Πότε προςφέρουμε πρόςφορο και πότε κόλλυβα ςαν
μνημόςυνο;
Το πρόςφορο προςφϋρουν οι Χριςτιανού δια την τϋλεςιν τησ
θεύασ Λειτουργύασ. Εύναι η αντιπροςφορϊ μασ ςτον Κύριον, για τισ
δικϋσ του πολλϋσ και ιδιαύτερεσ δωρεϋσ. Μϊλιςτα η εκ ςύτου
προςφορϊ μασ ϋχει και αυτόν τον ςυμβολιςμό· Όπωσ οι κόκκοι του
ςύτου αλϋςθηκαν και ϋγιναν όλοι μαζύ αλεύρι, με το οπούον ϋπειτα
εζυμώθηκε η προςφορϊ, ϋτςι και ϋνασ - ϋνασ όλοι εμεύσ οι Χριςτιανού
ςυγκεντρωμϋνοι κατϊ την θεύαν Λειτουργύαν, κοινωνούντεσ του
Σώματοσ και Αύματοσ του Χριςτού γινώμεθα ϋνα μαζύ του. Κανονικϊ
κϊθε φορϊ που εκκληςιαζόμαςτε, πϊμε και την προςφορϊ μασ, την
οπούαν καλόν εύναι να κϊνουμε εμεύσ μόνοι μασ, ςτο ςπύτι μασ με
ανϊλογη προετοιμαςύα και προςευχϋσ, ανεξϊρτητα αν θα κϊνησ ό όχι
μνημόςυνο. Κατϊ την θεύαν Λειτουργύαν εύναι παρούςα ολόκληρη η
Εκκληςύα.
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περιλειπόμενοι) και η θριαμβεύουςα (οι κεκοιμημϋνοι). Γι' αυτό με
την λειτουργιϊ μασ δύνουμε να διαβαςθούν ονόματα ζώντων και
κεκοιμημϋνων.
Στα Μνημόςυνα (τρύμερα, εννιϊμερα, ςαρϊντα, χρόνια, τρύχρονα
κ.λ.π.) πϊμε την προςφορϊ μασ, για να τελεςθό η θεύα Λειτουργύα και
να μνημονευθό το όνομα του πεθαμϋνου μασ, αλλϊ κϊνουμε και
κόλλυβα με ςιτϊρι, δια να μασ υπενθυμύζωνται οι λόγοι του Κυρύου·
"Εϊν μη ο κόκκοσ του ςύτου πεςών εισ την γην αποθϊνη, αυτόσ μόνοσ
μϋνει· Εϊν δε αποθϊνη, πολύν καρπόν φϋρει" (Ιωϊννου ΙΒ 24).
Διϊβαςε και το χωρύον Α Κορινθύουσ ΙΕ 35-58.

Συγχρόνωσ όμωσ η προςφορϊ των κολλύβων κατϊ τα μνημόςυνα
εύναι ϋκφραςισ αγϊπησ και προςφορϊσ προσ τουσ πτωχούσ υπϋρ
αναπαύςεωσ των κεκοιμημϋνων, αςχϋτωσ αν ςόμερα λύγοι τα τρώμε.
Θυμϊμαι, όταν όμουνα παιδύ, τα ψυχοςϊββατα μασ πόγαινε ο
Δϊςκαλοσ ςτην Εκκληςύα, μασ ϋβαζε ςτην ςειρϊ και οι γυναύκεσ
περνούςαν και μασ ϋδιναν κόλλυβα

και "τςουρουλϊκια" και

πειναςμϋνα εμεύσ ςυγχωρϊγαμε μϋςα από την ψυχό μασ τουσ
πεθαμϋνουσ.
Αυτό η διδαςκαλύα τησ Εκκληςύασ μασ και η καλό ςυνόθεια
διατηρεύται ςόμερα ςτην Ηλεύα με τισ χρηματικϋσ προςφορϋσ των
ςυγγενών
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Μητροπόλεώσ μασ, προςφορϊσ γευμϊτων εισ τα Γηροκομεύα μασ
κ.λ.π. Διϊβαςε και την Ευαγγελικό περικοπό· Ματθαύου ΚΕ 31-46.

