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1. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄ 

  

     Καὶ ὅταν ἐσίμωσαν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἦλθαν 

εἰς τὴν Βηθσφαγή, εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, 

2.      τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάδες, λέγον- 

τάς τους: «Σύρτε εἰς τὴν χώραν τὴν ἀναντίαν σας, καὶ 

παρευθὺς θέλετε ἔβρει μίαν ὄνον δεμένην καὶ ἕνα πουλά- 

ρι μαζὶ μετ’ αὐτήν, λύσετε καὶ φέρετέ με τα. 

3.      Καὶ ἂν σᾶς εἰπεῖ τινὰς τίποτες, θέλετε εἰπεῖ ὅτι «“Ὁ 

Αὐθέντης τὰ χρειάζεται καὶ παρευθὺς θέλει τὰ στείλει”». 

4.      Καὶ τοῦτο ὅλον ἔγινε διὰ νὰ πληρωθεῖ ἐκεῖνο ὁποὺ 

ἐλαλήθη διὰ τοῦ προφήτου ὁποὺ λέγει: 

5.      «Εἶπατε τὴν θυγατέρα τῆς Σιών: Νά ὁ βασιλεύς 

σου ὁποὺ σοῦ ἔρχεται ἱλαρὸς καὶ καβαλάρης ἀπάνου εἰς 

τὴν ὄνον καὶ εἰς τὸ πουλάρι, τὸ παιδὶ τοῦ ὑποζυγίου». 

6.      Καὶ παγαίνοντας οἱ μαθηταί, ἔκαμαν καθὼς τοὺς 

ἐπρόσταξεν ὁ Ἰησοῦς. 

7.      Καὶ ἤφεραν τὴν ὄνον καὶ τὸ πουλάρι, καὶ ἔβαλαν 

ἀπάνου τὰ ροῦχα τους· καὶ ἐκάθισεν ἀπάνου τους. 

8.      Καὶ ὁ περισσότερος ὄχλος ἔστρωσαν τὰ ροῦχα 

τους εἰς τὴν στράτα· καὶ ἄλλοι ἔκοπταν κλαδία ἀπὸ τὰ 

δένδρα καὶ ἔστρωναν εἰς τὴν στράτα. 

9.      Καὶ οἱ ὄχλοι ὁποὺ ἐπάγαιναν ὀμπροστὰ καὶ ἐκεῖ- 

νοι ὁποὺ ἀκολουθοῦσαν ἔκραζαν λέγοντες: «Ὡσαννὰ τῷ 

υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, 

ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις». 

10.      Καὶ ὅταν ἐμπῆκε μέσα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐ- 

σείσθη ὅλη ἡ πόλις καὶ ἔλεγε: «Ποῖος εἶναι ἐτοῦτος;» 

11.      Καὶ οἱ ὄχλοι ἔλεγαν: «Ἐτοῦτος εἶναι Ἰησοῦς ὁ 

προφήτης, ὁποὺ εἶναι ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας». 

12.      Καὶ ἐμπῆκε μέσα ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θε- 

οῦ, καὶ ἔβγαλεν ἔξω ὅλους ἐκείνους ὁποὺ ἐπουλοῦσαν καὶ 

ἀγόραζαν εἰς τὸ ἱερόν· καὶ τὲς τράπεζες τῶν σαράφηδων 

ἐγύρισεν ἄνω κάτω καὶ τὰ σκαμνία ἐκεινῶν ὁποὺ ἐπου- 

λοῦσαν τὰ περιστέρια. 
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13.      Καὶ λέγει τους: «Εἶναι γεγραμμένον –«Τὸ σπίτι 

μου θέλει καλεσθεῖ σπίτι τῆς προσευχῆς»· καὶ ἐσεῖς τὸ 

ἐκάμετε “Σπήλαιον τῶν ληστῶν”». 
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