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ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ
Στίς δύσκολες στιγμές τής ζωής μας μία φράση δεσπόζει στά χείλη των
άνθρώπων πού μάς άγαποΰν: «Υπομονή». Ή ϊδια ή φράση δείχνει μία
παραίτηση άπό τήν άπόπειρα νά άλλάξουμε τήν πορεία μας. Δείχνει ότι
έχουμε κάνει αύτό πού μπορούσαμε, προσκρούουμε σέ τοίχο καί τό μό
νο πού μάς άπομένει είναι νά περιμένουμε. Κι άν αύτό έχει γρήγορα
έξέλιξη, ή ύπομονή είναι δικαιολογημένη. Συχνά ή ύπομονή άπαιτεΐχρό
νο. Κάποτε ή ύπομονή ταυτίζεται μέ τόν συμβιβασμό. "Ανθρωποι πού
μάς δυσκολεύουν, μία άπώλεια, μία κατάσταση πού δέν άλλάζει μάς κά
νουν νά άποδεχόμαστε μελαγχολικά ό,τι συμβαίνει. Σκεφτόμαστε νά
βρούμε διέξοδο κάνοντας κάτι διαφορετικό, νά βρούμε κάποιους φί
λους πού θά μάς κάνουν νά ξεχαστούμε ή μόνο θυμόμαστε αύτό πού
δέν μπορούμε νά ζήσουμε πιά, άν τό έχουμε ζήσει. Ή ύπομονή γίνεται
φάρμακο στήν άδυναμία διόρθωσης των καταστάσεων.
Τό θέλημα τοΰ Θεού

Γιά τήν πίστη μας, όμως, ή ύπομονή είναι άρετή. Είναι ή έπίγνωση ότι
δέν είναι τό θέλημά μας, ό κόπος μας, οί στόχοι μας, τά όνειρά μας, οι
έπιλογές μας πού οδηγούν στήν εύτυχία, άλλά ή πρόνοια καί τό θέλημα
τού Θεού. Ό τ ι ό Θεός λειτουργεί μέ τό κριτήριο τού νά μάς δώσει
εύκαιρίες γιά τήν προσωπική μας άναγέννηση, όχι κατ’ άνάγκην ώς τι
μωρία γιά τις όποιες άμαρτίες μας, διότι τότε δέν θά ύπήρχε ϊαση στή
ζωή μας, καθόσον οί άμαρτίες μας είναι πλήθος καί ό Θεός θά ήταν δι
καστής, κάτι τό όποιο δέν πιστεύουμε. Προσωπική άναγέννηση σημαίνει
έπίγνωση τού νοήματος καί τοΰ σκοπού τής ζωής. Σημαίνει αύτοκριτική
γιά τήν πορεία, τά λάθη, τούς στόχους, τίς σχέσεις μας. ’Έλεγχος γιά
τίς άδυναμίες τοΰ χαρακτήρα μας. Γιά τό κατά πόσον οί έπιλογές μας

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. ς' 1-10)
Ή ήμερα τής σωτηρίας
Αδελφοί, συνεργοϋντες παρακαλοΰμεν μή είς κενόν την χάριν τοϋ Θεοϋ
δέξασθαι ύμάς -λέγει γάρ· «Καιρω δεκτώ έπήκουσά σου καί έν ήμερα
σωτηρίας έβοήθησά σοι»· ίδού νϋν «καιρός εύπρόσδεκτος», ίδού νΰν «ήμερα σωτη
ρίας»- μηδεμίαν έν μηδεν'ι διδόντες προσκοπήν, ϊνα μή μωμηθή ή διακονία, άλλ ’ έν
παντί συνιστώντες έαυτούς ώς Θεοϋ διάκονοι, έν υπομονή πολλή, έν θλίψεσιν, έν
άνάγκαις, έν στενοχωρίαις, έν πληγαΐς, έν φυλακαΐς, έν άκαταστασίαις, έν κόποις,
έν άγρυπνίαις, έν νηστείαις, έν άγνότητι, έν γνώσει, έν μακροθυμία, έν χρηστότητι,
έν Πνεύματι Άγίφ, έν άγάπη άνυποκρίτω, έν λόγω αλήθειας, έν δυνάμει Θεοϋ, διά
των όπλων τής δικαιοσύνης των δεξιών καί άριστερών, διά δόξης και άτιμίας, διά
δυσφημίας και εύφημίας, ώς πλάνοι και όληθεϊς, ώς άγνοούμενοι και έπιγινωσκόμενοι, ώς άποθνήσκοντες και ίδού ζώμεν, ώς παιδευόμενοι και μή θανατούμενοι,
ώς λυπούμενοι άεί δέχαίροντες, ώς πτωχοί πολλούς δέ πλουτίζοντες, ώς μηδέν έχοντες καί πάντα κατέχοντες.

συμβαδίζουν μέ τό θέλημα του ΘεοΟ. Πρωτίστως όμως εμπιστοσύνη
στήν άγάπη του Θεού. Ό σο κι άν ό πειραστής τοϋ κόσμου καί τής ζωής
σ’ αύτό άποσκοπεΐ, στό νά μάς κάνει νά αισθανθούμε ότι ό Θεός δέν μάς
άγαπά καί ότι μάς έχει έγκαταλείψει μόνους μας, έντούτοις δέν πρέπει
νά ύποκύψουμε. Κανένας πατέρας δέν διαγράφει ούτε έγκαταλείπει τό
παιδί του, έπειδή δέν είναι όπως τό θέλει. ’Άν είναι γνήσιος, τό δέχεται.
Διότι ή άληθινή άγάπη ούδέποτε έκπίπτει.
Ω ριμότητα καί δοκιμασίες

Γιά τήν πίστη μας ή ύπομονή μαρτυρεί τήν άποδοχή ότι ό χρόνος δέν
είναι έχθρός τού άνθρώπου, άκόμη κι άν μαζί του φέρνει ματαιώσεις καί
δοκιμασίες. Ό χρόνος είναι πορεία πρός τήν ωριμότητα, καί ή ώριμότητα έρχεται όχι μέσα άπό τά εύχάριστα, άλλά, κυρίως, μέσα άπό τά δύ
σκολα. Καί τό δύσκολο είναι νά άποδεχθοΰμε ό,τι μάς συμβαίνει, άκόμη
κι άν δέν είμαστε οί ύπαίτιοί του. Τό φάρμακο είναι κι έδώ ή άγάπη. Ή
άγάπη είναι αύτή πού κάνει τήν ύπομονή λιγότερο έπώδυνη. Καί άγάπη
έδώ σημαίνει νά άνοιχτοϋμε πρός τόν πλησίον μας. Διότι ό,τι φαίνεται
πώς στερηθήκαμε, ό Θεός τό άναπληρώνει στέλνοντάς μας καί πρόσω
πα καί καταστάσεις, διά των όποιων μπορούμε νά κάνουμε καινούργια
ξεκινήματα. Ή ώριμότητα έρχεται όχι μέσα άπό τήν κατάθλιψη τής
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Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, σάν συνεργάται του σας παρακαλοΰμεν νά μή δεχθήτε μάταια την χάριν
τοΰ Θεοϋ, διότι λέγει, Εις καιρόν εύνοίας σέ ακόυσα καί εις ημέραν σωτηρίας σέ
έβοήθησα. Ό καιρός εύνοίας είναι τώρα, ή ημέρα σωτηρίας είναι τώρα. Δέν δίνομεν
σέ κανένα καμμίαν άφορμήν προσκόμματος διά νά μή δυσφημισθή ή υπηρεσία μας,
άλλά σάν ύπηρέται τοΰ Θεοϋ συσταίνομε τους έαυτούς μας σέ όλα διά τής μεγάλης
υπομονής μας σέ θλίψεις, σέ ταλαιπωρίες, σέ στερήσεις, σέ μαστιγώσεις, σέ φυλακί
σεις, σέ ταραχές, σέ κόπους, σέ αγρυπνίες καί π είν α ν μέ αγνότητα, σύνεσιν, μακροθυμίαν καί καλωσύνην, μέ Πνεύμα 'Άγιον, μέ άγάπην χωρίς ύπόκρισιν, μέ τό κήρυγ
μα τής αλήθειας καί μέ δύναμιν Θεοϋ, μέ τά όπλα τής δικαιοσύνης, τά επιθετικά καί
αμυντικά, σέ τιμήν καί άτίμωσιν, σέ δυσφημήσεις καί επαίνους, σάν λαοπλάνοι καί
όμως άληθινοί, σάν άγνωστοι καί όμως πολύ γνωστοί, σάν νά πεθαίναμε καί όμως
ξοϋμε, σάν τιμωρούμενοι καί όμως μή θανατούμενοι, σάν λυπημένοι καί όμως π ά ντο
τε χαρούμενοι, σάν πτωχοί καί όμως κάνοντες πολλούς πλουσίους, σάν νά μή έχωμεν
τίποτε καί όμως κατέχομεν τά πάντα.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης των άειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη,’Έκδ. ΑΠ Ο ΣΤΟ Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

ήττας, άλλά μέσα άπό την επιλογή νά παλέψουμε νά ξαναχτίσουμε. Στόν
πόνο γιά τή στέρηση, άνάσα είναι ή ύπομονή. Δέν είναι όμως άρκετή άν
δέν δώσουμε νέο νόημα στή ζωή μας.
Ό καλός άγώνας
Κάποτε ή ύπομονή χρειάζεται όταν έχουμε έναν στόχο, άκόμα κι άν
αύτός δέν μπορεί νά έκπληρωθεΐ άμεσα. Ό ταν χρειαζόμαστε νά στρί
ψουμε τό τιμόνι τής ζωής μας κάπου άλλου ή νά περιμένουμε, έργαζόμενοι τόν καλόν άγώνα. Είναι ό λόγος τοΰ άποστόλου Παύλου στούς Κορινθίους: «Έν παντί συνιστώντες έαυτούς ώς Θεοϋ διάκονοι, έν ύπο
μονή πολλή» (Β' Κορ. 6,4). «Μέ κάθε τρόπο συστήνουμε τόν έαυτό μας ώς
ύπηρέτες τοΰ ΘεοΟ, μέ τή μεγάλη μας ύπομονή». Ό Απόστολος των Ε θ
νών έβλεπε ότι τό έργο του εύαγγελισμοΰ των άνθρώπων δέν καρποφο
ρούσε άμεσα. Ό τι ήθελε πολύ κόπο γιά νά γεννηθεί τό καινούργιο. "Ετσι
έπέλεξε νά ύπομένει, θεωρώντας τόν έαυτό του διάκονο τοΰ Θεοϋ. Κάνει

Αναζητήστε τή νέα έκδοση τής Άποστολικής Διακονίας
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ νεοελληνική απόδοση
τοΰ Όμοτ. Καθηγ. Χρήστου Σπ. Βούλγαρη
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προσευχή. Εναποθέτει τίς άγωνιες του στόν Θεό. Καί περιμένει νά φανε
ρωθεί τό θέλημα τοΰ Θεοΰ, άκόμη κι άν γιά τόν ϊδιο ήταν μαρτύριο αύτή
ή όδός. Σωματικά βασανιστήρια άπό τούς άρνητές τού Χριστού. Πνευ
ματικά βασανιστήρια άπό όσους, ένώ έπέλεγον τήν πίστη, έντούτοις
ήθελαν νά τή ζήσουν κατά τή βούλησή τους καί όχι κατά τό θέλημα τού
Θεού. Ό μω ς ό Παύλος είχε έπ(γνωση ότι στή ζωή δέν είναι αύτό πού θέ
λουμε έμείς τό σημαντικό, άλλά αύτό πού ό Θεός έπιτρέπει. Άκόμη κι άν
δέν έχουμε τίποτα, άν έχουμε τόν Θεό μαζί μας, έχουμε τά πάντα. Γι’
αύτό καί ύπέμεινε.
Αύτός είναι ό δρόμος τής Εκκλησίας. Αύτής πού μάς κάνει νά βιώνουμε τήν άγόπη τού Θεού καί νά μπορούμε νά συνυπάρχουμε μέ τόν
άλλο. Ό χ ι άπό θέση άνωτερότητας, άλλά άπό διάθεση νά τόν δούμε ώς
τόν δικό μας άνθρωπο. Καί μέσα στήν ύπομονή ό Θεός θά δίνει, όχι μα
γική άλλαγή τού άλλου, άλλά τήν άντοχή σ’ έμάς καί τό παράδειγμα σ’
έκεΐνον. Διότι ό καθένας μας γίνεται δοχείο τής χάριτος, άν θελήσει νά
ύπομείνει. Ή , άν δέν άντέχει, μέ ταπείνωση τουλάχιστον νά ξαναρχίζει
τή ζωή του, όχι κατηγορώντας τούς άλλους, άλλά βλέποντας τόν έαυτό
του στήν προοπτική τής άνάγκης γιά ώριμότητα.
π. Θ. Μ.
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