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&νας ἁγιορείτης Γέροντας  κάποτε   κρατώντας τό 
ψαλτήρι ἔλεγε: 
"5 Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί του τόν ∆αβίδ αὐτά 
πού θέλει ν' ἀκούει"!  
�ο Ψαλτήρι του ∆αϋιδ λοιπόν είναι  ἕνα  από τα  
θεόπνευστα βιβλία  του Παναγίου Πνεύµατος  που κάνει 
αναφορά  σε  ὅλες τίς  ανάγκες και περιστάσεις  τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς, και το οποίο αναπαύει και �ον Θεό και 
τους ανθρώπους.  
�πό αυτήν λοιπόν την θεόπνευστη πηγή ζωήρρυτο 
λαµβάνοντας ψαλµούς ο Άγιος �ρσένιος ο �αππαδόκης, 



(πνευµατικός Πατήρ του Γέροντος Παϊσίου του 
�γιορείτου), σαν �ερέας που ήταν και επειδή οι ευχές 
ότου �υχολογίου δεν αρκούσαν, χρησιµοποιούσε όλους 
τους ψαλµούς του Ψαλτηρίου  ως ευχή , ορίζοντας έναν 
ψαλµό, για καθεµιά περίπτωση. �ούτη  λοιπόν  την 
ευλογηµένη προσευχητική µέθοδο παρέλαβε και συνέχισε 
ο Γέροντας Παϊσίος,που προσευχόταν για τις διάφορες 
aνάγκες, δοκιµασίες, προβλήµατα, ασθένειες, και διάφορες 
περιστάσεις της ζωής των πονεµένων ανθρώπων, και 
θεραπεύοντας µε το Ψαλτήρι, ως Θείος καταλύτης, κάθε 
δυσκολία .�ατά τον λόγο �ου �υρίου µας «θαρσεῖτε ἐγὼ 
νενίκηκα τὸν κόσµον.» (�ωάνν.ιστS33). 
 
Έλεγε ο µακαρισµός γέροντας Παΐσιος γιά τούς ψαλµούς:  
(Π�
� Π
�Σ����Σ Γερ.Παϊσίου �γιορείτου Λόγοι στ 
S�.�.�υαγγ.�ωάννου Σουρωτή-Θεσαλονίκης) 
 
 «Σε µιά δύσκολη κατάσταση, αν διάβασης Ψαλτήρι, 
νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θά βοηθήση 
ό ΘεόςW�ίναι κεραυνός γιά τον διάβολο. Πόση παρηγοριά 
βρίσκω µέ το Ψαλτήρι! �υτήν τήν µιάµιση ώρα πού 
διαβάζω τό Ψαλτήρι τήν βλέπω σάν τήν πιο θετική 
βοήθεια προς τόν κόσµο. �όν χειµώνα πού υπέφερα πολύ 
άπό τήν κήλη όρθιος τό διάβαζα. �πό τά µάτια µου 
έτρεχαν δάκρυα άπό τους άνυπόφορους πόνους. �έ τό 
ένα χέρι συµµάζευα τήν κήλη και µε τό άλλο κρατούσα 
τό Ψαλτήρι. �τυπούσα τόν διάβολο µέ τό πυροβόλο. �ήν 
ήµερα τόν χτυπούσα µέ τα Ψαλτήρι, τό βράδυ µέ τήν 
ευχή. Λύσσαξε ό διάβολοςW  
 - Ό �γιος �ρσένιος, είχε γράψει σε ένα τετράδιο γιά 
ποια περίπτωση χρησι.µοποιούσε τον κάθε Ψαλµό. Όταν 
λοιπόν ήρθε τό τετράδιο αυτό στά χέρια µου, άρχισα νά 



διαβάζω τό Ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή γιά την 
περίπτωση κάθε Ψαλµού. �ου λέει ό λογισµός ότι στην 
προσευχή µε τό Ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ό �γιος 
�ρσένιος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�λλά ξεκινώντας άπό τις «περιπτώσεις» του �γίου 
�ρσενίου πηγαίνω και σέ άλλα θέµατα. Όλες τις 
περιπτώσεις τις πιάνω καί πνευµατικά και υλικά. Γιά τον 
�ο Ψαλµό, τον όποιο διάβαζε ό Άγιος �ρσένιος, γιά νά 
καρποφορήσουν τά δένδρα ή τά αµπέλια πού φύτευαν, 
πρώτα λέω: «Ό,τι φυτεύεται, νά πιάση». �αι µετά 
εύχοµαι και γιά κάθε ξεκίνηµα, γιά κάθε αρχή. Λέω: 
«�ά παιδάκια πού γεννιούνται, νά είναι αγιασµένα, νά 
κάνουν προκοπή. �άθε λόγος πνευµατικός πού σπέρνεται 
και ό,τι πνευµατικό αρχίζει, νά καρποφορή». Στον 105ο 
Ψαλµό πού είναι γιά τον θειο φωτισµό, εύχοµαι και γιά 
τους τυφλούς] στον 122ο Ψαλµό πού είναι γιά τους τυ-
φλούς, εύχοµαι και νά φωτίση ό Θεός όλον τον κόσµο. Ό 
καθένας ξεκινώντας άπό τήν περίπτωση πού αναφέρει ό 
Άγιος �ρσένιος µπορεί νά βρή και άλλες περιπτώσεις και 
νά προσευχηθηW» 
�υτές λοιπόν τις σύγχρονες περιπτώσεις της εποχής µας 
κάναµε µία προσπάθεια να τις συνοψίσουµε και να τις 



θέσουµε υπό την σκέπη κάθε ξεχωριστού Ψαλµού ,πάντα 
µε βάση το πνεύµα της διαχρονικής αγάπης και 
προσευχής του οσίου �ρσενίου και του Γέροντος Παϊσίου. 
�ουτοιοτρόπως τον Ψαλµό 28 που ο Άγιοι τον είχανε «Γι' 
αυτούς που τους πειράζει η θάλασσα και φοβούνται στη 
πολλή φουρτούνα.» τον παραθέσαµε γι’αυτούς που 
ταλαιπωρούνται σήµερα από το υπερβολικό άγχος της 
σύγχρονης εποχής µας αφού η ζωή τους έχει γίνει µία 
ανυπόφορη φουρτούνα.  
�πίσης τον Ψαλµό 68 «Όταν πληµµυρίζουν τα ποτάµια 
και παρασύρουν σπίτια και ανθρώπους.» �ον θέσαµε για 
την θεραπεία του �λκοολισµού αφού όταν πληµµµυρίζουν 
οι άνθρωποι από αυτό το πάθος παρασύρουν στην 
καταστροφή τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, 
 ή τον ψαλµό 115 «Για να θεραπεύσει ο Θεός από το 
φοβερό πάθους του ψεύδους.»τον καταστήσαµε στην 
περίπτωση της �θόνης(,τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια 
κ.λ.π.) αφού η πραγµατικότητα την οποία παρουσιάζουν 
είναι ουσιαστικά ένα εικονική ψέµα κ.ο.κ. 
�ε αυτόν τον τρόπο αναφερόµαστε σε 313 περιπτώσεις  
πολλών συγχρόνων προβληµάτων, µε  τις ανάλογες κάθε 
φορά προσευχές και ψαλµούς. 
bάση λοιπόν της προσευχητικής µεθόδου του Γέροντος 
Παϊσίου , (Π�
� Π
�Σ����Σ Γερ.Παϊσίου �γιορείτου Λόγοι στ 
S�.�.�υαγγ.�ωάννου Σουρωτή-Θεσαλονίκης σελ. 271) 
Πρίν από κάθε αίτηµα προηγείται ο 50ος  Ψαλµός 
(�λέησόν µε ο ΘεόςW) �ατόπιν ψάλουµε το Θεοτοκίον 
«�πό την σήν ευσπλαχνίανW» ύστερα το απολυτίκιον του 
�σίου �ρσενίου µαζί µε του �γίου �εροµάρτυρος �ύχωνος 
Πατριάρχου �όσχας. Στην συνέχεια διαβάζουµε τον 
εκάστοτε οριζόµενο ψαλµό, έπειτα διαβάζουµε την 



δοξολογία και τέλος ψάλουµε τον ύµνο της Παναγίας 
µας  « Άξιον εστίν ως αληθώςW» 
�ναφορικά όµως  µε τον θαυµαστό 
ώσο Άγιο 
�εροµάρτυρα �ύχωνα   που τιµά και υπεραγαπά ο 

ωσικός λαός προσθέτουµε και το δικό του απολυτίκιο 
αφού τούτος ο ξεχωριστός αστέρας  της �ου �ριστού 
bασιλείας παραστέκεται πλέον συλλειτουργός αδελφικός 
µε τον Άγιο �ρσένιο στο επουράνιο Θυσιαστήριο, µε 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά της ευλογηµένης ζωής τους 
και των θαυµαστών γεγονότων που τους αξίωσε ο 
�ύριός µας.  

 
∆ιαπέρασαν τον επίγειο βίο την ίδια σχεδόν χρονική 
περίοδο, αντιµέτωποι µε πολλές παρόµοιες δυσκολίες και 
ιστορικές συγκυρίες ,χαριτωµένα δοχεία �ου Παναγίου 
Πνεύµατος, αγνοί άρνες αλλά και  λέοντες άφοβοι συνάµα 
εν µέσω  των θεοµάχων και αθέων λύκων που τους 
περιέβαλαν.�συµβίβαστοι, ανδρείοι µε µία 
διαρκή,ανυποχώρητη και λεβέντικη οµολογία σε όλη τους 
τη ζωή. Γιαυτό και  ο πανάγαθος Θεός τους δώρησε το 
χάρισµα της Θαυµατουργίας σε όσους τους επικαλούνται 
µε πίστη και  κατάνυξη. 



�έλος, οφείλουµε  να εκφράσουµε τις ολόψυχες 
ευχαριστίες στον ∆ωρεοδότη �ύριο µας  �ησούν �ριστόν 
και στην γλυκυτάτη Παναγία µας που µας αξιώνουν να 
εκδώσουµε το παρόν ταπεινό πόνηµα, το οποίο 
απευθύνεται στους αδελφούς µας �ρθοδόξους 
ώσους, 
όπου και  ευχόµαστε να αποτελέσει  την καθηµερινή  
ποθητή  προσευχή µας που  θα γλυκαίνει και θα 
χαριτώνει την ζωή την δική µας και των πονεµένων 
αδελφών µας και θα ενώνεται αγαπητικά και  αρµονικά   
στον αιώνιο θρόνο του �ριστού µας, µε τις πρεσβείες 
πάντοτε του �σίου �ρσενίου ,του Γέροντος Παϊσίου , του 
�γίου �εροµάρτυρος �ύχωνος και πάντων των �γίων. 
 
 

Πρεσβύτερος π. ∆ιονύσιος �αµπάκης. 
�. �αός Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγούδα) �αυπλίου 

 
 

�ηλ.�.�αού : 2752 0 24166�ηλ.�.�αού : 2752 0 24166�ηλ.�.�αού : 2752 0 24166�ηλ.�.�αού : 2752 0 24166    
�ιν. 6944133891�ιν. 6944133891�ιν. 6944133891�ιν. 6944133891    

    
 
 
 
 


