«Πρόσδεξαι την Πρόθεσιν ταύτην...»

Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον.

Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον.

Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτον,

Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό

την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, που είναι η
και Θεόν Ιησούν Χριστόν, εξαποστείλας σωτήρα τροφή όλου του κόσμου, για να είναι ο σωτήρας και
και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούντα και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογή και να μας
αγιάζοντα ημάς· αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν αγιάζη· εσύ ευλόγησε κι αυτήν εδώ την πρόθεση και
ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστήριό σου. Έτσι
σου θυσιαστήριον· μνημόνευσον, ως αγαθός και καλός που είσαι κι αγαπάς τους ανθρώπους,
φιλάνθρωπος, των προσενεγκόντων και δι ους θυμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα κι
προσήγαγον και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, κι εμάς
εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων. Ότι τους ιερείς φύλαξέ μας από κάθε κρίμα, τώρα που
ηγίασται

και

δεδόξασται

το

πάντιμον

και ιερουργούμε τα θεία σου μυστήρια. Γιατί είναι

μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του αγιασμένο

και

δοξασμένο

το

ολοτίμητο

και

Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις

μεγαλόπρεπο όνομά σου, του Πατέρα και του Υιού

τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους
ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕ Ο ΠΑΠΑ - ΣΑΒΒΑΣ

Ο παπα-Σάββας ο Πνευματικός, ένας άγιος ιερομόναχος στο Άγιο Όρος, όταν έκανε την
προσκομιδή μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα. Όταν ήταν νέος ακόμη, ο Θεός του
αποκάλυψε πόσο πολύ ωφελούνται οι ψυχές όταν τις μνημονεύει ο ιερέας. Ο ίδιος ο
παπα-Σάββας το φανέρωσε μόνο λίγο πριν το θάνατό του, για να απαντήσει σε όσους τον
ρωτούσαν γιατί μνημόνευε καθημερινά τόσα πολλά ονόματα.
«Το 1843, έγραφε, μου έδωσαν πάρα πολλά ονόματα για να κάνω σαρανταλείτουργο.
Τη μέρα που θα τελούσα την τελευταία λειτουργία αποκοιμήθηκα ακουμπώντας στο
αναλόγιο και είδα το εξής όνειρο: Ήμουν φορεμένος την ιερατική στολή και στεκόμουν
μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Βλέπω τότε Άγγελο Κυρίου με μορφή ιερέα να παίρνει το
χαρτί με τα ονόματα από την προσκομιδή και να πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Εκεί,
αφού έβαλε το χαρτί κοντά στον άγιο δίσκο, βουτάει τη λαβίδα στο Αίμα του
Χριστού και σβήνει ένα όνομα. Πάλι βουτάει και σβήνει, μέχρι που τελείωσαν όλα
τα ονόματα και καθάρισε το χαρτί. Αυτό το όνειρο είναι η αιτία που μνημονεύω
τα ονόματα όλων».

Η Διαθήκη μιας Μάνας

- Αγαπημένα μου παιδιά, (και τους αναφέρει έναν έναν, τα παιδιά της, τους γαμπρούς, την νύφη και
όλα τα εγγονάκια, 25 ονόματα). Σας φιλώ και σας αποχαιρετώ. Αυτό το γράμμα θα το ανοίξετε και θα το
διαβάσετε μετά τον θάνατό μου…
Η πρώτη σας δουλειά, μόλις σηκωθήτε το πρωί, είναι να πλυθήτε, να ανάψετε το καντηλάκι σας και
να θυμιάσετε όλο το σπίτι. Κατόπιν θα κάνετε την προσευχή σας, όπως σας την έμαθα από τον
Συνέκδημο. Το ίδιο θα κάμουν -αν θέλουν- και οι άνδρες σας και η νύφη μου και όλα τα εγγονάκια μου.
Κι ύστερα όλοι στις δουλειές σας. Μόνο έτσι θα σκεπάζει και θα ευλογή ο Θεός και την δουλειά και την
οικογένειά σας.
Κάθε Κυριακή πρωί όλοι σας στην Εκκλησία, το ίδιο και κάθε μεγάλη γιορτή. Κάθε βράδυ, μικροίμεγάλοι, πριν από τον ύπνο θα διαβάζετε το Απόδειπνο, τους Χαιρετισμούς, την Καινή Διαθήκη, το
Ψαλτήρι και την «Αμαρτωλών Σωτηρία».
Μην ξεχνάτε και τις νηστείες, να τις κρατάτε όλες, όπως σας τις βαστούσα κι εγώ, από 6 χρονών και
μετά. Όλα αυτά, αγαπημένα μου παιδιά και εγγόνια, όταν θα τα κρατάτε, θα είναι σαν να μου ανάβετε
κάθε μέρα ένα κεράκι. Θα είναι για μένα το καλύτερο καθημερινό μνημόσυνο.Να τηρήτε τα θρησκευτικά
έθιμα της πατρίδας μας και να ακολουθήτε τα ουράνια, γιατί όλα τα εγκόσμια είναι πρόσκαιρα και
μάταια. Τα καλά έργα και τις κρυφές ελεημοσύνες θα τα έχετε στην αιωνιότητα. Όλα τα άλλα σαν όνειρο
θα σβήσουν. Μαζί σας δεν θα πάρετε τίποτε, ούτε πλούτη, ούτε δόξες, ούτε σπίτια. Μόνο τα καλά σας έργα
και την υπομονή.
Να έχετε την ευχή μου και να είστε αγαπημένοι, πρώτα μεταξύ σας ως αδέλφια και ύστερα με τις
οικογένειές σας, αλλά και με τους συγγενείς και με τους γείτονες και με τον κόσμο όλο.
Όσο μπορείτε καλά έργα να κάμετε και από την Εκκλησία να μη λείπετε. Κι αυτούς που θέλουν το κακό
σας, να τους συγχωράτε. Αυτά θα μείνουν κι εδώ κάτω στην γη και στον ουρανό. Όσα χρόνια κι αν
ζήσουμε, θα είναι σαν χθες. Γι’ αυτό έργα καλά και κρυφά. Αδικίες και ψέματα σε κανέναν, ούτε και στον
εχθρό σας. Την Εκκλησία και τον καλό Πνευματικό να μην αφήσετε.
Όλα αυτά θα τα διαβάζετε όλοι σας και μπροστά στα παιδιά σας, κάθε φορά που θα συμπληρώνεται
χρόνος από τον θάνατό μου, μετά από το Τρισάγιο που θα κάνετε. Αυτό θα είναι και το μνημόσυνό μου.
Σας δίνω την ευχή μου, σας φιλώ, σας αποχαιρετώ και καλήν αντάμωση στον Παράδεισο.
Η μάνα σας και η γιαγιά σας.
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