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Ο δρόμος προς τη σωτηρία είναι δύσκολος και χρειάζεται καθημερινό αγώνα 
απέναντι στα θέλω και τις επιθυμίες μας, για να βρούμε και να

 ζήσουμε την αρετή που θέλει ο Χριστός.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

 Χριστός, καθώς περνούσε μέσα από διάφορες πόλεις και χωριά στο δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα, 

δίδασκε το λόγο του Θεού. Του είπε τότε κάποιος: «Κύριε, είναι άραγε λίγοι αυτοί που σώζονται;» Κι Οεκείνος του απάντησε: «Να αγωνίζεστε να εισέλθετε από τη στενή πύλη, γιατί πολλοί θα ζητήσουν να 

μπουν και δε θα μπορέσουν. Όταν σηκωθεί ο οικοδεσπότης και μανταλώσει την πύλη και αρχίσετε να στέκεστε έξω 

και να χτυπάτε την πόρτα φωνάζοντας: “Κύριε, άνοιξέ μας”, τότε θα αποκριθεί και θα σας πει: “Δεν σας ξέρω από 

πού είστε”. Τότε θα αρχίσετε να λέτε: “Φάγαμε μπροστά σου και ήπιαμε και δίδαξες στις πλατείες μας”.  Αλλά θα σας 

πει: “Δεν σας ξέρω από πού είστε. Σταθείτε μακριά από εμένα όλοι οι εργάτες του κακού”. 

Ο τόπος στον οποίο θα ζείτε κατόπιν, δεν θα έχει χαρά, αλλά πόνο και αγωνία. Επειδή στον κόσμο αυτό 

ζήσατε την πλατιά πύλη, αυτή της ζωής της αμαρτίας που είναι εύκολη και δε θέλει κόπο, τότε εκεί θα βλέπετε τον 

Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες μέσα στη βασιλεία του Θεού, και εσείς δεν θα 

μπορείτε να μπείτε μέσα. Και θα έρθουν άνθρωποι από ανατολικά και δυτικά και από βορρά και νότο και θα 

καθίσουν για να φάνε μέσα στη βασιλεία του Θεού. Πραγματικά, υπάρχουν τελευταίοι που θα γίνουν πρώτοι, και 

πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι».

Και συμπλήρωσε ο Χριστός: «Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρος ο 

δρόμος που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν απ' αυτόν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτος δυσκολίες ο δρόμος 

που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι αυτοί που τον βρίσκουν».

Η στενή πύλη: Η πόρτα που ανοίγει τη Βασιλεία του Θεού είναι στενή. Είναι δύσκολο δηλαδή να περάσουν 
πολλοί. Είναι δρόμος με δυσκολίες αυτός που οδηγεί κοντά στο Χριστό και θέλει κόπο για να τον ανέβουμε. 
Χρειάζεται καθημερινός αγώνας απέναντι στους πειρασμούς της ζωής και να προσπαθούμε να ακολουθούμε το 
λόγο του Θεού. Πειρασμοί είναι το κακό, είναι η έλλειψη αγάπης για το συνάνθρωπο, είναι το ψέμα, είναι η αδικία, 
είναι η διάθεση να κάνουμε πράξη μόνο αυτό που μας ευχαριστεί, χωρίς να προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας.
Σταθείτε μακριά από εμένα όλοι οι εργάτες του κακού: Ο Θεός μάς έκανε ελεύθερους να επιλέξουμε αν 
θέλουμε να τον ακολουθήσουμε ή όχι. Μας έδωσε συνείδηση για να γνωρίζουμε τι είναι κακό και τι καλό και μας 
άφησε την επιλογή να διαλέγουμε εμείς τι από τα δυο θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Λέει, όμως, ο Χριστός για 
όσους διάλεξαν να ζήσουν χωρίς αγάπη, ότι και Εκείνος δεν θα τους δεχτεί κοντά του όταν θα έρθει η ημέρα της 
Κρίσης. 
Και θα έρθουν από ανατολικά και δυτικά και από βορρά και νότο και θα καθίσουν: Η αγάπη του Θεού είναι 
οικουμενική. Δεν περιορίζεται σε ένα λαό ή σε μια φυλή. Για το Θεό όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Έτσι, όταν θα 
έλθει η ώρα της Βασιλείας των Ουρανών, θα έχουν δικαίωμα να μπουν όσοι έζησαν σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού, από όποιο μέρος της γης κι αν προέρχονται.
Υπάρχουν τελευταίοι που θα γίνουν πρώτοι, και πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι: Όσοι κατάφεραν να είναι 
πρώτοι στην επίγεια ζωή, να έχουν δηλαδή εξουσία, χρήματα και υλικά αγαθά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι 
πρώτοι και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός δεν θα κρίνει με βάση τη δύναμη που καταφέραμε να 
αποκτήσουμε στη γη, δεν τον ενδιαφέρει αν κάποιος έζησε φτωχά έχοντας λίγα αγαθά. Η δικαιοσύνη του Θεού 
έχει άλλα κριτήρια και πρώτος θα σωθεί εκείνος που αγωνίσθηκε με αγάπη στη ζωή του, ενώ εκείνος που 
απολάμβανε την εξουσία στη γη, καλύπτοντας όλες τους τις επιθυμίες και τα πάθη χωρίς να νοιάζεται για τους 
άλλους, θα μείνει τελευταίος. 
Μπείτε από τη στενή πύλη: Για μάς, που είμαστε παιδιά, αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε, ότι ο 
δρόμος της αρετής είναι ένας δρόμος δύσκολος, αλλά ωραίος. Δύσκολος, γιατί το να κάνεις το κακό είναι εύκολο. 
Το να κάνεις όμως το καλό, θέλει να νικήσεις λίγο ή πολύ τον εαυτό σου. Μάλιστα, οι άλλοι, οι συμμαθητές μας, 
όσοι είναι κοντά μας, άμα κάνουμε το καλό και αγωνιζόμαστε για την αρετή, μπορεί να μας κοροϊδέψουν. Εμείς, αν 
αγαπούμε το Χριστό και χαιρόμαστε τη ζωή της Εκκλησίας, τρώμε δηλαδή στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, 
που σ' αυτόν τον κόσμο είναι η Θεία Λειτουργία, τότε ο αγώνας της αρετής θα μας δίνει τη χαρά.



Βρείτε τις 8 λέξεις που αναφέρονται στην ιστορία μας!

Βρείτε τις 7 διαφορές!!!

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Ο Σ Π Χ Ρ Ε Ι 
Α Ξ Ξ Ω Ν Α Ρ Ε Τ Η Ε Τ Γ Σ 
Σ Φ Π Υ Λ Η Ι Η Λ Ρ Π Θ Υ Α 
Α Δ Ψ Μ Ρ Τ Π Ι Ι Α Ο Ε Ν Α 
Γ Ι Α Β Ρ Α Α Μ Σ Η Χ Ο Α Κ 
Ο Ι Κ Ο Δ Ε Σ Π Ο Τ Η Σ Ι Ι 
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