
Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, σ᾽ αὐτὴ τὴ ζωὴ ζη-
τοῦν ἕνα πρᾶγμα· τὴν εὐτυχία. Ἐν τού-

τοις ἡ εὐτυχία εἶνε πουλὶ ἄπιαστο. Τὸ κυνη-
γοῦν, μὰ δὲν πιάνεται.

Ἂς πᾶμε νὰ ρωτήσουμε κάθε ἄνθρωπο, εἶ -
νε εὐτυχής; Μπαίνω σὲ μιὰ καλύβα κι ἀκούω·
«Πεινῶ…». Μπαίνω στὰ μεγάλα σπίτια μὲ τὶς
ἀ νέσεις, κι ἀκούω ἕναν ἄρρωστο νὰ μοῦ λέῃ·
«Που λῶ τὸ παλάτι, δός μου τὴν ὑγειά μου.
Προτι μῶ νὰ κατοικῶ σὲ τσαντίρι, παρὰ νὰ πά-
σχω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἀρρώστια…». Φεύγω ἀπὸ
᾿κεῖ, συναν τῶ στὸ δρόμο ἕναν καὶ μοῦ λέει·
«Στενοχωριέμαι· σπίτι δὲν ἔφτειαξα, οἰκογέ-
νεια δὲν ἔ χω, ὁλομόναχος εἶμαι, σύντροφο
ζητάω, δυσ  τυχισμένος εἶμαι…». Συναντῶ πα-
ρακάτω κάποιον ἄλ λο ποὺ εἶνε παντρεμένος,
καὶ τὸν ρωτῶ· Εἶ σαι εὐτυχισμένος; Μοῦ λέει·
«Καταραμένη ἡ μέρα ποὺ παντρεύτηκα. Κό-
λασι ἔ χω μέσα στὸ σπίτι…». Συναντῶ κάποιο
ἀν τρόγυνο ποὺ δὲν ἔχει παιδιὰ κι ἀναστενά-
ζει. Συναντῶ ἕναν ἄλλο ποὺ ἔχει παιδιά, ἀλλὰ
κλαίει γιατὶ τὰ παιδιά του κάθε μέρα τὸν πο-
τίζουν φαρμάκι…

Ποῦ νὰ πάω; Στὰ ἐργοστάσια ἀναστενά-
ζουν οἱ ἐργάτες, στὰ καράβια ὑποφέρουν οἱ
ναυτικοί, στὰ νοσοκομεῖα βογγοῦν οἱ ἄρρω-
στοι… Ὅποιον ἄνθρωπο κι ἂν βρῶ, ὁπουδή-
ποτε κι ἂν πάω, συναντῶ μιὰ δυστυχία ἀπε-
ρίγραπτη, ἕνα πόνο καὶ μιὰ θλῖψι ἀφόρητη.

Λένε γιὰ κάποιο βασιλιᾶ, ὅτι εἶπε στὸν ὑ -
πασπιστή του· Ἐγὼ παρὰ τὰ πλούτη μου δὲν
εἶμαι εὐτυχισμένος. Γύρισε τὸ βασίλειο, καὶ
ἂν βρῇς κάποιον εὐτυχισμένο, πάρε τὸ που-
κάμισό του νὰ μοῦ τὸ φέρῃς. Γυρίζει ὁ ὑπα-
σπι στὴς παντοῦ, ἀλλὰ δὲ βρῆκε κανέναν ἀ -
πόλυτα εὐτυχισμένο. Μόνο σὲ μιὰ καλύβα
βρῆκε κάποιον ποὺ τοῦ εἶπε, πὼς εἶνε εὐτυ-
χισμένος. Λέει ὁ ὑπασπιστής· –Δόξα τῷ Θεῷ!
Δός μου τὸ πουκάμισό σου. –Μὰ δὲν ἔχω

πουκάμισο, ἀπαντᾷ ὁ φτωχός. Ἕνας βρέθη-
κε εὐτυχισμένος, κι αὐτὸς δὲν εἶχε οὔτε που-
κάμισο…

Ἡ εὐτυχία, λοιπόν, εἶνε πόθος πανανθρώ-
πινος. Τὴν ἀναζητοῦν ὅλοι. Ἐν τούτοις δὲν
τὴ βρίσκουν. Ἡ θλῖψι καὶ ἡ δυστυχία εἶνε ὁ
καθημερινὸς σύντροφος. Γι᾿ αὐτὸ περὶ θλί-
ψεων θὰ μιλήσουμε κ᾿ ἐμεῖς.

* * *
Μὴ νομίσετε, ἀγαπητοί μου, ὅτι οἱ θλίψεις

εἶνε μόνο τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν. Ὄχι. Ἀπὸ
τὴ θλῖψι δὲν ἐξαιροῦνται οὔτε οἱ ἅγιοι. Μπο-
ρεῖ νὰ γίνῃς καὶ ἅγιος καὶ θαυματουργός, ἀλ -
λὰ ἡ θλῖψι θὰ σὲ ἀναγκάζῃ πάντοτε νὰ πονᾷς.
Ἀπόδειξις ἡ ζωὴ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν
πρώ των Χριστιανῶν, τῶν ἁγίων ἐκείνων ἀν -
θρώπων, ποὺ λόγῳ τῶν διωγμῶν ζοῦσαν κα-
θημερινῶς μὲ τὴν ἀπόφασι τοῦ θανάτου. Ἀ -
κούσατε τί λένε σήμερα οἱ Πράξεις τῶν ἀ πο-
στόλων· «Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς
θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ…» (Πράξ.
11,19).

Μέσα στὴ θλῖψι ἦταν κι αὐτοὶ οἱ ἀπόστο-
λοι. Ποιά θλῖψι; Ἐκεῖ στὰ Ἰεροσόλυμα οἱ Ἑ -
βραῖοι, ἀφοῦ σταύρωσαν τὸ Χριστό, δὲν στα-
μάτησαν τὸν πόλεμο. Συνέχισαν νὰ καταδιώ-
κουν τοὺς ἀποστόλους. Γι᾿ αὐτὸ οἱ λίγοι τότε
ἐκεῖ Χριστιανοί, ὑπὸ τὴν πίεσι αὐτὴ ἀναγκά-
στηκαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα. Λέει
ἐπίσης ὁ ἀπόστολος, ὅτι συνέβη πεῖνα, καὶ οἱ
Χριστιανοὶ τῶν Ἰεροσολύμων πέρασαν μεγά-
λες στερήσεις καὶ εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ βοήθεια
(βλ. Πράξ. 11,27-30). Θλίψεις λοιπὸν ἀπὸ διωγμούς, θλί-
ψεις ἀπὸ πεῖνα καὶ στερήσεις.

Ἡ θλῖψις, εἴπαμε, συνοδεύει τὸν ἄνθρωπο.
Ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ κάτι περίεργο, ἕνα μυστήριο
πρᾶγμα· ὅτι ἡ θλῖψις κλείνει μέσα της καὶ κά-
τι καλό, κάποια εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ. Θέλετε
παραδείγματα; 
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Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε στὶς θλίψεις
«Διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψε-
ως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ…» (Πράξ. 11,19)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



⃝ Κακὸ ἡ φτώχεια. Καὶ ὅμως ὑπάρχουν περι-
πτώσεις ποὺ σπίτια πλούσια μὲ ὅλες τὶς ἀνέ-
σεις εἶνε κόλασι· ἐνῷ σπίτια φτωχὰ μπορεῖ νὰ
ἔχουν μέσα τους περισσότερο τὴ χαρὰ τοῦ
Θεοῦ. Ἄρα ἡ φτώχεια κλείνει μέσα της κά-
ποιο μυστικό, κάποια εὐ εργεσία τοῦ Θεοῦ. Γι᾿
αὐτὸ προτιμότερο φτω χὸς μὲ τὸ Χριστὸ παρὰ
ἑκατομμυριοῦχος μὲ τὸ διάβολο.

⃝ Κακὸ εἶνε καὶ ἡ ἀρρώστια. Ποιός λέει, ὅτι ἡ
ἀρρώστια εἶνε καλὸ πρᾶγμα; Καὶ ὅμως ἔρ χο-
ν ται περιπτώσεις ποὺ κι αὐτὴ βγαίνει σὲ κα-
λό.

–Σὲ καλὸ ἡ ἀρρώστια;
Ναί. Τὸν βλέπεις ἐκεῖνον; Δὲν πατάει στὴν

ἐκκλησία, δὲν θέλει ν᾿ ἀκούσῃ γιὰ παπᾶ, βλα-
στημάει Θεὸ καὶ ἁγίους. Ἀλλὰ ἔρχεται ἡ ἀρ -
ρώστια, καὶ τότε τὸν βλέπεις καὶ ἀλλάζει. Τα-
πεινώνεται. Ὅταν τὸν ἔχουν στὸ καρότσι καὶ
τὸν ὁδηγοῦν στὸ χειρουργεῖο, τότε… πάει
πιὰ ἡ ἀπιστία! Πρὶν τὴν ἐγχείρησι γονατίζει
καὶ λέει· «Θεέ μου, Παναγιά μου, συχώρεσέ
με». Ἔτσι ἡ ἀρρώστια τοῦ βγαίνει σὲ καλό.
Ἂς εἶνε λοιπὸν εὐλογημένη καὶ ἡ ἀρρώστια
καὶ κάθε περιπέτεια τῆς ζωῆς ποὺ μᾶς κάνει
νὰ πλησιάσουμε τὸ Θεό.

⃝ Κακὸ ἡ φτώχεια, ἀλλὰ μᾶς φέρνει κοντὰ
στὸ Θεό· κακὸ ἡ ἀρρώστια, ἀλλὰ κι ἀπ᾿ αὐτὴν
βγαίνει καλό. Κακὲς οἱ διάφορες περιπέτειες
τῆς ζωῆς καὶ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα κακὸ ἡ συκο -
φαντία καὶ διαβολή. Γιά διαβάστε ὅμως τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη (Γέν. κεφ. 39-41), νὰ δῆτε ἐκεῖ κάποι-
ον ποὺ τὸν διέβαλε ἡ πλούσια κυρία του. Εἶνε
ὁ Ἰωσήφ. Οἱ ἄλλοι πίστεψαν τὶς συκοφαντίες
ἐ ναν τίον τοῦ ἀθῴου, τὸν ἅρπαξαν καὶ τὸν ἔρ -
ριξαν στὰ μπουντρούμια. Ἀλλὰ ἐκεῖ ὁ Ἰωσὴφ
συ νάντησε ἕναν ποὺ εἶχε σχέσι μὲ τὸ φαραώ.
Αὐτός, ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὴ φυλακή, εἶδε μιὰ
μέρα τὸ βασιλιᾶ ταραγμένο ἀπὸ κάποιο ὄνει-
ρο ποὺ εἶχε δεῖ καὶ τοῦ εἶπε·

–Βασιλιᾶ, μὴ στενοχωριέσαι. Στὴ φυλακὴ
εἶνε ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ μπορεῖ νὰ σοῦ ἑρ -
μηνεύσῃ τὸ ὄνειρο καὶ νὰ σὲ παρηγορήσῃ…

Ἔτσι ὁ Ἰωσήφ, ἀπὸ τὸ μπουντρούμι, ἔφτα-
σε στὰ ἀνάκτορα. Ἂν δὲν πήγαινε στὴ φυλα-
κή, δὲν θὰ ἔφτανε σὲ τέτοια θέσι.

Τί μυστήρια ἔχει ἡ ζωή! Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ
εἶ νε ἁπλωμένο πάνω ἀπ᾿ τὸ κρεβάτι τοῦ πό-
νου, μέσα στὶς φτωχὲς καλύβες, στὴ φτωχο-
λογιά, σὲ κάθε πονεμένο ἄνθρωπο. Παντοῦ
τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Κάτι, ποὺ ἐμεῖς τὸ θεωροῦ -
με δυστύχημα, ἀποδεικνύεται εὐεργέτημα.

Ἔγραφαν οἱ ἐφημερίδες, ὅτι στὸ Κάϊρο κά-
ποιος ἔτρεχε σὰν τρελλὸς καὶ ζητοῦσε νὰ πά -

ρῃ εἰσιτήριο ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο, γιὰ νὰ πάῃ
σὲ ἄλλη πόλι μακριά. Τὰ χαρτιά του ὅμως δὲν
ἦταν ἐν τάξει. Παρακαλοῦσε, πίεζε, ἀλλὰ στά-
θηκε ἀδύνατο. Τὸ ἀεροπλάνο ἔφυγε, κι αὐ -
τὸς ἔμεινε ἐκεῖ, στενοχωρημένος πάρα πολύ.
Μετὰ ἀπὸ μία ὥρα ὅμως, αὐτὸς ὁ ἴδιος πάει
στὴν ἐκκλησία καὶ εὐχαριστεῖ τὸ Χριστό. Τί
συνέβη; Τὸ ἀ εροπλάνο, ποὺ θὰ ταξίδευε, ἐνῷ
βρισκόταν στὰ ὕψη, ἔπαθε βλάβη, ἔπεσε κ᾿ ἔ -
γινε συντρίμμια, καὶ οἱ 120 ἐπιβάτες σκοτώ-
θη καν. Γλύτωσε αὐτὸς ἀπὸ βέβαιο θάνατο!

Μὴ βιάζεις, λοιπόν, τὰ πράγματα! Πολλὲς
φορὲς ἡ βία κάνει κακό, ἐνῷ τὰ ἐμπόδια εἶνε
γιὰ τὸ καλό. Συχνὰ οἱ θλίψεις ὁδηγοῦν σὲ κα -
λὰ καὶ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα.

Καὶ στὰ Ἰεροσόλυμα τότε, ὅταν ἔγινε ὁ δι -
ωγμὸς τῶν Χριστιανῶν, βγῆκε καὶ ἕνα  ἀ γα θὸ
ἀποτέλεσμα· ὅτι κατ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο, ὅταν
ἀργότερα οἱ Ῥωμαῖοι ἔ καναν τὴν φοβερὴ πο-
λιορκία καὶ καταστρο φὴ τῆς Ἰερουσαλήμ,
πολλοὶ Χριστιανοί ἔλειπαν, κ᾿ ἔτσι διέφυγαν
τὸν κίνδυνο. Ἀπὸ αὐτὸ διδασκόμεθα, ὅτι οἱ
θλίψεις, ποὺ εἶνε πανανθρώπινος κλῆ ρος,
δὲν πρέπει νὰ στενοχωροῦν ὑπερβολικὰ τὸν
ἄνθρωπο. Νὰ ἔχῃ πάντα μέσα τὴν πίστι στὸ
Θεό, γιὰ νὰ μπορῇ ν᾿ ἀντιμετωπίζῃ τὶς θλί-
 ψεις. Ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ πικρὸ βγάζει γλυκύ. Ὅ -
πως μέσα ἀπὸ τὴν κοπριὰ βγαίνει τριαντά-
φυλλο, ἔτσι καὶ μέσα ἀπὸ τὰ θλιβερὰ γεγονό-
τα τῆς ζωῆς μας βγαίνουν διάφορα εὐφρό-
συνα καὶ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα.

* * *

Κορυφαῖο ὑπόδειγμα ὑπομονῆς στὶς θλί-
ψεις εἶνε ὁ Ἰώβ. Μέσα σὲ μιὰ μέρα τὸν βρῆ -
καν χίλια κακά. Καὶ στὸ τέλος τῆς δοκιμασίας
του εἶπε ἕνα μνημειώδη λόγο· «Εἴῃ τὸ ὄνομα
Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἰβ. 1,21).
Τὰ λόγια αὐτὰ εἶνε χρυσᾶ, εἶνε λόγια θεό-
πνευστα. Αὐτὰ τὰ λόγια νὰ λέμε κ᾿ ἐμεῖς· στὴ
χαρά μας καὶ στὴ λύπη μας, στὴν ὑγεία καὶ
στὴν ἀσθένειά μας, στὴ ζωὴ καὶ στὸ θάνατο,
στὸν πλοῦτο καὶ στὴ φτώχεια μας, σὲ ὁποια-
δήποτε δυσκολία μας.

Μὴ φοβᾶσαι, δὲν εἶσαι μόνος. Ὑπάρχει Θε-
ός. Ὑπάρχει Πατέρας. Ὑπάρχει ἡ ἁγία Τριά-
δα. Ὑπάρχει Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ καὶ σπλαχνί -
ζεται καὶ φροντίζει γιὰ σένα. Ποιά ἄλλη μεγα-
λυτέρα παρηγορία στὴ θλῖψι ἀπὸ αὐτό;

Νὰ Τὸν δοξάζουμε λοιπὸν καὶ νὰ Τὸν εὐλο-
γοῦμε. Ἂς εἶνε τὸ Ὄνομά Του εὐλογημένο,
τρισευλογημένο, αἰωνίως εὐλογημένο, εἰς αἰ -
ῶνας αἰώνων.
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