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AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ
Α΄ Τιμ. δ΄, 9-15

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ 
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. Εἰς τοῦτο 

γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, 
ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς 
ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, 
μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα 
καὶ δίδασκε. Μηδείς σου τῆς νεότητος 
καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν 
πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν 
ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 
Ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, 
τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ 
ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη 
σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα 
μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ 
προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν

EPISTLE READING
1 Tim. 4: 9-15

Timothy, my son, the saying is sure 
and worthy of full acceptance. For 

to this end we toil and suff er reproach, 
because we have our hope set on the 
living God, who is the Savior of all 
men, especially of those who believe. 
Command and teach these things. Let 
no one despise your youth, but set the 
believers an example in speech and 
conduct, in love, in faith, in purity. Till 
I come, attend to the public reading of 
scripture, to preaching, to teaching. Do 
not neglect the gift you have, which 
was given you by prophetic utterance 
when the council of elders laid their 
hands upon you. Practice these duties, 
devote yourself to them, so that all 
may see your progress.

“If you see in the priest such weaknesses as occur even among the people, do not be scandalized and do not judge 
him, but understand that the priest is a man, just like everyone else, and that he has the same weaknesses as do 
the rest of the people”. 
 (Elder Gervasios of Patra)

APOLYTIKION OF SAINT
GREGORY THE THEOLOGIAN (25 January)

1st Mode

The pastoral fl ute of your theology conquered the 
trumpets of orators. For it called upon the depths of 

the Spirit and you were enriched with the beauty of words. 
Intercede to Christ our God, O Father Gregory, that our souls 
may be saved.



ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Έρχεται σαν φίλος μας !

Είναι τόσο όμορφες και διδακτικές οι εικόνες του Λουκά! Ο ταλαντούχος ευαγγελιστής, 
ο ιστορικός της Εκκλησίας, σήμερα μας δείχνει πως μπορούμε να τρέξουμε ο ένας 

προς τον άλλον, γιατί η μοναξιά φθείρει. Να θελήσουμε εμείς να βγούμε από τα αδιέξοδα 
της απομόνωσης στον εαυτό μας. Να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη που έχουμε και 
να αναζητήσουμε τον Χριστό. Σήμερα ο Κύριος γρήγορα αποδέχεται το κάλεσμα του 
Ζακχαίου, που ζητούσε να δει ποιος είναι ο Χριστός. Φιλικά ο Χριστός ανταποκρίνεται, 
έρχεται στον κάθε έναν, διαλέγεται, μένει μαζί μας για να μας σώζει. 

Ο Ζακχαίος ζητεί τον Χριστό
Ο Λουκάς γράφει λιγότερα από αυτά που περιγράφει! Γεμάτη συμβολισμούς είναι η 

σημερινή ιστορία. Πρώτα από όλα η Ιεριχώ συμβολίζει τον ξένο κόσμο στους Ιουδαίους. 
Σε όλα τα έθνη βαδίζει ο Χριστός. Από παιδάκι πήγαινε στον μεγάλο Ναό της Ιερουσαλήμ 
αλλά η δράση του ήταν κυρίως σε περιοχές όπου υπήρχαν και άλλοι λαοί και κυρίως 
στην «Γαλιλαία των εθνών», όπου και η ιεραποστολική διδασκαλία του βρήκε το πλέον 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Λουκ. ιθ΄, 1-10

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  διήρχετο ὁ Ἰησοῦς 
τὴν Ἰεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 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 προδραμὼν 
ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, 
ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλε 
διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, 
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας 
κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ 
σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, 
καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ 
ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες 
ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε 
καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε 
πρὸς τὸν Κύριον· 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.

GOSPEL READING
Luke 19: 1-10

At that time, Jesus entered 
Jericho.  A man was there named 

Zacchaeus; he was a chief tax collector 
and was rich. He was trying to see who 
Jesus was, but on account of the crowd 
he could not, because he was short in 
stature. So he ran ahead and climbed 
a sycamore tree to see him, because 
he was going to pass that way. When 
Jesus came to the place, he looked up 
and said to him, “Zacchaeus, hurry 
and come down; for I must stay at your 
house today.” So he hurried down and 
was happy to welcome him. All who 
saw it began to grumble and said, “He 
has gone to be the guest of a sinner.” 
Zacchaeus stood there and said to the 
Lord, “See, half of my possessions, 
Lord, I am giving to the poor; and if I 
have defrauded anyone of anything, I 
will pay back four times as much.” Then 
Jesus said to him, “Today salvation has 
come to this house, because he too is 
a son of Abraham. For the Son of Man 
came to seek out and to save the lost”.



πρόσφορο έδαφος. Ο Ζακχαίος που ζεί στην Ιεριχώ, είναι το σύμβολο της αδικίας στην 
περιοχή.  Αντιπαθής στην κοινωνία γιατί επέβαλλε φόρους για να τους αποδώσει στους 
κατακτητές Ρωμαίους. Είναι τουλάχιστον παράδοξο αυτός ο άκαρδος άνθρωπος να τρέχει, 
να ανεβαίνει σε ένα δέντρο για να δει τον Χριστό.

Αμέσως προσέχει τον Ζακχαίο ο Χριστός. Τον γνωρίζει, όπως γνωρίζει όλους τους 
ανθρώπους. Με ευθύ τρόπο αυτοπροσκαλείται στο σπίτι του Ζακχαίου. Γιατί εκεί υπάρχει 
ανάγκη. Η θλιβερή μοναξιά, οι τύψεις μάλλον της συνειδήσεώς του ζητούν παρηγοριά, 
θέλουν διέξοδο. Πνίγεται ο Ζακχαίος σε υπαρξιακό αδιέξοδο, χρειάζεται βοήθεια. 

Έρχεται σαν φίλος
Σαν φίλος περιμένει να έλθει και σε μας. Τον χρειάζεται ασφαλώς ο κάθε μοναχικός 

άνθρωπος, ο κλεισμένος στον εαυτό του, ο καταθλιπτικός, ο εγωιστής κερδοσκόπος, ο 
υλιστής, ο στεγνός τεχνοκράτης  ο χαμένος. Μαζί με αυτούς όλο και περισσότεροι κάτοικοι 
μεγαλουπόλεων. Κάθε ηλικία τον χρειάζεται. Μικροί και μεγαλύτεροι. Παιδιά που χάνουν 
σταδιακά χρόνο από την επαφή με τους δικούς τους. Εκείνοι οι νέοι που απομονώνονται 
ή φοβούνται την ζωή.

Ο Χριστός γνωρίζει όλους με το όνομά τους. Έρχεται πρόθυμα και συνομιλεί. Μπαίνει 
στο σπίτι μας, αποκαλύπτεται, εισέρχεται στον νού μας σαν δύναμη φωτεινή, γίνεται φιλία 
καλής επιρροής, αληθινή ενίσχυση. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, όποτε το θελήσουμε 
μπορούμε να τον καλέσουμε. 

Θέλουμε να τον καλέσουμε;
Αυτό το μήνυμα ας μεταδίδουμε στους νεότερους: ο Χριστός έρχεται σαν φίλος όταν 

τον ζητήσουμε. Ας τον εμπιστεύονται για να έχουν περισσότερη ασφάλεια και ηρεμία στην 
ζωή τους, ανώτερους σκοπούς, συμπόνοια για τους άλλους και τελικά να διασώζονται 
σαν παιδιά του Θεού. Με ήθος βασισμένο στην χριστιανική πίστη, τον χριστιανικό 
πολιτισμό και ευγένεια. Έτσι μεγαλώνοντας δεν θα βρεθούν στην θέση του Ζακχαίου. 
Οι νόμοι μπορεί να είναι και άδικοι. «Οι νόμοι έγιναν για τον άνθρωπο, έπονται της ανάγκης 
του ανθρώπου για επιβίωση... Ευθεία προέκταση της της καινούργιας ζωής είναι η αναγνώριση 
προτεραιότητος στο αίσθημα εναντίον των εντολών των νόμων... η αγιότητα δεν έγκειται σε 
εξωτερική συνέπεια αλλά σε τρυφερότητα καρδιάς» (Στ. Ράμφος). 

Στο περιβάλλον των μεγάλων ανταγωνισμών, διαρκών απαιτήσεων και αλλαγών, οι 
γνώριμοι του Χριστού αποπνέουν αίσθημα σταθερότητας, διατηρούν κάποια δικαιοσύνη, 
φανερώνουν αίσθημα καλοσύνης, γλυκύτητας, χριστιανικής χαράς. Την χαρά αυτή θέλει 
και η δική μας εκκλησία στην Αγγλία να διαφυλάξουμε ζωντανή και να μεταδώσουμε 
σοφά στους νεότερους.  Και αγαθή συμβίωση με τους λαούς που ζούμε θα έχουμε και 
εσωτερική ειρήνη θα διατηρούμε. 

Οι άλλοι φίλοι
Επειδή και αυτός απόγονος του Αβραάμ είναι (Λουκ. 19:9). Απόγονος του Αβραάμ, του 

πατέρα πολλών εθνών (Παλαιά Διαθήκη) είναι ο Ζακχαίος. Το γεγονός της σωτηρίας εδώ 
«δεν είναι ατομικό. Αναφέρεται στην κοινότητα στην οποία ανήκουμε... στους οικείους, στους 
συγγενείς και φίλους» (Γ. Πατρώνος). Πλατύτερα ο Χριστός απευθύνεται στην οικουμένη, 
όσο και στην «οικογένεια» του Ζακχαίου. Ειδικά σε εκείνους που ερημώνουν τις ψυχές 
τους ή αδικούν άλλους. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε συγγενείς με πολλούς. Όταν 
συναντήσουμε τον Χριστό πραγματικά θα επιδράσουμε θετικά προς κάθε κατεύθυνση. 
Ατομικά και κοινωνικά. Το βέβαιο είναι πως μπορούμε, αν έχουμε την θέληση, να είμαστε 
«φως εις αποκάλυψιν εθνών»  (Λουκ. 2:32) 

      Αρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου
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SERMON ON THE GOSPEL READING

Today’s episode of Zacchaeus’s meeting with Christ is one of the most powerful of 
all the stories of Christ’s encounters in its meaning and message, filling us with 

“faith, hope, but above all with love” (cf. 1 Cor. 13:13). It gives us hope that however sinful we 
might be, however despised and rejected, there are no boundaries for Christ’s love and 
compassion to reach us even at the very edge of society, even at the very bottom of moral 
degradation. Tax-collectors, as Zacchaeus, were not only on fringes of Jewish society, but 
even beyond them: they were outcasts, considered to be immoral and depraved robbers, 
their humanity was denied to them. According to rabbinical teachings, Jewish people 
had to reject any good gesture, even almsgiving offered by such “degraded underdogs”. 
Even to visit their houses was deemed “indecent” (Lk. 19:8). Christ was always displeased 
and even filled with holy “anger, being grieved for the hardness of human hearts” (Mk. 3:3), 
whenever He encountered such an attitude towards any person, especially towards “little 
ones”. Many people nowadays would share in one way or the other Zacchaeus’ state of 
rejection, his abandonment, his sense of “no longer belonging” to humanity, with no 
chance of relationship with others, bearing one social stigma, or the other. 

There is a sense that such an attitude of his society towards Zacchaeus made him 
what he was and placed him where he was. Christ showed a different attitude: He teaches 
us in today’s story that we cannot expect others to act in a human way unless we first 
treat them as humans. In startling contrast to his Jewish pharisaic surroundings, alien 
and hostile, Christ was the first amongst all other men to “notice” Zacchaeus as a human 
being, calling him by human name, sharing his (lonely hereto) table, inviting him back 
into the fellowship of humanity.

Only love can generate love, only a human attitude to another person can transform 
him or her into human. Today’s story bequeaths unto us this transforming power of 
love that addressing a human person as a person, seeing in them the image of God, a 
“child of Abraham” can make them “human”, triggering a profound transfiguration 
of their life and personality, inaugurating a restoration of the Image of God in them, 
bringing them SALVATION, as Christ did to Zacchaeus and to all his household. “This day 
is salvation come to this house” (Lk. 19:9). Salvation therefore is not just a remote, mystical, 
eschatological, philosophical, intellectually intricate concept: it hit Zacchaeus in a very 
real and actual way — it made him “stand up” (Greek “statheis” – Lk. 19:9) — for the first 
time, as hypostasis, as someone “who is”, as a person, raised from non-existence — and 
given a voice to “speak”. 

How did this salvation manifest in him? Archimandrite Sophrony used to say: 
“Salvation in God is life in the likeness of God’s own life”. Christ passed unto Zacchaeus 
His divine state of love: Zacchaeus was filled with compassion (Lk. 6:36) and his heart 
immediately reached out to all those misérables on the fringes of society, of the world, 
of humanity, where he once was. May this story impart unto us all this salvation that we 
shall burn with Zacchaeus’ desire and with all the saints “pray for the whole human race, 
that all people may turn to the Saviour and find peace in Him, for Divine love would have 
all men to be saved” (St Silouan the Athonite).

      Hieromonk Nikolai Sakharov
“Repentance and humility establish the soul. Charity and meekness strengthen it”.

(Monk Evagrius)


