
ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΛΙΨΕΙΣ
Νουθεσίες Γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτη

Ἐπειδὴ εἶδα τὸν πόνον τῆς ψυχῆς σου, ἀναγκάζομαι νὰ σοῦ γράψω 
αὐτὸ μου τὸ γράμμα.

Ὁ Χριστὸς λέγει: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψεις ἔξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε· ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσμον». Γνωρίζεις πολὺ καλὰ, ὅτι αὐτή ἡ ζωὴ εἶναι 
πρόσκαιρος. Ὅλοι μας βλέπομεν, ὅτι ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου φεύγομεν· 
καὶ αὐτὸ τὸ βλέπομεν φανερά, καὶ τὸ αἰσθανόμεθα μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς 
ψυχῆς μας, ὅταν πηγαίνωμε στὶς κηδεῖες. Πόσον πρόσκαιροι εἴμεθα, πῶς 
ὅλα εἶναι μάταια καὶ ψεύτικα, καὶ πολὺ περισσότερον, ὅταν ὁ νεκρὸς εἶναι 
συγγενής μας.

«Ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης». Καὶ ποῦ πᾶμε; Ἐκεῖ 
βεβαίως ποὺ ἑτοιμάσαμε μὲ τὰ ἔργα μας. Δὲν πρόκειται ἐδῶ νὰ ζήσωμε 
αἰώνια. Ἐκεῖ στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ ζήσωμε παντοτεινά, χωρὶς νὰ 
ἀποθνήσκωμε, καὶ μακάριοι θὰ εἴμεθα, ἐὰν ζοῦμε χωρὶς θλίψεις καὶ 
βάσανα, καθὼς περνᾶμε σ᾽αὐτὴν τὴν ζωή.

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα· πῶς νὰ ζήσωμεν σ᾽αὐτὴν τὴν ζωή; Τὶ 
πρέπει νὰ κάνωμε, ποῖον δρόμον ν᾽ἀκολουθήσωμεν ἵνα χαροῦμε ἐκεῖ; Ἐδῶ 
μὲν ὀλίγον, ἐκεῖ δὲ ἀτελείωτα;

Ὅλοι μας, ἄλλος πολὺ καὶ ἄλλος ὁλίγον, προσπαθοῦμεν νὰ 
εὐαρεστήσωμεν τὸν Θεόν, ἵνα ἀξιωθοῦμε τῆς καλῆς ἄλλης ζωῆς. «Καλὸν 
παράδεισον» ὅπως λέμε λαϊκῶς. Ὁ καθένας μας διαλέγει ἕνα δρόμον, 
ὅποιον αὐτὸς νομίζει καλόν, ὅτι θὰ πετύχη αὐτὸν τὸν παράδεισον. Καὶ 
αὐτός ὀ δρόμος βέβαια δὲν εἶναι χωρὶς ἀγκάθια καὶ φείδια.

Οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων ἀναπαύτηκε σ᾽αὐτὸν τὸν δρόμον, σ᾽αὐτὴν τὴν 
ζωήν. Ὅπου κι᾽ἂν στρέψης τὸ βλέμμα σου, ὅπου κι᾽ἂν γυρίσης τὸ αὐτί σου, 
παντοῦ θὰ ἀκούσεις πίκρες, καὶ βάσανα, καὶ ἀναστεναγμούς, Κι᾽Αὐτὸς ὁ 
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Χριστός, ἀνεβαίνοντας πρὸς τὸν Γολγοθὰ εἶπε: «Περίλυπος ἐστί ἡ ψυχή 
μου, ἕως θανάτου».

Πρέπει νὰ χύσουμε πολλὰ δάκρυα. Πρέπει νὰ πονέσει πολύ ἡ ψυχή 
μας, γιὰ νὰ κερδίσωμεν αὐτὸν τὸν σκοπόν μας, δηλαδὴ νὰ σώσουμε τὴν 
ψυχή μας. Παντοῦ ἡ Θεία Γραφὴ φωνάζει: «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»

Ἀλλὰ ἂς ἀφήσωμεν τοὺς ἄλλους δρόμους, καὶ ἂς ἀσχοληθῶμεν μὲ 
τὸν ἰδικόν σου τὸν δρόμον, διότι αὐτὸς μᾶς ἐνδιαφέρει. Ὁ δρόμος αὐτὸς 
ποὺ σοῦ καθώρισε ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ γεμᾶτος πίκρες καὶ βάσανα καὶ 
χολές, εἶναι ὁ ἄνδρας σου. Καὶ ὅμως αὐτὸς θὰ σώση ἐσένα, καὶ στὸ τέλος 
μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν βοήθεια, ἐσὺ αὐτόν.

Ὅταν ὑποφέρης μίαν θλίψιν ἀπὸ τὸν ἄνδρα σου, ἢ ἀπὸ ἄλλον 
ἄνθρωπον, τότε γνώριζε, ὅτι κάτι κέρδισες γιὰ τὴν ψυχήν σου. Ἡ θλίψις 
εἶναι ποὺ κερδίζει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὄχι ἡ χαρά. Ἡ χαρὰ ἐπιφυλάσσεται γιὰ 
τὴν ἄλλη ζωή. Πάντες οἱ ἅγιοι ἐν θλίψει ἐδοκιμάσθησαν, ἐὰν ἀγαπῶσι τὸν 
Θεόν, καὶ οὐχὶ οὐδέποτε ἐν χαρά.

«Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσσονται (αὔριο)». Πᾶρε ὅποιον 
Ἅγιον θέλεις, καὶ θὰ ἰδῆς πειραματικῶς, ὅτι ἡ θλίψις εἶναι ποὺ τὸν 
ἀνέδειξε Ἅγιον.

«Ἔπαρον τὰς θλίψεις, καὶ οὐδείς ὁ σωζώμενος», λέγουν οἱ ἅγιοι 
πατέρες. Καὶ ὅσον περισσότερες θλίψεις ὑπομένει κανείς, τόσον καὶ 
περισσότερον μισθὸν θὰ ἔχη. 

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν οἱ τύρρανοι, οὕτε καὶ μάρτυρες θὰ ἦσαν. Καὶ ὅσοι 
μὲν ἐβασανίσθησαν ὁλίγον, λέγονται μάρτυρες· ὅσει δὲ περισσότερον 
λέγονται μεγαλομάρτυρες.

Ὑπομονὴ λοιπόν, διότι μακάριοι ἐσμέν, ὅτι ἐν ἡμέραις καὶ ὥραις ἐν 
οἷς οὐκ οἴδαμεν, ἀφθάρτως στεφανούμεθα. 
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Θὰ μοῦ εἰπῆς ὅμως, ὅτι ἐγὼ πολλὰ βάσανα ἔχω. Κι ἐγὼ θὰ σοῦ εἰπῶ: 
«τόσο τὸ καλύτερο γιὰ τὴν ψυχή σου». Ὁ Θεὸς ποὺ σοῦ δίδει αὐτὰ τὰ 
βάσανα, γνωρίζει ὅτι τόσα βαστάζεις· εἰς τόσα ἀντέχει ἡ ψυχή σου. Ἐὰν 
σοῦ δώση περισσότερα θὰ πέσης, ἐὰν ὀλιγώτερα σὲ ἀδικεῖ. Σὲ ἀδικεῖ ἀπὸ 
αἰώνιον μισθόν, ἀπὸ αἰώνιον χαράν!!!

Ἐὰν ἔχης ἕνα χωράφι, δὲν θὰ τὸ ἔσπερνες ὅλο, ἀλλὰ τὸ μισό; Ἢ ἐὰν 
ἔχης 100,000, δὲν θὰ τὰ τόκιζες ὅλα, ἀλλὰ τὰ μισά; Ἔτσι εἶναι καὶ στὰ 
πνευματικά. Ἐφ᾽ὅσον ἡ ψυχή σου ἔχει 10 βαθμοὺς ἀρετή, 10 βαθμοὺς 
πειρασμοὺς θὰ σοῦ στείλη ὁ πανάγαθος Θεός. Ὅλο τὸ χωράφι τῆς ψυχῆς 
σου θὰ τὸ σπείρη.

Μὰ καὶ ποῖος δὲν θέλει χαράν; Ναὶ ἀλλὰ τὴν χαράν αἱ θλίψεις τὴν 
γεννοῦν. Ὁ ἀμπελουργὸς κλαδεύει τὸ κλῆμα καὶ αὐτὸ πονάει, δακρύζει, 
κλαίει ἀπὸ τὸν πόνον του. Ἀλλά, ὁ ἀμπελουργὸς δὲν τὸ κλαδεύει ἵνα τὸ 
ξεπατώση, ἀλλὰ ἵνα κάνη καρπόν. Ἐὰν τὸ ἀφήσει ἀκλάδευτο 2-3 χρόνια, 
πάει τὸ κλῆμα, χάλασε, εἶναι πλέον γιὰ τὴν φωτιά.

Τώρα ὅμως τὸ ἔφερε ἡ ὥρα, θὰ σοῦ κάνω καὶ μίαν μικρὰν 
ἐξομολόγησιν. Ἀφ᾽ὅτου ἦρθα καλόγηρος (τὸ 1933), μόνον τρία χρόνια εἶδα 
εὐτυχία στὸν ἑαυτόν μου. Καὶ τόση εὐτυχία ποὺ εἶπα, ὅτι ἄλλος ἄνθρωπος 
σὰν κι᾽ἐμένα εὐτυχής, σ᾽αὐτὴν τὴν ζωὴν δὲν ὑπάρχει. Ὁ εὐτυχέστερος 
ἄνθρωπος τοῦ κόσμου ἐγὼ εἶμαι εἶπα. Τὰ δὲ ἄλλα χρόνια, εἶμαι πνιγμένος 
στὰς θλίψεις. Ποὺ ἔφθασα στὸ σημεῖον νὰ εἰπῶ, ὅτι ἄλλος ἄνθρωπος σὰν 
κι᾽ἐμένα δυστυχής, δυστυχέστερος μου, δὲν ὑπάρχει. Πολλὲς φορὲς εἶπα 
ὅτι «ὁ Θεὸς μὲ ἐγκατέλειψε». Ἡ δὲ πείρα, ἡ φαρμακερὴ πείρα μὲ ἔμαθε, 
οὔτε στὸ ἕνα νὰ χαίρομαι ὑπερβολικά, καὶ νὰ τὸ ρίχνω ἔξω, οὔτε πάλι στὸ 
ἄλλο νὰ ἀπελπίζωμαι καὶ νὰ ἀπογοητεύωμαι. Γνωρίζει ὁ Θεὸς τὶ κάνει. 
Θέλει νὰ μὲ σώση.

Θάρρος λοιπὸν καὶ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας βοηθός. Πόσες φορές ὁ 
διδάσκαλός μας ὁ μακαρίτης Γέροντας Ἰωσὴφ μᾶς εἶπε ὅτι «ἡ ζωή μου 
ὅλη, ἦτο ἕνα μαρτύριον». 
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