Η 8η μέρα: αρχή άλλου κόσμου!
«Σημειωθήτω το Φως του προσώπου Σου
επί τον δούλον Σου…»
η

Την 8 μέρα από τη γέννηση του παιδιού γίνεται η
ακολουθία της ονοματοδοσίας και της σφραγίδας του
βρέφους με το σημείο του ζωοποιού Σταυρού. Η ακολουθία
αυτή καθιερώθηκε κατά μίμηση του Κυρίου μας, ο Οποίος
την 8η ημέρα περιτμήθηκε, υπακούοντας στο Νόμο Του!
Γίνεται ακόμη επειδή η 8η ημέρα «εστίν άλλου κόσμου
αρχή», του κόσμου στον οποίο μας εισάγει το μυστήριο του
Βαπτίσματος. Το Άγιο Βάπτισμα είναι «όχημα προς ουρανόν
και βασιλείας πρόξενον», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Και η
8η ημέρα είναι σύμβολο της ουρανίου Βασιλείας, το
προοίμιο του μέλλοντος αιώνος μίας και ανεσπέρου
ημέρας.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε ἐλέησον.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Κύριε, ἐλέησον.

Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, σέ ἱκετεύουμε καί σέ παρακα-

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ λοῦμε· νά ″φωτίσει″ τό φῶς τοῦ προσώπου Σου τόν
παρακαλοῦμεν· Σημειωθήτω τὸ φῶς τοῦ δοῦλο Σου (…), καί νά ″σημειωθεῖ″ ὁ Σταυρός τοῦ
προσώπου σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), καὶ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ, στήν καρδιά καί στίς σκέψεις
σημειωθήτω ὁ Σταυρὸς τοῦ μονογενοῦς σου του, ὥστε νά ἐννοήσει τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου
Υἱοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καί τήν πονηρία τοῦ ἐχθροῦ-διαβόλου καί νά
εἰς τὸ φυγεῖν τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ ἀκολου-θήσει μέ ὅλη του τήν ψυχή τίς ἐντολές Σου.
πᾶσαν τὴν πονηράν ἐπιβουλήν τοῦ ἐχθροῦ,

Δῶσε Κύριε, νά μήν ἀρνηθεῖ ποτέ, αὐτός ὁ δοῦλος

ἀκολουθεῖν δὲ τοῖς προστάγμασί σου. Καὶ δός, Σου, τό ἅγιο Σου ὄνομα καί τήν πίστη στό δικό Σου
Κύριε, ἀνεξάρνητον μεῖναι τὸ ὄνομά σου τὸ
ἅγιον ἐπ᾿ αὐτόν, συναπτόμενον ἐν καιρῷ
εὐθέτῳ τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ καὶ τελειούμενον
διὰ τῶν φρικτῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ σου·

πρόσωπο.

Δῶσε μέ τό Βάπτισμα νά ἐνωθεῖ στό Σῶ-μα Σου,
τήν Ἁγία Ἐκκλησία καί νά ἁγιασθεῖ μέ τά φρικτά
της Μυστήρια.
Δῶσε νά ζήσει κατά τίς ἐντολές Σου, νά φέρει μέ

ἵνα, κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος καὶ χαρά πάνω του ἀκέραιη καί ἄθραυστη τήν
φυλάξας τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, τύχῃ τῆς σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, καί ἔτσι νά
μακαριότητος τῶν ἐκλεκτῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ κερδίσει τήν Βασιλεία Σου μέ τήν χάρη καί τήν
σου. Χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ καί τοῦ
σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ Παναγίου καί ἀγαθοῦ σου Πνεύματος.
παναγίῳ

καὶ

ἀγαθῷ

καὶ

ζωοποιῷ

σου

Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

- Ἀμήν.

Αγ.Κοσμάς Αιτωλός:
«Γονείς,
να δίνετε χριστιανικά ονόματα
στα παιδιά σας!»
Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα δεν επροτίμησαν το
αρσενικόν από το θηλυκόν, έτσι και η ευγενία σας
να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα
θηλυκά, διατί όλα τα πλάσματα του Θεού είνε.
Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα έβγαλαν την Θεοτόκον
το όνομα με νόημα Μαρία, ομοίως και η ευγενία
σας, όταν βαπτίζετε τα παιδιά σας, να τα εβγάνετε
εις το όνομα των Αγίων ,οπού έχουμε νόημα.
Μαρία θέλει να ειπή Κυρία, ωσάν οπού έμελλεν η
Θεοτόκος να γίνη βασίλισσα του ουρανού και της
γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να
παρακαλή δια τας αμαρτίας μας. Νικόλαος το
όνομα λέγεται εκείνος οπού ενίκησε τούς λαούς,
τούς δαίμονας, τα πάθη. Γεώργιος λέγεται
γεωργημένον φυτόν, στολισμένον με καρπούς, με
αρετάς χριστιανικάς. Παρασκευή λέγεται εκείνη
που ετοιμάσθη δια τον Χριστόν.
Και εκείνην την ημέραν, οπού είνε ο άγιος του
παιδιού σου, αν θέλης να κάμης κούρμπανο να
εορτάσης τον άγιον, πως πρέπει να κάμης , εγώ σε
λέγω. Γινεται το κούρμπανο θεϊκόν, γίνεται και
διαβολικόν. Θεϊκόν κούρμοπανον είνε· τώρα θέλεις
να δώσης τρία γρόσια να πάρης ένα πρόβατο· δόσε
το ένα γρόσι του παπά σου να σου διαβάση τόσες
Λειτουργίες, το άλλο γρόσι πάρε κερί , λιβάνι και
λάδι και σύρ’ τα εις την εκκλησίαν να τα κάψουν
εμπρός εις τον άγιον και το άλλο γρόσι μοίρασέ το
με το χέρι σου κρυφά ελεημοσύνην, να μη σε ξεύρη
κανένας. Αυτό είνε το θεϊκό κούρμπανο. Και να
διαβάσης το συναξάρι του αγίου να ακούη το παιδί
σου. Και να του ειπής: Ακούεις , παιδί μου, τι
έκαμνεν ο άγιός σου; Έτσι να κάμης και συ.
Ακούοντας το παιδίον τέτοια θαύματα ζηλεύει και
λέγει; Αχ , πότε να γίνω και εγώ ωσάν τον άγιόν
μου!

Το γράμμα της κόρης
που έστειλε τον μπαμπά στα… «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ»
Ένας πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο της έφηβης κόρης
του και βρίσκει ένα γράμμα επάνω στο κρεβάτι. Αρχίζει να
σκέφτεται τα χειρότερα και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το
γράμμα και αρχίζει να διαβάζει:
«Αγαπητέ μου μπαμπά,
Λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να
σου πω ότι έφυγα με το καινούργιο μου αγόρι. Βρήκα
επιτέλους τη μεγάλη και αληθινή αγάπη.
Αχ! Να έβλεπες πόσο όμορφος είναι με όλα του τα
τατουάζ και τα piercing και πόσο αγέρωχος δείχνει επάνω
στη μηχανή του…
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι και έγκυος! Ο
Αμπντούλ λέει ότι θα είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του
καταμεσής στο δάσος και θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά.
Αυτό βέβαια είναι και το όνειρό μου.
Ανακάλυψα επίσης ότι η μαριχουάνα δεν κάνει κανένα
κακό. Γι’ αυτό αποφασίσαμε με τον Αμπντούλ να την
καλλιεργούμε για εμάς και τους φίλους μας.
Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη να βρει σύντομα τη
θεραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ να γίνει
καλά. Το αξίζει!
Μπαμπάκα μου,
Δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Είμαι πια 15 ετών και
ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου. Κι έπειτα, ο Αμπντούλ
είναι τόσο δυνατός και σοφός με την πείρα των 44 χρόνων
του. Με καθοδηγεί, με συμβουλεύει και στηρίζει τις
επιλογές μου, όπως την απόφασή μου να ασπαστώ τον
ισλαμισμό.
Ελπίζω να έρθω να σε βρω σύντομα, έτσι θα σου δοθεί
η ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια σου!
Το λατρεμένο σου κοριτσάκι
ΥΓ: Πλάκα σου κάνω μπαμπά, είμαι στους γείτονες. Απλώς ήθελα
να σου πω ότι στη ζωή υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από
τον σχολικό έλεγχο που θα βρεις στο κομοδίνο.

Σ’ αγαπώ!»
Πηγή: tsantiri.gr

