
Ζοῦσε, ἀγαπητοί μου, στὴν Ἰεριχώ, τὴν ἱ -
στο ρικὴ πόλι τῆς Παλαιστίνης, ἕνας ποὺ

τὸ ὄνομά του ἦταν στὰ χείλη ὅλων τῶν κατοί -
κων τῆς πόλεως ὡς σύμβολο ἀδικίας καὶ ἁρ -
παγῆς· ἦ ταν ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, ὁ πι-
στὸς αὐτὸς ὑπηρέ της τοῦ «μαμωνᾶ» (βλ. Ματθ. 6,24.
Λουκ. 16,9,11,13), τὸ ἰ σχυ ρὸ καὶ σκληρὸ αὐτὸ ὄργανο
τοῦ διαβόλου.

Θησαύριζε γιὰ τὸν ἑαυτό του, θησαύριζε
γιὰ τὴν οἰκογένειά του, καὶ ἀδιαφοροῦσε τε-
λείως γιὰ τὸ ποιά μέσα μεταχειρίζεται ὥστε
ν᾽ ἀποκτήσῃ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερο
πλοῦτο. Νὰ θησαυρίσῃ ἤθελε, νὰ γίνῃ μεγά-
λος καὶ τρανὸς μὲ τὰ πλούτη του· νά ὁ σκο-
πός, ὁ μοναδικὸς σκοπός, ποὺ ὁ Ζακχαῖος ἔ -
ταξε στὸν ἑαυτό του ὡς στόχο τῆς ζωῆς του.

Γιὰ τὴν ἐπιτυχία δὲ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἐρ -
γαζόταν συνεχῶς· ἔθεσε σὲ κίνησι ὅλη τὴν
εὐ φυΐα του, ὅλη τὴν ἐξυπνάδα του, καὶ ὅλη
τὴ δραστηριότητά του. Ὁ ταλαίπωρος! Ζοῦσε
καὶ ἐκινεῖτο μόνο γιὰ τὸ χρῆμα, μόνο γιὰ τὴν
ὕλη. Σὰν ἀξιοθρήνητος δοῦλος τοῦ χειροτέ-
ρου τυράννου– καὶ ὑπάρχει χειρότερος τύ-
ραννος ἀπὸ τὸ χρῆμα, ἀπὸ τὸν «μαμωνᾶ»;–
ἐρ γαζόταν κινών τας ἀκατάπαυστα τὰ ἐπικίν-
δυνα μηχανήματα τοῦ διαβόλου· ἐννοῶ τὰ
διαφόρων εἰδῶν πολύπλοκα μηχανήματα τῆς
κλοπῆς, τῆς ἁρπαγῆς, τῆς ἀδικί ας, τῆς αἰ -
σχροκέρδειας.

Μέσα σὲ μία τέτοια ἀτμόσφαιρα περνοῦσε
τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς του ὁ ἀρχιτελώνης Ζακ-
χαῖος, ὅταν κάποια στιγμὴ τοῦ ἔρχονται μερι -
κὲς παράδοξες εἰδήσεις ποὺ συνταράσσουν
βαθειὰ τὴν ψυχή του. Ἀκούει –καὶ δὲν εἶνε λί-
γοι αὐτοὶ ποὺ τὰ λένε, εἶνε πολλοί–, ὅτι στὴν
Ἰουδαία ἐμφανίστηκε κάποιος, τ᾽ ὄνομά του
εἶνε Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος λέει καὶ κάνει πρά γμα-
τα ἀξιοθαύμαστα.

Μαθαίνει, ὅτι αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς δὲν ζῇ ὅπως

ζῇ ἡ ἀφεντιά του, ὅπως ζοῦν οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι, ποὺ συνήθως δουλεύουν στὸ χρῆ -
 μα, στὴ σάρκα, στὶς ἡδονές. Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς,
ὅπως τὸν περιγράφουν οἱ ἴ διες πληροφορίες
τοῦ λαοῦ, μένει ἀνώτερος ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, ζῇ
μιὰ ζωὴ πολὺ διαφορετική, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπί-
στευτο φαινόμενο ἁγίας ζω ῆς. Αὐτὸς ὁ Ἰη-
σοῦς κηρύττει μιὰ διδασκαλία νέα καὶ κάνει
θαύματα πρωτοφανῆ… Τέτοια καὶ ἄλλα πολ-
λὰ γιὰ τὸν Ἰησοῦ θὰ ἄκουγε, μὲ μεγάλη του
ἀ πορία, ὁ Ζακχαῖος ὁ ἀρχιτελώνης τῆς Ἰερι-
χώ, καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ εἰδήσεις θὰ κέντριζαν
τὸ ἐν διαφέρον του καὶ θὰ ἄναβαν τὴν περι -
έργειά του νὰ δῇ καὶ ὁ ἴδιος αὐτὸ τὸν Ἰησοῦ.
Πολὺ θὰ ἤθελε νὰ εὕρισκε κάπου μιὰ εὐκαι-
ρία νὰ τὸν ἀντικρύσῃ ἔστω…

Ἀλλὰ νά· ὁ Ἰησοῦς ἐπισκέπτεται τώρα τὴν
Ἰεριχώ! Ἦταν τυχαῖο; Τίποτα δὲν εἶνε τυχαῖο.
Κι αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψι εἶχε τὸ σκοπό της. Γνωρί-
ζει ὁ Χριστὸς ὡς καρδιογνώστης, ὅτι μέσα ἐ -
κεῖ στὴν πόλι αὐτὴ βρίσκεται μία ψυχή, ἡ ψυ -
χὴ τοῦ Ζακχαίου, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ ἑλκύεται
πρὸς αὑ τὸν μὲ πόθο σφοδρό. Γι᾽ αὐτὴν λοι -
πὸν καὶ μόνο τὴν ψυχὴ ἀξίζει νὰ ἐπισκεφθῇ
τὴν Ἰεριχὼ ὁ γλυκύτατος Διδάσκαλος.

Πρὶν ἀπὸ λίγο, κάπου στὰ πρόθυρα τῆς πό-
λε ως αὐτῆς, θαυματουργεῖ· στὸ πρόσταγμά
του «Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σέσωκέ σε» ἕνας
τυφλὸς ζητιᾶνος βρίσκει τὸ φῶς τῶν ματιῶν
του καὶ ἀναβλέ  πει, κι ἀμέσως προστίθεται κι
αὐτὸς στὸ πλῆθος ποὺ περιστοιχίζει τὸν Διδά -
σκαλο· «καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θε-
όν» (Λουκ. 18,42-43). Ἀμέσως λοιπὸν μετὰ τὸ θαῦμα
αὐτό, αὐ τὸν τὸν θρί αμβο τῆς πίστεως στὸ ὄ -
νομά του, ὁ Ἰ ησοῦς εἰσέρχεται στὴν Ἰεριχώ.

Ὅλη ἡ Ἰεριχὼ στὸ πόδι, ὑποδέχεται τώρα
τὸ μεγάλο Διδάσκαλο καὶ Προ φήτη. Σκιρτοῦν
ἀπὸ χαρὰ οἱ καρδιὲς ὅλων· ἀλλὰ πρὸ παν -
τὸς –ποιός θὰ τὸ περίμενε;– σκιρτᾷ ἀπ᾽ τὴ
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Ποθοῦμε νὰ γνωρίσουμε τὸν Ἰησοῦ;
«Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι…» (Λουκ. 19,3)
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χαρά της ἡ καρδιὰ τοῦ ἀρχιτελώνη. Καὶ δὲν
τὸ κρύβει. Στὸ ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι «ὁ
Ἰησοῦς ἔρχεται» ἀφήνει τὸ τελωνεῖο, κλείνει
τὸ μαγαζί του, καὶ τρέχει. Ποῦ πάει; Θέλει νὰ
δῇ αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο, τὸν Ἰησοῦ, γιὰ τὸν ὁ -
ποῖο τόσα ἔχει ἀκούσει· πῶς νὰ εἶνε ἆραγε;
«Ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι» (ἔ.ἀ. 19,3).

Θὰ ἤ θελε ἂν εἶνε δυνατὸν νὰ τὸν συναν τή -
σῃ, νὰ τὸν γνωρίσῃ ἀπὸ κοντά. Μὰ τὰ ἐμπό-
δια ποὺ βρίσκει μπροστά του εἶνε πολλά· ὁ κό-
 σμος ποὺ μαζεύτηκε εἶνε πλῆθος, «ὄχλος» πο-
 λύς· κι αὐτὸς κον τός, τὸ ἀνάστημά του μικρό,
δὲν μπορεῖ νὰ δῇ. Ὁ πόθος του ὅμως νὰ δῇ τὸ
Χριστὸ εἶνε μεγάλος καὶ δὲν ἀπογοητεύεται,
δὲν ὑ ποχωρεῖ μπροστὰ στὰ ἐμπόδια· ἕως ὅτου
ἀ ξιώνεται νὰ βρῇ αὐτὸ ποὺ ποθεῖ ἡ ψυχή του,
νὰ πά ρῃ αὐτὸ ζητάει, νὰ δῇ τὸ Χριστό. Πῶς τὸ
κατώρθωσε; Γνωρίζοντας ἀπὸ ποιό μέρος θὰ
πε ρνοῦσε ἡ πομπή, τρέχει μπροστὰ ἀπὸ τὸν
κόσμο, βρίσκει ἕνα δέντρο, μιὰ συκομουριά,
καὶ ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὴν καθὼς πρέπει
συμπεριφορά, κάθε ἀξιοπρέπεια, λὲς καὶ ἦ -
ταν μικρὸ παιδί, σκαρφαλώνει σὰν γατὶ πάνω
στὰ κλαδιά. Ἀπὸ ᾽κεῖ μποροῦσε νὰ βλέπῃ. 

Ὅταν ἡ πομπὴ ἔφτασε στὸ σημεῖο ἐ κεῖνο,
ὁ Χριστὸς σηκώνει τὰ μάτια, βλέπει τὸν ἀρχι-
τελώνη πάνω στὸ δέντρο καὶ τὸν φωνάζει μὲ
τὸ ὄνομά του· «Ζακχαῖε, σπεύσας κατά βηθι·
σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖ ναι»
κατέβα γρήγορα, Ζακχαῖε, σήμερα θὰ μείνω
στὸ σπίτι σου (ἔ.ἀ. 19,5).

Αὐτὸ ἦταν. Ἔτσι ὁ Ζακχαῖος ἀξιώθηκε ὄ χι
μόνο ν᾽ ἀντικρύσῃ ἀπὸ μακριὰ τὸ Χριστὸ ἀλ -
λὰ καὶ νὰ τὸν γνωρίσῃ ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ τὸν
φιλοξενήσῃ στὸ σπίτι του. Αὐτὸ ὅμως ἔ κα νε
τὸν κόσμο νὰ γογγύζῃ, πῶς ὁ Χριστὸς δέ χεται
νὰ φιλοξενηθῇ ἀπὸ ἄνθρωπο ἁ μαρτωλό; Καὶ
τότε ὁ Ζακχαῖος, στάθηκε ἐ κεῖ, μπροστὰ σὲ
ὅλους, καὶ δήλωσε μετάνοια γιὰ ὅλο τὸ ἁ μαρ-
τωλὸ παρελθόν του, μετάνοια ἔμπρακτη καὶ
ὄ χι μὲ λόγια μόνο. Ἔτσι ἀξιώθηκε νὰ πά ρῃ τὴν
εὐλογία τοῦ Χριστοῦ· τὴν πῆρε ἀξίως, ὄχι χα-
ριστικά, ἀφοῦ ἄλλαξε ῥιζικὰ ὅλο τὸ πρόγραμ-
μα τῆς ζωῆς του.

* * *
Ἂς μακαρίσουμε, ἀδελφοί μου, τὸ Ζακχαῖο

γιὰ τὴν προθυμία καὶ τὸν πόθο ποὺ εἶχε νὰ δῇ
καὶ νὰ γνωρίσῃ τὸ Χριστό, καὶ ἂς κλάψουμε
γιὰ τὴν ἀπροθυμία τὴ δική μας πρῶ τα καὶ με -
τὰ τόσων ἄλλων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀδιαφο-
ρία, ποὺ ἔχουμε γιὰ νὰ δοῦμε καὶ νὰ γνωρί-
σουμε τὸν Ἰησοῦ. Ἀλ λοί μονό μας! Ἀκοῦμε κ᾽
ἐ μεῖς, ὅπως ὁ Ζακχαῖος, πολλὰ γιὰ τὸν Κύριο,
γιὰ τὴν ἁγία του Ἐκκλησία, γιὰ τὰ θαύματά

του, γιὰ τὴ διδασκαλία του, γιὰ τὸν ἅγιο βίο
τῶν μαθητῶν του. Ἀλλὰ τ᾽ ἀκοῦμε ὅλα αὐτὰ
χωρὶς μέσα μας ν᾽ ἀναπτυχθῇ τὸ ζωηρὸ καὶ ἰ -
διαίτερο ἐκεῖνο ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε κ᾽ ἐμεῖς
καὶ νὰ γνωρίσουμε ἀπὸ κοντὰ «τὸν Ἰησοῦν τίς
ἐστι». Μένουμε διαρκῶς στὸ περιθώριο, στὴν
κερκίδα, τῶν περι έργων θεατῶν καὶ ἀκροατῶν
τοῦ Ἰησοῦ, χωρὶς νὰ προχωροῦμε νὰ συν άψου-
 με σχέσεις ἰ διαίτερης γνωριμίας καὶ ἀγά πης
μαζί του, χωρὶς νὰ φθάνουμε στὴν ἀπόφασι
νὰ κάνουμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ μεγά λο καὶ ἡρωικὸ βῆ -
μα τῆς ἔμπρακτης μετανοίας, χωρὶς νὰ δρα-
σκελίζουμε κ᾽ ἐμεῖς τὸ κατώφλι γιὰ νὰ εἰσέλ-
θουμε στὸν χῶρο ποὺ γίνεται ἡ συνάντησι καὶ
ἡ προσωπικὴ γνωριμία μαζί του.

Ἀλλὰ ποιός εἶνε –ἴσως ρωτήσῃ κάποιος–,
ποιός εἶνε ὁ χῶρος αὐτός, ποιός εἶνε ὁ τό-
πος, στὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ συναντήσουμε
τὸν Ἰησοῦ, νὰ τὸν βροῦμε καὶ νὰ τὸν γνωρί-
σουμε; Ποιά εἶνε γιὰ μᾶς σήμερα ἡ «συκομο-
ρέα», ἀπὸ τὴν ὁποία, σὰν τὸ Ζακχαῖο, θὰ μπο-
ρέσουμε, χωρὶς νὰ παρεμβάλλωνται ἐμπόδια,
νὰ ἀτενίσουμε τὴ μορφή του; Ποιός τέλος
πάν των εἶνε ὁ ἱερὸς χῶρος, στὸν ὁποῖο ψυχὴ
καὶ Χριστὸς θὰ συναντῶνται καὶ θὰ ἀνταλ-
λάσσουν τὰ φιλήματα τῆς θείας ἀγάπης;

Ὁ χῶρος αὐτὸς ὁ ἱερὸς δὲν εἶνε κανένας
ἄλλος παρὰ μόνο ἡ ἁγία του Ἐκκλησία. Ἐκεῖ
θὰ δοῦμε τὸ Χριστό, ἐκεῖ θ᾽ ἀκούσουμε τὸ
Χριστό, ἐκεῖ θὰ λάβουμε τὴν εὐλογία του! Ἐ -
κεῖ θ᾽ ἀκούσουμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν μακαρία ἐκείνη
διαβεβαίωσι ἀπὸ τὸ στόμα του, τὴν εὐ λογη-
μέ  νη φωνὴ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτι ῶν μας·
«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐ γένετο,
καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν» (ἔ.ἀ. 19,9).

* * *
Ἀγαπητοί μου! Μὴν ἀρκεσθοῦμε καὶ μὴ δώ-

σουμε πίστι σὲ ὅσα γιὰ τὸν Ἰησοῦ ἀ κοῦμε νὰ
λέγωνται ἀπὸ τὰ στόματα ἐκείνων ποὺ δὲν
 γνώρισαν ἐπαρκῶς «τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι». Ὅ -
λες αὐτὲς οἱ πληροφο ρίες εἶνε ἀσφαλῶς κα-
τώτερες τῆς πρα γματικότητος ποὺ κρύβεται
μέσα στὸν Ἰησοῦ· αὐτὲς ἂς μᾶς χρησιμεύσουν
μόνο σὰν ἀφορμὲς γιὰ τὸν ἀναζητήσου με ἐ -
μεῖς οἱ ἴδιοι, μιμού μενοι τὴν ἁγία προθυμία
τοῦ Ζακχαίου. Νὰ ξέρουμε ὅτι σὲ ὅλο Του τὸ
μεγαλεῖο Τὸν γνωρίζει ὁ θνητός –ὅσο βέβαια
εἶνε δυνατὸν ἀνθρωπίνως– μόνο διὰ τῆς ἁ -
γίας του Ἐκκλησίας· μόνο ἀπὸ αὐτήν, σὰν ἀ -
πὸ ἄλλη «συκομορέα», εἶνε δυνατὸν νὰ δοῦ -
με «τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι»· γιατὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅ -
πως εἶπε ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, εἶνε αὐτὸς «ὁ
Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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