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∏ [·ÚÚÒÛÙÈ· Ù~Ë˜ ]˘ ÔÎÚÈÛ›·˜
∆`Ô ÌÂÁ¿ÏÔ [·ÁÎ¿ıÈ Ù~Ë˜ ]˘ ÔÎÚÈÛ›·˜ ÛÙËÏÈÙÂ‡ÂÈ ÛÙ`Ô ÛËÌÂÚÈÓﬁ
∂[˘·ÁÁÂÏÈÎﬁ [·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ]Ô ∫‡ÚÈﬁ˜ Ì·˜, αγαπητοί µου αδελφοί. Ο
Χριστός αποκάλυψε τη ıÂ˚Î‹ ∆Ô˘ ‰‡Ó·ÌË ıÂÚ· Â‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ`· Á˘Ó·›Î·
]Ë ]Ô Ô›· Ù·Ï·È ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó [· ﬁ {¿Û¯ËÌË [·ÚÚÒÛÙÈ· ‰Ò‰ÂÎ· ]ÔÏﬁÎÏËÚ·
¯ÚﬁÓÈ·. ∆`Ô ÁÂÁÔÓﬁ˜, \ﬁÌˆ˜, αυτό Ù¿Ú·ÍÂ την υποκριτική συνείδηση του
Αρχισυναγώγου της περιοχής, ο οποίος, µη µπορώντας να ελέγξει κατά
πρόσωπον τον Ιησού, στράφηκε προς το λαό και Τον κατηγόρησε για
παραβίαση του Μωσαϊκού νόµου, γιατί επέλεξε να θεραπεύσει την
άρρωστη γυναίκα την ηµέρα του Σαββάτου. Ο θρησκευτικός ηγέτης
που είχε αποστολή να στέκεται ανάµεσα στο Θεό και στον άνθρωπο,
για να τους ενώσει και να τους συµφιλιώσει, προδίδει την αποστολή
του και αντιµάχεται και τις δύο πλευρές. Η συµπεριφορά του θίγει
ένα τεράστιο πνευµατικό πρόβληµα στην ζωή της Εκκλησίας,
διαχρονικά, που ονοµάζεται υποκρισία.
Ο Κύριος ήταν αµείλικτος µε τους υποκριτές, γι’ αυτό
επεσήµανε αµέσως Ù`ËÓ ]˘ ÔÎÚÈÛ›· και τον ÊıﬁÓÔ ÙÔ~˘ [·Ú¯ÈÛ˘Ó·ÁÒÁÔ˘,
Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘ÌÌ¤ÓÔ Ì`Â Ù`Ô ÚﬁÛ¯ËÌ· Ù~Ë˜ Â[˘ÛÂ‚›·˜ Î·`È Ù`ÔÓ ήλεγξε
·[˘ÛÙËÚ¿. Στηλίτευσε το γεγονός ότι ο Ιουδαίος αξιωµατούχος
τοποθέτησε πάνω από τον άνθρωπο, που είναι η ζωντανή εικόνα του
Θεού στον κόσµο, τον Νόµο που ο Θεός έδωσε για να διακονήσει την
ανθρώπινη σωτηρία. Ο Χριστός αποκάλυψε ότι ο Αρχισυνάγωγος
νόθευσε την αλήθεια περί του Θεού, ο Οποίος είναι αγάπη και ενεργεί
το θαύµα της αγάπης. Εκείνος περιφρόνησε την ίδια την Γραφή, που
τοποθετεί στην κορυφή των εντολών την αγάπη προς τον Θεό και τους
ανθρώπους, την οποία έπρεπε να διακονεί. Αντί να χαρεί µε τη
δύναµη της αγάπης που έφερε τη θεραπεία, προβάλλει τον θολωµένο
λογισµό του, τον δαιµονικό εγωισµό του, τη ζήλια και την φλόγα του
µίσους που είχε µέσα του. Το παράδειγµα του Αρχισυναγώγου
συνιστά αυτό που ονοµάζουµε «φαρισαϊσµό», «που προκαλεί,
φωνασκεί, θορυβεί και φαντάζει. Οι οπαδοί του ξεχωρίζουν από
µακριά. Παρουσιάζονται παντογνώστες, υψηλόφρονες, περιφρονητικοί
και εχθρικοί. Πλανάται πλάνην οικτρά ο κάθε φαρισαίος που θεωρεί
πως µπορεί να έχει φιλοθεΐα και µισανθρωπία µαζί»1. Το φαινόµενο
αυτό
αποτελεί
χαρακτηριστικό
παράδειγµα
τυπολατρικού
παραλογισµού και θρησκευτικής υποκρισίας και µας δίδει την
ευκαιρία να προσδιορίσουµε τα συµπτώµατα και τη φύση της
υποκρισίας, που συχνά απαντάται στην χριστιανική µας ζωή.
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ÂÚÈ ÙÒÛÂÈ˜, [ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ]Ë ][˘ ÔÎÚÈÛ›· ÛÙ`ËÓ
χριστιανική Ì·˜ ˙ˆ‹; ŸÙ·Ó [· ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Ó`· ‰È‰¿ÍÔ˘ÌÂ ÛÙ`ÔÓ ÂÚ›Á˘Úﬁ
Ì·˜ Ù`Ô ÏﬁÁÔ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, \ﬁÙ·Ó ]˘ Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ ÙÚﬁ Ô˘˜ ÛˆÛÙ~Ë˜ Î·`È
¯ÚËÛÙ~Ë˜ Û˘Ì ÂÚÈÊÔÚ~·˜, \ﬁÙ·Ó ˙ËÙÔ~˘ÌÂ [· ﬁ ÙÔ`˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜ Ó`· ˙Ô~˘Ó Î·Ù¿
Ù`Ô ı¤ÏËÌ· ÙÔ`~˘ £ÂÔ~˘ Î·`È [ÂÌÂ›˜ Ô]È \È‰ÈÔÈ ˘[ÈÔıÂÙÔ~˘ÌÂ \¤Ó·Ó [ÂÓÙÂÏ~ˆ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ÙÚﬁ Ô ˙ˆ~Ë˜, ]Ô ]Ô Ô›Ô˜ ‰`Â Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì`Â ÙÔ`˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ì·˜.
À ÔÎÚÈÛ›· [Â È‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ \ﬁÙ·Ó [Â È‰È‰ﬁÌ·ÛÙÂ Û`Â Î·Ï¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·`È
ÊÈÏ·ÓıÚˆ ›Â˜ ÁÈ`· Ó`· [ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Ù`ÔÓ {Â ·ÈÓÔ Î·`È Ù`ËÓ ÎÔÏ·ÎÂ›· Ù~ˆÓ
[·ÓıÚÒ ˆÓ Î·`È {ﬁ¯È ÁÈ·Ù› [ÂÎÊÚ¿˙Ô˘ÌÂ Ù`· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·[ÈÛı‹Ì·Ù· Ù~Ë˜
Î·Ú‰È~·˜ Ì·˜, µιµούµενοι την φιλανθρωπία του Θεού. ] À ÔÎÚÈÛ›·
{επιδεικνύουµε \ﬁÙ·Ó [ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘ÌÂ Ù`Ô ı¤ÏËÌ· ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ [Â ÈÊ·ÓÂÈ·Î¿,
ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù`ÔÓ Ù‡ Ô Î·`È ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù`Ô ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ~˘ ÓﬁÌÔ˘ ÎÈ ό¯È
‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù`ËÓ Ô[˘Û›· Ù~Ë˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ~Ë˜ ›ÛÙË˜.
™‡ÌÊˆÓ· Ì`Â Ù`Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ù~ˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ, ·[˘Ùﬁ Ô`˘ Ì~·˜
ˆ
[ ıÂ~È ÛÙ`ËÓ ]˘ ÔÎÚÈÛ›· Â@ÈÓ·È ]Ô [ÂÁˆÈÛÌﬁ˜ Î·`È ·[˘Ùﬁ˜ Ì~·˜ [· ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ
[· ﬁ Ù`ËÓ [·ÏËıÈÓ‹ Â[˘Û¤‚ÂÈ· Î·`È Ù`Ë ÁÓ‹ÛÈ· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ˙ˆ‹,
Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù`ËÓ [ÂÓﬁÙËÙ· Ù~Ë˜ ÚÔÛˆ ÈÎﬁÙËÙ¿˜ Ì·˜, Ì~·˜ Î¿ÓÂÈ, {·ÏÏÔÈ
Ó`· Ê·ÈÓﬁÌ·ÛÙÂ [ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿, ενώ {¿ÏÏÔι Â{ÈÌ·ÛÙÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿.
¢È·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù`ËÓ Ô[˘Û›· Ù~Ë˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ~Ë˜ ˙ˆ~Ë˜, ÁÈã ·[˘Ùﬁ Î·`È ]Ô ∫‡ÚÈÔ˜
Ù`ËÓ ÔÏ¤ÌËÛÂ ÙﬁÛÔ ÔÏ‡.
¶Ú¤ ÂÈ, Ó`· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔ ÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, αδελφοί µου, \ﬁÙÈ ]Ë ]˘ ÔÎÚÈÛ›·
Û˘ÓÈÛÙ~· ÛÔ‚·ÚﬁÙ·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ`· Ù`Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. [∞Î˘ÚÒÓÂÈ
\Ô,ÙÈ Î·Ïﬁ Ì`Â Îﬁ Ô Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘ÌÂ. ™Î·Ó‰·Ï›˙ÂÈ ÙÔ`˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒ Ô˘˜
Ì·˜ Î·`È Ì~·˜ [ÂÎı¤ÙÂÈ ενώπιον του Θεού. °Èã ·[˘Ùﬁ Ú¤ ÂÈ Ó`· Â{ÈÌ·ÛÙε
Â[ÈÏÈÎÚÈÓÂ›˜ Î·`È {ÂÓÙÈÌÔÈ, Ó`· Â{ÈÌ·ÛÙÂ ]Ô [Â·˘Ùﬁ˜ Ì·˜ Ûã \ÔÏÂ˜ Ù`È˜
[ÂÎÊ¿ÓÛÂÈ˜ Ù~Ë˜ ˙ˆ~Ë˜ Ì·˜, ÁÈ`· Ó`· µη γινόµαστε αφορµή σκανδαλισµού
και απωλείας ψυχών και να ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Ù`ËÓ Â{˘ÓÔÈ· Î·`È Ù`ËÓ [·Á¿ Ë
ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘. ∞ª∏¡!
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