
Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου 

 Λόγοι Δ΄ 

 
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ 

 "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"     
 ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

 
Κεφάλαιο 2ο 
Ἡ ἀρρώστια 

 
 Ἡ συμμετοχὴ στὸν πόνο τῶν ἄλλων 

 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πονάη γιὰ τὸν συνάνθρωπο του, ὁ Θεὸς κατὰ κάποιον 
τρόπο συγκινεῖται, χαίρεται, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτός, μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ 
ἔχει, συγγενεύει μαζί Του, καὶ τοῦ δίνει θεία παρηγοριά. Ἀλλιῶς δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ ἀντέξη τὸν πόνο γιὰ τὸν συνάνθρωπό του. 

- Γέροντα, πῶς μπορεῖς νὰ νιώσης τὸν πόνο τῶν ἄλλων; 

- Ὅταν ἔχης κι ἐσὺ κάποιον πόνο, σκέφτεσαι τὸν πόνο τοῦ ἄλλου, ἐρχεσαι 
στὴν θέση του καὶ πονᾶς πιὸ πολὺ γιὰ ’κεῖνον. Ὁ πόνος ὁ δικός σου 
δηλαδὴ σὲ βοηθάει νὰ καταλάβης τὸν πόνο τῶν ἄλλων.  Καὶ ὅταν δέχεσαι 
μὲ χαρὰ τὸν δικό σου πόνο, δίνεις στοὺς πονεμένους παρηγοριά. Πάντως 
ἄλλο εἶναι νὰ μαθαίνης ὅτι ἀρρώστησε κάποιος καὶ ἄλλο εἶναι νὰ 
ἀρρωσταίνης ὁ ἴδιος. Τότε καταλαβαίνεις τὸν ἄρρωστο. Ἄκουγα 
«χημειοθεραπεῖες» καὶ νόμιζα ὅτι εἶναι «χυμοθεραπεῖες», δηλαδὴ ὅτι 
κάνουν στοὺς καρκινοπαθεῖς θεραπεία μὲ χυμούς, μὲ φυσικὲς τροφές!  
Ποῦ νὰ ξέρω; Τώρα ὅμως κατάλαβα τί ταλαιπωρία εἶναι. 

- Οἱ χημειοθεραπείες, Γέροντα, εἶναι πιὸ δύσκολες ἀπὸ τὶς ἀκτινοβολίες; 

- Πιὸ δύσκολες; Ὅλα, καὶ οἱ ἀκτινοβολίες καὶ οἱ χημειοθεραπείες εἶναι.... 
Τὸ χειρότερο εἶναι ποὺ σοῦ κόβουν τὴν ὄρεξη·  ἐνῶ πρέπει νὰ φᾶς καλά, 
δὲν μπορεῖς νὰ φᾶς καθόλου. Καὶ οἱ γιατροὶ σοῦ λένε: «Πρέπει νὰ 
τρῶς». Ἔμ, πῶς νὰ φᾶς, ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ σοῦ κόβουν τὴν ὄρεξη καὶ σὲ 
κάνουν πτῶμα! Ὅταν ἔκανα ἀκτινοβολίες, ἐνῶ καιγόμουν, δὲν μποροῦσα 



νὰ πιῶ καθόλου νερό. Μοῦ ἐρχόταν νὰ κάνω ἐμετό, αἰσθανόμουν 
ἀπέχθεια ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ νερό[*]. 

- Γέροντα, ἄν κάνατε λίγο νεωρίτερα τὴν ἐγχείρηση.... 

- Τί νωρίτερα; Ἐγὼ δὲν κάνω προσευχὴ νὰ περάση, γιατὶ ἔτσι συμπάσχω 
μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑποφέρει. Καταλαβαίνω πιὸ πολὺ τοὺς πονεμένους καὶ 
συμμετέχω στὸν πόνο τους. Ἄλλωστε καὶ ἐμένα μὲ ὠφελεῖ πνευματικά.  
Ζητάω μόνο νὰ μπορῶ λίγο νὰ ἐξυπηρετοῦμαι καὶ νὰ ἐξυπηρετῶ. Ὅ,τι 
θέλει ὅμως ὁ Θεός. Ὅταν ἔχης κάποιο πρόβλημα στὴ ὑγεία σου καὶ δὲν σὲ 
ἀπασχολῆ αὐτὸ, τότε ἔχεις κατὰ κάποιον τρόπο τὸ δικαίωμα νὰ 
παρακαλῆς τὸν Θεὸ νὰ βελτιώση τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας τῶν ἄλλων. 
Ἀλλὰ καὶ ὅποιος δὲν ἔχει δικό του πόνο, ἄς πονάη τοὐλάχιστον γι’ αὐτοὺς 
ποὺ πονοῦν. «Νὰ πάρω τὸν γαταδόκκο σου», ἔλεγαν οἱ Φαρασιῶτες, 
δηλαδὴ τὸν πόνο σου, τὸ βάσανό σου, τὸ φαρμάκι σου. 

- Γέροντα, μὲ τί τρόπο τὸν ἔπαιρναν; 

- Μὲ τὴν ἀγάπη. Ὅταν μὲ ἀγάπη λέη κανεὶς «νὰ πάρω τὸν πόνο σου», τὸν 
παίρνει. Ἀλλὰ, ἄν τὸν πάρη, μετὰ θέλει πολλὴ ὑπομονή, πολλὴ 
παλληκαριά, πολλὴ δύναμη, γιὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίση. Ἔρχονται μερικοὶ 
καὶ μοῦ λένε: «Γέροντα, θέλω νὰ πάρω τὸν πόνο σου». Μερικοὶ τὸ λένε 
ἀπὸ παλληκαριά, μερικοὶ ὅμως φοβητσιάρηδες δὲν ξέρουν τί λένε. Αὐτοὶ 
μὲ τὸ παραμικρὸ τρέχουν στὸν γιατρὸ καὶ εὔκολα ἀπογοητεύονται. Τὸν 
λίγο πόνο τὸν δικό τους δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν καὶ λένε νὰ πάρουν 
τὸν δικό μου πόνο! Καλύτερα νὰ κάνουν ὑπομονὴ στὸν δικό τους πόνο, νὰ 
δέχωνται μὲ χαρὰ ὅ,τι ἐπιτρέπει γι’ αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ νὰ μὴν ζητοῦν 
δῆθεν ἀπὸ ἀγάπη νὰ πάρουν τὴν ἀρρώστια τοῦ ἄλλου. Γιατί, ἄν τυχὸν ὁ 
Θεὸς ἐκπληρώσει τὸ αἴτιημά τους καὶ ξεχάσουν ὅτι οἱ ἴδιοι τὸ ζήτησαν, θὰ 
γογγύσουν καὶ μπορεῖ νὰ τὰ βάλουν καὶ μὲ τὸν Θεό. 

[*] Εἰπώθηκαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994, ἕναν μήνα πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ 
Γέροντα, μετὰ ἀπὸ τὴν ὀκτάμηνη ταλαιπωρία ἀπὸ τὸν καρκίνο. 
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