
Τὸ Σάββατο τοῦ  Λαζάρου,  ἀπὸ 
λειτουργικῆς  πλευρᾶς,  ε ἶναι  τὰ 
προεόρτ ια  τῆς  Κυριακῆς  τῶν Βα -
ΐων –  τῆς  Εἰσόδου τοῦ  Κυρίου  μας 
στὰ Ἱεροσόλυμα.  Καὶ  ο ἱ  δύο  αὐτ ὲς 
γιορτ ὲς  ἔχουν  ἕνα κοινὸ  θέμα:  τὸ 
θρ ίαμβο καὶ  τὴ ν ίκη.  Τὸ Σάββα -
το  τοῦ  Λαζάρου ἀποκαλύπτει  τὸν 
Ἐχθρό,  δηλαδὴ τὸ  Θάνατο·  ἡ  Κυ -
ρ ιακὴ τῶν Βαΐων προαναγγέλλει 
τὸ  νόημα τῆς  ν ίκης  ὡς θρ ίαμβο 
τῆς  Βασιλείας  τοῦ  Θεοῦ καὶ  ὡς 
ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν  κόσμο τοῦ  μόνου 
Βασιλέως,  τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σὲ ὅλη τὴ δ ιάρκεια  τῆς  ἐπὶ  γῆς 
ζωῆς τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ἡ  σεμνὴ 
ε ἴσοδός  Του στὴν  Ἁγία Πόλη 
ἦταν τὸ  μόνο ὁρατὸ σημεῖο  θρ ι -
άμβου.  Μέχρι  αὐτὴ τὴ μέρα ὁ 
Ἰησοῦς  ἔδειχνε  ἐπίμονη ἄρνηση 
σὲ  κάθε  περ ίπτωση θρ ιάμβου καὶ 
δόξας  Του.  Ἕξι  μέρες  ὅμως πρὶν 
τὸ  Πάσχα,  ὄχι  μόνο δέχτηκε  νὰ 
δοξαστεῖ ,  ἀλλὰ ὁ  ἴδ ιος  προκάλε -
σε  καὶ  ὀργάνωσε αὐτὴ τὴ δόξα. 
Κάνοντας  αὐτὸ  ποὺ προανήγγει -
λε  ὁ  προφήτης  Ζαχαρίας:  « ἰδοὺ  ὁ 
Βασιλεύς  σου  ἔρχεταί  σο ι… πραΰς 

καὶ  ἐπιβεβηκώς ἐπὶ  ὑποζύγιον  καὶ 
πῶλον νέον»  (Ζαχ.  9,  9),  φανέρω -
σε  ὅτ ι  ἤθελε  νὰ ἐπιδοκιμαστεῖ 
καὶ  νὰ ἀναγνωριστ εῖ  ὡς Μεσσίας, 
Βασιλέας  καὶ  Λυτρωτὴς.

Οἱ  Εὐαγγελικὲς  περ ικοπὲς  το -
ν ί ζουν  ὅλα αὐτὰ τὰ μεσσιαν ικὰ 
στο ιχεῖα,  δηλαδὴ τοὺς  κλάδους 
τῶν βαΐων καὶ  τὰ Ὡσαννά,  τ ὶ ς 
ἐπευφημί ες  γιὰ τὸν  Ἰησοῦ Χριστὸ 
ὅτ ι  ε ἶναι  ὁ  Υἱὸς  τοῦ  Δαυὶδ  καὶ 
Βασιλέας  τοῦ  Ἰσραήλ.  Ἡ ἱστορ ία 
τοῦ  Ἰσραὴλ τώρα ὁλοκληρώνε -
ται,  φτάνει  στὸ  τ έλος  της,  αὐτὸ  ἐξ 
ἄλλου εἶναι  καὶ  τὸ  νόημα αὐτοῦ 
τοῦ  γεγονότος,  τῆς  ἀγγελίας  τῆς 
Βασιλείας  τοῦ  Θεοῦ.  Γιὰ τὴν 
ἐκπλήρωση τοῦ  σκοποῦ αὐτῆς  τῆς 
ἱστορ ίας  ἔπρεπε  νὰ ἀναγγελθεῖ 
καὶ  νὰ προετο ιμαστεῖ  ἡ  Βασιλεία 
τοῦ  Θεοῦ,  ἡ  ἔλευση τοῦ  Μεσσία. 
Καὶ  τώρα ἐκπληρώθηκε,  γιατ ί  ὁ 
Βασιλέας  ε ἰσέρχεται  στὴν  Ἁγία 
Πόλη Του καὶ  ὅλες  ο ἱ  προφητεῖ ες 
καὶ  oἱ  προσδοκί ες  βρ ίσκουν  τὴν 
ἐκπλήρωσή τους  στὸ  Πρόσωπό 
Του.  Ὁ Χριστὸς  ἐγκαθ ιστᾶ τὴ 
Βασιλεία  Του ἐπὶ  τῆς  γῆς.

Ἦλθε καί  ἔγινε  ἄνθρωπος γιά 
μᾶς.  Δέν  εἶναι  π ιά μιά ἄπια -
στη ἀόρατη δύναμη!  Τόν εἶδαν 
ἀνθρώπινα μάτ ια καί  τόν  ψηλά -
φησαν ἀνθρώπινα χέρ ια!  Ἀλλά, 
ἐπειδή ο ἱ  σύγχρονοί  Του δέν  Τόν 
ἀναγνώρισαν,  τόν  πέρασαν γιά 
βλάσφημο θεομπαίχτη πού δ ια -
ταράσσει  τήν  βολική ἡσυχία τοῦ 
κατεστημένου.  Καί  Τόν ὁδήγησαν 
στό  δ ικαστήρ ιο,  Τόν κατεδίκασαν 
σέ  θάνατο καί  Τόν σταύρωσαν! 
Ἐκεῖνος  ὅμως,  δε ίχνοντας  γιά 
μιά ἀκόμη φορά ὅτ ι  ε ἶναι  ὁ  Ἀλη -
θ ινός  Θεός  καί  Κύριος,  ἀνέστη ἐκ 
νεκρῶν!  Καί  μᾶς  ὑποσχέθηκε  ὅτ ι 
θά εἶναι  μαζί  μας  «ὅλες  τ ί ς  ἡμέ -
ρες  τῆς  ἐπίγειας  ζωῆς μας»!  Δέν 
θά μᾶς  ἐγκαταλείψει  ποτ έ!  Αὐτό 
βέβαια δέν  σημαίνε ι  ὅτ ι  Τοῦ ἀρέ -
σει  νά «χώνεται»  στήν  ζωή μας, 
χωρίς  ἐμεῖ ς  νά Τόν θέλουμε! 

Βασική προϋπόθεση γιά νά μπῆ 
στήν  ζωή μας εἶναι:  πρῶτοι  ἐμεῖ ς 
νά Τόν θέλουμε!  Ἐμεῖς  νά Τόν 
καλέσουμε!  Ἐμεῖς  νά Τόν περ ιμέ -
νουμε  σάν  Σωτήρα καί  Ἐλευθερω -
τή μας!  Ἐμεῖς  νά ε ἴμαστε  ἕτο ιμοι 
κάθε  στ ιγμή νά Τόν ὑποδεχθοῦμε 
μέ  τήν  δοξολογία:  «Εὐλογημένος 
ὁ  ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματ ι  Κυρίου! »

Ἀλλά γιά νά ζοῦμε  πάντοτ ε  μέ 
αὐτήν  τήν  ζωοποιό  λαχτάρα,  γιά 
νά Τόν περ ιμένουμε  πάντοτ ε  ἕτο ι -

μοι  νά φωνάξουμε « εὐλογημένος 
ὁ  ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματ ι  Κυρί -
ου! »,  χρειάζεται  νά ἔχουμε  μπεῖ 
κι  ἐμεῖ ς  στόν  τάφο μαζί  Του!  Νά 
ἔχουμε ταφεῖ  μαζί  Του!  Ὄχι στόν 
φυσικό τάφο,  ἀλλά σέ  κάποιον 
ἄλλον  τάφο!  Τήν Ἁγία Κολυμ -
βήθρα,  πού κάποτε  μᾶς  βούτηξαν 
μωρά!

«Συνταφέντ ες  σο ι  δ ιά  τοῦ  βαπτ ί -
σματος,  Χριστ έ  ὁ  Θεός  ἡμῶν, 
τῆς  ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν  τῇ 
Ἀναστάσει  Σου,  καί  ἀνυμνοῦντ ες 
κράζομεν·  ὡσαννά ἐν  το ῖ ς  ὑψί -
στοις,  εὐλογημένος  ὁ  ἐρχόμενος 
ἐν  ὀνόματ ι  Κυρίου»! 

Λέει  δηλαδή ὁ  ὑμνωδός:  Κάπο -
τ ε  βαπτ ισθήκαμε γιά νά θάψουμε 
μέσα στήν  κολυμβήθρα μιά ψευ -
τοζωή χωρίς  τόν  Χριστό.  Νά θά -
ψουμε μιά καρικατούρα ζωῆς,  πού 
δέν  δ ιαφέρει  καί  πολύ ἀπό τῶν 
ζώων,  καί  γιά νά ἀναστηθοῦμε 
σέ  Ζωή μαζί  μέ  τόν  Χριστό·  μαζί 
μέ  Αὐτόν  πού εἶναι  ἡ  μόνη πηγή 
τῆς  Ἀληθ ινῆς  Ζωῆς·  μιᾶς  Ζωῆς 
πού ποτέ  δέν  ἔχει  τ έλος!  Μόνον 
ἔτσ ι  μποροῦμε  νά ε ἴμαστε  ἀληθ ι -
νά ζωντανοί  γιά πάντα,  καί  μό -
νον  ἔτσ ι  μποροῦμε  σήμερα -  καί 
κάθε  στ ιγμή –  νά Τόν καλοῦμε 
καί  νά Τόν καλωσορί ζουμε  στήν 
ζωή μας λέγοντας:  «Εὐλογημένος 
ὁ  ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματ ι  Κυρίου»!
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Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων θυμόμα -
στε  καὶ  τ ιμᾶμε αὐτὸ  τὸ  μέγιστο 
γεγονός.  Κρατώντας  κλάδους  βα -
ΐων ταυτ ι ζόμαστε  μὲ  τὸ  λαὸ τῆς 
Ἱερουσαλὴμ.  Μαζί  τους  χαιρετ ί -
ζουμε  τὸν  ταπεινὸ  Κύριο  καὶ  Βα -
σιλέα ψέλνοντας:  «Ὡσαννά,  εὐλο -
γημένος  ὁ  ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματ ι 
Κυρίου».  Ἄραγε ποιὸ  εἶναι  τὸ 
ἀληθ ινὸ  νόημα ὅλων αὐτῶν σή -
μερα γιά μᾶς;

Πρῶτα-πρῶτα εἶναι  ἡ  ὁμολογία 
μας  ὅτ ι  ὁ  Χριστὸς  ε ἶναι  ὁ  Βασι -
λέας  καὶ  Κύριός  μας.  Πολὺ συ -
χνά,  στὴν  καθημερ ινὴ ζωή μας, 
ξεχνᾶμε ὅτ ι  ἡ  Βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ 
ἔχει  ἤδη ἐγκατασταθεῖ  στὴ γῆ καὶ 
ὅτ ι  τὴν  ἡμέρα τῆς  βαπτ ίσεώς μας 
γίναμε πολίτ ες  αὐτῆς  τῆς  Βασιλεί -
ας καὶ  ὑποσχεθήκαμε ἡ ἀφοσίωση 
καὶ  ἡ  πίστη μας  σ’  αὐτὴ νὰ εἶναι 
πάνω ἀπὸ κάθε  ἄλλη πίστη μας. 
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτ ι  ὁ  Χριστὸς 
γιὰ λίγες  ὧρες  ἦταν  πραγματ ικὰ 
ὁ  Βασιλέας  πάνω στὴ γῆ,  σ’  αὐτὸ 
τὸν  κόσμο τὸ  δ ικό μας  –  γιὰ λίγες 
μόνο ὧρες  καὶ  σὲ  μία συγκεκρ ι -
μένη πόλη.  Ἀλλά,  ὅπως στὸ  πρό -
σωπο τοῦ  Λαζάρου ἀναγνωρίσαμε 
τὴν  ε ἰκόνα τοῦ  καθενὸς  ἀπό μᾶς, 
τοῦ  κάθε  ἀνθρώπου ξεχωριστά, 
ἔτσ ι  καὶ  σ’  αὐτὴ τὴν  πόλη (τὴν 
Ἱερουσαλὴμ)  ἀναγνωρίζουμε  τὸ 
μυστηρ ιακὸ κέν τρο  ὅλου τοῦ  κό -
σμου καὶ  γεν ικὰ ὁλόκληρης  τῆς 
δημιουργίας.  Γιατ ί  ἀκρ ιβῶς αὐτὸ 
εἶναι  τὸ  β ιβλικὸ νόημα τῆς  πό -
λης Ἱερουσαλήμ,  ε ἶναι  δηλαδὴ τὸ 
ἑστ ιακὸ σημεῖο  ὅλης  τῆς  ἱστορ ίας 
τῆς  σωτηρίας  καὶ  τοῦ  λυτρωμοῦ, 

ε ἶναι  ἡ  Ἁγία Πόλη τῆς  ἔλευσης 
τοῦ  θ εοῦ  στὴ γῆ.  Ἔτσι  λοιπὸν 
ἡ Βασιλεία  ποὺ ἐγκαταστάθηκε 
στὴν  Ἱερουσαλὴμ εἶναι  μία πα -
γκόσμια Βασιλεία  ποὺ ἀγκαλιά -
ζει  καθολικὰ τὸν  ἄνθρωπο καὶ 
ὅλη τὴ δημιουργία… 

Γιὰ λίγες  ὧρες  –  ὅμως αὐτὲς  ο ἱ 
ὧρες  ἦταν  πολὺ ἀποφασιστ ικὸς 
χρόνος  –  φάνηκε  ἐπὶ  τῆς  γῆς  ἡ 
τ ελικὴ «ὥρα τοῦ  Ἰησοῦ»,  ἡ  ὥρα 
τῆς  ἐκπλήρωσης ἀπὸ τὸν  Θεὸ 
ὅλων τῶν ὑποσχέσεών Του,  ὅλων 
τῶν ἀποφάσεών Του.  Ἔφτασε 
στὸ  τ έλος  ὅλη ἡ προπαρασκευα -
στ ικὴ πορεία  ποὺ εἶχε  ἀποκαλυ -
φθεῖ  στὴν  Ἁγία Γραφὴ·  ἦρθε  τὸ 
τ έλος  ὅλων ὅσων ὁ  Θεὸς  ἔκανε 
γιὰ τὸν  ἄνθρωπο.  Ἔτσι  αὐτὴ ἡ 
σύντομη ὥρα τοῦ  ἐπὶ  γῆς  θρ ιάμ -
βου τοῦ  Χριστοῦ  ἀποκτάει  ἕνα 
αἰώνιο  νόημα.  Εἰσάγει  τὴν  πραγ -
ματικότητα τῆς  θ ε ίας  Βασιλείας 
στὸ  δ ικό μας  χρόνο,  στ ὶ ς  δ ικές 
μας  ὧρες.  Αὐτὴ ἡ Βασιλεία  δίνε ι 
τὸ  νόημα στὸ  χρόνο καὶ  γίνεται  ὁ 
ἀπώτερος,  ὁ  αἰώνιος  σκοπός  του. 
Ἡ Βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ ἀποκαλύ -
φθηκε  στὸν  κόσμο τοῦτο  καὶ  αὐτὴ 
τὴν  ὥρα ἡ παρουσία της  κρ ίνε ι 
καὶ  μεταμορφώνει  τὴν  ἀνθρώπινη 
ἱστορ ία.

Ὅταν,  σὲ  κάποια στ ιγμὴ τῆς  ἀκο -
λουθ ίας,  τὴν  Κυριακὴ τῶν Βαΐ -
ων παίρνουμε  ἕναν  κλάδο βαΐων, 
ἀνανεώνουμε τὸν  ὅρκο στὸν  Βασι -
λέα μας,  ὁμολογοῦμε ὅτ ι  ἡ  Βασι -
λεία Του δίνε ι  τ ελικὸ νόημα καὶ 
περ ι εχόμενο στὴ ζωή μας.  Ὁμο -

λογοῦμε ὅτ ι  τὸ  καθετ ὶ  στὴ ζωή 
μας καὶ  στὸν  κόσμο ἀνήκει  στὸν 
Χριστὸ  καὶ  τ ίποτ ε  δὲν  μπορεῖ 
νὰ ἀφαιρεθ εῖ  ἀπὸ τὸν  μοναδικό, 
ἀληθ ινὸ  Κτήτορά του,  γιατ ί  δὲν 
ὑπάρχει  περ ιοχὴ τῆς  ζωῆς ὅπου 
Ἐκεῖνος  δὲν  κυβερνᾶ,  δὲν  σώζει , 
δὲν  λυτρώνει .  Διακηρύττουμε  τὴν 
παγκόσμια,  τὴν  καθολικὴ εὐθύνη 
τῆς  Ἐκκλησίας  γιὰ τὴν  ἀνθρώ -
πινη ἱστορ ία  καὶ  ἐπιβεβαιώνουμε 
τὴν  παγκόσμια ἀποστολή της.

Ξέρουμε,  βέβαια,  ὅτ ι  ὁ  Βασιλέας 
τὸν  ὁποῖο  ο ἱ  Ἰουδαῖο ι  ζητωκραύ -
γαζαν τότ ε  καὶ  τὸν  ὁποῖο  ἐμεῖ ς 
σήμερα ἐπιδοκιμάζουμε,  βρ ίσκε -
ται  στὸ  δρόμο πρὸς  τὸν  Γολγοθά, 
πρὸς  τὸν  Σταυρὸ καὶ  τὸν  τάφο. 
Ξέρουμε,  ἐπίσης,  πὼς αὐτὸς  ὁ  σύ -
ν τομος  θρ ίαμβος  δὲν  ε ἶναι  παρὰ 
ὁ  πρόλογος  τῆς  θυσίας  Του.  Τὰ 
κλαδιὰ στὰ χέρ ια  μας  ἐπιβεβαιώ -
νουν  τὴν  ἑτο ιμότητά μας καὶ  τὴ 
δ ιάθεσή μας νὰ Τὸν ἀκολουθή -
σουμε  σ’  αὐτὸ  τὸ  δρόμο τῆς  θυσί -
ας,  καὶ  ὅτ ι  ἀποδεχόμαστε  τὴ θυ -
σία καὶ  τὴν  αὐταπάρνηση σὰν τὴ 
μόνη βασιλικὴ ὁδὸ πρὸς  τὴ θ εία 
Βασιλεία.  Τελικὰ αὐτοὶ  ο ἱ  κλά -
δοι  καὶ  ἡ  ὅλη γιορτὴ φανερώνουν 
τὴν  πίστη μας  στὴν  τ ελικὴ ν ίκη 
τοῦ  Χριστοῦ.

Ἡ Βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ ὅμως εἶναι 
ἀκόμα κρυμμένη,  ὁ  κόσμος  τὴν 
ἀγνοεῖ  καὶ  ζεῖ  σήμερα σὰν νὰ 
μὴν ἔχουν  συμβεῖ  ὅλα αὐτὰ τὰ 
συγκλονιστ ικὰ γεγονότα.  Σὰν νὰ 
μὴν ἔχει  πεθάνει  στὸν  Σταυρὸ καὶ 
νὰ μὴν ἔχει  ἀναστηθεῖ  ὁ  Θεάνθρω -

πος.  Ἐμεῖς  ὅμως ο ἱ  χρ ιστ ιανοὶ 
π ιστ εύουμε  στὴν  ἐρχόμενη Βασι -
λεία στὴν  ὁποία ὁ  Θεὸς  εἶναι  «ὁ 
τὰ πάντα πληρῶν»  καὶ  ὁ  Χριστὸς 
ε ἶναι  ὁ  μόνος  Βασιλέας.

Στ ὶς  ἀκολουθ ί ες  τῆς  Ἐκκλησίας 
μας  θυμόμαστε  τὰ γεγονότα τοῦ 
παρελθόντος.  Ἀλλὰ ὅλο τὸ  νόη -
μα καὶ  ἡ  δύναμη τῆς  Θείας  Λει -
τουργίας  βρ ίσκεται  στὸ  γεγονὸς 
ὅτ ι  μετατρέπει  τὴν  ἀνάμνηση σὲ 
παρόν,  σὲ  παροῦσα πραγματ ικό -
τητα.  Τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 
αὐτὴ ἡ πραγματ ικότητα εἶναι  ἡ 
συμμετοχή μας στὰ γεγονότα,  ἡ 
ἀνταπόκρισή μας σ’  αὐτά,  ἡ  ἴδ ια 
ἡ Βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ.  Ὁ Χριστὸς 
δὲν  μπαίνε ι  π ιὰ στὰ Ἱεροσόλυμα 
θρ ιαμβευτής.  Τὸ ἔκανε  μιὰ φορὰ 
καὶ  γιὰ πάντα.  Καὶ  δὲν  χρειάζε -
ται  π ιὰ «σύμβολα»,  γιατ ί  δὲν  πέ -
θανε  στὸ  Σταυρὸ γιὰ νὰ μποροῦμε 
ἐμεῖ ς  αἰώνια νὰ «συμβολίζουμε» 
τὴ ζωή Του.  Ἀλλὰ ζητάει  ἀπὸ 
μᾶς μία πραγματ ική,  ε ἰλικρ ινῆ 
ἀποδοχὴ τῆς  Βασιλείας  ποὺ μᾶς 
ἔφερε…

Ἂν δὲν  ε ἴμαστε  ἕτο ιμοι  νὰ κρα -
τήσουμε  τὴν  ἱ ερὴ ὑπόσχεση ποὺ 
δώσαμε μὲ  τὸ  βάπτ ισμά μας καὶ 
ποὺ ἀνανεώνουμε κάθε  χρόνο τὴν 
Κυριακὴ τῶν Βαΐων,  ἂν  δὲν  ἐπι -
μένουμε  νὰ κάνουμε  τὴ Βασιλεία 
τοῦ  Θεοῦ κανόνα ὅλης  τῆς  ζωῆς 
μας,  μάταια γιορτάζουμε  τούτη τὴ 
γιορτὴ καὶ  ο ἱ  κλάδοι  τῶν βαΐων 
ποὺ παίρνουμε  ἀπὸ τὴν  Ἐκκλη -
σία γιὰ τὸ  σπίτ ι  μας  δὲν  ἔχουν 
κανένα νόημα,  ε ἶναι  ἄχρηστοι.


