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ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (απόσπ.) 
Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαµά 
(13ος-14ος αιώνας, 1296 Κωνσταντινούπολη – 14 Νοεµβρίου 1359 Θεσσαλονίκη) 

�� 

 «ΙΙΙΙδού καιρός ευνοίας, ιδού ηµέρα σωτηρίας· ας απορρίψου-
µε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας εκτελέσουµε τα έργα του φω-
τός, ας περιπατήσουµε µε σεµνότητα, σαν σε ηµέρα» (Β΄ Κορ. 6, 2. Ρωµ. 

13, 12 - 13). ∆ιότι προσεγγίζει η ανάµνηση των σωτηριωδών παθη-
µάτων του Χριστού και το νέο, µέγα και πνευµατικό Πάσχα, το 
βραβείο της απαθείας, το προοίµιο του µέλλοντος αιώνος. Και το 
προκηρύσσει ο Λάζαρος που επανήλθε από τα βάραθρα του άδη, 
αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς την τετάρτη ηµέρα µε µόνο το 
λόγο και το πρόσταγµα του Θεού, και προανυµνούν παιδιά και πλή-
θη λαού άκακα Αυτόν που λυτρώνει από το θάνατο, που ανεβάζει 
τις ψυχές από τον άδη, που χαρίζει αΐδια ζωή στην ψυχή και το σώµαπου χαρίζει αΐδια ζωή στην ψυχή και το σώµαπου χαρίζει αΐδια ζωή στην ψυχή και το σώµαπου χαρίζει αΐδια ζωή στην ψυχή και το σώµα. 

ΟΟΟΟ άκακος λαός λοιπόν πίστεψαν σ’ Αυτόν, ώστε να γίνουν 
κήρυκες της θεότητός Του µε έργα και λόγια. ∆ιότι µετά την τετρα-
ήµερη έγερση του Λαζάρου ο Κύριος βρήκε ένα γαϊδουράκι, κά-
θισε σ’ αυτό, εισήλθε στα Ιεροσόλυµα κατά την προφητεία του Ζα-
χαρίου, «µη φοβείσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού έρχεται ο βασιλεύς σου 
δίκαιος και σωτήριος, πράος επάνω σε υποζύγιο, σε πουλάρι ό-
νου» (Ζαχ. 9, 9). Με τα λόγια αυτά ο προφήτης εδείκνυε ότι Αυτός 
είναι ο προφητευόµενος βασιλεύς, που είναι ο µόνος πραγµατικά βασιλεύς της 

Σιών· διότι, λέει, ο βασιλεύς σου δεν είναι φοβερός· σηµαία του εί-
ναι η ταπείνωση, η πτωχεία και η ευτέλεια, εφ’ όσον εισέρχεται ε-
πάνω σε όνο χωρίς καµιά έπαρση. Γι’ αυτό είναι ο µόνος δίκαιος 
βασιλεύς που σώζει µε δικαιοσύνη και πράος· διότι ο Κύριος λέει, 
«µάθετε από εµένα, ότι είµαι πράος και ταπεινός στην καρδιά» (Ματθ. 11, 29). 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Φιλιπ. δ΄ 4 –––– 9) 9) 9) 9)    
    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιει-

κὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶ-

τε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα 

ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 

πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χρι-

στῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, 

ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦ-

τα λογίζεσθε· ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐ-

μοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν. 
 

 

    

ΟΟΟΟ µεν βασιλεύς λοιπόν που ανέστησε το Λάζαρο εισήλθε 
τότε στα Ιεροσόλυµα καθήµενος επάνω σε όνο· αµέσως δε όλοι οι 
λαοί, παιδιά, άνδρες, γέροντες, στρώνοντας τα ενδύµατα και παίρ-
νοντας βαΐα, που είναι σύµβολα νίκης, Τον προϋπαντούσαν σαν 
ζωοποιό και νικητή του θανάτου, Τον προσκυνούσαν, Τον προέ-
πεµπαν, ψάλλοντας, «ωσαννά στον υιό του ∆αβίδ, ωσαννά ἐν τοῖς 

ὑψίστοις». Το ωσαννά είναι ύµνος που αναπέµπεται προς το Θεό 
και σηµαίνει «σώσε µας λοιπόν»· η δε προσθήκη «ἐν τοῖς ὑψί-

στοις» δεικνύει ότι Αυτός δεν ανυµνείται µόνο επί γης ούτε από 
τους ανθρώπους µόνο, αλλά στα ύψη από τους ουράνιους αγγέλους.  

´ΟΟΟΟχι δε µόνο Τον ανυµνούν και Τον θεολογούν έτσι, αλλά 
εναντιώνονται και στην κακόβουλη και θεοµάχο γνώµη των 
Γραµµατέων και Φαρισαίων και στις φονικές προθέσεις τους. Αυ-
τοί µεν έλεγαν, «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό κι επειδή 
πραγµατοποιεί πολλά θαύµατα, αν το αφήσουµε χωρίς να τον θα-
νατώσουµε, όλοι θα πιστέψουν σ’ αυτόν· και θα έλθουν οι Ρωµαίοι 
που θα µας πάρουν την πόλη και το έθνος» (Ιω. 11, 47 - 48). Ο δε 
λαός τι λέει; «Ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του Κυρίου· ευ-
λογηµένη η ερχόµενη βασιλεία του πατρός µας ∆αβίδ» (Μάρκ. 11, 
9 - 10). Με τη φράση «ευλογηµένος ο ερχόµενος στο όνοµα του 
Κυρίου», υπεδείκνυαν ότι είναι από το Θεό και Πατέρα και ότι 
ήλθε στο όνοµα του Πατρός. Με τη φράση δε «ευλογηµένη η βα-
σιλεία του πατρός µας ∆αβίδ», υπεδείκνυαν ότι αυτή είναι η βασι-
λεία στην οποία πρόκειται να πιστέψουν τα έθνη κατά την προφη-  
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ΑΑΑΑδελφοί, να χαίρεστε πάντοτε µε τη χαρά που δίνει η κοινωνία µε τον 
Κύριο. Θα το πω και πάλι: να χαίρεστε. Σ’ όλους να δείχνετε την καλοσύνη 
σας. Ο Κύριος έρχεται σύντοµα. Για τίποτε να µη σας πιάνει άγχος, αλλά σε 
κάθε περίσταση τα αιτήµατά σας να τα απευθύνετε στον Θεό µε προσευχή και 
δέηση, που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που εί-
ναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο µυαλό, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέ-
ψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδελφοί µου, ό,τι είναι αληθινό, 
σεµνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφηµο, ό,τι έχει σχέση µε την αρετή 
και είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο µυαλό σας. Αυτά που µάθατε, πα-
ραλάβατε κι ακούσατε από µένα, αυτά που είδατε σ’ εµένα, αυτά να κάνετε κι 
εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι µαζί σας. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

τεία, και µάλιστα οι Ρωµαίοι. ∆ιότι ο βασιλεύς Αυτός όχι µόνο εί-
ναι ελπίς του Ισραήλ, αλλά και προσδοκία των εθνών (Γεν. 49, 
10). Εάν λοιπόν η βασιλεία αυτή είναι ελπίς και των εθνών, πώς, λέγουν, 
αφού πιστέψαµε σ’ αυτήν εµείς, θα φοβηθούµε τους Ρωµαίους; 

´ΕΕΕΕτσι λοιπόν οι νηπιάζοντες όχι στα µυαλά αλλά στην κα-
κία, ανέπεµψαν στον Κύριο πλήρη και τέλειο ύµνο. Οι δε Γραµ-
µατείς και Φαρισαίοι αγανάκτησαν κι έλεγαν προς τον Κύριο·  
«δεν ακούεις τι λέγουν;». Ο Κύριος αντικρούοντάς τους που Τον 
κατηγορούσαν ότι ανέχεται την υµνωδία που µόνο στο Θεό ται-
ριάζει, λέει, ναι, ακούω αυτούς που σοφίζονται από εµέ αοράτως 
και εκφέρουν τέτοιους λόγους, εάν δε σιωπήσουν αυτοί, θα κράξουν οι λί-
θοι (Λουκ. 19, 40). Εσείς όµως δεν ανεγνώσατε ποτέ τον προφητικό 
λόγο, ότι από στόµα νηπίων που θηλάζουν συντόνισες ύµνο (Ψαλµ. 8, 3);  

ΑΑΑΑλλά ας νηπιάσουµε κι εµείς αδελφοί, κατά την κακία, για 
να βαστάξουµε τα σύµβολα της νίκης, όχι µόνο κατά των πονη-
ρών παθών, αλλά και κατά των ορατών και αοράτων εχθρών. Ας 
στρώσουµε τα έµφυτα ιµάτιά µας, υποτάσσοντας τη σάρκα και τα 
θελήµατά της στο πνεύµα. Έτσι όχι µόνο θ’ αξιωθούµε να δούµε 
και να προσκυνήσουµε το πάθος του Χριστού και την αγία Ανά-
σταση, αλλά και ν’ απολαύσουµε την κοινωνία προς Αυτόν· «διότι 
εάν γίναµε σύµφυτοι µε το οµοίωµα του θανάτου του, είναι φανερό ότι θα γίνου-
µε σύµφυτοι και της αναστάσεως» (Ρωµ. 6, 5). Αυτήν την ανάσταση είθε 
να επιτύχουµε όλοι, µε τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου µας.  
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπ. από την οµιλία ‘εἰς τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων’,  Ε.Π.Ε. τόµ. 9ος      
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ΗΜΕΡΑ                                    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ                  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
Κυριακή Βαΐων πρωί     Όρθρος-Θ. Λειτουργία                  7:00π.µ. 

          Ιωάννου Χρυσοστόµου 
Κυριακή Βαΐων βράδυ   Όρθρος Μ. ∆ευτέρας                     7:00µ.µ. 

       Ακολουθία του Νυµφίου 
Μ. ∆ευτέρα πρωί      Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία         7:00π.µ. 
Μ. ∆ευτέρα βράδυ            Όρθρος Μ. Τρίτης                       7:00µ.µ. 

      Ακολουθία του Νυµφίου 
Μ. Τρίτη πρωί           Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία        7:00π.µ. 
Μ. Τρίτη βράδυ               Όρθρος Μ. Τετάρτης                    7:00µ.µ. 

       Ακολουθία του Νυµφίου 
Μ. Τετάρτη πρωί       Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία        7:00π.µ. 
Μ. Τετάρτη απόγευµα          Ιερό Ευχέλαιο                         4:30µ.µ. 
Μ. Τετάρτη βράδυ          Όρθρος Μ. Πέµπτης                     7:00µ.µ. 

        Ακολουθία του Νιπτήρος, 
        Μυστικού ∆είπνου 

Μ. Πέµπτη πρωί        Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου          7:00π.µ. 
Μ. Πέµπτη βράδυ           Όρθρος Μ. Παρασκευής               6:30µ.µ. 

            Ακολουθία των Παθών 
Μ. Παρασκευή πρωί            Οι Μεγάλες Ώρες                     8:00π.µ. 

             Εσπερινός Μ. Παρασκευής 
             (Αποκαθήλωση) 

Μ. Παρασκευή βράδυ    Όρθρος Μ. Σαββάτου                    7:00µ.µ. 
        Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 

                                           Έξοδος Επιταφίου                        9:00µ.µ. 
Μ. Σάββατο πρωί      Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου          7:00π.µ. 
Μ. Σάββατο βράδυ    Παννυχίδα Μ. Σαββάτου                  11:00µ.µ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
    Όρθρος Πάσχα - Θεία Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου 

Κυριακή του Πάσχα         Εσπερινός Αγάπης                      6:00µ.µ. 
Οι ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο, η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα, ο το-
µέας Νεότητας και το Προσωπικό του Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου σας εύχονται  
    

ΕυΕυΕυΕυλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδαλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδαλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδαλογηµένη Μεγάλη Εβδοµάδα και    Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση! 
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