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                            Κυριακή των Βαΐων                                                                                                                                
                                                               2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ο Χριστιανός:
Ο μάρτυρας του Σταυρού και της Ανάστασης.
Δέχεται τον ονειδισμό του Χριστού. Αγόγγυστα. Αθόρυβα. 

Αβίαστα. 
Ο ταπεινούμενος και συγχρόνως εξυψούμενος. 
Φέρει πάντα το κραταιό σύμβολο της θυσίας. Μα και της νίκης.
Τον σταυρόν. Το όργανο το καταλυτικό της αμαρτίας. Το 

ανακαινιστικό του ανθρώπου και του σύμπαντος κόσμου.  Τις ίνες 
του οποίου πότισε με το τίμιο αίμα Του ο Χριστός. 

Μετέτρεψε την κατάρα σε ευλογία. 
Το θάνατο σε ζωή. 
Σύμβολο πάντα ηρωϊσμού. Στοιχείο με το οποίο χρειάζεται ο 

καθένας να ταυτιστεί. Στο οποίο διαρκώς να προσβλέπει. 
Να καλλιεργεί κοινή ταυτότητα με τον συμβολιζόμενον. Όχι 

μόνο ως Εσταυρωμένον, αλλά και αναστάντα. Όχι ως έμβλημα 
κοσμικότητας. Διακοσμητικό. 

Ούτε αυτοκρατορικό θυρεό.
Απολίθωμα του παρελθόντος.
Εξαγιάζεται έτσι η φύση ολόκληρη.
Αποτρέπονται οι δυνάμεις του κακού. 
Γνώμονας ζωής λοιπόν. Για όλους. Το ήθος του Εσταυρωμένου. 
Υποδέχονται λοιπόν το Χριστό. Μετά βαΐων και κλάδων της 

Ιερουσαλήμ οι κάτοικοι. 
Είναι ο Μεσσίας. Όχι ένας από το πλήθος. Επιφορτισμένος 

μάλιστα με μια εποχιακή αποστολή. 
Η φανέρωση. 
Η αποκάλυψη του Θεού. 
Η προσωποποίηση της απλότητας. 



Συνδυασμένος με το βάθος. 
Μακριά από δύσβατα μέρη. Συχνά δυσνόητα και αινιγματικά. 
Με πλήρη άνεση. Παρουσιάζεται μπροστά μας ως ο ουράνιος και 

αιώνιος καλλιτέχνης. 
Ζωγραφίζει τη φύση και τη ζωή. 
Αποσαφηνίζει και ερμηνεύει τις πνευματικές πραγματικότητες. Και 

τις ουράνιες αλήθειες. 
Τα απρόσιτα μυστήρια τα κάμνει προσιτά.
Γίνονται όλα τούτα το υπόβαθρο του ουρανού για να στηριχθούν οι 

μεγάλες αλήθειες. Τα οχήματα, που τ’ ουρανού τα μηνύματα μεταφέρουν 
στη σκέψη και την καρδιά των ανθρώπων. Την απρόσιτη πραγματικότητα 
του Θεού. 

Η ομολογία των ανθρώπων εκείνων ήταν:
“Ουδέποτε μίλησε άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος”. 
Το υπογράμμισαν οι αιώνες. 
Το διαλάλησαν τα μεγάλα της ζωής γεγονότα των τόσων μαρτύρων 

το αίμα τα πότισε.
Μίλησε Εκείνος. Ο ίδιος ο Θεός.
Έγινε για μας υπογραμμός.
Δίδαξε την Αλήθεια. Την Ανάσταση. Τη Ζωή.
Άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό θυσιάζοντας τον εαυτό Του.
Παρακαταθήκη λοιπόν. Ιερή. Για μας.
Σ’ εμάς τώρα εναπόκειται. 
Τί κάμνουμε, σήμερα εμείς;
Τον έχουμε κυρίαρχο στη ζωή μας; 
Ή...; 
                                                         Με  την αγάπη μου,
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