
” Μετ� την 
εξοµολγηση �λεγε 
ο αε�µνηστος π. 

Επιφ�νιος 
Θεοδωρπουλος, η 

προσευχ  τρ�χει σα 
νερ�κι”. 

Αν κ�ποιος δεν χει �ρεξη για προσευχ� και δεν ε�ναι αποδεδειγµνα κουρασµνος, αυτ�ς µπορε� 
να ξεκιν�σει τον προσωπικ� του δι�λογο µε τον Θε� προσευχ�µενος για 
τους �λλους, τσι �στε σιγ� – σιγ� “να ξεπαγ�σουν τα λ�δια της 
ψυχ�ς του” και µετ� να αρχ�σει να προσε"χεται και για τον εαυτ� 
του. Ο �γιος Σιλουαν�ς ο Αθων�της, ο Ρ�σος, (+24.9.1938) που 
ζησε στο Μοναστ�ρι του Αγ�ου Παντελε�µονος (Ρ�σικο), µας ε�πε 
�τι οι πιο ευπρ�σδεκτες προσευχς για τους �λλους ε�ναι οι εξ�ς: 
Πρ�τα πρπει να προσευχ�µαστε για τους εχθρο"ς µας 
(Χριστοµ�µητη προσευχ�, γιατ� και ο Χριστ�ς προσευχ�θηκε για τους 
σταυρωτς Του π�νω απ� το Σταυρ�). ∆ε"τερον πρπει να 
προσευχ�µαστε για τους νεκρο"ς µας, γιατ� αυτο� απ� µας τους 
ζωντανο"ς περιµνουν µχρι τη Β΄ Παρουσ�α, για να τους βοηθ�σουµε 
µε τις ευχς, προσευχς, µνηµ�συνα και ελεηµοσ"νες µας υπρ συγχωρ�σεως και αναπα"σεως 
της ψυχ�ς τους. Και τρ�τον πρπει να προσευχ�µαστε για τους λαο"ς της γης που δεν π�στεψαν 
ακ�µη στην Ορθοδοξ�α �στε να γνωρ�σουν εν Πνε"µατι Αγ�ω τον Σωτ�ρα και Λ
Χριστ�. Μ�λιστα �λλος Γροντας ε�πε �τι “�ποιος προσε"χεται πρ�τα για τους εχθρο"ς του 
και τους συγχωρε� απ� την καρδι� του, αυτο" ο Θε�ς δεν συγχωρε� µ�νο τις αµαρτ�ες του, αλλ� 
και εισακο"ει και �λη την υπ�λοιπη προσωπικ� προσευχ� του. Φοβερ�! 

Ακ�µη κ�τι για την προσευχ�. Αν κ�ποιος δεν ξρει τι να πε� στην προσευχ� του, θα αρχ�σει 
να προσε"χεται για τους �λλους, �πως προε�παµε. Αυτ� εµπεριχει αγ�πη και ενδιαφρον και 
ε�ναι λιγ�κι πιο προσιτ� στους περισσ�τερους. Πστε �µως �τι δεν ξρουµε 

πολλς προσευχς. Λγει λοιπ�ν ο ο �γιος Σεραφε�µ του Σ�ρωφ 
�τι �ποιος ζει µσα στον κ�σµο και λγει τρε�ς φορς το “Π�τερ 
ηµ�ν”, τρε�ς φορς το “Θεοτ�κε Παρθνε” και µια φορ� το 
“Πιστε"ω” σ�ζεται. Αλλ� �λα αυτ� �µως κ�θε µρα. Με 
την Κυριακ� προσευχ� συµπροσε"χεται µε αυτ�ν τον Χριστ� 
που µας δ�δαξε πως να προσευχ�µαστε. Με το “Θεοτ�κε 
Παρθνε” συµπροσε"χεται µε τον Αρχ�γγελο Γαβρι�λ που 

προσφ�νησε στον Ευαγγελισµ� τη Θεοτ�κο µε αυτ� τα �για 
λ�για. Και µε το Σ"µβολο της Π�στεως συµπροσε"χεται και 

συνοµολογε� την Π�στη της Εκκλησ�ας µε τους Cγιους Πατρες που 
συνθεσαν αυτ� το “Πιστε"ω” στις δ"ο πρ�τες Cγιες Οικουµενικς Συν�δους.

Κι να τελευτα�ο. Αν µ΄ αυτ� και µ΄ αυτ� δεν ξεκιν�σει το χ�ρισµα της προσευχ�ς µσα µας, 
ασφαλ�ς τ�τε πρπει να ανησυχ�σουµε θετικ�, αλλ� µπορο"µε και κ�τι �λλο να κ�νουµε 
σ"µφωνα µε τη συµβουλ� του µακαριστο" Μητροπολ�τη Αντων�ου του Σουρ�ζ. ∆ηλ. µπορο"µε 
να π�µε σε µια εκκλησ�α µ�νοι µας και µσα στη σιωπ� να µη µιλ�σουµε εµε�ς στο Θε�, 
αλλ� Αυτ�ς σε µ�ς µσα στην ευλαβικ� κατ�νυξη του ναο". Αυτ� µπορο"µε να το κ�νουµε και 
στο σπ�τι µας µπροστ� στα εικον�σµατα. Cνθρωπος που δεν προσε"χεται � δεν µαθε, � δεν 
προσπ�θησε � χρει�ζεται �µεσα εξοµολ�γηση Καλ� ε�ναι και η µελτη πριν απ� την προσευχ� 
πνευµατικ�ν βιβλ�ων. καθαρ�ζει το µυαλ� µας. Ο δι�βολος δεν θλει να προσευχ�µαστε και 
κατ� την �ρα της προσευχ�ς εγε�ρει πειρασµο"ς, λογισµο"ς και περισπασµο"ς. Πλ�ν �µως, 
�πως και �λα τα καλ� και το µγιστο καλ� της προσευχ�ς θλει β�α. “Dσοι εκβι�ζουν τον 
εαυτ� τους στο καλ�, αυτο� αρπ�ζουν τη Βασιλε�α των Ουραν�ν”, µας λγει ο Κ"ριος.
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Για να µην πεθάνεις όταν πεθάνεις,να πεθάνεις πριν πεθάνεις

Κάποιοι επισκέπτες του Αγίου Όρους στέκονται 

συλλογισµένοι µπροστά σέ µία σοφή επιγραφή 

πού λέει: «Πρέπει νά πεθάνεις πρίν πεθάνεις, 

γιά νά µήν πεθάνεις όταν θά πεθάνεις».

βέβαια, συλλαµβάνουν τό νόηµά της καί 

αντιλαµβάνονται τήν µεγάλη σηµασία των τριών 

θανάτων, γιά τούς οποίους ή επιγραφή κάνει 

λόγον. 

Ό ενας θάνατος είναι αύτός του παλαιού µας 

εαυτού, ό θάνατος των αµαρτιών µας, ή 

νέκρωση τήν οποία συνιστά ο Παύλος. 

«Νεκρώσατε ούν τά µέλη υµών τά επί τής γης, 

πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυµίαν κακήν 

καί τήν πλεονεξίαν» (Κολ.Γ 5).Ό άλλος θάνατος 

είναι ή φυσιολογική κατάληξη της ζωής τού 

ανθρώπου, ό χωρισµός τής ψυχής άπό τό σώµα, 

τό µόνο βέβαιον πράγµα «ύπό τόν ήλιον». 

«Aπόκειται τοίς άνθρώποις άπαξ αποθανείν» 

(Έβρ· θ' 27). 

Ο τελευταίος θάνατος είναι εκείνος ο 

αθάνατος, ό αιώνιος καί εφιαλτικός, ό όποιος 

αναµένει τούς άπιστους, τούς φαύλους καί τούς 

αµετανόητους, γιά νά τούς συντροφεύει καί νά 

τούς «ανταµοίβει» οπως τούς αξίζει.Τώρα 

µπορεί άνετα νά κατανοήσει κανείς ότι πρέπει 

να µετανοήσεις άνθρωπε, θανατώνοντας καί 

θάπτοντας κάτω άπό το εξοµολογητικό 

πετραχήλι τόν παλαιό σου εαυτόν. Είναι επείγον 

νά τό κάνεις καί γιατί δέν γνωρίζεις τήν ώρα 

του θανάτου σου καί γιατί µόνον έν ζωή µπορείς 

νά µετανοήσης. Καί πρέπει να τό κάνεις αυτό, 

νά θανατώσεις τον παλαιό σου εαυτόν, γιά νά 

µην καταδικασθείς να πεθάνεις οριστικά στήν 

αιώνια ζωή, όταν εγκαταλείποντας τόν µάταιο 

τούτο κόσµο, θα βρεθείς ενώπιον του φοβερού 

βήµατος»του δίκαιοκρίτη Θεού.       Πέτρος Π. Πανταζόπουλος 

Ο Θεός δεν απαντά 
αµέσως στις προσευχές 
µας για ν' αγωνιστούµε 
περισσότερο. Να 
προσευχηθούµε πιο 
πολύ. Να υψώνουµε τα 
χέρια µας δεητικά προς 
Αυτόν και µε πόθο πολύ 
να παρακαλούµε. 
Μέχρι που να 
δυναµώσουν τα χέρια 
µας, για να µπορέσουν 
να δεχθούν το δώρο του 
Θεού και να το 
κρατήσουν, να το 
διαφυλάξουν ακέραιο 
και να το τιµήσουν.

Για να µην πεθάνεις όταν πεθάνεις,να πεθάνεις πριν πεθάνεις! 

του Αγίου Όρους στέκονται 

σµένοι µπροστά σέ µία σοφή επιγραφή 

πού λέει: «Πρέπει νά πεθάνεις πρίν πεθάνεις, 

γιά νά µήν πεθάνεις όταν θά πεθάνεις». Εύκολα 

βέβαια, συλλαµβάνουν τό νόηµά της καί 

αντιλαµβάνονται τήν µεγάλη σηµασία των τριών 

ά τούς οποίους ή επιγραφή κάνει 

Η ‘’ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

Τήν προσωνυµία «Γερόντισσα» την 

µετά ἀπό ἕνα καθοριστικό, γιά τήν ὀνοµασία, θα
Θεοτόκου. Ἡ ἀρχική τῆς θέση ἦταν µέσα στό 
Ι.Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους , πίσω 
Τράπεζα. Τήν ἐποχή λοιπόν ἐκείνη ζοῦσε 
ὅµως µεγάλος στήν ἡλικία καί ἐτοιµοθάνατος λόγω 
Ἠγούµενος. Αὑτός γνώρισε τό τέλος του κατά Θεία 
καί πεθύµησε νά κοινωνήσει τά Ἄχραντα καί Ζωοποιά 
Μυστήρια τοῦ Κυρίου µας. Γι’ αὐτό καί παρακάλεσε τόν 
ἱεροµόναχο ἐφήµερο πού ἱερουργοῦσε την 
συντοµεύσει τήν Θεία Λειτουργία. Ὁ ἱεροµόνα
ὑπάκουσε ἀµέσως στήν ἐπιθυµία τοῦ Ἡγούµενου καί συνέχισε 
νά λειτουργεῖ ἀργά µέ ἀποτέλεσµα νά ἐπέµβει 
Παναγία. Ξαφνικά ἀκούστηκε ἀπό τήν Ε
τόν διέταξε µέ αὐστηρότητα νά ὁλοκληρώσει σύντοµα τήν Θεία 
Λειτουργία, ὥστε νά προλάβει νά µεταλάβει 

Ἔτσι κι ἔγινε. Μόλις κοινώνησε 
σέ Αὐτήν τήν εἰκόνα Της τήν προσωνυµία 
τόν «Γέροντα». Μετά ἀπό αὐτό µεταφέρθηκε καί τοποθετήθηκε 
ἀριστερή κολώνα τοῦ κυρίως Ναοῦ, ὅπου βρίσκεται µέχρι σήµερα γιά τήν διευκόλυνση 
τῶν προσκυνητῶν. Τό πιθάρι πού ἀπεικονίζεται 
ἀνάµνηση θαύµατος τῆς Παναγίας. Τόν 17ο α
Μοναστήρι δέν ὑπῆρχε καθόλου λάδι. Ἡ
ὥστε οἱ Πατέρες ἐγκατέλειπαν τήν Μονή 
Ὁ Ἡγούµενος τούς προέτρεπε νά πιστεύουν καί να 
προσευχόταν καί ἐκεῖνος καί εἶχε τήν ἐλπίδα σέ Α

Ἑπόµενο ἦταν ἡ Παναγία µας
πρωί οἱ πατέρες εἶδαν νά ξεχειλίζει λάδι 
φυλάσσονται τά ἄδεια πιθάρια.Μπῆκαν στήν 
πού σώζεται µέχρι σήµερα, ξεχείλιζε ἀπό λάδι. 
Παναγίας καί µέ αὐτό τό λάδι γέµισαν ὅ
Μοναστήρι. Τότε αὐτό σταµάτησε νά ξεχειλίζει. 
λείψει ποτέ ξανά ἀπό τό Μοναστήρι Της

  ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ
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αµέσως στις προσευχές 
µας για ν' αγωνιστούµε 
περισσότερο. Να 
προσευχηθούµε πιο 
πολύ. Να υψώνουµε τα 
χέρια µας δεητικά προς 
Αυτόν και µε πόθο πολύ 
να παρακαλούµε. 
Μέχρι που να 
δυναµώσουν τα χέρια 

ας, για να µπορέσουν 
να δεχθούν το δώρο του 
Θεού και να το 
κρατήσουν, να το 
διαφυλάξουν ακέραιο 
και να το τιµήσουν. 

 

Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ’’ ΜΑΣ 

την ἀπέκτησε ἡ εἰκόνα 

νοµασία, θαῦµα τῆς 
ταν µέσα στό Ἱερό Βῆµα της 

, πίσω ἀπό τήν Ἁγία 
σε ἕνας πολύ ἐνάρετος, 

τοιµοθάνατος λόγω ἀσθένειας, 
τός γνώρισε τό τέλος του κατά Θεία Ἀποκάλυψη 

χραντα καί Ζωοποιά 
τό καί παρακάλεσε τόν 

σε την ἡµέρα ἐκείνη νά 
εροµόναχος, ὅµως, δεν 

γούµενου καί συνέχισε 
πέµβει ἡ ἴδια ἡ 

πό τήν Εἰκόνα ἡ φωνή Της πού 
λοκληρώσει σύντοµα τήν Θεία 

ε νά προλάβει νά µεταλάβει ὁ Γέροντας. 

γινε. Μόλις κοινώνησε ὁ Γέροντας, ἐκοιµήθει καί ἀπό τότε ἔδωσαν 
κόνα Της τήν προσωνυµία «Γερόντισσα», λόγω τῆς στενής Της σχέσης µέ 

τό µεταφέρθηκε καί τοποθετήθηκε ἔξω ἀπό τό Ἱ. Βῆµα στήν 
που βρίσκεται µέχρι σήµερα γιά τήν διευκόλυνση 

πεικονίζεται ἐπάνω στό αργυρό κάλυµα ἔγινε προς 
Τόν 17ο αἰώνα ὑπῆρξε ἐποχή κατά τήν ὁποία στό 

Ἡ ἔλλειψη ὅµως τῶν ἀναγκαίων ἦταν τόσο µεγάλη 
Μονή ἀναζητώντας ἀλλοῦ τά ἀπαραίτητα γιά τή ζωή. 

έτρεπε νά πιστεύουν καί να ἐλπίζουν στήν «Γερόντισσα», ὅπως 
λπίδα σέ Αὐτή.  

Παναγία µας νά µήν διαψεύσει τίς προσδοκίες του, καί ἕνα 
δαν νά ξεχειλίζει λάδι ἀπό τήν εἴσοδο τῆς ἀποθήκης, ὅπου 

καν στήν ἀποθήκη καί εἶδαν ὅτι ἕνα ἀπό τά πιθάρια, 
πό λάδι. Ἀντιλήφθηκαν τήν ἐπέµβαση τῆς 
ὅλα τά ἄδεια δοχεῖα πού βρίσκονταν στό 

τό σταµάτησε νά ξεχειλίζει. Ἀπό τότε µέχρι σήµερα τό λάδι δέν ἔχει 
πό τό Μοναστήρι Της. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ «ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ» 

ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8.00 µ.µ – 12.30 ν. 


