
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν
Βαΐων. Σὰν σήμερα στὰ Ἰεροσόλυμα ἔγινε

κάτι πρωτοφανές, ποὺ δὲν εἶχε συμβῆ ἄλ λοτε
στὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, οὔτε στὴν ἐ ποχὴ Δαυ -
ῒδ καὶ Σολομῶντος. Μόλις ἀ κούστηκε «ὅτι ἔρ -χεται Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα» (Ἰω. 12,12), ἡ πόλις ἄ -
δειασε· ἄντρες γυναῖκες παιδιά, μιὰ ἀν θρω πο-
θάλασσα, βγῆκε νὰ τὸν ὑποδεχθῇ ὡς βασιλέα!Μὰ ποιός εἶν᾽ αὐτός; Δὲν ἔχει καμμιά ὁμοι-
 ότητα μὲ τοὺς βασιλεῖς τοῦ κόσμου· δὲν ἔρ -
χεται πάνω σὲ πο λεμικὸ ἅρμα ἢ σὲ ἄ λογο,
δὲν συν  οδεύεται ἀπὸ στρατεύματα, δὲν σαλ-
πίζουν σάλ πιγγες, δὲν χτυποῦν τύμπανα. Χω -
ρὶς βία, αὐ θόρ μητα, χωρὶς προετοιμασία, ἡ
πό λις τὸν ὑ ποδέχε ται ὡς βασιλέα της. Ποιόν;
Ἕ ναν, ποὺ δὲν εἶχε δραχμὴ στὶς τσέπες του,
ποὺ ὄ χι σπίτια καὶ πα λάτια ἀλλὰ δὲν εἶχε ποῦ
νὰ γείρῃ τὸ κεφάλι του. Οἱ ἀ λεποῦδες καὶ τὰ
κο ρά   κια ἔχουν φωλιές, εἶ πε ὁ ἴδιος, «ὁ δὲ υἱ -
ὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
κλίνῃ» (Ματθ. 8,20)· πρᾶος καὶ ταπεινός, κάθησε
σὰν ἁπλὸς χωρικὸς πάνω σὲ ἕναν «πῶλον ὄ -
νου» (᾽Ιω. 12,15. Ζαχ. 9,9), σ᾽ ἕνα γαϊδουράκι.

Ὁ λαὸς ὅμως τὸν ὑποδέχθηκε, γιατὶ διαι-
σθάνθη κε ὅτι κάτω ἀπὸ τὸ ταπεινὸ σχῆμα τοῦ
Ἰησοῦ κρύβεται μία δύναμις ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅ -
λες τὶς δυνάμεις τοῦ κόσμου, ἀπὸ ξίφη καὶ ὅ πλα,δύναμις πνευματική, θεϊκή. Γιατί; Διότι χθὲς ὁ
Χριστὸς πῆγε στὰ μνήματα καὶ τί ἔγινε!…

Κάτι ἀφάνταστο. Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπι-
στοι, δικαίωμά τους, ἐμεῖς πιστεύου με· ὅ ποιος
δὲν πιστεύει, ἂς μὴν ἔρχεται στὴν ἐκκλησία.
Στὴν θεία Λειτουργία ἀκοῦμε· «Ὑ πὲρ τοῦ ἁγί-
ου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστε ως…
εἰσ ιόντων (=εἰσερχομένων) ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν» (εἰρηνικά). Εἶνε ζήτημα πίστεως αὐτά.

Λοιπὸν ὁ Χριστὸς πῆγε χθὲς στὸ μνῆμα τοῦ
τεταρταίου Λαζάρου· καὶ μὲ ὅση εὐκολία ἡ
μά να ξυπνάει τὸ παιδάκι της στὴν κούνια, ἢ μὲ

ὅση εὐκολία ὁ νεωκόρος γυρίζει τὸ διακόπτη
κι ἀνάβει ὁ πολυέλεος τῆς ἐκκλησίας, μὲ τό-
ση ὁ Χριστὸς εἶπε «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,43)·
κι ὁ Λάζαρος ἀναστήθηκε καὶ βγῆκε ἔξω!

Τὸ θαῦμα αὐτό, χωρὶς ἀσυρμάτους καὶ τη-
λέ φωνα, ἀπὸ στόμα σὲ στόμα, δι αδόθηκε ἀ -
στραπιαίως. Γι᾽ αὐτὸ ὁλόκληρη ἡ πό λις, ἕνα ἑ -
κα τομμύριο λαός, ἄδειασαν τὰ σπίτια, γέμισαν
τοὺς δρόμους, βγῆκαν ἔξω, καὶ ἀλλό φρονες ἀ   -
πὸ ἐνθουσιασμὸ χαιρετοῦσαν τὸν Βασιλέα, ἐ -
κεῖνον ποὺ νίκησε τὸ χάρο, νίκησε τὸ θάνατο.

Καὶ πῶς τὸν ὑποδέχτηκαν; Τὸ λέει τὸ εὐ αγ-
 γέλιο. Ἄλλοι σκαρφάλωναν στὰ δέντρα κ᾽ ἔ -
κο βαν κλαδιὰ ἀπὸ ἐλιὲς καὶ φοινικές, ἄλλοι ἔ -
βγα ζαν τὰ ῥοῦχα τους καὶ τά ᾽στρωναν κατα -
γῆς σὰν χαλὶ γιὰ νὰ περάσῃ ὁ Χριστός, κι ὅλοι
μαζὶ φώναζαν «Ὡσαννά…». Τί σημαίνει τὸ «Ὡ -
σαννά»; Εἶνε ἑβραϊκὴ λέξις. Σημαίνει «Δόξα
νά ᾽χῃ ὁ Θεός»· «δόξα νά ᾽χῃ ὁ Θεὸς» γιὰ τὴ
με γάλη αὐτὴ μέρα, ποὺ μᾶς θυμήθηκε καὶ ἔ -
στειλε στὸν Ἰσραὴλ αὐτὸ τὸ μεγάλο βασιλιᾶ·
«εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρί -
ου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Ἰω. 12,13. Ψαλμ. 117,26).

Αὐτὰ ἔκανε ὁ λαός. Καὶ ὁ Χριστός; Ἐδῶ εἶ -
νε τὸ μεγαλεῖο του. Ἐμεῖς εἴμαστε κενόδοξοι
ἄνθρωποι, ὅταν μᾶς χει ρο  κροτοῦν ἐνθουσια-
ζό μαστε, ὑπερηφανευό μα στε, «φυσιούμεθα»
(βλ. Α΄ Κορ. 4,6,18-19· 5,2. Κολ. 2,18), ἀλ λοιωνόμαστε, παρασυ-
ρόμαστε. Ὁ Χριστὸς ὅ μως, ἐνῷ ἕνας κόσμος
ὁλόκληρος τὸν ἐπευφημεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν
κάνῃ βασιλιᾶ, ἐκεῖνος δὲν παρασύρεται· πάει
κόντρα μὲ τὸ ῥεῦμα τοῦ κόσμου, δὲν συμφω -
νεῖ μ᾽ αὐτὰ τὰ «Ὡσαννά» ποὺ τοῦ φωνάζουν.

Γιατί δὲν συμφωνεῖ; Γιατὶ δὲν βλέπει τὴν ἐ -
πιφάνεια, βλέπει τὸ βάθος, μακριά. Βλέπει ὅτι
αὐτὸς ὁ λαός, ποὺ σήμερα τὸν ὑποδέχεται μὲ
τέτοιον ἐνθουσιασμό, εἶνε ἄστατος. Ξέρει, ὅ -
τι αὐτὰ τὰ «Ὡσαννὰ» εἶνε σὰν τὰ πυροτεχνή-
μα τα τῆς Λαμπρῆς, ποὺ φωτίζουν γιὰ λίγο καὶ
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μετὰ σβή νουν. Τὰ «Ὡσαννὰ» θὰ σβήσουν, δὲν
θὰ βαστάξουν οὔτε τέσσερις μέρες· Μεγάλη
Δευτέρα Μεγάλη Τρίτη Μεγάλη Τετάρτη Με-
γάλη Πέμπτη, καὶ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ
πρωὶ στὴν αὐλὴ τοῦ πραιτωρίου, τὰ ἴδια αὐτὰ
στόμα τα, θὰ φωνάζουν στὸν Πιλᾶτο «Σταύ-
ρω σον σταύρωσον αὐτόν» (βλ. Λουκ. 23,21. Ἰω. 19,6). Αὐτὴ
εἶ νε ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὁ Χρι-
στός, ποὺ βλέπει τὴν πρα γματικότητα, ὄχι μό-
νο δὲν ἐν θουσιάζεται, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπως
λέει τὸ Εὐαγγέλιο «ἔκλαυσε»· «ἰδὼν τὴν πόλιν
ἔκλαυ σεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41)· διότι ἤξερε ποιό
θά ᾽νε τὸ τέλος τῆς μιαιφόνου πόλεως.

Ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἐπευφημίες, τὸ μόνο ποὺ τὸν
συγκίνησε ἦταν τὰ «Ὡσαννὰ» τῶν μικρῶν παι-διῶν. Οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὅμως ὠργί-
στηκαν μὲ τὶς φωνές τους καὶ ἤθελαν νὰ στα-
ματήσουν τὸν ὕμνο τους.

* * *Ἀδελφοί μου· ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε αὐτὴ ἡ
θριαμβευτικὴ ὑποδοχὴ στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰη-
σοῦν Χριστόν, ἔχουν περάσει αἰῶνες. Ἄκουσε
κι ἀκούει ὁ κόσμος ζητωκραυγές. Ἄστατοςλαός, χωρὶς κριτήρια, χωρὶς πεῖρα, χωρὶς γνῶ -
σι τῆς ἱστορίας, παρασύρεται. Ἀλλὰ τὰ «ζή-
τω» αὐτὰ σβήνουν – ποῦ; Στὸ νεκροταφεῖο,
ὅ ταν ὁ ἱερεὺς πάρῃ τὸ φτυάρι καὶ πῇ «…Γῆ εἶ
καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει» (Νεκρώσ. ἀκολ.). Εἴδατε ποτὲ
κανέναν πάνω σὲ τάφο καὶ νὰ πῇ «Ζήτω»;Τὸ «Ὡσαννά» ὅμως, ποὺ ἀκούστηκε σήμε -
ρα γιὰ τὸ Χριστό, δὲν σταμάτησε· ἐξακολου-θεῖ ν᾽ ἀκούγεται μέχρι τώρα διὰ μέσου τῶν αἰ -
ώνων. Γιατὶ ὁ Χριστὸς μὲ γιγαντιαῖα βήματα
βαδίζει μέσα στὴν ἱστορία, κι αὐτοὶ ποὺ τὸν
συνοδεύουν καὶ τὸν ὑμνοῦν πληθύνον ται.� «Ὡσαννά», φωνάζουν τὰ παιδιά, ποὺ τὸν
δοξολογοῦν, γιατὶ καν ένας ἄλλος δὲν τ᾽ ἀγά-
πησε ὅπως ὁ Ναζωραῖος.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ γυναῖκες ἀπὸ εὐγνω  -
μο σύ νη· γιατὶ πρὸ Χριστοῦ ἡ γυναίκα ἦταν ἕ -
να κουρέλι, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἄντρες σκούπιζαν
τὰ πέδιλά τους, μὰ ὁ Χριστὸς πῆ ρε τὸ κουρέ-
λι καὶ τό ᾽κανε μάνα, ἀδελφή, ἁγία, ὁσία, μυ-
ροφόρο· ἐξύψωσε τὴ γυναῖκα.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ ἄντρες· γιατὶ στὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶδαν τὸ τέλειο πρό-
τυπο τοῦ ἀνδρός –«Ἴδε ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. 19,6)–,
ποὺ δὲν στηρίζει τὴν ἰσχύ του ἐπάνω στὸν ἐ -
γωισμό, στὴ γροθιά, στὸ χρῆμα, στὴν πονη-
ρία, ἀλλὰ στὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωσι.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ νέοι· γιατὶ ὁ Χρι-
στὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του εἶνε ἡ αἰωνία νεό-
της. Ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν, θά ̓ χῃ πάν  τα
τὸ νεάζον, τὸ ἀγέραστο. Ὁ Χριστὸς νέος ἔζη-

σε, νέος ἔδρασε, καὶ πάνω στὸ ἄνθος τῆς νε-
ότητός του σταυρώθηκε καὶ νίκησε.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ ἄρρωστοι στὰ κρε-
βάτια ἀτενίζοντας τὴν εἰκόνα του. Ὁ Ἐ σταυ-
ρωμένος εἶνε ὁ βασιλεὺς τοῦ πόνου καὶ τῆς
ὀδύνης, καὶ μόνο κοντὰ στὸ σταυρό του ὁ δι-
κός τους σταυρὸς ἐλαφρώνει.� «Ὡσαννά», φωνάζουν οἱ φυλακισμένοι ποὺ
κρατοῦνται μέσα στὰ κελλιά· γιατὶ μόνο τὸ φῶς
τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ καὶ φτάνει σὰν ἥλιος ὣς
τὰ σκοτεινά τους βάθη καὶ τοὺς παρηγορεῖ.� «Ὡσαννά», φωνάζουν τέλος ὅλοι οἱ μεγάλοιἁμαρτωλοί· γιατὶ μόνο στὸ Χριστὸ βρῆκαν τὴ
λύτρωσι, τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. 

* * *Κάποιοι βέβαια καὶ σήμερα, ὅπως τότε οἱ
φαρισαῖοι, ἐνοχλοῦνται ποὺ βασιλεύει καὶ ὑ -
μνεῖται ὁ Χριστός· κάποιοι π.χ. δαιμονίζονται
ὅταν ἀκοῦνε νὰ χτυπάῃ ἡ καμπάνα, κάποιοι
χυδαιολογοῦν καὶ χειρονομοῦν ἀπρε πῶς ὅ -
ταν βλέπουν νὰ περνάῃ ἄγνωστος ῥασοφό-
ρος, κάποιοι χλευάζουν ὅταν ἀ κούγεται κή-
ρυγμα εὐαγγελίου, κάποιοι μισοῦν τόσο πολὺ
τὴν Ἐκκλησία ποὺ θέλουν ἂν ἦταν δυνατὸν
νὰ γκρεμίσουν τοὺς ναούς, νὰ σταματήσῃ ἡ
λατρεία, νὰ σβήσῃ ὁ Ἐσταυρωμένος!…

Καὶ τότε οἱ ἐχθροί, ἀπὸ φθόνο, πῆ γαν καὶ
ζητοῦσαν νὰ σταματήσῃ ὁ ὕμνος τῶν παιδιῶν.
Μὰ ὁ Χριστὸς τί εἶπε· Κι ἂν οἱ ἄνθρωποι σιω-
πήσουν, καὶ τὰ λιθάρια θὰ πάρουν φωνὴ νὰ
φω νάξουν· «οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19,40). Δὲνἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς ὁ Χριστός. Κι ἂν ἐμεῖς
σιωπήσουμε, τὸ σύμπαν ὅλο καὶ οἱ οὐράνιοι
ἄγγελοι θὰ τὸν ὑμνοῦν. Ἐνώπιόν του «πᾶν γό-
 νυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ κατα-
χθο νίων» (Φιλιπ. 2,10). Δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη ἐκεῖ -
νος, ἐμεῖς στὸ τέλος θὰ τὸν ἔχουμε ἀνάγκη.

Κλαίει ὅμως πάλι σήμερα, ὅπως τότε, ὁ Χρι-
 στός, γιατὶ ἀντὶ γιὰ ὕμνο ἀπὸ πολλοὺς ἀ σε-
βεῖς ἀκούει φρικτὲς βλασφημίες. Καὶ κάποιοι
ἄλλοι, λεγόμενοι χριστιανοί, ἑτοιμάζονται νὰ
κοινωνήσουν χωρὶς μετάνοια, ἀνεξομολόγη-
τοι, χωρὶς φόβο Θεοῦ. Προσοχή, διότι κι αὐ -
τοὶ ποὺ βλαστημοῦν θά ᾽ρθῃ ὥρα ποὺ θὰ γο-
νατίσουν μπροστὰ στὸ Χριστό. Δὲν ὑπάρχει
ὑπὸ τὸν ἥλιο ἄλλο ἀπὸ «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα»
(ἔ.ἀ. 2,9) ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ.

Ἂς εὐχηθοῦμε σήμερα, νὰ παύσῃ στὸν τό-
πο μας ἡ βλαστήμια, ἡ πατρίδα μας νὰ γίνῃ
ὅλη μιὰ κιθάρα κι ἀπὸ παντοῦ νὰ μὴν ἀκού-
γεται τίποτε ἄλλο παρὰ «Ὡσαννά», «Ὡσαν-
νά», «Ὡ σαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
…βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».
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