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Ὁ Ζακχαῖος μᾶς δείχνει τό δρόμο... 

«Ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέ τόν καθένα μας εἶναι σχέση πατέρα καί παιδιῶν. 

Γι΄αὐτό καί εἴτε εἶναι σχέση ἀγάπης εἴτε –τό λιγότερο-σχέση πληγωμένη πού 

γεννάει πόνο. Ἐπειδή ἡ ἀγάπη, οἱ πληγές, ὁ πόνος καί ὁ πόθος συνδέονται μέ τά 

συναισθήματά μας καί τήν ψυχική διάθεσή μας, μπερδεύουμε συχνά τό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ μέ καταστάσεις δικές μας πού θέλουμε νά ξεπεράσουμε γιά νά αἰσθανθοῦμε 

καλύτερα. Πολλές φορές νομίζουμε ὅτι πληγώσαμε τό Θεό, ὅτι τόν στενοχωρήσαμε 

καί πρέπει νά τοῦ ζητήσουμε συγγνώμη, ὅμως ἡ τακτική πού ἀκολουθοῦμε 

ἀποσκοπεῖ στό νά βροῦμε μέσα μας ἰσορροπίες σύμφωνα μέ τίς δικές μας σκέψεις 

καί προτιμήσεις, μέ βάση ὅ,τι μᾶς πάει ἐμᾶς καλύτερα, κι ὄχι μέ βάση τό θέλημα 

τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ περίπτωση ὅμως τοῦ Ζακχαίου μᾶς δείχνει τό σωστό δρόμο. Ὅταν ἔφτασε 

ὁ Χριστός στό σπίτι του, ἐκεῖνος σηκώθηκε καί εἶπε: «Κύριε ὑπόσχομαι νά δώσω τά 

μισά ὑπάρχοντά μου στούς φτωχούς καί νά ἀνταποδώσω στό τετραπλάσιο ὅσα 

πήρα μέ ἀπάτη». Ὁ ἄνθρωπος ἦταν τελώνης. Ἡ αἰτία τῆς κακῆς σχέσης του μέ τούς 

ἀνθρώπους ἦταν οἰκονομικῆς φύσεως: φόρους μάζευε καί χρήματα ἔκλεβε-

μεγάλωνε τήν περιουσία του σέ βάρος τῶν ἄλλων. Δέν ἦταν μέθυσος, πόρνος, 

μοιχός ἤ φονέας. Γι΄αὐτό καί δέν εἶπε στό Χριστό: «Τώρα πού μετάνιωσα, θά ἀρχίσω 

νά ζῶ με νηστεία, προσευχή καί ἀγρυπνίες. Δέν θά λείπω ἀπό τίς συνάξεις καί θά 

τηρῶ ὅλες τίς διατάξεις τοῦ Νόμου γιά τή λατρεία». Ἄν τό ἔκανε αὐτό, θά 

ἀποκοίμιζε μάλλον τή συνείδησή του καί δέν θά πολεμοῦσε τήν αἰτία τῆς 

κατάστασής του· θά ἔφτιαχνε μάλλον τή διάθεσή του ἱκανοποιώντας τίς 

ψυχολογικές του ἀνάγκες, καί δέν θά ἀποκαθιστοῦσε τή σχέση του μέ τό Θεό 

στηριζόμενος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί μ΄αὐτό τόν τρόπο δέν θ’ἄκουγε ἀσφαλῶς 

ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ: «Σήμερα αὐτό τό σπίτι σώθηκε, διότι καί αὐτός εἶναι 

παιδί τοῦ Ἀβραάμ».                        συνέχεια στήν 4η σελίδα 



Τ Α   Ν Ε Α   Τ Η Σ   Ε Ν Ο Ρ Ι Α Σ   Μ Α Σ 
 

Κάθε Σάββατο 11.00 π.μ. - 12.30 μ. γιά παιδιά 

προσχολικῆς και Α΄ καί Β΄ Δημοτικοῦ 

Κάθε Σάββατο 16.00 - 17.00 

Γιά τά τμήματα: Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου - Λυκείου. 
 

Γνωρίζεις τήν πίστη σου; 

Ἑσπερινές Ὁμιλίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς 

Κάθε Τετάρτη: 5.00 μ.μ. Παράκληση στήνὙπεραγία Θεοτόκο 

  5.45-6.30 μ.μ.  Ὁμιλία-Διάλογος στόνἹερό Ναό, 

γιά ἄνδρες καί γυναίκες κάθε ἠλικίας 

Θέμα: Ἑρμηνεία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως 

ὑπεύθυνος: π. Ἀμφιλόχιος 
 

Σχολή Γονέων 

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 

Ὥρα 5.00 τό ἀπόγευμα:  Τέλεση ἱεροῦ Εὐχελαίου 

Ὁμιλία ἀπό τήν ἰατρό κ. Δέσποινα Τσιάνου  -Γούση μέ θέμα: 

«Κτίζοντας τόν παράδεισο στή γῆ» 

 

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Τήν Παρασκευή 22 πρός Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 γιά τήν 

ἑορτη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης, ὥρα 8 μέ 12.30 μετά τά 

μεσάνυχτα, στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Γυναικωνίτη, 

σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό. 

Πρόγραμμα 

20.00 - 21.30 Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία 

21.30 - 23.00 Ὄρθρος 

23.00 - 12.30 Θεία Λειτουργία 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου Ἁγ. Τρύφωνος 

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου ΙΣΤ΄ Ματθαίου 

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου Ἁγ. Φωτίου 

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου Ἁγ. Νικηφόρου 

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου ΙΣΤ΄ Ματθαίου 

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου Ἁγ. Ἀκύλα καί Πρισκίλλης 

Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ἁγ. Παμφίλου 

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου Τελώνου καί Φαρισαίου 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου Ἁγ. Λέοντος Κατάνης 

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου Ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης 

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου Ἀσώτου 

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου Ἁγ. Στεφάνου, Γελασίου 
 

 Κάθε Κυριακή 7.15 - 10.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη καί Σάββατο 7.30 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00 - 5.45 Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 μέ 8.15 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 5.00 Ἑσπερινός 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΑΪΔΙΝΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 10 ΕΥΡΩ 

Δηλώσεις στήν νεωκόρο 

κ. Ἀναστασία Παράσχου, τηλ. 24210 60160 



Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα 

Λέει ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Μέ ὅ,τι ἔχασες τό ἀγάθο, μέ αὐτό νά τό 

ἀποκτήσεις. Ἄν χρωστᾶς ὀβολό στό Θεό, δέν δέχεται ἀντί γι΄αὐτόν νά τοῦ δώσεις 

μαργαρίτη. Ὁμοίως, ἄν ἔχασες τή σωφροσύνη, δέν δέχεται ἀπό σένα ἐλεημοσύνη ὁ 

Θεός, ἐφόσον ἐσύ ἐπιμένεις στήν πορνεία. Διότι ἀπό σένα ζητάει τόν ἁγιασμό τοῦ 

σώματος. Σέ καιρό θέρους δέν ἀντιμετωπίζεις τή ζέστη μέ τά ἐνδύματα τοῦ 

χειμώνα. Ἔτσι ὁ καθενας ὅ,τι σπείρει, αὐτό θά θερίσει, καί κάθε ἀρρώστια 

θεραπεύεται μέ τά δικά της φάρμακα. Ἐσύ λοιπόν ἄν κυριαρχεῖσαι ἀπό φθόνο γιατί 

προσπαθεῖς νά πολεμήσεις τόν ὕπνο;». Εἶναι παρατηρημένο ὅτι οἱ τσιγκούνηδες 

προτιμοῦν ἀπό ὅλες τίς ἀρετές τή νηστεία. Ἐπίσης, οἱ φιλήδονοι προτιμοῦν τήν 

ἐλεημοσύνη. Κι ἔτσι, συμβαίνει αὐτό πού λέει ὁ ἀββᾶς Ἰσάακ:τό καλοκαίρι φοροῦν 

τά ροῦχα τοῦ χειμώνα καί τό χειμώνα τά ροῦχα τοῦ καλοκαιριοῦ. Εἶναι ντυμένοι καί 

στίς δύο ἐποχές καί δέν καταφέρνουν νά λύσουν κανένα πρόβλημα. 

Ἐδῶ διαφέρει ὁ Ζακχαῖος. Δέν ὑπόσχεται νά κάνει ἐκεῖνο πού δέν θά τόν 

θεραπεύσει. Κάνει ἐκεῖνο πού θά τόν ὁδηγήσει στή θεραπεία καί θά ἀποκαταστήσει 

τή σχέση του μέ τό Θεό. Ἀπό πλούσιος γίνεται φτωχός, διότι δίνοντας τά μισά στούς 

φτωχούς καί τό τεπραπλάσιο σέ ὅσους ἀδίκησε, ἐκεῖνος δέν κρατάει τίποτα. Ὁ 

Χριστός δέχτηκε τήν μετάνοιά του, γιατί ἦταν ἀληθινή, ἦταν αὐτή πού ἤθελε ὁ 

Θεός. Κι ἔτσι ἀξιώθηκε νά γίνει παιδί τοῦ Ἀβραάμ - ὅπως δηλαδή ὁ Ἀβραάμ ἦταν 

πλούσιος χωρίς νά εἶναι προσκολλημένος στά πλούτη του, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ 

Ζακχαῖος ἐλευθερώθηκε ἀπό τό πάθος του. 
 

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Ἀντωνίου Πινακούλα, Ὁ σπόρος πού ἔπεσε στό δρόμο, Ἐν πλῷ, 2006, σ. 173-176 
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Βησσαρίωνος Δουσίκου, 

στόν Βυζαντινό Ναό τῆς Παναγίας Πόρτα-Παναγιά, 

στά γραφικά χωριά Περτούλι καί Νεραϊδοχώρι (για φαγητό) 

καί στην Ἱερά Μονή Παναγίας Κορμπόβου (για Ἑσπερινό) 

Ἀναχώρηση 7.30 τό πρωί.  ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 20 εὐρώ 

Δηλώσεις στήν νεωκόρο κ. Ἀναστασία Παράσχου, τηλ. 24210 60160 
 

Ὁ Ἱερός Ναός παραμένει ἀνοικτός καθημερινά 7.30 μέ 1.00 τό μεσημέρι & 5.00 μέ 7.00 το ἀπόγευμα. 
 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 
 

ἠλεκτρονική διεύθυνση i.n.evangelistrias@gmail.com 


