
Ο Ιησούς έρχεται στην Ιερουσαλήμ
Όταν πλησίασαν στα Iεροσόλυμα και ήρθαν στη Bηθφαγή, στο όρος των Eλαιών, ο Iησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς 

τους: Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις φτάσετε θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με ένα πουλάρι. Nα 
λύσετε και τα δυο ζώα και να μου τα φέρετε. Kι αν κανένας σας πει τίποτε, πέστε του πως τα χρειάζεται ο Kύριος, και θα τα 
στείλει χωρίς καμιά αντίρρηση... Πήγαν, λοιπόν, οι μαθητές και, κάνοντας όπως τους πρόσταξε ο Iησούς, έφεραν το θηλυκό 
γαϊδούρι και το πουλάρι κι έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και κάθισε ο Kύριος πάνω σε αυτά. Kαι οι περισσότεροι από 
τον κόσμο έστρωσαν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Kαι 

τα πλήθη, τόσο εκείνα που προπορεύονταν όσο κι εκείνα που ακολουθούσαν, έλεγαν φωνάζοντας: Ψάλτε ύμνο στο Γιο του 
Δαβίδ: Eυλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Kυρίου. Ψάλτε ύμνο σ’ αυτόν οι ύψιστες δυνάμεις!”  

Κατά Ματθαίον 21:1-9

Κυριακή των Βαΐων
Η Θριαμβευτική Είσοδος

3.
Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι 

όταν άκουσαν ο Ιησούς 
ερχόταν και ήθελαν να τον 
συναντήσουν, αφού είχαν 

ακούσει πώς είχε βοηθήσει τον 
Λάζαρο. Ο Ιησούς ήρθε και Του 
κουνούσαν βάγια και έστρωναν 

κάτω τους μανδύες τους για 
να περπατήσει πάνω τους 

δείχνοντας το σεβασμό τους. 
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Η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Μετά από 40 ημέρες 
νηστείας και προσευχής, ο Ιησούς ήταν έτοιμος να έρθει στην Ιερουσαλήμ. Την ημέρα αυτή είμαστε 
χαρούμενοι και γιορτάζουμε. Νηστεύουμε και προσευχόμαστε κατά την περίοδο της Σαρακοστής. 

Την ίδια στιγμή όμως γεμίζουμε με θλίψη, γιατί γνωρίζουμε την ταλαιπωρία που θα πρέπει να 
περάσει ο Ιησούς  τις επόμενες ημέρες. Οι Ιερείς φορούν συνήθως πράσινα άμφια για να θυμόμαστε 

τα Βάγια  που κουνούσαν οι άνθρωποι για να τιμήσουν την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Τα 
Βάγια ευλογούνται στην εκκλησία και μοιράζονται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. 

Η Εικόνα
Η εικόνα αυτής της Γιορτής δείχνει τον Ιησού να κάθεται με το πλάι πάνω σ’ ένα γάιδαρο και να 
φθάνει στην Ιερουσαλήμ. Ευλογεί με το δεξί του χέρι και κρατάει κλειστό ειλητάριο στο αριστερό 

του χέρι για να δείξει την εκπλήρωση της προφητείας του Ζαχαρία. Οι μαθητές του είναι στην 
αριστερή πλευρά και οι άνθρωποι που πανηγυρίζουν την άφιξή του, είναι στη δεξιά πλευρά. 

Χαιρετούν τον Ιησού κουνώντας Βάγια και στρώνουν κάτω τους μανδύες τους για να περπατήσει 
επάνω. Στο βάθος φαίνεται η Ιερουσαλήμ.

1.
Ο Ιησούς πέρασε 40 ημέρες 

στην έρημο, όπου νήστεψε και 
προσευχήθηκε στο Θεό, τον 

Πατέρα Του. Ζήτησε δύναμη γιατί 
ήξερε το δύσκολο δρόμο που είχε 

μπροστά του. Έκανε τότε ένα 
θαύμα και ανέστησε τον Λάζαρο 

από τους νεκρούς.

4.
Οι αρχιερείς άκουσαν τι έλεγαν οι 
άνθρωποι όταν ο Ιησούς εισήλθε 

στην πόλη. Ζήλεψαν πολύ και 
θύμωσαν. Αμέσως άρχισαν να 
σχεδιάζουν πώς να συλλάβουν 

τον Ιησού, να τον βασανίσουν και 
τελικά να τον δολοφονήσουν.

2.
Στο Όρος των Ελαιών, 
ο Ιησούς ζήτησε από 

τους μαθητές του 
να του φέρουν ένα 

γαϊδουράκι. Το έκαναν 
και  στη συνέχεια   
κάθισε  πάνω σ‘ 

αυτό και μπήκε στην 
Ιερουσαλήμ.  



Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαββαώθ,

πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις·

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
- Θεία Λειτουργία -
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Χρωμάτισε την 
εικόνα που 

δείχνει την είσοδο 
του Ιησού στην 

Ιερουσαλήμ 
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{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τι γιορτάζουμε την Κυριακή 
των Βαΐων. Εξηγήστε τους ότι τελειώνει η Σαρακοστή 
και αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα.

Η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Μετά από 40 ημέρες   
νηστείας και προσευχής, ο Ιησούς ήταν έτοιμος να έρθει στην Ιερουσαλήμ. Την ημέρα    
αυτή είμαστε χαρούμενοι και γιορτάζουμε. Νηστεύουμε και προσευχόμαστε κατά την 
περίοδο της Σαρακοστής. Την ίδια στιγμή όμως, γεμίζουμε με θλίψη, γιατί γνωρίζουμε την 
ταλαιπωρία που θα πρέπει να περάσει ο Ιησούς τις επόμενες ημέρες. Οι Ιερείς φορούν 
συνήθως πράσινα άμφια για να θυμόμαστε τα Βάγια που κουνούσαν οι άνθρωποι για να 
τιμήσουν την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Τα Βάγια ευλογούνται στην εκκλησία και 
μοιράζονται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. 
Ο Ιησούς έρχεται στην Ιερουσαλήμ 
Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε 
Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς λέγων αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ 
μοι. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ 
αὐτούς” …πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω 
αὐτῶν.ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον 
κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ 
οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις”. Κατά Ματθαίον 21:1-9

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαββαώθ,
πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου.
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις·
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
- Θεία Λειτουργία -

1.  Ο Ιησούς πέρασε 40 ημέρες στην έρημο, όπου νήστεψε και προσευχήθηκε στο Θεό, τον 
Πατέρα Του. Ζήτησε δύναμη γιατί ήξερε το δύσκολο δρόμο που είχε μπροστά του. Έκανε 
τότε ένα θαύμα και ανέστησε τον Λάζαρο από τους νεκρούς.

2.  Στο Όρος των Ελαιών, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να του φέρουν ένα 
γαϊδουράκι. Το έκαναν και  στη συνέχεια κάθισε  πάνω σ ‘αυτό και μπήκε στην 
Ιερουσαλήμ.  

3.  Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι όταν άκουσαν ο Ιησούς ερχόταν και ήθελαν να τον 
συναντήσουν, αφού είχαν ακούσει πώς είχε βοηθήσει τον Λάζαρο. Ο Ιησούς ήρθε και Του 
κουνούσαν βάγια και έστρωναν κάτω τους μανδύες τους για να περπατήσει πάνω τους 
δείχνοντας το σεβασμό τους. 

4.  Οι αρχιερείς άκουσαν τι έλεγαν οι άνθρωποι όταν ο Ιησούς εισήλθε στην πόλη. Ζήλεψαν 
πολύ και θύμωσαν. Αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν πώς να συλλάβουν τον Ιησού, να τον 
βασανίσουν και τελικά να τον δολοφονήσουν.

Η Εικόνα – Η εικόνα αυτής της Γιορτής δείχνει τον Ιησού να κάθεται με το πλάι πάνω σ’ 
ένα γάιδαρο και να φθάνει στην Ιερουσαλήμ. Ευλογεί με το δεξί του χέρι και κρατάει κλειστό 
ειλητάριο στο αριστερό του χέρι για να δείξει την εκπλήρωση της προφητείας του Ζαχαρία. 
Οι μαθητές του είναι στην αριστερή πλευρά και οι άνθρωποι που πανηγυρίζουν την άφιξή 
του είναι στη δεξιά πλευρά. Χαιρετούν τον Ιησού κουνώντας Βάγια και στρώνουν κάτω τους 
μανδύες τους για να περπατήσει επάνω. Στο βάθος φαίνεται η Ιερουσαλήμ.

Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματίσουν την εικόνα.
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