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 Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπισκόπου Αστραχάν και Σταυρουπόλεως 

(18
ος

 αιώνας, 1731Κέρκυρα - 1800Μόσχα) 

 

(απόσπασμα) 

 ´Οταν μεν στοχάζομαι αυτά τα λόγια του Κυρίου· «Ἦλθε 

γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός», με-

γάλη ελπίς στάζει στην καρδιά μου, και χαράς πολλής πληρούται 

η ψυχή μου. Επειδή, εάν ο Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο, ἵνα 

ζητήσῃ καὶ σώσῃ τὸ ἀπολωλὸς, και εμένα λοιπόν ζητήσει και 

σώσει τον απολωλότα και αμαρτωλό. Όταν δε πάλι συλλογίζομαι 

όσα έπραξε αυτός ο ζητηθείς και σωθείς, δηλ. ο Ζακχαίος, τότε 

φεύγει η ελπίς από την καρδιά μου, και άμετρος λύπη μαζί και 

φόβος πίπτει στην ψυχή μου.  

Θέλω και εγώ, ζητώ να δω τον Κύριο, καθώς ζητούσε Αυ-

τόν ο Ζακχαίος, αλλ’ επειδή είμαι ψυχρός κατά τη θεία αγάπη, με 

εμποδίζει το πλήθος των παθών μου, καθώς εκείνον ο όχλος. Ε-

κείνος όμως ανδρείος και μεγαλόψυχος έσχισε τον όχλο, προέ-

τρεξε μπροστά από το πλήθος, και αφού ανέβηκε ψηλά στη συκο-

μορέα, είδε το Σωτήρα του κόσμου. Εγώ ασθενής και μικρόψυ-

χος, ούτε καταδαμάζω τα πάθη μου, ούτε τα εγκαταλείπω πίσω 

μου, ούτε σπεύδω να ανέβω στο όρος του Θεού, το υψηλό της α-

ρετής, για να θεωρήσω από εκεί τον Ιησού. Ενατενίζεις και σε ε-

μένα πολυεύσπλαχνε, αν και κατάκειμαι κάτω, καθώς στο Ζακ-

χαίο, που ανέβηκε υψηλά, διότι θέλεις και τη δική μου σωτηρία. 

Αλλ’ αφού ενατένισες σ’ εκείνον, είδες διάθεση μετανοίας και 

γνώμη επιστροφής. Όταν όμως ενατενίζεις σ’ εμένα, τι άλλο βλέ-

πεις, παρά γνώμη αμετανόητο, και διάθεση επιμονής στα κακά μου 

θελήματα; Συ αυτόκλητος ήλθες στον οίκο του Ζακχαίου. Εγώ ό-

μως τολμώ δια της Μεταλήψεως να Σε προσκαλώ και να Σε βάζω 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (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 ἐστι 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 διδασκα-

λίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐ-

πιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵ-

να σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.  
 

στον οίκο της ψυχής μου. Συ αφού ήλθες στον οίκο του Ζακχαίου, 

βρήκες ελεημοσύνη, δικαιοσύνη, λαμπρότητα αρετής. Έτσι έμει-

νες εκεί, του έδωσες την άφεση των αμαρτιών και τη σωτηρία της 

ψυχής του. Ερχόμενος όμως στο οίκο της ψυχής μου, βρίσκεις α-

νελεήμονα καρδία, αδικίες και βόρβορο αμαρτίας. Έτσι αντί να ε-

ξαλείψεις τις αμαρτίες μου, οργίζεσαι, και μακρύνεις από εμού.  

 Χριστιανοί, εγώ πιστεύω και ομολογώ, ότι ο Ιησούς Χρι-

στός ο Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο, για να καλέσει τους α-

μαρτωλούς σε μετάνοια. Και βλέπω, ότι σ’ όσους μετανόησαν δό-

θηκε η σωτηρία. Μετανόησες; Έλαβες τη συγχώρηση. Μετανόη-

σες; Σώθηκες. Αυτά είναι αληθή. Όλη η αμφιβολία πίπτει στο, 

εάν η μετάνοιά μας είναι μετάνοια αληθινή. Όταν αναγινώσκω τα 

έργα των αληθώς μετανοησάντων και βλέπω τα έργα της μετα-

νοίας μας, φοβούμαι ότι εμείς πλανῶμεν ἑαυτοὺς, νομίζοντας α-

ληθινή μετάνοια εκείνο το έργο, που ούτε καν έχει σχήμα μετανοίας. 

 Αληθώς άλλο μετάνοια και άλλο τα έργα της μετανοίας. 

Μετάνοια αληθινή είναι η αναγνώριση της αμαρτίας, και η μετά 

κατανύξεως εξομολόγηση των αμαρτημάτων, και η απόφαση της 

τελείας αποχής από των αμαρτιών. Όποιος έτσι μετανοεί, λαμβά-

νει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Έργα της μετανοίας είναι η 

τελεία αποχή και αποστροφή των αμαρτημάτων που έχουν γίνει, η 

νηστεία, η προσευχή, τα δάκρυα, η κακουχία του σώματος και όσα 

άλλα απομακρύνουν τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον στηρί-

ζουν στην αρετή. Αν και άλλο η μετάνοια και άλλα τα έργα της με-   
Κυριακή ΙΕ΄ του Λουκά 
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Παιδί μου Τιμόθεε, αυτό που λέω είναι αλήθεια κι αξίζει να γίνει πέ-

ρα για πέρα αποδεκτό. Κι εμείς γι’ αυτό υπομένουμε κόπους και ονειδισμούς, 

γιατί στηρίξαμε την ελπίδα μας στον αληθινό Θεό, που είναι σωτήρας όλων 

των ανθρώπων κι ιδιαίτερα των πιστών. Αυτά να παραγγέλλεις και να διδά-

σκεις. Κανείς να μη σε καταφρονεί που είσαι ακόμη νέος. Αντίθετα, να γίνεις 

υπόδειγμα για τους πιστούς με τον λόγο, με τη συμπεριφορά σου, με την αγά-

πη, με την πνευματική ζωή, με την πίστη, με την αγνότητα. Ώσπου να έρθω, 

συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση των Γραφών, στις συμβουλές 

και στη διδασκαλία. Μην αφήνεις αχρησιμοποίητο το χάρισμα που έχεις και 

που σου δόθηκε όταν ύστερα από υπόδειξη των προφητών της εκκλησίας σε 

χειροτόνησαν οι πρεσβύτεροι. Αυτά να έχεις στον νου σου, μ’ αυτά να ασχο-

λείσαι, ώστε η πρόοδός σου να είναι φανερή σ’ όλα. (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ)    
 

τανοίας, όμως είναι τόσο συνδεδεμένα και συνενωμένα μεταξύ 

τους, ώστε όταν λείπουν τα έργα της μετανοίας, η μετάνοια δεν 

είναι αληθινή και ωφέλιμη, αλλά ψευδής και ματαία.  

 Ο Φαραώ μετανόησε. Διότι δύο φορές εξεφώνησε το ήμαρ-

τον, δύο φορές εξομολογήθηκε έμπροσθεν του Μωϋσέως και Αα-

ρών. Πρώτον όταν είδε τον εκ της χαλάζης αφανισμό. Υποσχέθη-

κε και τη διόρθωση της σκληροκαρδίας του. Μετανόησε, αλλ’ έ-

λειψε το πρώτο της μετανοίας έργο, δηλ. η αποχή της αμαρτίας. 

Διότι μετ’ ολίγον έπεσε πάλι στο ίδιο αμάρτημα της σκληροκαρ-

δίας. «Καὶ ἐσκληρύνθη ἡ καρδία Φαραώ, καὶ οὐκ ἐξαπέστειλε 

τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ» (Έξ. 9, 35). Δευτέρα μετάνοια και εξομο-

λόγησις, όταν είδε το άμετρο πλήθος της ακρίδος και την εξ αυτής 

φθορά. Μετανόησε, αλλά και αυτή η μετάνοια δεν είχε της με-

τανοίας τα έργα. Διότι όταν έπαυσε η ακρίς, ο Φαραώ πάλι σκλη-

ρός, πάλι δεν εξαποστέλλει τους Ισραηλίτες. Τέλος τού κακώς με-

τανοήσαντος Φαραώ, ο καταποντισμός του στην Ερυθρά θάλασσα 

με τα άρματα, τους αναβάτες και όλη τη δύναμή του (Έξ. 14, 28). 

Κάθε αμαρτία είναι κακό απείρου βάρους, επειδή είναι κα-

ταφρόνηση των νόμων του απείρου Θεού. Η μετάνοια είναι το α-

ντιφάρμακο· όμως όχι κάθε μετάνοια, αλλά η αληθινή. Εάν μετα-

νοήσουμε ως ο Ζακχαίος, η μετάνοιά μας είναι ευπρόσδεκτη στο 

Θεό, λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών και την αιώνιο σωτηρία. 
Νικηφόρου Θεοτόκη, απόσπασμα από την ομιλία ‘περὶ ὠφελίμου καὶ ἀνωφελοῦς μετανοίας’, Κυριακοδρόμιον Ν. Θ.   
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Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η ΣΥΜΒΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ 

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 
(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

 

O Όσιος Ξενοφών ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως 

Ιουστινιανού. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, και ήταν 

πλούσιος και κατά τον εξωτερικό πλούτο, και κατά τον εσωτερικό 

της ευσεβείας και κατά Θεόν πολιτείας.  

O Όσιος Ξενοφών απέστειλε τους δύο υιούς του, Aρκάδιο 

και Ιωάννη στην πόλη Βηρυτό, για να μάθουν εκεί και να μελε-

τήσουν τους νόμους (να σπουδάσουν νομικά). Πηγαίνοντας όμως 

ναυάγησαν. Έτσι ο πατέρας τους, Άγιος Ξενοφών, μαζί με τη γυ-

ναίκα του Μαρία, αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη, και 

βγήκαν σε αναζήτηση των υιών τους.  

Βρίσκοντας όμως αυτούς στα Ιεροσόλυμα ενδεδυμένους το 

σχήμα των μοναχών, έγιναν και αυτοί μοναχοί, και τόσο πρόκο-

ψαν στην αρετή οι αοίδιμοι, και οι γονείς και τα παιδιά, ώστε α-

ξιώθηκαν παρά Θεού να κάμνουν και θαύματα. Αφού ευαρέστη-

σαν μέχρι τέλους το Θεό, εξεδήμησαν προς Αυτόν. 
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Ο Όσιος Ξενοφών, η συμβία του Μαρία 

και τα τέκνα αυτών Αρκάδιος και Ιωάννης, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού  

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)            Προβολή της ταινίας «Ούτε ένας λιγότερος…»    
Σήμερα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, 7:00-9:00μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-

ντρο του Ναού. Είσοδος Δωρεάν. Μετά την προβολή, κέρασμα - συζήτηση. 

2)  1
Η
 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

             (ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 

Σάββατο 1
η
 Φεβρουαρίου 2014, 6:00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία 

3) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.  

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Απογευματινή Προ-

σκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μακρυ-
μάλλη στα Ψαχνά Ευβοίας, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014. Ώρα ανα-

χώρησης 3:00μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 20 €.    
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