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Κάποτε ρώτησαν το Χριστό, πώς μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει αυτό που θέλει στη ζωή του, σε σχέση με το 
Θεό. Ο Χριστός απάντησε λέγοντας μία παραβολή, για να τους δείξει πόσο σημαντικό είναι να προσεύχονται 
πάντα και να μην αποθαρρύνονται. Σε μια πόλη, έλεγε, υπήρχε ένας δικαστής, που ούτε το Θεό φοβόταν ούτε σε 
άνθρωπο έδινε σημασία. Ήταν και μια χήρα στην πόλη εκείνη, που ερχόταν σ'  αυτόν και του έλεγε: «Κάποιος με 
αδικεί. Σε παρακαλώ, τιμώρησέ τον και δώσε μου το δίκιο μου». Mα εκείνος αρχικά δεν έδωσε σημασία. Η χήρα 
όμως συνεχώς ερχόταν και τον ενοχλούσε. Τότε είπε μέσα του: «Αν και δε φοβάμαι το Θεό κι ούτε δίνω σημασία σε 
άνθρωπο, ωστόσο, επειδή η χήρα αυτή μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της, για να μη με στενοχωρεί με 
τους ατέλειωτους ερχομούς της». Και έβγαλε απόφαση, με την οποία η χήρα δικαιώθηκε και τιμωρήθηκε εκείνος 
που την αδικούσε. 

Kαι συνέχισε ο Kύριος: «Δώστε προσοχή σ' αυτό που λέει ο άδικος δικαστής! Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να 

μην κρίνει ο Θεός και να μην αποδώσει το δίκιο των εκλεκτών του, που κράζουν σ'  αυτόν μέρα και νύχτα και τους 

ακούει υπομονετικά; Σας λέω πως θα κρίνει και θα αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Το ερώτημα όμως που 

απευθύνω σε όλους εσάς είναι, αν θα υπάρχει πίστη, όταν ο Υιός του Ανθρώπου έρθει να κρίνει τον κόσμο, όταν 

δηλαδή θα αποδοθεί η Δικαιοσύνη του Θεού με τη Δευτέρα Παρουσία Του;

Πώς μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει αυτό που θέλει: Στη ζωή μας βάζουμε μικρότερους ή μεγαλύτερους 
στόχους. Όταν είμαστε μικρότεροι, οι στόχοι μας είναι να είμαστε καλοί στα μαθήματά μας, να έχουμε ελεύθερο 
χρόνο και να μπορούμε να τον χαρούμε παίζοντας, να έχουμε φίλους και παρέες και να χαιρόμαστε χωρίς να 
μαλώνουμε και χωρίς να κάνουμε ζαβολιές στα παιχνίδια μας. Όταν μεγαλώνουμε, οι στόχοι μας έχουν να κάνουν 
με την πρόοδό μας στη ζωή και το πόσο αποδεκτοί γινόμαστε από τους άλλους, πόσο δηλαδή αγαπιόμαστε από 
εκείνους. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι στόχοι, που έχουν να κάνουν με την υγεία, με το πόσο καλά είναι οι γονείς 
μας μεταξύ τους, με τους πιο ηλικιωμένους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που θέλουμε να είναι μαζί μας 
πολλά χρόνια. Για όλους αυτούς τους στόχους, χρειάζεται και εμείς να καταβάλουμε κόπο, να παλέψουμε, να 
διαβάσουμε, να εργαστούμε, αλλά και να υπολογίσουμε το Θεό, δηλαδή να προσευχηθούμε σ'  Εκείνον για ό,τι 
μας χρειάζεται και να αναρωτηθούμε αν θα μας ωφελήσει στη ζωή μας. 

Ο δικαστής και η χήρα: Η χήρα γυναίκα δεν είχε κανέναν να τη βοηθήσει, όταν κάποιος την αδίκησε. Γι'  αυτό 
και πήγε στο δικαστή. Εκείνος όμως ήταν άδικος άνθρωπος και δεν τον ενδιέφερε ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι. Αν 
ήθελε ή αν κάποιος τον πλήρωνε, του έδινε δίκιο. Η χήρα δεν είχε χρήματα για να τον πληρώσει. Το μόνο που 
έκανε ήταν να τον ενοχλεί συνέχεια. Και τελικά, εκείνος υποχώρησε στο δίκιο της χήρας, γιατί δεν άντεχε άλλο να 
έρχεται και να τον ενοχλεί.  

Το δίκιο των εκλεκτών Του: Αν ένας άδικος άνθρωπος δεν άντεξε την επιμονή ενός άλλου, πόσο μάλλον ο 
Θεός, που είναι δίκαιος, ακούει και βλέπει, όταν επιμένουμε. Όταν απευθυνόμαστε σ'  Αυτόν για οποιοδήποτε 
ζήτημά μας, τότε ακούει την προσευχή μας, ιδίως όταν είναι για το συμφέρον μας. Τούτο όμως χρειάζεται πίστη και 
διάθεση επιμονής. Παράλληλα, κάτι τέτοιο χρειάζεται και σε κάθε στόχο μας. Να πιστεύουμε σ'  αυτόν και να 
επιμένουμε. Να μην απογοητευόμαστε, να μην τα παρατάμε  και τότε θα πετύχουμε. 

Αν θα υπάρχει πίστη: Ο Χριστός βλέπει την επιμονή μας. Αναρωτιέται όμως αν έχουμε αρκετή πίστη, ώστε 

να παλέψουμε γι'  αυτό που θέλουμε. Αυτό χρειάζεται και σε κάθε σκοπό της ζωής μας. Να επιμένουμε. Να 

βάζουμε τα δυνατά μας, ιδίως αν ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, αν νομίζουμε ότι θα είναι για το αληθινό μας καλό, και 

όχι για να περάσουμε καλά, κάνοντας κακό στους άλλους. Αυτό γίνεται και στις παρέες μας, στα μαθήματά μας, 

στις σχέσεις μας με τους γονείς μας. Αν έχουμε δίκιο, να επιμένουμε. Αν όχι, να είμαστε ταπεινοί και να κάνουμε 

πίσω. Και αν έχουμε δίκιο, να προσευχόμαστε στο Θεό να μας στηρίζει. Και εκείνος θα μας ακούσει. Πάντως, 

χωρίς επιμονή, είναι δύσκολο να προοδεύσουμε. Η επιμονή μας χρειάζεται να υπάρχει και στο να προοδεύσουμε 

στην καλοσύνη και την αρετή. Αν διαπιστώνουμε, ότι κάπου κάνουμε λάθη, π. χ. λέμε ψέματα, χρειάζεται να 

αλλάζουμε στάση και να επιμένουμε στην αλήθεια, για να προοδεύσουμε και στο δρόμο του Θεού.

Να μάθουμε να επιμένουμε στη ζωή μας για το καλό, την αγάπη, την πρόοδο και 
τη σχέση μας με το Χριστό.



Βρείτε τις 5 ανάποδες λέξεις που κρύβονται 

στον πίνακα (από το τέλος προς την αρχή).

Να ζωγραφίσετε το Χριστό που επιμένει 

έξω από την πόρτα της καρδιάς μας

Βρείτε τις 7 διαφορές!

 Κ Ε Α Ο Η Τ Λ Ρ Κ Η 

Μ Ν Ρ Ι Ν Ο Σ Ι Π Τ 

Α Ε Η Κ Ρ Ε Ο Σ Ε Σ 

Ε Ν Χ Ι Ι Β Ι Ο Χ Ι 

Φ Ω Β Δ Κ Ν Υ Γ Ρ Π 

Ρ Η Χ Υ Ε Σ Ο Ρ Π Ε 
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