
Ιστορικά στοιτεία για την ΙΜ Βηυθαγής στα Ιεροσόλσμα 

Από εδώ ν Ιεζνύο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ γηα ηελ είζνδό ηνπ ζηελ Ιεξνπζαιήκ 

 

 

Από ηελ Βεζθαγή έλα ρσξηό θνληά ζην Όξνο ησλ Διαηώλ, ζηα Ιεξνζόιπκα, ν Χξηζηόο επέιεμε 

λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα μεθηλήζεη ηελ ζξηακβεπηηθή ηνπ είζνδν, ζηελ πόιε ησλ Ιεξνζνιύκσλ. Δθεί 

αλέβεθε επί πώινπ όλνπ θαη πξνεηνηκάζηεθε γηα λα μεθηλήζεη νπζηαζηηθά ηελ ζηαπξηθή ηνπ πνξεία, 

από κηα ηαπεηλή πεξηνρή ε νπνία κέρξη ζήκεξα ππάξρεη, γηα λα ζπκίδεη απηό ην κεγάιν γεγνλόο ηεο 

πνξείαο ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ. 

Καη ζήκεξα, από ηνλ ίδηνλ απηό ηόπν από όπνπ ν Ιεζνύο μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ γηα ηελ 

Ιεξνπζαιήκ, μεθηλά θάζε ρξόλν ε πνκπή θιήξνπ θαη ιανύ γηα ηελ αλαβίσζε θαη ηελ κλήκε 

ησλ όζσλ δηαδξακαηίζηεθαλ εθείλε ηελ επνρή, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε πνπ 

αθνινύζεζε ν Ιεζνύο γηα ηα Ιεξνζόιπκα. 

 



 

Έμη κέξεο ινηπόλ πξηλ ην Πάζρα θαη κεηά ηελ αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ,  ν Κύξηνο 

πήξε ην δξόκν από ηε Βεζαλία πξνο ηα Ιεξνζόιπκα, αθνινπζνύκελνο από ηνπο Μαζεηέο 

Τνπ θαη πιήζνο θόζκνπ. Όηαλ έθζαζαλ ζηε Βεζθαγή, θνληά ζην όξνο ησλ Διαηώλ, 

έζηεηιε δύν Μαζεηέο Τνπ, ηνλ Πέηξν θαη ηνλ Ισάλλε, γηα λα θέξνπλ ζ’ Απηόλ κία όλν 

θαη ην πνπιάξη ηεο, όπσο θαη έγηλε. Με ηνλ ηξόπν απηό εθπιεξώζεθαλ ηα ιόγηα ηνπ 

πξνθήηνπ, πνπ έιεγε όηη «ηδνύ ν βαζηιεύο ζνπ έξρεηαη θαζήκελνο επί πώινλ όλνπ». 

Ο Ιεζνύο κάιηζηα θάζηζε ζηνλ πώιν, ζηνλ νπνίν δελ είρε μαλαθαζίζεη άλζξσπνο 

πξηλ, παηώληαο ζε έλα βξάρν γηα λα κπνξέζεη λα θαζίζεη θαιύηεξα. Απηόο ν βξάρνο 

ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη ηνλ επηζθέπηνληαη νη πξνζθπλεηέο, όπσο επηζθέπηνληαη θαη 

όια ηα άγηα πξνζθπλήκαηα.  

 

 

Η πεξηνρή εθεί όπσο ιέλε νη καξηπξίεο αιιά θαη απνθαιύπηεη θαη ε κνλαρή πνπ δεη 

εθεί, θάζε ρξόλν κπξνβιίδεη. 

Σήκεξα ζηνλ ηόπν απηόλ έρεη ρηηζηεί ην κνλαζηήξη ηεο Βατνθόξνπ, όπνπ θπιάζζεηαη 

θαη ε εηθόλα ηεο εηζόδνπ ηνπ Ιεζνύ ζηα Ιεξνζόιπκα, πάλσ ζηελ νπνία είλαη 

απνηππσκέλα όια ηα γεγνλόηα εθείλεο ηεο εκέξαο. 

https://www.newsbomb.gr/tag/pasxa-2017


 
 

 

 

Ερμηνεία της εικόνας της Βαϊουόροσ 

  

 

Σηελ εηθόλα βιέπνπκε ηνλ Χξηζηό θαζηζκέλν ζε ππνδύγην θαη ηνπο Μαζεηέο λα 

αθνινπζνύλ, κε πξώην ηνλ απόζηνιν Πέηξν. Η πνκπή πνξεύεηαη πξνο ηελ πύιε ηεο εηζόδνπ 

ηεο πόιεσο, όπνπ Τνλ αλακέλεη πιήζνο θόζκνπ, θξαηώληαο θιαδηά από βάγηα θαη θνίληθεο 

θσλάδνληαο «Ωζζαλά επινγεκέλνο ν εξρόκελνο, ελ νλόκαηη Κπξίνπ». 

Αξηζηεξά θαη πίζσ από ην ζεκείν απεηθόληζεο ηνπ Χξηζηνύ δσγξαθίδεηαη βξαρώδεο 

ηόπνο. Έηζη πξνζδηνξίδεηαη ε αθηίλα ηεο πνξείαο ηνπ Χξηζηνύ θαη ησλ Μαζεηώλ από ηε 

Βεζθαγή. 



Σηελ εηθόλα βιέπνπκε επίζεο, ηελ παξνπζία ησλ «άθαθσλ παίδσλ» ηα νπνία είηε 

αλεβαζκέλα ζηα δέληξα γηα ην θόςηκν ησλ θιάδσλ, είηε ζηξώλνληαο ηα ηκάηηα ηνπο ζην 

δξόκν γηα ηελ ππνδνρή ηνπ Χξηζηνύ, εθπξνζσπνύλ ηηο αγλέο θαη άδνιεο ςπρέο, πνπ 

ππνδέρνληαη ηνλ «Βαζηιέα ηεο Γόμεο». Δίλαη ε πξώηε ζηε ζεηξά ησλ εηθόλσλ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα Πάζε θαη ηελ ζπλαληνύκε ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε από ηα πξώηα 

θηόιαο ρξηζηηαληθά ρξόληα, ζηηο Σαξθνθάγνπο ησλ Καηαθνκβώλ. 

Ο Χξηζηόο, εηθνλίδεηαη, θαζηζκέλνο πιάγηα πάλσ ζην ππνδύγην λα επινγεί ζην 

πέξαζκά ηνπ. Έηζη θαίλεηαη ζαλ λα είλαη έλαο έλζξνλνο θαη δνμαζκέλνο εγέηεο, πνπ 

επηζθέπηεηαη ηνπο ππεθόνπο Τνπ. Σην άιιν Τνπ ρέξη θξαηάεη θιεηζηό εηιεηάξην, 

ζύκβνιν ηνπ λόκνπ ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, πνπ πξόθεηηαη λα ζπλάςεη κε ηνλ άλζξσπν 

πξνζθέξνληαο σο ιύηξν ην Αίκα Τνπ. Η ειαθξά πξνο ηα πίζσ ζηξνθή ηεο θεθαιήο Τνπ 

δίλεη ηελ εληύπσζε όηη ζπλνκηιεί κε ηνλ πξώην ηεο ρνξείαο ησλ Μαζεηώλ, ηνλ απόζηνιν 

Πέηξν. Ο αγηνγξάθνο ζέιεη κ' απηό λα επηζεκάλεη όηη ν δνμαδόκελνο από ην πιήζνο 

εγέηεο, αλ θαη θαίλεηαη σο βαζηιεύο, δελ είλαη άιινο παξά ν «Ακλόο ηνπ Θενύ, ν αίξσλ 

ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ». 

Σσγκλονίζει η Γερόντισσα της Μονής Βαϊυόροσ 

 

Μνλαδηθή θύιαθαο άγγεινο ηεο Μνλήο Βεζθαγήο, εδώ θαη πάλσ από 20 ρξόληα, έρεη 

απνκείλεη ε ζεβάζκηα κνλαρή από ην Ηξάθιεην Κξήηεο, ε εγνπκέλε Σαββίλα, κεηαδίδνληαο 

ηε θιόγα ηεο Οξζνδνμίαο θαη ην θξόλεκα ηνπ Διιεληζκνύ κε αμηνζαύκαζηε θαξηεξία θαη 

εξσηζκό. Δρνληαο θαηαγσγή από ην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο, έθηαζε εθεί σο απιή 

πξνζθπλήηξηα. Μαο κηιάεη γηα ηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη από Άξαβεο θαη ηνλίδεη: «Δδώ είλαη 

ην ζπίηη κνπ. Γελ θνβάκαη!» 

Έθηαζε ζε απηό ην κνλαζηήξη θαη ην αγάπεζε, έλησζε κέζα ηεο κηα θιόγα πνπ δελ 

έζβεζε πνηέ, σο ζήκεξα, όπσο καο ιέεη ε ίδηα ζην βίληεν πνπ αθνινπζεί. 

 

Δλώ πεξλά δύζθνιεο ζηηγκέο κέζα ζε ηόζνπο κνπζνπικάλνπο, εληνύηνηο δελ 

ζθέθηεθε πνηέ λα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή όπνπ ν Χξηζηόο καξηύξεζε γηα ηα πάζε καο 

θαη αλαζηήζεθε γηα ηελ ζσηεξία καο θαη ηελ αηώληα δσή. 



Η πεξηγξαθή ηεο γηα ην πώο έθηαζε ζην κνλαζηήξη απηό γηα πξώηε θνξά είλαη 

ζπγθινληζηηθή. 

«Οηαλ αλέβεθα, ιέεη, ζην όξνο Θαβώξ γηα λα πξνζθπλήζσ, έλησζα λα γίλεηαη ε 

αιιαγή κέζα κνπ! Γελ κε ελδηέθεξε ηίπνηα γηα ηνλ θόζκν θαη δελ ήζεια λα θύγσ από 

εθείλν ην ζεκείν. Ηηαλ έλα ζαύκα!» δειώλεη ε γεξόληηζζα Σαββίλα. «Τελ πξώηε θνξά 

πνπ βξέζεθα ζηε Βεζθαγή, εθεί εγθαηαβηνύζε κόλνο ηνπ έλαο ηεξέαο. Γηα έλα δηάζηεκα 

ζηελ αξρή πεγαηλνεξρόκνπλ, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα πνπ ζα κε θξαηνύζε ζηελ Διιάδα. 

Τα πξώηα ρξόληα εδώ ππήξρε θαη απηόο ν ηεξέαο, αιιά ύζηεξα από ιίγν θαηξό άθεζε ην 

κνλαζηήξη θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Ινξδαλία. Δηζη ινηπόλ, έκεηλα εγώ κόλε κνπ, λα 

θξνληίδσ ην κνλαζηήξη» αλαθέξεη. «Με έρνπλ ρηππήζεη νη Αξαβεο ηέζζεξηο θνξέο, θαη 

κάιηζηα κία θνξά κνπ έζπαζαλ ην ρέξη. Με ην δηθό ηνπο ην κπαιό, λνκίδνπλ όηη, εάλ κε 

δηώμνπλ από δσ, ηόηε ζα ηα πάξνπλ όια πιένλ γηα δηθά ηνπο. Απηό ιέλε ζπλέρεηα, 

βξίδνληάο κε πνιύ άζρεκα, όηη είλαη δηθά ηνπο. Δρνπλ βάιεη ζθνπό ηνπο λα κε θάλνπλ λα 

θνβεζώ θαη λα θύγσ από ηε Βεζθαγή. Γελ ζηακαηνύλ. Τε κηα, κνπ θιέβνπλ ην ξεύκα, 

ηελ άιιε, κνπ θιέβνπλ ην λεξό.  

Μάιηζηα, απνθαιύπηεη θαη έλα πξόζθαην πεξηζηαηηθό πνπ ηεο έρεη ζπκβεί: «Δίρε έξζεη 

κηα θπξία από ην πξνμελείν γηα λα κε βνεζήζεη ζηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο γηνξηήο, όκσο είρε 

θνπεί ε παξνρή ξεύκαηνο ζην εγνπκελείν. Έςαμα από δσ, έςαμα από θεη, ώζηε δηαπίζησζα 

όηη είραλ θόςεη ηα θαιώδηα. Βξίζθσ ινηπόλ ηε γπλαίθα πνπ είρε θόςεη ην ξεύκα θαη ηεο 

ιέσ: “Αθόκε ζα ζπλερίζεηε λα θιέβεηε; Γελ ρνξηάζαηε; Όρη κόλν ζπλέρηζε λα θσλάδεη, 

αιιά πήξε θαη ηειέθσλν ζην Παηξηαξρείν θαη είπε όηη ηε ρηύπεζα. Σην Παηξηαξρείν όκσο 

ηνπο μέξνπλ θαη κνπ ζπλέζηεζαλ λα πξνζέρσ, επεηδή απηνί είλαη ηθαλνί γηα όια». Όηαλ 

δέρηεθε επίζεζε πξηλ από ιίγα ρξόληα, κε ζπλέπεηα λα ζπάζεη ην ρέξη ηεο, πεγαίλνληαο ζην 

λνζνθνκείν γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο, δήισζε όηη νθεηιόηαλ ζε αηύρεκα. Καη απηό επεηδή 

δελ ήζειε λα δεκηνπξγεζνύλ κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα θαη λα αλακεηρζνύλ πάιη ε 

Αζηπλνκία θαη ην Παηξηαξρείν.  

Η γεξόληηζζα απνδεηθλύεη όηη ε πίζηε ηεο παξακέλεη αθιόλεηε, όπσο θαη ε δύλακε λα 

αληέρεη ηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη. Καη ζπλερίδεη: «Δίδα κηα γπλαίθα λα θαηεπζύλεηαη πξνο 

ην θειί κνπ, όηαλ δύν άλδξεο, Άξαβεο θη απηνί, ηεο θώλαμαλ πνύ βξηζθόκνπλ. Τόηε απηή 

πιεζίαζε θαη άξρηζε λα κε ρηππά, ελώ εγώ παξέκελα αθίλεηε ζαλ μύιν. Σαλ είδε όηη δελ 

ζήθσλα ρέξη, άξρηζε λα κε κνπληδώλεη θαη λα κε βξίδεη. Ο Κύξηνο κε θάιππηε θαη δελ 

πόλεζα, αιιά νύηε ζήθσζα ρέξη. Δάλ ην έθαλα, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα επέκβνπλ νη 

άλδξεο θαη λα κε ζθνηώζνπλ...» 

Με κεηιίρην ύθνο δειώλεη όηη πνηέ δελ έλησζε θόβν νύηε ηελ αλάγθε λα δεηήζεη 

βνήζεηα: «Νηώζσ όηη εδώ είλαη ην ζπίηη κνπ, ζαλ λα γελλήζεθα εδώ. Αιιά θαη ηνπο 

ζπκπαηξηώηεο κνπ ζηελ Διιάδα ηνύο έρσ πάληα ζην κπαιό κνπ. Να έρνπλ πγεία, εηξήλε θαη 

ππνκνλή. Καη όζν κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ηνλ Κύξην καο» 

 

 

Αθνινπζεί ην Βίληεν κε ηελ εγνπκέλε κνλαρή Σαββίλα 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_eS2XRfWT8 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_eS2XRfWT8

