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"Η μετάνοια του Ζακχαίου." 
 

Όποιος θέλει να δει το Χριστό, πρέπει να σκαρφαλώσει 

πνευματικά, να υπερβεί τη φύση, γιατί ο Χριστός είναι ανώτερος 

απ’ αυτήν. Είναι πιο εύκολο να δεις ένα βουνό όταν είσαι πάνω σ’ 

ένα λόφο, παρά όταν βρίσκεσαι σε μια κοιλάδα. Ο Ζακχαίος ήταν 

κοντόσωμος άνθρωπος. Επειδή ήθελε πολύ να δει το Χριστό όμως, 

σκαρφάλωσε σ’ ένα ψηλό δέντρο. Εκείνος που θέλει να πλησιάσει 

το Χριστό πρέπει να εξαγνιστεί, γιατί θα συναντήσει τον Άγιο των 

αγίων, τον Ιερό των ιερών. Ο Ζακχαίος είχε μολυνθεί από τη φιλο-

χρηματία και την ασπλαχνία. Έτσι όταν αποφάσισε να συναντήσει 

το Χριστό, έσπευσε να εξαγνιστεί με μετάνοια και με έργα ελέους. 

Μετάνοια είναι η απομάκρυνση απ’ όλους τους παλιούς δρό-

μους που πατούν τα πόδια των ανθρώπων, αυτούς που ακολου-

θούν οι σκέψεις κι οι επιθυμίες τους, και η επιστροφή σ’ έναν και-

νούργιο δρόμο: στο μονοπάτι του Χριστού. 

Πώς όμως μπορεί να μετανοήσει ένας αμαρτωλός αν η καρ-

διά του δε συναντήσει το Χριστό και δεν αναγνωρίσει την αμαρτω-

λότητά του; 



Προτού ο κοντόσωμος Ζακχαίος δει τον Κύριο με τα σωμα-

τικά μάτια του, τον συνάντησε εσωτερικά, με την καρδιά του, και 

μετανόησε για όλες τις πράξεις του. 

Μετάνοια είναι ο πόνος της αυταπάτης, όπου είχε παρασυρ-

θεί για πολύ καιρό ο αμαρτωλός, για πάρα πολύ καιρό, ωσότου 

νιώσει τον πόνο αυτόν. Από μόνος του όμως ο πόνος αυτός οδηγεί 

στην απελπισία, στον αυτοαφανισμό, αν δε συνοδευτεί από το 

φόβο του Θεού. Μόνο τότε ο πόνος της αυταπάτης γίνεται θερα-

πευτικός κι όχι καταστροφικός. Ο ιερός Αυγουστίνος πρώτα ένιωσε 

τον πόνο της αυταπάτης, που αν δεν είχε προχωρήσει στο φόβο 

του Θεού, θα τον είχε οδηγήσει στην ψυχική απώλειά του. 

Μετάνοια είναι η ξαφνική διαπίστωση της λέπρας του 

ανθρώπου, μια κραυγή στον Θεραπευτή για θεραπεία. Είναι όπως 

ο μελαχρινός άνθρωπος που για πολύ καιρό δεν έχει κοιταχτεί σε 

καθρέφτη κι έπειτα, ξαφνικά, έρχεται αντιμέτωπος με την εικόνα 

του και διαπιστώνει πως τα μαλλιά του έχουν γκριζάρει. Με τον 

ίδιο τρόπο σκέφτεται ο αμετανόητος αμαρτωλός και για πολύ και-

ρό επιμένει πως η ψυχή του είναι υγιής κι αναμάρτητη, ωσότου τα 

πνευματικά του μάτια ανοίγουν ξαφνικά και βλέπει πως η ψυχή 

του έχει προσβληθεί από λέπρα. Πώς θα μπορούσε να δει τη λέπρα 

της ψυχής του αν δεν είχε κοιταχτεί σ’ έναν καθρέφτη; Καθρέφτης 

είναι ο Χριστός. Σ’ Αυτόν βλέπει ο καθένας μας καθαρά πως είναι. 

Ο μοναδικός αυτός καθρέφτης δόθηκε στους ανθρώπους για να 

βλέπουν μέσα του και να διαπιστώνουν την πνευματική τους κα-

τάσταση. Μπροστά στο Χριστό βλέπει κάθε άνθρωπος, σαν σε 

πεντακάθαρο καθρέφτη, τον εαυτό του άρρωστο και άσχημο. Βλέ-

πει όμως και την πρωταρχική εικόνα του, πώς ήταν κάποτε και 

πώς πρέπει να ξαναγίνει. 

Ο αμαρτωλός Ζακχαίος εξωτερικά ήταν υγιής, όμορφος. 

Όταν πήγε να γνωρίσει τον Κύριο Ιησού είδε τη φοβερή λέπρα του 

κι ένιωσε τον τρομερό πόνο, που δεν μπορεί να γιατρέψει κανένας 

επίγειος γιατρός, παρά μόνο ο Χριστός. 

Μετάνοια είναι η αρχή της θεραπείας από το εγωιστικό 

θέλημα, η αρχή της υποταγής στο θέλημα του Θεού. Όταν ο αν-



θρωπος ζει με το δικό του θέλημα, γρήγορα χάνει τη βασιλική αξία 

του μέσα σ’ ένα στάβλο ζώων και σε φωλιά αγριμιών. 

Κανένας άνθρωπος στη γη δεν μπόρεσε να ζήσει με το δικό 

του θέλημα και να παραμείνει σωστός άνθρωπος. Ο «άνθρωπος» 

δεν μπορεί να γίνει συνώνυμος με το «εγωιστικό θέλημα». 

Άνθρωπος, αληθινός άνθρωπος, σημαίνει ολοκληρωτική 

υποταγή σ’ ένα ανώτερο και υψηλότερο θέλημα, στο διακριτικό κι 

αλάθητο θέλημα του Θεού. Οι θεληματάρηδες ζουν σε άσυλα φρε-

νοβλαβών, σε σπίτια ολοσκότεινα. Τα σώματά τους είναι σκοτεινά, 

όπως κι οι ψυχές τους. Το θέλημα ανοίγει την πόρτα στο ακοίμητο 

σκουλήκι, που κατατρώει την ψυχή και το σώμα του αμαρτωλού. 

Αδελφοί μου! Συνειδητοποιείτε ότι τα παραπάνω λόγια 

εφαρμόζονται σε μας; Γνωρίζετε πως είμαστε αμαρτωλοί που για 

χάρη μας ο Κύριος κατέβηκε στη γη; Προσέξτε τον κοντόσωμο 

Ζακχαίο. Στη μεγάλη του επιθυμία για να δει τον Κύριο, έγινε 

μέγας. Ο Χριστός προσεγγίζει κι εμάς τώρα όπως τότε το Ζακχαίο. 

Ας σπεύσουμε λοιπόν, ας ανεβούμε ψηλά για να δούμε τον Κύριο. 

Τίποτε άλλο απ’ όσα έχουν υπάρξει ή υπάρχουν, δεν είναι 

άξια προσοχής. Ας σηκωθούμε από τη λάσπη του δρόμου που βαδί-

ζαμε ως τώρα. Ας σκαρφαλώσουμε σ’ ένα ψηλό δέντρο. Εκείνος θα 

έρθει να μας συναντήσει. Μακάριος είναι αυτός που θα τον καλέ-

σει η γλυκύτατη φωνή Του. Η φωνή που τη γλυκύτητά της απο-

λαμβάνουν οι άγγελοι μέχρι πλησμονής. 

Η μετάνοια είναι πραγματικά το πρώτο σκαλί της κλίμακας 

που μας οδηγεί στη βασιλεία, του Θεού. Κανένας ως σήμερα δεν 

κατόρθωσε ν’ ανεβεί στο δεύτερο σκαλί, χωρίς να πατήσει στο 

πρώτο. Στην κενότητα της παρούσας ζωής, η μετάνοια είναι ο 

πρώτος και μοναδικός τρόπος για να κρούσει κανείς την πόρτα του 

ουρανού. Μπορείς να χτυπάς με το χέρι σου έναν τοίχο όσο θέλεις. 

Κανένας δε θ’ ακούσει για να σου ανοίξει. Χτύπα την πόρτα όμως 

και θα σου ανοίξει. Η μετάνοια είναι το χτύπημα όχι στον τοίχο, 

αλλά στην πόρτα που οδηγεί στο φως και στη σωτηρία. Αυτός που 

μετανοεί ειλικρινά και θέλει να μπει στο σπίτι του ουράνιου 

Πατέρα, έχει ήδη χτυπήσει μια από τις πόρτες που οδηγούν μέσα 

στο σπίτι. 



Η φιλαργυρία τυφλώνει. Μόνο ο Χριστός δίνει το φως στους 

τυφλούς. Η φιλαργυρία απομονώνει τον άνθρωπο, τον δένει με τα 

δεσμά της δουλείας. Ο Χριστός τον βγάζει από την απομόνωση και 

τον βάζει στη συντροφιά των αγγέλων, ελευθερώνει τον δούλο. Σ’ 

όλους αυτούς που μετανοούν κι αγωνίζονται να δουν τον Κύριο, 

φανερώνεται. Και σ’ εκείνους που φανερώνεται, αποκαλύπτει όλα 

τα μυστήρια του ουρανού και της γης, όλες τις αμέτρητες και στα-

θερές ευλογίες που παρέχει ο Θεός, αυτές που έχει προετοιμάσει 

από καταβολής κόσμου γι’ αυτούς που τον αγαπούν. 

 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 

 

 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Υπεραγία Θεοτόκε φώτισόν μου το σκότος. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.         7.30π.μ. Όρθρος  &  5μ.μ. Εσπερινός. 
 

Δευτέρα 23/1.         5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τετάρτη 25/1.         7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 

Παρασκευή 27/1.  7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού: inagioustefanouarnaias.wordpress.com 
 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 


