Προσευχή

Προσευχή
Από τα πρώτα πράγματα που θα σου πουν να μάθεις στον στρατό είναι η προσευχή. Πολλοί
δυσκολεύονται να τη μάθουν, επειδή πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν τι λέει, ενώ υπάρχουν
και περιπτώσεις όπου πολλοί έχουν τιμωρηθεί επειδή δεν γνωρίζουν την προσευχή. Είναι
πολύ σχετικό αν μπορεί κάποιος να σε υποχρεώσει να μάθεις μία προσευχή που μπορεί να
μην καταλαβαίνεις τι λέει, είναι ακόμα πολύ συζητήσιμο αν πρέπει να μάθεις την προσευχή
αν είσαι άθεος, αλλόθρησκος ή αλλόδοξος. Πάντως υπάρχουν στρατιώτες που μέχρι το
τέλος της θητείας τους ουδέποτε έμαθαν την προσευχή χωρίς να τιμωρηθούν ποτέ, ενώ
άλλοι την έμαθαν από την πρώτη μέρα.

Παρακάτω είναι το πλήρες κείμενο της εσπερινής προσευχής του στρατού, η οποία λέγεται
κατά την βραδινή αναφορά πριν το σιωπητήριο.

Δέσποτα Παντοκράτωρα, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης,

Πρόσδεξε τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατέπεμψεν το πλήθος του ελέους Σου
επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.

Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς την αληθείαν Σου,
φρούρησον ημάς τη δύναμιν σου, φύλαξε υπό την σκέπην Σου τον στρατόν και άπαν
το ελληνικόν έθνος.

Παράσχου, δε ημίν και την επερχομένην νύχτα ειρηνικήν και αναμάρτητον ως και
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πάσας τας ημέρας της ζωής ημών.

Ταις πρεσβείας της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων,

Αμήν

Κι επειδή πολλοί μπορεί να δυσκολεύονται να τη μάθουν επειδή δεν κατανοούν τι λέει
παρακάτω εμφανίζεται μία σύντομη ελεύθερη μετάφραση της προσευχής (δηλαδή
αποδίδει το πνεύμα και όχι πιστά το κείμενο)
στη δημοτική. Εννοείται όμως ότι αν μάθετε την προσευχή θα πρέπει να τη μάθετε
στην καθαρεύουσα:

Μετάφραση:

Θεέ μας, εσύ που μας αξίωσες να περάσουμε καλά και τη σημερινή ημέρα.

'Άκουσε τις βραδινές μας προσευχές και ελέησε όλους εμάς που προσευχόμαστε σε Σένα.

Προστάτεψε μας με τους Αγιους Σου Αγγέλους, περιχαράκωσέ μας με την αλήθεια Σου,
φρούρησε μας με τη δύναμη Σου, θέσε υπό την προστασία Σου τον στρατό και ολόκληρο το
ελληνικό έθνος.
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Κάνε και τη νύχτα που έρχεται να είναι ειρηνική και αναμάρτητη όπως και όλες τις μέρες
της ζωής μας.

Με τη βοήθεια της Παναγιάς και όλων των Αγίων

Αμήν
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