
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν πνευματικό αγωνιστή είναι η απελπισία. 

Γιʼ αυτό ο γέροντας Παΐσιος έλεγε: 

«Να μην απελπίζονται όσοι βρίσκονται μέσα στον κόσμο, όταν είναι κυριευμένοι 

από πολλά πάθη και η φύση τους είναι άτακτη και τρέχει με ορμή στην κατηφόρα, αλλά 

να ελπίζουν στην παντοδυναμία του Θεού και να στρίψουν το τιμόνι της γερής τους μη-

χανής στο δρόμο του Θεού, της ανηφόρας, και πολύ γρήγορα θα προσπεράσουν άλλες 

βραδυκίνητες μηχανές που τρέχανε μπροστά από πολλά χρόνια στο δρόμο του Θεού». 

Και άλλοτε συμπλήρωνε: 

Και άλλοτε συμπλήρωνε: 

«Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, όταν αγωνιζόμαστε αλλά δε βλέπουμε καμιά πρό-

οδο παρά μόνο μηδενικά συνέχεια. Όλοι οι άνθρωποι μηδενικά κάνουμε, ποιος περισσό-

τερα και ποιος λιγότερα. Βλέποντας ο Χριστός τη μικρή μας προσπάθεια, βάζει ανάλογα 

μια μονάδα στην αρχή και έτσι παίρνουν αξία τα μηδενικά μας και βλέπουμε λίγη προκο-

πή. Γιʼ αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να ελπίζουμε στο Θεό». 

Για τους ανθρώπους που είναι προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά ο γέροντας Παΐ-

σιος τόνιζε: 

«Ο κυριευμένος από υλικά πράγματα είναι κυριευμένος πάντα από στενοχώρια 

και άγχος, γιατί πότε τρέμει μην του τα πάρουν και πότε μην του πάρουν την ψυχή. Ο 

τσιγκούνης πάλι, που αγκύλωσε το χέρι του από το πολύ σφίξιμο, έσφιξε και την καρδιά 

του και την έκανε πέτρινη. Για να θεραπευθεί, θα πρέπει να επισκεφθεί δυστυχισμέ-

νους ανθρώπους, να πονέσει, 

οπότε θα αναγκασθεί να α-

νοίξει σιγά-σιγά το χέρι του 

και θα μαλακώσει τότε και η 

πέτρινη καρδιά του και θα 

γίνει καρδιά ανθρώπινη και 

έτσι θα του ανοιχθεί και η 

πύλη του Παραδείσου». 

Ο γέροντας Παΐσιος 

έλεγε: 
«Όσοι αναπαύονται 

μέσα στον υλικό κόσμο και 

δεν ανησυχούν για τη σωτηρία 

της ψυχής τους, μοιάζουν με 

τα ανόητα πουλάκια, που δεν 

θορυβούν μέσα στο αυγό, για 

να σπάσουν το τσόφλι, να 

βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο 

— το ουράνιο πέταγμα στην 

παραδεισένια ζωή, αλλά πα-

ραμένουν ακίνητα και πεθαί-

νουν μέσα στο τσόφλι του 

αυγού». 

Αποσπάσματα από το 

βιβλίο: “Διδαχές Γερόντων” 
  

 

Γιά τό μῆνα  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018  προγραμματίστηκαν: 
  5/12/2018  ΚΥΡ. Ἀββακούμ τοῦ Προφήτου Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
  9/12/2018  ΚΥΡ.   Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης     Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
16/12/2018   ΚΥΡ.  «Τῶν Ἁγίων Προπατόρων» Ἀγγαίου Προφήτου   Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
23/12/2018   ΚΥΡ.  Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
25/12/2018   ΚΥΡ.   Η κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Θεία Λειτουργία  6 π.μ. 
30/12/2018   ΚΥΡ.  Ὀσιομ. Ἀνυσίας & Γεδεών του ἐν Τυρνάβω Θεία Λειτουργία  7 π.μ. 
      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & άλλες 

εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

                            . 
 

Χριστούγεννα κατά τον Αγιο Παΐσιο 
Κάποτε ρώτησαν τον Αγιο Γέροντα Παΐσιο για τα Χριστούγεννα και 

πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε το γεγονός της Γεννήσεως, ότι δηλαδή ο 

Χριστός «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου». 
Ο Χριστός με τη μεγάλη Του αγάπη και 

με την μεγάλη Του αγαλλίαση που σκορπάει 

στις ψυχές των πιστών με όλες τις άγιες γιορτές 

Του, μας ανασταίνει αληθινά αφού μας ανεβάζει 

ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και 

να έχουμε όρεξη πνευματική να τις πανηγυρί-

ζουμε πνευματικά. Tότε τις γλεντάμε πνευματι-

κά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο 

κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερ-

νούν.  
Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει 

να έχουμε τον νου μας στις Άγιες Ημέρες και 

όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις 

άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της 

κάθε Άγιας Ημέρας και να λέμε την ευχή δοξο-

λογώντας το Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολύ 

ευλάβεια κάθε γιορτή. Όταν κανείς μελετάει τα 

γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα 

συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προ-

σευχηθεί. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να 
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Ἀπό τήν  Ἱστορία μας 

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%8a%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82
https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1-3
http://www.agloukasippokr.gr/


είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια 

που ψέλνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και 

έτσι δεν αλλοιώνεται. 

– Γέροντα, μετά την Αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμόμαστε; 
– Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε; Η μητέρα μου έλεγε: «Απόψε μόνον οι Ε-

βραίοι κοιμούνται». Βλέπεις, τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός οι άρχοντες κοιμόνταν 

βαθιά, και οι ποιμένες «αγραυλούσαν». Φύλαγαν τα πρόβατα την νύχτα παίζοντας την 

φλογέρα. Κατάλαβες; Οι ποιμένες πού αγρυπνούσαν είδαν τον Χριστό. 

– Πώς ήταν Γέροντα, το σπήλαιο; 

– Ήταν μία σπηλιά μέσα σε έναν βράχο και είχε μία φάτνη, τίποτε άλλο δεν είχε. 

Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επειδή 

όλα τα χάνια ήταν γεμάτα και δεν είχαν πού να μείνουν, κατέληξαν σε αυτό το σπήλαι-

ο.Εκεί ήταν το γαϊδουράκι και το βοϊδάκι, που με τα χνώτα τους ζέσταναν τον Χριστό! 

«Ἔγνω βοῦς τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του κυρίου αὐτοῦ», δεν λέει ο Προφή-

της Ησαΐας; 

Διαβάστε εδώ:  Αγιος Γέροντας Παΐσιος: "Ανθρωποι σα μαγνητόφωνα" 

-Σε ένα τροπάριο, Γέροντα, λέει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος βλέποντας τον νεο-

γέννητο Χριστό, «χαίρουσα ομού και δακρύουσα» αναρωτιόταν:… «Επιδώσω σοι μαζόν, 

τω τα σύμπαντα τρέφοντι, ή υμνήσω σε, Υιόν και Θεόν μου; Ποίαν εύρω επὶ σοί προση-

γορίαν;» 

– Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκατάβαση του Θεού, την 

οποία δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε! 

– Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε το γεγονός της Γεννήσεως, ότι δη-

λαδή ο Χριστός «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου»; 

– Για να ζήσουμε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει ο νους να είναι στα θεία νοήμα-

τα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. «Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεσται σήμερον», 

ψάλλουμε. Άμα ο νους μας είναι εκεί, στο «παράδοξον», τότε θα ζήσουμε και το μεγάλο 

μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού. Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φάτ-

νη και το Πανάγιο Βρέφος της Βηθλεέμ να σας δώση όλες τις ευλογίες Του. 

Απόσπασμα από το βιβλίο: «Περί προσευχής», Αγίου Γέροντος Παϊσίου Αγιο-

ρείτου, Λόγοι ΣΤ’ (σελ. 195-196) 

 Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε! 
Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι 

αλλοιώνεται». 

«Ο Χριστός με τη μεγάλη Του αγάπη και με την μεγάλη Του αγαλλίαση που 

σκορπάει στις ψυχές των πιστών με όλες τις άγιες γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά 

αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευ-

ματική να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά· τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε 

πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν. 

Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες 

και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα 

γεγονότα της κάθε αγίας ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα 

γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή». 

«Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γε-

γονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προ-

σευχηθεί. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με 

ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψέλνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοή-

ματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται. 

-Γέροντα, μετά την Αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμόμαστε; 

-Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε! Η μητέρα μου έλεγε: «Απόψε μόνον οι Εβραίοι 

κοιμούνται». Βλέπεις, την νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός οι άρχοντες κοιμόνταν βαθιά, 

και οι ποιμένες «αγραυλούσαν». Φύλαγαν τα πρόβατα την νύχτα παίζοντας την φλογέρα. 

Κατάλαβες; Οι ποιμένες πού αγρυπνούσαν είδαν τον Χριστό. 

-Πώς ήταν Γέροντα, το σπήλαιο; 

-Ήταν μία σπηλιά μέσα σε έναν βράχο και είχε μία φάτνη· τίποτε άλλο δεν είχε. 

Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επειδή όλα 

τα χάνια ήταν γεμάτα και δεν είχαν πού να μείνουν, κατέληξαν σε αυτό το σπήλαιο. Εκεί 

ήταν το γαϊδουράκι και το βοϊδάκι, που με τα χνώτα τους ζέσταναν τον Χριστό! «Ἔγνω 

βοῦς τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του κυρίου αὐτοῦ», δεν λέει ο Προφήτης Ησαΐ-

ας; 

-Σε ένα τροπάριο, Γέροντα, λέει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος βλέποντας τον νεογέν-

νητο Χριστό, «χαίρουσα ὁμοῦ καὶ δακρύουσα» ἀναρωτιόταν:… «Ἐπιδώσω σοι μαζόν, τῷ 

τὰ σύμπαντα τρέφοντι, ἢ υμνήσω σε, ὡς Υἱὸν καὶ Θεόν μου; ποίαν εὕρω ἐπὶ σοί προσηγο-

ρίαν;» 

-Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού, η πολύ μεγάλη συγκατάβαση του Θεού, την 

οποία δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε! 

Γέροντα, πως θα μπορέσουμε να ζήσουμε το γεγονός της Γεννήσεως, ότι δηλαδή ο 

Χριστός «Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου»; 

-Για να ζήσουμε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει ο νους να είναι στα θεία νοήματα. 

Τότε αλλοιώνεται ὁ άνθρωπος. «Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεσται σήμερον», ψάλ-

λουμε. Άμα ο νους μας είναι εκεί, στο «παράδοξον», τότε θα ζήσουμε και το μεγάλο μυ-

στήριο της Γεννήσεως του Χριστού. 

Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνη Αγία Φάτνη και το Πανάγιο Βρέφος της Βη-

θλεέμ να σας δώση όλες τις ευλογίες Του. 

*Από το βιβλίο: «Περί προσευχής», Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι ΣΤ’ 

«Η Προσευχή, η απελπισία και τα υλικά αγαθά» 
Οι διδαχές του γέροντα Παϊσίου για την προσευχή είναι πολύτιμες για κάθε χρι-

στιανό. Έλεγε «Δεν υπάρχουν μακαριότεροι άνθρωποι από εκείνους που έπιασαν επαφή 

με τον Ουράνιο Σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό. 

Όπως δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που έκοψαν την επαφή τους με 

το Θεό και γυρίζουν ζαλισμένοι τον κόσμο και τα κουμπιά των σταθμών του κόσμου, για να 

ξεχάσουν λίγο το πολύ άγχος της εκτροχιασμένης ζωής τους.» 

Συμβούλευε δε και τα εξής: 

 «Πολύ βοηθάει, πριν από την προσευχή να διαβάσεις ένα κομμάτι από το Γεροντι-

κό. Τότε θα θερμανθεί η καρδιά σου και θα καπακωθούν όλες οι μέριμνες και θα μπορέσεις 

να προσευχηθείς απερίσπαστα». 

Και για το νου που σκορπίζεται κατά την ώρα της προσευχής τόνιζε: 

«Την ώρα της προσευχής, όταν ο νους μας φεύγει σε άσχημα πράγματα ή έρχο-

νται χωρίς να το θέλουμε, να μην χρησιμοποιούμε αντιρρητικό πόλεμο κατά του ε-

χθρού, διότι και όλοι οι δικηγόροι εάν μαζευτούν, με ένα διαβολάκι δεν τα βγάζουν 

πέρα με τη συζήτηση, αλλά μόνο με μια περιφρόνηση μπορεί να τα διώξει κανείς, όπως 

και τους βλάσφημους λογισμούς» 

https://www.vimaorthodoxias.gr/didaxes-geronta-paisiou/agios-gerontas-paisios-anthropoi-sa-magnitofona/
https://www.vimaorthodoxias.gr/didaxes-geronta-paisiou/agios-gerontas-paisios-anthropoi-sa-magnitofona/

