
– Μνήσθητι, Κύριε, των ταλαιπωρημένων εγκαταλελειμμένων, αδι-

κημένων, δοκιμασμένων οικογενειών και δώσε πλούσια τα ελέη σου σ’ αυτές. 

– Μνήσθητι των δούλων σου πού υποφέρουν από ψυχικά και σωματι-

κά προβλήματα πάσης φύσεως. 

– Μνήσθητι oσων βρίσκονται σέ απόγνωση, βοήθησε και γαλήνευσε 

τους. 

-Μνήσθητι, Κύριε, των δούλων Σου πού ζήτησαν τις προσευχές μας. 

-Μνήσθητι και πάντων των απ” αιώνος κεκοιμημένων και άνάπαυσον 

αυτούς.         
www.vimaorthodoxias.gr 
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Παλιά, θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς στα χωράφια και πολλές φορές 

μας άφηναν στην γειτόνισσα να μας προσέχη μαζί με τα παιδιά τα δικά της. 

Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. 

Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς 

παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι παλιά με μια ματιά 

παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι 

Άγιοι τον έναν πιάνουν από ΄δω, τον άλλον από ΄κει, γιατί οι άνθρωποι δεν 

είναι ισορροπημένοι. 

Τώρα είναι μια κατάσταση…; Θεός φυλάξοι! Σαν μια μητέρα να έχη 

δυό-τρία προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλλοί-

θωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχη και κανά-δυό της γειτόνισσας να τα προ-

σέχη, και το ένα να ανεβαίνη ψηλά και να κινδυνεύη να πέση κάτω, το άλλο 

να παίρνη το μαχαίρι να κόψη τον λαιμό του, το άλλο να παή να κάνη κακό 

στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση, να τα παρακολουθή, 

και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της.  

Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνη την βοήθεια του Θεού. Με τόσα 

επικίνδυνα μέσα πού υπάρχουν σήμερα θα είχε σακατευθή, αν δεν βοηθούσε 

ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλ-

φια τους Αγίους και τους Αγγέλους, πού μας προστατεύουν. 

Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανί-

ση! Και εμείς ξεχνούμε με ποιόν παλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διά-

βολος τύλιξε την γη με την ουρά του, για να την καταστρέψη! Δεν τον αφήνει 

όμως ο Θεός, του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνη το ταγκα-

λάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό.  

Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως θα σπείρη τελικά. 
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Ἅγιος Παΐσιος  . 

Τους γκρινιάρηδες επιτιμά και προσπαθεί να επαναφέρει στην τάξη ο 

Άγιος Παΐσιος, μέσα από τις διδαχές και τις παραινέσεις του.  

Κάποτε, λοιπόν, τον είχαν ρωτήσει: «Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια 

και πώς μπορείς να την αποφύγεις;».  

Τότε ο Άγιος Παΐσιος απάντησε:  

– Στην κακομοιριά οφείλεται και με την δοξολογία την κάνει κανείς πέ-

ρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία.  

Όταν δεν γκρινιάζη κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δο-

ξάζη τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει , για να 

του τα φέρη όλα ανάποδα. Γιατί, όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές 

φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μη μας ευχαριστή τίποτε, ενώ 

μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάη πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευ-

λογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο Όρος που, αν βρέξη και του πης 
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«πάλι βρέχει », αρχίζει : «Να, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υ-

γρασία». Αν μετά από λίγο σταματήση η βροχή και του πης «ε, δεν έβρεξε 

και πολύ», λέει: «Ναι, βροχή ήταν αυτή; Θα ξεραθή ο τόπος…;».  

Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συ-

νήθισε να γκρινιάζη. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα!  

Η γκρίνια έχει κατάρα. Είναι σαν να καταριέται ο ίδιος ο άνθρωπος 

τον εαυτό του, οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα 

δύο γεωργούς . Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δυό χωραφάκια και 

εμπιστευόταν τα πάντα στον Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. 

«Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε.  

Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από την βροχή, γιατί δεν προ-

λάβαινε να τα μαζέψη, άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας, και όμως για όλα έλεγε 

«δόξα Σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, 

αγελάδες κ.λ.π., δεν είχε και παιδιά. Αν τον ρωτούσες «πώς τα πας;», «άστα, 

μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «δόξα Σοι ο Θεός», όλο γκρίνια 

ήταν.  

Και να δήτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε 

το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε.  

Για αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται, 

αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευ-

θούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λ.χ. μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτε-

ρο τρώει ο τάδε εφοπλιστής; Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνον ξερό παξιμάδι, 

αλλά μέρα-νύχτα δοξολογούν τον Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα! 

Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα 

χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει 

γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία 

είναι στην αιωνιότητα και όχι στην ματαιότητα.  

Από το https://www.tilestwra.com/o-agios-pa-sios-didaskei-i-gkrinia-einai-katara/  
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Η αγάπη του Οσιου Παΐσιου για όλο τον κόσμο είναι γνωστή. Ο Γέ-

ροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του. 

Από πού ελάμβανε τη δύναμη να στηρίζει τους ανθρώπους αλλά και να θαυ-

ματουργεί; Από την θερμή του προσευχή προς το Θεό. 

Η παρακάτω προσευχή είχε δοθεί σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι, 

που του είχε ζητήσει κάποιο “τυπικό” για την αγρυπνία τους στο κελλί. Είναι 

από τα τελευταία έτη της ζωής του. Σε αυτό κυριαρχεί η αγάπη του για όλο 

τον κάσμο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον κάθε πιστό , αφού καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προσευχή. Ακόμα και τα 

παιδιά την κατανοούν, γιατί είναι γραμμένη με απλά λόγια, και έτσι μπορεί να 

διαβάζεται κατά την οικογενειακή βραδινή προσευχή. 

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Μην εγκαταλείπεις τούς δούλους Σου πού 

ζουν μακριά από την Εκκλησία, ή αγάπη Σου να ενεργήσει και να τούς φέρει 

όλους κοντά Σου. 

– Μνήσθητι, Κύριε, των δούλων Σου πού υποφέρουν από τον καρκίνο. 

– Των δούλων Σου πού υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα. 

– Των δούλων Σου πού υποφέρουν από σωματικές αναπηρίες. 

– Των δούλων Σου πού υποφέρουν από ψυχικές αναπηρίες. 

– Μνήσθητι των αρχόντων και βοήθησον αυτούς να κυβερνούν χριστια-

νικά. 

– Μνήσθητι, Κύριε, των παιδιών πού προέρχονται από προβληματικές 

οικογένειες. 

– Των προβληματικών οικογενειών και των διαζευγμένων. 

– Μνήσθητι, Κύριε, των ορφανών όλου του κόσμου, όλων των πονεμέ-

νων και των αδικημένων στην ζωή, όσων έχουν χάσει τούς συζύγους τους. 

– Μνήσθητι, Κύριε, όλων των φυλακισμένων, των αναρχικών, των ναρ-

κομανών, των φονέων, των κακοποιών, των κλεφτών, φώτισον και βοήθησον 

αυτούς να διορθωθούν. 

– Μνήσθητι όλων των ξενιτεμένων. 

– Όλων όσων ταξιδεύουν στην θάλασσα, στην ξηρά, στον αέρα και φύ-

λαξον αυτούς. 

– Μνήσθητι της Εκκλησίας μας, των πατέρων (κληρικών) της Εκκλησί-

ας και των πιστών. 

– Μνήσθητι, Κύριε, όλων των μοναστικών αδελφοτήτων, ανδρικών και 

γυναικείων, των γερόντων και των γεροντισσών και όλων των αδελφοτήτων και 

των αγιορειτών πατέρων. 

– Μνήσθητι, Κύριε, των δούλων Σου πού είναι σέ καιρό πολέμου. 

– Όσων καταδιώκονται στα βουνά και στους κάμπους. 

– Όσων είναι σαν κυνηγημένα πουλάκια. 

– Μνήσθητι των δούλων Σου πού άφησαν τα σπίτια τους και τις δου-

λειές τους και ταλαιπωρούνται. 

– Μνήσθητι, Κύριε, των φτωχών, αστέγων και προσφύγων. 

– Μνήσθητι, Κύριε, όλων των εθνών, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να 

τα σκεπάζεις με την αγία Σου Σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από 

τον πόλεμο. Και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύκτα να την έχεις στην 

αγκαλιά σου, να την σκεπάζεις με την αγία Σου Σκέπη, να την φυλάγεις από 

κάθε κακό και από τον πόλεμο. 


