
ὉΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί
μου, ὑπῆρξε φτωχὸς καὶ ἄσημος ὅσο

κανείς ἄλλος. Γεννήθηκε ἀπὸ φτωχὴ μητέρα
στὶς φτωχικὲς συνθῆκες τῆς φάτνης. Νήπιο
ἀ κόμη, ἀναγκάστηκε νὰ γίνῃ πρόσφυγας στὴν
Αἴγυπτο λόγῳ τῆς ἀπειλῆς τοῦ Ἡρῴδου. Κι ὅ -
ταν ἐπέστρεψε στὴν Παλαιστίνη, τὸν περισσό -
τερο χρόνο τῆς ζωῆς του ἔμεινε σὲ ἕνα ἄση-
μο χωριό, τὴ Ναζαρέτ, ἐξ οὗ καὶ ὠνομάστηκε
«Ναζωραῖος» (Ματθ. 2,23). Γιὰ νὰ ζήσῃ ἐργαζόταν
στὸ ἐρ γαστήρι τοῦ νομιζομένου πατέρα του,
τοῦ Ἰω σήφ, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὠνομαζόταν «τέκτο-
νος υἱός» (ἔ.ἀ. 13,55), γυιὸς τοῦ μαραγκοῦ. Κανείς
δὲν τοῦ ἔδινε σημασία. Τὸν περιφρονοῦσαν
ὅ πως περιφρονοῦνται οἱ φτωχοί. Κι αὐτὸ ἀ -
κό μα τὸ γαϊδουράκι, ποὺ βλέπουμε σήμερα
στὴν ἑορτὴ τῶν βαΐων, δὲν εἶνε δικό του· ξέ-
νο εἶνε. Καὶ ὁ τάφος, ὅπου θὰ ταφῇ, κι αὐτὸς
ξένος εἶνε. Καὶ ὅταν κάποτε τὸν ρώτησαν, ποῦ
μένεις; εἶπε, ὅτι οἱ ἀλεποῦδες καὶ τὰ κοράκια
ἔχουν τὶς φωλιές τους, «ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
 που οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20.
Λουκ. 9,58). Δὲν εἶχε οὔτε ἕνα φλιτζάνι χῶμα.

* * *
Ἀλλὰ σήμερα τί ἀκούω; Σεῖς δὲν ἀκοῦτε;

Βουΐζει ὁ κόσμος, ἑκατομμύρια ἄνθρωποι φω-
 νάζουν· «Ζήτω ὁ βασιλιᾶς» - αὐτὴ τὴν ἔν νοια
ἔ χει τὸ «ὡσαννά» (Ἰω. 12,13). Ὅ,τι εἶνε γιὰ μᾶς τὸ
«ζήτω», γιὰ τοὺς Ἑβραίους εἶνε τὸ «ὡσαννά».
Ζητωκραυγάζουν. Γιὰ ποιόν; Βασιλιᾶς ποὺ ἐ -
πευφημοῦν εἶνε ὁ γυιὸς τοῦ μαραγκοῦ, ὁ Ἰη-
σοῦς ὁ Ναζωραῖος. Αὐτὸς λοιπὸν βασιλιᾶς;
Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὴ ἡ μεταβολή;

Ὑπάρχει ἐξήγησις. Ὁ Χριστός, ἀφ᾿ ὅτου
βγῆκε στὸ δημόσιο βίο, ἔκανε τόσο πολλὰ καὶ
τόσο μεγάλα θαύματα, ποὺ δὲν ἔκανε κανείς
ἄλλος. Εὐλόγησε τὸ νερὸ καὶ τὸ ἔκανε κρασί.
Μὲ πέντε ψωμιὰ χόρτασε πέντε χιλιάδες ἀν -

θρώπους ἐκτὸς «γυναικῶν καὶ παιδίων» (Ματθ.
14,21). Ἕνα νεῦμα του ἔφθασε νὰ κάνῃ μιὰ ἀγέ-
λη χοίρων νὰ πέσῃ στὴ θάλασσα. Ἕνας λό-
γος του ἔκανε τοὺς ἀνέμους νὰ σιωπήσουν.
Θεράπευσε λεπροὺς ἀπ᾿ τὴν ἀνίατη ἀσθένειά
τους, ἔδωσε τὸ φῶς σὲ τυφλούς, ἔκανε παρά-
 λυτους νὰ σηκωθοῦν ὄρθιοι, θεράπευσε κά-
θε ἀσθένεια, ἔβγαλε δαιμόνια. Ἀλλὰ μικρὰ εἶν᾽
αὐτά· σήμερα ἑορτάζουμε τὸ πιὸ μεγάλο θαῦ -
μα. Ποιό εἶν᾽ αὐτό;

Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά
τους· ἐμεῖς πιστεύουμε, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἐκκλησι -
αζόμαστε. Τὸ λέει καθαρὰ ἡ Ἐκκλησία· «Ὑ -
πὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πί-
στεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόν των
ἐν αὐτῷ (τῶν εἰσερχομένων δηλαδὴ στὸ ναό)»
(θ. Λειτ.). Πιστεύεις; ἔλα στὴν ἐκκλησία· δὲν πι-
στεύεις; μὴν ἔρχεσαι, κάθησε στὸ καφφενεῖο,
κάνε ὅ,τι θέλεις, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μᾶς τὰ
σκουλήκια ὁ Θεός. Κι ἂν ἐμεῖς δὲν ἔρθουμε,
ἡ ἐκκλησία εἶνε πάλι γεμάτη. Πῶς; Εἶνε πα-
ρόντες ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι.

Τὸ πιὸ μεγάλο θαῦμα λοιπόν, ποὺ τὸ ἑορ-
τά ζουμε σήμερα, ποιό εἶνε; Ὅτι ὁ Χριστὸς
πῆγε στὰ μνήματα. Κ᾿ ἐμεῖς, θὰ πῆτε, πᾶμε
στὰ μνήματα. Ναί· ἀλλὰ ἐμεῖς, καὶ νὰ φωνά-
ξουμε καὶ νὰ κλάψουμε κ᾽ ἕνα ποτάμι δάκρυα
νὰ χύσουμε πάνω στὰ μνήματα, νεκρὸς δὲν
σηκώνεται. Ὁ Χριστὸς ὅμως πῆγε στὰ μνή-
ματα, ἐκεῖ ποὺ ἦταν θαμμένος ὁ Λάζαρος, εἶ -
πε ἕνα λόγο, καὶ ὁ λόγος του ἀμέσως ἐκτελέ -
σθηκε. «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,43) εἶπε, καὶ ὁ
Λάζαρος ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν.

Αὐτὸ τὸ θαῦμα διαδόθηκε ἀστραπιαῖα σὲ
ὅλη τὴ χώρα. Ὅλοι μιλοῦσαν πλέον γιὰ τὸ Χρι-
 στὸ καὶ ἔλεγαν· Αὐτὸς ἀξίζει νὰ γίνῃ βασιλιᾶς
μας· θὰ μᾶς δίνῃ ψωμί, θὰ μᾶς θεραπεύῃ ἀπὸ
ἀσθένειες, θὰ μᾶς σῴζῃ ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀο-
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ράτους ἐχθρούς, αὐτὸς κάνει γιὰ βασιλιᾶς. Γι᾿
αὐτὸ σὰν σήμερα, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ὁ Χριστὸς
ἔρχεται στὰ Ἰεροσόλυμα, ἔγινε μιὰ διαδήλω-
σι ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔγινε ποτέ στὸν κόσμο.
Ἔκλεισαν σπίτια καὶ μαγαζιά, καὶ χιλιάδες κό-
σμος, ὅλα τὰ Ἰεροσόλυμα καὶ οἱ ξένοι, βγῆκαν
χιλιόμετρα ἔξω νὰ τὸν προϋπαντήσουν. Ὅταν
εἶδαν τὸ Χριστὸ νὰ κάθεται πάνω σ᾿ ἕνα γαϊδου -
ράκι, ἔβγαλαν τὰ ροῦχα τους, τά ̓ στρωσαν στὸ
δρόμο νὰ πατήσῃ, ἀνέβηκαν στὰ δέν τρα κ᾿
ἔκοψαν κλαδιά, κρατοῦσαν βάϊα, καὶ ὅλοι μαζὶ
καὶ τὰ παιδιὰ φώναζαν· «Ὡσαννά, εὐλογημέ-
νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου…» (Ἰω. 12,13).

Καὶ ὁ Χριστός; Ἂν ἦταν δημαγωγὸς ἀπ᾿ αὐ -
τοὺς ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὸν ἐνθουσιασμὸ
τοῦ λαοῦ, θὰ ἅρπαζε τὴν εὐκαιρία νὰ γίνῃ ἐ -
πί γειος βασιλιᾶς. Δὲν ἦταν τέτοιος. Δὲν ἦρθε
γιὰ νὰ ἱδρύσῃ βασιλεία σὰν τὶς βασιλεῖες τοῦ
κόσμου τούτου ποὺ ἔρχονται καὶ παρέρχον -
ται. Ὁ Χριστὸς ἦρθε νὰ ἱδρύσῃ μιὰ ἄλλη βα-
σιλεία, πνευματικὴ βασιλεία, ποὺ ἔχει τὸ θρό-
νο της μέσ᾿ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἔ -
πει τα ὁ Χριστὸς ἔβλεπε. Τί ἔβλεπε; Ὅτι αὐ -
τοί, ποὺ τώρα φωνάζουν «ὡσαννά», δὲν θὰ πε-
 ράσουν πολλὲς μέρες καὶ τὸ πρωὶ τῆς Μεγά-
λης Παρασκευῆς κάτω ἀπ᾿ τὸ πραιτώριο τοῦ
Πιλάτου θὰ φωνάζουν· «Ἆρον ἆρον, σταύρω-
σον αὐτόν» (Ἰω. 19,15). Τί εἶν᾿ αὐτὸς ὁ κόσμος! Ἐ -
κεῖ ποὺ σὲ ἀνεβάζει μέχρι τὰ ἄστρα, ἐκεῖ σὲ
ῥίχνει στὸ χάος. Τέτοιοι ἦταν καὶ οἱ Ἰουδαῖοι.
Γι᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς δὲν ἐντυπωσιάζεται ἀπὸ
τὴν ὑποδοχή, ἀλλὰ «ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν
ἐπ᾿ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41)· ὅταν εἶδε τὴν πόλι τῶν Ἰερο-
 σολύμων, ἔκλαψε. Ἐκεῖ ποὺ ἄλλος θὰ αἰσθα-
νόταν τὴν πιὸ μεγάλη χαρά, ἐκεῖνος ἔκλαψε.

* * *
Ἀπόψε τὸ βράδυ, ἀγαπητοί μου, ὅταν θὰ χτυ-

 πήσῃ ἡ καμπάνα, θ᾿ ἀκούσουμε «Ἰδοὺ ὁ Νυμ-
φί ος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός…». Ὁ Χρι-
 στός, ἀγαπητοί μου, ἔρχεται καὶ γιὰ μᾶς. Πόσοι
θὰ αἰσθανθοῦν τὸ ἱερὸ ῥῖγος; Θεέ μου, πῶς πά-
 γωσαν οἱ καρδιὲς μπροστὰ στὰ μεγαλεῖα σου!

Ἔρχεται ὁ Βασιλεύς. Πρέπει νὰ βγοῦμε νὰ
τὸν ὑποδεχθοῦμε. Ὅταν ἔρχεται κάποιος ξέ-
νος σὲ μιὰ πόλι, τοῦ ἑτοιμάζουν μεγάλη ὑπο-
δοχή. Πολὺ καλά. Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν ἔρχεται ἁ -
πλῶς ὁ ἄλφα ἢ ὁ βῆτα πρόεδρος τῆς δημο-
κρατίας ἢ πρωθυπουργός· ἔρχεται ὁ βασιλιᾶς
τῶν ὅλων. Τὸ πιστεύεις;

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς
νυκτός…». Πῶς νὰ τὸν προϋπαντήσουμε; Νὰ
πλέξουμε στεφάνια, νὰ κόψουμε κλαδιά, νὰ
στρώσουμε τὰ ροῦχα μας στοὺς δρόμους, νὰ
στήσουμε ἁψῖδες;… Κάτι ἀνώτερο μᾶς ζητά-

ει. Θὰ τὸ κάνουμε ἆραγε; Θὰ τὸ πῶ κατὰ κα-
θῆκον, καὶ θὰ μιλήσω ἁπλᾶ νὰ μὲ καταλάβετε.
⃝ Οἱ Ἰουδαῖοι ἔβγαλαν τὰ ροῦχα τους· κ᾿ ἐ -
μεῖς ἂς βγάλουμε τὸ ροῦχο τῆς ψυχῆς μας τὸ
βρωμερὸ καὶ ἀκάθαρτο. Φορᾷς ἕνα πουκάμι-
σο· πόσο τὸ κρατᾷς πάνω σου; Σχεδὸν κάθε
μέρα δὲν ἀλλάζεις; Τὸ βγάζεις καὶ τὸ πᾷς στὸ
πλυντήριο, γιὰ νὰ εἶσαι καθαρός, καὶ μάλιστα
τώρα τὶς γιορτές. Ὤ ὑποκρισία! Τὸ ροῦχο τοῦ
σώματος τὸ καθαρίζουμε, τὸ ροῦχο τῆς ψυχῆς
τό ̓ χουμε χρόνια ἄπλυτο, βρωμοκοπάει καὶ οἱ
ἄγγελοι δὲν ὑποφέρουν τὴ βρώμα. Τί πρέπει
νὰ γίνῃ; Στὸ πλυντήριο! Πλυντήριο ποιό εἶνε;
Ἡ μετάνοια καὶ ἐξομολόγησις. Φωνάζει ἡ Ἐκ -
κλησία μας· «Πλῦνε με», Κύριε, «καὶ ὑπὲρ χιό-
να λευκανθήσομαι», θὰ γίνω πιὸ λευκὸς κι ἀ -
πὸ τὸ χιόνι (Ψαλμ. 50,9). Χωρὶς ἐξομολόγησι πάσχα
δὲν νοεῖται.
⃝ Οἱ Ἰουδαῖοι κρατοῦσαν βάϊα, σύμβολο νί-
κης· κ᾿ ἐμεῖς ἂς ὑψώσουμε βάϊα. Ποιά εἶνε τὰ
βάϊα; Ὅπως ὁ Χριστὸς νίκησε τὴν ἁμαρτία καὶ
τὸ θάνατο, κ᾿ ἐμεῖς νὰ πολεμήσουμε καὶ νὰ
νι κήσουμε τοὺς τρεῖς ἐχθρούς· τὸν διάβολο,
τὸν κόσμο, καὶ πρὸ παντὸς τὸν ἑαυτό μας. Οἱ
ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν, ὅτι ἡ πιὸ μεγά-
λη νίκη εἶνε νὰ νικήσῃς τὸν ἑαυτό σου. Ὁ Μέ-
γας Ἀλέξανδρος κατέκτησε τὸν κόσμο, ἀλλὰ
νικήθηκε ἀπὸ ἕνα πάθος, τὴ μέθη. Ἂν νική -
σῃς τὰ πάθη σου, ὅλα τὰ πάθη, τότε ταιριά-
ζει νὰ πάρῃς στὰ χέρια σου τὰ βάϊα.
⃝ Οἱ Ἰουδαῖοι, τέλος, φώναζαν «ὡσαννά», ζη-
τωκραύγαζαν. Τίθεται τὸ ἐρώτημα· Ἀπ᾽ τὸ δι-
κό μας στόμα βγαίνει «ὡσαννά»; Ἀντὶ δοξο-
λογία, πολλὲς φορὲς ἀκούγεται βλαστήμια.
Ἐγὼ τὴν ἁμαρτία αὐτὴ τὴ θεωρῶ ὡς τὴ μεγα -
λύτερη· καὶ ἂν μᾶς καταστρέψῃ ὁ Θεός, θὰ
μᾶς καταστρέψῃ ἐξ αἰτίας της. Οὔτε Τοῦρκοι
δὲν βλαστημᾶνε τὸ Θεό, ὅπως ἐμεῖς. Θὰ τι-
μωρηθοῦμε, γιατὶ εἴμαστε ἀμετανόητοι. Νο-
μίζουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀφέντης ποὺ κυβερ-
νάει τὸν κόσμο. Ὑπάρχει «ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ
τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν…» (Ψαλμ. 103,32).

Λοιπόν, ἀδελφοί μου, τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέ-
ρες σᾶς ὁμιλῶ μὲ γλῶσσα σκληρή, διότι εἶνε
σκληρὴ ἡ καρδιά μας καὶ πρέπει νὰ τὸ νιώ-
σουμε· καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τρέξετε νὰ ἐξο-
μολογηθῆτε. Τότε θὰ δῆτε τί παράδεισος θὰ
φυτρώσῃ μέσ᾿ στὴν καρδιά σας. Ἔτσι μόνο
ἀξίζει νὰ ἑορτάζουμε.

Τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ
νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε. Εἴθε ἀπὸ τὰ στόματα ὅ -
λων μας ν᾿ ἀκουστῇ τὸ «ὡσαννά», γιὰ νὰ ἔ -
χουμε τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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