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 Τιμοθέου ἀποστόλου (96),  
 Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (628),  
 Βησσαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου (1991). 

 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

 

[…] ῆτε τον [τὸν Ζακχαῖο] ποὺ τρέχει καὶ ὁ θεῖος πόθος 
τὸν πυρπολεῖ· σκαρφαλώνει στὸ δένδρο καὶ ψάχνει γύρω τὸν 
Ἰησοῦ, γιὰ νὰ δῆ τὴ ζωοδότρα πηγή.  
 

[…] ι ὅταν εἶδε ὁ Ζακχαῖος τὸ Χριστὸ τοῦ μίλησε 
ταιριαστά. Σ’ ἐσένα σήκωσα τὰ μάτια μου ποὺ κατοικεῖς 
στὸν οὐρανό. Εἶδε τὸν Κύριο ὁ Ζακχαῖος καὶ δυνάμωσε ἡ ἐ-
πιθυμία του περισσότερο. Τὸν ἄγγιξε στὴν ψυχή κι ἔγινε δια-
φορετικὸς ἄνθρωπος· ἀπὸ τελώνης ζηλωτής, ἀπὸ ἄπιστος πι-
στός, ἀπὸ λύκος πρόβατο σφραγισμένο γιὰ τὴ σφαγή. Ποιός 
νιώθει τέτοια ἐπιθυμία γιὰ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα του, 
ποιός ἀγάπησε τὴ γυναίκα ἤ τὰ παιδιά του, ὅπως ὁ Ζακχαῖος 
τὸν Κύριο, ὅπως φανερώνουν τὰ ἴδια τὰ πράγματα; Μοίρασε 
ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς φτωχοὺς καὶ τετραπλάσια ἔδω-
σε σ’ ὅποιους ἐσυκοφάντησε. Συμπεριφορὰ ἄριστη μαθητοῦ, 
καὶ δασκάλου ἐπιείκεια καὶ δύναμη θεϊκή· ἀπὸ τὴ θέα του 
μόνο ὁ Ἰησοῦς ὁδηγεῖ στὴν πράξη. Κανένα διδακτικό λόγο 
δὲν εἶχε πεῖ ὁ Κύριος στὸ Ζακχαῖο, παρουσιάστηκε μόνο σ’ 
αὐτὸν ποὺ τὸν ποθοῦσε καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς του 
τραβιόταν ἐπάνω ἡ δύναμη τῆς πίστεως. Παρόμοιο ἔγινε καὶ 
στὴν αἱμορροοῦσα· ἦρθε κοντὰ στὸν Κύριο καὶ ζητοῦσε νὰ 
τὴ θεραπεύση, μὰ δὲ δεχόταν νὰ τοῦ ἀγγίξη τὸ χέρι. Κι ἐκεί- 
νη  τοῦ  ἀγγίζει  κρυφά  τὴν  ἄκρη  ἀπ’ τά ροῦχα του. Καὶ τῆς θε- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιθ΄ 1-10) 
 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀ-
νὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, 
καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ 
οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προ-
δραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι 
ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀνα-
βλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, 
σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 
Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόν-
τες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 
εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύ-
ριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 
πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 
Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ 
τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε 
γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.  
 

 

ραπείας τὴ δύναμη σὰ σφουγγάρι μὲ τὸ ἄγγιγμά της τὴν τρά-
βηξε. Κι ὁ Ζακχαῖος ἐνεργοῦσε ἀσυναίσθητα, κινημένος ἀπὸ 
βία θεϊκὴ καὶ ἀπὸ πνευματικὸν ἔρωτα ἀναμμένος ἀνέβαινε 
στὴ μουριά. Ὁ Κύριος ὅμως ἀνακαλύπτοντας κάποιο μυστι-
κὸ τοῦ λέει, κατέβα. Γνώρισα τὴν ψυχή σου, γνώρισα τὸν ἱε-
ρὸ ἔρωτά σου· Κατέβα. Θυμήσου ὅτι κι ὁ Ἀδὰμ ὅταν ἔνιωσε 
τὴ γυμνότητά του, κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὴ συκιά. Καὶ σὺ ποὺ 
θέλεις νὰ σωθῆς, μὴν τρέχῃς πάνω στὴ μουριά. Πρέπει νὰ 
τὴν ξηράνω αὐτὴ τὴ μουριὰ καὶ νὰ φυτέψω ἄλλη, τὸ σταυρό. 
Ἐκεῖνος εἶναι τὸ εὐλογημένο δέντρο καὶ σ’ αὐτὸ νὰ ὁδηγῆς 
τὰ βήματα τῆς ψυχῆς σου. Ἀπὸ αὐτὸ ἀκοντίζεσαι ἀμέσως 
στὸν οὐρανό. Ἐνῶ στῆς μουριᾶς τὰ φύλλα καὶ τὸ φίδι περι- 
πλέκεται,     καὶ     σ’     αὐτὴ    κρύβεται    καὶ    σ’    αὐτὴν    ἐκλώσσησε    τὰ  
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    Εκείνον τον καιρόν, επερνούσε ο Ιησούς διά μέσου της πόλεως 
Ιεριχώ. Εκεί ήτο κάποιος που ωνομάζετο Ζακχαίος· ήτο αρχιτε-
λώνης και πλούσιος, και ζητούσε να ιδή ποιος είναι ο Ιησούς αλ-
λά δεν μπορούσε από το πλήθος διότι ήτο κοντός το ανάστημα. 
Έτρεξε λοιπόν εμπρός και ανέβηκε επάνω σε μια μουριά, διά να 
τον ιδή, διότι από εκεί επρόκειτο να περάση. Όταν έφτασε ο Ιη-
σούς εις το μέρος αυτό, εσήκωσε τα μάτια του και τον είδε και 
του είπε, «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι πρέπει να μείνω στο 
σπίτι σου σήμερα». Και κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε 
με χαράν. Όταν είδαν αυτό, όλοι παρεπονούντο και έλεγαν, «Εις 
το σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου πηγαίνει να μείνη». Ο Ζακχαίος ε-
στάθηκε και είπε εις τον Κύριον, «Το ήμισυ της περιουσίας μου 
δίνω, Κύριε, εις τους πτωχούς και εάν με δόλιον τρόπον επήρα 
από κάποιον τίποτε, θα του το αποδώσω τέσσερις φορές περισσό-
τερον». Ο Ιησούς τού είπε, «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το 
σπίτι, διότι και ο άνθρωπος αυτός είναι απόγονος του Αβραάμ, 
και ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και να σώση το α-
πολωλός». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

μικρά του. Κατέβα γρήγορα, προτοῦ ἀρχίση νὰ ψιθυρίζη 
στὴν ψυχή σου, ὅπως καὶ στὴν Εὔα ποὺ τὴν ἔπεισε νὰ δοκι-
μάση τὴ γλυκειὰ ἡδονή. Κατέβα γρήγορα. Ὅσο στέκομαι ἐ-
γώ, κατέβα ἀπ’ αὐτή· ὅταν τὸ βλέπω ἐγώ, ἐκεῖνο φιμώνεται. 
Κατέβα γρήγορα, δὲ θέλω νὰ σ’ ἀφήσω πάνω στὴ μουριά, δὲ 
θέλω νὰ χαθῇς. Δικὸ μου πρόβατο εἶσαι, σ’ ἐμένα ἔτρεξες. 
Κατέβα γρήγορα καὶ περίμενέ με στὸ σπίτι σου. Πρέπει νὰ 
ξεκουραστῶ ἐκεῖ. Ὅπου ὑπάρχει πίστη, ἐκεῖ ξεκουράζομαι. 
Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ πηγαίνω. Ξέρω τί θὰ κάμης σὲ λί-
γο· ξέρω ὅτι θὰ δώσης ὅλα τὰ ὑπάρχοντά σου στοὺς φτωχοὺς 
καὶ πρῶτα ὅτι θὰ ἐπιστρέψης τὸ τετραπλάσιο σ’ ὅσους ἐσυ-
κοφάντησες. Σὲ τέτοιους ἀνθρώπους μ’ εὐχαρίστηση φιλοξε-
νούμαι.  Κι    ὁ    Ζακχαῖος    κατέβηκε    βιαστικός,    πῆγε    στὸ   σπίτι  
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του κι ὑποδέχτηκε τὸν Ἰησοῦ. Καὶ γεμᾶτος χαρά, εἶπε ἀφοῦ 
στάθηκε –οὔτε περπατῶντας, οὔτε καθισμένος ἀλλὰ ἀφοῦ 
στάθηκε, γιὰ νὰ δείξη τὴν ἀμετάθετη ἀπόφασή του– καὶ ἀ-
φοῦ στάθηκε μίλησε, ὅταν μὲ θερμὴ ψυχὴ κι ἀμεταμέλητη ἀ-
πόφαση ἀποδυόταν στὸν ἀγῶνα. Ἤξερε ποῦ σπέρνει καὶ ποῦ 
ἦταν νὰ θερίση καὶ εἶπε· Δίνω στοὺς φτωχοὺς τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ 
ὑπάρχοντά μου καὶ γυρίζω τὸ τετραπλάσιο σ’ ὅσους ἐσυκο-
φάντησα. Ὤ ἄδολη ἐξομολόγηση, ποὺ βγαίνει ἀπὸ καρδιὰ 
καθαρή. Ἐξομολόγηση ἀθάμπτωτη –μπροστὰ στὴν ἀθάμπω-
τη δόξα τοῦ Θεοῦ– πού εἶναι ἡ πίστη ἡ πνοή της κι ἡ δικαιο-
σύνη τὸ ἄνθος της. Αὐτῆς τῆς δικαιοσύνης ἄς μᾶς κάμη ἄ-
ξιους ὁ Θεὸς τῶν ὅλων μὲ τὴ χάρη καὶ φιλανθρωπία τοῦ Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ’ αὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύνα-
μη στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

(Πηγή: Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου,  
«Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον», Τόμος Δεύτερος, Ἀθῆναι 1969) 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου, Ευαγγελίστρια Μαρκ/λου, 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, Παρεκκλ. Υπαπαντής 7:00 π.μ.  
Σάββατο 28 Ιανουαρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 Απογευματινή 
Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως  
Θεοτόκου Κλειστών στη Χασιά. Ώρα αναχώρησης 3:30 μ.μ. 
από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  

 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040, 
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: https://agnikolaosmark.gr 

 

Κυριακή ΙΕ΄ του Λουκά  


