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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄  ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

 

Ἡ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῶν φιλεναρέτων πιστῶν τοῦ βιβλίου 

«ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ» ὁδήγησε στήν, ἐντὸς ὀκταμήνου ἐξάν-

τληση τῆς Α΄ ἐκδόσεως. Ἐπίσης ἡ ἀνάγκη βελτιώσεως ὁρισμέ-

νων παραμέτρων του καὶ ἡ συνεχὴς ἀναζήτηση τοῦ ἑξαντληθέν-

τος βιβλίου, εἶναι οἱ τρεῖς ἀποφασιστικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν 

πραγματοποίηση τῆς Β΄  βελτιωμένης ἐκδόσεως. Ὁ στόχος καὶ 

τῆς Β΄ἐκδόσεως δὲν ἀλλάζει, παραμένει ὁ ἴδιος· νὰ εἶναι τοῦτο 

τὸ βιβλίο τῶν προσευχῶν, ποὺ ὁ κάθε ἀναγνώστης κρατᾶ στὰ 

χέρια του, ἕνα ταπεινὸ καὶ κατανοητὸ μέσο στὴν προσπάθεια ἐ-

πικοινωνίας του μὲ τὸν Θεό. 

Ἀλλαγὲς στὸ σῶμα τῶν προσευχῶν δὲν ἔχουν γίνει. Γιὰ τὴ 

διευκόλυνση ὅμως τοῦ ἀναγνώστη στὴν προσπάθειά του νὰ βρεῖ 

πιὸ εὔκολα καὶ ἀμεσότερα τὴν προσευχὴ ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, 

προστέθηκαν, στὸ τέλος τῆς Β΄ ἐκδόσεως, δύο εὐρετήρια· ἕνα 

γενικὸ καὶ ἕνα εὑρετήριο θεμάτων. Ἔτσι ἀποκτᾶ, ὁ ἀναγνώ-

στης, μιὰ καλύτερη εἰκόνα τοῦ περιεχομένου τοῦ προσευχηταρί-

ου καὶ τῶν θεμάτων του. 

Τὰ ἀντίτυπα τῆς Α΄ ἐκδόσεως, καθὼς καὶ τὰ ἀντιτυπα τῆς πα-

ρούσης Β΄ ἐκδόσεως, προσφέρονται ὡς δωρεὰ στὸν ἐν Λαρίσῃ  

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, γιὰ νὰ τὰ δια-

θέτει ὡς εὐλογία στὸν κάθε πιστὸ ποὺ, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, 

προσφέρει στὸ Πνευματικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ στὸ γενικὸ πο-

λύπλευρο ἔργο τῆς Ἐνοριακῆς Συντροφιᾶς τοῦ ὡς ἄνω Ἱ.Ναοῦ.  

Εὔχομαι ἡ ταπεινὴ αὐτὴ Β΄ ἔκδοση νὰ ἀνοίξει στὸν καθένα 

μας νέους δρόμους ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἁπαλύνει 

τὸν πόνο καὶ τὸ δάκρυ σὲ κάθε πονεμένη, ἀλλὰ διψασμένη γιὰ 

προσευχὴ ψυχή. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Λαρίσης καί Τυρνάβου 

κ. Ἰ γ ν α τ ί ο υ 
 

Πόσο χαίρομαι ὅταν οἱ Ἱερεῖς μας ἔχουν 

ἐμπνεύσεις γιά ἔργα καλά. Γιά ἔργα πέρα ἀπ’ 

τά καθημερινά λειτουργικά, ποιμαντικά καί 

ἄλλα καθήκοντά τους. Γιά ἔργα οἰκοδομῆς τῶν 

πιστῶν στό λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐν πνεύμα-

τι ζωή. Καί ὅταν βλέπω τέτοιες πρωτοβουλίες 

χαίρομαι καί θυμᾶμαι τίς δικές μου 

ἐμπνεύσεις, ὅταν νέος κληρικός, ἄνοιγα 

νέους τομεῖς δράσεως στό κατηχητικό, στό 

λειτουργικό, στό φιλανθρωπικό ἔργο. Θυμᾶμαι 

πόση χαρά ἔκανε ὁ ἀείμνηστος Γέροντάς μου, 

ὁ καλός καί ἅγιος, πού γιά νά μέ ἐνθαρρύνει 

μοῦ ἔλεγε: «Μπράβο! Πῶς τό σκέφθηκες 

αὐτό;». Καί μοῦ ἐπεσήμαινε μόνο τί πρέπει 

νά προσέξω. Θυμᾶμαι μέ πόση ἀγάπη τό 

ἀντιμετώπιζε ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ Δεσπότης μας, ὁ 

Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Βαρθολομαῖος. Μοὔλεγε 

μ’ ἐνθουσιασμό: «Καί βέβαια νά τό κάνετε. 

Ἀρκεῖ νά βρῆτε χρόνο. Ἀναθέστε πολλά καί 

στούς συνεργάτες σας». Ἐπίσης θυμᾶμαι μέ 

πόσο ἐνθουσιασμό τό ἐδέχοντο τά παιδιά, οἱ 

Νέοι, οἱ Κυρίες, οἱ Κατηχηταί. Καί μόνο γι’ 

αὐτή τήν ἐνθύμησι εὐχαριστῶ τόν π. 

Νικηφόρο. Τόν π. Νικηφόρο ὁ ὁποῖος ἔχει 

πολλές τέτοιες ἐμπνεύσεις καί μᾶς δίνει 

πολλές πνευματικές χαρές, ἀφοῦ βλέπει 

κανείς κάθε μέρα τήν ἀνθοφορία καί τήν πε-

νυματική καρποφορία τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου 

του. Ἐκεῖ, ἡ θάλλουσα Ἐνορία του κατηχεῖ, 

ἄδει καί ψάλλει τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, 
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καί οἰκοδομεῖ πιστούς καθ’ ἡμέραν. Καί τώ-

ρα, αὐτό τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ, ἐκτός τοῦ ὅτι 

ἀποκαλύπτει σ’ ἐμᾶς ὅλους, πόσο ἀγάπησε τήν 

προσευχή ὁ π. Νικηφόρος καί πόσο τήν ζεῖ, 

μᾶς πληροφορεῖ καί πόσο ἀγάπησε τό ποίμνιό 

του κι ὅλο τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκ-

κλησίας καί μοχθεῖ γιά τήν πρόοδό του. Καί 

ἰδού, μᾶς προσφέρει ἕνα ἔργο θαυμαστό γιά 

τό ὁποῖο τόν εὐγνωμονῶ καί εὔχομαι νὰ ἔχῃ 

τήν ἀνάλογη ἀποδοχή ἀπό τό ποίμνιό μας γιά 

νά δοῦμε τούς καρπούς τῶν κόπων του καί νά 

χαροῦμε. Ἡ πιό καλή ἐπένδυσι εἶναι αὐτή. Ἡ 

πνευματική. Νά γίνεται κάθε μέρα ὁ ἄνθρωπος 

πιό ἀνάλαφρος ἀπ’ τίς ὑλικές ἀνάγκες τοῦ 

κόσμου τούτου καί νά πτεροῦται πρὸς τήν ἄυ-

λη ζωή. Τή ζωή τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης, 

τῆς ἐγκράτειας. Τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἁ-

γίας μας Ἐκκλησίας. Ἕνας Ἅγιος τῆς πίστεώς 

μας λέει ὅτι ἐμεῖς διφυεῖς ὅπως εἴμαστε, ἀ-

παρτισμένοι ἀπό ψυχή κι ἀπό σῶμα, ὁ ρόλος 

μας δὲν εἶναι νά σαρκώνουμε τήν ψυχή, ἀλλά 

νά πτεροποιοῦμε τό σῶμα. Κι αὐτό τό ἔργο 

ἔρχεται νά μᾶς χτυπήσῃ τόν κώδωνα ἠχηρά καί 

νά μᾶς πῇ δι’ αὐτοῦ ὁ π. Νικηφόρος. Ὅτι εἴ-

μαστε γεννημένοι κυρίως καί πρωτίστως γιά 

τήν ἐν Πνεύματι ζωή καί ὅτι ἡ βιολογική μας 

ζωή σ’ αὐτό τόν κόσμο αὐτό τό θεῖο καί ἅγιο 

ὑπηρετεῖ. Εὔχομαι αὐτό τό πνευματικό δῶρο 

νά προχωρήσῃ ἀνάμεσά μας, νά κυκλοφορηθῇ 

εὑρέως καί νά ἀνυψώνῃ καθ’ ἡμέραν περισσό-

τερες ἱκέτιδες χεῖρες πρὸς τόν Κύριο. Εἴθε 

ὁ Κύριος νά φωτίσῃ ὅλους μας νά ἐπιχειροῦμε 

καλά ἔργα καί νά μοχθοῦμε γι’ αὐτά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Γιατὶ πρέπει νὰ προσευχόμαστε; Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος1  

λέγει ὅτι «ἂν δὲν προσευχόμαστε τότε δὲν ἐπικοινωνοῦμε μὲ 

τὸν Κύριο, καὶ τότε ὁδεύουμε πρὸς τὴν διάλυση καὶ τὴν 

καταστροφή. «Κάθε οἰκοδομὴ στέκεται ἐπειδὴ τὰ διάφορα 

μέρη της εἶναι συνδεδεμένα· μόλις ὑπάρξει διάσταση τῶν με-

ρῶν γκρεμίζεται καὶ χάνεται, διότι δὲν ἔχει ποὺ νὰ στηριχθεῖ. 

Λοιπόν, ἂς προσκολληθοῦμε στὸν Κύριο· διότι, ἂν ἀπομα-

κρυνθοῦμε χανόμαστε καὶ λέγει ὁ ψαλμῳδὸς: "ἐκεῖνοι ποὺ 

μένουν μακριὰ ἀπὸ Σὲ θὰ χαθοῦν"»2. 
  

Αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλή,  ................ ἐμεῖς τὸ σῶμα. 

Αὐτὸς εἶναι τὸ Θεμέλιο,  ............. ἐμεῖς ἡ οἰκοδομή. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἄμπελος,  .............. ἐμεῖς τὰ κλήματα. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Νυμφίος,  .............. ἐμεῖς ἡ νύμφη. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ποιμήν,  ................ ἐμεῖς τὰ πρόβατα. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ὁδός,  .................... ἐμεῖς οἱ βαδίζοντες. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἔνοικος,  .............. ἐμεῖς ὁ Ναός. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Πρωτότοκος,  ........ ἐμεῖς οἱ ἀδελφοί. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Κληρονόμος,  ........ ἐμεῖς οἱ συγκληρονόμοι. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ζωή,  ..................... ἐμεῖς οἱ ζῶντες. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἀνάσταση,  ........... ἐμεῖς οἱ ἀναστημένοι. 

Αὐτὸς εἶναι τὸ Φῶς,  .................... ἐμεῖς οἱ φωτιζόμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Γεωργός,  .............. ἐμεῖς τὸ χωράφι. 

                                                 
1. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ὁμιλία Η΄, J- P. Migne (ed.), 

Patrologiae Graeca 61, σ. 72γ: «...καὶ ἡ οἰκοδομὴ κατὰ τὸ κεκολλῆ-
σθαι ἔστηκεν· ὡς ἄν διαστῇ, ἀπόλλυται, οὐκ ἔχουσα ποῦ ἐρείσει ἑ-
αυτήν. Μὴ τοίνυν ἁπλῶς ἐχώμεθα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ κολληθῶμεν 
αὐτῷ· ἄν γὰρ διαστῶμεν, ἀπολλύμεθα».  

2. Ψαλμ. 72,27. 
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Αὐτὸς εἶναι ὁ Λόγος,  .................. ἐμεῖς οἱ ἀκροατές. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Κηπουρός,  ............ ἐμεῖς τὰ κρίνα. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Διωκόμενος,  ......... ἐμεῖς οἱ σῳζόμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ὑβριζόμενος,  ....... ἐμεῖς οἱ τιμώμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Κατερχόμενος,  ..... ἐμεῖς οἱ ἀνερχόμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια,  ............... ἐμεῖς οἱ ἀληθεύοντες. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἀγάπη, .................. ἐμεῖς οἱ ἀγαπῶντες. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Διδάσκαλος,  ......... ἐμεῖς οἱ μαθητές. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Θυσία,  .................. ἐμεῖς οἱ ὠφελημένοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἄρτος,  .................. ἐμεῖς οἱ δειπνοῦντες. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Προσφερόμενος,  .. ἐμεῖς οἱ ἀποδέκτες. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Σύμβουλος,  .......... ἐμεῖς οἱ πειθαρχοῦντες. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Εὐλογία,  ............... ἐμεῖς οἱ εὐλογημένοι. 

Αὐτὸς εἶναι ἡ Θύρα,  ................... ἐμεῖς οἱ εἰσερχόμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Γεννώμενος,  ......... ἐμεῖς οἱ ἀναγεννώμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Σταυρούμενος,  ..... ἐμεῖς οἱ λυτρούμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι τὸ Ὕδωρ,  ................ ἐμεῖς οἱ ξεδιψῶντες. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Σωτήρ,  .................. ἐμεῖς οἱ σῳζόμενοι. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Πατέρας, ............... ἐμεῖς τὰ παιδιά. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ Πλούσιος,  ............. ἐμεῖς οἱ πλουτοῦντες.   

 Ὅλα αὐτὰ φανερώνουν ἕνωση χωρὶς τὸ παραμικρὸ κενό. 

Ὅποιος ἀπομακρύνεται λίγο, προχωρώντας θὰ ἀπομακρυνθεῖ 

πάρα πολύ. 
  

 Αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶναι μιὰ μεταφραστικὴ προσέγγιση 

τῶν ψαλμῶν· οὔτε ἑρμηνευτική. Πολὺ δὲ περισσότερο δὲν 

εἶναι μιὰ φιλολογικὴ ἐργασία ἢ μιὰ διανοητικὴ ἔκφραση τῆς 

φαντασίας καὶ τῆς σκέψης.  

 Εἶναι προσευχὲς ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸ 

Ψαλτῆρι, γιὰ νὰ ἀγγίζουν τὶς σύγχρονες ἀνάγκες τῶν ἀνθρώ-

πων. 
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 Τὶς ἀνάγκες αὐτὲς τὶς ἄκουσα στὴν ἐξομολόγηση, στὴ συ-

ζήτηση, στὴν παράκληση τῶν ἀνθρώπων νὰ προσευχηθῶ γιὰ 

τὰ προβλήματά τους. Τὶς εἶδα στὴν ἀναζήτηση τῆς ψυχῆς νὰ 

βρεῖ λόγους καὶ ἐκφράσεις γιὰ μιὰ πιὸ εἰδική, προσωπικὴ 

προσευχή. Τὶς βίωσα μέσα στὸ ἐναγώνιο βλέμμα τῶν πονεμέ-

νων ἀνθρώπων καὶ στὴ σιωπηλὴ κραυγή τους: «πάτερ, μπο-

ρεῖτε νὰ μοῦ γράψετε δύο λόγια προσευχῆς γιὰ τὸ πρόβλημά 

μου;».  
  

 Εὔχομαι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ γίνει 

σεμνὸ βοήθημα στὸν πόνο καὶ στὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπικοινω-

νίας μας μὲ τὸ Θεό. Εὔχομαι νὰ γίνει κατάλληλο βοήθημα γιὰ 

ὅλους. Μικροὺς καὶ μεγάλους. Καλοὺς καὶ ἁμαρτωλούς. Εὔ-

χομαι τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ γίνει ἀφορμὴ ὥστε νὰ καταλάβουμε 

ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ προσευχόμαστε σωστὰ, ἂν δὲν ἐφαρμό-

ζουμε τὸν ἁγιογραφικὸ λόγο: «ἡ ἀγάπη πάντα στέγει» (Α΄ 

Κορ., 13,7) καὶ δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ 

ποὺ λέγει: «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐ-

στέ, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν., 13,35). Ὅταν τὸ 

1970 συνάντησα σὲ σκήτη τοῦ Ἁγ. Ὅρους τὸν π.Ἐφραὶμ τὸν 

Κατουνακιώτη μοῦ εἶχε πεῖ: «παιδί μου, ἂν στὴ ζωή σου κα-

τακρίνεις τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, τότε στὴν προσευχή σου 

θὰ ὑψωθεῖ ἕνα μεγάλο τοῖχος ἀνάμεσα σὲ σένα καὶ στὸ Θεό. 

Ἔτσι ἡ προσευχὴ καὶ οἱ στεναγμοί σου θὰ πᾶνε χαμένα, διότι 

ὁ Θεὸς δὲν θὰ σὲ ἀκούει. Καὶ μὴ ξεχνᾶς ὅτι "ὁ Θεὸς ὑπερη-

φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν"» (Ἰακ., 4,6). 
  

 Εὔχομαι ἀκόμη νὰ γίνει ἕνα πολύτιμο βοήθημα στοὺς «ἀ-

ληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ., 4,15) ὥστε νὰ μὴν ἐπαληθεύ-

ουμε μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας τὸν προφητικὸ λόγο τοῦ ἀπ. 

Παύλου ποὺ λέγει ὅτι «ἐν ἐσχάταις ἡμέραις… ἔσονται γὰρ οἱ 

ἄνθρωποι φίλαυτοι,… ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι,… 

διάβολοι,… ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, τετυφωμένοι,… 
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ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημέ-

νοι. Οὕτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατε-

φθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν, ἀλλ’ οὐ προ-

κόψουσιν ἐπὶ πλεῖον· ἡ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶ-

σιν». (Β΄ Τιμ., 3,1). 

 Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν εὐχαριστήσω αὐτοὺς ποὺ συ-

νετέλεσαν στὴν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. Τὸν κ. Χα-

ράλαμπο Στεργιούλη, φιλόλογο-δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας 

Α.Π.Θ., ποὺ ἀνέλαβε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὴ φιλολογικὴ 

ἐπιμέλεια τῶν προσευχῶν. Τὶς κ. Βασιλικὴ Στεργιούλη καὶ 

Μαρία Γλυκοῦ ποὺ προσέθεσαν καὶ τὰ δικά τους χειροποίητα 

διακοσμητικὰ στὴν ὑπάρχουσα ἡλεκτρονικὴ διακόσμηση τοῦ 

βιβλίου καὶ τέλος ὅλους ὅσους στήριξαν τὴν προσπάθεια αὐ-

τή. 

 Πολλὲς εὐχαριστίες ὀφείλω καὶ στὸ Σεβασμιώτατο Μη-

τροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟ ὁ ὁποῖος μὲ 

ἐνθουσιασμὸ δέχθηκε καὶ εὐλόγησε τὴν προσπάθειά μου. 
  

 Καὶ μιὰ θερμὴ παράκληση. Ἂν ὠφεληθεῖτε ἀπὸ τὸ βιβλίο 

αὐτό, νὰ εὔχεσθε καὶ γιὰ μένα τὸν ἀνάξιο δοῦλο τοῦ Θεοῦ 

ἱερομόναχο Νικηφόρο.  
  

 Σᾶς εὐχαριστῶ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Καὶ τώρα δυὸ συμβουλές. 

 1. Πρὶν ἀπὸ κάθε προσευχὴ θὰ πρέπει νὰ συνηθίσουμε νὰ 

διαβάζουμε τὴν ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. 
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 2. Ἄριστο εἶναι νὰ μελετοῦμε καὶ τὸν ΨΑΛΜΟ ποὺ ἔδωσε 

τὴν ἀφορμὴ νὰ συνταχθεῖ ἡ ἀντίστοιχη προσευχή.  
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ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΙΑ 

ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 

ΨΑΛΤΗΡΊΟΥ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΕΚΚΛΗΣ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ 

Τῇ 10 Μαρτίου 1906 

Παρασκευὴ ὥρα 8.30 π. μ. 

f.1 Θυγάτηρ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὴ Ὁσία Ξένη, εὔχομαί 

σοι τὰ ἄριστα. 

Χθὲς σοὶ ἔγραψα ὅτι προτίθεμαι νὰ σᾶς ἀναγγείλω 

μίαν εὐχάριστον εἴδησιν. Ταύτην τὴν εἴδησιν ηὐδόκησεν 

ὁ Θεὸς δι’ εὐχῶν σας νὰ σᾶς τὴν ἀναγγείλω διὰ τῆς πα-

ρούσης μου σήμερον. 

Ταύτην τὴν στιγμὴν Θεοῦ συνεργοῦντος ἐτελείωσα ὅ-

λον τὸ ψαλτήριον. Ἅπαντας τοὺς ψαλμοὺς αὐτοῦ ἐνέτει-

να εἰς μέτρον ἀρχαῖον κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τὸ ὁποῖον σᾶς 

ἔστειλα, μετὰ βραχέων ἑρμηνευτικῶν σημειώσεων. Ἤδη 

δύναμαι νὰ εἴπω ὅτι γινώσκω τὸν ψαλτῆρα. Ἤδη κατενό-

ησα τὸ μέγα τῶν νοημάτων αὐτοῦ ὕψος. Ἤδη συνῃσθάν-

θην τὸ μεγαλεῖον τοῦ ψαλτηρίου. Ἤδη ἀντελήφθην τὸ ἐν 

τοῖς ψαλμοῖς διαπνέον f.2 πνεῦμα λατρείας πρὸς τὸ 

θεῖον. Ἤδη ᾐσθάνθην τὸν πόθον τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀνυ-

ψώσεως. Ἤδη σύνοιδα ὁποῖον πῦρ θείας ἀγάπης διαχέε-

ται ἐν τοῖς ψαλμοῖς. Ἤδη κατεννόησα τὴν διαπλαστικὴν 

τῶν ψαλμῶν εἰς τὴν καρδίαν τῆς ψυχῆς δύναμιν, ἤδη ἐν-

νόησα πόσον εἰς προσευχὴν εἰσὶν ἐπιτήδειοι καὶ εἰς ἔκ-

φρασιν τοῦ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν Λατρείας συναισθήματος. 

Ἤδη κατεννόησα διατὶ συνεστήθη ὑπὸ τῶν ἁγίων πατέ-

ρων ὡς καθημερινὸν ἀνάγνωσμα ἐν ταῖς προσευχαῖς τῶν 

ἀκολουθιῶν. 

Ἐγὼ τοῦ λοιποῦ, ὅταν σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῷ καταξιώσαντί 
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με καὶ βοηθήσαντί με νὰ ἐντείνω εἰς μέτρα ἀρχαῖα τὸ δυ-

σκολώτατον τοῦτο Βιβλίον καὶ νὰ ἑρμηνεύσω καὶ κατα-

στήσω κατανοητὸν καὶ τερπνὸν ἀνάγνωσμα, ὅταν λέγω 

τὸ ἐκτυπώσω, θὰ τὸ ἔχω ἐγκόλπιόν μου καὶ θὰ τὸ φέρω 

ἐπάνω μου ὅπου ἂν πορευθῶ. Μὲ αὐτὸ θὰ αἰνῶ καὶ θὰ 

ὑμνῶ καὶ θὰ εὐλογῶ τὸν Θεόν. Δοξάσατε καὶ ὑμεῖς ἅπα-

σαι τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τὴν ὁποίαν μοι ἔδωκε νὰ 

φέρω εἰς πέρας τὸ θαυμαστὸν αὐτὸ ἔργον. Εὐχαριστήσα-

τε αὐτῷ ἐπὶ πᾶσιν καὶ δεηθῆτε αὐτοῦ νὰ μὲ ἀξίωσῃ νὰ τὸ 

ἐκτυπώσω f.3 καὶ σᾶς τὸ προσφέρω ὡς δῶρον ἱερὸν πρὸς 

προσευχὴν καὶ λατρείαν τοῦ θείου. 

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐν Κυρίῳ.  

τῷ Κυρίῳ πρέπει αἴνεσις. 

†Ο ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Εἴπητε τῇ Φιλοθέῃ τὰς εὐχάς μου καὶ νὰ φροντίσῃ διὰ 

τὰ δύο μελίσσια. Δότε εἰς αὐτὴν 25 δραχμὰς ἢ 30 ἐὰν ζη-

τήσῃ καὶ γράψατέ μοι νὰ σᾶς τὰ στείλω. 

ὁ ἴδιος. 

 

 

 
20 ἠσθάνθην χφ., 22 κατενόησα χφ., 24 εἰσιν χφ., 26 κατενόησα 

χφ., 38 ἁξιώσῃ χφ., 44 εἰπῆτε χφ., 46 γράψατε χφ. 
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Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ ἁγίου Νεκταρίου, φ.1. 
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Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ ἁγίου Νεκταρίου, φ.2. 
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Ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ ἁγίου Νεκταρίου, φ.3 
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Ὁ ἅγιος Νεκτάριος προσευχόμενος 
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«Ἤδη κατεννόησα τὴν διαπλαστικὴν τῶν ψαλμῶν εἰς τὴν καρδίαν 
τῆς ψυχῆς δύναμιν, ἤδη ἐννόησα πόσον εἰς προσευχὴν εἰσὶν 
ἐπιτήδειοι...»   (Ἐπιστολὴ ἁγ. Νεκταρίου ἔνθα ἀνωτέρω) 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι. 

 Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ παν-

ταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ 

ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀ-

πὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 

ἡμᾶς (γ΄). 

 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις 

ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι 

καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. 

 Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. 

 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ Ὄνομά 

Σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν 

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡ-

μῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 

ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 

πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. 

 Κύριε ἐλέησον (ιβ΄).  

 Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν 

Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ 

βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. 
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1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 1ος  

ύριε, βοήθησέ με νὰ γίνω ἕνας εὐλογημένος ἄνθρωπος. 

Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲ θὰ σκέπτεται ὅπως σκέπτονται 

οἱ ἀσεβεῖς. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲ θὰ θέλει νὰ ζεῖ ὅπως 

ζοῦν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι καὶ οὔτε θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ συνα-

ναστρέφεται ἀνθρώπους ποὺ παρασύρουν στὴν καταστροφή. 

Ναὶ, Κύριε. Βοήθησέ με μέρα καὶ νύκτα νὰ μελετῶ τὸ νόμο 

Σου γιὰ νὰ μαθαίνω ποιὸ εἶναι τὸ θέλημά Σου, ὥστε σύμφωνα 

μὲ αὐτὸ νὰ σκέφτομαι καὶ νὰ ζῶ.  

 Τὸ θέλημά Σου, Κύριε, ἂς γίνει γιὰ μένα τὸ γάργαρο καὶ 

καθαρὸ νερό, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνο θὰ μὲ δροσίζει καὶ θὰ μὲ θρέ-

φει, ὅταν θὰ φυτρώσω σὰν δένδρο κοντὰ στὰ γάργαρα νερά 

Σου, ἀλλὰ καὶ θὰ μὲ πλουτίζει μὲ τὴ γνώση τοῦ θείου θελή-

ματός Σου. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί, ἂν πάρω τὸ δρόμο τῶν 

ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, θὰ μοιάζω σὰν τὸ ἄχυρο ποὺ τὸ πα-

ρασύρει ὁ ἄνεμος ἐδῶ κι ἐκεῖ καὶ δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία. Κι ἂν 

ἐγώ, Κύριε, ποὺ εἶμαι δική Σου εἰκόνα, καταντήσω ἕνα ἄχρη-

στο ἄχυρο, τότε μὲ τί πρόσωπο θὰ ἐμφανισθῶ μπροστά Σου 

κατὰ τὴν ὥρα τῆς κρίσεως; 

 Ὅμως Ἐσὺ, Κύριε, μὴ μὲ ἀφήνεις νὰ πάρω τὸ δρόμο τῶν 

ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων ποὺ ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή, ἀλλὰ 

στήριξέ με καὶ δός μου δύναμη, ὥστε πορευόμενος στὴ ζωὴ 

αὐτὴ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Σου, νὰ φθάσω καὶ ἐγὼ στὴ 

συντροφιὰ τῶν ἁγίων, τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀγγέλων. Ἀμήν. 
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2. ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 2ος 

ύριε, τί ἔπαθαν οἱ ἄνθρωποι καὶ συμπεριφέρονται τόσο 

ξέφρενα καὶ ἀνόητα; Γιατί ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὸν 

κόσμο συμπεριφέρονται τόσο ἐχθρικὰ πρὸς τὸ θέλημά 

Σου; Γιατί στρέφονται μὲ τόση μανία πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀν-

θρώπους; Συναντήθηκαν ὅλοι μαζὶ καὶ πῆραν τὴν ἀπόφαση 

νὰ καταστρέψουν καθετὶ ποὺ μᾶς κρατᾶ κοντά Σου καὶ νὰ 

γκρεμίσουν καθετὶ ποὺ μᾶς διδάσκει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θείου 

θελήματός Σου. 

 Ἀλήθεια, Κύριε, πῶς μᾶς βλέπεις, ὅταν ἔτσι Σοῦ συμπερι-

φερόμαστε; Νομίζουμε ὅτι εἴμαστε δυνατοί, ἐνῶ δὲν εἴμαστε. 

Νομίζουμε ὅτι ἐξουσιάζουμε τὸν κόσμο, ἐνῶ ἐξουσιαζόμαστε 

ἀπὸ τὸ θάνατο. Μοιάζουμε μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ φαντάζονται ὅτι 

εἶναι παντοδύναμα, ἐνῶ εἶναι μικρὰ καὶ ἀνίκανα, καὶ ἔτσι γι-

νόμαστε μπροστὰ στὰ μάτια Σου γελοῖοι. 

 Ὅμως ἡ δική Σου ἀγάπη, Κύριε, μὲ πολλοὺς καὶ διαφό-

ρους τρόπους ἂς μᾶς ταρακουνήσει, γιὰ νὰ μᾶς ξυπνήσει καὶ 

νὰ μᾶς συνεφέρει ἀπὸ τὴν καταστροφή. 

 Τὶ ἀνόητοι ποὺ εἴμαστε! Γιατὶ δὲν βλέπουμε τὸ μεγαλεῖο 

ποὺ μᾶς ἔχεις χαρίσει κάνοντάς μας δικά Σου παιδιά; Γιατὶ 

δὲν ἀκοῦμε τὴ γεμάτη ἀγάπη φωνή Σου: «Ὦ ἄνθρωπε, τί ἄλ-

λο θέλεις; Ἐγὼ σ’ ἔκανα δικό μου παιδὶ καὶ σέ ἀνέβασα τόσο 

ψηλά. Γιατί ξεγελιέσαι μὲ τόσο φτωχὰ κι ἀνόητα πράγματα; 

Ζήτησέ Μου ὅ,τι θέλεις καὶ ἐγὼ θὰ σοῦ χαρίσω τὰ πάντα, ὅ-

πως καὶ τότε μέσα στὸν Παράδεισο. Θὰ σοῦ δώσω ἐξουσια-

στικὴ δύναμη γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ κατευθύνεις τοὺς πειρασμοὺς 

μακριά Σου καὶ νὰ τοὺς συντρίβεις σὰν τὰ πήλινα κατασκευ-

άσματα».  

 Σὲ παρακαλῶ Κύριε· Βοήθησέ με νὰ ἀκούω τὴ φωνή Σου, 

καὶ νὰ μετανοῶ κάθε φορὰ ποὺ ἁμαρτάνω ἐνώπιόν Σου. Νὰ 
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μάθω νὰ πειθαρχῶ καὶ νὰ ὑπακούω στὸ θέλημά Σου, ὥστε γε-

μάτος ἀγαλλίαση νὰ ἐπαγρυπνῶ, γιὰ νὰ μὴ χάσω τὴ γαλήνη 

τῆς ψυχῆς μου. 

 Ἀξίωσέ με Κύριε, νὰ βρίσκω τὴ δύναμη, ὥστε νὰ μὴ θυ-

μώνω, ὅταν μὲ παιδαγωγεῖς, ἀλλὰ νὰ ἁρπάζω τὶς εὐκαιρίες ἐ-

κεῖνες ποὺ μὲ ὁδηγοῦν στὸ δικό Σου δρόμο. Τὶς εὐκαιρίες ἐ-

κεῖνες ποὺ μὲ κάνουν νὰ ζῶ κοντά Σου ἔχοντας τὴν ἐλπίδα 

τῆς ζωῆς μου στραμμένη μόνο σὲ Σένα. Ἀμήν. 
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3. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 3ος 

ύριε, γιατί ἔχουν γίνει τόσοι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ μὲ θλί-

βουν; Εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐξεγέρθηκαν καὶ ἐπανα-

στάτησαν ἐναντίον μου, καθὼς κι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιβουλεύ-

ονται τὴ ζωή μου καὶ λένε: «Δὲν ὑπάρχει πλέον γι’ αὐτὸν 

καμία σωτηρία ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ του». Σὺ ὅμως, Κύριε, εἶ-

σαι ὁ βοηθὸς καὶ ὁ προστάτης μου. Σὺ εἶσαι ἡ ζωὴ καὶ ἡ δόξα 

μου, ποὺ καὶ πάλι θὰ μὲ βοηθήσεις νὰ περπατήσω ἔχοντας 

ψηλὰ τὸ κεφάλι καὶ ὄχι, ὅπως τώρα ποὺ περπατῶ σκυμμένος 

καὶ ντροπιασμένος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. 

 Καὶ στὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς ὕψωσα κραυγὴ βοηθείας 

σὲ Σένα, Κύριε· καὶ Σὺ μὲ ἄκουσες. Γι’ αὐτὸ καὶ τώρα ἔ-

χοντας τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀκούσεις, Κύριε, τὴν προσευχή 

μου, πῆγα γιὰ ὕπνο καὶ κοιμήθηκα ξέγνοιαστα, ἤρεμα καὶ ἀ-

ναπαυτικά. Καὶ μετὰ σηκώθηκα ἀπὸ τὸν ὕπνο εἰρηνικὸς καὶ 

αἰσιόδοξος, διότι Ἐύ σίγουρα θὰ μὲ βοηθήσεις καὶ θὰ μὲ προ-

στατεύσεις. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ φοβηθῶ ἀπὸ κακοποιοὺς ἀν-

θρώπους, ποὺ μὲ ἔχουν περικυκλώσει καὶ μοῦ ἐπιτίθενται ὅ-

λοι μαζί. 

 Σπεῦσε λοιπόν, Κύριε, καὶ σῶσέ με ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, 

γιατὶ μόνον Ἐσὺ μὲ προστατεύεις. Εἶμαι δὲ βέβαιος πλέον ὅτι 

θὰ συντρίψεις ὅλους αὐτούς, ποὺ μὲ ἐχθρεύονται χωρὶς λόγο 

καὶ αἰτία καὶ θὰ ἐξαφανίσεις ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὰν ἄγρια θη-

ρία ἔρχονται νὰ μὲ κατασπαράξουν. 

 Ἀπὸ Σὲνα λοιπὸν, τὸν Κύριο καὶ Θεό μου, περιμένω νὰ ἔλ-

θει ἡ σωτηρία καὶ ἡ εὐλογία ὄχι μόνο πρὸς ἐμένα, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς ὅλα τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας μου καὶ πρὸς ὅλους τοὺς 

φίλους μου. Ἀμήν. 
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4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 4ος 

ύριε καὶ Θεέ μου, εἶσαι ὁ μόνος στὸν ὁποῖο στήριξα τοὺς 

ἀγῶνες μου γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἀρετῶν καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς 

σωτηρίας μου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπηύθυνα σὲ Σένα τὰ λόγια 

τῆς προσευχῆς μου. Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, ποὺ ἀμέσως μὲ ἄ-

κουσες μόλις ἐπικαλέσθηκα τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ μὲ βοή-

θησες ἀπαλύνοντας τὴ θλίψη ποὺ μὲ εἶχε καταλάβει. 

 Κύριε, λυπήσου με καὶ ἄκουσέ με Σὲ παρακαλῶ μὲ προσο-

χή, διότι δὲν θέλω νὰ ζῶ χωρὶς τὴ δική Σου βοήθεια καὶ τὴ δι-

κή Σου στήριξη. Σὲ παρακαλῶ Κύριε, προστάτευσέ με ἀπὸ τὴ 

μελαγχολία καὶ τὴ θλίψη στὴν ὁποία μὲ ὁδηγοῦν τὰ λόγια καὶ 

οἱ ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὴ μαται-

ότητα καὶ τὴν ἀπάτη αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Καὶ ἂς μάθουν ὅλοι 

αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν τὸ κακό μου, ὅτι Ἐσὺ εἶσαι Ἐκεῖνος ποὺ μὲ 

βοηθᾶ, μὲ στηρίζει καὶ μὲ προστατεύει. Ἐσὺ εἶσαι Ἐκεῖνος 

ποὺ ἀμέσως μὲ ἀκοῦς, καθὼς προσεύχομαι ἔντονα σὲ Σένα. 

 Ἀκόμη Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, νὰ μὲ βοηθήσεις, ὥστε νὰ μὴ 

παρασύρομαι ἀπὸ τὴ μελαγχολία, ἰδιαίτερα τὴν ὥρα ποὺ πλα-

γιάζω νὰ ξεκουραστῶ ἀπὸ τοὺς κόπους καὶ τοὺς ἀγῶνες τῆς 

ἡμέρας. Φύλαξέ με, ὥστε ἀντὶ νὰ πνίγομαι ἀπὸ καθετὶ βρωμε-

ρὸ καὶ γήϊνο, νὰ κατανύγομαι μὲ λογισμοὺς μετανοίας καὶ 

ἀγάπης πρὸς Ἐσένα, τὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτή μου. Κι ἔτσι 

νὰ ἡσυχάζω μέσα στὴ γαλήνη τῆς νύχτας. 

 Ἂν ἔτσι γαληνεύω, τὸ ξέρω ὅτι ἡ προσευχή μου θὰ ἀνέβει 

ὡς θυσία δικαιοσύνης καὶ ἐλπίδας στὸ θρόνο Σου.  

 Κύριε, εἶμαι βέβαιος γιὰ τὴν παρουσία Σου, γιατὶ ἔλαμψε 

στὴ ζωή μου ἐντονότατα τὸ Φῶς τῆς παρουσίας Σου, καὶ ἔδω-

σες στὴν καρδιά μου χαρὰ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ χαρὰ ποὺ νιώ-

θουν ὅσοι στηρίζουν τὴν ἐλπίδα τους στὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν 

ἀγαθῶν. 
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 Ἔχοντας τέτοιους λογισμοὺς πορεύομαι νὰ κοιμηθῶ, καὶ 

σίγουρα θὰ ἀποκοιμηθῶ μὲ εἰρήνη καὶ γαλήνη, ἐπειδὴ Ἐσὺ 

μόνον, Κύριε, μὲ κάνεις νὰ νιώθω ἀσφάλεια, δύναμη καὶ σι-

γουριὰ κοντά Σου. Ἀμήν. 
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5. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 5ος 

ύριε, τώρα ποὺ βρίσκομαι σὲ δύσκολη κατάσταση, εἰσά-

κουσε τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου. Ἄκουσε τὴ φωνή 

μου, ἄκουσε τὴν κραυγή μου. Πρόσεξε, Θεέ μου, τὴ φω-

νὴ τῆς δέησής μου, γιατὶ αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ προσευ-

χηθῶ σὲ Σένα. 

 Νωρὶς τὸ πρωί, Κύριε, θὰ ἀκούσεις τὴ φωνή μου. Ναί, Κύ-

ριε, τὸ πρωὶ θὰ σταθῶ μπροστά Σου καὶ θὰ περιμένω τὴν ἀ-

πόκρισή στὴν προσευχή μου. 

 Γνωρίζω ὅτι εἶσαι Θεὸς δικαιοσύνης καὶ ὅτι δὲν ἀγαπᾶς 

τὴν ἀσέβεια. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐμφανισθεῖ καὶ νὰ 

σταθεῖ μπροστά Σου κάθε πονηρὸς ἄνθρωπος καὶ νὰ προσευ-

χηθεῖ. Διότι πῶς θὰ τολμήσει ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος νὰ ἐμ-

φανιστεῖ μπροστά Σου, ἀφοῦ ἀποστρέφεσαι τοὺς ἐργάτες τῆς 

ἀνομίας καὶ τιμωρεῖς ὅλους ἐκείνους ποὺ ψεύδονται, χωρὶς νὰ 

Σὲ ὑπολογίζουν; Ξέρω Κύριε, ὅτι ἀπεχθάνεσαι καὶ ἐκείνους 

ποὺ εἶναι αἱμοχαρεῖς καὶ δόλιοι. 

 Ὅμως ἐγώ, χάρη στὴν ἄπειρη εὐσπλαχνία Σου, θὰ τολμή-

σω καὶ θὰ εἰσέλθω στὸν οἶκο Σου καὶ θὰ προσκυνήσω μὲ εὐ-

σέβεια στὸν ἅγιο Ναό Σου, γιὰ νὰ προσευχηθῶ σὲ Σένα καὶ 

νὰ πῶ: Κύριε, θέλω νὰ μὲ καθοδηγεῖς, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ἐφαρ-

μόζω τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Καὶ ἔτσι μὲ τὴ δική Σου δύναμη νὰ 

ἀντιμετωπίζω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ νὰ βαδίζω τὸ δικό Σου 

ὀρθὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωή.  

 Ξέρω, Κύριε, ὅτι μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ξεφύγω ἀν-

θρώπους ποὺ δὲ μᾶς λένε τὴν ἀλήθεια καὶ μᾶς παραπλανοῦν. 

Θὰ ξεφύγω ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πονηρὴ καρδιά, καὶ 

τῶν ὁποίων τὸ λαρύγγι μοιάζει μὲ τάφο ἀνοιχτό, ἀφοῦ ἀπὸ ἐ-

κεῖ βγαίνουν κάθε εἴδους βωμολοχίες. 
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 Θὰ ξεφύγω ἀκόμη τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς κολακεύουν 

καὶ πονηρὰ μᾶς παρηγοροῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν, καὶ οἱ 

ὁποῖοι θὰ καταστραφοῦν ἐξ αἰτίας τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο 

μᾶς συμπεριφέρονται.  

 Ὅμως, Κύριε, ἀφοῦ ὅλοι αὐτοὶ Σὲ πικραίνουν τόσο πολύ, 

καὶ ξεσηκώνονται ἐναντίον Σου, ἀπομάκρυνέ τους ἀπὸ κοντά 

μου, γιατὶ εἶναι ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ μόνοι τους ὁδηγοῦνται 

στὴν καταστροφὴ ποὺ διάλεξαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους. 

 Ἀντιθέτως, ὅσοι ἐλπίζουν σὲ Σένα ἂς εὐφραίνονται καὶ ἂς 

χαίρονται παντοτινά· καὶ ἂς καυχῶνται ὅσοι ἀγαποῦν τὸ Ὄ-

νομά Σου, γιατὶ Ἐσὺ ἔχεις κατασκηνώσει μέσα τους. 

 Ναί, Κύριε· θέλω νὰ ἀκούσεις τὴν προσευχή μου καὶ νὰ νι-

ώσω παρηγοριὰ κοντά Σου· γιατὶ Ἐσὺ εὐλογεῖς τὸν δίκαιο 

ποὺ τὸν σκεπάζει σὰν ἀσπίδα ἡ εὔνοιά Σου. Ἀμήν. 
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6. ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΑΓΩΝΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 6ος 

ύριε, ἐπειδὴ παραμένω στὴ ζωή μου ἕνας ἀδιόρθωτος ἁ-

μαρτωλός, Σὲ παρακαλῶ, μὴ μὲ ἐλέγξεις μὲ θυμὸ καὶ μὴ 

μὲ παιδαγωγήσεις μὲ ὀργή. 

 Ἐλέησέ με, Κύριε, γιατὶ εἶμαι ἀδύναμος καὶ θεράπευσέ με· 

ἡ ἁμαρτία ἔχει δημιουργήσει μέσα μου μεγάλη ἀναστάτωση. 

Ἐξ αἰτίας της ἡ ὕπαρξή μου κλονίζεται βαθιὰ μέχρι τὰ κόκα-

λά,  οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς μου μπερδεύθηκαν καὶ δὲν μπορεῖ 

ὁ νοῦς μου νὰ σκεφθεῖ σωστά. 

 Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν, Κύριε, Σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ ἀφήνεις 

μόνο μου. 

 Ἔχεις μεγάλη εὐσπλαχνία, Κύριε. Γι’ αὐτὸ Σὲ παρακαλῶ 

ἔλα κοντά μου. Λύτρωσέ με ἀπὸ τὰ τόσα ψεύτικα μηνύματα 

τοῦ κόσμου καὶ τὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις καὶ σῶσέ με. Ναί, 

Κύριε· σῶσέ με, προτοῦ μὲ βρεῖ ὁ θάνατος περιπλανώμενο 

στοὺς δρόμους τῆς ἁμαρτίας. Γιατὶ τότε γιὰ μένα δὲν θὰ ὑ-

πάρχει καμία ἐλπίδα σωτηρίας. 

 Κι ὅλα αὐτά, Κύριε, δὲν εἶναι λόγια μόνο. Τὰ ζῶ καὶ τὰ πι-

στεύω· γι’ αὐτὸ κοπιάζω προσευχόμενος μὲ πόνο καὶ στεναγ-

μούς. Κάθε βράδυ θρηνῶ γοερὰ καὶ λούζω τὸ κρεβάτι μου 

καὶ μουσκεύω τὸ στρῶμα μου μὲ τὰ δάκρυα τῆς προσευχῆς 

μου. Ἔχει πλέον θολώσει ὁ νοῦς μου καὶ δὲν ξέρω πιὰ τί ἄλ-

λο νὰ κάνω. Ἡ προσευχή μου φαντάζει στὰ μάτια τῶν ἐχθρῶν 

μου ὡς δύναμη ξεπερασμένη καὶ ἀνίκανη νὰ μὲ βοηθήσει. 

 Ὅλοι οἱ ἐργάτες τῆς ἀνομίας ποὺ θέλουν τὸ κακό μου, ἂς 

φύγουν τώρα μακριά μου. Γιατὶ Ἐσὺ, Κύριε, ἄκουσες τὶς φω-

νές μου καὶ εἶδες τὰ δάκρυά μου. Ἄκουσες τὶς παρακλήσεις 

μου καὶ δὲν ἀπέρριψες τὴν προσευχή μου. 
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 Ἂς φύγουν λοιπὸν ἀπὸ κοντά μου ὅλοι οἱ ἐχθροί μου, ἂς ἐ-

ξαφανιστοῦν καταντροπιασμένοι καὶ πανικόβλητοι, γιατὶ τοὺς 

κατατρέχει ὁ Κύριός μου. Αὐτός, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἀκούει τὶς 

προσευχές μου. Αὐτός, τὸν ὁποῖον ἀγαπῶ καὶ Τὸν θέλω 

κοντά μου σὲ ὅλη μου τὴ ζωὴ γιὰ νὰ Τὸν εὐγνωμονῶ. Ἀμήν. 

  
 

  
 

 

 



  

- 34 - 

 

7. ΓΙΑ ΕΚ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΔΙΚΗ 

ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 7ος 

ύριε, σὲ Σένα στήριξα ὅλες μου τὶς ἐλπίδες· σῶσέ με ἀπὸ 

τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι μὲ καταδιώκουν, καὶ γλύτω-

σέ με ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ ὁ διάβολος στέλνει. Ἔ-

λα, Κύριε, νὰ μοῦ συμπαρασταθεῖς καὶ νὰ μὲ βοηθήσεις γιὰ 

νὰ μὴ μὲ βρεῖ μόνο μου ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔτσι αἰχμαλωτίσει τὴν 

ψυχή μου καὶ μὲ κατασπαράξει ὡς ἄγριο λιοντάρι. 

 Κύριε καὶ Θεέ μου, ἐὰν μὲ καταδιώκουν γιὰ κάποιο κακὸ 

ποὺ διέπραξα μὲ τὰ λόγια μου ἢ μὲ τὰ ἔργα μου, τότε ἂς μὲ 

τιμωρήσουν οἱ ἐχθροί μου. Ἀκόμη καὶ ἂν διέπραξα ἔργα ὅ-

μοια μὲ τὰ δικά τους ἢ ἂν φέρθηκα μὲ ἄδικο καὶ πονηρὸ τρό-

πο ἢ ἂν ἀνταπέδωσα κακό, ἂς μὲ τιμωρήσουν. Ἂν στὴ ζωή 

μου, Κύριε, φέρομαι ἀντίθετα πρὸς τὸ θέλημά Σου, ἂς μὲ κα-

ταδιώξουν οἱ ἐχθροί μου, ἂς μὲ καταπατήσουν καὶ ἂς κατα-

στρέψουν τὴ δόξα μου. 

 Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ δι-

έρχομαι, στάσου δίπλα μου καὶ γίνε ὁ βοηθός μου, γιὰ νὰ ἀν-

τιμετωπίσω τὴ μανία τῶν ἐχθρῶν μου.  

 Στάσου δίπλα μου, Κύριε, γιὰ νὰ μὲ ὑπερασπισθεῖς. Κάθι-

σε στὸν ὑψηλό Σου θρόνο καὶ ἂς συναχθοῦν γύρω Σου ὅλοι 

οἱ λαοί. Καὶ τότε σὰν θὰ κρίνεις καὶ ἐμένα, ὅπως καὶ ὅλους 

τοὺς λαοὺς σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα μας, τότε, Κύριε, ἂν τὰ ἔργα 

μου εἶναι ἔργα δικαιοσύνης, μὴ μὲ ἀφήσεις στὰ χέρια τῶν ἐ-

χθρῶν μου, ἀλλὰ σῶσέ με.  

 Δῶσε τέλος στὴν κακία τῶν ἀσεβῶν καὶ στερέωσε κάθε δί-

καιο ἄνθρωπο, Σὺ ποὺ εἶσαι ὁ δίκαιος Θεός. Σὺ ποὺ εἶσαι συμ-

παραστάτης καὶ βοηθὸς σὲ κάθε δίκαιο καὶ ἄκακο ἄνθρωπο. 

Σὺ ποὺ εἶσαι δίκαιος κριτής, ἀλλὰ καὶ μακρόθυμος. Σὺ ποὺ τὸν 

κάθε ἀσεβῆ καὶ ἀμετανόητο τὸν ἐγκαταλείπεις στὴν πιὸ βαριὰ 
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τιμωρία ποὺ ἐπέλεξε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Τὸν ἀφήνεις ἀπροστά-

τευτο στὰ θανατηφόρα βέλη ποὺ ὁ ἴδιος στρέφει ἐναντίον του. 

 Βοήθησέ με, Θεέ μου, νὰ μὴν καταντήσω σὰν τὸν ἀσεβῆ 

ποὺ ζεῖ μέσα στὴν ἁμαρτία καὶ τὸ ψέμα καὶ χωρὶς νὰ τὸ κατα-

λαβαίνει, πέφτει τελικὰ μέσα στὸ λάκκο τῆς ἁμαρτίας ποὺ ἔ-

σκαψε ὁ ἴδιος. 

 Ἐγώ, ὅμως, Ἐσένα ποὺ μὲ προστατεύεις, θὰ Σὲ δοξολογῶ, 

θὰ ὑμνῶ τὴ δικαιοσύνη Σου καὶ θὰ μεγαλύνω τὸ Ὄνομά Σου. 

Ἀμήν. 
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8. ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 8ος 

ύριε, πόσο θαυμαστὸ εἶναι τὸ Ὄνομά Σου σὲ ὁλόκληρη 

τὴ γῆ καὶ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δόξα Σου! Βρίσκεται πιὸ 

ψηλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς οὐρανούς! 

 Ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ βρέφη καὶ τὰ νήπια θὰ ἀνοίξουν τὸ 

στόμα τους καὶ θὰ Σὲ δοξολογήσουν σὲ πεῖσμα τῶν ἐχθρῶν 

Σου καὶ πρὸς ἐξευτελισμὸ καὶ ἐξουθένωση ὅλων ἐκείνων οἱ 

ὁποῖοι τολμοῦν νὰ στρέφονται ἐναντίον Σου. Ἐγὼ πάντως ὅ-

σες φορὲς κοιτάζω τὸν οὐρανό, τὴ σελήνη καὶ τὰ ἀστέρια, 

αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ δημιουργήματα τῶν χειρῶν Σου, ἀναρωτι-

έμαι καὶ λέω: ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν ἔργων Σου, πόση ἀξία 

τελικὰ ἔχω ἐγώ, ὁ τιποτένιος ἄνθρωπος, ποὺ μὲ φροντίζεις μὲ 

τόση ἐπιμέλεια; 

 Τί εἶμαι ἐγώ, γιὰ νὰ μὲ ἐπισκέπτεσαι κάθε φορὰ ποὺ Σὲ 

χρειάζομαι; Ἀφοῦ, ἀκόμη καὶ ὅταν ἁμαρτάνω, δὲν μὲ κατα-

στρέφεις. Ἁπλῶς μὲ ὑποβιβάζεις σὲ μία θέση λίγο πιὸ κάτω 

ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους καὶ περιμένεις τὴν μετάνοιά μου γιὰ νὰ μὲ 

ἀποκαταστήσεις, νὰ μὲ στεφανώσεις καὶ νὰ μὲ περιβάλλεις μὲ 

μεγάλη δόξα καὶ τιμή. 

 Μοῦ προκαλεῖ ἀκόμη θαυμασμὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ κατέ-

στησες ἀφεντικὸ σὲ ὅλα τὰ ἔργα Σου καὶ ἔχεις θέσει τὰ πάντα 

στὴν ἐξουσία μου· καὶ μάλιστα ἔχεις ὑποτάξει στὰ πόδια 

μου, τὰ πρόβατα καὶ τὰ βόδια, τὰ ἄγρια ζῷα, τὰ πουλιὰ τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ τὰ ψάρια τῶν θαλασσῶν, τῶν ποταμῶν καὶ τῶν 

λιμνῶν. 

 Ὅλα αὐτά, Κύριε, προκαλοῦν τὸ θαυμασμό μου, γι’ αὐτὸ 

καὶ φωνάζω μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου: Κύριε, τελικά, 

πόσο θαυμαστὸ καὶ ἐντυπωσιακὸ εἶναι τὸ Ὄνομά Σου σὲ ὁ-

λόκληρη τὴ γῆ! Ἀμήν.  
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9. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 9ος,1-21 

ύριε, θέλω νὰ Σὲ δοξολογήσω, μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ 

καὶ νὰ διηγηθῶ ὅλα τὰ θαυμαστά ἔργα Σου. Μὲ τὸν τρό-

πο αὐτό, Κύριε, θέλω νὰ Σὲ προσκαλέσω νὰ ἔλθεις κοντά 

μου καὶ ἔτσι νὰ εὐφρανθῶ καὶ νὰ χαρῶ μὲ τὴν παρουσία Σου· 

καὶ τότε ἐγὼ γιὰ τὴν ἀγάπη Σου αὐτὴ θὰ ὑμνήσω τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου.  

 Τὸ ξέρω πολὺ καλά, Κύριε, ὅτι οἱ ἐχθροί μου, ὅταν δοῦν ὅ-

τι Ἐσὺ εἶσαι κοντά μου, θὰ φοβηθοῦν καὶ θὰ στραφοῦν πρὸς 

τὰ πίσω καὶ ἀπὸ τὸν τρόμο τους θὰ πέσουν κάτω καὶ θὰ ἐξα-

φανιστοῦν ἀπὸ μπροστά μου.  

 Ἐσὺ, Κύριε, εἶσαι δίκαιος κριτής γιατὶ ὅταν μετανοῶ, μὲ 

κρίνεις μὲ δίκαιο τρόπο. Ἐσὺ ἀποδυναμώνεις τοὺς ἐχθρούς 

Σου καὶ διαλύεις τὰ ἀνόητα ἐπιχειρήματά τους, τὰ ὁποῖα μετὰ 

ἀπὸ λίγο καιρὸ κανεὶς δὲν θυμᾶται. 

  Ἐσύ, Κύριε, παραμένεις ὁ ἴδιος στοὺς αἰῶνες καὶ κρίνεις 

ἀμερόληπτα καὶ μὲ δικαιοσύνη τὴν οἰκουμένη καὶ τοὺς λαοὺς 

ποὺ κατοικοῦν στὴ γῆ. Μᾶς κρίνεις ὅλους σύμφωνα μὲ τὸν 

τρόπο ποὺ ἀγωνισθήκαμε, ἐφαρμόζοντας τὸ ἅγιο θέλημά Σου.  

 Τώρα ὅμως, Κύριε, πήγαινε στὸ φτωχόσπιτο τοῦ κάθε 

πτωχοῦ καὶ στὴν κατοικία τοῦ κάθε θλιβομένου, γιὰ νὰ παρη-

γορηθοῦν. 

 Κύριε, ὅσοι πραγματικὰ Σὲ γνωρίζουν, σὲ Σένα ἐλπίζουν. 

Γιατὶ ποτὲ δὲν ἐγκαταλείπεις αὐτὸν ποὺ Σὲ ἀναζητᾶ. Γι’ αὐτὸ 

θὰ ψάλω σὲ Σένα Κύριε, ποὺ κατοικεῖς στοὺς οὐρανούς, καὶ 

θὰ ἀναγγείλω τὸ μεγαλεῖο Σου. Θὰ ἀναγγείλω στοὺς λαούς, 

ὅτι τιμωρεῖς, Κύριε, τοὺς ἀσεβεῖς καὶ δὲν ξεχνᾶς τὴ φωνὴ τῶν 

καταπιεσμένων.  

 Καὶ ἐμένα, Κύριε, ἐλέησέ με καὶ ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὴ συ-

κοφαντία καὶ τὴ ντροπὴ ποὺ προκαλοῦν οἱ ἐχθροί μου. Φύλα-
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ξέ με, γιὰ νὰ μὴν καταστραφῶ κάνοντας κάποια λανθασμένη 

ἐνέργεια στὴν προσπάθειά μου νὰ ξεφύγω ἀπὸ αὐτούς· καὶ 

τότε ἐγὼ χαρούμενα θὰ διαλαλήσω τὴ σωτηρία μου καὶ τὸ θαυ-

μαστὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μὲ ἔσωσες ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. 

 Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μὲ διασώ-

ζεις ἀπὸ τὶς παγίδες ποὺ μοῦ στήνουν οἱ ἐχθροί μου. Ἂς ξέ-

ρουν οἱ ἀσεβεῖς ὅτι θὰ πέσουν στὸ λάκκο ποὺ οἱ ἴδιοι ἔσκα-

ψαν γιὰ μένα καὶ θὰ πιαστοῦν στὴν παγίδα ποὺ μοῦ ἔστησαν.  

 Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν εὐσεβῆ γίνεται ἀ-

φορμὴ νὰ δοξάζεται ὁ Θεός. Γίνεται ἕνας κριτὴς ποὺ σῲζει 

τὸν ἐνάρετο καὶ εὐσεβῆ. Ἐνῶ ὁ ἀσεβὴς καὶ ἀμετανόητος πα-

γιδεύεται ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ ἄνομα ἔργα του, τὰ ὁποῖα τὸν 

ὁδηγοῦν στὸν ᾍδη, ἀφοῦ στὴ ζωή του διάλεξε νὰ λησμονεῖ 

καὶ νὰ περιφρονεῖ τὸν Θεό. 

 Ἀντίθετα ξέρω ὅτι ὁ Κύριος δὲν ξεχνᾶ ποτὲ ἐμένα τὸν 

φτωχό· λεπτὸ δὲν ἔπαυσα νὰ ἐλπίζω σὲ Αὐτόν. 

 Σὲ παρακαλῶ Κύριε, ἔλα καὶ στάσου δίπλα μου καὶ προ-

στάτευσέ με ἀπὸ τὶς κακίες τῶν ἀσεβῶν, γιὰ νὰ μὴ γίνει τὸ 

θέλημά τους. Ὅλοι ἂς καταλάβουν ὅτι χωρὶς Ἐσένα κανεὶς 

δὲν ἔχει ἀληθινὴ δύναμη, παρὰ μόνο ψεύτικη. Ἀμήν. 
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10. ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 9ος,22-17 

ύριε, τώρα ποὺ εἶμαι θλιμμένος, γιατί στέκεσαι μακριά 

μου;  

 Ἐμένα τὸν φτωχὸ μὲ κατατρέχει, Κύριε, ἡ πονηριὰ 

τοῦ ἀσεβῆ· γι’ αὐτὸ φύλαξέ με, καὶ ἂς πέσει ὁ ἀσεβὴς στὴν 

παγίδα ποὺ μοῦ ἔστησε. 

 Ἐγὼ ὅμως ποτὲ ἂς μὴν καυχηθῶ γιὰ τὶς ἱκανότητές μου 

καὶ ποτὲ ἂς μὴν περιφρονήσω τὸν Κύριο, καὶ καταντήσω νὰ 

συμπεριφέρομαι μὲ τὰ ἔργα μου, ὅπως ὁ ἀσεβής.  

 Ἂς μὴ γίνω ἀλαζόνας καὶ ὀργίσω Ἐσένα τὸν Κύριό μου, 

ἀμφισβητώντας ἀκόμη καὶ τὴν ὕπαρξή Σου. Ἂς μὴ νιώσω πο-

τὲ σίγουρος γιὰ τὸν ἑαυτό μου χωρὶς τὴ βοήθεια καὶ τὴν πα-

ρουσία Σου. Ἂς βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα μου μόνον ἡ προσευχὴ 

καὶ ἡ δοξολογία τοῦ Ὀνόματός Σου καὶ ἂς μὴν ἐκπορεύεται 

κακὸς λόγος γιὰ Σένα. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ξεφεύγω τὶς ἐνέδρες τῶν πονηρῶν 

ἀνθρώπων, ποὺ κινοῦνται μὲ δολιότητα πρὸς τοὺς ἀθώους καὶ 

ἀδύναμους, κρυμμένοι σὰν λιοντάρια στὰ λημέρια τους, περι-

μένοντας τὰ ἀνυποψίαστα θύματά τους, γιὰ νὰ τὰ ἐξαπατή-

σουν καὶ νὰ τὰ παρασύρουν κοντά τους μὲ σκοπὸ νὰ τὰ κατα-

σπαράξουν. 

 Ξέχασαν, Κύριε, ὅτι ὑπάρχεις καὶ εἶναι πιὰ ἕτοιμοι νὰ δια-

πράξουν κάθε ἀδικία ἐμπαίζοντας καὶ λέγοντας ὅτι ὁ Θεὸς ξέ-

χασε τὰ παιδιά Του, τὰ ἐγκατέλειψε στὰ χέρια μας καὶ δὲν ἔρ-

χεται πιὰ νὰ τὰ βοηθήσει.  

  Ὅμως, Σύ, Κύριε καὶ Θεέ μου, εἶσαι πάντοτε παρών· ἔλα, 

Κύριε, καὶ δεῖξε τὴ δύναμή Σου· μὴ ξεχνᾶς ἐμένα τὸν δύστυ-

χο δοῦλο Σου. 

 Βλέπεις τὴ δυστυχία καὶ τὴν ἐξαθλίωση στὴν ὁποία οἱ ἀσε-

βεῖς μὲ ὁδηγοῦν. Ὅμως ἐγὼ ὁ φτωχὸς κι ἀδύναμος σὲ Σένα ἀ-



  

- 40 - 

κουμπῶ, σὲ Σένα ποὺ βοηθᾶς τοὺς ὀρφανοὺς ὡς στοργικὸς 

πατέρας. 

 Σύντριψε, Κύριε, τὴ δύναμη τοῦ κακοῦ καὶ τιμώρησε τὴν 

ἀνομία μέχρι νὰ ἐξαφανιστοῦν οἱ ἄπιστοι ἀπὸ προσώπου τῆς 

γῆς. Καὶ ἔτσι νὰ βασιλεύεις στὴ ζωή μας μόνον Ἐσύ.  

 Ξέρω, Κύριε, ὅτι ἀκοῦς τὴν ἐπιθυμία μου· ἔλα καὶ δυνά-

μωσε τὴν καρδιά μου. 

 Ἔλα κι ἐνίσχυσε ἐμένα καὶ κάθε ἀδύναμο καὶ κουρασμένο 

ἄνθρωπο, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντέξουμε τὸν πόλεμο τοῦ 

πονηροῦ. Ἀμήν. 
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11. ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 

ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 9ος,22-39 

ἶμαι βέβαιος, Κύριε, ὅτι πάντοτε ἀκοῦς τὴν προσευχὴ 

ποὺ Σοῦ ἀπευθύνω, μὲ δάκρυα καὶ κλαυθμούς. Στρέψε, 

λοιπόν, τὸ πρόσωπό Σου σὲ μένα καὶ ἄκουσε τὴ δέησή 

μου. Σῶσε, ἐλέησε καὶ λύτρωσε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ τῶν 

παιδιῶν μου. Φύλαξέ τα ἀπὸ διάφορα κακὰ πάθη, πειρασμοὺς 

καὶ καταστροφικὲς συνήθειες. Δὲς τὸν ἐξευτελισμό, στὸν ὁ-

ποῖον θέλει νὰ τὰ ὁδηγήσει ὁ διάβολος. 

 Οἱ σφοδροὶ λογισμοὶ καὶ οἱ κακὲς συνήθειες τὰ πολεμοῦν, 

γιὰ νὰ μολύνουν τὸ σῶμα τους καὶ τὴν ψυχή τους. Συχνὰ τὰ 

ὁδηγοῦν σὲ κοσμικὲς συναναστροφὲς ὅπου φουντώνουν τὰ 

πάθη τους. Βοήθησέ τα, Κύριε, νὰ ἀπέχουν ἀπὸ ἐπιθυμίες ποὺ 

τρέφουν τὰ πάθη καὶ τὰ ὁδηγοῦν στὴν ἐκτροπή. Φύλαξέ τα, 

γιὰ νὰ μὴν καταντήσουν χειρότερα κι ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῷα. 

Κράτησέ τα σὲ ἐγρήγορση, γιὰ νὰ ζοῦν μὲ σύνεση καὶ 

σωφροσύνη, ἱκανοποιώντας τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τους, ὅ-

πως προστάζει τὸ θέλημά Σου. Τὰ ποτά, τὸ κάπνισμα, τὰ πολ-

λὰ φαγητὰ καὶ ἡ ἀπρόσεκτη συναναστροφὴ ἀνάβουν τὴ 

φλόγα τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, ἐνῶ τὸ σῶμα ἀγριεύει, χάνον-

τας τὴ φυσική του ἡμερότητα καὶ ἁπλότητα. 

 Ὁ ἀγώνας εἶναι δύσκολος, ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθειά Σου, Κύριε, 

πιστεύω ὅτι οἱ ἀγωνίες καὶ οἱ προσευχές μου γιὰ τὴ σωτηρία 

τῶν παιδιῶν μου δὲν θὰ πᾶνε χαμένες. Ὁ κόπος καὶ ὁ ἀγώνας 

μου, ὁ σκληρὸς καὶ δύσκολος, θὰ ἀμειφθοῦν ἀπὸ Σένα. Ἐσὺ 

θὰ βοηθήσεις, τὰ παιδιά μου νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὶς παγίδες τῆς 

κακῆς ζωῆς. Κύριε, δὲ θέλω νὰ φωλιάζει στὰ παιδιά μου ἡ ἀ-

νάπαυση καὶ ἡ ἀδιαφορία, ἀλλὰ ἡ χαρὰ τῆς ἀρετῆς· γι’ αὐτὸ 

μέρα καὶ νύχτα προσεύχομαι σὲ Σένα ποὺ θέλεις τὸ καλὸ τῶν 

παιδιῶν μου καὶ τῆς οἰκογένειάς μου. Ἀμήν. X 
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12. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 

ΜΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 10ος 

ύριε, σὲ Σένα τὸν παντοδύναμο Θεὸ ἐλπίζω· ποτέ μου 

δὲν θὰ ἀκούσω αὐτοὺς ποὺ μὲ προτρέπουν νὰ μὴ βαδίζω 

μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι, ἀλλὰ νὰ καταφύγω σὲ μέσα, τρό-

πους καὶ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δὲν πρόκειται νὰ μοῦ προσφέ-

ρουν καμία προστασία. Ἀντιθέτως, ἀφοῦ ἐμφανισθοῦν ὡς 

προστάτες μου, στὸ τέλος θὰ μὲ ἀφήσουν ἔρημο καὶ ἀπρο-

στάτευτο στὴ μοναξιά μου. Μοῦ λένε: «ἄλλαξε τρόπο ζωῆς, 

γιατὶ δὲ μπορεῖς μὲ τὴν ἀρετή Σου νὰ ἀντιμετωπίσεις τὶς κακί-

ες τῶν ἐχθρῶν σου». Δηλαδή, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, Κύριε, 

περιφρονοῦν καὶ ποδοπατοῦν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα Σὺ μὲ συμ-

βουλεύεις, μὲ ἀγάπη.  

 Ὅμως ἐγώ, Κύριε, στὴ δύσκολη στιγμὴ δὲν πρόκειται νὰ 

φύγω ἀπὸ κοντά Σου. Ἂς ἔχεις πάντοτε στραμμένο τὸ βλέμμα 

Σου σὲ μένα τὸν ἀδύναμο ἄνθρωπο. Ἐσύ, Κύριε, ποὺ ἔχεις 

τὸν θρόνο Σου στὸν οὐρανὸ καὶ παρατηρεῖς ἀπὸ ἐκεῖ τὸ κάθε 

πλάσμα Σου. Ἐσὺ ποὺ κρίνεις καὶ τὸν δίκαιο καὶ τὸν ἀσεβῆ. 

Ἐσὺ ποὺ ἀποστρέφεσαι τὸν ἄδικο, ἀφοῦ αὐτὸς ποὺ ἀδικεῖ δὲν 

ἀγαπᾶ οὔτε τὴ δική του ψυχή. 

 Σπλαχνίσου με, Κύριε, καὶ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ἔλθουν σὲ 

μένα τὸν ἁμαρτωλὸ τιμωρίες ποὺ ταιριάζουν σὲ ἁμαρτωλὸ 

ἄνθρωπο. Ζητῶ νὰ μὲ ἐλεήσεις, Κύριε, γιατὶ ξέρω ὅτι εἶσαι 

δίκαιος καὶ βλέπεις μὲ ἱλαρὸ καὶ σπλαχνικὸ βλέμμα κάθε ἄν-

θρωπο ποὺ ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ δὲν προσπαθεῖ νὰ δι-

καιολογηθεῖ ἢ νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ Σένα. Ἀμήν. 
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13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΙΜΙΑ ΖΩΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 11ος 

ύριε, σῶσέ με, γιατὶ ὁ πιστὸς δοῦλος Σου κινδυνεύει νὰ 

χαθεῖ, ἀφοῦ λιγόστεψαν οἱ ἄνθρωποι ποὺ λένε τὴν ἀλή-

θεια. Καθένας λέει ψέματα στὸν πλησίον του, ἀφοῦ τοῦ 

μιλᾶ μὲ λόγια ἀπατηλὰ καὶ λόγια ποὺ βγαίνουν ἀπὸ καρδιὰ 

διπλοπρόσωπου ἀνθρώπου. 

 Ὅμως ξέρω, Κύριε, ὅτι Ἐσὺ θὰ μὲ βοηθήσεις νὰ προστα-

τευθῶ ἀπὸ τὰ δόλια καὶ ἀπατηλὰ χείλη καὶ ἀπὸ τὴ γλῶσσα ἐ-

κείνων ποὺ λέγουν μεγάλα λόγια. 

 Βοήθησέ με νὰ ξεφύγω τὶς παγίδες ὅλων ἐκείνων ποὺ νο-

μίζουν ὅτι θὰ γίνουν σπουδαῖοι, ἐπειδὴ ὑπόσχονται πολλά, 

χωρὶς νὰ τὰ ἐκπληρώνουν. 

 Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος πτωχὸς καὶ ἀδύνα-

μος καὶ δὲν συμβιβάζομαι μὲ τὰ ψεύτικα καὶ κούφια λόγια 

τους· γι’ αὐτὸ καὶ στενάζω καὶ ὑποφέρω, ζώντας μὲ τιμιότητα. 

 Εἶναι πολλοὶ οἱ ἀσεβεῖς ποὺ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας 

καὶ ἡ ἀχρειότητά τους κυριεύει ὅλο καὶ περισσότερο τὸν κό-

σμο μας. 

 Ὅμως, Κύριε, μόνο τὰ δικά Σου λόγια εἶναι ἁγνὰ καὶ κα-

θαρά, σὰν τὸ ἀνόθευτο ἀσῆμι ποὺ καθαρίσθηκε ἑπτὰ φορὲς 

σὲ κλίβανο πυρακτωμένο. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγώ, Κύριε, στὰ δικά Σου λόγια καὶ στὶς δικές 

Σου ὑποσχέσεις ἔχω ἐμπιστοσύνη καὶ ξέρω ὅτι θὰ μὲ φυλά-

ξεις καὶ θὰ μὲ κρατήσεις κοντά Σου αἰώνια, ὅπως μᾶς τὸ ὑπο-

σχέθηκες. Ἀμήν. 
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14. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 12ος 

ύριε, ξέρω ὅτι οἱ ἁμαρτίες μου Σὲ ἀναγκάζουν νὰ γυρί-

ζεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου καὶ νὰ μὲ παιδαγωγεῖς μὲ τὸ 

νὰ μὴ μὲ προσέχεις. Ἀλλὰ μέχρι πότε Κύριε, θὰ μὲ ξε-

χνᾶς; Μέχρι πότε θὰ γυρίζεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου κάνον-

τας τάχα ὅτι ἀδιαφορεῖς γιὰ τὴ θλίψη ποὺ μὲ κατέχει; Μέχρι 

πότε Κύριε, θὰ καταστρώνω σχέδια, γιὰ νὰ λυτρωθῶ ἀπὸ 

τοὺς ἐχθρούς μου καὶ μέχρι πότε ἡ καρδιά μου, νύχτα καὶ μέ-

ρα θὰ ἀγωνιᾶ ποὺ ναυαγοῦν τὰ σχέδιά μου, μένοντας ἔτσι ἐ-

κτεθειμένος σὲ τόσους κινδύνους; Μέχρι πότε ὁ ἐχθρός μου 

θὰ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὶς ἀποτυχίες μου; 

 Ῥῖψε λοιπὸν καὶ σὲ μένα ἕνα βλέμμα συμπαθείας καὶ ἄ-

κουσε τὴν προσευχή μου. Βοήθησέ με νὰ κρατῶ ἀνοιχτὰ τὰ 

μάτια τῆς ψυχῆς μου. Φώτισέ με, ὥστε νὰ βλέπω τὶς παγίδες 

ποὺ μοῦ στήνουν οἱ ἐχθροί μου. Συνέτισέ με, ὥστε νὰ κατα-

νοῶ ὅτι τὰ λόγια τους εἶναι ψεύτικα θέλοντας νὰ μὲ ἀποκοιμί-

σουν, καὶ νὰ καταλάβω ὅτι μὲ ὁδηγοῦν στὴν καταστροφή. 

 Ἂν ὅμως ἐγὼ δὲν ἀντισταθῶ, τότε οἱ ἐχθροί μου θὰ χαροῦν 

μὲ τὴ δική μου πτώση καὶ θὰ καυχηθοῦν ὅτι μὲ νίκησαν. 

 Ἐγὼ ὅμως στὸ δικό Σου ἔλεος ἐλπίζω, Κύριε, καὶ ξέρω ὅτι 

θὰ χαρεῖ πάρα πολὺ ἡ καρδιά μου, ὅταν θὰ ἔλθεις νὰ μὲ σώ-

σεις. Κι ὄχι μόνο θὰ χαρῶ ἀλλὰ θὰ ψάλω καὶ θὰ ὑμνήσω τὸ 

Ὄνομά Σου, Ὕψιστε Κύριέ μου! Ἀμήν. 
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15. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΘΩ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 13ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ, δυνάμωσέ με στὴν πίστη μου, γιὰ νὰ 

μὴ φθάσω νὰ μιλάω ὅπως οἱ ἀνόητοι, ποὺ λέγουν ὅτι δὲν 

ὑπάρχει Θεός. Μὴν ἀφήσεις νὰ διαφθαρεῖ ἡ σκέψη μου, 

καὶ ἐξευτελιστῶ στοὺς διαλογισμούς μου παρασυρμένος ἀπὸ 

τοὺς πολλούς, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τους δὲν μπο-

ροῦν νὰ δοῦν τὰ θαυμαστά Σου ἔργα καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν ὅ-

τι τίποτε δὲν ἔγινε τυχαῖα.  

 Γνωρίζω, Κύριε, ὅτι σκύβεις ἀπὸ τὸν οὐράνιο θρόνο Σου 

καὶ παρατηρεῖς τὰ πλάσματά Σου, γιὰ νὰ δεῖς ἂν ὑπάρχει κά-

ποιος συνετὸς ἄνθρωπος καὶ κάποιος ἄνθρωπος ποὺ ἀναζητᾶ 

τὸ Θεό. Δυστυχῶς ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸ θέλημά Σου καὶ 

ἐξαχρειωθήκαμε, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κανένας ποὺ νὰ πράττει 

τὸ καλό, ἔστω καὶ μόνος του.  

 Τὸ στόμα τῶν περισσότερων μοιάζει μὲ ἀνοιγμένο βρώμι-

κο τάφο καὶ ἀπὸ τὴ γλῶσσα τους ἐκπορεύονται ρήματα μόνο 

πονηρά· τὰ χείλη τους εἶναι χείλη ἁμαρτωλῶν, οἱ ὁποῖοι στὸ 

πέρασμά τους σπέρνουν τὴν καταστροφὴ καὶ τὸ θάνατο. 

  Πολλοὶ ἄνθρωποι μιλοῦν γιὰ εἰρήνη, ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὸν 

δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν εἰρήνη, γιατὶ δὲν ἔχουν καθόλου στὸ 

νοῦ τους τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ. 

 Πότε, Κύριε, θὰ Σὲ γνωρίσουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀδικοῦν τὸν 

λαό Σου; Καὶ πότε θὰ μάθουν αὐτοὶ ποὺ κατακλέβουν τὸ ψω-

μὶ τῶν φτωχῶν, ὅτι Ἐσὺ προσφέρεις σὲ ὅλους τὴν ὕπαρξή 

μας; Κύριε, φύλαξέ με, ὥστε νὰ μὴ μὲ ἐπηρεάσουν ἐκεῖνοι οἱ 

ὁποῖοι ζοῦν χωρὶς τὴ δική Σου προστασία καὶ δειλιάζουν καὶ 

φοβοῦνται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει φόβος. Φύλαξέ με, Κύριε, δι-

ότι Ἐσὺ ἐνθαρρύνεις τὴ γενεὰ τῶν ἐναρέτων.  

 Ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸν ἀδύναμο καὶ τὸν φτωχὸ τὸν ἐκμε-

ταλλεύονται, χωρὶς νὰ κατανοοῦν ὅτι αὐτὸς στέκεται ὄρθιος, 
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ἐπειδὴ ἐλπίζει στὴ δική Σου βοήθεια. Τέλος, Κύριε, Σὲ παρα-

καλῶ βοήθησε τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιστρέψουν 

ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῆς ἁμαρτίας. Τότε ὅλοι μας θὰ νιώσου-

με πολὺ μεγάλη χαρά. Ἀμήν. 
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16. ΓΙΑ ΝΑ ΖΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 14ος 

ύριε, θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ εὐτυχισμένος ἐκεῖνος ποὺ 

καταφέρνει νὰ κατοικήσει ἔστω καὶ γιὰ λίγο μέσα στὸ δι-

κό Σου σκήνωμα, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμά Σου. 

Ἀκόμη θὰ πρέπει νὰ νιώθει καὶ πολὺ εὐλογημένος ὡς μέλος 

τῆς Ἐκκλησίας Σου. 

 Ὅμως αὐτὰ τὰ τόσο σπουδαῖα βιώματα κανεὶς δὲν μπορεῖ 

νὰ τὰ κατακτήσει, παρὰ μόνον ἐκεῖνος ποὺ βαδίζει ταπεινὰ 

καὶ ἐν μετανοίᾳ, καλλιεργεῖ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς καὶ 

ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά του μὲ εἰλικρίνεια· μόνον ἐ-

κεῖνος ποὺ δὲν μιλάει μὲ δόλο σὲ θέματα πίστεως καὶ ζωῆς, 

δὲ διαπράττει κανένα κακὸ πρὸς τὸν πλησίον του καὶ δὲν ὑ-

ποτιμάει καὶ δὲν ἐμπαίζει τοὺς γύρω του. 

 Διότι πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Κύριος νὰ τιμάει καὶ νὰ προσέ-

χει ἕναν ἄνθρωπο ἀσεβῆ καὶ νὰ μὴν ἀποστρέφει τὸ πρόσωπό 

του ἀπὸ αὐτόν; 

 Ἀντιθέτως, Κύριε, ξέρω ὅτι δοξάζεις αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ 

βρίσκεται πάντοτε κοντά Σου καὶ φοβᾶται μὴ Σὲ χάσει. Αὐ-

τὸν ποὺ ὑπόσχεται καὶ δὲν ἀθετεῖ τὴν ὑπόσχεσή του. Αὐτὸν 

ποὺ δανείζει γιὰ νὰ βοηθήσει ἐκεῖνον ποὺ ἔχει ἀνάγκη καὶ δὲν 

δανείζει μὲ τόκο γιὰ νὰ κερδίσει περισσότερα. Αὐτὸν ποὺ δὲν 

ἐπιδιώκει νὰ λαμβάνει δῶρα κάνοντας τάχα ὅτι δὲν τὰ θέλει. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, βοήθησέ με νὰ ζῶ ὅπως Ἐσὺ θέλεις, 

γιὰ νὰ χαίρομαι τὴν παρουσία Σου στὴ ζωή μου. Καὶ ἔτσι νὰ 

μὴ μὲ κλονίσουν ποτὲ οἱ πειρασμοί, ὁ διάβολος, τὰ πάθη μου 

καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἐφαρμόζουν τὸ θέλημά Σου. Ἀμήν. 
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17. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΘΛΙΨΕΙΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 15ος 

ύλαξέ με, Κύριε, γιατὶ μόνο σὲ Σένα ἐλπίζω. Σοῦ τὸ ἐκ-

φράζω μὲ κάθε τρόπο καὶ τὸ διακηρύσσω παντοῦ ὅτι μό-

νον Ἐσὺ εἶσαι ὁ Κύριός μου, καὶ κανεὶς ἄλλος δὲν δια-

φεντεύει τὴ ζωή μου. Ἐξάλλου ἐγὼ Σὲ ἔχω ἀνάγκη κι ὄχι Ἐ-

σὺ ἐμένα. Ἐγὼ ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ τὶς δικὲς Σου εὐλογίες καὶ τὰ 

δικά Σου ἀγαθά, κι ὄχι Ἐσύ. 

 Ἡ ἀγάπη Σου, Κύριε, κάνει ἐντυπωσιακὴ τὴν παρουσία 

Σου στὴ ζωὴ τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων, γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα τὰ 

θελήματα τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐχάριστα σὲ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι προ-

σπαθοῦν νὰ τὰ ἐφαρμόζουν στὴ ζωή τους. Βέβαια ὁ διάβολος 

αὐξάνει τοὺς πειρασμούς, τὶς θλίψεις, τὶς δυσκολίες καὶ τὶς 

ταλαιπωρίες στὴ ζωὴ τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων. Ἀλλὰ γρήγο-

ρα διαλύονται καὶ ἐξαφανίζονται μὲ τὴ δική Σου παρουσία 

καὶ τὴ δική Σου παρέμβαση, Κύριε.  

 Φυσικὰ δὲν θὰ λέω μόνο μὲ λόγια ὅτι τὸ πᾶν στὴ ζωή μου 

εἶσαι Ἐσὺ, Κύριε, ἀλλὰ θὰ τὸ ἐκφράζω καὶ μὲ ἔργα. Δηλαδή, 

θὰ προσπαθῶ νὰ ἀποφεύγω μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ κάθε μέσο 

συντροφιὲς καὶ φιλίες ἀνθρώπων κοσμικῶν, βλασφήμων καὶ 

ἀθέων. Θὰ προσπαθῶ νὰ ἀποφεύγω τὶς κοσμικὲς γιορτὲς καὶ 

ἐκδηλώσεις ποὺ μὲ ὁδηγοῦν μακριά Σου. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ 

Κύριος γιὰ μένα δὲν εἶναι μόνον τὸ πολύτιμο μερίδιο τῆς 

κληρονομιᾶς μου, ἀλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ποτηρίου τῆς 

ζωῆς μου ποὺ τὴν ὀμορφαίνει μὲ τὴν παρουσία Του καὶ μοῦ 

χαρίζει θαυμαστὲς ἐμπειρίες τῆς ἀγάπης Του. 

 Γι’ αὐτὸ καὶ εἶμαι σίγουρος, Κύριε, ὅτι μόνον Ἐσὺ θὰ μὲ 

βοηθήσεις νὰ ξαναποκτήσω τὴ χαμένη μου ποθητὴ πατρίδα, 

τὸν Παράδεισο.  

 Βέβαια, Κύριε καρδιογνῶστα μου, ξέρεις πολὺ καλὰ ὅτι τὰ 

λόγια μου δὲν εἶναι λόγια συναισθημάτων, ἀλλὰ λόγια ἐπιβε-
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βαιωμένα μὲ γεγονότα, βγαλμένα μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῶν 

δικῶν Σου ἐπεμβάσεων στὴ ζωή μου. Ναί, Κύριε, εἶμαι σί-

γουρος ὅτι ἡ κληρονομιὰ ποὺ θέλεις νὰ μοῦ προσφέρεις εἶναι 

ξεχωριστή, θαυμαστή, μοναδική. Ἔτσι δὲν ἔχω παρὰ καὶ μὲ 

τὶς πράξεις μου νὰ Σὲ εὐλογῶ, ποὺ μοῦ χάρισες τόση σύνεση 

ὥστε νὰ μπορῶ νὰ κατανοῶ τὶς θαυμαστές Σου ἐπεμβάσεις 

στὴ ζωή μου. Νὰ Σὲ εὐλογῶ μὲ τὰ συναισθήματά μου καὶ νὰ 

μὴ βαρυγκομῶ κατὰ τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου. Καὶ 

πῶς νὰ μὴ τὸ κάνω αὐτό, ὅταν μέρα καὶ νύκτα Σὲ ἔβλεπα νὰ 

βρίσκεσαι πάντοτε ἐμπρός μου; Κι ὄχι μόνο Σὲ ἔβλεπα, ἀλλὰ 

καὶ τώρα Σὲ βλέπω νὰ βρίσκεσαι κοντά μου, ἕτοιμος νὰ μὲ 

προστατεύσεις, γιὰ νὰ μὴ ταραχθῶ ἀπὸ οἱονδήποτε φόβο ἢ 

κίνδυνο. 

 Κι ὅλα αὐτὰ γίνονται ἀφορμή, ὄχι μόνο νὰ εὐφραίνεται ἡ 

καρδιά μου καὶ νὰ ψάλλει ἡ γλῶσσα μου ὕμνους ἀγαλλιάσε-

ως, ἀλλὰ καὶ ὅλο μου τὸ σῶμα νὰ χαίρεται· γιατί σὰν θὰ πε-

θάνω ξέρω ὅτι τὸ σῶμα μου θὰ τοποθετηθεῖ στὸν τάφο, ἀλλὰ 

μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως. 

 Καὶ αὐτὸ θὰ συμβεῖ ὄχι, γιατί ἐμένα ἔτσι μοῦ ἀρέσει νὰ φι-

λοσοφῶ, ἀλλὰ διότι Σὺ ὁ Θεός μου θὰ μὲ ἀναστήσεις καὶ δὲν 

θὰ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχή μου στὸν Ἅδη, ὥστε νὰ φυλακι-

σθεῖ διὰ παντὸς εἰς αὐτόν. Οὔτε θὰ ἐπιτρέψεις σὲ μένα, τὸν ἀ-

φοσιωμένο σὲ Σένα, νὰ δοκιμάσω τὴν φθορὰ καὶ τὴν ἀποσύν-

θεση τοῦ τάφου. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ μὲ σιγουριά, διότι ἀπὸ αὐτὴ 

τὴ ζωὴ ἔκαμες γνωστοὺς σὲ μένα τοὺς δρόμους καὶ τοὺς τρό-

πους τῆς ἀπόλαυσης τῆς μακαρίας καὶ εὐλογημένης αἰωνίου 

ζωῆς.  

 Ξέρω ὅτι θὰ μὲ γεμίσεις μὲ χαρὰ καὶ μὲ ἀγαλλίαση καὶ τώ-

ρα, ἀλλὰ καὶ τότε, ὅταν θὰ μὲ ἀξιώσεις νὰ δῶ τὸ ἔνδοξο πρό-

σωπό Σου στὴ Βασιλεία Σου. Διότι στὸ παντοδύναμο καὶ πα-

νάγαθο δεξί Σου χέρι, ὑπάρχουν πάντοτε γιὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς 

τέλειες καὶ ἀτελείωτες τέρψεις, χαρὲς καὶ εὐλογίες. Ἀμήν. 
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18. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 16ος 

ἰσάκουσέ με, Κύριε, γιατὶ ἐπιθυμῶ νὰ βαδίζω στὸ δρόμο 

τῆς ἀρετῆς· πρόσεξε τὴ δέησή μου· ἄκουσε τὴν προσευ-

χή μου, ποὺ δὲν βγαίνει ἀπὸ ἀσεβῆ χείλη. 

 Ἂς κρίνεις, Σύ, τὶς πράξεις μου καὶ ἂς διακρίνεις ἂν οἱ πρά-

ξεις μου χαρακτηρίζονται ἀπὸ τιμιότητα. Ἂς δοκιμάσεις νὰ 

δεῖς τὴν καρδιά μου, ἂν φλέγεται ἀπὸ ἀγάπη γιὰ Σένα καὶ ἂν 

Σὲ ἐπιθυμεῖ ἡμέρα καὶ νύχτα. Ἔργα ἀνομίας προσπαθῶ νὰ ἀ-

ποφεύγω καὶ στέκομαι μακριὰ ἀπὸ ἁμαρτωλὲς πράξεις ποὺ συ-

νηθίζουν οἱ ἄνθρωποι.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ βαδίζω σταθερὰ τὸν δρόμο τοῦ θεί-

ου θελήματός Σου καὶ νὰ μὴν παρεκκλίνω σὲ δρόμους κοσμι-

κῶν ἐπιθυμιῶν. Ζητῶ τὴ βοήθειά Σου, Κύριε· ἄκουσε τὴν προ-

σευχή μου.  

 Δεῖξε μὲ θαυμαστὸ τρόπο, τὴν ἀγάπη Σου πρὸς τὸ πρόσω-

πό μου καὶ προστάτεψέ με, γιατὶ μόνο σὲ Σένα βρίσκω κατα-

φύγιο ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. 

  Κάτω ἀπὸ τὸν ἴσκιο τῶν φτερῶν Σου κρύψε με καὶ γλίτω-

σέ με ἀπὸ ἀνθρώπους ἀσεβεῖς ποὺ μὲ περικυκλώνουν γιὰ νὰ 

μὲ ὁδηγήσουν στὸ κακό. 

 Φύλαξέ με ἀπὸ ἀνθρώπους ἀναιδεῖς καὶ ὑπερήφανους, ποὺ 

κάνουν καθετὶ προκειμένου νὰ κάμψουν τὸ ἀγωνιστικό μου 

φρόνημα καὶ νὰ μὲ γκρεμίσουν στὴν ἁμαρτία.  

 Γύρω μου κάποιοι ἄνθρωποι μοῦ συμπεριφέρονται ὡς ἄ-

πληστα λιοντάρια, ποὺ παραμονεύουν νὰ κατασπαράξουν τὴ 

λεία τους, καὶ κάποιοι ἄλλοι στέκονται κοντά μου, ὅπως τὰ 

λιονταράκια ποὺ παραμονεύουν τὸ θῦμα τους. 

 Κύριε, σπεῦσε σὲ βοήθειά μου καὶ πρόφθασε τοὺς ἀσεβεῖς, 

προτοῦ μοῦ προξενήσουν κάποιο κακό. Ἔχουν χορτάσει νὰ 
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ζοῦν στὴν ἀδικία καὶ ὅμως παραμένουν ἄπληστοι. Ταπείνωσέ 

τους καὶ βγάλε με νικητὴ στὸν ἀγῶνα ἀπέναντί τους. 

 Καὶ εἶμαι σίγουρος ὅτι, σὰν ξεφύγω ἀπὸ τὴν καταστροφι-

κὴ μανία τῶν ἀπίστων, θὰ δῶ τὸ πρόσωπο τῆς δικαιοσύνης 

Σου καὶ θὰ χορτάσω τὴ δόξα Σου. Ἀμήν. 
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19. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΩ ΑΠΟ ΚΟΣΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 17ος,1-28 

ύριε, θὰ Σὲ ἀγαπῶ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, γιατὶ Ἐσὺ εἶ-

σαι ἡ δύναμη καὶ ἡ σιγουριὰ τῆς ζωῆς μου, ἀλλὰ καὶ τὸ 

καταφύγιο καὶ ὁ σωτῆρας στὶς δυσκολίες μου. 

 Σὲ ποιὸν ἄλλο νὰ στηρίξω τὴν ἐλπίδα μου, παρὰ μόνο σὲ 

Σένα, τὸν Κύριό μου, ἀφοῦ Ἐσὺ εἶσαι ὁ βοηθός μου, ὁ ὑπε-

ρασπιστής μου, ἡ ἀσπίδα μου καὶ ὁ φύλακάς μου. Κι ὅλα αὐ-

τὰ ἐμπνέουν βαθιὰ τὴν ψυχή μου ὥστε, ὅταν Σὲ καλῶ νὰ μὲ 

προστατέψεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, νὰ Σὲ καλῶ μὲ ὕμνους 

καὶ ὄχι μὲ κραυγὲς φόβου καὶ ἀγωνίας μήπως χαθῶ.  

 Βέβαια ἡ ὕπαρξη τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας στὴ ζωή 

μου, καθὼς καὶ οἱ φωνὲς ποὺ μὲ καλοῦν νὰ φύγω μακριὰ ἀπὸ 

τὸ θέλημά Σου, μὲ κατατρόμαξαν. Μὲ περικύκλωσαν οἱ σει-

ρῆνες τῆς ἁμαρτίας καὶ οἱ προκλήσεις τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμι-

ῶν τόσο πολύ, ποὺ ἀναγκάζομαι μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν καταπί-

εση τοῦ κακοῦ νὰ φωνάξω δυνατὰ πρὸς Ἐσένα, τὸν Κύριό 

μου, ζητώντας τὴ βοήθειά Σου. 

 Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ἀκοῦς, Κύριε, τὴν κραυγή μου 

καὶ μάλιστα ὀργίστηκες τόσο πολὺ γιὰ τὸ κακὸ καὶ τὴν ἀνο-

μία ποὺ ὑπάρχει στὴ γῆ, ὥστε ἀκόμη κι αὐτὴ ἡ γῆ καὶ τὰ βου-

νὰ σαλεύτηκαν καὶ ἔτρεμαν. Ὁ δὲ κόσμος τῆς ἁμαρτίας καὶ 

τῆς ἀνομίας τὴν ὀργή Σου αὐτὴ καὶ τὴν παρουσία Σου τὴν ἔ-

νοιωθε σὰν ἀναμμένο κάρβουνο, καπνὸ καὶ φωτιὰ ποὺ ἔβγαι-

νε ἀπὸ τὸ στόμα Σου. 

 Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, γιὰ χάρη τῶν ἐναρέτων χαμήλωσες 

τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβηκες, καὶ ἕνα σύννεφο ἦταν κάτω ἀ-

πὸ τὰ πόδια Σου γεμάτο εὐλογίες. Καὶ ἔκανες τὰ Χερουβεὶμ 

οὐράνιο ὄχημα καὶ πέταξες μὲ τὰ φτερὰ τοῦ ἀνέμου καὶ κρύ-

φθηκες μέσα στὸν ἄγνωστο χῶρο τῶν θείων μυστηρίων καὶ ἐ-
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κεῖ ἔφτιαξες γιὰ σκηνή Σου τὰ ἁγιασμένα νερὰ καὶ τὴν αὔρα 

τῆς θείας παρουσίας Σου. Ἡ ἀπαστράπτουσα ὑπερκόσμια φω-

τεινότητα τοῦ προσώπου Σου ἔκανε τὶς παγίδες, τὶς δυσκολίες 

καὶ τὰ προβλήματα νὰ φύγουν καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὴ 

ζωή μου. 

 Κύριε, ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς φώναξες δυνατὰ καὶ οἱ ἀπειλη-

τικὲς φωνές Σου, ἀνάγκασαν τοὺς ἐχθρούς μου νὰ ἐξαφανι-

σθοῦν κατατρομαγμένοι. Αὐτὴ ἡ ἀπειλή Σου ἐξαφάνισε κάθε 

βρώμικη καὶ ἀκάθαρτη ὕπαρξη ποὺ μὲ τριγύριζε ἀπειλητικά. 

Καὶ τότε ἀποκαλύφθηκε ἡ ξεκάθαρη ἀγάπη καὶ ἡ ἁγνὴ διάθε-

σή Σου γιὰ μένα. Μάλιστα, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεσαι, ἐπενέβη-

κες δυναμικὰ στὴ ζωή μου, καὶ μὲ τράβηξες ἀπὸ τὴ βρωμιὰ 

τοῦ κόσμου καὶ μὲ πῆρες κοντά Σου, γιὰ νὰ μὲ προστατεύσεις 

ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. Καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἄλλος, ἐκτὸς 

ἀπὸ Σένα, ὁ ὁποῖος μὲ στηρίζει καὶ μὲ ὁδηγεῖ σὲ ἀσφαλὲς μέ-

ρος. Ἐσὺ ποὺ πάντοτε μὲ σῴζεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, γιατὶ 

μὲ ἀγαπᾶς καὶ μὲ θέλεις κοντά Σου. 

 Ὅμως καὶ ἐγὼ μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀγάπη Σου, 

Κύριε, δὲν κάθομαι μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια μου, ἀλλὰ ἀγω-

νίζομαι νὰ ζῶ ἐνάρετα μένοντας καθαρὸς ἀπὸ τὴ βρωμιὰ τοῦ 

κόσμου, ἀκολουθώντας τὸ δικό Σου δρόμο μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀ-

σέβεια, ἔχοντας ὡς ὁδηγὸ τὶς δικές Σου ἐντολὲς καὶ τὸ δικό 

Σου θέλημα. 

 Γνωρίζω δὲ ὅτι, ἂν ἐγὼ πορευθῶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά 

Σου, τότε σύντομα θὰ μὲ ἀνταμείψεις γιὰ τοὺς πνευματικούς 

μου ἀγῶνες κατὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἐσύ, Κύριε, δὲν προσωπολη-

πτεῖς, ἀλλὰ προσφέρεις στὸν καθένα μας ὅ,τι μᾶς ἀξίζει σύμ-

φωνα μὲ τοὺς προσωπικούς μας ἀγῶνες, κόπους καὶ μόχθους 

γιὰ τὴν ἀρετή. Ἀμήν. 
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20. ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΦΘΟΝΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 17ος,29-51  

ύ, Κύριε, δίδεις φῶς στὸ λυχνάρι τῆς ψυχῆς μου καὶ φω-

τίζεις τὰ σκοτάδια μου γιὰ νὰ μπορῶ νὰ βλέπω τί κρύβε-

ται μέσα στὴν ψυχή μου καὶ νὰ τὴν καθαρίζω ἀπὸ βρω-

μιὲς καὶ ἀκαθαρσίες. Καὶ ἔτσι, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὰ πάθη 

μου νὰ ἀντιμετωπίζω σωστὰ τοὺς ἐχθρούς μου. 

 Ὦ Κύριέ μου, ὁ δρόμος ποὺ μοῦ χαράζεις εἶναι τέλειος. Τὰ 

λόγιά Σου εἶναι πύρινα καὶ ὑπερασπίζεσαι κάθε ἄνθρωπο ποὺ 

ἐλπίζει σὲ Σένα. 

 Ἀλήθεια ποιὸς ἄλλος Θεὸς εἶναι ἀληθινὸς ἐκτὸς ἀπὸ Σένα, 

τὸν Κύριό μου, ὁ ὁποῖος μὲ γεμίζεις μὲ δύναμη καὶ μὲ βοηθᾶς 

σὲ ἔργα ἀρετῆς; Ποὺ μοῦ δίνεις γρήγορα πόδια σὰν τοῦ ἐλα-

φιοῦ, γιὰ νὰ ἀπομακρύνομαι ἀπὸ τὶς παγίδες καὶ μὲ τοποθε-

τεῖς σὲ τόπους ἀσφαλεῖς. Ποὺ μὲ γυμνάζεις, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ 

πολεμῶ τὸ κακὸ καὶ νὰ ἀντιστέκομαι στὴν ἁμαρτία. Ποὺ στέ-

κεσαι δίπλα μου καὶ μὲ στηρίζεις μὲ τὸ δεξί Σου χέρι. 

 Ἡ παιδαγωγία ποὺ μοῦ προσφέρεις, μὲ κρατᾶ ὄρθιο 

μπροστὰ στοὺς πειρασμοὺς, μὲ κατευθύνει καὶ μὲ διδάσκει 

πάντοτε στὴ ζωή μου. Μοῦ ἀνοίγεις τὸν δρόμο, Κύριε, γιὰ νὰ 

πορεύομαι στὴ ζωή μου, χωρὶς νὰ πέφτω σὲ παγίδες καὶ μὲ 

βοηθᾶς, νὰ περπατῶ μὲ βῆμα σταθερό. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ μὲ τὴ βοήθειά Σου θὰ καταδιώξω τοὺς ἐ-

χθρούς μου καὶ δὲν θὰ σταματήσω τὸν ἀγῶνα μου, μέχρι νὰ 

συντριβοῦν κάτω ἀπὸ τὰ πόδια μου καὶ νὰ ἐξαφανιστοῦν μὲ 

τὴ δική Σου δύναμη μὲ τὴν ὁποία μὲ ἐνδυναμώνεις. 

 Βέβαια, φωνάζουν ζητώντας βοήθεια καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, 

ἀλλὰ δὲν ἀνταποκρίνεσαι, γιατὶ δὲν ζοῦν σύμφωνα μὲ τὸ θέ-

λημά Σου καὶ δὲν Σὲ καλοῦν γιὰ νὰ τοὺς ἐνδυναμώσεις στὸ 

καλό, ἀλλὰ γιὰ νὰ μοῦ προξενήσουν κακό. 
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 Ὅμως Σύ, Κύριε, μὲ ἀνέδειξες νικητή, μὲ ἀνύψωσες καὶ μὲ 

δόξασες ἀπέναντι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι στρέφονται ἐναντίον 

μου. Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, μεῖνε μαζί μου, ὥστε καὶ στὸ μέλ-

λον νὰ μὲ προστατεύεις ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο δόλιο καὶ ἄδικο. 

Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ θὰ Σὲ δοξάζω καὶ θὰ ψάλλω ὕμνους στὸ 

Ὄνομά Σου.  

 Ζεῖς, Κύριε, καὶ ἂς εἶναι δοξασμένο τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, 

ποὺ δίδεις μεγάλες νῖκες σὲ ὅποιον ἀγωνίζεται γιὰ τὴ δόξα 

Σου! Ἂς ὑψωθεῖ τὸ Ὄνομά Σου, γιατὶ εἶσαι Θεὸς σωτηρίας. 

Θεὸς ποὺ μὲ προστατεύεις καὶ μὲ σώζεις ἀπὸ τὴ ζήλια καὶ τὸ 

φθόνο τῶν ὀργισμένων ἐχθρῶν μου. Ἀμήν. 
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21. ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 18ος 

ύριε, οἱ οὐρανοὶ φανερώνουν τὴ δόξα Σου καὶ ἡ γῆ ἀπο-

καλύπτει τὰ ἔργα τῶν χεριῶν Σου. 

 Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἔργο Σου Κύριε, εἶναι τὸ μυστή-

ριο τῆς ἐνανθρωπίσεώς Σου. Κι αὐτὸ τὸ μήνυμα, Κύριε, ποὺ 

ὅλη ἡ κτίση τὸ μεταφέρει παντοῦ κάθε μέρα καὶ κάθε νύχτα, 

χωρὶς φωνὲς καὶ δίχως λόγια, τελικὰ ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴ 

γῆ καὶ σὲ κάθε σημεῖο τῆς οἰκουμένης. 

 Τὶ θαυμαστὸ μυστήριο, ἀφοῦ διάλεξες, Κύριε, τὸν ἥλιο καὶ 

τὸν οὐρανὸ γιὰ κατοικητήριό Σου! Τὸν ἥλιο, ποὺ καθώς ἀνα-

τέλλει φωτίζει σὰν τὸ νεόνυμφο ποὺ λάμπει ὁλόκληρος μετὰ 

τὸ γάμο του ἢ σὰν τὸν ἀθλητὴ ποὺ χαίρεται μετὰ τὴ νίκη του 

σὲ ἀγῶνα δρόμου. Ὁ ἥλιος ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ 

τὸ ἕνα ἄκρο τοῦ οὐρανοῦ μέχρι νὰ δύσει στὸ ἄλλο ἄκρο, φα-

νερώνει τὴ δόξα τοῦ Κυρίου. Καὶ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νὰ 

μὴν ἀντιληφθεῖ τὴ λάμψη του.  

 Ἔτσι κι ὁ νόμος τοῦ Κυρίου εἶναι ἄμωμος καὶ σώζει ψυχὲς 

καὶ ἡ νουθεσία τοῦ Κυρίου εἶναι ἀληθινὴ καὶ κάνει σοφοὺς ἀ-

κόμη καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φέρονται ὡς νήπια. 

 Εὐθεῖς εἶναι οἱ δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸν Κύριο καὶ εὐ-

φραίνουν τὴν καρδιά μου. Οἱ ἐντολὲς τοῦ Κυρίου φωτίζουν 

τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μου. Μοῦ δημιουργοῦν ἔκσταση 

κι ἕναν ἁγνὸ καὶ δημιουργικὸ φόβο γιὰ τὸν Κύριό μου, ὁ ὁ-

ποῖος μακάρι νὰ κρατήσει μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου. Τὸ 

θέλημα τοῦ Κυρίου εἶναι ἀληθινὸ καὶ δίκαιο. 

 Τώρα κατάλαβα ὅτι τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ δὲν ἔχουν τίποτα νὰ 

μοῦ προσφέρουν. Θέλω πάρα πολὺ νὰ ξεκόψω ἀπὸ τὴν ἕλξη 

τους, ὥστε νὰ βρεθῶ στὸ δρόμο Του καὶ νὰ Τὸν ἐπιθυμῶ πιὸ 

πολὺ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία ποὺ θὰ ἔδειχνα γιὰ τὸ χρυσάφι καὶ 

τὸ μάλαμα.  
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 Σᾶς βεβαιώνω ὅτι ὁ λόγος Του εἶναι πιὸ γλυκὸς ἀπὸ τὸ μέ-

λι κι ἀπὸ κερήθρας στάλαγμα. 

 Μακάρι νὰ φυλάξω τὶς ἐντολές Σου, Κύριε! 

 Ὅποιος τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου θὰ λάβει καὶ μεγάλη 

ἀνταπόδοση. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ συναισθανθῶ τὰ σφάλματά μου καὶ 

καθάρισέ με ἀπὸ κρυφοὺς διαλογισμούς. 

 Γλίτωσέ με ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ, γιατὶ ξέρω πώς 

ἄν ἀπαλλαχθῶ ἀπὸ τὸν πονηρὸ καὶ τὶς παγίδες του, τότε θὰ ἐ-

λευθερωθῶ καὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, ἂς γίνει εὐπρόσδεκτη τούτη ἡ προ-

σευχὴ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου. Γίνε, Κύριε, 

βοηθός μου καὶ λυτρωτής μου. Ἀμήν. 
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22. ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 19ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, καθὼς Σὲ ἀναζητῶ στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς 

μου, κάνε αἰσθητὴ τὴν παρουσία Σου, γιὰ νὰ λαμβάνω 

δύναμη, ὅπως ἔλαβε καὶ ὁ Ἰακώβ. 

 Βοήθησέ με ἀπὸ τὸ ἅγιο κατοικητήριό Σου δεχόμενος τὶς 

προσφορὲς καὶ τὴν προσευχή μου ὡς μία ὁλοκληρωμένη προ-

σφορὰ θυσίας. 

 Ἀνταποκρίσου στὶς προσδοκίες μου καὶ βοήθησέ με νὰ πο-

ρεύομαι στοὺς δρόμους τῆς ἀρετῆς. Καὶ τότε θὰ ἀναπέμψω ὕ-

μνους δοξολογίας στὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Κύριε, δέξου τὴν προσευχή μου. 

 Τὸ λέω αὐτὸ γιατὶ ξέρω, Κύριε, ὅτι Ἐσύ, στὴν κατάλληλη 

στιγμή, δίνεις τὴ νίκη καὶ σώζεις τὸν ἐκλεκτό Σου, τὴν ὥρα 

ποὺ οἱ ἄλλοι ἀναζητοῦν βοήθεια άπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐλ-

πίζουν στὰ χρήματα καὶ στὴ δύναμη τῶν ὅπλων καὶ τῆς βίας. 

 Δῶσε μου τὴ δύναμη, Κύριε, νὰ ἐμπιστεύομαι μόνο Ἐσέ-

να, τὸν Κύριό μου καὶ τὸν Θεό μου, καὶ τότε γρήγορα θὰ 

κλονιστοῦν καὶ θὰ ἀποτύχουν στὰ σχέδιά τους ὅσοι δὲν Σὲ 

ἐμπιστεύονται. Ἐνῶ ὁ πιστὸς δοῦλός Σου θὰ παραμένει στα-

θερὸς καὶ ὄρθιος, χωρὶς νὰ πέσει στὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ. 

 Ναί, Κύριε, στάσου πλάι μου κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μου. 

Ἀμήν. 
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23. ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 19ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε καὶ Θεέ μας, Ἐσύ ποὺ εἶσαι ὁ πατέρας καὶ ὁ δημι-

ουργός μας. Τὸ ὕψιστο καὶ ἄφθαστο Φῶς. Ἡ πηγὴ τῆς 

σοφίας καὶ τῆς γνώσεως. Ἐσύ, ποὺ δίδαξες στὸν Σολο-

μώντα τὴν ἀρετὴ καὶ τοῦ χάρισες ἄφθονη καὶ ἄφθαστη σοφία. 

Ἐσύ, ποὺ μὲ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ παναγίου Πνεύματος ἀνέδει-

ξες τοὺς ἀγραμμάτους ἁλιεῖς σὲ σπουδαίους κήρυκες τοῦ 

Εὐαγγελίου καὶ διδασκάλους τῆς ἀλήθειας. Καὶ τοὺς ἀπέστει-

λες στόν κόσμο γιὰ νὰ φέρουν τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ἐσύ, 

Κύριε, ποὺ μὲ ἕναν Σου λόγο ἔκανες νὰ φωτισθοῦν τὰ σκοτά-

δια τοῦ σύμπαντος, ἔλα καὶ τώρα νὰ φωτίσεις τὸ νοῦ, τὴ διά-

νοια καὶ τὴν καρδιά μου, ὥστε αὐτὰ ποὺ μὲ κόπο καὶ μόχθο 

μελέτησα, νὰ τὰ ἀποδώσω σωστά, ἔξυπνα καὶ σοφὰ κατὰ τὶς 

ἡμέρες τῶν ἐξετάσεων.  

 Ἀνάδειξέ με καὶ βοήθησέ με νὰ ἀποδώσω ἄφθονους καὶ ἄ-

ριστους καρποὺς στὰ ἐξεταζόμενα μαθήματα. Χάρισέ μου τὸ 

δικό Σου φωτισμὸ καὶ σκέπασέ με, μὲ τὴ δική Σου εἰρήνη, γιὰ 

νὰ διαγωνισθῶ μὲ ἐπιτυχία, χωρίς νὰ ξεχνῶ ποτὲ νὰ δοξάζω 

καὶ νὰ τιμῶ τὸ ἄγιο Ὄνομά Σου. Νὰ χαροποιῶ τοὺς γονεῖς 

μου καὶ νὰ γίνω χρήσιμος πολίτης. Νὰ τελειώσω ἐπιτυχῶς τίς 

σπουδές μου. Νὰ ἐργασθῶ μὲ σοφία καὶ σύνεση συντηρώντας 

τὸν ἑαυτό μου καὶ ὅσους Ἐσύ, Κύριε, θὰ μοῦ ἐμπιστεύεσαι. 

Φώτισέ με νὰ ἀγαπῶ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν αἰώνιο φωτισμό. 

Χάρισέ μου πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως. Φώτισε τὰ 

μάτια τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς μου, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ καταλα-

βαίνω ποιὸ εἶναι τὸ θέλημά Σου, νὰ τὸ ἀκούω καθαρὰ καὶ νὰ 

τὸ ἐφαρμόζω. Ἀμήν. 
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24. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 20ος 

 ύριε, νιώθει μεγάλη ἀγαλλίαση ἡ ψυχή μου καὶ μὲ 

γεμίζεις μὲ πολλὴ χαρά, καθὼς βιώνω τόσο ἔντονα τὴ σω-

τήρια ἐπέμβασή Σου στοὺς ἀγῶνες μου κατὰ τῶν πειρα-

σμῶν. 

 Μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, Κύριε Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ κάθε φο-

ρὰ ποὺ ἐπιθύμησα κάτι καλὸ καὶ Σοῦ τὸ ζήτησα δὲν μοῦ τὸ 

ἀρνήθηκες. 

 Κάθομαι καὶ ἀναλογίζομαι ὅτι τελικὰ εἶναι πάρα πολλὲς οἱ 

εὐλογίες ποὺ ἔλαβα ἀπὸ Σένα. Σοῦ ζήτησα ὑγεία καὶ 

μακροημέρευση καὶ Ἐσὺ μοῦ χάρισες αἰώνια ζωή, ἐνῶ κάθε 

φορὰ ποὺ μὲ βοηθᾶς, φωτίζεται τὸ πρόσωπό μου ἀπὸ σιγου-

ριά. Κοντά Σου νιώθω πολύ δυνατός. 

 Καὶ ἂν ἐδῶ, σὲ αὐτὴ τὴ ζωή, νιώθω τόσο ὄμορφα κάθε φο-

ρὰ ποὺ μοῦ συμπαραστέκεσαι στὶς δυσκολίες μου, ἀλήθεια 

πόσο πιὸ μεγάλη χαρὰ θὰ ἔχω, ὅταν θὰ βρίσκομαι δίπλα Σου 

στὴν αἰώνια ζωή! 

 Μόνο σὲ Σένα ἐλπίζω, Κύριε, καὶ καθὼς θὰ μὲ σκεπάζει τὸ 

ἔλεός Σου θὰ εἶμαι πάντα ἀσφαλής. 

 Εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ Σὲ μισοῦν, Κύριε, νομίζοντας ὅτι 

εἶναι δυνατοὶ· ὅμως Ἐσὺ, καταστρέφεις τὰ ἁμαρτωλά τους ἔρ-

γα καὶ μὲ τὸ δεξί Σου χέρι τοὺς ἐκδιώκεις μακριά. 

 Ὅλοι οἱ ἐχθροί Σου, Κύριε, ὅταν θὰ ἐμφανιστεῖς ξανὰ, τὸν 

καιρὸ τῆς δόξης Σου, γρήγορα θὰ καταλάβουν ὅτι τοὺς ἐμπό-

διζες καὶ τοὺς ἔκανες ἀνίκανους νὰ ἐκπληρώσουν τὸ κακό. 

Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε ποτὲ νὰ μὴν ξεφύγω ἀπὸ τὸ δρόμο 

τῆς ἀρετῆς καὶ ποτὲ νὰ μὴ βρεθῶ ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ 

χάσουν τὴν θεία εὐλογία Σου. 
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 Πόσο δυστυχισμένοι εἶναι ὅλοι ὅσοι ξεστομίζουν βλάσφη-

μα λόγια ἐναντίον Σου, Κύριε! Σίγουρα θὰ τραποῦν σὲ φυγὴ 

μὴ μπορώντας νὰ ἀντικρύσουν τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου. 

 Γι’ αὐτὸ καὶ ἐγώ μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου θὰ Σὲ ὑμνῶ, Κύ-

ριε. Θὰ ὑμνῶ Ἐσένα, ποὺ ἀκοῦς πάντοτε τὶς προσευχές μου 

καὶ ἀνταποκρίνεσαι στὰ δίκαια αἰτήματά μου δείχνοντας ἔτσι 

καὶ τὴ δόξα Σου καὶ τὴ μεγαλοπρέπειά Σου. Ἀμήν. 
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25. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 21ος 

ύριε καὶ Θεέ μου, γιατί κάνεις ὅτι δὲν ἀκοῦς τὴν προσευ-

χή μου καὶ δείχνεις ὅτι δὲν θέλεις νὰ μὲ σώσεις καὶ νὰ μὲ 

βγάλεις ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰ προβλήματα ποὺ μὲ 

πνίγουν; 

 Μὲ τὴ στάση Σου αὐτὴ μὲ γεμίζεις ἀνησυχία, διότι ἐνῶ ὅ-

λη τὴν ἡμέρα Σὲ ἀναζητῶ μὲ τὴν προσευχή μου, Ἐσὺ δὲν ἀν-

ταποκρίνεσαι. Καὶ οὔτε πάλι μὲ προσέχεις, ὅταν μένω ἄγρυ-

πνος ὅλη τὴ νύχτα, γιὰ νὰ Σὲ περιμένω. 

 Τί νὰ κάνω λοιπόν; Ξέρω ὅτι ἐγὼ, ὁ ἁμαρτωλός, εἶμαι ἀνά-

ξιος νὰ ἀναζητῶ τὴ βοήθειά Σου, τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ 

Θεοῦ μου, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ σὲ ἅγιο τόπο καὶ τὸν δοξολο-

γοῦν τὰ οὐράνια τάγματα τῶν ἀγγέλων. 

 Ξέρω ὅμως καὶ τοῦτο· ὅτι σὲ Σένα στήριξαν τὴν ἐλπίδα 

τους οἱ δίκαιοι καὶ τοὺς ἔσωσες· σὲ Σένα φώναξαν μὲ ὅλη 

τους τὴ δύναμη οἱ ἅγιοι καὶ τοὺς στήριξες· καὶ σὲ Σένα, 

πατέρα μας, ἀπόθεσαν τὴ ζωή τους τὰ παιδιά Σου καὶ δὲν 

ἀπογοητεύτηκαν. 

 Ὅμως συγχώρεσέ με Κύριε, γι’ αὐτὰ ποὺ λέγω· γνωρίζω 

ὅτι οἱ ἁμαρτίες μου μὲ ἔκαναν νὰ χάσω τὴν ἀξιοπρέπειά μου. 

Μὲ ἔκαναν νὰ σέρνομαι σὰν τὸ σκουλῆκι στὶς γήινες ἐπιθυμί-

ες καὶ νὰ μὴ ζῶ ὡς ἄνθρωπος ποὺ θέλει νὰ ὑπακούσει στὸ θέ-

λημά Σου.  

 Συγχώρεσέ με, Κύριε, κι ἄκουσε τὴν προσευχή μου, γιατὶ 

ὁ κόσμος μὲ κοροϊδεύει, μὲ ἀποστρέφεται καὶ μὲ περιφρονεῖ. 

Ὅποιος μὲ βλέπει, μὲ ἐμπαίζει καὶ σουφρώνοντας τὰ χείλη 

του κουνᾶ τὸ κεφάλι του καὶ λέγει εἰρωνικά: «Γιὰ δέστε τον. 

Ζεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τὸν βοηθήσει καὶ θὰ τὸν σώ-

σει. Ἂς τὸν σώσει λοιπόν, ἀφοῦ λέει ὅτι τὸν ἀγαπάει». 
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 Κύριε, σῶσέ με. Σὺ εἶσαι κοντά μου ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 

τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς σύλληψής μου στὴν κοιλιὰ 

τῆς μάνας μου! Ἔλα λοιπὸν καὶ μὴ μὲ ἐγκαταλείπεις ἐξ αἰτίας 

τῶν ἁμαρτιῶν μου. Γιατὶ μακριὰ ἀπὸ Σένα, θὰ ζῶ μέσα στὴν 

θλίψη, καθὼς δὲν θὰ εἶσαι δίπλα μου γιὰ νὰ μὲ βοηθήσεις, ὅ-

ταν ἔρχονται οἱ πειρασμοί.  

 Κοίτα λοιπὸν Κύριε, γέμισα μὲ πειρασμούς. Οἱ ἐχθροί μου 

μὲ περικύκλωσαν σὰν ταῦροι δυνατοὶ καὶ κινοῦνται ἀπειλητι-

κὰ ἐναντίον μου σὰν τὸ λιοντάρι, ποὺ βρυχᾶται, ἕτοιμο νὰ 

κατασπαράξει τὸ θῦμα του. Κι ἐγὼ, χωρὶς τὴ δική Σου παρου-

σία, μοιάζω μὲ τὸ νερὸ ποὺ χύθηκε. Σκόρπισαν τὰ κόκαλά 

μου. Ἡ καρδιά μου δειλιάζει καὶ μοιάζει μὲ τὸ κερὶ ποὺ λιώ-

νει. Ἡ δύναμή μου ἀτόνησε καὶ εἶναι ἕτοιμη νὰ τσακιστεῖ σὰν 

πήλινο δοχεῖο. Ἡ γλῶσσα μου κολλάει στὸν οὐρανίσκο ἀπὸ 

τὴν ἀγωνία, καθὼς βλέπω τοὺς ἐχθρούς μου νὰ θέλουν νὰ μὲ 

ὁδηγήσουν στὴν καταστροφή.  

 Ναὶ, Κύριε· δὲν ὑπερβάλω. Σὰν τὰ σκυλιὰ ὁρμοῦν ἐπάνω 

μου, μὲ χίλιους δυὸ πειρασμοὺς καὶ μὲ περικυκλώνουν ἕτοι-

μοι νὰ μὲ ξεσκίσουν ἀπὸ τὴν κορυφὴ ὡς τὰ νύχια.  

 Οἱ δαίμονες γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ μένα τὶς ἀδυναμίες 

μου. Θέλουν νὰ ξεσκίσουν τὸ θεῖο ἔνδυμα, ποὺ μ’ ἕντυσες 

κατὰ τὴ βάπτισή μου· καὶ τώρα βάζουν κλῆρο, γιὰ νὰ δοῦν 

ποιὸς θὰ μὲ νικήσει. 

 Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, μὴ μένεις μακριά μου· σπεῦσε νὰ μὲ 

βοηθήσεις. Λύτρωσε τὴν ψυχὴ μου ἀπὸ τὴ ῥομφαία τοῦ κα-

κοῦ κι ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ μὲ τριγυρνοῦν. Σῶσέ με ἀπὸ 

τὸ στόμα τοῦ λιονταριοῦ καὶ ἀπὸ τὰ κέρατα τῶν ταύρων ποὺ 

ὁρμοῦν ἐναντίον μου. 

 Καὶ τότε ἐγώ, σ’ ὅλη μου τὴ ζωή, θὰ Σὲ ὑμνῶ· καὶ μὲ ὅλη 

τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου θὰ διηγοῦμαι στοὺς συνανθρώπους 

μου αὐτὴ τὴ θαυμαστή Σου ἐπέμβαση καὶ θὰ λέγω ὅτι ὁ Κύ-

ριος μὲ βοήθησε καὶ δὲν μὲ ἐγκατέλειψε. Θὰ τοὺς προτρέπω 
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δὲ νὰ Σὲ ὑπακοῦν, νὰ Σὲ δοξάζουν καὶ νὰ ἀπευθύνουν ὕμνους 

στὸ Ὄνομά Σου. 

 Εἶμαι σίγουρος Κύριε, ὅτι θὰ ἐπέμβεις γιὰ νὰ μὲ σώσεις· 

σὲ Σένα ἀξίζει κάθε δοξολογία. Ἐγὼ δέ μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς 

ψυχῆς μου θὰ διαλαλήσω τὰ θαυμάσια Σου σὲ ὅλους ὅσους 

πιστεύουν στὴν ὕπαρξή Σου. Θὰ διακηρύξω, σ’ ὅλους τοὺς 

ἀνθρώπους, τὴ θεία Σου ἐπέμβαση, ὥστε μὲ προθυμία νὰ Σὲ 

θυμοῦνται, Κύριε· καὶ νὰ γίνεται αὐτὸ ἀφορμὴ ὥστε νὰ ἐπι-

στρέφουν σὲ Σένα, ὅλοι ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ κοντά Σου 

ἐξ αἰτίας τῶν πειρασμῶν ὑμνώντας τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Διότι 

ποῦ ἀλλοῦ μποροῦν νὰ καταφύγουν, ἀφοῦ Σύ, Κύριε, ἔχεις 

τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ; Σὲ Σένα ὑπο-

τάσσονται οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς καὶ ὁμολογοῦν τὴ θεία δύναμή 

Σου. 

 Ναί, Κύριε, ἂς ἀνταποκρίνεσαι πάντα στὴ δέηση κάθε πι-

στοῦ Σου δούλου καὶ ἂς μὴν τὸν ἀποστρέφεσαι, ἀλλὰ νὰ 

σπεύδεις πάντα νὰ τὸν βοηθήσεις. Ἂς παρέχεις πλούσιες τὶς 

δωρεές Σου στόν καθένα, γιὰ νὰ χαίρονται ὅλοι ὅσοι Σὲ ἀνα-

ζητοῦν. Ἀμήν. 
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26. ΓΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 22ος 

ύριε, σὲ Σένα παραδίδω κάθε φροντίδα καὶ μέριμνα τῆς 

ζωῆς μου. Ξέρω ὅτι τίποτα δὲν θὰ μοῦ λείψει, ἀφοῦ μὲ 

ἀναπαύεις προσφέροντάς μου καθημερινὰ πλῆθος πνευ-

ματικῶν ἐμπειριῶν τῆς ἀγάπης Σου καὶ ξεδιψᾶς τὴν ψυχή μου 

ποὺ εἶναι γεμάτη ἀναζητήσεις, μὲ τὸ δικό Σου «Ὕδωρ τῆς 

Ζωῆς».  

 Δῶσε μου τὴ δύναμη, ὥστε νὰ πορεύομαι στὴ ζωή μου τὸ 

δικό Σου δρόμο δίκαια καὶ ἐνάρετα, καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου. 

 Σὲ ὅποιο δρόμο τῆς ζωῆς μου κι ἂν πορευθῶ, κι ὅποιες δυ-

σκολίες, παγίδες, ἀσθένειες ἢ κινδύνους συναντήσω, δὲν θὰ 

τρομοκρατηθῶ καὶ δὲν θὰ δειλιάσω, γιατὶ ξέρω ὅτι δὲν θὰ ζη-

μιωθεῖ ἡ ψυχή μου, ἀφοῦ εἶσαι πάντοτε μαζί μου· μὲ παρηγο-

ρεῖς, μὲ ἐνδυναμώνεις καὶ μὲ στηρίζεις. 

 Ἀκόμη κι ἂν κουρασθῶ καὶ ἐξαντληθῶ στὴ δύσκολη αὐτὴ 

πορεία τῆς ζωῆς μου, δὲν θὰ ἀπογοητευθῶ καὶ δὲν θὰ ἐγκατα-

λείψω τὸν ἀγῶνα μου. Ξέρω ὅτι, γιὰ νὰ παρηγορηθῶ ἀπὸ 

τοὺς κόπους τῆς ζωῆς, μετὰ ἀπὸ κάθε δυσκολία μὲ γεμίζεις 

μὲ χαρές. Μοῦ στρώνεις πλούσιο τραπέζι μὲ θεῖες εὐλογίες. 

Ἀπολαμβάνω τὰ ἀγαθὰ ποὺ μοῦ προσφέρεις. 

 Γι’ αὐτὸ σὲ Σένα καταφεύγω στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζω-

ῆς μου καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ. Τὸ ἔλεός Σου καὶ ἡ ἀγάπη Σου εἶ-

ναι τόσο φιλάνθρωπα, ποὺ μὲ καταδιώκουν ὅπου κι ἂν βρεθῶ 

καὶ δὲν μ’ ἀφήνουν οὔτε στιγμὴ νὰ ἀποκάμνω καὶ νὰ κουρα-

σθῶ. Μακάρι καὶ ἐγὼ νὰ μὴ σταθῶ ἀχάριστος ἐνώπιόν Σου, 

ἀλλὰ ἀναγνωρίζοντας τὶς μεγάλες Σου εὐεργεσίες πρὸς ἐμένα, 

νὰ μείνω κοντά Σου σ’ ὅλη μου τὴ ζωὴ ὡς ἕνα πιστὸ δικό Σου 

παιδί. Ἀμήν. 
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27. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΩ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 23ος  

τὸν Κύριο ἀνήκει ἡ γῆ καὶ ὅ,τι ὑπάρχει πάνω σ’ αὐτή, 

καθὼς κι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὴν κατοικοῦν. Διότι μό-

νον Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι δημιουργὸς ὅλης τῆς κτίσεως. Ἐ-

σὺ θεμελίωσες τὴ γῆ πάνω στοὺς ὠκεανοὺς καὶ τὴν ἔχεις στο-

λίσει μὲ ποταμοὺς καὶ πηγές.  

 Ποιός ἀνθρώπινος νοῦς μπορεῖ νὰ συλλάβει καὶ νὰ κατα-

νοήσει τὴ σοφία μὲ τὴν ὁποία δημιούργησες τὴν κτίση;  

 Βέβαια ὑπάρχει μεγάλη ἀνοησία σὲ μερικούς ἀνθρώπους 

οἱ ὁποῖοι τολμοῦν καὶ λέγουν ὅτι ὅλα ἔγιναν τυχαῖα. Πῶς τὸ 

ξέρουν; Μήπως ἦταν παρόντες ὅταν Ἐσὺ δημιουργοῦσες τὰ 

ἄστρα, τὰ φυτά, τὰ ζῶα; ἢ μήπως μποροῦν νὰ συνυπάρξουν 

οἱ φθαρτοὶ μὲ Σένα τὸν αἰώνιο καὶ παντοδύναμο Θεό; 

 Βέβαια δὲν εἶσαι ἀπόμακρος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, Κύριε. 

Μόνο ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλό, ἀνόητο καὶ ὑπερήφανο ἄνθρωπο 

στέκεσαι μακριὰ καὶ περιμένεις τὴ μετάνοιά του.  

 Ἀντιθέτως μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν βρώμικα χέ-

ρια ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ποὺ δὲν κρύβουν δόλο στὴ καρδιά 

τους. Ποὺ δὲ ζοῦν τὴ ζωὴ αὐτὴ ὅπως τύχει. Ποὺ δὲν παριστά-

νουν στοὺς ἄλλους τὸν καλό, ἐνῶ μέσα τους εἶναι γεμάτοι μῖ-

σος καὶ κακία. Ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ ζοῦν ἐνάρετα. Σ’ ὅ-

λους αὐτοὺς ἀναπαύεται τὸ βλέμμα Σου καὶ συγκατοικεῖς μα-

ζί τους.  

 Ἀξίωσέ με, λοιπόν, Κύριε, νὰ λάβω κι ἐγὼ τὴν εὐλογία 

Σου καὶ τὴ βοήθειά Σου, γιὰ νὰ σωθῶ.  

 Μακάρι, Κύριε, νὰ βρίσκομαι πάντα ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς 

ποὺ καθημερινὰ Σὲ ἀναζητοῦν καὶ δὲ Σὲ ξεχνοῦν!  

 Ἂς ἀνοίξουν οἱ πύλες τῆς καρδιᾶς μου, γιὰ νὰ ὑποδεχθῶ 

Ἐσένα, τὸν βασιλιὰ τῆς δόξης. Γιὰ νὰ ὑποδεχθῶ τὸν Κύριό 
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μου, τὸν κραταιὸ καὶ ἰσχυρό, ποὺ μὲ ἐνδυναμώνει στοὺς πει-

ρασμούς.  

 Ἂς ἀνοίξουν οἱ πύλες τῆς ψυχῆς μου, γιὰ νὰ ὑποδεχθῶ τὸν 

βασιλιὰ τῆς αἰωνίου δόξης, τὸν παντοδύναμο Κύριο τοῦ οὐ-

ρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἀμήν. 
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28. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 24ος 

ύριε, σὲ Σένα ἐμπιστεύομαι καὶ σὲ Σένα στηρίζω ὅλη μου 

τὴ ζωή, καὶ ὄχι στὰ μάταια καὶ φθαρτὰ πράγματα τοῦ κό-

σμου· δὲν θέλω ἡ στάση Σου, ἀπέναντί μου, νὰ εἶναι τέ-

τοια ποὺ νὰ μὲ κάνει νὰ καταντροπιασθῶ μπροστὰ στοὺς ἐ-

χθρούς μου καὶ νὰ γίνω ἀφορμὴ ὥστε νὰ μὲ περιγελοῦν. Καὶ 

τὸ λέω αὐτὸ, γιατὶ ὅποιος Σὲ ἐμπιστεύεται ποτὲ δὲν καταντρο-

πιάζεται. Ἐνῶ τὸ παθαίνει αὐτὸ ὅποιος ἐπιμένει νὰ παρανομεῖ. 

 Κύριε, δεῖξε μου τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ βαδίσω γιὰ νὰ 

βρεθῶ κοντά Σου καὶ δίδαξέ με πῶς θέλεις νὰ πορεύομαι στὴ 

ζωή μου. Ἀκόμη βοήθησέ με νὰ γνωρίσω τὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ 

κατανοήσω ὅτι Ἐσὺ εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ σωτῆ-

ρας μου· κι ἔτσι νὰ γίνει ἡ ἐλπίδα μου καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη μου 

σὲ Σένα ἀκλόνητη. 

 Δικό Σου παιδὶ εἶμαι, Κύριε, καὶ Σὲ παρακαλῶ μὴ ξεχνᾶς 

νὰ μὲ περιβάλλεις μὲ τὴν ἀγάπη Σου. Μὴ θυμᾶσαι, Κύριε, τὰ 

ἁμαρτήματα τῶν νεανικῶν μου χρόνων καὶ ὅσα λάθη ἔκανα 

ἐξ αἰτίας τῆς ἀγνοίας μου. Ξέρω ὅτι θὰ τὸ κάνεις αὐτό, γιατὶ 

πάντα εἶσαι φιλάνθρωπος καὶ μεγαλόκαρδος. 

 Ἡ καλοσύνη Σου, Κύριε, εἶναι τόσο μεγάλη, γι’ αὐτὸ καὶ 

δὲν καταστρέφεις τοὺς ἁμαρτωλούς. Ἀλλὰ τοὺς βοηθᾶς μὲ 

τοὺς νόμους Σου νὰ μάθουν ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ μὲ τὰ δι-

άφορα γεγονότα τῆς ζωῆς τους-τοὺς διδάσκεις πῶς νὰ σκέ-

πτονται σωστὰ καὶ ἀντικειμενικά. 

 Γιὰ μᾶς, Κύριε, ὁ δρόμος ποὺ βαδίζουμε γιὰ νὰ ἔρθουμε 

κοντά Σου, εἶναι γεμάτος μὲ τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη Σου. 

Βοήθησέ μας σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ ταπείνωση 

καὶ ὑπομονή, γεγονὸς ποὺ θὰ μᾶς γεμίζει χαρά. Ξέρουμε ὅτι, 

ὅποτε ἁμαρτάνουμε ἀλλὰ μετανοοῦμε, ὄχι μόνο μᾶς συγχω-
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ρεῖς, ἀλλὰ μᾶς ὑπόσχεσαι ἀκόμη πιὸ μεγάλες χαρὲς καὶ εὐλο-

γίες. 

 Σκέπασέ με Κύριε, μὲ τὸ ἔλεός Σου, τὸ ὁποῖο πάντοτε νιώ-

θω κοντά μου καὶ βοήθησέ με νὰ ξεφεύγω τὶς παγίδες ποὺ κά-

θε στιγμὴ στήνονται γύρω μου ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς σωτηρί-

ας μου. 

 Στήριξέ με Κύριε, καὶ ἐλέησέ με, γιατὶ εἶμαι τόσο φτωχὸς 

καὶ ἀδύναμος. Δὲν ξέρω ἂν βρίσκεται ἄλλος στὴν ἴδια μὲ μέ-

να δεινὴ θέση. Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, βοήθησέ με, γιατὶ οἱ πει-

ρασμοὶ καὶ οἱ στενοχώριες μου ἔγιναν πάρα πολλὲς καὶ δὲν 

μπορῶ νὰ τὶς ἀντέξω. Βέβαια καὶ ἐγὼ δὲν ἔμαθα μόνο νὰ ζη-

τῶ, ἀλλὰ ἀγωνίζομαι ταπεινὰ καὶ ἀγόγγυστα, γιὰ νὰ ἐφαρμό-

ζω τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Γι’ αὐτό, ἂν καμμιὰ φορὰ πέφτω 

στὴν παγίδα τῆς ἁμαρτίας, Ἐσὺ συγχώρεσέ με.  

 Ὅμως δὲς καὶ τὰ πλήθη τῶν ἐχθρῶν ποὺ μὲ κυκλώνουν καὶ 

μὲ μισοῦν ἄδικα. Σοῦ ζητῶ ἐπίμονα νὰ μὲ διαφυλάξεις καὶ νὰ 

μὲ ἐλευθερώσεις ἀπ’ ὅλες τὶς περιπέτειες τῆς ζωῆς μου. Δὲν 

θέλω νὰ φανεῖ, σ’ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ἄκακους 

ἀνθρώπους ποὺ μὲ ἐμπιστεύονται, ὅτι κάνω λάθος ποὺ ὑπομέ-

νω τοὺς πειρασμοὺς ἔχοντας ὡς στήριγμά μου Ἐσένα, Κύριε, 

ποὺ εἶσαι ὁ πραγματικὸς σωτήρας καὶ λυτρωτής μου. Ἀμήν. 
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29. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΚΟΣΜΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 25ος 

ρόσεξέ με Κύριε καὶ δὲς ὅτι ἐγὼ στὴ ζωή μου πορεύομαι 

μὲ ἀγαθὸ καὶ ἀπονήρευτο λογισμό. Γιατὶ ἐλπίζοντας σὲ 

Σένα, ξέρω ὅτι θὰ εἶμαι δυνατὸς στοὺς πειρασμούς. Ἀκό-

μη κι ἂν εἰσέλθεις στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου καὶ μὲ δοκιμάσεις 

μὲ δυσκολίες, θὰ δεῖς ὅτι δὲν θὰ καμφθῶ. Διότι τὸ ἔλεός Σου 

καὶ ἡ ἀγάπη Σου γιὰ μένα εἶναι τόσο ἔντονα στὴ ζωή μου, 

ποὺ μὲ κάνουν νὰ νιώθω εὐτυχισμένος. 

 Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ εἶμαι ἀχάριστος ἀπέναντί Σου. Γι’ αὐ-

τὸ κι ἀποφεύγω τὶς κοσμικὲς συντροφιὲς καὶ συναναστροφὲς 

μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν σέβονται τὸ θέλημά Σου. Ἀκόμη, Κύ-

ριε, προσπαθῶ νὰ μὴ συχνάζω σὲ τόπους ἁμαρτωλοὺς καὶ νὰ 

μὴ βλέπω ἀσεβῆ θεάματα. Ἀγωνίζομαι, Κύριε, νὰ ζῶ μία θεά-

ρεστη λατρευτικὴ ζωή, συντροφιὰ μὲ πνευματικοὺς ἀνθρώ-

πους γιὰ νὰ λαμβάνω τὰ μηνύματά Σου μέσα ἀπὸ ψαλμοὺς 

καὶ ὕμνους, κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς μου, καὶ ἔτσι νὰ 

μπορῶ κι ἐγὼ νὰ ἀνυμνῶ τὰ μεγαλεῖα Σου. 

 Κύριε, ἔχω ἀγαπήσει πάρα πολὺ τὸν τόπο ὅπου κατοικεῖς 

καὶ θέλω νὰ βρίσκομαι πάντοτε στὸ Ναό Σου, ἐκεῖ ὅπου ἀπο-

καλύπτεται ἡ θεία Σου δόξα. Ὅμως φύλαξέ με, Κύριε, γιατὶ 

δὲν θέλω νὰ παρασυρθῶ ἀπὸ τὸ πάθος τῶν ἀσεβῶν καὶ ἐγ-

κληματικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦνται στὴν καταστρο-

φή. Καὶ ἐνῶ γίνονται κριτὲς ὅλων τῶν ἄλλων, οἱ ἴδιοι παρα-

νομοῦν καὶ δωροδοκοῦνται.  

 Γι’ αὐτό, Κύριε, φύλαξέ με, νὰ πορεύομαι κατὰ τὸ θέλημά 

Σου, μακριὰ ἀπὸ κοσμικοὺς καὶ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους. Νὰ πο-

ρεύομαι χωρὶς πονηριὲς καὶ κακίες. Νὰ πορεύομαι χωρὶς νὰ 

παρεκκλίνω ἀπὸ τὸ σωστὸ δρόμο καὶ ἔτσι νὰ Σὲ ὑμνῶ μὲ κα-

θαρὴ καρδιὰ καὶ ἄδολα χείλη. Ἀμήν.              
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30. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 26ος 

ύριε, Ἐσὺ εἶσαι γιὰ μένα τὸ φῶς τῆς ζωῆς μου καὶ ὁ σω-

τήρας μου! Ποιόν, λοιπόν, νὰ φοβηθῶ; 

 Ἐσύ, Κύριε, μὲ προστατεύεις, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν δειλιά-

ζω μπροστὰ σὲ καμία δυσκολία. 

 Κάθε φορὰ ποὺ μὲ πλησιάζουν ἄνθρωποι κακοί, ἕτοιμοι νὰ 

μὲ κατασπαράξουν, ἄνθρωποι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μὲ σύρουν 

στὴν θλίψη καὶ τὴ δυστυχία, γίνονται ἀδύναμοι καὶ πέφτουν 

κάτω νικημένοι καὶ ταπεινωμένοι. Ἂν παραταχθεῖ ἀπέναντί 

μου ὁλόκληρη στρατιά γιὰ νὰ μὲ πολεμήσει, ἡ καρδιά μου δὲ 

νιώθει φόβο. Ἂν ξεσηκωθεῖ ἐναντίον μου πόλεμος τοῦ διαβό-

λου καὶ πάλι δὲν φοβοῦμαι, γιατὶ εἶναι ἱκανὴ ἡ ψυχή μου νὰ 

τὸν ἀντιμετωπίσει ἔχοντας Ἐσένα στὸ πλευρό της. 

 Ὅμως μόνο μία χάρη ζητῶ ἀπὸ Σένα, Θεέ μου· καὶ θὰ συ-

νεχίσω ἀδιάλειπτα νὰ τὴν ζητῶ· νὰ κατοικῶ στὸν οἶκό Σου, 

Κύριε, ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου καὶ νὰ αἰσθάνομαι τὴ 

χάρη τῆς παρουσίας Σου. Διότι τὶς ἡμέρες τῶν πειρασμῶν, 

μέσα στὴ δική Σου σκηνὴ μὲ κρύβεις κι ἔτσι γλυτώνω ἀπὸ 

αὐτούς. Ἀλλὰ κι ἂν ἔλθει δυνατὸς πειρασμὸς καὶ πάλι δὲν μ’ 

ἀφήνεις, ἀλλὰ μὲ κρύπτεις καὶ μὲ σκεπάζεις μὲ σιγουριὰ καὶ 

μὲ ἀσφάλεια, γιὰ νὰ μὲ προστατέψεις ἀπὸ τὴν ἔφοδο τῶν ἐ-

χθρῶν μου. Ξέρω ὅτι, ἂν ἀκόμη χρειαστεῖ, θὰ μὲ ἀνεβάσεις 

σὲ βράχο ψηλό γιὰ νὰ νιώθω ἀσφαλής. 

 Ναί, Κύριε. Καὶ τὸ κάνεις αὐτὸ κάθε φορὰ ποὺ χρειάζομαι 

τὴ βοήθειά Σου· μὲ ὑψώνεις πάνω ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου καὶ 

ἔτσι μὲ ἀσφαλίζεις.  

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ τώρα, γιὰ τὴ μεγάλη προστασία ποὺ μὲ 

προσφέρεις, θέλω νὰ ἔλθω στὸν ἅγιο Ναό Σου καὶ νὰ Σοῦ 
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προσφέρω θυσία καὶ νὰ αἰνέσω μὲ ψαλμοὺς τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου. 

 Ἄκουσε, λοιπὸν Κύριε, τὴν προσευχή μου ποὺ βγαίνει ἀπὸ 

τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, καὶ ἐλέησέ με. Ἐσὺ εἶπες: «πάντοτε 

νὰ μὲ ἀναζητᾶτε». Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ Σὲ ἀναζητῶ, Κύριε, καὶ Σὲ 

παρακαλῶ· Μὴ γυρίσεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου. Μὴ πάψεις 

νὰ μὲ προσέχεις. Καὶ μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ κοντά μου, ἀ-

κόμη κι ὅταν οἱ ἁμαρτίες μου Σὲ πικραίνουν. Στάσου δίπλα 

μου καὶ μὴ μὲ ἐγκαταλείπεις, Κύριε. Γίνε γιὰ μένα ὁ βοηθός 

μου καὶ ὁ Σωτήρας μου. 

 Εἶπες, Κύριε, ὅτι ἀκόμη κι ἂν οἱ γονεῖς μου μὲ ἐγκαταλεί-

ψουν, Ἐσὺ δὲν θὰ μὲ ἐγκαταλείψεις. Μεῖνε λοιπὸν μαζί μου 

καὶ δῶσε μου δύναμη γιὰ νὰ πορεύομαι στὸ δρόμο Σου καὶ νὰ 

μὴν παρεκκλίνω ἀπ’ αὐτόν, σὲ πεῖσμα τῶν ἐχθρῶν μου.  

 Οἱ ἐχθροί μου, Κύριε, ἄδικα μὲ συκοφαντοῦν θέλοντας τὴν 

καταστροφή μου. Γι’ αὐτὸ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ γίνουν πιστευ-

τοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. 

 Πιστεύω, Κύριε, ὅτι θὰ ἀπολαύσω τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἑτοίμασες 

γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ κοπιάζουν στὴ ζωή τους πειθαρχών-

τας στὸ θέλημά Σου. 

 Ναί, Κύριε· σὲ Σένα ἐλπίζω. Ἀπὸ Σένα παίρνω δύναμη καὶ 

θάρρος καὶ σὲ Σένα ἀποβλέπω, ἀφοῦ Ἐσὺ γιὰ μένα εἶσαι τὸ 

πᾶν στὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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31.  ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 27ος 

ὲ Σένα, Κύριε καὶ Θεέ μου, φωνάζω μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς 

ψυχῆς μου.  

 Μὴ προσποιεῖσαι πὼς δὲν ἀκοῦς τὴν ἱκεσία μου καὶ μὴ 

μένεις σιωπηλὸς στὴν προσευχή μου. Γιατὶ ἔτσι θὰ μοιάζω μὲ 

αὐτοὺς ποὺ πέφτουν μέσα σ’ ἕνα λάκκο καὶ δὲν τοὺς ἀκούει 

κανένας γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει. 

 Ἄκουσε λοιπόν, Κύριε, τὴν προσευχή μου, καθὼς αὐτὴν 

τὴν ὥρα σηκώνω τὰ χέρια μου ἱκετευτικὰ σὲ Σένα.  

 Σὲ παρακαλῶ Κύριε, μὴν ἀφήσεις νὰ χαθεῖ ἡ ψυχή μου μα-

ζὶ μὲ τὶς ψυχὲς τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων καὶ μαζὶ μὲ ὅλους 

ἐκείνους ποὺ τοὺς ἀρέσει νὰ ἀδικοῦν τοὺς ἄλλους προσποιού-

μενοι ὅτι μιλοῦν μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τους, ἐνῶ ἡ καρ-

διά τους εἶναι γεμάτη ἀπὸ κακίες. 

  Ἂς ἀνταμειφθεῖ ὁ καθένας, Κύριε, ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα 

του καὶ τὸν κόπο ποὺ κατέβαλε. Πέρα ἀπ’ αὐτό, Κύριε, βοή-

θησέ με νὰ κατανοῶ τὶς ἐνέργειές Σου καὶ τὸ θέλημά Σου.  

 Μὴ μὲ διώξεις, Κύριε, ἀπὸ κοντά Σου καὶ μὴ μ’ ἀφήσεις 

νὰ πορεύομαι χωρὶς τὴ βοήθειά Σου. 

 Ξέρω ὅτι ἀκοῦς, Κύριε, τὴν προσευχή μου, γι’ αὐτὸ καὶ ἀ-

ξίζει νὰ Σὲ δοξολογῶ μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου, ἀφοῦ 

εἶσαι ὁ βοηθός μου καὶ ὁ ὑπερασπιστής μου!  

 Σὲ Σένα ἐλπίζει ἡ καρδιά μου. Ἐσὺ εἶσαι ὁ βοηθός μου· 

κοντά Σου χαίρομαι καὶ ἀγαλλιάζω. Μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς 

ψυχῆς μου θὰ Σὲ δοξολογῶ, Κύριε, καὶ κανεὶς δὲν θὰ μπορέ-

σει νὰ μὲ ἐμποδίσει ἀπ’ αὐτό, γιατὶ εἶσαι ἡ δύναμη ποὺ μᾶς 

σῴζει, ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς σωτηρίας τῶν ἐκλεκτῶν Σου. Σῶ-

σε λοιπόν, Κύριε, τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησε τὴν κληρονο-

μία Σου. Γίνε καὶ γιὰ μένα ὁ καλὸς ποιμένας καὶ φώτιζέ με νὰ 

ζῶ πάντοτε κατὰ τὸ θέλημά Σου. Ἀμήν. 
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32. ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 28ος 

ύριε, ἐνδυνάμωσε τὴ θέλησή μου καὶ βοήθησέ με νὰ ξε-

φεύγω τὸν πειρασμὸ καὶ τὶς δικαιολογίες γιὰ νὰ μὴν ἐκ-

κλησιάζομαι. 

 Πόσο θαυμαστὸ εἶναι ἐκεῖ μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς δόξης 

Σου νὰ Σὲ προσκυνῶ καὶ νὰ Σὲ τιμῶ προσφέροντας τὰ φθαρ-

τὰ δῶρα μου καὶ τὴν φτωχὴ δοξολογία μου! 

 Ἡ παρουσία Σου, Κύριε, εἶναι τόσο ἔντονη, τόσο αἰσθητὴ 

καὶ μεγαλοπρεπὴς στὰ προβλήματα καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζω-

ῆς μου, ὥστε καμία ὀμορφιά, καμία δόξα καὶ καμία ἀπόλαυ-

ση καὶ ἡδονὴ τῆς παρούσης ζωῆς δὲ μπορεῖ νὰ κλέψει τὴν ἀ-

γάπη μου πρὸς τὸ πρόσωπό Σου. 

 Ἡ παρουσία Σου Κύριε, στὴ ζωή μου εἶναι δυναμικὴ καὶ 

μεγαλοπρεπὴς ποὺ συντρίβει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀμετανοήτους, 

καὶ κάνει τοὺς ἰσχυρούς τῆς ζωῆς νὰ τρέμουν καὶ νὰ παραπα-

τοῦν σὰν τὸ νεογέννητο μοσχαράκι τὴ στιγμὴ ποὺ ἔρχεται 

στὴ ζωή.  

 Ἡ παρουσία Σου, Κύριε, στὴ ζωή μου, ἐκδιώκει τοὺς πει-

ρασμοὺς καὶ τὶς ἡδονὲς ποὺ μὲ φλογίζουν, καὶ μετατρέπει τὴ 

μοναξιὰ καὶ τὴ φυγή μου ἀπὸ τὶς κοσμικὲς ἐπιθυμίες σὲ ἕναν 

παράδεισο πνευματικῶν βιωμάτων. 

 Γιὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα ὅσα μοῦ προσφέρεις καθη-

μερινὰ στὴ ζωή μου, Κύριε, καὶ δὲν τὰ ἀντιλαμβάνομαι, θέλω 

νὰ σπεύσω τὴν Κυριακὴ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς δόξης Σου, γιὰ 

νὰ ἀπολαύσω τὸ δροσερὸ νερὸ τῶν θείων Σου Μυστηρίων. 

Καὶ νὰ φεύγω γεμάτος εὐλογίες καὶ μὲ εἰρηνικὴ διάθεση προ-

κειμένου νὰ ἀντιμετωπίσω τὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς 

μου. Ἀμήν. 
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33. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΛΥΠΗ ΜΟΥ ΧΑΡΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 29ος 

ῶς νὰ μὴ Σὲ ὑμνῶ, Κύριε, ἀφοῦ κάθε φορὰ ποὺ ζητῶ τὴ 

βοήθειά Σου, ἔρχεσαι κοντά μου καὶ μὲ σῴζεις ἀπὸ τοὺς 

κινδύνους, τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς παγίδες ποὺ συναντῶ 

στὴ ζωή μου; Καὶ ἔτσι δὲν δίδεις περιθώρια στοὺς κοσμικοὺς 

καὶ ἀσεβεῖς ἀνθρώπους νὰ γελάσουν γιὰ τὴν πτώση μου.  

 Ναί, Κύριε. Σὲ ὑμνῶ καὶ Σὲ δοξολογῶ γιατὶ πάντοτε, σ’ ὅ-

λες τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς μου βρίσκεσαι κοντά μου. Ἀκόμη 

κι ὅταν ἔχω πέσει σὲ μεγάλα λάθη καὶ κινδυνεύω νὰ κατα-

ποντισθῶ. Ἀκόμη καὶ τότε, ποὺ δὲν ἔχω τὴ δύναμη νὰ Σὲ κα-

λέσω, εἶσαι παρὼν καὶ μὲ τραβᾶς ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μὲ βγάζεις 

ἀπὸ τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν ἀπελπισία καὶ δὲ μ’ ἀφήνεις νὰ 

χαθῶ στὴ μελαγχολία μου. 

 Ξέρω, Κύριε, ὅτι μὲ τὰ λάθη μου καὶ τὶς ἀπροσεξίες μου 

Σὲ στεναχωρῶ κι ὅτι μὲ τὴν ἀνυπακοὴ στὸ θεῖο θέλημά Σου 

καὶ τὴν προσκόλληση στὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ Σὲ προκαλῶ κάποιες 

φορὲς καὶ Σὲ κάνω νὰ θυμώνεις μαζί μου. Ὅμως εἶμαι βέβαι-

ος ὅτι ἀκόμη κι αὐτὲς τὶς ἄτακτες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου βρί-

σκεσαι μαζί μου γιὰ νὰ μὲ βοηθήσεις νὰ μετανοήσω καὶ νὰ 

ἔλθω καὶ πάλι κοντά Σου. 

 Πῶς νὰ μὴ Σὲ ὑμνῶ, Κύριε, ἀφοῦ, ὅταν τὰ λάθη μου κά-

νουν τὴν ἡμέρα μου νὰ τελειώνει μὲ πίκρες καὶ μὲ δάκρυα, 

Ἐσὺ δὲν μ’ ἀφήνεις, ἀλλὰ προνοεῖς, ὥστε ἡ ἑπόμενη μέρα νὰ 

εἶναι πιὸ χαρούμενη, πιὸ ζωντανὴ καὶ γεμάτη προκοπή. 

 Ὅλα αὐτά, Κύριε, μὲ κάνουν νὰ νιώθω ὅτι, ἄν βρίσκομαι 

κοντά Σου, τὰ λάθη μου καὶ οἱ ἁμαρτίες μου δὲν θὰ μὲ κλονί-

σουν. Ἡ προστασία Σου Κύριε, μὲ κάνει νὰ νιώθω δυνατὸς κι 

ἀσάλευτος σὰν τὸ βουνὸ ποὺ μένει ἀμετακίνητο μπροστὰ σὲ 

ὁποιοδήποτε μάνιασμα τῆς φύσεως. Γι’ αὐτό, Κύριε, μὴν ἀ-
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ποστρέψεις ποτὲ τὸ βλέμμα Σου ἀπὸ πάνω μου, γιατὶ μόνο 

τότε νιώθω ἀνίσχυρος καὶ παραπατῶ κινδυνεύοντας νὰ πέσω.  

 Μεῖνε λοιπὸν κοντά μου, Κύριε· καὶ τὴ βοήθειά Σου πάν-

τοτε θὰ ἐκζητῶ. Διότι πιό ὄφελος μπορεῖ νὰ ἔχω, ἂν ἄδικα χά-

σω τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὶς ἀνοησίες μου καὶ τὶς ἐπιπολαιότητές 

μου; Δὲ θὰ εἶναι τότε ὅλα μάταια καὶ ἀνώφελα; 

 Γι’ αὐτὸ ἄκουσέ με, Κύριε, καὶ ἐλέησέ με. Ἔλα βοηθὸς 

στὴ ζωή μου. Σὺ μόνο μπορεῖς νὰ μετατρέψεις τὴ θλίψη μου 

σὲ χαρὰ καὶ νὰ μὲ γλιτώσεις ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ προξε-

νοῦν δυστυχία καὶ πόνο στὴν ψυχή μου. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, προστάτευέ με. Κάνε τὴ θλίψη μου 

χαρά, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ σταματήσω νὰ δοξολογῶ τὸ ἅγιο Ὄ-

νομά Σου καὶ νὰ Σὲ ὑμνῶ γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ μοῦ προσφέ-

ρεις. Ἀμήν. 
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34. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΜΠΑΙΓΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 30ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ὲ Σένα, Κύριε, στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου. Ξέρω ὅτι δὲν θὰ 

μὲ ἐγκαταλείψεις τὴν ὥρα τῶν πειρασμῶν. Ἀλλὰ θὰ ἔλ-

θεις καὶ θὰ μὲ σώσεις ἀπὸ τοὺς κινδύνους, γιατὶ εἶσαι δί-

καιος καὶ ἀληθινός. 

 Καὶ τώρα, Κύριε, στρέψε μὲ στοργὴ τὸ αὐτί Σου, κι ἄκου-

σε τὴν προσευχή μου κι ἔλα γρήγορα νὰ μὲ γλιτώσεις ἀπὸ 

τοὺς κινδύνους ποὺ μὲ περικυκλώνουν. Γίνε ὁ ὑπερασπιστής 

μου καὶ τὸ καταφύγιό μου. 

 Ἐνδυνάμωσέ με, Κύριε, καὶ φύλαξέ με ἀπὸ τὸ κακό. Κρά-

τα με γερὰ καὶ σταθερὰ στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, θρέφοντας 

τὴν ψυχή μου μὲ τοὺς καρποὺς τῶν θείων Μυστηρίων Σου.  

 Προστάτευσέ με, Κύριε, γιατὶ εἶσαι ὁ μόνος προστάτης 

μου καὶ βγάλε με σῶο καὶ ἀβλαβῆ ἀπὸ τὴν παγίδα ποὺ μοῦ ἔ-

στησαν οἱ ἐχθροί μου. Λύτρωσέ με, Κύριε, ἀφοῦ-μὲ τόση ἐμ-

πιστοσύνη-στὰ χέρια Σου παραθέτω τὴν ψυχή μου. 

 Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ στηρίξω τὶς ἐλπίδες μου στὶς ἐγκόσμι-

ες καὶ ἐφήμερες ἐξουσίες οὔτε στὰ μάταια πράγματα αὐτοῦ 

τοῦ κόσμου, γιατὶ ἡ στάση μου αὐτὴ θὰ μὲ κρατᾶ μακριά Σου. 

 Ἀγάλλομαι, Κύριε, καὶ χαίρομαι γιὰ τὸ ἔλεός Σου. Γιατὶ εἶ-

δες τὸν ἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ὑπομονὴ τῆς ψυχῆς μου κι ἔ-

σπευσες νὰ μὲ σώσεις ἀπὸ τὶς πολλὲς παγίδες. Καὶ δὲν μὲ ἐγ-

κατέλειψες ἀπροστάτευτο στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μου. Μὲ ἀ-

νόρθωσες, μὲ στήριξες, μὲ ἐνθάρρυνες καὶ μ’ ἔκανες νὰ νιώ-

θω τὴν ἄνετη σιγουριὰ κάτω ἀπὸ τὴ δική Σου σκέπη.  

 Ὅμως, Κύριε, εἶναι πολλὰ τὰ προβλήματα. Εἰδικὰ στὴν ἐ-

ποχὴ ποὺ ζοῦμε, εἶναι πολλὲς οἱ δυσκολίες.  

 Ἐλέησέ με ὁ Θεός μου, γιατὶ θλίβομαι· οἱ ὀφθαλμοί μου 

θόλωσαν, ἡ ψυχή μου καὶ τὸ στομάχι σφίχτηκαν ἀπὸ τὴν ἀ-
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γωνία. Ἡ ζωή μου περνᾶ μέσα ἀπὸ ὀδύνες καὶ πόνους καὶ τὰ 

χρόνια μου κυλοῦν μὲ δάκρυα καὶ στεναγμούς. Ἡ σωματική 

μου δύναμη ἐξασθένησε μέσα στὴν φτώχεια μου. Τὰ κόκκα-

λά μου πονοῦν καὶ φθείρονται ἀπὸ τὴν ἔνταση τῶν πειρα-

σμῶν. Οἱ ἐχθροὶ μὲ ἐμπαίζουν καὶ οἱ γείτονες μὲ χλευάζουν 

πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, ἐνῶ οἱ φίλοι μου μὲ ἀπο-

φεύγουν τρομαγμένοι, ὅταν μὲ ἀντικρίζουν. Ὅλοι τους μὲ ἔ-

χουν ξεχάσει σὰν νὰ εἶμαι νεκρός, σὰν νὰ ’μαι ἕνα ἄχρηστο 

σπασμένο ἀγγεῖο. Πολλοὶ μὲ κοροϊδεύουν καὶ μὲ κατηγοροῦν 

ἄδικα γιὰ τὴν πνευματική μου ζωή. Θέλουν νὰ μὲ ἀπομακρύ-

νουν ἀπὸ κοντά Σου γιὰ νὰ ζῶ κι ἐγὼ ὅπως κι αὐτοὶ μέσα στὶς 

ἡδονὲς καὶ στὴν ἁμαρτία. Μὲ περιγελοῦν, γιατί νηστεύω· για-

τί ἐκκλησιάζομαι· γιατί ζῶ μυστηριακὴ ζωή· γιατί δὲν ντύνο-

μαι καὶ δὲν στολίζομαι μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπινοεῖ ὁ διάβολος 

γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψει. 

 Ἐγὼ ὅμως σὲ Σένα ἐλπίζω, Κύριε, καὶ εἶπα: Σὺ εἶσαι ὁ Θε-

ός μου! Ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου εἶναι στὰ χέρια Σου. Σῶσέ με 

ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν μου καὶ ἀπὸ ὅσους μὲ καταδιώκουν. 

Φανερώσου, Κύριε, καὶ σῶσε ἐμένα τὸν ἀνάξιο δοῦλο Σου. 

Κύριε, μὴ μὲ ἀφήνεις νὰ παλεύω μόνος μου καὶ ντροπιαστῶ 

μὲ τὶς ἀδυναμίες μου, γιατὶ πάντοτε ἐπικαλοῦμαι τὸ Ὄνομά 

Σου. Ἀμήν. 
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35. ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 30ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

έ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ γεμίζεις τὴν ψυχή μου μὲ τόσες 

πνευματικὲς χαρὲς καὶ εὐλογίες. Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ βλέπεις 

τὸν πνευματικό μου ἀγώνα. Ποὺ βλέπεις τὸν ἀγώνα ποὺ 

κάνω γιὰ νὰ ξεκοπῶ ἀπὸ τὶς κοσμικὲς νοοτροπίες ὁμολογών-

τας ἔτσι μὲ παρρησία τὴν πίστη μου μπροστὰ στοὺς ἀνθρώ-

πους.  

 Κύριε, προστάτευσέ με ἀπὸ τὴν κακία τῶν κοσμικῶν καὶ 

ἀσεβῶν ἀνθρώπων καὶ πρόσφερέ μου καταφύγιο, ὥστε νὰ 

γλιτώσω ἀπὸ τὶς εἰρωνεῖες τους καὶ τὴν ἀποστροφή τους. 

 Μόνο οἱ ἀσεβεῖς ἀξίζει νὰ ντροπιάζονται, ποὺ δὲν Σὲ πι-

στεύουν καὶ δὲν ὑπακοῦνε στὸ θεϊκό Σου λόγο. Κάποια στιγ-

μὴ θὰ παραμείνουν ἄλαλα τὰ χείλη τῶν δολίων ἀνθρώπων, 

ποὺ γεμάτοι μὲ περηφάνια καὶ ἀλαζονεία μιλοῦν μὲ ἄδικο καὶ 

περιφρονητικὸ τρόπο γιὰ τὴν πνευματική μου ζωή. 

 Εὐλογημένο ἂς εἶναι τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε· τὸ ἔλεός Σου 

μὲ σκεπάζει καὶ αἰσθάνομαι ὅτι βρίσκομαι μέσα σὲ ὀχυρωμέ-

νη καὶ ἀπόρθητη πόλη.  

 Βέβαια μετανιώνω ποὺ μέσα στὶς δυσκολίες καὶ τοὺς ἀγῶ-

νες μου νόμισα ὅτι μὲ ἀπέρριψες. Ὅμως Ἐσὺ ἤσουν κοντά 

μου κι ἄκουγες τὴ δέησή μου, καθὼς Σὲ καλοῦσα νὰ μὲ βοη-

θήσεις.  

 Γιὰ ὅλα αὐτά, Κύριε, ἐγὼ πάντοτε θὰ σ’ ἀγαπῶ, ἀφοῦ ἡ ἀ-

γάπη Σου πάντοτε ἀναζητᾶ καὶ φροντίζει τοὺς πιστοὺς δού-

λους Σου ἀφήνοντας ἀπροστάτευτους στὴ μανία τοῦ διαβό-

λου τοὺς ὑπερηφάνους ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι σπουδαῖοι καὶ 

δὲν Σὲ ἔχουν ἀνάγκη. 

 Ὅμως ἐγώ, μαζὶ Σου, Κύριε, θὰ γίνομαι ὅλο καὶ πιὸ ἀν-

δρεῖος, γεμάτος ἐλπίδα κι ἀγάπη γιὰ Σένα. Ἀμήν. 
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36. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 31ος 

οήθησέ με, Κύριε, νὰ ξεφύγω τὸν πειρασμὸ ποὺ μὲ ἀναγ-

κάζει νὰ ἀποκρύψω ἀπὸ Σένα τὶς ἁμαρτίες μου. Ἀλήθεια, 

γιατί νὰ θέλω νὰ Σοῦ ἀποκρύπτω τὶς ἁμαρτίες μου καὶ νὰ 

χάνω ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ μὲ βοηθήσεις; Γιατί νὰ μένω στὴν 

ταραχὴ τῆς ἀπόκρυψης τῶν ἁμαρτιῶν μου, ἀφοῦ τὶς ἁμαρτίες 

ποὺ διέπραξα, Ἐσὺ εἶσαι ἕτοιμος νὰ μὴ μοῦ καταλογίσεις, 

ὅταν τὶς ἐξομολογηθῶ; 

 Ἀλήθεια, πόσο εὐτυχισμένοι πρέπει νὰ εἴμαστε ποὺ ὁ Κύ-

ριος συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες τὶς ὁποῖες ἐξομολογούμεθα. Πόσο 

εὐτυχισμένοι πρέπει νὰ εἴμαστε ποὺ ἡ ἀγάπη Σου καὶ τὸ ἔλε-

ός Σου, Κύριε, συγχωροῦν τὶς ἁμαρτίες μας, καὶ ἔτσι δὲν μᾶς 

κατατρέχει ἡ ἔνοχη συνείδηση καὶ δὲν μελαγχολοῦμε γιὰ τὰ 

λάθη μας!  

 Ποιός ὁ λόγος, λοιπόν, νὰ μὴν ἀναγνωρίζω τὰ λάθη μου 

καὶ νὰ τὰ ἀποκρύβω καὶ νὰ μὴ τὰ ὁμολογῶ ἐνώπιόν Σου; 

 Κύριε, δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος καὶ καμία δικαιολογία 

ποὺ νὰ μὲ ἀναγκάζει νὰ θέλω ἀνοήτως νὰ ἀποκρύψω τὶς ἁ-

μαρτίες ποὺ διέπραξα κι ἔτσι νὰ χάσω τὴν εὐκαιρία νὰ μὲ βο-

ηθήσεις. 

 Κύριε, ἀναγνωρίζω ὅτι εἶμαι ἁμαρτωλός. Αἰσθάνομαι ἔν-

τονα μέσα μου τὶς ἁμαρτίες μου καὶ δὲν προσπαθῶ πλέον νὰ 

καλύπτω τὶς παράνομες πράξεις μου· γι’ αὐτὸ μ’ ὅλη μου τὴν 

καρδιὰ λέω: Κύριε, θὰ ἐξομολογηθῶ τὶς ἁμαρτίες μου, καὶ Σὺ 

ἐξάλειψε τὰ ἀνομήματά μου. Σὲ ποιόν ἄλλο νὰ καταφύγω 

στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου, ἀφοῦ Ἐσὺ πάντοτε δεί-

χνεις σὲ μένα τὴ μακροθυμία Σου καὶ πάντοτε μὲ προστατεύ-

εις, ὥστε νὰ μὴ μὲ καταπνίξουν οἱ πειρασμοὶ ποὺ πέφτουν 

πάνω μου σὰν κατακλυσμὸς ὑδάτων; 
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 Ναί, Κύριε, Σὺ εἶσαι τὸ καταφύγιο ποὺ μὲ προστατεύει ἀ-

πὸ τὶς πολλὲς θλίψεις· Σὺ εἶσαι τὸ ἀγαλλίαμά μου. Σὲ ἀκούω, 

Κύριε, νὰ μοῦ λές: «Θὰ σὲ φωτίζω καὶ θὰ σὲ καθοδηγῶ στὸ 

δρόμο ποὺ βαδίζεις, θὰ σὲ στηρίζω καὶ δὲν θὰ πάρω οὔτε 

στιγμὴ τὰ μάτια μου ἀπὸ πάνω σου». Μακάρι νὰ μὴ μοιάσω 

μὲ ἄλογο καὶ μὲ ζῶο ποὺ πεισμώνει καὶ δὲν πειθαρχεῖ στὸ θέ-

λημα τοῦ κυρίου του· μακάρι νὰ μὴ βρεθῶ στὴ θέση τῶν ἐ-

χθρῶν Σου, Κύριε, ποὺ δὲν θέλουν νὰ Σὲ πλησιάσουν καὶ νι-

ώθουν τὶς θλίψεις νὰ τοὺς σφίγγουν, ὅπως σφίγγει τὰ ἀτίθασα 

ἄλογα τὸ χαλινάρι καὶ τὸ φίμωτρο. Ἂς μὴ φύγω μακριά Σου, 

Κύριε, καὶ βρεθῶ ἔτσι ἀπροστάτευτος πέφτοντας σὰ μαστίγιο 

πάνω μου οἱ συμφορές. Κοντά Σου θὰ μείνω καὶ μὲ εὐθύτητα 

θὰ ὁμολογήσω τὶς ἁμαρτίες μου ἐνώπιόν Σου, χωρὶς νὰ ἀπο-

κρύπτω ἀπὸ Σένα τίποτε, γιατὶ θέλω νὰ μὲ κυκλώνει τὸ ἔλεός 

Σου καὶ νὰ νιώθω χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση στὴν ψυχή μου, ἀφοῦ 

θὰ μοῦ ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες μου. Ἔτσι θὰ ζῶ 

εἰρηνικὰ καὶ χωρὶς ἐνοχὲς, ὅπως ζεῖ κάθε δίκαιος ἄνθρωπος. 

Ἀμήν. 
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37. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 32ος 

όνο στοὺς εὐθεῖς ἀνθρώπους, σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἄδο-

λη καὶ καθαρὴ καρδιὰ ἀνήκει ἡ δοξολογία τοῦ Κυρίου. 

Μόνον Αὐτὸς εἶναι ἀληθινὸς καὶ στὰ λόγια Του καὶ στὶς 

ὑποσχέσεις Του. Εἶναι πάντοτε ἐλεήμων καὶ δίκαιος, γεμάτος 

μὲ ἀγάπη καὶ φιλανθρωπία. Κι ὅλα αὐτὰ φαίνονται μέσα ἀπὸ 

τὸν πλοῦτο τῆς ὀμορφιᾶς τῆς δημιουργίας Του, ποὺ τὴν ἑτοί-

μασε ὡς κατοικία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς κατασκεύασε μόνο 

μὲ ἕνα Του λόγο τὸν ὄμορφο ἔναστρο οὐρανό. Αὐτὸς συμμά-

ζεψε τὰ ὕδατα καὶ σχημάτισε τὶς θάλασσες, γιὰ νὰ τὶς ἀπο-

λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος. Αὐτὸς γέμισε μὲ θαυμαστὸ πλοῦτο τὴ 

γῆ καὶ τὸν οὐρανὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος χρόνια τώρα θαυμάζει κι 

ἐρευνᾶ. Καὶ αἰσθάνεται ὅτι ἀκόμη δὲν γνώρισε τίποτα, γι’ αὐ-

τὸ καὶ στέκεται μὲ δέος μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης 

τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. 

 Βέβαια ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ἀχάριστοι, οἱ ὁποῖοι ἀδια-

φοροῦν, περιφρονοῦν καὶ ὑβρίζουν τὸν δημιουργὸ αὐτοῦ τοῦ 

ὄμορφου κόσμου. Ἀλλὰ τὰ φτωχά τους λόγια ματαιώνονται, 

χάνονται ὅπως ὁ καπνὸς στὸν ἀέρα. Ἡ θέληση τοῦ Κυρίου ὅ-

μως παραμένει στοὺς αἰῶνες καὶ δὲ χάνεται. Καθὼς καὶ τὰ 

πάνσοφα σχέδιά Του, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, συνεχῶς 

ἐπεκτείνονται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. 

 Πόσο εὐτυχισμένοι θὰ πρέπει νὰ νιώθουμε, ὅταν ξέρουμε 

ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ὀνομάζει παιδιά Του καὶ κληρονόμους ὅλων 

τῶν ἀγαθῶν Του! Ὅταν ξέρουμε ὅτι εἴμαστε πλασμένοι ἀπὸ 

τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, καὶ μᾶς προσέχει γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴ 

σωτηρία μας! Μετρᾶ τοὺς χτύπους τῆς καρδιᾶς μας κι ἐρευνᾶ 

τὰ βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας μὴ τυχὸν καὶ φωλιάζει κρυμμένος 

κάπου ἐκεῖ μέσα ὁ λογισμὸς τῆς ἁμαρτίας καὶ ὕπουλα μᾶς κα-

ταστρέψει. 
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 Τὴ βοήθεια καὶ τὴν οὐσιαστικὴ προστασία, ποὺ μᾶς προ-

σφέρει ὁ Κύριος γιὰ τὴ σωτηρία μας, καμία ἀνθρώπινη ἐξου-

σία, κανένα ἀνθρώπινο σύστημα καὶ καμία δύναμη τῆς φύσε-

ως καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀνακαλύψεων δὲν μπορεῖ νὰ προσφέ-

ρει γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν αἰώνια κατα-

στροφή. 

 Ὅμως ὁ Κύριος, ποὺ ἐρευνᾶ καὶ τὰ πιὸ κρυφὰ μέρη τῆς ὑ-

πάρξεώς μας, μόνον Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐντοπίζει τὸ δόλιο καὶ 

καταστροφικὸ ἔργο τῶν δαιμόνων ποὺ μισοῦν τὸν ἄνθρωπο. 

Αὐτὸς τοὺς ἀποκαλύπτει στοὺς συνετοὺς καὶ πνευματικοὺς 

ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς προστατέψει ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς, Κύριε, μόνο σὲ Σένα ἐλπίζουμε. Γιατὶ 

μόνον Ἐσὺ εἶσαι γιὰ μᾶς πραγματικὸς βοηθὸς καὶ ὑπερασπι-

στής μας. Μόνον Ἐσὺ ἐρευνᾶς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας καὶ τὰ 

καθαρίζεις ἀπὸ δολίους λογισμούς. Καὶ ἡ καρδιά μας χαίρε-

ται μὲ τὴν παρουσία Σου. Γι’ αὐτὸ κι ἐπικαλούμενοι τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου, σὲ Σένα ἐμπιστευόμαστε τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρί-

ας μας! Ἀμήν. 
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38. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 33ος 

άντα στὴ ζωή μου, Κύριε, θὰ ὁμολογῶ τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου καὶ θὰ τὸ δοξολογῶ ἀσταμάτητα. Καὶ καμιὰ ἄλλη 

δοξολογία δὲν θὰ ψελλίσουν τὰ χείλη μου, διότι κανεὶς 

ἄλλος δὲν θὰ μὲ ἀξιολογήσει σωστὰ καὶ δὲν θὰ μὲ ἀναδείξει. 

Ἂς τὸ μάθουν δὲ ὅλοι, ὅσοι μὲ ἀξιολογοῦν χωρὶς τὸ δικό Σου 

κριτήριο καὶ προκαλοῦν θλίψεις στὴ ζωή μου, γιατὶ δὲν μὲ 

βλέπουν ὡς δημιούργημα πλασμένο κατὰ τὴ δική Σου Εἰκό-

να, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ κατὰ τὶς ὑλιστικὲς τους 

ἐπιθυμίες. 

 Μόνον Ἐσύ σπεύδεις ἀμέσως νὰ μὲ βοηθήσεις καὶ νὰ μὲ 

γλυτώσεις ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ θλίψη, κάθε φορὰ ποὺ Σὲ ἀ-

ναζητῶ μὲ τὴν προσευχή μου στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς 

μου. 

 Δὲν ὑπάρχει, Κύριε, ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν χρειάζεται βοή-

θεια στὶς δυσκολίες του. Ὅμως ξέρω ὅτι ὅποιος Σὲ ἀγαπᾶ καὶ 

Σὲ πιστεύει, Κύριε, σὰν ἔλθει κοντά Σου, τὴν ὥρα τοῦ 

πειρασμοῦ, σίγουρα θὰ νιώσει τὴ χαρὰ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ 

αὐτόν. Διότι ποτὲ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπεις. 

 Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη Σου, Κύριε, εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ ἀκόμα 

κι ἂν κάποιος ἁμαρτωλὸς ἐπικαλεστεῖ τὴ βοήθειά Σου, θὰ τὸν 

ἀκούσεις καὶ θὰ τὸν ἀπαλλάξεις ἀπὸ κάθε εἴδους θλίψη. Ἄγ-

γελος Κυρίου θὰ στρατοπεδεύσει κοντὰ σ’ ὅσους ζητοῦν μὲ 

σεβασμὸ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ θὰ τοὺς σώσει. Μόνος 

του ὁ καθένας θὰ διαπιστώνει πόσο καλὸς πατέρας εἶσαι μὲ 

τὰ παιδιά Σου, Κύριε. 

 Εὐτυχισμένος ὅποιος ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες του σὲ Σένα, 

Κύριε. Στέκομαι μὲ σεβασμὸ μπροστά Σου κατὰ τὴ διάρκεια 

τῆς προσευχῆς μου. Καὶ Ἐσύ θὰ μοῦ προσφέρεις πλούσιο τὸ 
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ἔλεός Σου, καθώς καὶ σὲ ὅλους ὅσους μὲ πίστη Σὲ ἐπικαλοῦν-

ται. Ἔτσι ὅσοι νομίζουν ὅτι εἶναι δυνατοὶ καὶ πλούσιοι χωρὶς 

τὴ βοήθειά Σου, θὰ πτωχεύσουν, ἀλλὰ ὅσοι ἀναζητοῦν τὸ ἔ-

λεός Σου δὲν θὰ στερηθοῦνε τίποτε. 

 Ποιός δὲ θέλει νὰ ζήσει εὐτυχισμένα; Καὶ ποιός δὲ θέλει 

νὰ χαρεῖ τὴ ζωή του; Ὅμως ἡ πραγματικὴ εὐτυχία δὲ βρίσκε-

ται στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ στὴν ἄσκηση τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ 

θείου Σου θελήματος. Αὐτὸ εἶναι ἀρετὴ καὶ μόνον αὐτὸ φέρ-

νει εὐτυχία. Γι’ αὐτό, Κύριε, βοήθησέ με νὰ βάλω φραγμὸ 

στὴ γλῶσσα καὶ στὰ χείλη μου, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τὰ ἐ-

ξουσιάσει κανεὶς ἀκάθαρτος καὶ πονηρὸς λόγος. Νὰ φύγω 

μακριὰ ἀπὸ κάθε κακό, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ἀναζητῶ μὲ ἐπιμονὴ 

τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μου. 

 Κύριε, στρέψε πάνω μου τοὺς ὀφθαλμούς Σου καὶ ἄκουσε 

προσεκτικὰ αὐτὰ ποὺ θὰ σοῦ ζητήσω. Δὲν θὰ σοῦ τὰ ζητήσω 

μὲ θράσος καὶ ἀναίδεια, ἀλλὰ ταπεινὰ κι εὐλαβικά, γιατὶ οἱ 

θρασεῖς καὶ βλάσφημοι δὲν εἰσακούονται ἀπὸ Σένα καὶ σύν-

τομα ξεχνιοῦνται. Ἀμήν. 
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39. ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 34ος 

ί θὰ γίνει, Κύριε, μὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ μὲ ψευδεῖς, φαντα-

στικοὺς καὶ ἀνυπόστατους λόγους μὲ πολεμοῦν καὶ μὲ συ-

κοφαντοῦν; Ἐγὼ εἶμαι ἀδύναμος καὶ δὲν μπορῶ νὰ τοὺς 

ἀντιμετωπίσω. Γι’ αὐτὸ Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, βοήθησέ με Ἐ-

σύ, ποὺ γνωρίζεις τὴν ἀλήθεια καὶ μισεῖς κάθε ψιθυριστὴ καὶ 

συκοφάντη. 

 Λάβε, Κύριε, ὡς ὅπλο τὴν ἀλήθεια καὶ ὡς ἀσπίδα τὴ δικαι-

οσύνη Σου κι ἔλα μὲ τὴν ρομφαία τοῦ λόγου Σου καὶ κλεῖσε 

τὸ δρόμο σ’ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ μὲ καταστρέψουν μὲ τὶς 

συκοφαντίες τους. Καὶ δός μου τὴ δύναμη νὰ ἐλπίζω σὲ Σένα, 

ποὺ μοῦ δίνεις κουράγιο λέγοντας: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ σωτηρία σου». 

 Φανέρωσε, Κύριε, τὰ ψεύδη τους, γιὰ νὰ ντροπιαστοῦν καὶ 

νὰ ταπεινωθοῦν μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους κι ἔτσι πιὰ νὰ μὴ 

τοὺς πιστεύουν. Στεῖλλε τὸν φύλακα ἄγγελο ποὺ θὰ ἀναλάβει 

νὰ ἐξευτελίσει τοὺς συκοφάντες μου καὶ νὰ ἐκμηδενίσει τὴ 

φαινομενικὴ ἀξιοπρέπειά τους, διότι μὲ συκοφαντοῦν μὲ λό-

για ψεύδους. Μὴν ἐπιτρέπεις, Κύριε, τοὺς συκοφάντες νὰ ἐπι-

βάλλονται στὴ ζωή μου, ἀλλὰ συνέτισέ τους, ἀφήνοντάς τους 

νὰ πέφτουν στὴν παγίδα ποὺ μοῦ στήνουν, γιὰ νὰ καταλά-

βουν πόσο πολὺ πληγώνουν τὰ λόγια τῆς συκοφαντίας τους. 

 Καὶ τότε, Κύριε, ἡ ψυχή μου-μὲ τὴ σωτήρια ἐπέμβασή 

Σου-θὰ νιώσει ἀγαλλίαση καὶ χαρά. Καὶ ὅλη μου ἡ ὕπαρξη 

θὰ ἀνακράξει: «Κύριε, ποιός εἶναι ὅμοιος, ὥστε νὰ συγκριθεῖ 

μαζί Σου;» Σὺ μόνον ἔχεις τὴ δύναμη νὰ λυτρώνεις τὸν ἀδύ-

ναμο καὶ ταπεινὸ ἀπὸ τὸν θρασὺ καὶ φλύαρο συκοφάντη.  

 Κύριε, δός μου τὴ δύναμη νὰ ἀντέξω τὴ διαβολὴ καὶ τὸ 

ψεῦδος ποὺ κάποιες φορὲς ἐκσφενδονίζονται ἐναντίον μου ἀ-

πὸ ἀνθρώπους πονηρούς. Ἄνθρωποι πονηροὶ πού, ἂν καὶ εὐ-

εργετήθηκαν, δὲ διστάζουν νὰ κάνουν τὸ κακὸ καὶ νὰ λεηλα-
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τοῦν τὴν ψυχὴ τοῦ συνανθρώπου τους. Ἐγὼ ὅμως, ὅταν αὐτοὶ 

μὲ θλίβουν μὲ τὶς συκοφαντίες τους, πενθῶ καὶ πονῶ, καὶ γιὰ 

νὰ ἀντέξω τὶς κακίες τους, καταφεύγω στὴ νηστεία προσευ-

χόμενος  νὰ τοὺς συγχωρέσεις. Ὅταν τοὺς βλέπω, τοὺς ἀντι-

μετωπίζω ὅπως τὸν ἀδερφό μου, καὶ θλίβομαι γιὰ τὸ κατάν-

τημά τους καὶ πενθῶ, ὅπως πενθεῖ μιὰ μητέρα τὸ νεκρό της 

παιδί. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τοῦτοι οἱ ἄνθρωποι χαίρονται νὰ μὲ 

βλέπουν στὴ συμφορά μου καὶ συγκεντρώνονται συχνὰ γιὰ 

νὰ μοῦ κάνουν κακό.  

 Ὅμως ἐγώ, τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι τους μὲ πειράζουν, μὲ χλευ-

άζουν καὶ μοῦ τρίζουν σὰν ἄγρια σκυλιὰ τὰ δόντια τους, προ-

σεύχομαι σὲ Σένα, Κύριε, ζητώντας τὴ βοήθειά Σου. Ναί, Κύ-

ριε, ἔλα γρήγορα καὶ σῶσέ με. Σῶσε τὴν ψυχή μου καὶ γλύ-

τωσέ με ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ὁρμοῦν ἐναντίον μου ὡς λέον-

τες γιὰ νὰ μὲ κατασπαράξουν. Καὶ τότε ἐγὼ θὰ δοξολογῶ τὸ 

Ὄνομά Σου καὶ θὰ ἀναπέμπω αἶνο μπροστὰ σὲ ὅλους. 

 Ἂς μὴ χαίρονται, λοιπόν, ὅσοι μὲ ἐχθρεύονται καὶ μὲ μι-

σοῦν κι ἀκόμη ὅσοι μὲ νοήματα τῶν ματιῶν τους προσπα-

θοῦν νὰ συνεννοηθοῦν γιὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν. Συνήθως, ὅλοι 

αὐτοὶ μιλοῦν μὲ ὡραῖο κι εὐγενικὸ τρόπο μπροστά μου, ἀλλὰ 

πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη μου προετοιμάζουν τὴν καταστροφή 

μου. Ἀνοίγουν διάπλατα τὸ στόμα τους καὶ χαίρονται νομί-

ζοντας ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ καταστραφῶ μὲ τὰ λόγια τῆς συκο-

φαντίας τους. 

 Ἀλλὰ Σύ, Κύριε, στάσου δίπλα μου. Μὴ λείψεις οὔτε στιγ-

μὴ ἀπὸ τὴ ζωή μου. Ἔλα κοντά μου. Γίνε ὁ ὑπερασπιστής 

μου, κι ἀφοῦ δεῖς μὲ δίκαιο βλέμμα τὴ ζωή μου καὶ τὰ συκο-

φαντικά τους λόγια, τότε νὰ ἐπέμβεις Κύριε, καὶ νὰ μὴν ἐπι-

τρέψεις στοὺς συκοφάντες μου νὰ χαροῦν. Γιὰ νὰ μὴ ποῦν 

ποτέ: Μπράβο μας! Τὰ καταφέραμε. Τὸν ἐξοντώσαμε καὶ τὸν 

ἐξαφανίσαμε ἀπὸ προσώπου γῆς.  
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 Ὅμως, ξέρω, Κύριε, ὅτι ἡ σωτήρια ἐπέμβασή Σου, θὰ ἀ-

ναγκάσει τοὺς συκοφάντες μου νὰ ντροπιαστοῦν, χωρὶς νὰ 

προλάβουν νὰ χαροῦν μὲ τὰ παθήματά μου. Θὰ ὑποστοῦν τὸν 

ἐξευτελισμό, ὅσοι μὲ ὑπερηφάνεια μιλοῦν ἐναντίον μου. Ἀν-

τίθετα αὐτοὶ ποὺ θέλουν τὴ σωτηρία μου, θὰ χαροῦν καὶ θὰ 

λένε συνεχῶς: Δοξασμένος ὁ Κύριος. 

 Καὶ ἐγὼ αἰώνια θὰ μιλῶ γιὰ τὴ δικαιοσύνη Σου ὑμνώντας 

τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου! Ἀμήν. 
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40. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΛΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 35ος 

ύριε, τὸ ἔλεός Σου φθάνει ὡς τὸν οὐρανὸ καὶ ἡ ἀλήθεια 

τῶν λόγων Σου διασκορπίζει στὴ ζωή μας τὰ σύννεφα 

τῶν πειρασμῶν. Ἡ δικαιοσύνη Σου παραμένει ἀσάλευτη, 

ὅπως τὰ ψηλὰ βουνὰ καὶ ἡ δίκαιη κρίση Σου παραμένει ἀνε-

ξιχνίαστη ὅπως ἡ ἄβυσσος τοῦ ὠκεανοῦ. Κύριε, Σὺ μόνο 

προστατεύεις καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὰ ζῷα. Ἀλή-

θεια, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεός Σου, Θεέ μου! 

Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ ὁ ἀδύνατος καὶ ἁμαρτωλὸς βρίσκω ἐλπίδα καὶ 

προστασία κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῶν πτερύγων Σου. 

 Πολλὲς φορές, Κύριε, μοῦ ἔρχονται σκέψεις παράξενες. 

Σκέψεις ποὺ μὲ προτρέπουν «νὰ κάνω τὴ ζωή μου» καὶ νὰ 

μὴν προβληματίζομαι γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Σκέψεις ποὺ μοῦ 

λένε ὅτι εἶμαι δυνατὸς καὶ νὰ μὴ φοβᾶμαι κανέναν, διότι δὲν 

ὑπάρχει Θεός, ποὺ θὰ μὲ κρίνει. Δὲν ὑπάρχει Κόλαση καὶ 

Παράδεισος. Ὅτι ὅλα ἐδῶ στὴ ζωὴ αὐτὴ τὰ ζοῦμε. 

 Ὅμως ἐγώ, Κύριε, δὲν θέλω νὰ ἔχω τέτοιους ἀπατηλοὺς 

λογισμούς, ἀλλὰ λογισμοὺς συνέσεως καὶ σοφίας. Διότι πῶς 

εἶναι δυνατὸν νὰ κρίνομαι γιὰ τὰ ἔργα μου καὶ νὰ τιμωροῦμαι 

ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους; Καὶ νὰ μὴ κρίνομαι ἀπὸ τὸν Δημιουργό 

μου; Καὶ νὰ μὴ τιμωροῦμαι ἀπὸ Αὐτὸν γιὰ τὸ πῶς διαχειρίζο-

μαι τὴν ὕπαρξή μου, ποὺ πλάσθηκε «κατ’ εἰκόνα» Του καὶ 

μοῦ τὴν ἐμπιστεύθηκε;  

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, δός μου καλοὺς λογισμούς. 

Λογισμοὺς ποὺ δὲν βλάπτουν τὴ σωτηρία μου. Λογισμοὺς 

ποὺ θὰ μὲ προκαλοῦν νὰ σκέφτομαι μόνο τὸ θέλημά Σου. Λο-

γισμοὺς ποὺ ἀκόμη κι ὅταν ἐργάζομαι θὰ στρέφουν τὴ σκέψη 

μου μόνο σὲ Σένα, ἔτσι ὥστε καὶ τὸ βράδυ, ποὺ θὰ πέφτω νὰ 

κοιμηθῶ, νὰ διώχνω μακριὰ τοὺς κακοὺς λογισμούς. 
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 Θέλω, Κύριε, μὲ τοὺς καλοὺς λογισμοὺς νὰ Σὲ νιώθω πάν-

τοτε κοντά μου, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνω τὴν εὐλογία Σου πλουσι-

οπάροχα καὶ νὰ προγεύομαι τὰ αἰώνια Ἀγαθά Σου. Γιατὶ Ἐσὺ 

εἶσαι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ μέσα ἀπὸ τὸ δικό Σου φῶς θὰ δοῦ-

με τὸ ἀληθινὸ καὶ αἰώνιο φῶς τῆς δόξης Σου. Ἐξακολούθησε, 

Κύριε, νὰ σκορπίζεις πλούσια τὰ ἐλέη Σου καὶ τὴ δικαιοσύνη 

Σου καὶ σὲ μένα, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ ἀγαθοὺς 

λογισμοὺς ἀναζητοῦν τὴ δική Σου εὐλογία. Κράτα μακριά 

μου τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανείας, ποὺ προσπαθοῦν νὰ 

μὲ κυριεύσουν, κι ἐμπόδισε τὴ σκέψη μου νὰ συμπορεύεται 

μὲ τὴν ἀνόητη καὶ καταστροφικὴ σκέψη τῶν ἀνθρώπων ποὺ 

θέλουν νὰ ζοῦν στὴν ἁμαρτία.  

 Ἐκδίωξε, Κύριε, μακριὰ ἀπὸ τὸ νοῦ μου κάθε κακὸ λογι-

σμὸ καὶ σύντριψέ τον, ὥστε νὰ μὴ μὲ παραπλανήσει μὲ τὰ ὡ-

ραιοφανῆ καὶ καταστροφικὰ καλέσματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

Ἀμήν. 
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41. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΖΗΛΕΥΩ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 

ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ 
ΨΑΛΜΟΣ 36ος,1-20 

οήθησέ με, Κύριε, νὰ μὴ ζηλεύω καθόλου αὐτοὺς ποὺ ἂν 

καὶ ζοῦν μέσα στὴν ἁμαρτία, φαίνονται εὐτυχισμένοι, 

γιατὶ οἱ χαρὲς αὐτοῦ τοῦ κόσμου περνοῦν γρήγορα καὶ 

χάνονται ὅπως ἡ χλόη στοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ λουλούδια στὶς 

αὐλές μας. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε σὲ Σένα νὰ στηρίζω τὴν ἐλπίδα 

μου. Ἐσένα νὰ ἐμπιστεύομαι, διότι πράττοντας τὸ καλὸ καὶ 

κατοικώντας εἰρηνικὰ στὴ γῆ, σίγουρα Ἐσὺ θὰ ποιμάνεις τὴ 

ζωή μου καὶ θὰ μοῦ δώσεις τὴ χαρὰ νὰ ἀπολαύσω τὰ ἀγαθὰ 

της. Κοντά Σου, Κύριε, ἀναζητῶ τὴν εὐτυχία γνωρίζοντας 

καλὰ πὼς θὰ ἀνταποκριθεῖς στὰ αἰτήματα τῆς καρδιᾶς μου. 

Στὰ χέρια Σου ἀφήνω τὴν πορεία τῆς ζωῆς μου. Σὲ Σένα, Κύ-

ριε, μόνο ἐλπίζω ὅτι θὰ μοῦ δώσεις ὅ,τι ποθῶ. Θέλω, Κύριε, 

νὰ ἐπικρατεῖ στὰ ἔργα μου ἡ δικαιοσύνη Σου καὶ στὴ ζωή 

μου νὰ λάμπει πάντοτε τὸ φῶς Σου, γιὰ νὰ προβάλλει ἐμπρός 

μου τὸ θέλημά Σου  σὰν τὸν ἥλιο τοῦ μεσημεριοῦ.  Ναὶ, Κύ-

ριε· στὸ θέλημά Σου ὑποτάσσομαι καὶ Σένα ἱκετεύω. 

 Φύλαξέ με, λοιπόν, γιὰ νὰ μὴ ζηλεύω ποτὲ ἀνθρώπους ποὺ 

ζοῦν στὴν ἀνομία καὶ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸ δρόμο Σου. Νὰ μὴν 

ὀργίζομαι συζητώντας μαζί τους, νὰ μὴ θυμώνω καὶ πολὺ πε-

ρισσότερο νὰ μὴ τοὺς ζηλεύω σκεπτόμενος πονηρὰ, ὅπως ἐ-

κεῖνοι. Γιατὶ οἱ ἄδικοι γρήγορα θὰ ἀφανιστοῦν, ἐνῶ αὐτοὶ ποὺ 

ὑπομένουν τὶς θλίψεις καὶ ἀναμένουν τὴ σωτηρία τους ἀπὸ 

τὸν Κύριο, θὰ ζήσουν μὲ ἀσφάλεια πάνω στὴ γῆ καὶ θὰ ἀπο-

λαύσουν τὰ ἀγαθὰ της. 

 Σ’ ἀκούω, Κύριε, ποὺ μοῦ λές: «κάνε λίγο ἀκόμη ὑπομονὴ 

καὶ θὰ δεῖς νὰ ἐξαφανίζεται ὁ ἁμαρτωλὸς ποὺ Ἐσὺ τώρα ζη-

λεύεις, καὶ θὰ ψάχνεις νὰ τὸν βρεῖς καὶ δὲν θὰ τὸν βρίσκεις. 
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Οἱ πραεῖς ὅμως καὶ ὅσοι δείχνουν ὑπομονὴ στὸ θέλημά Μου, 

ὄχι μόνο θὰ κληρονομήσουνε τὴν αἰώνια Βασιλεία Μου, ἀλ-

λὰ καὶ στὴ γῆ αὐτὴ θὰ ἀπολαύσουν μὲ εἰρήνη τὰ ἄφθονα ἀγα-

θά της». 

 Βέβαια ξέρω, Κύριε, ὅτι ζώντας κατὰ τὸ θέλημά Σου, οἱ 

κοσμικοὶ ἄνθρωποι θὰ μὲ κοιτάζουν περίεργα καὶ φθονερά. 

Σὺ ὅμως Κύριε, θὰ γελᾶς μαζί τους, γνωρίζοντας πὼς φθάνει 

ἡ μέρα τῆς ἀπωλείας τους. Μπορεῖ βέβαια οἱ ἁμαρτωλοὶ νὰ 

σηκώνουν τὸ σπαθί τους ἐναντίον μου καὶ νὰ τεντώνουν τὸ 

τόξο τους, ὄχι μόνο γιὰ νὰ ῥίξουν στὴ γῆ νεκρό, ἐμένα τὸ 

φτωχό, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ταπεινώσουν κάθε τίμιο καὶ εἰλικρινῆ 

ἄνθρωπο. Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, θά μὲ προφυλάξεις καὶ ἡ κακία 

τους θὰ πληγώσει τὴ δική τους καρδιὰ καὶ τὸ τόξο τους θὰ 

σπάσει. 

 Προτιμότερο εἶναι, Κύριε, νὰ ἔχω λίγα καὶ νὰ εἶμαι δίκαι-

ος, παρὰ πολλὰ καὶ ἄδικος. Ἀργὰ ἢ γρήγορα οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ 

λυγίσουν, ἐνῶ ὁ Κύριος θὰ βοηθήσει τοὺς δικαίους. Γνωρί-

ζεις καλά, Κύριε, τὸν δρόμο ποὺ ἀκολουθεῖ στὴ ζωή του ὁ δί-

καιος καὶ ἐπιτρέπεις νὰ ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθά του στὸν αἰώνα. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ζῶ κι ἐγὼ μιὰ σεμνὴ καὶ ἐνάρετη 

ζωὴ μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς δούλους Σου, διότι μόνον αὐ-

τοὶ θὰ ἀντέχουν στὶς δύσκολες περιστάσεις καὶ θὰ χορταίνουν 

τὸν καιρὸ τῆς πείνας. Ἀντίθετα οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ χάνονται. 

Καὶ οἱ ἐχθροί Σου τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ βρίσκονται σὲ στιγμὲς 

δόξας καὶ μεγαλείου, θὰ διαλύονται, ὅπως ὁ καπνός. Ἀμήν. 
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42. ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 36ος,20-40 

ύριε, Ἐσὺ ποὺ πτώχευσες γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, βοή-

θησέ με νὰ φέρομαι ὅπως κάθε δίκαιος ἄνθρωπος, ποὺ 

εὐσπλαγχνίζεται τοὺς πτωχοὺς καὶ ἁπλόχερα τοὺς δίνει 

ἐλεημοσύνη, καὶ ὄχι σὰν τὸν ἁμαρτωλὸ ποὺ δανείζεται καὶ 

δὲν ἐπιστρέφει τὰ δανειζόμενα. Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ Σὲ μι-

μοῦμαι στὴ φιλανθρωπία, γιατὶ Ἐσὺ θὰ εὐλογεῖς τὴ ζωή μου 

καὶ θὰ μὲ κάνεις κληρονόμο τῆς Βασιλείας Σου ὅπου θὰ ἀπο-

λαύσω τὰ αἰώνια ἀγαθά της, ἀφοῦ ποτὲ δὲν θὰ προσφέρεις 

τὴν ἀπόλαυση τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν στὸν τσιγκούνη καὶ ἄ-

σπλαχνο ἄνθρωπο. 

 Ὁδήγησε, Κύριε, κατὰ τὸ θέλημά Σου, τὰ βήματα τῆς ζωῆς 

μου μὲ ἀσφάλεια στὴν εὐτυχία καὶ τὴν ἐπιτυχία. Κράτα με γε-

ρὰ μὲ τὸ χέρι Σου τὴν ὥρα ποὺ πέφτω καὶ κινδυνεύω νὰ χα-

θῶ. Καὶ ὅταν ἤμουν νέος καὶ τώρα ποὺ βρίσκομαι στὴν ὥρι-

μη ἡλικία τῆς ζωῆς μου, δὲν εἶδα ποτὲ νὰ ἐγκαταλείπεις δί-

καιο ἄνθρωπο στὴ δυστυχία του οὔτε εἶδα τὰ παιδιά του νὰ 

ζητιανεύουνε. Ὁ φιλάνθρωπος ὅλη τὴ μέρα ἐλεεῖ καὶ δανεί-

ζει, καὶ ποτὲ τὰ παιδιὰ του δὲν στεροῦνται κανένα ἀγαθό. 

 Κύριε, κράτα με μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀπληστία τῶν ὑλικῶν ἀ-

γαθῶν καὶ βοήθησέ με νὰ εἶμαι πάντοτε φιλάνθρωπος. Γνωρί-

ζω, ὅτι τότε θὰ ἔρθει ἡ εὐλογία στὸ σπίτι μου, ἀφοῦ ὁ Κύριος 

ἀγαπᾶ τοὺς ἐλεήμονες καὶ τοὺς φιλανθρώπους καὶ δὲν τοὺς 

ἐγκαταλείπει, ἀλλὰ τοὺς προστατεύει σ’ ὅλη τους τὴ ζωή. Οἱ 

ἄδικοι ὅμως ἐκδιώκονται καὶ οἱ ἀσεβεῖς ἐξαφανίζονται. Κα-

τάστησέ με, Κύριε, ἱκανὸ νὰ ὠφελοῦμαι ἀπὸ τὴν εὐλογία τῶν 

θείων Σου Μυστηρίων καὶ ἐγκατάστησέ με μόνιμα στὸν ἅγιο 

Ναό Σου. Σὰν τοὺς δικαίους κι ἐγὼ νὰ ψιθυρίζω μόνο λόγια 

σοφίας καὶ νὰ μιλῶ μόνο τὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δι-
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καιοσύνης. Ὁ νόμος Σου νὰ βρίσκεται μέσα στὴν καρδιά μου 

καὶ νὰ τὸν τηρῶ πιστὰ κι ἀπαρασάλευτα. 

 Ὅταν θὰ ἀσκῶ τὴ φιλανθρωπία, Κύριε, προστάτευέ με ἀπὸ 

ὑπερήφανους λογισμοὺς ποὺ παραμονεύουν, γιὰ νὰ μοῦ κά-

νουν κακό. Ποτέ, Κύριε, μὴ μὲ ἀφήσεις στὴ διάθεση τῶν ὑπε-

ρήφανων λογισμῶν. Πάντα νὰ μὲ προστατεύεις ἀπὸ τὶς ἐπιθέ-

σεις τους. 

 Σὲ ἐμπιστεύομαι, Κύριε. Τηρῶ πιστὰ τὸ θέλημά Σου καὶ 

ἐλπίζω νὰ γίνω κληρονόμος τῆς αἰωνίου Βασιλείας Σου. Δὲν 

θέλω νὰ χαθῶ, ὅπως χάνεται καθένας ποὺ παραβαίνει τὸ θέ-

λημά Σου. Κύριε, θέλω νὰ παραμένω ταπεινὸς κι ὄχι ὑπερή-

φανος. Δὲν θέλω νὰ ὀρθώνω τὸ ἀνάστημά μου πρὸς τὸν οὐ-

ρανὸ, ὅπως οἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου. Θέλω νὰ μένω ἄκακος, 

φιλάνθρωπος καὶ νὰ βαδίζω μὲ εὐθύτητα τὸν δρόμο Σου. Θέ-

λω νὰ ζήσω εἰρηνικὰ κι ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά μου χωρίς νὰ ἔχω 

τὴν τύχη τῶν ἁμαρτωλῶν ποὺ καταστρέφονται κι αὐτοὶ καὶ 

τὰ παιδιά τους. 

 Θέλω νὰ Σὲ μιμοῦμαι Κύριε. Δῶσε μου φιλάνθρωπο καὶ ἐ-

λεήμονα καρδιά, γιατὶ κάθε δῶρο καλὸ μόνον Ἐσὺ μᾶς τὸ 

προσφέρεις. Μόνον Ἐσὺ μᾶς σῴζεις ἀπὸ τὶς θλίψεις. Μόνον 

Ἐσὺ γεμίζεις μὲ χαρὰ τὴν ψυχή μου, ἰδίως κάθε φορὰ ποὺ ἀ-

σκῶ τὴ φιλανθρωπία. Μόνο Ἐσὺ εἶσαι ἡ σωτηρία μου. Ἀμήν. 
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43. ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι  
ΨΑΛΜΟΣ 37ος  

ὲ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή μου, Κύριε, ξέρω ὅτι προκαλῶ τὴν 

ἀγάπη Σου, τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴ φιλανθρωπία Σου. Ὅ-

μως δὲν τὸ κάνω, γιατὶ περιφρονῶ τὸ ἅγιο θέλημά Σου, 

ἀλλὰ γιατὶ ἀκόμη δὲν ἔμαθα νὰ ἀγωνίζομαι. Θέλω νὰ ἀγωνι-

σθῶ καὶ νὰ προσπαθήσω, ἀλλὰ οἱ κακές μου συνήθειες καὶ οἱ 

ἀπαιτητικές μου ἐπιθυμίες μὲ νικοῦν.  

 Γι’ αὐτό, Σὲ παρακαλῶ, μὴν ὀργίζεσαι μαζί μου καὶ μὴν ἐ-

πιτρέψεις νὰ στραφοῦν ἐναντίον μου οἱ συνέπειες τῶν ἁμαρ-

τωλῶν μου πράξεων. Ἤδη τὸ παιδαγωγικό Σου χέρι γιὰ νὰ μὲ 

ταρακουνήσει, ἔπεσε βαρὺ πάνω μου. Πονᾶ τὸ κορμί μου. Νι-

ώθω σοβαρὰ ἄρρωστος ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. Μὲ γο-

νατίζει τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν, ποὺ καταπλακώνουν τὴν 

ψυχή μου σὰν ἕνα δυσβάστακτο φορτίο. 

 Τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου τὸ αἰσθάνομαι σὰν πληγὲς 

γεμάτες βρωμιὰ καὶ σαπίλα. Ἀγρίεψε τὸ πρόσωπό μου. Κύρ-

τωσε τὸ κορμί μου. Μελαγχόλησε ἡ ψυχή μου. Τριγυρίζω σὲ 

διασκεδάσεις, σὲ φίλους καὶ γνωστούς. Καταφεύγω στὴν ἀγο-

ρά, στὰ ψώνια-μήπως καὶ ξεφύγω-, μὰ καὶ πάλι ἡ ψυχή μου 

πονᾶ καὶ στενάζει.  

 Παίρνω ψυχοφάρμακα. Τρέχω σὲ ψυχολόγους, γιατροὺς 

καὶ γυμναστές, μήπως καὶ βρῶ παρηγοριά· μὰ δὲ τὴν βρίσκω. 

Βασανίζομαι. Ταλαιπωροῦμαι πάρα πολύ. Ἡ καρδιά μου στε-

νάζει ἀσταμάτητα ἀπὸ τὸν πόνο ποὺ τῆς προκαλεῖ ἡ διάπραξη 

τῆς ἁμαρτίας. 

  Ὅμως, Κύριε, ὁλοφάνερη εἶναι μπροστά Σου ἡ ἐπιθυμία 

μου γιὰ νὰ σωθῶ. Δεν σοῦ κρύβω τοὺς στεναγμούς καὶ τὴν ἀ-

γωνία γιὰ τὴ σωτηρία μου. Νιώθω ἔντονα τὴν ταραχή στὴν ὁ-

ποία βρίσκεται ἡ ὕπαρξή μου.  
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 Μέ ἐγκατέλειψαν οἱ δυνάμεις μου. Ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ φῶς 

τῶν ματιῶν μου αἰσθάνομαι ὅτι τὸ ἔχασα κι ὅτι βαδίζω μέσα 

στὸ σκοτάδι. Οἱ φίλοι καὶ οἱ γνωστοί μου μὲ ἀποφεύγουν κι 

ἀπομακρύνονται ἀπὸ κοντά μου. Οἱ συγγενεῖς μου, κι αὐτοὶ 

πλέον δὲν μὲ ἀναγνωρίζουν ὡς δικό τους ἄνθρωπο. Ἀπὸ τὴν 

ἄλλη ὅμως οἱ ἐχθροί μοῦ συμπεριφέρονται πολὺ σκληρὰ καὶ 

μὲ συκοφαντοῦν ἐπιζητώντας ἀκόμη καὶ τὸ θάνατό μου.  

 Ἀλλὰ ἐγώ, Κύριε, μπροστὰ σὲ ὅλα αὐτὰ εἶμαι σὰν κουφός. 

Δὲν δίνω σημασία σ’ αὐτὰ ποὺ λένε εἰς βάρος μου. Κλείνω τὸ 

στόμα μου καὶ δὲν ἀπαντῶ στὶς συκοφαντίες καὶ στὶς ὕβρεις 

ποὺ ἐκτοξεύουν ἐναντίον μου γιὰ νὰ ὑπερασπιστῶ τὸν ἑαυτό 

μου. Ἔφθασα νὰ φαίνομαι στὰ μάτια τους ἀδύναμος κι ἀνί-

κανος νὰ ἀντιδράσω.  

 Καὶ φυσικά, Κύριε, κρατῶ αὐτὴ τὴ στάση, γιατὶ μόνο σὲ 

Σένα ἐλπίζω, ἀφοῦ μόνον Ἐσὺ θὰ προστρέξεις γιὰ νὰ μὲ βοη-

θήσεις. Γιατὶ μόνον Ἐσύ, Κύριε, μοῦ προσφέρεις πραγματικὴ 

βοήθεια. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, μὴν ἀφήσεις νὰ χαροῦν οἱ ἐχθροί 

μου βλέποντάς με σὲ τούτη τὴν ἄθλια κατάσταση παραπατώ-

ντας ἀπὸ τὴ θλίψη ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία. Εἶμαι ὅμως ἕτοι-

μος νὰ δεχτῶ τὶς συνέπειες τῶν βαρυτάτων ἁμαρτιῶν μου καὶ 

νὰ πονέσω γιὰ ὅσα ἄνομα διέπραξα προκειμένου νὰ θεραπευτῶ.  

 Εἶμαι ἕτοιμος, μὲ συντετριμμένη καρδιά, νὰ ἐξομολογηθῶ 

τὶς ἁμαρτίες μου γιὰ νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ μὲ προ-

σβάλλουν μὲ θανατηφόρο ἄγχος. Κι ὅταν λοιπὸν, εἶσαι Ἐσὺ 

κοντά μου, τότε τί νὰ φοβηθῶ;  

 Μαζὶ Σου, Κύριε, νιώθω δυνατὸς κι ἂς νομίζουν οἱ ἐχθροί 

μου ὅτι στέκονται ἀπέναντί μου πανίσχυροι. Δὲν μὲ τρομά-

ζουν, ἔστω κι ἂν εἶναι πάρα πολλοί. Δὲν μὲ πληγώνουν, ὅταν 

μὲ συκοφαντοῦν. Ὅσοι εὐεργετήθηκαν ἀπὸ μένα προσπαθοῦν 

νὰ μὲ ἀδικήσουν.  
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 Ὅμως ἐγώ στέκομαι ἀπέναντί τους ἄφοβος· καὶ γεμάτος 

θάρρος κραυγάζω μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου: «Μὴ μὲ 

ἐγκαταλείπεις, Κύριε. Ἔλα κοντά μου, μεῖνε μαζί μου. Βοή-

θησέ με. Μόνον μαζί Σου νιώθω δυνατός». Ἀμήν. 
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44. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 38ος  

ύριε, Σὲ παρακαλῶ δῶσε μου δύναμη νὰ μὴν ἁμαρτάνω 

μὲ τὰ λόγια. 

 Βάλε φραγὴ στὸ στόμα μου, ὥστε, ὅταν μὲ προκαλεῖ ὁ 

ἀσεβὴς καὶ ἀδιάντροπος, νὰ μὴν ἀπαντῶ. Χάρισέ μου τὴν ἀ-

ρετὴ τῆς σιωπῆς, ὥστε νὰ παραμένω σιωπηλὸς καὶ ταπεινὸς 

κάθε φορὰ ποὺ κάποιος μὲ προσβάλλει μὲ λόγια ἢ μὲ πράξεις. 

Νὰ ἀντέχω μὲ ὑπομονὴ καὶ ἠρεμία τὰ πειράγματά του. 

 Μεγάλη φλόγα ἔχει ἀνάψει μέσα στὴν καρδιά μου καὶ ἐνα-

γώνια ἀναζητῶ τὴ σωτηρία μου. Ἀφοῦ ὅμως δὲν ἔχω μάθει νὰ 

χρησιμοποιῶ λόγους ἀρετῆς καὶ καλοσύνης, πῶς θὰ σοῦ μι-

λήσω σωστὰ στὴν προσευχή μου; Ἀφοῦ ἡ γλῶσσα μου λέγει 

λόγια ἄσχημα καὶ ἁμαρτωλὰ, πῶς θὰ Σὲ συναντήσω καὶ πῶς 

θὰ Σοῦ μιλήσω, στὸ τέλος τῆς ζωῆς μου, ὅταν μὲ καλέσεις 

κοντά Σου; 

 Πολὺ συχνὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ σῶμα μου καὶ τὸ προσέχω, 

γιὰ νὰ εἶναι ὄμορφο καὶ δυνατό. Ἀλλὰ ἂν τὰ λόγια τοῦ στόμα-

τός μου εἶναι ἄσεμνα, ἄκομψα καὶ ἀπρεπῆ, τότε τί κερδίζω; 

 Λίγα εἶναι τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μου καὶ τὸ σῶμα μου θὰ 

φθαρεῖ καὶ θὰ χαθεῖ. Ὅμως τὰ λόγια μένουν καὶ περιμένουν 

μαζὶ μὲ τὶς πράξεις μου τὴν αἰώνια ἀμοιβή τους. 

 Τὰ πάντα εἶναι μάταια μακριά Σου, καὶ τὰ λόγια μας ἀδύ-

ναμα μπροστὰ στὰ λόγια τὰ δικά Σου, ποὺ σκορποῦν ζωὴ στὰ 

πλάσματά Σου. 

 Ὅλοι εἴμαστε ἕνα τίποτε μπροστά Σου. Σὰν σκιὰ περνάει ὁ 

καθένας μας ἀπὸ τὴ γῆ καὶ μάταια ταράσσεται καὶ κουράζε-

ται γιὰ νὰ θησαυρίσει πάνω σ’ αὐτὴ ὑλικὰ ἀγαθά, χωρὶς τελι-

κὰ νὰ τὰ ἀπολαύσει. 
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 Ἐσὺ ὅμως Κύριε, μᾶς φόρτωσες μὲ τόσα πλούτη χαρισμά-

των. Μᾶς ἔπλασες "κατ’ εἰκόνα" Σου, κι ἐμεῖς λειτουργοῦμε 

"κατ’ εἰκόνα" τοῦ διαβόλου καὶ τῆς καταστροφῆς.  

 Ἐγὼ ὅμως σὲ Σένα μόνο ἐλπίζω, Κύριε. Γλίτωσέ με ἀπὸ 

τὴν ἁμαρτία. Ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλά μου λόγια. Μὴ μὲ ἀφήνεις νὰ 

γίνω παίγνιο τῶν ἀσεβῶν. Βοήθησε ἐμένα ποὺ εἶμαι δικό Σου 

δημιούργημα, νὰ ὑπομένω σιωπηλὰ τὸν χλευασμό τους. Δῶ-

σέ μου δύναμη, Κύριε, ὥστε τὰ λόγια μου νὰ μὴν ἀσχημίζουν 

τὴν ὄμορφη "Εἰκόνα" Σου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μὲ ἔπλα-

σες. Τὸ στιβαρό Σου χέρι ἂς μὲ σηκώσει ἀπὸ τὸ βοῦρκο τῶν 

ἁμαρτιῶν κι ἂς μὴ μὲ ἀφήσει νὰ βρωμίζω τὸ στόμα μου μὲ ἄ-

πρεπα λόγια.  

 Σὲ παρακαλῶ Κύριε, κάνε ὄμορφα τὰ λόγια μου. Χωρὶς τὴ 

δική Σου βοήθεια ἀποδυναμώνεται ἡ ζωή μου, καὶ χάνω τὸ 

νόημά της. Ὅλα εἶναι μάταια, χωρὶς τὸ δικό Σου στήριγμα. 

 Ἄκουσε τὴν προσευχή μου, Κύριε. Πρόσεξε τὴ δέησή μου 

καὶ ἀνταποκρίσου. Δὲς τὰ δάκρυά μου, ποὺ εἶναι δάκρυα με-

τανοίας. Πάροικος καὶ προσωρινὸς εἶμαι σ’ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ, 

ἀλλὰ τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια μου μένουν εἰς τὸν αἰώνα. Γι’ αὐτὸ 

συγχώρεσέ με, Κύριε, γιὰ ὅλα τὰ ἄπρεπα λόγια μου καὶ δός 

μου λόγια ἁγνά, καθαρά, ἀληθινά. Λόγια ἀγάπης καὶ ἐλέους. 

Λόγια δικά Σου, γεμάτα μὲ σοφία, χάρη καὶ εἰρήνη. Λόγια, μὲ 

τὰ ὁποῖα θὰ μπορῶ μὲ θάρρος νὰ Σὲ ὑμνῶ, ὅταν Σὲ συναντή-

σω, σὰν φύγω ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσμο κι ἔλθω κοντά Σου. Ἀ-

μήν. 
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45. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 39ος  

ύριε, μὲ πολλὴ ὑπομονὴ καὶ ἀδιαμαρτύρητα ὑπέμεινα τὶς 

θλίψεις μου. Περίμενα νὰ μὲ βοηθήσεις μὲ τὴ σωτήρια ἐ-

πέμβασή Σου. Καὶ τελικὰ μὲ πρόσεξες. Ἄκουσες μὲ 

πολλὴ προσοχὴ καὶ εὐσπλαχνία τὴν προσευχή μου. Καὶ ἔ-

σπευσες καὶ μ’ ἔβγαλες ἀπὸ τὸ λάκκο τῶν πειρασμῶν. Ἔβγα-

λες τὰ πόδια μου ἀπὸ τὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας ὅπου εἶχα κολ-

λήσει. Καὶ μὲ τοποθέτησες πάνω σὲ βράχο στερεό. Κατόπιν 

μὲ καθοδήγησες, ὥστε νὰ βαδίζω τὸν ἀσφαλῆ καὶ σωστὸ δρό-

μο στὴ ζωή μου. Φυσικὰ ὅλη αὐτὴ ἡ σωτήρια ἐπέμβασή Σου, 

Κύριε, γέμισε τὸ στόμα μου μὲ νέους ὕμνους εὐχαριστίας καὶ 

μὲ προσευχὲς δοξολογίας. Καὶ θὰ γίνει ἀφορμή, ὥστε πολλοὶ 

ἄνθρωποι βλέποντας τὰ θαυμαστά Σου ἔργα να στηρίξουν σὲ 

Σένα τὶς ἐλπίδες τους. 

 Τρισευτυχισμένος, λοιπόν, εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος 

στηρίζει τὴν ἐλπίδα του στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι στὶς μα-

ταιότητες καὶ τὶς προκαταλήψεις τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τόσα 

πολλὰ αὐτὰ ποὺ κάνεις Κύριε, ὥστε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κα-

τανοήσει τὴν σκέψη Σου καὶ τὴ μεγαλοσύνη τῶν ἔργων Σου. 

Καὶ αὐτὸ τὸ διαδίδω καὶ τὸ ἐξαγγέλλω στοὺς ἀνθρώπους. Ἀλ-

λὰ εἶναι τόσα πολλὰ αὐτά, ποὺ δὲν τελειώνουν ποτέ. Γιὰ ὅλα 

αὐτὰ θέλησα νὰ σοῦ προσφέρω τὸ εὐχαριστῶ μου μὲ διάφορα 

δῶρα καὶ θυσίες. Βέβαια μπροστὰ σὲ ὅσα Ἐσὺ μοῦ χαρίζεις, 

τὰ δικά μου δὲν ἔχουν καμία ἀξία. Μπορῶ ὅμως νὰ Σοῦ προ-

σφέρω ὅ,τι πιὸ ὡραῖο μοῦ ἔχεις χαρίσει. Τὸν ἑαυτό μου, τὴ 

σκέψη μου καὶ τὴν ἀθάνατη ψυχή μου. 

 Μόνον αὐτὸ σκέφτομαι νὰ κάνω Κύριε, ἀπὸ τότε ποὺ Σὲ 

γνώρισα. Νὰ ὑποταχθῶ στὸ θέλημά Σου, μὲ ὅλη τὴν καρδιά 

μου κι ὅλη τὴν ὕπαρξή μου. 
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 Καὶ γι’ αὐτὸ ὄχι μόνον θὰ προσπαθῶ νὰ τὰ ἐφαρμόζω, ἀλ-

λὰ θὰ διακηρύσσω παντοῦ ὅτι Ἐσύ εἶσαι ἡ μοναδικὴ ἀλήθεια, 

ὁ πραγματικὰ δίκαιος καὶ ὁ ἀληθινὰ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεή-

μων. 

 Καὶ τώρα, Κύριέ μου, μόνο ἕνα πρᾶγμα ζητῶ ἀπὸ Ἐσένα. 

Μὴν ἀπομακρύνεις ἀπὸ τὴ ζωή μου τὸ ἔλεός Σου καὶ τὴν εὐ-

σπλαχνία Σου. Τὸ ἔλεός Σου καὶ ἡ ἀλήθειά Σου νὰ μὲ συγ-

κρατοῦν καὶ πάντοτε νὰ μὲ ἐνισχύουν, διότι πολλὲς καὶ ἀνα-

ρίθμητες συμφορὲς μ’ ἔχουν κυκλώσει. Ἔπεσαν πάνω μου ὅ-

λες οἱ συνέπειες τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ κινδυνεύω νὰ κατα-

στραφῶ. Οἱ ἁμαρτίες μου εἶναι πιὸ πολλὲς κι ἀπὸ τὶς τρίχες 

τῆς κεφαλῆς μου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχω χάσει τὸν ἐνθουσια-

σμὸ καὶ τὴν ψυχικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀγωνισθῶ κατὰ τῶν πειρα-

σμῶν μου. 

 Ποιός ἄλλος θὰ μὲ λυτρώσει ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάσταση, 

ἐκτὸς ἀπὸ Σένα, Κύριε. Σὲ παρακαλῶ, μὴν ἀργεῖς. Ἔλα γρή-

γορα κοντά μου. Λύτρωσέ με. Βοήθησέ με γιὰ νὰ καταντρο-

πιασθοῦν καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ περιμένουν νὰ 

χαροῦν μὲ τὴ συμφορὰ καὶ τὴν καταστροφή μου. Κι ἐνῶ ὅλοι 

αὐτοὶ θὰ καταντροπιασθοῦν γιὰ τὶς κακίες τους, ὅσοι Σὲ πο-

θοῦν καὶ Σὲ ἐπικαλοῦνται θὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ ἀγαλλίαση 

καὶ χαρὰ μὲ τή δική Σου παρουσία καὶ τὴ δική Σου σωτήρια 

ἐπέμβαση στὴ ζωή τους. Καὶ πάντοτε θὰ Σὲ δοξολογοῦν. Πα-

ρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως ἐγώ θὰ ἐλπίζω καὶ θὰ πιστεύω ἀκλόνητα ὅ-

τι Ἐσύ Κύριέ μου, θὰ φροντίσεις καὶ γιὰ μένα. Ναί, Κύριε, 

γιατὶ μόνον Ἐσύ εἶσαι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής μου.  

 Ὅμως μὴ μὲ ξεχνᾶς, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ μὴν 

ἀργοπορεῖς νὰ μὲ βοηθᾶς πάντοτε στὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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46. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΧΝΩ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 40ος  

ύριε, βοήθησέ με, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ κατανοῶ τὸν ἀληθι-

νὰ φτωχὸ καὶ πεινασμένο ἄνθρωπο. Ξέρω ὅτι τόν φιλεύ-

σπλαχνο ἄνθρωπο τὸν βοηθᾶς στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς 

ζωῆς του καὶ τὸν διασώζεις ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ τὸν κακοποι-

οῦν.  

 Σὰν ἀρρωστήσω, Κύριε, καὶ βρεθῶ ἀνήμπορος στὸ κρεβά-

τι τοῦ πόνου, βοήθησέ με. Τὶς ἀτέλειωτες ὧρες τῆς ἀρρώ-

στιας μου στάσου κοντά μου καὶ βοήθησέ με, ὥστε σύντομα 

νὰ βρῶ τὴν ὑγειά μου. Πάντα σὲ Σένα καταφεύγω καὶ Σοῦ 

φωνάζω: «Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρ-

τόν σοι». 

 Οἱ ἐχθροί μου ἐκφράσθηκαν μὲ κακία καὶ ἐπεθύμησαν νὰ 

καταστραφῶ καὶ νὰ ἐξαφανισθῶ ἀπὸ τὴ ζωή. Βοήθησέ με, ὅ-

ταν κάποιος μὲ ζηλεύει καὶ μὲ φθονεῖ κι ὅταν τὸ βάσκανο μά-

τι του μὲ κάνει νὰ νιώθω περίεργα κι ἀδύναμα. Ὅταν μὲ κά-

νει νὰ νιώθω ἄρρωστα. Καὶ ὅλοι ὅσοι μὲ φθονοῦν καὶ μὲ ζη-

λεύουν, καθώς βλέπουν τὴν προκοπή μου, μὲ γλωσσοτρῶνε 

καὶ σκέφτονται κακὰ γιὰ μένα. Χαίρονται, ὅταν ὑποφέρω καὶ 

θέλουν νὰ μὲ βλέπουν νὰ πονάει πάντα ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 

μου. 

  Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μὲ ἐκπλήσσει περισσότερο εἶναι ὅτι ἀ-

κόμη κι αὐτοὶ ποὺ τοὺς θεωροῦσα φίλους μου καὶ πάντα τοὺς 

βοηθοῦσα στὶς δυσκολίες τους, μὲ ζήλεψαν καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν 

προκοπή μου καὶ κατάφεραν κτύπημα ὕπουλο καὶ πονηρό. 

 Σύ, ὅμως, Κύριε, ἐλέησέ με. Ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τὸ βάρος 

τῆς βασκανίας. 

 Σήκωσέ με ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀρρώστιας κι 

ἐγὼ θὰ φανῶ ἀντάξιος τοῦ ἐλέους Σου. Ἔτσι θὰ χαίρομαι μέ-

σα στὴν ἀπέραντη ἀγάπη Σου, ἐνῶ ὁ ἐχθρός μου θὰ λυπᾶται. 
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Κύριε, στήριξέ με, ὥστε στὴ ζωή μου νὰ μένω ἀκλόνητος καὶ 

σταθερὸς στὴν πίστη. 

 Εὐλογημένος ἂς εἶσαι Κύριε, ποὺ σταυρώθηκες γιὰ μᾶς. 

Δοξασμένο ἂς εἶναι τὸ Ὄνομά Σου, ποὺ μᾶς ὀνόμασες παιδιά 

Σου καὶ μᾶς χάρισες τὴν αἰώνια Βασιλεία Σου. Ἀμήν. 
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47.  ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ 

ΔΙΨΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΦΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 41ος  

ὰν διψασμένο ἐλάφι τρέχω κι ἐγώ κοντὰ στὸ μόνο ἀληθι-

νὸ Θεό, γιὰ νὰ ξεδιψάσει ἡ ψυχή μου. Σὲ ἀναζητῶ, Κύριε, 

γιατὶ μόνο κοντὰ σὲ Σένα ξεδιψᾶ ἡ διψασμένη ψυχή μου. 

 Ἔντονα, Κύριε, νοσταλγῶ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ποὺ θὰ 

βρεθῶ κοντά Σου καὶ θὰ ἀντικρίσω τὸ φῶς τοῦ προσώπου 

Σου. Τὰ δάκρυά μου, μέρα νύχτα, ἔγιναν γιὰ μένα τὸ καθημε-

ρινὸ ψωμί μου. Κλαίω, Κύριε, καὶ θρηνῶ, γιατὶ οἱ ἐχθροί μου 

μὲ εἰρωνεία μοῦ λένε καθημερινὰ ὅτι δὲν ὑπάρχεις καὶ νὰ μὴ 

περιμένω ἀπὸ Σένα καμία βοήθεια. Ἐγώ ὅμως, ὅσο αὐτοὶ μὲ 

πολεμοῦν, ἄλλο τόσο προσεύχομαι κι ἐπιθυμῶ νὰ βρεθῶ κον-

τά Σου. Νὰ ἔρθω στὸν Ἱερὸ Ναό Σου νὰ γίνω μέτοχος τῶν ἀ-

χράντων Μυστηρίων Σου, κι ἔτσι νὰ ἀγαλλιάσει μὲ δοξολογί-

ες ἡ ψυχή μου. 

 Ὅμως τώρα βρίσκομαι σὲ θλίψη. Πονᾶ ἡ ψυχή μου καὶ 

βρίσκομαι σὲ ταραχή. Ἀλλὰ ἐγώ δὲν θὰ ἀπογοητευθῶ. Ἐλπί-

ζω σὲ Σένα, Κύριε, καὶ δὲν θὰ δειλιάσω. Ἐσένα θὰ ἀναζητῶ 

καὶ δὲν θὰ ἀπελπισθῶ. 

 Βλέπω ὅτι τὰ προβλήματα καὶ οἱ θλίψεις ξεσποῦν ἐπάνω 

μου σὰν τὰ κύματα, σὰν τὴ βοὴ τῶν καταρρακτῶν ποὺ ξεχύ-

νονται ἀπὸ ἀγριεμένους ποταμούς, προκαλώντας σύγχυση καὶ 

ἀναταραχὴ στὴν ψυχή μου. 

 Ἐγὼ ὅμως ἔχω ἐμπιστοσύνη σὲ Σένα, Κύριε, καὶ ξέρω ὅτι 

θὰ μοῦ συμπαρασταθεῖς καὶ θὰ μὲ βοηθήσεις ὅλη τὴν ἡμέρα. 

Γιʼ αὐτὸ κι ἐγώ στὴ σιγὴ τῆς βραδιᾶς θὰ ἀναπέμψω ὕμνους 

καὶ δοξολογίες στὸν Κύριό μου καὶ Θεό μου καὶ θὰ τοῦ πῶ: 

«Κύριε, Σὺ εἶσαι ὁ προστάτης καὶ βοηθός μου! Μὴ μὲ ξεχά-

σεις! Μὴν ἀφήσεις νὰ περνῶ τὴ μέρα μου σκυθρωπὸς καὶ δυ-

στυχὴς ἀπὸ τὸ βάρος τῶν προβλημάτων ποὺ μὲ συνθλίβουν». 



  

- 105 - 

 Μπορεῖ βέβαια ὁ πονηρὸς νὰ μὲ προκαλεῖ μὲ τὸ λογισμό 

μου. Μοῦ βάζει σκέψεις πονηρὲς καὶ μοῦ λέγει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν 

θὰ μὲ βοηθήσει, δὲν θὰ μ’ ἀπαλλάξει ἀπὸ τὶς τρικυμίες τῆς 

ζωῆς. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ γιὰ νὰ μελαγχολήσω καὶ νὰ πικρα-

θῶ. Ἀλλὰ ἐγώ ἔχοντας τὴν ἐλπίδα μου σὲ Σένα, Κύριε, θὰ πε-

ριμένω νὰ ἔλθεις κοντά μου καὶ νά μοῦ συμπαρασταθεῖς. Καὶ 

τότε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου θὰ ὑμνήσω τὸν Σωτή-

ρα καὶ Λυτρωτή μου. Ἀμήν. 

  
 



  

- 106 - 

 

48. ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΩ ΣΩΣΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 42ος  

ολλὲς φορές, Κύριε, στίς σκέψεις, στὶς ἐνέργειες, στὶς 

πράξεις καὶ στὶς ἀποφάσεις μου, νομίζω ὅτι ἔχω δίκαιο κι 

ὅτι οἱ ἄλλοι μὲ ἀδικοῦν. 

 Γι’ αὐτό, Κύριε, κρίνε Ἐσύ, τὴ ζωή μου, ὡς δίκαιος κριτὴς 

καὶ δυναμικὸς προστάτης μου. Καὶ φώτιζέ με νὰ ἐνεργῶ σω-

στά, διότι πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι δέν μοῦ λένε τὴν ἀλή-

θεια, ἀλλὰ ἐνεργοῦν μὲ δόλο καὶ ἐγωϊσμό. 

 Ἔχω ὅμως τὴν αἴσθηση, ὅτι μὲ ἐγκατέλειψες. Γι’ αὐτὸ καὶ 

πορεύομαι στὴ ζωή μου σκυθρωπὸς καὶ λυπημένος, μὲ τὸν 

πονηρὸ ἐχθρὸ νὰ μὲ καταπιέζει καὶ νὰ μὲ συνθλίβει.  

 Στεῖλλε μου λοιπὸν τὸ θεῖο Σου φωτισμὸ καὶ ἀποκάλυψέ 

μου τὰ ἀληθινὰ σχέδιά Σου γιὰ τὴ ζωή μου. Ὁδήγησε τὰ βή-

ματά μου, κάθε Κυριακή, στὸν Ἱερὸ Ναό Σου. Ὁδήγησε τὰ 

βήματά μου στὸν τόπο ὅπου κατοικεῖς. Πολύ θέλω νὰ ἔλθω 

στὸν Ἱερὸ Ναό Σου, Κύριε, κι ἐκεῖ νὰ σὲ πλησιάσω καὶ νὰ 

σοῦ μιλήσω, γιατὶ μόνο Ἐσὺ μὲ χαροποιεῖς καὶ ἀναζωογονεῖς 

τὴν ὕπαρξή μου. 

 Καὶ σὰν βρεθῶ κοντά Σου, Κύριε, τότε μὲ ὕμνους καὶ ψαλ-

μοὺς θὰ ἀναφωνήσω: «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου».  

 Ὅμως τώρα γιατί νὰ αἰσθάνομαι περίλυπος; Γιατί νὰ νιώ-

θω ἀναστατωμένος; Φαίνεται ὅτι ἀκόμη δὲν εἶμαι ἕτοιμος. 

Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν θὰ πάψω ποτὲ νὰ ἐλπίζω σὲ Σένα καὶ ἀσταμά-

τητα νὰ ὑμνῶ μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου τὸν Σωτήρα 

τῆς ψυχῆς μου. Ἀμήν. 
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49.  Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 43ος,1-18 

ταν ἤμασταν παιδιά, Κύριε, οἱ γονεῖς μας, ἔχοντας φόβο 

Θεοῦ, πάντοτε μᾶς διηγοῦντο τὸ πόσο πολὺ τοὺς βοηθοῦ-

σες κατὰ τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους. Ἀκόμη μᾶς 

εἶπαν ὅτι, τὶς ἡμέρες τῶν πολέμων καὶ τῆς πείνας, τοὺς διαφύ-

λαξες ἀπὸ τὴν καταστροφὴ καὶ τοὺς χάρισες πολὺ σύντομα 

τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἐλευθερία. Μᾶς τόνισαν ὅτι τὴν ἐλευθερία 

τους καὶ τὴ σωτηρία τους δὲν τὴν κατέκτησαν μὲ τὰ ὅπλα καὶ 

τὶς δικὲς τους δυνάμεις, ἀλλὰ μὲ τὶς προσωπικές Σου ἐπεμβά-

σεις, φωτίζοντας καὶ καθοδηγώντας τους.  

 Ἀλλὰ καὶ στὴ δική μου ζωή, Κύριε, Ἐσὺ εἶσαι ὁ προστά-

της καὶ ὁ βοηθός μου. Μὲ τὴ δική Σου δύναμη καὶ τὴ δική 

Σου προστασία μπορῶ κι ἐγὼ σήμερα νὰ ἀντιμετωπίζω τοὺς 

πειρασμοὺς καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ξέρω πολὺ καλά, 

Κύριε, ὅτι δὲν θὰ σωθῶ ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δυσκο-

λίες τῆς ζωῆς στηριζόμενος στὶς δικές μου σωματικές, οἰκο-

νομικὲς ἢ ἄλλες δυνάμεις μου, ἀλλὰ μόνο στὴ δική Σου δυνα-

μικὴ παρουσία. Ὅσες φορὲς Σὲ προσκάλεσα νὰ μὲ λυτρώσεις 

ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θέλουν τὸ κακό μου, Ἐσὺ ἔσπευσες καὶ 

τοὺς κατεδίωξες μακριά καὶ τοὺς καταντρόπιασες διαλύοντας 

τὰ εἰς βάρος μου σχέδιά τους. Γι’ αυτὸ κι ἐγὼ πάντοτε θὰ δο-

ξολογῶ Ἐσένα, τὸν παντοδύναμο Θεὸ καὶ θὰ διαλαλῶ παντοῦ 

τὴν παντοδυναμία Σου. Ἀμήν. 
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50. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ 

ΖΩΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 43ος,19-27 

ώρα τελευταία, τί ἔφταιξε, Κύριε, καὶ δὲν πᾶνε καλὰ οἱ ὑ-

ποθέσεις τῆς ζωῆς μου; Γιατί αἰσθάνομαι ὅτι μὲ διώχνεις 

μακριά Σου; Γιατί γίνομαι ρεζίλι μπροστὰ στὰ μάτια τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων, μὲ τὰ λάθη ποὺ διαπράττω; Ποῦ εἶσαι Κύ-

ριε; Γιατί τώρα δὲν εἶσαι κοντά μου; Γιατί δὲν μὲ προστατεύεις; 

 Ἐπέτρεψες νὰ διαπράξω λάθη καὶ ἁμαρτίες σοβαρὲς κι ἔ-

τσι ὁ διάβολος μοῦ ἔκλεψε τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκανότητές 

μου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φαίνομαι ἀνίκανος γιὰ ἀγῶνες ἀρε-

τῆς. Ἔχει παγώσει ἡ ψυχή μου. Ἡ ὀκνηρία μὲ κυβερνᾶ καὶ 

δὲν ἔχω ὄρεξη γιὰ προσευχή, γιὰ μελέτη, γιὰ ὑπακοὴ στὸ θεῖο 

θέλημά Σου. Ἄρχισα κι ἐγὼ νὰ συμπεριφέρομαι ὅπως οἱ ἄν-

θρωποι ποὺ ἔχουν κοσμικὸ πνεῦμα καὶ νὰ συναναστρέφομαι 

μαζί τους. Οἱ κοσμικές τους συνήθειες ἔγιναν καὶ δικές μου 

νοοτροπίες. Οἱ ἄνθρωποί μου ἄρχισαν νὰ αἰσθάνονται ὅτι κά-

τι δὲν πάει καλὰ στὴ ζωή μου, καὶ οἱ κοσμικοὶ γελοῦν μὲ τὴν 

διπλοπροσωπία τῆς πνευματικῆς μου ζωῆς. Τὸ κακό μου πα-

ράδειγμα τὸ βλέπουν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ συμπαρασύρον-

ται κι αὐτοὶ μαζί μου. 

 Αἰσθάνομαι ντροπὴ γιὰ τὸ κατάντημά μου. Ἀναλογίζομαι 

ποῦ βρισκόμουν καὶ ποῦ ἔχω ξεπέσει μὲ τὴν ἀπρόσεκτη ζωή 

μου. Κατάντησα παιχνίδι στὰ χέρια τοῦ διαβόλου κι αὐτὸ 

φαίνεται ἔντονα στὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου μου. Ὁ κακός 

μου ἐαυτὸς μὲ ὁδηγεῖ σὲ πράξεις ποὺ μὲ ἐκθέτουν στὰ μάτια 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.  

 Ὅμως ἐγώ, ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν 

λαθῶν μου, δὲν ἐπιρρίπτω τὴν εὐθύνη στοὺς ἄλλους. Γιὰ ὅλα 

μόνον ἐγὼ φταίω. Τὸ ξέρω πολὺ καλά. Ἐγὼ παρασύρθηκα 

καὶ ἔγινα παραβάτης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, διότι ἡ δική μου 
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καρδιὰ μπορεῖ νὰ Σὲ ἀναζητοῦσε, Κύριε, ἀλλὰ οἱ πράξεις μου 

μὲ ὁδηγοῦσαν μακριὰ ἀπὸ τὸ δικό Σου δρόμο κι ἀπὸ τὸ θέλη-

μά Σου. 

 Τώρα ὅμως κατάλαβα ὅτι δίκαια μ’ ἄφησες νὰ ταπεινωθῶ 

μὲ τὰ λάθη μου καὶ μὲ τὶς καταστροφικές μου ἀποφάσεις. Δί-

καια δὲν μὲ πρόσεχες καὶ δὲν ἄκουγες τὴν προσευχή μου, διό-

τι δὲν προσευχόμουν γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ τὸ θέλημά Σου στὴ 

ζωή μου, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσεις Ἐσὺ τὶς δικές μου ἐπιθυ-

μίες. Πῶς λοιπὸν νὰ ἀκούσεις τὴν προσευχή μου καὶ νὰ ἐκ-

πληρώσεις τὶς δικές μου ἐφήμερες ἐπιθυμίες, ποὺ ἔμοιαζαν 

εὐλαβικές, ἀλλὰ ἦταν γεμάτες μὲ κοσμικὸ φρόνημα; Ἤξερα 

βέβαια ὅτι Ἐσὺ γνωρίζεις πολὺ καλὰ ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ κρυφά 

μου συναισθήματα καὶ τὶς πιὸ ἀπόκρυφες ἐπιθυμίες μου. Ἀλ-

λὰ νόμιζα ὅτι αὐτὰ ποὺ ζητοῦσα ἦταν σωστὰ καὶ ἀρεστὰ σὲ 

Σένα. 

 Τώρα ὅμως κατάλαβα ὅτι ἡ ζωή μου εἶχε νοθευτεῖ ἀπὸ τὸ 

κοσμικὸ φρόνημα. Εἶχα καταντήσει κι ἐγὼ ἕνα πρόβατο χα-

μένο μέσα στὸν κόσμο τῆς ἀποστασίας καὶ τῶν ὑλικῶν ἀγα-

θῶν. Νόμιζα ὅτι ἡ χαρὰ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων θὰ γεμίσει 

τὴ ζωή μου. Ἀλλὰ αὐτὴ μὲ ὁδήγησε στὴν καταστροφή. 

 Ὅμως τώρα μετάνιωσα, Κύριε, γιὰ ὅλα μου τὰ λάθη. Ξύ-

πνησα ἀπὸ τὸ λήθαργο τῆς ἁμαρτίας καὶ τρέχω γιὰ νὰ ἐπι-

στρέψω καὶ πάλι κοντά Σου. Σπεῦσε λοιπόν, Κύριε. Σοῦ χτυ-

πῶ καὶ πάλι τὴν πόρτα. Ἄνοιξέ μου. Βάλε με καὶ πάλι μέσα 

στὴ δική Σου μάνδρα, γιὰ νὰ μὴν καταστραφῶ. Μὴ γυρίζεις, 

Σὲ παρακαλῶ, ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου. Ξέρω ὅτι Σὲ πίκρανα. 

Ξέρω ὅτι περιφρόνησα τὴν ἀγάπη Σου. Ξέρω ὅτι Σὲ πόνεσα 

κι ἐγὼ ἐκεῖ ἐπάνω στὸ Σταυρό. Ὅμως εἶμαι παιδί Σου. Σπλα-

χνίσου με, Κύριε, διότι ἡ ζωή μου κατακρημνίσθηκε μέσα 

στοὺς τάφους τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν. Ἡ σκέψη μου κι ὅλη 

ἡ νοοτροπία τῆς ζωῆς μου ἦταν στραμμένη στὰ γήινα, στὰ ὑ-
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λικά, στὰ φθαρτὰ καὶ στὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις αὐτοῦ τοῦ 

κόσμου. 

 Σπεῦσε, λοιπόν, Κύριε. Ἀνάλαβε καὶ πάλι Ἐσὺ τὴ ζωή 

μου. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια μου, μὲ ἔντονη συντριβή, μὲ βα-

θειὰ μετάνοια, μὲ ἐπίγνωση τῆς μεγάλης Σου ἀγάπης καὶ τοῦ 

ἀπείρου Σου ἐλέους, Σοῦ φωνάζω, Κύριε, σῶσε κι ἐμένα τὸν 

ἁμαρτωλό. Βοήθησέ με, ὥστε νὰ δοξάζω καὶ νὰ ἀνυμνῶ κι ἐ-

γὼ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου στοὺς ἀτέλειωτους αἰῶνες. Ἀμήν. 
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51. ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 44ος  

όγια σπουδαῖα καὶ θαυμαστὰ ξεπήδησαν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς 

καρδιᾶς μου. Λόγια ποὺ δὲν μποροῦν νὰ περιγράψουν μὲ 

κανένα τρόπο τὰ ἔντονα πνευματικά μου βιώματα. Πῶς 

νὰ περιγράψει κανεὶς τὴν ὀμορφιὰ Αὐτοῦ ποὺ δημιούργησε 

τὸν ὄμορφο κόσμο ὅπου ζῶ; Μὲ τί λόγια νὰ ἐκφρασθεῖ κα-

νεὶς, ὅταν πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ σὲ βιώματα πνευματικά; 

Πῶς νὰ μιλήσω, Κύριε, γιὰ τὴν ἀγάπη Σου; Γιὰ τὸ ἔλεός 

Σου; Ἦρθες, Χριστέ, ἀνάμεσά μας καὶ ἄλλαξες ὅλο τὸν κό-

σμο. Ἄλλαξες τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἄνοιξες γιὰ ὅλους τὶς 

πύλες τοῦ οὐρανοῦ. 

 Κατοικεῖς ἀνάμεσά μας, καὶ πάντοτε οἱ σωτήριες ἐπεμβά-

σεις Σου εἶναι τόσο θαυμαστές, τόσο ἐκπληκτικές, τόσο δυ-

ναμικές, ποὺ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ποτὲ δὲν τὸ φαντάζεται. Μᾶς 

προστατεύεις ἀπὸ χίλιους πειρασμούς. Μᾶς συντροφεύεις τὶς 

δύσκολες στιγμές μας. Δίδεις λύσεις ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀνθρώπινη 

λογικὴ σταματᾶ. Κι ἐνῶ ὁ κόσμος Σὲ ἀγνοεῖ, ἐγὼ Σὲ αἰσθάνο-

μαι τόσο κοντά μου. Καθημερινὰ ἀκούω τὰ βήματά Σου, νιώ-

θω τὴν ἀνάσα Σου νὰ μὲ θερμαίνει. Οἱ ἐπεμβάσεις στὶς δύ-

σκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου, Κύριε, εἶναι τόσο εὔστοχες, τό-

σο ἀκριβεῖς, τόσο συγχρονισμένες ποὺ κάνουν τοὺς ἐχθρούς 

μου νὰ ἀποροῦν γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διαλύονται οἱ πα-

γίδες ποὺ μοῦ στήνουν. Ἔχεις θρονιασθεῖ στὴ ζωή μου, Κύρι-

ε, καὶ μὲ κατευθύνεις στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς, σὲ λιβάδια θαλ-

πωρῆς, σὲ τόπους γαλήνης καὶ τροφῆς πνευματικῆς. 

 Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ ποτὲ δὲν τὰ προσφέρεις 

σὲ μιὰ ψυχὴ ὀκνηρή, φιλόϋλη, καὶ μοχθηρή. Ποτὲ ἡ χαρά, ἡ 

εἰρήνη, ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια κι ὅλες οἱ ἄλλες ἀρετὲς δὲν 

γίνονται κτῆμα τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν Σὲ ἀναζητοῦν. Πῶς 

εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ στὶς ἀκαθαρσίες τῆς ἁμαρ-
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τίας, στὴ δυσωδία τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων, στὶς ἀσχήμιες 

τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν νὰ αἰσθανθεῖ τὴν εὐωδία τῆς παρου-

σίας Σου, τὴ θαλπωρὴ τῶν χαρισμάτων Σου; Τὸ πλῆθος τῶν 

χαρισμάτων Σου, Κύριε, πρὸς τὰ παιδιά Σου συνθέτει ἕνα 

πλούσιο, πολύχρωμο, χρυσοκέντητο ἔνδυμα, γεμάτο μύρα καὶ 

ἀρώματα, μὲ τὸ ὁποῖο σὰν στολισθοῦν τὰ παιδιά Σου γίνονται 

πιὸ λαμπρὰ κι ἀπὸ τὸν ἥλιο . 

 Τὰ ἀκοῦς ὅλα αὐτά, ψυχή μου, ποὺ ἀπογοητεύεσαι μὲ τὴν 

πρώτη δυσκολία, μὲ τὸν πρῶτο πειρασμό; Σκῦψε, λοιπόν, κι 

ἀφουγκράσου τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή Σου καὶ μὴ 

μένεις συναισθηματικὰ δεμένη στὰ κοσμικά, στὰ μὴ πνευμα-

τικὰ καὶ σ’ ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν σὲ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Καὶ 

τότε θὰ νιώσεις τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Τότε θὰ γευθεῖς τὴν 

φροντίδα τοῦ Θεοῦ. Τότε θὰ καταλάβεις πόσο σ’ ἀγαπᾶ ὁ Θε-

ὸς καὶ πόσο πόνεσε γιὰ τὴ δική Σου σωτηρία. Τότε θὰ ἐννοή-

σεις γιατὶ ὁ Χριστὸς ἐπέλεξε νὰ σταυρωθεῖ προκειμένου νὰ 

εἴμαστε ἐμεῖς παιδιά Του. 

 Πῶς νὰ μὴ Σὲ προσκυνῶ, Κύριε; Πῶς νὰ μὴν ἀνυμνῶ καὶ 

δοξολογῶ τὰ μεγαλεῖα Σου; Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι ἐκεῖνο 

ποὺ θὰ μὲ κάνει τόσο ἔνδοξο καὶ σπουδαῖο; Ποιὸς ἄλλος μὲ 

ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε νὰ σταυρωθεῖ γιὰ μένα τὸν ἄχρη-

στο καὶ ἁμαρτωλό; Μὲ γέμισες, Κύριε, μὲ στολίδια χαρισμά-

των. Μὲ πλούτισες μὲ εὐλογίες πνευματικές. Μὲ ἕντυσες μὲ 

τὴ δική Σου ἄσπιλη εἰκόνα. Μὲ ἔκανες ἔνδοξο παιδί Σου. Μὲ 

ἀνέδειξες τὸ πιὸ πολύτιμο πλάσμα στὴ γῆ. Μοῦ χάρισες τὴν 

ἀθανασία, ἀφοῦ ξέπλυνες τὶς ἁμαρτίες μου μὲ τὸ δικό Σου αἷ-

μα. Πῶς λοιπὸν νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου; Ποῦ ἀλλοῦ θὰ βρῶ 

τέτοιο πλοῦτο συγγνώμης καὶ ἀγάπης; Ἔτσι μαζί Σου θὰ πο-

ρεύομαι στὴ ζωή μου, ὡς νύμφη σφιχταγκαλιασμένη μὲ τὸν 

Νυμφίο τῆς ζωῆς μου. Γεμάτη χαρά, εἰρήνη καὶ ἀγαλλίαση 

θὰ πορεύεται ἡ ψυχή μου πρὸς τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ σ’ 

ὅσους μὲ συντροφεύουν καὶ θέλουν νὰ εἶναι φίλοι μου, αὐτὸ 



  

- 113 - 

θὰ τοὺς λέω πάντοτε: Ἐλᾶτε μαζί μου. Ἐλᾶτε στὸν ἀνθόκηπο 

τῶν ἀρετῶν. Ἐλᾶτε στὸν πλοῦτο τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλη-

σίας μας. Ἐλᾶτε κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τῶν πτερύγων τοῦ Θεοῦ. 

 Αὐτὰ θὰ θυμᾶμαι σ’ ὅλη μου τὴ ζωή. Αὐτὰ θὰ διακηρύττω 

στοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι θέλω νὰ ζῶ, Κύριε. Ἔτσι νὰ πορεύο-

μαι, κοντά Σου καὶ μὲ τὴν γλυκιά Σου παρουσία νὰ προγεύο-

μαι τὰ κάλλη τοῦ Οὐρανοῦ. Ἀμήν. 
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52. ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ 
ΨΑΛΜΟΣ 45ος  

ἶσαι, Κύριε, τὸ ἀπόρθητο καταφύγιό μου. Ἡ ἀκατανίκητη 

δύναμη καὶ ὁ παντοδύναμος βοηθός μου, διότι πάντοτε 

μὲ προστατεύεις στὶς δυσκολίες μου μὲ ἀσφάλεια. Γι’ αὐ-

τὸ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ζῶ μὲ σιγουριὰ καὶ δὲν θὰ φοβᾶμαι ὅ,τι κι 

ἂν συμβεῖ γύρω μου.  

 Ἐσένα ἐπικαλοῦμαι, Κύριε, καθὼς νιώθω νὰ συγκλονίζε-

ται ἡ γῆ ἀπ’ τὰ θεμέλιά της. Καθὼς βλέπω τὴ βροχὴ νὰ πλημ-

μυρίζει τὰ πάντα. Τὰ σπαρτά μας, Κύριε, καὶ οἱ σοδιές μας, 

μὴν ἐπιτρέψεις νὰ καταστραφοῦν. Μὴν ἐπιτρέψεις, Κύριε, νὰ 

πᾶνε οἱ κόποι μας χαμένοι. 

  Κάθομαι καὶ σκέφτομαι, τὴν ὥρα τῆς καταστροφῆς, ὅτι 

κάποιες φορὲς, ἀντὶ νὰ ἔλθω στὸν Ἱερὸ Ναό Σου, νὰ σʼ εὐχα-

ριστήσω γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἁπλόχερα μᾶς προσφέρεις, ἐ-

γὼ μὲ τὸν ὀρθολογισμό μου ἔτρεχα νὰ ὀργώσω, νὰ σπείρω, 

νὰ ποτίσω.  

 Μαθαίνω, Κύριε, ὅτι καταποντίζεται ἡ γῆ κι ὅτι συμβαί-

νουν γύρω μου διάφορα φοβερὰ καὶ τρομερὰ φυσικὰ φαινό-

μενα καὶ κλαίω γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Ἀνησυχῶ γιὰ τὴν ἀπο-

στασία μου καὶ Σὲ θερμοπαρακαλῶ· συγχώρεσέ με ποὺ ἔχω 

τόσο μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ κι ὄχι σὲ Σένα. 

Ἀρνήθηκα, Κύριε, νὰ ὑποταχθῶ στὸ θέλημά Σου.  

 Τὰ ἀγαθὰ καὶ οἱ εὐκολίες τῶν συγχρόνων ἐπιτευγμάτων 

τῆς ἐπιστήμης μὲ ἔκαναν νὰ νιώθω παντοδύναμος· ὅτι δὲν σ’ 

ἔχω ἀνάγκη. Κι ὅμως σὰν ταραχθοῦν καὶ βουίξουν τὰ νερὰ 

τῶν θαλασσῶν κι ἀναστατωθοῦν τὰ βουνὰ μὲ τὴν ἀστάθεια 

τῶν φυσικῶν δυνάμεων, μὲ τὶς ὁποῖες Ἐσὺ θεμελίωσες τὴ γῆ, 

τρομάζει ἡ ψυχή μου. Καὶ τότε, θρηνώντας γιὰ τὶς ἁμαρτίες 

μου, σὲ Σένα καταφεύγω καὶ Σὲ ἱκετεύω· συγχώρεσέ με καὶ 

σῶσέ με. Σὺ εἶσαι ὁ μόνος παντοδύναμος δημιουργὸς ποὺ ξέ-
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ρεις νὰ μᾶς ἀναταράζεις, ἀλλὰ ξέρεις καὶ νὰ μᾶς γαληνεύεις, 

γιὰ νὰ μᾶς ἀφυπνίζεις διαρκῶς ἀπὸ τὸ λήθαργο τῶν ἁμαρτιῶν 

μας. Κι ἐγώ, Κύριε, τὴν ὥρα τῆς θεομηνίας καὶ τῶν κατα-

στροφῶν, σὰν ξυπνήσω ἀπὸ τὴν ἐκκοσμικευμένη μου ζωή, σὲ 

Σένα καὶ πάλι τρέχω καὶ Σὲ παρακαλῶ. Θεράπευσέ με ἀπὸ τὶς 

πληγὲς, ποὺ οἱ ἁμαρτίες προκαλοῦν στὴν ψυχή μου. Αὐτὸ βέ-

βαια μπορεῖ στὴν ἀρχή, νὰ μὲ πονᾶ. Ἀλλὰ μετά, τὸ πλῆθος 

τῆς ἀγάπης Σου καὶ τοῦ ἀπείρου Σου ἐλέους, μὲ γεμίζουν μὲ 

χαρὰ καὶ εὐφροσύνη, γιατὶ μὲ ἐπαναφέρουν καὶ πάλι στὸ σπί-

τι τοῦ Πατέρα μου. 

 Ἀκόμη, Κύριε, Ἐσὺ ποὺ δημιούργησες τὸν κόσμο καὶ κα-

τοικεῖς ἀνάμεσά μας, μὴ πάψεις ποτὲ νὰ μὲ προστατεύεις καὶ 

νὰ ἐπεμβαίνεις στὴ ζωή μου ἄμεσα καὶ στὴν κατάλληλη στιγ-

μή.  

 Μπορεῖ τὰ διάφορα συστήματα τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων 

νὰ ξεσηκώνονται ἐναντίων μας, φέρνοντας ταραχὴ καὶ 

ἀβεβαιότητα σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὅμως Ἐσὺ, Κύριε 

τῶν δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, μεῖνε μαζί μου. Γίνε 

καὶ γιὰ μένα ὁ ἰσχυρὸς προστάτης καὶ βοηθός μου. Ἐσύ, Κύ-

ριε, ποὺ ἔπλασες τὸν κόσμο καὶ θὰ ξαναέλθεις ὡς κριτὴς τῶν 

κριτῶν τοῦ κόσμου.  

 Φυσικά, Κύριε, δὲν ἀμφιβάλω γιὰ ὅλα αὐτὰ, καθώς ρίχνω 

μόνο μιὰ ματιὰ στὴν ἱστορία. Ἀλλὰ τὸ διαπιστώνω κι ἀπὸ τὴ 

δική μου τὴ ζωή, στὴν ὁποία ἐπεμβαίνεις πάντοτε γιὰ νὰ μὲ 

σώσεις ἀπὸ τὴν καταστροφή.  

 Ἡ διαρκὴς ἐπαφὴ μαζί Σου, Κύριε, καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς ἀγά-

πης Σου μοῦ δίδουν τὴ βεβαιότητα ὅτι μόνον Ἐσὺ εἶσαι ὁ Κύ-

ριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ἐ-

σὺ εἶσαι ποὺ καταπαύεις τοὺς πολέμους ἕως τὰ πέρατα τῆς 

γῆς. Ἐσὺ συντρίβεις τὰ τόξα τῶν ἐχθρῶν μου, σπάζεις τὰ ὅ-

πλα τους καὶ καταστρέφεις τὰ ὕπουλα τεχνάσματά τους.  
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 Βοήθησέ με, λοιπὸν Κύριε, ὥστε νὰ βρίσκω πάντοτε τὴ 

δύναμη νὰ ἀφήνω κατὰ μέρος κάθε βιοτικὸ περισπασμό, νὰ 

διδάσκομαι ἀπὸ τὴν ἀγάπη Σου καὶ νὰ μὴν εἶμαι φίλος τῶν ὑ-

λικῶν ἀγαθῶν, ποὺ μὲ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τόν δρόμο τῆς σω-

τηρίας μου. 

 Κύριε τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, μεῖνε μαζί μου. Θεὲ τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, γίνε προστάτης μου καὶ βοηθός μου· 

κάνε νὰ νιώθω ἀσφάλεια καὶ σιγουριὰ μόνο κοντά Σου. Ἀμήν. 
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53. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 46ος  

ωνάζω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου κι ἐπικαλοῦμαι τὸ ἅ-

γιο Ὄνομά Σου, Κύριε. Αὐτὸ ποὺ γεμίζει τὰ χείλη μου, 

κάνει τὴν καρδιά μου νὰ σκιρτᾶ καὶ πλημμυρίζει τὴν ὕ-

παρξή μου μὲ εὐωδία. 

 Πόση δύναμη ἔχει, Κύριε, τὸ Ὄνομά Σου ποὺ ἁπλώνεται 

σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη; Ὅταν ἐπικαλοῦμαι τὸ Ὄνομά Σου ἐξα-

φανίζονται οἱ ἐχθροί μου. Διαλύονται τὰ σύννεφα τῶν πειρα-

σμῶν. Σὰν καπνὸς χάνονται ὅλες οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς μου.  

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ τὸ Ὄνομά Σου θέλω νὰ ἐπικαλοῦμαι πάν-

τοτε. Αὐτὸ νὰ ξεπηδᾶ ἀπὸ τὸ στόμα μου. Αὐτὸ νὰ εἶναι ἡ μο-

ναδικὴ καὶ μόνιμη λέξη στὶς χαρὲς καὶ στὶς λύπες μου. 

 Κάνε λοιπόν, Κύριε, ὥστε ἡ δύναμη τοῦ Ὀνόματός Σου νὰ 

μὲ βοηθᾶ νὰ ἐπιστρέφω ἀπὸ δρόμους πλάνης. Νὰ μὲ στηρίζει 

τὴν ὥρα ποὺ ἀπελπίζομαι καὶ χάνομαι μέσα στὰ βιοποριστικά 

προβλήματα τῆς ζωῆς. 

 Πῶς ὅμως θὰ βρῶ τὴ δύναμη νὰ ἐπικαλοῦμαι τὸ ἅγιο Ὄνο-

μά Σου, χωρὶς τὴ δική Σου βοήθεια; Πῶς νὰ προφέρω τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου μὲ χείλη ποὺ εἶναι γεμάτα μὲ λόγια κοσμικὰ καὶ 

ἀκάθαρτα; 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ἀποκτήσω ἕνα στόμα εὐγενικό, κα-

θαρό, ταπεινό. Βοήθησέ με νὰ προφέρω τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου 

μὲ χείλη ἀπαλλαγμένα ἀπὸ τοὺς ῥύπους τῆς ἁμαρτίας. Βοή-

θησέ με, Κύριε, ὥστε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου νὰ μὴ βγαίνει μόνο 

ἀπὸ τὰ χείλη μου, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε ὅλο μου τὸ σῶμα κι ὅλη μου ἡ 

ζωὴ νὰ λειτουργοῦν στὸν παλμὸ τοῦ Ἁγίου Σου Ὀνόματος. 

Τὰ πάντα μέσα μου καὶ γύρω μου νὰ σκιρτοῦν καὶ νὰ εὐωδιά-

ζουν μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου. 
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 Κάνε, Κύριε, ὥστε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου νὰ εἶναι γιὰ μένα ὁ 

ἀέρας ποὺ ἀναπνέω, ἡ τροφὴ ποὺ μὲ στηρίζει, τὸ νερὸ ποὺ μὲ 

ξεδιψᾶ. Τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, Κύριε, ποὺ προκαλεῖ τοὺς ἀγγέ-

λους σὲ ἀκατάπαυστη δοξολογία, ἂς ἐξαφανίσει τοὺς δαίμο-

νες ἀπὸ τὴ ζωή μου. Σὲ μένα δὲ τὸν ἀνάξιο ἂς δώσει δύναμη 

νὰ τὸ ἐπικαλοῦμαι ἐκ βάθους ψυχῆς καὶ νὰ κραυγάζω· ἐλέησέ 

μὲ Κύριε. Ἀμήν. 
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54. ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ 

ΛΑΤΡΕΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 47ος 

έ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ μὲ ἀξιώνεις νὰ ἔρχομαι στὸν Ἱε-

ρὸ Ναό Σου, γιὰ νὰ Σὲ δοξολογῶ μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς 

πνευματικὲς καὶ νὰ προσπίπτω ἐνώπιόν Σου ἐκζητώντας 

τὸ πλούσιο ἔλεος τῆς φιλανθρωπίας Σου. 

 Ποῦ ἀλλοῦ, ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερό Σου Ναό, νὰ βρῶ χαρὰ καὶ 

ἀγαλλίαση; 

 Οἱ πειρασμοὶ ὅμως εἶναι πολλοὶ καὶ μὲ προκαλοῦν μὲ χίλι-

ες δυὸ δικαιολογίες νὰ μὴν προσέρχομαι κάθε Κυριακὴ στὸ 

κάλεσμά Σου. Δὲν Σὲ ἀγνοῶ, Κύριε. Ξέρω ὅτι εἶσαι παρὼν σὲ 

κάθε θεία Λειτουργία, ἀλλὰ ἡ ὀκνηρία μου μὲ κάνει καὶ ἀ-

δρανῶ. 

 Συνήθως ὁ κόσμος ἔρχεται στὸν Ἱερὸ Ναό Σου στὶς μεγά-

λες γιορτὲς καὶ στὰ πανηγύρια. Ἐμένα ὅμως αὐτὸ δὲν μὲ ἀνα-

παύει καθόλου, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιδιώκω νὰ εἶμαι πάντοτε πα-

ρὼν στὸ κάλεσμά Σου. Ἀλλὰ καὶ πάλι ὁ νοῦς μου στρέφεται 

στὶς κοσμικές, ἐφήμερες καὶ βιοτικὲς μέριμνες. Κάνω μεγάλη 

προσπάθεια νὰ διώξω τοὺς λογισμούς μου καὶ νὰ συγκεντρώ-

σω τὶς σκέψεις μου, ἀλλὰ, ἐάν Ἐσὺ δὲν μὲ βοηθήσεις, δὲν θὰ 

καταφέρω τίποτα. 

 Πόσο θαυμαστὲς εἶναι οἱ εὐχὲς καὶ οἱ ὕμνοι ποὺ κατευθύ-

νονται ὡς θυμίαμα εὐωδιαστὸ ἐνώπιόν Σου! Μὲ συνεπαίρ-

νουν. Μὲ συγκλονίζουν. Ἀλλὰ καὶ πάλι οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς 

μὲ ξαναεπιστρέφουν στὰ γήινα. 

 Πῶς, Κύριε, νὰ σταθῶ ἐνώπιόν Σου ἀμέριμνα κάθε φορὰ 

ποὺ εἰσέρχομαι στὸν Ἱερὸ Ναό Σου, γιὰ νὰ ἀναπέμψω σὲ Σέ-

να τὰ αἰτήματα τῆς καρδιᾶς μου;  

 Ποιό βίωμα πνευματικὸ νὰ γεννηθεῖ μέσα ἀπὸ τὸν πόνο 

τῆς ψυχῆς μου, γιὰ νὰ Σὲ κάνει μόνιμο κάτοικο στὴν ὕπαρξή 
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μου; Εἶμαι ἀδύναμος, Κύριε. Οἱ ἁμαρτίες μου μὲ γονατίζουν, 

μὲ συντρίβουν. Κι ἐγὼ πληγωμένος καὶ ξεπεσμένος ἀετὸς 

βρίσκομαι κάτω στὴ γῆ. 

 Μέσα ἀπὸ τὰ ἀναγνώσματα, τοὺς ὕμνους καὶ τὶς εὐχὲς τῶν 

πλουσίων ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησί-

ας μας ἀκούω καὶ θαυμάζω τὰ μεγαλεῖα Σου Κύριε. Ἀλλὰ, 

πῶς νὰ ἐμβαθύνω σ’ αὐτά; Πῶς νὰ τὰ κάνω καὶ βίωμα δικό 

μου, ἂν Ἐσὺ Κύριε, δὲν ἔλθεις νὰ τὰ ἐμφυτεύσεις μέσα στὶς 

σκέψεις καὶ τοὺς διαλογισμούς μου! 

 Καθημερινὰ βλέπω, Κύριε, ὅτι μεγάλες εἶναι οἱ εὐεργεσίες 

στὸ λαό Σου. Γι’ αὐτὸ Σὲ παρακαλῶ, παράβλεψε καὶ τὰ δικά 

μου ἁμαρτήματα καὶ κάνε ὥστε καὶ στὴ δική μου ζωὴ νὰ 

σκορπίσουν οἱ εὐωδίες τῶν χαρισμάτων Σου. 

 Μέγα καὶ θαυμαστὸ εἶναι τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε. Ἡ παντο-

δύναμος δεξιά Σου εἶναι γεμάτη δωρεὲς καὶ εὐλογίες. Ἀλλὰ 

ποιὰ χέρια νὰ ἁπλώσω γιὰ νὰ τὰ παραλάβω; Μὲ ποιὰ χείλη νὰ 

ἀσπασθῶ τὴ δεξιά Σου; 

 Γι’ αὐτό, Κύριε, κι ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς καταφεύγω στὸν Ἱε-

ρὸ Ναό Σου. Προστρέχω στὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Θυσίας Σου, 

ὥστε ἐκεῖ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῶν πτερύγων Σου καὶ μέσα 

στὸ πλῆθος τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἀγγέλων νὰ συνυπάρξω κι ἐγὼ 

ὁ ἁμαρτωλὸς ἐκζητώντας τὸ ἔλεός Σου.  

 Ξέρω, Κύριε, ὅτι δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ἐμφανίζομαι ἐνώπιόν 

Σου. Ἀλλὰ ἡ Θυσία τῆς ἀγάπης Σου καὶ οἱ πρεσβεῖες τῶν ἁγί-

ων Σου, ἂς καλύπτουν καὶ τὴν ἀναξιότητά μου. 

 Κάνε, Κύριε τὴν καρδιά μου νὰ πυρποληθεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπη 

Σου. Κράτα τὸ κεράκι τῆς ζωῆς μου ἀναμμένο ἐνώπιόν Σου 

καὶ δός μου λίγο Φῶς ἀπὸ τὸ Φῶς Σου. 

 Κι ἐγὼ θὰ ψάλω, θὰ ἀνυμνῶ καὶ θὰ διαλαλῶ παντοῦ καὶ 

πάντοτε τὴ δύναμη τοῦ θείου Σου ἐλέους, γιατὶ θέλω μόνον 

Ἐσὺ νὰ κατευθύνεις τὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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55. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΩ ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 

ΕΦΗΜΕΡΑ ΑΓΑΘΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 48ος  

ὲ συνέχει, Κύριε, τὸ μεγάλο θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ ὅλους 

τοὺς ἀνθρώπους. 

 Μὲ πιάνει φόβος τὶς ἡμέρες ποὺ περνῶ δοκιμασίες ἢ ὅ-

ταν ἀντιμετωπίζω διαφόρους κινδύνους. Γιατὶ ὅμως νὰ συμ-

βαίνει αὐτό, ἀφοῦ ἔχεις τονίσει ὅτι μόνον οἱ ἁμαρτίες μου καὶ 

ὁ κακὸς τρόπος τῆς ζωῆς μου μποροῦν νὰ κάνουν ζημιά; Ἀ-

φοῦ ἐξομολογοῦμαι τὶς ἁμαρτίες μου ἐνώπιόν Σου, κι Ἐσύ 

μοῦ τὶς συγχωρεῖς, τότε γιατί φοβᾶμαι; Μήπως φοβᾶμαι, γιατί 

ὁ διάβολος ἐπιδιώκει νὰ μὲ γκρεμίσει στὴν ἁμαρτία; Ἢ μή-

πως γιατί κάποιοι ἄνθρωποι, ποὺ καυχῶνται γιὰ τὸν πλοῦτο 

τους καὶ τὴν κοσμικὴ τους ἐξουσία, μὲ ἀπειλοῦν καὶ μὲ τρομά-

ζουν; 

 Δὲν ξέρω, Κύριε, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ μὲ τρομάζει, παρότι ἔ-

χω στηρίξει τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα. Ἀπορῶ, γιατί νὰ φοβᾶ-

μαι, ἀφοῦ γιὰ ὅλους μας κάποια στιγμὴ θὰ ἔλθει ὁ θάνατος 

ποὺ ὅλα τὰ διαλύει; Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, μεῖνε κοντά μου, 

Κύριε, καὶ ἐνδυνάμωσε τὴν ψυχή μου. Λύτρωσέ με, ἀπὸ ἰδέ-

ες, φοβίες καὶ φαντασιώσεις ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν ἰ-

δέα τοῦ θανάτου, ἀφοῦ Ἐσὺ μὲ τὴν Ἀνάστασή Σου, μᾶς λύ-

τρωσες ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 

 Τὶ κι ἂν ἔγινα σοφὸς μὲ τὶς γνώσεις μου καὶ τὶς ἱκανότητές 

μου, ἀφοῦ οὔτε κι αὐτά-ὅταν ἀσεβῶς τὰ ἀξιοποιῶ-δὲν μπο-

ροῦν νὰ μὲ συνοδεύσουν τὴν ὥρα τοῦ θανάτου καὶ νὰ μὲ λυ-

τρώσουν ἀπὸ αὐτόν. 

 Βλέπω γύρω μου τοὺς ἀνθρώπους νὰ μαλώνουν γιὰ κτήμα-

τα, σπίτια καὶ χωράφια. Νὰ χάνουν, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνόητης 

πλεονεξίας τους, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ μεταξύ τους ἀγάπη. Τοὺς 

βλέπω νὰ διεκδικοῦν χρήματα, κτήματα καὶ ἐξουσίες, τὴν 
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στιγμὴ ποὺ ὅλοι μας ξέρουμε ὅτι καὶ τὰ κόκκαλά μας στὸν 

τάφο θὰ τὰ ἀφήσουμε κι αὐτά. 

 Ὅμως ἐγὼ, βλέποντας τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης Σου καὶ τὴ 

μεγάλη ἀξία μὲ τὴν ὁποία μὲ ἔχεις στολίσει-ἀφοῦ μὲ ἔπλασες 

σύμφωνα μὲ τὴ δική Σου εἰκόνα-σὲ Σένα καταφεύγω καὶ Σὲ 

παρακαλῶ νὰ μὴ μʼ ἀφήσεις νὰ ξεπέσω καὶ νὰ καταντήσω ὡς 

ἄλογο ζῷο, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν μου. 

 Ἄν ὅμως οἱ ἁμαρτωλοὶ θέλουν νὰ ἐξομοιώνονται μὲ τὰ 

ζῷα, ἐγὼ, Κύριε, σὲ Σένα καταφεύγω καὶ ζητῶ τὴ βοήθειά 

Σου γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ἀξιοποιήσω τὸ "κατ’ εἰκόνα" ποὺ μοῦ 

χάρισες καὶ νὰ φθάσω, μὲ τὴ βοήθειά Σου, καὶ στὸ "καθ’ ὁ-

μοίωσιν". Πρόβατο δικό Σου θέλω νὰ εἶμαι, Κύριε, κι ὄχι θῦ-

μα στὸ κοπάδι τοῦ διαβόλου ποὺ ὁδηγεῖται στὴ σφαγή. Μαζὶ 

μὲ τοὺς ἁγίους Σου, Κύριε, θέλω νὰ ζῶ κι ἐγώ ξεφεύγοντας ἀ-

πὸ τοῦ κόσμου τὶς ἐπιθυμίες ποὺ εἶναι γεμάτες ματαιότητα. 

Κάνε με δυνατό κοντά Σου γιὰ νὰ μὴ μὲ τρομάζουν οἱ ἄνθρω-

ποι ποὺ μὲ μισοῦν καὶ μὲ ἀπειλοῦν μὲ τὰ πλούτη καὶ τὴ δύνα-

μή τους, γιὰ νὰ μὲ πείσουν νὰ γίνω κι ἐγὼ ὅπως αὐτοί. Γιατί 

νὰ τοὺς μιμηθῶ, Κύριε, ἀφοῦ ὁ θάνατος καὶ τόν πλοῦτο καὶ 

τὴ δόξα καὶ τὴ δύναμη θὰ τοὺς τὰ ἀφαιρέσει; 

 Ἀκόμη δὲν μὲ δελεάζουν, Κύριε, οἱ ἀνόητες κολακεῖες 

τους καὶ οἱ κούφιοι ἔπαινοί τους, ποὺ στὰ σαλόνια τους καὶ 

στὶς ἐκδηλώσεις τους-γεμάτες μὲ ἀέρα-ξεθυμαίνουν. 

 Ἐσένα, Κύριε, ἐγὼ ἀναζητῶ. Καὶ Σὲ παρακαλῶ, γίνε γιὰ 

μένα ὁ πλοῦτος τῆς ζωῆς μου, ἡ δόξα τῆς ψυχῆς μου, ἡ 

ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν μου, ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς μου καὶ 

ἡ αἰώνια χαρά μου, ἀφοῦ τὰ πάντα γιὰ μένα εἶσαι Ἐσύ. Ἀμήν. 
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56. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 49ος  

ύριε καὶ Θεέ μου, Ἐσὺ, ποὺ εἶσαι Θεὸς τέλειος. Ποὺ εἶσαι ὁ 

Πατέρας καὶ δημιουργός μας. Ἐσὺ, ποὺ ἐξουσιάζεις τὸν 

οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Ἐσὺ, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα κάνεις φανερὰ 

στοὺς ἀνθρώπους. Ἐσὺ, ποὺ ἐνώπιόν Σου κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀν-

θρώπους δὲν μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ ὡς ἀνώτερός Σου καὶ κα-

νεὶς δὲν μπορεῖ νὰ Σὲ καταργήσει. Ἐσύ, ποὺ μὲ τὴν παρουσία 

Σου γίνεσαι αἰσθητὸς ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο τῆς γῆς μέχρι τὸ ἄλλο. 

Ἐσὺ, ποὺ τὸ μεγαλεῖο, ἡ τελειότητα καὶ ἡ λαμπρότητά Σου 

δὲν κρύβονται.  

Ναί, Κύριε. Ἐσὺ, ὁ ὁποῖος κάνεις αἰσθητὴ τὴν παρουσία 

Σου στὴ ζωή μας, ἄκουσέ με, Σὲ παρακαλῶ. Θέλω νὰ Σὲ δο-

ξολογήσω καὶ νὰ Σὲ εὐχαριστήσω γιὰ ὅλα τὰ καλὰ ποὺ μοῦ ἔ-

χεις προσφέρει, ἀλλὰ δὲν ξέρω πῶς νὰ ἐκπληρώσω αὐτή τὴν 

ἐπιθυμία μου. 

 Καὶ τοῦτο, διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ τέλειος Θεὸς κι ἐγὼ ἕνας ἁ-

μαρτωλός. Ἐσὺ γνωρίζεις τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, ποὺ ἐγὼ ἀ-

γνοῶ. Ἐσένα Σὲ περιστοιχίζουν, Σὲ ὑμνοῦν καὶ Σὲ δοξολο-

γοῦν οἱ ἄγγελοι. Κι ἐμένα μὲ περιτριγυρίζουν τὰ ἐλαττώματά 

μου καὶ τὰ πάθη. Ἐσένα ὅλοι οἱ οὐρανοὶ καὶ ὅλα τὰ ὑπάρχον-

τα στὴ γῆ ἐκπέμπουν ὕμνους δοξολογίας, ἐνῶ ἐγὼ αὐτοεπαι-

νοῦμαι καὶ αὐτοπροβάλλομαι ὡς νὰ εἶμαι ὁ πιὸ σπουδαῖος 

τῶν ἀνθρώπων. 

 Πές μου, λοιπόν, Κύριε, πῶς νὰ Σὲ δοξολογήσω; Τί θυσία 

νὰ Σοῦ προσφέρω; Μὲ ποιὰ καρδιὰ νὰ Σοῦ μιλήσω; 

 Τὰ χέρια μου εἶναι ἁμαρτωλά. Πῶς νὰ τὰ ἀνυψώσω πρὸς 

τὸν οὐρανό; Τὰ χείλη μου εἶναι γεμάτα μὲ λόγια ψεύτικα. 

Πῶς νὰ Σὲ ὑμνήσω; Τὰ μάτια μου εἶναι στραμμένα στὶς ἀπά-

τες αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Πῶς νὰ Σὲ ἀτενίσω; Πῶς νὰ Σοῦ προ-
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σφέρω τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, ποὺ μοῦ ἔχεις χαρίσει, κι ἐγὼ τὰ ἔ-

χω καταστρέψει φθείροντας τὴν πρώτη ὀμορφιά τους; 

 Ξέρω ὅτι δὲν ἔχεις Ἐσὺ ἀνάγκη ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 

μου, ἀφοῦ ὅλα δικά Σου εἶναι. Ὅμως θέλω, Κύριε, νὰ Σοῦ 

προσφέρω τὴ δοξολογία μου καὶ τὴ θυσία μου. Γι’ αὐτὸ Σὲ 

παρακαλῶ παράβλεψε τὰ λάθη καὶ τὰ ἁμαρτήματά μου. Ἀ-

γνόησε τὴν ἀναξιότητα καὶ τὴ μηδαμινότητά μου καὶ δέξου 

καὶ τὴ δική μου προσφορά. 

 Δέξου τὰ φτωχικά μου λόγια. Δέξου τὸ εὐχαριστῶ μου γιὰ 

ὅλα ὅσα μ’ ἔχεις προσφέρει. Δέξου ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ ἔχω 

στὴ ζωή μου: τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή μου, ἔστω καὶ μὲ τὰ λάθη 

στὰ ὁποῖα μέχρι σήμερα ἔχω ὑποπέσει. Ὅλα, Κύριε, Σοῦ τὰ 

παραδίδω. Τὰ πάντα ἀπὸ τὴ ζωή μου ἂς γίνουν δικά Σου. Ἐ-

ξάγνισέ τα. Καθάρισέ τα. Ἀνακαίνισέ τα, γιὰ νὰ μπορῶ πιὸ 

καθαρὰ νὰ ὑμνῶ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Γιὰ νὰ μπορῶ κι ἐγὼ μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἀγγέ-

λους, μακριὰ ἀπὸ τοῦ κόσμου τὴ βοή, νὰ Σὲ ὑμνῶ κι ἐκεῖ χα-

μένος μέσα στὸ νέφος τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἀγ-

γέλων, νὰ ἀναγεννηθῶ μὲ τὴ παρουσία Σου. Νὰ γαληνέψει ἡ 

ψυχή μου, σὰν θὰ ἐξαφανισθῶ ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες.  

 Κύριε, ἂν ἡ ἀγάπη Σου καὶ ἡ θυσία Σου μὲ γεμίζουν βιώ-

ματα πνευματικά, τότε πόσο πιὸ πολὺ θὰ ὠφεληθῶ ἀπὸ τὴν 

παρουσία Σου; Σὲ παρακαλῶ Κύριε, ἔλα κοντά μου. Μεῖνε 

μαζί μου καὶ δίδαξέ με πῶς νὰ προσεύχομαι. Πῶς νὰ Σὲ δοξο-

λογῶ. Πῶς νὰ Σοῦ προσφέρω τὶς θυσίες μου. Πῶς νὰ ὑψώνω 

τὰ χέρια μου, τὰ μάτια μου καὶ τὴν ψυχή μου σὲ Σένα. Πῶς 

νὰ Σοῦ πῶ, Κύριε τὸ Σ’ ἀγαπῶ. Πῶς νὰ Σοῦ πῶ τὸ εὐχαρι-

στῶ. Πάρε τὴν καρδιά μου, Κύριε. Πάρε τὰ λόγια μου, πάρε 

τὴ ζωή μου καὶ δῶσε μου τὴ Ζωή Σου. Ἀμήν. 
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57. ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΑΜΨΩ ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 50ος  

 ύριε, ἐλέησέ με. Διέπραξα μεγάλη ἁμαρτία. Σὲ παρακα-

λῶ, συγχώρεσέ με, Κύριε. Μὲ πολὺ μεγάλο πόνο στὴν 

ψυχή μου σοῦ τὸ ζητῶ αὐτό, Κύριε, γιατί ξέρω ὅτι τὸ ἔλε-

ός Σου εἶναι πολὺ πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μου, καθώς 

καὶ ἄπειρη ἡ συμπάθειά Σου γιὰ μένα. 

 Πλῦνέ με, Κύριε, καὶ ξαναπλῦνέ με ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μου, 

καὶ βγάλε ἀπὸ πάνω μου τὴν βρωμιὰ μὲ τὴν ὁποία γέμισε ἡ 

ψυχή μου. Ἀναγνωρίζω, Κύριε, καὶ ὁμολογῶ ὅτι ἁμάρτησα 

καὶ Σοῦ ζητῶ νὰ μὲ συγχωρήσεις, διότι ἔντονα μὲ ἐλέγχει ἡ ἁ-

μαρτία, ἀφοῦ ὁ νοῦς μου γύρω ἀπὸ αὐτὴν στριφογυρίζει καὶ 

μοῦ προκαλεῖ βαθειὰ λύπη. 

 Ἀπὸ Σένα, Κύριε ζητῶ τὴ συγγνώμη γιατὶ κάτω ἀπὸ τὸ δι-

κό Σου βλέμμα ἁμάρτησα· γι’ αὐτὸ καὶ ἀξίζει δίκαια νὰ τιμω-

ρηθῶ, γιὰ νὰ μὴ λέγει κανεὶς ὅτι δὲν μᾶς βλέπεις κάθε φορὰ 

ποὺ ἁμαρτάνουμε. Πόσο ταλαίπωρος εἶμαι! Μέσα στὴν ἁ-

μαρτία γεννήθηκα. Μέσα σ’ αὐτὴν μεγάλωσα. Ἀλλὰ καὶ μέσα 

στὸ ἔλεός Σου, Κύριε, ζῶ καὶ πορεύομαι στὴ ζωή μου. Ποῦ 

ἀλλοῦ νὰ καταφύγω, Κύριε, ἀφοῦ μόνον Ἐσὺ ἀγαπᾶς τὴν ἀ-

λήθεια; Καὶ μόνον Ἐσὺ, σὲ μένα τὸν ἐλεεινὸ ἀνοίγεις τὴ καρ-

διά Σου καὶ μὲ γεμίζεις μὲ τὰ μυστικὰ χαρίσματα τῆς Σοφίας 

Σου. Μόνον τὸ ράντισμα τοῦ ἐλέους Σου καὶ τῆς ἀγάπης Σου, 

Κύριε, εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ διώξουν τὴν βρωμιὰ ἀπὸ πάνω 

μου. Μόνον Ἐσὺ μπορεῖς νὰ μὲ πλύνεις καὶ νὰ μὲ κάνεις πιὸ 

λευκὸ κι ἀπὸ τὸ χιόνι. 

 Κύριε, θὰ αἰσθανθῶ βαθιὰ ἀγαλλίαση καὶ εὐφροσύνη κα-

θὼς θὰ μὲ ἀπαλλάξεις ἀπὸ τὶς ἐνοχὲς καὶ τὸν ἐξευτελισμὸ ποὺ 

νιώθω, ἐξαιτίας τῆς ἠθικῆς μου καταπτώσεως. 

 Δὲν ἀξίζω νὰ μὲ κοιτάζεις, Κύριε. Γύρισε ἀλλοῦ τὸ πρό-

σωπό Σου γιὰ νὰ μὴ βλέπεις τὶς ἁμαρτίες μου, ἕως ὅτου ἔλθω 
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νὰ τὶς ἐξομολογηθῶ γιὰ νὰ τὶς διαγράψεις ἀπὸ τὴ ζωή μου. 

Θεέ μου, πλάσε ξανὰ μέσα μου μιὰ καινούργια καὶ καθαρὴ 

καρδιά. Ἀνακαίνισε τὴν ὕπαρξή μου θεμελιώνοντας στὰ βάθη 

της μιὰ ἀποφασιστικὴ διάθεση νὰ βαδίζω μόνο τὸν δρόμο τῆς 

ἀρετῆς. Μὴ πάψεις νὰ μὲ προσέχεις, Κύριε, καὶ μὴ μὲ ἀντιμε-

τωπίσεις ὡς ἄχρηστο, ἀφαιρώντας ἀπὸ τὴ ζωή μου τὸ Ἅγιό 

Σου Πνεῦμα. Δός μου ξανὰ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση μένοντας 

πλάι μου γιὰ νὰ μὲ σώσεις καὶ ἑδραίωσε μέσα μου τὴ δύναμη 

νὰ ἐξουσιάζω τὶς ἁμαρτωλές μου ἐπιθυμίες. Κι ἔτσι, μὲ τὰ 

πνευματικὰ βιώματα καὶ τὴν ἐνάρετη ζωή μου, νὰ γίνω ἀφορ-

μὴ ὥστε κι ἄλλοι ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι νὰ μετανοήσουν καὶ 

νὰ ἐπιστρέψουν κοντά Σου. 

 Ἀπάλλαξέ με, λοιπὸν ἀπὸ τὶς ἀδικίες καὶ τὶς ἁμαρτίες ποὺ 

διέπραξα, ἐνώπιόν Σου, Σωτήρα μου καὶ Λυτρωτή μου, καὶ 

τότε ἡ γλῶσσα μου γεμάτη χαρὰ θὰ διαλαλεῖ τὰ μεγαλεῖα 

Σου. Γιατὶ μόνον Ἐσύ, Κύριε, σὰν καθαρίσεις τὰ χείλη μου ἀ-

πὸ τὶς ἁμαρτίες μου, τὸ στόμα μου θὰ ἀναπέμψει ὕμνους δο-

ξολογίας. 

 Μόνο τότε θὰ εἶμαι ἕτοιμος, Κύριε, νὰ σοῦ προσφέρω τὰ 

πάντα ὡς θυσία μπροστὰ στὰ πόδια Σου. Ξέρω ὅτι ἡ πιὸ καλὴ 

καὶ ἡ πιὸ εὐπρόσδεκτη θυσία γιὰ Σένα εἶναι ὁ γεμάτος συν-

τριβὴ καὶ μετάνοια ἑαυτός μου· γιατὶ μιὰ καρδιὰ ποὺ συντρί-

βεται ἐμπρός Σου, μετανοημένη γιὰ τὶς ἁμαρτίες της, ποτὲ 

δὲν τὴν ἐξουθενώνεις. 

  Εὐδόκησε, λοιπόν, Κύριε, νὰ φανεῖς καὶ σὲ μένα ἀγαθὸς 

καὶ εὐεργετικός, δείχνοντας τὴν καλοσύνη Σου, ὥστε ἡ ξεπε-

σμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία προσωπικότητά μου νὰ ἀνακαινισθεῖ 

ἐξ ὁλοκλήρου, γιὰ νὰ μπορῶ κι ἐγὼ νὰ Σοῦ προσφέρω ὕ-

μνους, δοξολογίες καὶ θυσίες. Ἡ προσευχή μου, ἀπαλλαγμένη 

ἀπὸ κακίες καὶ ἁμαρτίες, νὰ γίνεται εὐπρόσδεκτη ἀπὸ Σένα, 

τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μου. Ἀμήν. 
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58. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΦΘΟΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ 
ΨΑΛΜΟΣ 51ος  

ύριε, πολλὲς φορὲς νομίζω ὅτι ὅλοι γύρω μου κάνουν λά-

θος κι ὅτι μόνον ἐγὼ ἔχω δίκιο. Μὲ πολὺ θράσος κατα-

κρίνω τοὺς ἄλλους, ὡς νὰ εἶμαι ἐγὼ ὁ σωστὸς καὶ κατάλ-

ληλος κριτὴς τῶν ἄλλων. 

 Στὶς συναναστροφές μου ἡ γλῶσσα μου ἀρχίζει νὰ κόβει 

σὰν ξυράφι ἀκονισμένο, μὲ λόγια κατάκρισης ποὺ καταστρέ-

φουν τὴν ὑπόληψη τοῦ πλησίον μου. Κάτι μὲ ἐξεγείρει καὶ μὲ 

κάνει νὰ ἀρέσκομαι στὴν κατάκριση κι ὄχι στὸν ἔπαινο τοῦ 

ἄλλου. Μοῦ φαίνεται ὅτι προτιμῶ μὲ δόλιο τρόπο νὰ συκο-

φαντῶ καὶ ὄχι νὰ ἀληθεύω μὲ ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη. Ἡ ζή-

λεια τῆς ψυχῆς μου εἶναι πολὺ ὡραία κρυμμένη στὶς ἀληθο-

φανεῖς αἰτιολογίες τῶν συλλογισμῶν μου. Ἔτσι καταποντίζω 

τὴν προσωπικότητα τοῦ πλησίον μου, ἐπιθυμώντας μὲ τὸν 

τρόπο αὐτὸ νὰ τὸν ὁδηγήσω σὲ κοινωνικὸ ὄλεθρο. 

 Γι’ αὐτὸ Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, συγχώρεσέ με γιὰ τὸν φθό-

νο καὶ τὴ ζήλειά μου. Συγχώρεσέ με, γιὰ τὸ κακὸ ποὺ κάνω 

στὸν πλησίον μου καὶ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ στραφοῦν εἰς βάρος 

μου τὰ λόγια τῶν κατακρίσεών μου. Μὴ μὲ κατακρημνίσεις 

ἀπὸ τὴν προστατευτική Σου ἀγκαλιὰ καὶ μὴ μὲ ξεριζώσεις ἀ-

πὸ τὸν ἀνθόκηπό Σου. 

 Δὲν θέλω νὰ γελάσουν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ κατάντημά μου, 

ἀφοῦ δίκαια θὰ τιμωροῦμαι γιὰ τὰ ἄπρεπα, ἄδικα καὶ γεμάτα 

κατάκριση λόγια μου. 

 Συγχώρεσέ με, Κύριε, κι ἐγὼ μὲ τὴ δική Σου βοήθεια θὰ 

προσπαθήσω νὰ Σὲ μιμηθῶ στὴ μεγαλοκαρδία Σου καὶ στὴ 

φιλανθρωπία Σου. Δὲν θέλω πλέον τὸ στόμα μου νὰ βρωμίζει 

μὲ λόγια κατάκρισης. Δὲν θέλω νὰ εἶμαι στὸν ἀνθόκηπό Σου 

ἕνα ἀγκάθι ποὺ θὰ πληγώνει τὸ μέτωπό Σου, ἀλλὰ λουλούδι 

εὐωδιαστὸ γιὰ τὴν αἰώνια Βασιλεία Σου.  
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 Κύριε, Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ μαθαίνεις νὰ ἀγαπῶ, νὰ συγ-

χωρῶ καὶ νὰ βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἰκόνες δικές Σου 

χωρὶς νὰ τοὺς κατακρίνω. Βοήθησέ με νὰ τοὺς κατανοῶ μὲ ἀ-

γάπη καὶ νὰ τοὺς βοηθῶ ταπεινὰ στὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῶν 

πειρασμῶν. Ἀμήν. 

  
 



  

- 129 - 

 

59. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 52ος  

ἄφρων ἄνθρωπος σκοτισμένος ἀπὸ τοὺς ἀνοήτους συλλο-

γισμούς του βγάζει μόνος του τὸ συμπέρασμα καὶ λέγει 

στὸν ἑαυτό του μὲ σιγουριά· Δὲν ὑπάρχει Θεός. Φυσικὰ 

μὲ τοὺς ἴδιους συλλογισμοὺς καὶ οἱ ὅμοιοί του διαφθείρονται 

ἀπὸ τὴν κακία καὶ τὴν ἀνοησία τους χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς ἀ-

πὸ αὐτοὺς νὰ σκεφθεῖ ἢ νὰ πράξει τὸ ἀγαθό.  

 Ὅμως ἐγώ, Κύριε, κάθε πρωὶ πρὶν φύγω γιὰ τὶς ἐργασίες 

μου στέκομαι μπροστὰ στὴν ἱερὴ εἰκόνα Σου. Σοῦ ἀπευθύνω 

δυὸ λόγια προσευχῆς. Σὲ αἰσθάνομαι τόσο κοντά μου. Σὲ νιώ-

θω νὰ σκύβεις ἀπ’ τὸ παραθύρι Σου καὶ νὰ ψάχνεις ἀνάμεσα 

στὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ κάθε πρωὶ ξεχύνονται στὶς 

ἐργασίες τους, γιὰ νὰ βρεῖς κάποιον ἄνθρωπο ποὺ νὰ θέλει 

καὶ σήμερα νὰ ὑπακούσει στὸ ἅγιο θέλημά Σου. 

 Τὶ κρῖμα ὅμως, δὲν βρίσκεις κανέναν. Σὲ ἀκούω, νὰ μὲ κα-

λεῖς, καθώς προσεύχομαι καὶ Σοῦ φωνάζω δυνατά· Κύριε, 

βοήθησέ με καὶ σήμερα, ὥστε μὲ κάθε πράξη καὶ μὲ κάθε λό-

γο μου νὰ ἐφαρμόζω τὸ ἅγιο θέλημά Σου. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, τουλάχιστον σήμερα νὰ κάνω μιὰ νέα 

ἀρχὴ ζώντας κατὰ τὸ θέλημά Σου. Διῶξε μακριά μου, Κύριε, 

τὴν ἐπιθυμία νὰ παρανομήσω καὶ νὰ ἀδικήσω, ἀδιαφορώντας 

γιὰ τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ παρανομῶ ἀδι-

κώντας τοὺς συνανθρώπους μου. Δὲν θέλω νὰ καταστρέφω 

τὴ χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων μου 

ἐκμεταλλευόμενος τὶς ἀνάγκες τους, τὶς ἀσθένειές τους, τὶς 

δυσκολίες τους, τὴν ἀνεργία τους, τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ 

τόσα ἄλλα. 

 Δὲν θέλω νὰ ἀδικῶ γιὰ νὰ ἀρέσω στοὺς ἀνθρώπους. Δὲν 

θέλω νὰ μὲ κατατρέχει ἡ συνείδηση καὶ νὰ ζῶ πάντα μ’ ἕναν 

ἀόριστο φόβο στὴ ζωή μου, ἐνῶ δὲν κινδυνεύω ἀπὸ πουθενά. 
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Ἀκόμη δὲν θέλω νὰ παρανομῶ γιὰ νὰ μὴ δημοσιεύσει ὁ 

διάβολος τὶς παρανομίες μου, καὶ ἔτσι ἐξευτελισθῶ στὰ μάτια 

τῶν ἀνθρώπων. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγώ, Κύριε, Σὲ παρακαλῶ πάντοτε νὰ μένεις 

μαζί μου, ὄχι μόνο γιὰ νὰ νιώθω τὴ δική Σου ἀσφάλεια, ἀλλὰ 

καὶ γιὰ νὰ μὲ συγκρατεῖς κάθε φορὰ ποὺ μοῦ δίδεται ἡ εὐκαι-

ρία νὰ παρανομήσω ἢ νὰ ἀδικήσω τοὺς συνανθρώπους μου. 

Διότι Ἐσὺ, ὡς παντεπόπτης, ὅλα τὰ βλέπεις καὶ ποτὲ δὲν ἀφή-

νεις τὸν ἀδικούμενο ἀπροστάτευτο. Πάντα τιμωρεῖς τὴν ἀδι-

κία καὶ τὴν παρανομία. Ὅμως ἐγὼ θέλω, Κύριε, νὰ μὲ κρατᾶς 

κοντά Σου, νὰ μοῦ διδάσκεις τὸ ἅγιο θέλημά Σου καὶ νὰ μοῦ 

δίδεις δύναμη νὰ τὸ ἐφαρμόζω στὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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60. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΙΣΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 53ος  

ιὰ δὲς Κύριε! Οἱ ἄνθρωποι νόμισαν ὅτι εἶμαι μόνος κι ἀ-

προστάτευτος στὴ ζωή μου καὶ ξεσηκώθηκαν ἐναντίον 

μου. Ὅμως ἐγώ, Κύριε, πάντοτε ἐπικαλοῦμαι τὴ δύναμη 

τοῦ ἁγίου Σου Ὀνόματος καὶ Σὲ παρακαλῶ· σῶσέ με ὡς δί-

καιος κριτής. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, κάνε εὐπρόσδεκτη τὴν προσευχή 

μου καὶ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τὰ λόγια τῆς δεήσεώς μου. Βλέ-

πω γύρω μου ἀνθρώπους, ποὺ ἐνῶ εἶναι ἄγνωστοι σὲ μένα, νὰ 

μοῦ συμπεριφέρονται ἐχθρικά. Ἀκόμη βλέπω ὅτι κάποιοι ἄλ-

λοι ἐπιδιώκουν τὴν κοινωνική μου ἀπαξίωση μὲ τὰ μέτρα ποὺ 

λαμβάνουν εἰς βάρος μου. 

  Κάνε, Κύριε, αἰσθητὴ στὴ ζωή μου τὴν προστατευτική 

Σου παρουσία, γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ νόμισαν ὅτι δὲν μὲ προστα-

τεύεις καὶ ὅτι δὲν μοῦ συμπαραστέκεσαι στὶς δυσκολίες καὶ 

τοὺς κινδύνους τῆς ζωῆς μου. 

 Ἔλα, Κύριε, καὶ διῶξε μακριά μου ὅλα τὰ κακὰ ποὺ σοφί-

ζονται ἐναντίον μου, γιὰ νὰ μὲ καταστρέψουν. Ἐνῶ δὲν τοὺς 

ἔχω κάνει κανένα κακὸ κι οὔτε τοὺς ἔχω προκαλέσει μὲ τοὺς 

λόγους μου καὶ μὲ τὰ ἔργα μου, αὐτοὶ συνεχίζουν νὰ μὴ μὲ 

συμπαθοῦν καὶ νὰ μὴ μὲ ἀγαποῦν. Προστάτευσέ με, λοιπόν, 

Κύριε. Ἔλα καὶ διάλυσε τὶς παγίδες τῶν κακιῶν τους καὶ δός 

μου κουράγιο γιὰ νὰ ξεπερνῶ τὶς κακίες τους. 

 Ἐγὼ δὲ, μὲ ὅλη μου τὴ θέληση καὶ τὴν καρδιά, θὰ προσφέ-

ρω στὸ παντοδύναμο Ὄνομά Σου κάθε εὐχαριστία καὶ θὰ Σὲ 

δοξολογῶ μὲ εὐγνωμοσύνη, διότι εἶσαι πανάγαθος. Πάντοτε 

μὲ προστατεύεις καὶ μὲ γλυτώνεις ἀπὸ κάθε θλίψη, ἐκδιώκον-

τας μακριὰ τοὺς ἐχθρούς μου. Γι’ αὐτὸ ἔχω βαθειὰ πεποίθηση 

ὅτι καὶ τώρα θὰ μὲ προστατέψεις. Ἀμήν. 
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61. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 54ος,2-12 & 23-24 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ ἄκουσε τὴν προσευχή μου καὶ μὴ πα-

ραβλέψεις τὴ δέησή μου.  

 Δῶσε προσοχὴ στὰ λόγια μου. Ἡ συνεχὴς σκέψη καὶ 

μελέτη τῆς θλιβερῆς μου καταστάσεως μὲ ἔχει γεμίσει λύπη.  

 Εἶμαι ἔντονα συγκλονισμένος καὶ ταραγμένος ἀπὸ τὶς ἀ-

πειλητικὲς κραυγὲς τῶν ἐχθρῶν μου. Εἶναι φορτωμένη ἡ ψυ-

χή μου μὲ κατάθλιψη ἐξ αἰτίας τῆς καταπιέσεως ποὺ ἀσκοῦν 

ἐπάνω μου οἱ πονηροὶ ἄνθρωποι. Μοῦ φόρτωσαν κάθε παρα-

νομία τους καὶ κυριευμένοι ἀπὸ μοχθηρὴ ὀργὴ ἔτρεφαν καὶ 

τρέφουν φοβερὸ μῖσος ἐναντίον μου. 

 Κύριε, ταράχθηκε ἔντονα ἡ καρδιά μου κι ἕνας ἀνίκητος 

φόβος θανάτου πλανᾶται ἀπὸ πάνω μου.  

 Φόβος καὶ τρόμος μὲ πλημμύρισε κι ἕνα σκοτάδι ἀκηδίας, 

ἀκεφιᾶς καὶ ἀπογοητεύσεως μὲ σκέπασε ὁλόκληρο. 

 Καὶ εἶπα μέσα μου: μόνον Ἐσύ, Κύριε, μπορεῖς νὰ μοῦ δώ-

σεις φτερὰ σὰν τὰ φτερὰ τοῦ ἄγριου περιστεριοῦ, γιὰ νὰ πε-

τάξω μὲ σβελτάδα καὶ νὰ καταφύγω ἀμέσως σὲ τόπο ἥσυχο 

καὶ ἀσφαλῆ.  

 Ναί, Κύριε, ἀλήθεια λέγω. Ἐὰν εἶχα τέτοια φτερά, σίγουρα 

θὰ ἀπομακρυνόμουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, τὸν ψεύτικο καὶ 

ἁμαρτωλό. Θὰ πετοῦσα καὶ θὰ πήγαινα νὰ κατοικήσω σ’ ἕναν 

ἔρημο καὶ ἥσυχο τόπο. 

 Κι ἐκεῖ θὰ περίμενα Ἐσένα, Κύριε, τὸν σωτήρα καὶ Θεό 

μου, γιὰ νὰ μὲ ἀπαλλάξεις ἀπὸ τὴ λιποψυχία κι ἀπὸ τὴν κα-

ταιγίδα τῶν ἐχθρῶν ποὺ μαίνεται ἐναντίον μου. 

 Αὐτοὺς τοὺς πειρασμούς, Κύριε, καταπόντισέ τους καὶ ἐ-

ξαφάνισέ τους εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, γιατὶ προκαλοῦν 

πολὺ κακὸ στὴ ζωή μου. Προκάλεσε σύγχυση καὶ ἀντιλογία 
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στὶς συνομιλίες καὶ στὶς συνδιασκέψεις τῶν πονηρῶν ἀνθρώ-

πων, γιατὶ φοβοῦμαι ὅτι ἐξ αἰτίας τους ὑπάρχουν καὶ στὶς οἰ-

κογένειές μας παρανομίες, φιλονικίες καὶ διαπληκτισμοί.  

 Ἡ ἀνυπακοὴ στὸ ἅγιο θέλημά Σου μέρα καὶ νύκτα μαίνε-

ται στοὺς δρόμους τῆς ζωῆς μας. Μέσα δὲ στὶς ἐργασίες μας, 

Κύριε, ἐπικρατεῖ τέτοια καταπίεση καὶ μόχθος καὶ παρανομία 

καὶ ἀδικία, ὥστε ἀκόμη καὶ στὶς πλατεῖες καὶ στοὺς δρόμους, 

δημόσια, δὲν ἔλειψε ὁ παράνομος τρόπος τῆς ζωῆς μας. 

Δηλαδὴ ἡ ἀνηθικότητα, ἡ δολιότητα καὶ οἱ κλοπὲς ποὺ διε-

νεργοῦνται μὲ πολὺ θράσος καὶ ἀναίδεια.  

 Ἐμένα, ὅμως, Κύριε, βοήθησέ με νὰ ἀφήνω σὲ Σένα τὴ 

φροντίδα καὶ τὴ μέριμνά μου γιὰ τὴ σωτηρία καὶ ἀσφάλειά 

μου. Γιατὶ μόνον Ἐσὺ θὰ μὲ φροντίσεις καὶ θὰ μὲ συντηρή-

σεις στὴ ζωή. Κύριε, μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ἐπιπέσει ἐπάνω μου, 

σὰν τὰ κύματα τῆς τρικυμισμένης θαλάσσης, ἡ ἀδιάκοπη καὶ 

συνεχὴς ταραχὴ τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ δῶσε μιὰ καλὴ ἔκβαση 

στὶς περιπέτειές μου. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, κατακρήμνισε καὶ ἐξαφάνισε τοὺς 

δολίους ἐχθρούς, ὁδηγώντας τὰ βήματά τους σὲ τόπο κατα-

στροφῆς καὶ ἀφανισμοῦ. Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ὁλοκληρώσουν 

τὰ καταστροφικά τους σχέδια, γιατὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι χύ-

νουν αἵματα ἀθῴων καὶ σκέπτονται συνεχῶς δολιότητες εἰς 

βάρος τῶν ἄλλων.  

 Ἐγὼ ὅμως, ὅτι καὶ νὰ γίνει, θέλω νὰ μὲ βοηθήσεις, Κύριε, 

ὥστε νὰ ἔχω πάντοτε στηριγμένη τὴν ἐλπίδα μου σὲ Σένα. Ἀ-

μήν. 
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62.  ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ 

ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 54ος,13-22 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ ἄκουσε τὴν προσευχή μου καὶ μὴ πα-

ραβλέψεις τὴ δέησή μου, διότι μοῦ προκαλεῖ κατάθλιψη 

καὶ πίκρα στὴν ψυχή μου κι ἀναρωτιέμαι: Ἀπὸ ποῦ καὶ 

πῶς ξεφύτρωσαν τόσοι ἐχθροὶ στὴ ζωή μου; Μάλιστα συλλο-

γίζομαι καὶ λέγω ὅτι ἐάν, τέλος πάντων, μόνον ἕνας ἀπὸ τοὺς 

ἐχθρούς μου μὲ ἔβριζε καὶ μὲ κακολογοῦσε, τότε θὰ ὑπέφερα 

μὲ ὑπομονὴ τὴν ὕβρη του καὶ τὴν κακοποίηση. Κι ἂν ἀκόμη 

κάποιος ἄνθρωπος ποὺ μὲ μισεῖ, ξεσηκωνόταν μὲ θρασύτητα 

ἐναντίον μου καὶ ἔλεγε συκοφαντίες εἰς βάρος μου, ἐγὼ θὰ 

τὸν ἀπέφευγα.  

 Ἀλλὰ τώρα, Κύριε, βλέπω ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ κακὰ δὲν μοῦ 

τὰ προκαλοῦν οἱ ἐχθροί μου, ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους 

ἀγαποῦσα σὰν τὸν ἐαυτό μου. Τοὺς ἔνιωθα ὅτι ἔχουν ἀρχον-

τιὰ κι ὅτι μποροῦν νὰ μοῦ συμπαρασταθοῦν ὡς σύμβουλοί 

μου, φίλοι μου καὶ γνωστοί μου. Καθόμασταν μαζί, Κύριε, 

στὸ τραπέζι καὶ Σὲ καλούσαμε νὰ μᾶς τὸ εὐλογήσεις. Καὶ 

τρώγαμε ὅλοι μαζὶ ἔτσι ὥστε μὲ τὴν παρουσία τους νὰ νιώθω 

πιὸ νόστιμα καὶ πιὸ γλυκὰ τὰ φαγητά. Ναί, Κύριε, δὲν μοῦ τὰ 

προκαλοῦν αὐτὰ οἱ ἐχθροί μου, ἀλλὰ ἐκεῖνοι μὲ τοὺς ὁποίους 

ἀνέβαινα στὸν εὐλογημένο οἶκό Σου μὲ ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, 

γιὰ νὰ προσευχηθῶ μαζί τους. Δὲν πρέπει, Κύριε, αὐτὴ ἡ κα-

κία νὰ ὑπάρχει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων Σου. Ἂς πέσει, 

λοιπόν, ἐναντίον τῆς κακίας αὐτῆς θάνατος κι ἂς ἀνοίξει ὁ ᾍ-

δης τὸ στόμα του γιὰ νὰ ἐξαφανισθεῖ στὰ ἔγκατά του μιὰ τέ-

τοια κακία. Καὶ μαζί της ἂς ἐξαφανισθεῖ κι ὁ διάβολος, ποὺ 

τὴν προκαλεῖ μὲ τόση δολιότητα καὶ πονηριά.  

 Ἐγὼ ὅμως τώρα, Κύριε, εἶμαι γεμάτος χαρά, γιατὶ σὰν φώ-

ναξα καὶ μὲ πίστη Σὲ ἐπικαλέσθηκα, μὲ ἄκουσες καὶ πρόσε-
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ξες τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ κι 

ὅλη τὴν ἡμέρα, θὰ Σοῦ περιγράφω, Κύριε, τὶς συμφορές μου. 

Kαὶ μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή μου θὰ Σοῦ ἀναγγέλλω τὴν θλι-

βερὴ κατάστασή μου ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι μὲ προσέχεις καὶ μὲ 

ἀκοῦς.  

 Πιστεύω δὲ ὅτι θὰ ἀπαλλάξεις τὴ ζωή μου ἀπὸ τοὺς ἀν-

θρώπους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μὲ πλησιάζουν μὲ ἐχθρικὲς διαθέ-

σεις. Καὶ θὰ μοῦ χαρίσεις εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, ὅσο κι ἂν 

στρέφονται αὐτοὶ ἐναντίον μου.  

 Ἔχω τὴν πεποίθηση, Κύριε, ὅτι θὰ ἀκούσεις μὲ εὐμένεια 

τὴ δέησή μου. Ἐσύ, ὁ προαιώνιος Θεός, θὰ κατεξευτελίσεις 

τοὺς ἐχθρούς μου καὶ θὰ τοὺς ταπεινώσεις, διότι καμία ἀλλα-

γὴ καὶ μεταβολὴ πρὸς τὸ καλύτερο δὲν βλέπω νὰ ὑπάρχει σ’ 

αὐτούς. Καμία διόρθωση δὲν παρατηρεῖται στὴ ζωή τους, ἀ-

φοῦ ἀκόμη καὶ Σένα, Κύριε, δὲν Σὲ φοβοῦνται.  

 Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, ἅπλωσε τὸ παντοδύναμο δεξί Σου χέρι, 

γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσεις νὰ καταλάβουν ὅτι μὲ τὴ συμπεριφορά 

τους αὐτὴ καταφρονοῦν καὶ καταπατοῦν ἀναιδῶς τὸ θεῖο Σου 

θέλημα.  

 Ἂν, βέβαια, δὲν Σὲ ἀκούσουν, Κύριε, καὶ δὲν σεβασθοῦν 

τὴ θεία παρουσία τοῦ προσώπου Σου, τότε δίκαια ἀξίζει νὰ 

διαμελιστοῦν καὶ νὰ διασκορπισθοῦν. Νὰ διασκορπισθοῦν 

σάν καπνὸς ὅλοι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων ἡ καρδιὰ εἶναι ἑνωμένη 

μὲ τὶς κακίες τοῦ διαβόλου καὶ συνωμοτοῦν ἐναντίον μου. Τὰ 

λόγια τους, ὅταν μὲ συναντοῦν, εἶναι γλυκύτατα σὰν τὸ μέλι 

κι ἁπαλὰ σὰν τὸ λάδι ἐνῶ στὴν πραγματικότητα εἶναι βέλη 

φαρμακερά.  

 Ὅμως, βοήθησέ με Κύριε, ὥστε ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει γύρω 

μου ἐγὼ νὰ ἔχω πάντοτε στηριγμένες τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα. 

Ἀμήν. 
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63. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 55ος  

λέησέ με, Κύριε, διότι κανεὶς δὲν μὲ ὑπολογίζει καὶ κα-

νεὶς δὲν μοῦ δίδει σημασία. Ὅλοι μὲ θεωροῦνε ὑπηρέτη 

τους, ποὺ πρέπει νὰ σκύβω τὸ κεφάλι μου καὶ νὰ μὴν ἔ-

χω κανένα λόγο σὲ καθημερινὴ βάση. 

 Αἰσθάνονται στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας μου ὡς ἀφεντικὰ καὶ 

ἀναλαμβάνουν ἐκεῖνοι ὅλες τὶς ὑποθέσεις τῆς ἐπιχείρησής 

μου, χωρὶς νὰ μοῦ δίδουν κανένα λογαριασμό. 

 Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, ζητῶ νὰ μὲ βοηθήσεις καὶ νὰ μοῦ δώ-

σεις τὴ δύναμη νὰ βρίσκω τρόπους ἀσφαλοῦς συνεργασίας. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ αἰσθανθῶ κοντά Σου δυνατὸς καὶ 

δῶσέ μου τὴ δύναμη ὥστε οἱ ἐνέργειές μου νὰ εἶναι τόσο σί-

γουρες καὶ ὀρθές, γιὰ νὰ ἀναγκασθοῦν κάποτε νὰ καταλά-

βουν ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τῶν συνεργατῶν ἀπέναντί μου δὲν ἦ-

ταν ἡ πρέπουσα. 

 Ὅλη τὴν ἡμέρα οἱ συνάδελφοί μου μὲ ἀποστρέφονται καὶ 

μοῦ δείχνουν ὅτι τὰ λόγια μου καὶ ἡ παρουσία μου τοὺς προ-

καλεῖ ἀηδία. Ἀκόμη καὶ κάθε τους ἀναφορὰ στὸ πρόσωπό 

μου ἔχει σάν στόχο νὰ βροῦν τρόπο γιὰ νὰ μὲ κατηγορήσουν 

καὶ νὰ μοῦ προκαλέσουν κακό. 

 Ὅποτε συναντιοῦνται, συνωμοτοῦν ἐναντίον μου. Μὲ πα-

ραμονεύουν καὶ μὲ παρακολουθοῦν γιὰ νὰ βροῦν κάποιο λά-

θος μου καὶ νὰ μὲ συντρίψουν. Ὅμως ἐγώ, Κύριε, μὲ μεγάλη 

ἐλπίδα καὶ ὑπομονὴ στηρίζομαι στὴ δική Σου προστασία. 

 Ἐσύ, Κύριε, προστάτευσέ με καὶ βοήθησέ με νὰ μὴ τοὺς 

δώσω ἀφορμὴ νὰ στραφοῦν ἐναντίον μου. Ἄνοιξε τὰ μάτια 

τῆς ψυχῆς τους, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι ἐνεργοῦν μὲ λάθος 

τρόπο κι ἔτσι νὰ ξεφύγουν τὴν καταστροφή τους ἐξ αἰτίας τῆς 

δίκαιης ὀργῆς Σου. 
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 Κύριε, Σοῦ ἐξέθεσα ὁλόκληρη τὴν πολυβασανισμένη μου 

ζωὴ στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας μου. Δὲς λοιπὸν τὰ δάκρυα καὶ 

τοὺς στεναγμούς μου καὶ προστάτευσέ με, ὅπως κάνεις πάντα.  

 Οἱ συνάδελφοί μου, οἱ ὁποῖοι θέλουν τὸ κακό μου, πανικό-

βλητοι ἂς τραποῦν σὲ φυγή, βλέποντας ὅτι ἐγὼ μόνο σὲ Σένα 

στηρίζομαι κι ἐλπίζω. Σὺ εἶσαι ὁ προστάτης καὶ βοηθός μου. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ ὅλη τὴν ἡμέρα ψάλλω ὕμνους σὲ Σένα καὶ 

μόνον Ἐσένα δοξολογῶ. Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε νὰ γίνεται 

πάντοτε πιὸ δυνατὴ ἡ πίστη μου καὶ νὰ αὐξάνει ἡ ἀγάπη μου 

γιὰ Σένα. Καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν ἄλλα τραγούδια στὴ ζωή μου, 

παρὰ μόνο οἱ ὕμνοι καὶ ἡ δοξολογία στὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Θὰ 

προσπαθήσω δέ νὰ ἐκπληρώσω τὴν ὑπόσχεσή μου αὐτή, διότι 

Ἐσὺ πάντοτε γλυτώνεις τὴ ζωή μου ἀπὸ βέβαιο ἐπαγγελματι-

κὸ θάνατο. Ἐσὺ, λοιπόν, διαφύλαξε τὰ βήματά μου ἀπὸ κατα-

στροφικὰ μονοπάτια. Τέλος, Σὲ παρακαλῶ, βοήθησέ με νὰ 

πράττω πάντοτε τὸ εὐάρεστο ἐνώπιόν Σου, σ’ ὅλη τὴ ζωή 

μου. Ἀμήν.  
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64. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΑΠΟ ΚΟΣΜΙΚΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 56ος  

ύριε, τώρα ποὺ ὁ κόσμος ξεγελασμένος ἀπὸ τὶς ἀνέσεις 

τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὶς εὐκολίες, ξεφεύγει ἀπὸ τὸ ἅγιο θέ-

λημά Σου, συμπαρασύροντας στὸ πέρασμά του τοὺς ἀ-

προστάτευτους καὶ ἀφελεῖς, ἐλέησέ με καὶ δῶσέ μου τὴ δύνα-

μη καὶ τὴ φώτιση νὰ καταφεύγω κάτω ἀπὸ τὴν ἀσφαλῆ προ-

στασία τῶν πτερύγων Σου γιὰ νὰ μὴ συμπαρασυρθῶ κι ἐγώ. 

 Ἐσύ, Κύριε, μὲ στήριξες καὶ μὲ στηρίζεις πνευματικὰ καὶ 

ὑλικὰ τὶς ἡμέρες τῶν δυσκολιῶν μου. Ἐκεῖ ποὺ νόμιζα ὅτι 

παλεύω μόνος στὴ ζωή μου, χωρὶς καμία ἐλπίδα σωτηρίας, Σὲ 

προσκάλεσα καὶ ἦλθες. Ἦλθες, καὶ Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ μὲ 

ἀγκάλιασε τὸ ἔλεός Σου καὶ μοῦ ἀποκάλυψες τόν ἀληθινὸ 

τρόπο ζωῆς. Ἔτσι μὲ λύτρωσες πραγματικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ 

μὲ καταπίεζαν νὰ ἀλλάξω τρόπο ζωῆς καὶ νὰ ζήσω μιὰ κοσμι-

κὴ ζωή. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ μὲ γλύτωσες ἀπὸ τὸν κοσμικό, 

φιλόϋλο καὶ φιλήδονο τρόπο ζωῆς ὁ ὁποῖος ὕπουλα κατα-

στρέφει τὴ ζωή μου, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι καθὼς πα-

ραμένω ἄϋπνος καὶ ταραγμένος. Τὰ καλέσματα τοῦ κόσμου 

εἶναι σὰν στόματα ποὺ κατατρώγουν τὶς οἰκονομίες μου. Σὰν 

ὅπλα ποὺ φονεύουν τὴ χαρά μου. Σὰν βέλη ποὺ πληγώνουν 

τὴν εἰρήνη μου. Καὶ σὰν γλῶσσα ποὺ ὕπουλα κατατρώγει τὴν 

ὄμορφη ἔκφραση τοῦ λόγου μου.  

 Κράτα με, Κύριε, γερὰ ἔξω καὶ μακριὰ ἀπὸ τὰ καλέσματα 

τοῦ κόσμου κι ἂς γίνει φανερὸ σ’ ὅλο τὸν κόσμο ὅτι Ἐσὺ γε-

μίζεις τοὺς ἀνθρώπους μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. 

 Λύτρωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τὴν ἀπάτη τοῦ ἀθέου πολιτισμοῦ 

καὶ τῶν ἀνέσεων, γιατὶ γεμίζουν τὴν ψυχή μου μὲ ψυχολογι-

κὰ προβλήματα. Οἱ σύγχρονες ἄθεες θεωρίες ἀνοίγουν λακ-
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κοῦβες γιὰ νὰ μὲ κατακρημνίσουν. Ἀλλὰ, ὅπως πάντοτε, Ἐσὺ 

μὲ προστατεύεις, ἐνεργώντας ἔτσι ὥστε νὰ παρέρχονται καὶ 

νὰ χάνονται στὸν παραλογισμό τους. 

 Κύριε, ἕτοιμη εἶναι ἡ καρδιά μου. Ἕτοιμη νὰ πειθαρχεῖ 

μόνο στὸ ἅγιο θέλημά Σου. Νὰ ὑμνεῖ καὶ νὰ ψάλλει τὴ δική 

Σου δόξα μὲ τραγούδια σεμνὰ καὶ ἁγίους ὕμνους. 

 Δῶσε μου δύναμη, Κύριε, νὰ νιώσω τὴ δόξα μὲ τὴν ὁποία 

μὲ ἔπλασες καὶ νὰ Σοῦ ψάλλω χαρούμενα πνευματικὰ τρα-

γούδια πρωὶ-πρωὶ σὰν θὰ ξυπνήσω. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ μὲ ἔπλασες, ἀφεντικὸ σὲ ὁλόκληρη 

τὴν κτίση. Αὐτὸ θὰ τὸ διαλαλῶ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, 

γιατὶ ἱκανοποιεῖ καὶ τὶς ἐπίγειες φιλοδοξίες τῆς ψυχῆς μου. 

Τίποτε ἄλλο ὑλικὸ κι ἐπίγειο δὲν Σοῦ ζητῶ. 

 Ἀκόμη, Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ ἀπαντᾶς τόσο γρήγορα 

καὶ μὲ τόση δύναμη, ὅταν οἱ πειρασμοί, οἱ στερήσεις, ἀκόμη 

καὶ οἱ πνευματικοί μου ἀγῶνες μὲ ἀπελπίζουν ἢ μὲ κουράζουν. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ μοῦ συμπαραστέκεσαι στοὺς 

πνευματικούς μου ἀγῶνες, κι ἂς γίνει γνωστὸ τὸ μεγαλεῖο 

Σου, πιὸ πάνω κι ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς κι ἂς ἁπλωθεῖ σ’ ὅλη τὴ 

γῆ ἡ δόξα Σου. Ἀμήν. 
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65. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ 

ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ  
ΨΑΛΜΟΣ 57ος 

ύριε, μᾶς εἶπες νὰ μὴ κρίνουμε γιὰ νὰ μὴ κριθοῦμε, ἀλλὰ 

οἱ καταστάσεις τῆς ζωῆς ἀναγκαστικὰ κάποιες φορὲς μᾶς 

ὁδηγοῦν στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀνθρώπινης κρίσεως καὶ 

δικαιοσύνης. Ἀναγκαστικὰ στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας μας πρέπει 

νὰ κρίνουμε καὶ νὰ κριθοῦμε γιὰ νὰ ἀξιολογήσουμε τοὺς ἄλ-

λους ἢ νὰ ἀξιολογηθοῦμε. Ὅμως Κύριε, πολλὲς φορὲς βλέπω 

ὅτι ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη εἶναι ἀνήμπορη νὰ κρίνει δίκαια. 

 Πῶς, Κύριε, νὰ κρίνει κανεὶς δίκαια ὅταν στὴν προσωπική 

του ζωὴ δὲν γνωρίζει καὶ δὲν ἐφαρμόζει τὴ δική Σου δικαιο-

σύνη; Πῶς νὰ κρίνει κανεὶς δίκαια, ὅταν ὅλη τὴν ἡμέρα πα-

ρανομεῖ μὴ ἐφαρμόζοντας τὸ ἅγιο θέλημά Σου; 

 Πῶς, Κύριε, νὰ κρίνει κανεὶς δίκαια ὅταν εἶναι ἀποξενωμέ-

νος ἀπὸ Σένα καὶ δὲν ἔχει ζήσει ποτέ του τὴν ὀμορφιὰ τῆς 

πνευματικῆς ζωῆς; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ κρίνει κανεὶς δίκαι-

α, ὅταν ἀπὸ παιδὶ ἀκόμη ἔχει μάθει νὰ ζεῖ μιὰ ψεύτικη ζωή. 

Ἔχει μάθει νὰ ὑπηρετεῖται κι ὄχι νὰ ὑπηρετεῖ, νὰ δέχεται καὶ 

ὄχι νὰ προσφέρει; 

 Κύριε, βοήθησέ με νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν ἄδικη κρίση τῶν 

ἀνθρώπων. Γιατὶ ἡ ἀδικία εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο κακὸ στὴ ζωή. 

Μοιάζει μὲ τὰ δηλητηριώδη φονικὰ φίδια ποὺ μᾶς κυκλώ-

νουν καὶ δηλητηριάζουν τὴ ζωή μας. 

 Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ τὴν ἄδικη κρίση τῶν ἀνθρώπων, οἱ 

ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ πειθαρχοῦν στὸ δίκαιο θέλημά Σου, γίνονται 

πειθήνια ὄργανα τοῦ διαβόλου, ποὺ εἶναι ὁ πατέρας τῆς ἀδικίας. 

 Φώτισε, Σὲ παρακαλῶ Κύριε, τοὺς δικαστὲς καὶ κριτές μου 

νὰ μὲ κρίνουν δίκαια. Διάνοιξε τὰ μάτια τους καὶ χάρισέ τους 

σοφία, ὥστε μὲ τὴ δική Σου σύνεση νὰ κρίνουν. Καὶ νὰ μὴ γί-
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νονται ὄργανα τοῦ διαβόλου, ποὺ σὰν ἄγριο λιοντάρι θέλει νὰ 

κατασπαράξει τὰ θύματά του. 

 Μὴ μὲ ἀφήσεις, Κύριε, νὰ ζῶ μέσα στὴν ἀπάτη τῆς ζωῆς, 

γιατὶ ὁ χρόνος κυλᾶ καὶ πίσω δὲν γυρίζει. Κι ὅλοι μας στὸ τέ-

λος, κριτὲς καὶ κρινόμενοι, θὰ κριθοῦμε ἀπὸ Σένα τὸν δίκαιο 

κριτὴ γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἀποφάσεις μας. 

 Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας, Κύριε, ἐξαντλεῖται σὰν τὸ κερὶ 

ποὺ καίγεται καὶ λιώνει καὶ τότε ὅλων μας τὰ ἔργα θὰ δοκι-

μαστοῦν μὲ τὸ δικό Σου πῦρ τῆς δικαιοσύνης, γιὰ νὰ φανεῖ τί 

εἶναι ψεύτικο χορτάρι καὶ τί εἶναι θησαυρὸς γιὰ τὴν αἰωνιότητα. 

 Γι’ αὐτό, Κύριε, δίδαξέ με πῶς νὰ ὀργώνω τὸ χωράφι τῆς 

ψυχῆς μου σύμφωνα μὲ τὸ δίκαιο θέλημά Σου, ὥστε νὰ μὴ 

φυτρώνουν μέσα μου ἀγκάθια κακίας· καὶ στὸ δρόμο τῆς ζω-

ῆς μου νὰ μὴ ξεφυτρώνουν ἀγκαθωτοὶ θάμνοι ποὺ μὲ ἐμποδί-

ζουν νὰ βαδίσω τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς. 

 Γέμισε, Κύριε, τὴν καρδιά μου μὲ τὴ χαρὰ τῆς θείας πα-

ρουσίας Σου. Φύλαξέ με ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ συμπεριφορὰ 

τῶν ἄδικων κριτῶν, ὥστε κι ἐγὼ νὰ εἶμαι ἀναπαυμένος βλέ-

ποντας πώς ἐφαρμόζεται ἡ δική Σου ἀληθινὴ δικαιοσύνη. 

 Καὶ δὲν θὰ χαρῶ μόνον ἐγώ, Κύριε, μὲ τὴ δικαιοσύνη Σου, 

ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος ἄνθρωπος θὰ πεῖ ὅτι πράγματι ὑπάρχει 

στὸν δίκαιο ἡ ἀμοιβὴ γιὰ τὰ καλά του ἔργα. Καὶ ὅτι πράγματι 

ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος κρίνει καὶ κατακρίνει τοὺς ἀδίκους 

κριτὲς ἐπάνω στὴ γῆ. Καὶ τότε θὰ δοξάζω κι ἐγὼ τὸ ἅγιο Ὄ-

νομά Σου. Ἀμήν.  
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66. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ 

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 58ος 

πάρχουν Κύριε, στὸ οἰκογενειακὸ ἀλλὰ καὶ στὸ συγγενικό 

μου περιβάλλον, ἄνθρωποι ποὺ ἐνοχλοῦνται μὲ τὴν πνευ-

ματική μου ζωὴ καὶ πολλὲς φορὲς διαμαρτύρονται λέγον-

τας ὅτι εἶναι ὑπερβολικὲς οἱ πνευματικές μου ἐνασχολήσεις. 

 Κύριε, δὲν ξέρω τί νὰ κάνω. Σὲ παρακαλῶ, ἔλα καὶ βοήθη-

σέ με νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσω μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη. Βοήθησέ 

με νὰ μὴ τοὺς ἐξαγριώνω καὶ νὰ μὴ τοὺς προκαλῶ νὰ συμπε-

ριφέρονται καὶ νὰ ὁμιλοῦν μὲ τρόπο γιὰ τόν ὁποῖο ἀργότερα 

θὰ μετανιώσουν. 

 Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς οἰκείους μου, ὡς μεγαλύτεροι ἀπὸ μένα, 

νομίζουν ὅτι πρέπει νὰ μοῦ ἐπιβάλλουν τὸ δικό τους κοσμικὸ 

τρόπο ζωῆς καὶ στρέφονται συνεχῶς ἐναντίον μου, ἂν κι ἐγὼ 

ποτὲ δὲν τοὺς προκάλεσα μὲ τὴ συμπεριφορά μου καὶ ποτέ 

μέχρι σήμερα δὲν τοὺς ἔδωσα τὸ δικαίωμα νὰ μὲ κατηγορή-

σουν. Προσπαθῶ νὰ τοὺς συμπεριφέρομαι μὲ εὐγένεια καὶ 

ἀξιοπρέπεια, ἐκπληρώνοντας ὅλες μου τὶς ὑποχρεώσεις πρὸς 

αὐτούς. Ὅμως, Κύριε, μὲ πιέζουν καὶ κινδυνεύω νὰ ὑποκύ-

ψω. Γι’ αὐτό, Σὲ παρακαλῶ, ἔλα καὶ στήριξέ με. Ἐσύ, Κύριε 

ὁ Θεὸς τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων, Σὺ ὁ Θεὸς 

καὶ σωτῆρας μου, σπεῦσε καὶ μὲ τὴ δίκαιη ἐπέμβασή Σου βο-

ήθησε τοὺς οἰκείους μου νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους καὶ νὰ 

μὴν ἁμαρτάνουν ἀπέναντί Σου.  

 Βοήθησέ τους, Κύριε, νὰ μὴ χάνουν τὸ χρόνο τους ψυχα-

γωγούμενοι μὲ τρόπους ποὺ τοὺς κάνει νὰ μοιάζουν μὲ 

πεινασμένα καὶ διψασμένα σκυλιὰ ὅταν ψάχνουν στὰ σκουπί-

δια γιὰ τροφές. Βοήθησέ τους, Κύριε, γιατὶ αὐτοὶ οἱ τρόποι 

ψυχαγωγίας τοὺς συνηθίζουν στὴν αἰσχρολογία καὶ στὴν 

αὐθάδεια. Τὰ χείλη τους μαθαίνουν στὴν κατάκριση. Οἱ 
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πράξεις τους εἶναι ἄσεμνες. Οἱ δύστυχοι ἔχουν τὴν ἐντύπωση 

ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν, νομίζοντας ὅτι Ἐσὺ δὲν 

τοὺς βλέπεις.  

 Ὅμως, Κύριε, βοήθησέ με νὰ μὴ ξεγελασθῶ καὶ ξεπέσω 

στὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας γελοιοποιούμενος μπροστὰ στὰ μά-

τια Σου καὶ ὁδηγούμενος στὴν καταστροφή μου. Τὴν ἀξιο-

πρέπειά μου, Κύριε, τὴ σωτηρία καὶ τὴν ἀσφάλειά μου, βοή-

θησέ με νὰ τὴν ἀναθέτω σὲ Σένα. Διότι Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου, 

ὁ προστάτης καὶ ὑπερασπιστής μου.  

 Ὢ Θεέ μου, πιστεύω ἀπολύτως ὅτι θὰ μὲ στηρίξεις μὲ τὸ 

ἔλεός Σου τὸν κατάλληλο καιρὸ καὶ θὰ ἔλθεις κοντά μου πρὶν 

πάθω κάτι. Ἔλα, λοιπόν σύντομα, Κύριε καὶ Θεέ μου, καὶ 

δεῖξε μου πόσο δίκαιος εἶσαι καὶ πόσο ἀληθινός, διώχνοντας 

μακριά μου ἐκείνους ποὺ μὲ καταπιέζουν μὲ τὶς κοσμικές 

τους ἀπόψεις περὶ πνευματικῆς ζωῆς. 

 Δεῖξε, Κύριε, σ’ ὅλους αὐτοὺς πόσο κακὸ διαπράττουν 

στόν ἑαυτό τους μένοντας μακριά Σου. Διασκόρπισε τὶς κο-

σμικές τους συναναστροφές. Ἐπίτρεψε ὥστε νὰ ταπεινωθοῦν 

καὶ νὰ ἐξευτελισθοῦν ἐξ αἰτίας τῶν ἀνοήτων καὶ ἀσεβῶν λό-

γων τους· νὰ καταλάβουν ὅτι Ἐσὺ, Κύριε, εἶσαι ὁ ὑπερασπι-

στής καὶ προστάτης μου. 

 Μοῦ εἶναι πολὺ ἀηδιαστικὴ ἡ ἁμαρτωλή τους ζωὴ καὶ ἄχα-

ρα τὰ κοσμικά τους λόγια. Μπορεῖ ὅλοι τους νὰ θέλουν νὰ μὲ 

κάνουν κι ἐμένα ἐκκοσμικευμένο χριστιανό. Μπορεῖ νὰ νομί-

ζουν ὅτι χάνω τὴ ζωή μου μὲ τὸ νὰ πειθαρχῶ στὸ ἅγιο θέλημά 

Σου. Ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι πανευτυχὴς κοντά Σου, διότι Σὺ εἶσαι ὁ 

προστάτης καὶ τὸ καταφύγιό μου σὲ περίοδο θλίψεων καὶ κιν-

δύνων. 

 Γι’ αὐτὸ μὲ ὕμνους θὰ Σὲ ὑμνολογῶ, ἀφοῦ Σὺ ἤσουν, εἶσαι 

καὶ θὰ εἶσαι ὁ προστάτης μου, ὁ Θεός μου, γεμάτος ἔλεος καὶ 

εὐσπλαχνία γιὰ μένα. Ἀμήν. 

  



  

- 144 - 

  

67. ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 
ΨΑΛΜΟΣ 59ος  

ύριέ μου, βλέπω ὅτι μὲ ἀπώθησες καὶ μὲ ἀπομάκρυνες ἀ-

πὸ κοντά Σου. Μὲ ἄφησες νὰ ὁδηγηθῶ σὲ πνευματικὲς 

πτώσεις. Τώρα ὅμως ἔρχεσαι καὶ μοῦ δείχνεις τὸ ἔλεός 

Σου καὶ τὴν εὐσπλαχνία Σου.  

 Γιατί Κύριε, μὲ ἄφησες νὰ ξεπέσω τόσο χαμηλά; Οἱ πειρα-

σμοί μὲ συντάραξαν. Μεγάλος σεισμὸς καὶ καταστρεπτικὸς 

συγκλόνισε τὴν προσωπικότητά μου. Οἱ πειρασμοὶ ἄφησαν 

τὴν ψυχή μου μέσα στὰ συντρίμμια τοῦ ἐαυτοῦ μου. Ὅμως 

Ἐσύ, Κύριε, ἔλα καὶ θεράπευσε τὰ συντρίμμια καὶ τὰ ἐρείπια 

τῆς ψυχῆς μου, διότι τὰ πάντα μέσα μου ἔχουν σαλευτεῖ. Πα-

ραχώρησες, Κύριε, σκληρὲς δοκιμασίες οἱ ὁποῖες μὲ πότισαν 

μὲ τὸ πικρὸ κρασὶ τοῦ πόνου καὶ τῆς μοναξιᾶς. Ὅμως, ἂν καὶ 

ἐπέτρεψες νὰ ἐμπλακῶ σὲ ἕναν τόσο ἔντονο πειρασμό, αἰσθα-

νόμουν ὅτι δὲν ἔφυγες ἀπὸ κοντά μου. Κύριε, μοῦ ἔδειξες 

πολλὰ σημάδια· καὶ κατάλαβα ὅτι εἶσαι πάντα δίπλα μου στοὺς 

πειρασμοὺς καὶ στὶς δυσκολίες μου. 

 Κύριε, πολὺ ἔντονοι εἶναι οἱ πειρασμοί μου, ἀλλὰ Σὲ πα-

ρακαλῶ μεῖνε κοντά μου γιὰ νὰ γλυτώσω ἀπὸ αὐτοὺς καὶ νὰ 

μὴ μὲ ἐξοντώσουν. Σῶσέ με, μὲ τὸ ἀκατανίκητο δεξί Σου χέρι 

καὶ κάνε δεκτὴ τὴν προσευχή μου.  

 Κύριε, δὲν Σὲ παρακαλῶ μόνο νὰ μὲ προστατεύεις ἀπὸ 

τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ θέλω νὰ μὲ ἐνδυναμώνεις καὶ νὰ μὲ 

παιδαγωγεῖς, ὥστε νὰ γίνομαι ὅλο καὶ πιὸ καλὸς διαχειριστὴς 

τῶν χαρισμάτων ποὺ μὲ τόση ἔντονη ἐπιθυμία προσφέρεις. 

 Κύριε, δικό Σου χωράφι εἶμαι. Σπεῖρε καὶ σὲ μένα τὸν 

καρποφόρο σπόρο τῆς διδασκαλίας Σου. Κάνε με δυνατὸ μὲ 

τὸ Λόγο Σου. Φώτιζέ με νὰ ξεφεύγω τοὺς πειρασμούς. 

 Κάνε με, Κύριε, ἕνα μεγάλο δοχεῖο γεμάτο μὲ ἐλπίδα. Ἔ-

λα, Κύριε, νὰ περπατήσεις στ’ ἀκρογιάλι τῆς ψυχῆς μου. Ἅρ-
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παξέ με ἀπὸ τὸ χέρι. Βγάλε με ἀπὸ τὴ θάλασσα τῶν πειρα-

σμῶν. Μόνον, Ἐσὺ Κύριε, θέλω νὰ μὲ ὁδηγήσεις μακριὰ ἀπὸ 

τὶς παγίδες τῶν πειρασμῶν. Καὶ μόνον Ἐσὺ θέλω νὰ μένεις 

κοντά μου πάντοτε, ὅταν παλεύω νὰ βγῶ νικητὴς μέσα ἀπὸ 

τοὺς πειρασμούς μου. Δός μου τὴ βοήθειά Σου, Κύριε, γιὰ νὰ 

σωθῶ ἀπὸ τὶς δοκιμασίες, οἱ ὁποῖες μὲ συνέχουν. Διότι κάθε 

ἀνθρώπινη βοήθεια εἶναι ἀνίκανη νὰ μὲ σώσει. Καὶ 

παραμένει μάταιη καὶ ἄκαρπη. Δός μου τὴ βοήθειά Σου, Κύ-

ριε, καὶ ἐνδυνάμωσέ με γιὰ νὰ ἐκμηδενίσω ὅλους τους πειρα-

σμοὺς ποὺ μὲ θλίβουν, καὶ νὰ δοξάζω τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

Ἀμήν. 
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68. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΘΑΡΤΑ ΚΑΙ 

ΑΧΡΗΣΤΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 60ος  

ύριε, ἄκουσε με προσοχὴ τὴν παράκλησή μου καὶ πρόσε-

ξε τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου. 

 Βρίσκομαι χαμένος μέσα στὰ συστήματα τοῦ πολιτι-

σμοῦ, τῶν εὐκολιῶν καὶ τῶν ἀνέσεων. Κι ἀντὶ νὰ χαίρομαι, ὅ-

λα αὐτὰ μὲ γεμίζουν μὲ ὀκνηρία καὶ ῥαθυμία. Ἐσὺ μὲ στερέ-

ωσες πάνω σὲ γερὲς βάσεις καὶ μὲ ὁδήγησες σὲ ἀσφαλὴ μέρη, 

ἐνῶ ἐγώ θέλω νὰ βρίσκομαι στὰ χαμηλά. Θέλω νὰ κάθομαι 

καὶ νὰ ἀργολογῶ χάνοντας τὸ χρόνο μου σὲ χίλιες δυὸ ἀνού-

σιες καὶ ἄχρηστες ἀσχολίες καὶ θεάματα. 

 Πῶς κατάντησα ἔτσι, Κύριε; Ὅμως δὲν χάνω τὴν ἐλπίδα 

μου σὲ Σένα καὶ Σοῦ φωνάζω δυνατά: Ἔλα, Κύριε, καὶ στά-

σου δίπλα μου ὡς πύργος ἰσχυρός. Ἔλα, Κύριε, γιατὶ ἡ ἄδεια 

ἀπὸ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα ζωή μου εἶναι περικυκλωμένη 

ἀπὸ πάρα πολλοὺς ἐχθρούς. 

 Κράτα με κοντά Σου, Κύριε. Βάλε με νὰ κατοικήσω κι ἐγώ 

ἐκεῖ ποὺ Ἐσὺ κατοικεῖς. Ἀπάλλαξέ με ἀπὸ κάθε φθαρτὴ κι 

ἀνθρώπινη προστασία κι ἔλα νὰ μὲ σκεπάσεις μὲ τὰ φτερά 

Σου. Κι ἔτσι, κάτω ἀπὸ τὴ δική Σου σκέπη, νὰ ζεσταθεῖ καὶ 

νὰ νιώσει ἀσφάλεια ἡ ψυχή μου.  

 Ἔλα, Κύριε, κοντά μου, ὅπως κάνεις πάντα, κι ἄκουσε μὲ 

εὐμένεια τὴν προσευχή μου· δέξου τὰ αἰτήματα τῆς καρδιᾶς 

μου. Κάνε με κληρονόμο τῶν δικῶν Σου ἀγαθῶν καὶ τοποθέ-

τησέ με στὸ χορὸ τῶν ἀγίων, ποὺ νιώθουν τὴ δύναμη τοῦ ἁγί-

ου Ὀνόματός Σου καὶ φοβοῦνται μὴ τὴ χάσουν. 

 Καθημερινά, Κύριε, στρέφομαι σὲ Σένα κι ἔτσι κυλᾶ ὁ 

χρόνος τῆς ζωῆς μου μέσα στὴ σταυρική Σου ἀγάπη καθὼς 

πορεύομαι πρὸς τὴν αἰωνιότητα.  
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 Μεῖνε, Κύριε, κοντά μου ὡς σοφὸς κυβερνήτης καὶ ὁδήγη-

σε Ἐσύ τὴ ζωή μου. Κανείς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν μπορεῖ, 

Κύριε, νὰ μὲ βοηθήσει καὶ νὰ μὲ συμπαρασταθεῖ. Ἀλλὰ κι ἄν 

προσπαθήσει νὰ τὸ κάνει, τότε νιώθει τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν 

ἀνικανότητά του μπροστὰ στὸ δικό Σου ἔλεος καὶ στὴ δική 

Σου ἀγάπη.  

 Ὁ λόγος Σου ὁ ἀληθινός, Κύριε, ἂς ἐμπνέει τὴ ζωή μου. 

Χάριζέ μου χαρὰ καὶ δύναμη νὰ μπορῶ νὰ ψάλλω καὶ νὰ δο-

ξάζω το ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀμήν. 
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69. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 61ος  

όνο σὲ Σένα, Κύριε, θέλω νὰ ὑποτάξω τὴ ζωή μου. Γιατὶ 

μόνο τὰ δικά Σου χέρια μποροῦν νὰ μὲ προστατεύσουν. 

 Ἐπειδὴ μὲ πολλοὺς τρόπους, Κύριε, μοῦ ἔδειξες πὼς 

βρίσκεσαι κοντά μου ὡς σωτήρας καὶ ὑπερασπιστής μου· γι’ 

αὐτὸ δός μου τὴ δύναμη νὰ μὴ μὲ κλονίσουν πλέον οἱ πειρα-

σμοὶ ποὺ θὰ συναντήσω στὸ διάβα τῆς ζωῆς μου.  

 Φύλαξέ με, Κύριε, γιατὶ ὑπάρχουν γύρω μου ἄνθρωποι ποὺ 

ἐπιτίθενται ἐναντίον μου μὲ φονικὴ μανία τόσο μὲ τὰ λόγια 

τους ὅσο καὶ μὲ τὴ συμπεριφορά τους Ὅπου σταθοῦν κι ὅπου 

βρεθοῦν μὲ κατηγοροῦν μὲ μῖσος καὶ κακία· καὶ δὲν ξέρω τὸ 

γιατί. Νομίζουν ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ μὲ γκρεμίσουν στὴ γῆ, 

ὅπως γκρεμίζεται ἕνας ἑτοιμόρροπος τοῖχος ἢ ἕνας φράκτης 

ποὺ τὸν ἔχουν παρασύρει, ἕτοιμος νὰ σωριασθεῖ στὸ ἔδαφος. 

 Ὅμως ἐγὼ ποὺ εἶμαι δικός Σου δοῦλος, Σὲ φωνάζω, σῶσέ 

με. Διαφύλαξε τὴ μεγάλη ἀξία ποὺ μοῦ ἔδωσες ὀνομάζοντάς 

με παιδί Σου. Αὐτοὶ μὲ πλησιάζουν μὲ ὑποκριτικὰ χαμόγελα, 

ποὺ στάζουν πίκρα καὶ κακία. Ἀλλὰ Ἐσὺ μεῖνε κοντά μου γιὰ 

νὰ μὲ σώσεις. Μάθέ με, Κύριε, νὰ ὑπακούω στὸ ἅγιο θέλημά 

Σου, καὶ δίδαξέ με πῶς νὰ περιμένω, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐμπι-

στοσύνη, τὴ λύτρωσή μου ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. 

 Δὲν ψάχνω, Κύριε, ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους οὔτε γιὰ 

προστάτες οὔτε γιὰ σωτῆρες, γιατὶ ξέρω ὅτι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Λυ-

τρωτής μου. Σὲ Σένα ἔχω στηρίξει μὲ πίστη τὴ σωτηρία μου 

καὶ τὴ δόξα μου. Σὲ Σένα στηρίζω ὅλες τὶς ἐλπίδες μου. Γιατὶ 

μόνον Ἐσὺ εἶσαι πραγματικὸς βοηθός.  

 Φώτισε, Κύριε, καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥστε μὲ ἐμπι-

στοσύνη νὰ Σοῦ ἀνοίξουν τὴν καρδιά τους. Σὲ Σένα νὰ ἀ-

κουμπήσουν τὸν πόνο καὶ τὴν θλίψη τους, γιὰ νὰ χαρεῖ ἡ ψυ-

χή τους καὶ νὰ ἔλθει ξανὰ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη τους. 



  

- 149 - 

 Διῶξε, Κύριε ἀπὸ κοντά μου, ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνθρώ-

πους ποὺ ματαιολογοῦν ἢ ποὺ φαντάζουν σπουδαῖοι, ἀλλὰ 

μέσα τους εἶναι κούφιοι. Διῶξε ἀκόμη, Κύριε, τοὺς ἐπιδειξιο-

μανεῖς, τοὺς ψεῦτες καὶ ματαιόδοξους, οἱ ὁποῖοι ἀπατοῦν καὶ 

ἀπατῶνται νομίζοντας ὅτι κάνουν κάτι σπουδαῖο. Ἐμένα δὲ 

μὴ μ’ ἀφήσεις, Κύριε, νὰ ξεγελασθῶ καὶ στηρίξω τὶς ἐλπίδες 

μου στὸν πλοῦτο καὶ στὴν ἁρπαγή. Ἀκόμη κι ὅταν οἱ ἄνθρω-

ποι μὲ ὁδηγήσουν στὴν φτώχεια καὶ μοῦ δείξουν τὸν πλοῦτο 

νὰ τρέχει δίπλα μου σὰν ποτάμι, βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μένει 

ἡ καρδιά μου πάντοτε σὲ Σένα προσκολλημένη. 

 Τὰ λόγια Σου, Κύριε, εἶναι λίγα καὶ σωστά. Μοῦ εἶπες, καὶ 

τὸ ἔχω ἀκούσει πολὺ καλά, ὅτι Ἐσὺ εἶσαι ἡ δύναμη καὶ τὸ ἔ-

λεος καὶ βάσει αὐτῶν θὰ μοῦ ἀποδώσεις ὅ,τι μου ἀξίζει γιὰ ὅ-

σα ἔχω πράξει στὴ ζωή μου. Γι’ αὐτό, Κύριε, φύλαξέ με κάτω 

ἀπὸ τὴ δική Σου ὑπακοή, γιὰ νὰ μὴ ξεγελασθεῖ ἡ ψυχή μου. 

Ἀμήν. 
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70. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 62ος  

ύριε καὶ Θεέ μου, πρωὶ-πρωὶ σηκώνομαι γιὰ νὰ ’ρθω 

κοντά Σου. Γιὰ Σένα διψᾶ ἡ ψυχή μου, σὰν διψασμένο ἐ-

λάφι. Ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα μου γιὰ Σένα σκιρτάει, καθὼς 

ζῶ καὶ πορεύομαι μέσα σ’ ἕναν ἔρημο, ἀδιάφορο καὶ παγωμέ-

νο κόσμο.  

 Μ’ αὐτὴν τὴν δίψα καὶ πεῖνα ἔρχομαι κοντά Σου. Ἐμφανί-

ζομαι μπροστά Σου, γιὰ νὰ λάβω τὴν εὐλογία Σου. Νὰ ἀκού-

σω τὸ θεῖο λόγο Σου καὶ νὰ θαυμάσω τὰ μεγαλεῖα Σου. 

 Τὶ ἄλλο νὰ ἀναζητήσω στὴ ζωή μου, Κύριε, ἐκτὸς ἀπὸ Σέ-

να, ἀφοῦ Ἐσὺ δημιούργησες τὰ πάντα καὶ εἶσαι πάνω κι πέρα 

ἀπ’ ὅλα, ἀλλὰ καὶ πάντα μέσα στὴ ζωή μου; 

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε μέρα-νύχτα νὰ Σὲ δοξολογῶ, καὶ 

μόνο σὲ Σένα νὰ ἁπλώνω τὰ χέρια μου γιὰ νὰ λαμβάνω δύνα-

μη ἀπὸ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Ἐμπλούτισε, Κύριε, τὴ ζωή μου μὲ τὴ χαρὰ τῆς προσευ-

χῆς. Γέμισε τὸ στόμα μου μὲ τὰ λόγια τῆς εὐχῆς γιὰ νὰ χα-

ροῦν τὰ χείλη μου καὶ νὰ εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή μου.  

 Ὅταν κοιμᾶμαι κι ὅταν ξυπνῶ, Ἐσένα θέλω νὰ ὑμνῶ. Γίνε, 

λοιπόν, προστάτης καὶ βοηθός μου. Κρύψε με κάτω ἀπὸ τὰ 

φτερά Σου. Γέμισε τὴ ζωή μου μ’ εὐφροσύνη. Κάνε με νὰ 

τρέχω κοντά Σου. Καὶ βάλε τὸ δεξί Σου χέρι νὰ μ’ ἁρπάξει ἀ-

πὸ τοὺς ἐχθρούς μου, ποὺ μάταια θὰ ψάχνουν νὰ μὲ βροῦν, 

γιὰ νὰ μὲ καταστρέψουν. 

 Καὶ τότε ἐγώ, ποὺ εἶμαι παιδί Σου, θὰ χαίρομαι βαθιά. Θὰ 

ἀγάλλεται ἡ ψυχή μου, ποὺ θὰ ἔχουν χαθεῖ οἱ ἐχθροί μου, καὶ 

ἔτσι θὰ μπορῶ νὰ ψάλλω καὶ νὰ ὑμνολογῶ τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου. Ἀμήν. 
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71. ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 63ος  

ύριε, τώρα ποὺ προσεύχομαι σὲ Σένα, δέξου τὴν προσευ-

χή μου καὶ ἐλευθέρωσε τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ 

τὶς φοβίες μου. 

 Σκέπασέ με καὶ προστάτευσέ με ἀπὸ τὶς φαντασίες μου καὶ 

τὶς χίλιες δυὸ φοβίες ποὺ ἔρχονται ὕπουλα καὶ δημιουργοῦν 

συστηματικὰ θλίψη στὴν ψυχή μου.  

 Ὅλοι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ μὲ ἀπειλοῦν σὰν μεγάλο μαχαῖρι. 

Μὲ τρομάζουν καὶ μὲ ἐκφοβίζουν. Δημιουργοῦν στὴν ψυχή 

μου μεγάλη ταραχή. 

 Αἰσθάνομαι ὅτι ἔρχονται σὲ ἀνυποψίαστο χρόνο καὶ μὲ 

προκαλοῦν νὰ τοὺς προσέξω καὶ νὰ κάνω διάλογο μαζί τους. 

 Ὅλες αὐτὲς οἱ φοβίες μου καὶ οἱ ἀνυπόστατοι ὑποθετικοὶ 

συλλογισμοί μου, ἔρχονται μὲ λογικὰ καὶ ἀληθοφανῆ ἐπιχει-

ρήματα σκοπεύοντας νὰ παγιδεύσουν τὴν σκέψη μου σὲ 

ἀνούσιους φοβικοὺς συλλογισμούς. 

 Οἱ φοβίες μου ἐπινοοῦν χίλιους δυὸ τρόπους γιὰ τὸ κατα-

χθόνιο ἔργο τους. Νομίζω ὅτι ἔχουν ἐξαντλήσει κάθε μέθοδο 

γιὰ νὰ προκαλοῦν τὴν σκέψη μου καὶ νὰ τὴν ὁδηγοῦν σὲ 

λανθασμένα συμπεράσματα. Κι αὐτὴ ἀκόμη τὴν καρδιά μου 

τὴν συμπαρασύρουν στὸ νὰ ταράσσεται φοβούμενη γιὰ 

ὑποτιθέμενα κακὰ ποὺ θὰ μοῦ συμβοῦν.  

 Ὅμως, Κύριε, δῶσε δύναμη στὴ σκέψη μου νὰ ξεφύγει 

ἀπὸ τέτοιους ἄτοπους συλλογισμούς. Θεράπευσε μὲ τὸν τρό-

πο ποὺ Ἐσὺ ξέρεις τὶς φοβίες μου. Βάλε κοντά μου, ἂν Ἐσὺ 

τὸ κρίνεις, ἕνα σωστό, συνετό, θεράποντα ἰατρὸ γιὰ νὰ μὲ 

βοηθᾶ μὲ μιὰ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ Ἐσὺ θὰ τοῦ ὑποδείξεις. 

 Ὄχι, Κύριε, δὲν θέλω νὰ γίνεται τὸ θέλημα τῶν ἀνοήτων 

συλλογισμῶν μου, ἀλλὰ τὸ θέλημά Σου. Ἐνδυνάμωσέ με, μὲ 

τοὺς δικούς Σου καλοὺς λογισμοὺς καὶ κάνε κάθε ἄλλος λογι-
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σμὸς νὰ ἀτονήσει, νὰ παραλύσει καὶ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν σκέψη 

μου. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὶς φοβίες μου 

καὶ ἔτσι νὰ χαροῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ μὲ τόση ἀγάπη φροντί-

ζουν διασφαλίζοντας τὴ ζωή μου ἀπὸ τοὺς ἄτοπους συλλογι-

σμούς μου. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, καὶ τότε κάθε δίκαιος ἄνθρωπος, βλέ-

ποντας τὶς λυτρωτικές Σου ἐπεμβάσεις στὴ ζωή μου, θὰ εὐ-

φρανθεῖ καὶ θὰ στηρίξει περισσότερο τὴν ἐλπίδα του σὲ Σένα. 

Ἀμήν. 
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72. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 64ος  

ὲ Σένα, Κύριε, πρέπει κάθε ἄνθρωπος νὰ στηρίζει τὴν 

ἐλπίδα τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ σὲ Σένα προσέρχο-

μαι ἐξασθενημένος καὶ ἐξουθενωμένος ὅπως εἶμαι, καὶ 

προσεύχομαι. Σὲ παρακαλῶ ἄκουσε τὴν προσευχή μου. 

 Σίγουρα, Κύριε, πολλὲς καὶ διάφορες ἀνομίες μὲ λόγια καὶ 

μὲ ἔργα ὑπερίσχυσαν καὶ ὑποδούλωσαν τὴ θέλησή μου, καὶ ἔ-

τσι ἁμάρτησα ἐνώπιόν Σου. Σὺ ὅμως, Κύριε, θέλω νὰ φανεῖς 

ἐλεήμων στὶς ἁμαρτίες μου καὶ νὰ μὲ συγχωρήσεις. 

 Τρισευτυχισμένος εἶναι ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον Σὺ ἐξέλεξες 

καὶ μὲ στοργὴ πῆρες κοντά Σου. Αὐτὸς θὰ μένει διαρκῶς εὐ-

τυχισμένος μέσα στὴ δική Σου θεία Χάρη. Σὲ παρακαλῶ, Κύ-

ριε, ἀξίωσέ με, ὥστε νὰ ἀπολαύσω κι ἐγὼ αὐτὴ τὴ δωρεά 

Σου, γιὰ νὰ χορτάσω ἀπὸ τὰ πλούσια ἀγαθά Σου. Ἅγιο εἶναι 

καὶ ἱερὸ τὸ σκήνωμα τῆς θείας δόξης Σου κι ἀξιοθαύμαστη ἡ 

θεία παρουσία Σου μὲ τὰ πλούσια ἔργα τῆς δικαιοσύνης Σου.  

 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν προσευχή μου. Σωτήρα μου καὶ Λυ-

τρωτή μου. Κάνε δεκτὰ τὰ αἰτήματά μου, Ἐσὺ, ποὺ εἶσαι ἡ 

ἐλπίδα ὅλων τῶν ἀνθρώπων μέχρι τὰ πέρατα τῆς γῆς. Σύ, ὁ ὁ-

ποῖος στερεώνεις μὲ τὴν τεράστια δύναμή Σου τὰ βουνά. Σὺ, 

ὁ ὁποῖος εἶσαι περιζωσμένος μὲ ἄπειρη ἐξουσία. Σύ, ὁ ὁποῖος 

ἀναταράσσεις τὴ θάλασσα καθ’ ὅλον τὸ πλάτος καὶ βάθος της 

καὶ προκαλεῖς τὴ βοὴ τῶν κυμάτων της. Ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς 

μεγαλειώδεις ἐκδηλώσεις τῆς δυνάμεώς Σου θὰ καταπλαγοῦν 

καὶ θὰ ταραχθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν Σὲ πιστεύουν. Ἀπὸ τὰ 

ἀξιοθαύμαστα ἔργα Σου θὰ τρομάξουν οἱ ἄνθρωποι ὅλου του 

κόσμου. Ὅμως τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ Σὲ ἀγαποῦν καὶ 

τρέχουν κοντά Σου θὰ τέρψεις. Θὰ τοὺς γοητεύσεις μὲ μιὰ ὄ-
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μορφη ἀνατολή, μὲ ἕνα φανταστικὸ λυκαυγές, μ’ ἕνα ὀνειρε-

μένο ἡλιοβασίλεμα καθὼς θὰ τελειώνει ἡ ἡμέρα. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε. Δὲς τὸν κόπο καὶ τὸ μόχθο μὲ τὸν ὁ-

ποῖο καλλιεργῶ τὴ γῆ κι ἔλα νὰ μὲ ἐπισκεφτεῖς μὲ μιὰ εὐεργε-

τικὴ βροχὴ στὰ χωράφια μου. Ῥῖξε ἄφθονο νερὸ καὶ μέθυσέ 

τα. Βρέξε πολύ, γιὰ νὰ πλημμυρίσουν μὲ πλούσια καρποφο-

ρία. Γέμισε τὰ ποτάμια καὶ τὶς λίμνες μὲ νερά. Ἔλα Ἐσύ, κι 

ἑτοίμασε στὸ σπιτικό μας μιὰ πλούσια τράπεζα γεμάτη ἀπὸ 

τὰ ἀγαθά Σου. Καὶ δίδαξε καὶ σὲ μένα νὰ γίνομαι φιλάνθρω-

πος κι ἐλεήμων πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ ἐνδεεῖς συνανθρώπους 

μου.  

 Πότισε, Κύριε, ἀκόμη καὶ τὰ αὐλάκια τῆς γῆς μὲ τὰ πλού-

σια νερὰ τῆς βροχῆς. Πλήθυνε τὰ γεννήματα καὶ τοὺς καρ-

ποὺς της. Στεῖλλε στὰ χωράφια μου ἁπαλὸ καὶ ἤρεμο ψιλό-

βροχο καὶ τότε θὰ εὐφρανθεῖ ἡ καρδιά μου, γιατὶ θὰ πλημμυ-

ρίσουν τὰ χωράφια μου ἀπὸ βλάστηση.  

 Ἔλα, Κύριε, νὰ εὐλογήσεις ὅλη τὴν χρονιὰ καὶ κάνε ὅλους 

τοὺς μῆνες τοῦ ἔτους εὐλογημένους μὲ τὰ ἀγαθά Σου. Χαρο-

ποίησε τὶς καρδιές μας μὲ τὸ νὰ βλέπουμε τὴν εὐφορία τῶν 

χωραφιῶν, ποὺ γίνεται χάρη στὴ δική Σου θεία ἐπέμβαση καὶ 

νὰ ἀναπαυόμαστε βλέποντας ὅτι δὲν πᾶνε οἱ κόποι μας χαμένοι.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ προσέρχομαι κάθε Κυριακὴ στὸν ἱ-

ερὸ Ναό Σου, καὶ τότε κι αὐτὰ τὰ ἔρημα βουνὰ καὶ ξεροβού-

νια θὰ παρουσιάσουν πλούσια βλάστηση. Θὰ εἶναι ὅλα ντυ-

μένα μ’ ἕνα καταπράσινο πέπλο ποὺ θὰ σκορπᾶ στὸ ἀνθρώπι-

νο μάτι τὴν ἀγαλλίαση μὲσα ἀπὸ ἕνα ὄμορφο τοπίο.  

 Ἔλα, Κύριε, στὴ ζωή μου, καὶ τότε κι αὐτὰ τὰ πρόβατά 

μου καὶ τὰ κατσίκια μου, χορτασμένα ἀπὸ τὴν πλούσια βο-

σκὴ στοὺς κάμπους καὶ στὶς πλαγιὲς τῶν βουνῶν, θὰ ντυθοῦν 

μὲ νέο καὶ πλούσιο μαλλί. 

 Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, κι ἐμένα τὸν ἀγρότη κι ἔλα μα-

ζί μου στὶς δύσκολες καὶ σκληρὲς ἐργασίες μου· καὶ Σοῦ ὑπό-
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σχομαι ὅτι κι ἐγὼ θὰ ἔρχομαι κάθε Κυριακὴ στὸν ἱερὸ Ναό 

Σου. Τότε σίγουρα τὰ χωράφια θὰ παράγουν ἄφθονο σιτάρι 

καὶ τὰ ζῷα θὰ εἶναι γερὰ καὶ γαλακτοφόρα. Οἱ ζημιὲς στὰ ἐρ-

γαλεῖα καὶ στὰ κτήματα θὰ λιγοστέψουν. Κι ἐγώ, μαζὶ μὲ ὅλο 

τὸ βιός μου, θὰ κραυγάζω καὶ θὰ ὑμνολογῶ Ἐσένα, Κύριε, 

τὸν προστάτη καὶ βοηθό τῆς ζωῆς μου. Ἀμήν. 
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73. ΓΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 65ος  

αὶ ἂν ὅλος ὁ κόσμος σωπάσει, Κύριε, ἐγὼ θὰ ἀλαλάζω μὲ 

ἐνθουσιασμὸ καὶ θὰ ψάλλω ὑμνολογώντας τὸ ἅγιο καὶ 

θαυμαστὸ Ὄνομά Σου. 

 Κύριε, πόσο θαυμαστὰ καὶ φοβερὰ εἶναι ὅλα ὅσα κάνεις 

γιὰ νὰ μᾶς σώσεις! Μπροστὰ στὶς δικές Σου θαυμαστὲς ἐνέρ-

γειες γιὰ τὴ σωτηρία μας, ἐμφανίζονται ἀνίκανες καὶ ψεύτικες 

ὅλες οἱ δυνάμεις ποὺ μᾶς ὑπόσχονται οἱ ἄνθρωποι. 

 Κι ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς δὲν θέλουν, Κύριε, νὰ Σὲ 

τιμήσουν, ἐγὼ μόνο Ἐσένα θὰ προσκυνῶ καὶ θὰ δοξολογῶ, 

γιατὶ εἶσαι ὁ μόνος παντοδύναμος Θεός. Βλέπω τὰ θαυμαστά 

Σου ἔργα καὶ τὸ πόσο φοβερὸς καὶ ἄφθαστος Θεὸς εἶσαι, τό-

σο ποὺ κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ ὅσα Ἐσὺ 

κάνεις γιὰ τὴν σωτηρία μας. 

 Σ’ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ ἔρχεσαι καὶ γαληνεύεις τὴν τα-

ραγμένη μου ζωὴ κι ἔτσι μπορῶ καὶ ξεπερνῶ τὶς δυσκολίες. 

Αὐτὲς οἱ ἐπεμβάσεις Σου, Κύριε, πόση χαρὰ μὲ γεμίζουν! Μὴ 

πάψεις, Κύριε, νὰ ἐπιστατεῖς τὴ ζωή μου. Θέλω νὰ μ’ ἔχεις 

πάντοτε κάτω ἀπὸ τὰ μάτια Σου. Μὴ μ’ ἀφήσεις νὰ Σὲ πικρά-

νω μὲ τὶς ἀπιστίες μου ἢ μὲ τὰ ὑλόφρονα συναισθήματά μου. 

 Γι’ αὐτὸ πάντοτε θὰ Σὲ ἐπικαλοῦμαι μὲ ὕμνους δοξολογίας 

γνωρίζοντας ὅτι πάντοτε ἀκοῦς τὶς προσευχὲς τῶν παιδιῶν 

Σου. Ἐσύ, Κύριε, ποὺ λύτρωσες ἐμένα καὶ τὴν οἰκογένειά 

μου ἀπὸ θανάσιμο κίνδυνο καὶ καταστροφή, μεῖνε πάντοτε 

μαζὶ μας γιὰ νὰ μὴ μπεῖ ξανὰ σὲ κίνδυνο ἡ ζωή μας. Μᾶς ἔβα-

λες, Κύριε, σὲ μεγάλο πειρασμὸ καὶ δοκιμασία. Μᾶς ἔρριψες 

στὸ καμίνι τῆς φωτιᾶς, τοῦ πόνου καὶ τῶν θλίψεων, ἀλλὰ αὐ-

τὸ ἔγινε τελικὰ ἡ εὐκαιρία νὰ καθαρισθοῦμε καὶ νὰ λάμψουμε 

ὅπως τὸ ἀσῆμι στὴ φωτιά. Ἐπέτρεψες, Κύριε, νὰ πέσουμε 

στὴν παγίδα τῶν πειρασμῶν καὶ φόρτωσες στὴν πλάτη μας ἕ-
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να βαρὺ φορτίο ἀπὸ θλίψεις. Ἄφησες κάποιους ἀνθρώπους 

ποὺ δὲν συμπαθοῦν τὴν οἰκογένειά μας, νὰ μᾶς ἀνέβουν στὸ 

κεφάλι. Μᾶς κακοποίησαν τόσο πολύ, ποὺ εἶναι ὡς νὰ μᾶς 

πέρασαν ἀπὸ τὴ φωτιὰ γιὰ νὰ καοῦμε κι ἀπὸ νερὰ γιὰ νὰ πνι-

γοῦμε. Ἀλλὰ τελικὰ βλέπω ὅτι ὅταν εἶσαι Ἐσὺ κοντά μας, καὶ 

οἱ πειρασμοὶ καταλήγουν σὲ μεγάλη ὠφέλεια καὶ χαρά ποὺ ἀ-

νακουφίζει τὴν ψυχή μου. 

 Σ’ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ μὲ ἔβγαλες ἀπὸ τοὺς κινδύνους. 

Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὸ χρέος μου ἀπέναντί Σου. Θὰ ἔρχομαι 

πάντοτε στὸν ἱερὸ Ναό Σου, γιὰ νὰ Σοῦ λέω τὸ εὐχαριστῶ 

μου, μὲ τὴ συμμετοχή μου στὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησί-

ας μας. Ναί, Κύριε, ὅσα τὰ πικραμένα χείλη μου μισάνοικτα 

Σοῦ ἔταξαν κι ὅσα εἶπε καὶ ὑποσχέθηκε τὸ στόμα μου κατὰ 

τὸ διάστημα τῶν θλίψεών μου, ὅλα θὰ Σοῦ τὰ προσφέρω. Ἀ-

κόμη κι ὅσα ποθεῖ ἡ ψυχή μου. Σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ διαλαλῶ 

τὸ θαῦμα ποὺ μοῦ συνέβη σῲζοντας τὴ ζωή μου ἀπὸ θανατη-

φόρους κινδύνους. 

 Κύριε, δὲν θέλω νὰ ἀνοίγω τὸ στόμα μου καὶ νὰ Σὲ παρα-

καλῶ μόνον ὅταν κινδυνεύω ἢ ὅταν σ’ ἔχω ἀνάγκη, ἀλλὰ 

πάντοτε νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ. Βοήθησέ με, Κύριε, 

νὰ μὴ γίνομαι ἀχάριστος καὶ ποτὲ νὰ μὴ ξεχνῶ τὶς εὐεργεσίες 

Σου. Ἐσὺ πάντοτε ἀκοῦς τὶς προσευχές μου καὶ πάντοτε μὲ 

προσέχεις. Ποτὲ δὲν περιφρόνησες τὴν προσευχή μου καὶ πο-

τὲ δὲν ἔδιωξες μακριὰ ἀπὸ μένα τὸ ἔλεός Σου. Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ 

μὲ ὕμνους καὶ ψαλμοὺς θὰ ὑμνῶ πάντοτε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

Ἀμήν. 
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74. ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 

ΧΡΙΣΤΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 66ος (Α΄ ΕΥΧΗ)  

υπήσου μας, Κύριε, γιατὶ χανόμαστε κάτω ἀπὸ τὸ βάρος 

τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἔλα, κοντά μας, Κύριε, καὶ δεῖξε καὶ 

πάλι σ’ ὅλη τὴν οἰκογένειά μου τὴν θεία Σου εὐσπλαχνία. 

Ἔλα, Κύριε, νὰ δοῦμε τὸ γεμάτο καλοσύνη πρόσωπό Σου καὶ 

νὰ χαρεῖ ἡ ψυχή μας. 

 Ἔλα, Κύριε, γιατὶ χανόμαστε στοὺς δρόμους τῆς ἀπάτης. 

Βγάλε μας, ἀπὸ τὸ χάος τῶν ἀνθρωπίνων ἠλεκτρονικῶν συ-

στημάτων. Λύτρωσέ μας ἀπὸ τὰ καλέσματα τῆς φθορᾶς καὶ 

τῆς ἐφήμερης ἡδονῆς, καὶ τότε κι ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά μου θὰ 

μάθουμε ὅτι κοντά Σου ἔχουμε πιὸ πολλὲς κι ἀληθινὲς ἀπο-

λαύσεις νὰ γευθοῦμε. 

 Μακάρι, Κύριε, τὸ ἴδιο νὰ νιώσουμε ὅλοι μέσα στὸ σπιτι-

κό μου καὶ νὰ ἔλθουμε κοντά Σου, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὶς ἀπά-

τες τοῦ διαβόλου. Κι ἔτσι ὅλοι μαζὶ νὰ Σὲ δοξολογήσουμε, 

γιατὶ Ἐσένα ἔχουμε μοναδικὸ κυβερνήτη στὴ ζωή μας, ποὺ 

μᾶς ὁδηγεῖ μακριὰ ἀπὸ τὴν καταστροφή. 

 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν προσευχή μου καὶ βοήθησε, ὥστε ὅλη 

μου ἡ οἰκογένεια νὰ ζεῖ κάτω ἀπὸ τὸ δικό Σου φόβο καὶ τὴ δι-

κή Σου εὐλογία δοξολογώντας τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Εὐλόγησέ μας, Κύριε, καὶ φέρε ὅλη μου τὴν οἰκογένεια 

κοντά Σου. Στήριξέ μας, ὥστε νὰ μὴ λείψουν ποτὲ τὰ ἀγαθά 

Σου ἀπὸ τὸ σπιτικό μας. 

 Ἔλα, Κύριε, εὐλόγησε τὴν οἰκογένειά μου. Κράτα μας 

κοντά Σου. Ὁδήγησέ μας σὲ δρόμους σωτηρίας, ὥστε μ’ ἕνα 

στόμα ὅλοι μαζὶ πάντοτε νὰ Σὲ δοξολογοῦμε. Ἀμήν. 
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75. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΟΙ 

ΣΥΖΥΓΟΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 66ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, Σὲ προσκυνῶ, Σὲ Εὐχαριστῶ καὶ Σὲ δοξολογῶ, γιὰ 

ὅλα ὅσα προσφέρει σὲ μένα τὸν ἁμαρτωλὸ ἡ ἀγάπη Σου. 

 Σὲ δοξολογῶ Κύριε, γιατὶ μοῦ χάρισες γερή, καλὴ κι 

εὐλογημένη οἰκογένεια. Γιατὶ τὴν προστατεύεις ἀπὸ κινδύ-

νους, βασκανίες καὶ πειρασμούς. Στὶς δύσκολες ὧρες Ἐσὺ 

τὴν κρατᾶς γερὰ στὴν ἀγκαλιά Σου μέχρι νὰ φύγει ὁ πειρα-

σμός. Ἐσὺ γεμίζεις τὰ πάντα γύρω μου μὲ τὸ χαμόγελο τῆς 

ἐλπίδας καὶ τῆς χαρᾶς. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, καὶ Σὲ ὑμνῶ, ποὺ ἀκοῦς τὶς προσευ-

χές μου καὶ τὶς κραυγὲς τῆς καρδιᾶς μου. Ποὺ ἀκοῦς τοὺς 

στεναγμοὺς τῆς ψυχῆς μου καὶ βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου. 

 Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, ποὺ δὲν μὲ ἀφήνεις μόνο νὰ παλεύω 

καὶ νὰ προσπαθῶ. Δὲν μὲ ἀφήνεις μόνο νὰ περιπλανιέμαι στὶς 

ἀπάτες τῆς κοσμικῆς ζωῆς.  

 Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ μοῦ στέλνεις πάντοτε κοντά μου φύ-

λακα ἄγγελο καὶ ὁδηγό. Ποὺ μὲ παιδαγωγεῖς μὲ τόση φροντί-

δα καὶ ἀγάπη. Ποὺ σηκώνεις τὸ βάρος τῶν θλίψεων καὶ δὲν 

μὲ ἀφήνεις νὰ ἀπογοητευθῶ ἀπὸ τοὺς πόνους καὶ τοὺς κό-

πους τῆς ζωῆς. 

 Ἂς εἶναι πάντοτε δοξασμένο τὸ Ὄνομά Σου, γιὰ ὅσα στὴ 

ζωὴ αὐτὴ μοῦ δίδεις. Ποὺ μὲ βοηθᾶς νὰ δαμάζω τὸ χαρακτή-

ρα μου. Ποὺ μὲ στηρίζεις, γιὰ νὰ γλυτώνω ἀπὸ τὰ νύχια τῆς 

καταστροφῆς. Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, γιὰ ὅλα ὅσα ἔγιναν ἀφορ-

μὴ νὰ διδαχθῶ τὴν ἀρετή. Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ Σὲ γνώρισα καὶ 

Σὲ ἀγάπησα. Γιατὶ μὲ παρηγορεῖς ἀκούγοντας τὴν προσευχή 

μου. Γιατὶ μὲ καταλαβαίνεις. Μὲ βοηθᾶς. Μὲ προστατεύεις 

καὶ βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου. 
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 Γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ γιὰ ἄλλα πολλὰ ποὺ ἔκανες, κάνεις καὶ 

θὰ κάνεις-γιὰ μένα, τὸ σύζυγό μου καὶ τὰ παιδιά μου-Σὲ εὐ-

χαριστῶ, Σὲ δοξολογῶ, Σὲ ὑμνῶ καὶ Σὲ εὐλογῶ μὲ ὅλη τὴν 

καρδιά. Ἂς εἶσαι πάντοτε κοντά μου γιὰ νὰ ἐφαρμόζω στὴ 

ζωή μου τὸ δικό Σου θέλημα καὶ τὴ δική Σου ἐπιθυμία. Γιὰ 

νὰ εἶμαι πάντοτε παιδὶ δικό Σου, κι Ἐσὺ Πατέρας, ὁδηγὸς καὶ 

βοηθός μου. Ἀμήν. 
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76. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ 

ΑΓΑΠΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 66ος (Γ΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, μὲ τόση ἀγάπη, στοργὴ καὶ φροντίδα ἔπλασες τὸν 

ἄνθρωπο καὶ τὸν ἔβαλες νὰ κατοικεῖ στὴν πιὸ ὄμορφη 

γωνιὰ τῆς γῆς, τὸν Παράδεισο. Ἀκόμη ἔδωσες τὴν εὐλο-

γία Σου γιὰ νὰ φέρουμε ἀπογόνους καὶ νὰ εὐτυχήσουμε πάνω 

στὴ γῆ. 

 Ὅμως ἐμεῖς δὲν Σὲ ἀγαπήσαμε ὅσο θὰ ἔπρεπε, δὲν Σὲ 

ἀκούσαμε καὶ δὲν πράξαμε τὸ θέλημά Σου, ἀλλὰ τὸ θέλημα 

τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος κατάφερε νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὸν 

εὐλογημένο Παράδεισο. 

 Ὅμως ἡ μεγάλη Σου ἀγάπη Σὲ ἔφερε κοντά μας μὲ τὴ Θε-

ανθρώπινη μορφή Σου, ὅταν γεννήθηκες ἀπὸ τὴν Ὑπεραγία 

Θεοτόκο. Τὴν Ἁγνὴ Παρθένο Μαρία. 

 Κι ἐμεῖς, Κύριε, σὲ μία οἰκογένεια γεννηθήκαμε καὶ μεγα-

λώσαμε μέχρι ποὺ δημιουργήσαμε τὴ δική μας οἰκογένεια. 

Αὐτή, τὴν πρώτη μας ἀγάπη Ἐσὺ, Κύριε, εὐλόγησες μὲ τὸ 

μυστήριο τοῦ γάμου. Ἐσὺ, Κύριε, μέσα ἀπὸ τή δικὴ μας συ-

ζυγικὴ σχέση, ἔπλασες καὶ μᾶς χάρισες γερὰ κι ὡραῖα παιδιά. 

 Ὅμως εἴμαστε ἄνθρωποι μὲ ἀδυναμίες, ἐλαττώματα καὶ 

πάθη. Εἴμαστε ἄνθρωποι, ποὺ ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ μὲ πει-

ρασμούς, ἀπάτες καὶ κακίες. Εἴμαστε ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί, 

ἀλλὰ δικά Σου παιδιά. Σὲ Σένα καταφεύγουμε σὲ λύπες καὶ 

χαρές. Ἀπὸ Σένα ζητοῦμε τὴν ὑγεία, τὸ φωτισμό, τὴ σύνεση 

καὶ τὴ δύναμη γιὰ νὰ προκόβουμε στὴ ζωή. Γιὰ νὰ γνωρίζου-

με τὸ θέλημά Σου, νὰ Σὲ ἀγαποῦμε καὶ νὰ ἐρχόμαστε κοντά 

Σου. Φύλαξε, Κύριε, αὐτὴ τὴν πρώτη μας ἀγάπη καὶ στόλιζέ 

την μὲ τὴν στοργή Σου. 

 Παιδαγώγησε Κύριε, καὶ τὰ παιδιά. Μάθε καὶ σὲ μᾶς τὴ 

δική Σου παιδαγωγία. Φώτισέ τα, Κύριε, νὰ γίνουν χρήσιμοι 
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πολῖτες καὶ ἄξια παιδιά Σου, ποὺ θὰ προσφέρουν καὶ σὲ μᾶς 

χαρὲς καὶ εἰρήνη. 

 Κύριε, πληγώνομαι ὅταν δὲν μὲ ὑπολογίζουν. Πικραίνο-

μαι, ὅταν δὲν μὲ ἀναγνωρίζουν. Θλίβομαι, ὅταν μὲ ὑποτι-

μοῦν. Ἀλλὰ ἐλπίζω ὅμως στὴ δική Σου ἀγάπη. Καὶ περιμένω 

μὲ καρτερία πότε θὰ περάσουν οἱ πειρασμοὶ κι οἱ καταιγίδες, 

γιὰ νὰ ἀνατείλει ξανά, μετὰ τὴ μπόρα, τὸ δικό Σου φῶς ποὺ 

θὰ φωτίζει τὶς καρδιὲς ὅλων μας. 

 Τέλος ἔλα καὶ σὲ μένα, Κύριε, ποὺ ἀναζητῶ νύκτα καὶ 

ἡμέρα τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Μάθε με νὰ ὑπηρετῶ τὶς ἀνάγκες 

τῆς οἰκογένειάς μου μὲ ὑπομονὴ καὶ μὲ ἀνοχὴ στὰ λάθη τῶν 

ἄλλων. Νὰ ἔχω στοργικὴ καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη, ποὺ ξέρει νὰ 

πληγώνεται καὶ συγχρόνως νὰ χαμογελᾶ. 

 Βάλε τὰ παιδιά μας, Κύριε, κάτω ἀπὸ τὴν προστατευτική 

Σου ἀσπίδα. Βάλε μας κάτω ἀπὸ τὰ φτερὰ τῆς ἀγάπης, τῆς 

εἰρήνης καὶ τῆς εὐτυχίας Σου. Χάρισε σὲ μᾶς καὶ στὰ παιδιά 

μας ὑγεία, μακροημέρευση, ταπείνωση, σοφία καὶ σύνεση. 

 Στεῖλλε μας φύλακα ἄγγελο, ποὺ θὰ μᾶς καθοδηγεῖ στὸ 

δρόμο τῆς ζωῆς μας. 

 Στόλισε τὶς καρδιές μας μὲ ὑπομονή, γιὰ νὰ ζοῦμε ἑνωμέ-

νοι κι ἀγαπημένοι ἀπολαμβάνοντας τὰ ἐπίγεια ἀγαθά Σου. 

Γιὰ νὰ ζοῦμε μὲ στόχο τὴν κατάκτηση τῆς αἰωνίου Βασιλείας 

Σου· ὥστε κι ἐκεῖ νὰ χαροῦμε ὅλα τὰ δῶρα ποὺ ἡ ἀγάπη Σου 

μᾶς χαρίζει, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Πανάγνου Μητρός Σου καὶ 

πάντων τῶν ἁγίων Σου. Ἀμήν. 
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77. ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 67ος,1-19 

ῶς νὰ ζήσουμε, Κύριε, χωρὶς Ἐσένα; Οἱ ἁμαρτίες μας, ἔ-

χουν νεκρώσει τὴν παρουσία Σου στὴν οἰκογένειά μας 

καὶ πορευόμεθα μόνοι στὴ ζωή μας. Δὲς τὴν μετάνοιά 

μας, Κύριε, κι ἔλα νὰ ἀναστηθεῖς καὶ πάλι στὸ σπιτικό μας. 

Καὶ τότε θὰ τραποῦν σὲ φυγὴ ὅλοι ὅσοι ἀντιστρατεύονται τὴν 

εὐτυχία μας.  

  Ὅπως ἐξαφανίζεται καὶ διαλύεται ὁ καπνός, ἔτσι θὰ ἐξα-

φανισθοῦν καὶ αὐτοί. Ὅπως διαλύεται τὸ κερὶ στὴ φωτιά, ἔ-

τσι θὰ ἐξολοθρευθοῦν σὰν βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πα-

ρουσία τοῦ προσώπου Σου, ὅσοι πλησιάζουν μὲ ἁμαρτωλὲς 

διαθέσεις.  

 Κι ἐμεῖς τότε, ὅταν Σὲ συναντήσουμε, θὰ χαροῦμε καὶ θὰ 

πλημμυρίσουμε ἀπὸ ἀγαλλίαση καὶ θὰ ἀπολαύσουμε τὰ δῶρα 

τῶν θείων χαρισμάτων Σου.  

 Σὲ περιμένουμε, Κύριε, νὰ ἀναστηθεῖς μέσα στὶς καρδιές 

μας καὶ νὰ ἔλθεις κοντά μας. Σοῦ ἔχουμε ἑτοιμάσει τὸν δρόμο 

μὲ τὴ μετάνοιά μας. Ἐσένα περιμένουμε μὲ χαρά, τὸ νικητὴ 

τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. 

 Οἱ ἐχθροὶ τῆς εὐτυχίας μας νομίζουν ὅτι ἀγωνιζόμαστε χω-

ρὶς κανεὶς νὰ μᾶς προστατεύει. Νομίζουν ὅτι ἡ ἀποξένωσή 

μας ἀπὸ τὸν κόσμο θὰ κάνει ἀστήρικτη τὴ ζωή μας· κι ὅμως 

σὰν ἔλθεις Ἐσὺ κοντά μας, τότε ὅλοι θὰ τρομάξουν μὲ τὴν 

προστασία ποὺ θὰ μᾶς προσφέρεις. 

 Ἔλα, Κύριε, κοντά μας. Στήριξε τὸ σπιτικό μας. Χάρισε 

στὴν οἰκογένειά μας τὸ στήριγμά Σου. Δὲν θέλουμε, Κύριε, ἡ 

ψεύτικη εὐτυχία τῶν κοσμικῶν ἀνέσεων νὰ ἐξαπατᾶ τὴ ζωή 

μας. Βγάλε μας ἀπὸ τὴ νέκρωση τῶν ἡδονῶν. Πλημμύρισέ 

μας μὲ τὴ δική Σου γαλήνη. 
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 Πόσο ὄμορφο εἶναι, Κύριε, ὅταν ἡ οἰκογένειά μας πορεύε-

ται κάθε Κυριακὴ στὸν ἱερὸ Ναό Σου, γιὰ νὰ Σὲ συναντήσει. 

 Ἐκεῖ γεμίζει ἡ ψυχή μας μὲ τὰ ἀγαθά Σου. Ἐκεῖ γινόμαστε 

σύναιμοι καὶ σύσσωμοι Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἀκουμπᾶ ἡ πονεμένη 

μας ζωή. Ἐκεῖ νιώθουμε πλούσιοι μέσα στὴ δική Σου ἀγάπη. 

Ἐκεῖ γεμίζει ἡ καρδιά μας μὲ εἰρήνη καὶ μὲ τὶς πλούσιες δω-

ρεὲς τῆς θείας παρουσίας Σου. Ἐκεῖ ὁ θεῖος λόγος Σου μᾶς 

συμβουλεύει, μᾶς διδάσκει, μᾶς ἐνδυναμώνει μὲ τὸ χαρούμε-

νο μήνυμα τῆς σωτηρίας μας. Ἐκεῖ, Ἐσύ, ὁ μεγάλος κατακτη-

τὴς καὶ νικητὴς τῶν πειρασμῶν, μᾶς μοιράζεις τὶς εὐλογίες 

Σου, τὸ ἀντίδωρο τῆς αἰώνιας προσφορᾶς Σου. Τί ὄμορφα βι-

ώματα νιώθουμε, Κύριε, στὸν ἱερὸ Ναό Σου. Καὶ φεύγουμε 

ἀπὸ ἐκεῖ ἔχοντας πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ μείνουμε ἔνδοξοι νι-

κητὲς κατὰ τῶν πειρασμῶν. Νὰ μείνουμε πάντοτε μαθητὲς 

στὸ δικό Σου σχολεῖο, κατακτητὲς τῆς αἰώνιας Ζωῆς. Λευκο-

φορτωμένοι μὲ τὶς εὐλογίες Σου φεύγουμε ἀπὸ τὸν ἱερὸ Ναό 

Σου, σὰν τὰ βουνὰ καὶ τὰ δένδρα ἀπὸ τὸ χιόνι. Φορτωμένοι 

μὲ πλοῦτο πνευματικὸ φεύγουμε γιὰ ἀγῶνες καὶ θυσίες γεμά-

τες ταπείνωση, ἀγάπη, ὑπομονή. 

 Τί νὰ τὰ κάνουμε, Κύριε, τὰ κάλη αὐτοῦ τοῦ κόσμου; Ὅ,τι 

χαρὲς κι ἂν μᾶς προσφέρει ὁ κόσμος, στήριξέ μας νὰ μὴ Σὲ 

ἀρνηθοῦμε. Ἔλα, Κύριε, στὸ σπιτικό μας. Κάνε μας ἱκανοὺς 

νὰ Σὲ φιλοξενοῦμε γιὰ πάντα στὴ ζωή μας. Ἔλα μὲ τὸ ἅρμα 

τῆς θείας παρουσίας Σου κι ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους ποὺ 

Σὲ συνοδεύουν θὰ Σὲ ὑμνοῦμε καὶ θὰ Σὲ δοξολογοῦμε. Ἀμήν. 
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78. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΝ 

ΚΟΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 67ος,20-36 

ύριε, μιὰ καινούργια ἡμέρα ξεκινᾶ καὶ σήμερα. Ἡ ἀγάπη 

Σου καὶ πάλι θὰ στείλει τὸ εὐεργετικὸ φῶς τοῦ ἡλίου σ’ 

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ Σὺ θὰ μᾶς κοιτᾶς ἀπὸ ψηλὰ 

μὲ τὰ μάτια τῆς θείας δικαιοσύνης Σου. 

 Φεύγω κι ἐγὼ γιὰ τὶς ἐργασίες μου, Κύριε, κάτω ἀπὸ τὸ δι-

κό Σου βλέμμα. Δός μου, Κύριε, τὴν εὐχή Σου καὶ κατευόδω-

σέ με καὶ σήμερα στὴ βιοπάλη τῆς ζωῆς. Ἔλα καὶ φύλαξέ με 

ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ κι ἀπὸ ἐπικίν-

δυνα ἀτυχήματα. Μεῖνε κοντά μου, Κύριε. Κι αὐτοὺς ποὺ μὲ 

ἀλαζονικὲς διαθέσεις ἔρχονται νὰ συνεργασθοῦν μαζί μου, 

ἐκδίωξέ τους. Ἀλλὰ κι ὅσοι μὲ κομπασμὸ θέλουν δῆθεν νὰ μὲ 

βοηθήσουν, ἂς τραποῦν σὲ φυγὴ μὲ τὴ δική Σου παρουσία. 

Ἂς γίνει, Κύριε, αἰσθητὴ ἡ θεία παρουσία Σου στὶς ἐργασίες 

μου. Τὸ μόχθο καὶ τὸν κόπο τῆς ἡμέρας ὁδήγησέ τον Ἐσύ, 

γιὰ νὰ μὴ πάει τίποτα χαμένο· κι ἂς μάθουν ὅλοι ὅτι Ἐσὺ μὲ 

προστατεύεις. Ἡ δική Σου προστασία, Κύριε, ἂν καὶ οἱ δυ-

σκολίες εἶναι πολλές, κάνει τὴ ζωὴ ἕνα πανηγύρι. Ἕνα πανη-

γύρι γεμάτο μὲ θεῖες ἀπολαύσεις, χαρὲς καὶ εὐλογίες. Κι ἐγὼ 

σὰν τὸ νερὸ ποὺ τρέχει μέσα στὸ αὐλάκι, τρέχω νὰ ἔρθω κον-

τά Σου, ὥστε μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς ἀγγέλους νὰ ψάλ-

λω τὸ Ὄνομά Σου. 

 Στήριξέ με, λοιπὸν καὶ σήμερα, Κύριε. Μεῖνε κοντά μου. 

Βοήθησέ με στὶς ἐργασίες μου. Κι ἐγὼ τίμια, χωρὶς δωροδο-

κίες ἢ ἀδικίες, θὰ προσφέρω τὸν κόπο καὶ τὶς γνώσεις μου, 

πειθαρχώντας μὲ εὐλάβεια στὸ θεῖο θέλημά Σου. Πολλοὶ ἴσως 

ἔλθουν νὰ μὲ ὑποσχεθοῦν κέρδη, πλοῦτο καὶ δόξα. Ἀλλὰ Ἐ-

σύ, Κύριε, κάνε με νὰ νιώθω πλούσιος μέσα στὴ δική Σου δό-

ξα. Ἐνήργησε, Κύριε, ὥστε αὐτὴ ἡ δόξα νὰ καλύπτει ἀπὸ τὸ 
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πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ ὅλη μου τὴ ζωὴ κι ὅλες τὶς ἐργασίες σὰν 

δροσερὸ σύννεφο μέσα στὸ καταμεσήμερο. 

 Δοξασμένος νὰ εἶσαι, Κύριε, γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προ-

στασία ποὺ μοῦ προσφέρεις· κι ἐγὼ θὰ Σὲ ὑμνῶ ὅλη τὴν ἡμέ-

ρα, μυστικὰ καὶ φανερά. Ἀμήν. 
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79. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΛΥΤΡΩΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΘΟΡΑ  
ΨΑΛΜΟΣ 68ος,1-21  

ῶσέ με, Κύριε, γιατὶ τὰ ἔκανα θάλασσα στὴ ζωή μου. Πνί-

γομαι μέσα στὶς θλίψεις μου, ποὺ πᾶνε νὰ μὲ καταστρέ-

ψουν. Εἶμαι βουτηγμένος μέσα στὸν ἀπύθμενο βοῦρκο τῆς 

σύγχρονης κοινωνίας. Νιώθω χαμένος σ’ ἕναν ὠκεανό, ὅπου 

μὲ παρέσυρε ἡ καταιγίδα τῶν προβλημάτων μου. 

 Κουράστηκα, βράχνιασα, νὰ φωνάζω δυνατὰ ζητώντας βο-

ήθεια ἀπὸ Σένα, Κύριε. Τὰ μάτια μου ἀπόκαμαν νὰ ἀτενίζουν 

πρὸς τὸν οὐρανὸ ἐλπίζοντας στὴ βοήθειά Σου. Οἱ πειρασμοὶ 

ἔγιναν πιὸ πολλοὶ κι ἀπὸ τὶς τρίχες τῆς κεφαλῆς μου. Μοῦ 

φόρτωσαν λάθη, ποὺ ποτὲ δὲν διέπραξα. Καὶ μοῦ ἐπέβαλαν 

νὰ πληρώσω γιὰ πράγματα, ποὺ ποτὲ δὲν ἔκλεψα. Βέβαια διέ-

πραξα κι ἐγὼ λάθη καὶ Σοῦ τὰ φανέρωσα ὅλα μετανοώντας 

γιὰ τὶς ἀπερισκεψίες μου. Κρύψε τὰ λάθη μου, Κύριε, γιατὶ 

δὲν θέλω ἐξ αἰτίας μου νὰ σκανδαλισθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ 

μεγάλη ὑπομονὴ περιμένουν τὴν προστασία Σου, Κύριε τῶν 

ἀγγελικῶν δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ. Ἀκόμη νὰ μὴ ντραποῦν ἐξ 

αἰτίας μου ὅλοι ὅσοι ἀναζητοῦν τὴ σωτηρία σὲ Σένα. Ἂν ὅ-

μως κρίνεις ὅτι ἐγὼ πρέπει νὰ ταπεινωθῶ ὑπομένοντας ἐμ-

παιγμοὺς καὶ ὕβρεις, ἂς γίνει ὅπως θέλεις· ἂς ἐξευτελιστῶ ἀ-

κόμη καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων.  

 Τὸ πλῆθος τῶν ἐπαγγελματικῶν μου προβλημάτων μ’ ἔχει 

ἀποκόψει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ συντροφιὰ τῶν ἀδελφῶν μου. 

Νοστάλγησα, Κύριε, τὴ ζεστασιὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ 

συνύπαρξή μου μὲ ἀνθρώπους ἀθέους καὶ ὑλιστὲς μὲ γέμισε 

προβλήματα, ἄγχος, μελαγχολία. Προσπάθησα νὰ ξεφύγω ἀ-

πὸ κοντά τους, καὶ σὰν ἔμαθαν ὅτι προσεύχομαι κι ὅτι νη-

στεύω, ἄρχισαν νὰ μὲ κοροϊδεύουν. Ὅμως, Κύριε, δὲν τοὺς ὑ-

πολόγισα. Συνέχισα νὰ ἀγωνίζομαι, βγάζοντας ἀπὸ πάνω μου 
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καθετὶ κοσμικό. Ἄλλαξα τρόπο ζωῆς. Ἔπαψα νὰ χάνω τὸν 

χρόνο μου στὶς κοσμικὲς ἀπολαύσεις καὶ κατάντησα γι’ αὐ-

τοὺς δακτυλοδεικτούμενος. Μὲ κουτσομπόλευαν σὰν κάθον-

ταν ἀργόσχολοι νὰ πιοῦν τὸν καφέ τους στὶς πλατεῖες καὶ δια-

κωμῳδοῦσαν τὴ ζωή μου τὶς νύχτες σὰν μεθοῦσαν. 

 Ἐγὼ ὅμως, Κύριε, δὲν παύω νὰ προσεύχομαι σὲ Σένα καὶ 

νὰ ζητῶ τὸ ἔλεός Σου. Δεῖξε λοιπὸν καὶ σὲ μένα τὴν ἀγάπη 

Σου. Γίνε ὁ σύντροφος στὴ ζωή μου. Λύτρωσέ με μὲ τὸ ἄπει-

ρο ἔλεός Σου. Δέξου τὴ μετάνοιά μου, γιατὶ εἶναι ἀληθινὰ τὰ 

λόγια Σου γιὰ τὴ σωτηρία μου. Βγάλε με, Κύριε, ἀπὸ τὸ 

βοῦρκο τῆς κοσμικῆς ζωῆς, γιὰ νὰ μὴ καταποντισθῶ μέσα σ’ 

αὐτόν. Γλύτωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τὶς ἁμαρτωλές μου συντροφιές 

κι ἀπὸ τὶς θλίψεις ποὺ μὲ καταπνίγουν.  

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, ἂς μὴ μὲ καταποντίσει ἡ καταιγίδα 

τῆς κοσμικῆς ζωῆς, οὔτε νὰ χαθῶ στὸ χάος τῶν ὑλιστικῶν 

φρονημάτων. Διῶξε ἀπὸ πάνω μου τὴ μελαγχολία καὶ τὴν 

θλίψη ποὺ φέρνει ἡ ἁμαρτία. Στεῖλλε μου, Κύριε τὸ εὐεργετι-

κό Σου ἔλεος, καὶ ῥῖξε μιὰ στοργικὴ ματιὰ καὶ σὲ μένα. Κοί-

ταξέ με, Κύριε, καὶ μὴ γυρίζεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου, γιατὶ 

θλίβομαι πάρα πολύ. Μπορεῖ νὰ εἶμαι ἄτακτος, Κύριε, ἀλλὰ 

εἶμαι παιδί Σου. Γι’ αὐτὸ τρέξε νὰ μὲ βοηθήσεις. Δῶσε προ-

σοχή, Κύριε, στὴν ψυχή μου ποὺ πονᾶ γιὰ τὶς ἁμαρτίες της, 

καὶ σῶσέ με ἀπὸ τὴν ἀπόγνωση ποὺ θέλει νὰ μὲ καταστρέψει. 

 Γνωρίζεις πολὺ καλά, Κύριε, ὅτι ντρέπομαι γιὰ ὅσα ἔκανα 

στὴ ζωή μου, καὶ δὲν μπορῶ νὰ Σὲ ἀτενίσω. Δὲν θέλω νὰ 

κρύψω τὶς ἁμαρτίες μου. Δὲν θέλω νὰ κρύψω τὰ χάλια τοῦ ἐ-

αυτοῦ μου· ὅμως Ἐσὺ ξέρεις πόσο μετανοῶ, γιατὶ βαθιὰ Σὲ 

ἀγαπῶ. Ὅπου καὶ ἂν στράφηκε ἡ πονεμένη μου ψυχή, δὲν 

ἔλαβε τίποτε ἄλλο, παρὰ ἐμπαιγμοὺς καὶ ταλαιπωρία. Περίμε-

να μήπως καὶ βρεθεῖ κάποιος καὶ μὲ συμπονέσει, ἀλλὰ καθέ-

νας τραβοῦσε τὸν δρόμο του. Ἀκόμη καὶ σ’ αὐτοὺς πῆγα ποὺ 

μὲ φιλάνθρωπα αἰσθήματα φροντίζουν τοὺς πονεμένους, ἀλ-
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λὰ δὲν βρῆκα αὐτὸ ποὺ ζητοῦσα. Στρέφομαι, λοιπόν, σὲ Σένα, 

Κύριε· γιατὶ κοντά Σου βρῆκα αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε ἡ ψυχή μου. 

Τὴ λύτρωση ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μου. Γι’ αὐτὸ Σὲ δοξάζω καὶ 

τώρα καὶ πάντοτε. Ἀμήν. 
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80. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 68ος,22-37  

 ἶμαι φτωχός, Κύριε. Δὲν ἔχω τίποτα, σήμερα, νὰ φάω. 

Ὅταν ζήτησα ἀπὸ κάποιους φαγητό, μὲ κορόιδεψαν. Μὲ 

γέμισαν μὲ πίκρα. Μοῦ τὸ ἔβγαλαν ξινό. Βλέπω τὰ πλού-

σια τραπέζια τους, Κύριε, καὶ ζηλεύω. Ψάχνω στὰ σκουπίδια 

μὴπως καὶ βρῶ κάτι γιὰ νὰ φάω. 

 Πόσο σκοτίζει τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία! Τρῶνε 

οἱ ἄνθρωποι καὶ πίνουν καὶ γλεντοῦν, ὡς νὰ μὴν ὑπάρχει κα-

νεὶς ποὺ νὰ ἔχει ἀνάγκη. Δὲν βλέπουν τὸν πόνο ποὺ ὑπάρχει 

γύρω τους. Ξενυχτοῦν, σπαταλοῦν τὰ χρήματά τους καὶ δὲν 

καταλαβαίνουν ὅτι ἐξοργίζουν τὴν ἀγάπη Σου, ἀδιαφορώντας 

γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. 

 Οἱ βίλες τους εἶναι ἔρημες ἀπὸ χαρούμενες φωνὲς παιδιῶν 

καὶ μέσα σ’ αὐτὲς βουβὲς ὑπάρξεις κατοικοῦν. 

 Δὲν καταλαβαίνουν, Κύριε, ὅτι Ἐσὺ ἐπέτρεψες τὶς θλίψεις 

καὶ τὰ σκληρὰ χτυπήματα ποὺ μοῦ ἔδωσε ἡ ζωή. Βλέπουν 

τὴν φτώχεια μου, Κύριε, κι ἀντὶ νὰ μὲ συμπονέσουν, μὲ κατα-

διώκουν προσθέτοντας πόνο πάνω στὸν πόνο μου. 

 Βοήθησέ τους, Κύριε, νὰ καταλάβουν πόσο δύσκολο εἶναι 

νὰ εἶσαι ἕνας τίμιος φτωχός, καὶ νὰ μὲ συμπονέσουν, πρὶν κι 

αὐτοὶ βρεθοῦν στὴ δική μου θέση. Βοήθησέ τους Κύριε, νὰ 

μάθουν ὅτι ὅποιος βοηθάει τὸν φτωχὸ δανείζει στὸ Θεὸ καὶ 

στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς τὸ ὄνομά του εἶναι γραμμένο. 

 Ὅμως ἐγώ, Κύριε, μέσα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν φτώχεια 

μου, Ἐσένα ἐπικαλοῦμαι καὶ μόνο ἀπὸ Σένα περιμένω βοή-

εια. Τότε γεμάτος εὐγνωμοσύνη θὰ ὑμνολογήσω τὸ Ὄνομά 

Σου μὲ ψαλμούς. Θὰ διαλαλήσω τὸ μεγαλεῖο Σου μὲ ὕμνους 

καὶ μὲ λόγια δοξολογίας. Θὰ ἔρθω στὸν ἱερὸ Ναό Σου νὰ ψά-

λω καὶ νὰ προσευχηθῶ. Καὶ θὰ Σοῦ προσφέρω γιὰ θυσία ἕνα 

δίλεπτο φτωχό. Γιατὶ ξέρω ὅτι ἡ προσφορὰ τοῦ ταπεινοῦ εἶναι 
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εὐπρόσδεκτη ἀπὸ Σένα· κι ὄχι οἱ ἐντυπωσιακὲς προσφορὲς 

μέσα ἀπὸ χέρια ἁμαρτωλὰ καὶ ὑπερήφανες καρδιές. 

 Ἂς τὰ βλέπουν αὐτά, Κύριε, οἱ ταπεινοὶ καὶ ἐνάρετοι· κι ἂς 

χαίρονται. Ὅταν μάθουν Ἐσένα πρῶτα νὰ ζητοῦν, τότε κι Ἐ-

σὺ ὅλα θὰ τὰ προσφέρεις. Διότι ὁ Κύριος ἀκούει καὶ κάνει 

δεκτὲς τὶς προσευχὲς τῶν ταπεινῶν καὶ ἀγαπᾶ πάρα πολὺ αὐ-

τοὺς ποὺ θυσιάζουν τὶς ἀνέσεις τῆς ζωῆς χάριν τῆς Βασιλείας 

τοῦ Θεοῦ.  

 Μὲ τοῦ ἐναρέτου ἀνθρώπου τὴ ζωὴ καὶ ἡ φύση ὅλη χαίρει. 

Ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα κι ὅλες τῆς φύσεως οἱ ὀμορ-

φιές. 

 Ὅμως, Κύριε, στήριξε κι ἐμένα τὸν φτωχὸ καὶ κράτα με 

στὰ πόδια μου γερό, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ψάλω τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου σὰν ἔρθω στὸν ἱερὸ Ναό Σου. 

 Καὶ τότε κι ἐγώ καὶ τὰ παιδιά μου δὲν θὰ λυπούμαστε ποὺ 

εἴμαστε φτωχοί, γιατὶ ἡ φτώχεια θὰ μᾶς κρατᾶ μακριὰ ἀπὸ 

τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή. Καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ ψάλλουμε τὸ μεγαλεῖο 

τῆς ἀγάπης Σου. Ἀμήν. 
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81. ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 69ος  

εέ μου, εἶμαι πολὺ καταπιεσμένος. Πρόσεξέ με. Δὲν ἔχω 

ἄλλες ἀντοχές. Ἔλα νὰ μοῦ συμπαρασταθεῖς καὶ μὴν ἀρ-

γοπορεῖς νὰ μὲ συναντήσεις καὶ νὰ μὲ βοηθήσεις. 

 Πρέπει νὰ νιώθουν μεγάλη ντροπὴ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θέ-

λουν νὰ μὲ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν πνευματική ζωή. 

 Τώρα ἀμέσως νὰ στραφοῦν καὶ νὰ φύγουν μακριά μου ὅ-

λοι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ κολακεύουν δῆθεν γιὰ τὶς ἱκανότητές μου. 

Στὸ βάθος ὅμως τὸ κάνουν γιὰ νὰ μὲ ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν 

πνευματική μου συντροφιά. Μὲ θέλουν ἐκσυγχρονισμένο καὶ 

κοσμικὸ ἄνθρωπο κι ὄχι ὅπως μὲ θέλεις Ἐσύ, Κύριε. 

 Βοήθησέ με νὰ χαίρομαι γιὰ τὴν πνευματική μου ζωή. Νὰ 

χαίρομαι μαζὶ μὲ ὅλα τὰ μέλη τῆς πνευματικῆς συντροφιᾶς 

μου. Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μὴ ζηλεύω κανέναν γιὰ τὰ χαρί-

σματά του καὶ τὶς ἱκανότητές του. Γιατὶ σὲ ὅλους μας Ἐσύ, ὁ 

στοργικὸς πατέρας, ἔχεις χαρίσει δῶρα κι εὐλογίες.  

 Φώτισέ με, λοιπόν, νὰ βλέπω τὰ δικά μου χαρίσματα καὶ 

νὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ τὰ ἀξιοποιήσω μόλις Ἐσύ μοῦ τὸ ζητήσεις.  

 Φύλαξέ με, γιὰ νὰ μὴν εἶμαι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φαίνονται 

πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν πειθαρχοῦν στὸ θέλημά 

Σου, ἀφοῦ μὲ τὸν κρυφό τους ἐγωισμὸ φυλάσσουν μέσα τους 

φθόνο, μῖσος καὶ κακία. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ εἶμαι πάντοτε ταπεινὸς καὶ ἄσημος.  

 Βοήθησέ με νὰ βλέπω τὰ λάθη μου, νὰ μὴν ὑψηλοφρονῶ 

καὶ νὰ μὴ προκαλῶ μὲ τὴ συμπεριφορά μου.  

 Δίδαξέ με νὰ ἀποδέχομαι σωστὰ τὴν προσπάθεια ποὺ κά-

νεις γιὰ νὰ μὲ σώσεις.  

 Ἔλα, Κύριε, Σὲ παρακαλῶ.  
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 Ἔλα τώρα, γιατὶ τὰ χρόνια περνοῦν κι ἐγὼ μένω ἄπραγος 

στοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Μένω ἀνενεργὸς πνευματικά. 

Καὶ θὰ χάσω τὸ μισθὸ ποὺ Ἐσὺ θέλεις νὰ μοῦ προσφέρεις.  

 Ἔλα, Κύριε. Μάθε με νὰ ἀγωνίζομαι σωστὰ καὶ ταπεινά, 

κι ἐγὼ μέσα ἀπ’ τὴν καρδιά μου θὰ Σοῦ πῶ ἕνα μεγάλο εὐχα-

ριστῶ. Ἀμήν. 
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82. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ  
ΨΑΛΜΟΣ 70ος,1-17  

ὲ Σένα, Κύριε, στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου καὶ πιστεύω ὅτι δὲ 

θὰ μὲ ἐγκαταλείψεις ποτέ.  

 Εἶσαι δίκαιος κι ὅλα τὰ βλέπεις. Φύλαξέ με, λοιπὸν ἀπὸ 

ἀδίκους πειρασμοὺς καὶ κατατρεγμούς. Στρέψε τὸ αὐτί Σου 

σὲ μένα, γιὰ νὰ ἀκούσεις τὴν προσευχή μου καὶ νὰ μὲ σώσεις. 

Γίνε ὁ ὑπερασπιστής μου. Γίνε ὁ ἀκλόνητος βράχος καὶ τὸ ἀ-

πόρθητο φρούριο ὅπου θὰ καταφύγω γιὰ νὰ προστατευθῶ. 

Κύριε, γλύτωσέ με ἀπὸ τὰ χέρια ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ μὲ 

παρασύρουν στὴν παρανομία καὶ στὴν ἀδικία. Χωρὶς Ἐσένα, 

Κύριε, πὼς θὰ πορευθῶ στὴ ζωή μου; Σὲ Σένα ἔχω στηρίξει, 

ἀπὸ τὰ νιάτα μου ὅλες τὶς ἐλπίδες μου. Οἱ γονεῖς μου, πρὶν ἀ-

κόμη δῶ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, σὲ Σένα στήριζαν τὶς ἐλπίδες 

τους γιὰ μένα. Σὲ Σένα ἔστελναν τὶς προσευχές τους, γιὰ νὰ 

μὲ διαφυλάττεις καὶ νὰ μὲ προστατεύεις. Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ ἀκα-

ταπαύστως Σὲ δοξολογῶ. 

 Ἡ παρουσία μου ἀνάμεσα στοὺς συγχρόνους κοσμικοὺς 

ἀνθρώπους, μοιάζει μὲ ἕνα παράξενο φαινόμενο. Δὲν μπο-

ροῦν νὰ καταλάβουν πῶς ἐγὼ χαίρομαι ἀκόμη κι ὅταν βρί-

σκομαι σὲ πειρασμοὺς καὶ δυσκολίες. Δὲν μποροῦν νὰ νιώ-

σουν πόσο σπουδαῖος συμπαραστάτης καὶ βοηθός μου εἶσαι. 

Ὅμως ἡ συμπαράστασή Σου στὶς δυσκολίες μου, μοῦ γεμίζει 

αὐθόρμητα τὸ στόμα μὲ μιὰ χαρούμενη δοξολογία. Ὅλη τὴν 

ἡμέρα θὰ ὑμνολογῶ τὴ δόξα Σου καὶ θὰ χαίρεται ἡ ψυχή μου. 

Ἀμήν. 
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83. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 70ος,18-24  

έρασα, Κύριε. Οἱ σωματικές μου δυνάμεις μ’ ἔχουν ἐγκα-

ταλείψει. Ὅμως Ἐσὺ μὴ μ’ ἐγκαταλείπεις. Οἱ πειρασμοὶ 

τῶν γηρατειῶν μου κατέφθασαν γιὰ νὰ μὲ παρασύρουν. 

Ὁ διάβολος νόμισε ὅτι θὰ μὲ βρεῖ μόνο κι ἀπροστάτευτο, γιὰ 

νὰ μὲ ρίξει κάτω μὲ τοὺς πειρασμοὺς τῶν γηρατειῶν. Σὲ πα-

ρακαλῶ Κύριε, μὴν ἀπομακρύνεσαι ἀπὸ κοντά μου. Πρόσεξε 

νὰ δεῖς πόσο εἶμαι καταπονημένος ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ γηρα-

τειά· γίνε Ἐσὺ ὁ βοηθός μου. Διῶξε μακριὰ ἀπὸ μένα τοὺς 

πειρασμοὺς τῶν γηρατειῶν καὶ φύλαξέ με ἀπὸ τὶς ἰδιοτροπίες 

καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἡλικίας μου. Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ λέω 

βρώμικες ἀνοησίες καὶ γίνομαι περίγελως τῶν ἀνθρώπων. 

Βάλε στὰ χείλη μου τὴν προσευχὴ καὶ τὰ σοφά Σου λόγια. 

Δὲν θέλω νὰ φορτωθῶ παραξενιές, ἀλλὰ μὲ ὑπομονὴ νὰ ἀνέ-

χομαι τὴν ταπείνωση τῶν γηρατειῶν μου καὶ νὰ προσεύχομαι 

σὲ Σένα. 

 Φώτισέ με, ὥστε πάντοτε νὰ συμβουλεύω σωστὰ τοὺς ἀν-

θρώπους μὲ λόγια βγαλμένα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ζωῆς μου. 

Νὰ τοὺς τονίζω συνεχῶς ὅτι χωρὶς τὴ δική Σου βοήθεια, τίπο-

τα δὲν θὰ πετύχουν στὴ ζωή τους. Κύριε, θέλω νὰ μοῦ δώσεις 

σύνεση, ὥστε ὅλα ὅσα μοῦ δίδαξες μὲ τοὺς ἀγῶνες τῆς ζωῆς 

μου νὰ τὰ διαλαλήσω στοὺς ἀνθρώπους. Μεῖνε κοντά μου, 

Κύριε, μέχρι τὰ βαθειὰ γεράματά μου καὶ δὲν θὰ πάψω νὰ λέ-

ω στοὺς ἀνθρώπους ὅτι, χωρὶς τὴ συμπαράσταση τῆς παντο-

δύναμης δεξιᾶς Σου, καμία προστασία δὲν ὑπάρχει στὴ ζωή 

μας. Νὰ διαλαλήσω ὅτι ὅλα τὰ ἔργα στὴ ζωή μας εἶναι χαμέ-

να, ἂν Ἐσὺ δὲν τὰ εὐλογήσεις. 

 Ἡ παρουσία Σου στὶς θλίψεις καὶ στὶς χαρὲς τῆς ζωῆς μὲ 

στύλωσαν καὶ μὲ βοήθησαν νὰ προκόψω καὶ νὰ προοδεύσω 

ξεφεύγοντας τὶς παγίδες τῶν πειρασμῶν. Πλούσια ἦταν ἡ πα-
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ρουσία Σου στὴ ζωή μου. Ἀκόμη κι ὅταν ξέφευγα ἀπὸ κοντά 

Σου, Ἐσύ, ὁ καλὸς ποιμήν, μὲ φώναζες καὶ μὲ γύριζες πίσω 

στὴ δική Σου μάνδρα. Πῶς μπορῶ ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ ξεχάσω, 

Κύριε; Αὐτὰ θυμᾶμαι στὰ γεράματά μου καὶ γαληνεύει ἡ ψυ-

χή μου. Ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν τὰ χείλη μου νὰ ψελλίζουν ὅλη 

τὴν ἡμέρα συνεχῶς μιὰ προσευχή. 

 Ἀλλὰ μάθε, Κύριε, καὶ στὴ γλῶσσα μου νὰ σιωπᾶ. Νὰ μὴ 

ζητᾶ ἐπίγεια ἀγαθά. Στὴν ψυχή νὰ μὴ ζητᾶ τὸν ἔπαινο καὶ τὴν 

περιττὴ φροντίδα, ποὺ κάνουν τὰ γεράματά μου ἀπαιτητικὰ 

καὶ ντροπιασμένα. Μάθέ με, Κύριε, νὰ ἐνθυμοῦμαι τὶς εὐερ-

γεσίες ποὺ μοῦ χάρισες στὴ ζωὴ καὶ νὰ εὔχομαι νὰ βρεθῶ 

κοντά Σου γεμάτος εἰρήνη καὶ χαρά. Ἀμήν. 
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84. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 71ος,1-16  

ύσκολοι, Κύριε, εἶναι οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε σήμερα. Σὲ δι-

ώξαμε ἀπὸ τὴ ζωή μας καὶ δὲν ξέρουμε οὔτε τὶ κάνουμε 

οὔτε καὶ ποῦ πᾶμε. Ζοῦμε μὲ τὴν ἐλπίδα κάποιας βελτίω-

σης τῶν πραγμάτων. Ζοῦμε μὲ ὑποσχέσεις. Ἀλλὰ, ὅσο κυλᾶ ὁ 

χρόνος, ὅλο καὶ πιὸ πολὺ σκοτεινιάζει ὁ δρόμος. Ὅλο καὶ χά-

νεται τὸ φῶς. Πρὸς τὰ ποῦ πορεύεται ὁ κόσμος σήμερα; 

 Φώτισε, Κύριε, αὐτοὺς ποὺ κρατοῦν τὶς τύχες τῶν λαῶν 

στὰ χέρια τους νὰ σκέπτονται συνετά. Νὰ κρίνουν δίκαια. 

Ἀλλὰ πῶς νὰ κρίνουν δίκαια, ἂν δὲν ἔχουν βοηθό τους Ἐσέ-

να, τὸν μόνο δίκαιο καὶ ἀληθινό; Πῶς νὰ σκέπτονται σοφά, 

χωρὶς νὰ ἔχουν μέσα τους τὴ δική Σου ἀληθινὴ σοφία; Φώτι-

σε, Κύριε τοὺς λαοὺς τῆς γῆς νὰ μὴ νομίζουν ὅτι ὅλα ὅσα ἐπι-

τυγχάνουν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δικῆς τους ἐξυπνάδας. Τί 

μπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει χωρὶς Ἐσένα; Βοήθησε νὰ καταλάβει 

ὁ κόσμος ὅτι ἡ ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη 

δὲν εἶναι καταστάσεις τῆς ζωῆς μας, ἀλλὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ 

πρόσωπο, Ἐσύ. Χωρὶς Ἐσένα τὸ χάος κυβερνᾶ τοὺς ἀνθρώ-

πους. 

 Πῶς νὰ ἀγαπήσει κανεὶς τοὺς πτωχοὺς ἂν δὲν ἀγαπήσει Ἐ-

σένα ποὺ πτώχευσες γιὰ μᾶς; Τὰ ψεύτικα λόγια δὲν φέρνουν 

εὐτυχία στὴ ζωή μας. 

 Μεῖνε, Κύριε, κοντά μας. Φώτιζε αὐτοὺς ποὺ μᾶς κυβερ-

νοῦν νὰ μὴν ἐξουσιάζονται ἀπὸ τοῦ διαβόλου τὶς ἀπάτες. Καὶ 

τότε θὰ ἔλθει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἡ εὐλογία Σου, Κύριε, ἀθόρυβα 

σὰν τὴν βροχὴ ποὺ πέφτει ἐπάνω σὲ μιὰ τοῦφα μαλλὶ ἢ πάνω 

στὴν ξερὴ γῆ καὶ τὴν ποτίζει. Μὲ τὴν παρουσία Σου, Κύριε, 

ὅλα τὰ ἔργα μας θὰ εὐλογηθοῦν. Ἤρεμη θὰ εἶναι ἡ ζωή μας 

μέχρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἡ παρουσία Σου θὰ κατα-
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κτήσει ὅλη τὴ γῆ. Πολλοὶ θέλησαν νὰ Σὲ πολεμήσουν, Κύριε, 

ἀλλὰ τί κατάλαβαν; Αὐτοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωή. Ἐσὺ ὅμως μέ-

νεις εἰς τοὺς αἰῶνες. Σ’ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς σκόρπισε 

τὸ μήνυμά Σου. Ἀλλὰ κι ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς διάλε-

ξες τὰ παιδιά Σου. 

 Ἐσύ, Κύριε, μὲ τὴν ἀγάπη Σου κατήργησες τὴν δουλεία 

τῶν ἀνθρώπων. Ἔγινες προστάτης τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνά-

των. Βοήθησες τοὺς ἀδικουμένους, τοὺς περιφρονημένους 

καὶ τοὺς κουρασμένους. Κι αὐτοὶ ὅλη τὴν ἡμέρα θὰ Σὲ δοξο-

λογοῦν. Κι ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, πληθαίνουν, Κύριε, τὰ 

παιδιά Σου. Καὶ πλημυρίζουν τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ κι ἀνθί-

ζουν ὅπου βρεθοῦν καὶ κάνουν ἔργο καρποφόρο, δοξάζοντας 

καὶ εὐλογώντας Ἐσένα τὸν μόνο ἀληθινὸ καὶ δίκαιο Θεό. Ἀμήν. 
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85. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 71ος,17-19  

 Κύριε, γλυκὸ σὰν μέλι στάζει τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου ὅταν 

τὸ προφέρω μὲ τὰ χείλη μου. Ὅλη τὴν νύχτα, μέχρι νὰ 

φέξει ὁ ἥλιος, τὸ ἔχω συντροφιά μου. Μὲ τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου Κύριε, ξεκινῶ κάθε μου ἐργασία. Μὲ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου 

εὐλογοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποί Σου, καὶ μὲ αὐτὸ τὰ ἔθνη με-

τροῦν τὸν χρόνο τῆς ζωῆς τους.  

 Εὐλογημένο ἂς εἶναι τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, Κύριε, ἀφοῦ καὶ 

μόνο μὲ τὴν ἐπίκλησή Του θαύματα ἐπιτελοῦνται. Ψυχὲς λυ-

τρώνονται ἀπὸ τὸ κακό. Ἄνθρωποι ξεφεύγουν ἀπὸ τὰ δίχτυα 

τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τὶς παγίδες τῶν ἁμαρτιῶν τους. Τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου, Κύριε, εἶναι ἔνδοξο. Φυγαδεύει τοὺς ἐχθρούς. 

Ἀσφαλίζει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται. Δίδει ὑπομονὴ 

στοὺς κουρασμένους. Θεραπεύει τοὺς ἀσθενεῖς. Εὐλογεῖ τοὺς 

καρποὺς τῆς γῆς. Τί ἀκατανόητο μεγαλεῖο ἐμπνέει στὴ ζωή 

μου καὶ μόνο τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, Κύριε! Γι’ αὐτὸ μάθε με νὰ 

τὸ φωνάζω δυνατὰ σὲ κάθε δυσκολία. Δίδαξε τὰ χείλη μου νὰ 

τὸ προφέρουν σὲ κίνδυνο καὶ σὲ χαρά. Ἄδειασε, Κύριε, τὸ 

στόμα μου ἀπὸ τὶς βρώμικες λέξεις καὶ γέμισέ το μὲ τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου τώρα καὶ πάντοτε. Ἀμήν. 
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86. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩ ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΟ ΤΩΝ 

ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ  
ΨΑΛΜΟΣ 72ος  

όσο καλὸς εἶσαι, Κύριε. Μᾶς γεμίζεις μὲ εὐεργεσίες. Αὐ-

τοὺς δὲ ποὺ εἶναι εὐθεῖς καὶ εἰλικρινεῖς τοὺς κάνεις νὰ νι-

ώθουν εὐτυχισμένοι. Ὅμως, σὲ μένα ἦλθε ἕνας πειρασμὸς 

ποὺ μὲ ταρακούνησε καὶ μὲ γέμισε ἀμφιβολίες. Ἕτοιμος ἤ-

μουν νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι εἶσαι ἄδι-

κος. Διότι βλέποντας τὴν εὐημερία τῶν ἁμαρτωλῶν γέμισα μὲ 

ζήλεια καὶ δυσφορία. Παρατηροῦσα ὅτι σ’ αὐτοὺς δὲν κρατᾶ 

πολὺ καιρὸ ἡ θλίψη ποὺ μαστίζει τοὺς ἀνθρώπους. Κι ὅτι ὁ 

θάνατός τους ἦταν ἥσυχος. Δίχως περιπέτειες. Αὐτοὶ δὲν κο-

πιάζουν γιὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς καὶ γενικὰ δὲν καταθλίβονται, 

ὅπως οἱ ἄλλοι. Ζοῦν ἐπιδεικτικὰ καὶ ὑπερήφανα. Ἀδικοῦν καὶ 

ἀσεβοῦν χωρὶς τίποτα νὰ τοὺς ἐμποδίζει. Εἶναι γεμάτοι μὲ ἀ-

δικίες, καὶ ἡ διεφθαρμένη τους καρδιὰ ξεπέρασε κάθε ὅριο 

κακίας. Σκέφτονται καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τοὺς ἄλλους, ὅ,τι 

χειρότερο μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ κανείς. Ἐσένα, Κύριε Σὲ βρί-

ζουν κάθε στιγμὴ καὶ ἡ γλῶσσα τους δὲν σταματᾶ νὰ Σὲ βλα-

σφημεῖ καὶ νὰ Σὲ συκοφαντεῖ. 

 Ὅλη αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἁμαρτωλῶν μὲ σκανδάλισε 

καὶ σκέφθηκα νὰ γίνω κι ἐγὼ σὰν αὐτοὺς, μήπως καὶ ζήσω 

πιὸ εὐτυχισμένα. Μάλιστα σκέφθηκα ὅτι μᾶλλον Ἐσὺ δὲν τὰ 

βλέπεις ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν τὰ ξέρεις, ἀφοῦ οἱ ἁμαρτωλοὶ ζοῦν 

εὐτυχισμένα μέσα στὶς ἁμαρτίες τους. Εἶπα στὸν ἑαυτό μου 

ὅτι εἶμαι ἀνόητος ποὺ ἀγωνίζομαι νὰ κρατῶ ἀπονήρευτη τὴν 

καρδιά μου καὶ τὰ χέρια μου καθαρὰ ἀπὸ ἀδικίες. Ὅτι μάταια 

κάθομαι καὶ ἀντιμετωπίζω μὲ ὑπομονὴ τὴν κακοποίηση πού, 

ὅλη τὴν ἡμέρα, προκαλοῦν στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα μου οἱ 

διάφοροι πειρασμοί. 
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 Βέβαια ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ ἐκμυστηρεύτηκα σὲ κανέναν γιὰ 

νὰ μὴ φανῶ ἀνόητος διδάσκαλος στοὺς νεωτέρους. Κάθισα ὅ-

μως καὶ μελέτησα τὸ ὅλο θέμα τοῦ λογισμοῦ μου, ἀλλὰ ὁμο-

λογῶ ὅτι ταλαιπωρήθηκα πολὺ κι ἄκρη δὲν βρῆκα. Ἔτσι ἀπο-

φάσισα νὰ στραφῶ καὶ πάλι σὲ Σένα, Κύριε. Ἦλθα στὸν ἱερὸ 

Ναό Σου κι ἐκεῖ κάθισα καὶ προσευχήθηκα. Τότε ἡ ἀγάπη 

Σου μὲ φώτισε καὶ κατάλαβα ὅλη τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς τῶν 

ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. Δηλαδή, ὅτι τώρα μὲν εὐτυχοῦν, ἀλ-

λὰ ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν τοὺς ἐπιφύλαξες πολλὲς συμφο-

ρὲς. Καὶ γιὰ νὰ τοὺς ταπεινώσεις καὶ νὰ τοὺς συνετίσεις. Κα-

τάλαβα ὅτι ὅλη ἡ λαμπρότητα, ἡ εὐτυχία, ἡ δόξα κι ὁ πλοῦτος 

τῶν ἁμαρτωλῶν εἶναι φαινομενικά. Γιατὶ πολὺ σύντομα, σὰν 

ὄνειρο ἐξαφανίζονται καὶ χάνονται. Κατάλαβα ὅτι ἤμουν ἀ-

νόητος ποὺ ζήλευα τὴν εὐτυχία τῶν ἁμαρτωλῶν. Κατάντησα 

νὰ ξεπέσω στὰ μάτια Σου, Κύριε, μοιάζοντας μὲ ζῷο, ποὺ δὲν 

θέλει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τρώει καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴν ἐ-

φήμερη ζωή του. Ὅμως κατάλαβα, Κύριε, τὸ λάθος μου· Σοῦ 

ζητῶ συγγνώμη καὶ Σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ κρατᾶς πάντοτε μὲ 

τὸ δεξί Σου χέρι γιὰ νὰ μὴ πέφτω. 

 Ἐξάλλου Ἐσὺ μὲ τὴν ἀγάπη Σου μὲ ἔφερες στὸν κόσμο 

αὐτό. Καὶ πάλι Ἐσὺ θὰ μὲ παραλάβεις ἔνδοξα γιὰ τὴν αἰώνια 

ζωή. Τί ἔχω, Κύριε νὰ ζηλέψω ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό; Ἐσὺ εἶ-

σαι γιὰ μένα τὰ πάντα. Εἶσαι ὁ πόθος τῆς καρδιᾶς μου, ὁ 

πλοῦτος τῆς ζωῆς μου καὶ ἡ αἰώνια κληρονομιά. Τώρα πλέον 

κατάλαβα ὅτι μακριὰ ἀπὸ Σένα μόνο ἡ καταστροφὴ ὑπάρχει 

καὶ τίποτα ἄλλο. 

 Γι’ αὐτὸ θέλω πολὺ, Κύριέ μου, νὰ μὲ βοηθήσεις νὰ κατα-

λάβω καλὰ ὅτι γιὰ μένα μόνο ἕνα εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀγα-

θό· νὰ εἶμαι πάντοτε ἑνωμένος μαζί Σου. Βοήθησέ με, Κύριε, 

νὰ ἐναποθέτω ὅλες τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα. Καὶ νὰ διαλαλῶ 

παντοῦ ὅτι χωρὶς Ἐσένα ἡ ζωὴ καὶ οἱ χαρές της δὲν ἀξίζουν 

τίποτε. Ἀμήν. 
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87. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 73ος  

ιατί, Κύριε, ἔχεις θυμώσει τόσο πολὺ μαζί μου; Ἐσὺ δέ 

με διάλεξες καὶ δέ με ἐλευθέρωσες ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῶν 

κακῶν ποιμένων γιὰ νὰ μὲ συμπεριλάβεις στὸ δικό Σου 

κοπάδι; 

 Βέβαια, Κύριε, μπορεῖ νὰ ἁμάρτησα καὶ νὰ Σὲ πίκρανα, 

ἀλλὰ γιὰ δὲς τί γίνεται γύρω μου. Οἱ ἄνθρωποι ζοῦν καὶ συμ-

περιφέρονται μὲ τόση προκλητικότητα καὶ δὲ σέβονται τίπο-

τα. Μὲ ἐμπαίζουν, ἐπειδὴ δὲν τοὺς μιμοῦμαι. Μπαίνουν καὶ 

βγαίνουν στὸν ἱερό Σου Ναὸ χωρὶς σεμνότητα, χωρὶς σεβα-

σμό. Καὶ ἀποσποῦν τὸ βλέμμα μου. Τὴν ὥρα τῶν ἱερῶν ἀκο-

λουθιῶν δὲν προσεύχονται, ἀλλὰ μιλοῦν καὶ ἀργολογοῦν γιὰ 

χίλια δυὸ θέματα καὶ ἀποσποῦν τὴν προσοχή μου. Ἡ ἐνδυμα-

σία τους εἶναι κοσμικότατη καὶ προκαλεῖ τὴ σκέψη μου. 

Λαμβάνουν μέρος σὲ ἱερὲς τελετὲς καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπιδεί-

ξουν τὰ κοσμήματα, τὰ ἐνδύματα κι ὅλη τὴ ματαιότητα τῆς ἐ-

ξουσίας καὶ τοῦ πλούτου. Κι αὐτὸ γίνεται ἀφορμὴ νὰ ὑποδαυ-

λίζεται καὶ ἡ δική μου ματαιοδοξία.  

 Μὲ τέτοιου εἴδους συμπεριφορὰ μοῦ ἀποσποῦν τὴν προσο-

χή, διώχνουν τὴν κατάνυξη καὶ τὴν περισυλλογή. Ποδοπα-

τοῦν τὴ μυσταγωγικὴ ἀξία τῶν θείων Σου Μυστηρίων καὶ 

κινδυνεύω νὰ προσεύχομαι ἐπιφανειακά.  

 Κάποιοι ἄλλοι δὲ συνεργάζονται γιὰ νὰ καταργήσουν τὶς 

ἑορτὲς ποὺ τιμοῦν καὶ δοξάζουν τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ 

μᾶς δείχνεις. Μάλιστα δέ, μὲ τὸ νὰ μὴν ὑπάρχει κανεὶς πνευ-

ματικὸς ἄνθρωπος νὰ τοὺς σταματήσει, ἀσυδοτοῦν λέγοντας 

εἰρωνικά ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς βλέπει καὶ μποροῦν νὰ κάνουν 

ὅ,τι θέλουν. 
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 Μέχρι πότε λοιπόν, θὰ βρίζει καὶ θὰ χλευάζει ὁ καθένας τὸ 

ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ θὰ Σὲ παροξύνει μὲ τὴν προκλητική του 

συμπεριφορά; Γιατὶ μ’ ἀφήνεις μόνο, Κύριε, μέσα σ’ αὐτὴ τὴ 

θύελλα τῶν προκλήσεων τῶν ἀσεβῶν; Ἐσύ, Κύριε, δὲν εἶσαι 

ὁ προστάτης καὶ βοηθός μου, καὶ μάλιστα ἐπεμβαίνοντας 

πολλὲς φορὲς στὴ ζωή μου κατὰ θαυμαστὸ τρόπο μπροστὰ 

στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων; Ἐσύ, μέχρι τώρα, δὲν μὲ προστά-

τευες ἀπὸ χίλιους δυὸ κινδύνους μέρα καὶ νύχτα; Ἐσὺ δὲν μὲ 

ψυχαγωγεῖς καὶ δὲν μὲ παρηγορεῖς μὲ τὶς τόσες ὀμορφιὲς τῆς 

φύσεως ποὺ καθημερινὰ ἀπολαμβάνω;  

 Θυμήσου ἀκόμη, Κύριε, ὅτι οἱ ἀσεβεῖς ἀκατάπαυστα Σὲ ὑ-

βρίζουν καὶ Σὲ χλευάζουν μὲ τὶς ἀνοησίες τους. Σὲ ὑποτιμοῦν 

λὲς καὶ δὲν ὑπάρχεις. 

 Λοιπόν, θὰ μὲ ἀφήσεις, Κύριε, στὰ χέρια τους καὶ στὴ μα-

νία τους τὴ στιγμὴ ποὺ ἀποδέχομαι τὴν ἁμαρτωλότητά μου 

καὶ καταφεύγω στὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως; Θυ-

μήσου, Κύριε, ὅτι μοῦ ὑποσχέθηκες πὼς δὲν θὰ μὲ ἐγκαταλεί-

ψεις ποτέ. Καὶ τώρα, ποὺ ὅλα γύρω μου γέμισαν κακίες, πει-

ρασμοὺς καὶ ἀδικίες, δὲν εἶσαι κοντά μου; Γιατί, Κύριε; 

 Σὲ παρακαλῶ, μὴ μὲ ἀφήνεις μόνο νὰ μὲ ἐμπαίζουν οἱ ἄπι-

στοι. 

 Ἔλα, Κύριε, νὰ μὲ προστατεύσεις ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ 

Σὲ χλευάζουν καὶ Σὲ βλασφημοῦν.  

 Ἂς μὴ γίνουν ἀφορμὴ οἱ ἁμαρτίες μου νὰ μὴν ἀκοῦς τίς 

προσευχές μου καὶ νὰ μὲ ἀγνοεῖς. Τότε καὶ ἐγὼ θὰ προσπαθῶ 

νὰ πειθαρχῶ ὅσο περισσότερο μπορῶ στὸ ἅγιο θέλημά Σου, 

νὰ Σὲ ἀγαπῶ ἀδιαμαρτύρητα καὶ νὰ Σὲ ὑμνῶ ὅλα τὰ χρόνια 

τῆς ζωῆς μου. Ἀμήν. 
 

 



  

- 184 - 

 

88. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ  
ΨΑΛΜΟΣ 74ος  

οτὲ δὲ θὰ πάψω, Κύριε, νὰ Σὲ δοξάζω γιὰ τὶς τόσες εὐερ-

γεσίες ποὺ μοῦ προσφέρεις. Καὶ ποτὲ δὲν θὰ πάψω νὰ ἐ-

πικαλοῦμαι τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Πάντοτε θὰ διαλαλῶ, στὰ παιδιά μου, τὶς εὐεργεσίες Σου 

καὶ φυσικὰ θὰ τοὺς θυμίζω νὰ προσέχουν τὴ ζωή τους, γιατὶ 

Ἐσὺ εἶσαι ἀδέκαστος κριτὴς τῶν προθέσεων τῶν ἀνθρώπων. 

 Θὰ πῶ ἀκόμη στὰ παιδιά μου ὅτι ἡ ζωὴ αὐτὴ εἶναι προσω-

ρινὴ κι ὅτι τὸ σύμπαν ποὺ μοιάζει ἀκλόνητο, Ἐσὺ τὸ ἔχεις 

στερεώσει κι Ἐσὺ κάποτε θὰ τὸ ἀλλάξεις. 

 Φώτισέ με, Κύριε, νὰ διδάξω στὰ παιδιά μου τὸ ἅγιο θέλη-

μά Σου. Νὰ τοὺς μάθω νὰ Σὲ ἀγαποῦν χωρὶς νὰ Σὲ πικραί-

νουν μὲ τὶς ἁμαρτίες τους. 

 Νὰ μὴ ζοῦν ἀλαζονικά. Καὶ ἂν μορφωθοῦν καὶ γίνουν 

σπουδαῖοι νὰ μὴν καταληφθοῦν ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Γιατὶ κάθε 

δύναμη καὶ γνώση μόνο σὲ Σένα ἀνήκει καὶ μόνο Ἐσὺ τὴν 

προσφέρεις γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. 

 Ἐξάλλου ποιὸς μπορεῖ νὰ κόψει τὰ συρματοπλέγματα τοῦ 

χρόνου καὶ τοῦ χώρου καὶ νὰ δραπετεύσει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὡ-

ραία φυλακὴ στὴν ὁποία μᾶς ἔχεις παγιδεύσει ἐξ αἰτίας τῆς 

παρακοῆς μας; 

 Μόνον Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι τὸ κριτήριο τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ 

κακοῦ καὶ μόνο μὲ τὸ δικό Σου κριτήριο κρίνεται ἡ κάθε μας 

πράξη κι ἀρετή. 

 Ἀκόμη, Κύριε, φώτισέ με νὰ διδάξω στὰ παιδιά μου πῶς 

λειτουργεῖ ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία μοιάζει μὲ ἕνα ποτῆρι γλυκὸ 

κρασί, τὸ ὁποῖο πάνω-πάνω εἶναι γεμάτο γλῦκες καὶ χαρὲς 

καὶ κάτω-κάτω κρύβει τὴν πίκρα τῆς καταστροφῆς. 
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 Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ βλέπω τὰ παιδιά μου νὰ γίνονται ὑπο-

χείρια τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Δὲν θέλω ἡ ἁμαρτωλὴ 

ζωή τους νὰ μοῦ γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ πίκρες. Σὲ παρακαλῶ, 

ἀνάλαβε Ἐσὺ τὰ παιδιά μου. Βοήθησέ τα νὰ ἀγωνίζονται τί-

μια καὶ ἐνάρετα, ὥστε ὅλοι μαζὶ στὴν αἰώνια Βασιλεία Σου 

νὰ χαιρόμαστε καὶ νὰ Σὲ ὑμνοῦμε αἰώνια. Ἀμήν. 
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89. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΖΩΗ  
ΨΑΛΜΟΣ 75ος  

όσο ὄμορφα νιώθω, Κύριε, ὅταν ἡ θεία παρουσία Σου 

φέρνει τὴν εἰρήνη στὴν καρδιά μου! 

 Τότε οἱ σκέψεις μου, τὰ συναισθήματα καὶ κάθε ἐνέρ-

γεια τῆς ζωῆς μου πλημμυρίζουν ἀπὸ τὴ δική Σου εἰρήνη. 

Αὐτὴ ἡ εἰρήνη Σου, Κύριε, διώχνει τοὺς ταραχώδεις λογι-

σμούς, ἐξαφανίζει τὸ καταστρεπτικὸ ἄγχος, τακτοποιεῖ τὴν 

κάθε ἐνέργεια τῆς ζωῆς μου. 

 Ἡ εἰρήνη Σου, Κύριε, ἔρχεται στὴ ζωή μου σὰν τὸν ἥλιο 

ποὺ σκορπᾶ τὸ φῶς παντοῦ, καὶ μὲ βοηθᾶ μὲ εἰρηνικοὺς λογι-

σμοὺς νὰ κατανοῶ τὰ γεγονότα τῆς σωτηρίας μου. 

 Ἀντιθέτως ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου εἶναι γεμάτη ὑποσχέσεις 

τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν ἐκπληρώνει, γιατὶ γεννιέται μέσα ἀπὸ τὶς 

ταραχὲς καὶ τὴν πλεονεξία τῶν ἀνθρώπων. 

 Χωρὶς τὴ δική Σου εἰρήνη, Κύριε, μεγάλη ταραχὴ 

ἐπικρατεῖ στὴ ζωή μου· ἄγχος καὶ ἀγωνία. 

 Γι’ αὐτό, Σὲ παρακαλῶ· χάριζέ μου πάντοτε τὴν εἰρήνη 

Σου, καὶ τίποτε δὲν θὰ βρεθεῖ πιὸ ἰσχυρὸ ἀπὸ αὐτὴν γιὰ νὰ μὲ 

ταράξει. Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ σταθῶ ἱκανὸς ὥστε μὲ τὰ ἔρ-

γα καὶ τὰ λόγια μου νὰ μὴ διώξω τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὴ ζωή μου, 

τὴ στιγμὴ ποὺ Ἐσὺ κάνεις τὰ πάντα γιὰ νὰ τὴν χαρίζεις στοὺς 

πράους καὶ ταπεινοὺς δούλους Σου.  

 Ἡ εἰρήνη Σου Κύριε, κάθε φορὰ ποὺ γεμίζει τὴ ζωή μου, 

γίνεται ἀφορμή, ὥστε καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ μὲ πλησιάζουν νὰ 

γαληνεύουν καὶ ἡ ψυχὴ τους νὰ ἡρεμεῖ. 

 Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ταραχώδη ἐποχὴ 

ποὺ ζῶ, χάριζέ μου τὴν εἰρήνη Σου, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ προσεύ-

χομαι σὲ Σένα. Γιὰ νὰ ἀγωνίζομαι τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς μὲ 

δύναμη. Γιὰ νὰ δοξολογῶ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, ὅπου κι ἂν 

βρεθῶ. Ἀμήν.  



  

- 187 - 

  

90. ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΫΠΝΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 76ος  

οῦ φωνάζω, Κύριε, μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου καὶ 

καθὼς προσεύχομαι σὲ Σένα ξέρω ὅτι θὰ μὲ ἀκούσεις. 

 Καταφεύγω σὲ Σένα, Κύριε, γιατὶ ἔχει μεγάλη θλίψη ἡ 

ψυχή μου. Ὅλη τὴ νύχτα μὲ ταράσσουν οἱ λογισμοί μου. Μέ-

νω χωρὶς ὕπνο. Μὲ τίποτα δὲν μποροῦν νὰ φύγουν οἱ ταραχώ-

δεις ἰδέες μου, παρὰ μόνο μὲ τὴν σκέψη μου σὲ Σένα. 

 Κάθε φορὰ ποὺ κατὰ τὸ διάστημα τῶν θλίψεών μου Σὲ θυ-

μᾶμαι, Κύριε, βρίσκω γαλήνη καὶ χαρά. Ἀλλὰ ὅταν μὲ ξανα-

πιάνει ἡ μελαγχολία καὶ ἀφήνω τοὺς λογισμούς μου νὰ μὲ κυ-

ριεύουν, τότε λιποψυχῶ καὶ ἀπογοητεύομαι.  

 Δὲν κλίνω μάτι ὅλη τὴ νύχτα καὶ μὲ τὶς ἀϋπνίες μου ταλαι-

πωρῶ τὸν ὀργανισμό μου. Καὶ τελικὰ κλίνομαι στὸν ἑαυτό 

μου καὶ δὲν μιλῶ σὲ κανέναν. 

 Μὴ ἔχοντας ὕπνο ὅλη τὴ νύχτα ἀρχίζουν οἱ λογισμοὶ καὶ 

φέρνουν στὸ νοῦ μου ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μου. Ἀρχίζω 

νὰ σκαλίζω παλιὰ καὶ σύγχρονα γεγονότα, νὰ τὰ σκέφτομαι, 

νὰ τὰ συζητῶ μέσα μου κι ἔτσι αὐξάνω τὶς ἀϋπνίες μου. 

 Κύριε, δὲς τὴν ταλαιπωρία μου καὶ μὴ φύγεις ἀπὸ κοντά 

μου. Μὴ μοῦ στερήσεις τὴν προστατευτική Σου εὐεργετικὴ 

παρουσία. Μὴ μὲ ξεχάσεις, Κύριε, γιατὶ κι ἐγὼ εἶμαι παιδὶ 

Σου. Καὶ τότε, σὰν προχωρήσω στὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου 

καὶ ξεχάσω τοὺς λογισμούς μου, ἀρχίζει τὸ ἔργο τῆς δεξιᾶς 

Σου, Κύριε. Αὐτὴ μὲ γαληνεύει καθώς μοῦ θυμίζει τὸ τί ἔχεις 

κάνει μέχρι σήμερα γιὰ μένα. Καὶ μέσα σ’ αὐτὴ τὴ θεία μελέ-

τη τῶν εὐεργεσιῶν Σου, ἔρχεται ἡ εὐλογία Σου, φεύγει ἡ ἀϋ-

πνία μου καὶ παραδίδεται στὰ χέρια Σου ἡ ψυχή μου. 

 Ὅλος ἀγάπη εἶσαι, Κύριε! Ὅποιος εἶναι ἔξυπνος, ἀξιοποιεῖ 

σωστὰ τὴν ἀγάπη Σου. Μὴ μὲ ξεχνᾶς, Κύριε, τὴ στιγμὴ μάλι-

στα ποὺ δὲν ξεχνᾶς οὔτε καὶ τοὺς κοσμικοὺς ἀνθρώπους καὶ 
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θέλεις ὅλους νὰ τοὺς βοηθήσεις. Λύτρωσέ με, Κύριε ἀπὸ τὶς 

ἀϋπνίες μου κι ἀπὸ τὰ πάθη μου. 

 Ἐσύ, ποὺ ἔχεις τὴ δύναμη νὰ ἐπαναφέρεις στὴν τάξη τὰ 

στοιχεῖα τῆς φύσεως, βοήθησέ με καὶ ἐμένα νὰ ξεφύγω ἀπὸ 

τίς ἀϋπνίες μου. 

 Ἕνας Σου λόγος, Κύριε, εἶναι ἱκανὸς νὰ ἐπαναφέρει στὴν 

τάξη κάθε τί ποὺ διασαλεύεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. 

 Μέσα στὴν θαλασσοταραχὴ ποὺ ἐπικρατεῖ γύρω μου, Ἐσὺ 

Κύριε, γίνε ὁ αἰσθητὸς ὁδηγός μου. Κατεύθυνε τὰ βήματά 

μου στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας μου. Σὰν ἄλλος καλὸς καπετά-

νιος ὁδήγησέ με μὲ ἀσφάλεια στὸ λιμάνι τῆς σωτηρίας μου. 

Ἀμήν. 
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91. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΨΑΛΜΟΣ 77ος,1-39  

ᾶς ἔδωσες ἐντολή, Κύριε, νὰ μὴ ξεχνοῦμε τίποτε ἀπ’ ὅ-

σα ἔκανες γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσεις ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸ 

θάνατο. Νὰ μελετοῦμε πάντοτε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ 

διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ λόγια Σου καὶ ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τῶν 

λόγων Σου, ὅπως μᾶς τὰ διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς 

Ἐκκλησίας μας. 

 Ὅπως οἱ πρόγονοί μας, μᾶς μετέφεραν σωστὰ ὅλο τὸ περι-

εχόμενο τῆς πίστεώς μας, βοήθησέ μας, Κύριε, κι ἐμεῖς νὰ τὸ 

μεταφέρουμε σωστὰ στὰ παιδιά μας. Γιὰ νὰ μάθουν κι αὐτὰ 

νὰ μὴν ἐλπίζουν στὶς ἐφήμερες προσφορὲς τοῦ κόσμου, ἀλλὰ 

νὰ στηρίζουν τὴν ἐλπίδα τους σὲ Σένα. Νὰ μάθουν νὰ ὑπα-

κοῦν στὸ ἅγιο θέλημά Σου. 

 Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ παιδαγωγήσουμε σωστὰ τὰ παιδιά 

μας. Νὰ τὰ βοηθήσουμε νὰ διαμορφώσουν μέσα τους μιὰ εὐ-

γενική, συνετή, ἐνάρετη ψυχὴ κι ὄχι διεστραμμένη καὶ ἐγκλη-

ματική. 

 Βοήθησέ μας ἀκόμη, Κύριε νὰ μάθουμε στὰ παιδιά μας νὰ 

ἔχουν χέρια ἐργατικά. Νὰ μάθουν νὰ τὰ ἀξιοποιοῦν στὴν ἀρε-

τὴ κι ὄχι στὴν τέχνη τοῦ πολέμου, στὸ χειρισμὸ τῶν πολεμι-

κῶν ὅπλων καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν. 

 Νὰ μάθουν ὅτι στὴ ζωή τους δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ὅ,τι 

τοὺς ἀρέσει, ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζουν τὸ θέλημά Σου. Νὰ μὴ ξε-

χνοῦν τὴν προσευχή τους καὶ νὰ Σὲ εὐχαριστοῦν βράδυ-πρωὶ 

γιὰ τὰ ἀγαθὰ ποὺ τοὺς προσφέρεις. Νὰ μὴ ξεχνοῦν ὅτι Ἐσὺ ἔ-

γινες ἄνθρωπος καὶ σταυρώθηκες γιὰ μᾶς μὲ μιὰ θυσία μονα-

δική, ἀφοῦ κανεὶς ἄνθρωπος μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ 

καὶ νὰ μᾶς σώσει. Νὰ μάθουν νὰ εἶναι εὐγνώμονα καὶ ὄχι ἀ-

χάριστα. Νὰ προσφέρουν, κι ὄχι μόνο νὰ ἀπαιτοῦν. Καὶ μάλι-

στα, ὅπως συμβαίνει πολλὲς φορές, μὲ αὐθάδεια καὶ αὐταρχι-
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σμό. Νὰ ἔχουν ὡραῖο λεξιλόγιο, καλοὺς τρόπους, θαυμαστὲς 

ἀσχολίες, σεβασμὸ στοὺς ἄλλους, ὑπακοὴ στὶς ἐντολές Σου. 

Νὰ μὴν ἔχουν πνεῦμα ἀπιστίας καὶ ἀντιλογίας. Νὰ ἔχουν 

ἐμπιστοσύνη μόνο σὲ Σένα, ποὺ εἶσαι ὁ μόνος ἀληθὴς καὶ ἐκ-

πληρώνεις ἀλάνθαστα τὶς ὑποσχέσεις Σου. 

 Νὰ μάθουν νὰ μὴν εἶναι πλεονέκτες. Νὰ μὴ τὰ θέλουν ὅλα 

δικά τους. Νὰ ἔχουν μέτρο στὰ «θέλω» τους καὶ τὶς ἐπιθυμίες 

τους, διότι ἡ ἀπληστία ἐξοργίζει τὸν Θεό, ἐνῶ ἡ ἐγκράτεια 

καὶ ἡ προσευχὴ ἐκδιώκουν τοὺς πειρασμούς. Νὰ μὴ φθάσουν 

στὸ κατάντημα νὰ Σὲ θυμοῦνται, μόνον ὅταν Σὲ ἔχουν ἀνάγ-

κη καὶ μετὰ νὰ Σὲ ξεχνοῦν. Νὰ μὴ Σὲ ἀγαποῦν μόνο μὲ τὰ λό-

για, ἐνῶ μὲ τὰ ἔργα τους ὑπηρετοῦν τὶς ἐπιθυμίες τους.  

 Σὺ ὅμως, Κύριε, ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος ποὺ εἶσαι, 

ἂς συντροφεύεις τὰ παιδιά μας στὴ ζωή τους καὶ ἂς συγχω-

ρεῖς τὶς ἁμαρτίες τους καὶ τὶς ἐπιπολαιότητές τους, ἐπαναφέ-

ροντάς τα στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἀμήν. 
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92. ΓΙΑ NA EXΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤH ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 77ος,40-72  

όσες φορὲς δὲν Σὲ πίκρανα, Κύριε, μὲ τὴ συμπεριφορά 

μου; Καὶ πόσες φορὲς δὲ Σὲ ἐξόργισα μὲ τὴν ἀπιστία 

μου; 

 Κάθε φορὰ ποὺ εὐδαιμονῶ, ξεχνῶ τὶς εὐεργεσίες Σου. Κά-

θε φορὰ ποὺ ὅλα πᾶνε καλὰ στὴ ζωή μου, νιώθω αὐτοδύνα-

μος καὶ ἱκανὸς νὰ προχωρήσω μόνος-χωρὶς Ἐσένα-καμαρώ-

νοντας γιὰ τὶς ἐπιτυχίες μου. Μόλις ὅμως ἡ στάση αὐτὴ προ-

καλέσει τὴν ἀνοχή Σου καὶ μὲ κυκλώσουν οἱ θεομηνίες, τότε 

Σὲ θυμᾶμαι, ἀλλὰ καὶ πάλι ὄχι γιὰ νὰ μετανοήσω, ἀλλὰ γιὰ νὰ 

τὰ βάλω μαζί Σου, ἐπειδή καταστρέφεις τὴν εὐδαιμονία τῆς 

ζωῆς μου. Κι ἂν μὲ ἐπισκεφθεῖ κάποια ἀρρώστια, τότε τρέχω 

καὶ προσεύχομαι σὲ Σένα, ὄχι γιατὶ καταλαβαίνω τὸ λάθος 

μου, ἀλλὰ γιατὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἔβαλα τὴν ὑγεία μου, νομίζον-

τας ὅτι αὐτὴ εἶναι τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, χωρὶς νὰ βλέπω ὅ-

τι ἡ ζωή μου ἔχει πάντα ἡμερομηνία λήξεως. 

 Κύριε, Σὲ παρακαλῶ, ἄκουσε τὴν προσευχή μου καὶ ὁδή-

γησέ με στὸ δρόμο τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς. Ἁγίαζέ 

με, κάθε φορὰ ποὺ γίνομαι κοινωνὸς τῶν θείων Σου μυστηρί-

ων. Ἐκδίωξε ἀπὸ τὴ ζωή μου ὅλες ἐκεῖνες τὶς καταστάσεις 

ποὺ μὲ ἀπομακρύνουν ἀπὸ κοντά Σου. Δὲ θέλω, Κύριε νὰ Σὲ 

πικραίνω παραβαίνοντας τὶς ἅγιες ἐντολές Σου, οὔτε νὰ ξεφύ-

γω σὲ κοσμικὲς καὶ ἁμαρτωλὲς συνήθειες. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς 

μου δὲ θέλω νὰ εἶναι κοσμικός. Ἡ ἐνδυμασία μου νὰ εἶναι 

σεμνή. Τὰ λόγια μου καὶ ἡ ψυχαγωγία μου ἐνάρετα, γεμάτα 

ὠφέλεια καὶ προκοπή, γιὰ νὰ μὴ μὲ περιφρονήσεις γυρίζοντας 

ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό Σου. 

 Χάρισέ μου τὴν εὐλογία καὶ τὴ θεία προστασία Σου, Κύρι-

ε. Ὁδήγησέ με σὲ σοφοὺς καὶ ἐναρέτους κληρικοὺς ποὺ θὰ μὲ 
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βοηθοῦν νὰ κατανοῶ τὸ ἅγιο θέλημά Σου καὶ νὰ ξεφεύγω ἀπὸ 

τὴν καταστροφικὴ συνήθεια τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Δὲ θέ-

λω τὶς διασκεδάσεις τους ποὺ διαλύουν τὴν ψυχή μου. Δὲ θέ-

λω τὰ ξενύχτια τους ποὺ κλείνουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς. Δὲ θέ-

λω τὸν χαμένο χρόνο τους, ποὺ ἀδειάζει τὴ ζωή. Δὲ θέλω τὴν 

ἀπραξία τους κάτω ἀπὸ φῶτα καὶ ἤχους μανιακοὺς καὶ κατα-

θλιπτικούς.  

 Ἔλα Κύριε, καὶ στήριξέ με, γιατὶ εἶσαι δυνατὸς καὶ ἡ δύ-

ναμή Σου κάνει δημιουργικὴ τὴ ζωή μου καὶ ἀντιδραστικὴ 

στοὺς πειρασμούς. 

 Βάλε, Κύριε, σωστοὺς πνευματικοὺς στὴ ζωή μου, οἱ ὁποῖ-

οι μὲ ἄδολη καὶ καθαρὴ καρδιὰ θὰ μὲ ὁδηγοῦν στὸ δικό Σου 

δρόμο μὲ ἀσφάλεια καὶ μὲ ἔργα σύνεσης καὶ ἀγάπης, γιὰ νὰ 

πορεύομαι στὴ ζωή μου δοξάζοντας τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

Ἀμήν. 
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93. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ ΜΟΥ  
ΨΑΛΜΟΣ 78ος 

ύριε, πῶς νὰ ἀσφαλίσω τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν μου ἀπὸ τὸ 

πλῆθος τῶν κοσμικῶν συνηθειῶν, οἱ ὁποῖες καταστρέ-

φουν τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν ὁποία τὸν στόλι-

σες ὅταν τὸν ἔπλασες; 

 Κύριε, τὰ παιδιά μου δὲ θέλω νὰ γίνουν περίγελως τῶν 

δαιμόνων ὁδηγούμενα στὴν καταστροφή. Φύλαξέ τα, γιὰ νὰ 

μὴ τὰ χλευάζουν καὶ τὰ ἐμπαίζουν οἱ δαίμονες προσφέροντάς 

τα ψεύτικες ἡδονές. Φώτιζέ τα, γιὰ νὰ μὴ Σὲ παροργίζουν 

ζώντας μέσα στὸ καμίνι τῆς ἁμαρτωλῆς νοοτροπίας τῆς ἐπο-

χῆς μας. Βοήθησέ τα νὰ καταλάβουν, ὅτι οὔτε οἰκογένεια 

μποροῦν νὰ στεριώσουν χωρὶς τὴ δική Σου εὐλογία, οὔτε 

προκοπὴ νὰ κάνουν στὴ ζωή τους, ἂν δὲν ἔχουν τὴ δική Σου 

προστασία. Βοήθησέ τα, Κύριε, νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ 

κοσμικὲς συναναστροφὲς καὶ ἡ μεταξὺ τῶν φίλων τους ἀνε-

ξέλεγκτη ἐπικοινωνία δὲν ὠφελοῦν στὴν πνευματική τους 

προκοπή, ἀλλὰ στὴν ἄρνηση-κάποια στιγμὴ- τοῦ θείου θελή-

ματός Σου. 

 Μὴ θυμηθεῖς, Κύριε, τὶς νεανικές τους ἁμαρτίες κι αὐτὲς 

ποὺ χωρὶς σοβαρότητα διαπράττουν μέχρι σήμερα. Μὴν ἐπι-

τρέψεις νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν καταστροφή. Σὲ παρακαλῶ, Κύ-

ριε, ἄκουσε τὴν προσευχή μου. Πονῶ καὶ προσεύχομαι γιὰ τὰ 

παιδιά μου. Βοήθησέ τα. Γλύτωσέ τα ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς 

σωτηρίας τους. Συγχώρησε τὶς ἁμαρτίες τους. Ἐσὺ ποὺ εἶσαι 

φιλεύσπλαχνος καὶ ἐλεήμων Θεός. Βοήθησέ τα, Κύριε, νὰ γί-

νουν ὑπόδειγμα πνευματικῆς ζωῆς, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ βοη-

θοῦν καὶ νὰ δίδουν κουράγιο καὶ στοὺς ἄλλους νέους τῆς ἐ-

ποχῆς τους. Μὲ τὸ παράδειγμά τους καὶ τὴ δυναμικότητά 



  

- 194 - 

τους νὰ ἀποδείξουν καὶ στοὺς φίλους τους ὅτι ἀξίζει νὰ ἀγω-

νίζεται κανεὶς καὶ νὰ ζεῖ χριστιανικά. 

 Ὁ στεναγμός μου, Κύριε, γιὰ τὰ παιδιά μου εἶναι ἔντονος 

καὶ θέλω νὰ φθάσει στὰ αὐτιά Σου. Θέλω ἡ προστατευτική 

Σου δύναμη νὰ ἀναλάβει καὶ τὰ δικά μου παιδιά. Θέλω, Κύ-

ριε, νὰ περιποιηθεῖς τὰ παιδιά μου, διότι δὲν τὰ γέννησα γιὰ 

τὴν καταστροφή, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουν στολίδια τῆς Ἐκκλησίας 

μας καὶ τοῦ Παραδείσου. Κύριε, τὰ δάκρυα γιὰ τὰ παιδιά μου 

ξέρω ὅτι δὲ θὰ πᾶνε χαμένα καὶ ὅτι δὲ θὰ ἀφήσεις τὴν καρδιά 

μου γιὰ πολὺ καιρὸ νὰ πονᾶ, ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε δικά Σου παι-

διὰ καὶ πρόβατα τῆς δικῆς Σου ποίμνης. Ἔτσι θὰ Σὲ εὐχαρι-

στοῦμε καὶ θὰ Σὲ δοξάζουμε πάντοτε γιὰ τὶς εὐεργεσίες Σου, 

ἀναγγέλλοντας παντοῦ τὴ θεία δόξα Σου. Ἀμήν. 
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94. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΛΥΤΡΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
ΨΑΛΜΟΣ 79ος 

ύριε, Σύ, ὁ ὁποῖος ὡς καλὸς καὶ στοργικὸς ποιμὴν προ-

στατεύεις καὶ καθοδηγεῖς τὰ παιδιά Σου, δὲς τὴ συμφορά, 

ποὺ μὲ βρῆκε. Σύ ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖς τὰ παιδιά Σου, ἔλα 

καὶ δεῖξε φανερὰ τὴν προστασία Σου. 

 Πολλὲς οἰκονομικὲς δυσκολίες, ἀντιμετωπίζω στὴ ζωή 

μου. Βάλε σὲ ἐνέργεια, λοιπόν, τὴν ἀκατανίκητη δύναμή Σου 

καὶ ἔλα γρήγορα νὰ μὲ σώσεις. Κύριε, βοήθησέ με νὰ ἀποκα-

τασταθῶ οἰκονομικὰ καὶ νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὸ βάρος τῶν οἰ-

κονομικῶν μου ὑποχρεώσεων. Ἀσφάλισε τὴν ἐργασία μου. 

Δεῖξε εὐνοϊκὸ πρόσωπο καὶ σὲ μένα· καὶ τότε σίγουρα θὰ σω-

θῶ ἀπὸ τὸν πλήρη ὄλεθρο καὶ τὴν καταστροφή. Κύριε καὶ 

Θεὲ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων, μὴ θυμώνεις μὲ 

τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος. Ξέρω, ὅτι τότε ποὺ μοῦ ἔδιδες πολ-

λὰ, ἐγὼ δὲν τὰ ἀξιοποίησα σωστά. Ἔζησα ὡς νεόπλουτος νο-

μίζοντας ὅτι τὸ χρῆμα μὲ κάνει δυνατό, ἀλλὰ ἦταν ἐφήμερο, 

ψεύτικο, σαθρό. Τώρα ὅμως καθὼς ἐπιστρέφω καὶ πάλι κον-

τά Σου, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός, Σοῦ φωνάζω: σῶσε καὶ ἐμένα τὸ 

δοῦλο Σου. Ἕως πότε, Κύριε, θὰ ἐπιτρέπεις ὥστε ἡ τροφή 

μου νὰ εἶναι ἀντὶ γιὰ ψωμὶ ὁ πόνος, καὶ ἀντὶ γιὰ νερὸ τὸ πο-

τῆρι τῆς ζωῆς μου νὰ γεμίζει μὲ τὰ πικρά μου δάκρυα. 

 Μὴν ἀφήσεις, Κύριε, νὰ καταστραφῶ καὶ μὴν ἐπιτρέψεις 

νὰ χαίρονται οἱ ἐχθροί μου μὲ τὸ κατάντημά μου. Κύριε καὶ 

Θεὲ τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων δυνάμεων, ἀποκατάστησέ 

με οἰκονομικὰ καὶ ἐπαγγελματικά. Κοίταξέ με. Ἄκουσε τὴν 

προσευχή μου. Δὲς τὴ μετάνοιά μου καὶ τότε σίγουρα θὰ σω-

θῶ ἀπὸ τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν καταστροφή. 

 Μὲ εἶχες φυτέψει καὶ μὲ ρίζωσες καλά. Μὲ εἶχες εὐλογή-

σει, γιὰ νὰ γίνω πολύκαρπο ἀμπέλι. Ὅμως ἐγὼ ξεχάστηκα μέ-
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σα στὴν εὐδαιμονία τῆς ζωῆς καὶ δὲν κόπιασα σωστά. Μοῦ 

εἶχες ἀνοίξει δρόμο γιὰ μιὰ εὐλογημένη καὶ προκομμένη ζωή, 

ἀλλὰ ἐγὼ δὲ βάδισα μὲ προσοχὴ καὶ σοβαρότητα. Οἱ γνωριμί-

ες μου εἶχαν γίνει πολλές, ἀλλὰ δὲν τὶς ἀξιοποίησα κατὰ τὸ 

θέλημά Σου. Δὲν κυκλοφοροῦσα μὲ πνεῦμα ταπεινό, ἀλλὰ μὲ 

πνεῦμα ὑπεροψίας, νομίζοντας ὅτι ὁ πλοῦτος μὲ κάνει σπου-

δαῖο.  

 Τώρα ὅμως βλέπω ὅτι ἡ συμπεριφορά μου γκρέμισε τὸν 

φράκτη τοῦ πολύκαρπου ἀμπελιοῦ μου καὶ τὰ συστήματα τῆς 

ἐποχῆς σὰν ἄλλοι περαστικοί, μοῦ κατατρώγουν τὸν πλοῦτο 

ποὺ τόσο ἀνέμελα ἀπέκτησα. Οἱ κάθε εἴδους ἐμφανιζόμενες 

οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις ἔχουν εἰσβάλει στὰ ταμεῖα μου σὰν 

ἄλλος ἀγριόχοιρος, καὶ κατατρώγουν τὶς οἰκονομίες μου. Σὰν 

ἀδίστακτο παράλογο θηρίο ἐμφανίζεται στὴ ζωή μου ἡ οἰκο-

νομικὴ κρίση. 

 Κύριε, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι Κύριος τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν ἐπου-

ρανίων δυνάμεων, ῥῖξε καὶ σὲ μένα βλέμμα καλοσύνης καὶ 

στοργῆς. Ἔλα νὰ ἐπισκεφθεῖς καὶ ἐμένα ποὺ κάποτε μὲ φύτε-

ψες σὰν καρποφόρο ἀμπέλι. Ἔλα νὰ δεῖς τὸν ξεπεσμό μου. 

Βοήθησέ με νὰ ἐπανέλθω στὴν προηγούμενη ζωντάνια, ἀ-

σφάλεια καὶ καρποφορία. Ἐσὺ μὲ φύτεψες καὶ μὲ εὐλόγησες 

μὲ τὸ δεξί Σου χέρι. Γίνε, λοιπόν, στοργικὸς μαζί μου κι ἐγὼ 

πάντοτε θὰ ὑπακούω στὸ ἅγιο θέλημά Σου.  

 Σὰν φωτιὰ ποὺ κατακαίει τὰ πάντα εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ 

ζῶ. Βάλε με στὰ δεξιά Σου. Κάνε μὲ παιδὶ δικό Σου. Βγάλε 

με ἀπὸ τὴ θύελλα τῆς καταστροφῆς. Ἀνασυγκρότησέ με, γιατὶ 

στὰ γόνατα προσεύχομαι, δακρύζω καὶ Σὲ παρακαλῶ. Σῶσέ 

με, Κύριε, καὶ Σοῦ ὑπόσχομαι ὅτι δὲ θὰ ἀπομακρυνθῶ πλέον 

ἀπὸ κοντά Σου. Σὺ θὰ εἶσαι γιὰ μένα τὸ ὀξυγόνο τῆς ζωῆς 

μου· καὶ πάντοτε μόνο τὸ Ὄνομά Σου θὰ ἐπικαλοῦμαι καὶ σὲ 

αὐτὸ θὰ ἔχω τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου. 
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 Κύριε τῶν δυνάμεων, ἀποκατάστησέ με, γιὰ νὰ μὴν εἶμαι 

πιὰ δοῦλος τῶν οἰκονομικῶν μου ὑποχρεώσεων. Ἀσφάλισέ 

με ἐπαγγελματικά. Γίνε εὐνοϊκὸς μαζί μου, γιὰ νὰ ξεφύγω ἀ-

πὸ τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν καταστροφὴ καὶ ἔτσι νὰ μπορῶ μὲ 

χαρὰ νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξάζω. Ἀμήν. 
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95. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ 

ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 80ος 

ύριε, εἶμαι πλημμυρισμένος ἀπὸ ἀγαλλίαση καὶ χαρά, 

γιατὶ ἔχω Ἐσένα βοηθὸ στὴ ζωή μου. 

 Μὲ φύλαξες, Κύριε, ἀπὸ πολὺ σοβαρὸ κίνδυνο. Αὐτὸ 

δὲ θὰ τὸ ξεχάσω ποτὲ στὴ ζωή μου. Κάθε χρόνο αὐτὴ τὴν ἡ-

μέρα τῆς σωτηρίας μου θὰ ἔρχομαι στὸν ἱερὸ Ναό Σου, γιὰ 

νὰ προσφέρω τὸ ἀκατάπαυστο εὐχαριστῶ μου συμμετέχοντας 

στὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ἔχω τὴ δυνατότητα, ὥστε κάθε 

χρόνο νὰ Σοῦ λέω τὸ «εὐχαριστῶ» μου μὲ τὴν τέλεση μιᾶς 

θείας λειτουργίας καὶ νὰ μὴν εἶμαι ποτὲ ἀχάριστος ἀπέναντί 

Σου. Ἀλλὰ πῶς, Κύριε, νὰ μὴ Σὲ εὐχαριστῶ, ὅταν Ἐσὺ μὲ λύ-

τρωσες ἀπὸ τόσο σοβαρὸ κίνδυνο; 

 Σὲ προσκάλεσα, Κύριε, νὰ μὲ λυτρώσεις ἀπὸ τὸ βάρος τῆς 

συμφορᾶς μου κι Ἐσὺ ἔσπευσες καὶ μὲ γλύτωσες ἀπὸ τὴ συμ-

φορά. Ὅμως πόσες φορὲς στὸ παρελθόν Σὲ πίκρανα, Κύριε; 

Πόσες φορὲς παράκουσα τὸ ἅγιο θέλημά Σου; Μὲ πολλοὺς 

τρόπους μὲ καλοῦσες νὰ ἐπιστρέψω κοντά Σου, καὶ ἐγὼ δὲν 

ἤθελα νὰ Σὲ ἀκούσω. 

 Πόσο γελασμένος ἤμουν, ὅταν νόμιζα ὅτι θὰ βρῶ χαρὰ μα-

κριά ἀπὸ Σένα! 

 Τώρα ὅμως κατάλαβα, ὅτι μόνον Ἐσὺ εἶσαι ὁ ἀληθινὸς 

σωτῆρας. Μόνον Ἐσὺ σῴζεις, μὲ τὴ μοναδική Σου σταυρικὴ 

θυσία, τὰ σκλαβωμένα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸ θάνατο παιδιά 

Σου. Μόνον Ἐσὺ ἀκοῦς τὶς προσευχές μας καὶ τρέχεις νὰ μᾶς 

σώσεις. 

 Φύλαξέ με, Κύριε. Δὲ θέλω ἄλλη φορὰ νὰ πέσω στὴν παγί-

δα τῆς παρακοῆς. Θέλω μόνο τὴ δική Σου φωνὴ νὰ ἀκούω 

στὴ ζωή μου. 
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 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ σκοτισθεῖ ὁ νοῦς μου 

ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ μὴ ξεχάσω τὴ μεγάλη Σου εὐεργεσία. 

 Ἐὰν Σὲ ἄκουγα, Κύριε· ἂν ζοῦσα σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο θέ-

λημά Σου, δὲν θὰ κινδύνευε ἡ ζωή μου. 

 Δὲν θὰ ἔφθανα σ’ αὐτὴ τὴν ἐξαθλίωση. Δὲ θὰ πλήγωνα αὐ-

τοὺς ποὺ μὲ ἀγαποῦσαν καὶ θὰ τοὺς ἄκουγα κάθε φορὰ ποὺ 

μοῦ ἔλεγαν νὰ προσέχω. Ἐγὼ ὅμως ἔκανα πάντα τὸ δικό μου. 

 Ἐὰν Σὲ ἄκουγα, Κύριε, οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ κίνδυνοι δὲ θὰ μὲ 

πλησίαζαν τόσο καὶ δὲ θὰ κινδύνευε τόσο πολὺ ἡ ζωή μου. 

 Ὅμως τώρα, Κύριε, Σὲ εὐχαριστῶ, διότι δὲ μὲ προστάτευ-

σες μόνο. Δὲ μὲ φύλαξες ἁπλῶς ἀπὸ κινδύνους, ἀλλὰ μὲ συν-

τρόφευσες μέσα στὴν ἔρημο τῆς ζωῆς μου καὶ μὲ χόρτασες μὲ 

τὴ φιλανθρωπία Σου. Μὲ γλύκανες μὲ τὴν ἀγάπη Σου. Γι’ αὐ-

τὸ καὶ ἐγὼ θὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ θὰ Σὲ δοξάζω πάντοτε. Ἀμήν. 
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96. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΩ ΑΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 81ος 

ύριε, βρέθηκα σὲ μιὰ θέση πολὺ σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη. 

Πρέπει, ὡς κριτής, νὰ κρίνω τὶς διαφορές, τὸν ἀνταγωνι-

σμὸ καὶ τὶς διάφορες ὑποθέσεις τῶν ἀνθρώπων. 

 Γι’ αὐτό, Σὲ παρακαλῶ βοήθησέ με ὥστε ἡ κρίση μου 

νὰ μὴν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς ἄδικες ἐπιθυμίες τῶν πλουσίων 

καὶ τῶν ἰσχυρῶν. 

 Φώτιζέ με, ὥστε οἱ ἀποφάσεις μου νὰ εἶναι δίκαιες. Νὰ 

μὴν ἀδικῶ κάποιον, γιατὶ εἶναι φτωχός, ὀρφανὸς καὶ ἀνυπε-

ράσπιστος. Νὰ ἀποδίδω πάντοτε τὸ δίκαιο στὸν ἀθῶο, στὸν 

ταπεινὸ καὶ στὸν φτωχό. 

 Βοήθησέ με, ὥστε οἱ ἀποφάσεις μου νὰ βοηθοῦν στὸ νὰ ἀ-

πελευθερώνεται ὁ φτωχὸς καὶ ἀδύναμος ἀπὸ τὰ χέρια καὶ τὴν 

ἐξουσία ὅσων τοὺς ἐκμεταλλεύονται. 

 Δὲ θέλω, Κύριε, νὰ εἶμαι ἄδικος οὔτε ἀνήθικος καὶ ἀνάλ-

γητος κριτής, ποὺ δὲν ἀξιοποιεῖ σωστὰ τὸ ἀξίωμά του. Δῶσε 

μου σύνεση, Κύριε, ὥστε οἱ ἀποφάσεις μου νὰ μὴν εἶναι ἀπο-

τέλεσμα ἄγνοιας καὶ συσκότισης τοῦ νοῦ καὶ νὰ μὴ γίνομαι 

ἀφορμὴ νὰ συγκλονίζονται τὰ θεσμικὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας. 

 Ξέρω, Κύριε, ὅτι Ἐσὺ μὲ ἔβαλες κριτὴ στὶς ἐπίγειες ἀν-

θρώπινες ὑποθέσεις καὶ περιμένεις νὰ Σὲ μιμηθῶ ὡς παιδί δι-

κό Σου. Ἐγὼ ὅμως, πολλὲς φορές, πιεζόμενος ἀπὸ ἀνθρωπί-

νους παράγοντες κινδυνεύω νὰ παρασυρθῶ σὲ ἄδικη κρίση. 

Ἔλα, λοιπὸν Κύριε. Ἔλα καὶ φώτιζέ με πάντοτε νὰ ἐφαρμό-

ζω δίκαιες κρίσεις σύμφωνα μὲ τὴ δική Σου δικαιοσύνη· γιατὶ 

Ἐσὺ εἶσαι ὁ τελικὸς κριτὴς ὅλων τῶν ἐθνῶν καὶ ὅλων τῶν ἀν-

θρώπων. Ἀμήν. 
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97. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ 

ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ  
ΨΑΛΜΟΣ 82ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ μὴ μένεις ἀδιάφορος καὶ μὴν ἀφήνεις 

τοὺς ἀνθρώπους νὰ βλασφημοῦν τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

Ποιὸς εἶναι δυνατὸ νὰ συγκριθεῖ καὶ νὰ ἀντιπαραβληθεῖ 

μὲ Σένα; Κάνε κάτι, Κύριε, γιατὶ εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ δια-

κωμῳδοῦν καὶ ἐμπαίζουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας. 

 Εὐκαίρως ἀκαίρως ἐπινοοῦν τρόπους καὶ συστήματα γιὰ 

νὰ ἐκδηλώνουν τὶς ἀσεβεῖς σκέψεις τους καὶ τὴν ἄρνησή τους 

στὸ πρόσωπό Σου. 

 Μὲ τὰ λόγια τους, τὰ ἀστεῖα τους καὶ τὶς πράξεις τους βρί-

σκουν εὐκαιρία νὰ ἐξευτελίζουν τοὺς ἁγίους, νὰ μεγαλοποι-

οῦν τὶς ἄστοχες ἐνέργειες τῶν κληρικῶν μας καὶ ἔτσι προσπα-

θοῦν νὰ γκρεμίσουν στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τὸ οἰκοδόμημα 

τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ εἶναι δικό Σου Σῶμα. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε. Μὴ μείνεις ἀδιάφορος σὲ ὅλα αὐτά. 

Προστάτεψέ μας καὶ ἐκδίωξε κάθε λογισμὸ ποὺ ἔρχεται νὰ 

μᾶς προκαλέσει νὰ συνταχθοῦμε μαζί τους. 

 Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ μένουμε μακριὰ ἀπὸ κάθε ἄνθρω-

πο ποὺ θέλει νὰ διακωμῳδεῖ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια της πίστεώς 

μας. Νὰ μὴ διστάσουμε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε πάραυτα ἀκόμη 

καὶ ἀπὸ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς, ὅταν αὐτοὶ καὶ ἡ 

συντροφιά τους Σὲ ἐμπαίζουν ἢ Σὲ ἀρνοῦνται μὲ ὁποιονδήπο-

τε τρόπο. Καθὼς κι ἀπὸ ὅσους νομίζουν ὅτι τὸ θέμα τῆς πί-

στεως εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόηση καὶ ἑπομένως μποροῦν νὰ 

τὴ χειρίζονται ὅπως τοὺς ἀρέσει. 

 Ταρακούνησέ τους. Προκάλεσε στὴ ζωή τους ἕναν ἀνεμο-

στρόβιλο προβλημάτων, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν ἔχουν κα-

μία δύναμη καὶ ἐξουσία. Ἐπίτρεψε νὰ νιώσουν σὰν ξερὸ χορ-
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τάρι μπροστὰ στὴ φωτιά, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ὅτι ἡ ζωή τους 

εἶναι προσωρινὴ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο. 

 Ἡ παιδαγωγική Σου δύναμη ἂς ἔλθει στὴ ζωή τους σὰν κα-

ταιγίδα γιὰ νὰ συγκλονιστοῦν καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὸ ἅγιο Ὄ-

νομά Σου. 

 Βοήθησέ τους, Κύριε νὰ ντροπιαστοῦν γιὰ ὅσα λέγουν καὶ 

πράττουν ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν σὲ Σένα συντετριμμένοι καὶ 

μετανοημένοι. 

 Κι ἔτσι νὰ γνωρίσουν κι αὐτοὶ ὅτι μέγα καὶ θαυμαστὸ εἶναι 

τὸ Ὄνομά Σου, καὶ ὅτι Σὺ μόνον ἀγαπᾶς καὶ σῴζεις τοὺς ἀν-

θρώπους. Ἀμήν. 
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98. ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 83ος 

όσο ἀγαπητοὶ καὶ ποθητοὶ εἶναι σὲ μένα οἱ ἱεροὶ χῶροι 

τοῦ ναοῦ, ὅπου κατοικεῖς Ἐσὺ, ὁ Κύριος τῶν οὐρανίων 

καὶ ἐπιγείων δυνάμεων. Φλέγεται ἡ ψυχή μου ἀπὸ τὸν 

πόθο νὰ ἔρθει κοντά Σου. Λιώνει ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ βρεθεῖ 

στὴν ἀγκαλιά Σου, γιὰ νὰ ἀκούσει τὸ θεῖο λόγο Σου καὶ νὰ 

γευθεῖ τὴ χάρη Σου μέσα ἀπὸ τὰ ἱερὰ Μυστήριά Σου. Ἡ ψυχή 

μου καὶ τὸ σῶμα μου σκιρτοῦν ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη γιὰ 

τὸν ἀληθινὸ καὶ ζῶντα Θεό μου. 

 Ἂν τὰ σπουργίτια βρῆκαν τὸ Ναό Σου γιὰ κατοικία καὶ τὰ 

τρυγόνια κάνουν ἐκεῖ τὴ φωλιά τους γιὰ νὰ ἐναποθέσουν τὰ 

αὐγά τους, πόσο μᾶλλον ἐγὼ ποθῶ νὰ βρεθῶ μπροστὰ στὸ ἅ-

γιο θυσιαστήριό Σου καὶ νὰ μιλήσω μὲ Σένα ποὺ εἶσαι ὁ Κύ-

ριος τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου! 

 Κάνε κι ἐμένα, Κύριε, τρισευτυχισμένο καὶ εὐλογημένο, ὅ-

πως ἐκείνους ποὺ ἔρχονται συχνὰ στὸν ἱερὸ Ναό Σου, ὥστε κι 

ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά μου νὰ Σὲ ὑμνολογοῦμε παντοτινά. Κάνε 

νὰ νιώθω τρισευτυχισμένος ποὺ βρίσκομαι κάτω ἀπὸ τὴ δυ-

ναμική Σου προστασία καὶ φλόγισε τὴν καρδιά μου γιὰ νὰ ἔρ-

χομαι πάντοτε κοντά Σου.  

 Ἀλλά, Κύριε, τὸν πόθο μου αὐτὸν μπορεῖ νὰ τὸν πολεμή-

σουν οἱ πειρασμοί, οἱ ὁποῖοι μὲ χίλιες δύο δικαιολογίες θὰ 

προσπαθήσουν νὰ ἀναβάλλουν τὴν ἐπίσκεψή μου στὸν ἱερὸ 

Ναό Σου. Ὅμως, Ἐσὺ Κύριε, βοήθησέ με, μὲ νέες καὶ ἀκμαῖ-

ες δυνάμεις νὰ βρεθῶ κοντά Σου καὶ γέμισέ με μὲ εὐλογίες. 

 Κύριε, Ἐσύ, ὁ ὁποῖος εἶσαι ὁ ὑπερασπιστής καὶ ὁ προστά-

της μου, δὲς τὸν πόθο ποὺ ἔχω γιὰ νὰ βρεθῶ κοντά Σου. Γιὰ 

μένα εἶναι προτιμότερο νὰ ζήσω, ἔστω καὶ μία ἡμέρα κοντά 

Σου, παρὰ χιλιάδες ἡμέρες μακριὰ ἀπὸ Σένα καὶ τὸν ἱερὸ Ναό 
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Σου. Θὰ εἶμαι πολὺ εὐτυχισμένος νὰ βρίσκομαι περιφρονημέ-

νος σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Σου, παρὰ νὰ κατοικῶ σὲ 

πλούσιες ἀλλὰ γεμάτες μὲ ἀλαζονεία καὶ ἁμαρτία κατοικίες. 

Διότι Ἐσὺ Κύριε, ἀγαπᾶς τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ 

δώσεις σ’ αὐτοὺς ποὺ Σὲ τιμοῦν καὶ Σὲ πιστεύουν, χάρη καὶ 

δόξα. Σύ, Κύριε, δὲν θὰ στερήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ πορεύ-

ονται μὲ ἀγαθότητα καὶ ἁπλότητα τὰ ἀγαθά Σου καὶ τὶς εὐλο-

γίες Σου.  

 Κύριε τῶν δυνάμεων τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κάνε με 

τρισευτυχισμένο καὶ εὐλογημένο. Βοήθησέ με νὰ ἐναποθέτω 

τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς μου σὲ Σένα καὶ νὰ μένω μακριὰ ἀπὸ κά-

θε κοσμικὴ ἐπιθυμία. Ἀμήν. 
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99. ΓΙΑ ΝΑ ΓΑΛΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 84ος 

ύριε, φέρε καὶ πάλι τὴ γαλήνη καὶ τὴν εἰρήνη στὴν οἰκο-

γένειά μας. 

 Συγχώρεσε τὰ λάθη τῶν γονέων μου καὶ σκέπασε μὲ 

τὴν ἀγάπη Σου τὶς ἁμαρτίες τους. Μὴν ὀργίζεσαι μαζί τους. 

Στρέψε ἀλλοῦ τὸ θυμό Σου. 

 Βοήθησέ τους, Κύριε, νὰ μὴ μαλώνουν τόσο πολὺ μεταξύ 

τους. Βοήθησέ τους νὰ ἐπαναφέρουν στὶς καρδιές τους τὴν 

παλαιά τους ἀγάπη. Τί ἔχουν νὰ ἐπιτύχουν μὲ τὸ θυμό τους 

καὶ τὸν ἐγωισμό τους; Μόνον Ἐσένα διώχνουν ἀπὸ τὴ ζωή 

τους καὶ τὶς καρδιές τους πικραίνουν, χωρὶς νὰ ὠφελοῦνται. 

 Κύριε, ἄκουσε τὴν προσευχή μου. Μαλάκωσε τὶς καρδιές 

τους. Βοήθησέ τους νὰ ἔλθουν κοντά Σου γιὰ νὰ βροῦν Ἐσέ-

να. Νὰ βροῦν αὐτὸ ποὺ λείπει ἀπὸ τὴ ζωή τους. Δεῖξε μου 

λοιπόν, Κύριε, τὴν εὐσπλαχνία Σου καὶ δῶσε στοὺς γονεῖς 

μου τὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ τοὺς βασα-

νίζουν. Ἐγὼ πάντως εἶμαι ἕτοιμος νὰ ἀκούσω τί θὰ πεῖς στὴν 

καρδιά μου νὰ κάνω, γιὰ νὰ βοηθήσω τοὺς γονεῖς μου· γιατὶ 

Ἐσὺ μιλᾶς εἰρηνικὰ στὸ κάθε Σου παιδί, ποὺ εἶναι ἀφοσιωμέ-

νο σὲ Σένα, καὶ τὸ καθοδηγεῖς στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.  

 Βοήθησε τοὺς γονεῖς μου, Κύριε, νὰ βροῦν κι αὐτοὶ τὸν 

δρόμο τῆς σωτηρίας. Νὰ ἔλθουν κοντά Σου καὶ νὰ μάθουν νὰ 

Σὲ ὑπακοῦν καὶ νὰ Σὲ εὐλαβοῦνται. Βοήθησέ τους νὰ πάρουν 

τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς καὶ νὰ συναντήσουν τὴν ἀγάπη 

Σου. Νὰ ἐρωτευτοῦν τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ ἔλεός Σου καὶ νὰ μὴ 

ξαναφύγουν ἀπὸ κοντά Σου. Ἔτσι μέσα στὴν οἰκογένειά μας 

θὰ βλαστήσει ξανὰ ἡ ὀμορφιὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀγάπης, κα-

θὼς Ἐσὺ ἀπὸ ψηλὰ θὰ μᾶς στέλνεις τὴ θεία χάρη καὶ τὶς εὐ-

λογίες Σου. 
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 Ἄκουσε, Κύριε, τὴν προσευχή μου. Βοήθησε τοὺς γονεῖς 

μου νὰ ἐπιστρέψουν κοντά Σου, καὶ τότε ἡ καλοσύνη Σου θὰ 

κάνει τὸ σπιτικό μας καὶ πάλι νὰ καρποφορεῖ στὴν ἀρετή. Ἡ 

ἀγάπη Σου, Κύριε, θὰ ἁπλώνεται παντοῦ. Θὰ ἀλλάξει τὴ συμ-

περιφορά μας καὶ τὶς μεταξύ μας σχέσεις, ὥστε μόνον Ἐσὺ νὰ 

κυβερνᾶς τὴ ζωή μας καὶ νὰ γαληνεύεις τὶς ψυχές μας. Ἀμήν. 
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100. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΩ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 85ος 

ύριε, πῆρα λάθος δρόμο στὴ ζωή μου, γι’ αὐτὸ τρέχω καὶ 

δὲν φθάνω. Πῆρα λάθος δρόμο ἀναζητῶντας τὴν καλοπέ-

ραση καὶ τὴν εὔκολη ζωή. Ξεγελάστηκα, Κύριε, γιατὶ ἄ-

φησα τὰ λιγοστὰ ἀγαθὰ τοῦ κόπου καὶ τοῦ μόχθου, γιὰ νὰ 

βρῶ, μέσα ἀπὸ εὔκολες δουλειὲς, περισσότερα. Καὶ τώρα τὰ 

ἔχω χάσει ὅλα. 

 Ὅμως, ἔλα Κύριε, νὰ μὲ προφυλάξεις ἀπὸ θανάσιμους κιν-

δύνους. Δὲν ἔπαψα ποτὲ νὰ εἶμαι παιδὶ δικό Σου. Σῶσέ με, 

γιατὶ σὲ Σένα στήριξα τὶς ἐλπίδες μου. Ἐλέησέ με, Κύριε. Δὲν 

παύω ὅλη τὴν ἡμέρα νὰ κράζω σὲ Σένα μὲ δύναμη καὶ ἐμπι-

στοσύνη. Γέμισε μὲ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τὴν καρδιά μου. Βο-

ήθησέ με νὰ ἀλλάξω τὴν πορεία τῆς ζωῆς μου, γιὰ νὰ ἔρθω 

κοντά Σου. Γιὰ νὰ μὴ πορεύομαι στὸ ἄγνωστο, στὸ πουθενά. 

Γίνε μαζί μου εὐεργετικὸς καὶ ἀγαθός, ἐπιεικὴς καὶ πολυέλε-

ος· δίδαξέ με νὰ Σὲ ἐπικαλοῦμαι μὲ θερμὴ προσευχή. Ἄκου-

σε, Κύριε, τὴν προσευχή μου καὶ δῶσε προσοχὴ στὰ πονεμέ-

να μου λόγια. 

 Χαμένος εἶμαι στοὺς δρόμους τῆς ἐπιβίωσης. Γεμάτος θλί-

ψη καὶ μὲ κατεστραμμένες τὶς ἐλπίδες. Ἀλλὰ Ἐσὺ πάντοτε ἀ-

κοῦς τὶς ταπεινὲς καὶ πονεμένες προσευχές μου. Πουθενὰ 

στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν βρῆκα παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα, σὰν τὴν 

ἐλπίδα καὶ τὸ στήριγμα ποὺ βρίσκω κοντά Σου. Κανένας ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους δὲν μπόρεσε νὰ μὲ βοηθήσει καὶ νὰ μοῦ προ-

σφέρει παρηγοριά. Ἐξάλλου πῶς νὰ προσφέρει κανεὶς, ὅταν 

δὲν ἔχει; 

 Κύριε, ὁ μέγας καὶ θαυμαστός, ὁ μόνος ἀληθινὸς καὶ τέλει-

ος Θεός, ὁδήγησέ με, γιὰ νὰ μὴ χάνομαι στοὺς ψεύτικους 

δρόμους τῆς ζωῆς. Κάνε τὴν καρδιά μου νὰ χαίρεται κοντά 
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Σου. Κύριε, σὰν βρῶ τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς θὰ δοξολογῶ 

πάντοτε καὶ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ τὸ πανένδοξο Ὄνομά 

Σου. Ἐλπίζω, Κύριε, νὰ εἶναι μεγάλο τὸ ἔλεος ποὺ θὰ δείξεις 

σὲ μένα γιὰ νὰ μὲ σώσεις ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς ἀπελπισίας 

καὶ τῆς ἀπογνώσεως. Ποιός ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μὲ ἀγαπήσει 

ὅπως Ἐσύ, καὶ νὰ μὲ σώσει; Ὅλοι κοιτοῦν τὸ δικό τους συμ-

φέρον, ἀγνοώντας ἢ ποδοπατώντας τὸ συνάνθρωπό τους. Ἐ-

σὺ ὅμως, Κύριε καὶ Θεέ μου, εἶσαι πάντοτε εὔσπλαχνος, ἐλε-

ήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος καὶ ἀληθινός μαζί μου. 

 Ῥῖψε, λοιπόν, εὐμενὲς βλέμμα καὶ ἐλέησέ με. Δῶσέ μου τὴ 

δύναμή Σου, γιὰ νὰ βαδίσω τὸ δικό Σου δρόμο, ποὺ ὁδηγεῖ 

στὴ σωτηρία. Ἔτσι ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἀντὶ νὰ μὲ βοηθήσουν 

θέλουν νὰ μὲ ἐκμεταλλευτοῦν, θὰ νιώσουν ντροπή, καθὼς θὰ 

βλέπουν Ἐσένα νὰ μοῦ συμπαραστέκεσαι καὶ νὰ μὲ καθοδη-

γεῖς. Ἀμήν. 
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101. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 85ος 

ύριε, Ἐσύ ποὺ εἶσαι πανταχοῦ παρών. Ἐσύ, ποὺ δίδεις 

ἐντολὴ στὸ φῶς καὶ πορεύεται. Ἐσύ, ποὺ ἔχεις χαράξει 

δρόμους γιὰ νὰ πορεύονται ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καὶ ὅλα τὰ 

ἀστέρια ταξιδεύοντας μέσα στὸ χρόνο. Ἐσύ, ποὺ καταδέχθη-

κες νὰ ταξιδέψεις στὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ ξεφύγεις τὴ μανία τοῦ 

Ἡρῴδου. Ἐσύ, ποὺ ὡς διαβάτης περιδιάβαινες τὶς πόλεις καὶ 

τὶς ἐρημιὲς καὶ περπατοῦσες μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές Σου στὶς ἀ-

κρογιαλιές. Ἐσύ, ποὺ διέσχιζες τὰ νερὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ κα-

τέπαυσες τὴ λαίλαπα τῶν ἀνέμων διατάζοντας τὰ κύματα τῆς 

θάλασσας νὰ γαληνέψουν. 

 Ταξίδεψε καὶ τώρα Κύριε, καὶ συντρόφευσέ μας. Ἔλα μα-

ζί μας· γίνε ὁ ὁδηγὸς καὶ κυβερνήτης μας. ᾿Απομάκρυνε ἀπὸ 

τὸν δρόμο μας κάθε δυσκολία, ἐμπόδιο καὶ πειρασμό. Στόλι-

σε μὲ τὴν εὐλογία Σου τὴν κάθε μας ἐνέργεια· γίνε τὸ γαλή-

νιο λιμάνι ποὺ θὰ ξεκουράσει τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά μας. 

Γίνε ἡ ἐξοχὴ ὅπου θὰ περιπλανηθεῖ τὸ βλέμμα μας. Γίνε τὸ 

βουνό, ἡ θάλασσα, ὁ κόσμος ποὺ θὰ ταξιδέψει ἡ ψυχή μας. 

Γίνε ὁ ἀέρας, ἡ πνοὴ καὶ ἡ χαρὰ ποὺ θὰ γεμίσουν τὴ ζωή μας. 

 Ἀκόμη, σὲ παρακαλοῦμε, βοήθησέ μας νὰ γίνουμε ἀφορμὴ 

χαρᾶς καί εἰρήνης στοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ συναντήσουμε, 

ὥστε νὰ ὠφελήσουμε καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε. Εὐδόκησε, ὥστε 

νὰ ἐκπληρώσουμε τὸν σκοπό τοῦ ταξιδιοῦ μας καὶ νὰ ἐπι-

στρέψουμε διδαγμένοι καὶ ὠφελημένοι. 

 Τέλος, γίνε Σὺ Κύριέ μας, ἡ ἀφορμή ὥστε ὅλοι καὶ ὅλα 

νὰ ὑμνοῦν καὶ νὰ δοξάζουν τὸ ῞Αγιο ῎Ονομά Σου, τώρα καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνες. Ἀμήν. 
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102. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΛΟΓΟ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 86ος 

 όσο σπουδαῖα εἶναι, Κύριε, τὰ θεμέλια τῆς πίστεώς μας. 

Ὅλα τὰ ἔχεις ἀσφαλίσει μέσα στὰ κείμενα τῆς Ἁγίας 

Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως. Αὐτὲς εἶναι οἱ πιὸ 

λατρευτὲς θύρες τῆς σωτηρίας μας, ποὺ ὁδηγοῦν στὴ Βασιλεία 

Σου. 

 Δὲν ὑπάρχει πρόβλημα, δὲν ὑπάρχει δυσκολία ποὺ νὰ μὴ 

βρίσκει λύση καὶ ἀπάντηση μέσα στὰ θεόπνευστα αὐτὰ κεί-

μενα. Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ μηνύματα λαμβάνω, Κύριε, κα-

θὼς μελετῶ τὶς θεόπνευστες Γραφές Σου.  

 Μὲ βοηθοῦν νὰ μάθω τὸ θέλημά Σου, νὰ κατανοήσω τὰ 

λάθη μου, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτό μου. Σὰν μιὰ πνευματικὴ 

μητέρα στέκονται κοντά μου καὶ μὲ καθοδηγοῦν, γιατὶ δικά 

Σου λόγια εἶναι ὅλα. 

 Κύριε, βοήθησέ με καθημερινὰ νὰ μελετῶ τὸ θεῖο λόγο 

Σου. Καθημερινὰ νὰ τὸν ἐφαρμόζω καὶ σὲ κάθε κατάλληλη 

στιγμὴ νὰ τὸν μεταφέρω καὶ στοὺς πνευματικούς ἀδελφούς 

μου. Φώτιζέ με, Κύριε, νὰ μελετῶ καὶ νὰ ἀκούω σωστὰ τὸ 

θεῖο λόγο Σου, γιατὶ τὰ λόγια Σου, μὲ γεμίζουν μὲ χαρὰ καὶ ἀ-

γαλλίαση. Μὲ κάνουν νὰ νιώθω πὼς ἀκούω τὴν οἰκεία φωνὴ 

τοῦ πατέρα Μου στὸ σπίτι Του, ὅπου μὲ ἀσφάλεια ἔχω ἐγκα-

τασταθεῖ. Ἀμήν. 
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103. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 87ος 

ύριέ μου, Σὺ ποὺ εἶσαι ὁ σωτήρας μου· σὲ Ἐσένα φωνά-

ζω μέρα νύχτα προσευχόμενος. Πόσο θὰ ἤθελα νὰ φθά-

σει σὲ Σένα, Κύριε, ἡ προσευχή μου καὶ νὰ ἀκούσεις τὰ 

λόγια μου, ποὺ μὲ ἔνταση καὶ πόνο Σοῦ στέλνω. 

 Κύριε, ἔχει πλημμυρίσει ἡ ψυχή μου ἀπὸ συμφορὲς καὶ ἡ 

ζωή μου ἔχει φθάσει στὸ χεῖλος τοῦ ᾌδη. Μὲ τὴ χρήση κατα-

στρεπτικῶν οὐσιῶν κατάντησα νὰ μπῶ στὸ περιθώριο τῆς ζω-

ῆς. Ἀποξενώθηκα ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ ζῶ μὲ ἀνυποληψία. 

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει. Νόμιζα ὅτι, ἂν ξεφύγω ἀ-

πὸ κοντά Σου, θὰ δημιουργήσω μιὰ καλύτερη ζωή. Χαιρό-

μουν γιατὶ ἤμουν ἐλεύθερος ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ νόμου Σου, 

ἀλλὰ τώρα κατάλαβα ὅτι ἤμουν ἐλεύθερος μέν, ἀλλὰ ἀνάμε-

σα στοὺς νεκρούς. Κατάντησα νὰ ζῶ θανάσιμα τραυματισμέ-

νος. Νὰ ζῶ δίπλα στὸν τάφο γιὰ νὰ μὲ θάψουν σὰν θὰ πεθά-

νω. Ζῶ καὶ συμπεριφέρομαι σὰν νὰ εἶμαι ξεχασμένος κι ἀπὸ 

Σένα. Σὰν νὰ μὲ ἄφησες ἀπὸ τὸ προστατευτικό Σου χέρι. Σὰν 

νὰ ἔφυγες καὶ Ἐσὺ ἀπὸ κοντά μου. Οἱ ἡδονὲς καὶ οἱ ἀπολαύ-

σεις ποὺ ζητοῦσα μέσα ἀπὸ τὶς καταστρεπτικὲς αὐτὲς οὐσίες 

μὲ βύθισαν στὸ βαθύτατο λάκκο τοῦ θανάτου. Ὅλα εἶναι 

σκοτεινὰ γύρω μου. Νιώθω νὰ βρίσκομαι σὲ ἕναν τόπο ὅπου 

βασιλεύει ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου. 

 Ἀλήθεια, Κύριε, πόσο Σὲ ἔχω κάνει νὰ πονέσεις μὲ τὶς ἁ-

μαρτίες μου; Πόσο Σὲ ἔχω πληγώσει κι ἐγὼ ἐκεῖ ἐπάνω στὸν 

σταυρό; Ἔμεινα μόνος, Κύριε. Ἔφυγαν ὅλοι ἀπὸ κοντά μου. 

Μὲ ἀποστρέφονται καὶ μὲ ἀηδιάζουν. Ἔχω παραδοθεῖ στὴ 

μελαγχολία καὶ στὴ δυστυχία μου καὶ δὲν μπορῶ πλέον νὰ ἀ-

παλλαγῶ ἀπὸ αὐτήν. Τὸ φῶς μου ἀτόνησε. Χλώμιασα. Τὸ 

κούφιο περιεχόμενο τῆς ψυχῆς μου μὲ πληγώνει, ἀλλὰ ἐγώ, 
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Κύριε, δὲν ἀπογοητεύομαι. Ὅλη τὴν ἡμέρα σηκώνω τὰ χέρια 

μου σὲ Σένα καὶ προσεύχομαι μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή. 

 Μετανοῶ, Κύριε, γιὰ τὰ θανάσιμα κακὰ ποὺ προξένησα 

στὸν ἑαυτό μου καὶ καταφεύγω σὲ Σένα, γιατὶ μόνον Ἐσὺ 

μπορεῖς νὰ μὲ βοηθήσεις. Μετανοῶ, Κύριε. Βοήθησέ με, διό-

τι στοὺς ἀμετανοήτους ποὺ εἶναι πνευματικὰ νεκροὶ τί μπορεῖ 

κανεὶς νὰ προσφέρει; Δῶσε μου τὴ δύναμη νὰ ἀλλάξω τὸν 

τρόπο τῆς ζωῆς μου. Νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν οὐσιῶν 

ποὺ μὲ καταστρέφουν, διότι διαφορετικὰ κάθε Σου προτροπὴ 

καὶ κάθε Σου συμβουλὴ θὰ πᾶνε χαμένα. Διῶξε ἀπὸ μέσα 

μου τὴ σκότιση τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς μου, γιὰ νὰ μπορέσω 

νὰ κατανοήσω τὰ θαυμαστὰ ἔργα ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ ἀγάπη Σου. 

 Κύριε, μὲ τὶς λίγες δυνάμεις ποὺ μοῦ ἀπέμειναν μέρα-νύ-

χτα προσεύχομαι σὲ Σένα γιὰ νὰ ἔλθεις σύντομα κοντά μου 

καὶ νὰ μὲ βοηθήσεις. Μὴ μὲ ξεχνᾶς Κύριε. Σὲ παρακαλῶ μὴ 

μὲ παραβλέπεις. Ἐσύ μοῦ χάρισες πολλὲς ἀρετὲς καὶ χαρί-

σματα, τὰ ὁποῖα ἀξιοποίησα καὶ αὔξησα. Ἀλλὰ τελικὰ τὰ ἔχα-

σα μὲ τὴν ἄστατη ζωή μου, γιατὶ ὑπερηφανεύθηκα ὡς νὰ ἦ-

ταν ὅλα δικά μου. Κύριε, ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μου προκάλεσε 

στὴν ψυχή μου συγκλονιστικοὺς πόνους. Μὲ ἔπνιξε ἡ μονα-

ξιά μου. Μὲ ἔφθειραν οἱ μελαγχολίες μου. Μὲ ἀπομάκρυναν 

ἀπὸ Σένα. Μὲ ἀπομόνωσαν ἀπὸ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γνω-

στούς μου· καὶ τελικὰ τί κέρδισα; 

 Γι’ αὐτό, Κύριε, πρὶν καταστραφῶ τελείως, ἄκουσε τὴν 

προσευχή μου. Ἔλα κοντά μου. Γίνε ὁ ἰατρὸς τῆς ψυχῆς καὶ 

τοῦ σώματός μου, γιὰ νὰ μπορῶ κι ἐγὼ νὰ Σὲ δοξάζω πάντοτε 

μὲ εἰρήνη καὶ χαρά. Ἀμήν. 
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104. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
ΨΑΛΜΟΣ 88ος,1-30  

ρίσκομαι σὲ περίοδο ἐγκυμοσύνης, Κύριε, καὶ Σὲ εὐχαρι-

στῶ ποὺ μοῦ δίδεις τὴ δυνατότητα νὰ γίνομαι κι ἐγὼ 

συμμέτοχος σ’ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ καὶ εὐλογημένο ἔργο 

φέρνοντας στὸν κόσμο πλάσματα «κατ’ εἰκόνα» δική Σου. Τὸ 

ἔλεός Σου, Κύριε, θὰ ὑμνολογῶ παντοτινὰ καὶ στὰ παιδιά μου 

θὰ διηγοῦμαι τὴν ἀληθινή Σου ἀγάπη γιὰ μᾶς. 

 Ἡ ἀγάπη Σου, Κύριε, κάνει τὸ πᾶν γιὰ τὴ δική μας σωτηρί-

α, ἀφοῦ μᾶς ὑποσχέθηκες ὅτι ἡ ἀνταμοιβὴ γιὰ τοὺς κόπους 

τῆς ὑπακοῆς μας στὸ θέλημά Σου δὲν θὰ διαψευστεῖ ποτέ. Ἀ-

κόμη μᾶς ὑποσχέθηκες ὅτι, ἂν πειθαρχοῦμε στὸ θέλημά Σου, 

θὰ μᾶς ἐκλέξεις καὶ θὰ μᾶς ὀνομάσεις παιδιά Σου. Ὅτι θὰ μᾶς 

ἐνισχύεις, θὰ μᾶς στερεώνεις καὶ θὰ μᾶς χαρίζεις καλοὺς καὶ 

εὐλογημένους ἀπογόνους. Στεῖλλε μου λοιπόν, ἄγγελο εἰρηνι-

κὸ νὰ μὲ προστατεύει στοὺς πνευματικούς μου ἀγῶνες εἰδικὰ 

στὴν περίοδο αὐτὴ τῆς ἐγκυμοσύνης μου. Προστάτεψέ με ἀ-

πὸ κινδύνους, ἐπιθυμίες, ἰδιοτροπίες καὶ ἀπρεπεῖς συμπεριφο-

ρές. Δὲς τὸν πνευματικό μου ἀγῶνα καὶ χάρισε καὶ σὲ μένα ἕ-

να παιδί, ὑγιές, εὔρωστο, καλὸ καὶ εὐλογημένο. Διότι ποιός 

ἄλλος ἔχει τὴ δύναμη νὰ μοῦ προσφέρει ἕνα πλάσμα θαυμα-

στό; Ἕνα παιδὶ δικό Σου, γεννημένο γιὰ νὰ πειθαρχεῖ στὸ 

θεῖο θέλημά Σου; Βοήθησέ με Κύριε, νὰ φέρω στὸν κόσμο ἕ-

να παιδί, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ δική Σου βοήθεια θὰ προσπαθήσω νὰ 

τὸ παιδαγωγήσω γιὰ νὰ ζήσει μὲ εὐγένεια. Νὰ ζεῖ μὲ φόβο 

Θεοῦ καὶ νὰ ἀνήκει σὲ ἐκείνους ποὺ Σὲ ὑμνοῦν καὶ Σὲ δοξά-

ζουν μὲ τὴν ἐνάρετη ζωή τους. Κύριε, πόσο θαυμαστὰ εἶναι 

τὰ δημιουργήματά Σου! Ὅλα ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη Σου καὶ 

τὴ φιλανθρωπία Σου γιὰ μᾶς. Ὅλα τὰ δημιούργησες καὶ τὰ 

κατευθύνεις γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὶς βιολογικές μας ἀνάγκες, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς πνευματικούς μας ἀγῶνες.  



  

- 214 - 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ σὲ Σένα παραδίδω τὸν ἑαυτό μου. Ἐσὺ βο-

ήθησέ με νὰ φέρω στὸν κόσμο ἕνα πλάσμα δικό Σου. Τί μπο-

ρεῖ κανεὶς νὰ κάνει μόνος του, ἂν ἡ δική Σου δημιουργικὴ δύ-

ναμη δὲν συμμετέχει στὴ ζωή μας; Ἀνίκανοι εἴμαστε χωρὶς 

Ἐσένα. Δικοί Σου εἶναι οἱ οὐρανοί, δική Σου καὶ ἡ γῆ. Τὸ 

σύμπαν ὁλόκληρο κι ὅλα ὅσα ὀμορφαίνουν τὰ πέρατα τῆς 

γῆς, Ἐσὺ τὰ ἔχεις θεμελιώσει μὲ ἀσφάλεια καὶ κανεὶς δὲν 

μπορεῖ νὰ τὰ ἀλλάξει. Καὶ ὅπως ὅλη ἡ κτίση στὸ ἄκουσμα 

τοῦ ἁγίου Ὀνόματός Σου σκιρτᾶ ἀπὸ ἀγαλλίαση καὶ Σὲ δοξο-

λογεῖ, ἔτσι καὶ τὰ δικά μου σπλάγχνα σκιρτοῦν καὶ ἀγάλλον-

ται σὲ ὥρα προσευχῆς. Τὸ δικό Σου χέρι, Κύριε, ποὺ ἐνεργεῖ 

μὲ ἀκατανίκητη δύναμη ἂς προστατέψει καὶ ἐμένα. Σοῦ πα-

ραδίδω τὴν ὕπαρξή μου ὁλόκληρη. Γίνε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ 

δημιουργὸς πλάθοντας μέσα μου ἕνα παιδὶ δικό Σου, ὥστε 

αὐτὸ τὸ πανίσχυρο χέρι Σου, Κύριε, νὰ μεγαλύνεται γιὰ τὰ 

θαυμαστὰ ἔργα ποὺ ἐπιτελεῖ.  

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, στήριξέ με καὶ κάνε πραγματικότητα 

τὶς ὑποσχέσεις Σου, οἱ ὁποῖες ὡς ἄλλοι ἄγγελοι προπορεύον-

ται ἐξαγγέλλοντας σὲ ἐκείνους ποὺ πειθαρχοῦν στὸ θέλημά 

Σου, ὅτι χαρίζεις ἀπογόνους καλοὺς καὶ ἐναρέτους. Ἀπογό-

νους εὐτυχεῖς καὶ εὐλογημένους, ποὺ μὲ ἀλαλαγμοὺς θὰ Σὲ 

δοξολογοῦν στὸν ἱερὸ Ναό Σου καὶ θὰ πορεύονται τὸν δρόμο 

τῆς σωτηρίας τους μὲ τὸ φῶς τῆς δικῆς Σου παρουσίας. 

 Μὲ πολὺ πίστη, Κύριε, καὶ μὲ σεβασμὸ στὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου προσεύχομαι σὲ Σένα. Χαίρομαι δὲ καὶ ἀγάλλομαι στὴ 

ζωή μου νιώθοντας τὴ δική Σου προστασία. Εἶσαι ὁ μόνος 

παντοδύναμος, Κύριε. Μὲ τὴ δική Σου ἀγάπη, βοήθεια καὶ 

προστασία ἦρθα κι ἐγὼ στὴ ζωή, γιὰ νὰ προκόψω στὸν ἀγῶνα 

τῆς ἀρετῆς. Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, διότι στὶς δύσκολες στιγμὲς 

τῆς ζωῆς μου στέκεσαι πάντοτε κοντά μου προστάτης καὶ βο-

ηθός μου· γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ θὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ θὰ Σὲ δοξάζω πάν-

τοτε. Ἀμήν. 
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105. ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕΚΝΙΑΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 88ος,1-30  

ύριε, σὲ Σένα καταφεύγουμε πάντα στὴ ζωή μας. Σὲ Σέ-

να ποὺ εὐλόγησες τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ ζοῦν μὲ ἀ-

γάπη, εἰρήνη, ὁμόνοια και ὑπομονή.  

 Σὲ Σένα ποὺ μᾶς ἔδωσες τὴν ἐντολή Σου νὰ αὐξάνουμε καὶ 

νὰ πληθαίνουμε πάνω στὴ γῆ, ἀφήνοντας εὐλογημένους ἀπογό-

νους.  

 Σὲ Σένα, ποὺ τὴν ἡμέρα τοῦ γάμου μᾶς εὐχήθηκες νὰ ἔ-

χουμε ὁμόνοια ψυχῶν καὶ σωμάτων· νὰ εἴμαστε μιὰ ψυχὴ καὶ 

ἕνα σῶμα· νὰ καρποφοροῦμε καὶ νὰ ἀποκτοῦμε καλὰ καὶ ὡ-

ραῖα τέκνα 

 Ὅμως, Κύριε, ἐμεῖς γιατί δὲν μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε 

παιδιά; Σὲ παρακαλοῦμε, ἄκουσε τὴν προσευχή μας καὶ εὐλό-

γησε καὶ ἐμᾶς λύνοντας τὴν ἀτεκνία μας. Ἅπλωσε, Κύριε, τὸ 

χέρι Σου ἀπὸ τὸ οὐράνιο ὕψος καὶ βγάλε μας ἀπὸ τὶς θλίψεις 

ποὺ προκαλεῖ ἡ ἀτεκνία. 

 Μὴ μᾶς ἀφήνεις Κύριε, ἄκληρους, ἀλλὰ δῶσέ μας τὴ χαρὰ 

τῆς παιδοποιίας. Δῶσε καλά, ἔξυπνα καὶ ὡραῖα παιδιὰ ποὺ θὰ 

εἶναι δημιουργήματά Σου, ἄξια γιὰ τὴ ζωὴ αὐτὴ καὶ γιὰ τὴ 

Βασιλεία Σου. Λάβε, Κύριε, ἀπὸ ἐμᾶς τὰ πιὸ καλὰ γονίδια. 

Εὐλόγησέ μας, Κύριε, καὶ χάρισέ μας παιδιὰ μὲ φόβο Θεοῦ, 

ἀγάπη, σοφία καὶ ἀρετή. 

 Κύριε, ἀπάλλαξέ μας ἀπὸ τοὺς στεναγμοὺς ποὺ προκαλεῖ ἡ 

ἀτεκνία. Βλέπουμε τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ 

ἀγαθὰ μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους, καὶ θλιβόμαστε. Ἀκοῦμε τὰ 

παιδιὰ νὰ παίζουν μέσα στὴ νιότη τους σὰν τρυφερὰ καὶ γερὰ 

ριζωμένα βλαστάρια καὶ μελαγχολοῦμε. Βλέπουμε τὶς θυγα-

τέρες τῶν φίλων μας νὰ εἶναι καλλωπισμένες καὶ στολισμένες 

καὶ νοσταλγοῦμε καὶ ἐμεῖς κάποιο ἔμψυχο στολίδι γιὰ τὴ ζωή 

μας. 
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 Κύριε, δὲν εἴμαστε ἄξιοι νὰ Σοῦ ζητοῦμε νὰ λύσεις τὴν ἀ-

τεκνία μας. Ὅμως ἡ ἀγάπη Σου μᾶς δίνει θάρρος νὰ Σοῦ φω-

νάζουμε ἐκ βάθους ψυχῆς· Λῦσε, Κύριε, τὴν ἀτεκνία μας, 

ὥστε καὶ ἐμεῖς μὲ χαρά σὲ ὅλη μας τὴ ζωὴ νὰ ὑμνοῦμε καὶ νὰ 

δοξολογοῦμε τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀμήν. 
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106. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 88ος,31-38  

ὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, γιὰ τοὺς καλοὺς γονεῖς μου. Χάρη 

στὶς προσευχές τους μοῦ προσφέρεις τὴ βοήθειά Σου καὶ 

πάντοτε-τὴν κατάλληλη στιγμή-μὲ προστατεύεις ἀπὸ τοὺς 

κινδύνους. Τοὺς ἔχεις βάλει δίπλα μου νὰ μὲ βοηθοῦν καὶ νὰ 

μὲ συμβουλεύουν στὶς δύσκολες στιγμές. Μοῦ συμπαραστέ-

κονται ὡς νὰ εἶναι τὸ δικό Σου δεξὶ χέρι καὶ μὲ συγκρατοῦν 

ἀπὸ τὴν καταστροφή, φωτιζόμενοι καὶ ἐνθαρρυνόμενοι ἀπὸ 

Σένα. Μοῦ διδάσκουν πάντοτε τὸ θέλημά Σου καὶ μὲ ἐμπνέ-

ουν μὲ τὸ παράδειγμά τους νὰ τοὺς ἀκολουθῶ στοὺς πνευμα-

τικοὺς ἀγῶνες. 

 Φώτιζέ τους, Κύριε, ὥστε πάντοτε νὰ εἶναι διακριτικοὶ μα-

ζί μου καὶ ποτὲ νὰ μὴ δεσμεύουν τὴν προσωπικότητά μου. 

Μὲ τὰ λόγια τους καὶ μὲ τὶς πράξεις τους νὰ προβάλλεται τὸ 

δικό Σου θέλημα καὶ ἡ δική Σου εὐσπλαχνία καὶ παντοδυνα-

μία. Ἀκόμη βοήθησέ τους νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐ-

πεμβαίνουν στὴ ζωή μου χωρὶς λόγο καὶ νὰ μὴν ἐκμηδενίζουν 

τὶς ἱκανότητές μου. 

 Φώτιζε καὶ ἐμένα Κύριε, ὥστε νὰ τιμῶ καὶ νὰ σέβομαι 

τοὺς γονεῖς μου, ἐνθυμούμενος τὰ καλὰ ποὺ μοῦ προσφέ-

ρουν. Νὰ μὴν περιφρονῶ τὶς συμβουλές τους καὶ τὴν παιδα-

γωγία τους. Νὰ τοὺς ἀγαπῶ καὶ νὰ τοὺς σέβομαι μέχρι τὰ βα-

θειὰ γεράματά τους προσφέροντάς τους τὶς ὑπηρεσίες μου. 

Νὰ νιώθω τιμὴ καὶ ὑπερηφάνεια γιὰ τὴ σωστὴ παιδαγωγία 

ποὺ μοῦ προσφέρουν. Νὰ μὴν εἶμαι ἀπαιτητικὸς στὰ ὑλικὰ ἀ-

γαθὰ ποὺ ἀπέκτησαν μὲ τὸν ἱδρῶτα τους. Νὰ μὴν τοὺς κάνω 

νὰ ντρέπονται γιὰ μένα. Νὰ μὴν τοὺς ἐξαγριώνω μὲ τὶς ἀταξί-

ες μου καὶ τὶς ἀπροσεξίες μου. Καὶ Σὺ, Κύριε, νὰ μένεις πάν-

τοτε κοντά τους καὶ νὰ τοὺς προστατεύεις. Νὰ τοὺς φωτίζεις 
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ὥστε οἱ συμβουλές τους νὰ ἔρχονται σὰ βάλσαμο στὴν ψυχή 

μου. 

  Κύριε, Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τοὺς καλοὺς γονεῖς. Σὲ εὐχαρι-

στῶ ποὺ ἀκοῦς τὶς προσευχές τους. Φώτιζε καὶ μένα νὰ μὴ 

τοὺς διαψεύσω ποτὲ στὴ ζωή μου, ἀλλὰ νὰ Σὲ δοξάζουμε ὅ-

λοι μαζὶ καὶ τώρα καὶ πάντοτε. Ἀμήν.  
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107. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝHΨΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Η 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 88ος,39-53 

ύριε, ἔντονα προσεύχομαι γιὰ τὴν πατρίδα μου, ποὺ τό-

σες φορὲς τὴ βοήθησες καὶ τὴν ἔσωσες ἀπὸ κινδύνους. 

Τώρα μένει ἀπροστάτευτη στὰ χέρια ἀνθρώπων ποὺ δὲν 

ἐκζητοῦν τὴ βοήθειά Σου. Πόσο συγκινοῦμαι κάθε φορὰ ποὺ 

σκέπτομαι ὅτι τὸν τόπο αὐτὸ τὸν ἔχουν περπατήσει χιλιάδες 

πόδια ἁγίων, μαρτύρων καὶ ἡρώων, ζητώντας πάντα τὴ δική 

Σου προστασία. 

 Κύριε, πῶς αὐτὸς ὁ ἁγιασμένος τόπος βρέθηκε σήμερα νὰ 

εἶναι ἀπροστάτευτος; Πῶς γκρεμίστηκαν οἱ ἠθικὲς καὶ πνευ-

ματικές ἀρχές; Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ βροῦμε τρόπους νὰ 

διασφαλίσουμε τοὺς πνευματικούς μας θησαυροὺς ἀπὸ ὅσους 

μᾶς μεταφέρουν ἰδεολογία ξένη πρὸς τὴν παράδοση καὶ τὴν ἱ-

στορία τοῦ τόπου μας. Ξεχάσαμε τὴ γλῶσσα μας, Κύριε. Τὴ 

γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς θεολογίας μας. Τὴ γλῶσσα 

τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τὴ γλῶσσα ποὺ ἔκανε πλούσιες ὅλες 

τὶς τέχνες καὶ τὶς ἐπιστῆμες τοῦ κόσμου. 

 Κύριε, βοήθησέ μας στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμὲς ποὺ διέρ-

χεται ὁ τόπος μας. Φώτισέ μας νὰ ἐπιστρέψουμε κοντά Σου ἐ-

φαρμόζοντας τὸ θεῖο θέλημά Σου. Εὐδόκησε νὰ ἀναστηλωθεῖ 

πνευματικὰ ὁ τόπος μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ ἀνανήψου-

με ἀπὸ τὴ νάρκη καὶ τὴν ἀδιαφορία μας, πρὶν ὁ χρόνος κάνει 

δύσκολη τὴν ἐπιστροφή μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, νὰ πρά-

ξουμε ἔργα ἀρετῆς ποὺ θὰ εἶναι ἱκανὰ νὰ ἀντέξουν στὸ πῦρ 

τῶν δοκιμασιῶν. 

 Μὴ μᾶς ξεχάσεις, Κύριε. Θυμήσου πόσο μᾶς ἀγάπησες καὶ 

ἔστειλες τοὺς μαθητές Σου, γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ μήνυμα τῆς 

σωτηρίας μας. Θυμήσου, Κύριε, πόσες φορὲς ταπεινωθήκαμε 

καὶ πόσες φορὲς κακοποιηθήκαμε ἀπὸ διάφορα ἔθνη ἐξαιτίας 
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τῶν ἁμαρτιῶν μας. Μᾶς χλεύασαν μᾶς ἐξύβρισαν καὶ μᾶς κα-

τεξευτέλισαν  

 Παρ’ ὅλες ὅμως αὐτὲς τὶς δοκιμασίες Ἐσὺ καὶ πάλι δὲν 

μᾶς ξέχασες. Μᾶς βοήθησες καὶ ὀρθοποδήσαμε. Μᾶς ἔδωσες 

δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὴν ἔνδοξη πορεία τοῦ τόπου μας. Γι’ 

αὐτό, Σὲ παρακαλῶ, ἔλα καὶ τώρα νὰ μᾶς βοηθήσεις καὶ νὰ 

μᾶς φωτίσεις νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἅγιο θέλημά Σου, γιὰ νὰ 

Σὲ ὑμνοῦμε μὲ χαρὰ καὶ εἰρήνη. Ἀμήν. 
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108. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗΝ ΑΣΩΤΗ ΖΩΗ  
ΨΑΛΜΟΣ 89ος 

ύριε, γιὰ μένα εἶσαι τὸ καταφύγιο στοὺς κινδύνους καὶ 

στὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μου. Γι’ αὐτὸ μόνο σὲ Σένα 

καταφεύγω, καθὼς βλέπω τὸ ἐφήμερο τῆς ζωῆς μπροστὰ 

στὴ δική Σου αἰωνιότητα. 

 Καθημερινὰ ἀκούω τὸ κάλεσμά Σου, Κύριε, καὶ ἐπιθυμῶ 

νὰ μένω κοντά Σου μετανοώντας γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Δὲν 

θέλω, Κύριε νὰ ξαναγυρίσω στὴν παλιά ἁμαρτωλὴ ζωή. 

 Δὲν θέλω νὰ κυλᾶ ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μου μέσα στὴν ἁμαρ-

τία, διότι καμιὰ ἀξία δὲν ἔχει ἡ ζωή, ἂν τὴν σπαταλοῦμε στὴν 

ἀσωτία. 

 Ὅλα κυλοῦν σὰν τὸ νερὸ καὶ μαραίνονται σὰν τὸ χορτάρι. 

Σὰν τὰ λουλούδια ποὺ ἀνθίζουν μὲ τὸ πρωινὸ φῶς τοῦ ἥλιου 

καὶ χάνονται σὰν πέσει τὸ σκοτάδι. Κύριε, Σὲ παρακαλῶ, φύ-

λαξε τὴ ζωή μου, γιατὶ δὲν θέλω νὰ γίνει τόσο φθηνὴ καὶ ἄχαρη. 

 Βλέπω ὅλες τὶς ἁμαρτίες μου, Κύριε, καὶ δὲν Σοῦ τὶς ἀπο-

κρύπτω. Ὅλα τὰ λάθη εἶναι δικά μου καὶ δὲν δικαιολογοῦμαι 

γιὰ τίποτα. Μετανοῶ καὶ Σοῦ ζητῶ νὰ μὲ συγχωρέσεις. Βοή-

θησέ με, Κύριε, ὥστε κάθε μου πράξη καὶ λόγος νὰ γίνονται 

μὲ τὴ δική Σου σύνεση καὶ φώτιση, γιὰ νὰ μὴ πάει τίποτε χαμέ-

νο.  

 Χωρὶς Ἐσένα, Κύριε, ὅσα χρόνια κι ἂν ζήσω, ὅσα σπου-

δαῖα καὶ καλὰ ἔργα κι ἂν κάνω, ὅσο κι ἂν στολίσω τὴ ζωή 

μου, μόνον ὁ κόπος καὶ ὁ πόνος μένει χωρὶς καμιὰ ἀπολαβή. 

Μακάρι, Κύριε, νὰ ἔχω πάντοτε τὴν αἴσθηση τῆς ματαιότητος 

τῆς ζωῆς μου καὶ νὰ μὴ Σὲ παροργίζω μὲ τὶς ἁμαρτίες μου. 

Κύριε, μὴ πάψεις νὰ μὲ παιδαγωγεῖς. Δίδαξέ με τὸ δικό Σου 

σοφὸ θέλημα. Κάνε με δικό Σου μαθητὴ καθοδηγώντας με 

πρὸς τὴ σοφία Σου μὲ τὸ δικό Σου δεξὶ χέρι. Βάλε με, λοιπόν, 

Κύριε, κάτω ἀπὸ τὴ δική Σου ἐπιτήρηση καὶ μὴ μὲ ἀφήνεις νὰ 
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παραστρατήσω ἐπιστρέφοντας στὴν προηγούμενη ἁμαρτωλὴ 

ζωή μου. 

 Κάθε πρωὶ σὰ θὰ ξυπνῶ, θέλω νὰ Σὲ νιώθω κοντά μου, 

σύντροφο καὶ βοηθό μου ὅλη τὴν ἡμέρα. Πόση χαρὰ νιώθω, 

ὅταν ζῶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Σου καὶ πόσο μετανιώνω, 

ποὺ ἔχασα τόσα χρόνια ζώντας μακριά Σου. Ὅμως τώρα ποὺ 

ἐπανῆλθα σὲ Σένα, τώρα ποὺ ἡ ἀγάπη Σου συγχώρησε τὶς 

ἁμαρτίες μου, δὲν θέλω νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου. Δὲν θέλω νὰ 

ξαναβρεθῶ ἔξω ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τὴν προστασία τῶν χεριῶν 

Σου. Μεῖνε κοντά μου Κύριε, καὶ λάμπρυνε τὴ ζωή μου μὲ 

τὴν παρουσία Σου. Κατευόδωσέ με στὸ δρόμο τῆς ζωῆς καὶ 

εὐδόκησε νὰ καταλήξουν τὰ ἔργα μου σὲ καρποφορία. Ἔτσι 

θὰ ἔχω τὸ θάρρος νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ καὶ τώρα 

καὶ πάντοτε. Ἀμήν. 
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109. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜA ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 90ος 

ὲ τὴ δική Σου βοήθεια, Κύριε, καὶ μὲ τοὺς τιμίους κό-

πους καὶ μόχθους μου προοδεύω στὶς ἐργασίες μου. Φυ-

σικὰ δὲν ξεθαρρεύω γιὰ τὴν εὐημερία μου αὐτή. Δὲν αἰ-

σθάνομαι ἄτρωτος, γι’ αὐτὸ καὶ θέλω πάντοτε νὰ παραμένω 

κάτω ἀπὸ τὴν ἀκατανίκητη προστασία Σου.  

 Πῶς νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου, ἀφοῦ μόνον Ἐσὺ μπορεῖς 

καὶ μὲ καταλαβαίνεις καὶ μὲ προστατεύεις ἀπὸ ἐπαγγελματι-

κούς κινδύνους; 

 Μόνον Ἐσύ μοῦ ἀποκαλύπτεις τὶς παγίδες ποὺ στήνονται 

ἀπὸ τοὺς ἐπιτηδείους καὶ μόνον Ἐσὺ μὲ βοηθᾶς νἀ ἀγνοῶ τὶς 

πομπώδεις ὑποσχέσεις τους. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, πάντα Ἐσὺ νὰ προπορεύεσαι γιὰ νὰ 

ξεπερνῶ δύσκολες ἐπαγγελματικὲς καταστάσεις. Νὰ μὲ κρύ-

πτεις κάτω ἀπὸ τὶς πτέρυγές Σου, ὅταν βλέπεις πὼς εἶμαι ἕ-

τοιμος νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ κοντά Σου κυριευμένος ἀπὸ 

πνεῦμα ἀλαζονείας ἐξ αἰτίας τῶν ἐπαγγελματικῶν μου ἐπιτυ-

χιῶν. 

 Μεῖνε κοντά μου, Κύριε, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ κατανοῶ τοὺς 

κινδύνους ποὺ κρύπτονται στὶς ἐργασίες μου καὶ νὰ διακρίνω 

τὸ λάθος ποὺ εἶναι ὁλοφάνερο καὶ ὅμως δὲν τὸ βλέπω. 

 Μόνον τότε δὲν θὰ μὲ κυβερνᾶ ἡ ἀβεβαιότητα τῶν ἀποφά-

σεών καὶ ἡ ὑπερηφάνεια ὅτι ἔγινα σπουδαῖος καὶ ἐπιτυχημέ-

νος ἐπαγγελματικά. 

 Βλέπω, Κύριε, τὶς ἀποτυχίες τῶν ἄλλων καὶ φοβοῦμαι. 

Βλέπω τὸ κακὸ ποὺ συμβαίνει στὴν ἐποχή μου καὶ ἀπογοη-

τεύομαι. Ἀλλὰ ξέρω ὅτι ὅσο στηρίζομαι σὲ Σένα δὲν θὰ μὲ 

ἐγκαταλείψεις. Εἶσαι δίκαιος, Κύριε, καὶ βλέπεις τὶς θυσίες 
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καὶ τοὺς κόπους μου. Βλέπεις τὸν τίμιο ἱδρῶτα μου καὶ μὲ ἀ-

κοῦς νὰ Σοῦ φωνάζω: σῶσέ με. 

 Μόνον σὲ Σένα καταφεύγω. Μόνο σὲ Σένα ἐλπίζω. 

 Γι’ αὐτό, Κύριε, μὴν ἀφήσεις νὰ μὲ προφθάσουν οἱ συμφο-

ρὲς, οὔτε νὰ ἀγγίξει τὸν ἐπαγγελματικό μου χῶρο τὸ μαστίγιο 

τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. 

 Στεῖλλε τὸ φύλακα ἄγγελό μου. Στεῖλλε τοὺς φύλακες ἀγ-

γέλους τῶν ἐπαγγελματικῶν μου χώρων ποὺ θὰ μὲ προστα-

τεύουν ἀπὸ κάθε κίνδυνο. 

 Πόση χαρὰ μοῦ δίδει ὁ λόγος Σου πώς, ἂν ἐλπίζω σὲ Σένα  

φύλακες ἄγγελοί μου θὰ μὲ ἀναλάβουν στὰ χέρια τους καὶ θὰ 

μὲ καθοδηγοῦν, ὥστε οὔτε στὸ παραμικρὸ νὰ  σκοντάψω. 

 Πόση ἐλπίδα μοῦ δίδει ἡ ὑπόσχεσή Σου ὅτι, ἀκόμη κι ἂν 

ἐμφανίζονται οἱ δυσκολίες σὰν δηλητηριώδη φίδια γιὰ νὰ μὲ 

δηλητηριάσουν ἢ σὰν λιοντάρια γιὰ νὰ μὲ κατασπαράξουν, 

Ἐσὺ δὲν θὰ μὲ ἐγκαταλείψεις στὶς ἀντιξοότητες. 

 Κι ἐγὼ σὲ Σένα θὰ ἀποδίδω τὶς ἐπιτυχίες μου, γιατὶ σὲ Σέ-

να ἐλπίζω ζώντας κάτω ἀπὸ τὴν δική Σου προστασία. 

 Σὲ κάθε δυσκολία μου, σὲ Σένα προσεύχομαι. Στὶς θλίψεις 

μου, Ἐσένα καλῶ. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἀπογοητεύομαι. Φώτιζέ 

με νὰ ξεφεύγω ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα, κι ἐγὼ πάντοτε θὰ τρέχω 

κοντά Σου. Θὰ πειθαρχῶ μὲ ταπείνωση καὶ ὑπακοὴ στὸ θεῖο 

θέλημά Σου, γιατὶ θέλω νὰ ζήσω αἰώνια μαζί Σου. Ἀμήν. 
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110. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΓΗΡΑΤΕΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 91ος 

όσο ξεχωριστὴ εἶναι γιὰ μένα, Κύριε, ἡ ὥρα τῆς προσευ-

χῆς. Γεμίζει μὲ ἀγαλλίαση ἡ ψυχή μου, καθὼς συνομιλῶ 

μαζί Σου. 

 Γέρασα, Κύριε, καὶ μακάρι στὴ ζωή μου, ἀπὸ τὸ πρωὶ μέ-

χρι τὸ βράδυ νὰ ὑμνολογοῦσα καὶ νὰ δοξολογοῦσα τὸ ἔλεός 

Σου καὶ τὴν ἀγάπη Σου μὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ ἄδολη σκέψη. 

Ἐσύ, Κύριε στὰ νεανικά μου χρόνια μοῦ ἔδινες χαρὰ καὶ εὐ-

φροσύνη. Ἀλλὰ καὶ τώρα, στὰ γεράματά μου, τὰ ἔργα τῆς 

ἀγάπης Σου μὲ γεμίζουν μὲ ἀγαλλίαση. Πόσο θαυμαστὰ εἶναι 

τὰ ἔργα Σου Κύριε! Ἂν καὶ ἐμεῖς δὲν ὑπακοῦμε στὸ θέλημά 

Σου καὶ χάνουμε τὸν Παράδεισο. Ἂν καὶ ἐμεῖς ξεπέφτουμε 

στὴ φθορὰ καὶ στὸ θάνατο, Ἐσὺ ἀκοῦς τὴ φωνή μας κι ἔρχε-

σαι γιὰ νὰ μᾶς σώσεις. Ὅμως αὐτὰ ποτὲ δὲν θὰ τὰ κατανοή-

σει ἕνας ἄνθρωπος ἄφρων καὶ ἀσύνετος. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ κατανοῶ πάντοτε τὴ βοήθεια ποὺ 

μοῦ προσφέρεις καὶ νὰ Σὲ εὐγνωμονῶ. Τὰ ἔργα τὰ δικά μου, 

Κύριε, εἶναι μικρὰ καὶ ἀσήμαντα. Ἐνῶ ὅσα Ἐσὺ μοῦ προσφέ-

ρεις, εἶναι ἀληθινὰ καὶ αἰώνια. 

 Πόση γαλήνη νιώθει ἡ ψυχή μου, Κύριε, καθὼς μιλᾶ μαζί 

Σου! Αὐτὸ μοῦ δίδει δύναμη νὰ ἀγωνισθῶ καὶ νὰ ὑπομείνω 

τοὺς πειρασμούς, ποὺ σὰν σύννεφα σκορποῦν καὶ χάνονται 

μπροστὰ στὴν παντοδύναμη βοήθειά Σου. Μὲ τὴ δική Σου 

δύναμη, Κύριε, ἀποκτᾶ θάρρος ἡ ψυχή μου. Μὲ τὴ δύναμή 

Σου, Κύριε, κοιτῶ καὶ τὰ γεράματά μου, ποὺ γοργὰ καταφθά-

νουν. Καὶ προχωρῶ χωρὶς φόβο στὴ ζωή μου. Δὲν ὑπάρχει 

πιὸ ὄμορφος χρόνος μέσα στὴν ἡμέρα, Κύριε, ἀπὸ τὸ χρόνο 

ποὺ διαθέτω γιὰ νὰ συνομιλῶ μαζί Σου. Αὐτὸ ἀνανεώνει τὶς 

δυνάμεις μου καὶ τὶς ἀντοχές μου. Μὲ κάνει δυνατὸ καὶ ῥω-

μαλέο ἀπέναντι στοὺς πειρασμούς. Ὀμορφαίνει τὴν ψυχὴ καὶ 
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τὴ ζωή μου. Μὲ κάνει εὐωδιαστὸ λουλούδι στὸ περιβόλι Σου. 

Στολίζει τὰ γηρατειά μου. Μὲ γεμίζει μὲ ἀξιοπρέπεια, μὲ σύ-

νεση, μὲ χάρη. Μὲ κάνει σεβάσμιο. Μοῦ δίδει λόγο σοφίας 

γιὰ νὰ συμβουλεύω σωστὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μου. 

 Πόσο χαίρομαι ποὺ μπορῶ τώρα στὰ γεράματά μου νὰ ἀξι-

οποιῶ τὸ χρόνο μου συνομιλώντας μαζί Σου, Κύριε! Πόσο ὡ-

ραία εἶναι ἡ συντροφιά Σου! Κράτα με, στὴν ἀγκαλιά Σου· κι 

ἐγὼ παντοῦ θὰ διαλαλῶ τὴν ὀμορφιὰ τῆς δικῆς Σου συντρο-

φιᾶς. Θὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ θὰ Σὲ δοξολογῶ γιὰ πάντα στὴ ζωή 

μου. Ἀμήν. 
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111. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΘΩ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 92ος 

ύριε, γίνε Ἐσὺ ὁ κυβερνήτης τῆς ζωῆς μου. Πάρε στὰ χέ-

ρια Σου ὅ,τι μοῦ ἔχεις δώσει καὶ ἀξιοποίησέ το, ὅπως νο-

μίζεις. Ὅλα εἶναι δικά Σου. Ὅλα εἶναι γιὰ νὰ δοξάζεται 

τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Ἐγώ, χωρὶς Ἐσένα, δὲν ἀξίζω τίποτε. Χωρὶς τὴ δική Σου 

χάρη καὶ εὐλογία χάνομαι στὸ χρόνο καὶ κανεὶς δὲν μὲ θυμᾶται. 

 Κύριε, δὲν θέλω στὴ ζωή μου νὰ ὑπερηφανεύομαι σὰν τὰ 

ποτάμια, πού, ἐνῶ δέχονται τῶν πηγῶν τὰ δροσερὰ νερά, θο-

ρυβοῦν καὶ κομπάζουν ὡς νὰ εἶναι δικά τους. 

 Ἀκόμη δὲν θέλω νὰ ζῶ μὲ τίς ψευδαισθήσεις τῆς σύγχρο-

νης κοινωνίας ποὺ θεωρεῖ γαλήνη τὴ μεγάλη θαλασσοταραχὴ 

μέσα στὴν ὁποία ζεῖ ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας της. 

 Ἔλα, Κύριε καὶ ἁγίασέ με. Κάνε με παιδὶ δικό Σου. Βάλε 

με στοὺς ἐκλεκτούς Σου. Βγάλε με ἀπὸ τὴν ἀπάτη τῆς ἐφήμε-

ρης ζωῆς καὶ μεῖνε μαζί μου. Καθοδήγησέ με γιὰ νὰ μπορῶ κι 

ἐγὼ νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ παντοῦ καὶ πάντοτε. 

Ἀμήν. 
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112. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΔΙΚΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 93ος 

σύ, Κύριε, ὁ μόνος δίκαιος κριτὴς κάνεις αἰσθητὴ τὴν 

παρουσία Σου ἐμποδίζοντας τὴν ἀδικία ποὺ διαπράττουν 

οἱ ἄνθρωποι. Δὲς λοιπὸν τὴν ἀδικία ποὺ διαπράττεται εἰς 

βάρος μου κι ἔλα νὰ μὲ λυτρώσεις ἀπὸ ὑπερηφάνους καὶ ἀδί-

κους ἀνθρώπους. Εἶμαι μόνος καὶ ἀνυπεράσπιστος· καὶ οἱ ἄ-

δικοι αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐκμεταλλευτοῦν. Ἔλα λοιπόν, 

Κύριε καὶ προστάτεψέ με. Ἕως πότε, μὲ κομπασμὸ καὶ ἀναί-

δεια, οἱ ἄδικοι θὰ ἔχουν τὸ πρῶτο λόγο στὴ ζωή μου; Ἕως 

πότε θὰ δροῦν εἰς βάρος μου διαφημίζοντας καὶ ὑποστηρίζον-

τας τὴν ἀδικία; 

 Προσπαθοῦν, Κύριε, μὲ τὶς ἀδικίες τους νὰ μὲ ἐξευτελί-

σουν, γιατὶ μὲ νιώθουν ἀδύναμο. Μάλιστα ἐμπαίζουν καὶ Ἐ-

σένα λέγοντας ὅτι δὲν τοὺς βλέπεις. Ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν 

παίρνεις εἴδηση γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο. 

 Ἐγώ, ὅμως Κύριε δὲ θέλω νὰ εἶμαι ἀσύνετος, ἄφρων καὶ 

ἀνόητος. Δὲν θέλω νὰ λέω ἀνόητα καὶ ἀσοβάρευτα λόγια, 

γιατὶ ξέρω, Κύριε, ὅτι Ἐσὺ ποὺ μᾶς ἔπλασες μᾶς βλέπεις καὶ 

μᾶς ἀκοῦς διαβάζοντας ἀκόμη καὶ τὴν σκέψη μας. Ἔλα, 

Κύριε, νὰ μὲ παιδαγωγήσεις σωστά, διότι δὲ θέλω νὰ Σὲ πι-

κραίνω μὲ τὴ συμπεριφορά μου. Δὲ θέλω νὰ ζῶ διαφορετικὰ 

ἀπ’ ὅτι Ἐσὺ ἐπιθυμεῖς. Δὲν μπορῶ μόνος μου νὰ πάρω 

σωστὲς ἀποφάσεις. Εὐτυχισμένος θὰ νιώθω, ἂν ἀκούσεις τὴ 

προσευχή μου κι ἔλθεις νὰ μοῦ διδάξεις τὸ σωστὸ καὶ τὴν 

ἀλήθεια στὴ ζωή μου. Μόνον τότε θὰ μάθω τὶ εἶναι λάθος καὶ 

τὶ εἶναι σωστὸ καὶ δὲν θὰ γεμίζει μὲ ἄγχος, ταραχὴ καὶ 

μελαγχολία ἡ ψυχή μου. 

 Κύριε, δὲς τὴ μετάνοιά μου γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου καὶ μὴ μὲ 

περιφρονήσεις. Ἀποκατάστησε τὴ δικαιοσύνη Σου, Κύριε, 
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στὴ ζωή μου, γιὰ νὰ ζῶ εἰρηνικὰ καὶ χαρούμενα. Ἀνάλαβε νὰ 

μὲ προστατέψεις ἀπὸ τοὺς πανούργους ἀνθρώπους κι ἀπὸ τὶς 

ἀδικίες τους. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, γιατί, ἂν δὲν εἶχα Ἐσένα προστάτη 

καὶ βοηθὸ στὴ ζωή μου, τώρα θὰ μὲ εἶχαν καταστρέψει οἱ ἀ-

δικίες τῶν ἀνθρώπων. Σὲ εὐχαριστῶ, διότι πάντοτε εἶσαι μαζί 

μου, καὶ κάθε φορὰ ποὺ νομίζω ὅτι θὰ καταστραφῶ Ἐσὺ βρί-

σκεσαι μπροστά μου.  

 Σὲ εὐχαριστῶ, διότι ὄχι μόνο μὲ προστατεύεις, ἀλλὰ μοῦ 

δίδεις τόση δύναμη ὅση χρειάζεται γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσω τὸν 

κάθε πειρασμό. Στῆσε, Κύριε, τὸ θρόνο τῆς δικαιοσύνης Σου 

στὴ ζωή μου, ὥστε κανεὶς πλέον νὰ μὴ μπορεῖ νὰ μὲ ἀδική-

σει. Βάλε τὸ δικό Σου θρόνο ἀπέναντι ἀπὸ τοὺς θρόνους τῶν 

ἀδίκων καὶ πανούργων ἀνθρώπων. Γίνε Ἐσὺ τὸ καταφύγιό 

μου, ἡ ἐλπίδα τῆς προστασίας μου. Διάλυσε τὶς ἀδικίες τῶν 

παρανόμων καὶ κακοποιῶν ἀνθρώπων. Ἐκδίωξέ τους ἀπὸ τὴ 

ζωή μου, διότι δὲν θέλω νὰ συνυπάρχω μὲ κανέναν ἄλλον, 

παρὰ μόνο μὲ Σένα, Κύριε, τὸ δίκαιο κριτή. Ἀμήν. 
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113. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΩ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 94ος 

ρέχω χωρὶς ἀναβολή, γιὰ νὰ ἔρθω κοντά Σου, Κύριε· καὶ 

νὰ δῶ τὸ πρόσωπό Σου. Ἔτσι γεμίζει ἡ καρδιά μου μὲ 

χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, γιατὶ εἶσαι ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρω-

τής μου. 

 Κάθε φορὰ, Κύριε, ποὺ παρατηρῶ τὰ δημιουργήματά Σου, 

μένω ἔκθαμβος μὲ τὴ σοφία καὶ τὴν παντοδυναμία Σου. Στὰ 

χέρια Σου κρατᾶς ὅλο τὸ σύμπαν καὶ εἶναι ὡς νὰ παίζεις μὲ 

τὴ θάλασσα καὶ τὶς κορφὲς τῶν βουνῶν. Κι ἐγώ, μπροστὰ στὸ 

μεγαλεῖο Σου, νιώθω ἐνοχές, γιατὶ κάποιες φορὲς ἀμφιβάλλω 

γιὰ τὴν ὕπαρξή Σου. Γρήγορα ὅμως μετανοῶ, Κύριε, κι ἀμέ-

σως ἐκδιώκω τοὺς λογισμοὺς αὐτούς, χωρὶς νὰ κάνω μαζί 

τους διάλογο. Παιδί Σου εἶμαι, Κύριε, καὶ σὰν πρόβατο τοῦ 

δικοῦ Σου κοπαδιοῦ θέλω κι ἐμὲ νὰ καθοδηγεῖς. 

 Μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις καὶ τὰ λάθη τῆς ζωῆς μου Σὲ ἀκούω 

νὰ μὲ καλεῖς, καθημερινά, κοντά Σου. Ὅμως ἔρχεται ὁ λογι-

σμὸς καὶ μὲ προκαλεῖ μὲ χίλιες δύο ἀσχολίες καὶ δικαιολογίες 

νὰ ἀναβάλλω νὰ βρεθῶ κοντά Σου. Γι’ αὐτό, Κύριε, βοήθησέ 

με νὰ περιφρονῶ τέτοιους λογισμούς. Βοήθησέ με κάθε φορὰ 

ποὺ θὰ ἀκούω τὴ φωνή Σου, νὰ τρέχω κοντά Σου καὶ νὰ μὴ 

μιμοῦμαι ἐκείνους ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴ σωτηρία τους. Δὲν 

θέλω, Κύριε, νὰ γίνω ἀρνητὴς τῆς φωνῆς ποὺ μὲ καλεῖ κοντά 

Σου. 

 Δὲν θέλω νὰ ἀφήσω τὴν καρδιά μου νὰ σκληρύνει. Δὲν θέ-

λω νὰ περιφρονῶ τὴν ἀγάπη Σου πρὀς τὸ πρόσωπό μου. Δὲν 

θέλω ἡ ἀχαριστία μου νὰ Σὲ πληγώνει· γι’ αὐτὸ συνέτιζέ με, 

ὥστε κάθε φορὰ ποὺ θὰ ἀκούω τὴ φωνή Σου νὰ τρέχω κοντά 

Σου μὲ ταπείνωση καὶ μετάνοια ἐπιζητώντας τὴ σωτήρια σκέ-

πη Σου. Ἀμήν. 
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114. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 95ος 

αθημερινά, Κύριε, Σὲ ὑμνῶ καὶ Σὲ δοξάζω γιὰ τὰ ἀγαθὰ 

ποὺ μοῦ προσφέρεις. Πῶς Κύριε, νὰ Σὲ εὐχαριστήσω γιὰ 

ὅλα ὅσα κάνεις γιὰ τὴ Σωτηρία τῶν ἀνθρώπων; Ὅπου 

σταθῶ κι ὅπου βρεθῶ Ἐσένα εὐχαριστῶ. 

 Ἐσὺ εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. Ὁ δημιουργὸς καὶ κρι-

τὴς τοῦ κόσμου. Ἡ ὀμορφιὰ τοῦ προσώπου Σου, ἡ εἰρήνη καὶ 

ἡ ἁγιότητά Σου ἀντανακλοῦν σὲ ὅλα τὰ ἔργα Σου. Κι αὐτὸ 

κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθεῖ. Ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ κτίση 

ἐκφράζει τὴν ἀγάπη, τὴ σοφία καὶ τὴ θεία παντοδυναμία Σου. 

 Παντοῦ, ὅπου κι ἂν κοιτάξει κανείς, αἰσθάνεται τὴν ἀγάπη 

τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὅλα ὑμνοῦν καὶ ψάλλουν τὸ Ὄ-

νομά Σου. Ὅλα στὸ πέρασμά Σου εὐωδιάζουν. Ὅλα Σὲ ὑπο-

δέχονται μὲ τὶς πιὸ ὄμορφες φορεσιὲς ποὺ τὰ ἔχεις στολίσει. 

Ὅλα ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τόση σοφία, ὥστε ὁ ἄνθρωπος 

νὰ αἰσθάνεται πολὺ ὄμορφα στὸν τόπο αὐτὸ τῆς ἐξορίας του. 

 Ἀλήθεια, Κύριε, ἂν ἡ γῆ, ποὺ εἶναι ὁ τόπος τῆς τιμωρίας 

μας ἐξ αἰτίας τῆς παρακοῆς μας, εἶναι τόσο ταιριαστὴ καὶ 

ὄμορφη, τότε ἡ ἀγάπη τῆς θυσίας Σου τί ἔχει ἑτοιμάσει γιὰ 

ὅσους ὑπακοῦνε στὸ ἅγιο θέλημά Σου; Βοήθησέ με, λοιπόν 

Κύριε, κι ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ νὰ μετανοῶ καὶ νὰ βρεθῶ 

αἰώνια κοντά Σου. Ἀμήν. 
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115. ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ Ο ΘΕΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 96ος 

λα Κύριε νὰ ἀναλάβεις τὴ ζωή μου. Ἔλα νὰ γίνεις ὁ κυ-

βερνήτης της, ὥστε νὰ πλημμυρίσω μὲ χαρὰ καθὼς θὰ 

ζῶ μὲ ἀσφάλεια καὶ σιγουριά. 

 Ποιὰ ἐμπιστοσύνη νὰ ἔχω στὸν ἑαυτό μου, ὅταν μόνον Ἐ-

σὺ μὲ τὸ ἄφθαστο μεγαλεῖο τῆς σοφίας καὶ τῆς δικαιοσύνης 

Σου γνωρίζεις τί συμφέρει γιὰ τὴ σωτηρία μου; Οἱ δυνάμεις 

μου εἶναι ἀνίσχυρες νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴ φλόγα τῶν πειρα-

σμῶν. Οἱ σκέψεις μου εἶναι ἐφήμερες, ἄκομψες καὶ ἄσοφες 

γιὰ νὰ πραγματοποιήσω ὀρθοὺς συλλογισμοὺς καὶ νὰ πάρω 

σωστὲς ἀποφάσεις. Μὲ τὶς ἱκανότητες ποὺ ἔχω, φαντάζω δυ-

νατὸς καὶ ἱκανός. Ἀλλὰ μπροστὰ στὸν πρῶτο κίνδυνο - χωρὶς 

τὴ δική Σου βοήθεια-ὅλα χάνονται καὶ καταστρέφονται. 

 Ὅταν ὅμως κυβερνᾶς Ἐσύ, Κύριε, τὴ ζωή μου, τότε τὰ 

πάντα ἐξελίσσονται τόσο σοφὰ καὶ τόσο θαυμαστά, ποὺ κάνει 

τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐκπλήσσονται καὶ νὰ θαυμάζουν.  

 Ἐσένα, Κύριε, θέλω νὰ συμβουλεύομαι στὴ ζωή μου. Σὲ 

Σένα θέλω νὰ καταφεύγω στὰ προβλήματά μου, καὶ ὄχι σὲ ἀν-

θρώπους καὶ συστήματα. Ἔλα, Κύριε, νὰ γίνεις Ἐσὺ ὁ κυβερ-

νήτης τῆς ζωῆς μου, γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ ὑπακούω στὶς συμ-

βουλές Σου καὶ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου κάθε σκέψη μου καὶ 

πράξη, εὐωδοῦται μὲ τὴ δική Σου εὐλογία γεμίζοντας τὴν ψυχή 

μου μὲ χαρά. 

 Δὲν ὑπάρχει τίποτε καλύτερο στὴ ζωή μου ἀπὸ τὸ νὰ πο-

ρεύομαι μὲ τὴ δική Σου εὐλογία καὶ χάρη.  

 Ὅμως βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε κι ἐγὼ νὰ ζῶ ἀντάξια τῶν 

δικῶν Σου εὐλογιῶν.  

 Βοήθησέ με νὰ μὴ ζητῶ μόνο τὴ βοήθειά Σου, ἀλλὰ καὶ νὰ 

ἀγωνίζομαι τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς.  
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 Φώτιζέ με, Κύριε, νὰ μὴ ζῶ κοντά Σου ὑποκρινόμενος τὸ 

ἐνάρετο παιδί Σου, ἀλλὰ νὰ ζῶ, νὰ ἀγαπῶ καὶ νὰ πιστεύω 

στὸν τρόπο ζωῆς ποὺ Ἐσὺ ἐπιθυμεῖς γιὰ τὴ δική μου σωτη-

ρία. 

 Ἔτσι θὰ νιώθω ἀσφαλὴς καὶ θὰ εἶμαι χαρούμενος ἔχοντας 

Ἐσένα κυβερνήτη τῆς ζωῆς μου, ἀναπέμποντας διαρκῶς δο-

ξολογίες στὶς διακριτικές Σου ἐπεμβάσεις γιὰ τὴ σωτηρία τῆς 

ζωῆς μου. Ἀμήν. 
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116. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 97ος 

ὲν ξέρω πῶς νὰ Σὲ εὐχαριστήσω, Κύριε, κάθε φορὰ ποὺ 

βλέπω τὶς θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις Σου στοὺς διαφόρους 

κινδύνους ποὺ μὲ ἀπειλοῦν. Κάθε φορὰ ποὺ κινδυνεύω, Σὲ 

καλῶ· καὶ ἀμέσως σπεύδεις νὰ μὲ σώσεις. 

 Σὲ δοξάζω λοιπόν, Κύριε, καὶ Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα ὅσα ἔ-

κανες καὶ κάνεις γιὰ μένα· Σὲ παρακαλῶ, βοήθησέ με νὰ ζῶ 

κατὰ τὸ θέλημά Σου. Νὰ μὴν καταφεύγω γιὰ βοήθεια σὲ ἀν-

θρώπους ποὺ δὲν εἶναι παιδιὰ δικά Σου. 

 Βοήθησέ με, ἡ δοξολογία πρὸς τὸ πρόσωπό Σου νὰ εἶναι 

πηγαία καὶ εἰλικρινής. Νὰ μὴν ἐκφράζεται μόνο μὲ λόγια, ἀλ-

λὰ καὶ μὲ πράξεις καὶ ἔργα ἀρετῆς, τὰ ὁποία θὰ γίνονται ἀ-

φορμὴ νὰ γνωρίζουν τὴν ἀγάπη Σου καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι ἐρ-

χόμενοι κοντά Σου. Θὰ γίνονται ἀφορμὴ νὰ διαλύεται ἡ ταρα-

χὴ τῶν πειρασμῶν καὶ νὰ ἐξουσιάζει τὴ ζωή μας ἡ δική Σου 

γαλήνη. Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε στὶς εὐχάριστες στιγμὲς 

τῆς ζωῆς μου νὰ μὴ Σὲ ξεχνῶ. Νὰ μὴν ἀπομακρύνομαι ἀπὸ 

κοντά Σου, ἀλλὰ πάντοτε σὲ πίκρες, λῦπες καὶ χαρὲς νὰ Σὲ ἐ-

πικαλοῦμαι, διαλαλώντας σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀγά-

πη γιὰ τὰ παιδιά Σου. Ἀμήν. 
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117. ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 98ος 

ύριε, Σοῦ παραδίδω τὸν ἑαυτό μου κι ἔλα νὰ βασιλεύ-

σεις. Πάρε καὶ κάνε δικά Σου τὴ σκέψη μου, τὴ βούλησή 

μου καὶ τὰ συναισθήματά μου. Ἄλλαξέ με. Μεταμόρφω-

σέ με. Ἀνακαίνισε μέσα μου τὰ πάντα. Μόνο Ἐσένα ἐμπι-

στεύομαι, γιατὶ Ἐσὺ εἶσαι καὶ ἀληθὴς καὶ δυνατός. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ μὲ ξεγελάσει πλέον 

μὲ ἄλλα ψεύτικα καλέσματα. Κανεὶς νὰ μὴν ἁρπάξει τὰ χαρί-

σματά μου καὶ καταστρέψει τὴν ἀξιοπρέπειά μου. Βοήθησέ με, 

Κύριε, νὰ ἀγαπῶ τὴν ἀρετή. Νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ συντροφιὲς 

ποὺ δὲν τιμοῦν καὶ δὲ σέβονται τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Νὰ μὴν 

ἀναζητῶ φίλους ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν προσεύχον-

ται σὲ Σένα. Ποὺ δὲν Σὲ θέλουν σύντροφο στὴ ζωή τους. 

 Μοῦ εἶναι ἀρκετό, Κύριε, νὰ προσεύχομαι σὲ Σένα· καὶ Ἐ-

σὺ νὰ εἶσαι γιὰ μένα ὁ πιὸ σπουδαῖος πατέρας, φίλος καὶ ἀ-

δελφός. Ἔλα, Κύριε. Ἔλα μέσα μου νὰ βασιλεύσεις, Ἐσὺ ποὺ 

εἶσαι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· κι αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ μένα τὸ 

πιὸ ὡραῖο Ἡλιοβασίλεμα τῆς ζωῆς μου. 

 Τότε, μὲ τὴ βοήθειά Σου, θὰ ἀνυψώνομαι κι ἐγὼ πνευματι-

κά, χωρὶς νὰ χάνομαι στὶς ψεύτικες ἀλήθειες τοῦ κόσμου. Θὰ 

μάθω κι ἐγὼ ὅτι, γιὰ νὰ ἀνέβω, πρέπει πρῶτα νὰ κατέβω. Καὶ 

γιὰ νὰ βρῶ τὴ δόξα ποὺ μοῦ χάρισες, πρέπει πρῶτα νὰ χαθῶ 

ἀπὸ τὴν ἀτιμία ποὺ μοῦ προσφέρει ἡ ἁμαρτία. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ γίνει πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ 

πάντα δυνατὰ βροντοφωνάζεις καὶ λὲς ὅτι γιὰ νὰ ζῶ αἰώνια 

μαζί Σου, πρέπει πρῶτα νὰ ἀφήσω τὶς χαρὲς τοῦ μάταιου τού-

του κόσμου. Ἀμήν. 
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118. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 99ος 

ῶς νὰ Σὲ δοξάσω, Κύριε; Πῶς νὰ ἐκφράσω τὴν εὐγνωμο-

σύνη μου γιὰ τὸ ὅτι μὲ ἔφερες στὸν κόσμο αὐτό; 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ζῶ ἐνάρετα, ὥστε ἡ ζωή μου 

νὰ εἶναι μιὰ δοξολογία στὸ ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ μιὰ θυσία 

ζωντανὴ στὸν ἱερὸ Ναό Σου. 

 Κύριε, πῶς νὰ Σοῦ πῶ εὐχαριστῶ, ποὺ ἔπλασες γιὰ μένα ἕ-

ναν τόσο θαυμαστὸ καὶ τέλειο κόσμο; Πῶς νὰ Σοῦ ἐκφράσω 

τὴν ἀγάπη μου, ὅταν ἡ δική Σου ἀγάπη ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν 

πλάση; Πῶς νὰ χαθῶ στὴν ὕπαρξή Σου, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ὅτι κι 

ἐγὼ εἶμαι παιδί Σου; 

 Κύριε, δὲν εἶναι μόνον ὁ κόσμος ποὺ ἔπλασες τόσο θαυμα-

στός, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγωνία Σου γιὰ τὴ σωτηρία μας. Αὐτὴ μὲ 

κάνει νὰ μένω ἄφωνος. Κύριε, ἂν τὸ Ὄνομά Σου καὶ μόνο εἶ-

ναι ἀρκετὸ νὰ μὲ στηρίξει, τότε ἡ παρουσία Σου τί ἀγαθὰ θὰ 

μοῦ προσφέρει; 

 Ἔγινες ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ μᾶς, γιὰ νὰ μᾶς δείξεις πόσο 

μᾶς ἀγαπᾶς. Γιὰ νὰ μᾶς δείξεις τὸ ἄμετρο ἔλεός Σου κάνον-

τας τὰ λόγια Σου ἔργο, τὴ θεωρία πράξη. Γιὰ νὰ συγχωρέσεις 

καὶ τὶς δικές μου ἁμαρτίες. Γιὰ νὰ μοῦ πάρεις τὸ φορτίο τὸ 

βαρὺ νὰ ξαποστάσω. 

 Γιὰ ὅλα αὐτά, Κύριε, ποὺ μοῦ δίδαξες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα ἐ-

κεῖνα ποὺ δὲν ξέρω καὶ μέσα στοὺς αἰῶνες θὰ μοῦ τὰ ἀποκα-

λύψεις Σὲ εὐχαριστῶ, Σὲ εὐγνωμονῶ καὶ Σὲ δοξολογῶ. Ἀμήν. 
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119. ΓΙΑ ΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΛΕΣ 

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 100ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, θέλω νὰ ὑμνήσω καὶ νὰ δοξολογήσω τὴν εὐσπλα-

χνία καὶ τὴ δικαιοκρισία Σου. Θέλω νὰ ψάλλω τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου. Ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ τολμήσω; Μὲ ποιὰ λόγια νὰ 

ἐκφρασθῶ, ὅταν κατακρίνω; Μὲ τί στόμα νὰ μιλήσω, ὅταν ἔ-

χω μάθει νὰ ἀργολογῶ; Πῶς νὰ Σὲ καλέσω νὰ ἔλθεις κοντά 

μου, ὅταν οἱ φίλοι μου δὲν σὲ ἀγαποῦν; Πῶς νὰ ἑτοιμάσω τό-

πο γιὰ νὰ κατοικήσεις μέσα στὴν καρδιά μου, ὅταν μέσα μου 

θρονιάζεται ἡ καταλαλιά; 

 Κύριε, ποτὲ δὲν ἀγάπησα στὴ ζωή μου τὴν παρανομία ἢ τὸ 

συμφέρον. Καὶ ποτὲ δὲν σκέφθηκα νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου. 

Βοήθησέ με, ὥστε μὲ τοὺς φίλους μου καὶ τοὺς γνωστούς μου 

ποτὲ νὰ μὴ ξεφεύγουμε ἀπὸ τόν δρόμο τῆς δικαιοσύνης.  

 Βοήθησέ με νὰ μὴν ἐκτρέπομαι στὶς συντροφιές μου σὲ 

λόγους ἄπρεπους καὶ πονηρούς. Νὰ μὴν καταλαλῶ καὶ νὰ μὴ 

λέγω λόγια εἰς βάρος τοῦ πλησίον μου. Βοήθησέ με νὰ μὴ 

συναναστρέφομαι ἀνθρώπους πλεονέκτες καὶ ὑπερηφάνους. 

Βοήθησέ με νὰ ἔχω παρέες καὶ φίλους, ἀνθρώπους ποὺ στρέ-

φουν τὴν ἀγάπη τους μόνο σὲ Σένα καὶ ἀγωνίζονται νὰ πο-

ρεύονται στὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Μὴν ἐπιτρέπεις νὰ 

κατοικοῦν στὴν ψυχή μου λογισμοὶ ὑπερήφανοι καὶ ἀλαζονι-

κοί. Ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀνταπόδοση τοῦ κακοῦ νὰ μὴ φωλιάζουν 

μέσα στὴν καρδιά μου. 

 Κάθε πρωὶ-σὰν θὰ ξυπνῶ-δὲ θέλω νὰ θυμᾶμαι τὶς κακίες 

τῶν ἄλλων, ἀλλὰ Ἐσένα, Κύριε, καὶ τὴν ἀγάπη Σου. Δὲν θέ-

λω νὰ βάζω στὸ στόμα μου λόγια μίσους. Δὲν θέλω νὰ ξεκινῶ 

τὴν ἡμέρα χωρὶς Ἐσένα· γι’ αὐτὸ Σὲ παρακαλῶ δίδαξέ με νὰ 

ἀναζητῶ τὶς καλὲς συντροφιές, ὥστε τὸ στόμα μου νὰ μάθει 

νὰ λέει πάντα τὸ καλὸ καὶ νὰ ὑμνεῖ τὴ δόξα Σου. Ἀμήν. 
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120. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 100ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, ᾿Εσύ πού καταδέχθηκες νά γίνεις ἄνθρωπος καὶ νὰ 

ζήσεις ἀνάμεσά μας γιά τή σωτηρία μας. Ἐσύ, ποὺ δημι-

ούργησες καὶ εὐλόγησες τὴ συντροφιὰ τῶν μαθητῶν Σου. 

Ἐσύ, ποὺ μᾶς ἔκανες ὅλους μιὰ οἰκογένεια καὶ μᾶς ὀνόμασες 

παιδιά Σου. Σέ παρακαλοῦμε, ἄκουσε τήν προσευχή μας καί 

εὐλόγησε αὐτήν τήν ὄμορφη χριστιανική συντροφιά. 

 ̓́Ελα, Κύριε, νὰ κατοικήσεις καὶ νὰ μείνεις μαζί μας. ᾿Επι-

θυμοῦμε καὶ Σέ παρακαλοῦμε νὰ γίνεις ὁ Πατέρας μας καὶ ὁ 

σύντροφός μας. Ὁ καλὸς σύμβουλος καὶ ὁδηγός μας. Ὁ σο-

φὸς διδάσκαλος καὶ συνετὸς παιδαγωγός μας. Ὁ παντοδύνα-

μος προστάτης καὶ βοηθός μας. 

 Ἐνήργησε, Κύριε, ὥστε νά βασιλεύει στήν πνευματική μας 

αὐτὴ συντροφιὰ τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Τὸ Πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιο 

νὰ μᾶς χαρίζει φώτιση, εἰρήνη, ὁμόνοια, ἀγάπη, μακροθυμία, 

ἑνότητα, ὑπομονή καὶ κάθε ἀρετή. Χάρισέ μας τὰ ἀγαθά Σου, 

τὰ πνευματικὰ καὶ τὰ ὑλικά. 

 Δίδαξέ μας, Κύριε, καὶ βοήθησέ μας νὰ κάνουμε πράξη τὰ  

λόγια Σου καὶ νὰ μὴν ἀναπαυόμαστε μόνο στὸ νὰ διδασκόμα-

στε τὸ θέλημά Σου, ὥστε μέρα καὶ νύκτα νὰ Σὲ δοξάζουμε 

καὶ νὰ Σὲ εὐλογοῦμε μέσα ἀπὸ τήν καρδιά μας. ᾿Αμήν. 
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121. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΕΙ Η ΨΥΧΗ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ 

ΑΜΑΡΤΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 101ος 

ύριε, ἁμάρτησα βαριὰ κι ἔχω ἔντονη κατάθλιψη στὴν ψυ-

χή μου. Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, ἄκουσε τὴν προσευχή μου 

κι ἔλα γρήγορα κοντά μου γιὰ νὰ μὲ βοηθήσεις. Σὲ παρα-

καλῶ μὴ μὲ ἀγνοήσεις καὶ μὴ γυρίσεις ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό 

Σου ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. 

 Νομίζω ὅτι περνᾶ ὁ καιρὸς τῆς ζωῆς μου ἄσκοπα, χωρὶς νὰ 

προσφέρω κάποια βοήθεια στὸν ἑαυτό μου. Νιώθω μιὰ ἔντο-

νη ἐξάντληση νὰ κυριεύει τὸ σῶμα μου καὶ κάποια ἀδυναμία 

νὰ διαχέεται στὴν ὕπαρξή μου. Δὲν μπορῶ νὰ σταθῶ στὰ πό-

δια μου. Νιώθω παγωμένη τὴν καρδιά μου. Στέρεψαν τὰ δά-

κρυά μου. Ἡ ἀκεφιὰ μοῦ φέρνει ἀνορεξία. Ἔγινα πετσὶ καὶ 

κόκκαλο. Κόλλησε τὸ δέρμα πάνω μου. 

 Μὲ βασανίζει ἡ μοναξιά. Δὲ θέλω νὰ βλέπω ἀνθρώπους. 

Ἀπομονώθηκα σὰν τὸν πελαργὸ στὸν κάμπο. Νιώθω νὰ φω-

νάζω στὶς ἐρημιὲς σὰν τὸ νυχτοποῦλι. Τὶς νύχτες δὲν κοιμᾶ-

μαι. Ζῶ σὰν τὸ σπουργίτι ποὺ ξέμεινε μόνο του πάνω στὶς 

σκεπές. 

 Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὲ στηρίξει. Ὅλοι στρέφονται ἐναν-

τίον μου ἐπιρρίπτοντας σὲ μένα ὅλες τὶς εὐθύνες γιὰ τὴν κα-

τάστασή μου, ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. Μὲ δάκρυα πίνω 

τὸ νερὸ καὶ μὲ στεναγμοὺς τρώω τὸ ψωμί. Βοήθησέ με, Κύρι-

ε. Τί πρέπει νὰ κάνω, γιὰ νὰ λυτρωθῶ ἀπὸ τὶς θλίψεις μου καὶ 

τίς ἁμαρτίες μου; Κυλοῦν τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μου καὶ χάνον-

ται σὰν τὴ σκιὰ στὴ δύση τοῦ ἡλίου, χωρίς νὰ προσφέρω τίποτε. 

 Ὅμως Ἐσὺ Κύριε, μένεις στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων· κι ὅ-

ταν οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται στὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, πάντοτε 

τοὺς βοηθᾶς. 
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 Ἔλα, λοιπόν, γρήγορα κοντά μου. Σπλαχνίσου καὶ ἐμένα. 

Μὴν μὲ ἀφήνεις ἄλλο νὰ ταλαιπωροῦμαι ἀπὸ τὶς θλίψεις τῶν 

ἁμαρτιῶν μου. Ἀκόμη κι ἂν λίγα ψίχουλα παρηγοριᾶς μοῦ 

προσφέρεις, θὰ εἶναι βάλσαμο γιὰ τὴν ψυχή μου. 

 Μόνο ἡ δική Σου παρουσία, Κύριε, θὰ φέρει γαλήνη στὴν 

ψυχή μου ἐκδιώκοντας τὴν κατάθλιψη ποὺ τὴ βασανίζει. 

 Μόνον Ἐσὺ θὰ μπορέσεις νὰ μὲ ἐπαναφέρεις στὴν παλιὰ 

καλή μου ψυχολογικὴ κατάσταση καὶ νὰ γαληνέψεις τὴν ψυ-

χή μου. Ταπεινώνομαι, Κύριε, ἐνώπιόν Σου καὶ μετανοῶ γιὰ 

τὶς βαριὲς ἁμαρτίες, ποὺ διέπραξα. 

 Ἔλα, Κύριε. Σκύψε ἀπὸ τὰ ἅγια ὕψη τοῦ οὐρανοῦ καὶ κοί-

ταξέ με μὲ βλέμμα στοργικό. Ἄκουσε τοὺς στεναγμοὺς τῆς 

καρδιᾶς μου. Σπάσε τὶς ἁλυσίδες τῆς θλίψεως ποὺ δεσμεύουν 

τὴν ψυχή μου· καὶ ἐλεύθερη πλέον θὰ ὑμνεῖ καὶ θὰ δοξολογεῖ 

παντοῦ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

  Κύριε, μὲ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου βοήθησέ με νὰ ζήσω 

τὰ ὑπόλοιπα χρόνια της ζωῆς μου μὲ μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτί-

ες μου καὶ ὄχι μέσα στὶς θλίψεις, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη Σου ἀποδέχε-

ται καὶ συγχωρεῖ κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ προσέρχεται καὶ ζητᾶ 

μὲ συντριβὴ καὶ ταπείνωση τὸ ἔλεός Σου. 

 Παράτεινε Κύριε, τὰ χρόνια της ζωῆς μου γιὰ νὰ κλάψω, 

νὰ πενθήσω καὶ νὰ μετανοήσω γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Ἄλλαξέ 

με, Κύριε, καὶ κάνε με καινούργιο ἄνθρωπο. 

 Ἐξάλλου ἔργο τῶν παντοδυνάμων χεριῶν Σου εἶναι ὅλη ἡ 

δημιουργία τὴν ὁποία Ἐσὺ, ὁ αἰώνιος Θεός, θὰ τὴν ἀλλάξεις 

καὶ θὰ τὴν ἀνακαινίσεις, ὅταν μέσα στὸν χρόνο θὰ ἔχει φθα-

ρεῖ καὶ θὰ ἔχει παλιώσει. 

 Κύριε καὶ αἰώνιε Θεέ, μόνο κάτω ἀπὸ τὴ δική Σου παντο-

δύναμη προστασία θὰ βρεῖ ἡ ψυχή μου ἀνάπαυση. Γιατὶ μό-

νον Ἐσὺ μπορεῖς νὰ συγχωρεῖς τὶς ἁμαρτίες μου καὶ νὰ γαλη-

νεύεις τὴν ψυχή μου, ὥστε νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ Δοξάζω. 

Ἀμήν. 
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122. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΞΟΛΟΓΩ ΤΟ ΘΕΟ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 102ος 

ύριε, ἡ ψυχή μου θέλει ἀκατάπαυστα νὰ Σὲ δοξολογεῖ. 

Ὅλες οἱ ἐσωτερικές μου δυνάμεις θέλουν νὰ ὑμνοῦν τὸ 

ἅγιο Ὄνομά Σου. 

 Ποτὲ δὲ θὰ ξεχάσω, Κύριε, αὐτὰ ποὺ μοῦ προσφέρεις, γι’ 

αὐτὸ καὶ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μου πάντοτε θὰ Σὲ δοξολογεῖ. 

Ἐσύ, Κύριε, συγχωρεῖς ὅλες τὶς ἁμαρτίες μου καὶ θεραπεύεις 

τὶς ἀσθένειές μου. Ἐσὺ μὲ λυτρώνεις ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θά-

νατο, καὶ μὲ στολίζεις μὲ ἔλεος καὶ εὐσπλαχνία. Ἐσὺ ἱκανο-

ποιεῖς καὶ χορταίνεις κάθε ἐνάρετη ἐπιθυμία μου καὶ μοῦ προ-

σφέρεις νεανικὴ δύναμη, γιὰ νὰ ἀσκῶ τὴν ἀρετή. 

 Πῶς νὰ μὴ Σὲ δοξολογῶ, Κύριε, ἀφοῦ Ἐσὺ πάντοτε μὲ ἐ-

λεεῖς μὲ τὴν ἀγάπη Σου καὶ μὲ δικαιώνεις, ὅταν μὲ ἀδικοῦν; 

Ἐσύ μοῦ δείχνεις τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ μὲ διδάσκεις 

τὸ θέλημά Σου. 

 Πῶς νὰ μὴ θαυμάσω, Κύριε, τὴν εὐσπλαχνία, τὴ φιλαν-

θρωπία καὶ τὴ μακροθυμία Σου, ποὺ ἀντὶ νὰ μὲ τιμωρήσεις, 

γιὰ τὶς πολλές μου ἁμαρτίες καὶ νὰ μὲ καταστρέψεις Ἐσὺ μὲ 

συγχωρεῖς; 

 Πῶς νὰ ἐκφράσω μὲ λόγια τὸ μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας 

Σου γιὰ ὅσους Σὲ σέβονται καὶ Σὲ τιμοῦν; Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐ-

ρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ὅσο ἀπέχει ἡ ἀνατολὴ ἀπὸ τὴ δύση τόσο 

μακριὰ ἔχεις διασκορπίσει τὶς ἐνοχὲς καὶ τὶς ἁμαρτίες μου καὶ 

μὲ ἔχεις ἀπαλλάξει ἀπὸ αὐτές. Ὅπως εὐσπλαγχνίζεται ὁ στορ-

γικὸς πατέρας τὰ παιδιά του, ἔτσι καὶ Ἐσὺ Κύριε, σπλαχνίζε-

σαι πάντοτε ἐκείνους, ποὺ Σὲ φοβοῦνται. 

 Ἐξάλλου Ἐσὺ μὲ ἔχεις πλάσει, καὶ χωρὶς Ἐσένα δὲν εἶμαι 

παρὰ μιὰ χοῦφτα χῶμα. Ἡ ζωή μου εἶναι ἐφήμερη σὰν τὸ 

χορτάρι. Ἐντυπωσιάζει γιὰ λίγο, ὅπως ἕνα λουλούδι τοῦ ἀ-

γροῦ ποὺ κανεὶς μετὰ δὲν τὸ θυμᾶται. Ὅμως Κύριε τὸ ἔλεός 
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Σου γιὰ μένα εἶναι αἰώνιο. Ποτὲ δὲν μὲ ξεχνᾶς. Καὶ ἐγὼ ἐ-

φαρμόζοντας στὴ ζωή μου τὸ ἅγιο θέλημά Σου, φροντίζω νὰ 

μὴ Σὲ ξεχνῶ. 

 Κύριε, στοὺς οὐρανοὺς ἔστησες τὸ θρόνο Σου καὶ βασι-

λεύεις σὲ ὅλα τὰ δημιουργήματά Σου· γι’ αὐτὸ κι ἐγὼ μαζὶ μὲ 

τοὺς ἀγγέλους θὰ Σὲ δοξολογῶ. Θὰ φροντίζω νὰ στολίζω μὲ 

ἀρετὲς καὶ ἀγάπη τὴν ὕπαρξή μου, ὥστε μαζὶ μὲ ὁλόκληρη 

τὴν κτίση νὰ γίνει ἡ ἐνάρετη ζωή μου μιὰ ἀτέλειωτη δοξολο-

γία ἔργων καὶ λόγων στὸ ἅγιο θέλημά Σου. Ἀμήν. 
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123. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 103ος 

αυμάζοντας τὸ μεγαλεῖο Σου Κύριε, μὲ τί λόγια νὰ τὸ ἐκ-

φράσω; Ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια Σὲ στολίζουν καὶ 

εἶσαι ὑπέρμετρα λαμπρός. 

 Ντύθηκες τὸ φῶς γιὰ ἐπανωφόρι καὶ ἅπλωσες τὸν οὐρανὸ 

σὰν μιὰ ἀπέραντη σκηνὴ γιὰ κατοικία. Σκεπάζεις μὲ πλῆθος 

ὑδάτων τὸ δῶμα τῆς δημιουργίας Σου. Σὰν καβαλάρης ταξι-

δεύεις μὲ τὰ σύννεφα θρονιασμένος στὰ φτερὰ τῶν ἀνέμων. 

Ἔκανες τοὺς ἀγγελιοφόρους Σου ταχεῖς σὰν τοὺς ἀνέμους 

καὶ αὐτοὺς ποὺ Σὲ ὑπηρετοῦν φωτεινοὺς σὰν τὴ φλόγα τῆς 

φωτιᾶς. Στερέωσες τὴ γῆ πάνω σὲ ἀσφαλῆ θεμέλια ποὺ κα-

νεὶς ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ μετακινήσει. 

 Στόλισες τὸν οὐρανὸ μὲ ὄμορφα σύννεφα φορτωμένα μὲ 

ἀπαστράπτουσες νιφάδες χιονιοῦ ποὺ ἀκουμποῦν στὶς κορυ-

φὲς τῶν βουνῶν νὰ ξαποστάσουν. Μὲ τὶς δικές Σου ἐντολὲς 

ἐκπληρώνουν τὴν ἀποστολή τους καὶ μὲ τὴ βροντερὴ φωνή 

Σου ὑποχωροῦν καὶ χάνονται. Μὲ τὴ δική Σου φωνὴ ὑψώνον-

ται τὰ βουνὰ ἀνάμεσα στὶς πεδιάδες κι ὅλα γίνονται ὅπως Ἐ-

σὺ τὰ ἔχεις θεμελιώσει. Ἀλλὰ καὶ τὰ νερὰ τῶν θαλασσῶν πο-

τὲ δὲν ξεπερνοῦν τὸ ὅριο ποὺ ἔχεις βάλει καὶ ποτὲ δὲν ὑπερ-

καλύπτουν τὴ στεριά. 

 Ἐσὺ ἔβαλες τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων στὰ βουνὰ γιὰ νὰ κυ-

λοῦν στὶς ρεματιές, νὰ ποτίζουν τὴ γῆ καὶ νὰ δροσίζουν τὰ 

ζῷα τῆς ὑπαίθρου. Στὰ δροσερὰ νερά τους σβήνουν τὴ δίψα 

τους τὰ ἀγρίμια τοῦ βουνοῦ· τὴ χέρσα γῆ τὴν πρασινίζουν, ἐ-

νῶ πουλιὰ ἔρχονται νὰ τὴν κατοικήσουν καὶ νὰ τὴ μετατρέ-

ψουν σὲ παράδεισο μὲ τὸ κελάηδημά τους. 

 Ἀπὸ τὸ δῶμα τοῦ οὐρανοῦ μὲ τὴ βροχὴ ποτίζεται ἡ γῆ καὶ 

χορταίνει ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ Ἐσὺ πάνω σ’ αὐτὴν ἔχεις κατα-

στρώσει. Κάνεις τὴ γῆ νὰ βγάζει χόρτο γιὰ τὰ ζῷα καὶ καρπο-
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φόρα φυτὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ὥστε μὲ αὐτὰ νὰ 

φτιάχνουν τὸ ψωμί τους. Προσφέρεις στὸν ἄνθρωπο τὸ ἀμπέ-

λι, γιὰ νὰ φτιάχνει τὸ κρασὶ καὶ νὰ εὐφραίνεται ἡ καρδιά του. 

Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐλαιόδενδρα, γιὰ νὰ βγάζει τὸ λάδι, νὰ νοστιμεύ-

ει τὶς τροφὲς καὶ νὰ στυλώνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν κόπο 

τῆς ἡμέρας καθὼς μοχθεῖ νὰ βγάλει τὸ ψωμί του γιὰ νὰ ζήσει. 

Οἱ θάμνοι τοῦ κάμπου καὶ τὰ δένδρα τῶν βουνῶν ὅλα θὰ χορ-

τάσουν μὲ τὰ ἄφθονα νερά. Ἐκεῖ τὰ σπουργίτια θὰ στήσουν 

τὶς φωλιές τους, ἐνῶ στὶς κορφές τους θὰ καμαρώνουν ὄμορ-

φα πουλιά. Στὰ ψηλὰ βουνὰ θὰ βροῦν καταφύγιο τὰ ἐλάφια 

καὶ οἱ λαγοὶ στὶς πέτρες τῶν βουνῶν. 

 Τίποτα μέσα στὴ δημιουργία Σου Κύριε, δὲν ἔγινε, χωρὶς 

νὰ ἐκπληρώνει κάποιο σκοπό. Ὅπως ἡ σελήνη ποὺ καθορίζει 

τὶς ἐποχὲς τοῦ ἔτους. Ἀλλὰ καὶ τίποτε δὲν λειτουργεῖ ὅπως 

τοῦ ἀρέσει· ἀκόμη καὶ ὁ ἥλιος βαδίζει πρὸς τὴ δύση πάνω 

στὸν δρόμο ποὺ Ἐσὺ ἔχεις χαράξει. Φέρνεις τὸ σκοτάδι καὶ 

νυχτώνει γιὰ νὰ βγοῦν τὰ θηρία τοῦ δάσους νὰ βροῦν τὴν 

τροφή τους. Βρυχῶνται καὶ τὰ λιονταράκια ὡς νὰ Σὲ εὐχαρι-

στοῦν ποὺ βρίσκουν κι αὐτὰ τροφὴ γιὰ νὰ ζήσουν. Καὶ σὰν ἀ-

νατείλει ὁ ἥλιος ὅλα τὰ ἄγρια ζῷα μαζεύονται στὶς φωλιὲς 

τους νὰ ξαποστάσουν, γιὰ νὰ ἐξέλθει ὁ ἄνθρωπος στοὺς ἀ-

γροὺς καὶ νὰ δουλέψει μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ. 

 Πόσο σπουδαία λοιπὸν εἶναι ὅλα ὅσα ἔχεις δημιουργήσει 

μὲ τόση σοφία, Κύριε! Στόλισες ὁλόκληρη τὴ γῆ· τί νὰ πρω-

τοθαυμάσει κανείς; Τὴ θάλασσα ποὺ ἁπλώνεται καὶ εἶναι ἀ-

φάνταστα εὐρύχωρη, ὥστε ἐκεῖ νὰ ζοῦν ἀναρίθμητα μικρὰ 

καὶ μεγάλα ψάρια; Νὰ ταξιδεύουν τὰ πλοῖα καὶ νὰ παίζουν μὲ 

τὰ νερά της τὰ μεγάλα θαλάσσια κήτη; Τὰ πάντα σ’ αὐτὴ τὴν 

πλάση ἀπὸ Σένα περιμένουν τὴν τροφή τους. Καὶ Σὲ εὐχαρι-

στοῦν, γιατὶ τὰ τρέφεις. Ἁπλώνεις τὸ χέρι Σου καὶ γεμίζουν 

τὰ σύμπαντα μὲ χάρη καὶ εὐλογία. 
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 Κι ὅταν Σὲ πικραίνουμε καὶ γυρίζεις τὸ πρόσωπό Σου ἀλ-

λοῦ, τότε κάθε ἄνθρωπος ταράσσεται, συγκλονίζεται. Χάνει 

τὴν πνοή του καὶ ἐπιστρέφει πάλι στὴ γῆ ἀπὸ τὴν ὁποία τὸν 

ἔπλασες. Ὅμως ἡ ἀγάπη Σου, μὲ τὴ ζωογόνο δύναμή της, μᾶς 

ἀνακαινίζει καὶ κάνει γιὰ χάρη μας τὰ πάντα καινούργια.  

 Πῶς, Κύριε, νὰ μὴ Σὲ δοξάζω γιὰ ὅλα αὐτὰ; Καὶ πῶς νὰ 

μὴ χαίρεσαι κι Ἐσὺ μαζί μας, ποὺ θέλουμε νὰ εἴμαστε παιδιὰ 

δικά Σου; Ἕνα βλέμμα ρίχνεις στὴ γῆ καὶ τρέμει. Ἀκουμπᾶς 

στὶς κορυφὲς τῶν βουνῶν καὶ βγάζουν φωτιές. 

 Κι ἐγὼ ζώντας μέσα στὸ θαυμαστὸ αὐτὸ κόσμο, χαίρομαι, 

ψάλλω καὶ Σὲ δοξολογῶ γιὰ τὰ ἔργα Σου τὰ θαυμαστά. Γεμί-

ζει μὲ γλυκύτητα καὶ χάρη ἡ ψυχή μου. Ὅμως, μὴ μὲ ἀφήσεις 

νὰ παραστρατήσω στὴν ἁμαρτία, γιατὶ πῶς θὰ μπορῶ νὰ κα-

τανοῶ καὶ νὰ θαυμάζω τὰ ὄμορφα δημιουργήματά Σου, ἂν ζῶ 

ἁμαρτωλὴ ζωή; Γι’ αὐτό, Κύριε, φύλαξέ με, ὥστε ἐφαρμό-

ζοντας τὶς ἐντολές Σου νὰ μπορῶ νὰ Σὲ δοξάζω καὶ νὰ Σὲ ἀ-

νυμνῶ γιὰ τὰ ἔργα Σου τὰ θαυμαστά. Ἀμήν. 
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124. ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 103ος 

ύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ, Ἐσὺ, ποὺ εἶ-

σαι ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἐσύ, ποὺ ἀπὸ τόν οὐρανὸ κατέβη-

κες στὴ γῆ γιὰ νὰ θρέψεις τὶς πεινασμένες μας ψυχές. Ἐ-

σὺ, ποὺ γεννήθηκες ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ ἡ ὁποία Σὲ 

ἐγαλακτοτρόφησε ὡς βρέφος, μὲ τόση στοργὴ καὶ ἀγάπη. Ἐ-

σὺ πού, ἂν καὶ Θεός, ἐθήλασες ἐκ τῶν ἁγίων μαστῶν τῆς Πα-

νάγνου Μητρός Σου.  

 Σὲ παρακαλῶ θρέψε καὶ τὸ παιδί μου μὲ τὸ δικό μου μη-

τρικὸ γάλα. Ἀνάλαβε τὸ βρέφος μου. Δυνάμωσέ το, ὥστε νὰ 

μπορεῖ νὰ τρέφεται σωστά. Ἂς γίνουν ὅλες οἱ τροφὲς κατάλ-

ληλες, ὑγιεινὲς καὶ εὔληπτες γιὰ τὸ παιδί μου. Χάρισέ του ὑ-

γεία καὶ εὐρωστία. Ἐξάλειψε κάθε τροφικὴ διαταραχή, κάθε 

ἄρνηση στὸ νὰ σιτίζεται ὅπως πρέπει. 

 Ἐσένα, Κύριε, ποὺ τρέφεις τὰ πουλιὰ καὶ τὰ ζῶα, ποὺ πο-

τίζεις τὰ φυτὰ καὶ τὰ δένδρα καὶ στολίζεις μὲ τόση χάρη ὅλη 

τὴν κτίση, παρακαλοῦμε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μη-

τρός Σου τῆς Γαλακτοτροφούσης, δῶσε ὑγεία καὶ εὐρωστία 

καὶ στὸ δικό μου βρέφος ὥστε νὰ τρέφεται μὲ τὸ γάλα, τὸ 

ὁποῖο ἔδωσες Ἐσὺ ὡς μητρικὴ τροφὴ γιὰ κάθε πλάσμα ποὺ 

ἔρχεται στὸν κόσμο. Ἀμήν. 
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125. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 104ος 

ύριε, πολλὲς δυσκολίες περνῶ στὴ ζωή μου. Πολλὰ καὶ 

ἄλυτα εἶναι τὰ προβλήματα. Ἡ ἀπογοήτευση πάει νὰ μὲ 

κυριεύσει. Ὅμως ἐγὼ δὲν φεύγω μακριὰ ἀπὸ Σένα. Δὲν 

ἀναζητῶ βοήθεια ἀπὸ κανέναν. Σὲ Σένα καταφεύγω, γιατὶ ξέ-

ρω ὅτι Ἐσὺ μόνο μπορεῖς νὰ μὲ βοηθήσεις· καθὼς τὸ σκέπτο-

μαι αὐτό, πλημμυρίζει μὲ χαρὰ ἡ καρδιά μου καὶ ἀγάλλεται ἡ 

ψυχή μου. 

 Πῶς νὰ μὴ χαίρομαι ἐλπίζοντας σὲ Σένα, Κύριε, ἀφοῦ μό-

νον Ἐσὺ μὲ προστατεύεις μὲ θαυμαστὰ ἔργα καὶ ὑπερφυσικὲς 

ἐπεμβάσεις, ὅπως προστάτευες καὶ τοὺς προγόνους μου. Εἶ-

σαι ἐξουσιαστὴς ὅλης της κτίσεως καὶ κανεὶς ἄδικος δὲν μπο-

ρεῖ νὰ Σοῦ ξεφύγει. Σὲ Σένα, Κύριε, στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου, 

διότι, ὅ,τι μᾶς ὑπόσχεσαι, τὸ πραγματοποιεῖς. Ποτὲ τὰ λόγια 

Σου δὲν κρύβουν τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη. 

 Βέβαια, ὅ,τι Σοῦ ζητῶ δὲν μοῦ τὸ δίδεις ἀλόγιστα, ἀλλὰ 

πάντα μὲ μέτρο καὶ μὲ σύνεση. Ὅμως ἐγώ αἰσθάνομαι ὅτι μὲ 

ἀφήνεις μόνο μου στοὺς πειρασμούς. Καὶ νομίζω πὼς φθάνω 

κάποιες φορὲς στὰ ὅρια. Ὅτι θὰ νικηθῶ ἀπὸ τὸν πειρασμό. 

Ἀλλὰ Ἐσὺ εἶσαι κοντά μου καὶ μὲ δοκιμάζεις. Μοῦ ὑπόσχε-

σαι πολλὰ καὶ μοῦ προσφέρεις λίγα γιὰ νὰ δοκιμάσεις τὴν πί-

στη μου. Γιὰ νὰ δεῖς ἂν Σὲ ἀγαπῶ ἀπὸ συμφέρον ἢ ἀπὸ ἀληθι-

νὴ ἀγάπη, καὶ ὅταν παραδίδομαι μὲ ἐμπιστοσύνη σὲ Σένα, τότε 

καταλαβαίνω ὅτι μαζί Σου καὶ μὲ λίγα βγαίνω νικητής. 

 Μοιάζω νὰ εἶμαι περικυκλωμένος ἀπὸ τόσους κινδύνους 

καὶ λιγοψυχῶ, κι ὅμως Ἐσὺ δὲν ἀφήνεις κανέναν νὰ μὲ ἀγγί-

ξει. Πολλὲς φορὲς ξυπνῶ τὸ πρωὶ νὰ πάω στὴ δουλειά μου ἄ-

κεφα, γιατὶ νομίζω ὅτι δὲν πρόκειται τὸ μεροκάματο σήμερα 

νὰ βγάλω. Καὶ ὅμως Ἐσύ μου δίδεις ἐλπίδες καὶ περιμένω, ὥ-
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σπου νὰ φανεῖ τὸ πλούσιο ἔλεός Σου. Κοντά Σου, Κύριε,-μοῦ 

λέγει ὁ λογισμός μου ὅτι θὰ πεινάσω, μὰ πάντα στὸ σπίτι μου 

γυρνῶ χορτάτος. 

 Μὲ ἀφήνεις νὰ παιδεύομαι. Μὲ ταπεινώνεις, ἀλλὰ καὶ πάλι 

μὲ ἀνυψώνεις γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζω στὶς δυνάμεις μου καὶ στὶς ἱ-

κανότητές μου, ἀλλὰ σὲ Σένα ποὺ μοῦ τὰ προσφέρεις ὅλα. 

Κάθε φορὰ νομίζω ὅτι δὲν ἔχω ἀνθρώπους νὰ μὲ βοηθήσουν 

καὶ ὅτι μὲ τὶς δυνάμεις μου δὲν θὰ τὰ καταφέρω. Ἐσὺ ὅμως 

μεταστρέφεις τὶς καρδιὲς ἐκείνων ποὺ μὲ περιφρονοῦν καὶ 

δὲν μὲ βοηθοῦν, ἐνῶ μὲ βλέπουν νὰ παιδεύομαι. Ἐσὺ τοὺς ξε-

σηκώνεις, καὶ ξαφνικὰ γίνονται οἱ πρῶτοι συνεργάτες καὶ βοη-

θοί μου. 

 Τὸ δικό Σου πέπλο μὲ σκεπάζει, Κύριε, τὶς νύχτες. Καὶ μοῦ 

δίδει ὕπνο εἰρηνικό, διώχνοντας μακριὰ τὶς πίκρες καὶ τὶς στε-

ναχώριες τῆς ζωῆς μου. 

 Πῶς νὰ μὴ Σὲ εὐχαριστήσω, Κύριε, γιὰ ὅσα μοῦ προσφέ-

ρεις, γιὰ τὴ βοήθειά Σου ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ποτὲ δὲν περιμένω; Τὸ 

θαυμαστὸ δέ εἶναι, ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν ἀκριβῶς τὴν ὥ-

ρα ποὺ τὰ ἔχω ἀνάγκη. 

 Γι’ αὐτὸ κι ἐγώ γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀνεκτίμητες εὐεργεσίες 

Σου, Σὲ εὐχαριστῶ, Σὲ δοξάζω καὶ Σοῦ ὑπόσχομαι, ὅτι θὰ 

προσπαθῶ νὰ πειθαρχῶ στὸ ἅγιο θέλημά Σου χωρὶς νὰ ἀφή-

σω τὸν ἑαυτό μου νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ κοντά Σου. Ἀμήν. 
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126. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ 

ΕΥΗΜΕΡΩ 
ΨΑΛΜΟΣ 105ος 

ύριε ἀκατάπαυστα θέλω νὰ Σὲ δοξολογῶ ὡς τὸ μόνο ἀ-

γαθὸ καὶ εὐεργέτη μου. Ἀδυνατῶ, νὰ διηγηθῶ τὶς τόσες 

θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις Σου στὴ ζωή μου καὶ εἶμαι 

ἀνίκανος νὰ τὸ διαλαλήσω σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Φύλαξέ με Κύ-

ριε, ὥστε νὰ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολὲς καὶ τὴ δικαιοσύνη Σου, 

γιατὶ αὐτὸ γεμίζει μὲ μεγάλη εὐτυχία τὴν ψυχή μου. 

 Θέλω καὶ σήμερα, Κύριε, νὰ μὲ θυμηθεῖς. Ἔλα νὰ μὲ ἐπι-

σκεφθεῖς προσφέροντάς μου τὰ δῶρα τῆς καλοσύνης Σου. 

Θέλω νὰ ἀπολαύσω καὶ σήμερα, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, κάτι ἀπὸ 

τὴ χαρὰ ποὺ προσφέρεις στοὺς ἁγίους Σου. Βέβαια ξέρω ὅτι 

δὲν εἶμαι ἄξιος μιᾶς τέτοιας εὐεργεσίας, ἀφοῦ ἁμαρτάνω καὶ 

παραβαίνω τὸ ἅγιο θέλημά Σου.  

 Μοῦ προσφέρεις τόσα ἀγαθὰ· ὅμως σὲ ξεχνῶ καὶ Σὲ πι-

κραίνω μὲ τὰ λάθη μου. Ἐσὺ μὲ σῴζεις ἀπὸ κινδύνους, ἀπὸ 

τὴ θαλασσοταραχὴ τῆς ἐποχῆς μας. Ἀπὸ τοὺς ἠθικοὺς πειρα-

σμούς. Ἐσὺ καταστρέφεις τὶς παγίδες ποὺ συναντῶ στὸ δρό-

μο μου. Ἀλλὰ ἐγὼ, ἐνῶ τὰ βλέπω ὅλα αὐτὰ καὶ Σὲ εὐγνωμο-

νῶ, πολὺ σύντομα τὰ ξεχνῶ καὶ ἐπιστρέφω πάλι στὴν ἁμαρ-

τωλὴ ζωή μου. 

 Γιατί, Κύριε, δὲν ἔχω ὑπομονὴ στὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς 

καὶ τοῦ θελήματός Σου; Γιατί βιάζομαι καὶ δὲν μπορῶ νὰ πε-

ριμένω, ὅταν ἀργεῖς νὰ ἐκπληρώσεις τὰ αἰτήματά μου; Γιατί 

δὲν περιμένω νὰ δῶ πῶς καὶ πότε θὰ ἐνεργήσει ἡ ἀγάπη Σου; 

Εἶμαι ἀπαιτητικὸς καὶ βιαστικός. Θέλω νὰ γίνονται ὅλα, ὅπως 

ἐγὼ τὰ ἐπιθυμῶ. Θέλω νὰ ὑποτάσσω τὴν ἀγάπη Σου στὶς δι-

κές μου ἐπιθυμίες. Καὶ ἐνῶ Ἐσὺ-ἀκόμη κι αὐτή μου τὴν ἀπαί-

τηση τὴν ἱκανοποιεῖς-ἐγὼ ὅμως καὶ πάλι γίνομαι ἀχάριστος 
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καὶ ἀγνώμων καὶ Σὲ ἐξοργίζω μὲ τὴ συμπεριφορά μου, ἀντὶ 

νὰ Σὲ εὐχαριστῶ καὶ νὰ Σὲ δοξάζω. 

  Ὅμως, Σὲ παρακαλῶ μὴ μὲ τιμωρήσεις γιὰ τὴ στάση μου 

αὐτή. Ξύπνησέ με καὶ πάλι ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας. Διῶξε 

ἀπὸ τὴν ψυχή μου τὴν τάση τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Διῶξε ἀπὸ 

τὴ σκέψη μου τὴν ἐπιθυμία νὰ ζῶ ἀλαζονικὰ, χωρὶς νὰ Σὲ 

ὑπολογίζω, χωρὶς νὰ Σὲ σέβομαι. Βοήθησέ με, ὥστε νὰ μὴ ἀ-

ξιοποιῶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἀπολαύσεις σύμφωνα μὲ τὶς δικές 

μου ἐπιθυμίες, ἀλλὰ ὅπως Ἐσὺ θέλεις. Βοήθησέ με νὰ μὴ 

γογγύζω καὶ νὰ μὴ διαμαρτύρομαι, ὅταν μοῦ λὲς ὅτι τώρα εἶ-

ναι καιρὸς νὰ ἀσκηθῶ στὴν προσευχή, στὴ νηστεία καὶ στὴν 

ἐγκράτεια. 

 Πόσο δίκαιο ἔχεις, Κύριε, ὅταν θυμώνεις μαζί μου, κάθε 

φορὰ ποὺ ἀσυδοτῶ καὶ πλεονεκτῶ μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ 

ἀποκτήσω πολλὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἂν καὶ ἀπολαμβάνω τὰ ἀγαθὰ 

ποὺ μοῦ προσφέρεις! Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ καταλάβω ὅτι 

τὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς δὲν μᾶς τὰ δίδεις γιὰ 

νὰ προσκολληθοῦμε σὲ αὐτά, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς παρηγορεῖς. 

Γιὰ νὰ κάνεις ἐλαφρὺ τὸ φορτίο τοῦ πόνου, τοῦ κόπου, τῆς 

φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ ἐπιτρέψαμε νὰ εἰσέλθουν στὴ 

ζωή μας μὲ τὴν παρακοή μας. Ἡ πτώση ἐκ τῆς παρακοῆς μᾶς 

ἔκλεισε στὴ φυλακὴ αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Τὰ δεσμὰ τοῦ χρόνου 

καὶ τοῦ χώρου μᾶς καταδυναστεύουν. Ἀλλὰ καὶ πάλι Ἐσὺ ἀ-

κοῦς τὶς προσευχὲς τῶν ἁγίων Σου καὶ μᾶς παρηγορεῖς.  

 Κύριε, ἂν ἡ ἀγάπη Σου μᾶς τιμώρησε ἐξαιτίας τῆς παρακο-

ῆς μας καὶ μᾶς περιόρισε σὲ ἕναν τόσο ὄμορφο κόσμο, τότε 

στὴ μετάνοια καὶ στὴν ὑπακοή μας τί ὀμορφιὲς καὶ πλοῦτο ἑ-

τοίμασες γιὰ νὰ μᾶς χαρίσεις; 

 Φύλαξέ με Κύριε, ὥστε κάθε φορὰ ποὺ εὐημερῶ καὶ πᾶνε 

ὅλα καλὰ στὴ ζωή μου, νὰ μὴ ξεχνιέμαι. Νὰ μὴν ἀπομακρύ-

νομαι ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλημά Σου. Νὰ μὴν ἐπιστρέφω στὶς κο-

σμικὲς συναναστροφὲς καὶ καταντῶ ἀξιοδάκρυτο θῦμα τῶν 
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ἡδονῶν μου. Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ ὀργίζεσαι μαζί μου. Δὲν θέ-

λω οἱ ἁμαρτίες μου νὰ Σὲ πικραίνουν. Δὲν θέλω νὰ παλινδρο-

μῶ στὴ ζωή μου. Δὲν θέλω νὰ γίνομαι ἀνεπίδεκτος τῆς θείας 

Σου παιδαγωγίας. Κύριε, ῥῖξε στὶς θλίψεις καὶ στὶς 

ταλαιπωρίες μου σπλαχνικὸ βλέμμα καὶ κάνε δεκτὴ τὴν προ-

σευχή μου. Ξέρω ὅτι ἀγαπᾶς καὶ δέχεσαι κάθε ἄνθρωπο ποὺ 

μετανοεῖ. Ξέρω ὅτι εὐσπλαχνίζεσαι αὐτὸν ποὺ ἀναγνωρίζει τὰ 

λάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες του καὶ συντετριμμένος προσπίπτει στὰ 

πόδια Σου ζητώντας τὴ συγγνώμη Σου. 

 Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ταλαιπωρημένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχή μου 

τρέχει κοντά Σου. Μὲ δάκρυα καὶ πόνο ψυχῆς ζητᾶ τὸ ἔλεός 

Σου. Ἐλευθέρωσέ με, Κύριε, ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἡδονές. Φύ-

λαξε τὴ ζωή μου ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν φθαρτῶν καὶ γήινων ἀ-

γαθῶν, γιὰ νὰ πετᾶ ἡ ψυχή μου πάνω ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Νὰ 

φθάνει κοντά Σου καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλο-

γία τῆς θείας παρουσίας Σου. Ἀμήν. 
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127. ΓΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΣΕ ΛΥΤΡΩΣΗ ΕΚ ΠΛΑΝΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 106ος 

ὲ δοξάζω, Κύριε, καὶ Σὲ δοξολογῶ γιατὶ πάντοτε στέκε-

σαι δίπλα μου καὶ σπεύδεις νὰ μὲ βοηθήσεις στὶς δυσκο-

λίες μου. Πῶς νὰ μὴ Σὲ δοξολογῶ, ὅταν μετὰ ἀπὸ μιὰ εἰ-

λικρινῆ ἐξομολόγηση γεμίζει χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ἡ ψυχή 

μου; Πῶς νὰ μὴ Σὲ ἀνυμνῶ, ποὺ μοῦ δίνεις τὴ δύναμη νὰ ἐπι-

στρέψω ἀπὸ τὴν πλάνη μου καὶ νὰ βαδίσω τὸ σωστὸ δρόμο 

τῆς σωτηρίας; 

 Βάδισα σὲ μονοπάτια, ἀθεΐας, ἀπιστίας, μηδενισμοῦ καὶ 

βρέθηκα ἀντιμέτωπος μὲ τὸ σκοτάδι. Ἔψαξα στὰ διάφορα 

συστήματα, στὴ γνώση, στὴ φιλοσοφία νὰ ἀναπαύσω τὴν ψυ-

χή μου καὶ γέμισα μὲ ταραχή. Ἔτρεξα στὶς διασκεδάσεις, στὴ 

μουσική, στὴν τέχνη, γιὰ νὰ βρῶ καὶ νὰ προσφέρω μιὰ συν-

τροφιὰ στὴ μοναξιὰ τῆς ψυχῆς μου, μὰ ἔπιανα σκιὲς καὶ ὄνει-

ρα. Περιπλανήθηκα στὶς ράχες τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς φιλαυτίας 

καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ. Ἤθελα νὰ κάνω κάτι γιὰ μένα. Ἤθελα οἱ 

ἄλλοι νὰ ἀσχολοῦνται μαζί μου. Νὰ μὲ προσέχουν. Νὰ μὲ ἐ-

παινοῦν. Νὰ μὲ θαυμάζουν. Νὰ μὲ κολακεύουν. Ἀλλὰ καὶ πά-

λι ἡ ψυχή μου ἔμεινε πεινασμένη καὶ διψασμένη. 

 Μέσα στὴ θλίψη μου αὐτή, θυμήθηκα ὅτι Ἐσὺ σταυρώθη-

κες καὶ γιὰ μένα, Κύριε, καὶ φώναξα δυνατὰ στὴν προσευχή 

μου· καὶ μὲ ἄκουσες· καὶ μὲ ὁδήγησες μακριὰ ἀπὸ τὴν ψευτιὰ 

τῶν κοσμικῶν καλεσμάτων·καὶ μὲ ἔσωσες. Γι’ αὐτὸ τώρα Σὲ 

δοξολογῶ καὶ Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ λυτρώνεις. Σὲ εὐχαριστῶ, 

ποὺ μὲ χορταίνεις καὶ ξεδιψᾶς τὴν ψυχή μου. Σὲ εὐχαριστῶ, 

ποὺ μὲ ἔβγαλες ἀπὸ τὰ σκοτάδια τῶν ἀνοήτων φιλοσοφικῶν 

μου σκέψεων στὸ φῶς τῆς Ἀλήθειας. Σὲ εὐχαριστῶ, ποὺ μὲ ἐ-

λευθέρωσες ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἁμαρτιῶν μου.  

 Πόσο ἀνόητος ἤμουν, ὅταν Σὲ πίκραινα καθὼς παρέβαινα 

τὰ σοφά Σου λόγια καὶ περιφρονοῦσα τὸ θεῖο θέλημά Σου! 
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Ταπεινώθηκα στὴν προσπάθεια νὰ ἱκανοποιήσω τὶς ἁμαρτω-

λές μου ἐπιθυμίες. Χάθηκε ἡ ἀξιοπρέπειά μου. Κατήντησα νὰ 

γίνω περίγελως στὰ μάτια τῶν ἄλλων. Κανεὶς δὲν ὑπῆρχε νὰ 

μὲ συνετίσει. 

 Ὅμως ἐγώ, ἐξαιτίας τῆς δικῆς Σου ἀγάπης, μέσα ἀπὸ τὴν 

κατάθλιψη καὶ τὴν ἀπογοήτευση ποὺ προκάλεσαν οἱ ἁμαρτίες 

μου, βρῆκα τὸ κουράγιο καὶ Σὲ ἐπικαλέσθηκα καὶ Ἐσὺ ἔτρε-

ξες. Ἦλθες κοντά μου καὶ μὲ ἔσωσες. Μὲ λύτρωσες ἀπὸ τὰ 

σκοτάδια ὅπου πλανᾶται ἡ σκιὰ τοῦ θανάτου, καὶ διέρρηξες 

τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν μου. 

 Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ Σὲ δοξάζω Κύριε, καὶ νὰ μὴ Σὲ εὐγνω-

μονῶ, ἀφοῦ μόνον Ἐσὺ γκρεμίζεις τὰ τείχη τῆς ἁμαρτίας, ποὺ 

φυλακίζουν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν κρατοῦν δέσμια τῶν παθῶν της. 

Ἐσὺ μὲ ἀνασύρεις ἀπὸ τὸν γκρεμὸ τῆς καταστροφῆς μου. Ἐ-

σύ μοῦ δίνεις καὶ πάλι δύναμη καὶ θάρρος νὰ συνεχίσω τὸν ἀ-

γῶνα. Ἐσὺ μὲ παρακολουθεῖς καὶ μόλις Σὲ φωνάξω, εἶσαι ἕ-

τοιμος νὰ μὲ βοηθήσεις μὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο Σου. 

 Γι’ αὐτὸ Κύριε, Σὲ δοξολογῶ, Σὲ εὐχαριστῶ καὶ προσφέρω 

τὰ δῶρα μου σὲ Σένα. 

 Πόσο φτωχὸς εἶμαι ἀκόμη, Κύριε, ποὺ θέλω νὰ μένω μα-

κριά Σου, ἐνῶ βλέπω τὰ θαυμαστὰ δημιουργήματά Σου. Ἐνῶ 

θαυμάζω τὸ βυθὸ τῶν θαλασσῶν καὶ νιώθω δέος μπροστὰ σὲ 

μιὰ θαλασσοταραχή, ἀλλὰ καὶ στὴ γαλήνη ποὺ ἐπικρατεῖ με-

τὰ ἀπὸ καταιγίδα! Δὲν θέλω Κύριε νὰ μένω φτωχὸς ζῶντας 

μακριά Σου. Ἐκπλήσσομαι μὲ τὸ θαυμαστὸ τρόπο ποὺ ἐρευ-

νᾶς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου. Μὲ τὴ δεξιοτεχνία ποὺ ἐκδιώ-

κεις τοὺς πειρασμούς μου καὶ μὲ στηρίζεις, ὅταν ἡ ὑπερηφά-

νεια μὲ ἐξυψώνει στὰ ὕψη καὶ μετὰ μὲ ἀφήνει νὰ πέσω σὲ ψυ-

χολογικὸ κενό. Μὲ τὴν ἱκανότητα ποὺ μὲ προσγειώνεις, ὅταν 

ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία μὲ κάνουν νὰ μεθῶ ἀπὸ ἀλα-

ζονεία καὶ νὰ παραφρονῶ.  
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 Κύριε, Σὲ παρακαλῶ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ βρεθῶ σὲ τέτοια 

παραζάλη. Φρενάρισε τὶς ἁμαρτωλὲς φιλοδοξίες μου. Χάρισέ 

μου τὴ χαρὰ τῆς δικῆς Σου γαλήνης καὶ ὁδήγησέ με σὲ ἀσφα-

λῆ λιμάνι γιὰ νὰ Σὲ δοξάζω. Κύριε, Σὲ παρακαλῶ, μὴ μοῦ 

στερήσεις τὴ χαρὰ ποὺ νιώθω κάθε φορὰ ποὺ μὲ εὐεργετεῖς, 

ἀλλὰ ἀντιθέτως θέλω νὰ μοῦ τὴν αὐξάνεις. Θέλω νὰ μὲ κά-

νεις πλούσιο μέσα στὴ δική Σου χάρη. Θέλω νὰ μὲ κάνεις ἕ-

ναν καλὸ γεωργὸ στὸ χωράφι τῆς ψυχῆς μου, γιὰ νὰ ἀπολαύ-

σω τοὺς καρποὺς τῆς παρουσίας Σου. Κύριε, εὐλόγησε τὰ ἔρ-

γα τῶν χειρῶν μου καὶ φύλαξέ τα ἀσφαλῆ κάτω ἀπὸ τὴ δική 

Σου σκέπη. Διῶξε τοὺς πειρασμοὺς ἀπὸ τὶς ἐργασίες μου. Βο-

ήθησέ με νὰ βγάζω τὸ ψωμί μου, γιὰ νὰ τρέφω τίμια καὶ ἄξια 

τὴν οἰκογένειά μου κι ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Μὴ μοῦ στερή-

σεις, Κύριε, τὴ χαρὰ τῆς σωτηρίας μου. Βοήθησέ με νὰ μὴν 

ἐνεργῶ σὰν ἄσοφος, μωρὸς καὶ ἀνόητος κάθε φορὰ ποὺ δέχο-

μαι τὶς εὐλογίες τῶν θαυμαστῶν Σου ἔργων, ὥστε μὲ θάρρος 

καὶ μὲ πίστη νὰ Σὲ δοξάζω πάντοτε. Ἀμήν. 
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128. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞ ΟΔΟΥ ΠΛΑΝΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 106ος 

ύριε, Ἐσύ, ποὺ θέλεις ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ 

νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθεια. Ἐσύ, ποὺ ἔστειλες στόν κό-

σμο τὸν Υἱό Σου τὸν μονογενῆ, γιὰ νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ 

βρεῖ τὸ χαμένο πρόβατο, σὲ παρακαλοῦμε, βοήθησε τὸν πλα-

νεμένο δοῦλο Σου νὰ βρεῖ καταφύγιο στοὺς δικούς Σου οἰ-

κτιρμοὺς καὶ νὰ μὴν περιπλανᾶται στὸ ψεῦδος καὶ στὴν πλάνη.  

 Ἦταν κι αὐτὸς κάποτε δικό Σου παιδί, βαπτισμένο μὲ τὸ Ἱ-

ερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὁμολογώντας πίστη στὴν Ἀ-

λήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ στὸ Ἅγιο Τριαδικὸ Ὄνο-

μά Σου. 

  Ὅμως ὁ δοῦλος Σου-εἴτε ἀπὸ ἐπιπολαιότητα ἢ ἀπὸ λάθος 

ἢ ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀπὸ κάποια ἄλλη περιπέτεια-ἀπομακρύνθηκε 

ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς Ἀληθείας καὶ ἔπεσε στὰ δίχτυα τῆς πλάνης 

τοῦ διαβόλου.  

 Γι’ αὐτὸ σὲ παρακαλοῦμε βοήθησέ τον νὰ μετανοήσει καὶ 

νὰ ἐπιθυμήσει νὰ ἐπιστρέψει κοντά Σου ἀναζητώντας τή δική 

Σου πατρικὴ κι ἀληθινὴ ἀγάπη.  

 Γέμισε τὴν ψυχή του μὲ τὴν εὐσπλαχνία τῆς φιλανθρωπίας 

Σου. Ἀναζήτησέ τον καὶ βοήθησέ τον νὰ ἐπιστρέψει, ὡς ὁ Ἄ-

σωτος υἱός, κοντὰ σὲ Σένα, τόν Θεὸ καὶ Πατέρα. 

  Ἀπομάκρυνε ἀπ’ αὐτόν κάθε πλάνη καὶ ἐπιρροὴ τοῦ διαβό-

λου καὶ τοποθέτησέ τον στὸ κοπάδι τῶν δικῶν Σου προβάτων.  

 Ἐνήργησε νὰ ἐπιστρέψει καὶ νὰ στολισθεῖ πάλι μὲ τὴ δόξα 

τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ Σου, ὥστε νὰ γίνει μέτο-

χος, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς πιστούς, τῶν δικῶν Σου Ἁγιασμάτων.  

 Ναί, Κύριε, σὲ παρακαλοῦμε, Ἐσένα τὸν παντοδύναμο 

Θεό, νὰ τὸν στηρίξεις καὶ νὰ τὸν ἐπαναφέρεις στὴν ἁγία Σου 

Ἐκκλησία, ἀφοῦ τοῦ συγχωρεθοῦν τὰ προηγούμενα ἁμαρτή-

ματα. Δός του τὴ δύναμη ὥστε καὶ πάλι νὰ καταφύγει στὸν ἅ-
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γιο Ναό Σου καὶ ἔτσι διὰ τῆς μετανοίας νὰ γίνεται μέτοχος 

τῶν σωτηρίων καὶ ἱερῶν Σου Μυστηρίων φθάνοντας στὴ δό-

ξα τῆς ἐπουρανίου Σου Βασιλείας. Ἀμήν. 
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129. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 107ος 

λες οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς μου εἶναι ἕτοιμες νὰ ψάλουν 

καὶ νὰ ὑμνήσουν τὴ δόξα Σου, Κύριε. Ἡ ἔντονη ἐπιθυμία 

νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί Σου, Κύριε, μὲ λόγια προσευχῆς, 

μὲ ξεσήκωσε πολὺ πρωί.  

 Ὅμως βοήθησέ με νὰ συγκεντρώνεται ὁ νοῦς μου καὶ νὰ 

μὴ διασπᾶται-τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς-στὰ διάφορα προβλή-

ματα τῆς ἡμέρας ἔχοντας ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ βαθαίνει στὰ 

μυστήρια τῆς ἀγάπης Σου. Ἐνδυνάμωσέ με, ὥστε ἡ ἔντονη 

περισυλλογὴ νὰ μὲ βοηθᾶ νὰ κατανοῶ τὴ δόξα καὶ τὸ μεγα-

λεῖο Σου. Διῶξε μακριὰ ἀπὸ τὸ νοῦ μου τοὺς ἐμπαθεῖς λογι-

σμούς· πιάσε με μὲ τὸ δεξί Σου χέρι· καθοδήγησέ με, ὥστε 

ξεφεύγοντας τὴν πολυλογία, νὰ γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ Σένα ἡ 

προσευχή μου. 

 Κύριε, ὅταν τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς θερμαίνεται ἡ ψυχή 

μου· ὅταν τὰ δάκρυα κυλοῦν στὰ μάτια μου, διῶξε τὸν ὑπε-

ρήφανο λογισμό. Δῶρα δικά Σου εἶναι ἡ κατάνυξη, τὸ σκίρ-

τημα τῆς ψυχῆς μου, τὰ λόγια καὶ οἱ ὕμνοι τοῦ στόματός μου.  

 Κύριε, τὰ προβλήματα τῆς ἡμέρας, ἡ μέριμνα τῆς ἐπιβίω-

σης, οἱ ἀσχολίες μὲ τὰ φθαρτὰ καὶ γήινα ποὺ ἔρχονται σὰν 

μπόρα βροχῆς, βοήθησε νὰ μὴ σβήσουν τὴ φλόγα ποὺ ἄναψε 

ἡ προσευχὴ μέσα στὴν καρδιά μου.  

 Βοήθησέ με, ὥστε νὰ ἐπανέρχεται ὁ νοῦς μου στὴ μνήμη 

τὴ δική Σου, καὶ νὰ μὴν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν καρδιά μου 

ἡ κατάνυξη καὶ ἡ χαρά. Ἂν Ἐσύ, Κύριε, δὲν μὲ βοηθήσεις, 

ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ μὲ στηρίξει; Ποιὸς ἄλλος πόθος ἀληθι-

νὸς μπορεῖ νὰ κυριέψει τὴν καρδιά μου καὶ νὰ μὲ στηρίξει 

στὶς θλίψεις μου; 
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 Μὲ τὴ δική Σου βοήθεια, Κύριε, ἀποκτῶ δύναμη. Μὲ τὴ 

βοήθειά Σου νικάω τοὺς πειρασμούς. Μὲ τὴ βοήθειά Σου δι-

ώχνω τοὺς λογισμοὺς τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς. Μὲ τὴ βοήθειά 

Σου ξεχνῶ τὰ καλέσματα τοῦ κόσμου καὶ Σὲ δοξολογῶ ἐκ βά-

θους ψυχῆς, γιατὶ μόνο σὲ Σένα ἀνήκει κάθε δόξα, τιμὴ καὶ 

λατρεία. Ἀμήν. 
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130. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΣΩΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 108ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ δῶσε προσοχὴ στὴν προσευχή μου, 

διότι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ ἀνθρώπου μιλᾶ εἰς 

βάρος μου. Ἄνθρωποι χωρὶς σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στὸ 

θέλημά Σου, στρέφονται ἐναντίον μου μὲ βαρεῖς λόγους καὶ 

ψεύτικα ἐπιχειρήματα. Τὰ λόγια τους εἶναι γεμάτα ζήλια, 

φθόνο καὶ μῖσος. Χωρὶς νὰ τοὺς ἔχω κάνει κάτι, στρέφονται 

ἐναντίον μου. Γίνονται ἀχάριστοι, καὶ ἀντὶ νὰ μὲ εὐγνωμο-

νοῦν, μὲ διαβάλλουν καὶ μὲ κατηγοροῦν. Τὰ καλὰ ποὺ τοὺς ἔ-

χω προσφέρει, μοῦ τὰ ἀνταποδίδουν μὲ κακία. Καὶ στὴν ἀγά-

πη ποὺ ἔτρεφα γιὰ αὐτούς, ἀπαντοῦν μὲ μῖσος καὶ φθόνο. Ὅ-

μως ἐγὼ δὲν τοὺς καταδικάζω, ἀλλὰ προσεύχομαι γι’ αὐτούς.  

 Κύριε, μὴ τοὺς ἀφήνεις νὰ κατακρημνίζονται ἀπὸ τὸ μῖσος 

καὶ τὴν κακία τους. Βάλε ἕνα δυναμικὸ φύλακα ἄγγελο στὶς 

φθονερὲς σκέψεις τους. Ξύπνα τὴ συνείδησή τους, γιὰ νὰ ἐ-

πανέλθουν στὸ καλό. Προσεύχονται, Κύριε, σὲ Σένα, ἀλλὰ 

δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὸ μῖσος ποὺ φωλιάζει μέσα στὴν 

καρδιά τους, καταστρέφει τὰ λόγια τῆς προσευχῆς τους. Μὴν 

ἐπιτρέψεις, Κύριε, νὰ ἐπικρατήσει γιὰ πολὺ καιρὸ αὐτὴ ἡ κα-

κία καὶ ἡ ἀδικία. Τὰ ἀστήρικτα λόγια τους, οἱ ἄδικοι συλλογι-

σμοί τους, οἱ ἐμπαθεῖς ἐπιθέσεις τους, ὁ φθόνος τῆς ψυχῆς 

τους καὶ ἡ ὑποκρισία τῆς ἀρετῆς τους, βοήθησε, Κύριε, ὥστε 

σὰν τὸν ἄνεμο νὰ περιφέρονται καὶ νὰ ἐξαφανίζονται. 

 Πόσο δύστυχοι εἶναι, Κύριε! Ἀντὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ ἔργα 

ἀρετῆς καὶ ἀγάπης. Ἀντὶ νὰ κοπιάζουν καὶ νὰ συναγωνίζονται 

ὑπακούοντας στὸ θέλημά Σου, αὐτοὶ χάνουν τὸ μισθό τους μὲ 

τὸ νὰ μισοῦν, νὰ ζηλεύουν καὶ νὰ φθονοῦν. Ἂς μὴν ὑπάρξει 

Κύριε, ἄνθρωπος ποὺ θὰ τοὺς ἐμπνέει στὸ κακὸ συμμεριζό-

μενος τὶς πλανεμένες τους ἀπόψεις. Ἂς μὴ καρποφορήσουν, 
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Κύριε, οἱ πράξεις τους. Τὸ ὄνομά τους σύντομα νὰ σβήσει ἀ-

πὸ τὴ μνήμη τῶν ἀνθρώπων. 

  Ὅμως, Κύριε, δὲ θέλω νὰ τοὺς καταστρέψεις. Δὲ θέλω νὰ 

μείνουν στὴν πλάνη τους καὶ νὰ χάσουν τὴν ψυχή τους, ἐπει-

δὴ δὲν ἔμαθαν νὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ συγχωροῦν. Σβῆσε τὸ μῖ-

σος, τὸν φθόνο καὶ τὴ δολιότητα ἀπὸ τὶς καρδιὲς καὶ τὶς σκέ-

ψεις τους. Φώτισέ τους νὰ μὴ χαίρονται μὲ τὶς κακίες τους. 

Νὰ μὴ θαυμάζουν τὴν καταστροφὴ ποὺ προκαλοῦν μὲ τὶς δια-

βολές, τὶς πανουργίες τους καὶ τὰ ἀληθοφανῆ τους λόγια. Βο-

ήθησέ τους νὰ ξεντυθοῦν τὸ ἔνδυμα τῆς κατακρίσεως·καὶ ἂς 

φορέσουν κι αὐτοὶ τὸ ἔνδυμα τοῦ ἐλέους καὶ τῆς φιλανθρωπί-

ας Σου. Ἂς μὴ θρονιάσει μέσα τους τὸ κακὸ καὶ ἡ πλάνη ποὺ 

τοὺς ἐξαπατᾶ, καὶ τοὺς κάνει νὰ νιώθουν ὅτι προσφέρουν ἔρ-

γο θεάρεστο, ἐνῶ εἶναι μισητὸ στὰ μάτια τὰ δικά Σου. 

 Πόση πίκρα προσφέρει στὴν ψυχή μου τὸ ἔργο τῶν πονη-

ρῶν ἀνθρώπων, ποὺ μὲ δόλιο τρόπο μὲ συκοφαντοῦν καὶ μὲ 

διαβάλουν γιὰ νὰ μὲ καταστρέψουν!  

 Ἀλλὰ Ἐσύ, Κύριε, ποὺ γνωρίζεις τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, 

μεῖνε κοντά μου. Βοήθησε μὲ «ἔνεκεν τοῦ Ὀνόματός Σου», 

ποὺ ἐκφράζει ἔλεος καὶ εὐσπλαχνία καὶ γεμίζει μὲ ἀγάπη τὴ 

ζωή μου. Ἐσὺ Κύριε, προστάτεψέ με ἀπὸ τέτοιους ἀνθρώ-

πους, γιατὶ ἐγὼ εἶμαι ἀδύναμος καὶ κουρασμένος. Ἡ κακία, ὁ 

φθόνος καὶ τὸ μῖσος τους μὲ συγκλονίζουν καὶ προσεύχομαι 

νὰ σώσεις τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὴ μανία καὶ τὴν ὀργή τους. Πό-

σο καιρὸ θὰ ζήσουμε, Κύριε, γιὰ νὰ γεμίζει ἡ ψυχή μας μὲ τό-

σο μῖσος; Ὅταν ἡ καρδιὰ καὶ ὁ νοῦς μας σοφίζεται καὶ ἀνα-

ζητεῖ μὲ δόλο καὶ ἀπάτη ποιὸν νὰ παγιδέψει, τότε πότε θὰ 

βροῦμε χρόνο γιὰ μετάνοια; Πότε θὰ γονατίσουμε νὰ κλά-

ψουμε στὴν προσευχή μας; Πότε ἡ νηστεία θὰ κερδίσει ἔδα-

φος καὶ στὰ λόγια μας; Πότε θὰ πάψουμε νὰ εἴμαστε ὁ περί-

γελως τῶν ἀνθρώπων; Πότε θὰ γίνουμε ἀφορμὴ μιᾶς ὑποδειγ-

ματικῆς ἀγάπης; 
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 Βοήθησέ με καὶ σῶσέ με, Κύριε. Φώτιζέ με νὰ μὴ πλανη-

θῶ. Νὰ μὴ συκοφαντῶ τοὺς ἀδελφούς μου καὶ νὰ μὴ τοὺς δι-

αβάλλω. Νὰ μὴ νιώθω ὅτι εἶμαι ὁ μόνος δίκαιος ἐπὶ τῆς γῆς. 

Νὰ κατανοήσω ὅτι τὸ δικό Σου χέρι μὲ ἁρπάζει καὶ μὲ σῴζει 

ἀπὸ τὴν καταστροφή. Δίδαξέ με, Κύριε, πῶς νὰ εὐλογῶ αὐ-

τοὺς ποὺ μὲ καταριοῦνται. Πῶς νὰ συμπεριφέρομαι σωστὰ 

ντροπιάζοντας τοὺς ἐχθρούς μου. Πῶς νὰ σιωπῶ τὴν ὥρα ποὺ 

μὲ συκοφαντοῦν καὶ πῶς τὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια μου νὰ στολί-

ζουν μὲ καταισχύνη τοὺς συκοφάντες μου. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μένω ἀδιάφορος στὸ πῶς μοῦ συμ-

περιφέρονται, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ Σὲ δοξολογῶ μὲ τὸ στόμα καὶ 

τὴν ψυχή μου καὶ νὰ Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ βρίσκεσαι πάντοτε 

στὰ δεξιά μου ὡς συμπαραστάτης καὶ βοηθός μου. Ἀμήν. 
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131. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ 

ΑΝΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 109ος 

πάρχουν πολλοὶ κίνδυνοι, Κύριε. Καθημερινὰ μοῦ δίδον-

ται πολλὲς εὐκαιρίες-μέσα ἀπὸ τὶς ἀνέσεις τῆς ζωῆς-νὰ 

ξεφύγω ἀπὸ τὴν πνευματική μου ζωή. Βάλε με λοιπὸν στὰ 

δεξιά Σου καὶ φύλαξέ με. Φύλαξέ με ἀπὸ τὸν κατήφορο ποὺ 

προκαλεῖ μιὰ ἄνετη καὶ ἐκκοσμικευμένη ζωή.  

 Ἔρχεται ὕπουλα· καὶ μὲ διάφορα μηνύματα καὶ προκλή-

σεις μὲ καλεῖ νὰ συνυπάρξουμε. Ἐγὼ ὅμως δὲ νιώθω δυνα-

τός, γιὰ νὰ σταθῶ στὰ πόδια μου καὶ νὰ παλέψω. Χωρὶς τὸ δι-

κό Σου ραβδὶ τῶν δοκιμασιῶν, Κύριε, κινδυνεύω νὰ παρα-

συρθῶ. Ἐξάλλου οἱ ἀνέσεις καὶ οἱ εὐκολίες τῆς ἐποχῆς μας 

φαντάζουν πολὺ ἑλκυστικές. 

 Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, δίδαξέ με πῶς νὰ ἀντιμετωπίζω τὶς 

προκλήσεις τῶν ἀνέσεων. Πῶς νὰ ἀσκοῦμαι στὴν κακοπάθεια 

καὶ νὰ ἀναζητῶ τὴ χριστιανικὴ ζωὴ καὶ ὄχι τὴν κοσμικὴ ζωὴ 

τῶν ἀνέσεων καὶ τῶν εὐκολιῶν. Μάθέ με νὰ περιμένω καὶ νὰ 

μὴ διαμαρτύρομαι, ὅταν δὲν ἔχω αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμῶ. Μόνο 

μαζί Σου, Κύριε, γίνομαι δυνατὸς καὶ μπορῶ νὰ σηκώνω τὸν 

σταυρό μου, ἀκολουθώντας Ἐσένα τόν Ἐσταυρωμένο σωτή-

ρα καὶ λυτρωτή μου. Δῶσε, Κύριε, τὴ δύναμη νὰ ἐκπληρώνω 

τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο μὲ ἔχεις πλάσει. Τὴ δική Σου βοή-

θεια ζητῶ, γιατὶ Ἐσὺ εἶσαι ὁ μόνος ποὺ δὲ μὲ ἐξαπατᾶς. Μό-

νον Ἐσὺ τὸ ἔδειξες-καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα-ὅτι μᾶς ἀγαπᾶς. 

Μόνον Ἐσὺ θυσίασες τὴ δόξα Σου, ταπεινώθηκες, ἔγινες ἄν-

θρωπος, σταυρώθηκες καὶ ἀναστήθηκες γιὰ τὴ δική μας σω-

τηρία. Κράτα με, Κύριε, ὡς μαθητή δικό Σου. Βάλε με στὴ 

δική Σου θεία παιδαγωγία. Δῶσε φώτιση καὶ δύναμη νὰ ἀ-

σκοῦμαι μέσα ἀπὸ τοὺς πειρασμούς στὴν ὑπακοὴ τοῦ θείου 

θελήματός Σου καὶ στὴν ἀπόρριψη τῶν θελημάτων μου. 
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 Τὰ δικά μου θελήματα, Κύριε πολλὲς φορὲς ξεφεύγουν ἀ-

πὸ τὸ θέλημά Σου. Δελεάζομαι κάποιες φορὲς ἀπὸ τὶς κοσμι-

κὲς ἐνδυμασίες. Θέλω νὰ στολίζομαι γεμίζοντας τὸ σῶμα μου 

μὲ ψεύτικα στολίδια. Στὸ ὑποσυνείδητό μου αἰσθάνομαι ὅτι 

μου ἀρέσει νὰ διασκεδάζω ὅπως οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι, χά-

νοντας τὸ χρόνο μου μέσα σὲ μιὰ πολυκοσμία δίχως νόημα. 

Ἔχω τὴν τάση νὰ ξεφεύγω πρὸς τὴν ὑπερβολή, καθὼς ἀπο-

λαμβάνω τὰ ἀγαθά Σου. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατὶ ὅλες αὐτὲς 

οἱ ἀνέσεις καὶ οἱ εὐκολίες τῆς ἐποχῆς μου, ἂν δὲν τὶς ἀντιμε-

τωπίσω μαζί Σου, συνυπάρχουν ἀπειλητικὰ μὲ μένα μὲ κίνδυ-

νο ἐκτροπῆς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ζωή.  

 Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀνέσεις καὶ οἱ εὐκολίες τῆς ἐποχῆς μου κυ-

λοῦν ἀνεξέλεγκτα. Σὰν τὰ ὁρμητικὰ ποτάμια, ποὺ παρασύ-

ρουν τὰ πάντα στὸ πέρασμά τους. Γίνονται χείμαρροι, γεμά-

τοι μὲ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων. Γίνονται τὰ 

βρώμικα νερὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ὁ διάβολος θὰ ξεδιψάσει τὴ δίψα 

τῆς φιλοδοξίας του καὶ θὰ νιώσει σπουδαῖος ὑποτάσσοντας 

τὸν ἄνθρωπο τῶν ἀνέσεων καὶ τῶν εὐκολιῶν στὸ πρόσωπο 

τοῦ ἀντιχρίστου. 

 Ἐσὺ ὅμως, Κύριε, δὲς τὴν ἐπιθυμία μου. Δὲς τοὺς ἀγῶνες 

ποὺ πραγματοποιῶ γιὰ νὰ μένω κοντά Σου. Δῶσε δύναμη καὶ 

φώτιση, ὥστε ξεφεύγοντας τὸν κίνδυνο ποὺ κρύβουν οἱ ἀνέ-

σεις καὶ οἱ εὐκολίες τῆς ζωῆς, νὰ ζῶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη Σου 

καὶ τὴν παιδαγωγία Σου, δοξάζοντας τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀ-

μήν. 
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132. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ 

ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 110ος 

έλω, Κύριε, ὄχι μόνο νὰ Σὲ δοξολογῶ, ἀλλὰ καὶ νὰ δια-

δίδω μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ στοὺς ἀνθρώπους καὶ προ-

παντὸς στὰ παιδιά καὶ τοὺς οἰκείους μου τὰ ἔργα ποὺ 

πραγματοποιεῖς γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. 

 Εἶναι μεγάλα καὶ ἀξιοθαύμαστα τὰ ἔργα Σου, Κύριε! Ὅλα 

τὰ ὁλοκληρώνεις μὲ λεπτομέρεια μὲ σοφία καὶ ἀγαθότητα, 

σύμφωνα μὲ τὸ σοφὸ καὶ ἀγαθὸ θέλημά Σου. Τὸ κάθε ἔργο 

Σου μαρτυρεῖ καὶ διακηρύττει τὴ δόξα, τὴ μεγαλοπρέπεια καὶ 

τὴ δικαιοσύνη Σου, ποὺ παραμένει πάντοτε λαμπρὴ καὶ ἀναλ-

λοίωτη.  

 Φώτισέ με, Κύριε, νὰ βοηθήσω τὰ παιδιά μου νὰ κατανοή-

σουν τὸ μεγαλεῖο τῆς θείας δόξης Σου. Νὰ καταλάβουν ὅτι 

ἔργα τῆς δική Σου φιλανθρωπίας καὶ εὐσπλαχνίας εἶναι τὰ 

δημιουργήματά Σου. 

 Νὰ μάθουν νὰ Σὲ ἐμπιστεύονται. Νὰ παρατηρήσουν ὅτι Ἐ-

σὺ τρέφεις τὰ πουλιά. Ἐσὺ στολίζεις τὰ λουλούδια. Ἐσὺ μερι-

μνᾶς καὶ γιὰ μᾶς. 

 Ἐσὺ μᾶς προστατεύεις ἀπὸ τοὺς κινδύνους. Ἐσὺ μᾶς καθο-

δηγεῖς πῶς νὰ ἐπιστρέφουμε στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς κάθε φο-

ρὰ ποὺ διολισθαίνουμε στὴν ἁμαρτία.  

 Ἐσὺ μᾶς ἐνθαρρύνεις νὰ πράττουμε τὸ καλὸ πρὸς τὸν πλη-

σίον μας καὶ νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς ἐντολές Σου. 

 Χάρισέ μου σοφία, ὥστε νὰ συμβουλεύω τὰ παιδιὰ νὰ πα-

ραμένουν κοντά Σου. Μόνον τότε δὲν πρόκειται νὰ τὰ κλονί-

σει κανένας πειρασμός. Καμία πλάνη καὶ ἀπάτη δὲν θὰ τὰ ἐ-

ξαπατήσει. 

 Νὰ μάθουν νὰ προσεύχονται. Νὰ ἐπικαλοῦνται τὸ ἅγιο Ὄ-

νομά Σου, γιὰ νὰ γαληνεύει ἡ ψυχή τους. Ἀκόμη νὰ ταπεινώ-
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νονται καὶ νὰ μετανοοῦν γιὰ τὰ λάθη τους, γιατὶ μόνον Ἐσὺ 

λυτρώνεις τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν πίκρα τῶν ἁμαρτιῶν. 

 Βοήθησέ με, Κύριε νὰ τὰ ἐμπνεύσω τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἀ-

ληθινὴ σοφία, τῆς ὁποίας ἀρχὴ καὶ θεμέλιο εἶναι ἡ εὐλάβεια 

καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς Ἐσένα. Νὰ τοὺς διδάξω πὼς ἡ σύνεση 

εἶναι ὠφέλιμη μόνο σὲ ὅσους ἐφαρμόζουν τὴν ἀρετὴ καὶ ζοῦν 

σύμφωνα μὲ αὐτήν. Τότε θὰ μποροῦν ἀληθινὰ νὰ Σὲ δοξάζουν, 

Κύριε, καὶ νὰ Σὲ τιμοῦν παντοτινά. Ἀμήν. 
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133. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 110ος 

ονατίζω, Κύριε, μπροστὰ στὸ θρόνο τῆς μεγαλοσύνης 

Σου καὶ Σὲ παρακαλῶ γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ μᾶς χάρισες. Νι-

ώθουμε τὸ μεγαλεῖο, ἀλλὰ βιώνουμε καὶ τὴ μεγάλη εὐθύ-

νη νὰ τὰ μεγαλώσουμε σωστά. Κάνε, Κύριε, γόνιμη τὴν καρ-

διά τους γιὰ νὰ φυτευτοῦν καὶ νὰ καρποφορήσουν μέσα τους 

μεγάλα κι ὄχι μικρὰ ἰδανικά, αἰώνια καὶ ὄχι ἐφήμερα. Χάρισέ 

τους, Κύριε, τὴν πίστη σὲ Σένα, τὴν ἀγάπη, τὸν πόθο τῆς Βα-

σιλείας Σου. Πρόσφερέ τους δύναμη καὶ ὑγεία σώματος καὶ 

ψυχῆς γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ πραγματοποιήσουν τὰ σπουδαῖα 

καὶ μεγάλα ἰδανικά τους. 

 Φώτισε, Κύριε, τὰ παιδιά μας νὰ ἐξαγοράζουν τὸν καιρὸ 

τῆς ζωῆς τους, ἀποφεύγοντας τὶς λάσπες καὶ τὶς βρωμιές. Φύ-

λαξέ τα ἀπὸ καθετὶ ποὺ τὰ ἐξευτελίζει καὶ ἰδίως ἀπὸ τὸ εὔκο-

λο καὶ ἄτιμο κέρδος. Χάρισέ τους τὴ δύναμη νὰ ξεπερνοῦν 

τὶς δυσκολίες, χωρὶς νὰ ἀπογοητεύονται. Φύλαξε τοὺς γιούς 

μου ἀπὸ ἄμυαλα κορίτσια καὶ τὶς κόρες ἀπὸ ἀπρόσεκτα καὶ ἀ-

νώριμα ἀγόρια. Κατάστησέ τα ἱκανὰ νὰ δημιουργήσουν σω-

στὲς οἰκογένειες. Φύτεψε μέσα στὸ μυαλὸ καὶ στὴν καρδιά 

τους, τὴν ἀγάπη τῆς δικῆς Σου ἀρετῆς. Χάρισέ τους μία ἠθι-

κή, χριστιανικὴ ζωή, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀνηθικότητα, τὰ ναρκω-

τικά, τὴ μέθη καὶ τὴν ἀντικοινωνικὴ ζωή. Φύλαξέ τα, νὰ μὴν 

εἶναι χλιαρά, ὀκνηρὰ καὶ προπαντὸς ἄχρηστα. Σοῦ ζητοῦμε, 

Κύριε, Ἐσὺ νὰ τὰ ἀναλάβεις, νὰ τὰ παιδαγωγήσεις, νὰ τὰ φω-

τίσεις καὶ νὰ τὰ ὁδηγήσεις στὸ καλὸ καὶ τὸ συμφέρον τους 

ποὺ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή. Ἀμὴν. 
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134. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ  
ΨΑΛΜΟΣ 111ος 

όσο εὐτυχισμένος νιώθω κοντά Σου, Κύριε, καὶ πόσο 

εὐλογημένος καθὼς βιώνω τὴν ἀγάπη Σου. Βοήθησέ με, 

ὥστε νὰ διδάξω καὶ στὰ παιδιά μου νὰ βαδίζουν στὸ 

δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ νὰ ἔχουν στὴ ζωή τους τὴν εὐλογία 

Σου.  

 Γέμισέ τὴν ὕπαρξή μου μὲ τὰ χαρίσματά Σου, γιὰ νὰ νιώ-

θω πλούσιος καὶ εἰρηνικὸς κοντά Σου. Μπορεῖ νὰ ζῶ καὶ νὰ 

βαδίζω σὲ ἕναν κόσμο χωρὶς ἀξίες καὶ δίχως στόχους πνευμα-

τικούς, ἀλλὰ Ἐσὺ βοήθησέ με, ὡς ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος, 

νὰ πορεύομαι κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιο-

σύνης Σου.  

 Βοήθησέ με νὰ εἶμαι χρήσιμος στοὺς συνανθρώπους μου, 

σπλαχνικός, φιλάνθρωπος. Ἄνθρωπος προσφορᾶς καὶ θυσίας. 

Χάρισέ μου λόγο, ποὺ δὲν πικραίνει τοὺς ἄλλους καὶ δὲν τοὺς 

θίγει. Λόγο σοφὸ καὶ οἰκοδομητικό.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μένω κοντά Σου· γιατὶ Ἐσὺ θὰ μὲ 

στηρίξεις στοὺς κινδύνους καὶ δὲ θὰ ἀφήσεις νὰ κλονισθεῖ ἡ 

πίστη μου, καὶ ἔτσι ξαφνικὰ νὰ γίνω κακὸ παράδειγμα στοὺς 

ἄλλους. 

 Ὅταν βρίσκομαι κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη Σου, Κύριε, δὲν φο-

βοῦμαι τὶς ψευδεῖς καὶ συκοφαντικὲς διαδόσεις· ἡ καρδιά μου 

δὲν σταματᾶ νὰ ἀγάλλεται κοντά Σου.  

 Ἐσὺ στερεώνεις τὶς ψυχικές μου δυνάμεις. Ἐσὺ τὶς κατευ-

θύνεις, γιὰ νὰ ξεφεύγω τοὺς κινδύνους. Ἐσύ μοῦ ἀνοίγεις τὰ 

μάτια, γιὰ νὰ ξεχωρίζω τοὺς πραγματικοὺς φίλους ἀπὸ τοὺς 

ψεῦτες καὶ ὑποκριτές.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ἀξιοποιῶ τὰ χαρίσματά μου. Νὰ εἶ-

μαι ἄνθρωπος ἐλεημοσύνης. Νὰ διδάσκω μὲ τὸ παράδειγμά 

μου. Νὰ βρίσκουν γαλήνη οἱ ἄνθρωποι κοντά μου.  
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 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε παντοῦ νὰ λάμπει ἡ ἀρετή μου, 

ἡ εὐγένεια καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά μου. Φύλαξέ με ἀπὸ ἐκείνους 

ποὺ δὲν ἀγαποῦν τὴν ἀρετὴ καὶ ὀργίζονται μὲ τὴ ἐνάρετη 

συμπεριφορά μου. Σὲ προσκαλῶ, Κύριε, νὰ μένεις πάντοτε 

κοντά μου, γιατὶ μόνον ἔτσι ἀναπαύεται ἡ ψυχή μου καὶ μό-

νον ἔτσι χαίρεται νὰ Σὲ δοξολογεῖ παντοτινά. Ἀμήν. 
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135. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 112ος 

άθε φορὰ ποὺ Σὲ συλλογίζομαι Κύριε, μὲ συναρπάζει τὸ 

μεγαλεῖο Σου καὶ αὐθόρμητα ἀναφωνῶ ὕμνους καὶ δοξο-

λογίες. Θέλω νὰ καλέσω ὅλους ἐκείνους ποὺ ὀνομάζεις 

παιδιά Σου καὶ νὰ ψάλουμε μὲ ὕμνους τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. 

Τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε, μὲ θαμπώνει μὲ τὴ λάμψη τῆς δόξης 

Σου. Μὲ ἐκπλήσσει μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς παρουσίας Σου. 

Μὲ καθηλώνει μὲ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης Σου. Τὸ Ὄνομά 

Σου, Κύριε, γίνεται ὕμνος στὰ χείλη μου, κτύποι στὴν καρδιά 

μου, ἀναπνοὴ στὰ στήθη μου, τροφὴ στὴν ὕπαρξή μου. Ἀπὸ 

τὸ πρωὶ ποὺ ξυπνάω, μέχρι τὸ βράδυ τὸ Ὄνομά Σου ὑμνῶ καὶ 

δοξάζω. Στὶς ἐργασίες μου, στὰ ἐνδιαφέροντά μου, στὰ λόγια 

μου, στὴ λύπη καὶ στὴ χαρά μου. Παντοῦ καὶ πάντα μὲ τὸ Ὄ-

νομά Σου γεμίζω τὴ ζωή μου. 

 Ποιὸς μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, Κύριε; 

Ποιὰ φιλοσοφικὴ ἢ ἐπιστημονικὴ σκέψη μπορεῖ νὰ ξεπεράσει 

ἔμπρακτα τὴ δύναμή Σου; Στὴ γῆ εὔκολα ἀποκτᾶ κανεὶς δόξα 

καὶ μὲ τὰ λόγια γίνεται ἀκόμη πιὸ ἔνδοξος. Ἀλλὰ ποιός μπο-

ρεῖ νὰ γίνει ἀφορμή, ὥστε νὰ τὸν δοξάζουν ὄχι μόνο στὴ γῆ, 

ἀλλὰ καὶ στὸν οὐρανό;  

 Θεέ μου, ποιός ἄλλος εἶναι τόσο ἔνδοξος καὶ σπουδαῖος 

ποὺ ἐνῶ μοιάζει νὰ κατοικεῖ κάπου ψηλὰ καὶ μακριὰ ἀπὸ ἐ-

μᾶς, συγχρόνως βλέπει, ἐλέγχει καὶ παρακολουθεῖ τὰ πάντα 

στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ; 

 Πόσο θαυμασμὸ μὲ γεμίζει ἡ Ἐνανθρώπισή Σου! Ἐμεῖς μὲ 

τὴν παρακοή μας ξεπέσαμε. Ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος μᾶς ἔρ-

ριψαν στὸ χῶμα. Χάσαμε τὴν ἀξιοπρέπειά μας. Λερώσαμε 

τὸν πλοῦτο τοῦ κατ’ εἰκόνα. Ξεμείναμε νὰ ἀναζητοῦμε παρη-

γοριὰ στὰ ἐφήμερα καὶ γήινα. Καὶ Ἐσύ, ἄφησες τὸ μεγαλεῖο 
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Σου. Κατέβηκες καὶ ἦλθες ἀνάμεσά μας. Μᾶς συγχώρεσες 

καὶ μᾶς ἔβγαλες ἀπὸ τὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας. 

 Μᾶς δέχεσαι ὡς παιδιά Σου καὶ κληρονόμους τῆς Βασιλεί-

ας Σου. Ἀλλὰ καὶ ἐμένα, Κύριε, ἡ ἀγάπη Σου μὲ ἐμπνέει μὲ 

τὸ Ἅγιό Σου Πνεῦμα καὶ μὲ φωτίζει νὰ ξεφεύγω ἀπὸ τὶς στεῖ-

ρες φιλοσοφικὲς σκέψεις. Ἐσὺ, Κύριε, ἐμπλουτίζεις τὴν ἄγο-

νη καὶ παράλογη, πολλὲς φορὲς, λογική μου νὰ παράγει συλ-

λογισμοὺς ὑψηλοὺς καὶ φωτισμένους. Ἐκδιώκεις τὶς φαντασι-

ώσεις μου. Μὲ συνετίζεις, ὥστε νὰ μὴν πλανᾶται ὁ νοῦς σὲ 

μύθους καὶ παραμύθια. Μὲ βάζεις ἔνοικο στὸ σπίτι τὸ δικό 

Σου. Τὸ σῶμα μου τὸ κάνεις μέλος δικό Σου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐ-

γὼ δοξάζω καὶ ἀνυμνῶ τὰ ἅγιο Ὄνομά Σου παντοῦ καὶ πάν-

τοτε. Ἀμήν. 
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136. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 
ΨΑΛΜΟΣ 112ος 

ύριε, ἂς εἶσαι δοξασμένος καὶ εὐλογημένος ποὺ σκορπᾶς 

τὸ φῶς τοῦ ἡλίου γιὰ νὰ φωτίζει τὴν ἡμέρα, καὶ τὴ σελή-

νη γιὰ νὰ φέγγει τὸ βράδυ. 

 Σέ εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ χάρισες καὶ σήμερα μιὰ ὁλόκληρη 

ἡμέρα. Ποὺ μὲ στήριξες στοὺς κόπους καὶ τοὺς μόχθους τῶν 

ἐργασιῶν μου. Ποὺ μὲ φύλαξες κάτω ἀπὸ τὰ φτερά Σου καὶ ἔ-

διωξες μακριά μου ὅλους τοὺς κινδύνους. Ποὺ μὲ συνόδευ-

σες, ὥστε νὰ πατήσω μὲ ἀσφάλεια καὶ στὸ κράσπεδο τῆς νυ-

χτας.  

 Μπορεῖ, Κύριε, μέσα στὴν ἡμέρα νὰ σὲ πίκρανα μὲ τὰ λά-

θη μου, ὅμως ἄκουσε τὴν ἑσπερινὴ προσευχή μου. Ἄκουσε 

τὴ δέηση τῆς καρδιᾶς μου καὶ τὴ φωνὴ ποὺ Σοῦ ζητᾶ νὰ μὲ 

συγχωρέσεις καὶ νὰ μὴ πάψεις ποτὲ νὰ μὲ ὀνομάζεις παιδὶ δι-

κό Σου. Σπλαχνίσου με καὶ γέμισέ με μὲ τίς εὐλογίες Σου. 

 Περιφρούρισέ με μὲ τοὺς ἁγίους Σου ἀγγέλους. Ὅπλισέ με 

μὲ τὰ ὅπλα τῆς δικαιοσύνης. Χάραξέ μου τόν δρόμο τῆς ἀλή-

θειας. Ἀσφάλισέ με μὲ τὴ δύναμή Σου καὶ στήριξέ με, ὥστε 

νὰ μὴν αἰχμαλωτισθῶ στὰ δίχτυα τοῦ διαβόλου. 

 Χάρισέ μου, λοιπόν Κύριε, ἕνα εὐλογημένο ἀπόγευμα. 

Προετοίμασέ με δέ, ὤστε καὶ ἡ νύχτα ποὺ ἔρχεται, νὰ γίνει 

γιὰ μένα μιὰ νύχτα τέλεια, ἁγία, εἰρηνική, ἀναμάρτητη, ἀ-

σκανδάλιστη, ἀφάνταστη μὲ τίς πρεσβείες τῆς ἁγίας Θεοτό-

κου καί ὅλων τῶν ἁγίων. Ἀμήν. 
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137. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 113ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ, ἔλα καὶ βοήθησέ με, νὰ ἀπαλλαγῶ ἀ-

πὸ τὶς κακές συνήθειες. Βοήθησέ με νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὸ 

πάθος τοῦ καπνίσματος. Σὲ Σένα παραδίδω τὸν ἑαυτό 

μου. Ἔλα καὶ ἐλευθέρωσέ με· οἱ κακὲς συνήθειες μὲ κρατοῦν 

δέσμιο στὰ πάθη μου. Μόνον Ἐσὺ ἔχεις τὴ δύναμη νὰ ξερι-

ζώσεις τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματά μου, τὰ ὁποῖα εἶναι ἕτοιμα 

νὰ μὲ πνίξουν καὶ νὰ μὲ καταποντίσουν. 

 Ἔκανα πολλὲς προσπάθειες, Κύριε, νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὶς 

δικές μου ἀδυναμίες, ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς κακὲς συνήθειες. 

Ἀλλὰ στάθηκαν μπροστά μου σὰν ἀξεπέραστο βουνό. Κανεὶς 

δὲν μὲ ἔχει ἐμπιστοσύνη, γιατὶ πολλὲς φορὲς εἶπα ὅτι θὰ διορ-

θωθῶ. Ὅτι θὰ ἀλλάξω. Ἀλλὰ δὲν κατάφερα τίποτα. Ἔλα Σὲ 

παρακαλῶ Ἐσύ, ποὺ εἶσαι ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. 

Ἔλα, καὶ ὅλα μου τὰ ἐλαττώματα θὰ γίνουν σὰν ἀρνάκια 

ὑποτασσόμενα στὸ θέλημά Σου. 

 Μόνον ἡ δική Σου παρουσία θὰ μὲ συγκλονίσει ἐκ βάθρων 

καὶ θὰ μὲ ἐπαναφέρει στὴν ἀρετή. Μόνον Ἐσύ, Κύριε, θὰ 

μετατρέψεις τὴν ἄχαρη καὶ ἄγονη ψυχή μου σὲ μιὰ καρποφό-

ρα γῆ. Μόνον Ἐσὺ θὰ τὴν κάνεις χαριτωμένη καὶ χρήσιμη. 

Κάθε φορὰ ποὺ Σὲ παρακαλῶ, ἀποκτῶ δύναμη. Καὶ ἀγωνίζο-

μαι μὲ τὴ βοήθειά Σου· καὶ προσπαθῶ· καὶ γίνομαι δυνατός. 

Βοήθησέ με, λοιπόν, νὰ μὴ ξεθαρρεύω καὶ νὰ μὴ χαλαρώνω. 

Νὰ μὴν ὑποχωρῶ στὸν πειρασμὸ τῆς συνήθειας. Νὰ μὴν ἀπο-

μακρύνομαι ἀπὸ κοντά Σου. Μπορεῖ καμιὰ φορὰ νὰ μὲ νικᾶ 

τὸ πάθος μου, ἀλλὰ Ἐσὺ ὁ ἔνδοξος καὶ δυνατὸς προστάτης 

καὶ βοηθός μου, ξύπνα με καὶ ἐπανέφερέ με. Γιὰ νὰ μὴ ποῦν 

οἱ ἄνθρωποι ὅτι μάταια ἐλπίζω στὴ βοήθειά Σου γιὰ νὰ 

διορθωθῶ. 
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 Ὅμως ἐγὼ ξέρω, Κύριε, ὅτι εἶσαι παντοῦ καὶ πάντοτε 

κοντά μου. Καὶ γίνεται αὐτὸ ποὺ θέλεις, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ 

ἐλπίζουμε καὶ νὰ ἐπιμένουμε στὴν ἀρετή. Ὑπάρχουν πολλοὶ 

τρόποι καὶ μέθοδοι ποὺ ὑπόσχονται ὅτι θὰ μὲ βοηθήσουν. 

Ὑπάρχουν συστήματα καὶ συνταγές. Ὑπάρχουν διάφορες 

τροφές, βότανα, δίαιτες κι ἄλλα πολλὰ ποὺ εἶναι ἔργα τῶν 

χειρῶν Σου. Ἀλλὰ χωρὶς Ἐσένα ὅλα εἶναι ἄκαρπα καὶ δὲν εὐ-

δοκιμοῦν. Ἐμπλούτισες τὴ φύση μὲ τόσα ἀγαθὰ πρὸς ὄφελός 

μας. Ἔκρυψες μέσα στὴ φύση τόσες δυνάμεις γιὰ νὰ τὶς ἀξιο-

ποιήσουμε πρὸς τὸ καλό μας. Ὅμως ὅλα αὐτὰ ἀντὶ νὰ μᾶς 

ὠφελοῦν μᾶς καταστρέφουν, ὅταν βγάλουμε Ἐσένα ἀπὸ τὴ 

ζωή μας.  

 Ἐγὼ ὅμως μόνο σὲ Σένα ἐλπίζω. Μόνον Ἐσὺ εἶσαι γιὰ 

μένα βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς στὶς δυσκολίες μου. Πῶς εἶναι 

δυνατὸν νὰ Σὲ προσκαλῶ χωρὶς νὰ ἐλπίζω σὲ Σένα καὶ χωρὶς 

νὰ πειθαρχῶ στὶς ἐντολές Σου; 

 Μὴ μὲ ξεχνᾶς Κύριε. Γίνε ὁ μόνιμος προστάτης καὶ βοη-

θός μου. Εὐλόγησέ με. Ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς 

κακές μου συνήθειες. Κάνε χαριτωμένη τὴν ψυχή μου. 

Βοήθησέ με νὰ ἐμπνέω ἐμπιστοσύνη στοὺς ἄλλους μὲ τὴ 

συνέπεια στὴ ζωή μου. Πόσο ἀσφαλὴς νιώθω, Κύριε, κάθε 

φορὰ ποὺ προσεύχομαι καὶ ἐκζητῶ τὸ ἔλεός Σου! Τότε λαμ-

βάνω δύναμη. Τότε χαίρομαι. Ὅμως βοήθησέ με νὰ μὴ πετῶ 

στὰ σύννεφα μὲ τὴ δύναμη ποὺ μοῦ δίδεις. Δὲν θέλω νὰ 

νιώθω κατακτητὴς καὶ δυνατός. Θέλω νὰ ζῶ ἁπλὰ καὶ ταπει-

νὰ στὴν ὄμορφη γῆ ποὺ μᾶς ἔχεις χαρίσει νὰ κατοικοῦμε. Καὶ 

νὰ σὲ δοξάζω, γιατὶ μὲ βοηθᾶς νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ 

τὰ ἐλαττώματά μου ζώντας ἐλεύθερος. Ἀμήν. 
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138. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 114ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

όσο Σὲ ἀγαπῶ, Κύριε! Ἡ καρδιά μου γιὰ Σένα σκιρτᾶ· 

καὶ ἡ ψυχή μου Ἐσένα ζητᾶ γιατὶ πάντα μὲ ἀκοῦς, ὅταν 

προσεύχομαι σὲ Σένα. 

 Μὲ μεγάλη προσοχὴ στήνεις τὸ αὐτί Σου καὶ μὲ ἀκοῦς κά-

θε φορὰ ποὺ Σοῦ μιλῶ. Ἄκουσέ με λοιπὸν καὶ τώρα, διότι θα-

νάσιμοι πόνοι καὶ ἀγωνίες θανάτου μὲ ἔχουν περικυκλώσει. 

Φοβεροὶ κίνδυνοι μὲ βρῆκαν ποὺ θέλουν νὰ μὲ καταστρέ-

ψουν. Θλίψη καὶ ὀδύνη συνάντησα στὴν πορεία τῆς ζωῆς 

μου. Καὶ ἐγὼ εὑρισκόμενος μέσα σὲ αὐτὴ τὴ θύελλα, τὸ Ὄνο-

μά Σου Κύριε, ἐπικαλοῦμαι καὶ φωνάζω· σῶσέ με. 

 Εἶσαι ἐλεήμων καὶ δίκαιος. Εἶσαι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖς νὰ 

μὲ βοηθήσεις. 

 Μόνον Ἐσὺ προστατεύεις τοὺς ἀδυνάτους, τοὺς ἀνήμπο-

ρους καὶ τοὺς ἐναρέτους. Γι’ αὐτὸ δὲν καταφεύγω πουθενὰ 

ἀλλοῦ, Κύριε. Σὲ Σένα μόνο ἐλπίζω· ὄχι στὶς δικές μου δυνά-

μεις καὶ γνώσεις. 

 Δὲς λοιπὸν τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ Σοῦ δείχνω, καὶ ἔλα νὰ 

παρηγορήσεις τὴν καταπονημένη καὶ ἄτονη ψυχή μου. 

 Ἔλα Κύριε καὶ ὅπως ἔκανες πάντα ἔτσι καὶ τώρα βοήθησέ 

με. Ἐσὺ, πολλὲς φορὲς, φύλαξες τὴ ζωή μου ἀπὸ τὸ θάνατο. 

Ἐσύ, μὲ τὸ τρυφερό Σου χέρι, σκούπισες πολλὲς φορὲς τὰ δά-

κρυα ἀπὸ τὰ μάτια μου. Ἐσὺ μὲ στήριξες στὶς δυσκολίες μου, 

γιὰ νὰ μὴ γλιστρήσω καὶ πέσω. Ἐσὺ θεράπευσες καὶ τὶς πλη-

γές μου. 

 Ἔλα, λοιπόν, καὶ τώρα νὰ μὲ φυλάξεις· κι ἐγὼ ὅσο θὰ ζῶ 

μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ θὰ Σὲ ἀγαπῶ. Θὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ θὰ Σὲ 

δοξάζω σὲ τόπους ἁγιασμένους καὶ ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους 

ποὺ ἡ ἁμαρτία δὲν τοὺς ἔχει νεκρώσει. Ἀμήν. 
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139. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΩ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 114ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε Ἰησοῦ Χριστέ πολυέλεε καί πολυεύσπλαχνε. Δη-

μιουργέ τοῦ κόσμου καὶ πλαστουργὲ τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-

νους. Ἂς εἶναι εὐλογημένο τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ πάν-

τοτε δοξασμένη ἡ ἄμετρη δύναμή Σου. Ἂς εἶσαι δοξασμένος 

ποὺ μᾶς ἔφερες ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη, γιὰ νὰ χα-

ροῦμε τὰ ἀγαθὰ τῆς ἀπείρου Σου ἀγάπης. 

 Ὅμως ὁ φθόνος τοῦ διαβόλου καὶ οἱ ἁμαρτίες ἐπιβαρύνουν 

τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μου. Βρίσκομαι σὲ ἕνα πέλαγος ἀσθε-

νειῶν καὶ ἐπικίνδυνων-πολλές φορές-καταστάσεων. Ὁ πυρε-

τὸς καὶ οἱ πόνοι μου γίνονται τὸ καμίνι ποὺ κατακαίει τὴν πα-

ρηγοριά μου. Νιώθω ὅτι βρίσκομαι σὲ νυκτερινὴ θύελλα. Αἰ-

σθάνομαι τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν νὰ θέλουν νὰ καταπνί-

ξουν τὴν ὑπομονή μου. Νὰ σβήσουν τὴν πίστη μου σέ Σένα 

καὶ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἐλπίδα μου στὸ ἔλεός Σου. 

 Ἀλλά, Κύριε τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης, ἀπὸ τὸ κρεβάτι 

τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀσθενείας, τὸ ἅγιο καὶ μεγαλοπρεπὲς Ὄνο-

μά Σου ἐπικαλοῦμαι. Μὲ δύναμη ψυχῆς καὶ μὲ πίστη Σὲ ἱκε-

τεύω καὶ Σὲ παρακαλῶ. Στρέψε τὸ σπλαχνικό Σου βλέμμα 

καὶ στὴν περιπέτεια τῆς δικῆς μου ζωῆς. Ἀνάτειλλε καὶ γιὰ 

μένα τὴν ὑγεία καὶ χάρισέ μου τὴ θεραπεία ἐκ τῆς ἀσθενείας 

μου. Ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὰ τραύματα καὶ τοὺς πόνους. Παρη-

γόρησέ με μὲ τὴ δροσιὰ καὶ τὴ θαλπωρὴ τοῦ ἐλέους Σου. Ἔ-

λα κοντά μου ὡς καλὸς ἐπισκέπτης. Στήριξέ με τὴν ὥρα τῆς 

δυσκολίας. Δῶσέ μου ὑπομονὴ νὰ δέχομαι χωρὶς γογγυσμοὺς 

τὶς θεραπευτικές ἀγωγὲς τῶν ἰατρῶν καὶ φώτιζέ τους στὸ δύ-

σκολο λειτούργημά τους. Χωρὶς Ἐσένα, ἰατρὲ καὶ θεραπευτὰ 

τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, τίποτε ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ 

ἀνάξιοι δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε. 
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 Ἂς γίνουν δὲ γιὰ μένα τὸν ἀσθενῆ καὶ ἀνήμπορο ἕνα τεῖ-

χος δυνάμεως οἱ εὐχὲς τῆς Πανάγνου Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 

ἀλλὰ καὶ οἱ πρεσβεῖες πάντων τῶν ἁγίων, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν 

ἁγίων καὶ θαυματουργῶν Ἀναργύρων καὶ Ἰατρῶν. Ἂς πρε-

σβεύουν γιὰ μένα τὸν ἀσθενῆ καὶ ἁμαρτωλὸ· κι ἂς προκαλέ-

σουν οἱ πρεσβεῖες τους τὴν δροσερὴ αὔρα τοῦ Σωτῆρος Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ, ποὺ θὰ μοῦ χαρίσει τὴν πολυπόθητη ὑγεία καὶ  

σωτηρία μου. Ἀμήν. 
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140. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 115ος 

ύριε, εἶναι ἀδύνατον αὐτὰ ποὺ ζῶ καθημερινὰ κοντά Σου 

νὰ μὴ τὰ διαλαλήσω. Τίποτε δὲν θεωρῶ κατόρθωμα τῆς 

ἀρετῆς μου. Ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ οἱ εὐλογίες εἶναι δι-

κές Σου, γιατὶ ἐγώ τὸ μόνο ποὺ βεβαιώνω εἶναι ὅτι φαίνομαι 

δυνατός, ἀλλὰ δὲν εἶμαι. 

 Μέ τί τρόπο Κύριε νὰ Σοῦ ἀνταποδώσω τὶς εὐεργεσίες ποὺ 

μοῦ ἔχεις προσφέρει; 

 Μοῦ προσφέρεις τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἶμα Σου καὶ μὲ καλεῖς 

γιὰ νὰ τὰ κοινωνήσω. Καὶ αὐτὸ εἶναι χαρὰ γιὰ Σένα, λύτρωση 

ὅμως για μένα καθὼς ἐπικαλοῦμαι τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου.  

 Σὲ ποιόν ἄλλο νὰ ἀπευθύνω τὶς προσευχές μου; Ποιός ἄλ-

λος μπορεῖ νὰ ἀκούσει τὴν προσευχή μου καὶ νὰ ἀνταποκρι-

θεῖ στὸ κάλεσμά μου; 

 Κοντὰ σὲ Σένα θὰ ζῶ πάντοτε, Κύριε, γιατὶ κοντά Σου κι ὁ 

θάνατος ἔχει ἀξία. 

 Δικό Σου δοῦλος εἶμαι, Κύριε, καὶ στὸ δικό Σου θέλημα 

θέλω νὰ πειθαρχῶ. Ἐσὺ ἔσπασες τὶς ἁλυσίδες τῆς φθορᾶς καὶ 

τοῦ θανάτου καὶ μὲ ἐλευθέρωσες. 

 Σὲ Σένα, λοιπόν, θὰ λέω τὸ εὐχαριστῶ μου καὶ σὲ Σένα θὰ 

δείχνω τὴν εὐγνωμοσύνη μου. Τὸ δικό Σου Ὄνομα θὰ ἐπικα-

λοῦμαι καὶ τὶς θυσίες μου σὲ Σένα θὰ προσφέρω, ὅταν κάθε 

Κυριακὴ θὰ ἔρχομαι στὸν ἱερὸ Ναό Σου νὰ Σὲ συναντήσω. 

Ἀμήν. 
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141. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΕ 

ΟΝΟΜΑΣΕ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 116ος 

ὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ μὲ ὀνόμασες παιδί Σου. Σὲ εὐχα-

ριστῶ ποὺ ἦλθες ὡς λυτρωτὴς ὅλου τοῦ κόσμου. Ἂν τὸ 

χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς Σου δὲν ἔφθανε καὶ 

στὴν πατρίδα μου· ἂν ἡ ἀγάπη Σου δὲν ἁπλωνόταν σὲ ὅλη τὴ 

γῆ· ἂν ἡ φιλανθρωπία Σου δὲν μᾶς σκέπαζε ὅλους, τότε ποιά 

θὰ ἦταν ἡ παρηγοριὰ τῆς ζωῆς μου; 

 Ἐσὺ μὲ τὴ φιλανθρωπία Σου, παραβλέπεις τὰ λάθη μας. 

Παραβλέπεις τὶς ἁμαρτίες μας. Δὲν κάνεις διακρίσεις καὶ μᾶς 

καλεῖς ὅλους κοντά Σου καὶ μᾶς ὀνομάζεις παιδιά Σου. Εἶσαι 

ἀληθινός, μοναδικὸς καὶ αἰώνιος. Τὰ λόγια Σου καὶ οἱ ὑπο-

σχέσεις Σου ἔγιναν πραγματικότητα. Τὰ βλέπω, τὰ ζῶ, τὰ 

γεύομαι μέσα στὴ ζωή μου. 

 Γιὰ ὅλα αὐτά, Κύριε, θὰ ἤμουν ἀγενὴς καὶ ἀχάριστος, ἂν 

δὲν ἀνταποκρινόμουν στὸ ἄπειρο ἔλεός Σου, στὴν ἀπέραντη 

ἀγάπη Σου. Γι’ αὐτὸ βοήθησέ με νὰ ζῶ πάντοτε κάτω ἀπὸ τὸ 

θέλημά Σου, νὰ Σὲ εὐχαριστῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ σὲ ὅλη 

μου τὴ ζωή· Κύριε τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς ζωῆς μου. Ἀμήν. 
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142. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΩ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 117ος 

ὲ δοξολογῶ, Κύριε, καὶ θαυμάζω τὴν ἀγαθότητά Σου. 

Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ πλούσιο καὶ ἀνεξάν-

τλητο ἔλεός Σου; Ποιὸς ἄνθρωπος, ποὺ πειθαρχεῖ στὸ θέ-

λημά Σου, δὲν γεύθηκε τὸ ἔλεός Σου; Ὅταν βρισκόμουν σὲ 

μεγάλη θλίψη, Σὲ παρακάλεσα. Καὶ Σὺ μὲ ἄκουσες καὶ μὲ ἐ-

λευθέρωσες ἀπὸ τὶς δυσκολίες.  

 Γίνε, Κύριε, ὁ βοηθός μου. Ἔτσι θὰ ζῶ μὲ ἀσφάλεια δίχως 

νὰ φοβοῦμαι τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων. Γεμίζω μὲ μεγάλη χα-

ρὰ, ὅταν ἐναποθέτω τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα καὶ ὄχι σὲ ἀν-

θρώπους δυνατούς, σὲ ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας. Στήριξέ με, 

Κύριε, γιατί, ὅπως τὰ μελίσσια κυκλώνουν τὴν κηρήθρα, ἔτσι 

νιώθω νὰ μὲ ζώνουν οἱ δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα. Ἐγὼ ὅ-

μως στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα καὶ ἐπικαλοῦμαι τὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου. Πολλὲς φορὲς γονατίζω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν δυ-

σκολιῶν, ἀλλὰ Ἐσὺ μὲ πιάνεις ἀπὸ τὸ χέρι, μὲ προστατεύεις 

καὶ μὲ στηρίζεις. Ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, γιὰ μένα ἡ μοναδικὴ δύ-

ναμη. Τὸ δεξὶ χέρι ποὺ μὲ στηρίζει, ποὺ ὑψώνεται ἀπειλητικὸ 

καὶ ἐκδιώκει τοὺς ἐχθρούς μου. Αὐτὴ ἡ προστασία Σου, Κύ-

ριε, μὲ γεμίζει μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ κατανοῶ τὴ χρησιμότητα τῆς παι-

δαγωγίας Σου. Βοήθησέ με νὰ μὴν ἀποκάμνω στοὺς ἀγῶνες 

ἀντιμετώπισης τῶν πειρασμῶν, ἀφοῦ Ἐσὺ ποτὲ δὲν θὰ μὲ ἀ-

φήσεις νὰ μὲ καταβάλλουν οἱ δυσκολίες καὶ οἱ πειρασμοί. Ἄ-

νοιξε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου, Κύριε, γιὰ νὰ νὰ βλέπω τὴν ὠ-

φέλεια ποὺ μοῦ προσφέρει ὁ ἀγῶνας κατὰ τῶν πειρασμῶν. 

Βοήθησέ με νὰ ἀντέχω τὶς συνεχεῖς ἐπιθέσεις τους καὶ νὰ μὴ 

διαμαρτύρομαι, ποὺ ρίχνουν τόσα βέλη ἐναντίον μου. Ἐγὼ δὲ 
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ὕμνους εὐχαριστίας θὰ ἀναπέμπω γιὰ τὴ βοήθειά Σου σὲ τοῦ-

τον τὸ δύσκολο ἀγῶνα. 

 Οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ δυσκολίες εἶναι ἡ πόρτα ποὺ μὲ φέρνει 

κοντά Σου. Γι’ αὐτὸ καὶ Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ ὅ,τι συναντῶ στὴ 

ζωή μου. Ἐσὺ ξέρεις ποιὸ εἶναι τὸ συμφέρον γιὰ τὴ σωτηρία 

μου. Ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴ ζωή μου, Κύριε, ξέρω ὅτι Ἐ-

σὺ τὰ ἐπιτρέπεις γιὰ τὸ δικό μου καλό. Κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς 

μου, Κύριε, ἂς εἶναι γεμάτη μὲ ὅ,τι Ἐσὺ ἐπιτρέπεις. Καὶ ἐγὼ 

θὰ τὸ δέχομαι ὑποτασσόμενος στὸ θέλημά Σου. 

 Κύριε, στήριξέ με καὶ κατευόδωσε τὰ ἔργα μου. Ἂς εἶναι 

εὐπρόσδεκτη κάθε δυσκολία στὴ ζωή μου. Ἐνδυνάμωνέ με 

καὶ στήριζέ με, ὥστε τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς μου νὰ τὶς βλέ-

πω ὡς ἐπίσκεψη δική Σου. Τὰ προβλήματα ὡς ἐπέμβασή Σου 

γιὰ νὰ μὲ συγκρατήσεις ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.  

  Καὶ ἐγώ θὰ Σὲ δοξολογῶ, γιατὶ Ἐσὺ κάνεις τὰ πάντα γιὰ 

νὰ μὲ βοηθήσεις. Ὄχι μόνο νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὸ κακό, ἀλλὰ καὶ 

γιὰ νὰ προοδεύσω στὸ καλό. Ἀμήν. 

  
 



  

- 281 - 

 

143. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΟΘΕΥΩ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,1-20 

ύριε, πόσο μακάριοι καὶ ἄμεμπτοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ πορεύ-

ονται σύμφωνα μὲ τὸ νόμο Σου! Φώτισέ με, λοιπόν, ὥ-

στε καὶ ἐγὼ ἔτσι νὰ πορεύομαι στὴ ζωή μου. Βοήθησέ με 

νὰ γευθῶ τὴ μακαριότητα ἐκείνων ποὺ μελετοῦν καὶ ἐρευ-

νοῦν κάθε τρόπο ἔκφρασης τοῦ θείου θελήματός Σου, ὥστε 

ἀφοῦ τὸ διδαχθῶ, μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου νὰ Σὲ ἀναζητήσω. 

Δὲ θέλω νὰ ἐργάζομαι καὶ νὰ ὑπηρετῶ τὴν ἁμαρτία, διότι τό-

τε θὰ πορεύομαι στὴ ζωή μου δίχως ἀσφάλεια καὶ πρὸς τὴν 

καταστροφή. Ἐσὺ ὅμως, ἔδωσες ἐντολὴ νὰ ἐφαρμόζουμε τὶς 

ἐντολές Σου μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ ἀκρίβεια.  

 Φώτιζέ με, λοιπόν, Κύριε, καὶ εὐλόγησε τὴ ζωή μου, ὥστε 

νὰ μπορῶ νὰ διαφυλάττω ἀνόθευτο τὸ θεῖο θέλημά Σου. Μό-

νο τότε δὲ θὰ ἐκτεθῶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἐφαρμό-

ζω ὅλες τὶς ἐντολές Σου καὶ δὲ θὰ ἐπιλέγω αὐτὲς ποὺ μὲ βο-

λεύουν. Καὶ μόνο τότε θὰ ἔχω τὸ θάρρος νὰ Σὲ δοξολογῶ μὲ 

εἰλικρίνεια, ὅταν θὰ ἔχω μάθει νὰ ἐφαρμόζω σωστὰ τὸ θέλη-

μά Σου. Διότι ἐὰν δὲν τηροῦμε τὸ θέλημά Σου ἀνόθευτο στὴ 

ζωή μας, τότε πῶς θὰ πορευθοῦμε σωστά; Πῶς θὰ γίνουμε 

παράδειγμα καὶ στοὺς νεωτέρους, γιὰ νὰ μὴ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ 

σωστὴ πορεία τῆς ζωῆς τους; 

 Μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ Σὲ ἀναζητῶ· δὲ θέλω, Κύριε, νὰ ἀ-

πομακρυνθῶ ἀπὸ τὶς ἐντολές Σου. Στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, 

ὡς πολύτιμο θησαυρό, ἔκρυψα τὶς συμβουλές Σου, γιὰ νὰ μὴν 

ἁμαρτάνω ἐνώπιόν Σου. 

 Πολὺ Σὲ ἀγαπῶ καὶ Σὲ σέβομαι Κύριε. Δίδαξέ με ὅλα ὅσα 

Ἐσὺ θέλεις νὰ ἐφαρμόζω στὴ ζωή μου· βοήθησέ με, ὄχι μό-

νον νὰ τὰ ἐφαρμόζω, ἀλλὰ καὶ νὰ τὰ διαδίδω καὶ στοὺς ἄλλους. 
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 Κύριε, ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολές Σου δοκιμάζω τόση ἀπό-

λαυση, ποὺ κανένας ὑλικὸς θησαυρὸς δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ τὴν 

προσφέρει. Τίποτα δὲν μὲ ἑλκύει τόσο, ὅσο ἡ ἐμβάθυνση στὸ 

νόημα τῶν ἐντολῶν Σου, οἱ ὁποῖες μὲ βοηθοῦν νὰ κατανοῶ 

σωστὰ τοὺς τρόπους ἄσκησης τῶν ἀρετῶν. Καθημερινὰ θὰ 

μελετῶ αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ θέλημά Σου, γιὰ νὰ τὰ θυμᾶ-

μαι καὶ νὰ μὴν τὰ ξεχνῶ. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, δὲς τὸ ζῆλο μὲ τὸν ὁποῖο τηρῶ τὶς 

ἐντολές Σου καὶ χάρισέ μου μιὰ καθαρὴ ἀπὸ ἁμαρτίες ζωή, 

γιὰ νὰ πειθαρχῶ στὰ λόγια Σου. Καθάρισε τὰ μάτια τῆς ψυ-

χῆς μου ἀπὸ τὰ χιλιάδες κοσμικὰ μηνύματα τῆς ἐποχῆς μου, 

γιὰ νὰ κατανοῶ καλύτερα τὰ θαυμάσια μηνύματα τοῦ δικοῦ 

Σου νόμου. 

 Κύριε, ἔχω βαθιὰ ἐπιθυμία νὰ προλάβω νὰ ἐφαρμόσω ὅλες 

τὶς ἐντολές Σου, ὅσο θὰ ζήσω σὲ αὐτὴ τὴν ἐφήμερη ζωή. Γι’ 

αὐτὸ μὴ μοῦ ἀποκρύψεις κάποιες ἀπὸ αὐτές. Μιὰ φλογερὴ ἐ-

πιθυμία ἔχει ἀνάψει στὴν ψυχή μου νὰ μελετῶ τοὺς λόγους 

Σου σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μου. 

 Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ζῶ ὑπερήφανα. Νὰ μὴν ξεφύγω ἀπὸ 

τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν Σου, ὡς νὰ μὴν τὶς ἔχω ἀνάγκη. 

Ἔτσι ἡ δική Σου εὐλογία θὰ γεμίζει τὴν ψυχή μου. Βοήθησέ 

με, Κύριε, νὰ ἐφαρμόζω σωστὰ τὶς συμβουλές Σου. Ἀμήν. 
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144. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΛΕΤΩ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,21-38 

ύριε, εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ὑπακοῦνε στὸ θέλημά 

Σου καὶ μιλοῦν εἰς βάρος μου. Ἐγὼ ὅμως τοὺς ἀγνοῶ. 

Γιὰ μένα εἶναι μεγάλη ἀπόλαυση τὸ νὰ ἐντρυφῶ καὶ νὰ 

ἐμβαθύνω στὶς ἐντολές Σου. Αὐτὲς εἶναι γιὰ μένα οἱ σύμβου-

λοι τῆς ζωῆς μου. Καὶ ὅταν τὸ βάρος τοῦ πόνου καὶ τῆς λύπης 

μὲ γονατίζουν, στὰ λόγια καὶ στὶς ὑποσχέσεις Σου ἐλπίζω. 

 Ὅλα τὰ λάθη τῆς ζωῆς μου Σοῦ τὰ ἐξομολογήθηκα, Κύριε, 

καὶ μὲ συγχώρεσες. Ἔλα λοιπὸν καὶ δίδαξέ με πάλι τὰ δικαι-

ώματά Σου. Συνέτισέ με, γιὰ νὰ βαδίζω στὸν δρόμο τῶν ἐντο-

λῶν Σου. 

 Κάποιες φορές, Κύριε, ἔχει ἀκεφιὰ ἡ ψυχή μου. Ἀτονεῖ καὶ 

νυστάζει. Δὲν ἔχει ὄρεξη γιὰ μελέτη καὶ προσευχή. Ἐσὺ ὅμως 

ξεσήκωσέ με. Δός μου τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ ἀνταμειφθῶ με-

λετώντας τὸ λόγο Σου. 

 Μὴν ἐπιτρέψεις Κύριε, νὰ συμπεριφέρομαι ἁμαρτωλὰ καὶ 

ἄδικα, ἀπαρνούμενος τίς ὠφέλειες ποὺ προκύπτουν μελετών-

τας τὸ λόγο Σου. Ἀγάπησα καὶ διάλεξα τὸν δρόμο τῆς ἀλή-

θειας καὶ δὲ θέλω μὲ κανένα τρόπο νὰ ξεχάσω τὶς συμβουλές 

Σου. Ἔχω προσκολληθεῖ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ στὶς συμ-

βουλές Σου. Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ φθαρεῖ ἡ ψυχή μου ἐφαρμό-

ζοντας ἀνθρώπινες καὶ μάταιες συμβουλές.  

 Φύλαξέ με, Κύριε. Κάθε φορὰ ποὺ ἀπαλλάσσεις τὴν καρ-

διά μου ἀπὸ τὶς στενοχώριες, τότε μὲ περισσότερο ζῆλο ἀγω-

νίζομαι καὶ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου. Ῥύθμισε τὴ ζωή μου 

σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Σου· κι ἐγὼ θὰ προσπαθήσω μὲ ζῆλο 

νὰ πειθαρχήσω. Δός μου σύνεση νὰ ἐξερευνῶ τὰ βαθύτερα 

νοήματα τοῦ νόμου Σου καὶ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ νὰ τὰ ἐ-

φαρμόζω.  
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 Ὁδήγησέ με Κύριε, στὸ μονοπάτι τῶν ἐντολῶν Σου. Σ’ αὐ-

τὸ θέλω πολὺ νὰ περπατήσω. Στρέψε τὶς ἐπιθυμίες τῆς καρ-

διᾶς μου στὰ λόγια τὰ δικά Σου καὶ ὄχι στὴν πλεονεξία. Ἀπο-

μάκρυνε τὰ μάτια μου ἀπὸ τὴ ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.  

Βάλε βαθιὰ μέσα στὴν καρδιά μου τὰ λόγια Σου, ὥστε νὰ 

θρονιασθεῖ μέσα μου ὁ φόβος μήπως παραβῶ τὸ νόμο Σου 

καὶ Σὲ χάσω ἀπὸ τὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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145. ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΩ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,39-63 

ύριε, ὅσο κι ἂν μὲ εἰρωνεύονται οἱ ἄνθρωποι, ἐπειδὴ 

ἐφαρμόζω τὶς πολύτιμες συμβουλές Σου, ποτὲ δὲν πρό-

κειται νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου. Ἄναψε μέσα μου τὸν πό-

θο τῶν ἐντολῶν Σου καὶ βοήθησέ με νὰ ζῶ σύμφωνα μὲ τὸ 

θέλημά Σου. Ἂς ἔλθει τὸ ἔλεός Σου νὰ μὲ σώσει, ὅπως μοῦ 

ὑποσχέθηκες. Στήριξέ με, ὥστε νὰ ἀποδείξω σὲ αὐτούς ποὺ 

μὲ εἰρωνεύονται, ὅτι δὲν πῆγε χαμένος ὁ κόπος ἐλπίζοντας Σὲ 

Σένα. 

 Ποτὲ μὴν ἀφαιρέσεις ἀπὸ τὸ στόμα μου τὸ δικό Σου ἀληθι-

νὸ λόγο· στὶς συμβουλές Σου στηρίζομαι καὶ μ’ αὐτὲς πορεύ-

ομαι στὴ ζωή μὲ ἀσφάλεια. Αὐτὲς μοῦ δίδουν δύναμη, ὥστε 

μὲ παρρησία νὰ διακηρύσσω τὶς ἐντολές Σου ἐνώπιον τῶν ἀρ-

χόντων, χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ μὲ ὑποτιμήσει. Ναί, Κύ-

ριε, μὲ πολὺ εὐλάβεια καὶ μὲ μεγάλο πόθο σηκώνω τὰ χέρια 

μου πρὸς τὰ βιβλία ποὺ περιέχουν τὸ νόμο Σου καὶ ἐντρυφῶ 

ἐμβαθύνοντας στὴ μελέτη τῶν ἀξιώσεών Σου. 

 Μὴ ξεχνᾶς, Κύριε, τὶς ὑποσχέσεις ποὺ μοῦ ἔχεις δώσει, καὶ 

στὶς ὁποῖες ἔχω στηρίξει τὶς ἐλπίδες μου. Αὐτὲς μὲ παρηγο-

ροῦν στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μου, καὶ τὰ λόγια Σου 

μὲ ἀναζωογονοῦν. Ἀκόμη καὶ ὅταν ὑπερήφανοι ἄνθρωποι μι-

λοῦν παράλογα γιὰ τὸ νόμο Σου καὶ θέλουν νὰ μὲ παρασύ-

ρουν, ἐγὼ ποτὲ δὲ θὰ τοὺς ἀκούσω καὶ δὲν θὰ παρεκκλίνω, 

διότι ὅποτε θυμᾶμαι τὸν νόμο Σου νιώθω μεγάλη παρηγοριά. 

 Μεγάλη θλίψη μὲ κυριεύει καθὼς βλέπω τοὺς ἁμαρτωλοὺς 

νὰ περιφρονοῦν τὸ νόμο Σου. Ἐγὼ, ὅμως, πάντοτε προσπα-

θῶ νὰ τὴν ἐκδιώξω, ψάλλοντας τὰ λόγια τῶν ἐντολῶν Σου, ὄ-

χι μόνο τὴν ἡμέρα ἀλλὰ καὶ τὴ νύχτα. Μάλιστα δὲ κατὰ τὴ 

διάρκεια τῆς νύχτας θυμήθηκα τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ δὲν 
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παρασύρθηκα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ φύλαξα τὸν νόμο Σου· 

καὶ τότε ἕνας μεγάλος πόθος ἄναψε μέσα μου καὶ ἄρχισα νὰ 

μελετῶ τὶς συμβουλὲς ποὺ μοῦ ἔχεις δώσει. 

 Ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ὅ,τι πιὸ ἐκλεκτὸ ἔχω μέσα στὴν καρδιά 

μου. Εἶσαι πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ μὲ περιβάλ-

λουν· γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ἐφαρμόζω τὸ νόμο Σου· νὰ μὴ 

Σὲ πικραίνω καὶ φύγεις ἀπὸ κοντά μου. Κατάματα Σὲ κοιτά-

ζω, Κύριε, καὶ ἐκ βάθους καρδίας Σὲ παρακαλῶ· ἐλέησέ με 

σύμφωνα μὲ τὶς ὑποσχέσεις Σου. Ἐγὼ συλλογίζομαι πάντοτε 

τοὺς δρόμους ποὺ χάραξες γιὰ νὰ βαδίζω, ὥστε νὰ μὴν πα-

ρεκκλίνω ἀπὸ τὴ σωστὴ πορεία μὲς στὴ ζωή μου.  

 Ὅταν ἐμφανίσθηκαν οἱ πειρασμοί, Κύριε, δὲν ξαφνιάστη-

κα καθόλου καὶ δὲν ἀνησύχησα μήπως δὲν καταφέρω νὰ φυ-

λάξω τὶς ἐντολές Σου. Ἀντίθετα ἡ μελέτη τῶν λόγων Σου μὲ 

προετοίμασε καὶ μὲ ἔκανε πάνοπλο γιὰ πνευματικοὺς ἀγῶνες.  

 Ἡ ἐνασχόλησή μου μὲ τὰ βιοτικὰ μὲ περιέπλεξε σὲ πολλὲς 

φροντίδες, ἀλλὰ δὲν ξέχασα νὰ ἐφαρμόζω τὸ νόμο Σου. Ἀκό-

μη καὶ τὰ μεσάνυχτα σηκώνομαι ἀπὸ τὸν ὕπνο νὰ Σὲ δοξολο-

γήσω, γιὰ τὰ σπουδαία μηνύματα ποὺ κρύβει ὁ νόμος Σου. 

Ὅμως βοήθησέ με, Κύριε, νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ ὅλους ἐκείνους 

ποὺ Σὲ σέβονται καὶ προσπαθοῦν νὰ φυλάσσουν τὶς ἐντολές 

Σου. Ἀμήν. 
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146. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,64-83 

ύριε, σὲ ὅλη τὴ γῆ ἁπλώνεται ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης Σου 

μὲ τὴν ὁποία δημιούργησες τὸν κόσμο μὲ τόση σοφία 

καὶ τάξη. Σ’ αὐτὴ θέλω νὰ ἐντρυφῶ καὶ στὶς ἐντολές Σου 

νὰ ἐμβαθύνω.  

 Δίδαξέ με, λοιπόν καὶ ἐμένα, Κύριε, τρόπους καλῆς συμπε-

ριφορᾶς καὶ ἔκφρασης. Διαπαιδαγώγησέ με, μὲ τὴ δική Σου 

ἀγωγή. Καλλιέργησε τὴ γνώση καὶ βοήθησέ με νὰ ἀξιοποιή-

σω σωστὰ τὶς συμβουλές Σου. 

 Ἔκανα λάθη, Κύριε, καὶ ταπεινώθηκα. Ἔπεσα ἔξω ἐφαρ-

μόζοντας τὶς παιδαγωγίες τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τώρα δὲν πρόκει-

ται ποτὲ νὰ ἐγκαταλείψω τὶς δικές Σου συμβουλές. Ποτὲ μὴ 

πάψεις νὰ μὲ παιδαγωγεῖς μὲ τίς ἐντολές Σου. Αὐτὲς εἶναι γιὰ 

μένα ὅ,τι πιὸ πολύτιμο ἔχω στὴ ζωή μου. 

 Μπορεῖ, Κύριε, ἡ ἀδικία τῶν ὑπερηφάνων ἀνθρώπων νὰ ἔ-

χει αὐξηθεῖ γύρω μου, ἀλλὰ ἐγὼ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ θὰ 

ἐντρυφῶ στὶς ἐντολές Σου. Τῶν ὑπερηφάνων ἡ καρδιὰ σκλη-

ραίνει καὶ ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ μελετήσουν καὶ νὰ κατανοή-

σουν τὸ νόμο Σου· ὅμως ἐγὼ τὸν μελετῶ θέλοντας νὰ τὸν κα-

τανοήσω καλύτερα. Πάρα πολὺ μὲ βοήθησες, Κύριε, ποὺ μὲ 

ἄφησες νὰ ἀποτύχω ἐφαρμόζοντας τὶς κοσμικὲς παιδαγωγίες, 

γιατὶ ἔτσι ἔμαθα νὰ ἐφαρμόζω στὴ ζωή μου τὸ θέλημά Σου. 

Ὁ νόμος καὶ οἱ συμβουλὲς ποὺ ἔχεις διατυπώσει μὲ τὸ δικό 

Σου στόμα ἀξίζουν γιὰ μένα χίλιες φορὲς περισσότερο ἀπὸ ὅ-

λους τοὺς θησαυρούς τοῦ κόσμου. 

 Κύριε, Σὲ παρακαλῶ· ἐπειδὴ μὲ ἔπλασες καὶ μὲ ἔφερες 

στὸν κόσμο, δός μου σύνεση νὰ μελετῶ καὶ νὰ διδάσκομαι τὶς 

ἐντολές Σου, ὥστε ὅσοι Σὲ εὐλαβοῦνται νὰ δοῦν τὴν προκοπή 

μου καὶ νὰ χαροῦν ποὺ βαδίζω σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Σου. 
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 Μαθαίνοντας καὶ ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολές Σου κατάλαβα 

πὼς εἶναι ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει στὴ ζωή μου. Χαίρομαι ποὺ 

ἀποκαλύπτεται ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία μου μπροστὰ στὴ δική 

Σου πραγματικότητα. Ἐπιθυμῶ τὸ δικό Σου ἔλεος νὰ μὲ πα-

ρηγορεῖ καὶ ἡ δική Σου εὐσπλαχνία νὰ μὲ σκεπάζει. Τότε σί-

γουρα θὰ ξεφύγω τοὺς πειρασμούς, ἀφοῦ ὁ νόμος Σου εἶναι 

γιὰ μένα καθημερινή μου μελέτη. Ὅταν δὲ συμβεῖ αὐτό, θὰ 

καταντροπιαστοῦν οἱ ἀλαζονικοὶ καὶ ἐγωπαθεῖς ἄνθρωποι 

ποὺ ἄδικα παρανομοῦν ἐναντίον μου. Κι ἐγὼ ἀπολύτως ἥσυ-

χος, θὰ ἐντρυφῶ ἀκατάπαυστα στὴ μελέτη τοῦ νόμου Σου.  

 Ὅσοι Σὲ εὐλαβοῦνται καὶ ἀπομακρύνθηκαν κάποτε ἀπὸ 

κοντά Σου, ἂς δοῦν τὸν ἐξευτελισμὸ τῶν παρανόμων καὶ ἂς 

ἐπιστρέψουν πειθαρχώντας στὶς ἐντολές Σου. 

 Βοήθησέ με Κύριε, ὥστε ἡ βυθισμένη στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ 

θείου Σου θελήματος καρδιά μου νὰ προκόπτει στὴν ἀρετή, 

παραμένοντας ἀνεπηρέαστη ἀπὸ τὰ μηνύματα τοῦ κόσμου 

ποὺ μὲ καλοῦν νὰ μὴν ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου. 

 Μπορεῖ νὰ ἐξαντλήθηκα, Κύριε, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴ σω-

τηρία τῆς ψυχῆς μου, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀποκάμνω, γιατὶ ἐλπίζω 

στὶς συμβουλές Σου ποὺ μὲ στηρίζουν. Ὅμως πότε θὰ ἔρθεις, 

Κύριε, νὰ μὲ παρηγορήσεις; Ἔχουν ἀποκάμει τὰ μάτια μου 

μελετώντας τὸν λόγο Σου. Μὲ κούρασε ἡ κακοπάθεια, καὶ 

μένω ἄπραγος, ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ πάψω νὰ μελετῶ τὸ λόγο 

Σου. Ἀμήν. 
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147. ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,84-114 

ύριε, πόσα χρόνια θὰ ζήσω; Ἀπάλλαξέ με, λοιπόν, ἀπὸ 

αὐτοὺς ποὺ μὲ κρίνουν ἄδικα καὶ δικαίωσέ με. Πολλὰ 

καὶ διάφορα φιλοσοφήματα μοῦ ἐκθέτουν ἄνθρωποι, ποὺ 

δὲν ἐφαρμόζουν τὸ νόμο Σου. Τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως δὲν 

μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὸ νόμο Σου. Οἱ ἐντολές Σου, Κύριε, 

εἶναι ἀληθινὲς καὶ εἰλικρινεῖς. Καὶ ἂν κάποιοι μὲ καταδιώ-

κουν γιὰ νὰ μὲ πετάξουν στὴ γῆ νεκρό, ἐγὼ δὲν θὰ καμφθῶ. 

Θὰ συνεχίζω νὰ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου, γιατὶ μόνον ἔτσι 

περιφρουρεῖται ἡ ζωή μου. 

 Μὲ τὸ λόγο Σου τὸν ἀληθινὸ δημιούργησες τὴ γῆ καὶ ὅλο 

τὸν κόσμο. Μὲ τὴ δική Σου ἐντολὴ κυλᾶ ὁ χρόνος, καὶ ὅλα τὰ 

σύμπαντα Αὐτὸν ὑπηρετοῦν. Καὶ ἐγὼ τὸ δικό Σου λόγο μελε-

τῶ. Διαφορετικὰ θὰ χανόμουν στὶς θνητὲς ἀνθρώπινες γνώ-

σεις. Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ νὰ ἐφαρμόζω τὰ δικαιώματά Σου 

κερδίζοντας ὡς ἀνταμοιβὴ τὴν αἰώνια ζωή. 

 Δικός Σου εἶμαι· Κύριε, σῶσέ με. Ποτὲ δὲν θὰ παύσω νὰ 

ἀναζητῶ καὶ νὰ διδάσκομαι τὶς ἐντολές Σου. Βέβαια ἄνθρω-

ποι προασπιζόμενοι ἀνόητες θεωρίες περίμεναν ὅτι θὰ κατα-

στραφῶ μένοντας κοντά Σου. Ἐγώ ὅμως ποτὲ δὲν ἔπαυσα νὰ 

πειθαρχῶ στὸ νόμο Σου· γρήγορα κατάλαβαν ὅτι τὰ ἀνθρώπι-

να ἐπιτεύγματα καὶ οἱ θεωρίες τους εἶναι ξεπερασμένα, ἐνῶ ὁ 

νόμος Σου ἀποδεικνύεται ὅλο καὶ πιὸ δυνατὸς καὶ ἀξεπέραστος. 

 Πόσο πολὺ ἀγάπησα τὸ νόμο Σου, Κύριε! Ὅλη τὴν ἡμέρα 

αὐτὸν μοῦ διδᾶσκεις. Αὐτὸν μελετῶ καὶ τὸν ἔχω κάνει κτῆμα 

μου. Αὐτός μὲ ἀνέδειξε σοφότερο ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου. Μὲ 

ἔκανε πιὸ σοφὸ ἀπὸ τοὺς δασκάλους μου καὶ τοὺς γέροντες. 

Καθημερινὰ ἀναζητῶ τὴ γνώση καὶ τὴν ἐμβάθυνση στὶς ἐντο-
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λές Σου, ξεφεύγοντας τὴν ἁμαρτία καὶ πειθαρχώντας στό νόμο 

Σου. 

 Πόσο γλυκὰ καὶ εὐχάριστα εἶναι τὰ λόγιά Σου στὸ λάρυγ-

γά μου! Ὅταν τὰ προφέρω, γεμίζει τὸ στόμα μου μὲ μιὰ γλυ-

κιὰ γεύση καλύτερη κι ἀπὸ τὸ μέλι. Κατανοώντας τὸ νόμο 

Σου ὅλο καὶ πιὸ πολὺ μισῶ τὴν ἁμαρτία. Αὐτὸς γίνεται φῶς 

στὸ δρόμο μου καὶ σὰν μικρὸ λυχνάρι καθοδηγεῖ τὰ βήματά 

μου. Ἔδωσα ὑπόσχεση ἱερὴ νὰ τηρῶ ἐπακριβῶς τὶς δικές Σου 

ἀποφάσεις καὶ ἐντολὲς· γι’ αὐτὸ καὶ ἐγκατέλειψα κάθε προ-

σωπική μου γνώση καὶ ἱκανότητα, προκειμένου νὰ μὲ διαφυ-

λάξεις καθώς τὸ ὑποσχέθηκες. 

 Δέξου, Κύριε, τὶς αὐθόρμητες δοξολογίες μου καὶ δίδαξέ 

με τὸ θέλημά Σου. Στὰ χέρια Σου παρέδωσα γιὰ πάντα τὴ ζω-

ή μου καὶ δὲ θὰ ξεχάσω ποτὲ τὶς ἐντολές Σου. Μπορεῖ οἱ ἁ-

μαρτωλοὶ νὰ μοῦ στήνουν παγίδες, ὅμως ἐγὼ ποτὲ δὲν θὰ πά-

ψω νὰ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου. Αὐτὲς ἔγιναν γιὰ μένα αἰώ-

νια κληρονομιὰ καὶ γέμισαν τὴν καρδιά μου μὲ ἀγαλλίαση, 

καθώς μοῦ ἀποκαλύπτουν τὸ θεῖο θέλημά Σου. Μὲ ὅλη μου 

τὴν καρδιά, Κύριε, στράφηκα στὴν ἐφαρμογὴ τῶν δικαιωμά-

των Σου καὶ περιμένω τὴν ἀνταπόδοση. Ἀνθρώπους παρανό-

μους μίσησα, τὸν δὲ νόμο Σου ἀγάπησα. Στηρίζω τὶς ἐλπίδες 

μου στὰ λόγια Σου. Διότι μόνον Ἐσὺ μὲ βοηθᾶς καὶ μὲ στηρί-

ζεις. Ἀμήν. 
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148. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΩ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,115-133 

οήθησε, Κύριε, νὰ φύγουν μακριά μου ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ 

μηχανεύονται τὸ κακό μου. Νὰ μὲ ἀφήσουν ἥσυχο νὰ με-

λετῶ καὶ νὰ ἐμβαθύνω στὶς ἐντολές Σου. Φύλαξέ με κον-

τά Σου, γιὰ μὴ νὰ χαθῶ μέσα στὶς ἀνόητες ἐπιθυμίες τοῦ κό-

σμου καὶ ἀπογοητευτῶ ποὺ στήριξα τὶς ἐλπίδες μου σὲ Σένα. 

Μόνον ἂν μὲ βοηθήσεις Ἐσὺ, θὰ σωθῶ μαθαίνοντας νὰ μελε-

τῶ καὶ νὰ ἐμβαθύνω στὶς ἐντολές Σου. Πάντως ὅλοι ἐκεῖνοι 

ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς ἐντολές Σου, ἐξευτελίσθηκαν 

ἐξ αἰτίας τῶν ἀδίκων σκέψεων καὶ ἐπιθυμιῶν τους. 

 Κάθισα καὶ συλλογίσθηκα ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐφή-

μεροι στὴ γῆ καὶ οἱ ἀποφάσεις τους περνοῦν καὶ χάνονται. 

Ἀντίθετα, ἐγὼ φρόντισα νὰ ἀγαπήσω τὰ λόγια Σου ποὺ ἐπιβε-

βαιώνουν τὴν αἰώνια ζωή. Νέκρωσε, λοιπόν, μὲ τὸ φόβο Σου 

τὰ σκιρτήματα τῆς σάρκας μου, γιατὶ φοβοῦμαι μὴπως μὲ ἐ-

ξαπατήσουν καὶ πάψω νὰ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου. Κάνω 

μεγάλες προσπάθειες γιὰ νὰ ζήσω ἐνάρετα καὶ δίκαια. Μὴ μὲ 

ἀφήνεις ἀπροστάτευτο στὰ χέρια τῶν ὑπερηφάνων ἀνθρώ-

πων. Ἀνάλαβε νὰ μὲ προστατεύεις, γιὰ νὰ μὴ μὲ βλάψουν οἱ 

συκοφαντίες τους. Ἔλα Κύριε, σύντομα. Κουράστηκαν τὰ 

μάτια μου νὰ Σὲ προσμένουν. Ἔλα νὰ μὲ σώσεις, ἐκπληρώ-

νοντας ἔτσι τὶς ὑποσχέσεις τῶν λόγων Σου. 

 Κύριε, γίνε ἐπιεικὴς μὲ τὰ λάθη μου καὶ δίδαξέ με τὶς ἐντο-

λές Σου. Δικός Σου δοῦλος εἶμαι καὶ θέλω νὰ ἐμβαθύνω στὶς 

ἐντολές Σου. Ὅμως μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἐπέμβεις, Κύριε, 

καὶ νὰ βάλεις στὴ θέση τους ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθοῦν 

νὰ νοθεύσουν τὸ νόμο Σου; Βέβαια ἡ στάση τους δὲν μὲ βλά-

πτει, διότι μὲ κάνει νὰ ἀγαπῶ τὶς ἐντολές Σου πιὸ πολὺ καὶ ἀ-



  

- 292 - 

πὸ τὰ χρυσαφικὰ καὶ τὰ πολύτιμα πετράδια καὶ νὰ τίς ἐφαρ-

μόζω στὴ ζωή μου.  

 Μεγάλο θαυμασμὸ προκαλεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὑπακοῆς 

μου. Ἡ ψυχή μου ἐρευνᾶ καὶ ἐμβαθύνει σὲ αὐτὲς χωρίς ποτὲ 

νὰ τὶς ἐγκαταλείπει. Ἡ ἔρευνα, ἡ ἀνάλυση, ἡ μελέτη καὶ ἡ ἐμ-

βάθυνση φωτίζουν καὶ συνετίζουν ἀκόμη καὶ τὰ νήπια. 

 Μὲ τὴ λαχτάρα ποὺ ἔχω Κύριε γιὰ τὶς ἐντολές Σου, ἄνοιξα 

τὸ στόμα μου νὰ προσευχηθῶ καὶ γέμισε μὲ ἔμπνευση μεγά-

λη. Σὲ παρακαλῶ, ῥῖξε σπλαγχνικὸ βλέμμα πάνω μου καὶ ἐλέ-

ησέ με, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν λόγων Σου πρὸς ὅ-

λους αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν τὸ Ὄνομά Σου. Κατεύθυνε τὴ ζωή 

μου σύμφωνα μὲ τὶς συμβουλές Σου, ὥστε καμία παρανομία 

νὰ μὴν κυριεύσει τὴν ψυχή μου. Γλύτωσέ με ἀπὸ συκοφαντί-

ες ἀνθρώπων, καὶ ἐγὼ θὰ φυλάξω τὶς ἐντολές Σου. Ἀμήν. 
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149. ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΠΡΟΘΥΜΑ ΤΙΣ 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,134-156 

ποκάλυψέ μου τὶς διαθέσεις Σου, Κύριε, καὶ δίδαξέ με 

πῶς νὰ ἐφαρμόζω σωστὰ τὰ δικαιώματά Σου. Μετανόη-

σα καὶ ἔκλαψα. Γέμισα μὲ δάκρυα τὰ μάτια μου, γιατὶ 

δὲν φύλαξα τὸ νόμο Σου. Σὺ ὅμως εἶσαι δίκαιος καὶ δὲν τα-

λαντεύεσαι στὶς ἀποφάσεις Σου. Μᾶς ἔδωσες ἐντολὴ νὰ ἐ-

φαρμόζουμε τὶς ἐντολές Σου· καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. 

 Λιώνω ἀπὸ ἀγάπη γιὰ Σένα, Κύριε, καὶ δὲ μὲ ἐπηρεάζει 

κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μὲ προκαλοῦν νὰ Σὲ ξεχάσω. Γεμάτα 

μὲ φλόγα ἀγάπης εἶναι τὰ λόγια Σου, Κύριε, ποὺ φλογίζουν 

τὴν καρδιά μου καὶ τὴν προκαλοῦν νὰ τὰ ἀγαπᾶ. 

 Εἶμαι μικρὸς καὶ ἄσημος. Κανεὶς δὲ μοῦ δίνει σημασία. Ὅ-

μως ποτὲ δὲ θὰ καταπατήσω τὶς ἐντολές Σου γιὰ νὰ ἀναδει-

χθῶ. Οἱ ἐντολές Σου πρέπει παντοῦ καὶ πάντοτε νὰ ἐφαρμό-

ζονται. Μπορεῖ νὰ μὲ βρῆκαν θλίψεις καὶ ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ 

τότε δὲν τὶς παρέβηκα, διότι μόνον αὐτὲς διατυπώνονται μὲ 

ἀγάπη καὶ ἀλήθεια.  

 Μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ ἔκραξα πρὸς Σέ· Κύριε, σῶσέ με. 

Ἄκουσέ με προσεκτικά. Βοήθησέ με νὰ ἐμβαθύνω, νὰ κατα-

νοῶ καὶ νὰ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου.  

 Πρὶν ἀκόμη ξημερώσει, σηκώθηκα καὶ ὕψωσα τὴ φωνή 

μου καὶ προσευχήθηκα σὲ Ἐσένα, γιατὶ στὰ λόγια Σου ἐλπί-

ζω. Πλάγιασα καὶ κοιμήθηκα καὶ ξανασηκώθηκα πολύ πρωὶ 

νὰ μελετήσω τὰ λόγια Σου. Ἄκουσε, Κύριε, τὴ φωνή μου, 

σύμφωνα μὲ τὴν εὐσπλαχνία Σου, καὶ ἂν κρίνεις παράτεινε τὴ 

ζωή μου. 

 Ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦν νὰ ζοῦν χωρὶς τὸ νόμο Σου, μὲ 

πλησίασαν γιὰ νὰ μὲ πείσουν νὰ μὴν πειθαρχῶ στὶς ἐντολές 

Σου. Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν ἀποκόπτομαι ἀπὸ Σένα ποὺ μένεις πάντο-
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τε κοντά μου καὶ ἐκφράζεις πάντοτε τὴν ἀλήθεια. Μελετών-

τας το νόμο Σου, Κύριε, σύντομα κατάλαβα, ὅτι οἱ ἐντολές 

Σου εἶναι ἐξ ἀρχῆς σταθερὲς καὶ ἀμετάβλητες. Εἶναι πολλοὶ 

ἐκεῖνοι ποὺ μὲ ἐμπαίζουν καὶ μὲ περιφρονοῦν, γιατὶ ἀγαπῶ τὸ 

νόμο Σου, Κύριε, τόν ὁποῖον ποτὲ δὲν θὰ πάψω νὰ τὸν ἐφαρ-

μόζω. Δὲς, Κύριε, τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνω γιὰ νὰ ζῶ σύμφωνα 

μὲ τὸ θέλημά Σου καὶ φύλαξέ με νὰ προκόπτω στὴ ζωή μου. 

Δὲν εἶναι εὔκολο σὲ μένα νὰ ζῶ φιλικὰ μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς, 

ἀφοῦ δὲν ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολές Σου. Ἡ φιλία τους δὲν μὲ 

ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία. Βέβαια εἶδα πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ τὶς 

παραβαίνουν, καὶ φυσικὰ πόνεσα πολύ, ἀλλὰ δὲν μπόρεσα νὰ 

τοὺς βοηθήσω, γιατὶ δὲν ἔμαθαν νὰ ὑπακοῦν σ’ αὐτές. 

 Ὅμως ἐγώ θὰ μένω κάτω ἀπὸ τὴ μεγάλη Σου εὐσπλαχνία, 

Κύριε, καὶ θὰ ἀγωνίζομαι νὰ ζῶ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Σου. 

Ἂν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς σειρῆνες στὴ ζωή μου, ποὺ μὲ προ-

καλοῦν νὰ τὶς παραβῶ. Ἐγὼ ὅμως αὐτὸ ποτὲ δὲν θὰ τὸ κάνω. 

Ἀμήν. 
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150. ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΩ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 118ος,157-176 

ύριε, ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας μὲ πίεζαν-χωρὶς λόγο-νὰ 

παραβῶ τὸ θέλημά Σου. Ἀλλὰ ἐγὼ μὲ θάρρος τοὺς ἀντι-

μετώπισα σωστὰ καὶ ἐνάρετα.  

 Μάλιστα γεμίζει μὲ πολλὴ χαρὰ ἡ ψυχή μου κάθε φορὰ 

ποὺ μένω σταθερὸς στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν Σου ὁμοιά-

ζοντας μὲ ἐκεῖνον ποὺ γυρνᾶ ἀπὸ τὴ μάχη κουβαλώντας λά-

φυρα πολλά. 

 Μισῶ καὶ ἀποστρέφομαι τὴν ἀδικία καὶ μόνο τὸ νόμο Σου 

ἀγαπῶ. Πάρα πολλὲς φορὲς μέσα στὴν ἡμέρα Σὲ εὐχαρίστη-

σα Κύριε, καθὼς σὲ κάθε μου ἐνέργεια ἀποκαλύπτεται ἡ δύ-

ναμη τῶν ἐντολῶν Σου. Αὐτὴ δὲ ἡ ἀγάπη τοῦ νόμου Σου γε-

μίζει μὲ εἰρήνη τὴν ψυχή μου. Τὰ σκάνδαλα τῶν ἀνθρώπων 

δὲν μὲ ἀγγίζουν. Ἐξάλλου, μόνο ἀπὸ Σένα, Κύριε, περιμένω 

τὴ σωτηρία μου καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτὸ πει-

θαρχῶ στὶς ἐντολές Σου ποὺ τὶς ὑπεραγαπῶ καὶ τὶς διαφυλάσ-

σω βαθιὰ μέσα στὴν καρδιά μου. 

 Δὲν ὑποκρίνομαι, Κύριε, τὸν καλό, ἀλλὰ πειθαρχῶ στὶς ἐν-

τολές καὶ στὶς συμβουλές Σου. Καὶ τὸ ξέρεις αὐτὸ πολύ καλά, 

ἀφοῦ Ἐσύ ἐρευνᾶς τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου.  

 Ἂς φθάσει ἐνώπιον τοῦ θρόνου Σου, Κύριε, ἡ προσευχή 

μου, γιατὶ εἰλικρινὰ πολὺ ἐπιθυμῶ νὰ μὲ παιδαγωγήσεις καὶ 

νὰ μὲ ἐλευθερώσεις ἀπὸ τὰ πάθη μου.  

 Χαίρομαι καὶ ψάλλω, Κύριε, κάθε φορὰ ποὺ μὲ παιδαγω-

γεῖς. Ἡ γλῶσσα μου δὲν διαμαρτύρεται, ἀφοῦ ξέρει ὅτι ἡ παι-

δαγωγία Σου εἶναι σωστὴ καὶ δίκαιη. 

 Στήριξέ με Κύριε, στὸν ἀγῶνα μου νὰ ἐφαρμόζω πάντοτε 

πιστὰ τίς ἐντολές Σου καὶ σῶσέ με ἀπὸ κινδύνους. Ἐσὺ ξέ-

ρεις, ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα στὴ ζωή μου ἔχω τὶς ἐντολές Σου τὶς 

ὁποῖες μελετῶ καὶ ἐξερευνῶ, ποθῶντας τὴ σωτηρία μου.  
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 Θέλω ἡ ψυχή μου νὰ ζεῖ πάντοτε κοντά Σου καὶ νὰ καθο-

δηγεῖται πάντοτε ἀπὸ τὶς συμβουλές Σου. Διαφορετικὰ κινδυ-

νεύω νὰ καταντήσω ἕνα χαμένο πρόβατο ποὺ θὰ φωνάζει 

διαρκῶς νὰ τὸ σώσεις. Ἀμήν. 
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151. ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 119ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ, ἄκουσε τὴν προσευχή μου, γιατὶ βρί-

σκομαι σὲ βαριὰ θλίψη ἀπὸ συκοφαντίες ποὺ ἐκτοξεύον-

ται εἰς βάρος μου καὶ ἀπὸ συζητήσεις ἀνθρώπων πονη-

ρῶν ποὺ δὲν ξέρουν νὰ κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μηχα-

νεύονται διάφορες δολοπλοκίες ἐναντίον τοῦ προσώπου μου. 

Βοήθησέ με καὶ πές μου τί πρέπει νὰ κάνω, γιὰ νὰ ξεφύγω 

ἀπὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ποιὰ δυναμικὴ συμπεριφορὰ πρέ-

πει νὰ δείξω καὶ τί νὰ πῶ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσω αὐτὰ ποὺ δό-

λια καὶ ἄδικα λέγονται εἰς βάρος μου. Δῶσέ μου, Κύριε, τὰ 

δικά Σου λόγια ποὺ εἶναι σὰν ἀκονισμένα βέλη καὶ τὴ δική 

Σου σύνεση, ἡ ὁποία εἶναι σὰν τὰ φλογισμένα κάρβουνα ποὺ 

κατακαίουν τὰ πάντα στὸ πέρασμά τους καὶ ἐρημώνουν τὸν 

τόπο. Ὅμως πῶς νὰ μὲ βοηθήσεις, Κύριε, ἀφοῦ δὲν εἶμαι σω-

στός ἀπέναντί Σου; Τώρα ποὺ Σὲ ἔχω ἀνάγκη Σὲ φωνάζω καὶ 

προσεύχομαι σὲ Σένα. Ἀλλὰ ἡ συμπεριφορὰ τῆς ζωῆς μου 

δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ θέλημά Σου, διότι ἀπομακρύνθηκα 

ἀπὸ κοντά Σου. Εἶναι πολὺς καιρὸς τώρα, ποὺ ζῶ μιὰ κοσμι-

κὴ καὶ ἁμαρτωλὴ ζωή.  

 Ἀγάπησα νὰ συνυπάρχω μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν Σὲ τιμοῦν 

καὶ δὲν ὑπακοῦν στὸ ἅγιο θέλημά Σου. Ἔγινα καὶ ἐγὼ ἴδιος 

μὲ τοὺς ἁμαρτωλούς. Ἔγινα φίλος μὲ ἐκείνους ποὺ μισοῦν 

τὴν εἰρήνη. Καὶ τὸ ἔκανα αὐτὸ νομίζοντας ὅτι θὰ μὲ ἔκαναν 

φίλο τους, ἀλλὰ ἀντιθέτως αὐτοὶ μὲ ἐνέπαιζαν μὲ τὰ εἰρωνικά 

τους σχόλια. Ξέρω, Κύριε. Ἔκανα λάθος. Τώρα ὅμως ἐπι-

στρέφω καὶ πάλι κοντά Σου καὶ ζητῶ τὴ βοήθειά Σου. Σῶσέ 

με. Μὴν ἀφήνεις τὴν ψυχή μου νὰ ὑποφέρει ἀπὸ τὶς συκοφαν-

τίες τῶν δολίων ἀνθρώπων· καὶ ἐγὼ θὰ μένω πάντοτε κοντά 

Σου. Ἀμήν. 
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152. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 120ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, ἔχω δυνατοὺς πειρασμούς. Γι’ αὐτό, ξέροντας ὅτι 

οἱ ἅγιοί Σου ποὺ σὰν ὅρη πανύψηλα ἀντιστάθηκαν καὶ 

νίκησαν τοὺς πειρασμοὺς θὰ μὲ βοηθήσουν, σηκώνω τὰ 

μάτια μου ζητώντας τὶς πρεσβεῖες τους. Ὅμως πῶς θὰ γίνει 

αὐτό; Ἐὰν Ἐσὺ δὲν ἀκούσεις τὶς πρεσβεῖες τους; Ἐσὺ, ποὺ 

δημιούργησες καὶ ἐξουσιάζεις τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Σπεῦσε, 

λοιπόν, Κύριε. Ἄκου τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Σου καὶ μὴν 

ἀργεῖς. Προστάτευσέ με. Κράτα με κάτω ἀπὸ τὴν προστατευ-

τικὴ σκέπη τοῦ δεξιοῦ Σου χεριοῦ, γιὰ νὰ μὴ παραπατήσω 

στὴ ζωή μου. Δὲν ἔχω τίποτα νὰ φοβηθῶ κοντά Σου, ἀφοῦ 

ξέρω ὅτι Ἐσὺ δὲν θὰ μὲ ἀφήσεις νὰ ὑπερηφανευθῶ, ὅταν θὰ 

βρίσκομαι σὲ δόξες καὶ τιμὲς καὶ οὔτε νὰ ἀπογοητευθῶ, ὅταν 

θὰ ζῶ ἁπλὰ καὶ ταπεινά, στὴν ἀφάνεια. 

 Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ κάθε κακό. Ἀσφάλιζε τὴν ψυχή 

μου ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, ὥστε καὶ ὅταν εἰ-

σέρχομαι στὸ σπίτι μου νὰ μὴ μὲ κυβερνοῦν, ἀλλὰ καὶ ὅταν 

βγαίνω ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μου νὰ μὴ ξεμυαλίζομαι ἀπὸ τὰ κα-

λέσματα τοῦ κόσμου καὶ δὲν πειθαρχῶ στὸ ἅγιο θέλημά Σου. 

Ἀμήν. 
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153. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 120ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, ἄκουσε καὶ τὸ δικό μου στεναγμὸ καὶ τὴ δική μου 

προσευχή. Στὶς δυσκολίες, στὶς μπόρες καὶ στὰ προβλή-

ματα τῆς ζωῆς μου, δὲν ἀνεζήτησα πουθενὰ προστασία, 

παρὰ μόνο σήκωσα τὰ μάτια μου πρὸς τοὺς πνευματικούς 

μου πατέρες, γιατὶ ξέρω ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ θὰ μοῦ στείλεις τὴ βοή-

θειά Σου καὶ τὴ δύναμη γιὰ νὰ παλέψω. 

 Πιστεύω, Κύριε, καὶ τὸ περιμένω, διότι μόνον ἀπὸ Σένα, 

ποὺ δημιούργησες τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ, θὰ ἔλθει βοήθεια.  

 Ὅμως φύλαξέ με, Κύριε, νὰ περπατῶ στὴ ζωή μου χωρὶς 

στραβοπατήματα. Μέρα καὶ νύχτα, Κύριε, ὁ διάβολος, καιρο-

φυλακτεῖ νὰ καταστρέψει τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς μου. Ποτέ, λοι-

πόν, μὴν ἀδιαφορεῖς γιὰ μένα καὶ μὴ χαθεῖς ἀπὸ τὴ ζωή μου. 

Μεῖνε ξάγρυπνος, γιὰ νὰ μὲ προστατεύεις ἀπὸ τὸ κακὸ, καὶ 

μόνο τότε οἱ πειρασμοὶ τῆς ἡμέρας δὲν θὰ μὲ κατακαύσουν, 

ὅπως ὁ καυτὸς ἥλιος. Δὲ θὰ μὲ προσβάλλουν οἱ ἀσθένειες. Δὲ 

θὰ ἐπιφέρουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας κάποια βλάβη οἱ 

φθονερὲς μαντικὲς δυνάμεις τῶν κακῶν ἀνθρώπων. 

 Κύριε, φύλαξέ με καὶ βοήθησέ με, ὥστε νὰ μὴ διώχνω ἀπὸ 

κοντά μου μὲ τὶς ἁμαρτίες τόν προστάτη, τὸ φύλακα καὶ βοη-

θὸ στοὺς πειρασμοὺς ποὺ συναντῶ εἴτε μέσα στὸ σπίτι μου 

εἴτε ἔξω ἀπὸ αὐτό. 

 Δίδαξέ με, Κύριε, νὰ ἀντιμετωπίζω τοὺς κινδύνους σωστὰ 

καὶ ταπεινά. Βοήθησέ με νὰ βρίσκομαι πάντοτε κάτω ἀπὸ τὴ 

σκιὰ τῶν καρποφόρων ἐλαιοδένδρων, νὰ γεύομαι τοὺς καρ-

ποὺς τους καὶ ἀπὸ τὸ λάδι τους νὰ γεμίζω τὸ δοχεῖο τῆς ψυ-

χῆς μου. Μόνον ἔτσι θὰ ἔχω τὴ δυνατότητα νὰ κρατῶ γεμάτο 

κι ἀναμμένο τὸ καντηλάκι τῆς προσωπικῆς μου ζωῆς, φωτί-

ζοντας τὶς πράξεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες μου. Καθώς καὶ τὸ καν-
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τηλάκι τῆς οἰκογενειακῆς μου ζωῆς, γιὰ νὰ ὑπομένω τὰ οἰκο-

γενειακὰ βάρη καὶ τὸ καντηλάκι τῆς ἐπαγγελματικῆς μου ζω-

ῆς, ἐργαζόμενος σωστὰ καὶ συνετά.  

 Κύριε, Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα τὰ καλά Σου. Ξέρω ὅτι μὲ ἀ-

γαπᾶς ὡς παιδί Σου καὶ ὅτι θὰ εἶσαι πάντοτε μαζί μου, ἀρκεῖ 

κι ἐγὼ νὰ ὑπακούω στὸ θέλημά Σου, γιὰ νὰ ἀπολαμβάνω τὴ 

θεϊκή Σου χάρη, εὐλογία καὶ προστασία Σου. Ἀμήν. 
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154. ΓΙΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΜΕ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 121ος 

ύριε, σκίρτησε ἡ καρδιά μου σὰν μὲ κάλεσαν νὰ ἔλθουμε 

νὰ προσκυνήσουμε στὸν ἱερὸ Ναό Σου. Γρήγορα ξεπέ-

ρασα τὶς δυσκολίες ποὺ μὲ ἐμπόδιζαν. Καὶ νὰ τώρα βρί-

σκομαι στὸ προαύλιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Σου καὶ θαυμάζω τὴ 

μεγαλοπρέπειά του. Θαυμάζω τὸν ἥσυχο αὐτὸ τόπο, ποὺ κάθε 

Κυριακὴ καὶ γιορτὴ μοιάζει μὲ μικρὴ πολιτεία γεμάτη ἀνθρώ-

πους. Πόσο ποθεῖ καὶ νοσταλγεῖ ἡ ψυχή μου νὰ βρίσκεται 

στὸν ἱερὸ Ναό Σου! Πόσο μὲ χαροποιεῖ, ὅταν βλέπω νὰ κατα-

φθάνουν ἐκεῖ γιὰ νὰ συνυπάρξουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν 

ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Ἄνθρωποι μὲ χίλια 

δυὸ χαρίσματα καὶ ἐλαττώματα, ποὺ μ’ ἕνα στόμα ὑμνοῦν καὶ 

δοξάζουν τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἐκεῖ, στὸν ἱερὸ Ναό Σου, δα-

κρύζουν τὰ μάτια μας. Ἐκεῖ ὑψώνεται ἡ ψυχή μας. Ἐκεῖ ἐλέγ-

χεται ἡ συνείδησή μας γιὰ τὰ ἔργα μας. Ἐκεῖ στήνονται οἱ 

θρόνοι τῶν κριτῶν μας, ποὺ εἶναι οἱ ἅγιοι, καὶ μᾶς ἐλέγχουν 

γιὰ τὶς πράξεις μας ὁδηγώντας στὴ μετάνοια. 

 Μακάρι, Κύριε, νὰ βασιλεύει ἡ εἰρήνη στὴν Ἐκκλησία 

Σου καὶ νὰ εὐημερεῖ. Μακάρι νὰ ὑπάρχει γαλήνη καὶ εὐτυχία 

σ’ αὐτοὺς ποὺ Σὲ ἀγαποῦν καὶ ἐφαρμόζουν τὸ ἅγιο θέλημά 

Σου. Μακάρι, Κύριε, νὰ βασιλεύει ἡ εἰρήνη στὶς καρδιὲς αὐ-

τῶν ποὺ προσεύχονται σὲ Σένα καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχεις βάλει 

νὰ περιφρουροῦν καὶ νὰ κρατοῦν ἀνόθευτη τὴν πίστη μας. 

Γιὰ νὰ μὴ πικραίνουμε τοὺς ἁγίους, τοὺς ὁσίους καὶ τοὺς 

μάρτυρες ποὺ κατοικοῦν στὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία καὶ 

πρεσβεύουν πάντοτε γιὰ μᾶς. Γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἐρχόμαστε 

μὲ χαρὰ καὶ εἰρήνη στὸν ἱερὸ Ναό Σου. Νὰ μᾶς προσφέρεις 

τὰ ἀγαθά Σου, καὶ ἐμεῖς νὰ Σὲ ὑμνοῦμε καὶ νὰ Σὲ δοξολογοῦ-

με ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι γιὰ πάντα. Ἀμήν. 
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155. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 122ος 

ύριε, στρέφω τὰ μάτια μου σὲ Σένα ποὺ κατοικεῖς στὸν 

οὐρανό. Στρέφω τὰ μάτια μου σὲ Σένα, ὅπως ὁ δοῦλος 

κοιτᾶ τὰ χέρια τῶν ἀφεντικῶν του καὶ ὅπως ἡ ὑπηρέτρια 

τὰ χέρια τῆς κυρίας της, μήπως καὶ ἔχουν κάτι καλὸ νὰ τοὺς 

προσφέρουν. Ἔτσι καὶ ἐγὼ στρέφω τὰ μάτια μου σὲ Σένα πε-

ριμένοντας νὰ μοῦ ἐκφράσεις τὸ πλούσιο Ἔλεός Σου. Σὰν 

τὸν ζητιάνο Σοῦ φωνάζω· Ἐλέησέ με, Κύριε. Ἐλέησέ με, για-

τὶ ἔμεινα μόνος καὶ ξεχασμένος. Γιατὶ κανεὶς δὲν ἔρχεται νὰ 

μὲ βοηθήσει. Κανεὶς δὲν νοιάζεται νὰ μὲ στηρίξει. 

 Κάθε μέρα ὅλο καὶ πιὸ πολὺ γεμίζει μὲ μοναξιὰ ἡ ψυχή 

μου. Στήριξέ με, Κύριε, γιατὶ τὸ κατάντημά μου δίνει ἀφορμὴ 

νὰ μὲ περιγελοῦν οἱ πλούσιοι καὶ νὰ μὲ χλευάζουν οἱ ὑπερή-

φανοι. Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, ἐλέησέ με μὲ τὸ πλούσιο ἔλεός 

Σου, κι ἐγὼ πάντοτε θὰ Σὲ δοξάζω. Ἀμήν. 
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156. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 123ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, χωρὶς νὰ ἔχουμε Ἐσένα βοηθὸ καὶ ὑπερασπιστὴ 

μας, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε; Ἐὰν Ἐσὺ δὲν μᾶς προστα-

τεύεις ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς δαίμονες, ποιὸς ἄν-

θρωπος θὰ ἔχει τὴ δύναμη νὰ μᾶς προστατεύσει ἀπὸ αὐτούς; 

Ποιὸς θὰ μᾶς ἔσῳζε ἀπὸ τὸ διάβολο ποὺ θέλει τόσο πολύ 

ζωντανοὺς νὰ μᾶς καταβροχθίσει; Ποιὸς ἄλλος θὰ μᾶς ἔβγαζε 

ἀπὸ τὸ ὁρμητικὸ ῥεῦμα τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ σὰν 

χείμαρρος μᾶς παρασύρει στὴν καταστροφή; 

 Σίγουρα, Κύριε, χωρὶς Ἐσένα θὰ καταποντιζόμασταν σὲ 

μιὰ καταστροφὴ δίχως τελειωμό. Ἂς εἶναι ὅμως εὐλογημένο 

καὶ δοξασμένο τὸ Ὄνομά Σου, ἀφοῦ δὲν μᾶς ἄφησες νὰ γί-

νουμε τροφὴ στὰ δόντια τῶν δαιμόνων, ποὺ πέφτουν πάνω 

μας σὰν ἄγρια θηρία. Ἐσύ, Κύριε, μᾶς γλύτωσες ἀπὸ τὰ χέρια 

τους, ὅπως τὸ σπουργίτι ξεφεύγει ἀπὸ τὴν παγίδα ποὺ τοῦ 

στήνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἐσὺ συνέτριψες τὴν παγίδα τῶν δαιμό-

νων καὶ μᾶς ἀπάλλαξες ἀπὸ τὸν κίνδυνο. 

 Τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, Κύριε, θὰ ἐπικαλούμαστε γιὰ νὰ μᾶς 

σῴζεις ἀπὸ τὸ διάβολο. Νὰ μᾶς σῴζεις Ἐσὺ ὁ παντοδύναμος 

Θεός, ποὺ δημιούργησες τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Ἀμήν. 
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157. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΑΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 123ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, ἐὰν δὲν εἶσαι Ἐσὺ βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστής μου, 

τότε ὅσοι στρέφονται ἐναντίον μου θὰ μὲ καταστρέψουν. 

Τὸ ὁρμητικὸ ῥεῦμα τοῦ μίσους καὶ τῆς κακίας τους θὰ μὲ 

καταποντίσει καὶ θὰ μὲ καταπνίξει. 

 Φύλαξέ με, Κύριε, ἀπὸ ὅσους μὲ ἀδικοῦν καὶ ζητοῦν νὰ μὲ 

ἐξοντώσουν. Φέρε ἐμπόδια στὸ δρόμο τους, γιὰ νὰ μὴ μὲ κα-

ταδιώκουν. Ποιὸς ἄλλος, ἐκτός ἀπὸ Σένα, μπορεῖ νὰ μὲ σώσει 

ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἰσχυροτέρων; Μὲ ὁδήγησαν σὲ δίκες πα-

ρουσιάζοντας ψευδομάρτυρες καὶ μὲ κατηγόρησαν μὲ δόλια 

καὶ συκοφαντικὰ λόγια γιὰ σφάλματα καὶ παραπτώματα ποὺ 

ποτέ μου δὲ διέπραξα. Μὲ ταπείνωναν καὶ χαιρεκακοῦσαν εἰς 

βάρος μου. Μὲ πείραζαν καὶ μὲ περιγελοῦσαν μὲ πολλὴ κατα-

φρόνηση. 

 Κύριε, πότε θὰ ἀποτρέψεις τὰ κακουργήματα τῶν πονηρῶν 

ἀνθρώπων; Ἐπανάφερε στὴ χαρούμενη καὶ ἀσφαλῆ κατάστα-

ση τὴ ζωή μου. Γλίτωσέ με ἀπὸ τὴν κακουργία τους. Περι-

φρούρησε τὴ ζωή μου ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μου, οἱ ὁποῖοι σὰν 

λέοντες ὁρμοῦν ἐναντίον μου. Ἂς μὴ χαιρεκακήσουν εἰς βά-

ρος μου ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μὲ ἐχθρεύονται ἀδίκως. Αὐτοί, οἱ 

ὁποῖοι τρέφουν ἀδικαιολόγητο μίσος ἐναντίον μου. 

 Κύριε, βρίσκομαι σὲ δύσκολη κατάσταση. Σὲ παρακαλῶ 

μὴν ἀπομακρυνθεῖς ἀπὸ κοντά μου. Μὴ μὲ ἐγκαταλείψεις 

στὸν κίνδυνο. Δῶσε προσοχὴ στὴ δίκαιη ὑπόθεσή μου, γιατὶ 

βρίσκομαι ἀντιμέτωπος μὲ ὕπουλη δικαστικὴ ὑπόθεση. Ἔλα, 

Κύριε, καὶ γίνε Ἐσὺ στὴ δίκη μου αὐτὴ συνήγορος καὶ ὑπερα-

σπιστής μου. Δίκασε, Κύριε, σύμφωνα μὲ τὴ δικαιοσύνη Σου 

καὶ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ καταδικασθῶ ἀδίκως καὶ χαροῦν εἰς 
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βάρος μου-μὲ μοχθηρὴ χαρὰ-οἱ ἐχθροί μου. Ἂς μὴ χαιρεκακί-

σουν γιὰ τὶς δυστυχίες μου. 

 Ἂς εἶναι ὅμως εὐλογημένο καὶ δοξασμένο τὸ Ὄνομά Σου 

Κύριε, ποὺ δὲ μὲ ἀφήνεις νὰ γίνω θήραμα καὶ τροφὴ στὰ δόν-

τια τῶν ἐχθρῶν μου.  

 Ἐσύ θὰ γλυτώσεις τὴ ζωή μου ἀπὸ τὰ χέρια τους, ὅπως τὸ 

σπουργίτι διαφεύγει τὴν παγίδα τῶν κυνηγῶν. Τότε οἱ ἀλαζό-

νες θὰ ντυθοῦν τὰ ροῦχα τῆς ντροπῆς. Ὅταν Κύριε, Ἐσὺ μὲ 

διασώσεις, τότε θὰ γεμίσουν μὲ ἀγαλλίαση καὶ εὐφροσύνη 

αὐτοὶ ποὺ θέλουν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη καὶ 

εἰρήνη. Ὅλοι ὅσοι προσεύχονται καὶ θέλουν τὴν εἰρήνη καὶ 

τὴν εὐτυχία μου, θὰ Σὲ δοξάζουν καὶ θὰ διακηρύσσουν παν-

τοῦ τὴ δικαιοσύνη Σου, διότι ἡ βοήθεια καὶ ἡ σωτηρία μου θὰ 

ὀφείλεται στὸν παντοδύναμο Κύριο, τὸ δημιουργὸ τοῦ οὐρα-

νοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἀμήν. 

 



  

- 306 - 

 

158. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΓΙΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 124ος 

ύριε, βοήθησέ με, ὥστε νὰ κατανοήσω καὶ νὰ μὴν ἀμφι-

βάλω πὼς ἔχοντας Ἐσένα στήριγμα ἀποκτῶ πάρα πολὺ 

μεγάλη ἀντοχὴ στοὺς πειρασμοὺς. Κανεὶς δὲν μπορεῖ 

πλέον νὰ μὲ βλάψει οὔτε καὶ νὰ μὲ πείσει ὅτι πρέπει, δῆθεν, 

νὰ ἀναζητήσω ἀλλοῦ προστασία, ἀφοῦ Ἐσύ δὲν μπορεῖς. Ἔ-

λα Κύριε, νὰ μὲ περιβάλλεις μὲ τὴν προστασία Σου. Γίνε γιὰ 

μένα ἕνα ὑψηλὸ καὶ ἀσφαλὲς τοῖχος προστασίας. Στεῖλλε 

συμπαραστάτη καὶ βοηθό μου τοὺς ἁγίους Σου καὶ τὸ φύλακα 

ἄγγελό μου. Ἔχοντας γύρω, Κύριε, τόση προστασία δὲν πρό-

κειται ποτὲ νὰ δειλιάσω ἢ νὰ φοβηθῶ. Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ἐ-

πέμβουν στὴ ζωή μου ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι ὄργανα τοῦ διαβό-

λου. Ἄνθρωποι, ποὺ ἐπιδίδονται σὲ μαγικὲς καὶ σατανικὲς 

πράξεις. Γαλήνεψε, Κύριε, τὴν καρδιά μου. Στήριξε καὶ μένα 

μὲ τὴν παντοδύναμη προστασία Σου. Ἐκδίωξε ἀπὸ τὴ ζωή 

μου κάθε σατανικὴ ἢ μαγικὴ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου. Βοήθη-

σέ με νὰ ζῶ μὲ ὑπακοὴ στὸ θέλημά Σου καὶ νὰ ἀγαπῶ τοὺς 

ἀνθρώπους θέλοντας πάντα τὸ καλό τους. 

 Κύριε, στήριξέ με. Δυνάμωσε τὴν πίστη μου, ὥστε νὰ στη-

ρίζω τὴ ζωή μου σὲ Σένα. Φώτισέ με νὰ καταλάβω ὅτι δὲν 

πρέπει νὰ προσπαθῶ νὰ γνωρίσω τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μου μέ-

σα ἀπὸ τὸν καφέ, τοὺς ἀστερισμοὺς τῶν ζῳδίων, τὴ χειρο-

μαντεία ἢ μέσα ἀπὸ τὶς προλήψεις, τὴ μαγεία καὶ ἀπὸ κάθε 

ἄλλη σατανικὴ μέθοδο. Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ ἀπομακρυνθῶ ἀ-

πὸ τὴ δική Σου παντοδύναμη προστασία. Δὲν θέλω νὰ Σὲ πι-

κραίνω περιφρονώντας τὴν ἀγάπη Σου γιὰ μένα. Δὲν θέλω νὰ 

ἀναζητῶ ψεύτικες καὶ ἀπατηλὲς προστασίες, γιὰ νὰ μπορῶ μὲ 

θάρρος νὰ Σὲ δοξάζω καὶ νὰ Σὲ ὑμνῶ, καθὼς Ἐσὺ θὰ ἀσφαλί-

ζεις τὴ ζωή μου. Ἀμήν.  



  

- 307 - 

  

159. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ 

ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 125ος 

ύριε, σῶσέ με, γιατὶ μπλέχτηκα στὰ δίχτυα τῆς ἁμαρτίας. 

Βοήθησέ με νὰ ξεφύγω ἀπὸ ἐργασίες ποὺ μὲ περιπλέ-

κουν στὴν ἁμαρτία. Στήριξέ με στὴν ἀπόφαση νὰ ἀπε-

λευθερωθῶ ἀπὸ τὰ δεσμά της. Ἔλα νὰ μὲ παρηγορήσεις μὲ 

τὴν παρουσία Σου. Χάρισέ μου τὴν ἐλπίδα τῆς Βασιλείας 

Σου. 

 Κύριε, σὲ Σένα καταφεύγω. Ἐσένα ἀναζητῶ. Ὅταν προ-

σεύχομαι σὲ Σένα, γεμίζει μὲ χαρὰ τὸ στόμα μου γνωρίζοντας 

πώς θὰ εἰσακουστεῖ ἡ προσευχή μου καὶ θὰ μὲ σώσεις. Μεγα-

λόκαρδε, Κύριε, βγάλε με ἀπὸ τὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καὶ 

σῶσέ με στὴν ἀγκαλιά Σου. Διῶξε τὴ σκοτεινιὰ ἀπὸ τὸ πρό-

σωπό μου καὶ ἀναμόρφωσέ το, γιὰ νὰ εἶναι λαμπερὸ καὶ φω-

τεινό. Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ἐπανέλθω στὴν προηγούμενη ἐ-

νάρετη ζωή μου. Ἐπανέφερε τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκανότητές 

μου. Πλημμύρισε τὴν ψυχή μου μὲ τὶς εὐλογίες Σου. 

 Κύριε, τὰ δάκρυά μου σκορποῦν στὴ γῆ σὰν τὸ σπόρο ποὺ 

σπέρνει ὁ γεωργός. Ὅμως βοήθησέ με νὰ συλλέξω μὲ χαρὰ 

τοὺς καρποὺς τῆς μετανοίας μου. Μόνιμη φροντίδα καὶ καη-

μός μου εἶναι νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὰ δίχτυα τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ 

ἐπιστρέψω κοντά Σου. Νὰ βρεθῶ ἀσφαλὴς στὴν πατρικὴ ἀγ-

καλιά Σου. Νὰ δεχθῶ τὰ δῶρα Σου τὰ εὐλογημένα, ὅπως τὸ 

παιδὶ ποὺ τὰ ἁρπάζει ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ πατέρα· καὶ μὲ χαρὰ καὶ 

εἰρήνη νὰ Σὲ δοξολογῶ παντοτινά. Ἀμήν. 
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160. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΟΠΙΑΖΩ ΜΑΤΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ 

ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 126ος 

ύριε, τί μπορῶ μόνος μου νὰ κάνω; Μέρα-νύχτα ἐὰν ἐρ-

γάζομαι, χωρὶς τὴ δική Σου εὐλογία, μάταια κοπιάζω. Ἐ-

ὰν Ἐσὺ δὲν μὲ προστατεύεις ἀπὸ κινδύνους, ὅσα μέτρα 

ἀσφαλείας καὶ ἂν λάβω πάλι θὰ μένω ἀνασφάλιστος. Μάταια 

ξυπνᾶμε πολὺ πρωί, γιὰ νὰ πᾶμε στὶς ἐργασίες μας. Μάταια 

τρῶμε στὸ πόδι, γιὰ νὰ προλάβουμε τὶς δουλειές μας. Τρέχου-

με, ὀργανώνουμε τὶς δουλειές μας καὶ πάντα λάθη κάνουμε. 

Μὲ πολὺ πόνο καὶ κόπο βγάζουμε τὸ ψωμί μας. Μὲ ἄγχος, 

παραλογισμό, ἀγωνία, νευρικότητα προσπαθοῦμε νὰ διεκπε-

ραιώσουμε τὶς δουλειές μας, ἀλλὰ καὶ πάλι βρισκόμαστε 

μπροστὰ σὲ ἀδιέξοδα. Ἐκεῖ ποὺ πιστεύουμε ὅτι ὅλα τὰ ἔχου-

με βάλει σὲ τάξη, ξαφνικὰ τὰ βρίσκουμε ὅλα ἀτακτοποίητα. 

Κι ὅμως οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαπᾶς, ἐπειδὴ πειθαρχοῦν στὸ θέ-

λημά Σου, ζοῦν καὶ κοιμοῦνται ἀμέριμνα καὶ εὐτυχισμένα. 

 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ ὄχι μόνο μᾶς κάνεις εὐτυχισμέ-

νους κοντά Σου, ἀλλὰ μᾶς ὀνομάζεις παιδιά Σου καὶ μᾶς κά-

νεις κληρονόμους τῆς αἰωνίου Βασιλείας Σου. 

 Μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ μᾶς περιφρονεῖ καὶ νὰ μὴ μᾶς δίδει 

σημασία, ἀλλὰ Ἐσὺ μᾶς ἐνδυναμώνεις καὶ γινόμαστε σὰν τὰ 

βέλη στὸ χέρι δεινοῦ πολεμιστοῦ νικώντας τοὺς πειρασμούς.  

 Τοποθέτησέ με, Κύριε, ἀνάμεσα στὰ δικά Σου παιδιὰ καὶ 

προστάτευσέ με ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Ὀνόμασέ με κληρονό-

μο τῆς Βασιλείας Σου. Φύλαξέ με, Κύριε, καὶ τώρα, ἀλλὰ καὶ 

τότε ποὺ θὰ φύγω ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, ὥστε νὰ μὴ μὲ βλάψουν 

τὰ τελώνια, γιὰ νὰ ἔλθω στὴν ἀγκαλιά Σου, καθώς εἶμαι δικό 

Σου παιδί. Ἀμήν. 
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161. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 127ος 

ύριε, εἶμαι πολὺ εὐτυχισμένος ποὺ πιστεύω σὲ Σένα, τὸ 

μόνο ἀληθινὸ Θεό. Μὲ ὀνόμασες παιδί Σου καὶ μοῦ ἔδει-

ξες τὸν δρόμο τῆς Σωτηρίας μου. Γεμίζεις μὲ χαρὰ καὶ 

ἐλπίδα τὴ ζωή μου. Μοῦ ἐμπνέεις σιγουριὰ καὶ βεβαιότητα, 

κάθε φορὰ ποὺ ἐφαρμόζω τὶς ἐντολές Σου. Καθὼς πορεύομαι 

στὴ ζωή μου εἰρηνικά, βιώνω σὲ κάθε βῆμα μου τὴ θεία πα-

ρουσία Σου. Πῶς νὰ μὴ νιώθω, λοιπόν, εὐτυχισμένος καὶ εὐ-

λογημένος κοντά Σου! 

 Ὅμως, ἐπειδὴ ὁ ἀντίδικος διάβολος καὶ οἱ ἁμαρτωλὲς ἐ-

κτροπὲς φέρνουν ἐμπόδια στὴ ζωή μου, προστάτευσέ με, Κύ-

ριε, ὥστε ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος τῆς ζωῆς μου νὰ μὴ πάει χα-

μένος. Χάριζέ μου τὴν ὑγεία, ὥστε νὰ μπορῶ νὰ ἀπολαμβάνω 

τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου. 

 Φύλαξε, Κύριε, καὶ τὴ σύζυγό μου, ποὺ εἶναι τὸ στολίδι 

τοῦ σπιτιοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μου. Εὐλόγησέ την. Χά-

ριζέ της δύναμη καὶ χάρη, ὥστε νὰ εἶναι γιὰ μένα ὁ δροσερὸς 

ἴσκιος, ποὺ θὰ μὲ δροσίζει καθὼς θὰ ἐπιστρέφω σπίτι μου 

κουρασμένος καὶ ἀναμμένος ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς ἡμέρας. 

Φύλαξε καὶ τὰ παιδιά μου στὸ δικό Σου δρόμο. Παιδαγώγησέ 

τα, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς δωρεές Σου στὸ τραπέζι ποὺ 

Ἐσὺ στρώνεις γιὰ μᾶς, καὶ νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ Σένα, 

ἀναζητώντας ἀλλοῦ τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀπόλαυση. 

 Εὐλόγησε, Κύριε τὴν οἰκογένειά μου. Φύλαξέ την κάτω ἀ-

πὸ τὴ δική Σου σκέπη. Φώτιζέ μας νὰ ὑπακοῦμε στὸ ἅγιο θέ-

λημά Σου καὶ νὰ ἀπολαμβάνουμε τὶς δωρεὲς τῶν θείων Σου 

μυστηρίων. Ἔλα νὰ βασιλεύσεις στὴ ζωή μας, ὥστε νὰ κυ-

ριαρχεῖ ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη τώρα καὶ στοὺς αἰῶ-

νες. Ἀμήν. 
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162. ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 128ος 

ύριε, Σὲ παρακαλῶ, φύλαξε τὰ νιάτα μου. Καθημερινὰ 

ξεφυτρώνουν πολλοὶ πειρασμοὶ γύρω μου, ποὺ μὲ προ-

καλοῦν. Ἐμφανίζονται, ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, πολλὲς 

σειρῆνες, ποὺ μὲ καλοῦν προσπαθώντας μὲ δελεαστικὲς προ-

τάσεις, μεθόδους καὶ ἠλεκτρονικὰ συστήματα νὰ μὲ παρασύ-

ρουν στὴν ἁμαρτία. 

 Ὅμως ἐγώ, Κύριε, δὲ θέλω νὰ φύγω ἀπὸ κοντά Σου. Βοή-

θησέ με νὰ ἀγωνίζομαι, μένοντας σταθερὸς στὴν πνευματική 

μου ζωὴ καὶ ὑπάκουος στὸ θέλημά Σου. 

 Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ φωλιάσουν τὰ κοσμικὰ μηνύματα στὴν 

καρδιά μου. Ἀσφάλισε τὸ νοῦ μου, ὥστε οἱ σκέψεις μου νὰ 

μὴ σφυροκοποῦνται ἀπὸ τὰ ἐνδότερα τῆς ὑπάρξεώς μου. 

Κλεῖσε τὰ μάτια μου. Σφράγισε τὰ αὐτιά μου. Στρέψε τὴν 

προσοχή μου στὴν ἄσκηση τῶν ἐντολῶν Σου. Ἂς ντροπια-

στοῦν οἱ δαίμονες ποὺ θέλουν νὰ καταστρέψουν τὰ νιάτα μου 

καὶ ἂς φύγουν ἀπὸ κοντά μου ἀπογοητευμένοι, ποὺ δὲν ὑπο-

κύπτω στὰ δελεάσματά τους. Ἡ δύναμή τους νὰ γίνει σὰν τὸ 

χορτάρι ποὺ φυτρώνει στὶς σκεπὲς καὶ ξηραίνεται στὸ πρῶτο 

φῶς τοῦ ἥλιου. Καὶ τὰ δολώματά τους νὰ γίνουν μικρὰ καὶ ἀ-

σήμαντα καὶ νὰ μὴ φαντάζουν σπουδαῖα καὶ ὄμορφα οὔτε στὸ 

μάτι μου μὰ οὔτε καὶ στὴν ψυχή μου. 

 Φώτιζέ με Κύριε, νὰ μὴ κυκλοφορῶ στοὺς δρόμους τῆς ἁ-

μαρτίας. Νὰ μὴ θαυμάζω ἀνθρώπους ἀπείθαρχους στὸ θέλη-

μά Σου.  

 Δὲ θέλω νὰ μὲ δελεάζουν οἱ πειρασμοὶ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ 

οἱ γεμάτες ἀγάπη συμβουλές Σου. Ἀλήθειά Σου λέγω, Κύριε. 

Γέμισε τὴν ψυχὴ μὲ χαρά, ὥστε πάντοτε Ἐσένα νὰ ὑμνῶ μὲ 

τὸ νεανικό μου στόμα καὶ τὴν ἄδολη καρδιά μου. Ἀμήν. 
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163. ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 129ος 

πὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου ἀνέκραξα πρὸς Ἐσένα, Κύ-

ριε. Σὲ παρακαλῶ, λοιπόν, ἄκουσε μὲ προσοχὴ τὴν προ-

σευχή μου. 

 Κύριε, εἶναι πολλὲς οἱ ἁμαρτίες μου. Πολλὰ τὰ λάθη ποὺ 

διέπραξα στὴ ζωή μου· πῶς θὰ μπορέσω νὰ ἀντέξω τὸ βλέμ-

μα Σου, ὅταν ἐρευνᾶ καὶ παρατηρεῖ τὴ ζωή μου; 

 Ὅμως παίρνω θάρρος καὶ Σοῦ μιλῶ, γιατὶ ξέρω ὅτι κοντά 

Σου θὰ βρῶ τὴ συγχώρεση. Ἐπιμένω, Κύριε, καὶ προσεύχο-

μαι, περιμένοντας καρτερικὰ νὰ μὲ ἀκούσεις, ἀφοῦ τὸ Ὄνομά 

Σου μοῦ ὑπενθυμίζει τὴν ἀγαθότητα, τὴν ἀγάπη καὶ τὴ συγ-

γνώμη. Γι’ αὐτό, Κύριε, ἐπιμένω νὰ φωνάζω· θέλω νὰ μὲ ἀ-

κούσεις. Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς τὸ πρωὶ μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ, Κύ-

ριε, ἐλπίζω καὶ περιμένω τὸ ἔλεός Σου, χωρὶς νὰ ἀποκάμνω. 

Σὲ ποιόν ἄλλο νὰ ἐλπίζω, Κύριε, ἀφοῦ μόνο σὲ Σένα ὑπάρχει 

πλούσιο ἔλεος καὶ αἰωνία λύτρωση; 

  Κύριε σὲ παρακαλῶ, λύτρωσέ με ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μου, ὥ-

στε μὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ ἄδολη σκέψη νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ 

Σὲ δοξάζω στὴ ζωή μου. Ἀμήν. 
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164. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΥΟΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 130ος 

ύριε, ἀτενίζω τὴν ἄκρα ταπείνωσή Σου ἐπάνω στὸν 

Σταυρὸ καὶ θαυμάζω τὸ μεγαλεῖο Σου. Προσεύχομαι καὶ 

Σὲ παρακαλῶ· βοήθησέ με, τὸν ἁμαρτωλό, νὰ ἀγωνίζο-

μαι κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη Σου. Βοήθησέ με νὰ ὑποτάξω τὸ θέ-

λημά μου, τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἀνέσεις μου στὸ δικό Σου θέ-

λημα. Βοήθησέ με, Κύριε, ἀτενίζοντας τὸν Τίμιο Σταυρό Σου, 

νὰ ἀνάβει μέσα μου ὁ πόθος γιὰ νὰ Σὲ μιμηθῶ.  

Δὲ θέλω νὰ ὑπερηφανεύομαι οὔτε τὰ μάτια μου νὰ ἀτενί-

ζουν τοὺς ἄλλους ὑπεροπτικά. Νὰ μὴν ἐπιδιώκω τὰ μεγαλεῖα 

καὶ τὶς πρωτοκαθεδρίες, οὔτε νὰ ὑπερεκτιμῶ τίς δυνατότητές 

μου ἢ νὰ ἀναλαμβάνω ἐργασίες ποὺ εἶναι ἀνώτερες τῶν δυ-

νάμεών μου. Κύριε, ἂν δεῖς νὰ πράττω στὴ ζωή μου διαφορε-

τικὰ ἔργα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ Σοῦ ζητῶ στὴν προσευχή μου καὶ ἂν 

δὲν τρέχω κοντά Σου, ὅπως τρέχει τὸ μικρὸ παιδὶ στὴν ἀγκα-

λιὰ τῆς μάνας του, τότε δίκαιη θὰ εἶναι γιὰ μένα ἡ τιμωρία 

Σου. 

 Ὅμως, Κύριε, φώτιζέ με, ὥστε νὰ διδάσκομαι ἀπὸ τὴν τα-

πείνωση καὶ τὴν ὑπακοή Σου. Νὰ πειθαρχῶ καὶ ἐγὼ στὸ ἅγιο 

θέλημά Σου καὶ ἔτσι ἐπάξια νὰ Σὲ ὑμνῶ γιὰ πάντα στὴ ζωή 

μου. Ἀμήν. 
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165. ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΩ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ 

ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 131ος 

ύριε, πολλοὶ ἄνθρωποι ἔζησαν στὸν κόσμο αὐτό, καὶ Σὲ 

εὐαρέστησαν μὲ τὴν ἀνεξικακία, τὴν πραότητα καὶ τὴν ἄ-

σκησή τους. Ἔκαναν μεγάλους καὶ ἀταλάντευτους ἀγῶ-

νες. Νήστευαν σύμφωνα μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν πνευματι-

κῶν τους. Δὲν ἀμελοῦσαν τὶς προσευχές τους, τὴ μελέτη τῆς 

ἁγίας Γραφῆς καὶ τὸν ἐκκλησιασμό τους. Ἄν, κάποια στιγμή, 

κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὸ ἀμελοῦσαν, ἡ ψυχή τους δὲν ἀναπαυό-

ταν. Ἔνιωθαν ὅτι κάτι τοὺς λείπει. 

 Ὅλους αὐτούς, λοιπόν, τοὺς ζήλεψα. Δὲν ἡσυχάζει ἡ ψυχή 

μου. Βοήθησέ με, νὰ μάθω καὶ ἐγὼ νὰ ἀσκοῦμαι στὴν ἀρετή. 

Δὲν θέλω νὰ δώσω ἀνάπαυση στὸν ἑαυτό μου μὲ τὴν πολυτέ-

λεια στὴ ζωή μου. Δὲ θέλω νὰ ἀναπαύονται τὰ μάτια μου σὲ 

ἄσεμνα θεάματα. Δὲ θέλω νὰ παρατηρῶ τὴν προκλητικὴ συμ-

περιφορὰ τῶν ἄλλων. Δὲ θέλω νὰ βασανίζω τὶς σκέψεις μὲ ἀ-

νόητους συλλογισμοὺς καὶ νὰ βάζω στὸ στόμα ἀνήθικα λό-

για. Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε μὲ τὴν ἄσκηση, τὴ νηστεία καὶ 

τὴν προσευχή νὰ εὐπρεπίσω τὸν οἶκο τῆς ψυχῆς μου καὶ νὰ 

Σοῦ τὸν προσφέρω γιὰ κατοικία Σου. 

 Κύριε, ἄκουσε τὴν προσευχή μου καὶ βοήθησέ με. Δεῖξε 

μου, Κύριε, τὸν δρόμο γιὰ νὰ εἰσέλθω στὰ βάθη τῆς ψυχῆς 

μου. Μέχρι ἐκεῖ ποὺ φθάνει ἡ ἐρευνητικὴ ματιά Σου. Νὰ βρῶ 

τὸν ἑαυτό μου, γιὰ νὰ τὸν ἐρευνήσω, νὰ τὸν ἀναγνωρίσω, νὰ 

τὸν ἀποδεχθῶ καὶ νὰ μὴν τὸν ἀπορρίψω. Νὰ κατανοήσω αὐτὸ 

ποὺ εἶμαι καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ θέλω νὰ φαίνομαι ὅτι εἶμαι. Βοή-

θησέ με, Κύριε, στὴν κάθαρση τοῦ ἑαυτοῦ μου. Στὴν ἑτοιμα-

σία τοῦ οἴκου Σου. 

 Γίνε γιὰ μένα τὸ πιὸ λαμπρὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μου, γιὰ νὰ 

χαίρομαι καὶ νὰ εἰρηνεύω μὲ τὴν καινούργια φορεσιά μου. 
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Δές, Κύριε, τὸν πόθο καὶ τὸν ἀγῶνα μου γιὰ πνευματικὴ προ-

κοπὴ καὶ μὴ μὲ περιφρονήσεις ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου. 

Ἐσύ, Κύριε, ἔχυσες πάνω στὸ Σταυρὸ τὸ αἷμα Σου καὶ πά-

σχεις γιὰ τὴν σωτηρία μας. Πῶς εἶναι δυνατὸν τώρα νὰ μὲ ξε-

χάσεις; Βέβαια, δὲν περιμένω τὴ σωτηρία μου χωρὶς καὶ ἐγὼ 

νὰ κοπιάζω. Βοήθησέ με νὰ μελετῶ καὶ νὰ πειθαρχῶ στὶς ἐν-

τολές Σου. Νὰ ὑπακούω στὸ θεῖο θέλημά Σου. Νὰ μένω πάν-

τα κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῶν θείων μυστηρίων Σου. 

 Ἔλα, Κύριε, διάλεξέ με. Κάνε με παιδὶ δικό Σου. Ἀνακαί-

νισε τὴν ὕπαρξή μου. Δὲ φεύγω ἀπὸ κοντά Σου, Κύριε. Δὲν ἔ-

χω τίποτε καλύτερο νὰ ζηλέψω ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου. 

Μόνο σὲ Σένα ἀναπαύεται ἡ ψυχή μου. Ἔλα, Κύριε, νὰ συγ-

κατοικήσουμε. Τότε ὅλος ὁ κόσμος καὶ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς 

θὰ εἶναι δικά μου, γιατὶ Ἐσὺ θὰ τὰ εὐλογεῖς, θὰ τὰ ἁγιάζεις ἀ-

ναπαύοντας τὴν πτωχὴ ψυχή μου. Σκέπασέ με μὲ τὸ ἔνδυμα 

τῆς σωτηρίας καὶ χάρισε στὴν ψυχή μου βαθιὰ χαρὰ καὶ ἀ-

γαλλίαση  

 Ἐνδυνάμωσέ με, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζω τὶς ἐπιθυμίες ποὺ ἀ-

ναστέλλουν τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Φώτισε τὸν δρόμο τῆς 

σωτηρίας μου. 

 Ἐξαφάνισε ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὴ σκέψη μου, ὅ,τι μοῦ προ-

καλεῖ νωθρότητα στὴν προσευχή, ἀτονία στὴν ἄσκηση καὶ ἀ-

πραξία στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν Σου, ἀνθίζοντας στὴν 

ψυχή μου τὰ εὐωδιαστὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν. Ἀμήν. 
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166. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΑΔΕΛΦΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 132ος 

 ύριε, δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ ὡραῖο καὶ εὐχάριστο ἀπὸ τὴ 

συγκατοίκηση ἀνθρώπων μὲ τὰ ἴδια πνευματικὰ ἐνδιαφέ-

ροντα, τοὺς ἴδιους ἀγῶνες καὶ τοὺς ἴδιους στόχους. Ἄν-

θρωποι, ποὺ ἔχουν νοῦν Χριστοῦ ζῶντας μὲ ἀγάπη, εἰρήνη 

καὶ ὁμόνοια. 

 Στὴ συγκατοίκηση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων κυριαρχεῖ ἡ χάρη 

καὶ ἡ εὐλογία Θεοῦ. Εἶναι σὰν τὸ ἄρωμα, ποὺ χύνεται πάνω 

στὸ κεφάλι, σκορπᾶ σὲ ὅλο τὸ σῶμα καὶ γίνεται αἰσθητὸ σὲ 

ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ συγκατοίκηση αὐτὴ εἶναι σὰν τὸ 

δροσερὸ ἀεράκι τῶν βουνῶν ποὺ κατέρχεται στὸν κάμπο καὶ 

τὸν ἀναζωογονεῖ. Εἶναι μιὰ θαλπωρὴ στὶς κουρασμένες ψυ-

χὲς. Εἶναι ὑπόδειγμα ὑγιοῦς κοινωνίας. 

 Κύριε, βοήθησέ με, νὰ ἀποκτήσω μιὰ τέτοια εὐλογημένη 

συντροφιά, ποὺ τόσο ἐπιθυμῶ. Νὰ συγκατοικήσω μὲ ἀδελ-

φούς, χωρὶς ἐγωισμούς, χωρὶς κοσμικὲς φιλοδοξίες, ζήλειες 

καὶ τάσεις φιλαρχίας. Νὰ συνυπάρξω μαζί τους ἔχοντας ὡς 

πρώτη μέριμνα τὴν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς, τῆς κακοπάθειας καὶ 

τῆς ταπεινώσεως. Τὴν ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ ἄλλου καὶ ὄχι 

στὸ δικό μου. Νὰ συζητῶ μαζί τους, χωρὶς νὰ θέλω νὰ ἐπι-

βάλλω τὴν ἄποψή μου. Νὰ τοὺς ἀγαπήσω μέχρι θυσίας, κι ὅ-

ταν αὐτοὶ προοδεύουν νὰ χαίρομαι μαζί τους χωρίς νὰ τοὺς 

ζηλεύω. 

 Κύριε, φύλαξέ με, ὥστε, ὅταν βρεθῶ σὲ μιὰ τέτοια συντρο-

φιά, νὰ ζήσω ἁρμονικὰ μαζί τους, γιὰ νὰ φθάνει ἡ προσευχή 

μου σὲ Σένα ὡς γλυκιὰ μελῳδία ἁγίων ἀγγέλων. Ἀμήν. 
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167. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 133ος 

 ύριε, δίδαξέ με πῶς νὰ προσεύχομαι. Πῶς νὰ δοξολογῶ 

τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Τί λόγια νὰ λέω τὴν ὥρα τῆς προσευ-

χῆς μου. Μὲ ποιόν τρόπο νὰ Σοῦ ἐκθέτω τὰ αἰτήματά 

μου. Ἀκόμη φώτισέ με νὰ κατανοῶ τοὺς ὕμνους τῆς θείας 

Λατρείας κάθε φορὰ ποὺ ἔρχομαι στὸν ἱερὸ Ναό Σου καὶ νὰ 

μὴ Σὲ προκαλῶ μὲ τὴν ἄσεμνη ἀμφίεσή μου. Δίκαια τότε δὲν 

θὰ εἰσακούεις τὴν προσευχή μου. 

 Σπεύδω καὶ συμμετέχω στὶς ἀγρυπνίες καὶ δὲν ξέρω τί νὰ 

σοῦ πῶ καὶ πῶς νὰ Σὲ ὑμνήσω. 

 Σὲ παρακαλῶ, Κύριε, δὲς τὸν ζῆλο ποὺ ἔχω νὰ ὁμιλῶ μαζί 

Σου. Δὲς τὸν πόθο νὰ προσεύχομαι σὲ Σένα. Ἄκου τοὺς κτύ-

πους τῆς καρδιᾶς μου καὶ τοὺς στεναγμοὺς τῆς ψυχῆς μου. 

Δίδαξέ με πῶς νὰ προσεύχομαι σὲ Σένα, τὸ δημιουργὸ τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὥστε νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ 

ὀρθὰ καὶ ἀληθινά. Ἀμήν.  
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168. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 134ος 

ύριε, θέλω νὰ ψάλλω τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου ἁπλὰ καὶ τα-

πεινὰ ὡς δοῦλος Σου. Θέλω καὶ ἐγὼ νὰ ἀναπέμπω σὲ Σέ-

να, μαζὶ μὲ ὅλους ὅσους ἀγαπᾶς καὶ ὀνομάζεις παιδιά 

Σου, ὕμνους καὶ προσευχές.  

 Θέλω ἐκ βάθους καρδίας νὰ Σὲ ὑμνῶ γιὰ τὴν ἄδολη καὶ 

θυσιαστική Σου ἀγάπη. Θέλω νὰ ψάλλω τὸ Ὄνομά Σου, γιατὶ 

αὐτὸ ἐκφράζει τὸ βάθος τῆς καλοσύνης Σου. Θέλω νὰ Σὲ ὑ-

μνῶ, γιατὶ σὲ Σένα βρίσκω χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Σὲ Σένα ἀνα-

παύεται ἡ ψυχή μου καὶ ἠρεμεῖ. 

 Φυσικά, Ἐσὺ δὲν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς δικούς μου ὕ-

μνους καὶ δοξολογίες. Εἶσαι ὑπεράνω κάθε δυνάμεως. Εἶσαι 

ὁ δημιουργὸς ὅλου τοῦ κόσμου καὶ δὲν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ τὶς 

δικές μας δοξολογίες καὶ τιμές. Δὲν ὑπάρχει τίποτε στὴ θά-

λασσα, στὸν οὐρανό, στὴ γῆ καὶ στὰ καταχθόνιά της, ποὺ νὰ 

μὴ τὸ ἔχεις δημιουργήσει ὅπως Ἐσὺ τὸ θέλεις. Ἐσὺ δημιουρ-

γεῖς τὰ σύννεφα ψηλὰ στὸν οὐρανὸ καὶ προκαλεῖς τὴ βροχὴ 

καὶ τὰ ἀστραπόβροντα. Ἐσὺ βγάζεις τοὺς ἄνεμους ἀπὸ τὶς 

φωλιές τους καὶ τοὺς σκορπᾶς στὴ γῆ. 

 Τί ἀνάγκη, λοιπὸν μᾶς ἔχεις, ἀφοῦ Ἐσὺ δημιούργησες τὰ 

πάντα καὶ ἡ κτίση σὲ Σένα πειθαρχεῖ καὶ ὑπακούει; Τὰ στοι-

χεῖα τῆς φύσεως, χωρὶς τὴ δική Σου ἐντολὴ ποτέ τους δὲν κι-

νοῦνται, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, χωρὶς τὴ δική Σου ἀνο-

χὴ τίποτε δὲν καταφέρνουν νὰ πετύχουν. Ἐσύ, Κύριε, ἐξαφά-

νισες ἔθνη ὁλόκληρα ποὺ ζοῦσαν μέσα στὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ 

καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐξουσίαζαν λαοὺς τῆς γῆς νομί-

ζοντας ὅτι εἶναι παντοδύναμοι καὶ ἄτρωτοι. 

 Κύριε, ἡ δική Σου ἀγάπη μᾶς ἔπλασε, μᾶς χάρισε ὡς κατοι-

κία αὐτὸν τὸν ὄμορφο κόσμο καὶ μᾶς ὀνόμασε παιδιά Σου. 
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 Πόσο θαυμαστὸ εἶναι τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε! Κανεὶς δὲν 

μπορεῖ νὰ τὸ ξεχάσει καὶ νὰ μὴν τὸ διαλαλήσει σὲ ὅλους τοὺς 

ἀνθρώπους. Ἐσὺ μᾶς προστατεύεις καὶ κατευθύνεις τὴ ζωή 

μας. Ἀκοῦς τὶς προσευχές μας καὶ ἐκπληρώνεις τὰ αἰτήματά 

μας. Εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. Ἀντιθέτως ὅλοι οἱ ἄλλοι 

θεοὶ, ποὺ τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι, εἶναι δημιουργήματα τῆς ἀν-

θρώπινης φαντασίας, καὶ τὰ ἀγάλματά τους τὰ κατασκευά-

ζουν μὲ ὑλικὰ δικά Σου. Ποτὲ δὲν ἀκοῦν τὶς προσευχὲς τῶν 

ἀνθρώπων. Ποτὲ δὲν βλέπουν καὶ δὲν αἰσθάνονται τὶς λῦπες, 

τὶς πίκρες ἢ τὶς χαρὲς τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν 

καὶ νὰ παρηγορήσουν τόν πονεμένο. Ὑπόσχονται στὸν ἄν-

θρωπο πολλά, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ τοῦ χαρίσουν τὴν ἀθανα-

σία. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ προσφέρει τὴν αἰώνια ζωὴ 

λυτρώνοντάς τον ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 

 Ἐγὼ ὅμως Ἐσένα θὰ ὑμνῶ καὶ θὰ δοξάζω σὲ ὅλη μου τὴ 

ζωή. Σὲ Σένα θὰ δείχνω τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν ἀγάπη μου, στὸν 

μόνο παντοδύναμο Θεό, ποὺ μὲ ἔπλασε καὶ μοῦ προσφέρει 

τὴν ἀγάπη Του καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ἀμήν. 
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169. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΜΕ 

ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΟΛΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 135ος 

ύριε, καθὼς ἐμβαθύνω στὴν καλοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη 

Σου, ξεσπῶ σὲ ἀκατάπαυστους ὕμνους δοξολογίας. Εἶσαι 

ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων φιλοσοφημάτων. Εἶσαι ὁ 

ἀπόλυτος ἐξουσιαστὴς καὶ κυρίαρχος τῶν πάντων ἀλλὰ δὲν 

μᾶς καταδυναστεύεις. 

 Ἔχεις δημιουργήσει ἕναν θαυμαστὸ καὶ ἐντυπωσιακὸ κό-

σμο καὶ μᾶς τὸν χάρισες γιὰ νὰ τὸν ἀπολαμβάνουμε. Δημι-

ούργησες τὸ ἐκπληκτικὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ νὰ μᾶς 

παρηγορεῖ μέσα στὸ σκότος τῆς νυκτός.  

 Στερέωσες τὴ γῆ πάνω στὰ νερά, γιὰ νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ 

τὴ φιλάνθρωπη σοφία Σου. 

 Ἐσένα, Κύριε, θὰ ὑμνῶ ποὺ μᾶς καταπλήσσεις μὲ τὴ θαυ-

μαστὴ ἐνέργεια ποὺ διαχέεται στὸ σύμπαν. Ποὺ δημιούργη-

σες τὸν ἥλιο καὶ μᾶς τὸν χαρίζεις ὡς δῶρο πολύτιμο· νὰ μᾶς 

φωτίζει, νὰ μᾶς ἀναζωογονεῖ, νὰ μᾶς θερμαίνει καὶ νὰ σκορ-

πᾶ τὸ φῶς του σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἀλλὰ καὶ τὴ σελήνη 

μᾶς χαρίζεις καὶ τὰ ἀστέρια νὰ μᾶς φωτίζουνε τὴ νύκτα καὶ 

νὰ στολίζουν τὴν ὀροφὴ τῆς γῆς ποὺ κατοικοῦμε. 

 Πῶς νὰ πάψω νὰ Σὲ δοξολογῶ, Κύριε, ποὺ μὲ προστατεύ-

εις ἀπὸ κινδύνους; Ποὺ βρίσκεις διέξοδο στὰ ἀδιέξοδα τῆς 

ζωῆς μου καὶ μὲ στηρίζεις μὲ τὸ χέρι Σου τὸ στιβαρό, γιὰ νὰ 

μὴ γλιστρῶ στὸ διάβα τῆς ζωῆς μου διαλύοντας τοὺς κινδύ-

νους; 

  Ἐσύ μοῦ βρίσκεις λύσεις στὰ ἄλυτα προβλήματα καὶ μὲ 

συντροφεύεις ἐνθαρρύνοντάς με καὶ καθοδηγώντας με στὴν 

ἀρετή. Ἰδιαίτερα δέ, Σὲ δοξολογῶ, γιατὶ μὲ λυτρώνεις ἀπὸ τὴ 

φθορὰ καὶ τὸ θάνατο χαρίζοντας τὴν αἰώνια ζωή. 
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 Κύριε, Σὲ εὐχαριστῶ, γιατὶ καὶ τώρα, σὲ τούτη τὴ ζωή, εὐ-

λογεῖς τὴ γῆ καὶ καρποφορεῖ. Θρέφεις τὰ ζῷα στὴν ἔρημο καὶ 

στὰ βουνά, γιὰ νὰ χορταίνουμε ἐμεῖς. Γιὰ νὰ διδαχθοῦμε καὶ 

ἐμεῖς τή φιλανθρωπία καὶ ἔτσι νὰ βοηθοῦμε τοὺς πτωχούς, ἀ-

νήμπορους καὶ πεινασμένους. Καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ Σὲ ὑμνοῦμε 

καὶ νὰ Σὲ δοξολογοῦμε ποὺ τόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾶς καὶ μᾶς 

εὐεργετεῖς. Ἀμήν. 

   
 



  

- 321 - 

 

170. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 136ος 

ύριε, μᾶς ἔπλασες μὲ τὰ χέρια Σου. Μᾶς στόλισες μὲ τὴν 

ὀμορφιὰ τῆς δικῆς Σου εἰκόνας. Δημιούργησες γιὰ μᾶς ἕ-

ναν τόσο ὄμορφο κόσμο καὶ μᾶς τὸν χάρισες, χωρὶς ὅ-

ρους καὶ περιορισμούς, γιὰ νὰ τὸν ἀξιοποιήσουμε. Βιώναμε 

τὴν παρουσία Σου. Μᾶς μιλοῦσες τόσο οἰκεῖα καὶ μὲ τόση ἀ-

γάπη. Ἤσουν πάντα ἕτοιμος νὰ ἱκανοποιήσεις τὶς σκέψεις καὶ 

τὶς ἐπιθυμίες μας. Τέλος, ἀφοῦ μᾶς χάρισες ὅλον αὐτὸν τὸν 

πλοῦτο, μᾶς εἶπες ὅτι ὅλα εἶναι δικά μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μονα-

δικὸ καρπὸ ἑνὸς δένδρου. 

 Καὶ ἐμεῖς, οἱ ἀνόητοι καὶ πλεονέκτες, δὲ Σὲ ἀκούσαμε. Δὲ 

μᾶς ἔφθανε ὅλος ὁ πλοῦτος τοῦ Παραδείσου καὶ παραβήκαμε 

τὴ μία καὶ μοναδικὴ ἐπιθυμία Σου· τὰ χάσαμε ὅλα. Καὶ τώρα 

καθόμαστε καὶ κλαῖμε. Ὑποφέρουμε, πονοῦμε, θλιβόμαστε, 

κοπιάζουμε. Γίναμε οἱ ἁλυσοδεμένοι διαβάτες αὐτοῦ του κό-

σμου μὲ τὶς ἁλυσίδες τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου καὶ πορευό-

μαστε ὡς μελλοθάνατοι. Ὅμως δὲ μᾶς ξέχασες. Βλέπεις τὴν 

περιπέτειά μας. Βλέπεις τὸν πόνο καὶ μᾶς καλεῖς νὰ ἐπιστρέ-

ψουμε πάλι κοντά Σου, γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσεις τὶς πληγές. 

Νὰ μᾶς ἐλαφρύνεις τὸ φορτίο. Νὰ μᾶς ξεκουράσεις. Νὰ μᾶς 

ἀφαιρέσεις τὶς ἐνοχὲς καὶ τὸ βαρὺ φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν μας. 

 Καὶ ἐγώ, Κύριε, ἕνας ἁλυσοδεμένος διαβάτης αὐτοῦ τοῦ 

κόσμου εἶμαι· καὶ Σὲ φωνάζω καὶ Σὲ παρακαλῶ. Ἔλα νὰ μὲ 

σώσεις. Ἔλα νὰ μὲ κάνεις καὶ πάλι παιδὶ δικό Σου. Ὁδήγησέ 

με στὴ μετάνοια. Βοήθησέ με νὰ κλάψω γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. 

Νὰ πενθήσω ποὺ ἔχασα τὴ θαλπωρὴ τοῦ Παραδείσου, ἀλλὰ 

καὶ νὰ χαρῶ γιατὶ μὲ καλεῖς πάλι κοντά Σου. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μὴν ἀγνοήσω τὸ κάλεσμά Σου. Νὰ 

μὴν ἀργοπορήσω στὴν πορεία μου γιὰ τὴ σωτηρία, χάνοντας 
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τὸν χρόνο μου στὰ καλέσματα καὶ τὶς ἐφήμερες ἀπολαύσεις 

αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

 Κύριε, μὴ βαρεθεῖς νὰ μὲ ἀκοῦς. Ἐγὼ πάντοτε θὰ Σὲ καλῶ 

νὰ ἔλθεις κοντά μου, γιατὶ Ἐσὺ εἶσαι ὁ θησαυρός μου. Ἡ πα-

ρουσία Σου γεμίζει μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τὴν ψυχή μου. 

 Σὲ παρακαλῶ, στὸ διάβα τῆς ζωῆς μου, φύλαξέ με ἀπὸ ἐ-

κείνους ποὺ θέλουν νὰ κλέψουν τὸν θησαυρὸ τῆς ψυχῆς μου. 

Δός μου ταπείνωση, χαρὰ καὶ εὐτυχία. Φύλαξέ με ἀπὸ τὴ θα-

λασσοταραχὴ τῆς ἐποχῆς μου. Κράτα μὲ ἀσάλευτο πάνω στὸ 

βράχο τῶν ἱερῶν μυστηρίων Σου, μέσα στὴν θαλπωρὴ τῆς ἐκ-

κλησίας Σου γιὰ νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξάζω καὶ τώρα καὶ 

στοὺς αἰῶνες. Ἀμήν. 
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171. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 137ος 

ὲ ὅλη μου τὴν καρδιά, Κύριε, θὰ Σὲ δοξολογήσω καὶ θὰ 

Σὲ εὐχαριστήσω. Ἀκόμη καὶ μπροστὰ στοὺς ἁγίους ἀγγέ-

λους Σου θέλω νὰ Σὲ ὑμνήσω μὲ τὴν ἰσχνὴ φωνή μου. 

 Πῶς νὰ μὴν ἔρθω στὸν ἱερὸ Ναό Σου, νὰ ἀνάψω τὸ κεράκι 

μου, καὶ ἐκεῖ σὲ μιὰ ἥσυχη γωνιὰ νὰ καθίσω καὶ νὰ προσευ-

χηθῶ; Νὰ δοξολογήσω τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, ποὺ τὸ ἐπικαλέ-

σθηκα, καὶ ἀμέσως τὸ ἔλεός Σου ἀνταποκρίθηκε φανερώνον-

τας τὴ δύναμη τοῦ ἁγίου Ὀνόματός Σου.  

 Κύριε, πόσο μὲ ἀγαπᾶς καὶ μὲ προσέχεις! Ὁποιαδήποτε 

στιγμὴ καὶ ἂν Σὲ καλέσω, χωρὶς καμία ἀργοπορία ἀκοῦς τὴν 

προσευχή μου καὶ ἀμέσως ἔρχεσαι γεμίζοντας δύναμη τὴν 

ψυχή μου. 

 Κύριε, θέλω νὰ διαλαλήσω σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους τὴ 

δύναμη τοῦ ἁγίου Ὀνόματός Σου· νὰ τὸ ἀκούσουν ὅλοι ὅσοι 

αἰσθάνονται δυνατοὶ πάνω στὴ γῆ. Νὰ τὸ ἀκούσουν. Νὰ τὸ 

κατανοήσουν. Νὰ τὸ βιώσουν καὶ ἔτσι ὅλοι μαζὶ νὰ Σὲ δοξο-

λογήσουμε μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικές.  

 Δὲν εἶναι πολυλογία τὰ λόγια μου, Κύριε. Δὲν εἶναι λόγια 

κολακείας πρὸς τὸ πρόσωπό Σου, ἀλλὰ ἀληθινὰ βγαλμένα ἀ-

πὸ βιώματα καὶ ἐμπειρίες προσωπικές. Εἶσαι παντοδύναμος, 

Κύριε, καὶ μᾶς γνωρίζεις ὅλους μικροὺς καὶ μεγάλους. Δια-

βάζεις τὶς καρδιὲς τῶν ταπεινῶν καὶ τῶν ὑπερηφάνων καὶ 

βλέπεις τὰ πάντα πάνω στὴ γῆ.  

 Σὲ εὐχαριστῶ Κύριε, ποὺ δὲν μὲ ἀφήνεις μέσα στὶς θλίψεις 

μου καὶ στὶς πίκρες μου.  

 Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ ἁπλώνεις τὰ χέρια Σου καὶ μὲ ἀπομα-

κρύνεις ἀπὸ τὶς παγίδες ποὺ μοῦ στήνει ὁ διάβολος ἐκδιώκον-

τάς τον μακριὰ μὲ τὸ δεξί Σου χέρι.  
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 Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε, ποὺ πάντα μὲ ὑπερασπίζεσαι, ὅταν 

μὲ ἀδικοῦν.  

 Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου καὶ Σὲ δο-

ξολογῶ, ποὺ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεός Σου δὲν σταματοῦν ποτὲ 

νὰ μὲ προστατεύουν καὶ νὰ μὲ εὐεργετοῦν. Ἀμήν. 
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172. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΡΥΒΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 138ος,1-16 

ύριε, μὲ δοκίμασες, μὲ γνώρισες καὶ ἔμαθες ποιὸς εἶμαι. 

Μὲ γνωρίζεις πολὺ καλά. Μὲ παρακολουθεῖς καὶ ὅταν 

κοιμᾶμαι καὶ ὅταν ξυπνῶ κατανοώντας τοὺς λογισμούς 

καὶ τὶς διαθέσεις μου, πρὶν ἀκόμη πραγματοποιηθοῦν. Τὸ πῶς 

ζῶ καὶ τὸ πῶς πορεύομαι στὴ ζωή μου, δὲν Σοῦ εἶναι ἄγνω-

στα, Κύριε, ὅπως καὶ ὅλες οἱ λεπτομέρειες τῆς συμπεριφορᾶς 

μου. Ἀκόμη γνωρίζεις τὴν ἔκβαση καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀ-

ποφάσεών μου.  

 Σὲ παρακαλῶ λοιπόν, Κύριε, βοήθησέ με νὰ εἶμαι εἰλικρι-

νὴς στὶς διαθέσεις μου καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο Σου ἐκ-

φράζομαι. Ἐξάλλου τί ἔχω νὰ Σοῦ κρύψω, Κύριε; Γνωστός 

εἶναι σὲ Σένα ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔζησα καὶ πορεύομαι στὴ 

ζωή μου. Κύριε, μὲ εἰλικρίνεια Σοῦ μιλῶ καὶ ὄχι ἀπὸ συμφέ-

ρον. Ἀνάλαβε τὴ ζωή μου ὑπὸ τὴν προστασία Σου. Κύριε, ἀ-

τενίζω μὲ θαυμασμὸ τὴν τέλεια γνώση ποὺ ἔχεις γιὰ μένα, τὶς 

διαθέσεις καὶ τοὺς συλλογισμούς μου, φθάνοντας μέχρι τὰ ἄ-

δυτα βάθη τῆς καρδιᾶς μου. Ὅλα εἶναι φανερὰ καὶ τίποτε δὲν 

μπορῶ νὰ Σοῦ ἀποκρύψω. 

 Ἀλήθεια, Κύριε, ποῦ μπορῶ νὰ πάω καὶ νὰ κρυφτῶ, γιὰ νὰ 

ξεφύγω τὴν προσοχή Σου; Ἐὰν ἀνεβῶ στὸν οὐρανό, Ἐσὺ ἐκεῖ 

κατοικεῖς· καὶ ἐὰν κατεβῶ στὰ καταχθόνια τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖ 

πάλι Σὲ βρίσκω. Καὶ ἐὰν ἀποκτήσω φτερὰ καὶ πετάξω πρὸς 

τὴν ἀνατολὴ ἢ στήσω τὴν σκηνή μου ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ θά-

λασσα, πάλι θὰ Σὲ συναντήσω. Πάντα εἶσαι μπροστά μου. 

Πάντα τὸ στοργικό Σου χέρι, ἡ παντοδύναμη δεξιά Σου, εἶναι 

ἕτοιμη νὰ μὲ καθοδηγήσει καὶ νὰ μὲ συγκρατήσει ἀπὸ τὸν κα-

τήφορο τῆς ἁμαρτίας. 

 Κάποτε, Κύριε, συλλογίσθηκα καὶ εἶπα: Μήπως, ἂν μὲ κα-

λύψει τὸ σκοτάδι καὶ ἀρχίσω νὰ ζῶ ἁμαρτωλὰ μέσα στὸ φῶς 
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τῆς νύχτας, ἐκεῖ δὲν θὰ μὲ βλέπεις; Πόσο ἀπατηλὸς ὅμως ἦ-

ταν ὁ συλλογισμός μου! Γιὰ Σένα, ποὺ εἶσαι τὸ φῶς, σκοτάδι 

δὲν ὑπάρχει, ἐνῶ ἡ πανταχοῦ παρουσία Σου τὰ πάντα γεμίζει 

μὲ φῶς καὶ τίποτε κρυφὸ δὲν ὑπάρχει. Γιὰ Σένα καμιὰ γωνιὰ 

σὲ ὅλο τὸν κόσμο δὲν εἶναι μυστικὴ καὶ ἀπόκρυφη. Ἐσύ, μέ-

σα στὰ σπλάχνα τῆς μητέρας μου, μορφοποιοῦσες τὸ σκελετό 

μου, τὸ σῶμα μου, τὴν ὕπαρξή μου ὁλόκληρη. Παρακολου-

θοῦσες ὅλη τὴν ἐξέλιξη τῆς κυοφορίας μου καὶ δὲν ἔγινε τί-

ποτε, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζεις. Τέλος, μὲ υἱοθέτησες καὶ μὲ πο-

λιτογράφησες ὡς παιδὶ δικό Σου. 

 Τὶ νὰ πρωτοσκεφθῶ, Κύριε; Τὰ θαυμαστά Σου ἔργα δὲν 

περιγράφονται! Γι’ αὐτὸ καὶ Σὲ δοξολογῶ μὲ εὐγνωμοσύνη, 

διότι φάνηκες φοβερὸς καὶ ἀξιοθαύμαστος. Ἀμήν. 

 



  

- 327 - 

 

173. ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΦΙΛΟΘΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 138ος,16-24 

σὺ Κύριε, μὲ πολιτογράφησες ὡς παιδὶ δικό Σου. Μὴ μὲ 

διαγράψεις, λοιπόν, ἀπὸ τὰ βιβλία τὰ δικά Σου. Φύλαξέ 

με μέσα στὴ συντροφιὰ τῶν ἁγίων Σου. Οἱ φίλοι Σου, θέ-

λω νὰ γίνουν φίλοι μου. Εἶναι πολύτιμοι γιὰ μένα· θαυμάζω 

τὴ δυναμικὴ προσωπικότητά τους ἔναντι τῶν πειρασμῶν.  

 Ἡ ζωή τους καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὴν ἀξιοποίησαν εἶ-

ναι ἕνα ζωντανὸ ἀξιοζήλευτο παράδειγμα.  

 Δὲν μπορῶ νὰ μετρήσω τοὺς φίλους Σου, Κύριε. Εἶναι 

πολλοὶ σὰν τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης. Σ’ αὐτή, λοιπόν, τὴ συν-

τροφιὰ θέλω καὶ ἐγώ νὰ ζῶ.  

 Κοιμᾶμαι καὶ ξυπνῶ καὶ ὁ νοῦς πάντα αὐτὴν σκέπτεται. 

Δὲν θέλω, Κύριε, τὶς συντροφιὲς τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. 

Ἂς μὴ μὲ μιλοῦν, ἂς μὲ ἀποφεύγουν, ἂς μὴ μὲ προσκαλοῦν 

στὴ συντροφιά τους. Ἂς φαίνομαι στὰ μάτια τους ἀπόκοσμος 

καὶ ἀκατάδεκτος. Θέλω νὰ μείνουμε μόνοι μας, Κύριε, ἐγὼ 

καὶ Ἐσύ, μέσα στὴ συντροφιά Σου καὶ τότε ὅλος ὁ κόσμος θὰ 

εἶναι δικός μου.  

 Δὲν ἀντέχω, Κύριε, τοὺς καβγάδες τους, τὶς ζήλιες τους, 

τὶς ἀπιστίες τους καὶ τὶς ὑποκρισίες τους ποὺ σύντομα ἀποκα-

λύπτονται στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, ὥστε τίς πράξεις ποὺ Ἐσὺ δὲν ἀγαπᾶς 

κι ἐγὼ νὰ μὴ τίς ἀγαπῶ. Νὰ ἀποφεύγω τὶς συντροφιὲς μὲ ἀν-

θρώπους τῶν ὁποίων τὰ ἔργα δὲν εἶναι ἀρεστὰ σὲ Σένα. Νὰ 

μὴν ἔχω φίλους αὐτούς, ποὺ δὲν εἶναι φίλοι Σου. Νὰ μὴν εἶ-

μαι συγκαταβατικὸς μαζί τους καὶ ἀμνηστεύω ἢ παραβλέπω 

τὶς ἀδικίες καὶ τὶς ἁμαρτίες τους. Νὰ μὴ δεσμεύομαι ἀπὸ φιλι-

κὲς καὶ συγγενικὲς σχέσεις. 

 Ἀλήθεια τὸ λέω, Κύριε. Εἶμαι ἕτοιμος νὰ ἀποξενωθῶ ἀπὸ 

τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν εἶναι φίλοι Σου.  
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 Δοκίμασέ με καὶ θὰ τὸ διαπιστώσεις. Θὰ ἀντιληφθεῖς ὅτι 

πράγματι ἡ μόνη μου μέριμνα εἶναι νὰ πειθαρχῶ στὸ θέλημά 

Σου. Νὰ ἔχω φίλους τοὺς φίλους Σου· καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς αἰ-

ώνια νὰ δοξάζω καὶ νὰ ὑμνῶ Ἐσένα τὸν πανταχοῦ παρόντα, 

αἰώνιο Θεό. Ἀμήν 
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174. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΛΗΓΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 139ος 

ύριε, ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ συντροφιὰ πονηρῶν καὶ ἀδί-

κων ἀνθρώπων. Ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μηχανεύονται 

κακίες γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ὅλη τὴν ἡμέρα δὲν κάνουν 

τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ καυγαδίζουν. Δὲν εἶναι ποτὲ συνεπεῖς 

στὰ λόγια τους. Ἔγιναν δίγλωσσοι καὶ μέσα στὰ λόγια τους 

κρύβουν φαρμάκι φοβερό. 

 Φύλαξέ με Κύριε, ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ δὲν πειθαρχοῦν 

στὸ θέλημά Σου καὶ ποὺ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους μπορεῖ καὶ 

ἐμένα νὰ παρασύρει στὴν ἁμαρτία.  

 Μὲ βλέπουν ἀπόμακρο ἀπὸ τὶς συντροφιές τους καὶ θίγε-

ται ὁ ἐγωισμός τους. Θέλουν νὰ μοῦ στήνουν παγίδες καὶ ἐμ-

πόδια, γιὰ νὰ γελοῦν μὲ τὶς πτώσεις μου καὶ τὴν περιπέτειά 

μου. Ἐγὼ ὅμως ἔχω πάρει σταθερὴ ἀπόφαση καὶ εἶπα: Σὺ εἶ-

σαι ὁ Θεός μου. Σὲ Σένα ὑποτάσσομαι καὶ πειθαρχῶ. Ἄκουσε 

Κύριε, τὴν προσευχή μου. 

 Ἐσὺ εἶσαι, Κύριε, ἡ δύναμη μὲ τὴν ὁποία μπορῶ νὰ σωθῶ. 

Ἡ σκιά Σου μὲ προστατεύει ἀπὸ τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ. Μὴ μὲ 

ἀφήσεις νὰ ὑποταχθῶ στὶς ἐπιθυμίες τους, τὶς ὁποῖες ἀπο-

στρέφομαι. Μπορεῖ αὐτοὶ νὰ σκέπτονται τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁ-

ποῖο θὰ μὲ ὑποτάξουν, ἀλλὰ ἀγνοοῦν ὅτι κοντά Σου βρίσκω 

ἀσφάλεια καὶ σωτηρία. Τὰ ἁμαρτωλὰ κυκλώματά τους φαν-

τάζουν δυνατά, ἀλλὰ τὰ κούφια τους λόγια καὶ τὰ ἁμαρτωλά 

τους ἔργα στρέφονται τελικὰ ἐναντίον τους. Πέφτουν ἐπάνω 

τους σὰν ἀναμμένα κάρβουνα καὶ τοὺς κατακαῖνε χωρὶς κα-

νεὶς νὰ τοὺς σῴζει. Δίκαιη εἶναι ἡ τιμωρία γιὰ τὰ ἔργα τους. 

 Βοήθησε καὶ ἐμένα Κύριε, νὰ ἐλέγχω τὴ γλῶσσα μου. Δὲν 

θέλω νὰ εἶμαι ἐριστικὸς καὶ συκοφάντης. Θέλω νὰ προκόψω 

στὴ ζωή μου μακριὰ ἀπὸ τὶς ταραχές, ποὺ ἐπιφέρουν τὰ πολ-

λὰ καὶ ἀπρόσεκτα λόγια.  
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 Μάθε μὲ νὰ συγκρατῶ τὰ λόγια μου. Νὰ μὴν παγιδεύομαι 

σ’ αὐτὰ καὶ ἐκτίθεμαι στοὺς ἀνθρώπους.  

 Δίδαξέ με νὰ μὴν πληγώνω κανέναν μὲ τὰ λόγια μου. Προ-

στάτευσέ με ἀπὸ τοὺς συκοφάντες. Μπορεῖ στὴν ἀρχὴ νὰ 

φαίνεται ὅτι ἐπικρατοῦν, ἀλλὰ στὸ τέλος γκρεμίζονται τὰ λό-

για τους ἐπικρατώντας τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀλήθεια. Ἐσὺ εἶσαι ὁ 

προστάτης καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδικουμένων. 

Ἀμήν. 
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175. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 140ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

ὲ παρακαλῶ Κύριε· μὲ πολὺ ἔνταση προσεύχομαι σὲ Σέ-

να. Ἄκουσέ με. Βραδιάζει καὶ ὑψώνω τὰ χέρια μου πα-

ρακαλώντας Σε. Πόσο θὰ ἤθελα τούτη τὴν ὥρα σὰν τὸ 

θυμίαμα νὰ ἀνέβει ψηλὰ ἡ προσευχή μου καὶ νὰ ἐμφανισθεῖ 

μπροστά Σου. 

 Ὅμως Κύριε, βάλε φρουρὸ στὸ στόμα μου καὶ φραγμὸ στὰ 

χείλη μου, ὥστε νὰ μὴ βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἴδιο στόμα λόγια προ-

σευχῆς καὶ λόγια ἁμαρτίας.  

 Μὴν ἐπιτρέψεις νὰ ὑποκρίνομαι τὸν καλὸ καὶ μέσα μου ἡ 

καρδιὰ νὰ ἔχει λογισμοὺς ἁμαρτωλούς.  

 Δὲ θέλω νὰ μοιάζω μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ προφασίζονται 

τὸν καλὸ καὶ δικαιολογοῦν τὶς ἁμαρτίες τους. Δὲ θέλω νὰ 

μοιάσω μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ φαίνονται καλοί, ἀλλὰ εἶναι 

γεμάτοι μὲ φθόνο, ζήλεια καὶ κακία. 

 Εἶμαι ἕτοιμος, Κύριε, νὰ δεχθῶ τὴν παιδαγωγία τοῦ ἐναρέ-

του ἀνθρώπου, ὅσο σκληρὴ καὶ ἂν φαίνεται καὶ δὲν μοῦ ἀρέ-

σει. Στὸν ἄνθρωπο ὅμως ἐκεῖνο ποὺ μὲ κολακεύει καὶ ἀμνη-

στεύει τὶς ἁμαρτίες μου ποτὲ δὲν θὰ καταφύγω.  

 Ὅσο καὶ ἂν μὲ πονᾶ ἡ παιδαγωγία τῶν ἐναρέτων, ἐγὼ ποτὲ 

δὲν θὰ φύγω ἀπὸ κοντά τους. Μόνο μιὰ τέτοια παιδαγωγία εἶ-

ναι γεμάτη μὲ εὐλογίες. 

 Αὐτὰ τὰ λόγια θέλω νὰ τὰ ἀκούσουν ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦν 

τὴν ἀρετή, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν καὶ νὰ μάθουν ὅτι ὅσοι φαντά-

ζουν ἰσχυροὶ καὶ σπουδαῖοι ἐπὶ τῆς γῆς ἔχουν χαθεῖ καὶ κανεὶς 

δὲν τοὺς θυμᾶται. Ὅπως πέφτουν στὴ γῆ καὶ σπάζουν τὰ κε-

ραμίδια, ἔτσι πέφτουν, διαλύονται καὶ χάνονται τὰ ἔργα καὶ 

τὰ λόγια τῶν ὑποκριτῶν. 

 Ὅμως ἐγὼ ἔχω στραμμένα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου σὲ Σέ-

να, τὸν ἀληθινὸ παιδαγωγό. Στὴ δική Σου παιδαγωγία ἐλπί-
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ζω· μὴ μὲ ἀφήσεις νὰ χαθῶ. Φύλαξέ με ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες 

παιδαγωγίες ποὺ εἶναι γεμάτες ὑποκρισία καὶ δὲν σέβονται τὶς 

ἐντολές Σου. Ἔχουν τὸ ἔνδυμα τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης, 

ἀλλὰ πλανοῦν καὶ καταστρέφουν. Φύλαξέ με καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς 

δῆθεν σπουδαῖες σύγχρονες θεωρίες.  

 Κύριε, βοήθησέ με νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς ὑπο-

κρισίας καὶ τῆς πλάνης. 

 Μοῦ εἶναι πολὺ πιὸ ὡραῖος σύντροφος ἡ μοναξιά μου 

παρὰ ὅλα αὐτὰ τὰ γεμάτα ὑποκρισία κοσμικὰ συστήματα. 

Αὐτὴ ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ μοναξιά φέρνουν πιὸ κοντὰ τὴ δική 

Σου παρουσία. Τὴ δική Σου χαρὰ καὶ εὐλογία γιὰ ὅλη μου τὴ 

ζωή. Ἀμήν. 

 



  

- 333 - 

 

176. ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 140ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ. Ἐσὺ ποὺ 

μᾶς ἔπλασες καὶ μᾶς χάρισες ὅλη τὴ δημιουργία Σου γιὰ 

νὰ τὴ φυλᾶμε καὶ μέσα σ’ αὐτὴ νὰ ἐργαζόμαστε τὰ ἔργα 

τῆς σωτηρίας μας.  

 Ἐσὺ ποὺ καλεῖς κοντά Σου κάθε ἄνθρωπο κουρασμένο καὶ 

φορτωμένο μὲ προβλήματα καὶ δυσκολίες γιὰ νὰ τόν ξεκου-

ράσεις. Ἐσύ, Κύριε, φρόντισε καὶ μένα, ποὺ πηγαίνω γιὰ ὕ-

πνο. Χάρισέ μου τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. 

Χάρισέ μου ἕναν ὕπνο εἰρηνικὸ καὶ ἀδιατάρακτο ἀπὸ κάθε 

σκοτεινὴ καὶ νυκτερινὴ φαντασία. 

 Μεῖνε, Κύριε, κοντά μου, γιὰ νὰ μὴ νιώθω μοναξιά· νὰ 

μὴν ταράζεται ἡ ψυχή μου ἀπὸ φαντασιώσεις φοβίας ἢ με-

λαγχολίας. Σταμάτησε, Κύριε, τὰ φαρμακερὰ βέλη ποὺ ὁ διά-

βολος πετᾶ ἐπάνω μου.  

 Γίνε γιὰ μένα τεῖχος προστασίας.  

 Διῶξε μακριά μου κάθε λογισμὸ ποὺ θέλει νὰ φωλιάσει 

στὴν καρδιά μου, ἀφήνοντάς με ἄυπνο, πικραίνοντας καὶ 

πληγώνοντας τὴν ψυχή μου. Ἐκδίωξε κάθε ἐπανάσταση τοῦ 

μυαλοῦ καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν μου καὶ χάρισέ μου ἕναν ὕπνο εἰ-

ρηνικό. Ἕναν ὕπνο, ποὺ θὰ ξεκουράσει καὶ αὐτὴν τὴ νύκτα 

τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα μου, ἔτσι ὥστε τὸ πρωὶ νὰ ξυπνήσω ἀ-

νανεωμένος, ξεκούραστος καὶ δυνατός, γιὰ νὰ συνεχίσω-μὲ 

τὴ βοήθειά Σου-τὶς ἐργασίες τῆς ἐπερχόμενης ἡμέρας. Ἀμήν. 
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177. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ Η ΠΙΟ ΕΚΛΕΚΤΗ 

ΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 141ος 

ὲ θερμὴ καὶ δυνατὴ φωνὴ Σοῦ φωνάζω, Κύριε, καὶ Σὲ 

παρακαλῶ. Μπροστὰ στὰ πόδια Σου σκορπῶ τὰ δάκρυα 

καὶ τὰ λόγια τῆς προσευχῆς μου ἀφήνοντας νὰ ἀποκαλυ-

φθεῖ ὅλη ἡ θλίψη τῆς ψυχῆς μου. Ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω με-

γάλους κινδύνους· δειλιάζω καὶ λιποψυχῶ. Κινδυνεύω νὰ χά-

σω τὴ ζωή μου. Κύριε, ξέρεις πολὺ καλὰ ὅτι δὲν τοὺς προκά-

λεσα ἐγώ. Στὸν δρόμο τὸ δικό Σου βαδίζω, στὸν δρόμο τῆς ἀ-

ρετῆς, καὶ μοῦ ἔστησαν παγίδα οἱ πειρασμοί. 

 Στράφηκα, λοιπόν, πρὸς τοὺς ἐνάρετους ἀνθρώπους μήπως 

καὶ βρῶ κάποιον νὰ πῶ τὸ πρόβλημά μου, νὰ μὲ κατανοήσει 

καὶ νὰ μὲ βοηθήσει· ἀλλὰ δὲν βρῆκα κανέναν. Ἔτσι ἔχασα 

κάθε δυνατότητα νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὸν κίνδυνο.  

 Ὅλοι μὲ ἐγκατέλειψαν. Κανεὶς δὲν ἔρχεται νὰ μὲ βοηθήσει 

καὶ νὰ μὲ σώσει. 

 Ὅμως τώρα Σοῦ φωνάζω δυνατὰ καὶ Σοῦ λέγω· Ἐσὺ εἶσαι 

πλέον ἡ μοναδική μου ἐλπίδα. Ἐσὺ εἶσαι τὸ πιὸ ἐκλεκτὸ κομ-

μάτι τῆς ζωῆς μου.  

 Σὲ Σένα παραδίδω τὴ ζωή μου. Λοιπόν πρόσεξέ με, Κύριε, 

γιατὶ πολὺ ἔχω κακοπαθήσει. Ἐλευθέρωσέ με μὲ τὴ δύναμή 

Σου, ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ μὲ καταδιώκουν. Βοήθησέ με 

νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τὴν ἔνταση ποὺ δημιουργοῦν οἱ πειρα-

σμοὶ, ὥστε ἐλεύθερος πιὰ νὰ ὑμνήσω τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου μα-

ζὶ μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ δοῦν τὴν καλὴ ἔκβαση τῶν ἀγώ-

νων μου καὶ θὰ χαροῦν. Ἀμήν. 
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178.  ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΕΥΓΩ ΤΟΥΣ ΣΑΡΚΙΚΟΥΣ 

ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 142ος (Α΄ ΕΥΧΗ) 

έρω, Κύριε, ὅτι εἶσαι ἀληθινὸς καὶ δίκαιος. Σὲ παρακαλῶ 

ἄκουσέ με καὶ δῶσε προσοχὴ στὰ λόγια τῆς προσευχῆς 

μου. Μὴν κρίνεις αὐστηρὰ τὴ ζωή μου· κανένας ἄνθρω-

πος ὅσο ζεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ φανεῖ δίκαιος καὶ ἀναμάρτητος ἀ-

πέναντί Σου. 

 Προσεύχομαι Κύριε, γιατὶ ἔχω ἔντονους σαρκικοὺς πειρα-

σμοὺς οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μὲ γκρεμίσουν σὲ γήινες καὶ ζῳώ-

δεις ἐπιθυμίες. Μὲ ἔχουν τυφλώσει οἱ ἐπιθυμίες μου. Μὲ ἔ-

χουν καθηλώσει καὶ κινδυνεύω νὰ ἐνεργήσω χωρὶς λογική. 

Νὰ κινηθῶ στὰ τυφλὰ παγιδεύοντας τὴ βούλησή μου. Καὶ ὅ-

λα αὐτὰ συμβαίνουν, γιατὶ ἔγινα ῥᾴθυμος στὸν ἀγῶνα τῆς ἀ-

ρετῆς. Ἡ ἀκηδία ἔχει κατακτήσει τὴ ψυχή μου καὶ οἱ πειρα-

σμοὶ ἀναστατώνουν τὴν καρδιά μου. 

 Κύριε, μέσα ἀπὸ τὴν ταραγμένη αὐτὴ κατάσταση, θυμήθη-

κα τὴν προηγούμενη ἐνάρετη ζωή μου. Θυμήθηκα ὅτι κάθε 

φορά ποὺ ἔκανα τὴν προσευχή μου, μὲ ἄκουγες καὶ μὲ βοη-

θοῦσες. Γι’ αὐτὸ καὶ τώρα ὑψώνω τὰ χέρια μου σὲ Σένα καὶ 

ζητῶ τὴ βοήθειά Σου. Ἔλα νὰ δροσίσεις τὴ διψασμένη μου 

ψυχή, ποὺ ἡ ἀκηδία τὴν ἔχει στεγνώσει.  

 Ἔλα γρήγορα Κύριε, γιατὶ κοντεύει νὰ χαθεῖ ἡ δύναμη τῆς 

ψυχῆς μου. Μὴ μὲ ξεχνᾶς, Κύριε, καὶ καταντήσω νὰ γίνω θῦ-

μα τῶν πειρασμῶν μου. Μὴν ἀργοπορήσεις, ἀλλὰ δῶσε μου 

τὴ χαρά, ὥστε πολὺ πρωὶ σὰν θὰ ξυπνήσω νὰ ἀκούσω τὰ βή-

ματα τοῦ ἐρχομοῦ Σου· μόνο σὲ Σένα ἐλπίζω καὶ στηρίζομαι. 

Κύριε, ἀλήθεια Σοῦ λέω.  

 Ἔντονοι καὶ δυνατοὶ εἶναι οἱ πειρασμοί μου. Σὲ Σένα κα-

ταφεύγω γιὰ νὰ μὲ ἐλευθερώσεις. Δίδαξέ με νὰ μάθω νὰ ἐ-

φαρμόζω τὸ θέλημά Σου καὶ νὰ ἀντιμετωπίζω τοὺς πειρα-
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σμούς. Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μου· μόνο οἱ συμβουλὲς καὶ οἱ ἀλη-

θινὲς διαθέσεις Σου μποροῦν νὰ μὲ ὁδηγήσουν στὸν τόπο ὅ-

που ἐπικρατεῖ ἡ εἰλικρίνεια καὶ ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη. 

 Τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε, τὰ ἀποκαλύπτει ὅλα καὶ ξέρω ὅτι 

δὲν θὰ ἀφήσεις τὴ βαριὰ θλίψη ποὺ προκαλοῦν οἱ πειρασμοί, 

νὰ μὲ καταστρέψει. Βοήθησέ με Κύριε. Διῶξε τοὺς πειρα-

σμοὺς, ποὺ μὲ πολεμοῦν καὶ μὲ παιδεύουν. Φύλαξέ με, Κύριε, 

γιατὶ δικός Σου δοῦλος εἶμαι. Ἀμήν. 
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179. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΩ ΣΑΡΚΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 142ος (Β΄ ΕΥΧΗ) 

ύριε, ἄπειρο εἶναι τὸ ἔλεός Σου ποὺ μοῦ δίνει τὴ δύναμη 

νὰ ἐκδιώκω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ὅσους ἐργάζονται τὴν 

ἀνομία. Ἄκουσε, Κύριε, τὴν προσευχή μου. Στρέψε τὸ 

πρόσωπό Σου καὶ σὲ μένα.  

 Γλίτωσέ με ἀπὸ τὶς συμφορές. Σῶσέ με καὶ ἐλέησέ με, Κύ-

ριε, ὄχι γιὰ τὶς καλές μου πράξεις, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἄπειρη ἀγάπη 

Σου. Δὲς τὸν ἐξευτελισμό, στὸν ὁποῖον θέλει νὰ μὲ ὁδηγήσει 

ὁ διάβολος. 

 Οἱ σφοδροὶ λογισμοὶ καὶ οἱ σαρκικοὶ πειρασμοὶ μὲ πολε-

μοῦν, γιὰ νὰ μολύνουν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μου. Συχνὰ μὲ 

ὁδηγοῦν σὲ κοσμικὲς συναναστροφές, ὅπου φουντώνουν τὰ 

πάθη μου ἀπὸ τὴν ἀπρόσεκτη συμπεριφορά. 

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες 

ποὺ τρέφουν τὰ πάθη, ὁδηγώντας με στὴν ἐκτροπή.  

 Βοήθησέ με νὰ κρατήσω τὸ σῶμα μου καθαρὸ ἀπὸ τοὺς 

σαρκικοὺς μολυσμούς, γιατί, ἂν ἀφήσω τὸν ἑαυτό μου χωρὶς 

χαλινάρι, τότε θὰ καταντήσω χειρότερος κι ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῷα.  

 Βοήθησέ με, Κύριε, νὰ μπορῶ μὲ σωφροσύνη νὰ κατευθύ-

νω τὶς ἐπιθυμίες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μου, ὅπως προ-

στάζει τὸ θέλημά Σου.  

 Κράτα με μακριὰ ἀπὸ τὰ ποτά, τὰ πολλὰ φαγητά, τὶς ἀπρό-

σεκτες συναναστροφές, διότι ἀνάβουν τὴ φλόγα τῶν κακῶν 

ἐπιθυμιῶν. Κάνουν τὸ σῶμα νὰ ἀγριεύει, χάνοντας τὴ φυσική 

του ἡμερότητα καὶ ἁπλότητα. 

 Ὁ ἀγώνας εἶναι δύσκολος, ἀλλὰ μὲ τὴ βοήθειά Σου καὶ μὲ 

τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Σου θὰ νικήσω.  

 Ὁ κόπος καὶ ὁ ἀγώνας μου εἶναι σκληρὸς καὶ δύσκολος. 

Δὲν θὰ πᾶνε χαμένοι. Θὰ μὲ τελειοποιήσουν θανατώνοντας 

τὰ σαρκικά μου πάθη. Ἐνδυνάμωσέ με, λοιπόν, νὰ ὑπομένω 
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τὶς θλίψεις μὲ τὴν ἄσκηση, τὴν περιφρόνηση τοῦ σώματος καὶ 

τὴν προσευχὴ· νὰ ὁδηγοῦμαι σὲ πνευματικὴ ἀνύψωση, ἀνθί-

ζοντας ἡ ἀρετή σάν λουλούδι στὴν ψυχή μου. Ἀμήν. 
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180. ΓΙΑ  ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ 
ΨΑΛΜΟΣ 143ος 

ῶς νὰ Σὲ δοξάσω, Κύριε, ποὺ διδάσκεις τὰ χέρια μου νὰ 

ὑψώνονται σὲ στάση προσευχῆς καὶ τὰ δάκτυλά μου νὰ 

κάνουν κομποσκοῖνι, γιὰ νὰ πολεμῶ τοὺς πειρασμούς; 

 Εἶσαι Κύριε, ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς μου καὶ τὸ καταφύγιό 

μου. Εἶσαι Ἐκεῖνος ποὺ μὲ καταλαβαίνει καὶ μὲ ἐλευθερώνει 

ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Ἐσὺ μὲ ὑπερασπίζεσαι, ὅταν μὲ ἀδι-

κοῦν. Γι’ αὐτὸ σὲ Σένα μόνο ἐλπίζω, ποὺ μὲ βοηθᾶς νὰ ὑπο-

τάσσω καὶ νὰ ἐλέγχω τὸν ἑαυτό μου. 

 Κύριε, ποιὰ ἀξία ἔχω ὡς ἄνθρωπος γιὰ νὰ μοῦ ἀποκαλύ-

πτεσαι καὶ ἔτσι νὰ Σὲ γνωρίζω; Νὰ ἀκοῦς τὴν προσευχή μου 

καὶ ἔτσι νὰ νιώθω ὅτι μὲ προσέχεις; Ἕνας θνητὸς καὶ ἐφήμε-

ρος στὴ γῆ ἄνθρωπος εἶμαι· κυλοῦν τὰ χρόνια της ζωῆς μου 

καὶ περνοῦν ὅπως μιὰ σκιά, ἡ ὁποία δὲν ἀφήνει κανένα ἴχνος 

στὸ πέρασμά της. 

 Ὅμως Ἐσύ, Κύριε, ποὺ εἶσαι τόσο συγκαταβατικὸς πρὸς 

ἐμᾶς τοὺς εὐτελεῖς, χαμήλωσε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατέβα. Ἔ-

λα καὶ ταρακούνησέ με, γιὰ νὰ ξυπνήσω ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς 

ἁμαρτίας. Ἔλα σὰν ἀστραπὴ καὶ κάνε αἰσθητὴ τὴν παρουσία 

Σου παντοῦ. Πέταξε πάνω στοὺς πειρασμοὺς τὰ βέλη Σου καὶ 

καθήλωσε τὶς σαρκικές μου ἐπιθυμίες. Ἅπλωσε τὸ χέρι Σου 

ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἐλευθέρωσέ με ἀπὸ τὴ θαλασσοταραχὴ 

τῆς ἐποχῆς ἀρπάζοντάς με ἀπὸ τὰ χέρια τῶν συγχρόνων ὑλι-

κῶν ἀπολαύσεων. Τὰ μηνύματα τῆς ἐποχῆς μου εἶναι μάταια 

στερώντας μας τὴν αἰωνιότητα. 

 Κύριε, ἡ χαρά μου εἶναι μεγάλη καὶ θέλω, μὲ τὸ κομπο-

σχοῖνι, νὰ βρῶ ἕναν διαφορετικὸ καὶ καινούργιο τρόπο γιὰ νὰ 

ὑμνήσω τὰ μεγαλεῖα Σου. Ἐσὺ ποὺ μὲ βοηθᾶς νὰ νικάω τοὺς 

πειρασμούς. Ἐσὺ ποὺ μὲ σῴζεις ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ διαβό-

λου. Ἐσὺ ποὺ μὲ προστατεύεις ἀπὸ τὰ θανατηφόρα βέλη του. 
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Φύλαξέ με, Κύριε, καὶ γλύτωσέ με ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ συμ-

βιβαστῶ μὲ τὴ νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μου. Εἶναι γεμάτη μὲ 

μάταιες ὑποσχέσεις ποὺ μὲ ἀδικοῦν. Ἀξίζω κάτι περισσότερο 

ἀπὸ τὰ φθαρτὰ καὶ γήινα ὡς ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνίζομαι. 

 Βέβαια, Κύριε, βλέπω ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μου ἀ-

πολαμβάνουν ὅλα τὰ ἀγαθά. Τὰ παιδιά τους εἶναι γεμάτα μὲ 

νεανικὴ ζωηράδα. Τὰ σώματά τους εἶναι καλογυμνασμένα 

καὶ δυνατά. Τὰ κορίτσια τους εἶναι καλλωπισμένα καὶ στολι-

σμένα, γιὰ νὰ φαίνονται ὡραῖα. Τὰ σώματά τους εἶναι καλλί-

γραμμα καὶ μορφοποιημένα σὰν ἀγάλματα εἰδωλολατρικοῦ 

ναοῦ. Οἱ ἀποθῆκες τους εἶναι γεμάτες μὲ τόσα ὑλικὰ ἀγαθὰ 

ποὺ δὲν ξέρουν ποῦ νὰ τὰ βάλουν. Τὰ πρόβατά τους εἶναι πο-

λύτοκα καὶ πολλαπλασιάζονται ἀναρίθμητα στοὺς βοσκοτό-

πους, ὅπου ἐξέρχονται γιὰ βοσκή. Τὰ μοσχάρια τους εἶναι πα-

χιά. Τὰ σπίτια τους εἶναι τόσο ὡραῖα καὶ ἀσφαλῆ ποὺ οὔτε ἕ-

νας φράχτης στὴν αὐλή τους δὲν ἔχει γκρεμιστεῖ. Χαίρουν ἄ-

κρας ὑγείας. Στὰ σπίτια τους καὶ στὶς αὐλές τους δὲν ἀκούε-

ται κραυγὴ θρήνου καὶ πόνου. 

 Καὶ κάποια στιγμὴ ξεγελάσθηκα ἀπὸ τὸ λογισμό μου καὶ 

εἶπα: τί εὐτυχισμένοι ποὺ εἶναι οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι! Ἀπο-

λαμβάνουν τὴ ζωή τοὺς χωρὶς περιορισμοὺς καὶ ὅπως τοὺς ἀ-

ρέσει. Γρήγορα ὅμως συνῆλθα. Ξαναπῆρα τὸ κομποσκοῖνι 

μου στὰ χέρια, ἐπικαλέσθηκα τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου καὶ εἶπα: 

Εὐτυχισμένος εἶναι ὁ λαὸς ἐκεῖνος ποὺ ἔχει γιὰ προστάτη καὶ 

βοηθό του Ἐσένα, Κύριε, καὶ πειθαρχεῖ στὶς ἐντολές Σου γιὰ 

νὰ ἀπολαύσει τὰ δικά Σου ἀγαθά. Ναί, Κύριε· γι’ αὐτὸ φύλα-

ξέ με μέσα στὸ δικό Σου λαὸ ποὺ τὸν παιδαγωγεῖς, τὸν ἀνα-

μορφώνεις καὶ τὸν ἀνακαινίζεις, γιὰ νὰ γίνω κληρονόμος τῆς 

αἰωνίου Βασιλείας Σου. Ἀμήν. 
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181. ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΤΟ 

ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 144ος 

ὲ ποιὸ τρόπο, Κύριε, νὰ Σὲ δοξολογήσω; Μὲ τί λόγια νὰ 

ἐκφράσω τὸ θαυμασμό μου στὸ ἅγιο Ὄνομά Σου ποὺ μὲ 

προκαλεῖ αἰώνια νὰ τὸ ὑμνῶ; Καθημερινὰ καὶ ἀσταμάτη-

τα θέλω νὰ τὸ ὑμνῶ καὶ νὰ τὸ δοξολογῶ, γιατὶ εἶσαι σπουδαῖ-

ος καὶ ἀξίζει νὰ ὑμνεῖσαι παντοτινά, ἀφοῦ τὸ μεγαλεῖο Σου 

δὲν ἔχει τελειωμό. Βοήθησέ με, λοιπόν, Κύριε, ὄχι μόνο νὰ 

ζητῶ τὴ βοήθειά Σου, ἀλλὰ καὶ νὰ Σὲ εὐχαριστῶ διακηρύσ-

σοντας παντοῦ τὸ ἔλεός Σου. 

 Πάντοτε θὰ ὑμνῶ τὴν ἔνδοξη μεγαλοπρέπεια τῆς ἁγιότη-

τός Σου καὶ θὰ διηγοῦμαι τὰ θαυμαστά Σου ἔργα, τὰ ἀδιανόη-

τα καὶ ἀκατανίκητα σὲ μᾶς. Τὰ ἔργα Σου Κύριε, ποὺ κανεὶς 

δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ξεχάσει, ἐκφράζουν τὸν πλοῦτο τῆς ἀγάπης 

καὶ τῆς φιλανθρωπίας Σου. Ἀποκαλύπτουν τὸ ἔλεος καὶ τὴν 

εὐσπλαχνία Σου. Δὲν ὑπάρχουν λόγια Κύριε, γιὰ νὰ περιγρά-

ψω τὸ πόσο καλὸς καὶ χρήσιμος εἶσαι στὴ ζωή μου, μὲ τὴν ἀ-

γάπη Σου νὰ ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν πλάση. 

 Μὲ ξεσηκώνουν οἱ δωρεές Σου Κύριε, καὶ μὲ προκαλοῦν 

νὰ ψάλλω μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίες τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου. Νὰ 

ὑμνήσω τὴν αἰώνια Βασιλεία Σου ποὺ μᾶς τὴν κληρονομεῖς 

ἀπὸ ἀγάπη, καὶ νὰ τὸ διαλαλήσω σὲ ὅλους τους ἀνθρώπους. 

Νὰ τοὺς ξεσηκώσω γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἀπάτη τοῦ κό-

σμου καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς Βασιλείας 

Σου τὴν αἰώνια, ἀκατανίκητη καὶ ἀληθινή. Ἐσὺ Κύριε, ποτὲ 

δὲν μᾶς ἐξαπάτησες καὶ ποτὲ δὲ ματαίωσες τὶς ὑποσχέσεις 

Σου πρὸς ἐμᾶς. 

 Πόσο θαυμάζω τὴν ἀγάπη Σου, Κύριε! Ὅταν φεύγω ἀπὸ 

κοντά Σου παρασυρμένος ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν φθαρτῶν ἀγα-

θῶν καὶ ἡ ἁμαρτία πάει νὰ μὲ γκρεμίσει, ἔρχεσαι Ἐσὺ καὶ μὲ 
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στηρίζεις καὶ μὲ σηκώνεις. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη Σου Κύριε μὲ ἀναγ-

κάζει νὰ στρέφω τὰ μάτια μου σὲ Σένα καὶ νὰ ζητῶ τὴ βοή-

θειά Σου.  

 Ἀνοίγεις τὰ χέρια Σου καὶ σκορπίζεις παντοῦ τὴν εὐλογία 

Σου. Ὅλα ἀποκτοῦν ζωὴ καὶ χάρη. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ 

ὅτι Σοῦ ζήτησε κάτι μὲ πίστη καὶ τὸν ἀγνόησες. 

 Πόσο δίκαιος εἶσαι Κύριε! Βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου 

καὶ εἶσαι ἕτοιμος νὰ μοῦ προσφέρεις ὅ,τι Σοῦ ζητῶ μὲ πίστη 

καὶ ἀγάπη. Ἀκόμη κι ὅταν κινδυνεύω στὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς 

καὶ Σὲ ἐπικαλεσθῶ εἶσαι παρών. Βοήθησέ με λοιπὸν Κύριε, 

πάντοτε νὰ Σὲ ἀγαπῶ, καθοδηγώντας με στὸ δρόμο τῆς σωτη-

ρίας. Μὴ μὲ ἀφήσεις ποτὲ νὰ ζήσω τὴ ζωή μου ὅπως μοῦ ἀρέ-

σει· γιατί τότε ποιός θὰ μὲ σώσει; 

 Κύριε, γιὰ ὅσα μοῦ προσφέρεις ἐγὼ θὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ θὰ Σὲ 

δοξολογῶ. Τὸ στόμα μου δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ ἀνυμνεῖ τὸ ἅ-

γιο Ὄνομά Σου καὶ νὰ Σὲ εὐγνωμονεῖ σὲ ὅλη μου τὴ ζωή. 

Ἀμήν. 
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182. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΟΥΣ 

ΑΡΧΟΝΤΕΣ 
ΨΑΛΜΟΣ 145ος 

ύριε, δὲν θέλω νὰ στηρίζω τὶς ἐλπίδες μου, στοὺς ἄρχον-

τες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν μποροῦν τίποτε νὰ κά-

νουν γιὰ τὴ σωτηρία μου. Καὶ πῶς νὰ τὸ καταφέρουν αὐ-

τό, ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι κάποια στιγμὴ θὰ πεθάνουν; Πίσω δὲ θὰ 

γυρίσουν ἀνασταίνοντας τοὺς ἑαυτούς τους, καὶ ὅλη ἡ ἐξυ-

πνάδα καὶ ἡ δύναμή τους θὰ χαθεῖ. 

 Ὅμως ἐγὼ εἶμαι βαθιὰ εὐτυχισμένος ποὺ ἔχω γιὰ βοηθὸ Ἐ-

σένα τὸν ἀληθινὸ Θεό, καὶ δὲν περιμένω ἀπὸ κανέναν ἄνθρω-

πο τίποτα. Ἐσὺ δημιούργησες τὸν οὐρανό, τὴ γῆ καὶ τὴ θά-

λασσα καὶ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου. Μόνον Ἐσὺ τηρεῖς τὶς 

ὑποσχέσεις Σου, γιατὶ εἶναι πάντοτε ἀληθινές. Μόνον Ἐσὺ δί-

δεις τὸ δίκαιο σὲ ὅσους ἀδικοῦνται. Μόνον Ἐσὺ θρέφεις τοὺς 

πεινασμένους καὶ ὅλη τὴν πλάση. Μόνον Ἐσὺ μπορεῖς νὰ λύ-

σεις τὰ δεσμὰ μὲ τὰ ὁποία μᾶς αἰχμαλωτίζει ἡ ἁμαρτία. Μὲ τὴ 

δική Σου σοφία φωτίζονται οἱ ἄνθρωποι καὶ κατανοοῦν τὴ 

δημιουργία Σου. Ἐσὺ ἀνορθώνεις αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀπογοη-

τευμένοι. Ποὺ εἶναι ψυχολογικὰ πεσμένοι. Ποὺ εἶναι ἀσθε-

νεῖς καὶ ἀδύναμοι. 

 Ὅμως καὶ ἐκείνους ποὺ πειθαρχοῦν στὸ θέλημά Σου πόσο 

τοὺς ἀγαπᾶς! Δὲν ἀπορρίπτεις αὐτοὺς ποὺ μετανοοῦν γιὰ τὶς 

ἁμαρτίες τους. Πόσο στοργικὸς εἶσαι μὲ τοὺς ὀρφανοὺς καὶ 

μὲ τὶς χῆρες ἄλλα καὶ μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔμειναν μόνοι, 

γιατὶ ὁ θάνατος τοὺς στέρησε τὴ χαρὰ τῆς συντροφιᾶς! Ὅμως 

τὸν ἀμετανόητο ἄνθρωπο τὸν ἀγνοεῖς, γιατὶ εἶναι γεμάτος ὑ-

περηφάνεια καὶ ἐγωισμό. 

 Κύριε, γίνε ὁ κυβερνήτης τῆς ζωῆς μου. Γίνε ὁ προστάτης 

καὶ βοηθός μου. Στὰ χέρια Σου παραδίδω τὴν ὕπαρξή μου καὶ 

τώρα καὶ πάντοτε. Ἀμήν. 

 



  

- 344 - 

 

183. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 146ος 

ύριε, πόσο θέλω νὰ Σὲ ὑμνῶ! Γιὰ μένα δὲν ὑπάρχει τίπο-

τε πιὸ σπουδαῖο καὶ τίποτε πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὸ νὰ Σὲ 

ὑμνῶ. Βοήθησέ με ὅμως, Κύριε, ὥστε ὁ ὕμνος ποὺ ἐξέρ-

χεται ἀπὸ τὸ στόμα μου νὰ μὴ Σὲ πικραίνει ἐξαιτίας τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου. 

 Βλέπω Κύριε, τὴν ἀγάπη Σου· Σὲ θαυμάζω γιατὶ μὲ αὐτὴν 

οἰκοδομεῖς τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, χρησιμοποιώντας τοὺς ἁγί-

ους Σου ὡς πολύτιμους λίθους μὲ σκοπὸ νὰ συγκεντρώσεις 

κοντά Σου ὅλα τὰ παιδιά Σου.  

 Θαυμάζω Κύριε καὶ τὸ ἔλεός Σου ποὺ παρηγορεῖ καὶ γα-

ληνεύει τὴν καρδιά μου ἀπὸ τὸ βάρος τῶν θλίψεων· καὶ ὡς 

καλὸς γιατρὸς θεραπεύει ὅλες τὶς πληγὲς ποὺ προξενεῖ ἡ ἁ-

μαρτία. Ἀλλὰ καὶ στὸν οὐρανό, Κύριε, ἡ παρουσία Σου εἶναι 

θαυμαστή, διότι ποιός μπορεῖ νὰ μετρήσει τὰ ἄστρα τοῦ οὐ-

ρανοῦ;  

 Καὶ ὅμως Ἐσὺ ὄχι μόνο τὰ ἔχεις μετρήσει ἀλλὰ καὶ τὰ 

γνωρίζεις ὅλα, ἕνα πρὸς ἕνα. Εἶσαι πραγματικὰ πολὺ θαυμα-

στὸς Κύριε, καὶ ἡ δύναμή Σου ἄφθαστη! Κανεὶς δὲν μπορεῖ 

νὰ περιγράψει ἢ νὰ κατανοήσει τὴ Σοφία Σου. Ἐσὺ προστα-

τεύεις τοὺς πράους, τοὺς δὲ ὑπερήφανους καὶ ἁμαρτωλούς 

τοὺς ταπεινώνεις γιὰ νὰ μετανοήσουν. 

 Ὅλα αὐτὰ Κύριε μὲ ἐνθουσιάζουν καὶ μὲ ὁδηγοῦν στὸ νὰ 

Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξάζω μὲ κάθε τρόπο ἀδιάκοπα. Πῶς νὰ 

σταματήσω νὰ Σὲ ὑμνῶ, ὅταν βλέπω νὰ γεμίζεις τὸν οὐρανὸ 

μὲ σύννεφα καὶ μετὰ νὰ ποτίζεις τὴν γῆ ξεφυτρώνοντας παν-

τοῦ χορτάρι καὶ διάφορα φυτὰ καὶ δένδρα γιὰ νὰ ἐξυπηρετη-

θοῦν οἱ ἄνθρωποι; Ὅταν Ἐσὺ ταΐζεις τὰ ζῷα καὶ δίνεις τροφὴ 

στὰ πουλιὰ τῶν ὁποίων τὸ κελάηδημα δοξολογεῖ τὸ Ὄνομά 

Σου; 
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 Έσὺ δὲν ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς ὕμνους τοὺς δικούς μου 

οὔτε ἔχεις ὅπλα καὶ στρατὸ γιὰ νὰ Σὲ προστατεύουν, διότι ἀ-

ναπαύεσαι Σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ταπεινοί, πειθαρχοῦν στὸ θέ-

λημά Σου καὶ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὴ δική Σου φιλαν-

θρωπία. Ἀμήν. 
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184. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ 
ΨΑΛΜΟΣ 147ος 

ύριε μὲ ὕμνους καὶ μὲ ἐγκώμια θέλω νὰ Σὲ ὑμνήσω. Ἐσὺ 

στερεώνεις καὶ ἀσφαλίζεις τὶς ἐργασίες μου. Ἐσὺ δίδεις 

φώτιση καὶ σύνεση στοὺς συνεργάτες μου. Περιφρούρη-

σέ μας, λοιπόν Κύριε, μὲ τὴν εἰρήνη Σου καὶ φώτιζέ μας νὰ 

ἔχουμε καλὴ συνεργασία. Νὰ εὐοδωθοῦν οἱ δουλειές μας, καὶ 

ἔτσι νὰ συντηρηθοῦν τὰ σπιτικά μας. 

 Ἐξάλλου στὶς δικές Σου ἐντολὲς ὑπακούει ἡ γῆ· ὅλη ἡ φύ-

ση πειθαρχεῖ στὸ δικό Σου λόγο. Φρόντισέ μας, Κύριε, ὅπως 

φροντίζεις τὴ γῆ. Τὴν ἐνδύεις μὲ τὸ χιόνι ποὺ μοιάζει μὲ κα-

τάλευκο μαλλὶ καὶ τὴν πασπαλίζεις μὲ τὴν ὁμίχλη ποὺ μετα-

τρέπεται σὲ πάχνη, ὅπως φροντίζεις τὴ γῆ.  

 Ἐσὺ ποὺ σκορπᾶς τὸ χαλάζι στὴ γῆ, ὅπως ἐμεῖς σκορπᾶμε 

τὰ ψίχουλα στὰ πτηνά. Μὴν ἐπιτρέψεις, Κύριε νὰ παγώσουν 

οἱ καρδιές μας ἀπὸ τὶς δυσκολίες, διότι ποιός μπορεῖ αὐτὸ νὰ 

τὸ ἀντέξει; Γίνε βοηθός μας, Κύριε, γιατὶ μὲ τὴ δική Σου ἐν-

τολὴ φεύγουν οἱ δυσκολίες ἀπὸ τὶς ἐργασίες μας καὶ λειτουρ-

γοῦμε εὔρυθμα.  

 Φώτισε ὅμως καὶ ἐμένα, Κύριε, καὶ τοὺς συνεργάτες μου 

νὰ ζοῦμε κάτω ἀπὸ τὴ δική Σου σκέπη. Νὰ πειθαρχοῦμε στὶς 

ἐντολές Σου. Νὰ μὴν εἴμαστε πλεονέκτες, ἀλλὰ ἁπλοὶ καὶ τα-

πεινοί, γιὰ νὰ μποροῦμε μὲ θάρρος νὰ ἐκζητοῦμε τὸ ἔλεός 

Σου καὶ τὴν προστασία Σου. Ἀμήν. 
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185. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 148ος 

ύριε, ποιός μπορεῖ νὰ σιωπήσει καὶ νὰ μὴν ὑμνήσει τὰ 

μεγαλεῖα Σου; 

 Στὸν οὐρανὸ οἱ ἄγγελοι βλέπουν τὴ δόξα Σου καὶ ἀνα-

πέμπουν ὕμνους ἀγγελικούς. Στὸ στερέωμα ὁ ἥλιος, ἡ σελή-

νη, τὰ ἀστέρια καὶ τὸ φῶς ἐκπέμπουν ἀνέκφραστους δοξολο-

γικοὺς ὕμνους. Ὁ οὐρανός, τὰ σύννεφα, οἱ ἄνεμοι, οἱ ὑδρα-

τμοὶ καὶ ὅ,τι ὑπάρχει πάνω στὸν οὐρανὸ κραυγάζουν ὕμνους 

μελῳδικούς. Τὰ πάντα στὸ μικρόκοσμο καὶ στὸ μακρόκοσμο 

ὑμνοῦν τὸν Κύριο ποὺ μὲ ἕναν Του λόγο δημιούργησε τὸ 

σύμπαν. Ὅλα λειτουργοῦν τέλεια μὲ τὴ δική Του ἐντολή. Τὰ 

ἔστησες, Κύριε ὅπως Ἐσὺ θέλησες, καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ 

τὰ ἀλλάξει. 

 Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ κάτω στὴ γῆ καὶ στὰ κατάβαθά της, τὰ πάν-

τα Σὲ ὑμνοῦν Κύριε. Ἡ φωτιά, τὸ χαλάζι, τὸ χιόνι, ἡ παγωνιά, 

ἡ καταιγίδα, ὁ ἄνεμος, ὅλα ὑπακοῦν στὴ φωνή Σου. Ἀκόμη 

καὶ τὰ ψηλὰ βουνά, οἱ λόφοι, τὰ δένδρα τοῦ δάσους καὶ τὰ 

καρποφόρα, ὕμνους συνθέτουν σὲ Σένα τὸ δημιουργό. Ἀλλὰ 

καὶ τὰ ἄγρια θηρία στὰ βουνὰ καὶ στὶς ἐρημιὲς καθὼς καὶ τὰ 

ζῷα στὴ στάνη καὶ στὸ κάμπο μαζὶ μὲ τὰ ἑρπετὰ καὶ ὅλα τὰ 

πουλιὰ Ἐσένα ὑμνοῦν μὲ τὶς φωνὲς καὶ τὸ κελάηδημά τους. 

 Καὶ τώρα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τί κάνουμε μπροστὰ σὲ αὐτὴ 

τὴ συναυλία τῆς κτήσεως ποὺ ὑμνεῖ χωρὶς διακοπὴ τὸν Κύριο 

τῆς δόξης;  

 Ποιός βασιλιὰς καὶ ποιός ἄρχοντας, ποιός πλούσιος καὶ 

ποιός φτωχὸς μπορεῖ νὰ δεῖ αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ 

νὰ σιωπήσει; Ποιά ἀγόρια καὶ ποιές κοπέλες, ποιοί μεγάλοι 

καὶ ποιοί ἡλικιωμένοι ἔχουν φωνὴ νὰ Σὲ ὑμνήσουν; Μπροστὰ 

σὲ αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο Σου, Κύριε, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σιωπή-

σει. Μελῳδίες μέρα καὶ νύχτα, στὴ σιωπὴ καὶ στοὺς θορύ-
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βους, ἐκπέμπονται ἀπὸ παντοῦ καὶ ψάλλουν τὸ ἅγιο Ὄνομά 

Σου. 

 Ἀλλὰ καὶ ὁ Κύριος τῆς δόξης τοὺς ταπεινοὺς καὶ σιωπη-

λούς, τοὺς ἄκακους καὶ συνετούς, θὰ τοὺς ἐξυψώσει ἀπὸ τὴ 

φθορὰ καὶ τὸ θάνατο.  

 Ὅμως Κύριε, ἐμένα τὸν ἁμαρτωλὸ μὴ μὲ ξεχάσεις χαρί-

ζοντάς μου τὴν αἰώνια ζωὴ γιὰ νὰ Σὲ ὑμνῶ παντοτινά. Ἀμήν. 
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186. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΥΜΩΝΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΥΜΝΩ ΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 149ος 

 ύριε, καινούργιο ὕμνο θέλω νὰ Σοῦ ψάλλω. Ἕναν ὕμνο 

ἁγνὸ καὶ ἄδολο. Ἕναν ὕμνο, ποὺ θὰ ἀποκαλύπτει τὴν ἐ-

πιθυμία μου νὰ εἶμαι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐνάρετα παιδιά Σου. 

 Βέβαια, θὰ ἔπρεπε ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ νὰ γεμίζει τὴν ψυχή 

μου μὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ὅμως μιὰ σκέψη μὲ κρατᾶ, καὶ 

δὲν τολμῶ τὸν ὕμνο μου νὰ ἀρχίσω. Σκέφτομαι ὅτι οἱ ἄνθρω-

ποι ποὺ ὑμνοῦν τὸ ἅγιο Ὄνομά Σου, ἔχουν ὅλοι κάποιο ξεχω-

ριστὸ τρόπο νὰ Σὲ ὑμνοῦν. Ἄλλοι μὲ τὶς ἀρετές τους, ἄλλοι 

μὲ τὴν ἄσκησή τους, ἄλλοι μὲ τὴν ὑπακοή τους, ἄλλοι μὲ τὰ 

ἐνάρετα ἔργα τους, ἄλλοι μὲ τὰ σοφά τους λόγια· ὁ καθένας 

ἔχει κάτι ξεχωριστὸ μὲ τὸ ὁποῖο Σὲ ὑμνεῖ. 

 Ὅμως ἐγὼ πῶς νὰ Σὲ ὑμνήσω; 

 Ξέρω ὅτι Ἐσύ, Κύριε, ἀναπαύεσαι φανερώνοντας τὴν εὐ-

μένειά Σου στοὺς ταπεινούς, φιλήσυχους καὶ πράους ἀνθρώ-

πους. Ἐγὼ ὅμως εἶμαι νευρικός. Θυμώνω εὔκολα. Δημιουργῶ 

ἐντάσεις μὲ τὰ νεῦρα καὶ τὸ θυμό μου. Στὴ δουλειά, στὸ σπί-

τι, στὸ δρόμο, ὅλοι καὶ ὅλα μὲ ἐνοχλοῦν· καὶ μέσα στὰ νεῦρα 

μου, τὸ στόμα μου ὅλους τοὺς κακολογεῖ. Τὰ λόγια μου στα-

ματημὸ δὲν ἔχουν. 

 Πῶς λοιπόν, ἐγὼ νὰ Σὲ ὑμνήσω; Πῶς στὸ στόμα μου μὲ 

τόν ἀνεξέλεγκτο θυμό μου, νὰ βάλω ὕμνο καθαρό; Πῶς ἡ 

φωνή μου νὰ ὑψωθεῖ μὲ τὶς φωνὲς τῶν ταπεινῶν καὶ πράων 

ἀνθρώπων. Πῶς, πρὶν πάω νὰ πλαγιάσω, νὰ προσευχηθῶ, ὅ-

ταν ὅλη μέρα τὰ νεῦρα καὶ ὁ θυμὸς ἔχουν ταράξει τὴν ψυχή 

μου; 

 Λοιπόν, βοήθησέ με, Κύριε. Δίδαξέ με νὰ ἀποκτήσω τα-

πείνωση καὶ νὰ μὴ θέλω νὰ γίνεται τὸ δικό μου. Βοήθησέ με 

νὰ ἀνέχομαι τὰ λάθη τοῦ ἄλλου καὶ νὰ τοῦ λέγω τὴν ἀλήθεια 
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μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Βάλε στὴν ψυχή μου τὴν πραότητα. 

Δέσμευσέ μου τὸ στόμα, τὰ χείλη καὶ τὰ χέρια. Ἔλα, καὶ μὲ 

τὴν παρουσία Σου ἠρέμησε τὴν ἔνταση τῶν νεύρων μου. Πά-

ρε τὸ φάρμακο τῆς ταπεινώσεως καὶ θεράπευσε τὴν πληγὴ 

τοῦ θυμοῦ, τὸν πληγωμένο μου ἐγωισμό. Δέσε τὴν πληγὴ μὲ 

τὸν ἐπίδεσμο τῆς πραότητος, γιὰ νὰ γαληνέψει ἡ ψυχή μου. 

 Καὶ τότε μὲ στόμα καθαρὸ καὶ χέρια ὑψωμένα νὰ μπορέσω 

καὶ ἐγὼ νὰ ἀναπέμψω σὲ Σένα ἕναν καινούργιο ὕμνο, βγαλ-

μένο ἀπὸ τὴν καθαρὴ καρδιά μου. Ἀμήν. 
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187. ΓΙΑ ΝΑ ΥΜΝΩ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΘΕΟ 
ΨΑΛΜΟΣ 150ος 

ύριε, σὲ ὅποιον τόπο καὶ ἂν σταθῶ, ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν Σὲ 

ὑμνήσω, Ἐσὺ θὰ εἶσαι ἐκεῖ, ὁ πανταχοῦ παρών, χωρίς 

νὰ ὑπάρχει γωνιὰ τῆς γῆς ἡ ὁποία νὰ ξεφεύγει τῆς προσο-

χῆς Σου. 

 Πῶς, λοιπόν, τώρα ἐγὼ νὰ ἁμαρτήσω; Σὲ ποιόν τόπο νὰ 

κρυφτῶ, γιὰ νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν προσοχή Σου; Ὅπου καὶ ἂν 

βρεθῶ μέσα στὴ φύση, χιλιάδες φωνὲς ἀκούγονται νὰ Σὲ ὑ-

μνοῦν. 

 Σὲ ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, οἱ ταπεινοί, οἱ ἐνάρετοι καὶ ὁλόκλη-

ρη ἡ κτίση. 

 Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, ὥστε καὶ ἐγὼ ὅπου σταθῶ, ὅ-

που βρεθῶ νὰ Σὲ ὑμνῶ καὶ νὰ Σὲ δοξολογῶ ἀκατάπαυστα. Ὅ-

ταν ἐργάζομαι, Ἐσένα νὰ ὑμνῶ. Ὅταν βαδίζω, Ἐσένα νὰ σκέ-

πτομαι. Ὅταν ὁμιλῶ, τὰ λόγια τὰ δικά Σου νὰ προφέρω. Ὅ-

ταν ἀναπαύομαι, νὰ θυμᾶμαι τὸ κάλεσμά Σου γιὰ ἀγῶνες. Ὅ-

ταν ἀσθενῶ καὶ ὑποφέρω, τὸν πόνο ποὺ ἔνιωσες ἐπάνω στὸ 

Σταυρὸ νὰ ἀναλογίζομαι.  

 Ναὶ Κύριε· βοήθησέ με, ὥστε τὰ πάντα στὴ ζωή μου νὰ 

μεταμορφωθοῦν σὲ ὕμνο γιὰ Σένα. Μιὰ δοξολογία στὸ ἅγιο 

Ὄνομά Σου. Ἕνας ψαλμὸς στὸ μεγαλεῖο τῆς φιλανθρωπίας 

καὶ τῆς ἀγάπης Σου. Ὁ κάθε κτύπος τῆς καρδιᾶς μου καὶ ἡ 

κάθε μου πνοή, νὰ εἶναι μία ᾠδή, ἕνας ψαλμὸς σὲ Σένα, ποὺ 

ἔκανες τὰ πάντα γιὰ μένα. Ἀμήν. 
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188. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΑΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΟΥ 
ΨΑΛΜΟΣ 151ος 

ύριε, μικρὸς καὶ ἄσημος ἤμουν ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀδέλ-

φια μου. Ὅσο ζοῦσα στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, κανεὶς δὲν 

μοῦ ἔδινε σημασία, γιατὶ ἤμουν ὁ νεώτερος ἀπὸ ὅλους. 

  Ἔτσι ἀνέλαβα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν πιὸ ταπεινὴ δουλειά, 

τὴν ὁποία κανεὶς δὲν συμπαθοῦσε.  

 Ἔγινα τσομπάνος καὶ ἔβοσκα τὰ πρόβατα τοῦ πατέρα μου. 

Μὰ ἐκεῖ στοὺς ἀγροὺς καὶ στὰ λαγκάδια δὲν ἔμεινα ἄπραγος. 

Πῆρα κλωστὴ καὶ ἔπλεξα ἕνα κομποσκοῖνι καὶ μὲ τὰ δάκτυλά 

μου συνέθεσα τὸν ὕμνο τῆς εὐχῆς καὶ προσευχήθηκα σὲ Σένα.  

 Ἀλλὰ ποιὸς εἶναι ἄξιος νὰ συνομιλεῖ μὲ Ἐσένα, Κύριε; Κα-

νένας.  

 Ὅμως Ἐσύ, μὲ τὴν πολλή Σου ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος ἄκουσες 

τὸν ὕμνο τῆς ἄδολης ψυχῆς μου καὶ μὲ συμπάθησες. Καὶ ξαφ-

νικὰ ἔστειλες τὸν ἄγγελό Σου καὶ μὲ πῆρε ἀπὸ τὰ πρόβατα 

τοῦ πατέρα μου. Μὲ φόρτωσε μὲ τὶς δικές Σου δωρεὲς καὶ χά-

ρες. Μὲ χειροτόνησε. Μὲ ἔκανε ποιμένα τῶν λογικῶν Σου 

προβάτων.  

 Βέβαια Κύριε, τὰ ἀδέλφια μου ἦταν καλά, μεγάλα, ἔξυπνα 

καὶ ὡραῖα, ἀλλὰ δὲν ξέρω, γιατὶ δὲν ἀναπαύθηκες σὲ ἐκεῖνα. 

  Ἐγὼ πάντως, σὰν ἔλαβα τὴν ἐντολή Σου, δὲ δείλιασα καὶ 

βγῆκα νὰ συνάξω τὰ πρόβατά Σου. Καὶ τότε, σὰν μανιασμένη 

θάλασσα ἔπεσαν πάνω μου τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν γιὰ νὰ 

μὲ καταποντίσουν.  

 Σὰν τὰ θηρία ποὺ στὸ διάβα τους κατασπαράσσουν ὅ,τι 

βροῦν, ἄνοιξαν τὰ στόματά τους καὶ σκόρπισαν παντοῦ τὰ 

ψεύτικά τους λόγια.  

 Ὅμως ἐγὼ μὲ τὴ βοήθειά Σου, Κύριε, ἅρπαξα τὸ κοφτερὸ 

σπαθὶ τῶν ἐντολῶν Σου καὶ τὸ ἔστρεψα κατὰ τῆς ἁμαρτίας. 
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Τὸ ἔκανα λόγο κοφτερό. Τὸ ἔκανα ὑπομονή, ἀγῶνα, δράση 

καὶ ζωή. Τὸ ἔκανα σαγήνη, γιὰ νὰ συνάξω τὰ παιδιά Σου.  

 Τὸ ἔκανα ὕμνο, ψαλμό, ᾠδὴ πνευματικὴ καὶ Σοῦ φωνάζω 

δυνατά: Κύριε, κράτα με κοντά Σου, γιὰ νὰ ὑμνῶ αἰώνια τὸ 

ἅγιο Ὄνομά Σου. Ἀμήν. 
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