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Εορτάζει 7 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού
στην Ιερουσαλήμ. Τότε, ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα,
έστειλε δύο από τους Μαθητές του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι. Και κάθισε
πάνω του για να μπει στην πόλη.
Ο δε λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν αμέσως στα χέρια τους βάγια
από φοίνικες και βγήκαν να τον υποδεχτούν. Και άλλοι μεν με τα ρούχα τους, άλλοι
δε κόβοντας κλαδιά από τα δέντρα, έστρωναν το δρόμο απ’ όπου ο Ιησούς θα
περνούσε. Και όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, φώναζαν: «Ωσαννά·
ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ».
Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα «επί πώλον όνου». Πορεύεται και οι
Ισραηλίτες τον υποδέχονται με τιμές ως Βασιλιά. Εκείνος δεν δίνει ιδιαίτερη
σημασία στις τιμές, δεν περιορίζεται στο πανηγύρι, στην πρόσκαιρη δόξα, αλλά
προχωρεί στο σταυρό και την Ανάσταση.
Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα είναι τελικά η είσοδος του μαρτυρίου στην
επίγεια ζωή του Κυρίου. Σε λίγες ημέρες θα μαρτυρήσει και θα θανατωθεί στο
σταυρό, για να θανατώσει το θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.
Απολυτίκιον
Ήχος α’.
Την κοινήν Ανάστασιν προ του σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον
Λάζαρον Χριστέ ο Θεός· όθεν και ημείς ως οι παίδες, τα της νίκης σύμβολα
φέροντες, σοι τω νικητή του θανάτου βοώμεν· Ωσαννά εν τοις υψίστοις,
ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
Έτερον Απολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ήχος δ’.
Συνταφέντες σοι δια του Βαπτίσματος, Χριστέ ο Θεός ημών, της αθανάτου ζωής
ηξιώθημεν τη Αναστάσει σου, και ανυμνούντες κράζομεν· Ωσαννά εν τοις υψίστοις,
ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.

Κοντάκιον
Ήχος πλ. β’.
Τω θρόνω εν ουρανώ, τω πώλω επί της γης, εποχούμενος, Χριστέ ο Θεός, των
Αγγέλων την αίνεσιν, και των παίδων ανύμνησιν, προσεδέξω βοώντων σοι·
Ευλογημένος ει ο ερχόμενος, τον Αδάμ ανακαλέσασθαι.

Μεγαλυνάριον
Επί πώλου όνου εις την Σιών, εισήλθες Σωτήρ μου, υπό παίδων και των βρεφών,
αινούμενος Λόγε, το Ωσαννά βοώντων, ευλογητός ο ήκων, σώσαι τον άνθρωπον.

Οπτικοακουστικό Υλικό
Ακούστε το απολυτίκιο!
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