
 
 
“Έὐλογημένος  
ὁ ἐρχόμενος!...” 

 
 
 
 
 

Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα  
και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό 

http://vatopaidi.wordpress.com/2010/03/28/


Ο Ιησούς ξεκινάει με τους μαθητές του από την 
Βηθανία, για να ανέβει - τελευταία φορά - στα 
Ιεροσόλυμα. 

Η πορεία του Χριστού προς το πάθος και τον θρίαμβο 

https://www.koinoniaorthodoxias.org/martiria-kai-didaxi/kali-megali-evdomada/


Ο Χριστός έκανε συχνά λόγο στους Μαθητές Του  
για το θάνατό Του 

Προετοιμάζοντας τους αγίους αποστόλους για το μεγαλύτερο 
γεγονός της ιστορίας, τη σωτηρία των ανθρώπων με τα 
παθήματα και τον ατιμωτικό θάνατό Του, ο Θεάνθρωπος 
συχνά τους έλεγε ότι  

 θα παραδινόταν σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών,  

 θα πάθαινε πολλά,  

 θα θανατωνόταν  

 και την τρίτη μέρα θ’ ανασταινόταν.  



«Ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τήν γῆν 
ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ ἀποθάνῃ πολύν καρπόν φέρει». 
Ιωάννη ιβ΄, 24-25.  

Αληθινά σας λέω, εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει στη γη και δεν 
σαπίσει μέσα στο χώμα, μένει απλώς ένας μόνο σπόρος και δεν 
πολλαπλασιάζεται. Εάν όμως με τη σπορά του στη γη πεθάνει και ταφεί, βγάζει 

πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ, εάν πεθάνω, όπως ο Πατέρας μου όρισε, θα 
καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. 

«Συμφέρει ὑμῖν ἵνα 
ἐγὼ ἀπέλθω…». 

Iωάν. 16,7. 



Ο Ιησούς Χριστός, ως 
«εσφαγμένον αρνίον», κατά 
την ιερά αποκάλυψη Ιωάννου 
του Θεολόγου, είναι 
«εθελόθυτον θύμα» και 
συνάμα θύτης.  
Θύμα και θύτης ο Χριστός, ο 
οποίος εθελούσια και 
εκούσια προσφέρει εαυτόν 
ως υπέρτατη απολυτρωτική 
θυσία για να απελευθερώσει 
τον πεπτωκότα άνθρωπο 
από δύο οντολογικές 
καταστάσεις που είναι η 
φθορά και ο θάνατος. 

Ο Αναστάς Χριστός   
Το Εθελόθυτον Θύμα, ο Πρωτότοκος εκ των νεκρών  

https://radiomax.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%B8%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1/


α΄ 
Ιω 11,55 Πλησίαζε... το Πάσχα των Ιουδαίων. Και πολλοί από όλη τη χώρα 
ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα, για να τελέσουν τους 
καθορισμένους καθαρμούς1. 
56 Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού...  
57 Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς 
πού είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν.  
Ιω 12, 1  Έξι μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία, όπου έμενε ο 
Λάζαρος...  
2 Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο...  
Μκ 11,1  Όταν (την άλλη μέρα) πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα,... κοντά στο Όρος 
των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του, 
2 και τους λέει: "Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε μέσα σε αυτό θα 
βρείτε ένα πουλάρι2 δεμένο, στο οποίο κανένας... ακόμη δεν έχει καθίσει. Λύστε 
το και φέρτε το"... 
7 Έφεραν τότε το πουλάρι στον Ιησού, έβαλαν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και 
εκείνος κάθισε πάνω του. 

Ο Ιησούς ανεβαίνει σε ένα πουλάρι και ξεκινούν 



Η Βαϊοφόρος, τοιχογραφία, 1428, 
Παντάνασσα, Μυστράς 

http://paterikakeimena.blogspot.gr/2011/04/15.html


Λκ 19,37  Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το 
Όρος των Ελαιών, όλο το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν 
χαρούμενοι τον Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν.  
 
Μκ 11,8 Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στον δρόμο κι άλλοι έκοβαν κλαδιά 
από τα δέντρα και τα έστρωναν στον δρόμο.  
9 Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κραύγαζαν: 
"Ωσαννά!3 Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! 
10 Ευλογημένη η Βασιλεία του πατέρα μας Δαβίδ, που έρχεται στο όνομα 
του Κυρίου! Ωσαννά στον ύψιστο Θεό!" (Ψαλμός 117, 26)  
Λκ 19,41 Όταν πλησίασε (ο Ιησούς) και είδε την πόλη, έκλαψε γι' αυτήν4.  
10 Όταν μπήκαν στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη, και έλεγαν: 
"Ποιος είναι αυτός;" 
11 Και το πλήθος έλεγε: "Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς, από τη Ναζαρέτ της 
Γαλιλαίας".  
Μκ 11,11 ...ο Ιησούς... πήγε στον Ναό. Αφού έριξε μια ματιά σε όλα γύρω του, 
επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους δώδεκα μαθητές στη Βηθανία.  

Η αντίδραση του κόσμου 



Η Σημασία της Εισόδου 

Για τους περισσότερους από το πλήθος 
ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, ο 
αναμενόμενος βασιλιάς του Ισραήλ, 
που θα εκδιώξει τους Ρωμαίους και θα 
εγκαθιδρύσει μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων. Ο Ιησούς, βέβαια, δεν 
απευθύνεται στον λαό για να 
διορθώσει τις λαθεμένες προσδοκίες. 
Όμως δεν μπαίνει στα Ιεροσόλυμα σαν 
πολεμιστής, ούτε σαν βασιλιάς, αλλά 
καβάλα πάνω σ’ ένα ταπεινό 
γαϊδουράκι! Πιστεύει πως ο Μεσσίας, 
όπως ο «Δούλος του Κυρίου» στον 
Ησαΐα, θα φέρει την αυγή του 
καινούριου κόσμου με το θάνατό Του 
κι όχι με οποιαδήποτε μέσα βίας. 
Γνωρίζει με απόλυτη σαφήνεια πως η 
είσοδος Του στα Ιεροσόλυμα θα 
καταλήξει στον θάνατό Του.  

http://www.vlasiostsotsonis.gr/main.php?go=x06&lang=gr


β'  
Μκ 11,15  Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα (την επόμενη μέρα), μπήκε ο Ιησούς στον 
Ναό... 
Ιω 2,14 Μέσα στον περίβολο του ιερού (Ναού) βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, 
πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες, και τους αργυραμοιβούς5 καθιστούς πίσω από 
τους πάγκους. 
15 Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο 
του Ναού , μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, και έριξε καταγής τα νομίσματα των 
αργυραμοιβών, και αναποδογύρισε τους πάγκους. 
16 Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: "Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην 
κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του Πατέρα μου. 
Μτ 21,13 ...Η Γραφή λέει: Ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής (Ησαΐας 56, 7), 
εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών". (Ιερεμίας 7, 11) 
14 Εκεί στον Ναό τον πλησίασαν κουτσοί και τυφλοί, και τους θεράπευσε.  
15 Όταν είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαύματα που έκανε, και τα παιδιά να 
φωνάζουν μέσα στον Ναό και να λένε "Δόξα στον Υιό του Δαβίδ", αγανάκτησαν 
16 και του είπαν: "Δεν ακούς τι λένε αυτοί;" Και ο Ιησούς τους λέει: "Και βέβαια τα 
άκουσα. Αλλά και εσείς δεν διαβάσατε ποτέ στην Γραφή, πως από το στόμα νηπίων και 
βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος;" (Ψαλμός 8, 3)  
17 Τους άφησε και βγήκε έξω από την πόλη, στη Βηθανία, και διανυκτέρευσε εκεί.  
Μκ 11,18 Τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και 
αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός 
εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. 



Ο οίκος μου πρέπει να είναι 
οίκος προσευχής, εσείς όμως τον 
κάνατε σπήλαιο ληστών. 

https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


Με τον τρόπο της εισόδου του στην Αγία Πόλη 
και με την κάθαρση του Ναού, ο Ιησούς 
θέλησε να πει σε όλους δυο αλήθειες:  
 Είναι ο Μεσσίας, αλλά διαφορετικός από 

αυτόν που περίμεναν. 
 Ως αληθινός Μεσσίας καταγγέλλει ότι η 

κατάσταση στο Ναό είναι απαράδεκτη και 
υπενθυμίζει ποιο είναι το ουσιαστικό 
νόημα της λατρείας. 

http://stomenkalosstomenmetafovoutheou.blogspot.gr/2013_04_01_archive.html
http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.gr/2010_03_01_archive.html


ΥΠΕΡ 

Λάζαρος 

Αδελφές Λαζάρου 

Μαθητές/τριες 

Θεραπευμένοι 

Πολλοί που είχαν πιστέψει  

Μικρά παιδιά 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

Γραμματείς 

Φαρισαίοι 

Αρχιερείς 

Έμποροι του Ναού 

Πολιτική ηγεσία 

Επεξεργασία 
1. Χωρίστε στο τετράδιο δύο στήλες και, με βάση τις πληροφορίες όλου του κειμένου, 
γράψτε στη μία όσους ήταν υπέρ του Ιησού και στην άλλη όσους ήταν εναντίον του.  



2. Υπογραμμίστε στο κείμενο α' τις εκδηλώσεις του πλήθους απέναντι στον 
Χριστό και συζητήστε τι φανερώνουν αυτές. Παρ' όλα αυτά ο Ιησούς κλαίει. 
Γιατί; (βλ. και Ερμ. 2 και 4). 

Λκ 19,37 … όλο το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι 
τον Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν.  
Μκ 11,8 Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στον δρόμο κι άλλοι έκοβαν κλαδιά 
από τα δέντρα και τα έστρωναν στον δρόμο.  
9 … κραύγαζαν: Ωσαννά! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον 
Κύριο… 

Οι επευφημίες αυτές φανερώνουν ότι το πλήθος υποδέχεται τον Ιησού ως 
Μεσσία. Τον αναγνωρίζει δηλαδή ως απεσταλμένο του Θεού, που έρχεται να 
ανασυστήσει την ένδοξη βασιλεία του προγόνου του Δαβίδ. 
Ο Ιησούς κλαίει, γιατί γνωρίζει ότι οι ίδιοι άνθρωποι που τον επευφημούν, 
δεν θα δεχτούν στο τέλος το μήνυμά του και θα τον σταυρώσουν. Κλαίει 
ακόμα για τη συμφορά που γνωρίζει ότι θα βρει την Ιερουσαλήμ, το 70 μ.Χ., 
οπότε και θα καταστραφεί από τους Ρωμαίους. 



Ι.Μ. Σταυρονικήτα, Θεοφάνης 
Στρελίτζας ο Κρής, 1546  

http://clubs.pathfinder.gr/agiografia/39791?zoom=8&album=17709


3. Παρατηρήστε την εικόνα της Βαϊοφόρου (= εισόδου του Ιησού στην 
Ιερουσαλήμ). Βρείτε τα στοιχεία που περιγράφονται στο κείμενο.  

Στην εικόνα κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο οποίος μπαίνει στα 
Ιεροσόλυμα καθισμένος πάνω σε ένα πουλάρι (πώλος= γαϊδουράκι). Θέλει να 
τους δείξει μ’ αυτό ότι είναι ο Μεσσίας, διαφορετικός όμως από εκείνον που 
περίμεναν οι Ιουδαίοι. 
Κρατά στο χέρι ειλητάριο (κύλινδρος που περιείχε κομμάτια των Γραφών), ίσως 
για να δηλώσει ότι η είσοδός του στην πόλη είναι εκπλήρωση προφητειών. 
Το πρόσωπό του είναι λυπημένο. Γνωρίζει ότι ο ενθουσιασμός του κόσμου είναι 
πρόσκαιρος. Οι ίδιοι άνθρωποι θα τον σταυρώσουν. 
Αριστερά στην εικόνα βρίσκονται οι μαθητές. Έχουν συγκεντρωμένο και σοβαρό 
πρόσωπο. Ο Χριστός τους έχει προειδοποιήσει για την επικείμενη σύλληψή του. 
Δεξιά βρίσκεται ο λαός με φόντο το Ναό των Ιεροσολύμων, αναγνωριστικό 
στοιχείο της πόλης. Είναι ο λαός που επευφημεί. Παιδιά στρώνουν τα ρούχα 
τους στο δρόμο, κλάδοι βαΐων είναι στο έδαφος, άνθρωποι ανεβασμένοι σε 
δένδρα για να το δουν. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του ενθουσιασμού με τον 
οποίο τον υποδέχτηκαν.  



Η Βαϊοφόρος,  
επιστύλιο τέμπλου, 12ος αι., 

Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 

http://vatopaidi.wordpress.com/2010/03/28/


Η Βαϊοφόρος.  
Φορητή εικόνα, Ι. Μονή Διονυσίου, 

Άγ.Όρος, 1547 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/849,3179/


Η ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ  
Φορητή εικόνα του 14ου αιώνα 

από την Ιερά Μονή Αγίας 
Αικατερίνης, Σινά!  

http://www.rel.gr/photo/displayimage.php?album=33&pos=107


Ο Χριστός εκδιώκει τους 
εμπόρους από το ναό  

 
(Εικόνα της αγιορείτικης Μονής Χελανδαρίου) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C134/152/1091,4007/


4. Διηγηθείτε τη σκηνή της εκδίωξης των εμπόρων από τον Ναό (κείμενο β') και 
προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα (βλ. και Ερμ. 5 και 6):  
 Για ποιον σκοπό ενεργεί έτσι ο Χριστός; 
 Ποιες πράξεις των Προφητών θυμίζει;  
 Τι φανερώνει αυτή η πράξη για τον Ιησού και για τη Βασιλεία του Θεού;  
 Τι συνέπειες είχε γι' αυτόν; 

Ως αληθινός Μεσσίας θέλει να δείξει με τον πιο έντονο τρόπο ότι η 
εμπορευματοποίηση της λατρείας είναι απαράδεκτη.  
Ο δυναμικός τρόπος και η εξουσία με την οποία ενεργεί εδώ ο Χριστός μας 
θυμίζει τις σκληρές κριτικές που ασκούσαν οι προφήτες, όταν έβλεπαν τη 
διαστρέβλωση της πίστης. Αυτοί, σε κρίσιμες ώρες με εντυπωσιακές 
ενέργειες, υπενθύμιζαν στο λαό τη Διαθήκη που είχαν συνάψει με το Θεό και 
ποια είναι η αληθινή λατρεία. 
Ο Χριστός είναι προφήτης, που θέλει να φέρει τον άνθρωπο σε σωστή σχέση 
με το Θεό. Στη βασιλεία του Θεού ο ναός είναι οίκος προσευχής και όχι 
εμπορικό κατάστημα. 
Η πράξη αυτή του Ιησού προκάλεσε αγανάκτηση στους Φαρισαίους, γιατί 
σίγουρα αναγνώρισαν τον προφητικό της χαρακτήρα. Από τότε άρχισαν να 
αναζητούν τρόπο να τον εξοντώσουν. 



Ο Χριστός εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό, του Ελ Γκρέκο 

http://otanimoundaskalos.wordpress.com/%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%B8/


5. Τελικά η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα ήταν: 
θριαμβευτική, επιβλητική, εντυπωσιακή, ασυνήθιστη, δραματική; 
Υπογραμμίστε ποιους χαρακτηρισμούς θεωρείτε σωστούς και 
συζητήστε στην τάξη γιατί. 

Η είσοδος του Ιησού στην αγία πόλη ήταν ασυνήθιστη, 
συμβολική και εκπλήρωση της προφητείας του Ζαχαρία (που 
έλεγε ότι ο Μεσσίας θα έμπαινε στην πόλη ως βασιλιάς σωτήρας, 
δίκαιος, πράος και ειρηνικός, καβάλα σ’  ένα πουλάρι). 

Η πράξη του Ιησού για την κάθαρση του Ναού ήταν πράξη 
προφητική με έντονο προκλητικό χαρακτήρα.  



Βασικά στοιχεία του μαθήματος 

 Με τη θέλησή του και αποφασισμένος για όλα ο Ιησούς 
εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα ως ο ταπεινός και αληθινός 
Μεσσίας. Θέλει να κηρύξει στο κέντρο των Ισραηλιτών το 
Ευαγγέλιό του και να καλέσει να δεχτούν το σωτήριο μήνυμά του 
για τη ζωή όλων. 

 Με τη δυναμική του ενέργεια στον Ναό κάνει έκκληση τις 
συνειδήσεις των υπευθύνων, ώστε να υπάρξει σεβασμός και 
τάξη στον οίκο του Θεού.  

 Οι υπεύθυνοι, αντί να διορθώσουν την απαράδεκτη κατάσταση, 
οριστικοποιούν και μεθοδεύουν την εξόντωσή Του. 

 Η Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και ο καθαρισμός του 
Ναού είναι πράξεις ριζοσπαστικές, αλλά μέσα στην μεσσιανική 
προοπτική αποτελούν την εισαγωγή για το πέρασμα του Ιησού 
προς το πάθος. 


