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Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 7 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Εφραίμ του
Σύρου.
5:30 μ.μ. Θεία Παράκληση στους Τρείς Ιεράρχες. Απογευματινό κήρυγμα.
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 7 – 9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία.
5:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος στο
πανηγυρίζον Ιερό παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών.
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου7-10:15 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά
αρτοκλασίας. Αγίων Τριών Ιεραρχών.
6 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο.
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου νεομάρτυρος Ηλία
του Αρδούνη του εκ Καλαμάτας, Αγίου Αρσενίου του εν Πάρω (θα τεθούν σε
προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων των Αγίων), Αγίων Αναργύρων Κύρου και
Ιωάννου.
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 7-9:30 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίου Τρύφωνος.
Αναστασίου νεομάρτυρος του Ναυπλιέως. Αγίων Μαρτύρων των εν Μεγάροις.
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 7-10:15 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θ. Λειτουργία μετά Θείου
κηρύγματος. Υπαπαντή του Κυρίου.

Ζακχαίος: Πρότυπο και υπόδειγμα μετανοίας

Τα πρότυπα μετανοίας στην Ιερά Βίβλο είναι πάμπολλα,
εξαιρετικής σημασίας και εξόχως εντυπωσιακά. Λίγοι γνωρίζουν ότι
το Τριώδιο, ως περίοδος μετανοίας, ανοίγει με την Κυριακή του
Ζακχαίου. Καθώς αντιλαμβανόμαστε, ο χρόνος μετανοίας για τον
κάθε άνθρωπο είναι οποιαδήποτε στιγμή, αναλόγως του
ερεθίσματος και της ψυχικής συγκυρίας, υπό την πρόνοια πάντοτε της
Θείας Χάριτος. Ωστόσο η Αγία μας Εκκλησία έχει οριοθετήσει
χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους , για λόγους
εντατικότερης πνευματικής άσκησης των πιστών, όπως η Μεγάλη

Σελ. 2 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Σαρακοστή και μάλλον η αυστηρότερη όλων. Ονομάζει δε αυτή, στάδιο αρετών,
ταπείνωσης και μετάνοιας. Φαίνεται άλλωστε και από χαρακτηριστικούς ύμνους που
αναφέρουν: «της μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας ζωοδότα…». Επίσης «το στάδιον των
αρετών ηνέωκται…».
Καθ’ όλη την συγκεκριμένη περίοδο, κατά τη λατρεία, τόσο στους ύμνους όσο και
στα αναγνώσματα αυτής, φιλοξενούνται πρόσωπα υψίστης σημασίας ως υποδείγματα
μετάνοιας, ταπείνωσης, επιστροφής, αλλαγής και σωτηρίας.
Τέτοιους γίγαντες, επιστροφής στην ενάρετη ζωή, υπενθυμίζουμε τον Τελώνη,
τον Άσωτο υιό της παραβολής του Κυρίου, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την πόρνη
της Μεγάλης Τρίτης, όπως και τον επί του Σταυρού Ληστή, ο οποίος με μια του φράση
μόνο: «μνήσθητί μου κύριε όταν έλθης εν τη βασιλεία σου…» «λήστεψε» πράγματι και
τον παράδεισο και έγινε ο πρώτος του πολίτης.
Ο λόγος μας, αγαπητοί μου, μοιάζει μέχρι στιγμής σαν να βρισκόμαστε στην
Μεγάλη Σαρακοστή. Τούτο, βεβαίως, δεν συμβαίνει, καθ’ όσον μάλιστα το Πάσχα
φέτος, όψιμα, θα εορταστεί την 5η Μαΐου. Ποιος ο σκοπός λοιπόν, που γράφονται τα
μέχρις εδώ άκαιρα…;
Ακριβώς σε τούτο σκοπεύει ο γράφων, να προειδεάσει τους πιστούς σε κάτι
πιθανόν άγνωστο. Μεταφέρω λοιπόν στην αγάπη σας, του Ρώσου θεολόγου κληρικού,
Σμέμαν, που εργάσθηκε ιεραποστολικά, με επιτυχία, στις Η.Π.Α., κάτι που η Αγία μας
Εκκλησία έχει στην λατρευτική της τάξη και που δεν το έχουμε προσέξει οι
περισσότεροι. Η περίοδος του Τριωδίου, το οποίο περιλαμβάνει τη Μεγάλη
Σαρακοστή, αρχίζει ουσιαστικά από την Κυριακή του Ζακχαίου. Και ο λόγος; Η
Εκκλησία μας βλέπει το πρόσωπο του Ζακχαίου ως το πρώτο και εξαίρετο υπόδειγμα
μετανοίας. Γι’ αυτό, και όταν το Πάσχα είναι πρώιμο , η περικοπή αυτή διαβάζεται την
Κυριακή πριν την έναρξη του Τριωδίου. Φέτος, καθώς το Πάσχα είναι όψιμο, αλλάζει η
τάξη και δεν φαίνεται η Κυριακή αυτή ως το προανάκρουσμα της Μεγάλης
Σαρακοστής όπως παρουσιάζεται από τον Σμέμαν.
Η σημερινή Κυριακή, φέτος του Ζακχαίου, όσο και να μη φαίνεται, μας δίνει την
ευκαιρία να αναλύσουμε τη θέση και τη σημασία της και να γνωρίσουμε ότι στα
πρόσωπα υποδειγματικής μετανοίας, προ του Πάσχα, πρώτο στη σειρά είναι ο
Ζακχαίος. Οι έμμετροι στίχοι που ακολουθούν εμπνέονται από τον συσχετισμό
Ζακχαίου και Σαρακοστής, γι’ αυτό τους καταχωρούμε στην αγάπη σας. Αν
αναλογιστούμε το επάγγελμα του αρχιτελώνη, τον ρόλο του στην, υπό την κατοχή των
Ρωμαίων, τότε κοινωνία, καθώς και το μέγεθος της αιχμαλωσίας του στο πάθος της
απληστίας, τότε θα θαυμάσουμε την δύναμη που κατέβαλλε και την προσπάθεια για
την υπέρβαση αυτή, που έφτασε να ανέβει στη συκομωραία. Μόνο ο Κύριος,
διαβαίνοντας τους δρόμους του κοσμοπολίτικου κέντρου, όπως ήταν η Ιεριχώ, γνώριζε
την περίπτωσή του γι’ αυτό τον κάλεσε ανεπιφύλακτα λέγοντάς του: «Ζακχαίε
σπεύσας κατάβηθι, σήμερον εν τω οίκω σου δει με μείναι». Ποιος μπορεί να πιστέψει
ότι το πάθος της απληστίας, μόνο, έφερε την κρίση που βιώνουμε, φέρνει τους
πολέμους και την κακοδαιμονία στις κοινωνίες; Έτσι έφτασε ο αρχιτελώνης να
ομολογήσει: «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδωμι τοις πτωχοίς και εί τινός τί
εσυκοφάντησα αποδίδωμι τετραπλούν». Αυτή η ανατροπή, που έγινε μέσα στον
Ζακχαίο, έφερε τη Θεία Χάρη στο σπίτι του. «Σήμερον σωτηρία εν τω οίκω τούτω
εγένετο». Τέτοια κάστρα ψυχοπαθολογίας δεν πέφτουν εύκολα. Η ισχυρή βούληση
του ανθρώπου με την οικονομία του Χριστού, μόνο, φέρνει ή μπορεί να φέρει το
θαύμα της ειλικρινούς μετανοίας, δηλαδή το κλειδί του παραδείσου, εξασφαλίζοντας
την σωτηρία της αιώνιας ψυχής, γεγονός, που εύχομαι ολόψυχα να γίνει στον καθένα
μας. Αμήν.

Πέντε πρότυπα μετανοίας με πρώτο τον Ζακχαίο
Η πύλη άνοιξε ξανά
της Θείας μετανοίας.
Σκληρός αγώνας ξεκινά
κατά της αμαρτίας.

Μετάνοια σημαίνει,
δρόμος Θεοκοινωνίας,
που μια ζωή χαμένη
γεύεται θείας παρουσίας.

Αρχή Ζακχαίου Κυριακή,
Σαρακοστή δηλώνει,
με της Γραφής περικοπή
Ιεριχώ κι αρχιτελώνη.

«Τα μισά των υπαρχόντων
τα δίδω στους φτωχούς.
Και εκ των αδικημένων
προσφέρω τετραπλά σ’ αυτούς»

Νόημα αναγνώσματος:
πρότυπο της μετανοίας.
Αθλίου επαγγέλματος,
με πρόβλημα σωτηρίας.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
της Εκκλησίας το σχέδιο,
βάζει Ζακχαίο σαν αρχή
στων αρετών το στάδιο.

Ζακχαίου αρχιτελώνη,
έργο καθημερινό
ήταν να φακελώνει,
με τρόπο καταστροφικό,
ανθρώπους συμπολίτες,
στην πόλη, την Ιεριχώ,
μ’ αφορμή φορολογίες,
φέρνοντας τραύμα πολλαπλό.
Σαφώς ήταν παραβάτης,
κάθε ηθικής αρχής.
Φορολογίας ο προστάτης,
Ρωμαϊκής επιβολής.
Τον ταύτισεν η δράση του
μ’ άνθρωπο τόσο μοχθηρό,
πού ‘βλεπαν το προφίλ του
με δίχως άλλο μισητό.
Αυτόν Χριστός εκάλεσε
από τη συκομορέα.
Κατέβα τού ‘πε πρόσελθε
σε αυτή μας την παρέα.
Τα κάστρα εγκρεμίστηκαν!
Έφυγ’ η σκληροκαρδία!
Τα βήματά του βρήκαν
δρόμο για σωστή πορεία.

Ακολουθεί παραβολή,
με Τελώνη Φαρισαίο,
που καταδείχνει πιο σαφή,
κάλλος της ψυχής ωραίο:
ταπείνωσης την αρετή,
ένα θεμέλιο πρώτο,
που ανεβάζει την ψυχή
σ’ ουράνιο θείο τόπο.
Τι άλλο είναι κατάνυξη,
παρά αυτογνωσία.
Της συντριβής κατάσταση
και ελπίδας παρουσία.
Τον άσωτο συγκλόνισε
ίδια διαδικασία.
Τον πλάνο βίο άφησε
και γύρισε στην οικία.
Για δέστε και πιο πέρα,
Μαρία την Αιγυπτία.
Είδε τούτη κάποια μέρα
βίου της την ακολασία.
Με πλήρη την επίγνωση
και με βοήθεια Θεία,
έλαβεν απόφαση
να φύγει απ’ την πορνεία.

Σελ. 4 -- ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Τόσο για τον Ζακχαίο,
όσο και για τη Μαρία,
εστάθηκε αναγκαίο
ηθικής ρόλος μ’ ευνομία.

Σαρακοστής της Θείας,
να φτάσεις μέχρι το ληστή,
πολίτη πρώτο Βασιλείας,
με μετάνοια σωστή.

Αν στο δεύτερο το σκέλος,
της ζωής της νέας στράτας,
το σωτήριο βρεις τέλος,
την παλιά ζωή παράτα.

Ταπείνωση, καρπός υγείας,
Ζακχαίου του Τελώνου.
Ασώτου και Αιγυπτίας
και Ληστή αγίου πρώτου.

Τα φάρμακα της γιατρειάς,
ταπείνωση – μετάνοια,
αν μπουν στο χώρο της καρδιάς
η ζωή θα είναι τέλεια.

Πώς έφθασαν να πάρουν
θέση αγιολογίου,
και όνομα τέτοιο νά ‘χουν,
άριστο της υφηλίου.

Με στόχο την Ανάσταση,
και μετάνοια σωστής γραφής,
μ’ αυτά φτιάχνεις κατάσταση
με σιγουριά ν’ αναστηθείς.

Τόση αξία έχει
η πράξη μετανοίας.
Με ταπείνωση παρέχει
τον καρπό της σωτηρίας.

Θείου Τριωδίου αρχή
κάνεις με τον Ζακχαίο.
Κι άκου το κέρδος του ληστή
σαν είπε στον Ναζωραίο:

Αφού, αναμαρτησία,
σίγουρα δεν υπάρχει,
με Θεού μακροθυμία
η μετάνοια την παράσχει.

«Μέλος κάνε με, Κύριε,
της δική Σου Βασιλείας».
Κι ο Χριστός με τούτο είδε
το μέγεθος της μετανοίας.

Ταπείνωση, μετάνοια,
πίστη και εμπιστοσύνη,
Χάρη Χριστού η άγια
διώχνουν παραφροσύνη.

Εκείνον των πρωτόπλαστων,
το δρόμο της παρακοής,
με τη μετάνοια άστον.
Γίνε παιδί υπακοής,

Εμείς με τη μετάνοια
και Εκείνος με τη Χάρη,
δίνουν ζωή αιώνια,
που καθείς ζητά να πάρει.

στον πλάστη και πατέρα,
που σε προσμένει μ’ ανοιχτά
τα χέρια πέρα ως πέρα,
πάλι νά ‘ρθεις στην αγκαλιά.

Ο Θείος Ναζωραίος,
ο μόνος καρδιογνώστης,
δείχνει, πώς ο Ζακχαίος
γίνεται φωτοδότης.

Εκεί θά ‘βρεις ηρεμία
απ’ της ζωής τα κύματα.
Τέλος θα ’χει η τρικυμία
με τα λογιών παθήματα.

Χριστέ μου, φώτισέ μας
με τ’ άγιό Σου πνεύμα.
Και ποδηγέτησέ μας
στης Σαρακοστής το νεύμα,

Η πτώση αιματοκρίτη
σίγουρα φέρνει θάνατο.
Μπροστά στο Δίκαιο κριτή
Ζακχαίου δες προθάλαμο,

με Ζακχαίο τον Τελώνη,
πατέρ’ ασώτου και υιό.
Μαρία Αιγυπτία πόρνη
και ληστή, δρόμο κοινό.

