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�� 
«Ταύτην δέ… οὐκ ἔδει λυθῆναι τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου;» (Λουκ. ιγ΄ 16) 

 ´ΟΟΟΟταν ένας άνθρωπος ή ένας λαός δεν έχει πια ουσία, δίνει 
σηµασία στους τύπους. Αυτό συνέβη και µε τον ιουδαϊκό λαό 
στην εποχή του Χριστού µας, αναφορικά µε την τήρηση του Σαβ-
βάτου. Η τήρηση της σαββατικής αργίας ίσχυε ως η µεγαλύτερη 
εντολή. Ο νόµος του Θεού δηλώνει, πως ο Θεός «εὐλόγησε τήν 

ἡμέραν τήν ἑβδόμην καί ἡγίασεν αὐτήν» (Γεν. β΄ 3). Ζητεί δε και 
από τον άνθρωπο να αγιάζει την ηµέραν την εβδόµην, µε την τήρηση του θελήµατός 

του. Ακριβώς σ’ αυτό το σηµείο έγινε η παραχάραξη του Νόµου.  
ΤΤΤΤι είναι το θέληµα του Θεού; Σύµφωνα µε το πνεύµα της Γρα-

φής είναι η αγάπη προς το Θεό και το συνάνθρωπο. Γιατί πάνω σ’ αυτές τις 
δυο εντολές στηρίζεται ο Νόµος. Οι Εβραίοι όµως, µέσα στη γενι-
κότερη κατάπτωσή τους, έβλεπαν την εντολή εξωτερικά και όχι ε-
σωτερικά - πνευµατικά. Και οι ραββίνοι, ως τήρηση του Σαββά-
του καθόρισαν την πιστή εφαρµογή µιας ατέλειωτης σειράς τύ-
πων, που όχι µόνον ταλαιπωρούσαν άδικα τον άνθρωπο, αλλά και 
κονιορτοποιούσαν το πνευµατικό περιεχόµενο της σαββατικής 
αργίας. Τριανταεννέα είδη εργασίας µε πολλές υποπεριπτώσεις 
περιελάµβανε ο «νόµος του Σαββάτου»! Όλα σχεδόν απαγορεύονταν. 
 ΕΕΕΕπόµενο, λοιπόν, ήταν ο Χριστός να έλθει αντιµέτωπος µε 
τους σχολαστικούς τηρητές των τύπων του Ιουδαϊσµού. Η σύ-
γκρουση ήλθε αναπόφευκτα εξ αφορµής των θαυµάτων του Χρι-
στού. Βέβαια, ο Χριστός θαυµατουργούσε κάθε µέρα. Έκαµε ό-
µως θαύµατα και το Σάββατο – και έτσι προκάλεσε τους Φαρι-
σαίους. Με τον τρόπο όµως αυτό ο Χριστός εύρισκε την ευκαιρία 
να καταδικάζει την τυποκρατία και υποκρισία εκείνων, που θυ-    

σίαζαν  την  ουσία  σ’  ένα  τύπο,  που  µάλιστα  ∆ΕΝ  αποτελούσε  ε- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. εΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. εΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. εΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. ε΄ ΄ ΄ ΄ 8888    ----    19191919))))    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ‒ ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύμα-

τος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ·‒ δοκιμάζοντες τί ἐ-

στιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρ-

ποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾿ 

αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς 

φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· Ἔγειρε ὁ κα-

θεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε 

οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζό-

μενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρο-

νες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν 

ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλ-

μοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ 

καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 

ντολή του Θεού, αλλά άρνηση ουσιαστικά της εντολής του. 
ΜΜΜΜια τέτοια περίπτωση συγκρούσεως του Χριστού µε τους    

τυποκράτες Φαρισαίους είναι και η σηµερινή περικοπή, της συ-
γκυπτούσης γυναικός. Ο Χριστός, µπαίνοντας στη Συναγωγή και 
βλέποντας την τραγωδία της γυναίκας, τη θεραπεύει θαυµατουρ-
γικά. ∆εν ήταν η µόνη θεραπεία, που έκαµε κατά το Σάββατο. Σ’ 
όλες αυτές τις περιπτώσεις εξεγείρεται η «αγανάκτησις» και ο 
φθόνος των αρχόντων του ιουδαϊσµού. Οι Φαρισαίοι θεωρούσαν τα θαύ-

µατα του Χριστού ως µια ιατρική επέµβαση. Βλέπουν, λοιπόν, τα θαύµατα του Χρι-

στού σαν πρόκληση στη θρησκευτικότητά τους. Ο Χριστός έρχεται να «αλλά-
ξει τα έθη», που τους έδωσε (όπως ισχυριζόντουσαν) ο Μωϋσής 
(Πράξ. στ΄ 14). ∆εν µπορούσαν να καταλάβουν, πως ο Χριστός ζητούσε να φωτί-

σει, να καθαρίσει και να αγιάσει τη θρησκευτικότητά τους, ξαναφέρνοντάς την και πάλι 

στην πηγή της, στο Θεό. Τι άλλο σήµαιναν τα λόγια του; «Ὑποκριτά, ἕ-

καστος ὑμῶν τῷ Σαββάτῳ οὐ λύει τόν βοῦν αὐτοῦ ἤ τόν ὄνον ἀ-

πό τῆς φάτνης καί ἀπαγαγών ποτίζει; Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀ-

βραάμ οὖσαν, ἥν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδού δέκα καί ὀκτώ ἔτη, οὐκ 

ἔδει λυθῆναι ἀπό τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου;» 
Αν οι εκδηλώσεις της ευσεβείας µας δε γίνονται µε κίνητρο την 
αγάπη, ποια σηµασία έχουν για την πίστη µας;     

ΟΟΟΟι       Φαρισαίοι       προσπαθούσαν       δικολαβικά       να       εντοπίσουν   
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, να ζείτε σαν άνθρωποι που ανήκουν στο φως. Γιατί η ζωή εκεί-
νων που οδηγούνται από το Άγιο Πνεύµα διακρίνεται για την αγαθότητα, τη 
δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο. Και να µη 
συµµετέχετε στα σκοτεινά κι ανώφελα έργα των άλλων, αλλά να τα ξεσκεπά-
ζετε. Γι’ αυτά που κάνουν εκείνοι στα κρυφά, είναι ντροπή ακόµα και να µι-
λάµε. Όταν όµως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους 
φύση. Γιατί ό,τι φανερώνεται γίνεται κι αυτό φως. Γι’ αυτό λέει ένας ύµνος: 
«Ξύπνα εσύ που κοιµάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο 
Χριστός». Προσέχετε, λοιπόν, καλά, πώς ζείτε· µη ζείτε ως ασύνετοι αλλά ως 
συνετοί. Να χρησιµοποιείτε σωστά τον χρόνο σας, γιατί ζούµε σε πονηρούς 
καιρούς. Γι’ αυτό µην είστε άφρονες, αλλά ν’ αντιλαµβάνεστε τι θέλει ο Κύ-
ριος από σας. Να µη µεθάτε µε κρασί, που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γε-
µίζετε µε το Πνεύµα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλµούς 
και ύµνους και πνευµατικές ωδές· να ψάλλετε µε την καρδιά σας στον Κύριο.                                              

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)     

 

την αγανάκτησή τους στη σύγκρουση µεταξύ θρησκευτικότητος 
και καθήκοντος προς το συνάνθρωπο. Η λογική τους ήταν: Ο Θε-
ός πρέπει να προηγείται. Ο Χριστός όµως διαλύει το ψευδοδίληµ-
µά τους και απαντά µε τις θαυµατουργίες του: Όπου υπάρχει αλη-
θινή αγάπη, αγάπη Θεού, διλήµµατα δεν υπάρχουν. Ο νόµος της 
αγάπης προηγείται από κάθε τύπο.  
 ΗΗΗΗ σηµερινή περικοπή θέτει και σε µας το αιώνιο πρόβληµα 
συγκρούσεως νόµου και συνειδήσεως. Έχουν οι εντολές του Θε-
ού παντού και πάντοτε την ίδια ισχύ; ∆ε δέχονται καµιά απολύ-
τως εξαίρεση; Θα εφαρµοσθούν πάντα κατά γράµµα; Ή υπάρχει 
κάποια αρχή που διέπει την εφαρµογή τους; Π.χ. η πέµπτη εντολή 
του δεκαλόγου (τίµα τον πατέρα σου και τη µητέρα…) σηµαίνει, 
πως θα υπακούει κανείς τυφλά στις αξιώσεις των γονέων και όταν 
αυτές είναι αντίθετες µε το θέληµα του Θεού; Όταν αποκρύπτου-
µε από ένα άρρωστο τη βαριά κατάστασή του, είναι αυτό άρνηση 
της αλήθειας; Αυτά και πολλά άλλα παρόµοια προβλήµατα για το 
Ευαγγέλιο, φυσικά, δεν έχουν υπόσταση. Γιατί νόµος του Θεού δεν είναι 

µια µεµονωµένη φράση, αλλά το πνεύµα του Ευαγγελίου σχετικά µε κάποιο θέµα.     

ΟΟΟΟ Χριστός µας καταδικάζει εδώ την προβολή του γράµµα-
τος  του  νόµου  εις  βάρος  του  πνεύµατός  του.  Το έσχατον  µέτρον 
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δεν είναι το γράµµα του νόµου, αλλά η συνείδησή µας. Οι εντο-
λές του Θεού δε δόθηκαν παρά χάρη του ανθρώπου. Υποτάσσονται, λοιπόν, 

όλες στην ύψιστη εντολή της αγάπης. Ό,τι γίνεται από πραγµατική και ειλι-
κρινή αγάπη, δεν µπορεί παρά να είναι σύµφωνο µε το θέληµα του 
Θεού, έστω και αν φαινοµενικά δεν τηρεί το γράµµα κάποιας εντο-
λής. Ο Άγιος Σπυρίδων έβρεξε τα χείλη του µε ζουµί κρέατος σε 
µέρα αυστηράς νηστείας, για να ενθαρρύνει κάποιον χριστιανό να 
φάγει, διότι έπρεπε λόγω απώλειας αίµατος να το κάµει. Το πρό-
βληµα άρα µετατοπίζεται σε άλλο σηµείο. Όταν κάνουµε κάτι α-
ντίθετο µε το γράµµα µιας εντολής, υποτασσόµεθα πράγµατι στην 
αγάπη για το συνάνθρωπό µας, ή υπηρετούµε κάποιο δικό µας συµ-
φέρον; Να γιατί έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος «Αγάπα το Θεό και κάµε ό,τι θέλεις»!...  

ΗΗΗΗ ελευθερία, που ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο απέναντι 
στην εφαρµογή των εντολών του, δε σηµαίνει πως ο άνθρωπος 
µπορεί αυθαίρετα να παραβαίνει τις εντολές του Θεού. ∆ιότι οι ε-
ντολές δόθηκαν για τη σωτηρία µας και άρα είναι αναγκαίες γι’ 
αυτή. Το νόηµα των λόγων και έργων του Χριστού είναι, πως εκεί 
που συγκρούεται ο τύπος µε την αγάπη, το προβάδισµα έχει η αγάπη. Εκεί και µόνο.το προβάδισµα έχει η αγάπη. Εκεί και µόνο.το προβάδισµα έχει η αγάπη. Εκεί και µόνο.το προβάδισµα έχει η αγάπη. Εκεί και µόνο. 

Γιατί δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να αφήσει ο χριστιανός, ο οιοσ-
δήποτε τύπος να δολοφονήσει την αγάπη του.  
π. Γεωργίου Μεταλληνού, Ο τύπος δολοφόνος της αγάπης (απόσπ.), από το βιβλίο «ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ» 
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ση στα φιλάνθρωπα αισθήµατά σας και παρακαλεί, όπως προσφέρετε διά-
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4)                             ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΞΑΝΑ «Η ΠΛΕΥΣΗ» 
Κυκλοφόρησε το πέµπτο τεύχος του περιοδικού του Ιερού Ναού µας, «Η Πλεύση». 
5)        �  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  � 
Στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού µας λειτουργεί Έκθεση Χρ. Βιβλίου ανανεωµένη. 
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Κυριακή Ι΄ του Λουκά 


