
ΕΛΕΥ~ΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 117 

Απόκρυφη Εκκλησιασηκiι Φι.λολογiα 

Η παιδική 

Πολλά έχουν γραφεί γ1α την γέννηση, την 
βάπτιση, την διδασκαλία, την οταUρωuη, 
τηv ανάσταση κω τα θαύματα του Χριστού. 
Ομως λίγοι θέληQαν να ασχοληθούν με την 
παιδtκή ζωή του θεανθpιίjπου ιωι σχεδόν, 
ό,τι έχει γραφεί μέχρι σήμερα για το θέμα 
αυτό βρiσκεται στην απόκρυφη εκκληοω
στική φιλολογία. Ποιός ξέρει, ίσως στα πα
λιά χρόνια μερικοί να το θεωρούσαν αμάρ
τημα να ασχοληθούν με το θέμα ~ιηό. Ισωc; 
πάλι η ει<κλησία να μη ευνοούσε τοιαύτη 
έρευνα. Πάντως σι)μερα οι Χρισηανοί στε
ρούνται μιας βασικιiς κω πολύ ενδωφέρου
σας πτυχής της ζωι)ς του θεανΟρώπου εν 
πάση περιπτώσει τώρα που άρχισε να Ο\Jθεi 
κάποιο είδος πνευματη<ής ελευθερίας οι<Ε:
φθηΚα πως ήταν καφός να γίνουν ευρύτερα 
γνωστά μερικά στοιχεία από την πωδη<ιi 
ζωή του ΧριστοU. 

Στην προσπάθεια μου αυτή εχρειCωτηκε 
βέβαια να καταφύγω σε πολύ αρχαiα βιβλία 
τα οποία με εβοιίθη_σαν σ' αυτό το δUοκολο 
έργο. Εδώ θα πρέπει να αvαΦερθεi ότι τα 

του Iησού 

πω πολλά στοιχεία τα βρήκα στο βιβλίο που 
Εγpαψε στη φυλακή ο ιερομόναχος Ιωαννί
ΚlΟς 1\αρτάνοι;, ο Κερκυραίος, όπου τον είχε 
ρiξει yω άyvωuτουc; μέχρι σήμερα λόγους ο 
Μητpοπολίτικ Αρσένιος της Μονεμβασίας. 
Το β1βλίο φέρει τον τίτλο«. Ανθος της Πα
λωάς ι<αι Νέας Διαθιiκηρ> που γράφτηκε 
ηερί το 1530 (πριiηη έκδοση) ή και ενωρίτε
ρα. 

Η ωτορiα της γέννησης του Ιησού αρχίζει 
όπως τον περιγράφει ο Α γιος Λουκάς ο Ευ
αγγελωηiς, πΟυ αναφέρει ότι την νύκτα που 
εγεvνιiθη ο Χριστός στη Βηθλεέμ εκεί κοντά 
σε Evci βουνό υπήρχαν ποψένες οι οποίοι 
εφύλατταν τα πρόβατα τους. Σύμφωνα με 
την Αγία Γpatj"Hi, ενώ οι ποιμένες εκοιμούν
το, ενεφανίσΘη Αγγελος Θεού και τους είπε: 
«ΧαiρεοfJε ιωι αγαλλιάσθε». 

Οι βοσιωi μόλις είδαν τον Αγγελο και 
ι"Ηωυοαν τον λόγο αυτό εσηκώθησαν έν
τρομοι ι<ω δεν ιiξεραν τίνα κάμουν. Ανηκρύ
ζοντΕς δε τον Αγγελο αυτός εσυνέχισε να 
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«Μη φοβιiστε αλλ<'t να χαiρεσθε και εοεiς 
ιωι όλος ο κόσμος διότι σήμερα εγevνιiθη 
στη Βηθλεέμ ο σωηiρας και λυτρωτriς όλου 
του κόσμου. Κω δια να το διαπJΟτιίJοετε Ι-\ α! 
μόνοι, σας συμβουλεύω να ιωτεβεiτε Ι<(ιτω 
στην πόλη κω να επισκεφθείτε ει<:εiνο το στη)· 
λωο που χρησψοποιείτω σαν σταύλος για 
να τρώνε τα βόδια κω τα άλλα ζώα κω θα 
τον δείτε στη μεγαλοπρέπεια της γέννησης 
του». Κω πράγμαη οι βοοιωi, υπωωύονται; 
στη φωνή του Αγγέλου, κατέβηκαν από το 
βουνό και αφού επλησiαοαν το οπιiλαω άρ
χισαν να ακούουν αγγελ11.,i::ς δοξολογίεc; 
υμνούντες τη γέννηση του Υωύ κω Λόγου 
του Θεού. 

Χωρίς κανένα δωταγμό οι βοοιωί ειφο· 
χιiJρησαν στο σrΗiλαιο ιωι ΕΙ<εί βρ1iιων τον 
Ιωσήφ και την Θεοτόιω με ω πωδi cτη φc"r
τνη των ζώων. Παρ' ευθύς οι βοσιωi έπεσαν 
κω επροσκύνησαν τον Υιόν του Θεού ιωι 
αντελήφθησαν αμέσως το νόημα του μεγ(ι. 
λ ου γεγονότος που άκουσαν από τον Α γγε· 
λ ο. 

Σύμφωνα με τις ωυδαϊκές παραδόσεις την 
ογδόη ημέρα μετά την γέννηση του Χρω τού, 

ο Ιωσι)Φ μαζί με τη Θεοτόκο επισι<έΦΟηuαν 
το ναό της Βηθλεέμ όπου ούμφωνcι με το 
νόμο του Μωϋσέως κω την συνιiθεω των 
Εβραίων περπμήθηκε ο Χριστός κω του 
Εδωσαν το όνομα «1ησούςι> που στην Ε β ροΊ· 
κι) γλώσσα σημαίνει Σωτήρας. 
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Στη ΒηGλcέμ έμcιναν κάπου ένα χρόνο ή 
Ι< ω' Δλλους ι<Cιπως μεγαλύτcροχρονικόδιά
ο rημα σε ένα φτωχικό σπίτι. Μετά ακολού· 
Gηοε η εrιiσJ.:;εψη των τριών μάγων οι οποίοι 
οδηγούJΙΕνοι από ένα λαμπρό άστρο βρή
καν τον Ιησού κω του έδωσαν διίφα που 
έφεραν από την Περσία, και τον προσκύνi)
οαν. Ομωc; απ' εδώ αρχίζει ο διωγμός του 
θεανΟρι~που από τον βάναυσο Ηρώδη τον 
βρεφοκτόνο, που αναγκάζει την μικρή μας 
οιΙ.:;όγενεια να εγιωταλείψει την ΠαλαΙστίνη 
για να σωθεί. Γιατί σύμφωνα πάλι με την 
Αγία Γραφή, ο Ηρώδης στη προσπάθεια του 
να απαλλαγεί από τον Ιησού διέταξε τη σφa. 
yιi όλων των πωδιών που ήσαν κάτω τ~v 
δυο χρονών, ιωι που έφθασαν τις δεκατεσ· 
σερεις χιλιάδες. Ο μ ως ο Ιησούς σώθηκε γιατί 
πρι'Jλαβε μαζί με την μητέρα :rου ~αι τον 
Ιωσήφ ιωι πι1γαν στην Αίγυπτο οπου εζησαν 
περιπλανώμενοι για επτά ή οκτώ χρόνια. 

Η βρcφική ζωι1 του Ιησού την οποία έζησε 
στη Βηθλεέμ ήταν πολύ μετρημένη. Τ ον εθή
λαζε η Θεοτόκος σε κανονικές ώρες και 
1iταν ένα πολύ φρόνιμο παιδί, χωρίς κλαψί
ματα ή ιδιοτροπίες. Ομως η ζωή του Ιησού 
αρχiζει να αλλάζει όταν μετανάοτ7υοαν 
οτην Αiγυπrο και αρχίζει να περιπατει. 

Σι ην Λiγυπτο ότ;ιν έ~θασαν, ~α.τόπιναπ? 
αρι.:;tτi:'ς Ίαλαιηωριες, εμειναν σ εν~ χωριο 
uτο οηiτι ι<άηοιας χήρας, που προσφερθηκε 
\Jα τουι~ ΒοπθΙiσει. Στο χωριό αυτό έμειναν 
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γω αρκετό καιρό και σιγά - σιγά ο Ιησούς 
άρχισε να κάμνει παρέα με άλλα πω διό της 
ηλικίας του κω να παίζει μαζί τους. Ολα 
αυτά τα παιδάκια τα θεωρούσε αδελφάκια 
του και τα αγαπούσε πιο πολύ και από τον 
ίδιο τον εαυτό του. 

Ο Ιησούς θα ήταν περίπου τεσσάρων 
ετών, όταν μια μέρα παίζοντας με άλλα παι
διά του χωριού, ανέβηκαν όλα μαζί σ' ένα 
ψηλό τοίχο. Ομως κατά κακή τύχη, ένα από 
τα παιδιά έπεσε από τον τοίχο και απέθανε 
σχεδόν αμέσως. Τ Ο ΠΟ1διά μόλις είδαν ΤΟ 
νεκρό παιδί, φοβήθηκαν και έτρεξαν στα 
σπίτια τους για να το πούν στις μαμμάδες 
τους. Ο μόνος που έμεινε μαζί με το νεκρό 
παιδάκι ήταν ο Iησούς, ο οποίος το έβλεπε 
συνέχεια με μεγάλη συμπόνια. 

Δεν πέρασε αρκετή ώρα· και κατέφθασε 
στο μέρος του δυστυχήματος μεγάλο πλή
θος από χωρικούς που στην αρχή μερικοί 
από αυτούς θέλησαν να ενοχοποιήσουν το 
μικρό lησού για το θάνατο του Παιδιού. «Εσύ 
το σκότωσες>> « · Οχη) «Μόνο του σκοτώθη
ΚΕ\> «Οχι εσύ το σκότωσες». «Εσύ το σκότω
σες το παιδί>>, του λέγει κάποιος από το πλri· 
θος. «Οχη>, του λέει ο Ιησούς. «Μόνο του 
σκοτώθηκε». Ομως και άλλοι από το πλιiθοc; 
φώναξαν. «Οχι, εσύ το σκότωσες>>. Ο καϋμέ
νος ο Ιησούς βλέποντας να τον δια βάλλουν 
παίρνει το παιδί από το χέρι και του φωνάζει 
δυνατά. <<Σινάη, Σινάη, σήκω σε παρακαλιίι 
και πες τους. Εγώ σε σκότωσα Σινάη; Πες 
τους σε παρακαλώ». 

Και ο Σινάη, υπακούοντας στη φωνή του 
Ιησού σηκώθηκε αμέσως και είπε. <<Οχι, φίλε 
Ιησού, μοναχός μου έπεσα, αλλά εσύ με σή
κωσες και με ξύπνησες». 

Βλέποντας αυτό το περιστατικό όλοι οι 
παρόντες εθαύμασαν τον Ιησού και ερωτού
σαν τίνος παιδί ήταν. 

Κάποια γυναίκα, που ήξερε καλά τονlη· 
σού, τους είπε πως το παιδί ήταν της καλτiς 
Μαρίας, που καταγόταν από την Παλαιστί
νη και που έμεινε από καιρό στο σπίτι της 
χήρας. 

Αργότερα ο Ιησούς μαζί με τη Θεοτόιω 
και τον JωσιiΦ έφυγαν από το χωριό αυτό για 
να εγκατασταθούν σε ένα άλλο χωριό τηc; 
Αιγύπτου. Σ το νέο χωριό που εγκατεστάθη
καν, ο Ιωσήφ είχε ακούσει για ένα διδάσκαλο 
ο οποίος εμάνθανε τα παιδιά γράμματα. 
Επειδή δε ο Ιωσήφ έβλεπε τη μεγάλη κλίση 
του Iησού προς τα γράμματα απεφάσισε μαζί 
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με τη Θεοτόκο να πάρει τον Ιι)οούν στο σχο
λείο. Ομως φαίνεται, πώς από την πρώτη 
στιγμή που συνάντησε ο μικρός Ιησούς τον 
δάσκαλο του άρχισε μια σύγκρωη μεταξύ 
τους. Γιατί ο διδάσκαλος του, εκτός του ότι 
ήταν ημιμαθής, ήταν και πολύ υπερήφανος. 
Ι<αι ο Ιησούς από μικρός μωούσε την υπε
ρηφάνεια, γιατί όπως έλεγε αργότερα όταν 
μεγάλωσε η υπερηφάνεια, κάμνει τους αν

θρώπους δαίμονες; ενώ η ταπεινοφροσύνη 
ξέρει να κάμνει τους ανθρώπους γλυκείς και 
αγγέλους. Αυτή η σύγκρουση του Ιησού με 
τον διδάσκαλο του δεν άργησε να ΕΙ<δηλω- ~ 
θεί, όταν μια μέρα ο διδάσκαλος τόλμησε να 
χαστουκίσει τον μικρό Iησού διότι δήθεν ο 
Iησούς εβιάζετο να απαντήσει προτού ο ίδι
ος συμπληρώσει την ερώτησιΊ του. 

Μετά από το επεισόδω αυτό ο διδάσκαλος 
έπεσε ιωτά γης νεκρός και ο Iησούς έφυγε 

αμέσως για το σπiτι του για να εξηγήσει στη 
μητέρα του τί συνέβηκε. Ο μ ως το επεισόδω 
αυτό ήταν αρκετό για να αποφασίσει η Θεο
τόκος μαζί με τον Ιωσήφ να φύγουν από αυτό 
το χωριό και να εγκατασταθούν σε άλλο 
χωριό της Αιγύπτου. 

Αλλά και στο άλλο χωριό δεν έμελλε να 
μείνουν για αρκετό καφό. Γιατί μια μέρα ο 
Ιησούς που τiταν περίπου επτά ή οκτώ χρο
νών παίζοντας με άλλα πωδιά του χωρωύ 
θέλησε να περπατιiσει πάνω στις αισίνες του 
ηλίου. Το παράδειγμα αυτό του Ιησού θέλη
σαν να το μψηθούν και άλλα παιδιά με απο
τέλεσμα ένα πωδi κάπως παχουλό να πέσει 
στο έδαφος και να πεθάνει. Τα νέα έφθασαν 
αμέσως στη μάνα του σκοτωμένου παιδιού η 
οποία κλαίοντας aπαρηγόρητα, έτρεξε στη 
Θεοτόκο για να της διηγηθεί τα καθέκαστα. 

Η Θεοτόιως έτρεξε αμέσως μαζί με την 
μητέρα του νεκρού παιδιού στον τόπο του 
δυστυχήματος και βρήκαν τον Ιησού πλάι 
στο νειφό παιδί. 

ΜόλΙc η Θεοτόκος είδε τον Ιησού από μα

κρυά του φώναξε. «Ω παιδί μου δεν βλέπεις 
πόσες καλές μανάδες παραπονοι'Jντω για τα 
επικίνδυνα αστεία σου;» l\uι ο lηοοί1ς της 
απάντησε: <<Μα το nυιδί δεν έχει τίποτα μητέ
ρα μου. Ελάτε να δείτε πως δεν του συμβαί
νει τϊποτcω. Ι<.ω ο Ιησούς αγγίζοντας πάνω 
στο νεκρο παιδί του φιίωαξc δυνατά. «Αδελ
φέ μου, αδελΦέ μου, στ)κω σε παpακαλιiJ ι<αι 
πες δυνατCι. Αδελφέ μου, αδελφέ μου, 

σήκω σε παρωωλώ και πες σε όλες τιc; μανά

δες πως δεν σου συμβαίνει τίποτα>J. 
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Και πράγματι ο μικρός φίλος του σηκώθη
κε και φιλούσε συνέχε10 τον Ιησού και τον 

ευχαριστούσε που τον ανάστησε. Βλέπον
τας αυτή τη σκηνή όλες οι μανάδες που ήσαν 
εκεί εσυγκινήθηκαν πάρα πολύ κω έφευγαν 
η μια κατόπιν της άλλης ευχσριστούντες την 
Θεοτόκο Μαρία και τον Ιησού για το θαύμα 
που είδαν με τα μάτια τους. 

Λίγο αργότερα και πάλι η Θεοτόκος μαζί 
με τον Ιωσήφ έφυγαν και από αυτό το χωριό 

για να εγκατασταθούν σ' ένα νέο χωριό της 
Αιγύπτου. 

Ο Ιησούς τώρα που είχε συμπληρώσει τον 
ένατο χρόνο της ηλικίας του ε βοηθούσε πά
ρα πολύ στην εργασία του τον Ιωσήφ και του 
έλυε πολλά προβλήματα στη ξυλουργική τέ
χνη. Ομως ο Ιωσι)φ βλέποντας τις μεγάλες 
ικανότητες του Ιησού Οέλησε να τον στείλει 
y10 δεύτερη φορά στο σχολείο. Ο Ιωσήφ είχε 
ακούσει πως στο καινούργιο χωριό που είχαν 
εγκατασταθεί υπήρχε κάποιος πολύ καλός 
δάσκαλος που ονομαζόταν Σωκράτης. Και 
πράγματι μόλις ο Ιωσήφ πλησίασε το Σωκρά
τη ο διδάσκαλος αυτός δέχθηκε με μεγάλη 
προθυμία και ευχαρίστηση τον Ιησού για μα
θητή του. 

Ο Σωκράτης από την πρώτη στιγμή που 
συνάντησε τον Iησού τον εξετίμησε πάρα 
πολύ και του έδειξε μεγάλη συμπάθεια. Σε 
λίγες δε μέρες άρχισι: να προβλέπει για τον 
Ιησού ότι θα γίνει «μεγάλος Αυθέντης και ι 
μεγάλος Διδάσκαλος>>, που με τον λόγο του 
θα μπορούσε να κάμει ό,τι θέλει για το καλό 
των ανθρώπων. Λέγεται μάλιστα πως με τη 
γνωριμία του με τον Ιησού συνέτεινε ώστε ο 
ίδιος ο Σωκράτης να εγκαταλείψει την ειδω
λολατρεία και να πιστέψει στον αληθινό Θεό. 

ΣυμΦωνα με τον Ματθαίο τον Ευαγγελι
στή, στο δεύτερο κεφάλαιο του ευαγγελίου 
του, οι nεριπλαντiσεις του Iησού στην Αiγυ
πτο σταματούν έως εδώ. Γιατi σύμφωνα πάλι 
με τον ίδιο Ευαγγελιστή όταν πέθανε ο 
Ηρώδης ενεφανίσθη στον Ιωσήφ άγγελος ο 
οποίος τον συνεβούλευσε να πάρει τον Ιη
σοU κω την Θεοτόκο και να επιστρέψουν 
στη Παλαιστίνη, γιατί τώρα υπήρχε στη χώ
ρα τους ασφάλεια. Και έτσι επαλήθευσε η 
προφητεία του Ησαϊα του προφήτη ο οποίος 
είπεν ότι: «Εξ Αιγύπτου θα καλούσε ο θεός 
τον υιόν τοω>. 

Ομως όταν πληροφορήθηκε ο Ιωσήφ ότι 
στην Ιουδαiα τώρα εβασίλευε ο υιός του 
Ηρώδη ο Αρχέλαος, επροτίμησε αντί να εγ-
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κατασταθούν στη Ιερουσαλήμ, να ζήσουν 
στο Αβιάθαρ δηλαδή στην Ναζαρέτ και έτσι 
να πληρωθούν οι προφητείες ότι ο Ιησούς θα 
εκαλείτο Ναζωραίος. 

. Στην ηλικία των δέκα και ένδεκα χρόνων 
του Ιησού, εκτός από μεγάλη αγάπη που 
έτρεφε προς όλους τους απλούς και ταπει
νούς ανθρώπnιJς, αναφέρονται και δυο πε
ριστατικά της ζωής του. Το ένα αφορά ένα 
θαύμα του Ιησού ο οποίος παίρνοντας λά
σπη από ένα λάκκο έκαμε από πηλό δώδεκα 
διαφορετικά πουλιά, στα οποία έκαμε νόημα 
να πετάξουν και πέταξαν. τ ο άλλο περιστα
τικό που αναφέρεται έχει σχέση με την μετα

φορά νερού από την βρύση στο σπίτι τους με 
την ποδιά του, γιατί του είχε σπάσει η πήλινη 
στάμνα του. Κω τα δυο περιστατικά άρεσαν 
πολύ στη Θεοτόκο η οποία εδόξαζε το θεό με 
όλη την δύναμη της ψυχής της. 

Ακολουθεί ένα άλλο γεγονός, που το 
αναφέρει ο Α γιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, ο 
οποίος λέγει ότι όταν ο Ιησούς ήταν δώδεκα 
χρονώ επήγε με την μητέρα του και τον Ιω
σήφ στην Ιερουσαλήμ για να παρακολουθή
σουν τηv μεγάλη γιορτή του Πάσχα των 
Εβραίων, Ο μ ως τους ξέφυγε και τον αναζη
τούσαv για τρείς μέρες. Τελικά τον βρήκαν 
να διδάσκει αvάμεσα στους διδ_ασκάλους 
και τους γραμματείς του Ναού του Σολο
μciJVτος. Μόλις τον είδε η Θεοτόκος εχάρή 
πολύ και του είπε: «Παιδί μου, παιδί μου, 
Iησού τi κάμνεις εδώ; Εμείς ενομίσαμεν ότι 
σε εχάσαμε για πάντα. Είμαστε πολύ ανα
στατωμέvοι, παιδί μου, γιατί εκυτάξαμε παν
τού να σε βρούμε καi δεν σε βρίσκαμε. Γιατί 
μας το έκαμες aυτό παιδί μου»; 

Και ο Iησούς τους απάντησε κάπως ψυ
χρά: «Γιατί με αναζητάτε μητέρα; Δεν ξέρετε 
ότι εγώ πρέπει να βρίσκομαι εκεί που προ
στάζει ο πατέρας μου;» 

Αυτά τα τελευταία λόγια του Ιησού τα δέ
χθηκε η Θεοτόκος με αισθήματα βαθειάς σκέ
ψης γιατί εκαταλάμβαινε πώς από εκείνη την 
ημέρα ο Ιησούς' αρχιζε την θεόπεμπτη απο
στολή του. Και πράγματi από εκείνη την ημέ
ρα ο Iησούς.- άρχισε να βλέπει την Θεοτόκο 
και τον Ιωσήφ πολύ αραιά, γιατί είχε ήδη 
αρχίσει να αφοσιώνεται προς το θε'ίκό του 

έργο «ψυχή τε και σώματι» μελετώντας ης 
αγίες γραφές και γνωρίζοντας τους ανθρώ
πους και τις αδυναμίες τους. 

Σύμφωνα δε με κάποιον Εβραίο ερευνη
τή, ονόματι Θεοδόσιο, ο οποίος έζησε την 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

εποχή του ΙουσηνωνοU (6ος ωιiJνας μ.Χ.) ο 
Iησούς σε ηλικία 20 χρονών είχε ήδη εκλεγεί 
παμψηφεί ως ιερέας του Ιεραηκού Συμβου
λίου της Ιερουσαλήμ, το οποίο αποτελείτο 
από είκοσι δυο ιερείς. Την πληροφορία αυτή 
σ Θεοδόσιος την έδωσε σε κάποιο φίλο του 
ονόμαη Φίλιππο από την Κωνσταντινούπο
λη. Την είχε δε βρεί σε κώδικα, όπου κατε~ 
γράφοντο όλα τα ονόματα των ιερέων της 
Ιερουσαλήμ. Ο Θεοδόσιος είχε πεί στον Φί
λιππο, όη ήταν τότε η συνήθεια των Εβραί

ων εκτός των ονομάτων των ιερέων να κατα
γράφονται επίσης τα ονόματα των γονιών 
τους και ότι στην περίπτωσητου Iησού. κα
ταγράφηκε ότι ήταν «υιός και λόγος του θε
ού του ζώντος και της Μαρίας της παρθέ
νου)). 

Ο Θεοδόσιος επίσης επρόσθεσε όη παρό
λο που ο ναός της Ιερουσαλήμ είχε λεηλατη
θεί, ο κώδικας αυτός περιεσώθη και εφυλάτ · 
τετο στην Τιβεριάδα. 

Οπως είναι γνωστό για την κατάληψη και 
την λεηλασία της Ιερουσαλιiμ ομιλεί ε~ίσης 
ο Εβραίος ιστορικός Ιώσηπος (lος αιωvας 

μ. Χ.) ο οποίος προσθέτει ότι ο Ιησούς μέχρι 
τα τριάκοντα του χρόνια «αγίαζε» μέσα στο 
ιερό του ναού των ΙεροσολUμων μαζί με τους 
άλλους ιερείς. 

Κάτι παραπλήσιο περΙγράφει και ο Ευαγ

γελιστής Λουκάς, ο οποί?ς στο _Ιερό _αυτού 
Ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο lησους επηγε σε 
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μια συναγωγti των Ιουδαίων όπου εδιάβ?σε 
οπό το βιβλίο του προφήτη Ησαϊα κω μαλι
στα εκείνο το μέρος που λέγει «Πνεύμα Ι<υ· 
ρ ίου επ' εμού, το οποίο με έφερε, κ ω ~ε 
έχρισε, και με έστειλε δια να φέρω το χαρμ?
συνο άγγελμα στους ανθρώπους που δοκιμα
ζονταω. 

τ ο γεγονός ότι ο Ιησούς είχε ΤΟ δικαίωμα 
να δ10βάζει από βιβλίο του Μωσαϊκού Νό
μου μέσα στο ναό ενισχύει οπωσδήποτε τ_ην 
άποψη ότι ο Ιησούς πράγματι έφερε το αξιω
μα του Ιερέα. αρχιερέα όταν άρχιζε την μεγά
λη του κοσμοσωττiρια αποστολιi. 

Η συνέχε10 της ζωιiς του Χριστού είναι 
βέβαια γνωστή από το Ιερό Ευαγγέλιο. Οταν 
έγινε τριάκοντα ετιίιν εβαπτίσθη από τον Ιω
άννη τον Πρόδρομο και άρχισε το θαυμα
τουργό του έργο και την μεγάλη του δΙδα
σκαλία γΙα την αγάπη και τη μετάνοια, γ10 

την συγχιίιρεση και την άσκηση κάθε κα~ού 
η ου απαιτεί ο θεός από τον άνθρωπο. Μεχρι 
που να σταυρωθεί είχε πάντοτε μαζί του τους 
μαθητές του οι οποίοι μετά την ανάστα~η 
του ιωι την ηνάληψη του στους ουρανους 

εσυνέχισαν το κοσμοσωτήριο του έργο γι~ 
να ιωτασηiσουν γνωστό τον Χρωτιανισμο 
σ' όλο τον κόσμο σαν την πιο αγνή απ' όλες 
τις θρησκείες επί της γης. 

Α. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. 


