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ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ
«Ύποκριτά, έκαστος υµών τώ σαββάτψ ού λύει τον βούν αύτού;»
Πολλές φορές οι θρησκευτικοί άρχοντες του Ισραήλ κατηγόρησαν τον Ιησού πώς µε τα
θαύµατα πού πραγµατοποιούσε, παρέβαινε την εντολή του Σαββάτου. «Καί δια τοϋτο
έδίωκον τον Ίησοϋν οι Ιουδαίοι καί έζήτουν αυτόν άποκτείναι, ότι ταϋτα έποίει εν
σαββάτψ» (Ίωάν. 5,16). Είχαν πέσει στην πλάνη ως προς την ακριβή τήρηση της εντολής
ή «υπεκρίνοντο θεοσέβειαν», κατά την άποψη κάποιου έρµηνευτοϋ. Το πιο πιθανό ήταν
το δεύτερο, επειδή όλοι οι εχθροί του Χριστού ήταν διακατεχόµενοι από το πάθος του
φθόνου εναντίον του. Στο σηµερινό ανάγνωσµα βλέπουµε τον Κύριο στη συναγωγή
κατά την ήµερα του Σαββάτου να θεραπεύει µια άρρωστη γυναίκα κι ο αρχισυνάγωγος
να τον κατηγορεί πως παρέβη την εντολή του Σαββάτου. Τότε ο καρδιογνώστης Κύριος
του αποκάλυψε το πάθος που είχε µέσα του. Τον Ονόµασε υποκριτή (Λουκ. 13,15). Ας
δούµε το πάθος της υποκρισίας.
Ο υποκριτής αρχισυνάγωγος
Ο Θεοφάνης ο Κεραµέας κάνει µια σπουδαία παρατήρηση πάνω στο σηµερινό θαύµα
του Κυρίου. Ως γνωστόν, κατά το Σάββατο αργούσαν τα πάντα και κανείς δεν έκανε
καµιά δουλειά. Ό Κύριος µε το να θεραπεύει τις ασθένειες των ανθρώπων «παρείχε τοίς
νόσοις σαββατισµόν», δηλ. έκανε τις ασθένειες να αργούν. Πιο απλά κατέπαυε την
ενέργεια των νόσων και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τη δουλεία των σωµατικών
παθών. Ο αρχισυνάγωγος όµως µέσα του καιγόταν από το πάθος του φθόνου εναντίον
του Χριστού και ενώ υποκρινόταν ευσέβεια, έψαχνε να βρει αφορµή για να επιτεθεί στον
Κύριο. Με τη θεραπεία της γυναίκας «διαρρήσσει την ένδοµυχούσαν κακίαν», δηλ. σπάει
την καλά φυλαγµένη µέσα του κακία κι αρχίζει να την σκορπάει προς τα έξω. Το
προσωπείο πέφτει και παρουσιάζεται το πρόσωπό του. Ήταν υποκριτής.
Μια άλλη παρατήρηση του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Ό αρχισυνάγωγος, κατά τον
Άγιο, ήταν υποκριτής «καί είρων και ύπουλος» και «βάσκανος» (ζηλιάρης). Αυτός,
λοιπόν, ο φθονερός άνθρωπος ήθελε να βλέπει τη γυναίκα να περπατάει σαν τα
τετράποδα, παρά να πάρει το γνωστό ανθρώπινο σχήµα, δηλ. να περπατάει όπως όλοι οι
φυσιολογικοί και υγιείς άνθρωποι. Προτιµούσε αυτό «ίνα µή Χριστός µεγαλύνηται, µηδέ
Θεός είναι υπό των πραγµάτων κηρύττεται» , για να µη δοξάζεται ο Χριστός και για να
µη φανερώνεται από τα θαύµατα η θεότητά Του. Είχε διεφθαρµένη κρίση. Είχε την κρίση
του υποκριτή.
Το πάθος της υποκρισίας
Το πάθος της υποκρισίας είναι πάρα πολύ φοβερό καί απεχθές. Ό ποιητής άγιος
Γρηγόριος το επισηµαίνει: «Είσί γάρ, είσίν άθλιώτεροί τίνες», υπάρχουν ναί, και κάποιοι
πιο άξιολύπητοι. Αυτοί έπαµφοτερίζουν στην πίστη. Δε σέβονται τα του Θεού και είναι
Εύριποι των λόγων. Οι υποκριτές είναι στους αδυνάτους λιοντάρια και στους δυνατούς
σκυλιά πού γλείφουν. Τιµούν ό,τι ευχαριστεί τους άλλους και όχι ό,τι τους συµφέρει. Ή
υποκρισία είναι µια κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο διπλοπρόσωπο. Μάλιστα µέσα
στην εκκλησιαστική ζωή ο υποκριτής εµπαίζει και το θεό και τους ανθρώπους. Ό
φθόνος, που είναι µητέρα της υποκρισίας, κάνει τον άνθρωπο να φθονεί τους αρίστους,
όπως ο αρχισυνάγωγος ζήλευε το Χριστό. Το να φθονεί όµως κάποιος τους αρίστους,
είναι σαν να αγαπά τους κακούς.
Ό υποκριτής πού µάλιστα έχει και πανούργο νου. καταφέρνει πολλές φορές να
διαφεύγει της προσοχής των άλλων. Να κρύβεται επιµελώς και να µην εκδηλώνει τα
πραγµατικά του αισθήµατα. Μερικές φορές παρασκηνιακά εργάζεται και είναι

κρυψίνους και περίεργος. Προφασίζεται ευλάβεια, ενώ στην ιδιωτική του ζωή καταλύει
τους νόµους του Θεού και απροφάσιστα κάνει εκείνο που θέλει, έστω κι αν αυτό είναι
αντίθετο µε το Ευαγγέλιο και τις παραδόσεις της Εκκλησίας µας. Δηµιουργεί την
εντύπωση πως είναι επιστήθιος φίλος κάποιου και σε κάποια ευκαιρία τον προδίδει.
Είναι διχασµένη προσωπικότητα. θέλει και το Θεό, αλλά τον τραβάει και ο κόσµος,
θέλγεται απʹ το λόγο του Θεού, άλλʹ αγαπά και τα µάταια. Τις περισσότερες φορές στον
υποκριτή νικάει το κακό και ο κόσµος. Αν αποκαλυφθεί, τότε είναι ο αθλιέστερος των
ανθρώπων και ανυπόληπτος χριστιανός. Μεγάλο κακό έχουν κάνει οι διάφοροι
υποκριτές κληρικοί και λαϊκοί στο εκκλησιαστικό πλήρωµα. Έγιναν αιτία να ψυχρανθεί
η πίστη πολλών.
Αδελφοί µου,
Ή υποκρισία ανθεί στον κοσµικό, αλλά και στον εκκλησιαστικό χώρο. Υπάρχουν
άνθρωποι που αγωνίζονται για την ευσέβεια, τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, ενώ στην
ιδιωτική τους ζωή είναι ασεβείς, άδικοι, σκληροί και στερηµένοι της .χάριτος του Θεού.
Όσο πιο ευθύς είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ τον επισκιάζει ο Θεός και τον χαριτώνει.
Ό υποκριτής, έστω κι αν είναι συναρπαστικός στους τρόπους του, απωθεί. Αντίθετα, ο
ειλικρινής έστω κι αν δεν έχει µεγάλα προσόντα, ελκύει τον άλλο. Τέτοιοι ήσαν οι Άγιοι
της Εκκλησίας µας. Αυτούς ας µιµηθούµε στη ζωή µας.
ʹΑρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιγʹ 10-17)
Θεραπεία και δοξολογία προς τον Θεό
Τώ καιρώ έκείνω, ήν διδάσκων ό Ιησούς έν µιά των Συναγωγών έν τοίς Σάββασι. Καί
ίδού, γυνή ήν πνεύµά έχουσα ασθενείας έτη δέκα καί οκτώ, καί ήν συγκύπτουσα, καί µή
δυναµένη άνακύψαι είς το παντελές. Ίδών δέ αυτήν ό Ιησούς, προσεφώνησε, καί είπεν
αυτή, Γύναι, άπολέλυσαι τής άσθενείας σου · καί έπέθηκεν αύτή τάς χείρας καί
παραχρήµα άνωρθώθη, καί έδόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δέ ό άρχισυνάγωγος,
άγανακτών ότι τώ Σαββάτω έθεράπευσεν ό Ιησούς, έλεγε τώ όχλω Εξ ήµέραι είσίν, έν
αίς δεί έργάζεσθαι έν ταύταις ούν ερχόµενοι θεραπεύεσθε, καί µή τή ήµέρα τού
Σαββάτου. Άπεκρίθη ούν αύτώ ό Κύριος, και είπεν Ύποκριτά, έκαστος υµών τώ
Σαββάτω ού λύει τόν βούν αυτού, ή τόν όνον από της φάτνης, καί άπαγαγών ποτίζει;
ταύτην δέ, θυγατέρα Αβραάµ ούσαν, ήν έδησεν ό Σατανάς, ιδού δέκα καί οκτώ έτη, ούκ
έδει λυθήναι από του δεσµού τούτου τή ήµέρα τού Σαββάτου; Καί ταύτα λέγοντος αυτού
κατησχύνοντο πάντες οί αντικείµενοι αύτώ, καί π’ας ό όχλος έχαιρεν επί πάσι τοις
ένδόξοις τοίς γινόµενοις υπ’ αυτού.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Ένα Σάββατο ο Ιησούς δίδασκε σε µία από τις συναγωγές. Και ήταν εκεί µια γυναίκα,
που ήταν άρρωστη για δεκαοκτώ χρόνια και ήταν σκυµµένη και δεν µπορούσε να σταθεί
ολωσδιόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την κάλεσε και της είπε: «Γυναίκα, είσαι
ελευθερωµένη από την αρρώστια σου»· και έβαλε πάνω της τα χέρια, αυτή αµέσως
ορθώθηκε και δόξασε τον Θεό. Έλαβε τότε το λόγο ο αρχισυνάγωγος, αγανακτισµένος
διότι ο Ιησούς θεράπευσε το Σάββατο, και είπε σʹ εκείνους πού παρευρίσκονταν εκεί:
«Υπάρχουν έξι ήµερες που επιτρέπεται η εργασία· τότε να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε
και όχι την ηµέρα του Σαββάτου». Ό Κύριος του αποκρίθηκε: «Υποκριτή, δεν λύνει
καθένας από σας το Σάββατο το βόδι του ή το γαϊδούρι του από τον στάβλο και το
φέρνει να το ποτίσει; Αυτή που είναι θυγατέρα του Αβραάµ και την είχε δεµένη ο
Σατανάς για δεκαοκτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσµά αυτά την ηµέρα του
Σαββάτου;». Με τα λόγια αυτά, όλοι οι αντίπαλοί του ντροπιάζονταν, ενώ όλο το πλήθος
χαιρόταν για όλα τα ένδοξα πράγµατα πού αυτός έκανε.

