
Τα κλεκόζσλα θαη ε ωθέιεηά ηοσς 

Μία αξραία θαη ζηαζεξή παξάδνζηο ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη ε δέεζηο γηα 

ηνπο λεθξνύο. Η δηήγεζηο ηνπ Ιεξνύ Δπαγγειίνπ γηα ηελ Θεία θαη θξηθηή 

Μεηακόξθσζε ηνπ Κπξίνπ παξνπζηάδνληαο καο ηνλ Μσπζή θαη ηνλ Ηιία, 

θαζώο θαη ε παξαβνιή ηνπ Λαδάξνπ θαη ηνπ πινπζίνπ, καο δείρλνπλ θαζαξά 

όηη νη λεθξνί δηαζέηνπλ ηέιεηα ζπλείδεζε. 

 

 
 

Η δσή πεξλώληαο από ηνλ ζάλαην ζπλερίδεηαη. Απηνί πνπ θεύγνπλ δηαηεξνύλ 

ηελ πλεπκαηηθή ηνπο επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο Δθθιεζίαο πνπ βξίζθνληαη 

ζηε δηα κέζνπ ηεο θνηλήο αγάπεο ζην Υξηζηό. Απηή ε αγάπε ζπλδέεη ζε έλα 

ζύλνιν ηνπο πηζηνύο. Σνπο ζπλδέεη δηόηη ε Δθθιεζία είλαη κία θαη έρεη θεθαιή 

ηεο ην Υξηζηό. ώκα ηεο Δθθιεζίαο είκαζηε εκείο πνπ πηζηεύνπκε θαη 

μερσξηζηά θάζε έλα κέινο ηνπ ζώκαηνο απηνύ. 

   Ο Θάλαηνο κόλνλ αηζζεηά αιιάδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ εθείλσλ πνπ πέζαλαλ 

θαη εθείλσλ πνπ δνπλ. «Δίηε δνύκε, είηε πεζαίλνπκε, αλήθνπκε ζηνλ Κύξην». 

Η Δθθιεζία δηαηξείηαη ζε Θρηακβεύοσζα θαη Σηραηεσοκέλε (Ρσκ. 14,7-8). 
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ηελ Θξηακβεύνπζα αλήθνπλ εθείλνη πνπ ηειείσζαλ ληθεθόξα ηνλ αγώλα 

ηνπο ζηελ επίγεηα δσή θαη αλακέλνπλ ηνλ ζηέθαλν ηεο δηθαηνζύλεο «ελ εθείλε 

ηε εκέξα». 

ηελ ηξαηεπνκέλε αλήθνπλ εθείλνη πνπ αθόκε αγσλίδνληαη ελαληίνλ ηεο 

ακαξηίαο γηα λα θζάζνπλ ζηελ ηειείσζε. Σα κέιε ηεο Θξηακβεύνπζαο θαη ηεο 

ηξαηεπνκέλεο Δθθιεζίαο έρνπλ κία άξξεθηε ζρέζε κεηαμύ ηνπο. 

Όζνη βξίζθνληαη ζηνλ νπξαλό δελ αδηαθνξνύλ γηα εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη 

αθόκε ζηελ παξνύζα δσή. «Ο επίγεηνο Θάλαηνο, ν ρσξηζκόο ηεο ςπρήο από ην 

ζώκα, δελ θαηαζηξέθεη ηελ ζρέζε ηνπ πηζηνύ κε ηελ Δθθιεζία. Γελ ηνλ μερσξίδεη 

από ηα άιια ελ Φξηζηώ  ζπκκέιε ηνπ». 

Άιισζηε ε αγάπε είλαη αησλία όπσο θαη νη ςπρέο. Από ηηο πνιιέο καξηπξίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αγία Γξαθή, αιιά θαη πξνπαληώο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή καο 

Ιζηνξία θαη Παξάδνζε, πιεξνθνξνύκαζηε όηη ππάξρεη ακνηβαία πλεπκαηηθή 

επηθνηλσλία θαη ζπκπαξάζηαζε κε ηελ αγάπε θαη ηελ πξνζεπρή ππέξ αιιήισλ 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νπξάληαο θαη επίγεηαο Δθθιεζίαο, δηόηη όινη καδί 

απνηεινύκε «κία θνηλσλία αγίσλ». Όζνη εμήιζαλ θαη όζνη δνύκε αθόκα ζηνλ 

θόζκν απηό βξηζθόκαζηε ζε κπζηηθή θαη ππεξθπζηθή θνηλσλία δσήο, 

πξνζεπρήο θαη αδειθηθήο αγάπεο κεηαμύ καο. Με ηνλ δεζκό απηό νη κελ 

βνεζνύλ ηνπο δε. Έηζη όξηζε ε αγάπε ηνπ Θενύ, ζέινληαο ν έλαο λα ζσζεί κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ άιινπ. 

Πάλσ ζηε ζρέζε απηή βαζίδνληαη ηα κλεκόζπλα ηεο Δθθιεζίαο καο, ε νπνία 

αλέθαζελ ηα επηηεινύζε θαη πξνζεπρόηαλ γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο. Αλ δελ 

σθεινύζαλ, δελ ζα ηα επηηεινύζε θαη δελ ζα εδέεην γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο. 

Μαξηπξίεο πεξί ησλ ηεξώλ Μλεκνζύλσλ  

Α. Από ηελ Αγία Γραθή: 

 

1. Από ηην Παλαιά Διαθήκη 

Σελ πξώηε αλαθνξά ηελ έρνπκε ζην βηβιίν ηνπ Νεεκία, όπνπ νη Ιζξαειίηεο 

παξαθάιεζαλ ηνλ Θεό λα ζπγρσξέζεη ηηο ακαξηίεο ησλ πξνθεθνηκεκέλσλ 

Παηέξσλ ηνπο.«Σελ εηθνζηή ηέηαξηε κέξα ηνπ ηδίνπ κήλα, άξρηζαλ νη 



Ιζξαειίηεο λεζηεία. Φνξνύζαλ πέλζηκα ξνύρα θαη έξηρλαλ ρώκα ζην θεθάιη 

ηνπο. Απηνί είραλ ρσξηζζεί από όινπο ηνπο κε Ινπδαίνπο πνπ ππήξραλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπο θαη είραλ ζπγθεληξσζεί γηα λα εμνκνινγεζνύλ ηηο ακαξηίεο ηηο 

δηθέο ηνπο θαη ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Δπί ηξεηο ώξεο ζηέθνληαλ όξζηνη 

θαη άθνπγαλ ηελ αλάγλσζε από ην βηβιίν ηνπ λόκνπ ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Θενύ ηνπο γηα λα ηνπ δεηήζνπλ ζπγρώξεζε» (Νεεκίαο 9,1-5) 

   ην βηβιίν Β’ Μαθθαβαίσλ 12,36-45 αλαθέξεηαη ην εμήο πεξηζηαηηθό: ε 

κηα κάρε ηνπ Ινύδα κε ην Γνξγία θάλεθε ληθεηήο ν Ινύδαο, πιελ όκσο είρε θαη 

λεθξνύο. Μεηά ηελ κάρε «ηελ επόκελε κέξα ήξζαλ επεηγόλησο νη άλδξεο ηνπ 

Ινύδα λα κεηαθέξνπλ ηα πηώκαηα ησλ ζθνησκέλσλ θαη λα ηα ζάςνπλ 

καδί κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο ζηνπο ηάθνπο ησλ πξνγνλώλ ηνπο. Κάησ όκσο από 

ηα ξνύρα ηνπ θάζε λεθξνύ βξέζεθαλ κηθξά εηδώιηα ησλ Θεώλ ηεο Ιάκλεηαο, 

πξάγκα πνπ απαγνξεύεηαη απζηεξά από ηνλ Ινπδατθό λόκν. Έηζη έγηλε ζε όινπο 

θαλεξό όηη απηνί ζθνηώζεθαλ εμ αηηίαο απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ… Ο γελλαίνο 

Ινύδαο θάιεζε ηνλ ιαό λα κελ ακαξηήζνπλ πιένλ… θαηόπηλ ζπγθέληξσζε 

ζπλεηζθνξέο από θάζε άλδξα θαη έζηεηιε ζηα Ιεξνζόιπκα δύν ρηιηάδεο δξαρκέο 

αζήκη, γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη κία ζπζία γηα ηελ εμηιέσζε ηεο ακαξηίαο απηήο. 

Απηή ηε ζεάξεζηε πξάμε ηελ έθαλε επεηδή πίζηεπε όηη ππάξρεη αλάζηαζε 

λεθξώλ. Γηόηη αλ δελ πίζηεπε όηη πξόθεηηαη λα αλαζηεζνύλ θαη απηνί, ζα ήηαλ 

πεξηηηό θαη αλόεην λα πξνζεύρεηαη γη’ απηνύο. Έηζη έθαλαλ ηελ ζπζία γηα ηελ 

εμηιέσζε ησλ λεθξώλ, ώζηε νη ηειεπηαίνη λα απαιιαγνύλ από ηελ ακαξηία πνπ 

είραλ δηαπξάμεη». 

 

2. Από ηην Καινή Διαθήκη 

 

    ηελ Καηλή Γηαζήθε αλαθέξεη ν Απόζηνινο Παύινο γηα ηνλ Ολήζηκν πνπ 

είλαη ήδε λεθξόο, ζηελ Β’ πξνο Σηκόζενλ επηζηνιή: «Δίζε ν Κύξηόο καο Ιεζνύο 

Υξηζηόο λα δώζεη λα βξεη έιενο από ηνλ Κύξην θαη Παηέξα ηελ εκέξα εθείλε ηηο 

Γεπηέξαο Παξνπζίαο» (Β’ Σηκ. 1,18). 



Τπάξρνπλ ινηπόλ ζαθή ρσξία ηεο Αγίαο Γξαθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζεπρή ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ. 

Γη’ απηό θαη ηα κλεκόζπλα ζπλαληώληαη από ηνπο πξώηνπο αηώλεο ζηε δσή 

ηεο Δθθιεζίαο καο. Καη ηνύην, δηόηη, όπσο γξάθεη ν Απόζηνινο Παύινο, 

δσληαλνί θαη λεθξνί είκαζηε «ζώκα Υξηζηνύ θαη κέιε εθ κέξνπο» (Α’ Κνξ. 

12,27). Απηά από ην ρώξν ηεο Αγίαο Γξαθήο. 

Β. Από ηελ Ιερά Παράδοζε 

Ι. Παηέρες ηης Εκκληζίας 

Πινύζηεο όκσο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε από ηελ Ιεξά Παξάδνζε ηεο 

Δθθιεζίαο καο. 

1. Οη Απνζηνιηθέο Γηαηαγέο, έλα από ηα αξραηόηεξα βηβιία ηεο Δθθιεζίαο καο, 

δηδάζθνπλ όηη πξέπεη λα ηεινύληαη γηα ηνπο λεθξνύο ηξίηα, έλαηα, 

ηεζζαξαθνζηά θαη εληαύζηα κλεκόζπλα. 

2. Ο Τεξηπιιηαλόο, ην 200 κ.Υ., έλαο από ηνπο αξραηόηεξνπο εθθιεζηαζηηθνύο 

ζπγγξαθείο, κλεκνλεύεη ζπλέρεηα ησλ Λεηηνπξγηώλ πνπ εγέλνλην ππέξ ησλ 

θεθνηκεκέλσλ θαη ηδηαηηέξσο ζην βηβιίν ηνπ “Πεξί ζηεθάλνπ”. 

3. Ο ηεξνκάξηπο Κππξηαλόο, ην 250 κ.Υ., ζε κία ηνπ επηζηνιή καο 

πιεξνθνξεί όηη νη ρξηζηηαλνί ζεσξνύζαλ βαζηθό ηνπο θαζήθνλ λα πξνζθέξνπλ 

γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο ζπζίεο θαη πξνζεπρέο. 

4. Ο Ιζηνξηθόο Δπζέβηνο πεξηγξάθνληαο ηελ κεγαινπξεπή θεδεία ηνπ Μ. 

Κσλζηαληίλνπ ζην λαό ησλ Αγ. Απνζηόισλ, αλαθέξεη όηη ην ζθήλνο ηεο 

καθαξίαο ςπρήο ήην «ζπλαγειαδόκελνλ ησ ηνπ Θενύ ιαώ, ζεζκώλ ηε ζείσλ θαη 

κπζηηθήο ιεηηνπξγίαο αμηνύκελνλ». 

5. Ο αγ. Ακβξόζηνο, επίζθνπνο Μεδηνιάλσλ (330-337 κ.Υ.), ηεινύζε 

θαζεκεξηλά Θεία Λεηηνπξγία γηα ηνλ Οπιεληηαλό, ηνλ Θενδόζην θαη ηνλ 

αηύξν. 

6. Ο Ιεξόο Απγνπζηίλνο (354-430 κ.Υ.) αθνύ εθζέηεη ηελ θεδεία ηεο κεηέξαο 

ηνπ, αλαθέξεη όηη ελώ ην ζώκα ηεο επξίζθεην αθόκε ζηνλ ηάθν πξνζθεξόηαλ 

«θαηά ην εησζόο ή ζπζία ηεο εκεηέξαο απνιπηξώζεσο». Γηόηη, θαζώο ζεκεηώλεη 

ν ίδηνο παξαθάησ, ε ίδηα ε κεηέξα ηνπ δελ ζεσξνύζε ηίπνηε άιιν ηόζν 



ζπνπδαίν πξάγκα, όζν ην λα αλαθέξεηαη ην όλνκα ηεο ηελ ώξα ηεο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο. Δπίζεο έγξαςε νιόθιεξν βηβιίν ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ κε ηνλ 

ηίηιν «De curra pro mortuis». 

7. Ο Άγηνο Κύξηιινο Ιεξνζνιύκσλ ζηηο Καηερήζεηο ηνπ αλαθέξεη όηη κεηά ηνλ 

Καζαγηαζκό ησλ Σηκίσλ Γώξσλ «κλεκνλεύνκελ θαη ησλ θεθνηκεκέλσλ, πξώηνλ 

Παηξηαξρώλ, Απνζηόισλ, Πξνθεηώλ, Μαξηύξσλ, όπσο ν Θεόο επραίο απηώλ θαη 

πξεζβείαηο πξνζδέμεηαη εκώλ ηελ δέεζηλ». 

8. Ο Άγηνο Ισάλλεο ν Γακαζθελόο έρεη θάλεη νιόθιεξε πξαγκαηεία κε ηίηιν 

«Τπέξ ησλ ελ πίζηεη θεθνηκεκέλσλ». 

9. Ο Άγηνο Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο αλαθέξεη ζρεηηθά: «Γελ λνκνζεηεζήθαλ 

απηά ηπραία από ηνπο ζείνπο Απνζηόινπο, ην λα ζπκνύκαζηε δειαδή απηνύο 

πνπ έθπγαλ από ηε δσή απηή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξηθηώλ κπζηεξίσλ, 

γλσξίδνπλ όηη από απηό πξνθύπηεη πνιύ θέξδνο, κεγάιε σθέιεηα» (ΔΠΔ 

21,440). 

10. Ο Άγηνο Νενκάξηπο Ιάθσβνο, ην 1520 κ.Υ., όηαλ ηνλ νδεγνύζαλ ζην 

καξηύξην, παξήγγεηιε ζηνπο καζεηέο ηνπ, λα ηνπ θάλνπλ ηα κλεκόζπλα θαηά 

ηελ ηάμε ηεο Δθθιεζίαο. 

11. Καη γηα λα αλαθεξζνύκε ζηνλ άγην ηνπ αηώλα καο, ηνλ Άγην Νεθηάξην, 

έρεη γξάςεη νιόθιεξε πξαγκαηεία κε ζέκα: «Πεξί αζαλαζίαο ηεο ςπρήο θαη πεξί 

Ιεξώλ κλεκνζύλσλ», όπνπ κε πιήζνο παηεξηθώλ ρσξίσλ θαη πεξηζηαηηθώλ από 

ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο καο, απνδεηθλύεη ηελ σθέιεηα πνπ 

πξνέξρεηαη από ηα κλεκόζπλα. 

 

ΙΙ. Από ηις Θείες Λειηοσργίες 

 

ε όιεο ηηο ζείεο Λεηηνπξγίεο αλαθέξνληαη επρέο γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο. 

ηελ αγία Λεηηνπξγία ηνπ Απνζηόινπ Μάξθνπ αλαθέξεηαη γηα ηνπο 

θεθνηκεκέλνπο ε εμήο επρή: «Καη ηνύησλ (γηα ηνπο όπνηνπο πξόζθεξε ν ηεξεύο 

ηελ Θεία Λεηηνπξγία θη πξνζεπρήζεθε) θαη πάλησλ ηαο ςπράο αλάπαπζνλ, 



Γέζπνηα Κύξηε ν Θεόο εκώλ, ελ ηαηο ησλ αγίσλ ζνπ ζθελαίο… Απηάο κελ νπλ ηαο 

ςπράο αλάπαπζνλ, Κύξηε, θαη βαζηιείαο νπξαλώλ αμίσζνλ».  

ηελ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ αγίνπ Ιαθώβνπ ηνπ Αδειθνζένπ κεηά ηελ 

αλάκλεζε ησλ Απνζηνιώλ, Πξνθεηώλ, θ.ι.π. αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Μλήζζεηη 

Κύξηε, ν Θεόο ηώλ πλεπκάησλ θαη πάζεο ζαξθόο, σλ εκλήζζεκελ θαη σλ νπθ 

εκλήζζεκελ νξζνδόμσλ, εθεί απηνπο αλάπαπζνλ… Γνο γελέζζαη ηελ πξνζθνξάλ 

εκσλ εππξόζδεθηνλ, εγηαζκέλελ έλ Πλεύκαηη άγίσ, εηο έμηιαζκόλ ησλ εκεηέξσλ 

πιεκκειεκάησλ θαη’ ησλ ηνπ ιανύ άγλνεκάησλ θαη εηο αλάπαπζηλ ησλ 

πξνθεθνηκεκέλσλ ςπρώλ». 

ηελ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ αγίνπ Κιήκεληνο, καζεηνύ ηνπ απνζηόινπ Πέηξνπ 

αλαθέξεηαη: «Έηη δεόκεζά ζνπ Κύξηε, θαη ππέξ ηεο αγίαο ζνπ Δθθιεζίαο ηεο από 

πεξάησλ έσο Πεξάησλ… θαη πάλησλ, σλ απηόο επίζηαζαη ηα νλόκαηα» (ν 

Γηάθνλνο πξνηξέπεη ηνλ ιαό λα δεεζή καδί κε ηνπο ηεξείο «ππέξ ησλ ελ πίζηεη 

αλαπαπζακέλσλ»). 

Δπίζεο ζηηο Θείεο Λεηηνπξγίεο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ 

ηνπ Υξπζνζηόκνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο: «…κλήζζεηη πάλησλ 

ησλ θεθνηκεκέλσλ επ’ ειπίδη αλαζηάζεσο δσήο αησλίνπ, θαη αλάπαπζνλ απηνύο 

όπνπ επηζθνπεί ην θσο ηνπ πξνζώπνπ Σνπ». 

  

ΙΙΙ. Τα Δίπηστα ηις Εκκληζίας 

 

    Οη πξνζεπρέο γηα ηνπο θεθνηκεκέλνπο είλαη Απνζηνιηθή Παξάδνζηο θαη 

θαίλεηαη από ηα Γίπηπρα ηεο Δθθιεζίαο. 

Τη είλαη ηα Γίπηστα; 

Δίλαη δύν ζαλίδηα ελσκέλα κεηαμύ ηνπο, όπσο νη πιάθεο πνπ είρε ν Μσπζήο 

ζηηο νπνίεο ήηαλ γξακκέλνο ν Γεθάινγνο. ηα Γίπηπρα ήηαλ γξακκέλα ηα 

νλόκαηα ησλ Οξζνδόμσλ. ύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δ’ Οηθνπκεληθήο 

πλόδνπ κεηά ηνλ θαζαγηαζκό ησλ Σηκίσλ Γώξσλ θαη δε κεηά ην «Άμηνλ έζηηλ» 

ή ην «Δπί ζνη ραίξεη Κεραξηησκέλε…» ν Γηάθνλνο κλεκόλεπε ηα νλόκαηα ηα 



νπνία ήηαλ γξακκέλα ζηα Γίπηπρα. Απηή ε ηάμηο θαη ζήκεξα ηεξείηαη ζην Άγην 

Όξνο. 

Σα Γίπηπρα ήζαλ ηξηώλ εηδώλ: Γίπηπρα αγίσλ, Γίπηπρα ησλ δώλησλ θαη 

Γίπηπρα ησλ θεθνηκεκέλσλ. 

Σα δίπηπρα ησλ αγίσλ ππάξρνπλ από ηελ επνρή ηνπ Αγ. Γηνλπζίνπ ηνπ 

Αξενπαγίηνπ. 

Σα Γίπηπρα ησλ θεθνηκεκέλσλ είλαη θαη απηά αξραηόηαηα θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ Θ. Λεηηνπξγία ηνπ επαγγειηζηνύ Μάξθνπ. 

ηα Γίπηπρα ησλ δώλησλ ήζαλ γξακκέλνη νη Αξρηεξείο θαη νη απηνθξάηνξεο 

θαη όζνη ήηαλ ζηα αμηώκαηα θαη ζηηο εμνπζίεο, θαη πξν πάλησλ όζνη βνήζεζαλ 

ζηελ Δθθιεζία εθείλε, θαη γεληθά όινο ν ιαόο. Απηά ηα δίπηπρα εθπιάζζνλην 

κε κεγάιε αθξίβεηα ζην Ιεξό από ηνπο ηεξνπξγνύληεο. Η αθξίβεηα απηή ηεο 

δηαθπιάμεσο ησλ Γηπηύρσλ νθείιεην ζην όηη από εδώ θαίλεηαη όηη έπξεπε νη 

άγηνη ηεο Δθθιεζίαο λα δνμάδνληαη σο Άγηνη, λα καθαξίδνληαη νη νξζόδνμνη σο 

Οξζόδνμνη, λα θαηαδηθάδνληαη νη αηξεηηθνί σο απνζηάηαη, θαη λα 

κλεκνλεύσληαη «νη ελ πίζηεη ηειεησζέληεο, σλ ν Κύξηνο γηλώζθεη ηα νλόκαηα». 

Σηο επρέο ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ θαη ηηο δεήζεηο θαη ζπλεπώο ηα κλεκόζπλα, 

ηα ππνζηεξίδεη ή αδηαθηινλίθεηε Απνζηνιηθή παξάδνζηο, από ηελ νπνία 

παξαιάβακε λα επρόκαζηε ζηελ Πξνζθνκηδή ησλ Σηκίσλ Γώξσλ ππέξ ησλ 

θεθνηκεκέλσλ θαη λα ηνπνζεηνύκε ηηο κεξίδεο ηνπο ελώπηνλ ηνπ Αγίνπ Άξηνπ, 

θνληά ζηηο κεξίδεο ησλ δώλησλ θαη θαηόπηλ κεξίδεο δώλησλ θαη θεθνηκεκέλσλ 

λα ηνπνζεηνύληαη ζην Άγην Πνηήξην, όπνπ ην Παλάγην ώκα θαη Αίκα ηνπ 

Κπξίνπ καο Ιεζνύ Υξηζηνύ ζα επηζπάζε ηνλ αγηαζκό θαη ηελ απνιύηξσζε, ελώ 

ν ηεξεύο ιέγεη «Απόπιπλνλ Κύξηε ηα ακαξηήκαηα ησλ ελζάδε κλεκνλεπζέλησλ 

δνύισλ ζνπ ησ Αηκαηί ζνπ ησ Αγίσ• πξεζβείαηο ηεο Θενηόθνπ θαη πάλησλ ζνπ 

ησλ αγίσλ. Ακήλ». 

 

ΙV. Οι Ομολογίες Πίζηεως (16ος-17ος αιων.) 

 



1.Οκνινγία Μεηξνθάλνπο Κξηηνπνύινπ, Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο(1589-

1639) 

ηελ Οκνινγία Μεηξνθάλνπο Κξηηνπνύινπ Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο 

αλαθέξνληαη ηα εμήο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ην ζέκα καο: 

«Δπελόεζε ε Δθθιεζία ηνπ Φξηζηνύ λα πξνζθέξεη επρέο θαη ηθεζίεο γηα ηνπο 

θεθνηκεκέλνπο, ώζηε κε ηηο πξνζεπρέο απηέο πνπ αλαπέκπεη ζηνλ Θεό ή λα 

απαιιάμνπλ ηειείσο από ηα δεηλά πνπ ηνπο θαηέρνπλ, ε λα βξνπλ θάπνηα άλεζε 

θαη παξεγνξηά ζηελ θπιαθή πνπ βξίζθνληαη νη ςπρέο ηνπο. «Δπρόκεζα, ιέγεη, 

νλνκαζηηθά γηα εθείλνπο πνπ εθνηκήζεζαλ, ηελ πξώηε εκέξα, ηελ ηξίηε, ηελ 

ελάηε, ηελ εηθνζηή, ηελ ηεζζαξαθνζηή, θαηόπηλ κεηά ηξεηο κήλεο, κεηά έμη κήλεο, 

θαη ηέινο κεηά έλα ρξόλν• θαη όζεο θνξέο ζέινπλ λα ην θάλνπλ απηό νη ζπγγελείο 

θείλνπ πνπ έθπγε, δελ εκπνδίδνληαη. Κάζε Σάββαην όκσο όινπ ηνπ ρξόλνπ 

αλαθέξνληαη πξνζεπρέο από ηελ Δθθιεζία γηα όινπο ηνπο λεθξνύο πνπ 

θνηκήζεθαλ κε επζέβεηα. Καη απηό γίλεηαη ζε όινπο ηνπο λανύο. Καη θάζε θνξά 

πνπ πξνζθέξεηαη ε ζεία Λεηηνπξγία, πάληνηε κλεκνλεύνληαη θαη απηνί». 

 

2. Οκνινγία Πέηξνπ Μνγίια, Παηξηάξρνπ Μόζραο(1596-1646) 

Αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηελ Οκνινγία απηή: «Μεηακειείαο θαη επεξγεζίαο 

θαηξόο νπθ εζηί κεηά ηελ ελζέλδε απνβηώζαλ• από ηα νπνία ιόγηα γίλεηαη 

θαλεξώλ, πώο πζηέξα από ηνλ ζάλαηνλ• ε ςπρή δελ κπνξεί λα ειεπζεξσζεί ή λα 

κεηαλνήζεη θαη λα θάκεη ηίπνηεο έξγσλ νπνπ λα ιπηξσζεί από ησλ δεζκώλ ηνπ 

Άδνπ• κόλνλ αη Θείε Λεηηνπγίαη, αη πξνζεπραί θαη έιεεκνζύλαη όπνπ γίλνληαη δη’ 

απηήλ από ηνπο δώληαο, εθείλα ηελ ώθεινύζη πνιιόηαηα θαη από ηα δεζκά ηνπ 

Άδνπ ηελ ειεπζεξνύζηλ».  

Δξκελεύνληαο ην ρσξίν Λνπθά. 12,5• «Φνβήζεηε ηνλ εμνπζίαλ έρνληα βαιείλ 

εηο ηελ γελλάλ» γξάθεη• «Οπθ είπε ηνλ κεηά ην απνθηείλαη βάιινληα εηο ηελ 

γελλάλ, αιιά εμνπζίαλ έρνληα βαιείλ (δειαδή, δελ είπε κεηά ηνλ ζάλαην λα ηελ 

βάιε ζηε γέελλα, αιιά όηη κπνξεί λα ηελ βάιε)• δηόηη δελ βηάδνληαη ζηε γέελλα 

νπσζδήπνηε νη ακαξησινί πνπ πεζαίλνπλ, αιιά απηό βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ηνπ 



Θενύ• ώζηε θαη ε ζπγρώξεζεο βξίζθεηαη θαη απηή ζηελ εμνπζία ηνπ Θενύ. Καη 

απηό ην ιέσ γηα ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο ειεεκνζύλεο πνπ γίλνληαη γηα ηνπο 

θεθνηκεκελνπο, νη νπνίεο σθεινύλ πνιύ θαη απηνύο αθόκε πνπ πέζαλαλ κέζα ζε 

βαξεία ακαξηήκαηα. Γηόηη κεηά ηνλ Θάλαην δελ ηηο βάδεη ζηελ γέελλα ηηο ςπρέο, 

αιιά έρεη ηελ εμνπζία λα ηηο βάιιεη ζηε γέελλα. Αο κε ζηακαηήζνπκε ινηπόλ εκείο 

λα παξαθαινύκε απηόλ πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα βάιε ηηο ςπρέο ζηε γέελλα, αιιά 

δε ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ εμνπζία, αιιά θαη κπνξεί λα ζπγρσξήζεη». 

 

3.Οκνινγία Γνζζένπ Ννηαξά, Παηξηάξρνπ Iεξνζνιύκσλ(1641-1707) 

Σν έηνο 1672 έγηλε ζηα Ιεξνζόιπκα Σνπηθή ύλνδνο όπνπ ζπδεηήζεθε θαη ην 

Θέκα ησλ κλεκνζύλσλ. Από εδώ κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε θαη ην κέγεζνο 

ηνπ δεηήκαηνο, όηη δειαδή δελ είλαη κία απιή παξέλζεζεο κέζα ζηα Θέκαηα ηεο 

πίζηεσο, όηαλ κία Σνπηθή ύλνδνο αλαγθάδεηαη λα ιαβή ζέζε επ’ απηνύ. ηελ 

Οκνινγία ινηπόλ ηνπ Γνζηζένπ, παηξηάξρνπ Ιεξνζνιύκσλ, ζην 18ν όξν 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Πηζηεύνπκε όηη νη ςπρέο ησλ θεθνηκεκέλσλ επξίζθνληαη 

ή ζε άλεζε ή ζε νδύλε, αλάινγα κε ηα έξγα ηα νπνία έθαλε θαζέλαο…» … « 

Διεπζεξνύζζαη δε δηα ηεο άθξαο αγαζόηαηνο δηα ηεο δεήζεσο ησλ Ιεξέσλ, δηα 

εππνηώλ, δηα ησλ απερνπκέλσλ έλεθα νη έθαζηνπ ζπγγελείο επηηεινύζη, κεγάια 

κάιηζηα δπλακέλεο ηεο αλαίκαθηνπ Θπζίαο, ηδίσο ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ 

ζπγγελώλ έθαζηνο θαη θνηλώο ππέξ πάλησλ ε Καζνιηθή θαη Απνζηνιηθή 

νζεκέξαη πνηεί Δθθιεζία». Δλλνείηαη βεβαία όηη δελ γλσξίδνπκε ηνλ ρξόλν ηεο 

απαιιαγήο. Καη ζπκπιεξώλεη: «Όηη γαξ γίλεηαη ειεπζεξία ησλ ηνύησλ από ησλ 

δεηλώλ θαη πξν ηεο θνηλήο αλαζηάζεώο ηε θαη θξίζεσο είδακελ θαη πηζηεύνκελ, 

πόηε δε αγλννύκελ». Με απιά ιόγηα• «Σν όηη απηνί – ειεπζεξώλνληαη από ηα 

δεζκά ηνπο θαη πξηλ από ηελ θνηλή αλάζηαζε θαη θξίζη, ην γλσξίδνπκε θαη ην 

Πηζηεύνπκε, πόηε όκσο ην αγλννύκε. 

 

V. Οι βίοι ηων αγίων 

 



Aπό ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ πιεξνθνξνύκαζηε ηελ σθέιεηα  πνπ πξνθύπηεη 

από ηα κλεκόζπλα. 

ηνλ βίν ηνπ Αγίνπ Μαθαξίνπ ηνπ Αηγππηίνπ αλαθέξεηαη ην εμήο 

πεξηζηαηηθό: “Πεξπαηώληαο θάπνηα κέξα ζηελ έξεκν ζπλάληεζε λα θξαλίν. Τν 

ζθνύληεζε κε ην ξαβδί ηνπ θαη ξώηεζε. Πνηνο είζαη εζύ; Καη απάληεζε ην θξαλίν 

ιέγνληαο όηη εγώ ήκνπλ αξρηεξέαο ησλ εηδώισλ θαη ησλ εηδσινιαηξώλ πνπ 

έκελαλ ζηνλ ηόπν απηό. Δζύ είζαη ν Μαθάξηνο ν πλεπκαηηθόο; Να γλσξίδεηο όηη 

ηελ ώξα πνπ ζα ζπιαρληζζείο απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θόιαζε θαη 

πξνζεπρεζείο γη’ απηνύο, ειεπζεξώλνληαη ιίγν θαη βξίζθνπλ θάπνηα 

αλαθνύθηζε”. 

Αλαθέξεηαη θαη ζηνλ βίν ηεο Αγίαο Θέθιαο ην εμήο: Όηαλ ηελ ζπλέιαβε ν 

εγεκόλαο Αιέμαλδξνο γηα λα καξηπξήζεη, πξηλ από ην καξηύξην ηελ παξέδσζε 

ζηελ πινύζηα θαη επκελέζηαηε Τξύθαηλα γηα λα ηελ θπιάεη κέρξηο όηνπ έιζε ε 

ώξα ηεο ζεξηνκαρίαο. Ή ζπγαηέξα ηεο Τξύθαηλαο είρε απνζάλεη πξηλ από ιίγεο 

κέξεο. 

Παξνπζηάζζεθε ζηελ κεηέξα ηεο θαη ηεο είπε: «Μήηεξ κνπ, αγάπα απηήλ ηελ 

μέλελ Θέθιαλ, θαη έρε ηελ αλη’ έκνύ ζπγαηέξα ζνπ, δηόηη είλαη δνύιε ηνπ Θενύ, 

θαη δύλαηαη λα θάλε δέεζηλ θαη λα κε βάιε ν Κύξηνο ζηνλ ηόπν ησλ Γηθαίσλ». 

Μόιηο μύπλεζε ε Τξύθαηλα, είπε ζηελ αγία: «Τέθλνλ κνπ, δεύηεξνλ ζε παξαθαιώ, 

θάκε κνπ ηελ θαισζύλελ απηήλ, θαη δεήζνπ ηνπ Φξηζηνύ ζνπ, λα αλαπαύζε ηελ 

ζπγαηέξα κνπ εηο δσήλ ηελ αηώλησλ, όηη κνπ εδήηεζε δη’ νξάκαηνο». 

Τόηε ε αγία αθνύ ζήθσζε ηα ρέξηα ηεο ζηνλ νπξαλό θαη πξνζεπρήζεθε είπε: 

«Κύξηέ κνπ, Ιεζνύ Φξηζηέ, Υηέ ηνπ αιεζνύο θαη δώληνο Θενύ, επάθνπζόλ κνπ, ηεο 

δνύιεο ζνπ, θαη αλάπαπζνλ ηελ Φαιθνλίιιαλ εηο δσήλ ηελ αηώληνλ, θαηά ην 

ζέιεκά Σνπ ην Άγηνλ» (βι. πλαμ. 24εο επηεκβξίνπ). 

Αλαθέξεηαη γηα ηνλ άγην Γξεγόξην ηνλ Γηάινγν όηη κε ηελ πξνζεπρή ηνπ 

έζσζε ηνλ απηνθξάηνξα Σξαταλό, πιελ όκσο άθνπζε θσλή από ηνλ Θεό πνπ 

έιεγε: «ηεο επρήο ζνπ ήθνπζα θαη ζπγγλώκελ Σξαταλώ δίδσκη». Δζύ όκσο ζην 

εμήο λα κελ πξνζεύρεζαη γηα ηνπο αζεβείο. 



Η βαζίιηζζα Θενδώξα πάιη κε ηηο επρέο ησλ Ιεξέσλ ειεπζέξσζε ηνλ ζύδπγό 

ηεο απηνθξάηνξα Θεόθηιν από ηα δεζκά ηεο θνιάζεσο. 

Πνιιά παξόκνηα πεξηζηαηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο βίνπο ησλ νζίσλ θαη 

ζενθόξσλ Παηέξσλ πνπ κε ηηο πξνζεπρέο θαη ηηο δεήζεηο βνήζεζαλ πνιινύο. 

Καη αθόκε πεξηζζόηεξα κπνξνύλ λα ιερζνύλ θαη λα γξαθνύλ από ηνπο 

ζεκεξηλνύο ιεηηνπξγνύο ηνπ Τςίζηνπ, πνπ κε ηηο Λεηηνπξγίεο κπνξνύλ θαη 

βνεζνύλ ςπρέο θεθνηκεκέλσλ ρξηζηηαλώλ. 

 

Πόηε όκως πρέπεη λα ηειούληαη ηα κλεκόζσλα; 

 

Οη Απνζηνιηθέο Γηαηαγέο καο αλαθέξνπλ όηη πξέπεη λα ηεινύκε κλεκόζπλα 

ηελ 3ε κέξα, ηελ 9ε, ηελ 40ή, θαη ζην ρξόλν. 

Ο Άγηνο Ιζίδσξνο ν Πεινπζηώηεο αλαθέξεη όηη ηεινύληαη ηελ ηξίηε εκέξα εηο 

αλάκλεζε ηεο ηξηεκέξνπ Αλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ. Σελ 9ε εκέξα εηο ηύπσλ ησλ 

αγγειηθώλ δπλάκεσλ. Σελ 40ήλ ζύκθσλα κε ηνλ παιαηώλ ηύπσλ, δηόηη θαη νη 

Ινπδαίνη όηαλ απέζαλελ ν Μσπζήο ηνλ πέλζεζαλ γηα ζαξάληα κέξεο. 

Ο πκεώλ Θεζζαινλίθεο ζηα ηξηήκεξα θαη ζηα ελληάκεξα βιέπεη άιιν 

ζπκβνιηζκό: «Τα ηξίηα ηεινύληαη ππέξ ηνπ θεθνηκεκέλνπ, δηόηη ν άλζξσπνο δηα 

ηεο Αγίαο Τξηάδνο έιαβε ην είλαη θαη δηόηη κεηαζηάο ζέιεη αιινησζεί θαη ζέιεη 

θαλεί εηο ην αξραίoλ θαιιώπηζκα, εηο ην νπνίνλ ήην πξν ηεο παξαβάζεσο ή θαη 

εηο θαιιίηεξoλ ίζσο. Τα έλαηα δηα λα ζπληαρζή ην πλεύκα ηνπ σο άπινλ, θαη ηεο 

ηδίαο θύζεσο κεηά ησλ αγγέισλ… Τα δε ηεζζαξάθνληα δηα ηελ ηνπ Σσηήξνο 

Αλάιεςηλ, ήηηο έγηλε κεηά ηελ Αλάζηαζηλ κεηά ηνλ αξηζκόλ απηόλ ησλ εκεξώλ, 

δηα λα αλαιεθζή θαη απηόο ηόηε, όηαλ αλαζηεζή… θαη δηά λα πξνϋπάληεζε ηνλ 

Κξηηήλ…» 

 

    ηελ Οκνινγία Μεηξνθάλνπο ηνπ Κξηηνπνύινπ αλαθέξεηαη, όπσο είπακε 

παξαπάλσ: 



«Δπρόκεζα νλνκαζηηθά γηα εθείλνπο πνπ εθνηκήζεζαλ, ηελ Πξώηε εκέξα, 

ηελ Σξίηε, ηελ Δλάηε, ηελ Δηθνζηή, ηελ Σεζζαξαθνζηή, θαηόπη κεηά ηξεηο 

κήλεο, κεηά έμη κήλεο, θαη ηέινο κεηά έλα ρξόλν θαη όζεο θνξέο ζέινπλ λα ην 

θάλνπλ απηό νη ζπγγελείο εθείλνπ πνπ έθπγε, δελ εκπνδίδνληαη. Κάζε άββαην 

όκσο όινπ ηνπ ρξόλνπ αλαθέξνληαη πξνζεπρέο από ηελ Δθθιεζία γηα όινπο 

ηνπο λεθξνύο πνπ θνηκήζεθαλ κε επζέβεηα. Καη απηό γίλεηαη ζε όινπο ηνπο 

λανύο. Καη θάζε θνξά πνπ πξνζθέξεηαη ε Θεία Λεηηνπξγία, πάληνηε 

κλεκνλεύνληαη θαη απηνί». 

 

 
 

Δθηόο από απηά όκσο ε Δθθιεζία καο έρεη θαη δπν Φπρνζάββαηα ζηα νπνία 

κλεκνλεύνληαη όινη νη ρξηζηηαλνί από αξρήο ηνπ θόζκνπ κέρξηο εζράησλ. 

 

Σν πρώηο Ψστοζάββαηο ην όξηζαλ νη Παηέξεο ηελ Κπξηαθή πξν ηεο 

Κξίζεσο (Απόθξεσ). Απηή ηε κέξα ε Δθθιεζία ηειεί κλεκόζπλα γηα ηα παηδηά 

ηεο πνπ πέζαλαλ ζε μέλε γε, είηε ζηε Θάιαζζα, είηε ζηελ έξεκν, γη’ απηνύο δελ 

έρνπλ γίλεη θαλνληθά κλεκόζπλα θαη έρνπλ ζηεξεζεί ηελ σθειεία ηνπο. Οη Θείνη 

Παηέξεο θηλνύκελνη από θηιαλζξσπία όξηζαλ λα ηεινύληαη κλεκόζπλα όπεξα 

όισλ «ησλ θεθνηκεκέλσλ», γηα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλνη πνπ δελ 

ηνπο έγηλαλ εηδηθά κλεκόζπλα. 
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Γηα πνην ιόγσ όκσο δηάιεμαλ νη Παηέξεο απηό ην άββαην; Δπεηδή ζα 

ηνπνζεηνύζαλ ηελ επόκελε κέξα ηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Υξηζηνύ, ηαηξηαζηά 

κλεκνλεύνπλ θαη ηηο ςπρέο, γηα λα παξαθαιέζνπλ ηνλ θνβεξό Κξηηή λα 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ζπλεζηζκέλε ηνπ ζπκπάζεηα θαη λα ηηο θαηάηαμε ζηελ 

απόιαπζε πνπ ηνπο ππνζρέζεθε. 

 

Σν δεύηερο Ψστοζάββαηο ην ηειεί ε Δθθιεζία καο ελλέα κέξεο κεηά ηελ 

Αλάιεςε ηνπ σηήξνο καο Ιεζνύ Υξηζηνύ, δειαδή ην άββαην πξν ηεο 

Πεληεθνζηήο. 

ην κλεκόζπλν απηό ε Δθθιεζία καο κλεκνλεύεη όινπο ηνπο επζεβείο 

θνηκεζέληεο από Αδάκ κέρξη ζήκεξα. Πξνζεύρεηαη γη’ απηνύο θαη δεηά από ην 

Υξηζηό, πνπ αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνύο θαη θάζηζε ζηα δεμηά ηνπ Παηξόο, λα 

ηνπο αμίσζε ηελ ώξα ηεο Κξίζεσο λα δώζνπλ θαιή απνινγία ζ’ Απηόλ πνπ Θα 

θξίλεη όιε ηε γε. Να παξαζηαζνύλ ζηα δεμηά Σνπ, ζηε ραξά, κε ην κέξνο ησλ 

δηθαίσλ θαη ζηελ θσηεηλή ηάμε ησλ αγίσλ. Να γίλνπλ άμηνη θιεξνλόκνη ηεο 

Βαζηιείαο θαη δελ εύρεηαη κόλν γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο, δηόηη δελ ήηαλ θαλέλαο 

ρξηζηηαλόο από Αδάκ κέρξη Υξηζηνύ, αιιά γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. ην 

ζεκείν απηό κπνξεί λα δε θαλείο ηελ αγάπε ηεο Δθθιεζίαο καο γηα όιν ην 

αλζξώπηλν γέλνο. 

 

Τα Υιηθά: 

 

Σα πην αλαγθαία γηα ηελ ηέιεζε ελόο κλεκόζπλνπ είλαη: 

Η πξνζθνξά άξηνπ (ην Πξόζθνξνλ), ν Οίλνο, ην Θπκίακα, ην Έιαηνλ 

(ιάδη) θαη ην Κεξί, ηα νπνία πάληνηε πξνζέθεξαλ νη πηζηνί γηα ηελ ηέιεζε ηεο 

Θείαο Λεηηνπξγίαο. 

Καη όια απηά δηόηη ε ππόζεζεο ηνπ κλεκόζπλνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ηε Θεία Λεηηνπξγία. Η ππόζεζεο ηνπ κλεκόζπλνπ δελ είλαη κόλνλ ππόζεζεο 

αλζξώπσλ, αιιά θπξίσο ηνπ Υξηζηνύ. Από εθεί ζα δεηήζνπκε βνήζεηα, θαη 



απηή ηελ βνήζεηα κπνξεί λα ηελ πξνζθέξεη κόλνλ ε Θεία Λεηηνπξγία. Σα άιια 

πξέπεη λα γίλνληαη, αιιά δελ είλαη κλεκόζπλα, είλαη απιώο έλα Σξηζάγην, κία 

πξνζεπρή ππέξ αλαπαύζεσο ηεο ςπρήο ηνπ πξνζθηινύο καο λεθξνύ. 

Γη’ απηό πξνζθέξνπκε ζηελ Δθθιεζία ηελ πξνζθνξά, ηνλ νίλνλ θαη 

θαηάινγν ησλ νλνκάησλ γηα ηα νπνία πξνζθέξνληαη ηα δώξα απηά. 

ηε κλεκόλεπζε απηή ηδηαίηεξα επηκέλεη ν Σπκεώλ Θεζζαινλίθεο ηνλίδνληαο 

ηελ κεγάιε σθειεία πνπ απνθνκίδεη ε ςπρή από ηελ ηέιεζε ηηο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο. 

 

 

 

«Τελ ηξίηε εκέξα», ζεκεηώλεη ν Σπκεώλ Θεζζαινλίθεο, από ηελ θνίκεζε ηνπ 

αλζξώπνπ «γίλνληαη ηα ιεγόκελα ηξίηα, πξνζθέξνκε εηο ηνλ Θεόλ εθ ζπεξκάησλ 

ζίηνπ θαη εθ δηαθόξσλ άιισλ θαξπώλ. Τη δε δεινπζώλ νη θαξπνί; δεινπζώλ όηη 

θαη ν άλζξσπνο ζπέξκα είλαη θαη σο θαξπόο εθ ηεο γεο θαη όηη θαηαβαιιόκελνο 

εηο ηελ δελ ηώξα, σο ζίηνο παιηώλ κε ηελ δύλακηλ ηνπ Θενύ ζέιεη εμαλαζηεζεί, 

θαη αθνύ ηξόπνλ ηηλά αλαβιαζηήζεη ελ ησ κέιινληη, ηόηε ηέιεηνο θαη δσλ ζέιεη 

πξνζερζεί εηο ηνλ Φξηζηόλ, επεηδή, θαζώο ν παξώλ θαξπόο ζάπηεηαη κελ εηο ηελ 

δελ, βιαζηάλεη δε κεηά ηαύηα θαη ηειεζθνξεί, θαη αλαδίδεη πινύζηνλ ηνλ θαξπόλ, 

κε ηνλ απηόλ ηξόπνλ θαη ν άλζξσπνο, δηδόκελνο ηώξα εηο ηελ γελ έλεθα ηνπ 

ζαλάηνπ, ζέιεη αλαζηεζεί πάιηλ. Λέγεη ηνύην θαη ν Παύινο δειώλ κε ην 

παξάδεηγκα ησλ ζπεξκάησλ ηελ Αλάζηαζε». 



Απηά αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηα θόιιπβα θαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

αιιά θαη ην ζπκβνιηζκό ηνπ ν πκεώλ Θεζζαινλίθεο. 

Η παξάδνζηο απηή ησλ θνιύβσλ ζπλαληάηαη από ηα κέζα ηνπ 4νπ αηώλνο. 

Μέρξη ηόηε πξνζέθεξε, θαηά ηα ηεξά κλεκόζπλα, ςσκί θαη θξαζί κε ειηέο ή ηπξί 

ή ξύδη. Δθείλνη πνπ εδέρνλην απηή ηελ πξνζθνξά εύρνλην ην «καθαξία ή κλήκε 

απηνύ». Γη’ απηό θαη ειέγνλην «καθαξηαί». Απνκεηλάξηα απηώλ ησλ 

εθδειώζεσλ είλαη ηα ζεκεξηλά αξηίδηα θαη ν θαθέο ηα νπνία πξνζθέξνληαη 

θαηά ηα κλεκόζπλα ζήκεξα από ηνπο ζπγγελείο ηνπ θνηκεζέληνο. 

 

Αληί Μλεκοζύλοσ 

 

Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ αληί κλεκνζύλνπ θάλνπλ θάπνηα δσξεά εηο κλήκελ 

ηνπ απνζαλόληνο, «αληί κλεκνζύλνπ». Άιιν όκσο ην κλεκόζπλν θαη άιιν ε 

ειεεκνζύλε πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο. Σίπνηε, θακηά ειεεκνζύλε δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ Θεία Λεηηνπξγία, όπνπ πξνζθέξεηαη «ν Ακλόο 

ηνπ Θενύ, ν αίξσλ ηελ ακαξηίαλ ηνπ θόζκνπ». Γη’ απηό πξνζθέξνπκε ζηελ 

Δθθιεζία ην πξόζθνξν θαη ην λάκα, πνπ κεηαβάιινληαη ζε ώκα θαη Αίκα 

Υξηζηνύ. 

Από απηό ην πξόζθνξν ζα βγεη θαη ή κεξίδα ηνπ θεθνηκεκέλνπ, πνπ 

ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην Γηζθάξην, δίπια ζηηο κεξίδεο ησλ αγίσλ θαη ησλ Γηθαίσλ 

ηεο Δθθιεζίαο. Δθεί βξίζθεηαη θαη όιε ε Δθθιεζία, ε ηξαηεπνκέλε θαη ε 

Θξηακβεύνπζα. 

«Δίλαη κεγάιε ηηκή, ηνλίδεη ν Ιεξόο Υξπζόζηνκνο, λα αλαθεξζεί θαη ην 

όλνκα ηνπ δηθνύ καο εθεί πνπ βξίζθεηαη ν Υξηζηόο θαη νιόθιεξε ε Δθθιεζία. 

Γηόηη πξόζερε. Αλαγγέιιεηαη ηόηε ην θξηθηό Μπζηήξην, όηη ν Θεόο έδσζε ηνλ 

Δαπηό ηνπ γηα ηε ζσηεξία ηεο νηθνπκέλεο…» 

Δπνκέλσο ε κεγαιύηεξε θαη ε ζπνπδαηόηεξε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα δνζεί ζε 

έλαλ πνπ έρεη αλαρσξήζεη από ηε δσή απηή, είλαη απηή πνπ πξνζθέξεηαη κε ηελ 



κλεκόλεπζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ ζηε Θεία Λεηηνπξγία. 

   Απηό πνπ δελ κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ηα αγαζά πνπ δίλνληαη ζηνπο θησρνύο, 

απηό κπνξεί λα ην θάλε ε πξνζεπρή ελόο δηθαίνπ. Πόζν πεξηζζόηεξν ε Θεία 

Λεηηνπξγία! 

 

Ωθειούλ ηα κλεκόζσλα 

 

Κνηλή είλαη ε καξηπξία ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζηάο αιιά θαη ηεο ηδίαο ηεο 

Δθθιεζίαο από ηελ πείξα ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο όηη κεγάιε είλαη ε σθειεία πνπ 

πξνθύπηεη από απηά. 

Αο δνύκε όκσο ηη ιέλε νη κεγάινη Παηέξεο γηα ηελ σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη 

από ηα κλεκόζπλα. 

Αλαθέξεη ν Ιεξόο Γακαζθελόο όηη ν Θεόο ζέιεη πνιύ λα επεξγεηνύκεζα όινη 

από όινπο θαη δώληεο θαη κεηά Θάλαηνλ. 

Σνπο ιόγνπο ηνπ Κπξίνπ θαη ηελ θηιάλζξσπε βνπιή Σνπ έρνπλ ππ’νςηλ ηνπο 

νη ζεηνη Παηέξεο όηαλ νκηινύλ γηα ηα κλεκόζπλα θαη ηελ σθέιεηα πνπ 

πξνέξρεηαη από απηά. Καη όπσο δελ γλσξίδνπκε θαη δελ κπνξνύκε λα ζέζνπκε 

όξηα ζηελ αγάπε ηνπ Θενύ, ζηελ αγάπε απηή ηνπ Θενύ βαζηδόκαζηε θαη ζηελ 

σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηα κλεκόζπλα. 

Μεγάιε ζεκαζία δίλεη ν ηεξόο Υξπζόζηνκνο ζηελ πξνζθνξά ηεο αλαίκαθηεο 

Θπζίαο πνπ γίλεηαη ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ. 

Αλαθέξεη ζρεηηθά: «Γελ γίλνληαη άζθνπα νη πξνζθνξέο γηα ηνπο απειζόληεο, 

νύηε νη ειεεκνζύλεο. Όια απηά έρεη πξνζηάδεη ην Άγην Πλεύκα, δηόηη ζέιεη λα 

σθεινύκαζηε ν έλαο από ηνλ άιινλ. Ωθειείηαη εθείλνο από εζέλα θαη εζύ από 

εθείλνλ… Να κελ ακθηβάιιεηο όηη ν λεθξόο ζα θεξδίζεη θάπνηα σθέιεηα…». 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη κεγάιε ηηκή ηε κλεκόλεπζε ηνπ νλόκαηνο θαηά 

ηελ Θεία Λεηηνπξγία. 

«Γηόηη όπσο όηαλ ενξηάδνληαη ηα επηλίθηα ησλ βαζηιέσλ, ηόηε εγθσκηάδνληαη 

όζνη βνήζεζαλ ζηε λίθε, θαη όζνη βξίζθνληαη ζηηο θπιαθέο απειεπζεξώλνληαη γηα 



ηελ πεξίζηαζε απηή. Όηαλ όκσο πεξάζεη ν θαηξόο απηόο, όπνηνο δελ πήξε ράξε, 

δελ ηελ παίξλεη πιένλ. Έηζη θαη εδώ, θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο Θπζίαο απηόο είλαη 

ν Καηξόο γηα ηα επηλίθηα». 

«Γελ λνκνζεηήζεθαλ από ηνπο αγίνπο Απνζηόινπο ρσξίο ιόγσ νη επρέο γηα 

ηνπο απειζόληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ θξηθηνύ κπζηεξίνπ ηεο 

Θείαο Λεηηνπξγίαο. Γλώξηδαλ όηη πξνθύπηεη κεγάιν θέξδνο θαη πνιύ σθέιεηα 

γη’ απηνύο. Όηαλ έλαο νιόθιεξνο ιαόο πςώλεη ηα ρέξηα ηνπ ζε πξνζεπρή θαη 

καδί κε όιν ην Ιεξαηείν πξνζθέξνπλ ηε θξηθηή ζπζία, πσο λα κελ πεηύρνπκε κε 

ηηο ηθεζίεο καο ηελ ζετθή επζπιαρλία;  Αιιά απηό αθνξά ηνπο απειζόληαο 

πηζηνύο». 

Ο πκεώλ Θεζζαινλίθεο αθνινπζώληαο ηελ απνζηνιηθή παξάδνζε γξάθεη: 

«Καλέλα άιινλ δελ είλαη ηόζνλ σθειίκσλ εηο ηνλ θεθνηκεκέλνλ, κήηε ηόζεο 

επθξνζύλεο αίηηνλ θαη θσηηζκνύ θαη ελώζεσο πξνο ηνλ Θεόλ, θαζώο απηό δηόηη 

απηό ην ίδηνλ Αίκα ηνπ Κπξίνπ είλαη εθείλν ην νπνίνλ ρύλεηαη ππέξ εκώλ ησλ 

αρξείσλ εηο απηήλ ηελ ζπζίαλ, θαη απηό ην ίδηνλ ζείνλ Σώκα είλαη εθείλν ην 

νπνίνλ ζπζηάδεηαη επάλσ εηο ην άγηνλ ζπζηαζηήξηνλ». 

Ο Άγηνο Γξεγόξηνο Νύζζεο «επσθειέο θαη ζεάξεζηνλ» ραξαθηεξίδεη ην λα 

κλεκνλεύεηαη θάπνηνο ηελ ώξα ηεο ηειέζεσο ηεο ζείαο Λεηηνπξγίαο. 

Ο Άγηνο Κύξηιινο Ιεξνζνιύκσλ ραξαθηεξίδεη «κεγίζηελ ηελ όλεζηλ», πάξα 

πνιιή κεγάιε ηελ σθέιεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ πξνζεπρή απηή. 

Καη ν Άγηνο Αζαλάζηνο αλαθσλεί: «Καη αλ αθόκε ζηνλ αέξα πεζάλεη ν 

επζεβήο, κε δηζηάζεηο λα πξνζθέξεηο γη’ απηόλ ιάδη θαη θεξί. Γηόηη απηή ηελ 

Πξνζθνξά ηελ δέρεηαη ν Θεόο θαη αληαπνδίδεη ηελ σθέιεηα». 

Καη όπσο όηαλ θάπνηνο παηέξαο έρεη άξξσζην παηδί θαη απηό δελ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ ζην λαό ιάδη θαη θεξί θαη ζπκίακα, θαη αληί γη’ 

απηό ηα πξνζθέξεη ν παηέξαο ηνπ, θαη ηελ πξνζθνξά απηή ηελ δέρεηαη ν Θεόο 

ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ λεθξώλ: Δπεηδή απηνί δελ έρνπλ 

πιένλ ην ζώκα γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ηνπο βνεζνύλ 

κε ηηο πξνζθνξέο πνπ θάλνπλ γηα ράξε ηνπο νη θίινη θαη ζπγγελείο ηνπο. 



Γη’ απηό δελ πξέπεη λα παξαιείπνπκε ηα ηεξά κλεκόζπλα. Ιδηαηηέξσο όκσο 

πξέπεη λα κλεκνλεύνληαη ηα νλόκαηα θαηά ηελ ρσξάλ ηεο θξηθσδέζηαηεο 

ζπζίαο, δηόηη απηή καο δόζεθε γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 

Πώς ωθειούλ; 

 

Πώο όκσο σθεινύλ; Σν πξάγκα είλαη κπζηήξην. Γελ κπνξεί λα ην 

εξκελεύζεη ν αλζξώπηλνο λνπο. Σν 1652, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

ζπγθξνηήζεθε ζηα Ιεξνζόιπκα Σνπηθή ύλνδνο Παηξηαξρώλ, όπνπ κειεηήζεθε 

θαη ην ζέκα απηό. Απηό δείρλεη όηη ην ζέκα ησλ κλεκνζύλσλ δελ είλαη κία 

παξσλπρίδα. Καηέρεη θάπνηα ζέζε ζεκαληηθή κέζα ζηελ Δθθιεζία καο. 

Σν ζπκπέξαζκα ήην: 

Σν όηη σθεινύληαη ην πηζηεύνπκε θαη ην γλσξίδνπκε. Σν πώο όκσο θαη πόηε, 

απηό αλήθεη ζηελ θξίζε ηνπ Γίθαηνπ Θενύ. 

εκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν πνιύο Αλδξνύηζνο ζηε Γνγκαηηθή ηνπ: 

 «Ωο δελ δπλάκεζα λα θαζνξίζσκελ πώο ν Θεόο, ν δηέπσλ ηνλ θόζκσλ θαζ 

νξηζκέλνπο λόκνπο, πξνζδηνξίδεηαη ππό ηίλνο επρήο θαη επεκβαίλεη ηεο πνξείαο 

ησλ θπζηθώλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ πξαγκάησλ, νύησο αδύλαηνλ λα θαηαλνήζνκε 

πώο αη επραί ώθεινύζη ηνπο θεθνηκεκέλνπο».  

 

Ποηοσς ωθειούλ θαη ποηοσς δελ ωθειούλ 

 

Χθεινύλ 

Όηαλ γίλνληαη ελ πίζηε θαη εύζεβεία. 

Όηαλ νη λεθξνί είλαη δεθηηθνί ηνπ Θείνπ ειένπο. 

Όηαλ ε πιήξσζεο ησλ δεήζεσλ δελ αληηβαίλεη ζηελ Θεία δηθαηνζύλε θαη 

αγαζόηεηα. 

 

Γελ σθεινύλ 



 

Όηαλ ν άλζξσπνο απσζεί ηελ Θεία ράξε θαη γίλεηαη ζαηαληθόο θαη 

ακεηαλόεηνο. 

Γηα εθείλνλ πνπ έθπγε ηειείσο ακεηαλόεηνο δελ ππάξρεη θάπνηα κεγάιε 

σθειεία από ηα κλεκόζπλα. Σν όηη όκσο θαη εθείλνο κπνξεί λα βξεη θάπνηα 

αλαςπρή είλαη νκνινγεκέλν απηό από ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. 

Γηα απηόρεηξεο, κε ςπραζζελείο βέβαηα, δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε 

κλεκόζπλα. 

Καζώο θαη γηα ηνπο αηξεηηθνύο πνπ βξίζθνληαη εθηόο Δθθιεζίαο. 

Δθείλνη πνπ έδεζαλ εδώ ρξηζηηαληθά θαη δελ κπόξεζαλ λα ηειεησζνύλ έρνπλ 

πνιύ κεγάιε σθέιεηα από ηα κλεκόζπλα. Πόζε δε γλσξίδνπκε. «Με 

ακθέβαιιε όηη θαξπώζεηαη ηη ρξεζηόλ», ηνλίδεη ν Ι. Υξπζόζηνκνο. 

Πόζε όκσο είλαη ε σθέιεηα απηή θαη κέρξη πνίνπ ζεκείνπ θζάλεη δε 

κπνξνύκε λα ην γλσξίδνπκε. Δθείλν πνπ γλσξίδνπκε θαη πνπ ηνλίδεηαη από ηνπο 

Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο είλαη κεγάιε σθειεία πνπ πξνθύπηεη από ηα κλεκόζπλα 

γηα εθείλνπο πνπ δελ έθπγαλ ηειείσο ακεηαλόεηνη. 

Γξάθεη έλαο ζύγρξνλνο εθθιεζηαζηηθόο ζπγγξαθέαο: «Γλσξίδσ όηη ππάξρνπλ 

εζηθά πηώκαηα ζηα νπνία ελέζεηο δελ ηζρύνπλ. Αιιά επίζεο γλσξίδσ όηη 

ππάξρνπλ ακαξησινί, θαη απηνί είλαη νη πεξηζζόηεξνη, πνπ κσισπίζηεθαλ, 

αιιά δελ απέζαλαλ, έπεζαλ κελ, αιιά θξαηώληαο ζηα ρέξηα ην μίθνο, πνπ 

είδαλ ηηο ηειεπηαίεο ώξεο ηελ αζρήκηα ηνπο θαη αλάκημαλ θάπνην ππόθσθν 

«κλήζζεηη κνπ, Κύξηε» κε ηα ηειεπηαία ηνπο παξαιεξήκαηα.  

Καη πνηνο είλαη εθείλνο πνπ ζα ππνζηεξίμεη κε πείζκα όηη δελ σθεινύλ νη 

δεήζεηο ησλ πηζηώλ; Η κέζε θαηάζηαζεο ησλ ςπρώλ είλαη θαηάζηαζεο 

εηζαγσγηθή. Καηά ηελ έμνδν ηεο ςπρήο από ηε δσή απηή, έρεη γίλεη θάπνηα 

θξίζηο, αιιά ή ηειηθή θξίζηο πνπ ζα ιαβή ε ςπρή ηελ ηειηθή ηεο ζέζε γηα ηελ 

αησληόηεηα, δελ έρεη γίλεη αθόκε». 

– Καη πξνζζέηεη: «Δθ’ όζνλ ε ηειεπηαία απόθαζεο ηνπ θξηηνύ δελ βγήθε 

αθόκε, εθ’ όζνλ ην θξάηνο ηνπ Υξηζηνύ θζάλεη από ηα επνπξάληα θαη ηα επίγεηα 



κέρξη θαη ηα θαηαρζόληα, εθ’ όζνλ ην “πνξεύεζζε απ’ εκνύ” δελ αθνύζηεθε, 

θαιιίηεξε ζηάζεο ηεο Δθθιεζηάο είλαη ε ζηάζεο ηεο δεήζεσο, ηεο πξνζεπρήο 

ππέξ ησλ λεθξώλ απηήο». 

 

Η περίπηωζες ηωλ βαρέως ακαρηαλόληωλ 

 

Ση όκσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ έθπγαλ ηειείσο ακεηαλόεηνη θαη δελ πξόιαβαλ λα εηνηκαζζνύλ 

θαζόινπ; 

Η απάληεζεο ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ είλαη ζαθήο. Σν ίδην θαη ή δηδαζθαιία ησλ 

Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο καο, νη νπνίνη ηνλίδνπλ θαζαξά όηη ε παξνύζα δσή 

απνηειεί ην ζηάδην ηνπ αγώλνο, ε κέιινπζα ηεο αληαπνδόζεσο. 

Σνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν ηεξόο Υξπζόζηνκνο: 

«Αο κε θιαίκε γη’ απηνύο πνπ πέζαλαλ αιιά γη’ απηνύο πνπ πέζαλαλ ζηελ 

ακαξηία. Απηνί είλαη άμηνη γηα ζξήλνπο θαη θνπεηνύο θαη δάθξπα… Όζν δνύζαλ 

εδώ κπνξνύζε θαλείο λα ειπίδεη ζε αιιαγή θαη βειηίσζε… Γελ κπνξεί θαλείο 

λα κεηαλνήζεη όηαλ θύγεη από ηε δσή απηή. 

Καλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα παιέςεη όηαλ ηειεηώζνπλ νη αγώλεο θαη βγεη 

από ην ζηίβν θαη έρνπλ ζθνξπηζζή νη ζεαηέο… Όζν είκαζηε εδώ κπνξνύκε 

ζίγνπξα λα ειπίδνπκε. Όηαλ όκσο πάκε εθεί, δελ είκαζηε πιένλ θύξηνη 

κεηαλνίαο, δελ είλαη πηα ζην ρέξη καο ή κεηάλνηα, νύηε κπνξνύκε λα μεπιύλνπκε 

ηα ακαξηήκαηα καο. Γη’ απηό πξέπεη αδηάθνπα λα εηνηκαδόκαζηε γηα ηελ έμνδν 

καο…». 

Πιελ όκσο θαη ζε απηέο ηηο πην δύζθνιεο πεξηπηώζεηο νη Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο καο δελ καο αθήλνπλ απαξεγόξεηνπο. 

Αλαθέξεη ζρεηηθά γηα ην ζέκα απηό ν Μ. Αζαλάζηνο όηη νη ςπρέο ησλ 

ακαξησιώλ ιακβάλνπλ θάπνηα επεξγεζία, «κεηέρνπλ επεξγεζίαο ηίλνο» από ηελ 

αλαίκαθηε Θπζία απηό όκσο ζπκβαίλεη «σο κόλνο εθίζηαηαη θαη θειεύεη ό 



δώλησλ θαη λεθξώλ εμνπζηαζηήο Θεόο εκώλ». Σν δήηεκα δειαδή ην αθήλεη ζηε 

Θεία θηιαλζξσπία. 

Ο Ιεξόο Υξπζόζηνκνο, κνινλόηη ζην πξνεγνύκελν ηεκάρην ήηαλ απζηεξόο, 

όηαλ αζρνιείηαη εηδηθά κε ην ζέκα απηό απνθιεηζηηθά, είλαη πην παξεγνξεηηθόο. 

Σνλίδεη: 

«Αο ηνπο βνεζήζνπκε όζν κπνξνύκε «βνεζήζσκελ απηνίο θαηά δύλακηλ», 

επηλνήζσκελ δη’ απηνύο ηηλά βνήζεηαλ (θάπνηα βνήζεηα), κηθξάλ κελ, βνεζείλ 

όκσο δπλακέλελ». Πώο θαη κε πνην ηξόπν; Καη απαληά: Δπρόκελνη θαη εκείο νη 

ίδηνη θαη παξαθαινύληεο θαη άιινπο λα πξνζεύρνληαη γη’ απηνύο. Με 

ειεεκνζύλεο θαη πξνζεπρέο πνπ ζα θάλνπκε γη’ απηνύο πνπ έθπγαλ ζηελ 

ακαξηία. Απηά γίλνληαη γηα λα ιάβνπλ νη θεθνηκεκέλνη θάπνηα παξεγνξηά, 

«παξακπζηώλ ηηλά». Γηόηη, αλ ηα παηδηά ηνπ Ιώβ ηα θαζάξηδε ε ζπζία ηνπ 

παηέξα ηνπο, γηαηί ακθηβάιιεηο όηη θεξδίδνπλ θάπνηα σθέιεηα νη λεθξνί καο από 

ηηο πξνζεπρέο θαη ηηο ειεεκνζύλεο πνπ θάλνπκε γη’ απηνύο; 

Μάιηζηα ν Άγηνο Κύξηιινο Ιεξνζνιύκσλ είλαη αθόκε πην εληππσζηαθόο θαη 

πην παξεγνξεηηθόο, Θα ιέγακε, ζην ζέκα καο αθόκε θαη από ηνλ Άγην Ισάλλε 

ηνλ Υξπζόζηνκν. 

ε κία εξώηεζε πνπ ηνπ ππνβιήζεθε ζην «Τη σθειείηαη ε ςπρή πνπ έθπγε κε 

ηα ακαξηήκαηά ηεο από ηνλ παξόληα θόζκν;» απαληά κε έλα παξάδεηγκα. 

Φαληάδεηαη βαζηιηά ν νπνίνο εμόξηζε ππεθόνπο πνπ επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ 

ηνπ. ηνλ βαζηιηά απηόλ παξεκβαίλνπλ ελδηαθεξόκελνη, θίινη ησλ εμόξηζησλ, νη 

νπνίνη αθνύ πιέμνπλ ηνλ ζηέθαλν ηνλ πξνζθέξνπλ ζην βαζηιηά «ππέξ ησλ ελ 

εμνξίαηο». 

Καη εξσηά ν άγηνο: Ο βαζηιηάο, δελ ζα ππνρώξεζε ζηηο επίκνλεο απηέο 

παξαθιήζεηο ώζηε λα δόζε ζηνπο εμόξηζηνύο ηνπ «άλεζηλ ησλ θνιάζεσλ;» 

Καηά παξόκνην ηξόπν, ζπλερίδεη, όηαλ θαη κείο πξνζθέξνπκε ζηνλ Θεό 

δεήζεηο ππέξ ησλ θεθνηκεκέλσλ, θαη αλ αθόκε απηνί είλαη ακαξησινί, δελ 

πιέθνπκε θαη δελ πξνζθέξνπκε ζηέθαλσλ αιιά «Υξηζηόλ εζθαγηαζκέλνλ ππέξ 

ησλ ακαξηεκάησλ πξνζθέξνκελ, δεηνύληεο θαη ιακβάλνληεο ζπγγλώκελ» από 



ηνλ θηιάλζξσπν Θεό γη’ απηνύο θαη γηα καο. Πνηνο όκσο κπνξεί λα γλσξίδεη 

από εκάο πνηνο έθπγε ελ κεηαλνία θαη πνηνο όρη; Πνηνο κπνξεί λα ηζρπξηζζεί όηη 

είλαη θαξδηνγλώζηεο θαη λα πξνδηθάζεη θάπνηνλ από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο; 

Πνπ γλσξίδνπκε ηη έγηλε από ην δηάζηεκα ηεο γέθπξαο κέρξη ην πνηάκη, λα 

δηάζηεκα αξθεηό γηα λα πεη θάπνηνο έλα “κλήζζεηί κνπ Κύξηε;”. Το ζτέδηο ηοσ 

Θεού κας απαγορεύεη λα θρίλοσκε οποηολδήποηε άλζρωπο. Δκείο αο θάλνπκε 

όηη κπνξνύκε, αο βνεζήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο καο θαηά δύλακηλ, θαη ηα αιιά 

αο ηα αθήζνπκε ζηελ αγάπε θαη ηελ θηιαλζξσπία ηνπ Θενύ, ε νπνία όξηα δελ 

έρεη. Γη’ ασηό θαη ε Δθθιεζία κας δελ προδηθάδεη θαλέλα, αιιά προζθέρεη 

ηελ αγάπε ηες ζε όια ηες ηα κέιε ηες. 

“Χο απόδεημε ηεο σθειείαο από ηα κλεκόζπλα απηώλ πνπ έρνπλ πεζάλεη κε 

βαξηά ακαξηήκαηα ή έρνπλ θάπνην δεζκό”, αλαθέξεη ν Άγηνο Νεθηάξηνο. 

 

Ωθέιεηες γηα ηοσς δωληαλούς 

 

Αιιά από ηα κλεκόζπλα έρνπκε θαη άιιεο σθέιεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηνύο πνπ παξακέλνπλ ζηε δσή. 

Αλαπηύζζεηαη ε αγάπε κεηαμύ δώλησλ θαη ηεζλεώησλ. 

 

 

Η σθέιεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ρξηζηηαληθή αξεηή. Δληζρύεηαη πίζηηο ζηελ 

πέξαλ ηνπ ηάθνπ δσή. Δληζρύεηαη ειπίδα ζην έιενο ηνπ Θενύ. Κεξύηηεη ηελ 

δηαξθή παξνπζία ηνπ Υξηζηνύ ζηνλ θόζκν. Γηδάζθεη πώο ό άλζξσπνο είλαη 

νύξαλνπνιίηεο. Μεηαβαίλεη από ηε ζηξαηεπνκέλε Δθθιεζία ηεο γεο, ζηε 

Θξηακβεύνπζα Δθθιεζία ηνπ νπξαλνύ. Ο Υξηζηόο εηζαθνύεη ηηο δεήζεηο όισλ 

θαη ιπγίδεη ζηηο πξεζβείεο ησλ Αγίσλ θαη ηεο Θενηόθνπ. 

Η ειπίδα ηεο ζσηεξίαο ησλ ρξηζηηαλώλ δελ ράλεηαη θαη κεηά ηνλ ζάλαην. 

Παξέρεηαη ζπγρώξεζε ησλ ακαξηεκάησλ ζε απηνύο πνπ γίλνληαη κλεκόζπλα 

εηζαθνύνληαο ν θηιάλζξσπνο Θεόο ηηο δεήζεηο ηεο Δθθιεζίαο καο. Ή νξηζηηθή 



απόθαζεο ηνπ Θενύ γηα ηελ κέιινπζα ακνηβή ή ηηκσξία δελ εθδόζεθε αθόκε 

απηή, επηθπιάζζεηαη γηα ηελ Γεπηέξα θαη Φξηθηή Παξνπζία. Μέρξη ηόηε ε 

Δθθιεζηά κπνξεί λα αλαπέκπεη δεήζεηο θαη ηθεζίεο γηα ηα κέιε ηεο. Όπσο ζηε 

ηξαηεπνκέλε Δθθιεζία απηνί πνπ βξίζθνληαη ζε εθθιεζηαζηηθή ηηκσξία γηα 

ηηο ακαξηίεο πνπ δηέπξαμαλ, ζηεξνύληαη ηα Θεία κπζηήξηα, έηζη θαη ζηελ 

Θξηακβεύνπζα, απηνί πνπ πέζαλαλ κε ηηο ακαξηίεο είλαη καθξηά από ηνπο 

αγίνπο θαη ηνπο δηθαίνπο. 

 

    Αλαπηύζζεηαη ε θηιαδειθία. Αλαθνπθίδνληαη νη δώληεο θαη ζιηβόκελνη γηα 

ηνλ ζάλαην ηνπ πξνζθηινύο ησλ πξνζώπνπ. Γηόηη ν ζάλαηνο είλαη πηθξόο, 

δεκηνπξγεί ζιίςε αθόξεηε.  

Υσξίδεη απόηνκα πξνζθηιείο. Η πξνζεπρή θαη ην κλεκόζπλν είλαη ν κόλνο 

ηξόπνο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. Γελ ππάξρεη άιινο ηξόπνο επηθνηλσλίαο κε ηα 

πξνζθηιή καο πξόζσπα. Γίλεηαη αλάκλεζε ηνπ ζαλάηνπ. Δλζύκεζε ηεο 

καηαηόηεηαο ηνπ θόζκνπ θαη ησλ πξαγκάησλ απηνύ. Παξαθίλεζε πξνο ηελ 

αξεηή θαη ηελ ελάξεηε Πνιηηεία. Δλζάξξπλζε γηα επεξγεζίεο θαη αγαζνεξγίεο. 

Έηζη, ηνλίδεη ν ηεξόο Γακαζθελόο, «ν Θεόο βνύιεηαη ίλα ππ’ αιιήισλ νη 

πάληεο επεξγεηνύκεζα θαη δώληεο θαη κεηά ζάλαηνλ», αθνύ πξνζθέξνπκε 

Υξηζηόλ «έζθαγηαζκέλνλ ππέξ ησλ εκεηέξσλ ακαξηεκάησλ εμηιενύκελνη ππέξ 

απηώλ θαη εκώλ ηνλ θηιάλζξσπνλ Θεόλ», όπσο ηνλίδεη θαη ν άγηνο Κύξηιινο 

Ιεξνζνιύκσλ. 

 

Σποσδαίο Γίδαγκα-προηροπή: 

 

Αδειθνί κνπ,  αληί λα πεξηκέλνπκε κεηά ζάλαηνλ ηηο επρέο θαη ηα κλεκόζπλα 

άιισλ γηα καο, δελ ζα ήηαλ θαιιίηεξα λα θξνληίδνπκε από ηώξα γηα ηελ 

αζάλαηε ςπρή καο, έρνληαο ζηελ δηάζεζε καο όια ηα ζσζηηθά κέζα ηεο αγίαο 

καο Δθθιεζίαο; Δπεηδή ινηπόλ είλαη ηόζν αβέβαηε ε εκέξα ηνπ ζαλάηνπ αο 



είκαζηε πάληνηε έηνηκνη κήπσο ζήκεξα “είκεζα ελ ησ βίσ θαη αύξηνλ ελ ησ 

κλεκείσ»…. 
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