
Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ 

 

Τν Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ, από ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο, είλαη ηα πξνεόξηηα ηεο Κπξηαθήο 

ησλ Βαΐσλ, δειαδή ηεο Δηζόδνπ ηνπ Κπξίνπ καο ζηα Ηεξνζόιπκα. Καη νη δύν απηέο ενξηέο 

έρνπλ έλα θνηλό ζέκα: ην ζξίακβν θαη ηε λίθε.  

Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο επί γεο δσήο ηνπ Ηεζνύ Φξηζηνύ, ε ζεκλή είζνδόο Τνπ ζηελ Αγία 

Πόιε ήηαλ ην κόλν νξαηό ζεκείν ζξηάκβνπ. Μέρξη απηή ηε κέξα ν Ηεζνύο έδεηρλε επίκνλε 

άξλεζε ζε θάζε πεξίπησζε ζξηάκβνπ θαη δόμαο Τνπ. Έμη κέξεο όκσο πξηλ ην Πάζρα, όρη 

κόλν δέρηεθε λα δνμαζηεί, αιιά ν ίδηνο πξνθάιεζε θαη νξγάλσζε απηή ηε δόμα. Κάλνληαο 

απηό πνπ πξναλήγγεηιε ν πξνθήηεο Εαραξίαο: «ηδνύ ν Βαζηιεύο ζνπ έξρεηαη ζνη… πξαύο θαη 

επηβεβεπώο επί ππνδύγηνλ θαη πώινλ λένλ» (Εαρ. 9, 9), θαλέξσζε όηη ήζειε λα επηδνθηκαζηεί 

θαη λα αλαγλσξηζηεί σο Μεζζίαο, Βαζηιέαο θαη Λπηξσηήο ηνπ Ηζξαήι. 

Οη Δπαγγειηθέο πεξηθνπέο ηνλίδνπλ όια απηά ηα κεζζηαληθά ζηνηρεία, δειαδή ηνπο 

θιάδνπο ησλ βαΐσλ θαη ηα Ωζαλλά, ηηο επεπθεκίεο γηα ηνλ Ηεζνύ Φξηζηό όηη είλαη ν Υηόο ηνπ 

Γαπίδ θαη Βαζηιέαο ηνπ Ηζξαήι. Ζ ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι ηώξα νινθιεξώλεηαη, θηάλεη ζην 

ηέινο ηεο, απηό εμ άιινπ είλαη θαη ην λόεκα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο, ηεο αγγειίαο ηεο 

Βαζηιείαο ηνπ Θενύ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ απηήο ηεο ηζηνξίαο έπξεπε λα 

αλαγγειζεί θαη λα πξνεηνηκαζηεί ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ, ε έιεπζε ηνπ Μεζζία. Καη ηώξα 

εθπιεξώζεθε, γηαηί ν Βαζηιέαο εηζέξρεηαη ζηελ Αγία Πόιε Τνπ θαη όιεο νη πξνθεηείεο θαη 

oη πξνζδνθίεο βξίζθνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπο ζην Πξόζσπν Τνπ. Ο Φξηζηόο εγθαζηζηά ηε 

Βαζηιεία Τνπ επί ηεο γεο. 

Τελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ζπκόκαζηε θαη ηηκάκε απηό ην κέγηζην γεγνλόο. Κξαηώληαο 

θιάδνπο βαΐσλ ηαπηηδόκαζηε κε ην ιαό ηεο Ηεξνπζαιήκ . Μαδί ηνπο ραηξεηίδνπκε ηνλ ηαπεηλό 

Κύξην θαη Βαζηιέα ςέιλνληαο: «Ωζαλλά, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ νλόκαηη Κπξίνπ». 

Άξαγε πνην είλαη ην αιεζηλό λόεκα όισλ απηώλ, ζήκεξα γηα όινπο καο; 

Δίλαη ε νκνινγία καο όηη ν Φξηζηόο είλαη ν Βαζηιέαο θαη Κύξηνο καο. Πνιύ ζπρλά, ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή καο, μερλάκε όηη ε Βαζηιεία ηνπ Θενύ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ζηε γε θαη όηη 

ηελ εκέξα ηεο βαπηίζεώο καο γίλακε πνιίηεο απηήο ηεο Βαζηιείαο θαη ππνζρεζήθακε ε 

αθνζίσζε θαη ε πίζηε καο ζ‟ απηή λα είλαη πάλσ από θάζε άιιε πίζηε καο.  

Ζ ζεκεξηλή ζξηακβεπηηθή Τνπ είζνδνο είλαη θαη ε αξρή ηνπ Πάζνπο Τνπ. Ο θόζκνο 

πεξίκελε αξρεγό θαη βαζηιηά θαη βξίζθεη ην Σσηήξα ησλ ςπρώλ ηνπο. Τίπνηε δελ ρνιώλεη ηνλ 

άλζξσπν ηόζν πνιύ όζν ε ειπίδα πνπ ράζεθε, πνπ δηαςεύζζεθε· θη απηό εμεγεί γηαηί νη 

άλζξσπνη πνπ κπόξεζαλ λα ηνλ ππνδερζνύλ κε ηόζε ζέξκε, εθείλνη πνπ ππήξμαλ απηόπηεο 

κάξηπξεο ηεο αλάζηαζεο ηνπ Λαδάξνπ θαη είραλ δεη ηα ζαύκαηά Τνπ, εθείλνη πνπ είραλ 

αθνύζεη ηε δηδαζθαιία Τνπ θαη ζαύκαδαλ ηελ θάζε Τνπ ιέμε, όληεο έηνηκνη λα γίλνπλ 

καζεηέο Τνπ, απνκαθξύλζεθαλ από θνληά Τνπ ηελ ώξα ηνπ πάζνπο θαη ηνπ γύξηζαλ ηελ 

πιάηε θαη ιίγεο εκέξεο κεηά θώλαμαλ «Σηαύξσζνλ, ζηαύξσζνλ Απηόλ». Κη Δθείλνο πέξαζε 

όιεο απηέο ηηο κέξεο κόλνο, γλσξίδνληαο ηη Τνλ πεξίκελε, εγθαηαιεηκκέλνο από όινπο εθηόο 

από ηε Μεηέξα Τνπ, πνπ παξάζηεθε ζησπειά, όπσο είρε θάλεη ζε όιε ηε δσή Τεο, 



κεηέρνληαο ζηελ ηξαγηθή άλνδό Τνπ ζην Σηαπξό· Δθείλε πνπ είρε δερζεί ηνλ Δπαγγειηζκό, ην 

επθξόζπλν λέν, αιιά θαη πνπ είρε ελ ζησπή αθνύζεη ηελ πξνθεηεία ηνπ Σπκεώλ γηα ηε 

ξνκθαία πνπ ζα δηαπεξλνύζε ηε κεηξηθή Τεο θαξδηά. 

Κνηηάδνληαο ηελ εηθόλα ηεο ππνδνρήο ηνπ Φξηζηνύ ζηα Ηεξνζόιπκα, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν 

Βατνθόξνο, δεκηνπξγώ ακέζσο ζην κπαιό κνπ ηελ απιή θαη ηαπεηλή θίλεζε ηνπ Φξηζηνύ 

κέζα ζηνπο αηώλεο θαη ζπκνύκαη ηα ιόγηα ηνπ πξνθήηε Εαραξία “ηδνύ ν Βαζηιεύο ζνπ 

έξρεηαη”. Έξρεηαη λα αλαθαηλίζεη ηελ ηζηνξία γη΄ απηό θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν 

θόζκνπο. Τνλ θόζκν πνπ δεη πξαγκαηηθά θαη όρη κόλν ρξνληθά ηελ κεηά Φξηζηό επνρή θαη 

ηνλ θόζκν πνπ αθόκα ςάρλεη ηελ αιήζεηα αλ θαη δεη ζην κεηά Φξίζην.  

Παξόια απηά ν Φξηζηόο είλαη απηόο πνπ ζπλδέεη ηηο επνρέο πξν Φξηζηνύ θαη κεηά 

Φξηζηό. Δίλαη απηόο πνπ αιιάδεη θαη λνεκαηνδνηεί ηελ ηζηνξία. Μπξνζηά είλαη ν θόζκνο πνπ 

δεη πξν Φξηζηνύ θαη ηνλ ππνδέρεηαη “κεηά Βαΐσλ θαη θιάδσλ”. Δίλαη απηνί πνπ ιαρηαξνύλ 

ηελ αιήζεηα θαη ην θσο, ηελ ζσηεξία θαη ηελ ιύηξσζε ηνπο. Πίζσ από ην Φξηζηό 

αθνινπζνύλ νη Απόζηνινη αιιά θαη θάζε άλζξσπνο ζηνλ νπνίν ήδε ζεκεηώζεθε, 

ζεκαδεύηεθε ην θσο ηνπ πξνζώπνπ Τνπ θαη ε ράξηο ηνπ Θενύ ελεξγεί ζηελ θαζαξή από ηα 

πάζε θαξδηά ηνπο. 

Μνπ θάλεη όκσο εληύπσζε ην πιήζνο ησλ παηδηώλ ζηελ εηθόλα, κα θπξίσο ε παξνπζία 

ελόο παηδηνύ ην νπνίν πξνζπαζεί λα απιώζεη ηελ ελδπκαζία ηνπ, ώζηε λα ππνδερζεί ην 

Φξηζηό. Πνην κήλπκα κπνξεί λα καο δώζεη; Ίζσο καο εθκπζηεξεύεηαη ηνλ ηξόπν πνπ 

κπνξνύκε λα δήζνπκε θη εκείο ζην κεηά Φξηζηό . Ο Φξηζηόο είπε όηη πξέπεη λα γίλνπκε ζαλ 

ηα παηδηά, δηόηη “ηνηνύησλ εζηί ε Βαζηιεία ησλ νπξαλώλ”(Μη 19, 14).  

Να γίλνπκε αγλνί θαη ζπγρσξεηηθνί , ρσξίο πνλεξηέο θαη θαθίεο. Οη ηζηνξηθέο 

ρξνλνινγίεο πνπ δνύκε είλαη ζην κεηά Φξηζηό. κσο αλ δελ ππνδερζνύκε ην Φξηζηό σο 

Βαζηιέα ηεο ςπρήο καο, αλ δελ εθδπζνύκε ηνλ παιαηόλ άλζξσπν, αλ δελ αθαηξέζνπκε όηη 

καο θξαηά δέζκηνπο ζηα πάζε θαη ζηηο ακαξηίεο θαη λα ελδπζνύκε ην Φξηζηό πξαγκαηηθά θαη 

νπζηαζηηθά , δνύκε ζην πξν Φξηζηνύ. 

Σε νιόθιεξε ηελ παηεξηθή παξάδνζε θαη δηδαζθαιία ηνλίδεηαη , όηη ε κεηάλνηα δελ 

εμαληιείηαη ζε νξηζκέλεο αληηθεηκεληθέο βειηηώζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νύηε ζε ηύπνπο θαη 

ζρήκαηα εμσηεξηθά, αιιά αλαθέξεηαη ζε κηα βαζύηεξε θαη θαζνιηθή αιιαγή, ζηελ δσή ηνπ 

αλζξώπνπ. Τν λέν θξόλεκα, ε αιιαγή ηνπ λνπ, ε κεηάλνηα,  βνεζά ζηε δπλακηθή κεηάβαζε 

ζηελ ελ Φξηζηώ δσή. Ο άγηνο Κύξηιινο Αιεμαλδξείαο ζπληζηά ζηνπο Φξηζηηαλνύο λα κε 

θξαηνύλ κόλν ζηα ρέξηα ηνπο βάτα, άιια λα θαηέρνπλ θαη ηα βάτα ηεο ςπρήο, πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ απέθδπζε από ηελ ςπρή ηεο λεθξώζεσο ηνπ εγσηζκνύ, ηεο θηιαπηίαο, 

ηεο καηαηνδνμίαο.  

Αο βάινπκε ζηόρν θέηνο λα δήζνπκε θαη λα βηώζνπκε απηή ηελ αλαθαίληζε πνπ θέξλεη ν 

Φξηζηόο κε ηε ζπζία θαη ηελ Αλάζηαζή Τνπ, ώζηε λα ζπζηαπξσζνύκε θαη λα 

ζπλαλαζηεζνύκε από ηα πάζε θαη ηεο ακαξηίεο καο. Γηαηί κόλν “όζνη εηο Φξηζηό 

εβαπηίζζεηε, Φξηζηώ ελεδύζαζζε”. Μόλν όηαλ λεπηάδνπκε “ηε θαθία” (Α Κνξ. 14, 20) 

κπνξνύκε λα γίλνπκε άλζξσπνη ηεο ζπζηαζηηθήο αγάπεο, λα δερζνύκε ην Φξηζηό ζηε δσή 

καο, λα αλαγελλεζνύκε θαη λα δήζνπκε ζηε κεηά Φξηζηό επνρή, ζηε Βαζηιεία Τνπ. 



Αγαπεηνί κνπ, ηηο εκέξεο πνπ έξρνληαη, δελ ζα ζπκεζνύκε απιώο, αιιά ζα 

παξαζηαζνύκε ζην Πάζνο ηνπ Φξηζηνύ. Θα είκαζηε κέξνο ηνπ πιήζνπο πνπ ζα πεξηθπθιώζεη 

ηνλ Φξηζηό, ηνπο Μαζεηέο θαη ηε Θενηόθν. Καζώο ζα αθνύκε ηα αλαγλώζκαηα, θαζώο ζα 

παξαθνινπζνύκε ηνπο ύκλνπο ηεο Δθθιεζίαο, θαζώο νη εηθόλεο ηνπ Πάζνπο ζα δηαδέρνληαη ε 

κία ηελ άιιε κπξνζηά ζηα κάηηα καο, αο ζέζνπκε ζηνλ εαπηό καο ην εξώηεκα: « Μέζα ζ‟ 

απηό ην πιήζνο, πνύ βξίζθνκαη εγώ, πνηόο είκαη; Έλαο Φαξηζαίνο; Έλαο Γξακκαηέαο;  Έλαο 

δεηιόο; Πνηόο; Ή κήπσο ζηέθνκαη αλάκεζα ζηνπο Απνζηόινπο;» Μα θαη απηνύο ηνπο 

θαηέβαιε ν θόβνο. Ο Πέηξνο Τνλ αξλήζεθε ηξεηο θνξέο, ν Ηνύδαο ηνλ πξόδσζε, ν Πέηξνο, ν 

Ηάθσβνο θη ν Ησάλλεο απνθνηκήζεθαλ ηελ ώξα αθξηβώο πνπ ν Φξηζηόο είρε αλάγθε από ηελ 

αλζξώπηλε αγάπε θαη ππνζηήξημε. Οη άιινη καζεηέο ηό „βαιαλ ζηα πόδηα· θαλείο δελ έκεηλε 

εθηόο από ηνλ Ησάλλε θαη ηε Θενηόθν, εθείλνπο πνπ ήηαλ δεκέλνη καδί Τνπ κ‟ εθείλν ην είδνο 

ηεο αγάπεο πνπ δελ γλσξίδεη θαλέλα θόβν θαη είλαη έηνηκε λα κνηξαζηεί νηηδήπνηε. 

Αο ξσηήζνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηνλ εαπηό καο πνηνη είκαζηε θαη πνηα είλαη ε ζέζε καο 

κέζα ζ‟ απηό ην πιήζνο. Δίκαζηε κε ηελ ειπίδα ή κε ηελ απόγλσζε; Καη αλ είκαζηε κε ηελ 

αδηαθνξία, ηόηε είκαζηε θη εκείο κέξνο ηνπ ηξνκαθηηθνύ πιήζνπο πνπ πεξηθύθισλε ηνλ 

Φξηζηό, πνπ ηνλ αθνινπζνύζε θαη ηνλ άθνπγε, αιιά κεηά έθεπγε. Ο Δζηαπξσκέλνο ζα 

πςσζεί εδώ ηε Μ. Πέκπηε θη εκείο ζα δηαβάδνπκε ην Δπαγγέιην γηα ην Σηαπξό θαη ηή 

Σηαύξσζε θαη ην ζάλαην  θαη κεηά, ηί; Ο Σηαπξόο ζα ζπλερίζεη λα ζηέθεηαη εδώ, αιιά εκείο 

ζα πάκε λα μεθνπξαζηνύκε, ζα πάκε ζπίηη λα θάκε, λα θνηκεζνύκε, λα εηνηκαζηνύκε γηα ηα 

έξγα ηεο επνκέλεο. Τελ ίδηα ώξα, ν Φξηζηόο ζα είλαη ζην Σηαπξό, ζα είλαη ζηνλ ηάθν. Πόζν 

θνβεξό είλαη λα είκαζηε αλήκπνξνη θη εκείο, όπσο ηόηε νη καζεηέο, λα πεξάζνπκε έζησ κία 

κέξα, κία ώξα καδί Τνπ. Αο ην ζθεθζνύκε, θη αλ δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηε, 

ηνπιάρηζηνλ αο αλαγλσξίζνπκε πνηνη είκαζηε θαη πνύ βξηζθόκαζηε, θαη ηελ ηειηθή ώξα αο 

ζηξαθνύκε πξνο Απηόλ κε ηελ θξαπγή, ηελ έθθιεζε ηνπ ιεζηή: « Μλήζζεηί κνπ, Κύξηε, ελ 

ηε βαζηιεία ζνπ». Ακήλ. 


