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� ΠΠΠΠροεόρτια ττττῆς σσσσυλλήψεως ττττῆς ����γίας ����ννης, ΠΠΠΠαταπίου ����σίου. 

� ΣΣΣΣωσθένους, 	Α	Α	Α	Απολλώ, ΤΤΤΤυχικοῦ κ.λπ. ἐκ τῶν 70707070 (α΄ α�.α΄ α�.α΄ α�.α΄ α�.)·   

� ΠΠΠΠαρθενίου ����σίου τοῦ ἐν ΧΧΧΧίῳ.  
 

Ο Θεοφάνης ο Κεραµέας κάνει µία σπουδαία παρατήρηση πάνω στο σηµερινό θαύµα 
του Κυρίου. Ως γνωστόν, κατά το Σάββατο αργούσαν τα πάντα και κανείς δεν έκανε κα-
µιά δουλειά. Ο Κύριος µε το να θεραπεύει τις ασθένειες των ανθρώπων «παρεῖχε τοῖς 

νόσοις σαββατισμόν», δηλ. έκανε τις ασθένειες να αργούν. Πιο απλά κατέπαυε την ε-
νέργεια των νόσων και ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τη δουλεία των σωµατικών 
παθών. Ο αρχισυνάγωγος όµως µέσα του καιγόταν από το πάθος του φθόνου ενα-
ντίον του Χριστού και ενώ υποκρινόταν ευσέβεια, έψαχνε να βρει αφορµή για να επιτε-
θεί στον Κύριο. Με τη θεραπεία της γυναίκας «διαρρήσει τὴν ἐνδομυχοῦσαν κακίαν», 
δηλ. σπάει την καλά φυλαγµένη µέσα του κακία κι αρχίζει να τη σκορπάει προς τα έξω. 
Το προσωπείο πέφτει και παρουσιάζεται το πρόσωπό του. Ήταν υποκριτής. 

 (Ιωήλ Φραγκάκου, Μητρ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλµωπίας) 

 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ 
Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως 

(19ος - 20ος αιώνας, 1 Οκτωβρίου 1846 Σηλυβρία Α. Θράκης – 8 Νοεµβρίου 1920 Αθήνα)  

��    

    ΟΟΟΟ    Χρυσόστοµος λέει για την υποκρισία: «Υποκρισία είναι 
άλλο να έχεις στο µυαλό σου και άλλο να κάνεις». Οι νεότεροι ηθι-
κολόγοι, ορίζουν ως εξής την υποκρισία: «Υποκρισία είναι κλοπή 
υπόληψης ή κακία µε το σχήµα αρετής, ώστε αν η αλήθεια είναι κά-
τι το θείον, αυτός που δεν την έχει, και άλλος είναι ενώ άλλος δεί-
χνει, είναι υποκριτής και – προφανώς – εχθρός του Θεού». 
 ΟΟΟΟ Χρυσόστοµος λέει για τους υποκριτές: «Από την ευλά-
βεια περιµένεις τη δόξα; Αν πράγµατι είσαι ευλαβής και δε σκέπτε-
σαι πονηρά από µέσα σου, να χαίρεσαι όχι γιατί φαίνεσαι ευλαβής 
αλλά γιατί είσαι. Αν πράγµατι δεν επιθυµείς τη δόξα των πολλών, 
φρόντισε να καταλάβεις, πως δε θα µας κρίνουν αυτοί κατά την η-
µέρα της Κρίσεως, αλλά Αυτός που µε ακρίβεια γνωρίζει αυτά που 
τώρα δε φαίνονται. Αν όµως συνειδητοποιείς τα αµαρτήµατά σου, 
αλλά παρουσιάζεσαι στους άλλους καθαρός, όχι µόνο δεν πρέπει να 
χαίρεσαι, αλλά να πονάς και να στενάζεις πικρά, σκεπτόµενος συνε- 
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χώς την ηµέρα στην οποία όλα θα αποκαλυφθούν. Απολαµβάνεις 
τιµή; Να την αποκρούεις, γνωρίζοντας ότι αυτή η τιµή σε καθιστά 
οφειλέτη. Και να χαίρεσαι γι’ αυτό» (Λόγ. β΄ στην προς Τίτον). 
 ΟΟΟΟ Μέγας Βασίλειος λέει για τον υποκριτή: «Ο υποκριτής 
κρατάει το µίσος στο βάθος της καρδιάς του, επιδεικνύοντας επιφα-
νειακή αγάπη, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται µε τους ύφαλους, οι 
οποίοι καλύπτονται µε λίγο νερό, αλλά γίνονται απρόοπτο δυστύχη-
µα γι’ αυτούς που δε φυλάγονται. Η υποκρισία είναι καρπός του 
φθόνου και απ’ αυτήν προκύπτουν όλα τα κακά».  
 ΟΟΟΟ Χρυσόστοµος λέει: «Θέλει να καλείται άγιος και να προ-
σκυνάται απ’ όλους ως ευλαβής· βλέπεις την εξωτερική του παρου-
σία και νοµίζεις ότι κάνει τα πάντα κατά Θεόν, αλλά η καρδιά του 
είναι γεµάτη ζήλια, δόλο και κάθε είδος κακού». Ο δε Νείλος 
λέει: «Χρησιµοποιεί την κατσουφιά σαν παραπέτασµα που µπορεί 
να κρύβει την ενυπάρχουσα θρασύτητά του· και τα αίσχη της ψυχής 
του τα επικαλύπτει µε ξένα ενδύµατα». 
 ΟΟΟΟ δε Ιώβ λέει: «∆ιδάσκει µε το στόµα και τιµά µε τα χείλη· 
αλλά η καρδιά απέχει µακράν, µάταια διδάσκει διδασκαλίες ωφέλι-
µες σε άλλους, τους ξεγελάει όλους µε πρόσχηµα σεµνότητας». 
 ´ΕΕΕΕνας άλλος σοφός λέει: «Κατά µεν τη φωνή και το πρόσω-
πο θεωρείται αρνί, το δε εσωτερικό του, σε τίποτα δε διαφέρει από 
το δράκο». 
 ΟΟΟΟ υποκριτής είναι ο πιο άδικος όλων των ανθρώπωνο πιο άδικος όλων των ανθρώπωνο πιο άδικος όλων των ανθρώπωνο πιο άδικος όλων των ανθρώπων, γιατί το 
να νοµίζει κανείς ότι είναι δίκαιος και να µην είναι, θεωρείται έ-
σχατη αδικία. 
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Περί υποκρισίας, ‘Γνῶθι σαὐτὸν’  
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Υπάρχει λογική; (Περί φθόνου)Υπάρχει λογική; (Περί φθόνου)Υπάρχει λογική; (Περί φθόνου)Υπάρχει λογική; (Περί φθόνου)    

π. Αντωνίου Πινακούλα 
��    

ΤΤΤΤο πρόβληµα µε το φθόνο αρχίζει καθώς συγκρινόµαστε 
µε τους άλλους σε λάθος γραµµή. Όταν βλέπουµε στον άλλο άν-
θρωπο καλά πράγµατα, πράγµατα που θέλουµε να έχουµε κι εµείς, 
αρχίζουµε να σκεπτόµαστε µ’ έναν παράλογο τρόπο: µας δηµιουρ- 
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Τ Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Λουκ. ιΤ Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Λουκ. ιΤ Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Λουκ. ιΤ Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Λουκ. ιγγγγ΄ ΄ ΄ ΄ 10101010    ----    17171717))))    
 

Η   θ ε ρ α π ε ί α   τ η ς   σ υ γ κ ύ π τ ο υ σ α ς   γ υ ν α ί κ α ς 
 

ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν 

τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, 

καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐ-

τὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας 

σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε 

τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθε-

ράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν 

ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Ἀπεκρίθη 

οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει 

τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; Ταύτην 

δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, 

οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα 

λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ. 
 

� · � 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο δίδασκε ο Ιησούς σε κάποια συναγω-
γή. Εκεί βρισκόταν και µια γυναίκα, δεκαοχτώ χρόνια άρρωστη από δαιµονι-
κό πνεύµα. Ήταν κυρτωµένη και δεν µπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώµα 
της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε: «Γυναίκα, απαλλάσσε-
σαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του κι αµέσως εκείνη 
ορθώθηκε και δόξαζε τον Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όµως, αγανακτισµένος που 
ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε: «Υπάρ-
χουν έξι µέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς· µέσα σ’ αυτές, λοιπόν, 
να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος τού απάντη-
σε: «Υποκριτή! Ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το 
παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει; Κι αυτή, που είναι απόγονος του Α-
βραάµ, και ο σατανάς την είχε δεµένη δεκαοχτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί 
απ’ αυτά τα δεσµά το Σάββατο;» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι 
αντίπαλοί του κι ο κόσµος χαιρόταν για όλα τα θαυµαστά που έκανε ο Ιησούς. 
 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,     
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 
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γείται η εντύπωση πως ο άλλος πήρε αυτό που έχει από κάπου που 
θα µπορούσαµε να το πάρουµε κι εµείς, πως το πήρε και τώρα ε-
µείς δε θα το βρούµε. Εάν θεωρήσουµε ότι κάποιος πήρε δικά µας 
πράγµατα, κάτι που µας ανήκει, αρχίζουµε να τον ζηλεύουµε, να 
µας στενοχωρεί η δική του προκοπή και να νοµίζουµε ότι η επι-
θυµία µας δε θα πραγµατοποιηθεί. Η σωστή γραµµή σύγκρισης 
όµως είναι άλλη: ο Θεός είναι που χορηγεί τα πάντα, και τα πράγ-
µατα του Θεού δε λιγοστεύουν επειδή εκείνος δίνει σ’ όλους·  έτσι 
ας προσπαθήσουµε να δούµε τη σχέση µας µε το Θεό απευθείας 
µαζί του. Εάν οι αδελφοί µας έχουν κάτι που τους έδωσε ο Θεός, 
αυτό πρέπει να γίνει αφορµή για µας να τον δοξολογήσουµε· πρέ-
πει να σταθεί µέσα µας ως ένδειξη ότι και η δική µας επιθυµία 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αφού ο Θεός δεν έχει προσωπικά µε 
κανέναν. Ο ζήλος µας πρέπει να στραφεί προς ό,τι ζητάει ο Θεός, 
ώστε να αξιωθούµε της χάριτός του. 
 ΣΣΣΣτο Γεροντικό υπάρχει ένα περιστατικό που µας βοηθάει 
να κατανοήσουµε πως ό,τι δίνει ο Θεός δεν το στερείται κάποιος 
άλλος. Ένας ασκητής πήγαινε συχνά στον αββά Ιωάννη τον Κο-
λοβό και του ζήταγε συµβουλές. Εκείνος ανταποκρινόταν πρόθυ-
µα κάθε φορά, όµως ο ασκητής άρχισε να σκέφτεται ότι γίνεται ε-
νοχλητικός, ότι κουράζει τον αββά Ιωάννη κι ότι πρέπει να στα-
µατήσει να πηγαίνει να τον συµβουλεύεται. Ο αββάς τότε πήρε έ-
να λυχνάρι, το άναψε και στη συνέχεια άναψε µε αυτό πολλά λυ-
χνάρια. Κατόπιν, ρωτάει τον ασκητή: «Μήπως λιγόστεψε το φως 
του πρώτου λυχναριού επειδή άναψα µ’ αυτό τα άλλα;». «Όχι», α-
πάντησε ο ασκητής. «Έτσι γίνεται και µε τη χάρη του Θεού», συνέ-
χισε ο αββάς Ιωάννης, «ό,τι δίνει ο Θεός δε λιγοστεύει, δε µειώνε-
ται επειδή µετέχουν σ’ αυτό πολλοί – µακάρι και όλοι». Συµπεραί-
νουµε λοιπόν πως ο φθόνος για ό,τι δίνει ο Θεός δεν έχει νόηµα. 
 ΑΑΑΑγαπητοί αδελφοί, στο Ευαγγέλιο βρίσκουµε το Χριστό να 
καταδικάζει τα ανθρώπινα πάθη, να αποκαλύπτει τις παγίδες που 
στήνει ο Σατανάς προκειµένου να αποκλείσει τον άνθρωπο από 
κάθε δυνατότητα επικοινωνίας µε το Θεό, από κάθε προσπάθεια 
οικοδόµησης σωστής σχέσης µαζί του.  Ο τρόπος του Χριστού είναι 
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πάντα γλυκός. Μπροστά όµως στο πάθος του φθόνου, ο Χριστός 
στέκεται αυστηρός, λέει τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους. Αυτό έκανε 
και µε τον αρχισυνάγωγο. Ο φθόνος δεν επιδέχεται φάρµακα ε-
λαφρά. Τα δεσµά του φθόνου είναι πολύ ισχυρότερα από τα δε-
σµά της κυρτωµένης γυναίκας. Εκείνα είναι ο ίδιος ο Σατανάς, ενώ Εκείνα είναι ο ίδιος ο Σατανάς, ενώ Εκείνα είναι ο ίδιος ο Σατανάς, ενώ Εκείνα είναι ο ίδιος ο Σατανάς, ενώ 
της γυνατης γυνατης γυνατης γυναίκας είναι απλώς τα έργα τουίκας είναι απλώς τα έργα τουίκας είναι απλώς τα έργα τουίκας είναι απλώς τα έργα του.  

(απόσπασµα από το βιβλίο του π. Αντωνίου Πινακούλα, «Ο σπόρος που έπεσε στο δρόµο»)  

� 
Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣΟ ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣΟ ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣΟ ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ    

Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου  Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου  Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου  Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου      
(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

�� 
ΟΟΟΟ όσιος Πατάπιος ήταν από τις Θήβες της Αιγύπτου. Προ-

τίµησε τη µοναχική ζωή και ασκήθηκε πολλά χρόνια στην έρηµο.  
´ΕΕΕΕπειτα, αφού ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, σε τυφλούς 

έδωσε το φως, υδρωπικούς ιάτρευσε µε χρήση ελαίου, δαίµονες έ-
διωξε, την αρρώστια τουτην αρρώστια τουτην αρρώστια τουτην αρρώστια του καρκίνου θεράπευσε καρκίνου θεράπευσε καρκίνου θεράπευσε καρκίνου θεράπευσε.  

ΚΚΚΚαι αφού έκανε πολλά άλλα τέτοια θαύµατα, εν ειρήνη πα-
ρέδωσε το πνεύµα του στον Κύριο. (Συναξαριστής των δώδεκα µηνών του ενιαυτού) 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) ΕΕΕΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΦΦΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΑΑΑ∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
Εν όψει των Χριστουγέννων η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα κά-
νει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήµατά σας και παρακαλεί, όπως προ-
σφέρετε διάφορα τρόφιµα για την αντιµετώπιση των αναγκών των αδελ-
φών της ενορίας µας. 
2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ 
Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2013, 5:30µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Πέµπτη 12 ∆εκεµβρίου 2013, 7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία.  ֠  
3)                              � ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ � 
Σας γνωστοποιούµε, ότι το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2013 θα πραγµα-
τοποιηθεί στην ενορία µας ο Έρανος της Αγάπης.  
4) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2013, 5:00µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠ 
Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 2013, 7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠  
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