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                           Κυριακή των Βαϊων     
               2021  

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 
Έκλαψε ο Χριστός. Πότε; 
Προ του τάφου του Λαζάρου. 
Όταν είδε την Ιερουσαλήμ. 
Με τον Λάζαρο συνδεόταν φιλικά. 
Φυσικό λοιπόν ήταν να συγκινηθεί με τη σκέψη του θανάτου του 

φίλου του. 
Μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ “έκλαυσεν επ’ αυτήν”.
Με την σκέψη, ότι δόθηκαν τόσες ευκαιρίες γι’ αλλαγή. Για μετά-

νοιαν. Απαλλαγή από τον ζυγόν της αμαρτίας. 
Κλαίει προκαταβολικά ξέροντας τι θα ακολουθήσει.
Κλαίει λοιπόν ο Χριστός; 
Εκτός από τέλειος Θεός ήταν τέλειος άνθρωπος.
Δεν ήταν βέβαια αμαρτωλός. 
Είχε όμως τα “αδιάβλητα πάθη”. Ένιωθε κούραση. Συγκίνηση. 

Λύπη. Δίψαν. Πείναν. Ίδρωνε. Την ανάγκη του ύπνου. 
Το γεγονός, ότι έκλαψε, δεν μειώνει την προσφορά Του. Την 

αγάπη Του. Τη διάθεση για θυσία. Βοήθεια. Σωτηρία των ανθρώπων. 
Αποδοχή της μετάνοιας. Παραχώρηση της άφεσης.

Κλαίει η γυναίκα που Του αλείφει με μύρα τα πόδια. Κι αυτό, 
γιατί συνειδητοποιεί την αμαρτωλότητά της.

Έχει πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας.
Βλέπει την αναξιότητά της. 
Γνωρίζει, ότι δεν της επιτρέπεται όποια άλλη κίνηση.
Μεταμελείται για τις πράξεις της.
Έμπρακτα εξομολογείται.
Δεν επιζητεί ούτε περιμένει τίποτε. 
Αισθάνεται να έχει εκμηδενιστεί. 
Κινείται αθόρυβα. Σε σιωπήν πλήρη.
Το όνομά της; Δεν το ξέρουμε.
Γιατί να το μάθουμε; Τί μας χρειάζεται;



Υπάρχει λόγος; 
Ο Πέτρος “έκλαυσε πικρώς”. Πότε; Μετά του πετεινού το λάλημα. 
Τους πρόσκαιρους ενθουσιασμούς του. 
Τις αντιδράσεις του. 
Τον υπερτονισμό των δυνατοτήτων του. 
Τις παρορμητικές του εκδηλώσεις.
Το “πέταγμά” του στα σύννεφα. Προσγειώθηκε. 
Προχώρησε στη συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Στην (λίγο 

ανώμαλη) προσγείωσή του. Στην πλήρη αλλαγή πλεύσης. Στη σιωπή. 
Στη σκιά. Στην αφάνεια. 

Τα δάκρυά του τα πικρά απέδειξαν τον μεγάλο του συγκλονισμό.
Δάκρυα μετανοίας λοιπόν. 
Η Μαρία η Μαγδαληνή κλαίει έξω από τον τάφο τον θάνατο του 

Χριστού. Την εξαφάνιση του σώματός Του. Την απουσία Του. 
Πώς θα ζήσει τώρα χωρίς το Χριστό; 
Το ίδιο ερώτημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές Του. Ο Πέτρος. Οι 

γυναίκες. Ο Λάζαρος με τους δικούς του. Οι πιστεύσαντες σ’ Αυτόν.
Αυτό ισχύει μέσα στους αιώνες.
Η Μαγδαληνή διεπίστωσε το λάθος της.
Ναι. Ο Χριστός δεν περιορίζεται στον τάφο. Στο σκοτάδι. Μακριά 

από τους ανθρώπους.
Είναι παρών στη ζωή μας. Πάντοτε. 
Και κάτι άλλο. 
Το κλάμα συνάδει και στους άνδρες. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες.
Κυρίως όμως, με την Ανάστασή Του “ουδείς νεκρός επί μνήματος”.
Αναστήθηκε λοιπόν. Μας καλεί να Τον ακολουθήσουμε.     
                                                                 
      Με την αγάπη μου,       
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