Ποιϊ εύναι η σημασύα των μνημοσύνων;
Η Εκκληςύα μασ διδϊςκει ότι ο ϊνθρωποσ εδημιουργόθηκε με
ιδιαύτερη δημιουργικό πρϊξι του Θεού από ςώμα και ψυχό ( Γϋνεςισ
Β 7), με την δυνατότητα να μη αποθϊνη εισ τον αιώνα, εφ’ όςον θα
τηρούςε την εντολό του Θεού. Δηλαδό εφ’όςον θα όθελε να μϋνη
κοντϊ ςτον Θεόν, που εύναι η πηγό τησ ζωόσ (Γϋνεςισ Γ 16-17). Ο
ϊνθρωποσ, δυςτυχώσ, παραπλανηθεύσ από τον αρχϋκακον όφιν, τον
Σατανϊν, παρϋβη την εντολό του Θεού, εξεδιώχθη του παραδεύςου,
ευρϋθηκε ςτα αγκϊθια και τα τριβόλια τησ ζωόσ, ςτην θλύψι, ςτον
πόνο και ςτα δϊκρυα, ωδηγόθηκε ςτη φθορϊ και ςτον θϊνατον του
ςώματοσ, « ύνα μη το κακόν αθϊνατον γϋνηται». Όμωσ εδόθη εισ τουσ
Πρωτοπλϊςτουσ

η

πρώτη

καλό

εύδηςισ,

το

λεγόμενον

Πρωτευαγγϋλιον· Ότι δηλαδό από την Εύα θα γεννηθό εκεύνοσ που
θα ςυντρύψη το κεφϊλι του όφεωσ (του Σατανϊ) (Γϋνεςισ Γ 15).
Έτςι, «ότε όλθε το πλόρωμα του χρόνου» (Γαλϊτασ Δ΄ 4), εγεννόθη
εκ τησ Παρθϋνου Μαρύασ ο Σωτόρ και Λυτρωτόσ του κόςμου, ο
Θεϊνθρωποσ Ιηςούσ Χριςτόσ. Με την Σϊρκωςύ Του προςϋλαβε τον
ϊνθρωπο ( ανθρώπινη φύςιν: ψυχό και ςώμα ) και αφού τον
απϊλλαξε από την κυριαρχύα του Σατανϊ, τον καθϊριςε και τον
αγύαςε ςτον Σταυρό· Δια τησ Αναςτϊςεώσ του τον ανϋςτηςε και δια
τησ Αναλόψεώσ του τον οδόγηςε και πϊλιν ςτα δεξιϊ του Θεού και
Πατρόσ .
Αυτϊ όλα πραγματοποιούνται ϋκτοτε ςτον κϊθε ϊνθρωπο που
γεννιϋται και αςπϊζεται την χριςτιανικό πύςτι, βαπτύζεται ( Μϊρκου
ΙΣΤ 16, Ματθαύου ΚΗ 18-20), μυρώνεται και ζει ωσ ζωντανό μϋλόσ
τησ Εκκληςύασ μασ. Κεφαλό τησ Εκκληςύασ μασ όμωσ εύναι ο
Θεϊνθρωποσ Ιηςούσ, μϋλη τησ δε εύναι πϊντεσ οι βαπτιςμϋνοι καύ

μυρωμϋνοι χριςτιανού, ζώντεσ και κεκοιμημϋνοι. Και όπωσ οι ζώντεσ
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προςευχόμεθα και δια τουσ κεκοιμημϋνουσ προςφιλεύσ μασ. Το ύδιο
κϊνουν και οι κεκεοιμημϋνοι (οι ϊγιοι) για μασ. Διϊβαςε και την
παραβολόν του ϊφρονοσ πλουςύου (Λουκϊ ΙΣΤ 19-31). Εύναι ςχετικό
και πολύ διδακτικό. Αυτό εύναι η ςημαςύα των Μνημοςύνων· Εύναι
προςευχϋσ ημών των ζώντων δια τουσ κεκοιμημϋνουσ προςφιλεύσ
μασ, προσ τουσ οπούουσ ϋχουν κϊποια ωφϋλεια . Πούαν, ο Θεόσ
γνωρύζει. Ο ϊγιοσ Ιωϊννησ ο Χρυςόςτομοσ λϋγει · «Μη αμφιβϊλλεισ
ότι ο αποθανών θα λϊβη κϊτι καλό από τισ προςευχϋσ που κϊνεισ
εςύ».
Πότε και πού γύνονται τα μνημόσυνα
Τα μνημόςυνα μπορεύ να γύνωνται παντού και πϊντοτε, κυρύωσ
κατϊ την τϋλεςι τησ Θεύασ λειτουργύασ. Η Εκκληςύα μασ ϋχει όλα τα
Σϊββατα αφιερώςει για προςευχϋσ υπϋρ των κεκοιμημϋνων. Όμωσ
δύο Σϊββατα, το Σϊββατο προ των Απόκρεω και το Σϊββατο πρό τησ
Πεντηκοςτόσ εύναι τα δύο κύρια Ψυχοςϊββατα. Και το μεν Σϊββατο
προ των Απόκρεω, διϊ να
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κεκοιμημϋνουσ προςφιλεύσ μασ, ώςτε να δικαιωθούν και αυτού κατϊ
την δευτϋραν παρουςύαν του Κυρύου και να τουσ κατατϊξη ο Θεόσ
ςτα δεξιϊ Του μετϊ των αγύων του, το δε πρό τησ Πεντηκοςτόσ, ύνα
το Πανϊγιο Πνεύμα καθαρύςη και αγιϊςη και τουσ κεκοιμημϋνουσ
προςφιλεύσ μασ.
Κυρύωσ τα μνημόςυνα γύνονται εντόσ των ιερών Ναών με την
τϋλεςι τησ Θεύασ Λειτουργύασ, κατϊ τόν οπούαν εισ την Προςκομιδό
τύθεται ςτό Διςκϊριον ο «Αμνόσ», ο Σωτόρασ μασ Κύριοσ Ιηςούσ

Χριςτόσ, η Θεοτόκοσ, οι Άγγελοι και πϊντεσ οι ϊγιοι και οι
κεκοιμημϋνοι προςφιλεύσ μασ, που τουσ μνημονεύει ο ιερϋασ, αλλϊ
και εμεύσ οι ζώντεσ. Στην αγύα Προςκομιδό δηλαδό εύναι ολοκληρη η
Εκκληςύα, ζώντεσ ( οι αγωνιζόμενοι) και κεκοιμημϋνοι ( η
θριαμβεύουςα Εκκληςύα).
Βεβαύωσ τελούνται επιμνημόςυνεσ δεόςεισ ( Τριςϊγια) και επύ
του τϊφου των προςφιλών μασ , γιατύ ϋτςι αιςθανόμεθα ζωηροτϋραν
την ανϊμνηςι τησ παρουςύασ των και οι προςευχϋσ μασ εύναι
περιςςότερον θερμϋσ (ςαν τα δϊκρυϊ μασ) και κατανυκτικϋσ. Όμωσ
όπου να εύμεθα μπορούμε και πρϋπει να προςευχόμεθα «Εν παντύ
καιρώ και τόπω».
Με τη θεύα κοινωνύα αναπαύονται οι ψυχϋς;
Βεβαύωσ ΝΑΙ. Διότι, ωσ παραπϊνω εςημειώθη, προςφϋρεται υπϋρ
αυτών η θεύα Ευχαριςτύα. Αλλϊ η ςυμμετοχό των πενθούντων ςτην
θεύα κοινωνύα κατϊ την τϋλεςι των μνημοςύνων ευχαριςτεύ τισ
ψυχϋσ, κυρύωσ διότι ϋτςι δεύχνεται ότι ϋχει όδη γύνη πραγματικότητα
γι' αυτούσ, τουσ πενθούντασ δηλαδό, ό,τι ο ϊφρονασ πλούςιοσ
παρεκϊλεςε τόν Αβραϊμ για τα αδϋλφια του. Να ςτεύλη δηλαδό τον
Λϊζαρον να ειπό ςτα αδϋλφια του να μετανοόςουν, για να μη πϊνε
καύ αυτϊ ςτην κόλαςι. Η ιδικό μασ χριαςτιανικό ζωό, η ζωό ςύμφωνα
με το θϋλημα του Θεού, αςφαλώσ ευχαριςτεύ τουσ κεκοιμημϋνουσ
προςφιλεύσ μασ, αλλϊ κϊνει και τισ προςευχϋσ μασ να ειςακούωνται
από τον Θεόν καλύτερα, γιατύ ενώ «αμαρτωλών ο Θεόσ ουκ ακούει»,
«πολύ ιςχύει δϋηςισ δικαύου ενεργουμϋνη» ( Ιακώβου Ε΄ 16).
Οι ψυχϋς βλϋπουν ;

Βεβαύωσ ΝΑΙ .Έχομε τα παραδεύγματα των αγύων μασ, οι οπούοι
προςτρϋχουν εισ βοόθειϊ μασ , αλλϊ και του ϊφρονοσ πλουςύου που
ευρύςκεται ςτην κόλαςι και βλϋπει τον Αβραϊμ και ςτούσ κόλπουσ
του τον Λϊζαρον, αλλϊ θυμϊται και τούσ αδελφούσ του ςτόν γη και
εκφρϊζει την επιθυμύα να μετανοόςουν και νϊ ςωθούν ( Λουκϊ ΙΣΤ΄
19-31).
Γιατύ ανϊβουμε το καντόλι στό σπύτι μας ;
Ο Τριαδικόσ Θεόσ ημών ονομϊζεται Τριςόλιοσ Θεότησ. Έτςι ς΄ϋνα
τροπϊριο τησ Κυριακόσ τησ Πεντηκοςτόσ λϋγεται · «Φώσ ο Πατόρ ,
Φώσ ο Υιόσ , Φώσ καύ τό Άγιον Πνεύμα...» Γι' αυτό και ο Θεόσ το φώσ
την πρώτη ημϋρα τησ δημιουργύασ εδημιούργηςε· Γι' αυτό το φώσ
του Χριςτού θϋλει η Εκκληςύα μασ να φωτύζη παντού· Γι' αυτό την
εορτό τησ φανερώςεωσ τησ Αγύασ Τριϊδοσ (6ην Ιανουαρύου) ονομϊζει
εορτό των Φώτων. Υιόσ φωτόσ θϋλει να εύναι ο κϊθε πιςτόσ·
Λαμπϊδα αναμμϋνη δύνουμε ςτον νεοφώτιςτο. Φώτα –πολύφωτα
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πολυκϊντηλα ανϊβουμε ςτισ εικόνεσ του τϋμπλου και τα ϊλλα
προςκυνητϊρια . Ακούμητη καντόλα καύει ςτην αγύα Τρϊπεζα. Γι'
αυτό ανϊβουμε καντόλι και ςτο εικονοςτϊςι του ςπιτιού μασ. Εύναι
τούτο μια μικρό καθημερινό θυςύα και προςφορϊ ςτον Θεόν και
ςτουσ αγύουσ μασ. Εύναι εκφραςτικόν ότι το ςπύτι μασ και οι
κατοικούντεσ ς΄ αυτό εύναι ϊνθρωποι του φωτόσ και ανϊλογα,
φωτεινϊ εύναι τα ϋργα τουσ.
Τϋλοσ με το ϊναμα του καντηλιού φανερώνουμε ότι θϋλουμε να
ζούμε με το φώσ, μϋςα ςτο φώσ του Θεού και όχι ςτο «ςκότοσ το

εξώτερον» ( Ματθαύου ΚΕ΄ 30 ), «το ητοιμαςμϋνον τω διαβόλω και
τοισ αγγϋλοισ αυτού» (Ματθαύου ΚΕ΄ 41).

