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Ἕλα θάζε κήλα  
 

Ἀγαπεηνί κνπ Χξηζηηαλνί, 

Ἕλαο πξαγκαηηθά παξεγνξεηηθόο θαί ἐλζαξξπληηθόο ιόγνο ηνῦ Κπξίνπ καο 

Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ εἶλαη θαί ὁ ἑμῆο: «Δεῦηε πρός κε πάληες οἱ θοπηῶληες θαί 

πεθορηηζκέλοη θαγώ ἀλαπαύζω ὑκᾶς». (Μαηζ. ΙΑ’ 28) ιᾶηε θνληά κνπ ὅινη 

ἐζεῖο πνύ θνπηάδεηε θαί ὅινη ἐζεῖο νἱ θνξηωκέλνη ἀπό ηά πνηθίια πξνβιήκαηα θαί 

πόλνπο ηῆο δωῆο, θαί ἐγώ ζά ζᾶο μεθνπξάζω, ζά δώζω ηέινο ζέ ὅ, ηη ζᾶο 

θνπξάδεη θαί ζᾶο πνλᾶ. 

Γἶλαη ἕλαο ιόγνο, πνύ ἀπεπζύλεηαη ἀλεμαηξέηωο πξόο ὅινπο ηνύο ἀλζξώπνπο 

θαί ρωξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ἤ πξνϋπόζεζε. Ὁ Χξηζηόο δέλ θάλεη θακκία 

δηάθξηζε, δέλ ἀπεπζύλεηαη κόλν ζέ θάπνηνπο, νὔηε ἀπνθιείεη ἄιινπο. Καί ἐπεηδή 

εἶλαη γλωζηό ὅηη ὅινη εἴκαζηε θαί «θοπηῶληες» θαί «πεθορηηζκέλοη», ἄξα 

ἀπεπζύλεηαη πξόο ὅινπο καο. 

Ὅηαλ, ινηπόλ, θαηαλνήζνπκε θαί ἀπνδερζνῦκε ηήλ ἄζρεκε θαί ἔκπνλε 

θαηάζηαζή καο, ηήλ ἐπηβαξπληηθή θαί δπζβάζηαθηε, πηζαλόηαηα ζά πᾶκε πξόο 

ηόλ Ἰεζνῦ θαί ζά ηνῦ δεηήζνπκε λά κᾶο μεθνπξάζεη. Δειαδή, ηίζεληαη ηξία 

ζέκαηα, ἤ κᾶιινλ ηξεῖο πξνϋπνζέζεηο ἀπό ἐκᾶο πξόο ηόλ ἑαπηό καο. Ὁ θαζέλαο 

ζά πξέπεη λά ἐξωηήζεη ηόλ ἑαπηό ηνπ. 

Ἐκπηζηεύνκαη ηόλ ἑαπηό κνπ ζηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό; Πηζηεύω ὅηη κπνξεῖ λά 

δώζεη ιύζε ζηά πξνβιήκαηά κνπ; 

Ἔρσ ἀπνδερζεῖ ὅηη εἶκαη θνξησκέλνο θαί θνπξαζκέλνο;  

Θέισ λά ἀπνζέζσ ηά βάξε κνπ, ζέισ λά μεθνπξαζηῶ; 

Τό ζέκα δέλ εἶλαη, ἄλ ὁ Ἰεζνῦο κπνξεῖ λά κέ μεθνπξάζεη, ἀιιά ἄλ ἐγώ ζέιω λά 

πάω ζηόλ Ἰεζνῦ, γηά λά κέ μεθνπξάζεη. 

Ὁ ιόγνο ηνῦ Ἰεζνῦ, «Δεῦηε πρός κε πάληες οἱ θοπηῶληες θαί 

πεθορηηζκέλοη θαγώ ἀλαπαύζω ὑκᾶς»  ἔρεη δύν ζθέιε: Σηό πξῶην ὑπάξρεη ἡ 

δηαπίζησζε ὅηη εἴκαζηε ηαιαίπωξνη θαί ὑπάξρεη θαί ἡ θιήζε ηνῦ Ἰεζνῦ πξόο ηόλ 

θαζέλα θαί ζηό δεύηεξν ὑπάξρεη ὁ ζθνπόο, γηά ηόλ ὁπνῖν ζά πάω πξόο ηόλ 

Ἰεζνῦ. 

κεῖο ζπλήζωο ἀπνδερόκαζηε ηή δηαπίζηωζε ὅηη εἴκαζηε ηαιαίπωξνη, 

δηζηάδνπκε λά ἀπνδερζνῦκε ηήλ θιήζε ηνῦ Ἰεζνῦ, ἀιιά, δπζηπρῶο, δέλ ἔρνπκε ηή 

δηάζεζε λά δερζνῦκε ηή βνήζεηα, ηήλ ἀλάπαπζε πνύ κᾶο πξνζθέξεη ὁ Ἰεζνῦο. Θά 

κπνξνῦζα λά ραξαθηεξίζω ηή ζηάζε αὐηή ὡο ἀλόεηε θαί παξάινγε. Γἶκαη 

θνπξαζκέλνο, κέ θαιεῖ θάπνηνο λά κέ μεθνπξάζεη θη ἐγώ δέλ πεγαίλω; Ἤ δέλ 

θαηάιαβα θαιά ἤ εἶκαη ἄκπαινο.  

Θά ἤζεια λά κείλω γηά ιίγν ζηόλ δηζηαγκό πνύ δηαθαηέρεη πνιινύο λά 

πιεζηάζνπλ ηνλ Υξηζηό. Δηεξωηῶληαη, «Πνηόο εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο;» «Πνῦ 



εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο;» «Γηαηί κνῦ πξνηείλεη ηήλ ἀλάπαπζε;» «Πῶο ζά κνῦ ηή 

δώζεη ηήλ ἀλάπαπζε;»  

Ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη ὁ Θεόο πνύ ἔγηλε ἄλζξωπνο. Γἶλαη 

Θεάλζξωπνο. Ὡο Θεάλζξωπνο, ινηπόλ, εἶλαη παληαρνῦ παξώλ. Ὅκωο κπνξῶ λά 

ηόλ ζπλαληήζω κόλν ζηόλ ρῶξν ηῆο θθιεζίαο. Ἡ θθιεζία εἶλαη ηό Σῶκα ηνπ. 

Γἶλαη ηό ζύλνιν ηῶλ ἀλζξώπωλ πνύ βαπηίζηεθαλ ζηό ὄλνκα ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ 

Θενῦ. Γἶλαη ηό ζύλνιν ηῶλ Ἁγίωλ Ἀγγέιωλ, πνύ ὑκλνῦλ ηόλ Ἅγην Τξηαδηθό Θεό θαί 

ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό. Ἡ θθιεζία εἶλαη ὁ Ἅγηνο Τξηαδηθόο Θεόο καδί κέ ὅια ηά ινγηθά 

ὄληα, ἀθόκε θαί ηήλ θηίζε ὁιόθιεξε. Ἡ Ἐθθιεζία εἶλαη ὁ Θεάλζξσπνο Ἰεζνῦο 

Υξηζηόο παξαηεηλόκελνο εἰο ηνύο αἰῶλαο.  

Σηήλ θθιεζία εἰζέξρνκαη θαί παξακέλω δηά ηῶλ Ἁγίωλ κπζηεξίωλ ηεο. 

Γἰζέξρνκαη κέ ηό Ἅγην Βάπηηζκα, κπνιηάδνκαη, ἐλζωκαηώλνκαη ζηήλ θθιεζία, 

ζηό Σῶκα ηνῦ Χξηζηνῦ, γίλνκαη θαί ἐγώ θθιεζία, γίλνκαη ζεάλζξωπνο, 

κεηακνξθώλνκαη, ἁγηάδνκαη, ρξηζηνπνηνῦκαη, ηξηαδνπνηνῦκαη, ζώδνκαη. Μέζα 

ζηήλ Ἐθθιεζία, ὄληαο κέινο ηνῦ Σώκαηνο ηνῦ Χξηζηνῦ, κπνξῶ λά ηξώγσ θαί 

λά πίλσ ηό ῶκα θαί ηό Αἷκα ηνῦ Υξηζηνῦ, θαί λά γίλνκαη θη ἐγώ ἕλα κέ ηόλ 

Χξηζηό, ζύκθωλα κέ ηόλ ιόγν ηνπ, «ὁ ηρώγωλ κοσ ηό Σῶκα θαί πίλωλ κοσ ηό 

Αἷκα, ἐλ ἐκοί κέλεη θαγώ ἐλ αὐηῶ» θαί «ἔτεη δωήλ αἰώληολ». (Ἰω. Ση΄ 54 - 56) 

Ὅιν αὐηό εἶλαη ηό κπζηήξην ηῆο Θείαο Γὐραξηζηίαο, πνύ εἶλαη θαί κέζνλ θαί 

ζθνπόο. Μέζνλ, γηά λά κπνξέζω λά παξακείλω δωληαλό θύηηαξν ζηό Σῶκα ηῆο 

θθιεζίαο θαί ζθνπόο, γηά λά γίλω θθιεζία, λά ρξηζηνπνηεζῶ, λά ζεωζῶ, λά 

θζάζω ζηό «θαζ’ ὁκοίωζηλ», γηά ηό ὁπνῖν εἶκαη πιαζκέλνο ἀπό ηόλ Ἅγην 

Τξηαδηθό Θεό. Ἡ πνξεία κνπ πξόο ηό «θαζ’ ὁκοίωζηλ» εἶλαη αὐηό, πνύ ὁ Ἰεζνῦο 

Χξηζηόο ὀλνκάδεη «ἀλάπασζε». Δειαδή, θαιώληαο καο ὁ Ἰεζνῦο λά κᾶο δώζεη 

ηήλ ἀλάπαπζε εἶλαη ζάλ λά κᾶο ὑπελζπκίδεη ὅηη εἴκαζηε δεκηνπξγεκέλνη «θαη’ 

εἰθόλα Θεοῦ» θαί πξέπεη λά πνξεπζνῦκε πξόο ηό «θαζ’ ὁκοίωζηλ Θεοῦ». Γηά λά 

ἐπηηύρεη, ινηπόλ, θάπνηνο ηό «θαζ’ ὁκοίωζηλ», κπνξεῖ λά ηό ἐπηηύρεη κόλνλ δηά 

ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, κόλν δηά ηῆο θθιεζίαο, κόλν δηά ηῶλ Ἁγίωλ κπζηεξίωλ ηεο. 

Γη’ αὐηό εἶπα ζηήλ ἀξρή ὅηη, ὁ ιόγνο ηνῦ Χξηζηνῦ «Δεῦηε πρός κε πάληες οἱ 

θοπηῶληες θαί πεθορηηζκέλοη θαγώ ἀλαπαύζω ὑκᾶς» εἶλαη παξεγνξεηηθόο θαί 

ἐλζαξξπληηθόο, ἐπεηδή δηά ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ἐπηηπγράλω ηόλ ζθνπό ηῆο 

ὑπάξμεώο κνπ, ζενπνηνῦκαη, ζώδνκαη. Ὁ Ἰεζνῦο εἶλαη «ἡ ὁδός, ἡ ἀιήζεηα θαί ἡ 

δωή». (Ἰωάλ. ΙΔ΄ 6) Ὁ Ἰεζνῦο εἶλαη ὁ δεκηνπξγόο καο, ὁ ζθνπόο ηῆο ὑπάξμεώο 

καο θαί ὁ δξόκνο πνύ ζά βαδίζνπκε!    

Γη’ αὐηό θαί εἶπα ὅηη, δέλ ζέηεη θαλέλαλ πεξηνξηζκό ἤ πξνϋπόζεζε. Ἁπιῶο 

πίζηε ζηό πξόζσπό ηνπ, ὁκνινγία ηῆο ἀπνηπρίαο καο θαί ζέιεζε λά 

ἀλαπαπζνῦκε, λά ζσζνῦκε. 

Ὅηαλ ὁ Χξηζηόο κᾶο θαιεῖ, γλωξίδεη πνιύ θαιά πνηνί εἴκαζηε θαί γη’ αὐηό 

κᾶο ιέγεη: «Ἐιᾶηε ὅπως εἶζηε». Αὐηό δηαθαίλεηαη ζέ ὁιόθιεξε ηήλ Ἁγία Γξαθή. 

Δέρζεθε ηόλ ἄζωην πἱό, ὅπσο ἦηαλ. Ἄθεζε ηήλ αἱκνξξννῦζα λά ηόλ πηάζεη, 

ὅπσο ἦηαλ. Πιεζίαζε ηή κνηραιίδα, ὅπσο ἦηαλ, θαί εἶπε: «ὁ ἀλακάρηεηος 

πρῶηος ηόλ ιίζολ βαιέηω». Σπλνκίιεζε κέ ηήλ Σακαξείηηδα, ὅπσο ἦηαλ, κέ 



πξνεγνύκελνπο ἕμη ἄλδξεο. Σηακάηεζε θάηω ἀπό ηήλ ζπθνκνπξηά, γηά λά κηιήζεη 

κέ ηόλ Δαθραῖν, ὅπσο ἦηαλ. Θά κπνξνύζακε λά ἀλαθέξνπκε ἑθαηνκκύξηα 

πεξηπηώζεηο ζ’ ὅιε ηή δηάξθεηα ηῆο ἀλζξώπηλεο ἱζηνξίαο. 

Ὅηαλ, θάπνηε, νἱ Φαξηζαῖνη θαηεγόξεζαλ ηόλ Χξηζηό, «γηαηί πιεζηάδεη, 

ζσληρώγεη, ζσλοκηιεῖ κέ ἁκαρηωιούς», ἐθεῖλνο ηνύο ἀπάληεζε: «Οὐθ ἐιήισζα 

θαιέζαη δηθαίοσς ἀιιά ἁκαρηωιούς εἰς κεηάλοηαλ». (Λνπθ. Γ΄ 32) Ὁ Χξηζηόο, 

γλωξίδνληαο ηήλ νἰθηξή θαηάζηαζε ηῆο ἀλζξωπόηεηαο, ἦιζε γηά λά πιεζηάζεη θαί 

λά ζώζεη ἐκᾶο ηνύο ἁκαξηωινύο. Ὅινη ἔρνπκε ἀλάγθε ηῆο ζωηεξίαο. Καί γη’ αὐηό 

κᾶο θαιεῖ λά ηόλ πιεζηάζνπκε, ὅπσο εἴκαζηε! ἁκαξησινί! 

Ὅκωο νἱ θξάζεηο ηνπ δέλ ζηακαηνῦλ ζηό «ἐιᾶηε ὅπως εἶζηε». Σπλερίδνπλ 

κέ ηόλ ιόγν, γηά ηόλ ὁπνῖν κᾶο πξνζθαιεῖ. Ἐιᾶηε «γηά λά ζᾶς ἀλαπαύζω», «λά 

ζᾶς ζώζω». Ἦιζα «λά θαιέζω ἁκαρηωιούς ζέ κεηάλοηα». ᾶο δέρνκαη ὅπσο 

εἶζηε, ζέισ, ὅκσο, λά κεηαλνήζεηε, λά ἀιιάμεηε ζθέςε θαί δσή, λά 

θαζαξηζζεῖηε, λά κέλεηε πάληνηε καδί κνπ ἔηζη, θαζαξνί, ἅγηνη, ζενί, ζηήλ 

ἀπέξαληε αἰσληόηεηα! 

Πνηόο ἄξξσζηνο, ἄξαγε, πεγαίλεη ζηό γηαηξό ἤ ζηό λνζνθνκεῖν θαί ζέιεη λά 

ζπλερίζεη λά παξακέλεη ἄξξωζηνο; Πνηόο θησρόο πεγαίλεη ζηόλ πινύζην θαί 

ζέιεη λά παξακέλεη θηωρόο; Πνηόο ἀγξάκκαηνο πεγαίλεη ζηό ζρνιεῖν θαί δέλ 

ζέιεη λά κάζεη γξάκκαηα; Πεγαίλνπκε ἄξξωζηνη γηά λά γηαηξεπζνῦκε. Πεγαίλνπκε 

πηωρνί γηά λά πινπηίζνπκε. Πεγαίλνπκε ἀκόξθωηνη γηά λά κνξθωζνῦκε. 

Πεγαίλνπκε ὅπσο εἴκαζηε, ἀιιά γηά λά ἀιιάμνπκε. 

Ὅηαλ πεγαίλνπκε ζηό Υξηζηό, ζηήλ Ἐθθιεζία, ζά πᾶκε ὅπσο εἴκαζηε, 

κέ ζθνπό, ὅκσο, λά ἀιιάμνπκε, λά δηνξζσζνῦκε, λά ζσζνῦκε. Ἄλ ζέινπκε λά 

πᾶκε ὅπωο εἴκαζηε θαί λά παξακείλνπκε ὅπωο εἴκαζηε, αὐηό κήπωο δέλ ζηέθεη 

ινγηθά; Τόηε, γηά πνηόλ ιόγν πεγαίλω; Μήπωο αὐηό εἶλαη κία πξόθιεζε; Μήπωο 

ὑπάξρεη θάπνην πξόβιεκα; Μήπωο ζέιω λά δηνξζώζω ηόλ Θεό, ὥζηε λά κήλ 

θάλω αὐηά πνύ θεῖλνο ζέιεη ἀιιά ὁ Θεόο λά ἀπνδερζεῖ αὐηά πνύ ἐγώ ἐπηζπκῶ; 

Αὐηό ὅκωο εἶλαη παξαινγηζκόο θαί ἐγωηζκόο θαί ὑπεξεθάλεηα.  

Ὅκωο, ἀγαπεηνί κνπ, ὁ Θεόο κᾶο θαιεῖ γηά λά κᾶο ζώζεη. Καί ὅζνη 

πιεζηάδνπλ ηόλ Θεό, ηόλ πιεζηάδνπλ γηά λά ζσζνῦλ, ὑπαθνύνληαο ηό 

ζέιεκά ηνπ. 

Ὁ Κύξηνο Ἰεζνῦο Χξηζηόο ἔθαλε ηό κεγάιν βῆκα! Νά ἔιζεη ζηόλ θόζκν, λά 

πιεζηάζεη ηόλ πεζκέλν, ηόλ πιεγωκέλν, ηόλ θνπξαζκέλν ἄλζξωπν θαί λά ηνῦ 

δώζεη ηήλ ἀλάπαπζε, ηή ιύηξωζε, ηή ζωηεξία. 

κεῖο, ἄο ηόλ πιεζηάζνπκε «ὅπσο εἴκαζηε» θαί ἄο κείλνπκε θνληά ηνπ 

«ὅπσο ζέιεη λά εἴκαζηε». 

Μέ πνιιή ἀγάπε θαί ἐλδηαθέξνλ πξόο ὅινπο 

ὁ πξωηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ 

 

 

 

 


