
Το Ωςαννά… και ο Σταυρωμένοσ Βαςιλίασ 

  

Τό Εὐαγγελικόἀνάγνωςμα (Ἰωάν. 12, 1-18) 3. 

 Πρωτ. ΒαςιλείουἸ. Καλλιακμάνη 

Θεολογικι καί κοινωνικι προςζγγιςθ 

 α) Κυριακι τῶν Βαΐων ςιμερα καί ὁδεφουμε βακμθδόν πρόσ τι μεγάλθ ἑορτι 

τοῦ Πάςχα. Ἡ Ἐκκλθςία μζ πολλοφσ τρόπουσ μᾶσ μυςταγωγεῖ ςτό μυςτιριο 

τῆσὀρκόδοξθσ πίςτθσ, εἰςάγοντάσ μασ ςτι ΜεγάλθἙβδομάδα. Λόγοσ βιβλικόσ καί 

πατερικόσ, εἰκόναἀναγωγικι, ποίθςθ λυρικι, ὕμνοσ κατανυκτικόσ, μζλοσἐναρμόνιο, 

χρωματικό καί διατονικό, ὕφοσ ςυςταλτικό καί διαςταλτικό, ςυμβολιςμοί καί 

παραβολζσ γιά τι βαςιλεία τοῦ Θεοῦ, τιν ἐνεςτῶςα καί 

τιν ἀναμενόμενθ,ἐμπλουτίηουν τι λατρεία μασ. 

β) Καί ςτό κζντρο τῆσ ἱερῆσ ςφναξθσ ὁ Νυμφίοσ τῆσἘκκλθςίασ, ὁ ωτιρασ 

Χριςτόσ, ὁ ὁποῖοσ μπορεῖ νά εἰςζρχεται μζ ἐπευφθμίεσ ςιμερα 

ςτά Ἱεροςόλυμα, ἀλλά δζ κά ἀρνθκεῖ ςζ λίγεσ ἡμζρεσ τι χλεφθ καί 

κά ὁδεφςειἑκουςίωσ πρόσ τό πάκοσ. Χρειάηεται ὅμωσ καί ἡ δικι μασ μικρι 

ςυμβολι, ὥςτε νά μιν παρζλκει καί ὁ φετινόσ γιορταςμόσ ςάν ἕνα καλό ἔκιμο, 

χωρίσ γεφςθ καί ἐμπειρία πνευματικι. Καί εὔλογα τίκεται τό ἐρϊτθμα: Σί 

γιορτάηουμε ςιμερα; Διότι φαινομενικά ἔχουμε μία κριαμβευτικι εἴςοδο ςτιν 

πόλθ τῶν Ἱεροςολφμων ἑνόσἐπικείμενου βαςιλιά, ὁ ὁποῖοσ ποτζ δζ 

κά ἐνκρονιςκεῖ. Ἤμάλλον ὁ κρόνοσ ποφ τόν περιμζνει, εἶναι ὁ ταυρόσ. 



γ) τι ςθμερινι εὐαγγελικι περικοπι (Ἰωάν. 12, 1- 18) 

περιγράφεται ἀφενόσ ἡ ἄλειψθ τοῦ Κυρίου μζ ἀκριβό μφρο ἀπό τι Μαρία, ἀδελφι 

τοῦ Λαηάρου, καί ἡπανθγυρικι εἴςοδόσ Σου ςτά Ἱεροςόλυμα. Πράγματι, μετά 

τιν ἀνάςταςθ τοῦ Λαηάρου ὁ ἐνκουςιαςμόσ 

τοῦ ἰςραθλιτικοῦ λαοῦ μεγάλωνε, ἐνῶ παράλλθλαἐνιςχυόταν ὁ φκόνοσ τῶν 

κρθςκευτικῶν ἀρχόντων κατά τοῦ Ἰθςοῦ. Σό ξζςπαςμα τοῦ λαοῦ κορυφϊνεται ἕξι 

μζρεσ πρίν ἀπό τό ἑβραϊκό Πάςχα. Ὁ Χριςτόσ εἰςζρχεται ςτάἹεροςόλυμα καί 

πολλοί ἄνκρωποι, ὅταν κατάλαβαν τιν παρουςία του, πῆραν κλαδιά φοινικιᾶσ καί 

βγῆκαν ἀπό τιν πόλθ νά τόν προχπαντιςουν κραυγάηοντασ: «Δόξα ςτό Θεό! 

Εὐλογθμζνοσ αὐτόσ ποφ ἔρχεται ςταλμζνοσ ἀπό τόν Κφριο! Εὐλογθμζοσ ὁ βαςιλιάσ 

τοῦ Ἰςραιλ!». 

 δ) Σό παράδοξο ὅμωσ εἶναι, ὅτι ὁ Βαςιλζασ – Χριςτόσ δζνἱππεφει 

μεγαλοπρεπζσ ἄλογο καί δζν ἀκολουκεῖται ἀπόὁπλιςμζνουσ ςτρατιῶτεσ. Κάκεται 

πάνω ςζ γαϊδουράκι καί ςυνοδεφεται ἀπό μικρά παιδιά, ποφ κι ἐκεῖνα φωνάηουν 

«ὡςαννά», ςῶςε μασ. Κι ἔχουν ἐμπιςτοςφνθ τά παιδιά ςτόν Κφριο, 

διότι ἦταν ἐκεῖνοσ ποφ ςζ ἄλλθ περίπτωςθ εἶχε πεῖ ὅτι: «Ἐάν δζν ἀλλάξετε κι ἄν δζ 

γίνετε ςάν τά παιδιά, δζ κά μπεῖτε ςτι βαςιλεία τοῦΘεοῦ» (Ματκ. 18, 3). 

ε) Ὁπότε, γιά ὅςουσ βλζπουν μζ διάκριςθ καί ςοφία, κι αὐτοί 

εἶναι ἐλάχιςτοι, ἡ βαςιλεία ποφ εἰςάγει ὁ Χριςτόσ ςτόν κόςμο δζν εἶναι 

βαςιλεία ἐγκόςμια, ἀλλά οὐράνια. Δζ ςτθρίηεται ςτι δφναμθ καί τό ξίφοσ, ἀλλά 

ςτινἀγάπθ καί τό ταυρό. Δζν ὑπθρετεῖται καί δζν κατοικεῖται ἀπό 

ςκλθροτράχθλουσ ςτρατιῶτεσ καί μοχκθροφσ ἀνκρϊπουσ, ἀλλά ἀπό παιδιά μζ 

κακαρι καίἄδολθ καρδιά καί ὅςουσ μοιάηουν μζ αὐτά. Σίσ ἀλικειεσ αὐτζσ 

ςτιν ἀρχι δζν μπόρεςαν νά καταλάβουν οὔτε οἱμακθτζσ 

Σου· ὅταν ὅμωσ ἀνυψϊκθκε ςτι κεία δόξα, τότε τίσ κυμικθκαν. 

ςτ) Εἶναι ἐπίςθσ ἀξιοπρόςεκτο τό φαινόμενο τοῦεὐμετάβολου λαοῦ, 

ποφ ἐνῶ ςιμερα ἐνκουςιωδῶσὑποδζχεται τόν Χριςτό ὡσ Μεςςία, ςζ λίγεσ μζρεσ κά 

κραυγάηει: «ἆρον ἆρον ςταφρωςον αὐτόν». Καί αὐτό ςυμβαίνει γιά δφο κυρίωσ 

λόγουσ: Πρῶτον, ὁ ἰςραθλιτικόσ λαόσ περίμενε τόν Χριςτό ὡσ ἐγκόςμιο βαςιλζα, 

ποφ κά τόν ἀπάλλαςςε ἀπό τι δουλεία τῶν Ρωμαίων. Ὅτανὅμωσ ἄρχιςαν νά 



διαψεφδονται οἱ προςδοκίεσ του, τόνἐνκουςιαςμό ἀντικατζςτθςε ἡ ἀπογοιτευςθ 

καί τινἀπογοιτευςθ διαδζχκθκε ἡ ὀργι. Δεφτερον, ὁ λαόσ εἶχεἐπιφανειακι 

κρθςκευτικότθτα. Ἦταν ἐγκλωβιςμζνοσ ςτιν τυπικι τιρθςθ τοῦ μωςαϊκοῦ νόμου 

καί δζν μποροῦςε νά διακρίνει τό βάκοσ τοῦ εὐαγγελικοῦμθνφματοσ. Ὑπῆρξε 

οὐςιαςτικά ἀποίμαντοσ καί πνευματικά ἀπαίδευτοσ. Ὑπάρχει ὅμωσ κι ἕνασ τρίτοσ 

καί ςθμαντικότεροσ λόγοσ, ποφ ςυνζβαλε ςτιν ἀλλαγι τοῦκλίματοσ. 

η) Ἡ ἀπογοιτευςθ καί ἡ ἐξωτερικι κρθςκευτικότθτα τοῦλαοῦ διευκόλυναν τι 

ςτοχοκεςία τῶν Γραμματζων καί Φαριςαίων. Αὐτοί μόλισ 

διαπίςτωςαν ὅτι ὁ κόςμοσ ἔτρεξε πίςω ἀπό τόν Χριςτό, ἔκεςαν ςζ ἐφαρμογι τό 

ςχζδιό τουσ. Διαβάλλοντασ τό ἔργο Σου καί διαςτρζφοντασ τινἀλικεια, 

κατόρκωςαν ςζ λίγεσ μόνο ἡμζρεσ νά τόν παραςφρουν μζ τό μζροσ τουσ. Γι’ αὐτό ςζ 

κάκε ἐποχι χρειάηεται ὁ λαόσ νά ἔχει μόρφωςθ «κατά Θεόν», γυμναςμζνεσ 

πνευματικζσ αἰςκιςεισ, κακαρι καρδιά καί φωτιςμζνο νοῦ. Σότε «δζ κά ἄγεται καί 

δζ κά φζρεται»ἀπό διεφκαρμζνουσ πολιτικοφσ ἡγζτεσ καίἐκκλθςιαςτικοφσ ποιμζνεσ 

μζ ἐγκόςμιεσ βλζψεισ. Θάἀκολουκεῖ τόν Χριςτό μζ κλάδουσ βαΐων (τίσ ἀρετζσ) μζχρι 

τό ταυρό καί ἔτςι κά μετζχει καί ςτι χαρά τῆσἈναςτάςεωσ. Θά ἀναγνωρίηει τι 

δφναμθ τῆσ ἀγάπθσ τοῦταυρωμζνου Βαςιλιά καί κά τόν μιμεῖται ςτι ηωι του, 

μζ ὅ,τι αὐτό ςυνεπάγεται. 
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