
Ἡθλῖψις, ἀγαπητοί μου, εἶνε χρήσιμη, πο λὺχρήσιμη, γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀν -
θρώπους. Φαίνεται αὐτὸ παράδοξο; Μὴ βια-
στῆτε, παρακαλῶ, νὰ διαφωνήσετε· ἔ χετε λί-
γη ὑπομονή. Ὅ σο καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ λέω φαίνε -
ται ἀκατανόητο καὶ δυσάρεστο, εἶνε μιὰ ἀλή-
θεια. Καὶ θὰ προσπαθήσω νὰ τὴν ἀναλύσω.

Εἶνε χρήσιμη ἡ θλῖψις, πρῶτον, γιὰ τοὺς ἁ -μαρτωλούς. Αὐτοί, καθὼς ἔχουν παραδοθῆ σὲ
μία μεθυστικὴ ἀπόλαυσι ἀπατηλῶν τέρψεων,
βρίσκονται σὲ ζάλη καὶ νάρκη. Δὲν ἐννοοῦν νὰ
ξυπνήσουν ἀπὸ τὸ λήθαργο τῆς ἁμαρτίας καὶ
νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Θεό. Μόνο ἂν βρεθοῦν
κάτω ἀπὸ ἀλλεπάλληλα χτυπήματα θλίψεων,
τότε ἀφυπνίζονται. Ἡ θλῖψις ἐνεργεῖ ὡς παιδα -
 γωγικὴ ῥάβδος, ὡς εὐεργετικὸ μαστίγιο. Ναί,
αὐτὴ κάνει καὶ τοὺς πιὸ σκληροὺς νὰ κάμ-
ψουν τὸν αὐχένα, νὰ ταπεινωθοῦν, νὰ συν  αι-
σθανθοῦν τὰ λάθη τους, νὰ ζητήσουν συγ χώ-
ρησι ἀπὸ τὸν Πλάστη καὶ Θεό τους.

Χρήσιμη λοιπὸν ἡ θλῖψις γιὰ ὅσους ζοῦν
στὴν ἁμαρτία, χρήσιμη ὅμως καὶ γιὰ ὅ σουςβαδίζουν τὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς. Ἡ θλῖψις ἦταν,
εἶνε, καὶ θὰ εἶνε πάντα ὁ ἀχώριστος σύν    τρο-
φος ὅλων τῶν ἁγίων. Μ᾿ αὐτὴν ἐξαγνίσθη  καν
ἀ πὸ τὰ μικρά τους ἐλαττώματα – ποὺ εἶ χαν κι
αὐ τοὶ ὡς ἄνθρωποι, μ᾿ αὐτὴν ἐξυψώθη καν ἀ -
κόμη περισσότερο σὲ ὕψη οὐράνια, μ᾿ αὐτὴν
ἔ γιναν συμμέτοχοι στὶς θλίψεις καὶ τὰ παθή-
μα τα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Β΄ Κορ. 1,5-7), μ᾿ αὐτὴν
ἡ ἀρετή τους τελειοποιήθηκε.

Ἔχουμε τέτοια παραδείγματα; Ἀμέτρητα.
Ἀ νοῖξτε τοὺς βίους τῶν ἁγίων, μελετῆστε τους,
καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ μοῦ πῆτε, ἂν ὑπῆρξε θνη -
τὸς ποὺ μπῆ  κε στὸν παράδεισο χωρὶς θλῖψι.

Σᾶς συνιστῶ ἰδιαιτέρως νὰ μελετήσετε τὴ
ζωὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Τί θὰ δῆτε σ᾽ αὐ -
τόν; Θλῖψι, καὶ θλῖψι πολλῶν εἰδῶν! Σὰν νὰ
μὴν ἔφταναν οἱ ἄλλες του θλίψεις, «ἐδόθη»

σ᾽ αὐτὸν καὶ «σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σα -
τᾶν» (ἔ.ἀ. 12,7), ἀγκάθι στὴ ζωή του, σατανικὸ ἐμ -
πόδιο στὴ διακονία του.

* * *«Σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν». Αὐτὴ
ἡ θλῖψι, ἀγαπητοί μου, τὸν στενο χωροῦσε πο-
λύ. Σὰν αἰχμη ρὸ κεντρί, σὰν μυτερὴ βελόνα,
σὰν σουβλερὸ ἀγ κάθι (αὐ τὸ σημαίνει σκόλοψ),
καὶ σὰν δαιμονι κὸς ἀντίπαλος (αὐ τὸ σημαίνει
σατᾶν), ἐνωχλοῦσε τὸν ἀπόστολο Παῦλο κα-
θη  μερι νῶς, σὲ κάθε του βῆμα. Παντοῦ τὸν εὕ -
ρισκε μπροστά του, δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡ συχά -
σῃ, ἔκανε τὴ ζωή του δύσκολη, ἔφερνε πρόσ -
κομμα στὸ ἱερὸ ἔργο του.Ποιά ἀκριβῶς ὅμως ἦταν ἡ θλῖψις του αὐτή;Οἱ ἑρμηνευταὶ διαφωνοῦν στὸ σημεῖο αὐ τὸ
καὶ ἔχουν διατυπωθῆ ποικίλες ἑρμηνευτι κὲς
ἀπόψεις γιὰ τὴ φύσι τῆς θλίψεως αὐτῆς τοῦ
ἀ ποστόλου Παύλου. Ἄλλοι εἶπαν, ὅτι ὁ «σκό-
λοψ τῇ σαρκί» ἦταν κάποια πάθησι σωμα τική,
κάποια ἀ σθένεια χρονία ποὺ τὸν ἐνωχλοῦσε
καὶ τὸν ταλαιπωροῦσε συνεχῶς, ἴσως μία κε-
φα λαλγία ἢ μία πάθησι τῶν ὀ φθαλμῶν. Ἄλλοι
εἶπαν, ὅτι ὁ «σκόλοψ τῇ σαρκί» ἦταν ὁ σαρκι -
κὸς πειρασμός, ποὺ δὲν ἀφήνει ἀπείρα στον
κανένα ἀλλὰ ἐνοχλεῖ καὶ ἁγίους ἀκόμη ἀν -
θρώπους. Καμμία ὅμως ἀπὸ τὶς ἑρμηνεῖες
αὐ  τὲς δὲν φαίνεται πιθανή.

Κατὰ κοινὴ ὁμολογία, ἐκεῖνος ποὺ ἑρμή-
νευσε ὀρθότερα τὸν ἀ πό στολο Παῦλο φωτι-
ζόμενος ἀπὸ αὐτὸ τὸ πανάγιο Πνεῦμα ποὺ εἶ -
χε ἐμπνεύσει τὸν κορυφαῖο ἀπόστολο, εἶνε ὁἱερὸς Χρυσόστομος. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν
ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ποὺ θεω-
ρεῖται ἡ ἐπικρατέστερη, ὁ πειρασμὸς τοῦ με-
γά λου ἀποστόλου δὲν ἦταν μιὰ κατάστασι ἀ -
πρόσωπη, δὲν ἦταν κάτι τὸ ἄψυχο· ἦταν κάτι
ἔμψυχο, ἦταν ἕνας ἄνθρωπος. Καὶ ὁ ἅγιος Νι-κόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀκολουθώντας τὸν ἱ -
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ερὸ Χρυσόστομο καὶ ἄλλους ἁγίους πατέρας,
λέει· «“Σατᾶν” κατὰ τὴν ἑβραϊκὴν διάλεκτον
λέγεται ὁ ἀντικείμενος. Ὅλοι λοιπὸν ἐκεῖνοι
ὁ ποὺ ἦτον ἀντικείμενοι εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ
Παύλου ἄγγελοι ἦτον τοῦ σατανᾶ. Ὁποῖοι ἦ -
τον Ἀλέξανδρος ὁ χαλκεύς, Ἐλύμας ὁ μάγος,
ὁ Ὑμέναιος, ὁ Φιλητὸς καὶ οἱ λοιποὶ ὁποὺ ἔ θλι  -
βον καὶ ἐκακοποίουν αὐτόν, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔ -
 πραττον τὰ ἔργα τοῦ σατανᾶ» (Ἑρμηνεία εἰς τὰς ιδ΄ Ἐπιστο -
λὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τ. Β΄, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 207).

Ὁ «σκόλοψ» λοιπὸν τοῦ ἀποστόλου Παύλουἦ ταν κάποιος ἄνθρωπος, τοῦ στενοῦ μάλιστα
περι βάλ λον τός του, ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὰς
καὶ συνεργάτες του, ὅπως αὐτοὶ τοὺς ὁποί-
ους ἀ ναφέρει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-
της. Οἱ ἐχθροὶ καὶ διῶκτες τῆς πίστεως, ὅπως
π.χ. οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς ἢ ὁ εἰδωλολάτρης
Νέρων, δὲν τὸν ἔθλιβαν τόσο πολὺ ὅσο τὸν ἔ -
θλιβαν καὶ τὸν πίκραιναν ἄν θρωποι δικοί του,
ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν περίμενε τέτοια συμ -
περιφορά. Συνηθισμένο δυστυχῶς τὸ φαινό-
 μενο αὐτό. Καὶ ὁ Κύριός μας δὲν δοκίμασε
τόση θλῖψι ἀ πὸ τὴν ἀδικία τοῦ Ἄννα, τοῦ Καϊ-
άφα καὶ τοῦ Πιλάτου ὅση τοῦ προξένησε ὁ ὕ -
πνος τῶν μαθητῶν στὴ Γεθσημανῆ, ἡ προδο-
 σία τοῦ Ἰούδα, ἡ ἄρνησι τοῦ Πέτρου. Καὶ ὁ ἱε -
ρὸς Χρυσόστομος δὲν πικράθηκε τόσο ἀ πὸ
τὴ συμπεριφορὰ τῆς αὐτοκράτειρας Εὐ δοξί -
ας ὅσο ἀπὸ τὴν ἀχαριστία μαθητῶν του, ὅπως
π.χ. τοῦ Σεβηριανοῦ ἐπισκόπου Γαβάλων.

Νά λοιπὸν γιατί ὁ πειρασμὸς τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου ἦταν τόσο ἐνοχλητικὸς καὶ βα-
ρύς, ὥστε νὰ παρακαλῇ πάλι καὶ πάλι τὸν Κύ-
ριο νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπ᾽ αὐτόν. Καὶ ὅμως τὸ
αἴτημά του αὐτὸ δὲν εἰσακούσθηκε! Γιατί; Τὸ
ἐξηγεῖ σήμερα ὁ ἴδιος.

Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον δόθηκε στὸν κο-
ρυ φαῖο ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ ἡ θλῖψι αὐτή,
κρύβει ἱερὴ σκοπιμότητα. «Ἐδόθη μοι σκό-
λοψ», λέει, «ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι», γιὰ νὰ μὴν
ὑπερη φανεύωμαι (Β΄ Κορ. 1,7)! Νά ἡ ὑπηρεσία, νά ἡ
ὠφέλεια ποὺ χάριζε στὸν ἀπόστολο Παῦ λο ἡ
θλῖψι· τὸν ἔκανε νὰ ἔχῃ συναίσθησι τῆς ἀ δυ-
ναμίας του, νὰ μὴ φαντάζεται μεγάλα καὶ ὑ -
ψηλὰ γιὰ τὸν ἑαυτό του, νὰ συγκρατῆται μέ-
σα στὰ ὅρια τῆς ἁγίας ταπεινοφροσύνης.

Γιατὶ ὁ μεγάλος ἀπόστολος, ὡς ἄνθρωπος,
διέτρεχε καὶ αὐτὸς κίνδυνο, τὸν φοβερὸ κίν-δυνο τῆς ὑπερηφανείας. Γιατί; Διότι ἦταν κο-
ρυφαῖος ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, κατεῖχε μο-
ναδικὸ ἀξίωμα μέσα στὴν Ἐκκλησία· εἶχε χα-
ρίσματα πολλά· ἐργάστηκε καὶ κοπίασε ὅσο
κανένας ἄλλος ἀπόστολος· ἔσπειρε παντοῦ
τὸ σπόρο τοῦ εὐαγγελίου, ἵδρυσε πολλὲς το-

πικὲς ἐκκλησίες, ἔκανε θαύματα, προσείλκυ-
σε πλήθη εἰδωλολατρῶν στὴν πίστι τοῦ Χρι-
στοῦ· ἀξιώθηκε νὰ λάβῃ θεῖες ἀποκαλύψεις,
ἔ φθασε μέχρι τρίτου οὐρανοῦ. Γιὰ ὅλα αὐτὰ
κινδύνευε νὰ ὑπερηφανευθῇ, νὰ φανταστῇ ὅ -
τι ὀφείλονται στὶς δικές του δυνάμεις καὶ στὶς
δικές του προσπαθείας. Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν τοῦ
δό θηκε ὁ «σκόλοψ τῇ σαρκί», σὰν μία δι αρ-
κὴς ὑπόμνησις τοῦ πόσο ἀσθενὴς καὶ ἀδύνα-
τος εἶνε. Κι ὁ πειρασμὸς ἦταν τόσο δυνατός,
ὥστε τρεῖς φορὲς παρακάλεσε τὸν Κύριο νὰ
τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπὸ τὴ μάστιγα αὐτὴ τῆς θλί-
ψεως. Ἀλλὰ ὁ Κύριος δὲν τὸν ἀπήλλαξε, γιατὶ
εἶχε τὸ σκοπό του. «Ὑπὲρ τούτου», λέει, «τρὶς
τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ·
καὶ εἴρηκέ μοι· Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ
δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Σοῦ
ἀρ κεῖ ἡ χάρις μου, γιατὶ μέσα ἀπὸ τὴ δική σου
ἀσθένεια φαίνεται πιὸ καθαρὰ ἡ δική μου δύ-
ναμις (ἔ.ἀ. 12,8-9).«Σκόλοψ τῇ σαρκί» λοιπόν. Καὶ ἂν γιὰ τὸν ἀ -
πόστολο Παῦλο χρειαζόταν ἕνας σκόλοψ, τέ-
τοια θλῖψι, πόσοι ἆραγε σκόλοπες - θλίψεις
χρειάζονται γιὰ μᾶς; Ἂν ὁ μέγας Παῦ λος, ὁ κο-
 λοσσὸς τῆς ἀρετῆς, ἔπρεπε νὰ περάσῃ ἀπ᾽ τὸ
καμίνι τῆς θλίψεως, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς;

* * *Ναί, ἀδελφοί. Ἂς τὸ ἀναγνωρίσουμε καὶ ἂς
τὸ κάνουμε φρόνημά μας· ἔχουμε τόση ἀνάγ -κη τὴ θλῖψι ὅση ἀνάγκη ἔχει ὁ ἄρρωστος ἀπ᾽
τὸ φάρμακο, ὅση ἀνάγκη ἔχει τὸ σκουριασμέ-
νο σίδε ρο ἀπ᾽ τὴ φωτιὰ στὸ καμίνι γιὰ νὰ καθα -
ριστῇ. Εἴμαστε ἀσθενεῖς ψυχικὰ καὶ πρέπει νὰ
θε ραπευθοῦμε, εἴμαστε ἀτελεῖς καὶ ἀκάθαρτοι
πνευ ματικά, ἔχουμε πολλὴ σκουριὰ καὶ λάσπη
στὸ χαρακτῆρα μας, καὶ πρέπει νὰ καθαριστοῦ -
με, νὰ τελειωθοῦμε. Πῶς ὅμως θὰ θεραπευ-
 θοῦμε, πῶς θὰ καθαριστοῦμε; Μὲ πολλὰ μέσα
τῆς θείας Χάριτος, ἕνα ἀπ᾽ τὰ ὁποῖα εἶνε καὶἡ θλῖψις. «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσ -
ελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22).

Ὤ, ἂν μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεὸς καὶ καταλάβου-
με τὴν ἀλήθεια αὐτή! Τότε ὄχι μόνο δὲν θὰ
δυσανασχετοῦμε κατὰ τῆς θείας Προνοίας γιὰ
τοὺς μικροὺς ἢ μεγάλους σκόλοπες τῆς ζωῆς
μας, γιὰ τοὺς σταυροὺς τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλ -
λὰ καὶ θὰ εὐχαριστούμεθα ὅπως ὁ Παῦλος, ἡ
μεγάλη αὐτὴ ψυχή, ποὺ μέσα στὸ καμίνι τῆς
θλί ψεως ἔγραφε τὰ ἀθάνατα αὐτὰ λόγια· «Διὸεὐδοκῶ (=μένω εὐχαριστημένος, ἀρέσκομαι)
ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν δι -
ωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν
γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» (ἔ.ἀ. 12,10).
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