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ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

(Ματθ. Ι΄.22, Μάρκος ΙΓ΄.13)
Εν τη υπομονή υμών, κτήσασθε τας ψυχάς υμών.

(Λουκάς ΚΑ΄.19)
Τοις μέν καθ’ υπομονήν έργου αγαθού δόξα και τιμήν και αφθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον.

(Ρωμαίους Β΄.7)
Ειδότες ότι η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε 

ελπίς ου καταισχύνει, ότι η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου 
του δοθέντος ημίν.

(Ρωμαίους Ε΄.3-5)
Υπομονής γάρ έχετε χρείαν, ίνα το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσησθε την επαγγελίαν.

(Εβραίους Ι΄.36)
… αποθέμενοι πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι’ υπομονής τρέχωμεν τον προκείμενον 

ημίν αγώνα.
(Εβραίους ΙΒ΄.1)

Ότι το δοκίμιον της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε 
τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι.

(Ιάκωβος Α΄.3-4)
Μακάριος ανήρ ός υπομένει πειρασμόν.

(Ιάκωβος Α΄.12)
Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας την υπομονήν Ιώβ.

(Ιάκωβος Ε΄.11)
Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν. ελπίς δε βλεπομένη ουκ έστιν ελπίς. ο γάρ βλέπει τις, τι και ελπίζει; Ει δε 

ό ου βλέπομεν ελπίζομεν, δι’ υπομονής απεκδεχόμεθα.
(Ρωμαίους Η΄.24)

Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. ο Κύριος έδωκεν, ο 
Κύριος αφείλατο.

(Ιώβ Α΄.21)

Υπομονή πόνων και θλίψεων
Ουδείς απείραστος δυνήσεται εισελθείν εις την Βασιλείαν των ουρανών. έπαρον τους πειρασμούς, 

και ουδείς ο σωζόμενος.
(Μ. Αντωνίου, Γεροντικόν)

Πλίνθος ωμή, βαλλομένη εις θεμέλιον εγγύς ποταμού, ουχ υπομένει μίαν ημέραν. οπτή δε ως 
λίθος διαμένει.

(Αββά Ωρσισίου)
Η γάρ οδός του χριστιανισμού ούτος εστίν. όπου γάρ εστί το Πνεύμα το Άγιον, εκεί επακολουθεί, 

οίον σκιά, ο διωγμός και η πάλη.
(Μακαρίου του Αιγυπτίου)

Γίνωσκε ούν ότι τω προσερχωμένω τω Κυρίω ταύτα συμβαίνει πειρασμοί, θλίψεις, κόπος, ακηδία, 
γυμνότης, στενωχωρία, εξουδένωσις, και τα ομοίως έχοντα. εν τούτοις γάρ δοκιμάζεται η υπομονή 
του ανθρώπου και ο πόθος όν έχει προς τον Θεόν φανερούται.

(Εφραίμ του Σύρου)
Ο θέλων γινέσθαι Μοναχός, και ύβριν και εξουδένωσιν και ζημίαν ουχ’ υποφέρων, ου δύναται 

γενέσθαι Μοναχός.



(Εφραίμ του Σύρου, Ευεργετινός)
Πρόσεχε σεαυτώ ακριβώς, ίνα προσδοκάς ερχόμενον σοι πειρασμόν καθ’ εκάστην, είτε εις 

θάνατον, είτε εις θλίψεις και κινδύνοις μεγάλοις, και βάσταζε προθύμως και αταράχως, λογιζόμενος 
ότι «δια πολλών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την Βασιλείαν των ουρανών».

(Αββά Ησαϊου, Λόγος ΚΘ΄.)
Οίδα γάρ, ότι όσον επιτείνεται τα δεινά, τοσούτον προξενούνται οι στέφανοι τω υπομένοντι. 

Συναλλάγματα γάρ εισί ταύτα παρά τω δικαίω Κριτή.
(Αββά Φιλήμονος, Φιλοκαλία Β΄)

Καθάπερ γάρ χρυσοχόος εις χωνευτήριον εμβαλών χρυσίον μέχρι τοσούτου επιτρέπει 
βασανίζεσθαι τω πυρί, έως αν ίδη γενόμενον καθαρώτερον. ούτω δη και ο Θεός μέχρι τοσούτου 
τας των ανθρώπων ψυχάς αφίησιν εξετάζεσθαι εν δεινοίς, έως αν γένωνται καθαραί και διειδείς, και 
πολλήν από της βασάνου ταύτης την ωφέλειαν καρπωσάμενοι.

Ου το θλίβεσθαι κακόν, αλλά το αμαρτάνειν κακόν.
(Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Ονειδισμός ανθρώπων, θλίψιν παρέχει τη καρδία αγνείας δε γίνεται αίτιος τω υπομένοντι.
(Μάρκου Ασκητού)

Αι επερχόμεναι θλίψεις τοις ανθρώποις, των ιδίων κακών εισίν έγγονα. εάν δε αυτάς δια προσευχής 
υπομένωμεν, ευρίσκομεν πάλιν αγαθών πραγμάτων επιφορά.

(Μάρκου Ασκητού, Φιλοκαλία)
Όν τινα βούλεται σώσαι ο Θεός, φοβήσει αυτόν, τινάξει αυτόν ποικίλως λυπήσει αυτόν, όπως μη 

έχει καιρόν διεγείρεσθαι προς υπερηφανίαν.
(Νείλου του Ασκητού, Θεοκλεί πρεσβυτέρω)

Όν τρόπον μη θερμανθείς ή μαλαχθείς ο κηρός επί πολύ, ου δύναται την επιτιθεμένην αυτώ 
σφραγίδα δέξασθαι, ούτως ουδέ άνθρωπος, εάν μη διά πόνων και ασθενειών δοκιμασθή, ου 
δύναται χωρήσαι της του Θεού αρετής την σφραγίδα.

(Διάδοχος Φωτικής, Φιλοκαλία Α΄)
Γέρων τις ήν εν τη Λαύρα των πυργίων ονόματι Πυρογένης, και εις τοσαύτην σκληραγωγίαν, ώστε 

αυτόν υδρωπικόν γενέσθαι. έλεγεν δε συνεχώς τοις παραβάλλουσιν αυτώ γέρουσιν προς θεραπείαν. 
Εύξασθε υπέρ εμού, πατέρες, ίνα μη υδρωπικός γένηται ο έσω μοι άνθρωπος. Εγώ γάρ επί πολύ τη 
τοιαύτη επιμένειν νόσω εύχομαι τω Θεώ.

(Ιωάννου του Μόσχου, Λειμών)
Μη τραχυνθής κατά του ακουσίως σε χειρουργήσαντος. Αλλά προς την κενωθείσαν αηδίαν 

αποβλεψάμενος, ταλάνισον μέν εαυτόν. μακάρισον δε τον αίτιον σοι ταύτης γενόμενον οικονομίας 
Θεόν.

(Μαξίμου Ομολογητού)
Εάν μη εψηθώμεν δια των πειρασμών, Θεώ ηδύτατος άρτος γενέσθαι ου δυνάμεθα.

(Ανδρέου του διά Χριστόν σαλού)


