ
σαν και έπΟ'IΠικήν ικφρασιν τijς π(στεως

,

πολλοίις δογματικοίις

οpους και διατυπώσεις εις τούς δμνους και τάς εύχάς αότijς σuνu
φαίνοuσα και άντλοϋσα μέν έκ της Δογματικfjς, χρησιμεύουσα δέ

καt ώς πηγη ταότης διά τά μήπω εις έπισήμους και συνοδικάς άιτο
φάνσεις διατυπωθέντα δόγματα.

·Όταν

δέ

τις

cbτ~λέψη εις τό

έξόχως δογματικόν περιεχόμενον πολλών κηρυγμάτων έκ τών Πα
τέρων, κατανοεί
ό'!rάρχουσιν

ot

δπο(α μέv πολύτιμος διά τήν Δογματικήν πηγή

λόγοι οδτοι, δπόσοv δέ και ή Δογματική τροφοδο

τεί τό ώτ' dμ~ωνος κήρυγμα. Τέλος έπειδή ή Δογματική παρουσι
άζει το δόγμα gνθεν μέν tπι τών πηγών τfίς θε(ας

•Αποκαλύψεως

στηριζόμενον, ~ένθεν δέ και προς τον όρθόν λόγον μή άντιτιθέμε
νον, πρόδηλος καθ(σταται ή σχέσις αότης πρΟς την Πολεμικήν πρω
τίστως, τfις δπο(ας κύριον ~έργον εtvαι ή cbτόκρουσις των ύ'Ιrό των

αιρετικών και διαστρεφόντων τήν Γραφήν 1rpο~αλλομένων ένστάσε-

-341ων, άλλά και πρός την 'Απολογητικην ίέτcειτα την δικαιοΟσαν τό:ς

θεμελιώδεις της π(στεως άληθε(ας ίέναντι των. άτι(στων.

5.

Ώς πρός την μέθοδον της Δογματικflς αδτη δέον νό: εtναι lν

θεν μέν συνθετικη καl φιλοσοφική, ({νθεν δέ άναλυτικη καί ίστορι

κή. Οϋτως δ διατιραγματευόμενος την Δογματικην tφ· οσον έξε
τάζει τα δόγματα οό μόνον καθ' έαυτά, άλλά καί κατά τόv σύν
δεσμον αότών τcρός άλληλα είς άτcοτέλεσιν ένιαίοu όργανικοΟ σuν

όλοu, θά χρησιμοτcοιfi μέθοδον συνθετικήν. 'Ετιειδη δ! &-ιταιτείται
καί

διασάφησιc~ ένός έκάστου των δογμάτων, τcρός ~τc(τευξιν δέ

τούτου παρ(σταται wάyκη καί ώιαλύσεως, eα τcροσφεόγn και είς

την άναλυτικην μέθοδον. Προκειμένου δέ τcάλιν νά διαπιστωθft, δτι
fκαστον δόγμα βασ(ζεται έπί των πηγών της θε(ας Άτcοκαλύψε

ως καί δτι ένεσωματώθη έν αύτif> ού μόνον~· διδασκαλ(α της Γρα
φf)ς, άλλΟ: καί ή ώιέκαθεν έν τfi Έκκλησ(<ϊC έξηχοuμένη Άτcοστολι

κη Παράδοσις, ή

μέθοδος της Δογματικflς θά καθ(σταται καί ι

στορική. 'Επειδή δέ ~ξ έτέροu ή Δογματικη τcροτ(θεται και τήν ό
περάσπισιν και άρνητικην δικα(ωσιν του δόγματος, χρησιμοποιεί

gv

τινι βαθμ<tJ καί μεμετριασμένως και μέθοδον φιλοσοφικήν, πάν

τοτε ότr.ό την προϋτr.όθεσιν, δτι αt δτr.εpφuσικαί της τr.(στεως άλήθειαι
ύπέρκειvται τοϋ άνθρωτc[νοu λογικοϋ και δέν δόνανται φιλοσοφι.r

κώς και δια συλλογισμών τοϋ &νθρωπ(νοu νου νά ιhτοδειχθώσι.

6.

Ώς τcρός δέ τi)ν διαίρεσιν της Δοyματικflς ~ εις παλαιοτέ

ροuς χρόνους κρατήσασα

τ ο π ι κ ή,

καθ" ~ν κατενέμετο ~ δογμα

τική ϋλη είς άρθρα π(στεως, διακρίνουσα ~ρισμένα κεφάλαια, είς τα
δττοία τα διάφορα δόγματα κατετάσσοντο καταλαμ8άvοvτα lκα
σrον τόv ίδιον τόπον, έξ οδ καί δ δρος τ01tική, δέν άνταrrοκρlνεται
ττρός τάς νεωτέρας άξιώσεις. Οϋτω συνήθως κατά τήv τοπικήv δι

αίρεσιν διεκρ(νοντο τέσσαρα τμήματα~ κεφάλαια· ~τοι ή θεολογ(α,
~ άνθρωττολογία, ~ Χριστολογία και ~ ~σχατολογ(α. Κατά τόv ΙΖ'

αίώνα εΙσήχθη ~ λεγομένη δια(ρεσις

foederalis ~τοι Διαθηκικη δι

α(ρεσις, κατα την δποίαν διεκρίθη ή Διαθήκη της Φόσεως και των

έργων και ή Διαθήκη της χάριτος . Κατά τήν μέθοδον ταότηv δ
Άλέξαvδρος Schweizer διήρεσε τήν Δογμcχτικηv αότοϋ εις δόο μέρη,
f\τοι είς την Φυσικήv θεολογίαν ώς οίκονομίαν τflς Διαθήκης τfjς
χάριτος της πρό τοΟ vόμοu καί όπό τόν νόμον, και εις θεολογ(αν

της

•Αποκαλύψεως

ώς οίκονομίαν τflς Διαθήκης τfjς χάριτος τfjς

μετά τόv νόμον f1τοι τf)ς εόαyγελικης. Κατά τάς νεωτέρας δμως
άξιώσεις ή δλη δογματική δλη δέον οδτω συστηματικώς vά σuvτ(

θεται και οϋτω στενώς νά: εtvαι σuvηρμολογημέvη, ~σrε να διέττη
ται ύτr.ό κεvτρικης τινος καί διηκούσης έwο(ας η άρχtjς, ~κ τi]ς δ
τcο(ας νά έκπορεύωνται τά έπl μέρους δόγματα ώς μέλη ένια(ου

τινός και άρμονικώς. συνδεδεμένου όρyανισμοϋ. ΤοιαΟται διήκου
σαι ({ννοιαι προετάθησαν ύτr.· dλ.λων &λλαι, ή τcρο8άλλουσα δμως
τήν βουλήν τοΟ θεοΟ τr.ερί tδpύσεως βασtλε(ας α[ων(οu, τfjς δπο(ας

·
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καί η:ροσφυεστέρα. Κατ' αύτήν ~ δογματική δλη θά διnρεϊτο είς έ
η:τά μέρη.

ητοι

εtς τό τμijμα τό "Πραγματευόμενον η:ερί Θεοί}

1)

ώς ό'Ιtερ~ατικοu καi ένιαίου καί Τ ριαδικοu, τοu
σ ι λ έ ω ς,

Ύψ ί στο υ

β α

τοΟ έν τft ά'ίδίφ αύτοΟ βουλfi συλλα~όντος η:ροαιων[

ως τι)ν έγκαθίδρυσιν τijς βασιλείας των οόρανων

θεολογία)·

(=

είς τό τμijμα τό άναφερόμενον είς τόν θεόν ώς δημιουργόν καi

2)

έν χρόνφ άρξάμενον τijς η:ραγματο'Ιtοιήσεως τοϋ η:ερl

βασιλείας

ούραvων σχεδίου αύτοϋ (-θεός δημιουργός καί "Προνοητής) ·

3) είς

τό μέρος τό άναφερόμενον είς τόν dνθρωη:ον ώς ύη:ήκοον καi η:ο
λίτην τijς βασιλείας ταύτης, έκ"Πεσόντα αύτfjς

4)

(=Άνθρωη:ολογία) ·

ε(ς τό μέρος τό 'Πραγματευόμενον 1τερt τοϋ Χριστοί>

τοΟ τijς βασιλείας

(-Χριστολογία)·

ii

τοu ίδρυ

ε(ς τό μέρος τό άναψερό

5)

μενον είς την διά τοϋ Χριστοί) 'Αη:ολύ"tρωσιν καί η:ροσοικείωσιν αύ
τijς ύη:ό τοσ άνθρώnου, τοϋ άnοκαθισταμένου είς τήν έξ ης έξέ

nεσε βασιλείαν(=Σ ωτηριολογία) ·

6)

είς τό μέρος τό άναφερόμενον

είς τι)ν 'Εκκλησίαν ώς τήν έη:ί γijς βασιλείαν τοϋ Χριστού, τήν 1tα

ρασκευάζουσαν τα εlς τό διηνεκe:ς μέλη ταύτης
γία) καl

7)

(=Έκκλησιολο

είς τό μέρος τό nραγματευόμενον η:ερt τfjς τελειώσεως

τijς βασιλείας τοΟ θεοϋ καί της έν Χριστφ ά-rtολυτρώσεως

(-Έ

σχατολογία). Πάντως οίαδήη:οτε καί Ο:ν f\θελε προκριθfi ώς διή
κουσα έννοια τijς Δογματικfίς, ούδέποτε πρέπει να λησμονijται, οτι
καί δ θεμέλιος τοϋ δλου οικοδομήματος τfjς Δογματικijς

λ(θος,

άλλά καt δ συνέχων τοuς διαφόρους λίθους τijς οίκοδομijς άκρο
γωνιαίος είναι δ ·ι ησοί)ς Χριστός.

7.

Ώς πρός δέ τήν Ίστορίαν τijς Δογματικijς θά παρετήρει τις,

οτι αϋτη δύναται νά διαιρεθfi είς τρεϊς περιόδους, τfjς "Πρώτης πε
ριλαμ~ανούσης τοι)ς χρόνους των πρώτων συγγραφέων τοΟ Χρι

στιανισμοϋ καί των μεγάλων της 'Εκκλησίας Πατέρων. Κατ' αότήν
μόνον αt βάσεις και ο{ θεμέλιοι λίθοι τοϋ δογματικού οίκοδομήμα
τος έτέθησαν, σημειωθεισων U'ltό τοϋ Ώριγένους 'Ιtp&τον, εtτα δΕ

καί ύπό τοϋ Αύγουστίνου έν τfi Δύσει, καί μεταξι) άλλων έν τft
Άνατολfi και ύη:ό τοϋ θεοδωρήτου, των nρώτων ά'Ιt01tειpων 'Πρός
συγγραφήν δογματικοί) δοκιμίου. ·Η

ά"Ιtό τοϋ ΊωάνvDU
συστηματικως

κατα

Δαμασκηνοί)
το"Ιtικήν

δευτέρα περίοδος

(754),

διαίρεσιν

"Πρώτου
τήν

άρχομένη

καλλιεργήσανrος

Δογματικήν

διά τfjς

συγγραφης αύτοϋ «'Έκδοσις άκρι~ής της όρθοδόξου "Ιtίστεως», έκ
τείνεται μέχρι των χρόνων τijς έν τfi Δύσει Μεταρρυθμίσεως. Κα
τά τήν "Περίοδον ταύτη ν έμφανίζεται έν τfi Δύσει ή λεγομένη Σ χο

λαστική θεολογία, tδίq; άπό τοϋ

I Α'

αίωνος άκμάσασα καί χρη

σψο'Ιtοιήσασα τήν Άριστοτέλειον φιλοσοφίαν έν τfi μορφft καl με

θόδct> τfις έκφορaς τοϋ δόγματος. Κύριοι έκ"Πρόσω"Ποι ταύτης u'Ιtηp
ξαν δ 'Άνσελμος Καντουαρίας, Άλ~έρτος δ μέγας, Θωμcχς δ Άκι

νcΧτος καί aλλοι συyγράψαντες Δογματικας όη:ό τόν τίτλον

Summa
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universae Theologiae.
ωvος

Σχολαστικισμός έδέχθη άττό τοϋ Ι Β' αί

εύεργετικηv έπίδρασιν όπό της ό:ντιδράσεως των μυστικωv,

έττi κεφαλης των 6ττοίων εϋρηται δ

Βερνάρδος τοϋ

Clairvaux,

διeι

κρίθη δΕ. μεταξύ αύτwν δ έπl άγιότητι βίου διακριθεις Bonaνentura.

•

Έν τfi Ανατολft έσημειώθη άναζωογόνησίς τις έπl τοϋ Φωτίου (t890),

μόνον ομως εργον δυνάμενον να διεκδικήσn θέσιν έν τft ιστορί~
της Δογματικης είναι τό όπό τον τίτλον «Πανοττλία δογματικη της
όρθοδόξου ττίστεως,

τοϋ Ζιγα~ηνοϋ

ητοι

6πλοθήκη δογμάτων»,

ιργον Εύθυμίου

'Άξιοι μνείας τυγχάνουσι και Νικόλαος

(t 1118).

δ Μεθώνης διa την ττερl άπολυτρώσεως διδασκαλίαv αύτοϋ, καθως
καί δ Νικήτας Χωνιάτης η Άκομινfuος

(t 1206)

διa τό ύττό τον

τίτλον «θησαυρός 'Ορθοδοξίας» εργον αύτοQ, δτιως και

6

έξ ά

φορμης των 'Ησυχαστικών έρίδων συγγράψας διαφόρους πολεμικο
δογματικaς πραγματείας Γρηγόριος

6

Παλαμάς

(t 1359).

Κατά την

άττό της Μεταρρυθμίσεως ό:ρξαμένην καί μέχρις ήμων έκτειvομένην
ττερίοδον έν μέν τfi 'Ανατολft συντελούσης ούκ όλίγοv της ύττοδουλώ

σεως τοϋ Έλληνικοϋ εeνους δΕ.ν σημειοϋται σο~αρa καλλιέργεια
της Δογματικijς έττιστήμης. 'Εν τούτοις μεταξύ των ένδιατριψάν
των περί τό σύνολον της Δογματικijς διδασκαλίας άξιομνημόνευτοι

τυγχάvουοιν δ Παχώμιος

Ρουσavος

(t1553),
Δαμft>δός (1679-1752),
Βούλγαρις (1716-1806)

(t 1652), 6 Βικέντιος
(f 1788), ό Εύγένιος
Πάριος (t 1813). Παραλλήλως

δ

Ν.

Κούρσουλας

δ Ά. Μοσχόττουλος
καl

δ

Άθαvάσιος

κατa τόν Ι θ' αίώνα έκαλλιεργή

θη ή Δογματικη καl έν τfi δμοδόξφ Έκκλησί~ της Ρωσ(ας, καρ
πός δέ της καλλιεργείας ταύτης ύπi]ρξεν ή δημοσ(ευσις τών Δο
γματικών τοϋ Προκο~ιι<ίου, τοϋ Άντων(ου, τοϋ Μακαρίου καί τοϋ Φι
λαρέτου. Τέλος κατa τούς νεωτέρους χρόνους έν "Ελλάδι έδημο
σιεύθησαν

δ ττρώτος τόμος της Δογματικης τοϋ Ζήκου Ρώση, κα

θως καί τό συνοτττικόν έγχειρίδιον της Δογματικης τijς 'Ορθοδό
ξου Άνατολικijς Έκκλησ(ας τοϋ Χρήστου 'Ανδρούτσου, πρΟς χρη

σιν δΕ. των ίεροδιδασκαλείων έξέδωκεν 'Εγχειρίδιον Δογματικfjς δ

'I ωάννης

Πατταδόττουλος καί

Σύνοψιν της Δογματικης διδασκαλl

ας της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας δ 'Ι. Καρμίρης, τρ(τομον δέ Δο
γματικην της 'Ορθοδόξου Καθολικης 'Εκκλησίας δ Π. Τρεμττέλας.

8.

'Εν δέ τfi Δύσει ή κατά τόν

I Ε'

αίώνα άκμη τών κλασσικών

σττουδών έξ ένός καl ή Μεταρρύθμισις έξ έτέρου συνετέλεσαν είς

σο~αρaν άναζωογόvησιν των ττερl την Δογματικfιν σττουδών. Και

έν μέν τfi Λοuθηρανικfi έκκλησί~ ττατηρ της Δογματικijς θεωρεί
ται δ Μελάγχθων, είς το εργον δ' αύτοϋ

καί τοϋ μαθητοϋ του

Loci communes, καθως

Chemnitz, κυριαρχεί: ή ύττό τοϋ Δαμασκηνού

έ-rκαινισθεί:σα τοπικη μέθοδος. Παpα δέ τοϊς Καλ~ινικοίς έξήρθη
τό

εργον τοΟ Καλ~ίνου

Institutio religionis Cbristianae.

Έξ άντι

δράσεως πρός την Μεταρρύθμισιν έσημειώθη νέα ώθησις περί την
Δογματικην καi έν τfi Ρωμαιοκαθολικfi έκκλησ(~, διεκρlθησαν δΕ
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Βελλαρμίνος. Κ ατό: τοuς

Canus,

IΖ ι

Δογματικης έττηρεάσθη έξ

δ

Canisius

καl μεταξu fiλλων δ

καί Ι Η ι ομως αΙώνας ή άνάτττυξις της

έπιδράσεων τοΟ

Σ χολαστικισμοu, τοϋ

Όρθολογισμοϋ, έν μέρει δΕ καΙ. τοΟ ΜυστικισμοΟ. Έσημειώθη έν
τούτοις ή δημοσίευσις διαφόρων έγχειριδίων Δογματικης, μή ά'rτηλ
λαyμένων τάσεών τινων μισαλλοδοξίας καί φανατισμοϋ.
Πλε{ονα περt της Ί στορ{ας της

Δογματικης &ναγράφονται

τfi Δογματικfi τοΟ Π. Τρεμπέλα (τόμ. Α ι σελ.

46-65),

έν

δπου παρα

πέμπεται δ έπιθυμών λετττομερέστερον νό: πληροφορηθft περί αύιilς.

4.

Χι,ctτ'cι,,κη "Ηδική.

1. «Μάθωμεν κατό: Χριστιανισμόν ζfiΎ», έγραφεν δ θεοφόρος •Ι γνά
τιος πρός τοος Μαγνησιείς (18 ). ·Απλούστερο6;, βραχύτερος καί έπι
τυχέστερος δρισμός της Χριστιανικijς Ήθικης ζήτημα εtναι, Ο:ν θό:

ήδύνατο νό: δοθft &λλος. ·Η Χριστιανική Ήθική λοιπόν δύναται νά
δρισθfi ώς ή έπιστήμη τοϋ ζfiν κατό: τόν ΧριστιανισμόV" εtναι δηλαδή
ή έπιστήμη της χριστιανικfiς ζωfiς καί κοινων(ας μετά τοΟ θεοϋ
~ της ήθικης ζωfiς της καθοριζομένης όπό τοϋ Πνεύματος τοϋ θε

οϋ. Έφ• δσον δέ τό tδεώδες τfiς θρησκε(ας ώς 'ΠVευματικfiς κοινω
ν(ας καί ζωflς μετό: τοΟ θεοϋ έπραyματοποιήθη τελε(ως έν τc;» Χρι
στφ, ή Χριστιανική 'Ηθική δόναται νό: δρισθfi καl ώς έπιστήμη της
άνθρωπ(νης ζωi]ς κατό: μ(μησιν τοΟ Χριστοϋ διαμορφοuμένης. Έφ"
οσον δέ δεικνύει αδτη πώς ή θεανθρωπίνη ζωη τοϋ Χριστοί) δέον

νά πραyματοποιηται έν τfi έλεuθέΡfίΧ σuμπεριφορ~ των ανθρώπων
καe· ολας τάς σφαίρας καl έκφάνσεις της ανθρωπίνης ζωfiς, δύνα
ται άκόμη ή Χριστιανική Ήθική νό: δρισθfi ώς ή έπιστήμη τfϊς πρα
γματοποιήσεως της βασιλείας τοϋ θεοϋ έπί της γης.

2.

Πράγματι· ή Χριστιανική Ήθική δέν πρέπει νό: θεωρηται μό

νον ώς έπιστήμη τις πρός άτομικήν ήθικήν άπο~λέπουσα, άλλ• ά

ποτελεί καί κοινωνικην έπιστήμην. ·ο θείος ΠαΟλος άπέ~λεπε πρός
τήν δλην χριστιανικήν κοινων(αν, δταν ηδχετ.ο είς τοuς Ρωμα(οuς,
tνα «δ θεός της όπομονJϊς και της παρακλήσεως

δi{) αότοϊς τό

αότό φρονεϊν έν άλλήλοις κατό: Χριστόν Ίησοϋν»

(Ρωμ. ιει·

5).

Ή Χριστιανική Ήθική λοιπόν είναι ή έπιστήμη ή διδάσκουσα τό
ζfiν μετ" άλλήλων κατό: Χριστόν. Καl tνα κατό: Μινούκιον Φήλι
κα(19)

είπωμεν, οί Χριστιανοί «δΕν λέγομεν μεγάλα, άλλa ζώμεν

αότά». Και ή Χριστιανικη Ήθική λοιπόν ώς έπιστήμη τοϋ ζfiν με
γάλα, δέν έκθέτει ό:ψ!Jρημένην τινό: θεωρίαν περl ό:ρετης, άλλό: προ

χωρεί άπό δημιοuργικης τινός Προσωπικότητος, ένσαρκωσάσης έν

τ9 βίφ αότης το σψιστον ηθικόν ίδε&δες καl προ~αλλομένης ώς δ-

(18) Κεφ. 10 Βεπ. 2, 270.

(19) Octavius c. 38.
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σται αλ.λαι 1tροσεyyίσασαι είς αότο μάλλον tΊ ηττον και &1tοτελέσασαι
άνa τάς γενεάς τον δλοέν 'ΙtυΚνούμενον κύκλον των μαθητων του

θεανθpώ'Ιtου.

Σ υνε'Πως ή Χριστιανική 'Ηθική δέν &1tοτελεί ά-τtλως

θεωρητικήν τινα εκθεσιν των ήθικων άξιωμάτων καί διδαγμάτων του

' Ι η σου καί των μαθητων του, άλλ' έ1tιζητεί την έρμηνείαν καί τον
σuμ~ι~ασμόν της άνθρω'Πίνης ζωflς και των 'Προ~λημάτων αότflς έν

τfi σοφί~ τοϋ 'Πνεύματος του Χριστου.

3.

Έντεϋθεν καθίσταται 1tρόδηλον, Οτι ή Χριστιανικη Ήθική, φέ

ρει καί tστορικόν χαρακτηρα, Ο:φου ή έν Χριστ~ κοινη ζωή δέν εΙ
ναι μόνον tδεώδης τις cΧ'Ιtαίτησις τοΟ νέου εόαyγελικοu νόμου, 1tpο

~αλλομένη εtς τούς άνθρώ1tους 1tρός τήν κατά τό ένόν μίμησιν, άλ
λά συγχρόνως καί ζωσα 'Πραγματικότης. Ή Χριστιανικη Ήθικη έκ

'Πηγάζει έξ lστορικης τινός ώτοκαλύψεως και λαμ~άνει ζώσαν "Πρα
γματοπο(ησιν δια μέσου της χριστιανικης ιστορίας, καθισταμένη ζώ
σα "Πραγματικότης έξ δτου δ Κύριος παρουσίασε την ζωην αύτοΟ ά
'Ιtασαν δψιστον ήθικον tδεωδες και 'Παρά 'ΠcΧσι τοίς γνησίως ψέρουσι
τό δνομα τοϋ Χριστοί>. Εtναι λοιπόν και ήθική έμ"Πειρική ~ ιστορι

κή, διότι τα ήθικά διδάγματα του Εύαγγελ[ου δέν παρέμειναν θεω
ρητικόν γράμμα, άλλΟ: 'Ιtpοσέλα~ον τό ζων ύ"Πόμνημα αύτων έν τfi
ζωfi τοΟ Χριστοϋ, άλλά καί έν τ~ βίφ των άληθων Χριστιανων, των
διa μέσου των γενεων έ"Πιζητησάντων ν' άντιγράψωσιν έν τfi ζωft
αύτων τό ζων παράδειγμα τοϋ Κυρίου.

4.

'Αφ' έτέρου, στενός, ώς εί"Πομεν, ύφ[σταται σύνδεσμος μεταξύ

Δογματικης καi. Ήθικης. Εtναι "Πρόδηλον, Οτι ή Χριστιανικη Ήθικη
βασίζεται έ'Ιtι δογματικοί} θεμελίου, δανειζομένη τaς άρχάς αότfjς
έκ της Δογματικης καί σπ:ουδάζουσα νa καταδείξn 'Πως αί δογμα
τικαi. αδται άρχαί δέον νά καταστώσι καθολικοί νόμοι δεσπόζονrες

της άνθρωπίνης ζωης. ΕΙναι φuσικόν δ γνησίως 1tιστεύων νa συμμορ
φσί τόν βίον αύτοϋ 'Ιtpός τό 'ΠΕριεχόμενον της "Ιt(στεώς του, δ άληθως
δέ θρησκεύων μετατρέ"Πει εόθύς τό περιεχόμενον τflς θρησκευτικης
του συνειδήσεως εις συγγενfj ήθικήν ένέργειαν καί 1tρcΧξιν. uσ,τι
πιστεύομεν περί τοϋ Χριστοϋ καί τοϋ ~ργου αότοϋ θά ~Χη ltμεσον

τήν άντα'Ιtόκρισιν καl ένσωμάτωσιν αότοϋ καί έν τ~ βί~ ήμων. Ή
Δογματικη dλλως τε καί ή Ήθικη άναφέρονται έξ ίσου εις τήν Βα

σιλείαν τοϋ θεοϋ καl ~χουσι 1tολλa τa κοινό: "Πρός άλλήλας μέχρι
σημείου, ώστε οϋτε ή Δογματική εtναι ltμοιρος ήθι_κοϋ χαρακτfjρος,
οϋτε ή 'Ηθική liμοιρος δογματικοϋ χαρακτηρος. Κατά τοϋτο δέ και

μόνον διαφέρουσιν άλλήλων, Οτι ή μέν Δογματική διατρί~ει 1tεpl τόν
θεόν καί τό:ς θείας έν γένει ιδιότητας καί βουλάς, τaς άναφερομέ

νας είς τόν liνθρω"Πον καl εtς την σύστασιν της θείας βασιλείας, δ
πως καταστfi ταύτης μέλος και δ dνθρωπος, ή δέ Ήθική ένασχολεί
ται μέ τόν dνθρω"Πον και τάς ήθικaς δυνάμεις και ένεργε[ας αότου

ά'Ιtοσκοποϋσα νa κατευθύνη αότον εις μετοχήν και κοινωνίαν της
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θων. Οί.ίτως, ίνα διά παραδείγματος δμιλήσωμεν, tάν

1)

Δογματική

έξετάζn την διά τοϋ ΧριστοΟ συντελεσθεϊσαν θε(αν οίκονομ(αν, δι'
i}ς gσωσεν ~μaς δ θεός κατα τό αότοϋ ιfλεος, παραδοuς τόν Υtόν
αότοϋ, ίνα πάθη δίκαιος όπερ c:Χδίκων,

1)

Χριστιανική Ήθικl) έξετά

ζει τίς ~ 1tρός τας θε(ας ταύτας δωρεας συν9:δουσα πολιτεία των πι
στων καi πως οδτοι δέον να συμπεριφέρωνται περιπατοΟντες άξίως

τijς κλήσεως αότων καt της προσφερομέvης εlς αότοuς σωτηρίας.
Ή σχέσις λοιπόν Δογματικης καί Ήθικης εΙναι 'Πολύ στενή δυναμέ
νη να χαρακτηρισθft ώς σχέσις αίτίου "Πρός αίτιατόν, ώς σχέσις τοΟ

αίτ(ου τijς ζωflς "Πρός αότήν την ζωήν. Ή Δογματικη έν άλλαις λέ
ξεσι "Πραγματεύεται τούς cΧ"Παραιτήτους c:Χντικειμενικούς <:Sρους της

ήθικfjς ζωfjς καθόλου καt τfjς καινfjς έν Χριστ4> ζωflς ίδί~, ~ δε Χρι
στιανικι) Ήθικη tνδιατρ(~ει περί αuτην ταύτην τήν ήθικΥ)ν ζωήν.

5.

Λόγ~ τοΟ συνδέσμου τούτου τοϋ ύφισταμένου μεταξu Δογματι

κης καί Ήθικης άμφότεραι

αί tπιστfjμαι αδται δύνανται νά χαρα

κτηρισθωσι καί ώς θετικαί έπιστfjμαι,

ou

μόνον διότι &1tο<?λέπουσι

πρός πρακτικόν τινά σκ01tόν, δστις έστίν ~ νέα έν Χριστc;> ζωή, c:Χλλα
κυρίως και διότι ~χουσι το U'ΠΟΚείμενον αότων έξ έξωτερικης καί

άνωτέρας θείας αύθεντίας. Κατα τοϋτο δε διαφέρει ή Χριστιανικη
'Ηθική τfjς Φιλοσοφικijς τοιαύτης. Ή Χριστιανική Ήθικη βασίζει τας

άρχας αότfjς έπi. δογματικων "Προϋποθέσεων, ένc;> ή Φιλοσόφική ·Η
θική άνακαλύmει και έκθέτει τcΧς c:Χρχας αUτης καί τοuς ήθικοuς
νόμους καθαρως tκ τfjς c:Χνθρωπί'νης προσωπικης συνειδήσεως. •Η

Χριστιανική •Ηθική δεν ~χει cΧνάγκην νa c:Χναζητήση καί νά &νεύρrι

τι)ν ήθικήν ζωήν καi. νά καταρτίση άπλijν θεωρ(αν nερl αUτijς. 'Έχει
τήν ήθικήν ίδέαν δεδομένην έν τc;> Χριστ4> ώς ίστορικόν θρησκευτικον
γεγονός και δύναται νά "Προ~άλn τόν Χριστόν ώς το ζων ήθικόν nρό
τυπον καί ήθικόν ίδανικόν,. δπερ δέον να nραγματο'Ιtοιηθfi και έν τft
ήθικft ζωft των cΧνθρώπων.

CH

Χριστιανική ·Ηθική λοιπόν ώς σύστη

μα κατ' οόσίαν θρησκευτικijς ήθικfjς, aποκλείει μέγα τμημα τοΟ ό

λικοΟ τής Φιλοσοφικijς Ήθικflς καi. ένδιατρί~ει μόνον περί την uψί
στην ίδανικήν σφαΊραν τf]ς ήθικης, i)τις έμφανίζεται ώς
1tpαyματο'Ποίησις

τοΟ

ήθικοϋ

ίδανικοΟ

1)

aπόλυτος

έν τfi βασιλεί~ τοΟ θεοΟ.

Παρά ταϋτα ή έξ όγιων aρχων δρμωμένη Φιλοσοφική 'Ηθική καί ή
Χριστ. Ήθικη δέν άντιτίθενται πρός aλλήλας. Όρμωvται βε~αίως
αδται έκ διαφόρων aφετηριων, είς τα οόσιώδη ομως συμπεράσματα

συμφωνοΟσι. Τοϋτο δέ είναι έπόμενον, c:Χφοϋ ~ δευτέρα έν Χριστι;>
καινή κτ(σις τελειοί τήν "Πρώτην δημιουργ(αν καt δ χριστιανικός χα

ρακτηρ έν τft τελεί~ αότοϋ έκφάνσει εΤναι ή φύσις τοΟ c:Χvθρώ1tου
πλήρως ήθικοποιηθείσα δια τής έν αότft tνοικήσεως τοΟ Πνεύματος.

Ή Χριστιανικη 'Ηθική είναι μέν τι πλέον είδικοΟ τινός κλάδου της
ΉθικfJς Φιλοσοφίας. διότι εΙναι ή ήθικη έν ή1 uψίστη καί 'Πληρεστά

τn ήθικft έρμηνεί~ τοϋ Ι<όσμου καί της ίστορίας του καΙ. ή ήθική
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"I να

δμως προσ

λά~n καi έπιστημονικόν χαρακτηρα, δέον νά περιλά~η καt τά γεγο

νότα της ήθικfiς ζωflς τοCι φυσικοΟ άνθρώπου και νa μη περιέλθη
είς aντlφασιν προς τά λογικa και όγιη πορίσματα της Φιλοσοφικης
Ήθικflς. 'Ανταγωνισμός μεταξύ τοΟ λόγου καί της πίστεως δέν δύ

ναται νά νοηθfi ώς ~χων βάσιν. Συνεπώς δt και ή ήθική τοΟ λόγου
σό μόνον δέν άντιτίθεται προς την ήθικήν της πίστεως, dλλά καl ζη

τεί την τελείωσιν καΙ. τήν 'Ιtλήρωσιν αότf1ς έν τfi ΧριστιανικΌ Ήθικft.

6.

Ή σύγκρουσις μεταξύ συστημάτων τινών Φιλοσοφικης Ήθικης

καi Χριστιανικης Ήθικης όφείλεται εtς τό γεγονός, δτι τό: συστήματα
ταΟτα παρατρέχουσι την ήθικην συνείδησιν τοΟ ΧριστιανισμοΟ θεω

ροϋντες αόττ)ν ώς ό:πλοϋν τι έπεισόδιον έν τa dνθρωπ{νη ίστορ(ι;,χ,

κείμενον έν δευτερευούσn τινl. πλευρ~ της ήθικflς έξελίξεως τοΟ κό
σμου, ως τι λοιπόν το όποιον δύναται ν' άντιπαρέλθn ή έ'Ιtιστημονική
ερευνα, &:ρκουμένη μόλις είς σημειώσεις τινάς περi τούτου καl έπα
φ(νουσα αότό προς είδικην έξέτασιν είς έκείνους, οίτινες αισθάνονται

κλίσιν προς αύτό. 'Αλλ' ή τοιαύτη ά-ποκλειστικότης τtjς φυσιοκρα

τικfiς ήθικης είναι ολως ανεπιστημονική, σχετική προς την παρά
λοyον μέθοδον, ην θά έχρησψο'Ιtο(ει έρευνητής τις της φύσεως έπι
μένων νά ένεργft τό:ς έρεύνας αύτοϋ όπο το σεληνόφως και ούχί όπό

το ήλιακόν φώς. Ή ήθικη φύσις τοϋ άνθρώπου πρέπει νό: !ξετάζεται
καί μελετ<Χται όπό παν τό δυνατόν φως, ούδεlς δΕ όγιώς σκεπτόμε
νος δόναται νό: άρνηθft, δτι

f)

ζωή τοϋ Χριστοϋ όπflρξε ζωή τοϋ Υίοϋ

τοϋ άνθρώπου, δστις παρουσίασε τον &ιθρωπον είς την uψ(στην καί
τελειοτάτην αύτοΟ ήθικην έξέλιξιν. Ούδεμ(α λοιπόν Ήθικη έχει τό
δικαίωμα νά άξιοϊ, δτι είναι έξ δλοκλήρου έπιστημονική καί νά προ

οάλn έαuτήν ώς την μόνην έπιστήμην της Ήθικflς, της δυνατflς καί
έπιτευκτfiς είς ήμcχς συμφώνως πρός τήν κτηθείσαν ~δη πεϊραν, έάν
δέν έζήτησε νό: είσδύση είς τό πνεϋμα τοϋ ΧριστοΟ καί δέν έθεσε
πάσας τάς άναλύσεις καί θεωρίας περί της ήθικης ζωfiς τοϋ άνθρώ

που ό1tό το φως τfiς &:κτινοδόλου ήθικi]ς προσωπικότητος τοϋ Ίη
σοϋ Χριστοϋ. Έφ' δσον δέ δέν δύναταί τις άπροκαταλήπτως καί σο

Gαρ&ς σκεmόμενος νό: άρνηθft, δτι ή χριστιανική ήθική συνείδη

σις, ώς έμορφώθη αϋτη όπό τήν άνταύγειαν τοΟ ΧριστοΟ ώς όψίστου
ήθικοϋ προτύπου, είναι ή τό: μάλιστα ήθικοποιημένη συνε(δησις, ή

yνωότη τοϊς άνθρώποις· καί πάν δ,τι δ:ριστον 'Παρήγαγεν ή ήθικη
ίστορ(α έν τfi γfi καt δ,τι ~ άνθρωπίνη διάνοια όπο τήν έπίδρασιν
τοΟ ΧριστοG καθίσταται πράγματι άναγεγεννημένη καi άνακεκαινι
σμένη διάνοία, καθίσταται πρόδηλον δτι καί ή Χριστιανικη 'Ηθική,

ή διερμηνεύουσα τήν μaλλον έξειλιγμένην καί έξυψωμένην ήθικήν
ζωΊ)v τοϋ άνθρώτtου, άποκτ(i το δικαίωμα καί την δύναμιν νά έξαy

yέλλη τήν τελευτα(αν λέξιν μεταξύ των άλληλοσυyκροιιομένων θε
ωρι&ν της Ήθικης Φιλοσοφίας, καί ιχει το κϋρος τοΟ ύψιστου δικα
στηρίου, είς δ· δέον νό: προσφεύγωσιν έφεσιeάλλουσαι οδτως εtπεϊν
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7.

'Εκ τών είpημένων συνάγεται, δτι fι Χριστιανική Ήθικη παρα

την έν πολλοίς κοινότητα της ύ1tοθέσεως καί τών λυτέων προ~λη

μάτων δέν δύναται κατ' ούδέν να συμφωνήση 'Πρός τα συστήματα
της Φιλοσοφικης Ήθικi)ς τα δρμώμενα έξ άρχων σκεπτικιστικών ~
καί δλως ύλιστικών καί fιδονικών. Δέν δυνάμεθα δμως να εί'Ιtωμεν,
οτι δέν συναντcχται έν 'ΙtΟλλοίς πpός τά ψέροντα έμ~pιθεστέραν Καί

σπουδαιοτέραν μορφήν συστήματα τών ήθικολογοόντων κατα Άρι
στοτέλην καl Πλάτωνα καί Κάντιον, 1tΟλλ4> δέ μάλλον πρός τά συ
στήματα των έν θρησκευτικφ πνεύματι φιλοσοφοόντων έ'lti. της ήθι

κης φύσεως καi. ζωf]ς τοϋ άνθρώ1tου. Πρός τα συστήματα ταϋτα

ft

διαφορα της Χριστιανικης Ήθικijς συνίσταται κυρίως είς τό δτι
αϋτη μέν ώς άλάνθαστον γνώμονα, έπl τη βάσει τοϋ δ'Ιtοίου θa κρί
νrι τα πρακτέα καl φευκτέα, κέκτηται τόν γρα'Πτόν νόμον τijς θείας
Ά1tοκαλόψεως, τόν έν ταίς Γραφαίς καl έν τfi Έκκλησίι,_χ σωζόμε

νον, έκείνα δέ έπιχειροΟσι νcΧ διατυπώσωσι γνώμονας πρακτικούς
ώς κριτήρια της aξίας ~ άτιαξίας των άνθρωπ(νων βουλήσεων και
'Ιtράξεων είτε έκ των 'Προτέρων έ'Ιtί τfi βάσει τοϋ άvθρωπίνου λόγου
καί τοΟ έν τ4> άvθρώ1tφ έμφότου ήθικοϋ νόμου, είτε έκ των όστέρων,
έ'ltl τfi βάσει των έκάστοτε και έκασταχοϋ κρατούντων ήθί.3ν. ·επι
'Ιtλέον έv τfi έ'Ιtιστημονικft άναλόσει πάντων των είς τήν ήθικήν ζωήν
&:ναφερομένων, τα μέν ύγιi) συστήματα τi)ς Φιλοσοφικης •Ηθικης

λαμ~άνοuσιν όπ· δψει τόν άνθρωπον κυρίως ώς όπάρχει καί έμφα
vίζεται έν τφ κόσμφ τοότφ καί έξετάζουσι τήν ήθικην ζωην αύτοΟ
έν σχέσει 'Ιtρός τόν 'Παρόντα βίον. Ή δέ Χριστιανικη Ήθική ~χουσα

ώς ό:φετηρίαν καί θεμελιώδεις αότf]ς άρχας τήν έκ τοϋ θεοϋ προέ
λευσιν τοϋ ήθικοϋ νόμου και την 1tρός τόν θεόν σχέσιν τοϋ άνθρώ

'ΠΟυ καl την έν τφ μέλλοντι μακαρίαν ζωήν αύτοϋ έξετάζει τόν dν
θρω'Πον ώς πολ(την ού μόνον τοϋ 'Ιtαρόντος κόσμου, άλλά και της

έν τ<;> μέλλοντι έκδηλωθησομένης έν δόξ!J βασιλείας τοϋ θεοϋ καί

συνε'Πώς διαπραγματεύεται τήν ήθικήν ζωήν αύτοΟ ώς έκ τοϋ θεοϋ
καί διά τοϋ θεοϊι καί είς τον θεόν 1τροερχομένην, αύξανομένην καl

τελειουμένην. Τέλος ή Χριστιανική 'Ηθική δρμΟ:ται έκ της προϋ'Ιtο
~έσεως, οτι τό ήθικόν c:Χγαθόν ηδη έ1tραyματο1tοιήθη

έν τit) Χριστίf),

δν προ~άλλει ώς ζων ήθικόν πρότυπον ά'Ιtομιμούμενοv και έν τft ζωft
τών c:Χληθως Χριστιανών, έvit) τά ύγιη φιλοσοφικά συστήματα της ·Η

θικi)ς θεωροϊιντα τόν c:Χνθρώπινον βίον ώς χρήζοντα διαρρυθμίσεως

καί βελτιώσεως συμφώνως πρός σαφη καl ό:νεγνωρισμένα ήθικά
άξιώματα, ζητεϊ νά άνεόρn καί διατυ1τώσn ταϋτα ώς κανόνας τοϊι
βίου. ΈντεΟθεν τό ύπό των φιλοσοφικών τοότων συστημάτων πρός
μίμησιν προ~αλλόμενον εtναι μόνον τόπος και σκιά της ήθικότητος,

έν<";) τό ύπό της Χριστιανικης Ήθικης διαζωγραφοόμενον 'fιθικόν πρό
τυ'Πον είναι ζώσα 'Πραγματικότης.

8.

Ώς πρός δέ την διαίρεσιν της Χριστιανικης Ήθικης δέον να ~-

-349χωμεν ύ1t' οψει, δτι αϋτη έξετάζει μεν τα κατα την καινην έν Χρι
στi;) ζωήν, δέν δύναται δμως να 'Παρίδη καί τήν 'Προτέραν ταύτης

καi κοινην τι:aσιν άνθρώ'Ποις ήθικην ζωην την έκτΟς τοΟ ΧριστοΟ.
Έαν δ Χριστός εtναι δ νέος 'Αδάμ, 'Πρόδηλον δτι προ αύτοΟ ύ-πflρξε

καi ήθικη ζωτ1 έν τοίς τοΟ 'Πρώτου ·Αδάμ ά'Πογόνοις, τήν δ1tοίαν ~λ

θεν

6

νέος 'Αδάμ, ίνα άνακαινίση καl άννψώση. Ή κατ' άξ(αν δέ

έκτίμησις της νέας έν Χριστfiι ήθικης ζωfiς καί ή dκρι~ης κατανόη

σις αύτης εtναι άδύνατος avευ της άκριGοΟς γνώσεως της 'ΠpΟ τοϋ

ΧριστοΟ ήθικfiς ζωf1ς. ·Ένεκα τούτου

και ή Χριστιανικη 'Ηθική,

καί'Περ ~χουσα κυρίαν ύ1tόθεσιν τά κατα την γένεσιν, αuξησιν καl τε
λειοποίησιν της έν Χριστφ ήθικης ζωfiς, δΕ.ν ά1tοκλείει της δια'Πρα
γματεύσεως αύτης και τά κεφάλαια έκείνα, άτινα cΧ1tοτελοΟσι τδ

1tερί άρχων γενικόν μέρος τfiς Φιλοσοφικflς Ήθικflς, το άναφερόμε
νον είς την ήθικην ζωf)ν τοΟ c:Χνθρώ'Που καθόλου και εtς την ήθικήν
σύστασιν καi κατάστασιν των cΧνθρώ'Πων και εtς τά ύγιεινά και
θεpα'Πευτικά μέσα της ήθικης ζωflς. Άλλa καί τa κεφάλαια ταϋτα

ή Χριστιανικi) Ήθικfι θά έξετάση ouχt κατa τό παράδειγμα της
όγιοϋς Φιλοσοφικης Ήθικης, ~τις στηρίζεται έ'Πί μόνου τοϋ άνθρω
'Πίνου λόγου καί των ψυχολογικων παρατηρήσεων, άλλά θεολογι
κως, δρμωμένη έκ των ίδίων αύτfiς θρησκευτικων c:Χρχων και έξετά
ζουσα τόν άνθρωπον ώς κατ' είκόνα θεοϋ δημιουργηθέντα και ώς

cΧχρειώσαντα διό. της πτώσεως την είκόνα ταύτην, διατελοϋντα δέ
ύ'Πό την ρο'Πήν τοϋ άπό τοϋ 'Αδaμ κληρονομικώς μεταδοθέντος αύ

τ4> προ'Πατορικοϋ άμαρτήματος. Μετά τήν δια7tpαγμάτευσιν ταύτην
ή Χριστιανική Ήθικη χωρεί είς την έξέτασιν τοϋ κυρίου αUτης θέ

ματος, ~τοι της καινης έν Χριστώ ήθικης ζωfiς έκθέτοuσα 'Πως ή έν
τφ πρώτφ 'Αδαμ διαφθαρείσα ήθική φύσις άνεπλάσθη ύ1t6 τοϋ νέου
Άδαμ καί π&ς οί έξ αύτοϋ πνευματικώς καταγόμενοι και εις νέαv
ζωi)ν άναγεννώμενοι αύξάνουσι και τελειοποιοϋνται έν αύτι:;>.

9.

Κατa ταϋτα ή Χριστιανικη Ήθικη δύναται νά διαιρεθft είς δύο

μέρη: τ ό γενικόν η τήν άρχολογίαν, τό διαλαμ~άνον τrερί της κα
θόλου η της έν τι;> 'Πρώτφ ·Α δα μ ήθικης ζωης, και τό εtδικόν, τό

άναφερόμενον εtς την έν Χριστφ ήθικήν ζωήν καί έξετάζον τοϋτο
μΕ.ν την ήθικήν ζωηv τοΟ Χριστοϋ, τοϋτο δΕ. τήν ήθικην ζωήν τi.3ν
Χριστιανών. Είς την
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εtς

τον

διατρ(~ει

μέρος

τρία

c:Χνωτέρω
μέρη

'Περί

διαίρεσιν

διαίρεσις

καταλήγει

αότης,

&:φοΟ

καί ή κατα
τό

μέν

πρi.3-

τήν ~κθεσιν των άρχων, το δέ δεύτε

ρον περί της έν τft άνθρω'ΠίνrJ ζωft κυριαρχίας της d:μαρτ(ας, τό
δέ τρίτον διαπραγματεύεται τήν πραγματοτrοίησιν τοϋ ήθικοϋ tδα

νικοϋ η της βασιλείας τοϋ θεοϋ έπι της γης.

10.

·Ως 7tpός δΕ. τήν μέθοδον τflς Χριστιανικης Ήθικης δέον να

Εχωμεν ύπ' Οψει, ΟΤι δ διαπραγματευόμενος ταύτην δέον να όρ(~Ο) 'Ένοf!-• άνω τ. II σελ . 367 χ. έ •

-350μcrται έκ τfjς Άyίας Γραψfjς KQ:i εtδικώς έκ τοϋ βίου τοϋ Ίησοϋ
Χριστοί} καΙ. να είσδύn είς την έκτίμησιν τοϋ πλούτου, τοϋ fιθικοϋ
περιεχομένου των δύο Διαθηκων ύπό τό φως της χριστιανικfjς ίδέας.
Έπi πλέον δ Χριστιανός ~θικολόyος δέον να έξετάζn καt τας ποι
κίλας μορφaς τfjς ήθικης ζωfjς, τας δποίας ή έκκλησιαστική ίστο
ρία παρουσιάζει ώς χριστιανικας καt διαμορφωσάσας ύπό ώρισμέ
νας καί είδικας χρονικάς έπιδράσεις καt είς είδικάς έκκλησιαστι

κaς κοινότητας η)ν dνάmυξιν τfjς χριστιανικfjς fιθικότητος ώς δια
φόρους φάσεις αύτης.

Έν

τοίιτφ ή

ΧριστιανικiJ Ήθικη

εχει

ώς

προϋπόθεσιν αύτflς τήν ίστορίαν τοϋ χριστιάνικοϋ πολιτισμού. Οϋ
τως ή μέθοδος τfjς Χριστιανικης Ήθικfjς καθίσταται κατa τήν πλευ
ρcΧν ταύτην dναλυτικη fι έπαyωyική, ώς έκ των ύστέρων καί έπα
yωyικως aπό των μερικων άνατρέχουσα έπi τά: καθόλου καί <Χπο
των έπi μέρους παρατηρήσεων ποριζομένη συμπεράσματα. Ή άνα

λυτικi) αϋτη μέθοδος της Χριστιανικης Ήθικfjς έφαρμοζομένη καθ'
δν τρόπον καi είς η)ν Έμπειρικ'f)ν Ψυχολογίαν, Π]ν έπιμελώς έπι
συνάyουσαν τό: διάφορα φαινόμενα τοϋ ψυχικοϋ βίου, είτα δέ τα
κτοποιούσαν αύτα καί έξηγοϋσαν κατά τό:ς ίδ(ας άρχάς, δύναται

νά 6νομασθft Ψυχολογία τοΟ ήθικοu βίου. Τοϋτο δέ διότι ή Χρι
στιανική 'Ηθική συλλέyουσα ώς καi ή 'Εμπειρικη Ψυχολογία

τά:

διάφορα φαινόμενα τοϋ ήθικοϋ βίου των άνθρώπων και lδίfιΧ. των
Χριστιανων καί κατατάσσουσα αύτό: είς συγγενείς κατηγορ(ας καί

τα σύνθετα Έtς aπλούστερα άναλύουσα, έξηγεϊ ταϋτα έκ των tδr
ων αuτfjς θρησκευτικων καi θεολοyικων άρχων. "Η τοιαύτη δμως
dναλυτικη μέθοδος τfjς Χριστιανικijς Ήθικης δεϊται συμπληρώσεως
καί δια της συνθετικης μεθόδου, διότι ή Χριστ. 'Ηθική εχει κ~l άρχά:ς

έξ άνωτέρας αuθεντίας δεδομένας αuτft, και άποτελούσας τόuς άπα
ραιτήτους δρους της ήθικης ζωης. Τά:ς άρχά:ς ταύτας εχει έκ τflς θε(

ας 'Αποκαλύψεως έτοίμους ή Χριστ. Ήθική καί άπ' αύτων δρμωμέ
νη ώς yενικων άρχων καί άξιωμάτων όπάyει όπ' αύτα πάσας τά:ς
μερικας περιπτώσεις χωροϋσα συνθετικως. Οδτω συνδυασμός τfjς

άναλυτικijς καl συνθετικi]ς μεθόδου παρουσιάζεται ένδεικνυόμενος
έν τft διαπραyματεύσει της Χριστιανικης Ήθικης.

11.

"Ως πρός την ίστορίαν της Χριστιανικfiς Ήθικflς άρκούμεθα

νά σημειώσωμεν τα έν τft Έλληνικft άπό τοϋ παρελθόντος αίωνος
δημοσιευθέντα

κυριώτερα

ifρyα τοϋ

Μισαfιλ 'Αποστολ(δου, 'Εγ

χειρίδιον Χριστιαvικflς Ήθικflς fι κατά Χριστόν 'Ηθική
Π. Ρομπότου, Χριστ. 'Ηθική

(1855),

(1925)

τοϋ

τοϋ Ά.Δ.Κuριακοϋ, Χριστ. Ήθι

κή δια την έν Γυμνασ(οις διδασκαλιαν
στημα Ήθικflς

(1849),

(1900),

Χ. 'Ανδρούτσου, Σύ

καί τό τελειότερον τούτου τοΟ Βασ. Άντωνιά

δου Έyχειρ(διον κατα Χριστόν Ήθικflς

(1927),

παραπέμπομεν δέ τόν

έπιθυμοϋντα τι:λείονα να μάθη περί της ίστορ[ας της Ήθικης εtς δσα δ
Χ_. 'Ανδροϋτσος και Β. 'Αντωνιάδης έν τοϊς ~ρyοις αύτών γράφουσι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Δ'.

θΕΟΛΟrΙΑ

ΠQo1J.εωela τ;ijς ΠeακιικiJς θeoλovlaς.

1.

Τ ό Ε.ργον το Ο φιλοσόφου τερματίζεται

μετ α της Φιλοσοφίας

τfjς θρησκείας καl της Φιλοσοφικης Ήθικης. Τ οϋ θεολόγου ομως
τό

εργον δεν περατοϋται μετά της θεωρητικης η

θεολογίας. Ό

Συστηματικης

φιλόσοφος μένει "Πλήρως ίκανο"Ποιημένος, δταν έκ

θέση "Πλfiρες σύστημα θεωρ(ας, δf.ν δύναται δέ νά καθορίση 'Ιtώς
ή θεωρία αϋτη θό: καταστft "Πράξις έν τft ζωfi. Ό θεολόγος ομως,

δστις ένδιατρί(bει περt έ'Ιtιστήμην γενvηθεϊσαν έν τft Έκκλησί<f καί
διό: την 'Εκκλησίαν, ητις ά"Ποτελεί ώργανωμένον καί θεοσύστατον

θεσμόν

άπο(bλέποντα είς τό νό: καταστfi

ή χριστιανικη άλήθεια,

τfjς δπο(ας τό 'Ιtεpιεχόμενον ως τε πίστις και ώς i)θικη έκτίθεται
Θεωρητικώς ύ"Πό τοϋ

Συστηματικοϋ κλάδου,

καθημερινη ζωi) έν

τfi έκκλησιαστικfi κοινότητι, δΕν δύναται νό: άντι"Παρέλθ'η άδιάφο
ρος 1τρό τοϋ ώργανωμένου τούτου θεσμοϋ, άλλ' όφείλει νό: έ1tιτε

λέσn καί άλλο τι τελευταίον eργον άφορων είς τήν ζωήν τοϋ θε
σμοϋ τούτου. ·ο Χριστιανισμός άλλως τε άνεmύχθη έξ άρχης καί
μέχρι τοϋ νϋν, ώς ήδη

έσημειώσαμεν καί έν τοϊς "Προηγουμένοις,

ώς έκκλησιαστικη ζωή. Ά1tοτελεϊ λοι"Πόν εργον και cΧ'ΠΟστολήν της
θεολογίας να 1tpοσδιορίζn καi τόν τύπον της έκκλησιαστικης ζω
ης και νό: δεικνύn τήν μορφήν, τήν μάλιστα εόάρμοστον καί κα
τάλληλον, διά τήν πρακτικήν έφαρμογήν της Χριστιανικης Πίστεως

καt τήν μετατροπήν αύτης είς έκκλησιαστικi)ν καί χριστιανικήν ζω
ήν. ΤοΟτο δέ ε!ναι γενικώς είπεϊν τό eργον της Πρακτικης θεο
λογίας.

2.

Ή Πρακτικη Θεολογία έν άλλαις λέξεσιν άσχολουμέvη περί

την θεωρίαν τοΟ έν τft Έκκλησί<t έργου, έκτ(θησιν έ1tιστημονικώς
τάς άρχό:ς καί τοuς κανόνας καθ' οϋς δέον νό: διεξάγεται τό σωτη
ριώδες τοϋτο εργον κατό: την τριπλflν αότοϋ εκφαvσιν καί διάρ
θρωσιν ώς διδακτικοϋ, λειτουργικοί) καi ποιμαvτικοΟ, πρός ά1tόδο
σιν μεν της πρεπούσης λατρείας είς τόν θεόν, "Πρός μετάδοσιν δf.

τfjς σωτηριώδους γνώσεως καi. χάριτος είς τοuς άνθρώπους καi
γενικώς πρός έ'Ιtίτευξιν της οίκοδομης της βασιλείας τοΟ θεοΟ έ

πi τfjς γfjς κατό: τό:ς έκασταχοϋ τοπικό:ς άνάγκας καt καιρικό:ς
περιστάσεις. Έν άλλαις λέξεσι τό έργον της 'Εκκλησίας, δπερ εt

ναι τό ύ"Πό τοΟ Ά1τοστόλου Παύλου χαρακτηρισθέν ώς ~ργον δια

ιωνίας πρός καταρτισμόν των άγίων καl πρός οtκοδομην τοϋ σώ
ματος τοϋ Χριστού και δπερ έ'Ιtl τό ά"Πλοόστερον ά"Ποτελεϊ την δρcχ

σιν ~ 1tpcχξιν τfjς 'Εκκλησίας πρός έκδήλωσιν, άνάmυξιν και διάδο-

-352σιν της νέας έν Χριστφ ζωflς, dποτελεϊ τό όποκείμενον της Πρα
κτικης θεολογίας. Τό ~ργον δέ τοϋτο πολυποίκιλον δν, έξεδηλώθη
dπ' αότi]ς της συστάσεως της Έκκλησ{ας ώς έργον tεραποστολικόν
έξ ένός dπο~λέπον είς τήν προσέλκυσιν νέων μελων έν τft Έκκλη
σί~, ώς ~ργον διδακτικόν καί ποιμανrικόν καί λειτουργικόν έξ έ
τέρου cbτ~λέπον είς την διδασκαλ(αv, διαπο(μανσιν, οtκοδομήν των
μελών της 'Εκκλησίας καί τήν τέλεσιν της δημοσ(ας. λατρείας και

των λοιπών μυστηρίων, καθώς καl ώς ~ργον ψιλανθρωπικflς προ
νοίας άναφερόμενον είς τήν περl των πτωχων και 'Πασχόντων φρον
τίδα. Οδτω τό ~ργον τοϋτο της 'Εκκλησίας προσλαμ~ά-vει εόρείαν
~κτασιν μή περιοριζόμενοΥ μόνον εtς τήν δράσιν τοϋ ίερέως η ποι·

μένος, ώς εΙχε ταύτην ό1t' οψιν σχεδόν άτcοκλειστικ&ς δ

Schleierma-

cltcr, θεωρήσας ώς άποστολήν της Πρακτικfiς θεολογίας μόνον τήν
κατάρτισιν καταλλήλων λειτουργικων δρyάνων έν τfi Έκκλησ(~, κα

λc.>ς τό λειτουργικόν και διδακτικόν καί ποιμαντικόν ίtργον αότης δι
εξαyόντων, άλλ' tκτεινόμενον είς οtονδήτcοτε ίtδαψος της έκκλησια

σrικflς δράσεως, καί αότflς ~τι της όπό άπλ&ν μελών της Έκκλησ[ας
έπί τοΟ φιλανθρωπικοΟ η ίεραποστολικοΟ η κατηχητικοΟ πεδ{ου διεξα

γομένης. Τό ~ργον λοιπόν, δπερ ώς ί.ιποκείμενον αίιτfiς ίtχει

1'J Πρα

κτική θεολογία, περιλαμ~άνει και τάς μορφάς έκε(νας της δρά
σεως της 'Εκκλησίας, εtς aς συμμετέχει ένεργ&ς καί τό λαϊκόv
στοιχείον, έπειδή δμως ένδείκvuται

VcX

μη άποξενοϋται τούτων και

δ κλf1ρος, δ ~χων συνείδησιν της tεράς αότοΟ άποστολf\ς και μή

&:ποξεν&ν αύτός έαυτόν τούτων, διά τοϋτο . τό έν τfi Έκκλησί<ί' Ι!ρ
γον δέον νά νοfiται καθ' δλην μέν αύτοΟ τήv ϊtκτασιν, ιδίctt. δέ ώς

άσκείται τοϋτο ί.ιπό των έν τfi Έκκλησίι:t ποιμένων καl διδασκάλων.

3.

'Αλλ' έ<Χν τοϋτο είναι το ί.ιτcοκείμεvον της Πρακτικης θεολο

γίας, δέν πρέπει παρασυρόμενοι έκ της ούχl κατά τcάvτα έπιτυ
χοϋς όνομασίας αότης νa ί.ιποθέσωμεν, δτι ή Πρακτική θεολογ(α

εtναι αύτη αίhη ή πρακτικη δρcΧσις η πράξις της Έκκλησίας. Εt
ναι αδτη σύστημα θεωρίας περί τfiς πράξεως

f\

δράσεως της ~εκ

κλησίας. Εtvαι yν&σις έπιστημοvικη καί θεολογική ά'Ιtοσκοποuσα
να διαφωτίσn πάντα έν τfi Έκκλησ(~ δρ&ντα, πως έπωφελέστεροv
να διεξάyn τήν δρaσιν αότοΟ. Δέν εtναι τέχνη τις, έκμαvθαvομέvη
διά της πρακτικης aσκήσεως, άλλa θεωρ(α, άvαμψι~όλως προορι·

σμόv ~χουσα να διαπεραιωθfΙ κα\ νά ένσαρκωθfi εtς 'Ιtρcχξιν, 'Ιtάν
τοτε δμως 'Παραμένουσα έπιστήμη της πράξεως και διά την πρcΧξιν.

Έντεϋθεν δρθc.>ς διεκρίθη ή έν ταίς πα-vεπιστημιακαίς σχολαίς δι·

δασκομένη Πρακτικη θεολογία της διa τούς ιερείς 'Ιtpοοριζομένης
καί έν σεμιναρίοις 1τpακτικως άσκουμέvης Τεχνολογίας

τflς άποκληθείσης ί.ι1tο τ&ν Γερμανων

Pfarramstskunde,

f\

Τεχνικfiς,

~τις ώς έ

"Πικρατέστερον χαρακτηρα φέρει τόν της τέχνης και άσκήσεως με·

τa τήν σπουδήν τfις έπιστήμης καί τf\ς θεωρίας, fιν παρέχει 'ή καθ•
αότό Πρακτική Θεολογία.
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4.

ΚαΙ. είναι μΕ:ν άληθές, δτι δλόκληρος ή θεολογία είναι lξό

χως nρακτικη έnιστήμη, 'Προελθοϋσα έκ της. ζωης της Έκκλησ(ας
καί 1tροωρισμένη, ϊνα 'Περιθάλψ!J καί 'Ιtροαγάγ!l την ζωf)ν ταύτην.
Δέον δμως νά γίνεται πάντοτε διάκρισις μεταξu της τάσεως τοϋ
συνόλου καί τοϋ προσιδιάζοντος είς εν ~καστον των μερων αύτοϋ

χαρακτηρος. Βε8αίως ή δλη Θεολογία είναι έπιστήμη τάσεως πρα
κτικης. Ε'ίναι

scientia ad praxim.

Τό έπi μέρους δμως τμημα αύτfiς,

τό φέρον την όνομασίαν Πρακτικη Θεολογία, εtναι συγχρόνως και

έ1tιστή μη αύτfίς ταύτης της πράξεως. Δέν είναι δύσκολον ν' άντι
ληφθfi τις, δτι τό εδαφος καί οί σκο1tοί της Πρακτικης θεολογίας
διακρίνονται σαφώς τοϋ έδάφους καί των σκοπων της λοιπης Θεο
λογίας.

Πράγματι αϋτη cΧ'ΠΟΟΚΟπεϊ κυρ(ως εtς την πα(δευσιν και

μόρφωσιν έκκλησιαστικωv λειτουργων

και

ποιμένων καί λοιπών

έν τfi Έκκλησίιt δρώντων 1tαραyόντων, μη εχουσα κuρίαν φρονr(

δα αύτης ν' άσχοληθfi 1tερί τόν καταρτισμόν των θεολόγων της

αϋριον, άλλά των μελλόντων έργατων τοΟ Εδαγγελ[οu καl των
λειτουργ&ν της

'Εκκλησίας. Πόσον δε ή 'Παρεχομένη όπ' αύτi]ς

κατάρτισις προσιδιάζει είς αύτήν, άvτιλαμ8άνετα( τις ένθuμοόμε

νος, δτι είναι σύνηθες νά εΤναί τις δεινός έξηγητής η δογματικός

f\. ίστορικός,

άποτuγχάνων δμως άξιοθρηνήτως ώς λειτουργός καί

'Ποψην καί έργάτης της Έκκλησίας.

5.

Έ κ των μέχρι τοϋδε λεχθέντων καθορίζεται πλήρως και fι θέ

σις της Πρακτικης θεολογίας έν τft θεολοyικft Έγκuκλοπαιδε(Q:.
Προϋποθέτει αϋτη τι:Χς λοιπι:Χς θεολογικι:Χς έ'Πιστήμας, ~χοuσα μέν

άμεσον άvάγκην της έξ έκείνων έπικοuρίας, άλλα καt σοGαρώς έ
'ΠικουροΟσα ταύτας. Διδάσκουσα αδτη τον έv τft 'Εκκλησία έpγά

την νά καθιστ~ καρποφόροv έν τft όπηρεσ(Q: τi]ς Έκκλησ(ας τήν
γνωσιν, ην άπέκτησεν ~δη διάτων άλλων θεολογικων κλάδων, κα
θίσταται έφηρμοσμένη θεολογ(α, άποδεικνύουσα οϋτω και πρα
κτικώς ώφέλιμον την δλην θεολοyίαν καΙ. σuντελοϋσα δσον ούδε

μία άλλη της Θεολογίας έ'Πιστήμη, &ιtως μή παραμεlνη ή θεολο
γία θεωρία άκαρ1tος καl άνωφελής. Ύπό τήν εποψιν δέ ταύτην θά
ήδύνατο μέν να λεχθfi, δτι '!tάντα τ· dλλα τμήματα της θεολοyι
κης

έ1tιστήμης

ύφ(στανται κυρίως

Πρακτικοί) κλάδου,

καί

είπεϊν διa τήν

όπηρεσ(αν τοϋ

καλλιεργούνται μετ' &μέσοu ~ ~μμέσοu

βλέψεως προς έξυ1tΥJρέτησιν της έν τfi Έκκλησ(~ πράξεως, δρθώς δέ
έχαρακτηρίσθη ή· Πρακτικη θεολογία &>ς γέφυρα μετάγουσα άrtό
των θεολογικων σποuδων 11ρος την ~κκλησιαστικήν δρaσιν. Οδτως

ώς 1tρος την Πρακτικήν θεολογίαν κατa την εΟστοχον παρατήρησιν
τοϋ

van Oosterzee ( 1 )

έφαρμόζονται πλήρως

ο[ λόγοι:

Ot

~σχατοι

εσονται πρωτοι. Τελευταία κατι:Χ σειράν μεταξύ τών λοι1tών κλάδων

της θεολογίας έρχομένη ή Πρακτικη θεολογ(α, κατέχει ούχ ηττον

(1) Practical Theology μετάφQ. Η. Smith and Ρ. Schaff σε).. 3.
ΕΓΚVΚΛΟΠλΙΔΕΙλ ΠiΣ θΕΟΛΟΓΙλΣ
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-354μεταξu αύτων θέσιν έξόχως τιμητικήν, έξασφαλισθείσαν tjδη είς αύ
την ύπό τοΟ Scltleiermacl1er καΙ. της σχολης του, δ όποίΌς έχαρακτή
ρισε ταύτην ώς την κορων(δα τών θεολογικων σπουδC3ν (Die Krone

des Theologischen

6.

Studiuιns)

.

Ώς πρός δt την κατανομηv της Πρακτικfiς Θεολογίας είς έπl

μέρους μαθήματα καθορίζεται αδτη ύπό της φύσεως καl τοΟ περιε
χομένου τοΟ έν τfi Έκκλησί~ ~ργου. Έφ• δσον δηλαδη το ~ρyον τοϋ
το περιλαμδάνει έξ ένός μέν τό πεδίον των διακονιων των σχετιζο
μένω:v πρός την Έκκλησ(αν ώς ύπάρχον tjδη σύνολον, έξ έτέρου δέ
τό πεδίον των διακονιων, αίτινες αναφέρονται είς τα έπl μέρους μέ
λη της Έκκλησ(ας, είτε τα tjδη είς αύτl)v έντεταyμένα είτε τά μελ

λοντικως είς αύτην ένταχθησόμενα, έκ μέν των διακονιων τώv είς
τό σύνολον της 'Εκκλησίας &:φορωσων άπορρέουσι

1)

τα μαθήματα

της Όμιλητικfiς η της Θεωρίας τοϋ πρός την δλην Έκκλησιαστι

κην κοινότητα άπευθuνομένου κηρύγματος, καl

2)

της Λειτουργικfiς

ητοι της θεωρ(ας τijς ύπό τοϋ συνόλου 'Εκκλησιαστικοί) πληρώμα
τος άπεuθuvομένης πρός τόν θεόν λατρείας· έκ δέ των δευτέρων

διακονιων &:πορρέουσι τα μαθήματα

3)

της Κατηχητικflς, ~τοι της

θεωρίας της κατηχήσεως των είς την 'Εκκλησίαν έλκυομένων νέων
μελων καi.

4)

της Ποιμαvτικης, flτοι της θεωρ(ας της πνευματικης

φροντίδος, ην δ ποιμην δέον να λαμδάνη και yενικώτερον μέν ύπέρ
της δλης ποίμνης, &:λλα καί δια τα έπl μέρους μέλη της τrο(μνης καί
τας έπl μέρους τάξεις και κατηγορ(ας αύτών. Και περί τοΟ δτι μέν
τα τέσσαρα ταϋτα μαθήματα περιλαμδάνονrαι έν τφ πεδ(φ της Πρα
κτικης θεολογίας ούδεμία ούδαμόθεν διετυπώθη άντίρρησις. Διε

fi

τυπώθησαν δμως άντιρρήσεις ώς πρός τό έaν καi. τό Καvονικόv
'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον ~Xn θέσιν έν τφ Πρακτικφ κλάδφ, τινών
ίσχυρισαμένων, δτι τοϋτο ού μόνον aποτελεί μάθημα της νομικης
έπισrήμης, αλλά δέον έν ήi θεολογικft έπιστήμn νά ένrαχθft είς τόν

'I στορικόν

κλάδον αύτfiς. Εtναι έν τούτοις γεγονός, δτι τόσον έπ'

έσχάτων δ

Fendt,

δσον καl προγενέστερον δ

Achelis,

περιέλαδον είς

τfιν Πρακτικην θεολογ(αν και την έπιστήμην το_ϋ δικα(ου της Έκ-;
κλησ(ας, οί δέ ρωμαιοκαθολικοί διαχωρ(ζοντες την Πρακτικην θεο

λογίαν είς δύο σκέλη έπεφύλαξαν τό ~ν τούτων δλόκληρον εις τό
Κανονικόν Δ(καιον. Ώς πέμπτον λοιπόν μάθημα καl εύθύς μετά την

Ποιμαvτικην καταλεκτέον τό 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον.

7.

Ζωηρόταται διετυπώθησαν aντιρρήσεις, έcΧν πρέπη νa περιλη

φθωσιν είς τα μαθήμι;rτα τfiς Πρακτικfiς θεολογίας καl ή 'Εξωτε

ρική Ί εραποστολική

f\

·Αλιευτική, ~το ι ή θεωρ(α της διαδόσεως τοΟ

ΧριστιανισμοΟ, καθώς καl ή θεωρ(α τοϋ κοινωνικοΟ καί φιλανθρω
πικοί) ~ργοu της Έκκλησ(ας ~τοι ή 'Εσωτερική ·ιεραποστολική. Καί
ώς πρός μtν τfιν ·Αλιεuτικήν, δτι ~χει την θέσιν αύτης έν τφ Πρα
Ι(τικφ Ι(λάδφ πείθεταί τις, δταν ένθυμηθfi, δτι ή ιεραποστολικη δρa

σις τfiς Έκl(λησ(ας εtναι άποτέλεσμα ~θήσεως, δπως ή Έκκλησ(α

-355κατακτήσn δ,τι άιίήκει είς αότf)ν λόγ'f> της ό'Ιtό τοϋ Ίδρuτοϋ αότοϋ
δοθείσης fντολης είς τό: 'Πρωτα λειτουργικό: δργανα τfiς Έκκλησ(ας,

ο1tως «1tορεuθέντες μαθητεύσωσι 1tάντα τό: IHwη»

( Ματθ.

κη'

19)

κηρύξωσι το Εόαγγέλιον «εtς τόν κόσμον δ:ιtαντα» (Μό::ρκ. ιστ'
Ώς -προς δΕ. την Έσωτερικην

'I εραποστολικην

καί

15).

παρουσιό::ζεται μέν έκ

πρώτης δψεως σο<!ιαρό: ή 'Ιtαρατή ρησις, δτι το ~ργον αότης dποτελεϊ
είδικην έ'Ιtέκτασιν τfjς διό: τα έ'ltl μέρους δ;τομα 'ΠΟψαντικfjς φροντί

δας καl ώς έκ τούτου δέον αδτη ν' dποτελέσn τμημα τfjς Ποιμαντικης.
Άλλ' έ"Πειδi] ή Έσωτερικη Ί ερα"Ποστολικη δέv ά"Πασχολεi μόνον τοuς
'Ιtοψένας άλλα καl άλλα δργαvα, οtα αt διακόνισσαι, αί άδελφαl νο
σοκόμοι κλ'Ιt., οί είσηγούμενοι την ύπαγωγην τfiς έσωτερικης ίεραπο
στολικης είς την Ποιμαvτικην εύρέθησαν είς τήν άνάγκην, ο"Πως εtση
γηθώσι καl την διεύρυνσιν τοϋ πεδίου τfjς Ποιμαντικης, ώστε αϋτη

νά μη άψορ~ είς μόνους τοuς έν τft Έκκλησί~ ποιμένας. 'Αλλ'

11v τών

tδαvικών της έσωτερικfiς ίεραποστολfjς εtναι νά κινητο"Ποιήση εtς

δpδ:σιv ώς otόv τε 'Περισσότερον άριθμον πιστών καl ν' άποσrτό::σn
ά"Πο της παθητικfiς αότοϋ θέσεως το λaίκον στοιχείον, ώθοϋν αύτδ εtς

δρcχσιv όπΕ.ρ τοϋ πλησίον. Πώς λοι"Πον θά διευρuνθfi δ κύκλος τijς
Ποιμαντικfiς; Κατα ταϋτα δρθότερον κατανέμουσιν

ot

καταριθμοϋν

τες είς τά μαθήματα τfjς Πρακτικfiς θεολογίας τήν τε έξωτερικήν

'I εραποστολικηv

~ Άλιευτικην καi. τήv Έσωτερικην τοιαύτην, μο

λονότι "Πλήρη συστήματα θεωρίας "Περl των μαθημάτων τούτων δΕ.ν
είδον είσέτι το φως τfjς δημοσιότητος.

1.

•ομι.λ.,-rι.κή.

1.•Η

·ομιλητικi] είναι το μάθημα έκεϊνο τfjς Πρακτικfiς θεολογίας,

το δποίον προτίθεται να έκθέση η)ν θεωρίαν τοϋ κηρύγματος. Έν
άλλαις λέξεσιν ή ·ομιλητικη προτίθεται νό: έκθέση τό:ς άρχάς και

τοuς κανόνας, καθ' οϋς δέον να διεξάγεται το κήρuγμα ούχl όπό τήv
εuρεϊαv αότοϋ εννοιαν, άλλ' εtδικώς το έν τοίς τό'Ποις τfjς χριστιανι

κfjς λατρείας

i1

και ~ξω αύτών πρΟς "Πληρώματα χρισηαvικα ~προς

~δη πε"Πιστεuκότας εtς Χριστον άπΕ.υθυνόμενον. ·v'Πο τήν στενοτέραv

ταύτην ~ννοιαν έκδεχόμεvοι το ύ'Ι'tοκείμενον της ·ομιλητικης (κατά
SchJeiermacher καt τ&v άκολοuθούν

τi]ν περί τούτου άντ(ληψιν τοϋ
των αuτφ

Schweizer, Palmer, G. Bauer, Gaupp, Krauss, Basserιnann καl
άλλων έv ταϊς Όμιλητικαϊς αότών, καl τών Otto, Harnack, van Oosterzee, Nitzsch καi. Achelis έν τοϊς "Περl Πρακτικfjς θεολογίας σuγγράμ
μασιν αότώv)

άποχωρίζομεν ταύτης το λεγόμενον tεραποστολικόν

κήρυγμα, το ά1tευθυνόμενον προς &-yνοοϋντας δλως τό Εόαγγέλιοv
τfjς έν Χριστφ σωτηρίας, δέν άποξενοϋμεν δμως ταύτην τούτου και 6-

λοτελώς. Τοuτο δέ, διότι το ίερατrοστολικον κήρυγμα μόνον κατά θε-

,

ωρ(αν δύναται να διακριθft καί χωρισθfi τοϋ οtκοδομητικοϋ κηρύγμα
τος, τοϋ "Πρός έκκλησιαστικά πληρώματα άπευθυvομένοu. 'Ορθώς δέ

-356Ίταρατηρεϊ δ

«Οί δύο σκαττοi τ.οu κηρύγματος δέν είναι κε
χωρισμέvοι άλλήλων κατιΧ τρόπον τόσον έμφανη, άλλ' δ άπευθυvό

Vinet( 2 )

μενος πρός άπίστους δύναται να ώφελήσn συγχρόνως καi τοuς πι
στούς, καθως καi δ πρός πιστοuς κηρύττων δύναται νό: ώφελήση καί
τοuς άπ(στους».

2.

Προεκρίναμεν την κρατήσασαν όνομασ(αν Όμιλητικη η Χριστι

ανικη Όμιλητική, άντi τών ύπό τινων ήμετέρων χρησιμοποιηθεισών
«Έκκλησιαστικi) ρητορική» (Φ. Παnαδόπουλος, Ίωάν. Μεσολωράς)
η «τοϋ ίεροu άμ~ωνος ρητορικi)» η ·«ίεριΧ ρητορεία» (Ν. Βάμ~ας, Χ.
Παμπούκης) ώς άνταποκρινομένην πληρέστερον προς την εννοιαν
καt τόν χαρακτfjρα τοϋ έκκλησιαστικοΟ κηρύγματος. Πράγματι· δ δ

ρος δμιλία σημαίνων παρό: τοίς κλασσικοίς τήν φιλικην και μετ' οί
κειότητος άναστροιpην καl συνδιάλεξιν καί είς τοιαύτην σημασ{αν

άπαντώμενος καl έν τft Κ. Διαθήκη ( 3 ), προσέλα~εν εnειτα έν τft χρι
στιανικfi γλώσσn είδικfιν δλως εvνοιαν, χρησιμοnοιούμενος είς δήλω
σιν των άφελών καί άνεπιτηδεύτων προτροπών καl νουθεσιων, τάς δ
ποίας άπηύθυνεν δ 'Προεστώς έν ταϊς 'Πρός λατρείαν συνάξεσι των
πρώτων Χριστιανων έξ άφορμfjς τοG κατ' αύτfιv Βι~λικοϋ άναγνώ
σματος. Καί εΙναι μέν άληθές, δτι ά'Πό τών χρόνων τοu Ώριγένους
τό κατ' άρχό:ς άνεπιτήδευτον και πρόχειρον τοuτο κήρυγμα κατέστη

μ&λλον έπιμεμελημένον καί αί δμιλίαι έμφανίζονται, ίδίq: άπό τοϋ
τετάρτου αίώνος, και ώς έργα ρητορικης άξιοζήλευτα, διετήρησαν
δμως καί τότε τόν άρχαίον της φιλικης συνδιαλέξεως καi 1τρός καθα

ρώς οίκοδομητικοuς σκοποuς άπο~λέποντα τόνον, καί κατό: τοϋτο

διακρίν<;>νται των ρητορικών λόγων των θύραθεν

ρητόρων.

Εtναι

ώσαύτως άληθές, δτι ~δη άπό των χρόνων τοG Αύγουστίνου ~ρχισε νό:
γίνεται διάκρισ[ς τις μεταξι) της είς Βι~λικήν τινα περικο,την στρε

φομένης καl ταύτην άναλυτικώς έκτιθεμένης δμιλίας καί τοG έπί ένι
αίου τινός θέματος κατά μέθοδον συνθετικήν τεχνικώτερον έξειργα

σμένου λόγου. Ούδεlς δμως θά ήδόνατο νά άρνηθft, δτι καί nάλιν δ
δρος δμιλ(α έξακολουθεί νό: παραμένn δ πάντων καταλληλότερος

πρός δήλωσιν τοG έπινοήσεως καί τέχνης καθαρως χριστιανικfjς πρός

τά έκκλησιάσματα των πιστών μάλιστα έν τfi λατρεί~ έξ άφορμης
τών Βι(;λικών άναγνωσμάτων άπευθυνομένου κηρύγματος.

3.

Είναι λοιπόν ή όvομασία "Ομιλητική 11ροτιμοτέρα τών όνομα

σιών (<'Εκκλησιαστική ρητορική» η «άπ' άμ~ωνος ρητορική» τ~ν ύπό
των ήμετέρων, παλαιότερον δέ καί ύπό τών

Steinbart, Schmid, Marezoll, Amιnon, Alt καl άλλc..'Ιν χρησιμοποιηθεισών, έπειδή διό: ταύτης

παρουσιάζεται ή έπιστήμη τοG κηρύγματος Όuχί ώς κλάδος τις της
Ρητορικfjς, άλλ' ώς αύτοτελής καl προσιδιάζουσα έξ δλοκλήρου εlς

τόν Χριστιανισμόν έπιστήμη. Καί είναι μέν άληθές, δτι καί ή "Ομιλη{Sι)

Homiletique ou Theorie de la Predication, Paris 1863,
33, Λουκ. κδ' 15, Πράξ. κδ' 26.

(β) Α' Κοριν-6-. ιε'

σελ.

13.

-357τικη παρουσιάζεται καταγομένη έκ της άρχα(ας Ρητορικης, "Προσήρ
μοσεν δμως τούς κανόνας αότfiς "Πρός τό 'ΠΕριεχόμενον της χριστιανι
κflς αληθείας και έξειλίχθη είς αότοτελη και καθ' έαuτήν αότάρκη
έ"Πιστήμην. Ώρισμένως δΕ. ~ 'Ομιλητική καί ώς έκ τοϋ οόραvόθεν δο
θέντος ό'Ιtοκειμένου αότflς καl ώς έκτων καθαρώς "Πνευματικων καί
~κισrα ματαίων σκο"Πων, "Πρός τούς δ'Ιtο(ους άπο~λέ"Πει, και ώς έκ

των όπερψυσικων έν 'ΠΟλλοϊς μέσων, άτινα πρός έ'Πιτυχίαν τοϋ σΚΟ'ΠΟΟ
τοu κηρύγματος συνδυάζονται πρός αύτό, καί ώς έκ τοϋ ίεροϋ χαρα
κτη ρο ς, τόν δποϊον δέον πάντοτε νά φέρn δ διάκονος αύτfiς, διαφέρει
οόσιωδως της πρός άνθρώπινα τέλη διά μέσων άνθρω"Πίνων κατατει
νούσης Ρητορικfjς καί παρουσιάζεται ταύτης άνεξάρτητος καί αΟΟυ
"Πόστατος. Καί άληθως ούδεν άλλο θέμα, έξ δσων ποτέ άnησχόλησαν

τοuς θύραθεν ρήτορας, δύναται να "Παρα~ληθfi 'Πρός τό δψος και τήν

ό"Περοχην καί την χρησιμότητα της εύαγγελικης ύ"Ποθέσεως, ~τις
απασχολεί: την Όμιλητικήν.

«Omnia magna quae dicimUS»,

εt"Πεν δ λύ

γουστίνος ( 1) . τ α σπουδαϊα θέματα καί όψηλό: βήματα είναι σ'Ιtάνια.
Διa τοuς κηρύττοντας δμως τόν λόγον τοϋ θεοu είναι συνήθη και

καθημερινά, τό βfjμα δέ, έκ τοu δποίου δμιλοϋσι, κεϊται παρcrπλεύ
ρως τοu θυσιαστηρίου, τοu συνδεομένου άμέσως μετό: τοu ό"Περουρα
νίου θυσιαστηρίου. Ξένος δέ προς τέλη έ"Π(γεια καί έφήμερα δ γνή

σιος τοu κηρύγματος διάκονος, "Παρουσιάζει τα 'Πρόσκαιρα

cie

sub spe-

aeternitatίs καί δέv έπιζητεϊ, ο'Πως "Προκαλέση στιγμιαίας ά'Πλως

έντυ1tώσεις, ο"Πως οί ρήτορες τflς αρχαιότητος, d:λΜ νό: έnηρεάση
βαθέως τaς θελήσεις των άκροατων και να αίχμαλωτ(ση δριστικως
αύτάς, είς τρόπον ώστε νa "Παραμένωσιν αδται σταθερώς άγωνιζό

μεναι πρός κατάκτησιν τοu Ούρανοu. Συνεργός δ' έν τ<t> lργφ τού
τφ ούχί αίματος και σαρκός, d:λλ' αότοί} τοu ·vψίστου θεοϋ, εχει
έν αύτίt> σύμμαχον το

.. λ γιον

Πνεuμα, τό δ1tοίον άοράτως έπενεργεϊ

διανοϊγον τό:ς καρδίας των άκροατών καί δημιουpγοϋν τήν έν σiJ
ταϊς καρ"Ποψορίαν τοu λόγου. Καί διό: νά μεταχειρισθωμεν η)ν φρά
σιν τοG

van Oosterzee ( 5 ) «~ θύραθεν ρητορεία των άρχαίων ~το κυ

ρίως τέχνη, έν<'t> ~ ίερά ρητορεία είναι κυρίως χάρισμαι. ΠρότU1tα
δέ τοϋ διακόνου τοϋ κηρύγματος και προκάτοχοι αύτοϋ τυγχάνουσιν

οόχί οί ΔημοσθένΕις καl οί Κικέρωνες, άλλ' αύ'rός δ Κύριος μετό:
των 'Αποστόλων αύτοϋ καί των λοι πων ά"Π' άρχης χρη ματισάντων
διακόνων τοu λόγου.

4.

Ώς πρός δε την σχέσιν της •ομιλητικf)ς πρός τά λοιπό: μαθή

ματα της Πρακτικης Θεολογίας θά "Παρετηροϋμεν, δτι όπ' ~λλων

μεν (Th.

Harnack καί άλλων "Προγενεστέρων αύ'rοϋ) συνεδέθη αδτη

μετά της θεωρίας της 'Περί των ψυχών φροντ(δος, τfjς &λλως καλου
μένης Ποιμαντικης, ώς άσχολουμέvης "Περί την μετα~ί~ασιν της οί-

(4) De doctrina
(6) 'Ένi}ο' άνω•.

Chrjstiaιιa

σελ.

179.

IV 36.
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πί μέρους μελών ti}ς 'Εκκλησ(ας· όπ' άλλων Μ (Hagenbach, Henke
κλπ.) σuνεδέθη μετa της θεωρίας της λατρε{ας, διότι το κήρυγμα
έθεωρήθη όπ' αότών ώς ή κυρία πράξις της λατρε(ας· καί τέλος
ό-π' άλλων (Hίiffel,
τικήν, έπειδfι

Harms, Nitzsch

κλ-π.) συνεδέθη -πρός την Κατηχη

κήρυγμα καl κατήχησις συνα-ποτελοΟσt σύνολόν τι

έν τfi διακον(~ τοG έκκλησιαστικοG λόyου. •Ότι βε~αίως ή Όμιλη
τικη συνδέεται στενότατα -προς τa λοι-πά μαθήματα τοG Πρακτικοί)

κλάδου, οόδεtς δόναται σο~αρώς ν' άμφισ~ητήσn. ΚαΙ. οόδεtς δύ

ναται νά άρνηθfi, δτι τόσον ή διδασκαλία τοG κατηχητοG, δσον καt
δ λόγος τοG ιεραποστόλου, δσον και το κήρυγμα το άπ' άμ~ωνος
προς τούς πιστούς

έκφωνούμενον,

δσονδήποτε

και &ι κατά την

έξωτερικfιν μορφt)ν τοG -περιεχομένου των διαφέρωσιν, δμως κατ'
οόσlαν -προς τόν αότον άπο~λέπουσι σκο-πόν, έκ της αότης ά'Πορ

pέοuσι πηγi]ς και τό αύτο έκθέτουσιν Εύαγγέλιον. 'Εάν δέ -τtρό0α
τα και άρνlα άrtοτελοuν τήν πο(μνην τοG ΧριστοG, έπt της όπο(ας
έτάχθησαν φρουροί και -προστάται οί Ποιμένες της 'Εκκλησίας, είς
τών δποίων τον καταρτισμον <bτο0λέ-πει το μάθημα της Ποιμαντι
κης, δ μύστης τfjς Όμιλητικης άπευθόνεται διό: τοΟ λόγου αότοΟ

πρός τα πρό0ατα, τούς σχετικώς ώρίμους έν Χριστ<f>, ό δέ κατη
χητής ζητεί να έκθρέψ!) διά τοG λόγου αύτοG τά άρν(α Πjς χριστια
νικfjς -ποίμνης, καί δ ίερα-πόστολος ζητεί νό: εlσαγάγη είς την μάν
δραν τοG χριστιανικοG -ποιμνίου τa έκτός αύτijς άλλα πρό0ατα,
Ciτινα δ Κύριος Εfχει και άτινα οΟπω εtσίν έκ της αόλης ταύτης.

Παρά ταΟτα τό έν τfi Έκκλησ(~ έργον δύναται νό: διακριθfi κατ<Χ
τήν έκδήλωσιν αύτοG είτε ώς δράσις τflς 'Εκκλησίας πρός τά έξω,

είτε ώς έκδήλωσις της ζωης αύτης προς τα έσω. Κατό: την διάκρι

σιν ταύτην λοιπόν τό κήρυγμα, είς το δποίον άφορ~ ή Όμιλητική,
άνήκει είς την έσωτερικην ζωήν τη,ς 'Εκκλησίας, καθώς και ή λα

τρεία

(Λειτουργική)

ψυχών

(Ποιμαντική)

δπως καt ή φροντις καΙ. μέριμνα περί τών
και ή σπουδη

~έρνησιν της 'Εκκλησίας έν γένει

τών άφορώντων είς την κυ
('Εκκλησιαστικόν δίκαιον). ·Η

Κατηχητικη δ' έξ άλλου και ή Ί εραποστολικη η Άλιεuτικη άφο
ρώσιv εtς τήv πρός τα εξω έκδήλωσιν της έκκλησιαστικης ζωης.
'Αλλ' έό:ν κατά την διάκρισιν ταύτην ή ·ομιλητικη παρουσιάζεται
ώς κειμένη έγγύτατα πρός τi]ν Λειτουργικήν, δέον έξ άλλου νa
διακρίνωμεν σαφώς τά ορια, καθ' α yειτνιάζουσι καΙ. ύφ-' ων δια
χωρίζονται τό κήρυγμα καί ή λατρεία. 'Αποτελεί μέν τό κήρυγμα
στοιχείον έ-πιθυμητόν έ.ν τfi λατρεί~, δεν περιλαμ(;άνει δμως τοί>το
και δλόκληρον την λατρείαν fiτις ύφίσταται και καθ' έαυτην καί

δύναται πλήρως νά διεξαχθfi καt έλλε(1tονtος αότοu.

5.

Ώς προς δt την διαίρεσιν καί τό 1tεριεχόμενον της ·ομιλητι

κfiς eα ήδύνατο να παρατηρηθfι, οτι πλήρης θά παρουσιάζετο αδτη,
δταv -περιλαμ(;άν!Ι ού μόνον την θεωρίαv τοG κηρύγματος, άλλό:

-359καi. την ίστορ(αν αύτοu, εί καi. αΟτη θά ήδόνατο ν' d:ποτελέση, G>ς
είπομεν, ίδιον μάθημα τοu ίστορικοΟ κλάδου. Τούτο δ' έπι<!Ιάλλεται
και έκ τοu γεγονότος, δτι και έν τft ·ομιλητικΌ προηγήθη μέν ή

πράξις, έπη κολούθησε δέ ή θεωρία, συναχθεί σα έκ τijς 'ΠΕ(ρας, ην
προσεπόρισεν ή πράξις. Άναγκαίον λοιπόν σuμ'Πλήρωμα της περi

τοϋ κηρύγματος θεωρίας καθίσταται ή ίστορικη παρακολούθησις
της ανά τοuς αίωνας &ναmίιξεως καl έπιδόσεως τοu κηρύγματος

και ή έν τοίς πράγμασιν &ναθεώρησις των μορφών και των κατευ
θύνσεων, τaς δποίας κατα τaς διαφόρους έποχaς προσέλα6ε και
ήκολούθησε τοϋτο. Ή ·ομιλητικη λοιπόν κατά ταGτα δόναται νά

διαιρεθfi είς δύο κύρια μέρη, τό ίστορικόν και τό θεωρητικόν. Καί
εlς μέν τό 'Πρωτον έκ των μεpων τούτων, &φοϋ κατά τδ δυνατόν
έξετασθft τό 'ΠρότU'Πον, δ'Περ καί έν τft διαδικασίq; τοϋ κηρύγματος

κατέλι'Πεν ήμίν δ μόνος δικαιούμενος νά καληται δ1tό την άπόλυ
τον εννοιαv Διδάσκαλος καί Καθηγητής και Προφήτης Ίησοίίς δ

Χριστός, ένδε(κνuται νά έξετασθώσιν ίστορικως τά κατά τήν &νά
mυξιν και έ1tίδοσιν τοΟ κηρύγματος κατά τε τούς πρώτους χρό
νους καi. τοuς μετέ1tειτα μέχρις ήμών αίώνας, ίδίq; μέν έν τft καθ'
ήμ<Χς Έκκλησί~, εtτα δέ και έν ταίς λοιπαίς. Είς δέ τδ δεύτερον
μέρος μετά γενικήν τινα θεωρ(αν περι της έννο(ας και τοϋ χαρα
κτfiρος τοϋ κηρύγματος, των "Πηγών αότοϋ, των προσόντων τοΟ εις
τήν διακονίαν αότοϋ καλουμένου, και της κατανομrjς της δμιλη

τικης Ολης, δέον νά έκτεθώσι καl τά ι<ατά την μορφt)ν τοϋ κηρύ
γματος. ΟίJτω τό δεύτερον τοΟτο μέρος δποδιαιρείται είς δύο τμή

ματα, έκ των δποίων τό πρωτον ένδιατρί~ει περί τήν ϋλην τοu κη
ρύγματος καl τό δεύτερον περl την μορφην αύτοϋ. Λέγοντες δέ
Ολην και μορφην τοϋ κηρύγματος έννοοQμεν δ,τι έν ταίς θύραθεν

ρητορικαίς έξεφράζετο διά των δρων Εϋρεσις, Διάθεσις, Λέξις ~
Εfκφρασις. Τήν δπό των άρχαιοτέρων u{οθετηθεϊσαν διαίρεσιν ταύ
την της ρητορικης μετά την άπ' αuτης χειραφέτησιν τijς eομιλητι
κης δέν ένδε(κνuται πλέον νά άκολουθfi αϋτη, προτιμωμένης άντl
ταύτης της δπό τοϋ

Sci1weizer

καί τοϋ

Nitzsch

είσαχθε(σης, καθ' ην

έ1ti τό d:πλούστερον καl μεθοδικώτερον τό θεωρητικόν μέρος της

·ομιλητικης διαιρείται

κατά την διάι<ρισιν μεταξύ της ϋλης ι<αί

της μορφης τοΟ κηρύγματος.

6.

·Ως πρός δέ τήν ·ι στορίαν της ·ομιλητιι<ης περιοριζόμεθα νά

άναφέρωμεν τά εtς την Έλληνικήν δημοσιευθέντα εργα, παρα'Πέμ
ποντες τδν έπιθυμοΟντα να πληροφορηθfi λεπτομερέστερον περt ταύ
της είς την έκδοθείσαν δφ' ήμG.>ν Όμιλητικην ~ ·ιστορίαν καi. θεω
ρίαν τοϋ κηρύγματος (Άθi]ναι,

1950

!iκδ. δευτέρα) έν σελ.

13-18.

Έκ των άπό τοΟ μέσου τοϋ προ'Παρελθόντος καi. των άρχών τοΟ
'Παρελθόντος αίG.>νος έκδοθέντων έργων τούτων τό: περισσότερα ά
ναφέρονται είς την θύραθεν pητορικήν. Τ οιαϋτα δ' εtσί:

1)

Θεοφίλου

τοϋ Κορυδαλέως τοϋ 'Αθηναίου, Περt ρητορικης έκθέσεως (έν Μο-

-360σχοπόλει 1744). 2) Ρητορική τέχνη συντεθείσα χάριν τfις 'Ελληνι
κης νεολαίας παρά Κωνστ. Βαρδαλάχου τοϋ Atyυπrίou (Βιέννη

1815). 3)

Τέχνης ρητορικfjς βι({>λ(α τρία συνταχθέντα όπο Κωνσταν

τίνου τοϋ Οίκοvόμου (Βιέννη αωιy).

Νεοφύτου Βάμ({>α Ρητορική,

4)

έκδοθείσα τό πρώτον έν Παρισίοις καt άκολούθως καt έν 'Αθήναις

(1841). 5)

Ρητορικη καί Ρητορεία όπό Χ. Παμnούκη (Άθflvαι

1857).

'Εν αύτφ έξετάζεται καί ή Ίερά η άπ' άμ({>ωνος ρητορεία ώς €ν

των είδων της καθ' δλου ρητορείας χαρακτηριζομένη. των δΕ. είς
την Όμιλητικήν άναφερομένων ~ργων άλλα μέν άnοτελοΟσι σuμ
({>ολάς πενιχροτάτας, σχεδόν δέ nάντα δέν κατορθώνουσι ν' άnελευ
θερωθωσι τοϋ κλοιοϋ της θύραθεν ρητορικης. Οuτω μόλις στοιχείά
τινα ρητορικης πρός τό χριστιανικόν

κήρυγμα

nροσαρμοζόμενα

παρέχει Βικεντίου τοΟ Δαμφδοϋ τό τιτλοφορούμενον

Πρaξις κα

τά συντομίαν είς τάς ρητορικάς έρμηνείας Εfργον, τό έκδοθέν χά
ριν των εόσε({>ων ίεροκηρύκων (έν Πέστn
Σο(;αρωτάτην δέ

προσnάθειαν

της Οόγγαρίας

1815).

πληρεστέρας τοιαί>της nροσαρμο

γΥjς, ά:ξιόλοyον άληθώς, παρουσιάζει ή Τέχνη Ρητορικη Φραγκίσκοu

ίερέως τοϋ Σ κούφου

(Ένετίησι αχπα)

κανόνες έκτίθενται έν συνδυασμ<f>

μετa

έν τfi δποίq; οί ρητορικοί
ίιποδειγμάτων. Όδηγίας

εόστόχους, άλλ" άνευ συστήματος, καί ίκανά ίιnοδείyματα έκκλησι
αστικfjς ρητορικης παρέχει και τό 'Εγχειρίδιον της τοϋ ίεροϋ άμ
({>ωνος ρητορικης τοϋ Ν.

Βάμ({>α

('Αθήνησι

1851).

Περικοπαί έκ

των Πατέρων όποδειγματικαί, ά:ντιστοιχοϋσαι είς γενικοuς της ρη

τορικijς κανόνας καί σχήματα, άποτελοϋσι καί την Ρητορείαν των
Έλλήνων Πατέρων της 'Εκκλησίας τοϋ Βενιαμίν Ίωαννίδου ('Εν
Ίεροσολύμοις

1869),

μή έστερημένην [κανης άξίας. Ώς δέ έμψαί

νεται καί έκ τοϋ τίτλου αότοϋ, κυρίως ρητορικούς δρισμούς έκθέ

τει καί τό έργον τοϋ διδασκάλου ήμων

'1.

Μεσολωρa «Οί κυριώ

τεροι δρισμοί καi κανόνες της έκκλησιαστικijς ρητορικijς». Έξ άλ
λου ή «'Εκκλησιαστική ρητορικiJ» τοϋ Φιλίππου Παπαδοπούλοu (έν

Κωνσταντιπουπόλει

1888)

άποτελεί άναμφι({>όλως σο({>αράν τφοσπά

θειαν πρός συστηματικfιν Ιiκθεσιν της θεωρίας τοϋ κηρύγματος,
d.λλά καt έν αύτft ή έξάρτησις άπό τijς θύραθεν ρητορικης, ή καί
έκ τοϋ τίτλου της συγγραψης όπεμφαινομένη, παρουσιάζεται πρό

δηλος. Τέλος έν τft ίιφ' ήμών δημοσιευθείση εlς δευτέραν Ιiκδοσιν
(έν ετει 1950) συγγραφft uπό τόν τίτλον Όμιλητική fι θεωρία τοϋ
κηρύγματος, περιελήφθη μέν καί ή 'Ι στορ ία αότοϋ, κατε(;λήθη δέ
πaσα προσπάθεια, δπως έμφανισθfi ή Όμιλητικη κατά τε την μορ
φηv και τό περιεχόμενον και τήν έν γένει διάθεσιν, ώς αuτη άπέ(;η
μετa την χειραφέτησιν άπό της θύραθεν ρητορικijς. Έκ της συγ
γραφης ταύτης έλήφθησαν σχεδόν κατά τό σύνολον καl δσα άνω
τέρω περl τοϋ μαθήματος της Όμιλητικης έξετέθησαν.
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2.

Δ.ει-ιοvQyική.

1.

Λειτοuργικη

(έπιστήμη)

καλεϊται τό dσχολούμενον περl. την

θεωρίαν τfις λατρείας μάθημα. Ένδιατρί~ουσα κυρίως ούχi περi.
τ~ν έσωτερικην λατρείαν καί τaς έσωτερικaς διαθέσεις των μετε
χόντων της λατρείας 1tιστών έχει ώς ύποκείμενον τaς έξωτερικaς
πράξεις της λατρείας, τaς δημοσίας λατρευτικάς πράξεις καt τε
λετάς, των δ1tο[ων την ερεuναν καί γνώσιν κατα τaς έκκλησιαστι

κaς ττηγάς, κατα την γένεσιν μιας έκάστης τούτων καί κατα την
σημασίαν αύτών έτrιστημονικώς διαπραγματεύεται. Καθ<χρώς Έλ

ληνικfις 'Προελεύσεως οντος τοu δροu Λε.ιτουργικη κατανοείται ~
έννοια αότοu 'Πλήρως, δταν έξετασθfi ή σημασία των έξ ών παρά
γεται οδτος έλληνικών λέξεων λειτουργός, λειτουργία, λε.ιτουργεϊν

κατά τε την 1tαρa τοίς θύραθεν καt έv τfi Άγί~ Γραφfi χρησιν αότών.

2.

Ή λέξις λειτουργός, σύνθετος έκ τοu λή"ίτος η λεϊτος (-λαός)

καl έργον σημαίνει τόν έργον δημόσιον διεξάγοντα, είτε δι' έκλο

γfις εtς τοuτο κληθέντα, είτε έ κοuσίως δια της έξ lδίων κατα0ολfjς

των 1tρός 11εpαίωσι ν και διεξαγωγήν αuτοG δα'ΥtΟΟfών άναλαΜντα.
Οϋτως ηδη

παρa τοϊς θύραθεν κατήντησαν αι λέξεις λειτουργός

καi. λειτουργία νά σημαίνωσι τον έ1tιτελοϋντα θρησκευτικήν τινα
ό-πηρεσ(αν καi.

να χρηοψο1tοιώνται οί δροι οδτοι έ1ti. των ιερών,

ά1tαντωμένων καΙ. 'Παρ' αύτοϊς των φράσεων «λειτουργός των θε
ών», «λειτουργ(αι α[ 1tpOς τοuς θεούς», «tάς των θεών λειτουρ
γίας»("). Πρό 1ταντός δμως 1ταp' Ίουδαίοις, δ-που διά τό κρατοuν
-παρ' αύτο'ϊς θεοκρατικόν 1tΟλ(τευμα

1tcXv

δημόσιον ~ργον ~φερε καl

χαρακτηρα θρησκεuτικόν, διό: τοu δρου λειτουργία έδηλοϋτο ή έν

τif> ναιf> ~ τft σκηνfi ~ τφ θυσιαστηρίφ ότηρεσ(α τοu άρχιερέως καl
των ίερέων καt λευϊτων, flδη δέ έν ή\ Πεντατεύχφ χρησψΟ1tΟιβίται
7tpός δήλωσιν τfjς ό'Πηpεσ(ας ταύτης ή λέξις ά~ωδά, τήν δ1tοίαv
οι ο'

μεταφράζοuσι διά των έλληνικων λέξεων λειτουργείν καl

λειτουργία(,.). Έν δέ τft Kαιvft Διαθήκη ειJρηται ή λέξις καί εlς
τήν είδικήν ταύτην σημασ(αν τfjς έν τ9 ναφ ότηρεσίας ( 11 }, καλεί
ται δΕ.

και δ

Κύριος άρχιερεuς «των dγίων λειτουργός καΙ. της

σκηvής της άληθινi}ς»

χρησψο'Ιtοιεϊται δμως καί είς εόρυτέραv

( 8 ),

έννοιαν. Οϋτως οί έν τfi πολιτείc:c: άρχοντες έν τfJ ένασκήσει της
έξουσίας αύτών καλοϋνται λειτουργοί τοu θεοu

( Ρωμ.

ι γ'

6),

δ

δΕ. κομίσας πρός τον Παϋλον την προσφοράν των Φιλι1tτησίων, έφ'

δσον αδτη ~το 1tpοσφορa καl πρΟς τόν θεόν, καλείται λειτουργός

(6)

ΆιΗστοτέλους ΠοΑLτι1(.

7, 10.11.

ΔιονύσιοςΆλLχαρνασε\ις

1,21

καί

2,22..

(7) Έξοδ. κη' 36 eΚαί έσταL Άαerον έν τιί> λειτονQΥ~ίν ... εισιόvtι εtς τό
ayιον έναντι Κνc;.>ίοu• χαi κil' 30 « ... ε[σeλε'Ιίσετα& εlc τ~ν σχηνήν τοu μαρτυ
Qίου λειτοuοyείν έν το!ς άyίοιςι. χαί ΆQι&μ.. δ' 39 cπάς ο εlσπορεuόμενοι; ).ει
τοιιρyείν καί πeLείν ~ά έρyα έν τfi σχηνfί "foiί μαe,>ηιοiοu».

(8) J\ουκ. α' 23 ~Καί έyένετο ώς έπλήcrιtησαν αι ήμέοαι της λει•ουρyίας αύ·
τοiί (τοu Ζαχαe,>ίου)•.

(9)

•Εβρ. η'

2.

-362Πjς χρε(ας τοϋ Παύλου (Φιλι'Π. β'

25).

Έξ έτέρου καί δ Παϋλος ό

νομάζει έαυτόν «λειτουργάν ·ι ησοϋ Χριστοϋ είς τά Εfθνη, tερουρ
γοϋντα τό εόαyyέλιον τοϋ θεοϋ»

( Ρωμ

ιε'

6),

χαρακτηρ(ζει δΕ.

καί τάς ό"Πέρ τών "Πασχόντων Χριστιανών της ·ι ουδα(ας εtσφορας
τών ~ξ έθνών Χριστιανων «ώς διακον(ας της λειτουργίας ταύτης»

(Β'

Κορινθ. θ'

12),

είς την δ"Ποίαν

ot

έξ έθνών Χριστιανοi. «έν

τοίς σαρκικοίς» έλειτούρyουν τοίς Ί ουδα(οις (Ρω μ. ιε' 27).

3.

Έν δε τfi "Παλαι~ χριστιανικfi γραμματε(\Χ Κλήμης δ

είς την Α' "Πρός Κορινθ(ους έ"Πιστολfιv (κεφ.

8)

Ρώμης

όνομaζει τοι)ς nα

λαιούς "Προφήτας λειτουργούς της χάριτος, λαλοϋντας διά τοΟ ·Α
γίου Πνεύματος, τό άξ(ωμα δε και τό εργον των 'Α"Ποστόλων κα

λεί «λειτουργίαν αότών»

(κεφ.

44).

Άnό της γενικωτέρας δμως

ταύτης έννοίας μετα"Π("Πτει δ δρος λειτουργία είς δλονέν nεριορι
ζομένην σημασίαν. Οuτως έν τφ "Πρώτct> κανόνι της έν Άγκύρf:!.

(314)

συνόδου, χρησψο"Ποιοuνται οί δροι λειτουρyείν και λειτουρ

γία είς δήλωσιν "Πάσης ίερο"Πραξίας, δταν δι' αύτοG άnαγορεύεται
είς τούς θύσαντας είς τα είδωλα ίερε.ίς «'Πpοσφέρειν η δμιλείν η
ολως λειτουργείν τι τών ίερατικών λειτουργι&ν». Ώσαύτως είς τούς
ύ"Πό τό αότό κρίμα διατελοΟντας διακόνους έnι~aλλει δ δεύτερος

της αότijς συνόδου κανων «'Πε"Παϋσθαι αότοι)ς nάσης της Ιεράς λει

τουργίας, τfiς τε τοΟ άρτου η ;τοτήριον άναφέρειν». Έν δe τφ

18

κα

νόνι της έν Λαοδικεί<;:τ συνόδου δρίζεται «'Περί τοϋ τήν αότήν λει
τουργ(αν τών εύχών "Πάντοτε καί έν ταίς ένάταις καΙ. έν ταίς έσnε
ριναίς όφείλειν γίνεσθαι». Ό δέ θεοδώρητος χρησιμοποιεί τούς δ

ρους σαψώς είς δήλωσιν «τών έΟ"Περινών ~ τών έωθιν&y λειτουρ
γιών», τουτέστιν ά'κολουθιών ( 10 ), και δ μιλεί περί λειτουργίας τοG
άγίου βα"Πτίσματος, "Προκειμένου δμως περί της τελέσεως της θ.
Εύχαριστίας "Ποιείται χρfjσιν της φράσεως «μυστική λειτουρy(α» ( 11 ).
Οuτω βαθμηδόν μετέ1tεσαν οί δροι λειτουργία και λειτοuργείν εtς
δήλωσιν της τελέσεως τοί} μυστηρίου της θ. Εόχαριστ(ας, λειτουρ

γοί δέ έκλήθησαν οι) μόνον οί έnίσκοποι καt οι nρεσιbύτεροι, άλλα
καί οί διάκονοι. Διαρκοσντος δέ τοϋ Μεσαίωνος

καί μετ' αότόν,

έσημαίνετο δια τοu ορcυ λειτουργία ή Διάταξις καΙ. ή τάξις, καθ'

fιν έτελείτο ή δημοσία λατρεία, έντεGθεν δέ έν μέν τfi Άνατολfi
ώνομάσθησαν λειτουργίαι αι τοu

'I ακώ~ου,

τοϋ Μάρκου, τοG Βασι

λείου, τοG Χρυσοστόμου καί αί "Πολυ"Πληθείς της Άνατολικης Συ
ρίας άναφορα(, έν δέ ή\ Δύσει διεμορφώθησαν ή Ρωμα'ίκή, ή Άμ
t;ροσιανή, ή Γαλλικανική, αί Μοζαρα~ικαί καί εί τις &λλη λει'tουρ
γία. Ώσαύτως καί αί Προτεσταντικαl έκκλησ(αι εχουσι τaς λειτουρ
ytας αύτών, αίτινες καλοuνται

Agenda,

συμφώνως 1tρός τα δnοϊα

συμμορφοuνται έν ταίς ίεροτελεστίαις αότών καί τfi δλn λατρε(\Χ

(10)

•-επισ-ς. 15Β,

\11) Έχκλ. Ίστ.

Migne 83, 1441.
ll 23 Μ. 84. 1065

πρβλ. καί Μ.

82, 1333.

-363των κατό: την διάκρισιν ταύτης ά"Πό τοϋ κηρύγματος, τό δ"Ποίον ciφί
εται εις τήν έλευθέραν έκλογήν καί διάταξιν τοϋ κηρόττοντος.

4.

Κατό: ταϋτα ή

Λειτουργική άσχολεϊται γενικώς περt "Πάσας

τaς δημοσίας "Πράξεις καi τελετό:ς της χριστιανικfjς λατρείας, εtδι

κώτεροv δέ "Περί την θείαν Εόχαριστίαν ώς κέντρον τfjς λατρείας,
ά"Ποτελοϋν την σπουδαιοτέραν καl ίερωτέραν 'Πρδξιν καί τελετήν
αuτης.

Έντεϋθεν καt δέν ελειψάν 'ΠΟτε έγχειρίδια ~ μελέται λει

τουργικαί ά-ποκλειστικώς

καt μόνον "Περί τήν θε(αν Εόχαριστ(αν

διατριeιουσαι. Κατa την gννοιαν δ' αότfjς ώς θεωρίας τijς λατρεί
ας

ή Λειτουργική δέον νό: διακρίνηται τfjς τε λατρείας καl τfjς

έv ταϊς ίερο-πραξ(αις -πρακτικαίς άσκήσεσι, κατά τήν διαφορό:ν και

την σχέσιν την ύ-πάρχουσαν μεταξύ θεωρίας καί -πράξεως. Ή λει
τουργία

καί

γενικώς

σι την -πρcχξιν. Ή

αί

ίεροτελεστ(αι

καi

τελεταl

d"Ποτελοϋ·

Λειτουργική άσχολείται "Περί τήν θεωρίαν τfjς

"Πράξεως &τιοσκο-ποϋσα, ίνα καταρτίσn τούς έαυτfjς τροφ~μους εtς

λειτουργοί>ς καΙ. λάτρας, έν .έπιyνώσει τfjς τε σημασtας και τοΟ
σκο-ποϋ τών τελουμένων τελετουργοϋντας καi εtς τά ίερa διακο
νοϋντας.

5. 'Ως θεωρία δέ τfjς λατρευτικflς Πράξεως, τfjς άιt.. αότών τών
&-ποστολικών χρόνων τήν &ρχήν έχούσης και διά μέσου "Πάντων των
αtώνωv είτα έξελιχθείσης, ffρyoν εχει ή Λειτουργική τιρώτον μέν

νό: τιερισuλλέξn ό:1tαν τό -πλούσιον ύλικόν, δπερ έ"Πεσώρευσε τό κα
τΟ: τόν

I θ'

αιωνα κρατijσαν έν τfi θεολογ(~ {στοριοκρατικόν "Πνεϋ

μα διό: των 'ΠΕρί &ρχα(ας Έκκλησ(ας καί 'ΠΕρί τήν Πατρολοyίαν
έρευνώv καΙ. διά της έξετάσεως τών κατακομ8ών και της δημοσιεύ
σεως χειρογράφων τέως &γνώστων καί γενικώς τών άνασκαφών,

καΙ. διαχωρίζοuσα έξ αύτοϋ -πcΧν τό &μέσως 1tpός τήν λατρείαν ά
ναφερόμενον καt διαφωτ(ζον τό: κατ' αύτήν νά κατατάξn τοϋτο χρο

νολογικώς

καί νό: έρευνήση τοϋτο ιστορικώς. Πρόδηλον, δτι διά

της κατατάξεως καi έξετάσεως

ταύτης

ή Λειτουργικη ά"Ποσαφεί

'Πώς, -πότε καl κατό: -ποίαν εννοιαν και έκδοχήν ένεσωματ~θη έκά
στη έτι\. μέρους τελετή εις τήν δλην λατρε{αν και ποία ύ"Πijρξεν ή
έξέλιξις της λατρείας διό: μέσου "Πάντων των αιώνων διά της βα

θμηδόν μέν καt βραδέως έξασθεν(άεως καί τοϋ "Παραμερισμοϋ στοι
χείων τινών δευτερευόντων, δι<Χ τfjς ένσωματώσεως δΕ νέων στοι
χείων κ ατό: τό:ς έ κάστοτε λατρευτικό:ς &νάγκας των έκκλησιαστι

κών πληρωμάτων. Καθορίζουσα δέ ή ίστορικοφιλολοyική αϋτη ~
ρευνα της Λειτουργικflς τήν άρχικήν !iννοιαν καί σημασίαν τώv λό
γων καi χειρισμών καi έπl μέρους τελετών της λατρείας, δέν θcΧ

παραλείπn

άκροθιγώς να έξετάζn καt πώς ταϋτα ήρμηνεύθησαν

άλληyορικώς και συμ8ολικώς κατα τούς μετέ'Ιtειτα χρόνους, τόσον
ύπό των έν τfi Άνατολfi περί λειτουργικά θέματα ένδιατριψάντων,

δσον μάλιστα καi κατ' έξοχήν έν τfi Δύσει δπου ή &λληyορικη
έρμηνεία τfjς λειτουργ(ας άνήχθη τόv Μεσαίωνα εtς 1tεριω'Πήν καl

-- 364 -είς πολλας όπερ(;ολας καί nαρανοήσεις nαρεκκλίνασα. Έπί -πλέ

ον λόγφ τοϋ δτι nαρα τα'Lς

lnl

τύnοι λειτουργικοί διάφοροι,

τάζ[]

μέρους έκκλησίαις διεμορφώθησαν

ένδείκνυται, ίνα ή

συγκριτικώς τό πληθος

Λειτουργική

έξε

μεν των άρχαίων άναφορών, άλλα

καi τούς λειτουργικούς τούτους τύnοuς γενικώτερον καt να δια
κρι(;οί τας μεταξύ των σχέσεις καί δμοιότητας και συγγενείας καί

άνομοιότητας παρακολουθοΟσα καί καθορίζουσα τάς κατευθύνσεις,
τας όnοίας άnό της -πρώτης άρχης

καί γεννήσεως αιηων έξηκο

λούθησαν έν τfi έξελίξει των οι τύnοι οδτοι.

6.

Πρόδηλον, δτι ή λεnτομερης καί βαθεϊα ερευνα καί συγκρι

τικη στcουδή τοϋ άληθώς άnεράντου τούτου ί>λικοϋ καθιστ~ τό ερ
γον της Λειτουργικης έξόχως βαρύ καί τό -πεδίον αuτi]ς έκτεινό
μενον μονονουχi άnεριορίστως. ·Ως έκ τούτου -προκύπτει ή άνάγκη
ού μόνον οnως αίJτη άnομονωθfi τών λοιπών της Πρακτικfjς θεό
λογίας μαθημάτων, ίδρυομένης άποκλειστικώς καί μόνον δι' αύτην
είδικfjς έν τα'ίς θεολογικα'ϊς σχολα'ίς Μδρας, άλλα και κατανεμη

θfi αϋτη εtς έnί μέρους τομε'ίς. ΈντεΟΟεν ή

• I στορία

της λατρείας

έnι(;άλλεται, οnως έξετάζηται κεχωρισμένως της Λειτουργικflς, η
τις eα παραλαμ~άνn

ετοιμα τα πορίσματα έκε(νης, ίνα έν yενι

κα'ίς γραμμαϊς nεριλαμ(;άνη αύτό: είς εtδικόν κεφάλαιον της δια
nραyματεύσεώς της. Έξ άλλου ίδιαίτερός τις κλάδος της Λειτουρ

γικt)ς, ή λεγομένη Λειτουργιολογία

(Liturgiewissenschaft)

περιώρι

σε τό ί>nοκείμενον της έρεύνης αύτfις είς μόνας τό:ς λειτουργίας.

Έκ της συγκριτικης δέ σπουδfjς τών άρχαίων λειτουργιών καί της
έξελίξεως αύτών nροfιλθεν ή συγκριτική λειτουργική, εις την ό'Ι'tοί
αν όπάyονται τό νεώτερον εργον τοϋ Α.

Raes, lntroductio in Li(Romac 1947) καί τό όλίγον παλαιότερον αύ
Baumstark, Liturgie comparee (1939).

turgiaιn Orίentalem
τοϋ τοϋ Α.

7.

Πρόδηλον έντεGθεν, δτι, οnως ή Δογματική, οίJτω και ή Λει

τουργικη δέν δύναται να nροσλά(;n τοιαύτην σύνθεσιν καί μορφήν,
ωστε νό:

προσαρμόζηται

και άνταποκρίνηται

nρός τό:ς άξιώσεις

καί τόν χρωματισμόν πασών έν γένει τών 'Εκκλησιών. Ή 'Ορθό
δοξος δηλαδi] Λειτουργική, ως έχουσα βάσιν τόν Βυζαντινόν λει
τουργικόν τύnον,

θό: διαφέρn

έν

nολλοϊς άnο της Λειτουργικης

της ρωμαιοκαθολικης έκκλησίας της κατά τόν ρωμα'ίκόν τύπον συν

τεταγμένης, δnως &μφότεραι αδται θό: παροuσιάζωσι πολλό:ς δια

φορας πρός την Λειτουργικήν της Άyyλικανικfjς έκκλησίας, έτι δέ
nερισσοτέρας πρός τα κατα τα

Agenda

-rών Προτεσταντών συντεθει

μένης. Δύναται ομως, δσάκις nαρέχεται άφορμή τις να θίγη δι' όλί

γων καί συγκριτικώς καt τaς διαφορας ταύταςΌ ΟίJτως έν τft Όρ
θοδόξφ Λειτουρyικfi θα ήδύνατο είς 1rpοτασσόμενόv τι ιστορικόν
τμημα νά έκτίθενται τα κύρια σημεία της [στορ(ας της λατρείας ά

παριθμουμέvων καί τών διαφόρων λειτουργικών τύnων της τε Άνα

τολης ('Αλεξανδρινός, Συριακός, Βυζαντινός καl Άρμενικός τόnοι)

-365καl της Δύσεως

( Ρωμα'ίκός,

Άμ<~φοσιανός, Γαλλικανικός, Μοζαρα

~ικός καί Κελτικός τύ1tοι) χωρίς ή 1tερί τούτων δια'Ιtραγμάτεuσις να
είναι έκτεvης καί λε.'Πτομερής, διότι τοΟτο είναι εργον της ·ιστορίας

της λατρείας. Τό δ' έ1tακολοuθοϋν θεωρητικόν μέρος eα ήδύνατο νά
διακριθfi είς δύο, flτοι τό Γενικόν τό διαλαμ~άνον τά διάφορα στοι·
χεϊα της λατρε(ας

(εύχα{, άναφωνήσεις, ψαλμφδίαι, δμνοι, στάσεις

τοϋ λάτρου, χειρισμοί κλ-n:.)

καθως καl τα 1τεpl τό-n:οu, άμφίων,

σκεuων καl καιρων της λατρείας η έορτων καί έν γένει τοϋ έκκλη

σιαστικοϋ ετους, καί τό Είδικόν μέρος, έν τ<;> δ1tοίφ θά έξετάζωνται
αt άκολουθίαι, αί τελεταί των μυστηρίων καl ίδί~ της θείας Εύχαρι
στίας καί 1τάσα έν γένει ίερο'Πραξία. 'Εν δέ τj] 'Πpοτασσομένη της

ολης Λειτουργικης είσαγωγfi δέον έκτός των "Jtηγων αότfjς καί της

ό:λλης βι~λιογραφίας να έ'Ιtισuνά'Πτεται καl γενική τις θεωρία 'ΠΕρί
της λατρείας, της δ'Ιtοίας συνέχειαν ν' ά'Ποτελft τό ιστορικόν τμημα,
περί τοϋ δ1tοίου εί1tομεν.

8.

·Ως 'Προς δέ την Ο'ΠΟUδαιότητα της Λειτουργικης ως ίδίου μα

θήματος της Πρακτικης θεολογίας άρκεί νά σημειώσωμεν, οτι άνε
γνώpισαν ταύτη ν καί αότοt οί Διαμαρτυρόμενοι. ·Αναντιλέκτως εtς

την Όρθόδοξον καί Ρωμαιοκαθολικην 'Εκκ-λησίαν, έν α!ς αί άκο

λουθίαι συνυφάνθησαν μετά της θείας Εύχαριστ{ας καl των λοι-n:ών
μυσrηριακων τελετών, αίτινες κατά την -n:[στιν τών έκκλησιων τούτων
ένέχουσιν άvτικειμενικην δύναμιν· καί άξίαν, ώς

ex operc operato

έ'Πενεργοϋσαι, ή ίδιότης τοϋ λειτουργοϋ ώς -n:ροεξάρχοντος έν τft

λατρεί~ έ1tόμενον εtναι νa έξαίρηται ίδιαιτέρως. Έντείίθεν καί ή θε
ωρία της χρισrιανικης λατρείας έν τfi θεολογ(~ τών 'Εκκλησιών
τούτων 'Προσλαμ~άvει ίδιαιτέραν σο~αρότητα. Άλλ' ώς 'Παρατηρεί
δ νan

Oosterzee ( 12 ),

καl διό:: την Λουθηραvικήν, καθώς καί διά τάς

ήνωμένας εόαγγελικάς 'Εκκλησίας της Γερμανίας, !νθα 1tαρ<Χ τόν
άμ~ωνα δρθοϋται άφιερωμέvη είς λειτοuργικην χρησιν ή τρά-n:εζα

θυσιασrήριον, 'Περί την τρά'Ιtεζαν ταύτην εχει διαμορφωθη μέρος της
έκκλησιαστικοθρησκεuτικης 1tράξεως. Άκόμη και είς τaς έκκλησίας
έκείνας της Μεταρρυθμίσεως, είς τάς δ1tοίας δ άμ~ων ά'Ιtερρόφησε
σχεδόν τά 'Πάντα, ή κολuμ~ήθρα δέ τοϋ βαιττίσματος καί ή τράπεζα
τοϋ Κυριακοϋ δε('Πνοιι ε[σάγοvται καθ' ώρισμένας έποχaς τοϋ Ε:τοuς,

γίνεται άμέσως αίσθητόν, δτι δ 'Προ'ίστάμενος της κοινότητος, δταν
έξ δνόματος αότης «άναφέρη θuσ(αν αίνέσεως τ<;> θε<;>, τοϋτ' Ε:στι

καρ'Πον χειλέων δμολογοόvτων τ(ί) δνόματι αότοϋ» (13 ), έπιτελεί τι

ολως διάφορον τοϋ κηρύγματος. Καi αύται αί έπl τό ριζοσ-n:αστικώ
τερον μετερρυθμισμέναι έκκλησίαι αίσθάνονται, οτι εtναι κεκλημέ·
ναι ού μόνον να κηρύττωσι τον λόγον, άλλά καί να προσφέρ~σι διά
τοϋ Χριστοϋ την θυσ(αν ταότην της αtνέσεως. Καl δέν είναι μέν διά

(151)
(13)

""Εον&• άνωτ. σελ.
"Εβρ. Lγ' 15.
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-366τάς έκκλησίας ταύτας δ λειτουργός ίερεύς, όφ' ~ν ιννοιαν έκδέχον
ται τοϋτον ή Όρθόδοξος καl ή Ρωμαιοκαθολικη Έκκλησ{α, d:λλ'
είναι άσφαλώς τιερισσότερόν τι τοi} θρησκευτικοϋ διδασκάλου ~ παι

δαyωyοϋ τοϋ λαοϋ. Δέν άμφισ~ητείται δέ καί τιαρά ταίς έκκλησίαις
ταύταις, δτι δ Χριστιανός, δ άκροασθείς καλοϋ τινοq κηρύγματος,

δΕ.ν εχει έτιιτελέσει εlσέτι την όφειλομένην εlς τόν θεόv λατρε(αν.

Έvτεϋθεν και άτιό καθαρώς Καλ~ινικfjς, τιολλ4> δέ μάλλον Λοt>θη
ρανικfjς έτιόψεως άνατιηδ~ ή άναγκαιότης τοϋ μαθήματος της Λει
τουργικfjς, ή ότιο(α καθορίζει μεν τοuς νόμοuς καi. κανόνας, τοuς ό
πο(ους δέον ν' άκολουθfi δ τφοϊστάμενος της κοινότητος, ϊνα ή κοι

vη λατρεία αύτfjς τελflται άξ(ως τοϋ είς δν άναφέρεται θεοΟ, διαφω
τίζn δέ διά καταλλήλοο θεωρ{ας τόν λειτουργόν, ωστε νά

!xn

σαφη

συνε(δησιν τοu Εργου, δπερ έπιτελεί, και τοϋ σKO'ItOU 1tρός τόν δ

ποίον τό εργον τοϋτο άπο~λέτιει. τ οσούτ~ δέ μCiλλον καθ(σταται

άναγκαιοτέρα ή έπιστήμη τijς Λειτουργικfjς, δσft> άπό τοΟ

I θ'

αι

ώνος. εύρέθησαν άπολύτως όμόφωνοι οι θερμότεροι φίλοι της θρη
σκείας καί τοϋ Χριστιανισμοϋ έτι!. τοG δτι ή κάθαρσις καί άνύψωσις

προτύπου έν τfi δημοσ{~ λατρεί~ είναι άντικε(μεvον πρώτης dνάγ
κης. Μόνη δέ άρμοδία ίνα άποφανθft περι τοϋ ποίαι έκ τών άκουομέ
νων έκάστοτε γνωμών καί σχεδίων συμφωνοϋσι 1tρός τήν άρχα(αν
πράξιν τfjς 'Εκκλησίας, δικαιούμεναι διά τοίrrο νά τυγχάνωσι προσο

χης, άλλά καί ποίαι δέν εύρ{σκοοσιν Ε:ρεισμα έν τft έκκλησιαστικfi
παραδόσει, είναι ή έπιστήμη της Λειτοuρyικflς.

9.

Ώς πρός δέ τάς τιηγά:ς τf\ς Λει\οuργικijς άναμφιβόλως πρώτη

μεταξu αύτών δέον νά καταριθμηθft ή Βlι5λος, ~τοι ού μόνον ή Και
νή, άλλά καί ή Παλαιά Διαθήκη. Διότι ναt μέν α{ περi λατρε(ας δια
τάξεις της Π. Δ. άπέ~λεπον άτιοκλειστικως ε[ς τούς ·ισραηλίτας, τό

πνεϋμα δμως της θερμης εύλα~είας καί άφοσιώσεως, τό δποίον άπο
πνέεται έκ πολλών τιροφητικών καί ψαλμικών λογίων, δύναται να έπι
δράσπ έμψυχωτικώς και έξυψωτικώς καί έτcl τijς λατρε(ας τοϋ vέou

'Ισραήλ. Έπl πλέον έκτης Π. Δ. συμnληροuμένης και δπό 1tληροφο
ριών της Κ. Δ. καί έξ &λλων έξω~ι~λικών πληροφορούμεθα τcεpl τοϋ
τρότιου της

'I οuδα'ίκflς

λατρείας fν τε τ4) να<;> και τft συναγωγft,

της λατρείας δέ ταύτης έδέξατο σο~αράv έ'Ιt(δρασιν και

f)

έπακολοu

θήσασα χριστιανικη λατρε(α. Έκ τijς Π. Δ. &λλως τε έλήφθησαν αι

πνεuματικαί φδαί και οί ψαλμοί και τά άναγνώσματα, είς τά όποία

άναφέρονται πλείσται πρώϊμοι μαρτuρίαι περί τf\ς "Ιtρώτης χριστια
νικης λατρείας. Έξ έτέροu άπό της Κ. Δ. παρέχονται είς ήμ.Ciς πα
ραγγέλματα τιερl της άληθοϋς και έν τινεύματι λατρείας, άλλά: και
πληροφορLαι τcερt της ύπό τοϋ Χριστοί> και των 'Αποστόλων όργα···
νωθεtσης λατρε(ας ταύτης. Άνε.κτιμήτοu άξ(ας τυγχάνοuσιν οι λό
γοι τοϋ Κυρ(ου περί της έν πνεύματι καΙ. άληθε(ctt λατρε(ας (Ίωάν.

δ'

23, 24),

f\

προσ

23, 24),

καθώς

περι της συμφιλιώσεως της έπι~αλλομένης πρlν

φέρομεν τό δώρον fιμών εtς τό θυσιαστήριον (Ματθ. ε'
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9-13)

και

ot

1tερl συστάσεως

της θείας Εόχαριστίας και τοϋ Βαnτίσματος λόγοι τοϋ Κυρίου καl
6:λλοι. Εtς τάς Πράξεις δέ καί είς τάς έ1tιστολάς 1tαρέχονται 'Ιtληρο
φορίαι έ'Ιtιχόνοuσαι φως έ'Ιtί τοϋ άρχεγόνου χαρακτηρος, των στοι
χείων, τοϋ 1tνεόματος καt της τάσεως της άρχαίας χριστιανικης λα

τρείας. Αί 1tρός Κορινθίοuς ίδί~ έ1tιστολαί καί αί Ποιμαντικαl και
ή Καθολικη έ'Ιtιστολη τοϋ ·ι ακώιδου 'Ιtαpουσιάζοuσι 1tολλά τά σ'Ιtου
δαίως ένξ'>ιαφέροντα την Λειτουργικήν.

10.

Είτα έκ των συγγραφων των ά1tοστολικων Πατέρων καl δή

έκ της Διδαχfiς καl της 1tρώτης 1tρός Κορινθίους έ1tιστολΥ]ς τοϋ Κλή
μεντος, έξ ύ'Ιtαινιγμων τοG Ίγνατίου, μετά ταϋτα δέ έκ σαφων πλη
ροφοριων τοΟ ·ι ουστίνου, 1tαρέχοντος καt το παλαιότερον διάγραμ
μα της θείας Λειτουργίας, καθως και έκ μαρτυριων τοΟ ΚυπριαvοΟ

καl Τερτυλιανοϋ, καθοδηγούμεθα είς τήν άvασύνδεσιν τοϋ μίτου της
1tαραδόσεως, καθ' fιν ά'Ιtό γενεάς είς γενεάν διά φωvης ζώσης μετε
δόθη ~ τέλεσις της λατρείας. Αί έγκατεσπαρμέναι άνά τό: συγγράμ
ματα των Πατέρων 1tληροφορίαι, καί δή έν τοΊ:ς τοϋ ίεροϋ Χρυσο

στόμου, τοΟ Κυρίλλου ·Ιεροσολύμων, ίδί~ αί Μυσταγωγικαί κατη
χήσεις τούτου, τοϋ ίεροΟ 'Αμιδροσίου, μάλιστα τό

Sacramentis

dc Mysteriis

καl

de

αύτοΟ, τοϋ Ψευδοδιονυσίου τοϋ Άρεο1tαγίτου κλ1t., τό

περί Παρθενίας εργον τοϋ Μ. ,Αθανασίου άποτελοϋσι σ'Ιtουδα(ας 'ΙΠ1"
γάς. Ποία είναι ή σημασία των 1tηγων τούτων, έμφαίνεται έκ τών έν

τέλει της έκδόσεως τοΟ Bι·ίghtman 1tαρατιθεμένων σχεδιαγραμμάτων
της έν ταϊς διαφόροις έκκλησίαις της Άνατολflς άρχαίας Λειτουρ
γίας. Γραπτά μνημεία παλαιά άναφερόμενα εtς τήν θείαν Λατρε(αν,

οtα τό Εύχολόyιον Σ εραπίωνος τοΟ θμούεως, α[ Άποστολικαl Δια
ταγαί καl αί πηγαl τούτων, μάλιστα δΕ ή Αιγυπτιακή Διάταξις,

είς τήν δπο(αν ένεσωματώθη το έργον τοϋ •Ι'Ιt'Ιtολύτου 'Α1tοστολική
Παράδοσις, ο{ έ1t' όνόματι τοϋ • Ι 1tπολύτου φερόμενοι κανόνες, καθώς
καί ή Διαθήκη τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ, καταλέγονται με
ταξu των μεγίστης σπουδαιότητος 1tηγώv της Λειτουργικης. 'Οδοι

πορικά, οtον τό της Μαυριταvης Αtθερίας, 1tεpιyράφοντα τάς κατά
τοuς

άγίους τόπους ίεράς ά1tοδημίας εύσειδών Χριστιανών, 1tαpέ

χουσιν εtς ~μ(iς πολυτίμους 'Πληροφορίας

1tEpt

τών λατρευτικών έθ(

μων και τελετών της έν Ίεροσολύμοις Έκκλησ(ας &1τό τοϋ τετάρ

του αlώνος καl έξης, πολλά των δ'Ιtοίων ένεσωματώθησαν και ε[ς
την λατρείαν των liλλων 'Εκκλησιών.

11. At

λειτουργικαt δέλτοι καί αί 1tαλαιαί ώιαφοραι παρέχουσι

νέον πηγαίον όλικόν εlς τήν Λειτοuργικήν. Τοιαϋται ώς προς τήν άρ

χαίαν Έκκλησίαν εtvαι ή της λtγυπτιακfjς διατάξεως, f\τις εtναι ή
'Παλαιοτάτη 1tασων καί γνωστή ηδη ώς ΟΟιαφοpά τού

•I ππολύτου.

Είτα αt Βυζαντιναί Λειτουργ{αι, ~ τοϋ Ίακώιδου καl αί Άλεξανδρι
ναl, ώς 1tρός δΕ τάς έν τft Δύσει Έκκλησίας ή Ρωμαϊκή Λειτουργ{α,

~ Άμtδροσιανή, ~ Μοζαραtδική, ~ Γαλλικανική και α( Κελτικαl Λει-
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Agenda

καθιερωθεϊσαι παρ• έκάστη τούτων τελετουργ(αι. Τα' Λει

τουργικά βιδλ(α έκάστης Έκκλησίας μάλιστα δt τα έν χειρογρά

φοις παλαιότερά πως Εύχολόγια καί Τυπικα είναι καί ταϋτα σοδα
ραί πηγαί της Λειτουργικης. ΟΟτως ώς πρός τάς Άνατολικας Λει
τουργίας τά ύπό τοϋ ΔμητριέGσκη δημοσιευθέντα Εύχολόγια καi

Τυπικά. Τό Τυπικόν τοϋ άγ(ου Σάδδα, τά Εύαγγελιστάρια καί ο{

Πραξαπόστολοι, τό έν χρήσει Εύχολόγιον, τό 'Ωρολόγιον, τό είς κα
θ(σματα κατανενεμημένον Ψαλτήριον, τα Μηναία,

Παρακλητική,

f)

τό Τ ριφδιον καl Πεντηκοστάριον, τό Τυπικόν, τa έν χειρογράφοις
Δ(πτυχα,

Κοντακάρια,

Καλενδάρια, Άντιφωνάρια, κλπ.

·Ως προς

δέ την ρωμαιοκαθολικην Έκκλησίαν έκτός των έν χρήσει λειτουρ
γικών βιδλίων αϋτης καi τά τρία παλαιά
για) ~τοι το

Leonianum,

μ<Χς έμφαvίζουσι

τρεϊς

Sacramentaria (=Εύχολό
Gregorianum, &τινα

το Gelasianωn καί τό

σταθμούς

άλλεπαλλήλους

έξελίξεως.

Τό

Γρηγοριαvόν ίσχuσεν είς τό κράτος τών Καρολιδών καί όπέστη σύν
τc;> χρόνφ διαφόρους 'Ιtpοσθήκας, σuνεπληρώθη δέ διc:Χ της nροσθή
κης άναγνωσμάτων καί *σμάτων, έξ αύτοϋ δέ nροi)λθε τό

Romanum,

τό Pontίficale έν tτει

1596

καί τό Rίtuale τφ

1614,

Missale
τό άφο

ρών εlς την τέλεσιν των μυστηρίων, σπουδαία μνημεία Λειτουργικά

προελθόντα έκ μεταρρυθμ(σεων καί τροπΟ'Π'οιήσεων της tν Τριδέν
τφ Συνόδου. "'Αλλα Λειτουργικa βιδλί~ nεριέχοντα δμνους λατινι
στί, καθώς καί

Ordines

τών παπών, άποτελοϋσιν άλλας nηγc:Χς nολυ

τίμους διά τήν λατρείαν της Δύσεως. Πολύτιμοι 'Πηγαί της Λειτοuρ
γικης είναι καί τα άρχαιολογικά μνημεία, αι κατακόμδαι, έnιγρα

φαi διάφοροι, έπιτύμGιοι nλάκες, έρείnια nαλαιοχριστιανικών ναών,
έξ ών έμφαίνεται ή διάταξις

τοΟ ναοί)

έν nαλαιοτέροις χρόνοις

( σκευοφυλάκιον, πρόθεσις, άγία τράπεζα,έγκαίνια, σύνθρονον κλ'Π.).
12. ·Ως πρός τα χειρόγραφα της Βυζαντινflς λατρε(ας άξιοσnού
δαστος nηyη τυγχάνει τό Βαρδερινόν Εύχολόγιον, κώδιξ nεργαμη

νός μεγαλογράμματος τοϋ όγδόου αίώνος, άnοκε(μενος vϋν έν τft
βιδλιοθήκη τοϋ Βατικανοϋ ώς

«Barberinianus graecus 336».

Αι κατά

τον κώδικα τοϋτον Λειτουργίαι έδημοσιεύθησαν όnό τοϋ 'Ιακώβου

Goar είτα ό1tό τοϋ Bunsen ( είς τά Analecta antenic. τόμ. 111 σελ.
201-236) και ύ1tό τοϋ Swainson (The Greek Liturgies Cambridge 1884
σελ. 76-98), έκ τούτου δέ έδημοσίευσεν αύτάς και δ Brightman Lituι·
gies Eastern and Western ... Oxford 1896 σελ. 309-352). Αι δt τάξεις
τών χειροτονιών κατά τόν κώδικα τοϋτον έδημοσιεύθησαν ό1τό τοΟ

Morinus (De sacris ecc1esiae Ordinationibus Paris 1655

σελ.

64-73

άnό

της χειροτονίας τοΟ έπισκόπου μέχρι τών χειροθεσιών άναγνώστου

και ψάλτου κα( τινων εύχών προς κατάστασιν f)γοuμένου και κοu·
ρcΧς μοναχοί}

i\

μοναχης), ή άκολουθία δέ τοΟ Βαπτίσματος, καθώς

καί ή τοΟ Μ. Άγιασμοϋ, έδημοσιεύθησαν ύπό τοϋ

Rituale Armenorum

σελ.

408-442),

F. C. Conybear

(έν

δ δλος δέ κώδιξ ό1τάρχει ό1t' δψιν

-369τοϋ Goar έν τ<;> έκδοθέντι ύ1t' αύτοϋ Εύχολοyίφ. Το Βαρ~ερινον Εό
χολόγιον ώς δεικνuον την μορφην τοϋ Βυζαντινοί} Εόχολογίου κατα

τον δγδοον αίωνα ά'Ιtοτελεί: Ο'ΠΟυδαίαν τrηγην διά την Βυζανrινην

Λειτουργίαν. Κατα σημε(ωσιν έν τ4> έξωφύλλφ αό'tοϋ δ κώδιξ οδτος
έκομίσθη

είς την σύνοδον της Φλωρεντίας ύ'Ιtδ τοϋ Νικολάου

Nicholis καl άφέθη είς Φλωρεντίαν ύ1t6 τινος μέλους
1439. Έκ 1tαλαιογραφικων ένδείξεων το'Ιtοθετείται

τif>

τfiς συνόδου

είς τόν Η' ~

θ ι αίωνα καl ή χρονολογία του καθορίζεται μεταξu των έτών

καl

797

de

έ'Πl τft βάσει της μετά τδν καθαγιασμόν μνείας έν

ifi

788

εόχfi

της Άναφορ<Χς των βασιλέων Κωνσταντίνου Στ'

ρίας (μεθ' ης συνεζεύχθη τφ

788)

~ Θεοδότης

(779-797) καl Μα·
(τ4> 795) καί της βα

σιλίσσης Είρήνης {14 ). 'Ωσαύτως δ ά'Ιtολεσθεlς κ&διξ τfiς Πάτμου,
δ κομισθείς είς τον

Goar

ύ'lto τοϋ φίλου του ίεροδιακόνοu 'Ισιδώρου

Πυρομάλη, περιληφθείς δ' ό1t' αύτοϋ εότυχως έν τφ Εύχολογ(φ του
καl περιέχων την Λειτουργίαν τοϋ Μ. Βασιλείου δέον νcΧ λαμ~άνη
ται όπ' δψιν διά την Βυζαντινijν Λειτουργίαν ώς παρουσιάζων δια
φοράς και μεγίστην συγγένειαν 1tρός τό λατινικόν κείμενον τό ό'Ιtό
τοϋ

de la Bigne δοθέν και περιληφθέν είς τήν όπό τοϋ l\loι·eliιιs lκ
δοσιν Liturgiae Patruιn (Paris 1560). Έξάλλου δ δμιλος τ&ν χειρο
γράφων των Όρθοδόξων κοινοτήτων της Σικελίας και κάτω Ίτα

λίας ώς πηγή της Βυζαντιvης Λειτουργίας είναι 1tηγι) άξιόλοyος.
Τοϋτο·δέ, διότι είς 'Περιπτώσεις μέν τινας διετήρησαν ~θη έκλιπόντα
έν τft 1τράξει τf)ς Άνατολfjς, τοϋτο δε διότι έκπροσωποϋσιν άνάπτυ
ξιν μάλλον ~ ηττον άνεξάρτητον της άνατολικf)ς παραδόσεως καί
περιέχουσι δυτικόν τι μεί:γμα μετά τοϋ άνατολικοu τύπου, δφειλό

μενον εtς την έκ τοϋ λατινικοϋ τύπου έ'Ιtίδρασιν. Είς ταϋτα ~κοuσι
πλεί:στα χειρόγραφα τf)ς Κρυπτοφέρρης. Πάσαι αί έπιyραψαl καl
αί τυπικαί διατάξεις αί είς κώδικας Λειτουργικούς, είλητάρια, χει

ρόγραφα, εύχολόγια τόσον τα παλαιότερα, δσον καl τα νεώτερα
μέχρι καl αύτοϋ τοϋ Ι Η

'

αίωνος, έντάσσονται εις τάς πηγάς τfjς

Βυζαντινης λατρείας, διότι έν αύτοίς άπεικον(ζεται ή δλονΕν σuνεχι
ζομένη βραδέως έξέλιξις της λατρείας. Έντεϋθεν καl παλαιότεραι

tντυποι έκδόσεις Εύχολογίων καί Λειτουργικων δέλτων δέν είναι
άμοιροι άξίας. Καί τοπικαί διατάξεις, ώς ή τοϋ Φιλοθέοu καl ή διά
ταξις τfiς Λειτουργίας τοϋ Πατριάρχου, έντάσσονται είς τάς πηγάς.

13.

θύραθεν δέ πηγαl της Λειτουργικfjς είσι μαρτυρ(αι ειδωλο

λατρών 'Περί της χριστιανικης λατρείας, οία ή παλαιοτέρα πασωv

τf)ς έπιστολfjς τοϋ Πλινίου προς τόν αότοκράτορα Τραϊανόν. "Επl
'Πλέον ή ·ι στορ ία των θρησκευμάτων δέον να λαμ~άνηται ύπ' δψιν

όπο τfjς Λειτουργικfjς, διότι έορταί τινες καl εθιμα και πράξεις καl
έορται των CJ.λλων θρησκειων έκχριστιανισθείσαι και προσλα~οϋσαι

ύπό την διατηρηθείσαν ~ μη παλαιάν μορφήν αότ&ν νέον περιεχόμε-

(14)

Brightαιan μ ν. έρy. σελ.
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-370νον ένεσωματώθησαν είς τήν χριστιανικήν λατρε.(αν.

14.

Τέλος ώς τιρός την Μοζαρα~ικην καί τήν Γαλλικανικήν Λει

τουργίαν 1Π)γαi θα ~δύναντο να λογισθωσι τό σύγγραμμα τοu "J σι
δώρου Σ εδίλλης (t 636) Dc ecclesiasticis officiis ad Ι•ulgentium καί

τό a-ποδιδόμενον είς τόν Γερμαvον τών Παρισίων (t 576) lργον
Expositio brevis antiquae liturgiac gallicanae. Ώσαίιτως τά ύ-πό τοϋ
J4'erotin tκδοθέντα Liber ordinum καi. Liber mozarabicus sacramentorum, καί τό δτιό τοϋ Lesley έκδοθέν Missale mixtιιm δια τόν Μοζαρα~ι
τόν τύπον, καθώς καί α{ ύ-πό τοϋ Mone έκδοθεϊσαι Γαλλικανικαί
Λειτουργίαι, τά δ-πό τοϋ Muratori δημοσιευθέντα 1\lissale goιhicunι
καl Missale galicanuιn vetus, τό Missale Francorum καl τά Statuta
Rcclesiae antiqua δια τόν Γαλλικαvικον τύτιον. •Ωσαύτως τό Missale
Bobbiense καί τό τοϋ Stowe καt τό Antiphonarium τοϋ Bangor
καl τό Lectionnariωn της Luxeuil καl το βι~λίον Dimnιa διά τον Κελ
τοϊρλανδικόν τύπον δ-πως καί τα Sacramentaria Biasca καi. Bergame
μετά των Ordo τοϋ Berold καi Missale ambrosianum διά τόν 'λμ6ρο
σιανόν τύπον. Τέλος -π<Χσαι αι άναφοραl τοϋ Αtθιοπικοϋ, Κοτιτικοϋ,
Άvατολικοϋ

Συριακοϋ, Άρμενικοϋ τύτιου μετa των Εόχολογ(ων

των έκκλησιών τούτων συγκαταλέγονται εtς τaς πηγaς της Λει
τοuργικης.

15.

·Ως -πρός δέ τήν μέθοδον, τήν δπο(αν δέον ν' άκολουθft ή Λει

τουργική, αϋτη άναμφι~όλως πρέπει νά είναι ίστορική, συγχρόνως

δΕ καί συγκριτική, ούχί δέ όλιγώτερον καί δογματική. Λέγοvτες δέ

μέθοδον ίστορικήν δέν έννοοϋμεν ταύτην μόνον ώς άρχαιολογικήν.
Έφ' δσον fι λατρεία είναί τι διαρκως έξελισσόμενον, ή Λειτουργική

παρακολοuθοϋσα τήν διά μέσου των αίώνων έξέλιξιν αότijς lχει ώς
εργον ου μόνον νά διακpι6οί πότε και δτιό πο(αν lννοιαν και σημα

σίαv εtσήχθη στοιχείόν τι έν τft λατρεί~ άλλΟ: και πώς τοΟτο έξελή
φθη έν τοϊς μετέπειτα χρόvοις νέαv σημασ{αv προσλα6όν. Έvτεϋθεν fι

Λειτουργική δέv ένδείκvuται νά άγvoft καί τήν άλληγορικήν και συμ
(;ολικήν εννοιαν τήν -προσδοθείσαν εtς μεταγενεστέρους χρόνους εtς

τά έ-πi. μέρους στοιχεία της λατρείας, τιαρά τήν άρχικήν σημασίαν,
την δ-ποίαν ταΟτα εtχον δταν συμτιεριελαμ6άνοντο εtς αύτήν. Έπl

-rτλέον έφ' δσον είς τήv λατρείαv έκδηλοUται ή έσωτερική ζωή της
'Εκκλησίας και ένσαρκοϋται fι δπό των δογμάτων έκτιθεμέvη π{
στις αύτfiς, έ-πι~άλλεται ή μέθοδος αΟτη της Λειτοuργικijς νa προσ

λαμ~άνη καί θεολογικον χαρακτηρα, διακριιιοϋσα ποίον δόγμα δι
ερμηνεύεται έν έκάστn τών εόχων κατά τούς χρόνους της ένσωμα

τώσεως αύτων tν τfi λατρεί~. Τέλος προκειμένου ή Λειτουργική νά
διακρι~ώσn και τάς μεταξύ των διαφόρων τύτιων συγγενε(ας tι
ίστορική αUτης μέθοδος καθίσταται καί συγκριτική.

16.

·ας προς δέ τήν ·ιστορίαν της Λειτοuργικης θά ~τιρεπε νά ση

μειωθft, δτι αδτη δέον νά διακρ(νηται της Λειτουρyικης πράξεως,

fιτις εtναι τοσοϋτον άρχαία, δσον και fι 'Εκκλησία. Τοόναvτ(ον fι Λει-

-371τουρyικη είναι σχετικώς νέα έπιστήμη, πάν δέ δ,τι συνετελέσθη πρό
των χρόνων τfiς Μεταρρυθμίσεως έν σχέσει πρός την Λειτοuργικτ)ν

f1

Πιν θεωρίαν της λατρείας ένέχει μόνον προπαρασκευασηκόν χα

ρακτήρα. Οϋτω πρέπει νά χαρακτηρισθωσι τόσον ή πε.ρι fjς εiπομεν
καί άνωτέρω περιγραφτ) τής Λειτουργίας όπό τοϋ Ίοuστίνου, δσον
καt τό: συγγράμματα τοϋ Τερτυλλιανοϋ

(De cultu ·feminarum, De
pudicitia, ad uxorem, de oratione, de baptismo) καί τοϋ ΚU"Ιtριανοϋ
(de oratione dominica, ad Cecilium καί τινες έπιστολαί αότοϋ), δπως

καt τα μνημονευθέντα άνωτέρω μεταξύ των πηγών της Λειτουργικης
συγγράμματα καί μυσταγωγικαι κατηχήσεις των Πατέρων, εις τό:

όποία καταριθμοϋνται καί τό: έπόμενα ιiργα των Λατίνων Πατέρων.
'Ήτοι τό ά'Ποδιδόμενον εις Λέοντα τόν Μέγαν

cura

και τό

Liber pastoralis

(t 461) dc

Pastoralί

Γρηγορίου τοϋ μεγάλου, δπερ μετεφρά

σθη καί έλληνιστί, καθώς καί τοϋ ίεροϋ Αόyοuστ(νοu Epistola ad
Ianuarium, ad Ps. cxix καί Iλber contra Hilarium, de canticis ad altare, de cura mortuuιn, de symbolo ad Catechumenos. Τόν αότόν χα

ρακτfjρα
πέμπτου

ένέχουσι

καί

καί έ!δόμοu

τινες
αιώνος,

Σύνοδοι

σuνελθοϋσαι

μεταξύ τοϋ

οtαι ή έν Τροόλλφ, Έλ(Μρ~. Το

λέδφ και εί τις dλλη, αίτινες διά των

lv τισι

των κανόνων αότών λει

τουργικωv διατάξεων συνέιαλον είς ττ)ν θεωρ(αν της λατρείας.

17.

Ώς πρός την Βυζαντιντ)ν λατρε(αν καί Λειτουργlαν θa !πρεπε

νά σημειωθώσι τά και ώς βοηθήματα δυνάμενα νά χαρακτηρισθοϋv
έπόμενα lργα: Έκτός της ε.ις τόν Πρόκλον ψευδώς άποδιδομένης
πραyματε(ας «Περί παραδόσεως της θείας Λειτουργ(ας:. καί ή

-roO

Μαξ(μου Μuσταyωy(α

(Migne 91, 657) καί ή όπό τό δνομα Γερ
(t 740) φερομένη c•ιστορ(α έκκλη
σιαστική καί μυΟ'tική θεωρ(α» (Migne 98, 384-453), Ι#.ργον νοθευθέν
μανοϋ τοϋ Κωνσταντινουπόλεως

πιθανώς διa παρεμβολών κα-rά τόν

I Α ' η I Β ' αιωνcχ· Θεοδώρου
(t 826) «•Ερμηνεία τfiς θείας Λειτουρyί~ς των Προ
(Migne 99, 1687-1690)' Θεοδώρου τοϋ Άνδ(δων cΠρο

τοΟ Στοuδ(του
ηγιασμένων»

θεωρ(α κεφαλαιώσεως περί των έν τfi θεlq: Λειτοuργ(crt γινομένων

σuμιόλων καί μυστηρίων> (Migne 160, 417-468), άγνώστου χρονο
λογ(ας, πάντως δt μεταγενεστέρου τοϋ ΓερμανοΟ, tσως δέ και τοϋ

Ψευδοyερμανοϋ· «λόγος περιέχων ττ)ν tκκλησιαστικήν ιtπασαν {στο

·

ρ(αv καί λεmομερη άφήyησιν πάντων -rων έν τfi θε(~ tερουργ(~ τε
λουμένων» (Migne 87, 3981) άτrοδιδόμενος μέν εtς τόν Σωφρόνιον
·ιεροσολύμων, μεταγενέστερος δΕ ίσως τοϋ Θεοδώρου τοΟ ·Ανδlδων·
Νικολάου Καβάσιλα (1354)
«'Ερμηνε(α της θείας Λειτουρy(ας:.
(Migne 150, 368-492) · Συμεών θεσσαλονίκης (t 1429) «Περl της
fερciς Λειτουργίας» και . «Περί τοϋ άγ(ου ναοϋ:. κλπ. (Migne 155,
253-.304 καl .305-361). ·aς πρός δέ τό τυπικόν των τελετών, lv ταίς
δπο(αις συμμετείχεν δ αότοκράτωρ, τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρο
γεννήτου

112)

(912-958)

«"Εκθεσις της βασιλε(ου τάξεως:.

καί Γεωρy(ου Κωδινοϋ τοϋ Κουροπαλάτου

(1450)

(Migne

τόμ.

cΠερl δφφι-

-372κιαλ(ων τοϋ η:αλατ(ου Κωνσταντινουη:όλεως καί τών όφφικίωv τijς
Μ·. Έκκλησίας

(Mignc 157, 25-121).

Έξάλλου έκ τώv έν τfi Δύσει

κατά τον Μεσαίωνα δημοσιευθέντων gργων· άξιομνημόνευτα τυγχά
νοuσι το τοϋ

Hugo τοϋ άγίου Βίκτωρος (t 1141) «De caerimoniis
ecclesiarum» καί είδικώς το τοϋ G. Durandus (t 1296) «Rationale
divinorum officiorum», δη:ερ είς όκτώ βι~λία ένδιατρί~ει η:ερι τήν
θεωρίαv τfjς Ρωμα"ίκijς λατρείας, καθ' &ταντα τά κύρια αύτijς ση
μεία.

18.

•Ως η:ρός την νεωτέραν κίνησιν η:ερί την Λειτουργικήv, τήν

σημειωθεϊσαν έν τft Δύσει, άρκούμεθα εις γενικά τινα τιαραπέμπον

τες τον έτιιθυμοϋντα, ίνα λεmομερέστερον 1tληροφορηθfi 1tερί ταύ
της ενθεν μέν είς το εργον τοϋ καθηγητοϋ τijς Πρακτικijς θεολογί
ας tν τ<;> 'Αθήνησι Πανετιιστημίφ Δημητρίου Μωραίτοu «Είσαyωγή
είς τήν Λειτουργικήν καί τάς λειτοuργικάς σπουδάς» (άνάτuπον έκ

τijς έτιιστημονικijς έπετηρίδος τijς θεολογικijς Σχολijς τοϋ Πανεπι
στημίου θεσσαλονίκης, 1950) σελ. 23-29, εvθεν δέ είς το άρθρον Lituι·
gistes τοϋ Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et de Liturgie το ύτιο
τοϋ Cabrol καί Leclercq έκδοθέν. "Ωθησιν ελα~ον α[ λειτοuργικαl

στιουδαί, τοϋτο μέν έκ της έντόνου ζωijς τijς Μεταρρυθμίσεως, τijς
έκδηλωθείσης καί ώς τιρος τήν λατρείαν έν ταϊς έπιστολαίς και τοίς
λόγοις καί τοϊς συμ~ολικοίς βι~λ(οις των Μεταρρυθμιστών, τοϋτο
δέ έκ τijς κατά τοuς αύτούς που χρόνους άvατττυχθείσης Λειτουρ
γιολογίας

(Liturgiewissenshaft),

~τοι τfjς είδικijς σπουδijς των Λει

τουργιών. Πράγματι δΕ. κατά τήν έτιοχήν ταύτην τιαύει

f)

άλληγο

ρική έρμηνεία της λειτουργίας και άρχίζει ~ ιστορικη έξήγησις των
λειτουργιωv, συμ'Ιtίmει δέ καί ή ύ'lto τijς έν Τ ριδέντφ συνόδου δο
θείσα σο~αρωτάτη ώθησις 'Ιtρός τάς λειτουργικάς 01τουδάς. Οδτως

άνθησις λειτουργική aξιόλογος σημειοϋται τό δεύτερον ~μισυ τοϋ
ΙΖ' αίωνος συνεχισθείσα καί κατά τό πρώτον ~μισυ τοϋ έ1tακολου
θήσαvτος αίώνος, δπότε καl έσημειώθησαv α[ έκδόσεις τοϋ άρχιε
ρατικοϋ τοG Habert (Paris 1643), τοG Εύχολογίου τοu Ίακώ~οu
Goar, τοϋ Assemani δ Codex liturgicus Ecclesiae universae (Romae
1749-1766) καί τοϋ Renaudot, Liturgiarum orientalium collectio (Paris
1716). Κατeχ δέ τον lθ' αίώνα το κατ' αύτον κρατησαν ίστοριο
κρατικον 'Πνεϋμα έξ ένός, άλλa καl ή έξερεύνησις των κατακομ(;ών,

αί 'Ιtpόοδοι τijς Χριστιανικfις

•Αρχαιολογίας

καl ~ δημοσίευσις χει

ρογράφων τέως άγνώστων έξ έτέροu έ'Ιtpομήθευσαv άφθονον ύλι

κον 'Ιtpος λειτουργικάς σ'Ιtουδάς. ΈvτεΟθεν κατά τον αίώνα τοuτον
καt τον είς αύτόν έ'Ιtακολοuθήσαντα tδικόν μας αίώνα έσημειώθη
σαν σ'Ιtοuδαϊαι 'Ιtpόοδοι καl έργασίαι έν τ<;> 'Ιtεδ(φ τijς Λειτοuργικης.
Ή τφώτη έν τούτοις δια'Ιtpαγμάτευσις τfjς Λειτουργικijς έν συστη·
ματικωτέρι:t μορφft ~ρχισε 'Ιtεpί τά τέλη τοϋ

I Η'

αtώνος, έγένετο

δΕ .uη:ό τοu Βενεδικτίνου μοναχοϋ τοu Mainz G. Kδhler εtς το lργον
αότοϋ

«Principia Theologiae I.iturgicae» (1788).

'Εξ lΧλλου έν Γαλ·

-373λίQ: τό ά~~αείον τοΟ Solesmεs και έν Γερμανtq: τό ά~~αείον της

ria

Laah,καθώς και

ot

)la-

Βενεδικτίνοι τοΟ Βελγίου, ά'Πέ~ησαν O'ΠOUl)ciία

κέvrρα λeιτουργικών σπουδων. Οϋτως ή νεωτάτη 'Περ(οδος της ρω

μαιοκαθολικης Λειτουργικης, ή ό'Ποία συνυφαίνεται μετά της Λει
τουργιολογίας, εόρίσκεται είς στενοτό:την σuνάφειαν με-rά: της ά'Πό
τοΟ 1913 ό'Πό τήν gγκρισιν καl το κΟρος τοΟ 1tά'Πα Πίου τοΟ δεκά
του ένταθε(σης λειτουργικης καθολικfjς κινήσεως. Κυριώτατον χα

ρακτηριστικόν γνώρισμα αύτflς εtναι, δτι 'Παραλλήλως 1τpός τήν
στορίαν

της

Λειτοuργ(ας,

ή

δ'Ιtο(α

άναζητεί

τούς

νόμους

t-

της

έξελ(ξεως αότης, έρευνcΧται καt ή καταγωγή και ή οόσ(α της χρι
στιανικης λατρείας τft βοηθείQ: της θρησκειολογίας καl της Βι~λι
κης θεολογίας. Ή ούσία δΕ της καθολικfjς λατρείας άνευρίσκεται

έν τct> καθαρώς μυστηριακ<;> χαρακτflρι αύτiiς και ούχι τόσον δ με
σαίων, δσον ή χριστιανικη άρχαιότης εtναι το κέντρον -roO tστορι
κοΟ καl τοϋ συστηματικοΟ ένδιαφέροντος της κινήσεως ταύτης. Εtς

ταΟτα 'Προστίθεται και

ψυχολογική τις καί

φιλοσοφικοθε.ολογικη

έξερεύνησις της λατρείας.

19.

Άλλά καl έκ τών Διαμαρτυρομένων ούκ όλ(γοι έστράφησαν

μετά σο~αροΟ ένδιαφέροντος είς τάς 'ΠEpl τήν Λειτοuργικην Ο'ΠΟU
δάς. Οθτω κατά τόν αίωνα ήμων μετά μεγάλου ζήλου και έ'Ιtιτυ
χ(ας εtργάσθη δ

G. Rietschel, λουθηρανός, συγγράψας άρίστην Λει
τοuργικην ότrό τόν τίτλον Lerhbuch der Liturgik (Berlin 1900-1908).
"Αλλοι διακριθέντες έκ των Διαμαρτυρομένων ότtf\ρξαν ot \Yobbermin, Achelis, ού μόνον έν τfi Πρακτικfi θεολοy(Q: αύτοΟ, άλλά και
έν τfi δημοσιεύσει μαρτυρολογίων, των κανόνων τοϋ Ί'Ιt'Πολύτου
κλ'Π.,

Hans Lietzmann, Drews διά τών άξιολόyων άρθρων αύτοΟ
Realeengyclopedie, καθώς καt διά των έρευνών αότοϋ έ1tl

εις την

τfjς Κλημεντ(οu λειτουργίας. 'Αξιολογωτάτη ότtf\ρξε καl ή ό1tό -rοϋ

Smith - Cheetham εκδοσις τοΟ διτόμου εις τήν άγyλικην λεξικοΟ
Dictionary of Christian Antiquities. Μεταξu δέ των 'ΠΟλuαρlθμων νε
ωτέρων ρωμαιοκαθολικών,

των προαγαyόvrων τά:ς λειτουργικας

σ1τουδάς διεκρίθησαν έκτός άλλων καl

'Αντώνιος

Baumstark

ot Pierre Batiffol (1861-1929),

καl διά πλείστων άλλων, άλλά καl διά τijς

έκδόσεως τοΟ 'ΠΕριοδικοί}

Meester,

Oriens Christianus, Odo Casel, Placide de
ot Cabrol καί Leclercq, ιδίQ: δια τfjς έκδόσεως
λεξικοΟ Dictonaire d' Archeologie Chretienne et de

μάλιστα δ,Ε

τοΟ πολuτόμου

l4iturgie.
'Εκ των παρ' ήμϊν δημοσιεuθέvrων Ε:ρyων σημειοϋμεv τοΟ άοιδ(
μου πρωτοπρεσ~υτέρου καl καθηγητοΟ τfjς θεολογικης Σχολης Π.

Ρομ11:6του την Λειτουργικήν, τήν δ'Ιtο{αν ~κολούθησαν καί δσοι μετ'
αύτόν συνέγραψαν λειτουργικάς, τοϋ άοιδ(μου Κωνσ-r. Καλλιν(κου

τό άξιόλογον !ργον ·ο Ναός και τα τελούμενα έν αότφ, τοϋ Μη
τροπολίτου Κερκύρας Μεθοδ(ου τήν Τελετοuργικην καl τά ήμέτερα

Αι τρείς Λειτοuργίαι κατά τοuς έν Άθήναις κώδικας

(1935),

.Μι-

-374κρόν Εύχολόγιον τόμος Α' (βραι5εϊον Άκαδ.) και Β'
Λειτουργικοί τύποι Atγύτrrou και Άνατολfjς
ρακτήρ tijς Χριστιανικijς Λατρε(ας

(1962).

(1961),

(1950, 1955),

Άρχαι καl Χα.

Καί οί δημοσιεuόμε.

νοι vϋv λειτουργικοί τύποι τijς Δύσεως. Παραλε{πομεν dλλας δια.

τρι6άς λειτοuργικάς και ήμετέρας και dλλων συναδέλφων.

20.

Τοσαϋτα και περί 'tfjς Ίσrορ(ας τijς Λειτοuργικijς έκτεvij μέν

καθ' έαuτά, βραχέα δμως έν σχέσει πρός τόν δγκον των έργασιών,
αfτινες εΙδον τό ψως μετά τήν άπό τών μέσων τοϋ

I θ'

αίώνος έvtα·

θεϊσαν καλλιέργειαν των λειτουργικών σrrouδ&v.

3.

"Υμιιο.tοyια.

1.

Έκ τijς λειτοuργικflς περισσότερον, άλλά καt έκ τijς Πatpo·

λογίας έv ~ττοvι μέτρφ, άπεσrrάσθη εtς ίδιον μάθημα

fJ

"Υμνολο

γία, ένδιατρ(ι5ουσα είδικί3ς περί τοuς χριστιανικοuς δμvοuς, μάλι
στα δέ τοuς είς χρijσιν έν τfi λατρε[q; εtσαχθέvτας. Τό 'Ιtεδ(ον τοϋ μα

θήματος τούτου θά ήδύνατο vά χαρακτηρισθft ώς άπέραvτον, έφ'
δσον θά έξετε(νετο η:εριλαμι5άνον οό μόνον τοuς έλληνικούς χρι

στιανικοιJς ϋμνοuς, άλλά καί τούς ε[ς τήν σuριακήν γλί3σσαν, οtοι

ot

άξιολογώτατοι τοϋ Έφραl.μ τοϋ Σύρου, τοο Ίακώβοu τοϋ Σα

ρούγ, τοΟ Σεβήρου Άvτιοχε(ας κλη:., καθώς καί τοuς εις τήν "Αρ

μενικήν των δύο Ναρσij και εί τινος dλλου· έπt 1tλέον δέ καΙ. τούς
εtς τήν λατινικήν τοΟ

•Αμι5ροσ(οu

καl των dλλων μεγάλων όμνο

γράφων τijς Δuτικfις "Εκκλησίας. Μόνον δέ έάv λάβn τις όπ" δψιν
τήν άπό τοΟ tτοuς

1000 σύνθεσιν των

μεταξu των άναγνωσμάτων έν τfi

λατινικfi λατρε(q; ψαλλομένων στροφών, των έξ όμοιοκαταλήκτων
και ίσοσuλλάι5ων στίχων άποτελοuμέvων και γνωστών όπό τό δ
νομα

Sequentiae,

έκ των όποίων 'Ιtεpισuνέλεξαν έκ των χειρογρά·

φων η:ερί τά:ς η:εντακισχιλ(ας

(15 ),

κατανοεί όποίαν καταπληκτικήν

Ε:κτασιν προσλαμ&άνει τό Ι!δαφος τfις Ύμνολογίας. Συγχρόνως δ
μως δέν -τφέη:ει νά λησμοvijται και ή εις άξιομνημονεότοuς δμνοuς

παραγωγή των Προτεσταντικών έκκλησιών, των όπο(ων τά εις τήν
λατρεuτικήν χρfjσίν οντα βιt5λία περιέχοuσιν έλαχίστους έκ μετα
φράσεως παλαιοuς δμνοuς, σχεδόν. δέ κατά τό σύνολον ϋμνοuς νε·
ωτέροuς. Περί όμνολογίας λοιπόν δμιλοϋvτες δέον νά έκλάeωμεν

ταύτην οuχι όπό τήν εuρείαν cχότfις «ννοιαν, ~τις θό: έξέτεινε 'tό

μάθημα εtς σrrouδl)v τijς καθόλου Ύμνολογίας, άλλά μόνον όπό
την εtδικην αύτfις εννοιαν, ~τοι ώς Εtδικην ·vμνολογ(αν σrrοuδάζοu
σαν τήν Ύ μνοyραφιαν τijς ·ελληνικης Όρθοδόξου "Εκκλησίας, με

τάφρασις τών ϋμνων τijς δποίας είσήχθη καΙ. εις τήν λατρε(αν των
έκ τοϋ Βυζαντίου παραλαeοuσων τόν Χριστιανισμόν σλα&ικών Έκ
κλησιών.

(15) J. Jungωann Missarum solemnia με-ςάφQ. 1962 Γαλλ. ΙΙ σι:λ. 206.
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2.

Όπόσον σποuδαtον παρουσιάζεται τό τμfίμα τοϋτο τfίς καθό·

λοu 'Υμνολογίας

κατανοεί τις, δταν €χn ύ1t' δψιν τάς 1tερι τών

δμνων τούτων κρίσεις τών ξένων.

Οδτως δ μέν

wαρατη
ρεϊ δτι «άμφι~άλλομεν, έάν ~ κλασσική ποίησις κατά τάς wλέον
τολμηράς προσιrαθείας της Jιδυνήθη νά κινηθft άνετώτεροv». Ό δέ
Edmond Bouvy ( 17 ) προσθέτει, δτι «έν τfi Βuζαντινfi Έλλάδι εtναι
άναρίθμητον το πλfίθος των μελωδών, μετά των καθηγεμόνων αό

Pitra(1 e),

τοϋ, οίτινες άποτελοϋσι χορόν, και τοϋ κορuφαιοο των, τοϋ

&y(ou

Ρωμανοϋ, τοϋ μεγαλυτέροο των Χριστιανών μας 'ΠΟιητών... wρέ'Ιfει

νά χειροκpοτήσωμεν πάσας ταύτας τάς δόξας, νά ciκροασθώμεν
μετ' ένθοuσιασμοΟ πάντας τούτους τοίις δμνους». «Ή δμνογραφ(α

τών Έλλήνων άποτελεϊ άπειρον ποιητικiJν γραμματειαν, τf\ς δwο(ας

~ ιστορία δέν έγράφη». Ό δέ έκ των ~μετέρωv Δ. Σεμιτέλοc;( 18 )
παρατηρεί δτι «ει καί ~ σόνταξις τών στροφών τfίς έκκλησιαστικης
'ΠΟιήσεως εtναι παντά'Ιfασι πρωτότuτrος... ομως στηρ(ζεται έ'Ιtι τών

αύτών καθόλου και α{ άρχαϊαι ρυθμικών άρχων καί ύπό τεχvικήν
Ι!ποψιν άμιλλcΧται την έκείνων κατασκευήν».

3.

Τήν οιΥrω καθοριζομένην Έλληνικήν Όρθόδοξον Ύμνολογίαν

θά ~δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν κατά τήν και δ1tό τοΟ Κροuμ8άχερ
υlοθετηθείσαν διαίρεσιν τfjς δλης ύμνογραφικης γραμματε(ας ε.tς

τρεϊς wεριόδους. Έκ τούτων ~ μέν wρώτη 1tεριλαμ~άvει τούς τέσ

σαρας 1τρώτοuς αίώνας, καθ' οΟς έν ήj λατρε(~ κρατεί ~ ψαλμφ
δία, άναφα(νονται δέ ποΟ καί ποϋ καi όλιγόστιχο( τιvες δμνοι, τχvη
των δπο(ων σημειοϋνται καί έν αύταίς ταίς !1τιστολαίς τοϋ Παίι
λοu. Κατό: τήν 1tεp(οδον ταύτην 1tαροuσιάζονται και συνθέσεις 'ΙfΟι

ητικαί κατά τά άρχαία 1tpοσφδιακά μέτρα, έν ήj χρήσει των δ1tο(
ων Γρηγόριος δ θεολόγος κατέλα6ε κατά τόν Κροuμ6άχερ( 19 ) τήν
1tρώτην θέσιν μεταξu των Χριστιανών ·ελλήνων ποιητών. •Η δευτέ
ρα περ(οδος άρξαμένη άπό τοϋ πέμπτου πιθανώς αιώνος παρου

σίασε μεγάλην άνθησιν καί παραγωγήν κατά τούς ΣΤ'

και Ζ'

αtώνας, καθ' ην ~ ·vμνογραφ(α έκκινήσασα ci'Π'ό τά έλεuθέρας 'ΙtΟι

ήσεως έφύμνια και εις τροπάρια καί καθlσματα tξελιχθείσα 'Π'ε
ριλαμ6άνει καί τάς λαμπράς συνθέσεις τών κοντακίων, έν

otc;

διέ-

1tpεψεν ώς μέγας ποιητής καl μελφδός δ Ρωμανός. Ή τρ(τη 1tεp(ο

δος άρχεται άπό τοΟ περί το Ι!τος 6.50 γεννηθέντος Άνδρέοu τοϋ
Κρήτης, δ δποϊος θεωρείται έπινοητής τοϋ εiδοuς τfίς ποιήσεως
τοΟ γνωστοϋ δπο τον δρον Κανόνες. Κατό: τήν περ(οδον ταίιτην
διεκρίθησαν τρείς σχολαί ποιητών και μελφδC3ν· οι Σ~~αtται, ο(

(16) Hyιnnographie de l' eglise Grecque Rome 1867 σελ. 25 ..
(17) Etudes preparatoires au pcHerinage eucharistique de Jerusalem (Paris 1893) σελ. 226 χαί. Poetes et melodes (Nimes 1886) σελ. 347.
(18) Έλληηκή μετρ~χή. Ά&ήνησι 1894 σελ. 134 ·136.
(19) ΚQοuμβάχερ- .Σωτηρι.άδοu: •Jστορiα τijι; βutαντινijι; λοyοτεχν\ας, τόμ. Β'
σελ. 497.
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μεγάλην Λαύρα:ν τοu άγ(ου
Σά~~α και τών δπο{ων προεξάρχοοσιν Ίωάννης δ Δαμασκηνός,

Κοσμάς δ Μαϊουμά και Θεοφάνης δ Γρcmτός· ο{

Σ τ ο υ δ (τ α ι

δρμώμενοι έκτης παρά την Κωνσταντινού1tολιν μovijς τοu Στουδ(οu,
έξ ίσου δέ 'Π'ερ(φημοι πρός τοuς Σ α~~αίτας· καί ο{
νες

·ι τ α λ ο έ λ λ η

συγκροτηθέντες εtς πολλάς μουσικό:ς σχολάς, τών δποίων

01tουδαιοτέρα ό'Ιtilρξεν ή τών Συρακουσών. Ύ1tό των δμάδων τού
των ή ·vμνογραφ(α ωθήθη εtς μεγάλην άκμην διατηρηθείσαν μέχρι
τοu

IΑ ι

αtωνος, d1tό τοΟ δ1tοίοu σημειοΟtαι ή παρακμή αι"nης,

όφειλομένη κατα μέγα μέρος και εtς τήν τελειωτικην σuμπλήρω
σιν τών έκκλησιαστικών άκολουθιών.

4.

Πηγαι τfjς ·vμνολογ(ας εtναι τό: έν χρήσει λειτουργικό: βι6λ(α,

τό: Μηναία δηλαδή, τό Τριώδιον, τό Πεντηκοστάριον, ή Παρακλη
τική, τά θεοτοκάρια, τά Είpμολόγια, τά Κοvτακάρια, <Χντιψωνά

ρια καί εί τι &λλο. Έννοεϊται, δτι έξαιρέσει των κοντακαρ(ων, κα
θώς και μεγάλου μέρους τοΟ Τριφδίου, εlς τά λοιπά βι6λ(α εtναι

έγκατεΟ'Παρμένοι διαφόρων έ'Ιtοχων δμνοι, πεpl των συγγραφέων

των δ'ΠΟ(ων δέν fχομεν πάντοτε &κρι~είς 'Πληροψορ(ας. Έν τοότοις
τώv μεγάλων όμνφδών αl συνθέσεις, ώς τοΟ Δαμασκηνοϋ, τοϋ Κο
σμά, τοΟ θεοφάνους, τοΟ

• Ι ωσήψ,

τοΟ Γερμανοί) καl άλλων, dν μή

'Πάσαι, πάντως δμως 'ΠΟλλαl ού μόνον έκ Τοί} δφοuς, άλλά και έκ
των έ'Πιγραψων καί έκ των άκροστιχίδων είναι εόδιάκριτοι.

Συλ

λογαί ϋμνων δι' έ'Πιστημονικήν Ε:ρευνα:ν ~ρχισαν συντελοόμεναι άπό
τοϋ ήμ(σεος τοΟ 'Παρελθόντος αιώνος, τοιαΟται δέ εtναι τοϋ Christ-Πα
ραν(κα ή

«Anthologia Graeca carminum Christianorum» (Λειψ(α 1871),
Pitra τά «analecta Sacra» (Paris 1876), τοΟ Ρ. Maas
εtς τα Kleine Texte μικρόν τευχ(διον δημοσιευθέν, τοΟ Π. Τρεμπέλα,
Έκλογη ·ελληνικfiς 'Ορθοδόξου Ύμνογραψίας (' Αeηναι 1949) I τοu
Σωψρονίοο Εόστρατιάδου Εlρμολόγιον (Παρ(σιοι 1932) και Θεο
τοκάριον (Παρ(σιοι 1931) και άλλα τινά. ·Αξιόλογα δέ βοηθήμα
τοΟ καρδιναλίου

τα δια την Ο'Πουδi]ν των δμνων, έκτός των εισαγωγών, αtτινες ό
'Πάpχουσιν είς τας &νωτέρω συλλογάς, θά ήδύναντο νά σημειωθω
σι καί τα έ1tόμενα συγγράμματα:

Pitra, Hymnographie de ι· Eglise
Rome 1867 Edm. Bouvy, Poetes et Melodes, Paris 1883· Κρουμ6άχερ - Σωτηριάδου, Βυζαντινijς Λογοτεχνίας τόμ. Β ι 'Άθiiναι
190ό σελ. 496-561. Ν. Τωμαδάκη, ΕΙσαγωγή εlς τήν Βυζαντινήν Φι·
λολοy(αν •Αθηναι 1952. Και άλ.λα τινά.

Crέque,

Kι&"r'1%fi'J'Hή.

4.
1.

·Η Κατηχητική εtναι τό μάθημα έκεϊνο της Πρακτικης θεολο

γίας, τό δ1tοίον περl την θεωρ(αν τfις χριστιανικης κατηχήσεως ά.
σχολούμενον έκτίθησι τάς μεθόδους και τούς κανόνας, καθ" οΟς
δέον νά διαξάγηται αδτη. •Αλλ.• έφ' δσον περι τήν χριστια:νικήν κα-

-377τήχησιν διατρίβει Ί'J Κατηχητική, εtvαι πρόδηλον, δτι πρός πληρε
στέραν διευκρ(νισιν της έννο[ας και τοϋ σκ01tοϋ αϋτης καθ(σταται
χρήσιμον να έξετάσωμεν τι)ν lννοιαν, τήν 6πο(αν έκφράζει δ δρος
κατήχησις.

2.

Έτυμολογείται ~ λέξις κατήχησις έκ τοΟ ρήματος κατηχείν,

οπερ σημαίνον τό κατ· άρχάς ισχυρώς fιχείν, πληροΟν f\χου, κα
τήντησεν ~έπειτα εtς τήν εvvοιαν τοϋ διδάσκειν διά ζώσης. ΈντεΟ

θεν. καί έν τfi Kαιvfi Διαθήκη &παξ μέν εδρηται τό ρfjμα τοΟτο εtς
τήν EVV()ιαv τοϋ πληροφορείσθαι περ( τινος (Πράξ. κα'

21),

έπανει

λημμένως δέ χρησιμοποιείται, Ινα σημάv!J τήν θρησκευτικήν διδα
σκαλ(αν την έκ τοϋ νόμου ~ της έκκλησ(ας, της όποιας ετuχον ~δη
~ λαμ<?άνοοσι τά μέλη αιJτης (Λουκ.α'4• Ρωμ.β'18'Α'Κορ. ιδ'

19),

και δη τά μέλη έκείνα, δ:rινα ~λα<?ον μέν γνi3σ(ν τινα των χριστια
νικών άληθειών, χρήζοuσαν δμως συμπληρώσεως
Γαλάτ. στ'

6).

(Πράξ. ιη'

25·

Οtlτω τά πpωτα μέν στοιχεία τοϋ κατηχείν σuναν

τωμεν έν αότft τfi Kαι'Vft Διαθήκη, πλήν δμως οι κατηχούμενοι. δέν
fχοuσιν εtσέτι διακριθij είς tδ(αν τάξιν, διότι οι έν τfi Κ. Διαθήκη
χαρακτηριζόμενοι ώς κατηχούμενοι τuγχάνουσι βε<?αmιομένοι, κα

θάπερ και

ol

τούτους κατηχοϋντες ( 20 ). ΈντεΟθεν διά της λέξεως

κατήχησις κατά την έκκλησιαστικήν αuτης χρijσιν σημαίνεται ~ διά
ζώσης, κατά διάκρισιν πρός τήν διό: μέσου των βι~λ(ων παρεχομέ
νη όπό της χριστιανικfjς Έκκλησ(ας διδασκαλlα είς τούς μή μεμυ

ημένους εtς τα της χριστιανικf\ς π(στεως, και είτε έκδηλοΟντ~ς τήν
διάθεσιν νά καταριθμηθωσιν εtς τά μέλη τfjς Έκκλησ(ας, είτε έν
σuντόμ't>

fJ

μακρ~ μαθητεί<ϊΧ παρασκευαζομένοuς έπi. τό liyιoν βά

πτισμα, είτε τέλος καί μετά την λijψιν τοϋ ά:γίοu βαmίσματος πλη
ρέστερον τα τijς π(στεως μυσταyωγικώς έκδιδασκομένοuς' (μυστα
γωγική κατήχησις των νεοφωτίστων, vηπιοeαmισμός). Σ υνεκδοχι

κως δέ

f)

λέξις κατήχησις εϋρηται παρά τοίς 'Έλλησι και Λατ(vοις

πατράσι τών πρώτων αtώνων καί είς δήλωσιν τοϋτο μέν τοϋ Ι!.ρ
γοu καί τijς διακονίας έν γένει τοϋ κατηχείν, τοϋτο δέ αύτοΟ τοΟ
περιεχομένοu τijς κατηχήσεως, έξ οδ και μεταγενεστέρως έχρησι

μοποιήθη όπό τοϋ Λουθήρου είς δήλωσιν καί τοϋ βι~λ(οu της κα
τηχητικfjς διδασκαλ{ας, δ-ιτερ τά:ς θεμελιώδεις της χριστιανικης 'Ιt(
στεως άληθε(ας περιλαμ6άνον έκράτησε νά συντάσσηται ό'Ιtό μορ

φήν έρωτfισεων και άrcοκρ(σεων.

3. •Α'λλ. f)

διδασκαλ(α αϋτη πρός τά: νεαρά ~δη και μετά: τό κα

τά τήν νηπιακήν fιλικ(αν ληφθέν όπ• αύτών βάπτισμα μέλη της ·εκ

κλησ[ας ρuθμ(ζεται και κανον[ζεται κατa μεθόδους και καVόvας
ώρισμένοuς, των όπο[ωv ~ συστηματική Ι!.κθεσις d:ποτελεϊ fργον
της Κατηχητικijς, ~τις οδτω συνδέεται πρός τήν κατήχησιν κατά:

(20) Πρβλ. xai Acbelis, Lehrbuch der praktischen Theologie, eκδ. 1898
11, σελ. 3.

τόμ.
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σιν διατελεί ~ "Ερμηνευτική πρός τήν έρμηνείαν η lξήγησιν, και
~ "Ομιλητική πρός τήν δμιλίαν η τό κήρυγμα, και ή Λειτουργική
πρός τήν λατρε(αν, και ~ Άπολογητική πρός η)ν άπολογ{αν, εtς

τοιαύτην σχέσιν εδρηται και ή Κατηχητικη πρός τήν κατήχησιν.
έάν δ σκοπός της κατηχήσεως εΙναι ή διδασκαλία των θε

•Αληθως·

μελιωδων χριστιανικων άληθειων ttρός μόρφωσιν νέων μελων της
χριστιανικijς Έκκλησ(ας, έπιγινωσκόvτων τόν χαρακτηρα και προ

ορισμόν τοϋ Χριστιανοϋ, σκοπός τiiς Κατηχητικης εtναι ή συστημα
τικη Ι!κθεσις των νόμων καi των μεθόδων, καθ' 0:ς δέον νό: ρυθμί
ζηται ή Κcχτήχησις, καi ή έvτεϋθεν μόρφωσις ούχt νέων μελών της
έκκλησιαστικης κοινότητος,

άλλά νέων

διδασκάλων καi κατηχη

των, έπιτυχως τήν διακονίαv τijς χριστιανικης κατηχήσεως άσκούν
των.

4.

'Ιδιαιτέρας προσοχijς lfξιον τυγχάνει, δτι ή έν τfi

κατηχήσει

διδασκαλία παρέχεται όπό της 'Εκκλησίας, fιτοι όπό των έν τfi δια
κον(ctt τοϋ λόγου τεταγμένων διακόνων αύτf1ς, οiτινες άπευθυνόμε
vοι πρός τά vεαpa μέλη τijς Έκκλησ(ας δμιλοΟσι και διδάσκοιισιν
έξ όνόματος αύτijς. Έν τούτφ δέ ή Έκκλησ(α συμμορφοϋται πρός

την έvτολήν τοϋ ίδρυτοϋ και Κυρίου αύτής, έvτειλαμένου τοϊς μα
θηταίς αύτοϋ, ίνα μαθητεύσωσι πάντα τά Ε:θvη βαπτtζοvτες τούς πι
στεύοντας εις τό ονομα τοϋ Πατρός καί τοΟ
Πνεύματος (Ματθ. κη'

19),

YLoO

και τοϋ "Αγίου

έπi τφ σκοπίf> νά δδηγήσωσιν αότοι'Jς

είς τήν σωτηρίαν κατό: τό «δ πιστεύσας καί βα'Ιtτισθεtς σωθήσε

ται:. (Μάρκ. ιστ'

16).

Έvτεϋθεν,, μολονότι ή κατήχησις ώς διδα

σκαλία δέν ένδείκνuται νά παραθεωρft τοι'Jς κανόνας καί τοι'Jς νό

μους τούς διέποντας καί πάσαν άλλην καλώς διεξαγομέvην διδα
σκαλ(αν, λόγφ δμως τοϋ όπερόχου ήθικοϋ καi θρησκευτικοί} σκο
'ltΟϋ, πρός τόν δποίον άπο6λέπει, καί τοϋ ίεροΟ χαρακτijρος, τόν
δποϊον περι~άλλεται δ διάκονος αύτijς, δ

όμιλ&ν καί διδάσκων

ούχl κατό: τό:ς έπιvοίας τών άνθρώπων, άλλά κατ' έπιταyην θεοϋ,

τοϋ δόντος «τούς μέν aποστόλους, τοι'Jς δέ -n:ροφήτας, τοuς δέ εύ·
αyγελιστάς, τοuς δέ ποιμένας καί

δ ιδασκ άλου ς

-n:ρός τόν

καταρτισμόν των άγίων εtς Ε:ργον διακονίας εις οίκοδομην τοϋ σώ
ματος τοΟ Χριστοϋ»

(Έφεσ. δ'

12),

διαφέρει αδτη ούσιωδ&ς ttά·

σης &λλ.ης θύραθεν και πρός προσκαίρους σκοποuς κατατειvούσης
διδασκαλ(ας. 'Ένεκα τούτου και ή Κατηχητική, μολονότι ένδε(κνν·

ται νά καρποίίται τάς έκ των προόδων της θύραθεν Διδακτικης ώ

φελείας, δέον νά διακρίvηται ταύτης έπιμελ&ς, ούδέ -n:ρέπει νά κα·
θίσταται έξάρτημα τfις θόpαθεν Παιδαγωγικης εtς σχέσιν είδους

-πρΟς γένος ίέvαντι αότflς κατατασσομέvη. Τοϋ-rο δέ κατανοεί τις,
οταν έvθυμηθfi, δτι

ot σκοποί, πρός τούς 6πο(ους κατατε(νει ή θύ
ραθεν Παιδαγωγική και ή έκ ταύτης έξαρτωμένη Διδακτική, δέν
εlναι τοσοϋτον εί.ιρείς και ύψηλοί, δσον οι όπό της κατηχήσεως και της
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έπιδιωκόμενοι,

οόδέ.

τά

μέσα τά

όπ'

έκείνων δι

ατιθέμενα σχετιζονται <Χμέσως πρός τήν θείαν αύθεντίαν καί
τήν π{στιν καί την συνερΎίαν της σωζοuσης χάριτος, ώς σuμ
~αίνει έν τfi

ύπο της Κατηχητικης συστηματοποιοuμένη διδασκα

λ(~. Ή άγωγή, πρός την δποίαν συντρέχει ~ θύραθεν Διδακτική,
άποβλέπει είς τό νά εtσαyάy!Ι τόν παϊδα είς τα άγαθά τοΟ πολι
τισμοί} διαπλάττοuσα αότόν εtς ίσχuράν προσωπικότητα δυναμένην

νά δράστι και νά συμμετάσχτι έν ή} έκπολιτιστικfi έργασί<ϊΧ της κοι
νωνίας ( 21 ), ούχί δέ, ίνα καταστήση αότόν «συμπολlτην των άγιων
καί οικείον τοϋ θεοϋ», έποικοδομούμενον εtς ναόν &γιον έν Κuρίφ

«έπl. τφ θεμελι<t> των άποστόλων καΙ. προφη-rω~ (Έφεσ. β'

19-20).

Ούδέ. έμφανίζονται οί λειτουργοί της Παιδαyωγικflς καί Διδακτι
κfις ώς διάκονοι θεοΟ καί σuνεργοt θεοΟ, cΧναyενν&ντες «Οόκ !ν
σπορ~ φθαρή},

άλλ' &φθάρτφ διό: λόγου ζώντος θεοΟ καί μέ

νονrος εις τόν αιωναι (Α ' Πέτρ. α I

άλλό: παρουσιάζονται ~ς

28) '

liνθρωποι πρός άνθρώποuς λαλοϋντες και τfi βοηθε(<ϊΧ εlδικώτερον
της ότrό της Φιλοσοφιας των άνθρώτrων θεμελιωθείσης και οικοδο
μηθείσης Ψυχολογ(ας καί •Ηθικης τούς έαυτών προσκαίρους καΙ.

έπιγε(οuς δλως σκοπούς θεραπεuοντες. "Η Παιδαγωγική διό: μέσων
δλως φuσικών ζητεί να άναπτuξη τάς φuσικό:ς δυνάμεις των διδα

κτωv αότης μορφοϋσα τούτους εtς &νθρώποuς. ·ενψ "' Κατηχητική
«τόv Ι!μφυτον λόγον τοΟ θεοΟ» χρησιμοποιοϋσα, τft σuvερyl<t καi.
της έν τφ βαπτίσματι καΙ. διά των λοιπών μυστηρίων παρεχομέ
νης

χάριτος,

ζητεί νά ό:ποδε(ξn

τούς

κατηχοuμένους. υιούς θε

οu, άπογράφοuσα τό: όνόματα αότών έν οόρανοϊς,

&cpoO

προηγου

μένως καταστήστι τοότοuς μέλη ζώντα της 'Εκκλησίας.

5.

Και εtναι μέν άληθές, τοίΠο μέν δτι

6

ό:ληθής Χριστιανός, ό

είς τέκνον θεοΟ καl διά της κατηχήσεως άνuψωθείς, ~χει ~δη κα
ταστη καί τέλειος κατό: τό έvόν iiνθρωπος, τοϋτο δε δτι αι διδα
κτικαt μέθοδοι της Κατηχητικης δέ.ν εtναι ξέναι, liλλ.• έν πολλοίς

και σuγyενεϊς πρός τό:ς μεθόδοuς τfjς Διδακτικfjς, ταΟτα δμως κα

θιστώσι μέν τήν Κατηχητικ~ν καί τήν Παιδαyωγικήν, μάλιστα τήν
όπό

χριστιανικοΟ πvεόματος

<!ιοηθούς &λλήλωv,

οόδέποτε

διtΧm'εομένην,

δμως

συμμάχους και συμ

έξαρτώσι

'rήv μ{αν άπό 'tijς

δ:λλης ώς στέλεχος άπό κορμοΟ τοϋ αότοΟ δένδρου. 'Ό1tως ό:κρι
βώς

t)

·ομιλητική 1tαρά πάσαν τήν σuγγένειαν αότfjς πρός .την θό

ραθεν Ρητορικήν ά'ιτοτελεί tδtαv tπιστήμην· κcxl ή 'Εκκλησιαστική

Ί στορία δέν συγχέεται πρός τήν καθόλου •Ι στοp(αν οόδέ. "' Χρι
στιανικt') Γραμματολογ(α πρός τήν ·ελληνιιtήν f\ τήν καθόλου Γραμ·
· ματολογ{αν, οδτω καi ή Κατηχητική δέοv σαφώς νά διακρ(νηται
της θόραθεν Διδακτικης καt Παιδαyωγικης. Ή τοιαύτη δε διάκρισις

(91) Ν. Έξαqχοπούλοu,
187 xat 188.

ΕΙσαγωγή ειc; τήν Πιιι&αyωyιχήν, "Εκδ. β', Οiλ.
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ώς tδ(ου μαθήματος της θεολογικijς έπιστήμης καi. άναyκα(αν 'Ιtρο
ϋ'Π:όθεσιν προς περιχαράκωσιν άσφαλij της όλοκληρ(ας τοΟ Πρα
κτικοΟ κλάδου τijς θεολογ(ας.

6.

Εtς αύτοτελές οδτω μάθημα τοϋ Πρακτικοϋ κλάδου διαμορφω

θείσα ~ Κατηχητική είίρηται είς στενήν και φυσικήν σχέσιν πρός

ολόκληρον μέν τήν θεολογικήν έπιστήμην, μάλιστα δέ προς τά λοι
πά μαθήματα της Πρακτικijς θεολογ(ας. Καt πρωτίστως μέν 'Ιtα

ρουσιάζεται δ{δυμός τις άδελφΊ) τής λεγομένης Άλιευτικης ~

•I ε

ραποστολικijς, τό αότό εργον πρός αuτην 1tληροφοροΟσα κατά συμ

μόρφωσιν πρός τΊ)ν αύτήν παραyγελίαν τοΟ Κυρίου, δπως μαθητευ
θώσι πάντα τά gθνη. Κατά τοϋτο δέ μόνον διαψέροuσιν &λλήλων,
δτι το μέν gργον της .Αλιευτικijς άφορ~ εtς τσUς δλως εξω τοΟ χρι

στιανικοί) περι<!ιόλου, «οtς οόκ άνηγγέλη

καί

ot

οόκ άκηκόασιν»

περί ΧριστοΟ, πρός τοος όποίους διά 1tρώτην φοράν άποστέλλον
ται οι εόαyγελιζόμενοι τήν είρήνην, έν4'> το εργον της Κατηχητι
κijς διενεργείται έντος τής 'Εκκλησίας, πρός κατηχουμένους, οtτι

vες πιστεύσαντες εtς Χριστόν ~

καl

βαπτισθέντες

κατά τήν νη

πιακήν των ~λικ[αν έκδιδάσκονται ~δη τά στοιχεία της πίστεως.

Έντεϋθεν ~

Κατηχητική

διά τοΟ εργου αύτi]ς 1tροευτρεπίζει τό

γεώpγιον τοϋ Κυρίου, έν τιf) ό1tοίφ Ί') ·ομιλητικΊ) καί ή Λειτουργι

κή διά των διακόνων, τοος όποίους καταρτίζοuσι, καλοϋνται να ά

σκήσωσι το εργον αότων οίκοδομοϋσαι έπί τοϋ θεμελίου, τοϋ ύπό
τής κατηχήσεως τεθειμένου. ·Η

Κατήχησις

προμηθεύει άκροατάς

εtς τό κήρυγμα καl δημιουργεί τοuς έν έπιγνώσει λάτρεις καί κοι

νωνούς των μυστηρίων. ΑότΊ) έκτρέφει διά τοϋ γάλακτος της χρι
στιανικijς διδασκαλίας τοος νηπίους έν Χρισrιf), πρός τοuς δποί
ους επειτα ~ ·ομιλητικΊ) διά τοΟ κηρύγματος παρέχει τον dρτον
και τήν στερεάν τροφήν, δ δέ ύπο της Λειτουργικης καταρτισθείς

λειτουργός διά της χορηγίας των μυστηρίων παρέχει τήν αόξά

νουσαν τό κατα<!ιληθέν σωτήριον σπέρμα χάριν. Τό ~ργον λοιπόν,

εtς τό όποίον κατατείνοuσιν

" ·ομιλητική και " Λειτουργική, άρ

χίζει κυρίως άφ· ης άκριeως στιγμijς περατωθfi το εργον της κα
τηχήσεως. ·Ως προς δέ τήν Ποιμαντικήν τό · εργον αιJ.τiiς άναφέρε
ται εtς

δλ

6 κ λη

ρον

τήν

π ο ι μ ν η ν,

εις τήν αuλήν της δ

ποίας όδηγοϋνται τα πρόeατα διά τοΟ εργου της •Αλιευτικijς καί
τijς Κατηχητικijς. Πρός εtδικήν λοιπόν τάξιν άνθρώπωv

fl

και πι

στων ά1tευθυvομένη fι Κατηχητική δια τοϋ. Ι!pγου αότης δέν εχει
μέν τοσοϋτον εόpείαν τήν άκτίνα της δράσεως ώς ή Ποιμαντική,
έπιμελείται δέ τά μικρά έκείνα άρνία, &tινα πρόκειται να προστε
θCι>σιν Ε'Ιtειτα ώς lι>ριμα πρό<!ιατα εlς τήν χριστιανικήν πο(μνην.

7.

'Εκ των εlρημένων καθ[σταται δήλη και

"

χρησιμότης της

Κατηχητικijς έν τφ Πρακτικφ της θεολογ[ας κλάδφ.

Και άσχέ

τως δμ<.>ς πρός ταϋτα, ή σο<!ιαρότης και ή δυσκολια τοΟ εργου της
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καί άναγκαιότητα της Κατηχητικης. Διότι πρός τάς άκάκους ψυ
χό:ς των παιδίων άπευθυνομένη σήμερον ή Κατήχησις καί ζητοϋσα
νό: έγγpάψn εlς αότό:ς τά ρήματα της σωζούσης π(στεως, γνωρ(
ζει μέν είς ταϋτα εύθUς ώτό των πρώτων βημάτων αύτών τάς &ληθεί:ς καί σωτηριώδεις κατεuθύνσεις, τάς όποίας <Χκολουθων «ό

νεώτερος κατορθώσει την δδόν αύτοϋ» (Ψαλμ. ριη'

9),

&ρχεται δέ

έν ταί:ς άπαλαί:ς παιδικαί:ς καρδίαις καί gρyου μένοντας εtς τόν αt

ώνα, οσον οόδέν ό:λλο συντελοϋντος είς τό ν· ά-rtοδειχθfi δ κατη
χούμενος μέλος μέν της 'Εκκλησίας καl της κοινωνίας τίμιον και

χρήσιμον, πολίτης δΕ και κοινωνός της έπουρανίου βασιλείας. cΤοϋ
τό έστιν, δ την οικουμένην άνατρέπει πασαν, δτι των οίκείων <Χ

μελοϋμεν 1tαίδων», 1tαρατηρεί: 1tpοσφυώς δ θείος Χρυσόστομος (22 ).
Ή 1tείρα έξ ό:λλου καl ή ίστορ[α μαρτυροϋσιν, οτι τότε δ χριστια

νικός βίος -~νθησε και ~κμασεν, δταν εtς τό Ε:ργον της κατηχήσεως
άπεδόθη ή δέουσα Ήpοσοχη καl μετ' έ1tιμελείας πολλijς τοϋτο έθε
ραπεύθη. Έξ ίσου δέ άληθεί:ς έλέyχονται καl

ol

λόγοι τοίί

Borger

βε~αιοϋντος, οτι «έκεί:νος, δστις 01tείρει τό 01tέρμα τοϋ Χριστιανι

σμοϋ έν ·τfi καpδί~ ένός παιδίου, καλλιεργεί εν φυτόν διό: τόν Πα
ράδεισον τοίί θεοϋ»

( 23 ).

Τοιοίίτον ομως έξόχως σο~αρόν ~ρyον, τοίί

δ1tοίου αί συνέπειαι δέν έκδηλοίίνrαι μόνον έπl τfjς γης, άλλ' έκ
τείvονrαι καί είς τόν ούρανόν, καl έξ έαuτοΟ καθίσταται δηλον, δτι
ούδαμως έστιν ά-rτηλλαyμένον δυσκολιων σο~αρωτάτων. Δέν εtναι

εuκολόν τι τό να λαλfi τις είς τά παιδία περι των μυστηρίων έκε(
νων, είς τό: δποί:α κατό: την Ε:κφρασιν τοϋ θείου Πέτρου «έπιθυμοίί
σι ν lrγyελοι παρακύψαι» (Α' Πέτρ. α·

12),

κατό: τρόπον δέ διαθέ

τοντα 1tερl αότων οuτως εόλα~ως, ωστε ν' άποκλείηται τό ένδεχό

μενον τοίί να δίδηται τό άγιον τοίς κυσι καt νό: βάλλωνται οι μαρ

yαρί:ται Ε:μπροσθεν των χοίρων. ΈντεΟθεν

"

άναyκαιότης τοίί μα

θήματος της Κατηχητικης παρουσιάζεται έπι~ε<!ιλημένη. Χωρlς δέ νό:
παραyνωρ(ζωμεν, δτι συνήθως προηγείται ή πρcχξις και ~πεται ή θε

ωρ(α," συστηματοποιοϋσα είς ένιαίον σύνολον τό: μαθήματα της έπl
μέροuς πε(ρας, και χωρlς νά λησμονωμεν, δτι καt ή πλέον άπηρτισμέ
νη θεωρ(α δέν δύναται νό: 1tpoίδn πάσας τάς έν τfi πράξει ύπό των ποι
κ(λων 1tεριστάσεων δημιοuργοuμένας περιπτώσεις, δέν ύπερεξαίρο

μεν, <Χλλό: και δέν παραθεωροομεν την χρησιμότητα καί άναyκαιότη
τα της Κατηχητικης. •Ως προσφu&ς 1tαpατηρεί δ van Oosterzee (24 )
αι στερεώτεραι των βακτηριων δέν δύνανται να άναιtληρώσωσι τό:ς
πτέρυγας, διό: των δ'Ιtο(ων θά ήδύνατό τις να πετάξn εtς τό: ιsψη·

ά:ποτελοϋσιν δμως &διαμφι~ητήτοu άξίας όποστfJριyμα, δταν βα-

(22)
(23)

·Εν τφ ΠfQL ν ΑννηΙϊ 'tQL'tψ λόyφ
Παρά

(21) 'Έν-6'

van Oosterzee μ ν.
άνωτ. σελ. 452.

:Migne 51, 827.
451.

έρy. σελ.
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καi. ~ Κατηχητικf) δέν έξαρκεϊ μέν μόνη διa των διδασκομένων όπ'
αuτης μεθόδων νά έμφυτεύσn εtς ~μάς χαρίσματα, των δ"ΓCο(ω, εί
μεθα πάντη έστερημέvοι, άναmύσσει δμως και καλλιεργεί τό 1tpο
ϋπάρχον χάρισμα καi.

καθοδηyεϊ τόν κεκτημένον έμφυώς τό κα

τηχητικόν τάλαντον πρός τήν
χρησιμΟ"ΓCο(ησιν αύτοϋ.

πρακτικωτέραν

Καθιστ~ μέν

και ώφελιμωτέραν

yνωστaς εtς τόν

κατηχητήν

τάς μεyάλας άρχάς, τάς όπο(ας οδτος δέον νa άκολουθfi έν τft

άσκήσει τοϋ Ε:ρyου του, καθώς και τούς κινδύνους και τaς δυσκο
λίας, τάς δπο(ας θά άντιμετωπίση, παρουσιάζει δέ είς αύτόν όπο

δείyi.ιατα κατηχητικης δράσεως καi. διδασκαλίας, άτινα και οδτος
δέον να άκολουθfi, και παρέχει εtς αότόν βοηθήματα πpός χειρα
yωy(αv αuτοϋ κατa τάς διαφόρους τοϋ διδακτικοϋ αύτοΟ lfρyoυ

περιπτώσεις. Ή τοιαότη δέ γνώσις και διδασκαλία, ~ όπό της Κα
τηχητικης 1ταpεχομένη, καθίσταται τοσούτ<t> μάλλον &ναyκαιοτέρα,

δσφ ή δλονέν έπι τά πρόσω χωροϋσα σήμερον έξέλιξις της Διδα
κτικης σuνrελεί ίνα και ή θύραθεν διδασκαλία καθίσταται κατά
τούς χρόνους ήμων δλονέν τελειοτέpα. Πρόδηλον δέ, δτι έπι6άλ
λεται και ~ κατήχησις ώς διδασκαλία των θεμελιωδών άληθειων
της "Ιt(στεως να μη όπολείπεται κατα τήν μορφην και τάς καθόλου
μεθόδους πάσης άλλης διδασκαλίας.

8.

·aς πρός δέ τό περιεχόμενον καί τάς μεθόδους της Κατηχητι

κης δέν πρέπει να λησμονωμεν, δτι tι ιστορία εtναι δ δ:ριστα; δι

δάσκαλος, έκάστη δΕ. έπιστήμη έξελίσσεται και άvαπτόσσεται έπl

βάσεων και κεφαλαίων, άτινα κληροδοτοϋvται εις έκάστην yεvεav
ύπό της ίστορίας των προκατόχων και παρελθουσών γενεών. Οu
τω καi. 'fι Κατηχητική ώς θεωρία και ώς μέθοδος της κατηχητικfjς
διδασκαλίας σuνήχθη έκ της κατηχητικfjς 'Πράξεως καl 'ΠΕ(pας, KCX·
τηχητικη δέ πρcχξις και κατηχητική θεωρία άνέκαθεν παρουσιάζον

ται ύποστηρίζουσαι και ότrο~οηθοϋσαι άλλήλας, ταότης μέν συvτε
λούσης εtς την μεθοδικωτέραν καi τελε'ιοτέραν άσκησιν της τrρώτης,
έκείνης δέ πάλιν άyούσης διa της πείρας εtς τόν έπl τό σαφέστερον
καl πληρέστεροv καθορισμόν της κατηχητικfjς θεωρίας. Ή Κατη
χητικη λοιπόν έvδείκwται vά μή ά:yνofi τήν ·ι στορίαv της κατηχή

σεως, έξ fις καταφαίνεται, ποΊ:αι μέν μέθοδοι γενικώς ήκολοuθήθη
σαv διa μέσου των αtώvωv έν ή\ κατηχητικΌ πράξει, 'Πώς δέ δλονέν
αt μέθοδοι αδται τελειοποιούμεvαι τrροσέλα<!ιοv τήν σημεριvi}ν μορ·
φήν αύτων. Έvτεϋθεv, έφ' δσοv 'fι Ίστορ(α της κατηχήσεως δέν άτrε·

τέλεσεv ίδιον μάθημα τοQ tστορικοϋ κλάδου, εtναι άvαyκαίον νcΧ
έκτ(θεται αδτη είς πρώτόν τι μέρος της Κατηχητικflς, ίνα μή 'ΠΟτε
ή Κατηχητική

τrαροuσιάζηται

άναρχος και άyενεαλόyητος,

καρ·

πός τις έν πλήρει ώριμότητι και όρyαvισμός τις &νδρωθείς, χωρίς νcΧ
εtναι εtς ήμCiς γνωστά τά στάδια της πρωϊμωτέρας αιJιrοΟ έξελ(
ξεως. Οδτως ή Κατηχητικη κατά μέθοδοv ίστορικήν καl d:ναλuτι·

-383κήv ένδε{ κνuται νά έξετάζη την {στορίαν της κατηχήσέως, δυναμέ
νηv νά διαιρεθft εtς τρεϊς περιόδους· ~τοι α) εtς την περ(οδοv την

περιλαμ~άνουσαv τούς πρώτους τής Έκκλησ(ας αl.ωvας, καθ' οΟς
έσημειώθη μεν ft θεμελ(ωσις και άvά-rττυξις της κατηχήσεως, έτέ
θησαv δ' όπό τ&v Πατέρων τi}ς Έκκλησ(ας αι θεμέλιοι βάσεις και
της Κατηχητικης έπιστήμης· β)
καθ' ην και

ft

εtς τήν περ(οδον τοϋ Μεσα(ωνος,

θεωρ(α τfjς κατηχήσεως παρουσιάζεται συμπαρακμά

ζουσα μετά της πράξεως αότης, και γ) εtς την dπό της μεταρρu
θμ(σεως άρξαμένην περ(οδον, καθ' ην μετά της κατηχήσεως έμφα
νίζεται έπαvορθοuμέvη και προοδεύοuσα καl ft Κατηχητικη θεωρία,
άvαχθείσα βαθμηδόν εtς την περιωπην αόθυπάρκτοu και αότοτε
λοϋς έπισtήμης.

9.

Έκ των δεδομένων και της πε(ρcχς, δ:ηνα άποτελοϋν τό κεφά

λαιον, δπερ αι παρελθοϋσαι χριστιανικαι γενεαl έκληροδότησαν εις
ftμaς, συνάγομεν διά μεθόδου σuνθετικης την Μεθοδολογίαv της
κατηχήσεως,

άποτελοϋντες

ο6τω

θεωρητικόν

και συνηρμοσμένον

σύστημα κατηχητικης θεωρ(ας. 06τως εtς τό δεύτερον μέρος της
Κατηχητικfjς, έξετάζονται α{ μέθοδοι της Κατηχητικης, αt χρησι

μοποιοόμεναι περί τε την έκλοyι)ν της κατηχητικfjς 6λης καί την κα

τανομfιν αότfjς, άλλά και περl την ύπό μορφήν κατάλληλον προσφο
ράν cχότfjς εtς τούς κατηχουμένους. 06τω τό δεύτερον μέρος της Κα
τηχητικης, τό περl τάς μεθόδους αότης ένδιατρ(δον θά ftδύνατο νά

f\

περιλά6!J: α) τά κατηχητικά άξιώματα
τάς θεμελιώδεις κατη
χητικά<; άρχάς, αtτινες όπόκειvται ώς βάσεις και θεμέλιον πάσης
κατηχητικfjς &εωρ(ας· β) την Μεθοδολοyίαν την dναφερομένην εtς

τήν έκλογt)ν της κατηχητικης 6λης· γ) τ1'Jν Μεθοδολογίαv της κα
τηχητικfjς

διδασκαλ(ας·

καί δ)

πρακτικάς

τινας δδηy(ας καθο

ριζούσας τήν μέθοδον έν ήj κατηχητικft πράξει, καθώς καί θεωρ(
αν τινά περι τοϋ δπο(α τις δέον νcΧ εΙναι

ft

προσωπικότης

'toU

κα

τηχητοϋ, f\τις όψουμένη όπερ πάσαν μέθοδον &ποtελεί την ψυχήν
της κατηχητικfjς διδασκαλίας και ltvευ αότης παραμένει νεκρόν
και dψυχον γράμμα

10.

ft

περl των κατηχητικων μεθόδων θεωρ(α.

Τέλος ώς πρός τήν ·ιστορ(αν τfjς Κατηχητικης ώς διαμεμορ

φωμένου 1τλέον μαθήματος της Πρακτικης θεολοy(ας θά !σημειοϋ
μεν τά έπόμενα:

Κατά τάς όπό τοϋ

Schleiennacher

καθορισθε(σας

κατεuθόνσεις εtς των ό:ρ(στωv αότοϋ μαθητών, δ Κ. Ε.
συνέταξε σο8αρόν

Lehre

fϋr

βι8λ(ον θρησκεuτικijς διδασκαλ(ας

Confirmanden),

Riitenick
(Christliche

τό δποίον !κυκλοφόρησε κατ• αότό τό Ι

τος τοϋ θανάτου τοϋ διδασκάλου του. •Qσαότως μάλλον η ~ττον

έκτεταμέvον μέρος παρεχωρήθη εtς την Κατηχητικήν και

tv τοίς κατά

τό πρώτον f\μισυ τοϋ παρελθόνrος αtωνος έκδοθεϊσι και εtς τήν
Πρακτικήν
Hίiffell,

θεολοy{αv

άvαφερομέvοις

Ebrard, Moll, Otto

και

Nitzsch.

lpyoις των

CI. Harms, L.

Εtδικά δε lρyα Κατηχητι

κης κατά τούς αότούς χρόνους έδημοσ{ευσαν δ καθολικός

Hirscher,

-384οδτινος τό Ε:ρyον έσημε(ωσεν έποχήν' δ

τοΟ δποίου τφ

1881

της Κατηχητικflς

Palmer,

έσημειώθη ~ έκτη Ι!κδοσις· δ

G. von Zezschwitz.

Έκ δέ των κατά το τελευτα'iον τέταρτον τοϋ 1tαρελθόντος αtωνος,
κυκλοφορησάvτων Ε:ργων μνημονεύομεν σuστημάτων μέν Πρακτικflς
θεολογίας, περιλαμ~ανόντων καί Κατηχητικήν τοϋ
τοΟ

R. Hofmann,

τοϋ Κ.

Knoke,

τοϋ Α.

Krauss

van Oosterzee,
Achelis· σuγ

καl τοϋ

γραφης δέ, έν η έξετάζονται συνδεδυασμένως ~

·ομιλητική

και

Κ~χητική τοϋ Η.
Schίίlze, τοΟ

Nagelschmitt, Ε.ργων δέ Κατηχητικης tδίων τοϋ
Sheele, τοΟ R. Kiiber, τοϋ Th. Harnack καt τοϋ Buchrucker.

Τέλος Ι<ατά: το πρωτον τέταρτον τοϋ αίωνος ήμωv έξεδόθησαν αί
περιληφθε'iσαι Κατηχητικαί είς τά συστήματα της Πρακτικflς θεο
λογίας των

F. Niebergall, Martin Schian,

τηχητικαί των

Sacbsse,

Η.

ώς και αί κατ' tδ(αν Κα

Mayer, Steinbeck

καί Gδttler. Έκ δέ των

παρ· ~μίν έκδοθέντων Ε:ργων, των σχετιζομένων πρός τήν θεωρ(αν
τijς κατηχήσεως άξιομνημόνευτος τυγχάνει ή

Κατηχητική τοϋ Φ.

Παπαδοπούλου και ~ άρκούντως tκτενi}ς τοϋ Κλεάνθους Σ τρατιώ
τοu. Ώσαύτως δ καθηγητής Δημ. Μωραίτης έξέδωκεν άξιόλογον
Ε:ργον άναφερόμενοv είς τάς μεθόδους της θρησκεuτικf)ς διδασκα

λίας. τέλος μνημονεύομεν καl τοΟ έν Ε.τει

1931 δημοσιευθέντος ή
f} ιστορία καί θεωρ(α

μετέρου Ε:ργοu δπό τόν τίτλον «Κατηχητική
της κατηχήσεως».
δ. Ιlοι.μαιι-rιχή.

1.

Ποιμαντική εtναι τό μάθημα έκείνο τflς Πρακτικijς θεολοy(

ας τό έvδιατρί~ον περί τήν θεωρ(αν τflς μερ(μνης καl έπιμελε(ας,

τήν δποίαv δέον νά λαμ~άνιl και άσκfι δ τrνεuματικός 'ΠΟιμήν ένrός
των δpίων της δικαιοδοσίας του τόσον δπέρ της πεπιστευμένης αό
τφ ποίμνης, ώς συνόλου λαμ~ανομένης, δσον και όπέρ ένός έκά
στου των πιστών, οtτινες ά'Ιtοτελοϋσιν αίrrήν.

2.

·ο δρος Ποιμαντική προf}λθεν έκ της έλληvικης λέξεως ποι

μήν, ~τις καί παρ• αί>τοίς τοίς ·Έλλησιν έχρησιμοποιήθη ένωρίτα
τα 1tpός δήλωσιν των ~γεμόνων καl βασιλέων, τοuς όποίους αό

τός ~δη δ ·Όμηρος συχνάκις άποκαλεί «ποιμένας λαών». Έν
Παλαι~ Διαθήκη δέ Αύτός δ

'I εχω~Ci

'tft

καλείται tπανειλημμένως ποι

μήν τοϋ ·ι σραήλ, ώς φροντ(ζων και ιπιμελούμενος αύτοϋ καθώς
καί δ 'Ιt'Οψήν <iγρυπνεί. και έκτpέψει και λαμ6άνει 1tpόνοιαν ό1tέp

της πο(μνης καί των 'Ιtρο~άτωv αύτοϋ (Ψαλμ. κβ'

άλλαχοΟ).

•Αλλa

1-2,

οθ'

1

καt

καί έν τfi Καινft Διαθήkn δ Κύριος μέν καλεί:

έπανειλημμένως έαυτόν ποιμένα και δη δπό αιtόλuτον ί!ννοιαν («δ
ποιμηv δ καλός»), δ δποί:ος «τά ίδια πρ66ατα έκ!άλλει και ί!μπρο

σθεν αύτων 1tΟpεύεται» καl «γινώσΚΕL» τά: έαυτοQ 1tpό~ατα «καί
γινώσκεται» ύπό τούτων, άκολοuθούντων αότφ

και είδότων «τήν

φωvήν αότοϋ», «τιθεμένου δέ και την ψυχην αότοϋ δπέρ τl)ν προ-

-385~άτων» (Ίωάν. ι'

2, 4, 11, 15). Ένrεϋθεν καί καλείται έν τfi πρΟς
Έ~ρα(ους έττιστολfi «δ ττοιμt)ν των ττρο~άτων δ μέγας:. ( ιy' 20).

'Έχων δέ άττόλυτον καΙ. &ττεριόριστον έξουσ(αv έ1tt της 'Ιtο(μνης αό

τοΟ δ Κύριος; ώς ζώσα κεφαλη τής fιν έξηγόρασε διά τοϋ tδ(ου
αtματος αότοϋ 'Εκκλησίας, έν μέσφ της δττοίας και ~δη άοράτως
τταρισταται κυ~ερνών καί ζωογσνών ταύτην διά τοϋ Πνεύματος αό

τοϋ, έκττροσωτcεϊται καί αίσθητώς ύττό των κανονικώς και έν καθω-·
ρισμέντι δικαιοδοσ(~ έν ταϊς έτcl μέρους έκκλησίαις και ένορ(αις !γ
κατεστημένων διά μυστηριακης χειροτον(ας έκκλησιαστικών λειτουρ
γών, οtτινες και καλοΟνrαι διά τοϋτο έν τft Άγ(~ Γραφfi ποιμένες.
06-τως έν μέν τfi Π. Δ. δ προφήτης ·ιεζεκιήλ έξ δνόματος τοϋ θεοΟ
(κ εφ. λδ '

)

έλέγχει τοuς κακοιJς

ποιμένας τοϋ

·ι σραήλ, οtτινες

&νtt νά έτcιμελώνrαι τά τcρό~ατα τοϋ θεοΟ cβόσκουσιν έαυτούς:.

και κατεσθ(οuσι το γάλα καί τά !ρια τcερι~άλλονrαι και τό 1tαχu
σφάζοuσι και τό &τιολωλός οι) ζητοϋσι:., τοuς δποίους διά στόμα

τος τοΟ 1tροφήτοu τοότοu &τιειλεί δ Κύριος, δτι cέκζητfισει τά: ttρδ
~ατα αότοϋ έκ των χειρών αότών:.. ·εν δέ τfi Κ. Δ. δ θείος Πέτρος
τφοτρέτcει τοuς 1tρεσ~uτέρους της ·εκκλησ(ας, tνcx cτcοιμάνωσι τό
έν αιJτοίς 1tοίμνιον τοΟ θεοϋ:. ctύποι yινόμενοι τοϋ ποιμν(οu:., δπως

«ψανερωθέντος τοϋ άpχι'Ιtο(μενος (Χριστοϋ)
ράντι νοv της δόξης στέφανον:.

(Α'

Πέτρ. ε'

κομ(σωνrαι τόν άμα

2, 4).

Άλλά και δ

θείος Παϋλος σuνιστ~ εLς τούς έτcισκόποuς της ·εφέσου, tvα cttροσέ
χωσιν έαuτοίς και τcαντι τφ 'rtοιμνίφ:., cποιμα(νειν την έκκλησ(αv

τοϋ Κυρ(οu:., τοος έχθροuς καl έπι~ούλοuς της δπο(ας ά'Ιτοκαλεί

cλόκοuς βαρείς μή φειδομένοuς τοϋ τcοιμν(οαι (Πράξ. κ' 2fJ.29).
3. Πρόδηλον έκ τών χωρ(ων τούτων καθ(σταται δτι δ •Αρχιπο(·
μην και δ μέγας Ποιμήν έν 'Ιτάσn τfi ·εκκλησ(c;:c εtναι μόνος δ Κύ
ριος,

6

έξαγορcΧσας και c1tεριποιησάμενος έαuτφ την Έκκλησlαν

διά τοϋ Ιδίου αtματος:.

(Πράξ. κ '

28), ot

έπι μέρους δέ 1τ0ψένες

εtναι 'rtολλο(, !χοντες έτct ώρισμένης και σαφώς 1tεριyεyραμμένης
'Ιτεριφερε[ας δικαιοδοσ(αν, τούτους δέ σημα(νουσιν ο{ δύο •Απόστο·

λοι διά τών όνομασιών 1tpεσ~ύτεροι και έτc(σκοιιrοι, τcετcιστευμένοι

την φροντ(δα και έτcιμέλειαν ώρισμένου τμήματος της 'Ιtο(μνης και
μή δικαιούμενοι νά εlσrτηδώσιν &τιροσκλήτως και αδ&αιρέτως είς

δ.λλα τμήματα, εtς δ:λλων ποιμένων και συμπρεσ~υτέpων και συνε1tισκ61tων την δικαιοδοσ(αν dνηκόνrων. οι κατ· έτcισκοτcά:ς λοιπόν
έπ[σΚΟ'rtΟL 1tpωτ(στως και ο[ κατ• ένοp[ας 1tpε~ύτεpοι !πειτα εtναι

ot

ποιμένες, εlς την κατάρτισιν τών δ'rtο(ων πρός καρ1tοφόροv καί

έ'Ιtιτuχη κατά πάντα θεοφιλη διεξαγωγήν τοΟ !ρyου αύτών cm~λέ-

1tEL fJ θεωρ(α τοΟ μαθfιματος της
4. Πpόδηλον, δτι εtς το gργον

Ποιμαvτικijς.
και την φρονr(δα τοϋ ποιμένος ύ-

1tέp τοϋ 1tοιμνιοu αί>τοΟ περιλαμ~άνονται yενικ.ώτεροv και τό τrρός
τό 'rtο(μνιον γινόμενον ύπ" αότοΟ κήρυγμα, καθώς και tι λατρε(α,
την δτcο{αv έ1tl κεφαλης τοΟ ποιμν(ου του θά διεξάγn οδτος ώς λειΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΗΣ

θΕΟι\ΟΓΙΑΣ
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-386τοuργός, δπως καί

i) κατήχησις των &ρνίων τοΟ ποιμνίου, της δ

ποίας θά προίσταται και θα κατευθύvrt οδτος. Περi. τaς διακονίας
δμως αότοο ταύτας, δπως f\δη είτrομεν, ένδιατρίt!Ιουσιν άλλα μαθfι·
ματα της Πρακτικfjς θεολογίας, &rιvα έν προγενεστέρας καιροίς
περιελαμt!Ιάνοντο ύπό τόν γενικόν δρον Ποιμαντική θεολογία. Πλήν
δμως των διακονιών του τούτων ά-ττομέvει καί ~τερόν τι εtδικώτε
ρον g,ργον εtς τόν ποιμένα, περι τό 6ποίον άκριeως ένδιατρ(t!Ιει

Ποιμαντική.

fJ

Σχηματίζει δέ τις <hιτίληψιν nερi. τοΟ lf.ρyoυ τούτου

λαμeάνων ύπ' δψιν, δτι και

6

άριστος κήρυξ τοΟ θείου λόγου δια

τρέχει τόν κίνδυνον νά τφοκαλέσn μόνον nρόσκαιρόν τινα ένθοuσια
σμόν εtς τούς άκροατάς αότοΟ, μόνιμον δέ έκ τοΟ κηρύγματός του
καpπόν δύναται νά ciναμένn, έάν μετ' αύτά Ιf.λθyι καί ε(ς 'ΙtΟψαντι:.
κήν και εtς tδιαιτέραv σχέσιν πρός αότούς. ·Ωσαύτως και

6

λει

τουργός δύναται μέν διά της εόλαeοΟς και της έν έπι γνώσει τελέ
σεως της λατρείας νa διεγείΡ!J συναισθήματα άφοσιώσεως nαρά
τοίς λάτραις, tvα δμως ταϋτα Ιiχωσι βαθυτέραν και μονιμωτέραν

έπίδρασιν καl διάρκειαν παρ' έκάστφ τοότων, εtναι άνάγκη, δτrως
γνωρίσn οδτος διά ποιμαντικfjς έτtαφfjς nρός αQτοός τάς ιδίας έ
κάστου άvάγκας καt κcxt' αότας καvονίσrι την σuμμετοχήν εtς τa
μυστήρια. Άλλα και τα μικρά d:ρνία της χριστιανικfjς nοίμvης,
των 6πο(ων έτtιμελείται δ Κατηχητής, Ιf.χοuσιν άνάγκην καί tδίας

παρακολουθήσεως, ~ως οδ ταϋτα αόξηθώσιν εtς ώριμα 'Ιtpόemα
τοΟ Κυρ[ου.

5.

Καl φαίνεται μέν έκ πρώτης δψεως, δτι τό ποιμαντικόν fργον,

έφ' δσον ά-ττ' αότοΟ διακρίνονται αl διακονίαι τοΟ κηρύγματος καi
της κατηχήσεως και της λατρείας, εtναι Ικανώς nεριωρισμένον. ·Ό
ταν δμως ληφθfi ύτι' όψιν, δτι

fJ

d:γάπη, ~τις d:nοτελεί τήν ψυχήν

την κινητοποιοϋσαv εtς αότό, δΕν fχει δρια, Ιf.τι δέ και δτι τοΟτο
καλεί tόν ποιμένα είς μόχθους καί φροντ[δας ού μόνον 'Ιtpός 'Ιtεpι

φρούρησιν καi. καθοδήγησιν της δλης ποίμνης του ώς συνόλου λαμ·
eαvομένης, d:λλα και τtρός <hιτίληψιν ένός έκάστου των 'Ιtροeάτων

αύτοϋ, καθώς και μιaς έκάστης των κοινωνικών και έnαγελματι
κων τάξεων, των σuναποτελοuσων τό δλον "Ιtοίμνιόν του, παρουσιά

ζεται τότε τοΟτο βαρύ και έ'Ιtίμοχθον καί έξόχως δύσκολον και έκ
τεταμένον. Πράγματι· δταν δ Κύριος διεπuνθάνετο -n:αρά τοΟ Πέ
τρου, έcΧν οδτος άγα-n:~ αότόν, εις τήν καταφατικήν τοΟ κορuφαιου
άττάντησιν,

6

Κύριος έζήτησεν έτrανειλημμένως, tνα

6

Πέτρος έπι

δειξn τήν αγάπην του ταύτην έμ-rφάκτως, άξιων "rtαρ' αότοϋ, ώς

λέγει δ θείος Χρυσόστομος( 26 ) ούχί tνc:x vηστεύn fι άyρυ-n:vfi fι ά
σκft δ:λλας σκληραγωγίας τοϋ σώματος, άλλ' tνα "rtοιμαινn τά d:ρ·
νία του και τά "rtρόt!Ιατά του. Χρειάζεται δέ μεγάλη αόταπάρνησις

και μεγάλη ύ"rtομονή, tνα δ -n:οιμήν γίνεται τοίς "Ιfάσι τά "rtάντα,

(25) ΠεQί 'ΙεQωσ'ύνηι; λόy. ll, 1.

-387ίνα πάντως τινaς σώσn καί ίνα, ώς δ Άρχιποίμην ούκ f]λθε διακο
νηθflναι,

άλλά

διακονflσαι

και

δοuναι τήν ψuχην αύτοϋ λύτρον

άvτi πολλών, οδτω και αότός δοuλεύn τοίς πάσι διά τής 6:-yάτrης

καl καταδαπαv~ έαuτόν ιjπέρ τοϋ ποιμνίου. Τό [ρyον τής άyάτιης,
παρατηρεί δ

Oosterzee ( 26 ),

δέν γνωρίζει δρια και έν(οτε αt άvάy

και της Έκκλησ(ας εtναι δυνατόν vά ΟΟιαyκάζουσι τόν ποψένα εtς
έκτάκτοuς προσπαθείας, i.>στε νά lχn έφαρμοyην πλήρη fι yαλλι
κη παροιμία

«a

la guerre comme

a la

guerre».

'Όπως δηλα:δη εtς

τόν 1tόλεμον και ε(ς την μάχην παρουσιάζονται περιπτώσεις &1τρ68λεπτοι, άξιοϋσαι άπό τοίις διεξάγοντας αότά πρωτο!οολίας της

στιyμης καί άνατροπάς έκ προτέροο μεμελετημένων σχεδίων καί
νέας 'Προσπαθείας καt κατ' αότό τό έξαντληθεν μέτρον της άντο
χης, οϋτω καt έν τφ ποιμαντικfi> lρyφ. Πρέπει μtν τοϋτο νa περιο
ρίζηται εtς την ~ρ<Χ'Ιtείαν και έπιμέλειαν τοί} ποιμνίου, έν μέσrt>
τοϋ δ1tο(ου εtναι έyκατεστημένος

6:v

6

1t0ιμήν, άλλ' 6σοvδήποτε και

1tεpιορισθfi fι άκτiς αΟτη της θερατιε{ας καl καθαρώς ποιμαν

τικης φροντ[δος, δ ποιμήν lχει ν' άντιμετωπίσn πλflθος προ!λημά
των και ΟΟιαyκων τοϋ
οδτος νά yνωρίσn

ποιμνίοο.

ΕΙναι πρωτίστως ίrrrοχρεωμέvος

τό ποίμν.ιόν του και νά γνωρισθfi ύττ' αότοϋ,

l;Κπε νά εΙναι εtς θέσιν νά εί'Π!J μετά τοϋ •λρχιπο(μενος: «και γι

νώσκω τά έμά καί yινώσκομαι ιjπό των έμών». Πρέπει άκόμη νά
παρακολοuθfi τοuς κινδύνους, τούς έπαπειλοΟντας τό ποίμνιον καt
νά λαμeάνη μέτρα κατά της διαδόσεως ιδεών και φρονημάτων ψυ
χοφθόρων, κατά των όλιστικών και κακών κοσμικών έπιδράσεων,

κατά της άδιαφορ(ας, ~τις προσ8άλλει σuνfιθως πολλά των 'Ιtρο
!ό:rων, κατά τών κομματικών και φατριαστικών διαιρέσεων αύτοΟ,
κατά πάσης ροπijς τεινούσης όπό τό έξωτερικόν χριστιανικόν έm

χρισμα νά όποθάλπωνται εΙδωλολατρικά βιώματα καί σuvfιθειαι.

Έ πι πλέον 6 1tοιμήν καλείται νά έvδιαφερθfi και διά τάς βιοτικάς
σuvθήκcχς και άνάyκας των πενεστέρων τοί} 'ltΟιμν(ου τοu· νά σuμ

πενθήσn μετά τώv κλαιόντων καi vά παρηyορήσn αό'tούς' νά ένι
σχύσn και άvακοuφtσn τοίις πάσχοντας και άσθεvοϋντας· νά καθο
δηyfισn και στηρίξn τούς ύπό τύψεων και όπερ!ολικης εόαισθησ(
ας της σuνειδfισεως αότών κλονιζομένοuς· vά άναζητήσyι πciν άπο

}..ωλός πρό!ατόν του· vά άνορθώσn

'ltiiv πεπτωκός· νά εtρηνεύσn

τούς διαμαχομένοuς· vά προλά&n τήν διά: τοϋ διαζuy(οu διάλuσιν

οικογενειών

f} τα fιθικa όλισθήματα νέων και νεαν(δων η τά ά'Ιtε

yvωσμέvα δια&ήματα ό1rάρξεων άιιηλπισμένωv. ·εν όλtyαις λέξεσιν

δ ποιμήν δ'Ιtάρχει καί ζη οόχt δι' έαυτόv, ~λά διά τό πο(μvιόν
του. ΕΙvαι δοϋλος τοϋ ποιμν(οο και οόχί δεσπότης και κύριος σlJ

τοϋ. Και βε&α(ως fχων πάντοτε ώς πρότυπον cWroϋ τόν μέyαν •Αρ
χιπο[μενα δέν πρέπει {)1fό τινεύματος δουλοπρεπε(ας άyόμενος νά

(26)

·Εν+' d.ναιt. σeλ.
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μενον είς τον ποιμένα του ίκανοποιfi σκοποuς καl τέλη άλλοτρ(οuς
της χριστιανικης αόταπαρvήσεως καi. άyάττης. Διότι μεταΘάλλεται

τότε είς μισθωτόν.

Άλλα δουλεύων εlς το ποίμνιον δια yνησίας

και άvιδιοτελοί)ς άγάπης νά nραγματοποιfi τοuς λόγους τοϋ θείου
Παύλου: «έκαστος τι;> πλησίον άρεσκέτω είς το άyαθόν προς οt

κοδομήν»

( Ρωμ.

ιε'

2).

'Εάν δΕ. είναι έπαίσχυντος δ ποιμήν δ δί

ψuχος καί ίδιοτελής, δ δμοιάζων προς κλύδωνα θαλάσσης, άνεμι
ζόμενος και ρι nιζόμενος ώς αότος κ ατό: τοuς άπο τούς κατό: κό
σμον ίσχυροlις τοΟ ποιμνίου του πνέοντας άνέμους, άnεχθής καί
άποδόκιμος καθίσταται καί δ ποιμήν, δ δεσποτικώς όπερ το ποί
μνιον ύψων έαuτον καl άντιμετωπίζων το ποίμνιον οόχί ώς τήν δι'
ήν άπέθαvεν δ Χριστός ποίμνην, άλλ' όρδήν τινα καt άyέλην. Πο
λu περισσότερον οδτος είναι μισθωτός, άξίζων να όνομάζεται ού
χi. nοιμήν, άλλ' άγελάρχης. Έντεϋθεν κατανοεί τις, ποίον το lργον
τοίi ποιμένος καί κατό: τί ή άγάττη, καθ' fιν τοuτο δέον να διεξά

γηται, δΕ.ν γνωρίζει ορια έν ταϊς έκδηλώσεσι καί ταίς 'ftροσ'ftαθε(
αις αότflς. Πόσον δΕ. δύσκολον καθίσταται τό 'ftοιμαντικον Ιf.ργον,
κατανοεί τις οό μόνον έκ των άνωτέρω λεχθέντων, άλλα και λαμ
~άνων ύπ' δψιν τό γεγονός, Οτι πολλοί διάκονοι της Έκκλησ(ας

διαπρέψαντες έν τφ κηρύγματι η έν τft κατηχήσει η έν τfi λειτουρ
γίctι τών μυστηρίων, άπέτυχον οίκτρώς ώς 'ftοψένες καί έπίσκοποι

αότflς.

6.

Κατά τά είρημένα ή Ποιμαντική προτάσσουσα γενικήν τινα θεω

ρίαν, έν τfi δποίctι θά έκτίθενται κυρίως τα 'ftροσόντα, CΧτινα άτcα
ραιτήτως δέον νά περικοσμώσι τον 'ftΟtμένα τών ψυχών, έκτίθησι
το ύποκείμεvον αύτflς, διαιρουμέvη είς δύο μέρη, flτοι είς την Γε

νικήν Ποιμαvτικήν, ητις έκθέτει τό Ιf.ργον τοϋ 'ftΟψένος, το άναφε
ρόμενον είς δλόκληpον την ποίμνην ώς σύνολον λαμ~αvομέvην, και

τήν 'λτομικην Ποιμαvτικην την σχετιζομένην 'ftρος τό lf.ρyoν τοΟ
ποιμένος έπί ένός έκάστου των πιστών, συμφώνως και 'ftpός τούς
λόγους τοQ Παύλου ύττεvθυμίσαvτος είς τοuς έπισκό'ftους τt;ς Έ

φέσοu, δτι έ:ΠL «τριετίαv νύκτα καt ήμέραν ΟόΚ έ'ftαύσατο μετά: δα
κρύων vουθετών

7.

ένα

ε κ α σ τ ο ν» (Πράξ. κ'

31).

Πηγαί δt της Ποιμαvτικης πρωτίστως εtναι δ λόγος τοϋ θεοΟ,

δ έν τfi Γραφfi περιεχόμενος. Έφ' δσον 'Πρότυπον 'ftοιμένος ύ'Πi\ρ
ξεν αότός δ

•λρχιποίμην,

τοίς Είιαγγελίοις και ίδίctι

ή είκων αότοϋ ή διαζωyραφουμένη έν

ot

λόγοι τοΟ lδίοu, τούς ό'ftο(ους εi'ItE

χαρακτηρίζων έαuτόν ώς «τόν ποιμένα τον καλόν»

καt περιγpά

φωv την μέριμναν αότοΟ περί των ιδίων 'ftρο~άτων καί μάλιστα
οtοuδή'Ιtοτε. άπολωλότος έξ αότών, δέον να πρόκειται πάντοτε ώς
κανών καί ώς κάτοmρον,

πρός

συμμόρφωσιν

καί κατοmρισμόν

'ltαvtός γνησίου ττοιμένος, θέλοντος νά άρέσn είς τόν δν έκπροσω
'Ιtεί 'λρχι1τοίμενα. Αί ποιμαντικαl έξ άλλου έττιστολα(, Ιδιαιτέρως
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i) πρός Φιλήμονα έ'Ιtιστολή, καθώς καt δ έν ταίς Πράξεσι (κ '17-

38)

λόγος τοϋ Παύλου 'Ιtpός τούς έπισκόπους τfiς 'Εφέσου 'Παρέ

χουν 'Ιtλουσιώτατον

καl πολυτιμότατον ύλικόν, έκ τοΟ δ'Ιtοίου 'ltCiς

εuσυνε(δητος π9ιμi]ν καλείται νά διδ<Χσκηται καί νά 'Ιtαpαδειγματί
ζηται. Ή ίστορία έξ έτέρου, ή 'Ιtαpοuσιάζουσα μεγάλας φυσιογνω
μίας εtς τας προσωπικότητας των μεγάλων Πατέρων, tδί~ τοϋ Βα
σιλείου

καί τοϋ Χρυσοσrόμου,

αtτινες έξέμαξαν δσον οόδεlς άλ

λος τό ϋψιστον ίδανικόν,. τό δποϊον τελείως και άνεφίκτως ένεσάρ
κωσεν δ

•Αρχιποίμην,

ά'Ιtο<bαίνει άριστος των ποιμένων διδάσκαλος.

8. ΌΩς βοηθήματα δΕ: τfiς Ποιμαντικης, ~τις προδήλως ώς μάθη
μα της Πρακτικfiς θεολογίας είς ~ν συστηματικόν σUνολον έπισυν
αγαγόν τα έκ της ίστορίας και τijς πείρας μαθήματα, είναι έπι
στήμη νεωτέρα, έκ τfiς παλαιοτέρας έκκλησιαστικης γραμματείας,
άναγομένης ε(ς το προπαρασκευαστικόν στάδιον τfjς διαμορφώσε

ως της Ποιμαντικijς, θα έσημειοϋμεν τά έπόμενα:
Γρηγορίου τοϋ θεολόγου «λόγος άπολοyητικός της εtς Πόντον

φυγfiς» (Migne 35, 408), έν τί;) δποίct> δικαιολογείται οδτος διά την
μετά την χειροτονίαν αuτοϋ εις πρεσ~ύτερον φυγήν αότοϋ ε(ς τόν
Πόνrον παρουσιάζων τό ίJψος τijς ίερωσύνης καί χαρακτηρίζων τό

«άνθρ<ι:>πον άγειν», δπερ είναι τό ύποκείμενον και δ σκοπός της
Ποιμαντικης, ώς «τέχνην τεχνωv και έπιστήμην έπιστημων»
άνωτ.

425). Ίωάννου τοϋ
(Migne 48, 623 καl έξfiς),

Χρυσοστόμου

(ενe·

«Λόγοι περί tερωσύνης»

τούς δπο(ους άπηύθuνε πρός τόν φίλον

αότοΟ Βασίλειον δικαιολογούμ.ενος, διατ( αότός c:!c'lt'έφuyε τήν χει
ροτονίαv καl έv τοϊς δποίοις περιγράφει τό ϋψος τfiς ίερωσύνης

και τάς βαθείας εόθύνας τοΟ άναλαμ~άνοντος αότήν. Γρηγορίου τοϋ
Νύσσης; «Έπιστολή

κανονική πρός Λητόϊον έπίσκοπον Μελιτινf1ς»

(Migne 45, 221). •Αμ<bροσίου

(

Μεδιολάνων,

De officiis clericorwn

περί των καθηκόντων των κληρικων), fνθα είς τρία βι~λία έξα(

ρεται

fJ

ίερωσύνη κατά τρόπον μή ύπολειπόμενον τfjς θερμότητας

καl εόγλωττ(ας,

μεθ' ~ς καί δ Χρυσόστομος περιγράφει έν τοϊς

μνημονευθεϊσι λόγοις αύτοϋ τό ϋψος καί τά καθήκοντα τοϋ ποι

μένος· Λέοντος τοϋ μεγάλου

Dc Pastorali cura (

περί τfiς ποιμαν

τικfiς φροντίδος) καθώς καί Γρηγορίου τοϋ μεγάλου πάιtα Ρώμης

l.iber regulae pastoralis

(=βι<bλίον ποιμαντικοϋ κανόνος). Τό τελευ

ταίον τοϋτο έργον θεωρείται ώς σποuδαιότατον βοήθημα τijς Ποι
μαντικης. Διαπραyματεuόμενον περl

των

άναγκαιούντων εtς τόν

κληρικόν προσόντων και τοϋ βίου, τόv δποίοv δέον νά διάyη δ λει
tουργός τfjς Έκκλησίας· καθώς καί περl τf1ς διδασκαλίας, ~τις
δέον να παρέχεται είς τά διαφόρων τάξεων καί καταστάσεων πρόσω

πα, έν τέλει δΕ καt περl τών διαφόρων έλαττωμάτων καί κακιων

και tδ(<it της ύπερηφανείας, μετεφράσθη ζωνrος Ι!τι τοΟ Γρηγορ(ου
και εtς τήν έλληνικήν, ε{τα δέ είς τήν άγγλοσαξωνικήν και fτυ
χε μεγάλης χρήσεως κατά τόν μεσα(ωνα μεταξύ των κληρικων.
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{t 636)

τό ftργον αότοΟ

De sacerdotum in Ecclesia officio,

τό δποίον

δέν στερείται μέν σοeαρότητος, δΕν ύπερέeαλεν δμως τό Ι!.ργον τοϋ
Γρηγορ(οu. Παράδειγμα δέ άποστολικης μερίμνης, προeαλλομένης
είς μίμησιν καί ύπό παντός ποιμένος της έκκλησίας διέσωσεν εις

ήμάς Κλήμης δ 'Αλεξανδρεuς έν τ<f) Ι!.ργφ αότοΟ, Τίς δ σωζόμενος
πλούσιος, ό:φηγούμενος πως δ 'Ιωάννης δ

Εύαγγελιστης δραμών

πρός τό ληστρικόν αότοΟ κρuσφήγετον έπανήγαyεν έκεϊθεν τον εις
ληστρικόν β(ον έξολισθήσαντα νέον, τόν άποξενώσαντα έαuτόv 'tflς

φροντιδος καί έπιeλέψεως τοΟ έπισκόπου, εις τόv δττοίον δ

'I ωάννης

εtχεν έμπιστεuθij αότόν.

9. Ώς τrρός δέ την νεωτέραν ίστορίαν της Ποιμαντικης, διά την
έκ της περί αύτήν σuγγραφικης κινήσεως έν τfi Δύσει, θά έσημει
οϋμ.εν, δτι καί πρΟ τοΟ

Schleiermacher

διεττραγματεύθησαν ικανοί

uλην ό:ναφερομ.ένην είς τήν Ποιμαντικήν, μεταξu δέ αύτών άξιομνη
μόνευτοι τuγχάνουσιν δ

R. W. Evans

συγγράψας τό έν ~τει

1844
«The Bishopric of Souls»·
δ J. W. Burgon (Α. Treatise of the Pastoral office 1864) · ό J. Blunt
(The Parish Prίest τrέμτττη έκδοσις 1869) · δ W. Walsham How Pastor in Parochia .δημοσιευθέν καi είς δεκάτην ~κδοσιν και ciλλοι.
Έν τfi μετά τόν θάνατον αύτοϋ δημοσιευθείση (1850) Πρακτικfi θε
ολογί~ τοΟ Schleiermacher δύο κεφάλαια αύτη ς, τά έπι γραφόμενα
«Pastoralklugkeίt» καΙ. «Kirchenregiment» ύπflρξαν μεγάλης στrουδαι
είς τρίτην έκδοσιν δημοσιευθέν έργον αύτοΟ

ότητος, καθορίσαντα σαφώς την άρμόζουσαv εtς την Ποιμαντικην

θέσιν έν τψ κλάδφ της Πρακτικfjς · θεολογ(ας. ·Έκτοτε πaσαι αl
περί

Πρακτικης

θεολογίας

Pabner, Vinet, van Oosterzee

συγγραφα(, ώς τοu

Ebrard, Harms,

καί π<Χσαι αι νεώτεραι 1tεριλαμ~άνουσι

καΙ. την Ποιμαντικήν, διατrραyματευόμεναι ταύτην ώς εν των έπί
μέρους μαθημάτων τοΟ ΠρακτικοΟ κλάδου. Εtδικa δέ συγγράμμα
τα ύ1τό την έ1τιγραφην
δ Α.

F. C. Wilmar,

δ

Lehrbuch der Pastoraltheologie έδημοσ(εuσαν
ΑΙ. Schweitzer, δ Ph. D. Burk, δ Kίibel και εί

τις αλ.λος.

10.

Έκ τών είς την έλληνικJιν δημοσιευθέντων νεωτέρων lργων

aξιομνημόνευτα τυγχάνουσι:

ΤοΟ Μεθοδίου Άνθρακίτου έργοv .. έπιγραφόμενον «ΒοσκΟς λογι

κών προ6άτων, ~τοι 1τερt τοu καθήκοντος τ<f} πνεuματικ<f} ποιμένι,

καί ττώς δεϊ ττοιμαίνειν τό έμ1rιστευθέν αύτ<f> λογικόν πο(μνιον»· τοΟ
'Αδαμαντίου Κοραη δ

«'I ερατικός

συνέκδημος», ~το ι ή εΙδικώς πρός

μόρφωσιν μάλιστα των ίερέων έρμηνε(α των τριών ποιμαντικών έ

ττιστολών τοΟ Παύλου· τοΟ διδάξαντος τό μάθημα τοϋτο είς την
έν 'Αθήναις θεολογική ν Σ χολήν Νικηφόρου

Καλογερα τό φέρον

την έττιyραφJιν «Ή Ποιμαντική» ~ργον· τοϋ άοιδ(μοu Μητροnολιτοu
πρ. Πενrαπόλεως καt διευθuντοu της

Ριζαρε(οu

Σχολης, έσχάτως

δ' ανακηρυχθέντος άγ(οu Νεκταρίου, «Μάθημα Ποιμαντικflς»· τοϋ

&ειμνήστου ·Αρχιε-πισκόπου
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·Αθηνών Χρυσοστόμου

Παπαδοποuλου

τό «Περι tερωσύνης» ~ρyον· τοΟ &οιδιμου Μιχαήλ Κωνσταντινίδου,

&ρχιεπισκόπου Άμερικfjς

6

«'Ιερεύς»' τοΟ

Σπυρίδωνος Μακpη

1J

«'Επίτομος Ποιμαντική»' καί τοG &ρχιμ. Ίωάν. Πατταδοπούλου, Δι

ευθυντοG τfjς θεολοyικfjς Σ χολfjς Βοστώνης fι «Ποιμαντική».
ΤοσαΟτα καί -περι τοϋ μαθήματος της Ποιμαντικfjς.

6.

•Αλc.εvη.κή f) "ΙεQιιnοα-ιολική.

1.

Ή Χριστιανικη 'Αλιευτική εtναι τό μάθημα έκείνο, τό διαττρα

γματευόμενον τήν θεωρ(αν τοϋ ~ργου τfjς 'Εκκλησίας, τοϋ διεξαγο
μένου όπ' αότfjς τrρός έπέκτασιν τοG Χριστιανισμοϋ μεταξύ κυρ(ως

των μήπω έκχριστιανισθέντων έθνών, &λλά και μεταξu &νθρώπων,
οtτινες, καίπερ έν τfi νηπιακfi fιλικί~ των βατττισθέντες, -π:αρέμειναν
ξένοι καl &λλότριοι -πρός τήν χριστιανικήν -ποίμνην.

2.

Ή χριστιανική πίστις, παρατηρεί

6 Rabiger ( 27 ),

δΕν εtναι μό

νον ζωή έν Χριστφ, άλλά συγχρόνως καl δράσις έν τφ Πνεύματι
τ4> κατCΧ1t'εμφθέντι είς την 'Εκκλησίαν &πό θεοϋ διά τοϋ Χριστοϋ.

Καl ώς μέv ζωή έv Χριστφ διά τοϋ κοινού συναισθήματος τοϋ 'Ιtρο
ερχομένου έκ τf\ς ζωf\ς ταύτης, καθως και διά της όργανώσεως
της λατρείας, τοϋ κηρύγματος, τfjς λατρείας και των λοιπών έκδη

λώσεων τfjς έσωτερικf\ς ταύτης ζωJϊς της ~ 'Εκκλησία &παύστως

έ.νερyεϊ 'ΠpΟς ο(κοδομήν και περαιτέρω &νίιψωσιν καt ήθικήν 't'ε
λειοπο(ησιν των λαών, των έν κοινων(<ίt πρός αύτf)ν διατελούντων
καl ένταχθέντων διά τf\ς είλικρινοϋς πίστεως αύτών πρός τόν 'Αρχι

ποίμενα Χριστόν ε(ς τήν ·πνευματικην αύτοΟ αύλήν καί συναποτε
λούντων τήν τrνευματικην ποίμνην αύτοG. Άλλ' έκτός τfjς ζωοyο
νουμένης ό-πό τοG Ά yίου Πνεύματος έ.σωτερικijς ζωijς αότi]ς ταύ

της, ~ 'Εκκλησία ~χει καl ~τερον τομέα έξωτερικijς. δράσεως, κα
τατεινούσης, tνα έλκυσθώσιν είς τόν ίερόν και έξαγιαστικόν περί

~ολον αύτf\ς καl αί μήττω έκχριστιανισθεϊσαι φυλαl τοϋ κόσμου, συμ
φώνως τrρός την ρητην παραyyελίαν τοϋ ·ι δρuτοϋ αύτijς, την πρός
τοuς μαθητάς αύτοί) όλίyον πρό της 'Αναλήψεως αότοϋ &ττευθυνθεϊ

σαν, δτrως μαθητεύσωσι πάντα τά ~θνη (Ματθ. κη ι

19)

καί δττως

πορευόμενοι· είς τόν κόσμον ιbαντα κηρύξωσι τό Εύαγyέλιον αύ

τοϋ «πάση τft κτ(σει»

( Μάρ κ.

ιστ ι

15) .

Οδτως έκ τijς προκU'Π'tούσης

&πό της ρητijς ταύτης έντολijς · τοϋ Κυρίου όττοχρεώσεως και δρά
σεως της Έκκλησιας καl έκ τi]ς πείρας τήν 6πο(αν παρέχει ή πρός

τά tξω αδτη

ιεραττοστολική δράσις τfjς Έκκλησ(ας, γεννάται 't'ό

σχετιζόμενοv τόσον τrρός την Ποιμαντικήν, δσον και πρός την Κα
11 ·ιεpαttοστολικijς.

τηχητικην μάθημα της Άλιευτικης

(97)

~ν.

loy.

σ!λ. ~to_
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3.

Ό δρος Άλιευτικη ύπενθυμίζων τοός λόγους τοΟ Κυρίου πρός

τούς πρώτους κληθέντας, ίνα &κολουθήσωσιν αύτόν, &ποστόλους,

«δεΟτε όπίσω μου καί ποιήσω όμάς άλιεϊς &νθρώπων»

19),

(Ματθ. ε'

παρουσιάζεται G>ς έκφραστικώτερος καt προσφυέστερος πρός

δήλωσιν τοΟ μαθήματος, τοΟ άφορ&ντος είς τήν θεωρίαν της δράσε

ως καi. τοΟ ~ργου τ.ijς 'Εκκλησίας, τοΟ ένεργουμένου 1tp0ς dνέλκυ
σιν έκ της θαλάσσης των άγνοούντων τόν Χριστόν είδωλολατρικων
λαών και '!tρός ένσωμάτωσιν αuτων ε[ς τήν αuλfιν των λογικών
προ~άτων τοi) Άρχιποίμενος. Προσετέθησαν όπο των διαιτραyμα
τευσαμένων την θεωρίαν ταύτη ν και

δροι 'Αποστολική, Κηρυκική,

ol

Εύαyyελιστική. Καl δτι μέν ~χει σχέσιν άμεσον ή δράσις αθτη της
'Εκκλησίας πρός τό ερyον των 'Αποστόλων, τό άσκηθέν όπ· αότών
1tρός διάδοσιν τfjς νέας πίστεως άνό: τόν είδωλολατρικόν κόσμον,
ουδείς δ άντιλέyων. ·Ότι δμως καi οί

•Απόστολοι

άπετέλεσαν tδί

αν καί &ναντικατάστατον τάξιν καi. άξίωμα έν τft Έκκλησί~, και
τοΟτο εΙναι προφανές. Έντεϋθεν και

ol

νΟν, άλλά καί γενικώς οί

μετό: τούς Άποστόλους διεξαyαyόντες καt συνεχίζοντες τό ~ρy,ον
τοΟτο δέν σημαίνονται διό: τοϋ όνόματος ·Απόστολοι, άλλά διά τοΟ

δροο ίεραπόστολοι. Διά τοΟτο καί

fJ

πρός το έργον αύτων ένδια

τρί~ουσα θεωρία θό: ήδύνατο μέν να κληθfi ·ιεραποστολική, οόχί
δμως καί 'Αποστολική. •Ωσαύτως καί ώς πρός τούς δρους Κηρυ

κική καί Εόαyyελιστική θά ήδύνατο νά 1tαpατηρηθfi, δτι αi λέξεις
κήρυγμα και εάryyελισμός έκφράζουσιν έννο(ας yενικωτέρας, κα

τα τό:ς δποίας δέν δηλοΟται ή πρός μόνον τοuς fξω τοΟ έκκλησια
στικοΟ περι~όλου παρεχομένη διδασκαλία, άλλά και ή -rtρός τούς

έν τft μάνδρcr της Έκκλησίας διδακτικη ένέ.ρyεια. Έπί πλέον δέ ή

'Αλιευτική ~ ·ι εραττοστολική έκτός τοΟ κηρόyματος περιλαμ~άνει
καί εόρυτέ.ραν δρ<Χσιν τοΟ ·ι εραιτοστόλου, καλουμένου δχι μόνον να
εύαyyελισθfi έκείνους «οΙς οόκ ό:νηyyέλη mpί αότοί>», άλλa καί να

προπαρασκευάσn τό ~δαφος πρός όποδοχήν τοΟ Εόαγyελίου καl να
όρyαvώσn εtτα είς έκκλησιαστικήν κοινότητα καί ένιαίον σόνολον
τούς ύπ' αότοΟ έλκυομένους βαπτίζων, συνδέων 1tρός άλλήλους, δ
δηyών είς κοινωνίαν των μυστηρίων καί άσκων
σκευήν, είτα δέ

καί έμπέδωσιν

των έ1tιτυχιών

'JtcXV

τό -rtρός -rtαρα

αότοϋ ποιμανrικόν

ερyον.

4.• Αλλ'

έκτός των άyνοούντων δλως τό Εόαγγέλιον τοϋ ΧριστοΟ

έθνικων καί εtδωλολατρων, είς τοός δποοίυς διά -rtρώτην φοpαν πρό

κειται να κηρυχθfi τοίΥτο, ύπάρχει και ltλλη τις τάξις άνθρώ-rtων βε
~απτισμένων μέν, οίτινες δμως δντες θύματα της δλονέν έπιτεινο

μ.ένης θρησκευτικfjς άδιαφορίας καί της όλιστικης καί ξένης προς

πνευματικa καl άνώτερα ίδεώδη ζωης, δια8ιοϋσι μέv έν χώραις χρι
στιαvικαϊς καί φέρουσι τό δνομα τοΟ ΧριστιανοΟ, 1tpάγματι δμως
καί κατ' οόσίαν είναι άλλότριοι τοu ΧριστοΟ καί ζωσιν ~ξω της 'Jtο(

μ:vης αύτοΟ, καίπερ μετa Χριστιανών άναστρεφόμενοι και συνδιά-

-393yοντες. Τούτους έκάλεσαν διό: την άλλοτρ(ωσιν αότ&ν ταύτην ά11:ό
της χριστιανικfiς αόλης «νεοεθνικούς» (neopaϊens) καt «fιμι~ε~αmι
σμένους»

( demi baptises) ( 2R)

η «βε~α'Πτισμένους ά~αm{στους». Καt

'!tpός αότοuς λοιπόν συνδέεται άμέσως τό ~ρyον «Της 'Ιεpα'Ποστο

λijς». Καί θά ~δόνατο μεν νά καθορισθfi τό ~ρyον τοΟτο ώς άvηκον
είς τό 'Πεδίον της Ποιμαντικης, έφ• δσον διεξάγεται εtς τον έσωτερι

κόν περί~ολον της Έκκλησ!ας και δέν εtναι ξένον τφός τήν φρον
τίδα, τήν δποίαν δέον νό: λαμ~άνωσιν οί έν ήj Έκκλησί~ 'Ποιμένες
διά τό: άπολωλότα τφό~ατα. Εtναι δμως έξ άλλου έμφανές, δτι κατά
τό 'Πλε'tστον τά 'Πρό~ατα ταGτα παρουcηάζονται άτφόσιτα 'Πρός τοuς

λειτουρyοuς της Έκκλησίας, αtσθανόμενα ά'Jtέχθειαν καl άποστρο
φήν πρός αύrοός. ΈντεGθεν ένδείκνυται fι όρyάνωσις καί είδικijς
τινος ίεραποστολijς, την δποίαν καλοϋνται όπό τήν άπωτέραν φρον
τίδα των λειτουρyων νά διεξάyωσι μάλλον οί λα'(κοί, αuτοί έρχό~
μενοι είς άμεσοv σχέσιν καί έπαφην πρός τοuς ά'Jtολωλότας τούτους
άδελφοός των. Οδτως fι lεραποστολικη ένέρyεια της Έκκλησίας δι
ακρίνεται είς την έσωτερικην lερα'!tοστολήv

Mission) καί είς
reign Mission) .

(innere Mission fι
(Outer Mission

την έξωτερικi]ν ίεραποστολήν

Hoιnc
η

Fo-

11
5.

Καί ώς πρός μέν την έσωτερικην ίεραnοστολήν, αδτη 'Παρουσι

άζεται τοσοGτον άναyκαιοτέρα καί τοσοGτο μάλλον έκζητοGσα τήν

'Προς αuτην κινητοποίησιν καί δσψ τό δυνατόν περισσοτέρων λα'ίκων
πιστων, δσον κατά τηv σόyχρονον έποχήν διεξάγεται αϋτη καί μά
λιστα διά παρομοίων μεθόδων όπό τών άντιθέτων τφός τόν Χριστια

νισμόν ρευμάτων πρΟς διάδοσιv των [δεών τοG ίστορικοϋ όλισμοϋ,

των κρατουσών είς τc:Χ δλοκληρωτικά κράτη. Οδτως έν τfi Κίνc.τ πάν
τες οί έκε'tθεν έκδιωχθέντες Χριστιανοί ·ιεραπόστολοι βε~αιοGν, δτι

οί έκεί κομμουνισται άπο~λέποuν εις τό να κατακτήσουν τήν ψυχήν
έκάστου &τόμου δι· έντατικοϋ προσηλυτισμοί} και κατηχήσεως είς
τό:ς νέας άνατρε'Πτικό:ς tδέ.ας. Αότa τa παιδία καθίστανται τό άντι
κείμενον εiδους τινός πραyματικfjς κατηχήσεως, ύποχρεοόμενα άπό
fιλικίας εξ έτων

vc:X

της νέας πολιτικης.

άκολουθωσι σειρό:ν καθημερινών μαθημάτων

Ol

νέοι δέ μορφοϋνται εtς τό προσηλυτιστικόν

τοϋτο της όλεθρ(ας και φθοροποιοG καl ύπό τών 1<.ομμουνιστων άπο
καλοuμένης [εραποστολijς διά σuστηματικfjς σπουδfjς καΙ. προοδεu
τικfjς άyωyης και παιδεόσεως, l.Sστε νά καθ(σταvται {καvοl πρός

διάδοσιν των νέων ίδε&ν. Καt &φοG διέλθουν

ot

~φη~οι πάντα τά

στάδια της κομμουνιστικfjς ταύτης κατηχήσεως άvΟ: δύο διασκοpπ(

ζονται εις τά πλέον μεμακρυσμένα χωρία πρός μετάδοσιν τfiς νέας
αότων π(στεως και διακήρυξιν των καινών δαιμον(ων( 28 ).

(28) Leon- Joseph Suenens, L. Eglise.en etat de mission (1965), σελ. 7 ·
Suenens lν-D' άνωτ. σελ. 18·19.

(29)
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6. 'Εξ έτέρου τονίζεται (διαιτέρως ώς προΟττόθεσις της yενικωτέ
ρας ταύτης tεραττοοτολfjς, τfjς διά σuμμετοχfjς τοϋ λαοG διεξαyομέ
νης, δτι, έφ' οοον και ο{ έπί μέρους ττιστοt εtναι μέλη τοϋ σώματος

τοϋ Χριστοϋ, τό δττοίον εΙναι καt πρέττει νά εΙναι πάντοτε ζών, όφε(
λουν καί εtς ~καστος τούτων νά εtναι ζών και να έκδηλοί την ζωην
αύτοG ταύτην. Πάν μέλος έν οίφδήποτε ζώντι όρyανισμ4> καταδικα
ζόμενον εtς άκινησ(αv καί άδράvειαv άτροφεί, έκφυλ(ζεται καi έν

τέλει vεκροGται. ΟΟτω και πάν μέλος τοG μυστικοG σώματος τοϋ
Χριστοί>, μή κινητοποιούμενον καt μή

συμμετέχον της ένερyοG έν

τfi Έκκλησ(<ίt δράσεως, κινδυνεύει νά chtoψι>γfi, έvit) τοόναντ(ον ένι

σχύεται καl αόξάνει

6

ζfjλος αότοϋ διά της έν τfi έσωτερικft lεραπο

στολfi dσκήσεως τfjς πρός τά άπολωλότα πρό~ατα τοϋ ΧριστοG ά
yάπης καί φιλαδελφίας αίιτοG. ΈντεΟθεν δέον νά κατα~άλληται ύπό

τών ποιμένων ττροσπάθεια, tνα ώς οtόν τε 'Π'ερισσότερα πρό~ατα της
ττο{μνης αύτών σuμμετέχωσιν είς τό έργον της έσωτερικijς tεραπο

cm·

στολijς. Εις τοϋτο δέ έστράφη

αότών τών άρχων τοΟ αιώνος ~

μών ιδιαιτέρως τό ένδιαφέρον και ~ σπουδfι και αότης τfjς ρωμαιο-

καθολικης 'Εκκλησίας, έττειγομένης ίνα κινητοποιήση την δλην 'Εκ
κλησίαν μετά τών λειτουργών και των λαϊκών μελών αότfjς, άνδρών

και γυναικών είς κατάστασιν ίεραποστολfjς. Οδτως δ
Πίος

I'

μeν πάπας

είς σuνέλευσίν τινα καρδιναλ[ων διεκήρυξεν, δτι «τό άναy

καιότατον σήμερον εtναι νά ~χωμεν είς πάσαν ένορ[αν δμ(λους ένα
ρέτων λαϊκών, πεφωτισμένων, d'Π'οφασιστικών, θαρραλέων, άληθι
vών άποστόλων». ·ο δέ Πίος

I Α'

έ~ε!α[ωσεν, δτι cοί πρώτοι ά-rτό

στολοι των έρyατών θά εtναι οι έρyό:rαι». Καί δ πρό τινος άποθα

νων Πίος

I Β'

έτόνισε την άνάyκην «ίνα είς τά έρyοστάσια, είς τά

σχολεία, ύπάρχουν άνθρωποι, οtτιvες νά άσκοϋν τό άποστολικόν έρ
γον ού μόνον διά τijς παρουσίας των άλλά και διά της δράσεώς
των( 30 ). Είς την Βοϋλλαν δ' αύτοϋ

δτι

«~

cSumtni pontificatus»

είς την άττοστολικην ίεραρχικην

διεκήρυξεν,

δράσιν πολU'frληθής και

ύπό διακαο0ς ζήλου και yεννα[ας dψοσιώσεως έμ'frVευσμέvη 'Π'Ο·
λυάριθμος

συμμετοχη

τών

ηθός

~ργοu

ιερέων

τοϋ

ναιττύξεως,

των

έττιτρεττούσας

λαϊκών
τάς

καί

καταφαίνεται
d'Π'οκαλύπτει

ώραιοτέρας

πολύτιμος
δυνατότητας

έλπ(δας».

Ή

βο

d:-

σuμμε

τοχη αδτη «σuμττληροί καί άναττληροϊ εότυχώς τάς συχνάκις παρεμ
ττοδιζομέvας καί άνε1tαρκείς ίερατικάς ένερyε(ας. Φάλαyξ Ι!νθερ
μος άvδρ&ν και γυναικών άφιερώνουν δλην την θερμότητα τfjς ψu
χης των είς τά Ι!ρyα τijς θείας άττοστολf\ς πρός έπαναφοράν εις τόν

Χριστόν των άττοσπασθεισων άττ' αύτοϋ λαiκών μαζών:.. cΕις άττά
σας τάς κοινωνικάς τάξεις, εις δλας τάς κατηyορ(ας, εtς δλας τάς

δμάδας ~ μετά τοϋ ιερατείου σuvερyασ(α αδτη τοϋ λαiκοϋ στοιχε(ου
φανερώνει ττολυτ(μοuς ένερyείας:.. cΌ ά-rτοστολικός δέ οδτος άθλος

(30) Suenens lv-&• άνω'f. σfλ. 102 -104.

.

-395έπιτελούμενος συμφώνως προς τό πνεύμα της 'Εκκλησίας χειροτο
νεί: καί άνα~ι~άζει, ο()τως είπεϊν, τον λα'ίκόν εις λειτουρyόν τοΟ
Χριστοϋ».

7.

Προδήλως δμως καί τό διά των λαϊκων διεξαyόμενον τοΟτο

iΞργον της έσωτερικfις (εραποστολfις εtναι έπέκτασίς τις, διά βοη
eων τοί) ποιμένος διεξαγομένη τοϋ ποιμαντικοί} ιρyου, περί τό δ

ποίον

άσχολεϊται

πρός την

~ Ποιμαντική.

'I ερcrιτοστολικήν,

Κατά τοϊπο δέ μόνον σχετ(ζεται

καθόσον άφορ{Χ είς άπεξενωμένους τοϋ

Χριστοί) και άyνοοϋντας αύτόν, προς τοuς όποίους δέν δύναται νά

fλθn εlς άμεσον έπαφήν δ ποιμήν. 'Εξαρτάται δμως έκ τοΟ ποιμέ

νος, παρα τοΟ δτrο(οu καl πρέπει νά έκπορεύωνται τά νήματα, δι' ών
eα κρατfiται συνδεδεμένος πρός αύτόν δ διεξάγων τοΟτο λαϊκός,
άπαραιτήτως δέ πρός τόν ποιμένα δέον νά κcχταλήγn τό eργον τοΟ

το τοίJι λαϊκοϋ. 'Εκ τούτου δμως δέν ~1tεται, δτι οι λα'ίκοi βοηθοι
τοί) ποιμένος και συνεργοί αύτοϋ εις τό έργον της έσωτερικης tερα
ποστολfjς ένδε(κνuται να μετα<6άλλωνται εις ένεργούμεvα και τυ

φλα δργανα

αύτοϋ,

έστερημέvα

καθώς ό της Malίnes καρδινάλιος

οιασδή'ffΟτε πρωτο6ουλίας. Και

Suenens( 31 )

γράφει, δ ρόλος τοϋ

λαϊκού εlvαι μεν δμοιος πρός τόν τοο Βαιττιστοϋ ·ι ωάννου, καθ' δ
σον έξομαλύνονται δι' αύτοϋ αί δδοί και αίρονται τά έμ1τόδια διά
την δρiiσιν τοΟ ποιμέvος, δστις έν τέλει θά έ1tισφραy(ζη τό ύπό τοϋ

λα'ίκοQι έπιτευχθέν f!ργον, άλλά συγχρόνως εtναι καi ρόλος συνερ
γασ(ας, άπό τήν δποίαν δέν ένδείκνυται κατ' οόδένα λόγον νά ά1tο
κλε(ωνται αι τrρωτο6ουλ(αι, άλλ' δλως τοόναντ(ον 'Πρέπει νά άξιο
τrοιοϋvται αδται

προσψuως. 'Όσ'f' περισσότερον d1τομακρυνόμεθα

έκ τοϋ καθαρώς θρησκευτικοί} πεδ(ου, ίνα εlσέλθωμεν είς τό κοσμι
κόv, τό περιλαμ6άνον τούς άποξενωμέvους ά'Ιtό τοu Χριστοί}, τόσ'f'

περισσότερον δ λαϊκός δύναται και όφείλει νά άναλαμ6άνyι τήν πρω
το6οuλίαν, μέχρι σημείου ώστε νά περιέpχηται αδτη dποκλειστικώς

είς αότόv. 'Όπως ~ κλfισις τοG ίερέως δέ~ εtναι νά 1tροσεύχηται άντί

των λαϊκων ά'Ιtαλλάσσων αύτοuc; τοϋ καθήκοντος της 1τροσευχης,
άλλ' tι κλfjσις του εtναι νά 1tροσεύχηται έ1tι κεφαλi)ς αότών, οδτως
όφείλει να έπιτελfi καί τό άποστολικόν f!ργον οόχί Wτικαθιστών τούς
λα'ίκοός, άλλ' έπι κεφαλfjς αύτων. Εlναι άπαρα(τητον δ 1τοιμήν νά

μη καταλήγn εtς αόταρχισμόν καί νά άνθ(στcχται εlς τόν 1τειpασμόν
τοϋ να γ(νωνται δλα δι' έαυτοϋ ύπό τήν πρόφασιν, δτι μόνον οΟτω

θά γίνοw ταχύτερον καl καλύτερον. Πρέπει νά yνωρ(ζn νά έμmιέn,

άλλά συγχρόνως και νά έξαφαvίζεται. και μέ όλίγας λέξεις '!τρέ
πει να γνωp(ζn νά ε{ναι αύτός ΤΟ πάν, άλλa καί νά μή ε{ναι τ{'ΙtΟτε.

Ποιμήν έξουσιαστικως καί αόταρχικως φερόμενος συντελεί εlς τό
να καταρρέn cbt' αύτfις της βάσεως 1tάσα δυνατότης συνεργασίας.
·Α ναμφιβόλως δ f!λεγχος εtναι ά1tαραίτητος. 'Αλλά τό lλέyχειν έν

(31)

·Ενδο' άνωτ. σελ.

91 -94.

-396τrροκειμέ~ δέν σημαίνει τrεριορ(ζειν καί τrικραίνειν, άλλά διεγεί
ρειν, κατευθύνειν, προωθεϊν. Έλέyχειν δέν σημαίνει ύποκαθιστaν,

άλλά. τούνανr(ον εtνο:ι ~ τέχνη οόχί τοϋ νά πράτηι δ ποιμην αύτός
τά πάντα, άλλά νά όποκινfj τοίJς dλλοος vά πράξουν

ot

<iλλοι αότα

μετα τijς ιδίας του lκαστος πρωτο~ουλίας.

8.

Ώς πρός δέ τόν τρότrον καt τας μεθόδους τijς έν τft ισωτερικfi

ίερcrπ:οστολfi δράσεως, δτιως άπαν τό Ποιμαvτικόν Ι!:ργον, οδτω καt
τήν δρciσιν αότi)ν δέον νά διατινέη καΙ. νά κιvητοποιfi

fJ

άyώτη. Δtν

πρέπει νά λησμονώμεν, δτι εις τα άιτ'ολωλότα πρό~ατα θά έπιδρά

σωμεν άποτελεσματικώς, έάν τα πλησιάσωμεν εtς την δυστυχίαν,
τcΧς δοκιμασίας, τάς ο(ασδήποτε άνάyκας αότών καl έτrιδείξωμεν ε(ς

αύτα δχι άπλfjν τινο: συμπάθειο:ν, άλλ' έκδηλον και είλικριvη d-γά
τιην, δι' Ιfργων και έμπράκτως άσκουμέvην. Οδτω νοσοκόμοι καί
ίατροί συμμετέχοντες tν τφ tερο:τrοστολικφ Ιfργφ σημειοϋσι θαυμα

στάς έπιδράσεις καl έτrιτυyχάνουσιν οόχί σπανίως άνελπίστοuς έπι

στροφάς. 'Επισκέψεις γυναικών εις τρώyλας καί όπόγεια, lSπου tι
δυστυχία κυριαρχεί μαστ(ζουσα άστέγους καt κακώς διαιτωμένας
όπάρξεις, η είς οίκους πένθους πρός παρηγορ(αν καl ifλλην dνα
κούφισιν η εις φυλακάς πρός έκδήλωσιν στορ-yίiς εtc; τούς άm>κλή
ρους τijc; κοινωνίας η

εις 4σuλα άνιάτων πρός δημιουρy(αν, (στω

καί δι' όλίyας ώρας, άτμοσφαίρας ειρήνης, δέν εtναι δυνατόν παρα
νό: Ιfχωσι σπουδαία cbτοτελέσματα έπί των δοκιμαζομένων καί ά

yνοούντων τόν Κύριον πλασμάτων. Φιλανθρωπικαl κινήσεις οtαιδή
ποτε καί πρός οίκονομικην άκόμη βοήθειαν των στερουμένων των
πρός τό ζftν άναγκα(ων

f\

προς διευκόλυνσιν των εις οιανδήποτε

δυσκολίαν διατελούντων δtν εtναι δυνατόν vά μt) όπο~οηθώσι σο
Gαρώς τόν ltρyoν τijς tερατrοστολης. Σ υμπεριφορ<Χ εόγενής, φιλό
φρων, φιλάδελφος πρός τοίJς συντρόφους και συναδέλφους έν οtφ

δήποτε έπαγyέλματι και lfρyφ, ή έντός των όρ(ων τοϋ λογικοϋ
καί τοΟ δικαίου έπιδεικννομέvη πρός αότούς άλληλεγγύη, δημι
ουργεί εόμενij διάθεσιν καί έμπιστοσύνην, ~τις έν δεδομένη εόκαι
ρί~ θά cbτοδώση τούς καρπούς της. Διαλέξεις άrτολοyητικαt

νωνικαt Ιfχουσι βέ~αια ώρισμένον τό άκροατήριόν των.

f\

κοι

Εύσε~είς

έπαyγελματίαι η έπιχειρηματίαι η έργάται δύνανται νά παρασύ
ρουν είς άκρόασιν αότών και συναδέλφους έκ των όπό άδιαφορ(ας
άπεψuyμένων. Και έν όλ(γοις d-γάτιη όπό συνέσεως καl έν έπιγvώ
σει ζήλου καθοδηγουμέvη έν ταϊς ποικ(λαις καt είς διαφόρους πε

ριστάσεις έκδηλώσεσιν αuτης εtναι τό δραστικόν καί έλκυστικόν
δίκτυον έν τfi έσωτερικfi ιερcrπ:οστολfi.
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9.

Έό:ν tι θεωρία και τό fργον της έσωτερικfiς tεραποστολfjς συν

δέωνται, ώς είπομεν, πρός την Ποιμαντικήν, ή θεωρ(α και τό [ρ

yov

της έξωτερικflς tερατrοστολflς, τα άποτελοϋντα την κυρ(ως

•Α-

-397λιευτικην συνδέονται πρός την Κατηχητικfιν. Πράγματι·
ιnacl1cr προσήρτησε βραχείάν

(Theorie des Missionswesens)

τινα

θεωρίαν της

6 Schleier-

Ίεραποστολικης

εtς την διο:rτραyμάτευσιν της Κατηχη

τικης. ·Από των χρόνων δ' αύτ&ν

ft

•Αλιευτική, ύπό διάφορα όνό

ματα ('Αποστολική, Κηρυκική, Εύαγγελιστική) κατέλα~ε μόνιμον
θέσιν δχι μόνον εις τα σο~αρώτερα συγγράμματα της Έγκuκλοπαι
δείας της θεολογίας, τα ~κτοτε έκδοθέvrα, &λλα και εις τα κυριώτερα τών δημοσιευθέντων συστημάτων της Πρακτικης θεολογίας,
οtα τα τοϋ

Ebrard, Moll, Α. Schweizer, von Zezschwitz καί Th. Harnack,
Nitzsch έτήρησε σιγήν ώς πρός αότήν. Εtναι &ξιοση
μείωτον, δτι καt δ Ebrard τοποθετεί αύτήν μεταξύ της Κατηχήσε
ως καt τfjς Λειτουργικijς, δ δt Moll σuγκαταριθμεί αύτήν πρώτην
μόνον δέ δ

μεταξύ των παιδαγωγικών ~ργων τοϋ λειτουργού της Έκκλησ(ας
καt καθορίζει ταύτην ώς την θεωρίαν της έμφuτεύσεως νέας ζω
ης ( 32 ). Μεταξύ δε των μετά πληρ6τητος διατφαγματεuσαμένων την

•Αλιευτικήν 4ξιοι μνε(ας τuγχάνουσιν

von Zezschwitz,

b

όνομάσας αύτην Κηρυκικην

δστις εtς τό σύστημα αύτοϋ της Πρακτικης θεολο

y(ας διέγραψε θαυμάσιον σχεδιάγραμμα tεραποστολικης θεωρίας,
καθως καt ~

Ehrenfeuchter

εις τό άναφεpόμενον εις την Πρακτικην

θεολοy(αν fργον του διαπραγματεύεται την cέπισrήμην των ιερα
ποστολών» μετά μεγάλης πληρότητας .

.10.

•Η ·Αλιευτική δύναται να 1rροσλά!n εύρuτέραv

f\

στενοτέραv

~κτασιν. Εtς τήν πρώτην περ(mωσιν 1rεριλαμ~άvει εις την διαπρα
γμάτευσιν αότijς πciv δ,τι σχετ(ζεται μ.t τας ιερατιοστολάς, ~τοι την

ίδρuσιν αότών, την φύσιν των, την ιστορ(αν των, τάς συν&f)κας όφ'
tiς διεξήχθησαν, τας εις αότας παρασχεθείσας και d:ναyκαιούσας
βοηθε(ας, τας άvάyκας και d:παιτήσεις των, τά έπιτεύγματά των,

τάς προσδοκ(ας και έλπ{δας, τάς δπο(ας ώς πρός τό μέλλον παρέ
χουσι. Εις τήν περ(mωσιν αότην ή .Αλιευτική έκτείνεται έπι τοσού
τον, ~ε πολλοl συγγραφείς άκολοuθοϋνrες τούς όπό τοϋ

macher

Schleier-

όπαινιγμούς ώς πρός την θεωρ(αv των ιεραποστολών, έξέ

λα~ον ταύτην εις τα συστήματά των ώς ίδιον καl αότοτελη κλάδον.
Μεταξύ δέ αότών συγκαταλέγονται οι μνημονευθέντες καi. &νωτέ
ρω Α.

Schweizer, Moll, Ebrard, von Zezschwitz

καl

Harnack (33).

•Η

·Αλιευτική όπό τήν στενοτέραν αότης ~κτασιν, ότιό την δπο(αv καί
έντάσσεται εις τα μαθήματα τijς Πρακτικijς θεολογ(ας διαπραγμα

τεύεται τας tεραποστολcΧς μόνον καθ' δσον δ ποιμήν καl λειτουρ
γός τής Έκκλησ(ας εδρηται είς σχέσιν τινά πρός αιJτας καt λαμ
βάνει μέρος τι εtς ταύτας. Εtς την δεuτέραν ταύτην περ(πτωσιν ή

·Αλιευτική d:ποσκοπεί νά ένημερώση έπαρκώς τόν ποιμένα εtc; τό
~ρyον των {εραποστ6λων, να διεγε(ρn θερμόν τό !νδιαφέρον αό-

(32) Van Oosterzee 8\0&" άνω'r. σελ. 589.
(RS) Rίibiger lν6' άνω". II σελ. 411,

.
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δuνατόν σuμμετοχήν είς αότό.

11.

'Αλλά καt όπό τά τrεριωρισμένα ταΟτα δρια αότης ή ·Αλιεu·

τική, παρατηρεί δ

~νέχει άδιαμφισ~ητήτως μεyά·

van Oosterzee ( 34 )

λην σrrουδαιότητα. Τοϋτο δέ, διότι τό {ρyov των χριστιανικων ίε·

ροοτοστολών βασιζόμενον έτrt της ρητης τού Κυρ(ου έντολfjς άπο·
τελεί σποuδαίαν ότrοχρέωσιν της Έκκλησ(ας καΙ. άνεκτίμητον e.ιj.
λογ(αν δι' αύτήν, δταν έπιτυχώς, λελογισμένως καl δια πάσης θυ

σίας διεξάγn αύτό.

•ΕcΧν

δέ τrάς Χριστιανός έπι~άλλεται συμφώνως

πρός τήν έντολήν ταύτην τοϋ Κυρίου, τήν έκζητοϋσαν, ίνα τό ΕίJ.

αyγέλιον κηρuχθfi πάση τfi κτίσει, να ένδιαφέρεται δι' αύτό, πολύ
περισσότερον τrciς ποιμην εχει κα&ηκον να διατηρfi θερμόν τό ένδια·

φέρον τοϋτο καί νά σuμμετέχn είς αύrό είτε διεvερyών εισφοράς
τοϋ ποιμν(οu του άνταποκρινομένα<; πρός τaς ε[ς χρfjμα ΟΟ:πάvας

τοο ίερατrοστολικοϋ eργου, είτε καί έκλέγων έκ τών 'Πp~άτων αό
τοϋ καί παιδαγωγών καί έμπνέων

νέους

ιεραποστόλους, άμέσως

εις τό eργον τοϋτο έντασσομένους.

12.

'.Ως πρΟς δέ τό ύτrοκείμενον καί περιεχόμενον της •Αλιευτι·

κijς δπό τήν τrεριωρισμένην ταύτην μορφήν καί tfκτασίν της

ea 'Πα

ρετηροϋμεν, δτι εtναι ιhια'yκαίον αδτη νά ένημερώνn τόν σπουδα·
στην αιΠης ένθεν μέν περί τοϋ τ{ μέχρι τοϋδε έτrετεύχθη έ.ν τφ τrε·

δίφ της ίεροοτοστολικης δράσεως, ένθεν δέ "Περί τοϋ τ( δύναται καί
τί ένδε(κνυται νά yίvn είς τό μέλλον καί πώς τrρός έπ(τευξιν καί
έτrιτυχίj διεξαyωγην τούτου δέον νa Ι!:λθn έτr(κουρος ή Έκκλησία

καί τα μέλη αύτfις είς τό eργον τών εις ξένας χώρας έργαζομέ
νων ίεραιτοστόλων. 'Εν dλλαις λέξεσι περιληπτική τις fκθεσις καί
άνασκόπησις της ίστορίας των ιεραποστολών έξ ένός καί θεωρία

τrρός μόρφωσιν νέων ιεραποστόλων καί τrρός 'Πpομήθειαν τών πρός
θερα'Ιtείαν των <Χναyκών της ίερατrοστολης άrιοτελεί τό περιεχό
μενον της Άλιεuτικης.

13.

Καί ώς πρός μέν τήν ίστορίαν των ίεριχποσrολώv δέv 'Ιtpέτrει

να λησμοvfιται, δτι άρχ(ζει α()τη εύθύς άτrό της συστάσεως της Έκ·
κλησίας. Οί λόγοι δε τοϋ Κυρίου προς τούς εις τrεριοδε(αv άτιο:
σταλέντας μαθητάς Του, οι έν Ματθ. ι'

5-42

d:ποτελοϋσι τόν κα·

ταστατικόν κdl. αtωνίως ίσχύοντα χάρτην, τόν δτrοίον έτrι~άλλεται

καί 1tδ:ς μέν κήρυξ τοϋ Εύαyγελίου

va

τηρfi έπακρι~ώς. μάλιστα

δt πάς tερcrπόστολος. Περαιτέρω δέ έν τfi Κ. Δ. παρέχονται εις ή·

μδ:ς ύποδείγματα tεραποστολικίjς δράσεως, μάλιστα καί κατ· έξο·
χηv έν τφ προσώπ'tJ τοϋ Παύλου. τοϋ οόχί μόνον εις πολυμόχθους
τrορεtας καί άκατατrονήτους προσπαθείας δπο~ληθέντος, lως οδ ά·

yάy!\ τό Εύαyγέλιον εtς Ρώμην, άλλό: και διδάσκοντος τούς ίερα·
1τοσrόλοuς τούς τρόπους της διδασκαλίας τοϋ Εόαyyελίου, &λλως

-399μΕ.ν πρός τοuς έν ταίς σuναyωγαϊς ·ι ουδα(οuς λαλήσας, 4λ.λως &ε
πρός τοuς έθνικοuς και άλλως άπό τοϋ Άρε(ου Πάγου 11ρός τοuς
φιλοσοφοuντας

διαλεχθείς.

Ή

lστορικη

αδτη

άνασκότιησις

θa

ήδύνατο να yίνn είτε έθνογραφικώς έκτιθεμένου πώς εις τα διά

φορα έθνη εtσήχθη δ Χριστιανισμός, είτε χρονολογικώς διαιρου
μένης της

'I στορίας

της ίεραποστολfις εtς τρείς περιόδους, fΊτοι εις

την των 11ρώτων, των μέσων καί τών νεωτέρων χρόνων. Πάντως έν
τft ό:νασκοπήσει ταύτη δέον νά έκτ(θεται fι {ερατιοστολικη δράσις

τω ν

6: τ ό μ ω ν fΊτa.ι προσωπικοτήτων διακριθεισών εtς τό tερατιο

στολικόν eρyον(Παϋλος, Φίλι1t11ος, Στέφανος, Οuλφίλας, Φρουμέντι
ος, Βονιφάτιος, Πατρίκιος κλ11. μέχρι των νεωτέρων χρόνων)· ή ί ε
ρ α 11 ο σ τ ο λ ι κ ή

πρ

6 νο

ια

Έ κ κ λ η σ ι ω ν ('Εκκλησία Άντιο

χείας Πράξ.ιγ ι 1-3, Βυζαν. 'Εκκλησία, Ρωμ. 'Εκκλησία, Γαλλικανική

καί 'Ισπανική 'Εκκλησία, Ρωσικη 'Εκκλησία, κλπ.)καl ή ύπό δια
φό ρω ν
δράσις,

ίε ραποστολι κων
ή

κατα

τοuς

νεωτέρους

ό ργ ανώ σε ων
κυρίως

καl έταιριών

χρόνους έκδηλωθείσα

(Protestant Missionary Society (1647), Baptist 1\Hs. Society (1792),
The London 1\Iis. Soc. (1795) κλπ.). Μάλιστα δέ τούτων ή τών ά
τόμων lεραποστολικη δράσις, δταν παροuσιάζηται έν αότfi άνάyλυ
φος ή εtκων των κατ· αότήν διαπρεψασών προσω11ικοτήτων, καθί
σταται πηγή ένθουσιασμοϋ και μιμήσεως, καθοδηyοϋσα και διδά

σκουσα τοuς νεωτέρους διαδόχους αότ&ν

έν

τi;>

ίεραποστολικ4>

πεδίft>.

14.

·aς πρός δέ τήν θεωρίαν τfjς ·Αλιευτικfις περιλαμβάνει αδτη

τάς ένερyε{ας τοϋ ποιμένος πρώτον μεν πρός διέyερσιν τοϋ ένδια
φέροντος τοϋ ποιμνίου του ό11έp τοϋ tερmrοστολικοQ eρyου,

έφ·

δσον έξ ιχότοϋ θα ζητηθωσιν αι δατιάναι α[ άναyκαιοϋσαι δια τό

lργον τοϋτο, f!πειτα δέ καl πρός κατεύθυνσιν τfjς δράσεως οιασδή

ποτε όρyανώσεως, ~ έταιρε(ας ά'Ιtοσκοπούσης εtς ciσκησιν τοϋ l.ρ
γου της ιεραποστολfjς, και τέλος εις έκλοyήν και μόρφωσιν των
πρός tεραποστολην έξατιοστελλομένων. Καt ώς πρός μέν τήν διέ
yερσιν τοϋ ένδιαφέροντος τοϋ ποιμνίου ό11Ε.p τfjς tερατιοστολijς, &ρ
κεί νά: είπωμεν, δτι δέον αότός οδτος δ ποιμήν να φλέyηται όπδ
σφοδροϋ καί tεροϋ πόθου πρός διάδοσιν και yνωστοπο(ησιν τοϋ

Eu-

αyyελ(ou καt εtς λαοuς «οtς οόκ ό:νηyyέλη περι αύτοϋ», δπότε εύ
κόλως τδ πϋρ της καρδ(ας αότοϋ θα μεταδ(δεται καί εις τά πρόβα

τά του. ·ας 11pός δέ τόν συντονισμόν τijς δράσεως των οlωvδήποτε

όρyανώσεων καί έταιρειών, δέον νά: τονισθfi, δτι ώς έμφαlνεται καί
έκ των έν Πράξεσι ι γ ι

1-3

Ιστορουμένων περί άιrοστολijς όπό τi'jc;

έν Άντιοχε(~ έκκλησ(ας των Βαρνάβα καt Σαύλου εtς τό Ι!:ρyον
τοϋ εύαyyελισμοϋ των έθνων, ή ιερατιοστολή εtναι κυρ(ως l.ρyον
της Έκκλησ(ας,

μόνον δέ δταν τούτο &ναyνωρισθfi ώς τοιούτον,

δόναται νά: παρουσιάζn και ένότητα και μοvιμότηt'α. ·εφ· δσον δt
αt 11ρός διεξαyωγην αότοϋ συνιστώμεvαι έταιρείαι δέν Ι<ινοϋνται

-400καθ' ένιαϊον σχέδιον καΙ. πρός μεμελετημένας κατευθόνσεις, έκτός
τοσ δτι έπόμενον εtναι και πενιχροuς ν' ά'ιτοδ(δωσι καρποuς και εtς

άνταyωνισμοuς πρός dλλήλας· νά περιέρχωνται, άλλ" .άκόμη

δέv

δύναταί τις να ~yyυηθft, δτι τό Ι!:ρyον αύτών θα εtναι μακράς διαρ
κείας καί θcΧ προσλά&η μόνιμον καi σuνεχij χαρακτηρα. Και εtναι
μέν άληθές, δτι τήν σύστασιν καi · tδρυσιν τοιούτων όρyανώσεων

προεκάλεσεν eνθεν μέν τό δτι οόχί lyκα(ρως οόδέ εtς άξιόλοyον

βαθμόν έξεδηλώθη όπό των έκασταχοu έκκλησιων τό tεραποστο
λικόν ένδιαφέρον, eνθεν δέ ή λόyφ των σημειωθέντων lν τft Έκ·
κλησί~

σχισμάτων, &tινα παρεμποδίζουσι τήν ένια(αν έμφάνισιν

τοσ ιεραποστολικοu itρyoυ, διάσπασις της έvότητος τijς ίεραποστο
λικijς δράσεως, καί έπί πλέον τό έξ όπολοyισμων τιολιτικόν έλα
τήριον, δπερ οόχί σπανίως Cl>θει και κυβερνήσεις άδιαφόρως

και

tj

έχθρικως κατό: βάθος διακειμένας πρός τήν 'Εκκλησίαν να ότιοβοη
θωσι προπαyανδιστικας η καt tεραποστολικας κινήσεις. 'Ότι δμως

tεραποστολικαι

κινήσεις όπό

τijς

Έκκλησ(ας όρyανούμεναι και

μεθ' ένότητος κατα τάς άπό τοu έκκλησιαστικοΟ των κέντρου δ

δηyίας έvερyοϋσαι, έχουσι δαψιλείς καρπούς, καταφαίνεται έκ των
έπιτυχιων, τας δπο(ας όπό τά όμματα ήμων τιραyματοτιοιεί ή Ρω

μαιοκαθολική έκκλησία. 'Ότι δέ πάλιν τό όπό όρyανώσεων κεχωρι
σμένων και άπ' άλλήλων άνεξαρτήτων διεξαyόμενον ίεραπο~ολι
κόν ερyον καtαλήyει είς διασπάσεις και άνταyωνισμούς και δέν
φέρεται ~'Πό άναλόγου πρός τάς καταeαλλομέvας θuσ(ας και μό

χθους έπιτuχίας, άποδεικvύεται ιvθεν μέν έκ των όπό τοϋ Παγκο
σμίου σuμ~ουλίου των 'Εκκλησιων έσχάτως διεξαχθεισων καί συvε

χιζομένων συζητήσεων περί εύαyyελισμοϋ άχρωματ(στοu δμολοyι
ακώς έπι τc;> σκοπιf) συνενώσεως της ίεραποστολικης κινήσεως,

f.v-

θεν δέ καί έκ των άντιδράσεων, τας δπο(ας τό lερατιοστολικόν f.ρ
yον έν ταίς έπί μέρους έκδηλώσεσιν αότοϋ άντιμετωπ(ζει εiτε άπό

των ώρyανωμένων προσπαθειών τflς Ρωμαιοκαθολικflς tερατιοστο
λi)ς, είτε και έκ τοϋ άνταyωνισμοϋ των μεταξu προτεσταντικων
έταιριων προκυπτουσών λόyφ της εις διαφόρους δμολοy(ας

και

tj

έθνικάς έκκλησίας έντάξεως τούτων.

15.

Τέλος ώς τφός τήν έκλοyήν, παιδαyωyίαν και μόρφωσιν των

είς tεραποστολήν προοριζομένων δ ποιμήν

tj

ή Έκκλησία ένδε(

κνυται νά σuνιστ~ καt εtδικα σεμινάρια, έν τοίς δτιο(οις tκτός της

·ιστορίας των tεραποστολ&ν να διδά:σκηται και ή 1tpός τό f.ρyον
τοϋτο

καταρτ(ζοuσα τοος έπιδόξους ίεραποστόλους liλλη θεωρία.

Δεδομένου δέ δτι ώς εόαγγελισμός λσil)ν μή άκουσάντων 1tεpl τοϋ
Χριστοϋ έμφανίζεται τό ίεραποστολικόν κήρυγμα, τοϋτο 1tροδήλως

ταυτίζεται 1tρός τήν κατηχητικήν διδασκαλ(αν, προσλαμeάvον εό
θUς έξ άρχης χαρακτfJρα άφuπνιστικόν των έν τφ σκότει τfiς

<i-

γνο(ας και τfi σκι~ τοϋ θανάτου καθημέvων και καθευδόντων λαών.
ΔF..ν άρκεϊ δμως δ ιεραπόστολος να lχn οtκε(ως μόνον τιρός τας

-401μεθόδους καi. τό περιεχόμενον διδασκαλ(ας. ·Απαιτείται Ι(αι νά εt
ναι είς θέσιν ωστε νa κατανοft τήν Γραφήν καt νά έρμηνεύη ταύ
την πρακτιl(ως πρός τοuς διa τοΟ eργοu αύτοΟ άλιεuομένοuς, έπl

πλέον δέ νό: εtναι ήσκημένος, ώστε νό: ~γi)ται της μετ" αίπών λα
τρείας καί νά μυσrαγωγft αύτοuς εις τc:Χς tεpάς και μυστηριώδεις

τελετό:ς της 'Εκκλησίας· ftτι δέ γνώστης της τάξεως καί των κα
νόνων της ΈΙ(κλησίας νό: μή ύστερfi είς τό νά δργανώνn τούτους
εις νέας καi. ότι' αότοϋ συνιστωμέvας χριστιανιl(άς κοινότητας. 'Α

-ττομένει δέ πλέον εtς τήν μητρικην 'Εκκλησίαν νό: ά'Ποφασίσn, πό
τε αί νεωστl συσταθείσαι κοινότητες θc:Χ εtναι l.>ριμοι, tνα λάβω

σι τήν άνήκουσαν αόταίς θέσιν παρό: τfi Έκl(λησί~, ~τις διa των ιε
ραποστόλων αότής tδρυσε ταύτας.

ΤοσαUτα καl περί της Άλιεuτικijς.

7.

ΈχχΑ:ηιιι.α.ιιτ;ι.Ηδιν χα.~ χα.ινοινι.Ηδιν dlκα.ιοιν.

1.

'Εκκλησιαστικόν δίl(αιον λέyοντες έννοοϋμεν την καί έν ταίς

Νομικαίς

Σ χολαίς

θεραπεuομένην,

<iλλά

καt εις τόν Πραl(τικόν

τfiς θεολογίας κλάδον έντασσομένην έ-ττιστήμην, την έξετάζουσαν

και σuστηματοποιοϋσαν τό σύνολον των νομικών κανόνων και δια·
τάξεων, δι' ών ρυθμ(ζεται τό πολ(τευμα καt

tv

γένει δ βίος της

ΈΙ(Ι(λησίας κατά τε τήν μετ' άλλήλων άναστροφηv των λειτουρ

γών l(αt μελών αότης καt κατά τάς σχέσεις αότfjς πρός τοίJς έκτός,
~τοι τό κράτος καl τaς dλλας θρησκευτικό:ς

'f\

κοσμικc:Χς κοινότη·

τας.

2.

ΠρΟς άποσάφησιν καt μείζονα

καθορισμόν

της έννο(α:ς και

τών δρίων της έπισrήμης τοΟ Έκκλησιαστικοϋ Δικαίου 'Ι't'<Χpίστα:tαι

άνάyκη νά: δρίσωμεν καί τl εtναι ~ 'Εκκλησία. Κατα τόν δοyματι
κόν δρισμόν αότης ~ 'Εκκλησία εtναι ή θεοσύστατος κοινων(α των

άπό yενεcχς είς yενεcΧν άνέκαθεν καί μέχρι της σuντελε(ας τοϋ αι
ώνος θεόθεν κλητών άνθρώτrων, των συνδεδεμένων διa της αότijς
όρθijς πίστεως

καl της

συμμετοχης ε[ς τα <Χότα θεία μυστήρια,

σuvηνωμένων δέ ύπό κυthερνώσαν αύτό κεφαλην τόν Χριστόν εις
~ν ήθικόν σώμα, δρατόν &μα και άόρατοv, διακονούμενον δέ καί
διοικούμενον ύπό κλήρου κατ'

άδιάκοπον

άttοστολικην διαδοχήν

άπ' αύτοΟ τοϋ Κυρίου κατασταθέντος και σuνεχlζον ύπό τήν θε(αν

τοϋ Πνεύματος πνοήν καί ένέργειαν τό &πολυτρωτικόν fργον τοΟ
Κυρίου μέχρι της δευτέρας αότοϋ παρουσίας. Κατc:Χ τόν όρισμόv
τοΟτον ή Έκκλησlα eχει δρατην και άόρατον πλευράν. Εtναι δη
λαδη κοινων{α δpατη και άόρατος, στρατεuομέvη μέν έπι της Ύflς

Φς δρατη κοινωνία, θριαμβεύοuσα δέ έν οόpcχνφ διό: τών άτrό τοϋ
κόσμου τούτου μεθισταμένων δια τοϋ θανάτου μελών <Χύτi]ς, των

μετό: της !ν ούρανοίς άοράτοu Κεφαλfjς αότfjς και τοϋ έκεϊθεν
ζωοποιοΟντος αύτήν Ά y{ου Πνεύματος σuνισrώντων την d:όρατον
πλευρό:ν αϋτης.
ΕΓΚΥΚΛΟΠλΙΔΕΙΑ

τΗΣ

θΕΟΛΟΓΙλΣ

26

-4023.

Προδήλως τό 'Εκκλησιαστικόν δίκαιον δέν 1tεριλαμGάνει εtς

τό -πεδ(ον τfjς σιτουδfjς αύτοu τούς ά'Ιtό τοu κόσμου τούτου μετα

στάντας 1tιστούς οίιδέ την άόρατον έν γένει -πλευρc:Χν της ·εκκλη
σίας. 'Αναφέρεται τοuτο είς τήν Έκκλησ(αν Φς όρατόν καθ(δρυμα

καi Φς θεοσίιστατον μέν άλλά καi έν τfi γfi όφισταμένην κοινωνίαν
έπιδιώκουσαν όψ(στους και τοϋτ• αότό οίιρανίους σκοπούς, τφός έπ(

τευξιν τών όποίων οί 'Ιtιστεύοντες είς τόν Χριστόν συνενοΟνται καi
έξωτερικώς. Ή συνένωσις δ' αϋτη ~ έξωτερική, ~τις τά μάλιστα

ένδιαφέρει τό 'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, καθίσταται άναγκαία τοϋτο
μέν, ίνα ένισχυθft καi καταστft αtσθητότερος και d:mότερος ό ύπό

τοΟ Πνεύματος καi της μετοχης τών μυστηρίων συναπτόμενος έσω
τερικός σύνδεσμος τούτων, τοuτο δέ ίνα 'Ιtpοάyηται είς τελειοποίη
σιν ~ έν αύτοϊς νέα έν Χριστιt> ζωη καί είιοδωθft διά κοινflς συνεργίας
καi προσπαθείας ή έξάπλωσις της οίιρανίου τοϋ Χριστοί} βασιλείας.
'Αλλ• ή συνένωσις και όργάvωσις αϋτη τών 'Ιtιστών συντελείται δι'
Φρισμένοu πολιτεύματος καi κυ~ερvήσεως 1tροερχομένων έξ αότijς

τfjς πνευματικJϊς ζωης τflς 'Εκκλησίας. Πολίτευμα δμως και κυGέρ
νησις σuνu-πονοοΟσι καί σύστημα έκκλησιαστικών νόμων καt κανό
νων έκτός τών 1tροσώ-πων, τά όποία κατά τούς νόμους τούτους διορ

γανοϋνται είς κοινων(αν καί έξωτερικώς συνδεδεμένα καl έκτός των
λειτουργών οίτινες κατά τούς αύτούς νόμους κ~ερνώσι τό δρατόν

τfjς 'Εκκλησίας καθίδρυμα. Έντεϋθεν διεμορψώθη μέν έξ άρχflς τό
έκκλησιαστικόν πολίτευμα, έδημιουρyήθη δ. εtτα και ή έπισrήμη τοϋ

έκκλησιαστικοΟ δικαίου, ~τις διατρ(Gει περί την σπουδην τώv νόμων
και κανόνων τοΟ -πολιτεύματος και Πjς διοικήσεως της Έκκλησ(ας,

καθως και τών t.κ της άvαyνωρίσεως και λειτουργίας αίιτfjς όψιστα
μένων καί δημιουργουμένων σχέσεων.

4.

'Εκ τοu άνωτέρω δοyματικοΟ δρισμοΟ συνάγεται έπι 1tλέον σα

φώς, δτι ή 'Εκκλησία εΙναι καθαρώς 1tVευματικόν και 'Πνευματικούς
έπιδιώκον σκ01tούς καθίδρυμα. ΕΙναι αuτη τό έ'Ιtι γης όρατόν τμη
μα της έν οίιρανοίς τό -πολίτευμα αίιτflς έχούσης βασιλείας τοΟ Χρι

στοϋ, ~τις κατά την ρητι)ν βεGα(ωσιν αUτοu τοϋ ιδίου δέν εtvαι «έκ
τοΟ κόσμου τούτου», ώς διεξηyείται σαφέστερον και έκ της 'Περαι
τέρω βεGαιώσεως τοi} Κυρίου, κατά τήν δπο(αν

«Et

έκ τοΟ κόσμου

τούτου ην ή βασιλεία ή έμή, οί όπηρέται lΧν οί έμοt ~yωνίζοντο, tνα
μή παραδοθώ τοίς ·ι οuδα(οις. Νϋν δΕ fι βασιλεία ή έμή οίικ lστιν

έντεΟθεν» (·Ιωάv. ιη'

36).

Στρατεύεται μέν τό έν τft

yft

τμημα αίι

τfjς έν τφ κόσμφ τούτφ, άλλ• όδεύει και ό:yων(ζεται πρός κατάκτη
σιν τοϋ οίιρανοϋ, πνευματικοίς δπλοις χρώμενον καί πνεuματικοίJς
άyώνας διεξάγον και πρός καθαρώς 11νευματικούς σκοποίJς κινού
μενον. ΈντεGθεν άτε μη διεκδικοϋσα ή 'Εκκλησία κοσμικήν έξου
σίαν και τηρουμένη έπιμελώς ξένη πρός πάντα άνταyωνισμόν πρός
τά κράτη

και τάς βασιλείας τοϋ κόσμου τούτου, οίιδέν έμ1tόδιον

συναvτ~. δ-πως σuνυπάρχn, ιτι δέ και συνερyάζηται μετά των κu-

-- 403Gερνήσεων και έξουσιων των κρατών και βασιλειών τούτων, εις τc:Χς

δπο{ας τό: μέλη αύτflς σuμGαίνει νά είναι iiμa 1r0λίται και όπήκοοι
των έπιyείων βασιλέων καί aρχόντων. και διεκδικεί μέν fναντι αύ
των την άμεσον καl άπ' αότοΟ τοu θεοϋ κατ' εύθείαν καταyωγην

αύτf1ς, δεν άρνείται δμως, δτι και αότά, έφ' δσον ~ κοινωνική των
άνθρώπων συμGίωσις έ1rεGλήθη έκ φuσικης καί uπό τοϋ θεοϋ έμ
GεGλημένης είς τc:Χς ψuχας των άνθρώπων άνάyκης, eχουσιν !μμε

σον την aπό τοϋ Δημιουργοί) καί έκτης προvο(ας αότοϋ προέλευσιν.
ΈντεΟθεν άκολουθοϋσα πιστώς ~ Έκκλησ(α τάς 1rαραγγελlας τοϋ
'Ι δρυτοϋ αότi}ς καί των δύο κορυφαίων 'Αποστόλων παραγγέλλει
είς τά μέλη αότης:

θεοϋ τφ θε<t'»

«Άπόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι καi τα τοϋ

(Ματθ. κg'

21),

καί «πάσα ψυχη έξουσίαις ό1rεpε

χούσαις όποτασσέσθω. Οό γc:Χρ eστιν έξουσ(α εί μή άιτό θεοϋ, αι
δέ οδσαι έξουσίαι ό1rό θεοϋ τεταyμέναι εtσ(»

( Ρωμ.

ιy'

1) ·

καl τό

σημαντικώτερον την ό'Ιtό τοΟ Πέτροο άιτευθυνθείσαν προτρΟ'Π"ήν βα

σιλεύοντας τοu Νέρωνος: «Ύποτάyητε ... είτε βασιλεί ώς ύπερέχοντι,

είτε ~yεμ6σιν ώς δι' αύτοϋ πεμπομένοις». «Τόν θεόν φοι!Ιείσθε, τόν
βασιλέα τιμάτε» (Α' Πέτρ. β' 14, 11). Οtπως ώς βασιλε{α τοϋ Χρι
στοί) πνευματικη ή Έκκλησlα δύναται νά συνυπάρχn μετά των έy
κοσμίων βασιλειών
κόν

f\

f)

των καθ' οίονδήποτε πολ(τευμα, αότοκρατορι

δημοκρατικόν, διαμεμορφωμένων και ύφισταμένων κρατών,

eτι δe καί νά συνερyάζηται μετ' αύτών, ήθικοποιοϋσα και έμmιέοu
σα vομιμοφροσύνην είς τα μέλη αύτijς ώς πολ(τας τούτων, άιτο
λαύοuσα δέ καl της προστασ(ας αύτών δια νόμων συσσωματουμ.ένων

είς τό έκκλησιαστικόν δ(καιον. Τότε δέ μόνον έπέρχεται σόγκpοuσις
μεταξt) Έκκλησ(ας καί Κράτους, δταν τοϋτο δλως άδίκως καl 4νευ

βάσεως

f\

&φορμης τινός έκδηλοΟται έχθρικώς πρός την Έκκλησ(αν

και έ'Πιζητεϊ την έξόντωσιν αύτfjς, δπότε και δι· α\πήν ώς σύνολον
καl δι' ~καστον των μελών αύτfjς έπιGάλλεται καrα τούς λόyοvς

τοϋ Πέτρου και των λοιπων 'Αποστόλων~ όποχρέωσις: «Πειθαρχείν
Θε4' μάλλον

5.

f\

&νθρώποις»

(Πράξ. ε'

29).

Ή Έ κ κλησlα ώσαύτως διά των μuστηριακ&ν cχότijς τελετών με

ταδ(δει εtς τά μέλη αύτf)ς την άόρατον θε(αν χάριν. Αί άόpατοι καί
α[ έν ταίς ψuχαίς των κοινωνών των μυστηρίων σuνέ'Πειαι της μετα

δόσεως ταότης διεκφεύyουσι προδήλως της δικαιοδοσ(ας καί άρ
μοδιότητος τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Δικα(ου, διό καί ύπ' αότοϋ έπα

φ(εται ~ σπουδη τούτων και fρεuvcx είς τi)ν Δοyματικήν. Δημιουρ
yοϋσιν δμως τα μυστήρια και σχέσεις νομικc:Χς τοΟ ε[ς δν μετεδόθη

~ άόρατος θεία Χάρις 'Ιtpός τε τήν Έκκλησ(αν καt 'Ιtpός τα fiλλ.α
μέλη cχϋτης. Οϋτως 'Προκειμένου "Περί τοΟ Βαπr{σματος τήν μtν δι

δασκαλίαν 1rεpt της έν αύτ4' δια τfjς θείας Χάριτος σuντελοuμένης
άπονεκρώσεως τοϋ "Παλαιοu Άδαμ και της άναyεvι.ήσεως έκτίθη
σιν ~ Δογματική, 1tαpατρέχει δe ταύτην ώς fξω της δικαιοδοσίας
αότοϋ

τό Έκκλησιασrικόν

Δίκαιον.

'Επειδή

δμως

δ βαπτισθεlς

-404άπέκτησεν fjδη νέαν lξωτερικηv σχέσιν προς την Έκκλησίαν kαί τά
μέλη α&της, παρεσχέθησαν δέ διιΧ τοϋ Βαmίσματος δικαιώματα εtς
αύτόν έν τfi Έκκλησίccτ, άτινα πρό αότοϋ δέν είχεν, δπως έπι~άλλον
ται εις αύτόν καί καθήκοντα, των όπο(ων πρότερον fjτo έλεόθερος,
τό 'Εκκλησιαστικόν δ(καιον πληροφοροόμενον μόνον, περί τοϋ

dv

λειτοuρyικως τό Βάπτισμα έτελέσθη κανονικως, dποφαίνει τόν λα

Μντα αύτό

ώς κεκτημένον

νομικήν

ίκαvότητα

έν τft Έκκλησί~.

Τοϋτ' αύτό προκειμένου καί περί γάμου f1περl χειροτονίας. Ό τέως

άπλοΟς πιστός διά της Χειροτονίας ύψοϋται εtς νέαν θέσιν έν τft Έκ
κλησίccτ καί λαμ~άνει άξ(ωμα περι~άλλον αύτόν δι' έξουσιών καί
ύποχρεώσεων, τάς όπο(ας πρότερον δΕν εtχε. τα κατά η)ν θεωρ(αν
τfjς χειροτονίας l)ς τε μυστηρίου καi. ώς πράξεως τελετουρyικης

ύ"Πάyονrαι εtς τήv άρμοδιότητα της Δοyματικflς καt της Λειτοuρyι
κης.

At

έξωτερικαl δμως σuνέ"Πειαι της χειροτονίας ώς καταστάσε

ως τοί} χειροτονηθέντος είς ώρισμένην ένορίαν

f1

έτrισκο"Πf)ν · προδή

λως άνήκοuσι καί εις τήν άρμοδιότητα τοϋ Έκκλησιαστικοϋ δικαί

ου, τοu tξετάζοντος ποίαι αι έξοuσίαι καί ύ"Ποχρεώσεις τοϋ χειροτο
νηθέντος καί "ΙtΟίαι έπι~άλλονται ε(ς cχότόν ΠΟινα(, έcXv εισεπήδησεν
εις τό άξίωμα είτε έπl χρήμασιv είτε δι' U"Περορ(ου χειροτονίας fλα
~εν αύτό, εtτε δι" άιτοκρύψεως κωλυμάτων της tερωσύνης, &τιvα

μετά τήν λflψιν αύτflς έyένοντο κατάδηλα κλπ. Δέν εtναι λοιπόν
ξέ~ν τι καί αύτό: τα μυστήρια πρ~ς την άρμοδιότητα τοϋ ·εκκλη

σιαστικοί) Δικα(ου, περιωρισμέvως δμως καί μόνον κατα την έξω

τερικήν αότών πλεuράν την δημιοuρyοϋσαν vομικaς σχέσεις των εις
οΟς μετεδόθησαν ταϋτα πρός την Έκκλησ(αν καl τα μέλη αότης.

6.

τοΟτ· αύτό θά ήδύνατο νά παρατηρηθfi και ώς πρός τ~ν σχέσιv

τοϋ ·εκκλησιαστικοί) Δικαίου πρός την χριστιανικην Ήθικ~ν καί
πρός τάς ήθικιΧς "Πράξεις "Παντός μέλους της Έκκλησίας. "Η 'Ηθική

βε~αίως έξετάζει πaσαv fιθικ~v πράξιν καl ένέρyειαν τοί} Χριστια
νοQ ού μόνον ώς έξωτερικην έκδήλωσιν, άλλά και ώς έσωτερικηv
της ψu)(i1ς σόλληψιν, άτrόκειται δέ εtς τόν λειτουρyόν της Έκκλη
σίας έv ή1 ένασκήσει της πνευματικης έξοuσ[ας αότοί) ώς 'Π\Ιευματι
κοϋ πατρός δεχομένοu τήv έξομολόyησιν τοϋ άμαρτήματος νά έξε

τάση και τα βαθύτερα έλατήρια, έκ των όπο(ων έξεπήyασεν tι τφά
ξις. Τό Έκκλησιαστικόν δμως Δίκαιον κατ• έξοχήν ένδιατρί~ει περι
τaς έξωτερικaς πράξεις μέλους τινός της Έκκλησ(ας, άλλα καl
περι ταύτας μόνον καe· δσον παρα~λάπτουσι τόν κόκλον των δι

,καιωμάτωv αλλ.ων μελών αδτflς

f\

παρα~ιάζοuσι τήν έν τft ·εκκλη

σίcττ κοιvωνικήν τάξιν καθόλου. Οδτω καί έξωτερικαί ένέρyειαι τοϋ

πιστόϋ, ύτrό μόνου αύτοϋ ένερyούμεναι έν κρυπτφ κατα παρά~ασιν
ώρισμένωv διατάξεων της Χριστιαvικης •Ηθικης, ύπόκεινται μέν εις
έτrιτίμια ίJ'Πό τοϋ πνευματικοί) έτrιβαλλόμενα, έφ" δσον οοτος έξομο

λοyηθη ταύτας εις αότόν, διεκφεόyουσιν δμως της άρμοδιότητος τοϋ
Έκκλησιαστικοϋ Δικαίου. Τό δίκαιον τοϋτο καθορισθέν έτrι τφ σκο-

-405πφ της τηρήσεως έν τfi Έκκλησιccι της όπαρχοόσης tν αόήi έξωτε
ρικης κοινωνικης τάξεως και της μεταξu των μελών cxinilς &ρμο
νι1(ijς συμ6ιώσεως και εtρήνης, μόνον διά τάς διαταρcχττοόσας αlJ
τάς έξωτερικάς πράξεις τών πιστών tνδιαφέρεται καθορίζον και την

χρησιν μέτρων πειθαρχικών και ποινών (άφορισμός, ώιάθεμα, κα
θα(ρεσις, ό::ργ(α) · 1tVEUμcrtικf1ς μέν φύσεως, πάντως δμως δι' ένα
σκήσεως

καταναγκαστικης tξουσ(ας. Ό

tξαvαyκασμός δ' οδτος

άποτελεί τήν κεφαλαιώδη διαφοράν μεταξu τοϋ ήθικοϋ νόμου, περι
δν διατρ(6ει ή Χριστιανική 'Ηθική, ~τις περιορ(ζεται εις τό νά δια
φωτιζη τήν χριστιανικήν σuνε(δησιν και νcΧ διεγειρn αότι)ν &ιtνώτ·

τοuσαν, και τοϋ έκκλησιαστικοϋ θετικοϋ νόμου, περl δν ciσχολείται
τό 'Εκκλησιαστικόν Δικαιον.

7.

Άλλ" ή μία άποσrολική καί καθολική 'Εκκλησ(α διά τοu tπελ·

θόντος σχ(σματος uπό της έν τfi Δύσει ρωμαιοκαθολικflς 'Εκκλησίας
διnρέθη, διατηρηθε{σης της

•λποστολικης

παραδόσεως άνοθεύτου

μόνον έν ταίς "λνατολικαίς Έκκλησιαις d:ιτοτελούσαις ~δη tήν μιαv
άγ(αν τοϋ Χριστqϋ "Εκκλησιαν. Οδτως άπό τοϋ σχίσματος και πε

ραιτέρω ή ρωμαιοκαθολική Έκκλησια, νομοθετοϋσα κεχωρισμένως
της Άνατολικflς Όρθοδόξοu 'Εκκλησίας και μόνη καθορίζουσα τά
καθ' έαvτήν διεμόρφωσεν tδιον "Εκκλησιαστικόν Δίκαιον πολλάς

τd:ς διαφοράς παρουσιάζον πρός τό διέπον τήν tξ ~ς αδτη άιtεσχ(
σθη μίαν άγ(αν και ciποστολικήν Έκκλησιαν. Τοϋτ' α(f[ό συνέ6η και
ώς πρός τάς άπό της Μεταρρuθμ(σεως dποσχισθε(σας cbrό της Ρω
μαιοκαθολικης Έκκλησ(ας προτεσταvτικάς κοινότητας, αtτινες εις

πολλaς κατατμηθείσαι έπί μέρους δμάδας, διαφερούσας dλλήλων
και δογματικώς, διεμόρφωσαν tδιον lκασται "Εκκλησιαστικόν Δ(

καιον. Έπι πλέον και αt κατ' Άνατολάς ά'rτοτελοϋσαι τήν μιαν κα-.

θολικήν "Εκκλησlαν "Ορθόδοξοι "Εκκλησ(αι διεκρ(θησαν ένωρtς;ις
~πι μέρους αύτοκεφάλοuς Έκκλησ(ας, έκάστη τών όποlων <bαλό

γως των σχέσεων, τό:ς δπο(ας συνijψε μετά των κuιδερνfισεων τοϋ
~θνοuς, εις τό δποίον ώς πολίται άνijκον οι εις αότάς ένσεσωμαtωμέ

νοι Χρισtιανο(, καί άναλόγως των διαφόρων συνθηκών, όφ' c!tς έκάστη
τούτων διετέλει, συνεπλήρωσε τό συνεvοϋν και έν τφ έκκλησιαστι-

1(φ πολιτεύματι ταύτας Κανονικόν Δίκαιον και διa διατάξεων l!iλ
λων, μή άντιτιθεμένων μέν εις αότό, πλήν δμως διαμορφοuσων tδιον
δι" έκάστηv 'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον. Οδτως, ώς όρθώς παρατηρεί
δ Ά. Χριστοφιλόποuλος( 36 ), τό 'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον wεϊται εττε

ώς πρός τό σύνολον των Χριστιαν&ν, άδιακρlτως τών έν τίί) δόyμcχtι
καt τfi διοικήσει χωριζουσών διαφορων, εtτε ώς πρός τοuς Χριστια

νούς ώρισμένοu δόγματος, οtτινες δύνανται νά άνήκωσιv εις διά·

φορα Ι!θνη η κράτη, έξαρτώμενοι άπό κοινοϋ τινός ικκλησιαοτικοϋ
κέντρου (οι εις τήν ρωμαιοκαθολικήν ·εκκλησ(αν &νήκοντες λαο()
(Sδ) •ΕΑληηχον έχκλησ,αο"ηχόν δiχαιον, r:εiizo~ Α~. Άti\ναL

1852,

σελ.

10.

-406είτε είς έκάστην των έπi μέρους προτεσταντικών κοινοτήτων, καθως
καi είς έκάστην τών αότοκεφάλων 'Εκκλησιών, αtτινες συναποτε
λοϋσι την μ(αν Καθολικήν καi Όρθόδοξον Έκκλησ(αν. Καi όπό τήν
πρώτην μέν lννοιαν

lχομεν

τό Γενικόν

'Εκκλησιαστικόν

Δίκαιον,

τό δποiον μόνον ώς συyκριτικόν δ(καιον δύναται νό: νοηθfi δεδομέ
νου, δτι οστε κατό: τό:ς πηyάς, οιJτε κατό: τό περιεχόμενον συμπ(mουν

πάντοτε πρός &λληλα τα δ(καιcχ των διαφόρων 'Εκκλησιών καί κοι

νοτήτων. 'Υπό την δευτέραν δέ ~ννοιαν lχομεν τό 'Εκκλησιαστικόν
Δίκαιον τijς

Ρωμαιοκαθολικης 'Εκκλησίας κοινον καt παρό: πάσι

τοϊς καθολικοϊς λαοίς τό αίιτό, μετά τινων έπουσιωδ&ν έν τοiς έπί
μέρους διαφορών. Καi όπό τήν τρ(την fννοιαν fχομεν πάλιν μερικά
καi ειδικό: 'Εκκλησιαστικό: Δ{καια άναφερόμενα είτε εtς μ(αν έκά
στην τών Προτεσταντικών κοινοτήτων είτε εις μ(αν έκάστην των Αύ

τοκεφάλων Έκκλησιων, &τινα πάλιν συyκριτικως δύνανται νό: έρευ

νηθώσιν είτε ώς 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον των προτεσταντικών κοι
νοτήτων, είτε ώς 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον της 'Ορθοδόξου Καθο
λικης και Άνατολικης Έκκλησ(ας. Συστηματική συνεπως άνάπτυ

ξις ώς πρός τό δ(καιον της 'Ορθοδόξου Έκκλησ(ας yενικως δέν εΙ
ναι δυνατή ει μή διά τό: δ(καια των έπi μέρους 'Ορθοδόξων Έκκλη

σιων. Έν τούτφ δέ άκρι6ως δ δρος «Κανονικόν Δ(καιον» διακρ(νε
ται σαψως τοϋ yενικωτέρου δρου «'Εκκλησιαστικόν Δ(καιονν. Διότι

ε[ς τό 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον της ·ορθοδόξου Καθολικης 'Εκκλη
σίας άποκλε(εται νό:

ένσωματωθώσι

νομικαί

και έκκλησιαστικαί

διατάξεις <Χντιτιθέμεναι εις το Κανονικόν Δ(καιον,

έκ

τούτου δέ

φα(νεται τό 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον ταυτιζόμενον έν ταϊς Όρθο
δόξοις Έκκλησ(αις πρός τό Κανονικόν Δ(καιον. Διό: πάσας δμως
τό:ς αύτοκεφάλους έκκλησίας, τάς συναποτελούσας τήν μ(αν Καθο

λικήν Όρθόδοξον Έκκλησ(αν, τό Κανονικόν Δ(καιον δ:ποτελεί τόν

συνταyματικόν χάρτην αύτων καt έξασφαλ(ζει τήν καt έν τφ Έκ
κλησιαστικφ πολιτεύματι

8.

ένότητα αότων.

Οϋτω τό Κανονικόν Δ(καιον περιλαμ6άνει ~νθεν μέν τοuς νό

μους καt κανόνας, οtτινες είτε καθωρ(σθησαν όπ' αότοϋ τοϋ tδρυ
τοu της Έκκλησ(ας καί των Άποστόλων αύτοϋ καl ~χουσι διό: τοϋτο
αίωνίαν καt άκατάλυτον ίσχύν, περιέχονται δέ έν τfι Κ. Δ. καί τfi άπ'

άρχης μαρτυρουμέvn άποστολικfi παραδόσει, εtτε ένομοθετήθησαν
ύπό των οίκουμενικών κα( τινων τοπικων συνόδων και όπό Πατέ
ρων, των όποιων δμως τοuς δρισμοuς και κανόνας chιεγνώρισαν και

έπεκύρωσαν οικουμενικαt σύνοδοι.
μενικων Συνόδων δρισθέντες

fJ

Ot

κανόνες οϋτοι

ot

όπό ΟLκου

έπικυρωθέντες άποτελοϋσι τό συν

ταyματικόν δίκαιον της 'Ορθοδόξου Καθολικης Έκκλησ(ας, δυνά

μενοι νά τροποποιηθώσιν όπ' δ.λλων συνόδων οικουμενικων, έχουσων
τό αότό κuρος πρός :tό:ς θεσπισάσας αύτοός συνόδους. Κατό: διά
κρισιν σαφη πρός τοuς Lεροός τούτους κανόνας οι κατό: καιροuς

όπό συνήθων τοπικών συνόδων η πατριαρχών η αότοκρατόρων καl

-407γενικώς τής Πολιτείας δρισθέντες και νομοθετηθέντες κανόνες και
νόμοι εχοuσι σχετικόν μόνον κϋρος και tσχύουσιν !φ· δσον δέν κα
ταρyοΟvται εtτε δπό της πράξεως, άyνοησάσης tπι μακρόν τούτους,

εtτε όπό νεωτέρας σuνοδικης

f\

πcχτριαρχικης

f\

πολιτικfις άτιοφά

σεως καt νομοθεσίας. Τό 'Εκκλησιαστικόν Δικαιον λοιπόν των κα
τα ό:νατολaς 'Ορθοδόξων αύτοκεφάλων έκκλησιών, των OUV<X'ItO't'E·
λουσών την μίαν άγίαν Καθολικήν Όρ&όδοξον ·εκκλησ(αv, δύναται

va

διακριθfi είς

θΕίΟ ν

δ (Κ α ι Ο ν,

τό !κ τfjς Γpcχφης κcxt 'tijς

chτοστολικης παραδόσεως dμέσως έκτιηγάζον και στηριζόμενον !κ

τοΟ σαφώς έκπεφρασμένου θείου θελ~μα'tος, έvτεϋθεν δέ και τό
κϋρος αύτοΟ εΙναι Οψιστον και fι tσχuς αύτοϋ αtων(α· και εtς "Εκ
κλησιαστικόν Δ(καιον, άποτελούμενον έκ τοΟ σuνταyμcχτικόν κϋρος
περι6ε6λημένου Κανονικοϋ Δικαίου και τοΟ εtς αύτό προστεθέν

τος ίιπό σuνfιθως σuνερχομένων συνόδων

ρων

f\

f\ πατριαρχών f\

c:χύτοκρατό

&λλης πολιτειακfις άpχης, τό όποϊον δύναται να μεταeληθft

και τροτrοποιηθfi άρκεϊ tι dτrοφασ{ζοuσα τήν τροποτcο(ησιν άρχή να

l-

χn τήν αύτήν δικαιοδοσ(αν πρός τήν vομοθετήσασαv τοuς ίι'Ιtό τpo1t0·
'Ιtο(ησιν κανόνας

f1

νόμους. ·Ωσαύτως τό Έκκλ. Δ(καιον τοϋτο δύνα

ται νό: διακριθfi εtς

y

ε ν ι κ ό ν εtς τήν δλην Όρθόδοξον Καθολικήν

Έκκλησ(αν άφορων, καί τοϋτο εtναι τό c:Κανονικόν Δ(καιον:. καί

εtς

μερικ όν

pειαv

fj

f\

τοπικόν, ε(ς ώρισμέvην έκκλησιαστικήν περιφέ

αότοκέφαλον

έκκλησlcχv

άναφερδμενον (Έκκλησιαστικόν

Δ(καιον της ·ελληνικης Έκκλησlας

f\

f\

της Σ ερ&ικης

lκάστοu των τεσσάρων Πατριαρχείων

f\

f\

τfjς Έκκλησίας τfις Κύ

πρου κλπ.). Δύναται έπί πλέον νά διακριθft τοίίrο εtς
κόν

δ

(κ

αιον

τfις Ρωσικfις
έσω τ ε ρ ι

άναφερόμενον εtς τόν διακανονισμόν των έσωτε

ρικών νομικών σχέσεων των αύτοκεφάλων τούτων έκκλησιών, τό
ό'Ιtοίον κατά μέγα μέρος συμπίπτει πρός τό Κανονικόν Δlκαιον, σuμ

ttληρούμεvον έν λετrτομερείαις τισίν όπό των ά-ιtοφάσεων και όρι
σμών των ιερών συνόδων μιας έκάστης των έκκλησιών τούτων καί
εtς

έ ξωτε ρ ι κ όν

δ

(καιον

ρuθμ(ζον τάς σχέσεις τijς Έκ

κλησlας πρός την πολιτείcχv, προσιδιάζον δέ είς μlαν έκάστην των
έθνικων τούτων έκκλησιων, καθως καt τάς σχέσεις πρός τοuς μή

~κοvτας είς τήν Όρθδδοξον Έκκλησ(αv ~ και τούς δλως lξω
τοϋ ttεριeόλου αύτijς άλλοδόξους, δτrερ εΙναι και κοινόν εtς πάσας
τάς αύτοκεφάλοuς έκκλησ(ας.

9.

ΓεννcΧται ~δη τό έρώτημα πο(α εΙναι

f)

θέσις τοϋ Έκκλησια

στικοϋ Δικα(ου έν τ~ καθόλου σuστήματι τοϋ δικα(ου. Ή λύσις τοϋ

ζητήματος τούτου διευκολύνεται, δταν ληφθfi ό1t• δψιν, lSτι τό δl
καιον τοϋτο εtναι δ(καιον της Έκκλησ(ας, ~τοι της mιευμcχτικόν
και κατά τήν lτέpαν αϋτης πλευραν άόρατον χαρακτfιρα φερούσης

Κοινων(ας, "τις άποσκοποϋσα κuρ(ως εtς 'tήν πραyμάτωσιv και iξό:

Πλωσιν της βασιλε(ας τοΟ θεοϋ !πί τi]ς yijς άπο8λέπει πρωτlστως
εtς τήν θεpαπε(αν τrνευματικών d:vαyκώv, προερχομένων έκ της φυ-

-408σικijς τάσεως τοϋ άνθρώπου πρός την αιωνιότητα καί έκ τijς έφέ

σεως αίποϋ πρός την μετά τοίJ θεοί) fνωσιν. την φυσικην δΕ ταύ
την τάσιν καΙ. την ~φεσιν τοϋ άνθρώπου οϋτε τό ίδιωτικόν, οuτε τό
δημόσιον, οϋτε οίονδήποτε fι).λο &ν&ρώπινον δ(καιον δύναται νά ί
κανοποιfi, έφ' δσον lfλλως τε οόδέ ώς κύριον αύτοϋ σκοπόν εtναι

άρμόδιον την ίκανοποίησιν ταύτην νά θέσrJ. ΚαΙ. εtναι μέν dληθές,
δτι ~ 'Εκκλησία εtναι καΙ. έπίyειος κοινωνία, ~χουσα δμc,)ς θε(αν

την σύστασιν καί ύπάρχουσα οόχί dνθρωπ(ν~. άλλά θε(~ δικαί~,
<brοτελεί cχίπόνομον καί αύτοτελές καθίδρυμα ού μόνον πολλάς,

άλλα καί ούσιώδεις άνομοιότητας παρουσίαζαν πρός τά lfλλα καθι
δρύματα, τα έκ τοϋ κόσμου τούτου προερχόμενα καί ίηrό 1οίJ κοι
νού καi άνθpωπ(νοu δικαίου διεπόμενα. Πο(α d'λλη έyκόσμιος κοι
νωνία έκτε(νεται και πέραν τοϋ τάφου ώς ή Έκκλησ(α, ή εις στρα

τευομένην καi θpιαμ<5εύουσαν διακρινομένη; 'Ή ποία ~χει d:όpατον
καί αlώνιον τόν Άρχηyόν καί τήν Κεφαλήν αύτijς; Καί ποία άλλη

tχει ώς θεμελιώδες dξίωμα αύτijς c:ήμών δΕ τό πολ(τευμα έν οι)ρα
νοίς ύπάpχει»; θε(αν λοιπόν ~χουσα τήν καταyωyην ή Έκκλησ{α,
πρός ούραν(ους δέ πρωτίστως κατατε(νουσα σκοπούς,

θεία δ" έν

πολλοίς καί θε{ας χάριτος μεταδοτικά χρησιμοποιοϋσα μέσα πρός
έπ(τευξιν τών σκοπών αύτfiς τούτων, έκ τοϋ θείου δ" αύτίjς Άρχη
γοϋ, τφ όποίφ c:πάσα έδόθη έξουσ{α έν ούpανί{) και έπl Ύfiς:., λα.
<5οϋσα την έξουσ(αν και δύναμιν τοϋ αότοδιοικεϊσθαι καί dνCΧ'Π'τύσ

σειν την ζωην αύτijς έν d:διαρρήκτφ ένώσει πρΟς τήν wευματικήν
Κεφαλι)ν αύτης, προδήλως παρήγαγε καί δ(καιον έκ τών tδιωv αύ
της cχύτοτελών πηγών.

10.

'Άλλως τε ~ αύτοτέλεια τοΟ Έκκλησιαστικοϋ Δικαίου κατα

φαίνεται και έκ της Lστοριας τών κατά τήν γένεσιν αύτοΟ, χpονο
λοyοuμένων d:π' αύtής της έμφανισεως τοϋ ΧριστιανισμοΟ, δστις

κατά τούς τρείς πρώτους. αιώνας της ζωfjς του &.vτιμετώπισε σκλη
ρούς διωγμούς έκ μέρους τfjς Πολιτε(ας. Τό 'Εκκλησιαστικόν Δt
καιον λοιπόν d:νεφάνη καί ιiνεπτύχθη έν χρονικfi περιόδφ, καθ· f\ν
ή Πολιτε(α ού μόνον δέν d:νεγνώριζε τήν νομικηv δπαpξιν της Έκ
κλησ(ας, άλλά καί ένήρyει πρός έξόvτωσιν καί έξάλειψιν αύτfjς.

Ή μετέπειτα δέ d:ναyνώρισις της Έκκλησ(ας ώς νομιμως όφιστα
μένης ύπό της Πολιτε(ας εδρεν ~δη διαμεμορφωμένον τό "Εκκλησια
στικόν Δ(καιον τούλάχιστον κατά τ<Χς θεμελιώδεις αότού yραμμάς,
ικτοτε δέ τοΟτο ού μόνον ούδέν ciπώλεσεν έκ της αύτοτελε{ας αύ

τοϋ. άλλα και έπέδρασεν άναμορφωτικως έπι τοϋ δημοσ(ου και ι
διωτικού δικα(οu της Πολιτε(ας. Τό Έκκλησιαστικόν λοιπόν Δ(και
ον κατά την Όρθόδοξον κtχί την Ρωμαιοκαθολικην άντίληψιν ό:πο

τελεί tδιον κλάδον δικα(ου, οόχl ώς εtδος πρός γένος σχετιζόμενον
1tρός τό λοιπόν κοινόν δ(καιον, άλλ• ώς ω.λο γένος παραλλήλως
1τpός αότό ύ1τάpχον καί μετ' αότοΟ τό δλον Δικαιον d'ποτελοϋν,

χωρίς ούδtτερον τούτων να εtναι τμημα τοϋ 4λ.λοu. Έάv δέ τμή-

-409ματά τινα τοΟ ΈκκληοιαστικοΟ Δικαίου και 1tαp' ήμϊν άνάyωvται
εtς το δημόσιον δίκαιον
ον έν μέτρ~ τινί)

f\

( otov

το έκκληοιαοτικόν διοικητικον δίκαι

είς τό tδιωτικόν δίκαιον (ώς τό γαμικόν δί

καιον), τοΟτο όφείλεται εις τό σύστημα σχέσεων Πολιτείας και 'Εκ
κλησίας, ώς τό παρ' fιμίν κρατοϋv. Τούτο δμως ά'ποτελεί οόχί κύ
ριον και οόσιώδες, άλλά κατά συμ6εlηκός χαρακτηριστικόν τοΟ
ΕtδικοΟ 'Εκκλησιαστικοί) Δικαίοu, ώς δύvαταί τις ν' d:ντιληφθft λαμ-

6ό.νων όπ' Οψιν, δτι όψέποτε αι σχέσεις έπι μέρους τινός 'Εκκλη

σίας και της tν ~ αδτη δρ~ Πολιτείας καθορισθώσι κατά τό σύστη
μα τοϋ τελείου χωρισμοί}

fl

καt άποιώσιν έχθρικαί, τό κοινόν δί

καιον τf)ς Πολι'tείας ταύτης ~κιοτα θά ένδιατρίΙn περί τά άφορών
τα είς τό διοικητικόv

Et

f\

γαμικόν δίκαιον rijς 'Εκκλησίας ταύτης.

δέ και έσημειώθη διχογνωμία τις περι τοϋ

κόν Δίκαιον δέον νά θεωρηθfi ώς ίδιον γένος

ltv τό 'Εκκλησιαστι
fj ~ς είδος τοΟ κοι

νοί} δικαίου, όφείλεται τοϋτο εtς τήν σχέσιν τών Προτεσταντικών
ίδί~ έκκλησιών μετά των έν αtς αδται βιΟΟσι Πολιτειών, ~νθα ή

διοίκησις τfjς ·εκκλησ(ας διεξάγεται ύπό όπαλλήλων τοϋ Κράτους

fl

και τών κατά τό Καισαροπαιτικόν πολίτεuμα όργανωθεισών 'Εκ

κλησιών, έν αtς δ αότοκράτωρ έσφετερίσθη 6:ιτολυταρχικώς δλό
κληρον τήν έκκλησιαστικην διοίκησιν. Δεδομένοο δμως, δτι αt σχέ
σεις Πολιτείας

και 'Εκκλησίας έξελίσσονtαι κατά τάς νεωτέρας

δημοκρατικaς άντιλήψεις, ή αότοτέλεια τοϋ ΈκκλησιαστικοΟ Δι
καίοu άvακύπτει έξ έαυτης και μόνον ή καθορίζουσα την άναγvώρι
σιν της 'Εκκλησίας ώς νομίμως

ύφισταμένου

καί λειτουργοϋντος

σωματείου νομοθεσία όπάyεται είς τό tδιωτικόν δίκαιον των δημο
κρατουμένων τούτων πολιτειών.

11.

'Ως πρός τάς πηγάς τοΟ ΈκκλησιαοτικοΟ Δικαίου λόγ~ τοϋ

πλήθους καί της εόρύτητος αότών μόνον γενικά τινα είμεθα ~ναy

κασμέvοι ένταϋθα να σημειώσωμεν, τijς περι αύτά: λεmομερέστέ
ρας διαπραγματεύσεως άπασχολούσης είτε όλόκληρον μέρος ωΥtοϋ,
ώς έν τit) ~ργ~ τοϋ έπισκόπου Ζάρας Νικοδήμοο Μίλας, είτε ίδιον

κεφάλαιον άρκούvτως έκτενές, ώς έν τφ συγyράμματι τοΟ καθη
γητοΟ της Νομικης
χος Α'

σελ.

24-103).

Σχολης Άναοτασ(ου Χριστοφιλο'Ιtούλου

(τεϋ

Κατά τόν τελευταίον τοϋτον συγγραφέα πη

γαt τοΟ ΈκκλησιαστικοΟ Δικα(ου έκ τfjς μέχρι τοΟ Μ. Κωvσταvτί
νοu πρώτης τοϋ Χριστιιχvισμοϋ περιόδου κληροδοτηθείσαι τft Έκ
κλησίιrt εtσl πρωτίστως ή •Αγία Γραφή καl ή 'Αποστολική Παράδο
σις, α[ώνιον κϋρος και tσχuν διατηροΟσαι. ·aς πρός τήν Άποστολι

κήν Παράδοσιν, τήν όποίαν άιτέρριψαν οι Διαμαρτυρόμενοι, θά

l-

πρεπεν ιδιαιτέρως νά τονισθfi δτι αδτη παρουσιάζεται τοσούτ9 μάλ
λον άναyκαία και άπαρα{τητος, δσ~ άποτελεϊ και άσφαλη καθο

δηγόν πρός έρμηνείαν όρθήν τών έν τfi •Αγ. Γραφfi νομικών κανόνων

καl παpιχyγελμάτων, διαφωτίζουσα fιμάς περi τοΟ 1tώς έξεδέχθη
καi ήρμήνευσε ταϋτα έξ άρχης ~ Έκκλησlα. ·επί 'Πλέον lχομεν

-410καt κωδικοποίησιν τινα της τε d:ποστολικης

και της των πρώτων

αίώνων της 'Εκκλησίας iερcχς παραδόσεως καί των κατά τοUς αt

ώνας τούτους άνατrrυχθέντων έθίμων εtς ά:νώνυμα tργα, γνωστό:
είς ~μας διό: τίτλων, έπιγραφομένων είς αότό: καl άποδιδομένων

είς τοuς Άποστόλους. Τοιαϋτα εtναι ~ «Διδαχή

Κυρίου διό: των

δώδεκα άποστόλων τοίς έθνεσι» δημοσιευθείσα τό πρώτον ύπό τοΟ
μητροπολίτου Νικομηδείας Φιλοθέου

(έν ιτει

«Ή Αίγυπτια

1883).

κη Διάταξις», t]τις ώς d:πεδείχθη ύπό τών

Connolly

ταυτίζεται πρός τό έργον τοϋ Ίmτολύτου

«Άποστολική παράδο

καi

Schwartz

σις». Ή «Διδασκαλία των ·Αποστόλων», συνταχθείσα έv Σ υ ρ(~ κα
τα τό πρώτον ημισυ τοϋ Γ' αίώνος. Καί τιvες έκ τών

85

λεγομένων

Άποστολικων κανόνων, άναyόμενοι είς τήν πρό της έν Νικαί~ πρώ
της ΟίκουμενικΥjς Συνόδου περίοδον" τέλος δΕ

καί τaς περί τοΟ

κύρους τοΟ ύπό αίρετικων παρασχεθέντος βαπτίσματος άποφάσεις

των έπί ΚυπριαvοΟ σuγκληθεισων έν Καρχηδόνι συνόδων, περί ών
πληροφοροGσιν ~μάς ή

70fJ

και 72α έπιστολαι τοσ ιερομάρτυρας

τούτου έπισκόπου. 'Εκ δε της Βυζαντινijς περιόδου ~χομεν τό πλεί
στον των

85

'Αποστολικών κανόνων, οtτινες 'ΠΟΟrrες έ'Πεκυρώθησαν

ύπο της Πενθέκτης σLΙνόδου διό: τοΟ δευτέρου κανόνος αύτfiς τήν
έπιτομην τοΟ όγδόου βι6λίου τών Ά'Ποστολικων Διαταyωv- τήν είς
την συριακήν γλωσσαν διασωθείσαν Διαθήκην τοϋ Κυρίου ήμων Ί
ησοϋ ΧριστοΟ, ην έδημοσίευσεν δ Ίγνάτιος

Rahmani

μετά λατινι

κης μεταφράσεως· τοuς κανόνας τοΟ ·ι 'ΠΠολύτου σωζομένους εtς

άραGικήν καί αίθιοπικήν μετάφρασιν καl έπl τft βάσει τοΟ ~ργου
τοΟ Ί'Π'Ιtολύτου «Ά'Ποστολικη "Παράδοσις» κατa τόν πέμπτον αtω

να σuνταχθέντας· τοuς κανόνας τούς ύπό της Πενθέκτης έπικυρω

θέντας τοπικών τινων συνόδων, έκ των δ1tοίων μία

f)

δύο άνάγονται

είς την προηγουμένηv περίοδον· ~τοι τijς έν Γαλατ(~ •Αγκύρας περί
τό

25, της έν Κcrιτ"Παδοκ(~ Νεοκαισαρεί
ας {μεταξu των έτων 314-325) κανόνας 15, της έν Συρ(~ "Αντιο·
χείας (περί τό 332) κανόνας 25, της έν Γάγγρ~ (περl τό 340) κα
νόνας 20, της έν Λαοδικε(~ ( μεταξu των έτων 343 καl 381) κανόνας
60, τής έν Σ αρδικfi ("Περί τό 342) κανόνας 21, της έν Καρχηδόνι
(περί τό 419) περί τοuς 133 κανόνας και τέλος τήν άναφερομένην
314

συνελθούσης κανόνας

εtς τόν d:παιτούμενον άρίθμόν έπισκό'Πων πρός καθα(ρεσιν έπισκό
ποu ά'Πόψασιν της έν Ιiτει

394

έν Κωνσταντινου'Πόλει σuγκληθε(σης

συνόδου. Είς τοuς ίεροuς κανόνας τούτους δέον να προστεθωσι,

μάλιστα προτασσόμενοι αuτων καί οι ύπό των οικουμενικών συνό
δων όρισθέντες κανόνες. ·Ήτοι της Α'

20,
σct>

της Β' έν Κωνσταντινουπόλει

(381)

έν Νικα(q:

κανόνες

(431) κανόνες 8, της Δ' έν Χαλκηδόνι

7,
( 451)

(325)

κανόνες

της Γ' έν Έφέ

κανόνες

28,

της

έν Τρούλλct> Πενθέκτης (691) κανόνες 98, της έν Νικα(Cί1 Ζ' Οtκου
μενικης (787) κανόνες 22, και τής έν Ιiτει 861 έν Κωνσταντινουπόλει
πρωτοδευτέρας άποκληθε(σης συνόδου κανόνες

17.

-41112. 'Έχομεν ομως και κανόνας έξ έπιστολών κανονικών Πατέρων
της Έ κ κλησ(ας κατανεμηθέντας και έπικυρωθέντας ύπό της Πεν
θέκτης συνόδου, τινές των όη:οtων chιά"yονται εtς τήν 'Πρώτην 'Περί
οδΌν. Εtναι δέ οδτοι οι έξης: Διονυσίου

•Αλεξαvδρείας (t 1tερt τό
264) έκ της 'Πρός Βασιλείδην έ'Πιστολης κανόνες 4, Γρηγορίου Νεο
καισαρείας (t 'Περί τό 270) κανόνες 11, Πέτρου · Αλεξανδρε(ας
(t 311) έκ της «'Περί μετανο(ας όμιλίας» αιJιrοϋ κανόνες 15, "Αθα
νασίου •Αλεξανδρε(ας (t 373) έξ ισαρίθμων έπιστολων τοu κανόνες
3, Βασιλε(ου Καισαρείας (t 379) κανόνες 92, Τιμοθέου •Αλεξαν
δρείας (t 385) κανόνες 18, Γρηγορ(ου Ναζιανζηνοϋ (t 390) τριά
κοντα τέσσαρες στίχοι έκ 'Ποιήματος αότοϋ άναφερομένου είς τόν
κανόνα της ·λγ(ας Γραφης, Γρηγορίου Νύσσης

Λητό'ίον έ'Πιστολης κανόνες
τοϋ

•Αμφιλοχ(ου 'I κον(ου

νόνα της

c

Αγtας Γ ραφης

8,
(t

(t 394)

έκ 'tης πρός

έξήκοvτα έννέα στίχοι έκ 'Πονήματος
μετά τό

394)

άναφερόμενοι,

και οδτοι εις τόν κα

θεοφtλου 'Αλεξανδρείας

(t 412) κανόνες 14 καί Κυρtλλου Άλεξανδρεtας (t444) κανόνες 5,
καt τέλος έτrιστολή τις τοϋ 'Πατριάρχου Ταρασ(ου 'Περί της σιμωνί
ας. Πάντες οδτοι ο{ κανόνες άιτοτελοGσι τό καvονικόν της 'Ορθοδό
ξου Έκκλησ[ας δ(καιον.

Εtς τάς συμ'Πληρωματικάς πηyάς τοϋ ΈκκλησιαστικοG Δι

13.

καίου της Βυζαντινης Έκκλησtας ό έπ{σκοπος Μtλας καταριθμεί
τάς κανοvικάς διατάξεις των 'Πατριαρχικών συνόδων, έκ των δπο[

ων τινές μέν περιελήφθησαν είς τό Σύνταγμα tερών κανόνων των
Ράλλη καί Ποτλη, άλλαι δέ εις τό όπό τοϋ Μ. Γεδεών έκδοθέν ~ρ
γον όπο τόν τtτλον Καvονικαί Διατάξεις.

Είς τάς βοηθητικάς δέ

τrηγάς έντάσσει τάς γvώμας διαπρε'Πών κανονολόγων, τάς περιλη
φθε(σας είς τό μνημονευθέν Σύνταγμα τών Ράλλη καt Ποτλη, κα
θώς καί τaς έν ταϊς έρμηνε(αις τών ί. κανόνων ό'Ιtό τοϋ Ζωναρa,
Βαλσαμώνος καί

•Αριστηνοϋ

έκτεθειμένας γvώμας αότών. Οί δέ

έκκλησιαστικοί νόμοι ο[ ό1tό τών έν Κωνσταντινουπόλει αότοκρα
τόρων έκδοθέντες οί μέχρι μέν της αuτοκρατορ(ας τοϋ Ίουστινια
vοϋ έκωδικο'Ποιήθησαν ε[ς τόν έν lτει

534

δημοσιευθέντα εtς δεuτέ

ραν ~κδοσιν Ίουστινιάνειον κώδικα, <i'Ιτηρτ(σθη δέ καi «Συλλογή
έξ

168

Νεαρών». Μετέ'Πειτα δέ εtς τά Βασιλικά 'Περιελήφθησαν ά

νακαθαρθέντες πάντες ο{ παλαιότεροι καl μέχρι Λέοντος τοϋ σο

φοϋ

(886-912)

έκδοθέντες έκκλησιαστικοί νόμοι. naσαι δέ αt μετά

τόν αότοκράτορα Ίουστινιανόν έκδοθεϊσαι Νεαραί ά'Πό τοG Ίου
στίνου μέχρι τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου, τ.

~τους

f.

άιτό τοϋ

566 μέχρι τοϋ 1451, των όπο{ων ό άριθμός άνέρχεται έν συνό
337 έξεδόθησαν εις μ(αν συλλογήν έν Λειψίςι τό ~τος 1857,

λφ εtς

tδημοσιεύθησαν δέ τινες tξ αότών καl έν τ4> μvημονευθέντι Συν

τάyματι των Ράλλη και Ποτλη. Μόλις δέ εtναι άνάyκη νά εί'Πω
μεv, δτι διά τάς έπi μέρους αότοκεφάλοuς Έκκλησ(ας της 'Ορθο
δόξου Καθολικης τό 'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον ~χει ώς 'Π'ηγάς αό-

-

412 --

τοu τό:ς όπό των κυGερνήσεωv πρωτ(στως, εtτα δέ καi. τό:ς όπό τών

ίερώv σuνόδωv αύτών νομικό:ς καi. έκκλησιαστικό:ς διατάξεις,

οί

έκάστοτε δέ ίmό τών κατό: τάς έκκλησ(ας ταύτας κυGερνήσεων
έκδιδόμενοι νόμοι προσδίδουσι τήν προσιδιάζουσαν μορφήν εις τό
είδικόν ~ έπi. μέρους 'Εκκλησιαστικόν Δ(καιον μιδ:ς έκάστης των
έκκλησιώv τούτων.

14.

Τέλος είς τάς πηγάς τοΟ 'Εκκλησιαστικοί) Δικαίου τijς 'Ορθο

δόξου Καθολικης 'Εκκλησίας έντάσσοvται καi. τά

f

θ ι μ. α.

Τούτων

τήν πρακτικήν σημασίαν χαρακτηρ(ζει ό καθηγητής Χριστοφιλόπου
λος(38), ώς άσuγκρ!τως

μεγαλυτέραν έν τ4> Έκκλησιαστικφ Δι

ι<αίφ ~ είς τούς λοιπούς νομικούς κλάδους λόy~ της <iνυπαρξ(ας

έπισήμου κωδικ011:οιήσεως τοϋ δικα(ου τούτου, έμφανίζοvτος ώς έκ
τούτου πολλά καi. σπουδαία κενά, άτινα κατ· αότόν δύνανται καi. ό

φείλουν νά πληρώνται έν μέρει τούλάχιστον διό: των έκκλησιαστι
κων έθίμων. Διακρίνει δέ ταίίrα

εί ς

κ α θ ολικά,

τ.

f.

d:vαπτυ

χθέντα καθ· &ιrασαν τήν έδαφικήν ~κτασιν της 'Εκκλησίας της ·ελ

λάδος ~ ένδεχομένως καi. έκτός αύτfjς εις άλλας όρθοδόξοuς έκ
κλησίας, καi.

εις

τ ο π ι κ ά,

έφαρμοζόμενα είς ώρισμένηv μόνον

περιοχήν και όπερισχύοντα των καθολικωv. Πάντα δέ έν γένει τό:
~θιμα ταϋτα δύνανται νά διακριθώσι πάλιν

ε ις

ρώντα είς τό δλον έκκλησιαστικόν πλήρωμα καi.

Υ Ε

vι

Ε (ς

κ ά

.ε

άφο

ι δ ι Κ

cX

περιοριζόμενα εις ώρισμένην κατηγορ(αv προσώπων καi ύπερισχύ
οντα τών γενικών.

15.

·Ως πρός δέ τό:ς πηγό:ς τοϋ ·εκκλησιαστικοί) Δικαίου των

άλλων έκκλησιων θό: έσημειοϋμεν yενικως, δτι προκειμένου περl

της Ρωμαιοκαθολικijς ΈκκλησLας κυρία πηγή τοο δικαίου ταύτης
κατέστη τό

Corpus juris

canonίci, συμπληρούμενον άπό τοϋ

Ι ΣΤ'

αίωνος και έντεϋθεν διάτων έκάστοτε ύπο των παπών έκδιδομένων

διαταγμάτων. Προκειμένου δέ περi των έκκλησιωv τώv Διαμαρτυ
ρομένων, άπορριψάντων τήν Ίεράν Παράδοσιν, πηyαί τοϋ Έκκλη

σιαστικοϋ Δικαίου έκτός της Γραφης εtναι καi έκ τοϋ

canonici,

Corpus juris

δσαι σuμ~ι~άζονται πρός τό: προτεσταντικό: δόγματα δια

τάξεις· έπι πλέον δέ και τά έκκλησιαστικά ~θιμα και μάλιστα πάντων
οι όπό των άποδεχθέντων τόν προτεσταντισμόv κρατων έκδιδόμε
νοι νόμοι καi. αl ύπό των άνωτέρων συλλογικων όpγάνων των προ
τεσταντικών κοινοτήτων ψηφιζόμεναι διατάξεις.

16.

·ας πpός τήν διαίρεσιν τοϋ 'Εκκλησιαστικού ΔικαLοu αϋτη

δπi\ρξε κα\. δπάρχει άλλη κατ• c'Ιλλους. Κατό: τόν Μ(λας

(3 'f)

τό

πρώτον εtδος συστήματος, καθ• δ διηρέθη τό 'Εκκλησιαστικόν Δ(
καιον κατά τόν

lΒ '

cχtώνα δπό -tοϋ

κατά τά έ1τόμενα πέντε όνόματα:

(36) ·Eνtt• άνω~. Ι σελ. 86.
(37) !!ν. eQY· σελ. 30.

Bernhard von Pavia, δπfi ρξε
Judex, judicium, clerus, sponsalia,

-413crίιnen. Κατ' αύτό δηλαδή τό 'Εκκλησιαστικόν ΔLκαιον διnρείτο εtς

1tέντε μέρη. Και τό μέν πρώτον

(Judex)

διελάμlανε τά 'Ιtεpi τών

έ'Ιtιτετραμμένων τήν έκκλησιαστικήν έξουσ(αν· τό δέ δεύτερον

cium)

(judi(clerus)

τό: 'Ιtεpi τοϋ έκκλησιαστικοϋ άξιώματος· τό τρίτον

τα περί τών δικαιωμάτων τοϋ' κλήροι>' τό τέταρτον

(sponsaliωn)

τα άφορώντα εtς τόν γάμον και το 'Ιtέμmον

τά 'Ιtερι τών

(crimen)

έκκλησιαστικών έγκλημάτων καί 'Ιtοινων. Άλλa διά της διαιρέσε
ως ταύτης 'Προδήλως δέν ήδύνατο να έ'Ιtιτεuχθfi έσωτερική τις συνά

φεια έν τfi δλn τοu 'Εκκλησιαστικοί) Δικαίου, δι' ~ς θό: 'ίtαρουσιά
ζετο τοuτο ώς ένιαίόν τι και ό'Πό διηκούσης τινός ίδέας κυριαρ
χούμενον σύστημα. ·ετέρα τις διαίρεσις είς τρ(α μέρη, οίον 'Πρόσω

'Ιtα, πράγματα, άγωγαί, τήν ό'τtοίαν υΙοθέτησε κατά τόν
ώνα δ Παϋλος

Lancelottus,

μένης, διότι "Πράγματι

ot

I Σ Τ'

αt

ε1ναι μέν 'ΠΟλu κρείττων της προηγου

κύριοι παράγοντες τοϋ Έκκλησιαστικοu

Δικαίου 'Ιtεριλαμlάνονται εtς τούς τρείς τούτους τ(τλοuς, ενεκα δ

μως της δυσκολίας, τήν όποίαν ~ διαίρεσις αϋτη παρουσ(ασεν έν
τfi έφαρμογfi αύτης και πραyματο'Ποιήσει της, έγκατελείφθη. λυ

"Πηρόν, έξακολουθε'ί παρατηρών δ Μίλας, δτι οόδέν αόθεντικόν σύστη
μα έδημιουργήθη, δυνάμενον να θέση χαλινούς είς τήν κρατοϋσαν
σήμερον έ1tαχ&η δια.φορδτητα των συγγραμμάτων τοϋ Έκκλησια

στικοϋ Δικαίου, ~ έκλογfι δέ τοu συστήματος της έκθέσεως <XI)τou
f1ρτηται έκ της άνrιλήψεως τοu πράγματος ό'Ιtό έκάστου τών συγ
γραφέων. Οδτως δ μέν Μίλας ( 38 ) προτιμ~ τήν δια(ρεσιν τf}ς δλης
τοϋ 'Εκκλησιαστικοί) Δικα(ου εtς 'ltέvtε μέρη· ~τοι

1)

εtς τάς 'Ιτη

γάς αύτοϋ καt τ<Χς πεpιεχοίισας αότά κανονικάς 'Ιτηyάς'
'Ιtολ(τευμα τfjς 'Εκκλησίας·

4)

3)

2)

ε(ς τό

εtς τήν διο(κησιν τfjς Έκκλησ(ας'

εtς τόν β(ον της 'Εκκλησίας· και

5)

εtς τήν σχέσιν τfjς Έκκλη·

σίας τφός τε τήν 'Ιtολιτε(αν και τούς έτεροδόξους. Έν δέ τφ 'Ιtρό

τινων έτών (1941) έκδοθένη συγγράμματι όπό τοϋ καθηyητοϋ τfiς
Νομικης

1)

Σ χολi]ς Γ.

Ρ άμμου άκολουθείται ~ έ'Π'Ομένη διαίρεσις:

Τό 'Εκκλησιαστικόν συνταyματικόν Δίκαιον, τό άφορών εtς τά

τών σχέσεων 'Εκκλησίας και Πολιτε{ας καt εtς τά τfjς όρyανώσε
ως της χριστιανικης 'Εκκλησίας έν γένει και τών έπί μέρους 'Εκ
κλησιών εtδικώτερον·

2)

τό 'Εκκλησιαστικόν διοικητικόν δίκαιον'3)

τό 'Εκκλησιαστικόν 1tοινικόν δίκαιον· 4)τό ·εκκλησιαστικόν δικονομι
κόν δίκαιον'5) τό ·εκκλησιαστικόν 1tεριουσιακόν δ(καιον·

6)

τό ·εκ

κλησιαστικόν δίκαιον τοu γάμου καί 1)τό Διεθνές Έκκλ. δίκαιον. Τέ
λος ό καθηγητης ·Α. Χριστοφιλόπουλος ( 88 ) εόρ{σκει διό: τό δ(καιον
της Έκκλησlας τfjς ·ελλάδος εόστοχωτέραν τήν έ1tομένην πεντα

μερη διαίρεσιν:

1)

τ ό γενικόν μέρος, lνθα έκτός των θεμελιωδών

έννοιών άναmόσσονται τά κατά τό:ς 1Πlγάς, τόν χαρακrijρα, τήν

(38)
(39)

Αlιτόδ-ι σελ.

33.

"Ένδ-' άνωτ.

σελ.

23.

-414έρμηvε(αν, τόν τρόπον και την (κτασιν ~φαρμοyης των κανόνων
τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Δικα(ου και τcΧς πρός η)ν Πολιτε(αν σχέσεις
τijς Έι<κλησ{ας· 2) Όρyόνωσις τijς 'Εκκλησίας· 3) Διοlκησις αό
της· 4) Ποινικόν ούσιαστικόν και 5) Ποινικόν δικονομικόν δικαιον.

17.

Ώς πρός δέ τήν tστορ(αν τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Δικα(ου, πα

ρα τι)ν χρησιμότητα αότijς, οόδεμ(α έρyασ{α dναφερομένη εlς τό

δίκαιον της Όρθοδόξοu Έκκλησ(ας συνεyράφη, έκτός τών έν ταίς
Γενικαίς Έκκλησιαστικαίς 'l στορίαις των Ά. Διομ. Κυριακοϋ, Μη
τροπολ(του Διδυμοτε(χοu Φιλαρέτου, Β. Στεφαν{δου καt Γ. Κονι
δάρη περi τοϋ Πολιτεύματος τijς ·εκκλησ{ας κατά τάς διαφόρους

περιόδους ιhιαγpαφομένων. Περιόριζόμεθα διά τοΟτο

v·

<hιαφέρω

μεν τά ε[ς τήν έλληνικήν δημοσιευθέντα πλήρη συστήματα τοϋ Έκ
κλησιαστικοϋ Δικα{ου, τά είτε εlς τήv καθ• δλοu ·ορθδδοξον 'Εκ
κλησίαν είτε εtδικώς εlς τήν Έκκλησ(αν της ·ελλάδος dφορώντα.

1)

'Αποστόλου Χριστοδούλου, Δοκ(μιον Έκκλησιαστικοϋ Δικα(ου,

έν Κωνσταντινοuπόλει

1896· 2) .Μελετίου Σακελλαροπούλου, 'Εκ

κλησιαστικόν Δ(καιον της &vατολικης Όρθοδόξοu 'Εκκλησίας, έν

'Αθήναις

1898' 3) Ν. Milasch, Τό 'Εκκλησιαστικόν Δίκαιον της "Ορ

θοδόξου •Ανατολικης 'Εκκλησίας, μετάφρασις Μ. Άποστολοπούλου,
έν •Αθήναις

1906· 4) Εό. Φιλιππότοu, Σύστημα Έκκλησιαστικοϋ

Δικαίου κατa τa παρ' ~μίν κρατοϋντα τόμ. Α' -Β', •Α&ηναι 19121915' 5) Κ. Ράλλη. Έyχειρίδιον τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Δικα{οu κατa
τήν έν ·ελλάδι tσχuν αύτοϋ, τεϋχος Α', έν 'Αθήναις 1927. "Ασuμπλή
pωτον. ·ο αότός δμως έξέδωκεν έκτός &λλων dξιολόyων μονογρα
φιών καt τό όπό της θεολοyικf\ς Σ χολης •Αθηνών βρα~εuθέv σn:ου

δαίδτατον Ποινικόν δίκαιον της "Ορθοδόξου "Ανατολικf\ς "Εκκλησί
ας, (Έν Άθήναις

1907)' 6)

σιαστικοϋ Δικαίου, Άθflναι

Έλληνικόν

Γ. Ράμμου, Στοιχεία έλληνικοΟ ΈΙ<κλη

1947' 7)

Έκκλησιαmικόv

Άναστ. Π. Χριστοφιλοπούλου,

Δίκαιον,

τεόχη

Α' -ΓΊ έv Άθfιναις

1952-1956, καt 8) Παναy. Ί. Παναγιωτάκοu, Σύστημα τοϋ Έκκλη
σιαστικοϋ Δ~καίου κατa τήν έν ·ελλάδι tσχύν αότοϋ, τόμος τρ(τος

1962, τόμος τέταρτος τό δ(καιον τώv μοναχ&v, 1957. "'Αξιον ιδιαιτέ
ρας μνείας εtναι και τό (ρyον τοϋ Ίωάννου Εόταξ{ου ~ cΤοϋ κα
νονικοϋ δικα(ου τijς 'Ορθοδόξου ΟΟιατολικf\'ς "Εκκλησtας τa 'ltEρt
Lερατικf\ς έξουσ(ας:.. Έν

•Αθήναις 1872.

Τοσαϋτα καί 1tεpί τοϋ Έκκλησιαστικοϋ Δικα(ου, έπισφpαy{ζοντα
τά 1tεpl της Πρακτικης θεολοy{ας.
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άρχαιολογία Βι6λικiι 245.
άλληγορικη έρμηvεία 206.
&ρχαιολογία Βυζαvτινι1 300, 302, 303.
'Αμδροσιαvη λειτουργία 367.
Άμ6ρόσιος Μεδιολάνων 44, 212, 367, &ρχαιολ,γία • hουδαiκή--Έ6ραϊκiι 242.
389.
•
πηγαl αότfiς 242, 243.
:.
ύλικοϋ
αότfiς
κσ:ταvομί\
Ammon von 110, 157.
244-245.
Am}'raldus 339.
:.
Παλαιοχpιστιαvικι1 302.
'Αμφιλόχιος 'I κονίοu 30.
:.
Χpιστιανικι) η 'Εκκλησιαάμχαρικιl γλώσσα 216'
στική 300.
Άναβαπτιστα1 103.
•
•
εόρυτtρα fvάvακρεόνrιοι τοvικο1 35.
voια 300.
analecta Bollandiana 307.
:.
:.
νεωτtρα εv'Ανδρέας Κρήτης 70, 375.
vοια 302.
Άvδροί'ιrσοc; Χρ. 295, 350.
)
:1>
περιεχόμενον
Άνθρακίτηc; Μεθόδιος 390.
303.
ΝΑvσελμοc; 73-75, 342.
περlοδοι 303.
Άνrιοχειανι) σχολή 18, 21-24, 199,269.
ώφέλειαι 303,
:.
:.
Άνrίοχοc; Έτrι~ς 225.
304.
Antifonarium Bangor 370.
πηγαi 304.
:t
'J>
Άνrωvιάδης Βασ. 208, 265, 350.

•

•

Άρχαιολσy. χριστιανικijc; σχέσεις

416

304305.

βιδλιογρσφία,
Ιστορία 305:

διαίρεσις αύrijc; 267-268.
μέθοδος αίmlς 268-269.
Ιστορία αύτijς 269-270.
Ίωσ. 104.

\Vigers
Vigor 103.
Vicelius Γεώρy. 103.
Assemani 372.
Αόyουοτίιιοc; 44-48, 199, 211, 2 I 2,37 I. Βικέντιος Δαμ(ι>δΟς 89, 93.
CΧΙ)θενrία tv ταίς έ'Πιστήμαιc; 139, 140. Βικέντιος δ tκ Λειpίvου 48, 152.
Vinet •Α'λ. I 17, 390.
αΟΟεντία bι τ(\ θεολοyί~ 140.
Wild Ίωάv. 103.
Wilmar Α. 390.
Βαλλαφρίδοc; Σ τρά&w 8 I.
Βίμ"Ποc; θ. 225.
Walsham W. 390.
Bingham J. 300.
Βcίμδcχς Ν. 93, 356, 360.
Winet 225.
Baumstark Α. 364, 373.
Βίος Χριστού 257 καί έξήc;
Baur 2, 113, 114, 214, 264.
Wittichen 257.
βαπτισταi I 04.
Βλαστάριc; Ματθ. 70.
βαρδερινΟv εlJχο'λhyισv 368, 369.
Βλάχος Γερ. 93.
Βαρδαλά)(ος Κ. 360.
Blunt J. 390.
Βcχρλaaμ δ ΚαλαδρΟς 61, 64.
Boerhaaze 125
Βαρνάδα έ'Πιστολή 2, 197.
Voetius 104.
Bardford Ί ω. I Ο 1.
Βαρσουμάς 24.
Βολλανδισταt 105, 307.
Βολταίρος 1 08.
Bartmann Β. 62.
Wolf 106.
Βαρχωχέ6αc; 256.
Βαρώνιος Κ. 109.
Βσvα6εντούρα Ίωάv. 73, 77, 82, 343.
βασιλεiα Ίσραή~ 253.
Borromeo Καρ. 103.
βασίλειον •ιούδα 253.
Bossuet Β. J. 105.
βασίλειον Ίσραήλ 253.
Buddeus 338.
κατάλυσις τούrων 254.
Bunsen 368.
Βασίλειος μέycχς 28-29, 199, 213, 389. Burgon W. 390.
Βασιλlσκοc; αότ~ρ. 33.
Burk Ph. 390.
Vasquez Γ. 103.
Boulanger 337.
Batiffol 373.
Bouvy Ed. 35, 375, 376.
Βαφείδης Φιλάρετοc; 90, 282, 414.
Boucher J. 103.
Vegscheider Ίουλ. 110.
Βοuλyώcωφ Μακ. 94.
Βούλγαρις Εόγ. 343.
Βέδας αlδέσιμοc; 71, 81, 213, 290.
Βέζα θεοδ. 100, 214.
Bourdaloue Λοvδ. 105.
Weizsacker 214.
Bousset Γ. 117.
Βράϊλας Άρμέvης 337.
Weinel 114, 117.
Brightman 368, 369.
Weiss Ίωάv. 117.
Bruce Α, 337.
Weisse 257.
Becan Μαρτ. 103.
Βρυέννιος Φιλδθ. 91 .
•Αcrμσvαίων

οΤκος

Βόcκος Ίωάv.

255.

66.

Beck 106.
Βελλαρμίvος 103, 299, 344.
Βέλλcχc; Β. 214, 225, 249, 250.

Wellhausen 264.
Bengel ·ιωάv. 106, 211.
βερεyκάριος 72.
Bernadino Och. 163.
Βερvάρδος τοU Κλαιρ&ώ

Γα6ριι1λ Βλάσιος 92.
Γαδριiιλ Σεδίίρος 84,
Γαληvος 123.
Γ αλλικαvικιl Λειτουργία

r εμάτρα

85.
367.

197.

Γεννάδιος "Πρεσδ. Μασσαλίας
Στέφ. 83.
ΓερμανΟς Κωνσταvτινουιrδλεωc;
Γερμανός Β' Κ ων /'λει«. 66.
ΓερμαvΟς Παρισίων 370.

298.

Gerlach
73, 76, 79,

82, 343.
Bemhard von Pavia 412.
Westcott F. Β. 215, 228.
Beyscbdag W. 117, 257.

Βησσαρiων 67.
Βι6λική ~ία 265.
βf.crιc; cnmιc; 265.
σχiσειc; cWrήc; 265-266.
χαρωιτήρ αιitής 267.

Gerhard

Ίωάv.

297.

Γεώργιος ΆκρσιrοΜτηc; 66.
Γεώργιος Σχολάριος 67.
Γκολοuμ"Πίνσκu Σ. 94.
Γκοιιμιλέφσκυ Φιλ. 94.
γλώσσαι 211.
Γ vωστικισμος 7.

69, 371

417Γvωστικοi 8.
Goar Ίώc. 368, 369, 372~
Godet Fr. 117, 215, 259.
Goltz von der 162.
Gordilo Μ. 94.
Gottschalk 71.
Gunkel Herm. 117, 118.
Grabar 305.
γραμματικfι έρμηvεία 195, 205, 206.

γράμμα

κατά καi

Ιστορική έρμηvεία

γpαφαl διάφοροι 228.
γραφαl tx 'Πλάνης 237.
γραφαi έκ 'Προθέσεως 238.

199, 200.

Γραφής Ιδιότητες κατά Προτεσ.

γρα:φαl διcχφόροu προέλευσις

156.
235-237.

Grego J. 211.
Γρηγοράς Νικηφόρος

64.

Γρηγόριος Άκίvδwος 64.
Γρηγόριος 'Ακράγαvτος 213.
Γρηγόριος Διάλογος 49, 213,

371,
389, 390.
260.

Γρηγόριος θαυματουργός
Γρηγόριος Κύτrpιος 66.
Γρηγόριος ΝαζιαvζηvΟς Θεολόγος

29,
135, 199, 375, 389.
Γρηγόριος Νύσσης 30, 199, 213, 284,
389.
Γρηyόριος Παλαμάς 61-64, 343.
Grimm 225.
Grischow Η. J. 300.
Grotius Οίίyωv 104, 214.

Διόδωρος Ταρσοιί 19, 21, 199.
Διονύσιος 'Αλεξανδρείας 18.
Διονύσιος Άρεσrrαyίτης-φευδ. 37-39,79.
Διόσκορος 'Αλεξαvδρeίας

32.

Δόγμα fwοια 283-285, 337-339.
Δογματική 283, 319, 338.
Δογματικής &λλαι Δvομασlαι 338.

:.
»

»

χcφακτήρ 338.
ιίιrοκείμεvοv 339.

σχl.σεις 340.
σιrοιιδαιδτης 340.
μέθοδος 34 1.
»
διαίρεσις 341, 342.
'Δογμάrωv Ιστορία 283, 342.
Δοy.μ. Ίστ. εννοια 284-286.

:.
:.

Δοyμ. Ί στ. προϋιτδθεαις 286.
Δοyμ. Ίστ. βοηθητικa μαθiίμ. 287.
Δοyμ. Ίστ. Έκκλ. \στ. σχέσεις καΙ διαψΟραί 286.
Δοyμ. Ίστ. καl Βιδλ. θεολ. 287.
Δοyμ. Ίστ. καί Δογματική 287.
Δογμ. Ίστ. κα1 ΠατροΑοyία 287.
Δοyμ. Ίστ. καl Ίστ. αlρiσεων 277,278,
Δοyμ. Ίστ. κα'ί 'Υμνολογία 288.
Δογμ. Ίστ. πηγαί 288-289.
Δοyμ. Ίστ. -περίοδοι 289-290.
Δογμ. Ίστ. σuyyρcχφείς 290.

Doedes 16 1, 318.
Dollinger Ίγv. 120.
Dorner Ίσ. 116.

Δοσίθεος Ί εροαοΜμωιι 87.
Dubois Reymond 179.
Δούκας Ν. 93.
Δούvς Σκώτος 78, 184.
Δα6ίδ 253.
Dupin 299.
D' Alenbert 108.
Durandus G. 372.
Dalton 305.
Δαμαλάς Ν. 91, 162, 167, 214, 265. Drews 373.
Δαμασκηνός Ίωάννης 41-42, 70, 376. Dryander Έρv. 119.
Δuο6οuvιώτης Κ. 99.
Δαμ(ι)δΟς Βικ. 343, 360.
Danaeus L. 319, 339.
Ewald 214, 257.
Danz 162.
Έδρα:ϊκη γλώσσα 216-218.
Δαπόντες Καισ, 92.
'Εδραίος lννοια 249-250.
Deissmann Α. G. 215.
'Εδραίους πρός brιcτrολή 1.
Deismus 107.
Ebrard 257, 259, 337, 383, 397.
ΔεϊσμΟς 107, 108.
·εvεΑος 113.
Delitzsch 214, 318.
Έγκuκλιcw 33.
Δέρ6ος r. 299, 300.
Έγκυκλσιrαιδεία, bvμ. €wοια 123.
Δεuτεροκαvοvιιca Π. Δ. 189.
Έγκuιcλοιrαι&ίαι γεvικαί, μερικα1 124.
Devivier W. 337.
Έyκuιcλοπαιδείαι πραyματικα1, 6mmιΔημητριέ6σκη Α. 94, 368.
1fωτικαί 125-127.
Διάδοχος Φωτικης 37-38.
Διαθήκη τοϋ Κ. Η. 'Ιησού Χριστού 367. Έyκuιcλοπαιδείαι κα1 Χριστ. 6μολοyίαι
126.
Αιαλησμάς Κ. 211.
Έγκuιcλοπαιδείας δρισμc}ς 125.
διαστrορΟ: 254-255.
Έyκuιcλαιrαιδείας σκοιrο1 128•
.Διαφώτισις 108.
ΈyκUΙ<λαιrαιδείας όπηρεσ(αι εΙς τήv θεDiderot 108.
ολσy{αv128.
Diehl Ch. 70, 305.
:.
>
εΙς τοUι; διDimma 370.
αvοοuμέvοuς 129.
Διόγvητοv πρΟς tτrιστολή 3.
:.
J
εΙς τούc; θε.Διόδωρος Σικελιώτης 243, 247.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑ/ΔΕ/λ ΤΗΣ

θΕΟΛΟΓΙΑΣ
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-418ολοyοUντας 129-130.
Έyκuιcλοmχιδε:ίας ίmηρεσίαι εfς τοiις νε

αρούς σποuδαστάς

13 I .

Έyκuιcλοιrαιδείας ύιτηρεσίαι εΙς τούς
wροκατειλημμfνους 129.
•
διαίρεσις 132.
»Εθιμ.α καΙ διάκρισις a(rrώv 412.
Εlρηvαiος 9, 290.

Εlρηνικiι η Ένωτικη Χριστιανικη 293.
Elσcxyωyικi\ καΙ Κριηκη 263, 264.
Εlσαyωyικήc; €ννοια 261.
:.
διαίρεσις 262.

μερών διά:rαξις 262,· 263.
δνομασίαι 261.
ύποκείμεvοv 261.

'Eκcmxioς Άδδηρίτης

242.

"'Εκκαρτ Μάiστερ 80.
'Εκκλησία 136.
Έκκλησία-Κράrος 402-403.
'Εκκλησίας δριcrμος 401 , 402.
'Εκκλησία κοιτίς θεολογίας 145,
lκκληcrιαοτικον ~σμα 21.
lκκλησιαοτική Γραμματολογία
'Εκκλησιαστικόν δίκαιον 401.

~

»

Έλληvισταi

21 9, 221 .
223.

Endernann 106.
έvωτικοv 33.
έξήγησις πνευματικiι Χριστού καΙ άιrο.
λόγων 196.
Έξηγητικr) Θεολογία 188, 315.
»
Θεολ. καi 'Απόκρυφα 196.
-.
Θεολ. κα1 Σημιτική γραμματεία

191,

»

169.

295.

δfκαιον ιcαί δρατη πλευρά Έιcκλ. 402.
δfιcαιον καί Δογματική

403, 404
:t

δfκαιον καί Λειτουργική, 404

»

δίκαιον καί Χριστιαvικιl
Ήθικft 404, 405.
δfκαιον κα1 Καvονικον

:t

282.

'/στ. κλάδου σποvδαιότης 272.
Ίστ. κλάδου ίrπηρεσίαι 273.
~
Ί στ. κλάδου μαθήματα 27 4.
Έλληvικfι γλώσσα 219, 220.
'Ελληνική κοινιl 220-224.

»
»

ΈλληvιστιΙ'Cfι γλώσσα 221 .
Έλληνιστ. γλώσσης τρία στοιχεία
Έλίπανδος Τ ολέδοv 71 .

μιθοδος 263.
μέρη 262.

•
•
•
•
•

Έκκλ. Ίστ. ύλικού κατάταξις 279,280,
»
Ίστ. περίοδοι 281.
»
Ίστ. σvyγραφείς και Ιστορίcι:

405, 406, 407.
δfκαιον γενικόν 406,407.
δίκαιον Ρωμαιοκαθολικi\ς Έκκλησ. 406.
:t
δίκαια μερικa 406,407.
:t
δίκαιον tσωτερικον 407.
:t
δίκαιον lξωτερικον 407.
:t
δικαίου θέσις lv τι;> σucrτήματι τού δικαίου 407-409.
:t
δικαίου κανονικαi πη-

:t
:t

γαi 409-4 11.
συμπληρ. πη-

θεολ. μαθήματα 1 91- 192.
Έξηγητικος η Έρμηνwrικόι; κλάδος

165-168.
brακτfι tρμηνε(α 195.
f:ιrιστήμηc; δρου εννοια 133-1 34.
tπιστημονικής θεολογίας Ιδρι.rrής 17.
έπιτομαi
lκλογαί 211-212.
Έπιφάνιοc; 243, 290.
·ερασμος 99, 211, 221.
Εργου έκκλησίας διάκρισις 358.
'Εριγένης Σκώτος Ίω. 72.
Έρμ& Ποιμfιν 2.
έρμηνεία μυθική 201.
έρμηvεία όρθολογιστική 200.
έρμηνείας μοpφαi 208.
έρμηvευτικί\ άρχή όρθόδοξος 204.
έρμηνειπικη δροu lτuμον έννοια 192-193.
Έρμηvευτικής Ιεράς όριcrμός 193.
'Ερμηνευτικής Ιεράς διακρίσεις 194.
Έρμηvευτικijc; κα1 Έξηγήσεως διάκρισις 195.
έρμηvευτοϋ διάθεσις 203.
εύαyγέλια &-rrδκρυφα 259.
εόαyγελίωv εfκών Ίησοίί 259.

1\

εύαyγελίωv χρόνος σιιyγραφής

258.
83, 89.
γαί 411. Εύσέ6ιος Καισαρείας 25,242,243,290.
•
δίκαιον κα1 Εθιμα 412. Εόσε6ισμος 105-1 06.
:.
δίκαιον
καΙ διαίρεσις Εό:τrάθιος θεσσαλονίκης 69.
412-414. ΕVτuχής 32.
Έφραiμ Σύρος 24, 199, 213, 374.
'EnA. ·ιοτορία 272.
Ehrenfeuchter 397.
:t
• γενική 275.
Ehrhard Α. 55, 64, 122.
~
:t μερική 275.
»
Ίcrτορικόc; κλάδος 272.
Zahn Th. 2, 117, 119, 215.
•
•ι στ. και Κριτική 277, 278.
•
Ίατορ. ιca1 Πατρολογία 295. Zacharia Τ. G. 270.
Ζδίγγλιος 97-98, 100, 101.
»
Ίατ. βοηθητ. brιστftμαι 276.
Zezschwitz von G. 384, 397.
)
·ιστ. Εκθεσις 277.
Ζήvων αότ'οκρ. 33.
• ·ιστ. μiβοδος 278, 279.
:t

δικαίου

Εόyένιος Βούλγαρις

419Ζιγα6ην0ς Ε~.
Ζοιρvικά6ιος Α.
zολ(.τrας Έμμ.

Θεολογίας εlρηνικοv καi πολεμικόν φ..
γcw 171.
Θεολογίας fpy011 μορφώσεως λειτουρ
γών 172.
Θεολογίας κατανομiι κατά Schleieπna

68, 212, 343.
93.
73, 81, 214, 217,219,
221 1 231.

zοροδάδελ 254.
Juvencus 210.
Jugie 94.
Jungmann J. 374.
Junilίus

cher 162-164.
161, 162, 164, 166,
168.
Νομικής συνεργασία 177.
6ρισμος 135-136.
δρου lτυμ011 Εννοια 135.
'Π'ώίcw σιrouδijc; 173.

θεολογίας κλάδοι
θεολογίας
θεολογίας

269.
10, 211.

zωιιαρ&ς Ί.

θεολογiας

'Ηθική ΧΡιστιανική 319.
'Ηθικής Χριστ. καί Δογματικής χωρι
σμός 320, 339.
'Ηθικής Χριστ. καί Δογματικής σχέσις

Θεολογίας

θεολογίας

σvμδολαί ε(c; τfιv

θεολογίας τέλος καί πράξις

345, 346.

'Ηθικής Χριστ. καί Φιλοσοφικijς διαφο-
ρcΧ

'Ηθικής Χριστ.

176.
149, 150,
163, 169.

θεολογίας ύnηρεσίαι εlc; τήv 'Εκκλησίαν

346, 347.

170-172.

καi Φιλοσοφικijς σύγκρουσις 347, 348.

Ήθιιcίίr; Χριστ. διαίρεσις 348,
Ήθικίk Χριστ. Ιcτrορία 350.

349.

'Ηθικής Χριστ. μέθοδος 349,
'Ηθικής Χριστ. δρισμός 344.
Ήθικiίc; Χριστ. χαραι<τήρ 345.
Ήρδδαrος 243, 247.

350.

Νομικfιν

θεολογίας Φuσικών tπιστ. σuvεργασία

179.
θεολογιών δμολογιακώv σχmεις d:μοιδαίαι 169.
θεολόγοι προχριστ. &ρχαιδτητος 135.
Θεοτόκης Νικηφόρος 89, 212.
θεοτrvεuστία 198, 200-202.
Θεοφάνης δ vtoc; 69.
Θεοφάνης καί Θεόδωρος οΙ Γραπτοi 53,

Ήαuχcχατών πολtμιοι κα'i ίmερασπισταί

65.
•ΗοVχιοc;

376.
Θεόφιλος Κορuδαλλείις 83, 359.
θεοφύλακτος Βουλγαρίας 68, 212.

211 .

θωδώρητος Κύρου

19, 23, 33, 199,
213, 290.
θε6δωρος Άvδίδων 69, 371.
θε6δωρος Άντιοχείας 5, 18.
θε66ωρος Μσψοuεατίαc; 18, 26-32, 33.
199.
θι6δωρος Στουδίτης 41-42, 69.
θε6δωρος Ταρσού 72.
Θεοδώρου Άvδρ. 290.
θεοιφφicχ 252-254.
θΕολογία brιατήμη πίστεως 139, 141,
142.
:t
t»c; θετικι1 brιατήμη 137, 138,
143, 163, 182.
:t
~ θεωρητική brιστήμη 138,
143, 165, 169.
:t
καi αl λοιπα1 tπιστiiμαι 143,
145.
:t

κα1

πcιρcχματικαί

brιστijμαι

179.
:.
:t

:.
:t

:.
:t

καi Πανεπιaτήμιον 144, 145.
καί πλάνη 142.
Ό~ος 151-154.
Όρθολοyιστική 159-161 .
Προτεατοιντική 156-158.
Ρωμαιοκαθολική 154-156.

θι:ολογίας Φfεξαρτηcτία d:'Πό τής Φιλο
σοφiας

183, 187.
θεολογίας d:φετηρία θεοιcεντρικη 183,
184.

Θετικαί brιστήμαι

137, 163, 182.

Θεηκαi tτrιστijμαι καΙ Φιλοσοφία 182.
Θρησκεία 318-323.
θρησκείας d:ρχfι καί φύσις 136, 162.
•
μονομερείς tκδοχαί 323.
θρησκειολογία η Θρησκευμάτων 'Ιστο
ρία 318, 320, 325.
:.
bι τοί'ς Παvειrιστημίοις 330.
Θρησκειολογικι) Σχολή 117, 118-.
θρησκευμάτων •ιστ. ώc; έιrιστήμη 326.
βοηθήμmα αVrής 329.
tδριιrαi αότijς 326.
μέθοδοι αύτίjς 327, 328.
πηγαi αVrijς 329.
σχολαί αύτίjς 327.
Θωμάς ΆκιvcΧτος 73, 78, 81, 342.
Θωμάς
Kempis 80.

a

Ίακώ6 μετανάστεuσις 250.
'ι άκω6ος Νισίδεως 24.
Ίάκω6ος τοΟ ΣαροUγ 374.
Ίανσbιιος Κ. 103.
-ι δας Έδtσσηc; 33.
'Ιγνάτιος θεοφδρος 3, 283,
ι εραιrοστολική 392, 393.

.

:.
•
•

tσωτερική

3.C.C.

393.

tσωτερικijς μiθοδοι
tξωτερική 396.
6vομασ(αι α{ιτης 397.

'Ιερεμίας Β.

84

396.

420Ίερο&οaμ 253.

ίεροκρcχτία

Κανονικοv δίκαιον

311.

'I ερουσαλήμ &λωσις 256.
Ίερώvυμοc; 43, 199, 212, 2-13, 298.
ίερωσWη Ίσραι)λ 253, 255.
'I ησοίίς Νοιuή 251 .
'I λάριος

Πικταύων 42.
Ί ούλιος 6 Άφρικαvός J 8.
'I ουστιvιcχvόc; αότοκ. 33.
Ί οuστίνος 4, 198, 371.
'louστiνoc; cχότοκρ. 33.

Ίmrόλυrοc;

40 I , 406.

Kαvov. δικαίου τrεριεχόμενοv

κανόνες σwόδων ώς πηγαl

406-407.

41 Ο.

Canus Mel. I 03, 343.
Κάντιοc;-ΚαντιαvοΊ 109, 110, 113.

κανών Π. καΊ Κ. Δ. 189.
Κα'Π'Παδόκαι Πατέρες 28.
Καρμίρης Ίωάv. 63, 84-88.
Κάρολος μέγας

71.

Caspari Karl. 11 β.

8, 9, 213,290.

Ίmroλίrrou Άποατ. Παράδοσις 367.
'Ισίδωρος Θεσσαλονίκης 69.
'Ισίδωρος Πηλ.ουσιώτης 32, 199.
'Ισίδωρος Σεδίλλης 49-50, 370, 390.

Ίσραiιλ 250.
'Ιστορία Βιδλική 247.
Ί στορ ία (εραιrοστολώv

31 Ο, 3 11 .
Ίστορία Πολιτεύματος 311.
'Ιστορία Πολιτισμού Χριστ. 31 Ο, 312,
313.
Ίστορίας Βιδλ. διαίρεσις 249.
:.
:t "ΠΙ"Ιγαl 247.
•
θύραθεν σuμδολα1 εΙς Θεολογίαv
Ιστορικ~ tρμηνεία 205, 207.
Ί στορική Θεολογία 315.
ΊστορικοΟ κλάδου έργον 272.
:t
:.
μαθήματα 274.
Ί στορικόc; κλάδος 165-168, 316.

175.

Ίταλοέλληvεc; όμvφδοl 376.
'"ΙχθUς 197.
'Ιωάννης Μαuρδπους 54.
'Ιωάννης Χρuσδστομσς 18, 22,

Κασσιανή 53;
Κασσιόδωρος 49, 50, 265, 290.
κατακόμ6αι 30 I, 368.
Καταστατικt) 305 κα1 tξής
Κατηχήσεως έργον 381.
Κατήχησις lννοια 377.
Κατηχητικt) 6ρισμος 376.
ΚατηχητικιΊ-Κατήχησις 377-378.
»
-λοιπa μαθήματα Πραχτ.

κλάδου 380.

»

-Ι)αιδαyωγικt) 378,
Κατηχητικής διαίρεσις 383.

379.

α' κα1 β' μiρος 383.
Ιστορία 383.
μέθοδοι 382.

»
»
»
:.

περιεχόμενον

σrrουδcχιδτης

:.

382.
381 .

Kaftan 116.
Κελτικα1 Λειτουργίαι

367.

Keil 214.
Keim 257.
Κ ήρuκεc;

I Η'

»

αfώvσς 105.
ΙΗ'-Ιθ~ αlώvoc;

109.

Κηρuκική

397.
23, 199, Kielen 162, 318.
212, 284, 386, 389. Clarisse 161 •
Βασίλ. 265.
Kleuker J 61 .

Ίωο:ννίδης
Ίωαννίδης Βενιαμiv
Ίώση1tος 242, 248.

360.

Ίωσiιφ θεσσαλονίκης

Ciericus 214.
Κλεώπας Δισν. 208.
Κλήμης Άλεξαvδρεύς

42.

Κλήμης Ρώμης

Καδάσιλαc; Νικόλαος 60-61 .
Κα6&άλα-Κα66αλιοτα1 197.

Knoke 384.
Knox Ίωάν. 101.

Cabrol-Leclercq 372

Κοδράτος

Καινι1ς Διαθήκης Κpιτικαί tκδδσειc;

Καινής Διαθήκης

11-13, 198, 390.

2.

4.

Koehlel W. 290.
239, 240. Coccejus Ίωάν. 100, 104.
χειρόγρcχφcχ καί τύ'ΙΙ'οι ΚομvηνΟς Ίωάν. 214.

τούτων 233, 234.
καισαρσrrσ:ιrισμόc; 311 .
Καλδίνοc; Ίωάv. 98, 100, 101,214,343.
Καλέιcας 'I ωάv. 64.
Καλλίνικος Κωvστ. 301.
Calixtus Γεώρ. 99, 320.
Κάλλιστος Κωvσταvτιvοvπδλεωc; 69.
Κάλλιστος Ρώμης 8.
Καλογεράς Νικηφόρος

92, 300, 390.

Α. 104.
Καλοκύρης Κωνοτ. 305.
Canisius Πί:τ. 103, 343.

Calovius

κανόνες κριτικοϋ lργου

Κονιδάρης Γεp.

282, 414.

consensus Patrwn 36, 152, J 99.
Contenson 104.
Κοvτογδvης Κ. 91, 208, 247, 265, 282,
299.

Conybear C. F. 368.
Κορείσχιτικfι γλ&ισσα

216.
103, 214.
Κορνηλίου 'Ιωάσαφ 92, 93.
Κοσμaς ΑΙτωλός 92.

Cornelius

a Lapide

Κοσμ&ς Μελφδόι; (Μαϊουμά)

.

238, 241.

Quadriviwn 71 , 123.
Kίibel

390.

70, 376.

421Kίiber R. 384.
Κοιίρσουλαc; Ν. 88.
Kurtz Ίωάν. 117.

Λειτοvρyικijς lp-yoν 363.
:.
lτuμ011, έννοια

361, 362.
370.
~
370.
Kδhler G. 372.
:.
361 1 363.
Cramer J. 212.
•
πηyα1 366 καi tξfις.
Cranmer Καvτοvαρiας 99.
»
σποvδcχιδτηc; 365.
Krauss F. 122, 355, 384.
•
τμήματα 364.
Cremer Her. 119, 225.
Λειτουρyικοi τύποι •Ανατολijς 364.
Κριταi 252.
:~>
•
ΔUσεως 365.
Κριτική Βι6λικiι 225.
~
άρvητική καi θετική 228~230, Αειτουρyιολοyία 364, 372.
241. Λειχοϋδα:ι Σωφρ. κcχ1 •tωαννικ. 93.
κα1 διάφοροι γραφαi 228.
Leon Grandmaison 257.
»
tξι.περική καi tσωτ. 228, 229. Λεόνrιοc; Buζάvrιoc;34.
Lepin 257.
:ι>
καί εfκασίcχ 241.
Λέων Α' "Πάπας 32, 48, 213, 371.
Κριτικiι Ιστορικfι 277, 278.
Κριτική κατωτέρα κcxi ύψηλοτέρα: 228, Λέων I Γ' 'Πάπας 122.
230. Lightfoot J. 215.
Κριτική Φιλολοyικiι 277.
Lietztnann Η. 117, 258, 373.
Κριτικής Βι6λ. άκρδτητες 226, 227.
Lipsius 214, 322.
λο6έρδος •Ayάrrιoc; 92.
:ι>
» Eρyov 225, 227, 240.
6ρθή δδος 221.
Loison Ύάκινθ. 122.
• καi Φιλολοyικijς σχέσις Loisy 122.
225, 226. loci communes 343.
Κριτ61r0υλος Μητροφ. 86.
Λού6αρις Νικ. 214, 325.
Κροuμ6άχερ 30, 35, 70, 300, 375,376. λοuθηρανο\ Ιεροκήρυκες 1Ο I •
Κρυrrτοφέρη 369.
λοuθήρειοc; διδασκαλία 96.
Κτησίας 247.
λοίιθηροc; 95, 100.
Κuδώvης Δημ. 64.
λουκιανΟς 'Πpεσδύτερος ι 8, 199.
Κιιιτριανος 269, 371 .
Lίicke 1\6.
Κυριακός •Αvαστ. 91, 282, 299, 350, Luthardt Ern. 117, 161, 168,337.
414. Lδhe Ίωάν. 118.
Κύριλλος •Αλεξανδρείας 31, 199, 213.
Mai 'Άyy. 121, 122, 211.
Κύριλλος Ίεpοσολύμων 30~31, 283.
Μακάριος μέγας 37, 38.
Κύριλλος Λούκαρις 84, 85, 92.
Μακάριος (ρώσος) 343.
Κϋρος Άλεξανδρ. 33.
Μακάριος Χρι..ισοκέφcχλοc; 69.
Κύρος βασ. 254.
Chajim ben •ιακώ6 231, 232.
Μακεδόνιος Άvτιοχείας J3.
Μακκαδαίοι 255, 256.
Chemnitz Μαρτ. 99, 343.
Choisy 305.
Μακράκης Άτr. 91, 93.
Μακρής Σπ. 391.
Κωδινοc; Κοuροπcχλάτης 371.
Μανέθων 24 7.
Κωνοτανrί110ς ΣΤ' 369.
Mansi 109.
Lagarde Π. 11 7.
μαvτρόσιαι 24.
Μάξιμος Γραικός 93.
λαϊκόν crroιxεioν 153.
Μάξιμος Μαργούνιος 84, 92, 93.
Lacordaire 11 9, 122.
Μάξιμος δμολογη-rί\ς 33, 35-37, 39,40,
Lamennais 119.
69, 153.
Lampe Άδδλφ. 100.
Lange Ρ. J. 162, 214, 257, 319.
Μάξιμος Πελοτrοννήσιος 92.
Lancelottus Ρ. 413.
Μάξιμος Πλανούδης 66.
Λάτας Διον. 93, 300.
Mariana 103, 214.
Latimer Hugh. 101.
I Μαρίας Laah &66αεί011 378.
Λαrινική θεολογία 19.
Μάρκος Εόyενικόc; 67.
Αατιτοwτιvαριανοi 106.
Marucchi 305.
1
λατpε'α 324.
Martensen Ίωάv. L. } 17.
λατρε'ας xριcrr, tcrropίcx 300, 3011 364, μαρτυρολόγια 304,
Ααφράγκ 72.
Massillon Β. J. 105, 109.
Λε.ίδνίηοc; 106.
Μασώρα 231, 232.
Λειτουργικa βι6λία 376.
Μασωριτικον 230.
Λειτοι.ιpyικη κα1 δμολοyίαι 364.
Μασωριτικοϋ έκδόται 232, 233 ..

»

Ιστορlα
μέθοδοι
δρισμός

422Μασωριτικοϋ καi

Ο'

σχέσις

231.

Μtnιροειδης Νικόλ. 92.
Μεθόδιος Κερκύρας 373.
Μεθόδιος 'Ολύμπου 18.
Μεθοδολοyίαι f\ Έγκυκλσιταιδείαι
μέθοδος θεολογική 279.
μέθοδος 'Πραyματικiι 278.

125.

Μεθοδισμος 117.
Μελάγχθων 96, 99.
Μελέτιος Άθηνωv 93.
Μελίτων Σάρδεων 4, 8.
Μεννωνίται 104.

Menochius 103, 214.
Merneptah Φαpαω 250.
Μεσολωράς Ί. 295, 356, 360.
μεταφράσεις Βί6λοι> παλαιαi 2 I Ο.
μετάφρασις 209.
»
τών Ο' 219, 231, 232.
»
Ο' κριτικαi &vcxθ. καi έκδόσεις 233.

Meyer 214.
Μήλιας Σ'Π'Vρίδων

Μηνιάτης Ήλίας

92.
88.

Migne 109, 299.

Μικρασιατικiι Σχολf) 8.
Μίλας (Milasch) Νικόδημος

Millet G. 305.
Μιλτιάδης 4,

Neander 116, 257.
Newman Έρ. 122.
Νεεμίας 254.

Νείλος Καδάσιλας 66.
Νείλος Κωνfλεως 69.
ΝεΚ"'Ι"άριος Πεvταπδλεως 390.
Νεόφuτος 'Έγκλειστος 69.
Νεστcριος 23-24.
Νικήτας Μαρωνίτης 65.
Νικήτας Χωνιάτης-ΆκομινcΧτος
Νικηφόρος Βλεμμύδης 66.
Νικηφόρος Κάλλιστος 290.
Νικόδημος 'Αγιορείτης 89.
Νικόδημος tεροκήρυξ 92.
Νικόλαος ΛειρανΟς 81.
Νικόλαος Μεθώνης 66, 343,

66, 3 ..8.

Nicholis de Νικόλαος 369.
Nitzsch Ι. C. 37, 355, 358, 359.
409,412, Nitzsch Έμ. 116, 118.
413, 414. Noack 162.
Νοδατιαvδc;-Ναuά:rος 8.
Νομικής-Θεολογίας σύyκροuσις

9.

μ ίμρα 24.
Μινούκιος Φήλιξ

Mδhler Ίωάν. 119.
Μπρατσιώτης Π. 118, 214, 256,265.
Μυστικη θεολογία 36-37, 55, 79.
Μυστικισμός 37.
Μωραlτης Δημ. 372, 384.
Μωϋσής 251.

Νόννος ΠCΧVΟ'Π'ολ ίτης
ι\ Νοταράς Χρύσανθος

344.

mirabilia 304.
missale Ambrosianun1 370.
missale Bobbiense 370.
missale Gallicanum 370.
missale Gothicum 370.
n1issale Francorum 370.
Missale Romanum 368.
Missale τού Stowe 370.
Michaelis Ίωάv. 108.
Μιχαiιλ 'Ακομινάτος 69.

Modernismus 122.

Μοζαραδικf} Λειτουργία

Νοταρικοv 197.
Ντρωζντώφ Φιλάρετος 93.
ΞιφιλΊνος •ιωάv. 54.
Ξυγγόπουλος 305.
Όδηγητικαί-Έγκuκλσπαιδείαι
Όδοιπορικa 304.

177.

125.

Odo Casel 373.

Οlκοuμενικαi cnίνοδοι Ε' καΙ ΣΓ 33.
Οlκοuμενικη σύνοδοςΖ' 41.
Οlκοuμέvιος 68, 212.
Ι ΟΙκονόμος Κωvστ. δ tξ ΟΙκονόμων 90,

93, 265, 282, 360.
79.
Μολίνος Μι χ. 103.
Olshausen 214.
Μονοθελη·rισμος 33, 153.
Όμιλητικη 355.
Μοvοφuσιτισμος 32.
:.
-Κατηχητικη 358.
Montalembert 119.
»
-λατρεία 358.
ΜοντανΟς--Μονταvισταi 8.
~
-Λειτοuργικiι 358.
Montfaucon 109.
»
-Ποιμανrικιl 357.
Morelius 369.
:.
-Ρητορικη 357.
Morinus 368.
'Ομιλητικijς διαίρεσις 359.
Μοσχόπουλος Άντ. 90.
»
1στορία 359.
Μπαλάνος Δη μ. 2, 4, 6, 1Ο, 1 t, 13-15,
:.
όνομασίαι 356, 357.
28, 30, 31, 43, 44, 47, 51-55, 62,
»
δρισμος 355.
68, 70. 'Ομιλιών δι• tf.ηγήσεις 212.
Muratori 370.
'Ονοματοκρατία (Nominalimus) 74.
Mίiller Ίωάv. 116.
.I 'Ονώριος Ρώμης 33.
Miiller Ίοίιλ. 118.
Όξφόρδειος κίνησις 117.
Mursinna Sam. 125.
van Oosterzee 15, 22, 29, 30, 81, 82,

!\foll 383, 397.

367.

21 Ο.
88.

~Οκκαμ Γοuλ.

I

-423105, 109, 111, 117, 318, 355, 357, πίστις-εUπιστία 1-40.
365, 381, 384, 387, 390, 397, 398. 'Πίστεως θεολογική άvάιrτuξις 1-47.
Pitra 'I ωάv. 122, 375, 376.
Oriens Christianus 373.
Ordines 368.
Planck 161.
Πλάτων Μόσχας 93.
Ordo Berold 370.
'Ορλάνδος Άνσnτ. 305.
Πλίνιος 243, 369.
Όρθολογισμος 37, 107-109, 120.
Ποιμαντικί\ 384.
Όρθολοyιστικiι Θεολογία 107, 11 Ο.
Ποιμαντικfiς βοηθήματα 389.
'Ορθολογιστική Σχολiι 270.
»
διαίρεσις 388.
»
έργον 385-388.
Ott L. 62.
»
πηγαί 388.
Otto 383.
Usener Η. 117.
»
δροu lννοια 385.
:.
• bvμov 384.
Παγίδας Νε6φιιrος 94.
ποιμένας lpyov 385-388.
Παλαιοκαθολικοί 121 .
»
δρου Εννοια 385.
Παιδεία: &\ιθpω'Π'ιστικiι 123.
Πολεμικi) θεολογία 293.
» -Έγκύκλιος 123.
Πολεμικιl Χριστ. 293.
Παμποόκης Χ. 356, 360.
Πολιτειοκρατία 311 .
Palmer 384.
Πολύδιος 247.
Πανα:yιωτάκος Π. 414.
Πολύκαp'Πος Σμύρνης 3.
ΠαvθεϊσμΟς Ιδεαλικος 72.
Pontificale 368.
Πάνταινος 11, 198.
Πορφυρογέννητος Κωvσταvτίνος 371.
Paulus Έρρ. 11 ο, 160.
Πουλίτσας Π. 312.
Παπαγεωργίου Σπ. 265.
πραyματεϊαι ( dissertationes) 213.
Παπαγιαννόπουλος Νικ. 225.
πραγματοκρατία (realismus) 74.
Παπαδόπουλος Ίωάv. 343, 391.
Πρακτική θεολογία 351.
Παπαδόπουλος Φίλιπ. 300, 356, 360, Πρακτικής θεολογίας θέσις tv τ~ καθ6384.
λοu θεολ. 353, 354.
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 'λρχ. 'Α•
:.
μαθήματα 35-4.
θηvωv 91, 208, 282, 391.
»
:.
δρισμΟς 351, 352.
Παπαμιχαiιλ Γρ. 93, 94,225, 260, 337.
:.
~
wσκείμεvοv 352.
Παπίας Ίερcrιrόλεως 3.
»
»
χαρακτί\ρ 352.
παπσκρατία 311.
ΠρακτικΟς κλάδος-Πρακτ. θεολ. 162,
παπωv tξουσία 119.
165-168.
πα:ράδοσις Δποστολικi) 151, 152, 155. Πρόκλος 371 .
»
έκκλησιαστικη 151 .
Προκότrιος Γαζαϊος 68, 212.
Προκόπιος διάκονος 304.
πα:ραθέσεις Πα:τέρωv 235.
παραφράσεις Χαλδαίκαί-άραμαϊκαί 21 Ο. Προκόπιος Πελοποννήσιος 92.
πα:ράψρασιc; 21 Ο.
Προκοτrοδίκιος θ. 93, 343.
Προσαλέντης Φιλόθεος 92.
Πασχάσιος Ρα6δέρτος 71 .
προσαρμοστική θεωρία 160.
Πατηρ δροu εννοια 296, 297.
Προτέριος 'Αλεξανδρείας 32.
Πa:τρολσγία 295.
προφητικόν στοιχείον 206.
Πατρολογίας tτυμολοyία 296.
Πuρομάλης 'Ισίδωρος 369.
•
Ιστορία 298.
Πύρρος Κωvσταvτιvουrrόλεως 33.
•
όρια 296-298.
•
τrεριεχόμεvοv 297.
Rabiger F. J. 49, 128, 138, 161, 165,
•
περίοδοι 298.
166, 228, 278, 298, 322, 391, 398.
Παίίλος 1.
Pelt 162.
Raes Α. 364.
Ράλλης Κ. 414.
Perrone Ίωάv. 122.
Ράμμος Γ. 414.
Πέτρος Γvαφεuς 33.
Ραμψής Β' 250.
Πέτρος Λομδάρδος 73, 76.
Renan (Ρενάν) 114, 160, 257, 258 .
•Πηγcχς Μελtτιος 84.
Pierson ΑΙ. 117.
Reuss Έδ. 117, 214.
Πίος Θ' 120-121.
Reuterdahl 162.
Πίος I' 373, 394.
Ridley Νικ. 1Ο 1.
Πίος lλ' 394.
Rietschel G. 373.
Πίος 18' 394.
Rituale 368.
Πισίδης Γεώpy. 35.
Rischl •Αλ6. 114-116.
πίστις-γνώσις 141.
Robertson W. 117.

424Robinson 225.
Ροδοaμ 253.
Ρόδιος 304.

Soderblon
Σοuίδσ.ς

μοvη 122,
Σολομώv 253.
Σομπολέδσκη 225.
Σουλπίκιος Σεδήρος

256, 356, 373.
Rosenkranz 162.
de Rossi βαπτ. Ίωάν. 301.
Rothe 116, 162, 319.
Ρουσάvος Παχώμιος 84.
Ρουσσω 259.
Rίitenick Ε. Κ. 383.
Ρουφίνος 43, 212, 290.
Ρωμαϊκη λειτουργία 367.
Ρωμανος μελφδΟι; 35, 375.
Ρώσης Ζ. 343.
Σσ.δ6αίται 375, 376.
Αuγ. 117.
Σαδδουκαίοι 255.
\'OD Sailer Μιχ. 'Ιωάν. 122.
Σακελλσ.ρδποuλος Μελ. 414.

καi

373.

290.
Suenens L. 393, 394.
Sus Έρ. 80.
Σπέvερ Φιλ. 105, 214.
Staab 212.
Statuta Ecc1. antiqua 370.
Σ τατιστικαΊ εlδικαί 307.
Στατιστική 105 ιcαί έξήc;.
Στατιστικής μέρη 306-307.
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~ρyα τοu ίδίοu σuyyραφέως:

Δογματικa καi 'Απολογητικά.
ΔΟΓΜΑτtΚΗ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟV ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Βραβείον 'Ακαδημίας)
Εfς τός σελίδας τών τριών τόμων τοϋ έργου όναπτύσσεται
διεξοδικώς, βάσει τών έργων τών Πατέρων, ή δογματικη διδα

σκαλία τής 'Ορθοδόξου ·Ανατολικής Έκκλησίας.
Τόμος ΑΌ

Σελίδες

584.

Τόμος ΒΌ Σελίδες

430.

Τόμος Γ. Σελίδες

556.

ΑΠΟΛΟΓΗΥΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤ ΑΙ
ΣυστηματικΓι κατοχύρωσις τών άληθειών τfις χριστιανικής
πίστεως εfς πέντε τόμους.

ΤΟΜΟΣ Α'Ό Συστηματική άναίρεσις τών ύλιστικών, πανθε'ί
στικών κλπ. όντιχριστιανικών θεωριών. UΕνα άριστον σύvχρο

νον δπλον έναντίον τοϋ ύλισμοϋ. Σελίδες
ΤΟΜΟΣ β'. -

ΑΙ

APXAI

360.

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Είς τον δεύτερον τόμον τών 'Απολογητικών μελετών όνο
πτύσσονται τρία βασικό κεφάλαια τής Πίστεώς μας. Άφ' ένός
μέν «fι Βιβλικη Κοσμογονία», άφ' έτέρου «fι ζωη καί fι γένεσις

αύτής», τρίτον δέ έξετόζεται fι «θεωpία τής έξελίξεως». Μέ
έπιχειρήματα έκ τής ύγιοϋς έπιστήμης ό σuγγραφει)ς καταδει

κνύει μέ πειστικότητα, δτι όντως τa πόντο εΤναι έργα τοϋ Παν
τοδυνάμου καi Πανσόφου Δημιουργού. Σελίδες
ΤΟΜΟΣ Γ'.

-

398.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

το χάος, το όποίον διαχωρίζει την ζώσαν άπό την vεκρόν

0-

λην, δέν ήμπορεί νό συγκριθι) πρός την άβυσσον, ι') όποrα

ύπόρχει μεταξι) τοϋ λογικού άνθρώπου καi τών ζωϊκών όντων.
Ίδοι) τί διαπραγματεύεται ό τρίτος τόμος τών 'Απολογητικών
Μελετώv. Σελίδες

436.

ΤΟΜΟΣ ΔΌ - ΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗΝ ΘΕΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΚΑΙ ~ΑΘ' ΕΑvτΑΣ.
ΕΙς τόν τέταρτον τόμον τών Άπολογητιί<ών Μελετών έξε
τάζεται τό λίαν ένδιαφέρον θέμα τής όπερφυσικής Θείας

Άποκαλύψεως τού Θεού εΙς τόν όνθρωπον διό τών Προφη
τειών, αi όποίαι προαναγγέλλουσαι τό πρόσωπον καi τό έργον

τού Μεσσίου έξεπληρώθησαν έν τψ 'Ιησού Χριστψ. Σελίδες

431.
ΤΟΜΟΣ ΕΌ

-

ΕΙς ένα τόμον

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΤ.

656 σελίδων έμφανίζεται ή Θεανθρωπίνη

προσωπικότης τού Κυρίου 'Ιησού, δεσπόζουσα καi κυριαρ

χούσα έπi γης καi ούρανού. ·ο πιστός μελετητης έντρυφQ είς
τός σελίδας τού βιβλίου καi οΙκοδομείται. ·ο όπορών πείθεται
καi στηρίζεται, ώστε πάντες νό όναφωνούν: «·ο Κύριός μου
καi ό Θεός μου».

*
Ο ΠΝΕΥΜΑ1ΙΣΜΟΣ
Είς τό έπιστημονικόν τούτο έργον όναπτύσσονται συστη

ματικώς καΙ όποδεικτικώς δλαι αl έπικίνδυνοι σατανικαi ένέρ
γειαι τού Πνευματισμού. Σελίδες

245.

ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ

τί είναι ό Μασσωνισμός; Ποίοι at σχέσεις του μέ τον Χρι
στιανισμόν; Ήμπορεί ένας Χριστιανός νό εiναι συγχρόνως καi
Μασσώνος; ΕΙς τό φλέγοντα αύτό έpωτήματα δίδει σαφείς καΙ
πειστικός όπαντήσεις τό σύγγραμμα τούτο. Σελίδες 282.
ΘΕΟΣΟΦΙΑ
(Μυστηριακr\ θρησκεrα tπηρεασμένη όπό όνατολικiις θρησκεrας)

ΆφορQ εΙς τός διαφόρους μορφός τών όνατολικών θρη
σκειών (Κρίσνα, Κρισναμούρτι, κλπ.), ποι) tχουν εΙσβάλει τε
λευταίως εfς τιΊν πατρίδα μας καi παρασύρουν, Ιδίως τοι)ς

νέους, ε!ς την πλάνην των καi μακρόν τού Χριστού. Σελίδες

103.
Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ
'Υποδεικνύει καi όναιρεί συστηματικώς τός όντιχρίστους δι
δασκαλίας τών «μαρτύρων τοϋ 'Ιεχωβά», τών πολυωνύμων χι

λιαστών. Σελίδες

143.

~Ερμηνεuτικά.

Η

KAINH

ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

·Η σύντομος αϋτη έρμηνεία μ~τό περιλήψεων, παραλλήλων

χωρίων καί εfδικών κατατοπιστικών χαρτών, tχει έγκριθfι ι)πό

τοϋ Οfκουμενικοϋ Πατριαρχείου, τών Πατριαρχείων Άλεξαν
δρείας, Άντιοχείας, Ίεροσολύμων, τfις 'Εκκλησίας της Κύ
πρου, καθwς καi της Έκκλησίας τιϊς ·eλλόδος, ι)πό τής όποίας

έχαρακτηρίσθη ώς «έργον όνυπολογίστου όξίας» καi δτι «εiναι
ό άριστος καi μοναδικός όδηγός πρός κατανόησιν τοϋ περιεχο

μένου τώv Ιερών σελίδων τοϋ «Βιβλίου τfις ζωής». Παρο-

_iJοίου_ς χαρακτηρισμοuς κόμνουν καi τό Πάτριαρχεία. Σελίδες

1104.

*
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ

KAINHN ΔΙΑθΗΚΗΝ

(Βραβείον 'Ακαδημίας)
ΕΙς
Εfς
ΕΙς
Εfς
ΕΙς

το κατά Ματθαίον Ειiαyyiλιον. Σελίδες 512.
το κατi:ι Μόρκον Ειiαyγiλιον. Σελίδες 326.
τό κατi:ι Λουκόν Ειiαyyiλιον. Σελίδες 685.
τό κατά Ίωόννην Εύαyyiλιον. Σελίδες 743.
τος Πράξεις τών "Αποστόλων. Σελίδες 699.

ΕΙς τος "Επιστολος τίjς Καινής Διαθ"κης:
Τόμος Α' ("Επιστολαi πρός Ρωμαίους, Α' καί Β' Κορινθfους).
Σελίδες 5 60.
Τόμος Β' (Έπιστολαi πρός Γαλότας, Έφεσfους, Φιλιππη
σίους, Κολασσαείς, Θεσσαλονικείς Α' καΙ Β', Τιμόθεον Α' καi
Β Ί Τfτον, Φιλήμονα). Σελίδες 461.
Τόμος
(Έπιστολαi πρός 'Εβραίους καi αl έπτά Καθολικοί).
Σελίδες 568.

r·

*

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

(Τ6μοι Α' καί

81

Εfς την lκδοσιν αuτην περιλαμβάνεται τό κείμενον καΙ ή
σύντομος έρμηνεfα τών «Ποιητικών» η «Σοφιολογικών» βι
βλίων τής Παλαιός Διαθήκης, δηλαδΓι τών βιβλίων τού Ίώβ,
τών Ψαλμών, τών Παροιμιών Σολομώντος, τοϋ ·εκκλησια
στοϋ, τού "~σματος τών (ισμότων, τής Σοφίας Σολομώντος καί
τιϊς Σοφίας Σειράχ.
.
·ο Α' τόμος περιέχει τό βιβλία τοϋ Ίώβ καΙ τών Ψαλμών.
Σελίδες 574.
·ο Β' τόμος περιέχει τό βιβλία τών Παροιμιών Σολομώντος,
τού Έκκλησιαστοϋ, τοϋ "'~σματος τών (ισμότων, τής Σοφίας

Σολομώντος καί τής Σοφίας Σειράχ. Σελίδες 576.
·Η σύντομος έρμηνεία τών βιβλίων αuτών, μετό χρησιμω
τάτων περιλήψεων κατό ένότητας, γραμμένη όπό τον καθηγη
τΓιν Παν. Ν. Τρεμπέλαν, βοηθεί Ιδιαιτέρως εfς την εuχερή κα
τανόησιν τών Ιερών αύτών κειμένων τής Παλαιάς Διαθήκης
καΙ προσφέρει τΓιν άποκαλυφθείσαν άλήθειαν ώς τροφην
πνευματικΓιν εΙς δλους τοuς Χριστιανούς.

*
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΘ:

ύπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα
ΑΙ δοκιμασίαι τής νεαρός Ρούθ, ή παραδειγματικΓι στοργη
πρός τΓιν πενθεράν της, ή τιμητικΓι θέσις, τΓιν όποίαν κατέλα

βεν εΙς τΓιν γενεαλογικΓιν σειρ'αν τών προγόνων τοϋ Μεσσίου,
καθιστούν τό βιβλίον τfις Ροuθ λίαν οfκοδομητικόν όνόγνω

σμα διό τούς πιστούς. Σελίδες

95.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣθΗΡ:
όπό

t

Παν. Ν. Τρεμπέλα

·eκ τών καταλοίπων τοϋ όειμνήστου σοφοϋ καθηγητού.

Μός βοηθεί νό έντρυφήσωμεν εfς τό θεόπνευστοv αύτό βι
βλίον τής Παλαιός Διαθήκης, τό όποίον άποτελεί ϋμνον πρός

την Πρόνοιαν τοϋ όγίου Θεοϋ. ΚαΙνό μόθωμεν καλό δτι ό Κύ

ριος σκέπει καi θαυμαστώς προστατεύει άτομα καΙ έθνη, ποι)
καταφεύγουν εfς Αuτόν καΙ έπικαλοΟνται τΓιν όπροσμάχητον
βοήθειάν Του. Σελίδες 107.

ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ:

ύπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα
Σύντομος έρμηνεία κai fιθικai έφαρμογar. ΟΙ Ψαλμοi τού

Δαβiδ άνέκαθεν ύπfιρξαν καi εΤναι έντρύφημα τών εύσεβών.
·Όπως γράφει ό Μέγας Βαοίλειος,. τό Ψαλτήριον «προφητεύει
τό μέλλοντα· Ιστορίας ύπομιμνήσκει· νομοθετεί τψ βίψ· ύποτί

θεται (ύποδεικνύει) τό πρακτέο». Τό Ψαλτήριον πρέπει νό εί
ναι μελέτημα καi έντρύφημα κάθε πιστού εΙς δλας τός περιό
δους καi περιστάσεις τι; ς ζωής του. Σελίδες 589.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΩΒ:

ύπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα
·ο Ίwβ τίθεται πάντοτε ένώπιόν μας ώς tνα Ισχυρόν παρά
δειγμα πίστεως καi ύπομονής. ·Η μελέτη τfις ζωής του δύναται
νό μάς έμπνέr;ι καi τός δύο αύτός πολυτίμους άρετάς. Σελίδες

378.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ:
ύπό ·Ηρ. Γ. Παπαδημητρίου καi Νικ. Π. Βασιλειάδη

(έπιστασfc;,ι t Παν. Ν. Τρεμπέλα)
Κατόλληλον διό πόντο Χριστιανόν, μάλιστα διό την περίο
δον της Μεγόλης Τεσσαρακοστής, κατό τΓιν όποίαν καθημερι
νώς άναγινώσκοvται εΙς τός Ιερός Άκολουθίας περικοπαi έκ
τών Παροιμιών. Σελίδες 316.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΝ:
ύπό ·Ηρ. Γ. Παπαδη~ ΊΤρίου καί Νικ. Π. Βασιλειάδη
Τό θεόπνευστον βιβλίον τού Έκκλησιαστοϋ ~χειlδιαιτέραν
σπουδαιότητα εfς την έντόνως ύλιστικΓιν έποχήν μας. Διότι τό

έργον αύτό, καρπός άφ' ένός μέν τής πολυτιμοτότης πείρας
τού Σολομώντος, άφ' έτέρου δέ της σοφίας του, εlδικοϋ δώ

ρου τού μόνου σοφού Θεού, άποσπ(i τήν ψυχην άπό τό μάταια
τού παρόντος κόσμου, τήν άνυψώνει εΙς σφαίρας άληθώς ού
ραvίους καi τrΊν γεμίζει μέ αlσιοδοξfαν καi έλπίδα. Τ ό ·vπό
μνημα τούτο μέ τήν έρμηνείον τοϋ κειμένου tχει κυρίως οlκο

δομητικόν χαρακτήρα, τό "δέ περιεχόμενόv του γίνεται προσι
τόν καi εΙς τόν όλίγης μορφώσεως εύσεβή άναγνώστην. Σελί

δες

151.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ:
•
•
ύπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα

«ο;~σμα (ισμάτων». Τό θεόπνευστον ποιητικόν βιβλίον τής
Παλαιός Διαθήκης, τό όποίον περικλείει θείας καi ούρανίας
mήσεις μέ μυστικr)ν σημασίαν καί tννοιαν. Μεταφέρει τόν εύ

λαβιϊ μελετητr)ν εtς τr)ν ύπέργειον, εύώδη καi παναρμόνιον
ότμόσφαιραν τοϋ Παραδείσου. Τό tχουν ύπομνηματfσει Έκ
κλησιαστικοi Πατέρες καi συγγραφείς με έξαίρετον θεολογι
κr)ν καi φιλοσοφικr)ν κατάρτισιν. Βάσει τών έρμηνειών αuτών

έχει συνταχθιϊ καΙ τό Ύπόμνημα τοϋτο. Σελίδες

122.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΩΝΑΝ:
uπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα
την θαυμασίαν παραμονην τοϋ Ίωνά εΙς την κdιλίαν τοϋ

κήτους καi την έκείθεν μετά τρείς fιμέρας έξοδον ό Κύριος
ύπέδειξεν ως προτύπωσιν τfίς fδικής του τριημέρου ταφής καi

'Αναστάσεως. Έντεϋθεν καi όναγινώσκεται fι προφητεία τοϋ
Ίωνδ κατά την θείον Λειτουργίαν τοϋ Μεγάλου Σαββάτου. Σε
λίδες 88.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑίΑΝ:
ύπό t Παν. Ν. Τρεμπέλα
Τό βαθυστόχαστον καi άποκαλυτπικόν αύτό έργον τοϋ Με
γάλου Προφήτου ΉσαΊbυ, ποu ώνομόσθη ό πέμπτος Εύαγγε

λιστής, εΤναι άπό τά άριστουργήματα τής Παλαιάς Διαθήκης.
Σελίδες 775.

Πωλούνται εΙς τό Βιβλιοπωλεία

8
8
8
8
8

Σόλωνος
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<<0 ΣΩΤΗΡ»:
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113,
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