
Σάββατο του Λαζάρου  

Τῇ αὐηῇ ἡκέξᾳ, Σαββάηῳ πξὸ ηῶλ Βαΐσλ, ἑνξηάδνκελ ηὴλ Ἔγεξζηλ ηνῦ ἁγίνπ θαὶ 

δηθαίνπ, θίινπ ηνῦ Χξηζηνῦ, Λαδάξνπ ηνῦ ηεηξαεκέξνπ. 

Ο Λάδαξνο ήηαλ Δβξαίνο ζηελ θαηαγσγή, απ’ ηελ ηάμε ησλ Φαξηζαίσλ, γηνο ηνπ 

Φαξηζαίνπ Σίκσλα θαη θαηαγόηαλ απ’ ην κηθξό ρσξηό Βεζαλία. Σπλδέζεθε κε ζηελή θηιία 

κε ηνλ Κύξην καο Ιεζνύ Χξηζηό, πνπ αθηέξσζε ηελ επίγεηα δσή Τνπ ζηε ζσηεξία ηνπ 

γέλνπο καο. Πνιύ ζπρλά ν Χξηζηόο εξρόηαλ ζην ζπίηη ηνπ Σίκσλα θαη ζπλνκηινύζε καδί 

ηνπ, επεηδή θη εθείλνο πίζηεπε βαζηά ζηελ αλάζηαζε ησλ αλζξώπσλ εθ λεθξώλ. Μ’ απηή 

ηελ αθνξκή γλώξηζε θη ν Λάδαξνο ην Χξηζηό θαη δέρηεθε κε ραξά ηελ αιήζεηα. Κη όρη 

κόλν απηόο, αιιά θη νη δπν αδειθέο ηνπ, ε Μάξζα θαη ε Μαξία. 

Καζώο, ινηπόλ, πιεζίαδε ην ζσηήξην Πάζνο θη επεηδή έπξεπε λα επηβεβαησζεί 

αθξηβέζηεξα ην κπζηήξην ηεο Αλαζηάζεσο, ν Ιεζνύο βξηζθόηαλ πέξα απ’ ηνλ Ινξδάλε, 

αθνύ είρε πξώηα αλαζηήζεη εθ λεθξώλ ηελ θόξε ηνπ Ιαείξνπ θαη ην γην ηεο ρήξαο ζηε 

Ναΐλ. Τόηε ν θίινο ηνπ ν Λάδαξνο αξξώζηεζε βαξηά θαη πέζαλε. 

Ο Ιεζνύο, ινηπόλ, παξόιν πνπ ήηαλ απώλ, είπε ζηνπο καζεηέο Τνπ: «Ο Λάδαξνο, ν 

θίινο καο, θνηκήζεθε». Κη ύζηεξα από ιίγν είπε πάιη: «Ο ιάδαξνο πέζαλε». Αθήλνληαο 

ηόηε ηνλ Ινξδάλε ήιζε ζηε Βεζαλία, πζηέξα από ηελ εηδνπνίεζε πνπ ηνπ έζηεηιαλ νη 

αδειθέο ηνπ Λαδάξνπ. 

 



Η Βεζαλία απέρεη από ηα Ιεξνζόιπκα πεξίπνπ δεθαπέληε ζηάδηα (δει. δπόκηζη 

ρηιηόκεηξα). Δθεί νη αδειθέο ηνπ Λαδάξνπ ηνλ ππνδέρηεθαλ ιέγνληαο: «Κύξηε, αλ 

βξηζθόζνπλ εδώ, δε ζα πέζαηλε ν αδειθόο καο. Αιιά θαη ηώξα, αλ ζέιεηο, κπνξείο λα ηνλ 

αλαζηήζεηο, γηαηί έρεηο απηή ηε δύλακε». Ο Ιεζνύο ηόηε ξώηεζε ην πιήζνο: «Πνύ ηνλ έρεηε 

ζάςεη;» Ακέζσο όινη Τνλ νδήγεζαλ ζην κλήκα. Μόιηο άλνημαλ ηνλ ιίζν, ε Μάξζα είπε: 

«Κύξηε, ήδε κπξίδεη άζρεκα, γηαηί είλαη ζακκέλνο εδώ θαη ηέζζεξηο κέξεο». 

Τόηε, αθνύ πξνζεπρήζεθε ν Ιεζνύο θη έρπζε δάθξπα πάλσ ζηνλ ηάθν ηνπ λεθξνύ, 

θώλαμε δπλαηά: «Λάδαξε, έια έμσ». Κη ακέζσο ν λεθξόο βγήθε, θη αθνύ ηνλ έιπζαλ (από 

ην ζάβαλν), πήγε ζην ζπίηη ηνπ. 

Απηό ην εμαίζην ζαύκα, κε ηελ παξόηξπλζε ησλ αξρόλησλ μεζήθσζε ηνλ ηεξάζηην 

θζόλν ηνπ εβξατθνύ ιανύ, ν νπνίνο θνύλησζε κε πνιιή καλία θαηά ηνπ Χξηζηνύ. Κη ν 

Ιεζνύο πάιη έθπγε από αλάκεζά ηνπο θαη πήγε ζηελ πόιε Δθξαΐκ κε ηνπο καζεηέο Τνπ. Οη 

αξρηεξείο ηόηε ζθέθηεθαλ λα ζθνηώζνπλ θαη ην Λάδαξν, γηαηί πνιινί βιέπνληάο ηνλ 

δσληαλό πίζηεπαλ ζην Χξηζηό. Δθείλνο όκσο, επεηδή θαηάιαβε ηηο ζθέςεηο ηνπο, δηέθπγε 

ζηε λήζν Κύπξν θη έκεηλε εθεί. Αξγόηεξα ρεηξνηνλήζεθε απ’ ηνπο Απνζηόινπο Δπίζθνπνο 

ηεο πόιεσο ησλ Κηηηαίσλ (Κίηην ηεο Κύπξνπ). Κη αθνύ έδεζε όζηα θαη ζεάξεζηα γηα 

ηξηάληα ρξόληα κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ, πέζαλε θαη πάιη ην 63 κ.Χ. Δηάθε εθεί θαη ζώδεηαη 

κέρξη ζήκεξα ν ηάθνο ηνπ. Μάιηζηα δε, ηόζν ελ δσή όζν θαη κεηά ην δεύηεξν ζάλαηό ηνπ, 

επηηέιεζε πνιιά ζαύκαηα. Λέγεηαη αθόκα όηη κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ δελ έηξσγε ηίπνηα 

ρσξίο λα ην γιπθαίλεη κε θάηη, θαη όηη ε Πάλαγλε Μεηέξα ηνπ Θενύ θαηαζθεύαζε κε ηα 

ίδηα ηεο ηα ρέξηα ην σκνθόξηό ηνπ θαη πήγε ζηελ Κύπξν θαη ηνπ ην ράξηζε. 

Τν ηίκην θαη άγην ιείςαλό ηνπ ν ζνθόηαηνο βαζηιηάο Λέσλ ππνθηλνύκελνο από ζείν 

όξακα ην κεηέθεξε από θεη θαη ην ηνπνζέηεζε κε ζεκλόηεηα θαη πνιπηέιεηα ζην λαό πνπ 

ρηίζηεθε από ηνλ ίδην ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ, ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ λανύ θαζώο κπαίλεη θαλείο, ζηνπο κπξνζηηλνύο ηνίρνπο ηνπ Ιεξνύ Βήκαηνο. 

Καη ηώξα αθόκε βξίζθεηαη εθεί ην ηίκην Λείςαλό ηνπ μερύλνληαο κηα άξξεηε επσδία. 

Τν Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ, ινηπόλ, θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζην ιεηηνπξγηθό θύθιν ηεο 

εθθιεζίαο καο θαη καδί κε ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ ζπλζέηνπλ έλα ζύληνκν ραξνύκελν 

δηάιπκα ησλ γεκάησλ πόλν εκεξώλ πνπ αθνινπζνύλ. Γύν ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά 

ζπλδένληαη κε ηε Βεζαλία. Δθεί αλέζηεζε ηνλ Λάδαξν θαη από εθεί μεθίλεζε ν Ιεζνύο ηελ 

πνξεία θαη άλνδό Τνπ πξνο ηα Ιεξνζόιπκα. 



 

Η αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ είλαη έλα γεγνλόο πνπ έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία. 

Σπλδέεηαη κε ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ καο θαη παίδεη ηνλ ξόιν κηαο έκπξαθηεο 

πξνθεηείαο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν Λάδαξνο καο παξνπζηάδεηαη ζην θαηώθιη ηεο 

Μεγάιεο Δβδνκάδαο αλαζηεκέλνο, σο πξνάγγεινο ηεο λίθεο ηνπ Χξηζηνύ επί ηνπ ζαλάηνπ. 

Πέξα όκσο από ηνλ πξσηαξρηθό απηό ραξαθηήξα ηεο, ε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ έρεη θαη 

θάπνηεο δεπηεξεύνπζεο πηπρέο. 

Πξώηνλ ε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ αλαγγέιιεη ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ ε νπνία 

έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ: «Λάδαξνλ ηεζλεῶηα ηεηξαήκεξνλ 

ἀλέζηεζαο ἐμ ᾍδνπ, Χξηζηέ, πξὸ ηνῦ ζνῦ ζαλάηνπ, δηαζείζαο ηνῦ ζαλάηνπ ηὸ θξάηνο, θαὶ 

δη᾿ ἑλὸο πξνζθηινῦο ηὴλ πάλησλ ἀλζξώπσλ πξνκελύσλ ἐθ θζνξᾶο ἐιεπζεξίαλ».  

Από ηελ αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ θαη ην πξόζσπν ηνπ Λαδάξνπ, ην λεθξηθό έλδπκα (ην 

ζάβαλν) πνπ ελαπνζέηεηε ζηνλ λεθξό, Λαδάξσκα ιέγεηαη, γηαηί απηή ε ιέμε καο 

ππελζπκίδεη ηνλ πξώην Λάδαξν. Όπσο δειαδή εθείλνο κε ην ιόγν ηνπ Χξηζηνύ αλαζηήζεθε 

θη έδεζε μαλά, έηζη θη ν θάζε λεθξόο, παξόιν πνπ πέζαλε, όηαλ ερήζεη ε ηειεπηαία 

ζάιπηγγα (ηεο Απνθαιύςεσο), ζα αλαζηεζεί θαη ζα δήζεη αηώληα. 

Γεύηεξνλ, ε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ καο δίλεη ηελ επθαηξία λα επηβεβαηώζνπκε θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ηελ πίζηε καο ζηελ Αλάζηαζε. Ο Κύξηόο καο, ηνλώλνληαο ην 

εζηθό ηεο Μάξζαο, καο δίλεη ζρεηηθά κε ηνπο θεθνηκεκέλνπο καο κηα πνιύηηκε δηδαζθαιία. 

Δίπε ζηε Μάξζα: «Ἀλαζηήζεηαη ὁ ἀδειθόο ζνπ». Η Μάξζα απάληεζε: «Γλσξίδσ όηη ν 

αδειθόο κνπ ζα αλαζηεζεί θαηά ηε γεληθή αλάζηαζε ηεο εζράηεο εκέξαο». Καη ν Ιεζνύο 

αληαπάληεζε: «Ἐγώ εἰκη ἡ ἀλάζηαζηο θαὶ ἡ δσή». Η πίζηε ηεο Μάξζαο ήηαλ αλεπαξθήο ζε 

δύν ζεκεία. Πξνέβαιε ζην κέιινλ ηελ αλάζηαζε ηνπ αδειθνύ ηεο θαη δεύηεξνλ, δελ 

αληηιακβαλόηαλ απηή ηελ αλάζηαζε, παξά κόλν ζε ζρέζε κε έλα γεληθό λόκν. Ο Ιεζνύο 



όκσο ηεο δείρλεη όηη ε αλάζηαζε είλαη έλα γεγνλόο ήδε παξόλ, επεηδή Απηόο δελ πξνμελεί 

απιώο, αιιά είλαη ε αλάζηαζε θαη ε δσή. Οη θεθνηκεκέλνη καο δνπλ δηά θαη ελ Χξηζηώ. Η 

δσή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ Χξηζηνύ θαη εθδειώλεηαη ελ απηή. 

Δάλ ζειήζνπκε λα ελσζνύκε πλεπκαηηθά κε έλαλ θεθνηκεκέλν αδειθό καο πνπ 

αγαπνύζακε πνιύ, δελ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ δσληαλέςνπκε ζηε θαληαζία καο, αιιά 

ζα έξζνπκε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ Ιεζνύ θαη ελ Απηώ ζα ηνλ βξνύκε. 

Τξίηνλ, είλαη κηα ζαπκάζηα επεμήγεζε ηνπ ρξηζηνινγηθνύ δόγκαηνο. Μαο δείρλεη πώο, 

ζην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ, ε ζεία θαη ε αλζξώπηλε θύζε ελώλνληαη ρσξίο λα ζπγρένληαη: 

«Ἀλάζηαζηο θαὶ δσὴ ηῶλ ἀλζξώπσλ ὑπάξρσλ, Χξηζηέ, ἐλ ηῷ κλήκαηη Λαδάξνπ ἐπέζηεο, 

πηζηνύκελνο ἡκῖλ ηὰο δύν νὐζίαο ζνπ…». Αθελόο, ζηνλ Ιεζνύ ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

ιπγίζεη κπξνζηά ζηε ζπγθίλεζε θαη λα ζιηβεί γηα ηελ απώιεηα ελόο θίινπ: «Ἐδάθξπζελ ὁ 

Ἰεζνῦο. Ἔιεγνλ δὲ νἱ Ἰνπδαῖνη, ἴδε πῶο ἐθίιεη αὐηόλ». Αθεηέξνπ, ν Θεόο, ελ Χξηζηώ, 

κπνξεί λα δηαηάμεη ηνλ ζάλαην σο έρσλ εμνπζία: « Φσλὴ κεγάιε ἐθξαύγαζε· Λάδαξε, 

δεῦξν ἔμσ. Καὶ ἐμῆιζελ ὁ ηεζλεθώο». 

Καη ηέινο, ε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ παξαθηλεί ηνλ ακαξησιό λα ειπίδεη όηη, αθόκε 

θαη αλ είλαη πλεπκαηηθά λεθξόο, κπνξεί λα μαλαδήζεη: « Κἀκέ, θηιάλζξσπε, λεθξὸλ ηνῖο 

πάζεζηλ, ὡο ζπκπαζὴο ἑμαλάζηαζνλ, δένκαη». Δίλαη θάπνηεο θνξέο πνπ κηα ηέηνηα 

πλεπκαηηθή αλάζηαζε θαίλεηαη εμίζνπ αδύλαηε όπσο θαη ε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ: « 

Κύξηε, ἤδε ὄδεη, ηεηαξηαῖνο γάξ ἐζηη». Όια όκσο είλαη δπλαηά γηα ηνλ Ιεζνύ, από ην λα 

κεηαζηξέςεη ηνλ πην ζθιεξόθαξδν ακαξησιό κέρξη λα αλαζηήζεη έλα λεθξό: « Λέγεη ὁ 

Ἰεζνῦο, ἄξαηε ηὸλ ιίζνλ…». 

Να ινηπόλ ηη ζα κάζνπκε, αλ πάκε ην Σάββαην απηό ζηε Βεζαλία, ζηνλ ηάθν ηνπ 

Λαδάξνπ. Δκείο όκσο δελ ζέινπκε λα ζπλαληήζνπκε ηνλ Λάδαξν. Θέινπκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζηε Βεζαλία ηνλ Ιεζνύ θαη λα μεθηλήζνπκε καδί Τνπ ηε θεηηλή Μεγάιε 

Δβδνκάδα. Μαο πξνζθαιεί ν ίδηνο θαη καο πεξηκέλεη. Η Μάξζα ήξζε θξπθά λα πεη ζηελ 

αδειθή ηεο: Ὁ δηδάζθαινο πάξεζηη θαὶ θσλεῖ ζνη». Καη ε Μαξία «ὡο ἤθνπζελ, ἐγείξεηαη 

ηαρὺ θαὶ ἔξρεηαη πξὸο Αὐηόλ». Ο Κύξηνο καο θαιεί. Θέιεη θαηά ηηο εκέξεο ηνπ Πάζνπο 

Τνπ λα κελ ηνλ εγθαηαιείςνπκε. Θέιεη, απηέο αθξηβώο ηηο κέξεο λα απνθαιπθζεί ζε καο 

θαη λα ηνπ πνύκε ην ππέξνρν. Κύξηε, έξρνκαη. 

 

Απνιπηίθηνλ ηεο ενξηήο 

«Τὴλ θνηλὴλ Ἀλάζηαζηλ πξὸ ηνῦ ζνῦ Πάζνπο πηζηνύκελνο, ἐθ λεθξῶλ ἤγεηξαο ηὸλ 

Λάδαξνλ, Χξηζηὲ ὁ Θεόο· ὅζελ θαὶ ἡκεῖο, ὡο νἱ Παῖδεο ηὰ ηῆο λίθεο ζύκβνια θέξνληεο, ζνὶ 

ηῷ Νηθεηῇ ηνῦ ζαλάηνπ βνῶκελ· Ὡζαλλὰ ἐλ ηνῖο ὑςίζηνηο, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο, ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ». 

 


