Μνήμη Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου - Η Εμπιστοσύνη στον Θεό φέρνει την
ανάπαυση της ψυχής*
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Ένας ασκητής κάποτε έλεγε στον εαυτό του: «Αν και είμαι τόσα χρόνια στην έρημο,

δεν έχω κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν κατάφερα ούτε μία ημέρα να κάνω το
θέλημα του Θεού. Αύριο θα αγωνισθώ να κάνω το θέλημα του Θεού ». Οπότε δεν
κάθησε στο κελλί του να κάνει προσευχή, αλλά, όπως έκανε κάθε ημέρα, πήρε μία
σακκούλα με σιτάρι και πήγε στον μύλο, για να αλέσει. Μόλις, όμως, έφθασε στον
μύλο, έρχεται κάποιος άλλος και του λέει: «Πάτερ, μπορώ να αλέσω εγώ, διότι
βιάζομαι;» «Άλεσε», του λέει, διότι σκέφθηκε: «ο Θεός τι θέλει τώρα από μένα;
Να του δώσω την θέση μου». Μόλις όμως τελείωσε αυτός, έρχεται άλλος. Έτσι
πέρασε όλη η ημέρα και έρχονταν κάθε λίγο και καινούριοι και στο τέλος έφυγε
πίσω χωρίς να αλέσει το σιτάρι. Είχε τότε την πληροφορία, ότι «σήμερα έκανες το
θέλημα του Θεού». Βλέπετε; Πρέπει να κοιτάμε κάθε στιγμή στη ζωή μας, ποιο
είναι το θέλημα του Θεού.
Στον άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που όπως ξέρετε είχε δύσκολο Γέροντα,
κάθε ημέρα του ερχόταν λογισμός να φύγει. «Ας φύγω αύριο». Μετά έλεγε: «Ας
φύγω την άλλη εβδομάδα». Μετά: «Ας φύγω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κ.λ.π.»
Έτσι πέρασαν σαράντα χρόνια εκεί μαζί με τον Γέροντά του. Όταν εκοιμήθη ο
Γέροντάς του και πήγε να τον αποχαιρετίσει κατά τον τελευταίο ασπασμό,
αισθάνθηκε μέσα του ότι αυτό που έκανε ήταν το θέλημα του Θεού και ότι αυτό
θα τον οδηγούσε στη σωτηρία του. Αισθάνθηκε μία πληροφορία μέσα του: «Αν δεν

έκανες αυτό, που ήταν το θέλημα του Θεού στη ζωή σου, και έφευγες, θα
χανόσουν». Αυτή την πληροφορία είχε. Και έλεγε στον Θεό: «Καλά, γιατί δεν μου
το έλεγες; Γιατί, Θεέ μου, δεν με πληροφόρησες, ότι αυτό ήταν το θέλημά Σου, για
να μη ταλαιπωρούμαι;». Και έλαβε την απάντηση: «Διότι ήθελα να δω την
προαίρεσή σου».
Γι’ αυτό […] να κάνουμε υπομονή και να έχουμε πάντοτε ένα καλό λογισμό. Να
έχουμε σωστή προαίρεση και να αναρωτιόμαστε, τι ζητάει από μας ο Θεός. Ο Θεός
μας ταρακουνάει μερικές φορές, για να ξυπνήσουμε…
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