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συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Τα πιο αναγκαία υλικά για
την τέλεση ενός μνημόσυνου
είναι: Η προσφορά άρτου
(το πρόσφορον), ο οίνος, το
Θυμίαμα, το έλαιον (λάδι),
το κερί και τα κόλλυβα. Τα
κόλλυβα είναι στάρι βρασμένο με διάφορα άλλα στοιχεία.
Σχετικός είναι και ο θεολογικός συμβολισμός των κολλύβων που προστίθενται σε
κάθε μνημόσυνο. Το σιτάρι
συμβολίζει την ταφή, την
ανάσταση και τη ζωή του ανθρώπου, πέρα από τον τάφο
καθώς πέφτοντας στη γη
σαπίζει και «πεθαίνει». Απ’
αυτόν το «θάνατό» του όμως
βλασταίνει μια νέα ζωή. Κόλλυβα συνεπώς παραθέτουμε
για όλους, μικρούς και μεγάλους. Το σιτάρι είναι το σύμβολο της Αναστάσεως. Την
εικόνα του την χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος, για να
υποδηλώσει την ανάσταση.
Γι’ αυτό και το χρησιμοποιούμε κι εμείς. Έπειτα όλοι
οι χριστιανοί που μετέχουν
στο μνημόσυνο δοκιμάζουν
από το στάρι και εύχονται
για την ανάπαυση της ψυχής
του κεκοιμημένου. Όλα αυτά
εντάσσονται στα πλαίσια
των λειτουργικών πένθιμων

εκδηλώσεων και των νεκρικών ορθοδόξων εθίμων του
λαού μας. Τα κόλλυβα καθιερώθηκαν από τον 4ον αιώνα. Τα έτρωγαν οι χριστιανοί
και εύχονταν «Μακάρια η
μνήμη αυτού». Και σήμερα
ευχόμαστε «ο Θεός να τον
συγχωρέσει». Η υπόθεση του
μνημόσυνου δεν είναι μόνον
υπόθεση ανθρώπων, αλλά
κυρίως τού Χριστού. Από εκεί
θα ζητήσουμε βοήθεια και
αυτή τη βοήθεια μπορεί να
την προσφέρει μόνον η Θεία
Λειτουργία.
«Αντί μνημοσύνου»
Υπάρχουν μερικοί πού αντί
μνημοσύνου κάνουν κάποια
δωρεά εις μνήμην του αποθανόντος «αντί μνημοσύνου».
Άλλο όμως το μνημόσυνο
και άλλο η ελεημοσύνη, πού
μπορεί να κάνη κάποιος. Τίποτε, καμιά ελεημοσύνη δεν
μπορεί να αντικαταστήσει τη
Θεία Λειτουργία, όπου προσφέρεται «ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ,
ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου». Γι’ αυτό προσφέρουμε
στην Εκκλησία το πρόσφορο
και το νάμα, πού μεταβάλλονται σε Σώμα και Αίμα
Χριστού. Από αυτό το πρόσφορο θα βγει και ή μερίδα

τού κεκοιμημένου, πού τοποθετείται πάνω στο Δισκάριο,
δίπλα στις μερίδες των αγίων
και των Δικαίων τής Εκκλησίας. Εκεί βρίσκεται και όλη
ή Εκκλησία, ή Στρατευομένη
και ή Θριαμβεύουσα. «Είναι
μεγάλη τιμή», τονίζει ο Ιερός
Χρυσόστομος, «να αναφερθεί
και το όνομα τού δικού μας
εκεί πού βρίσκεται ο Χριστός
και ολόκληρη ή Εκκλησία. Διότι πρόσεχε. Αναγγέλλεται
τότε το φρικτό Μυστήριο, ότι
ο Θεός έδωσε τον Εαυτό του
για τη σωτηρία τής οικουμένης...» Τα μνημόσυνα, λοιπόν,
συνδέονται αναπόσπαστα με
τη Θ. Λειτουργία και πρέπει
σε συνδυασμό με αυτήν να
τελούνται. Το «αντί μνημόσυνου» που καμιά φορά γράφεται δεν είναι σωστό. Το μνημόσυνο δεν αντικαθίσταται.
Μπορείς να δώσεις μια δωρεά
σε ένα ίδρυμα ή σε κάποιον
φτωχό, όχι όμως αντικαθιστώντας την προσευχή με αυτήν, αλλά συμπληρώνοντάς
την. Τα μνημόσυνα συνοδεύονται από κόλλυβα.
Επομένως η μεγαλύτερη
και η σπουδαιότερη βοήθεια
πού μπορεί να δοθεί σε έναν
πού έχει αναχωρήσει από
τη ζωή αυτή, είναι αυτή που

προσφέρεται με την μνημόνευση τού ονόματός του στη
Θεία Λειτουργία. Αυτό πού
δεν μπορούν να το κάνουν
τα αγαθά που δίνονται στους
φτωχούς, αυτό μπορεί να το
κάνει η προσευχή ενός δικαίου. Πόσο περισσότερο η Θεία
Λειτουργία!
Ωφελούν τα μνημόσυνα;
Κοινή είναι η μαρτυρία των
Πατέρων της Εκκλησίας αλλά
και της ιδίας της Εκκλησίας
από την πείρα των λειτουργών της ότι μεγάλη είναι η
ωφέλεια που προκύπτει από
αυτά. Ας δούμε όμως τι λένε
οι μεγάλοι Πατέρες για την
ωφέλεια πού προέρχεται από
τα μνημόσυνα. Αναφέρει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι «ό Θεός
θέλει πολύ να ευεργετούμεθα όλοι από όλους και ζώντες
και μετά Θάνατον». Μεγάλη
σημασία δίνει ο ιερός Χρυσόστομος στην προσφορά
της αναίμακτης Θυσίας, που
γίνεται υπέρ των κεκοιμημένων. Αναφέρει σχετικά: «Δεν
γίνονται άσκοπα οι προσφορές
για τούς απελθόντες, ούτε οι
ελεημοσύνες. Όλα αυτά έχει
προστάξει το Άγιο Πνεύμα,
διότι θέλει να ωφελούμαστε
ό ένας από τον άλλον. Ωφε-

λείται εκείνος από εσένα και
εσύ από εκείνον... Να μην
αμφιβάλλεις ότι ό νεκρός θα
κερδίσει κάποια ωφέλεια...».
Ο Συμεών Θεσσαλονίκης
ακολουθώντας την αποστολική παράδοση γράφει: «Κανένα άλλο δεν είναι τόσον
ωφέλίμον εις τον κεκοιμημενον, μήτε τόσης ευφροσύνης αίτιον και φωτισμού και
ενώσεως προς τον Θεόν, καθώς αυτό, διότι αυτό το ίδιον
Αίμα τού Κυρίου είναι εκείνο
το οποίον χύνεται υπέρ ημών
των αχρείων εις αυτήν την
θυσίαν, και αυτό το ίδιον θείον Σώμα είναι εκείνο το οποίον θυσιάζεται επάνω εις το
άγιον θυσιαστήριον». Ο άγιος
Γρηγόριος Νύσσης «επωφελές καί θεάρεστον» χαρακτηρίζει το να μνημονεύεται κάποιος την ώρα τής τελέσεως
τής θείας Λειτουργίας. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων
χαρακτηρίζει «μεγίστην την
όνησιν», πάρα πολύ μεγάλη
την ωφέλεια που προέρχεται
από την προσευχή αυτή. Και
ο άγιος Αθανάσιος αναφωνεί: «Και αν ακόμη στον αέρα
πεθανει ο ευσεβής, μη διστάσεις να προσφέρεις γι’ αυτόν
λάδι και κερί. Διότι αυτή την
προσφορά την δέχεται ο Θεός

και ανταποδίδει την ωφέλεια».
Ποιους
ωφελούν
και
ποιους δεν ωφελούν;
Ωφελούν: Όταν γίνονται
με πίστη και ευσέβεια. Όταν
οι νεκροί είναι δεκτικοί του
Θείου ελέους. Όταν η πλήρωσης των δεήσεων δεν αντιβαίνει στην Θεία δικαιοσύνη
και αγαθότητα.
Δεν ωφελούν: Όταν ο άνθρωπος απωθεί τη Θεία χάρη
και γίνεται σατανικός και
αμετανόητος. Για εκείνον πού
έφυγε τελείως αμετανόητος
δεν υπάρχει κάποια μεγάλη
ωφελεία από τα μνημόσυνα.
Το ότι όμως και εκείνος μπορεί να βρει κάποια αναψυχή
είναι ομολογημένο αυτό από
τούς Πατέρες της Εκκλησίας.
Τι γίνεται όμως με το «Ἐν
τῷ Ἅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια»;.
Οι νεκροί μας έχουν στη διάρκεια της μέσης καταστάσεως
το άτρεπτον. Αυτό σημαίνει
ότι δεν μπορούν να αλλάξουν
θέση. Εκεί που έχουν έστω
προσωρινά τοποθετηθεί μέχρι της Β’ Παρουσίας εκεί και
παραμένουν. Αυτό βέβαια
σημαίνει πως δεν έχουν καμία αξία ούτε οι προσευχές
ούτε τα μνημόσυνα ούτε οι
ελεημοσύνες ούτε οτιδήποτε
άλλο προσφέρουμε εμείς οι

ζώντες υπέρ των κεκοιμημένων; Ας πλησιάσουμε όμως
και αυτό το θέμα από πιο κοντά.
Κατ’ αρχήν είναι αλήθεια
ότι «ἐν τῷ Ἅδη οὐκ ἔστι μετάνοια». Δηλ. ο καθένας
κρίνεται όπως θα φύγει από
τον κόσμο αυτόν. Και η τακτοποίησή του στη μέση κατάσταση γίνεται με βάση
τη ζωή του και τα έργα του,
την πίστη του και την ηθική
του. Ποιος μπορεί να είναι
βέβαιος πώς κρίνει ο Θεός.
Παρά ταύτα ποιος μπορεί
από εμάς να είναι βέβαιος
για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρέθηκε,
όταν απέθνησκε κάποιος
αδελφός μας; Ποιος μπορεί
με απόλυτη βεβαιότητα να
πει ότι ο τάδε προορίζεται
για την κόλαση; Και έπειτα ποιος γνωρίζει πώς σκέφτεται και πώς αποφασίζει
ο Θεός. Τα φαινόμενα απατούν. Πολλές φορές άνθρωποι που εμείς καταδικάσαμε
φαίνεται να τους δικαίωσε ο
Θεός, και αντίστροφα. Εμείς
προσευχόμαστε υπέρ αυτών
και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει.
Δεν θα του Του πούμε εμείς
ούτε θα προδικάσουμε εμείς
τη δική Του κρίση. Γι’ αυτό

και προσφέρουμε για τους
νεκρούς μας Λειτουργίες, δεήσεις, ελεημοσύνες και άλλα
θεοφιλή έργα, με τα οποία πιστεύουμε ότι παρέχεται στους
ευσεβείς που απέθαναν «δέησις και ωφέλεια» δηλ. κάποια
ευπρόσδεκτη υπηρεσία, και
«ἄνεσις καί ἀναψυχή παρά
Θεοῦ τῶν κατεχομένων αὐτούς
ἀνιαρῶν» (Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως 1642). Και όλα
αυτά χάρις εις την αγαθότητα
του Θεού και όχι εξαιτίας των
δικών μας αξιομισθιών και
αρετών ή για την ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης.
Μνημόσυνα δεν τελούνται
1. Από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του
Θωμά.
2. Κατά τις Δεσποτικές και
Θεομητορικές Εορτές: Περιτομής του Κυρίου, Θεοφανείων,
Υπαπαντής,
Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, Μεσοπεντηκοστής, Αναλήψεως, Πεντηκοστής, Αγίου Πνεύματος, Μεταμορφώσεως, Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, Γενεσίου της Θεοτόκου, Τιμίου Σταυρού, Εισοδίων της Θεοτόκου, Χριστουγέννων.
3. Την ημέρα που πανηγυρίζει ο Ναός.

Êüëëõâá

• óéôÜñé (óõíÞèùò ìáëáêü)
• öñõãáíéÜ ôñéììÝíç (êáé
êáâïõñäéóìÝíç áí èÝëïõìå)
• óôáößäåò îáíèÝò, óôáößäåò ìáýñåò
• êáñýäé, áìýãäáëï & öïõíôïýêé
ôñéììÝíï
• óïõóÜìé öõóéêü (êüêêéíï)
êáâïõñäéóìÝíï êáé êïðáíéóìÝíï
• æÜ÷áñç Ü÷íç (Þ êáé ÷ïíäñÞ, åî
çìéóåßáò)
• êáíÝëëá êáé ãáñýöáëëï óêüíç
• ñüäé (ðñïáéñåôéêþò)
• ëßãï áëÜôé (ãéá ôï âñÜóéìï)

Êáèáñßæïõìå ôï óéôÜñé êáëÜ.
Áðïâñáäýò ôï ðëÝíïõìå êáé ôï
âÜæïõìå óôç öùôéÜ ìå êñýï íåñü
êáé ëßãï áëÜôé. Ôï âñÜæïõìå 10
ëåðôÜ êáé ìåôÜ ôï êáôåâÜæïõìå áðü
ôç öùôéÜ. Ôï óêåðÜæïõìå ìå ôï
êáðÜêé êáé ýóôåñá ôõëßãïõìå üëï ôï
óêåýïò ìå ìéá êïõâÝñôá êáëÜ êáé ôï
ôïðïèåôïýìå óå èåñìü ìÝñïò (äßðëá
óå óüìðá Þ óôüöá, êáëïñéöÝñ ê.ëð.).
Ôï êáëïêáßñé áðëþò ôï ôõëßãïõìå
êáëÜ.
Ôï ðñùß ôï óïõñþíïõìå êáé ôï
óôåãíþíïõìå óå ðåôóÝôá Þ óå ÷áñôß
êïõæßíáò. ÐñÝðåé íá óôåãíþóåé êáëÜ
êáé íá ìçí Ý÷åé êáèüëïõ õãñáóßá
ãéá íá ìçí ëáóðþíåé. Áíáêáôåýïõìå
ôçí ìéóÞ öñõãáíéÜ ìå ôá õðüëïéðá
äéÜöïñá õëéêÜ ôçò áñåóêåßáò ìáò êáé
ñß÷íïõìå áðü åðÜíù ôçí õðüëïéðç
öñõãáíéÜ ðáôþíôáò áñêåôÜ ìå
÷áñôß êïõæßíáò ãéá íá äþóïõìå
ïìïéüìïñöï ó÷Þìá. ÔÝëïò ñß÷íïõìå
ôçí æÜ÷áñç Ü÷íç ìå á÷íïñß÷ôç Þ
ìå óïõñùôÞñé ôïõ ôóáãéïý þóôå
íá êáëõöèåß êáëÜ ôï óéôÜñé ìáò.

Óôï êÝíôñï ôçò ðéáôÝëáò ìáò
ó÷çìáôßæïõìå ìå óôáößäåò îáíèÝò
Þ ìáýñåò ôï óÞìá ôïõ óôáõñïý.
ÐåñéìåôñéêÜ óôïëßæïõìå ôçí ðéáôÝëá
ìáò ìå êáâïõñäéóìÝíá áìýãäáëá Þ
óïêïëáôÝíéåò åëßôóåò.
Óçìåéþóåéò
• Ìðïñïýìå íá âñÜóïõìå ôï
óéôÜñé êáé óôç ÷ýôñá ôá÷ýôçôïò.
Óôç óõíÝ÷åéá ôï óïõñþíïõìå, ôï
óôåãíþíïõìå êáé áêïëïõèïýìå ôç
ãíùóôÞ äéáäéêáóßá.
• ÅÜí ï ÷ñüíïò ìáò åßíáé áñêåôÜ
ðåñéïñéóìÝíïò ìðïñïýìå íá
âñÜóïõìå óéôÜñé êáé íá ôï
ìïéñÜóïõìå óå ìéêñÝò “äüóåéò” (1
öëõôæÜíé ôïõ ôóáãéïý åðáñêåß ãéá
ìéá ìÝôñéá ðéáôÝëá). Ôï ôïðïèåôïýìå
óå óáêêïõëÜêéá êáé ôï öõëÜìå
óôçí êáôÜøõîç ôïõ øõãåßïõ Þ óå
êáôáøýêôç ãéá üóï ÷ñüíï èÝëïõìå.
´Ïôáí ÷ñåéáóôïýìå, áðïøý÷ïõìå
áðïâñáäýò êáé ôï ðáñáóêåõÜæïõìå.
• Áðïöåýãïõìå ôá êïõöÝôá êáé ôá
“óôñáò” óôïëßäéá. Ç ðïóüôçôá ôùí
õëéêþí (ðÝñá áðü ôï óéôÜñé) ðïõ
èá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå êáé ç ìåôáîý
ôïõò áíáëïãßá, åîáñôÜôáé áðü ôéò
ðñïôéìÞóåéò ìáò Þ êáé ôéò óõíÞèåéÝò
ìáò· ðÜíôùò ôá õëéêÜ ðïõ íïóôéìßæïõí
ôá êüëëõâá åßíáé áíáìöéâüëùò ôá
êáñýäéá êáé ôï óïõóÜìé, ãé’ áõôü
ðñÝðåé íá “õðåñôåñïýí” óå ó÷Ýóç
ìå ôá õðüëïéðá õëéêÜ. Åðßóçò óå
“ðáíçãõñéêü” êüëëõâï -äçëáäÞ
êüëëõâï ðñïò ôéìÞ êáé ìíÞìç
áãßïõ- ìðïñïýìå íá ðñïóèÝóïõìå
(ìå ìÝôñï ðÜíôïôå) êáé êüíôéôá Þ
äéáöüñïõò Üëëïõò áðïîçñáìÝíïõò
êáé æá÷áñùìÝíïõò “åîùôéêïýò”
êáñðïýò óå ìéêñÜ-ìéêñÜ êïììÜôéá.

