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"Κυριακή των Βαΐων." 

 

Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, φθάνει στα Ιεροσόλυμα ο Ιη-

σούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, που έλαβε μορφή δούλου για να 

ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος.  Ο ουράνιος Βασιλεύς παραγίνε-

ται στην Σιών, γι’ αυτό, ας χαρεί η Εκκλησία του Θεού, διότι ο Νυμ-

φίος της έρχεται καθήμενος επάνω σε πώλο όνου. Ας εξέλθουμε 

για να Τον προϋπαντήσουμε, ας τρέξουμε για να δούμε την δόξα 

Του, ας τιμήσουμε την είσοδό Του στην πόλη την Αγία. 

H σωτηρία προσφέρεται στον κόσμο. Ο Θεάνθρωπος έρχε-

ται στο Σταυρό.  Ο Βασιλεύς της Σιών, που είναι η προσδοκία των 

εθνών, έρχεται στην Αγία Πόλη για να χαρίσει την σωτηρία στους 

ανθρώπους. Το Φως φανερώνεται, η πλάνη καταργείται, ανθίζει η 

Αλήθεια, η Εκκλησία των Ορθοδόξων χορεύει, η Συναγωγή των 

Ιουδαίων χηρεύει, οι δαίμονες ντροπιάζονται, η κατάρα του Αδάμ 

λύεται, οι Εβραίοι ταράσσονται, τα έθνη ευφραίνονται και ο Δαί-

μων συντρίβεται,.  Ο Χριστός καθήμενος πάνω σε πώλο όνου έρχε-

ται! Οι ουρανοί αγάλλονται· οι άγγελοι υμνούν· οι Εκκλησίες χαί-

ρουν· οι ιερείς υμνούν· οι προφήτες προφητεύουν· οι μαθητές κη-



ρύττουν.  Όλη η δημιουργία, όλη η φύση και κάθε τι που έχει πνεύ-

μα ζωής, ας υπαντήσουν τον Βασιλέα των όλων και μαζί με τα 

παιδιά των Εβραίων ας φωνάξουν το: «Ωσαννά εν τοις υψίστοις. 

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου· Θεός Κύριος, και 

επέφανεν ημίν, επέφανε τοις εν σκότει και σκιά θανάτου 

καθημένοις ημίν». 

Η Κυριακή των Βαΐων αποτελεί για εκείνους που έπεσαν 

ανάσταση, για τους αιχμαλώτους ελευθέρωση, για τους τυφλούς 

ανάβλεψη, για τους πενθούντες παράκληση, για τους κοπιώντες 

ανάπαυση, για τους απεγνωσμένους παρηγοριά και λύτρωση, και 

γενικά για όλους εκείνους που καταπονούνται είναι η ειρήνη και η 

γαλήνη.  Γι’ αυτό και εμείς λέγομε το «Ωσαννά», που σημαίνει: 

Σώσε μας Κύριε που είσαι ο Ύψιστος Θεός! 

Χθες ο Χριστός ανάστησε από τους νεκρούς τον τετραήμερο 

Λάζαρο, σήμερα ο Ίδιος έρχεται θεληματικά προς τον θάνατο.  

Χθες χάρισε την ζωή σ’ άλλον, σήμερα ο Ζωοδότης έρχεται προς 

τον θάνατο.  Χθες έλυσε τα σπάργανα του Λαζάρου, σήμερα ο Ίδι-

ος θεληματικά σπαργανούται.  Χθες έβγαλε τον άνθρωπο από το 

σκοτάδι, σήμερα ο Ίδιος τοποθετείται στα σκοτεινά μέρη του τά-

φου και μπαίνει κάτω από τη σκιά του θανάτου για να σώσει τον 

άνθρωπο.  Χθες χάρισε στη Μαρία τον τετραήμερο νεκρό αδελφό 

της, σήμερα ο Χριστός με την τριήμερο ανάστασή Του χαρίζει τον 

Εαυτό Του στην Εκκλησία.  Τότε, μόνον η Βηθανία θαυμάζει, τώρα 

όλη η Εκκλησία γιορτάζει.  Γιορτάζει η Ορθόδοξος Εκκλησία, όχι 

τυπικά, όχι σωματικά, αλλά πνευματικά.  Διότι, σήμερα, γιορτά-

ζουμε την πτώση των ειδώλων και την ανάσταση των εκκλησι-

ών.  «Τα αρχαία παρήλθον· ιδού γέγονε τα πάντα καινά». 

Και μόλις ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, ο όχλος έλαβε 

βάϊα φοινίκων και κλάδους ελιάς και βγήκαν να Τον προϋπαντή-

σουν.  Και τα παιδιά φώναζαν: «Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ, ευλογημέ-

νος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».  Αυτή είναι η Δεσποτική πα-

ρουσία· αυτή είναι η επιδημία του Βασιλέα των βασιλευόντων· 

αυτή είναι η λαμπρά έλευση του Δημιουργού των όλων.  Γι’ αυτό 

και εμείς που ήλθαμε στη σημερινή γιορτή, ας βγούμε για να Τον 

προϋπαντήσουμε ακολουθούντες τον πώλο με ταπεινή καρδιά και 



πίστη ορθή.  Γιατί, σήμερα, τα ουράνια μαζί με τα επίγεια και τα 

καταχθόνια Τον υμνούν. 

Σήμερα, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος καθήμενος πάνω 

σε πώλο όνου. Πάνδημος υπήρξε η συμφωνία και τα παιδιά και 

βρέφη θεολόγησαν και αναγνώρισαν τον Ιησού ως Θεό και Κύριο. 

Πόσα καινούργια και παράδοξα γεγονότα πραγματοποιούνται κα-

τά τη σημερινή γιορτή!  Τα παιδιά θεολογούν και οι ιερείς των Ε-

βραίων βλασφημούν! Τα νήπια, που θηλάζουν, Τον Προσκυνούν 

και οι δάσκαλοι του Νόμου ασεβούν! Τα παιδιά φωνάζουν το 

«Ωσαννά» και οι Εβραίοι το «Σταυρωθήτω»!  Τα παιδιά έφεραν 

βάϊα και οι Εβραίοι έφεραν φονικά όπλα, μαχαίρια και σπαθιά!  Τα 

παιδιά κόπτουν κλάδους και οι Εβραίοι ετοιμάζουν τον Σταυρό! Τα 

νήπια στρώνουν τους χιτώνες και οι σταυρωτές Του μοιράζουν τα 

ρούχα και τον χιτώνα! Τα νήπια προσκυνούν τα πόδια του Χριστού 

και οι Εβραίοι τα καρφώνουν στο Ξύλο του Σταυρού! Τα παιδιά 

προσάγουν δοξολογία και οι Εβραίοι προσφέρουν ξίδι με χολή!  Τα 

παιδιά σείουν τα κλαδιά των βαΐων και οι Εβραίοι κτυπούν τα 

φονικά όπλα! Τα παιδιά υμνούν τον Χριστό και οι Εβραίοι πουλούν 

τον Δημιουργό του κόσμου! 

Με την Χάρη του Θεού από σήμερα εισερχόμεθα στην 

περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας.  Ας εισέλθουμε μαζί 

με τον Χριστό στην πνευματική Ιερουσαλήμ με πίστη ορθή, με με-

τάνοια και συντριβή καρδίας.  Ας αποτινάξουμε από πάνω μας κά-

θε είδος μίσους και κακίας και ας δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας 

την αγάπη και την φιλανθρωπία.  Η Κυριακή των Βαΐων πρέπει να 

είναι και η δική μας είσοδος μέσα στην Αγία Πόλη των αρετών.  Ας 

ανοίξουμε, λοιπόν, τις πόρτες της δικής μας Σιών στον Κύριο και 

Θεό μας. 

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος. 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό. 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κυριακή των Βαΐων. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.  

                                       6μ.μ. Εσπερινός. 

                                       7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου. 

Μ.Δευτέρα.  7π.μ. Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη. 

                      10π.μ. Υποδοχή Τιμίου Σταυρού. (Το Τίμιο Ξύλο θα 

παραμείνει στον Ιερό μας Ναό για δύο ώρες, δηλαδή μέχρι τις 

12 το μεσημέρι) 

                       6μ.μ. Μέγα Απόδειπνο. 

                       7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου. 

Μ.Τρίτη.       7π.μ. Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη. 

                       6μ.μ. Μέγα Απόδειπνο. 

                       7.30μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου. 

Μ.Τετάρτη.   7π.μ. Ώρες, Εσπερινός & Προηγιασμένη. 

                       6μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο & Μικρό Απόδειπνο. 

Μ.Πέμπτη.   7π.μ. Όρθρος, Εσπερινός & Θεία Λειτουργία. 

                       7μ.μ. Ακολουθία των Αχράντων Παθών. 

Μ.Παρασκευή.  8π.μ. Μεγάλες Ώρες. 

                      10π.μ. Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως.  

                       7μ.μ. Ακολουθία του Επιταφίου.   

Μ.Σάββατο. 8π.μ. Εσπερινός & Θεία Λειτουργία. 

                     11μ.μ. Παννυχίδα της Αναστάσεως. 

                     12μ.μ. Ακολουθία της Αναστάσεως και στη συνέχεια    

                     ο Όρθρος & η Θεία Λειτουργία του Πάσχα. 

Κυριακή του Πάσχα. 6μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης. 
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