Λειτουργία... μετά τη Θεία Λειτουργία!

Η ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ ΕΥΧΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ιερεύς: Εν ειρήνη προέλθωμεν.
Διάκονος: Του Κυρίου δεηθώμεν.
Χορός: Κύριε, ελέησον.
Ιερεύς: Ο ευλογών τους ευλογούντάς σε,
Κύριε,

και

αγιάζων

τους

επί

σοί

πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και
ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το
πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον·
αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν
του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη
θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλίπης
ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τω
κόσμω σου δώρησαι, ταις Εκκλησίαις σου,
τοις ιερεύσι, τω στρατώ και παντί τω λαώ
σου· ότι πάσα δόσις αγαθή και παν
δώρημα τέλειον άνωθέν εστι, καταβαίνον
εκ σου του Πατρός των φώτων, και σοί
την

δόξαν

και

ευχαριστίαν

και

προσκύνησιν αναπέμπομεν, τω Πατρί και
τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί

Ιερεύς: Ας πάμε με ειρήνη.
Διάκονος: Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
Χορός: Κύριε, ελέησον.
Ιερεύς: Κύριε, συ που ευλογείς εκείνους που σε
δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που
πιστεύουν κι έχουν την εμπιστοσύνη τους σε
σένα, σώσε το λαό σου κι ευλόγησε τα
παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία σου·
αγίασε εκείνους που αγαπούν την καλή
κατάσταση κι εμφάνιση του οίκου σου. Εσύ
με τη θεϊκή σου δύναμη να τους
ανταποδώσης
δόξα
και
να
μην
εγκαταλείψης εμάς, που ελπίζομε σε σένα.
Δώρησε ειρήνη στον κόσμο σου, στις
Εκκλησίες σου, στους ιερείς, στο στρατό και
σ όλο το λαό σου, γιατί κάθε καλό χάρισμα
και κάθε τέλειο δώρο είναι από τον ουρανό
και κατεβαίνει από σένα τον Πατέρα των
φώτων· γι αυτό και σε δοξάζομε, και σε
ευχαριστούμε και σε προσκυνούμε, τον
Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα,
τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους
αιώνες.

και εις τους αιώνας των αιώνων.
Κυρίου Χορός: Αμήν. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του
Κυρίου από τώρα και πάντοτε.
ευλογημένον από του νυν και έως του

Χορός:

Αμήν.

αιώνος.

Είη

το

όνομα

10 πρακτικές συμβουλές
για να μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους
1. Σκεφτείτε ότι στο κάτω-κάτω της γραφής δε ζημιωθήκατε και τόσο σοβαρά.
2. Λογαριάστε όλα τα καλά που σας έχουν γίνει ακόμα κι από το πρόσωπο που σας έβλαψε.
3. Απαριθμήστε τα ελέη και τις ευλογίες που απολαμβάνετε από μέρους του Θεού που δεν αξίζατε.
4. Ευχαριστείτε το Θεό για τη συγχώρεση που Εκείνος έχει προσφέρει σε σας.
5. Προσευχηθείτε για εκείνον που σας φέρθηκε άσχημα.
6. Αναζητήστε μια ευκαιρία να βοηθήσετε τ πρόσωπο που σας έβλαψε.
7. Προσπαθήστε να τον αιφνιδιάσετε με μια καλή πράξη ή να του δείξετε την καλή σας διάθεση.
8. Όταν θυμηθείτε την κακή ενέργεια που έγινε σε βάρος σας να την αντιπαρατάξετε με μια καλή σκέψη ή
πράξη.
9. Αν το κακό που σας έγινε είναι ιδιαίτερα μεγάλο, προσπαθήστε να το ξεχάσετε σκεπτόμενοι άλλα ευχάριστα
πράγματα, προτού κοιμηθείτε το βράδυ.
10. Επαναλάβετε αργά και προσεκτικά τη φράση της προσευχής του Κυρίου: «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτας ημών!»
Πηγή: otheosagapiesti.blogspot.com
Άγιος Αυγουστίνος, Αγάπη για το πρόσωπο:

«Φαντασθείτε ότι μια ηλιόλουστη μέρα κάνετε περίπατο στο δάσος. Και να, μπροστά σας
βλέπετε ένα κούτσουρο· έναν κορμό δέντρου. Αυθόρμητα σας έρχεται η σκέψη: «Αχ! να το είχα
για το τζάκι μου! Κάνει για τη φωτιά!» Με τα λόγια αυτά δείχνετε ότι η μόνη αξία που του
προσδίδετε είναι ότι κατάλληλο είναι μόνο για τη φωτιά. Όμως, ένας καλός και άξιος τεχνίτης,
βλέποντάς το, κούτσουρο ακατέργαστο, θα έκανε μια πολύ διαφορετική σκέψη. Θα σκεπτόταν τι
θα μπορούσε να φτιάξει με ένα τέτοιο ξύλο απελέκητο! Γραφείο; Βιβλιοθήκη; Έπιπλο σκαλιστό
κομψοτέχνημα; Σημασία δεν έχει τι είναι το κούτσουρο αυτή τη στιγμή ούτε σε τι κατάσταση
βρίσκεται τώρα. Σημασία έχει το τι θα μπορούσε να γίνει!
Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο μάτι, βλέπει και ο Θεός τον αμαρτωλό, τον άνθρωπο – ξύλο απελέκητο. Ο Χριστός
είναι ο μεγάλος τεχνίτης! Στο Ευαγγέλιο λέει: «Γιατρό χρειάζονται όχι οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι». Με άλλα λόγια ο
Χριστός δεν μας βλέπει σαν κούτσουρα, ξύλα για φωτιά, αλλά σαν υλικό πολύτιμο στα χέρια Του για το οικοδόμημά
Του!
Έτσι πρέπει να βλέπουμε και εμείς τους εχθρούς μας, εκείνους που μας πληγώνουν με τα λόγια τους, εκείνους
που μας συκοφαντούν, εκείνους που μας κατατρέχουν. Γιατί όσο κι αν με τα έργα τους χύνουν μέσα στις ψυχές μας το
δηλητήριο της κακίας τους, δεν παύουν να είναι δημιουργήματα του Θεού· πολύτιμο υλικό στα χέρια του Δημιουργού
για το χτίσιμο της Βασιλείας Του. Γι’ αυτό σας συμβουλεύω στην προσευχή σας να λέτε: «Κύριε, λυπήσου τον.
Συγχώρεσέ τον. Φύτεψε μέσα του τον φόβο Σου». Και να μην το ξεχνάτε ποτέ. Τον άλλο έχουμε χρέος να τον αγαπάμε
όχι γι’ αυτό που είναι αυτή την στιγμή, γεμάτος πάθη και κακία, αλλά για το τι μπορεί να γίνει με τον δικό του αγώνα
και με τη βοήθεια του Θεού: αληθινό στολίδι της Βασιλείας Του!»

