
 
Η σημασία και η αξία  

των ιεπών Μνημοσύνων 
 

Οη Παηέξεο ηεο Εθθιεζίαο έρνπλ θαζνξίζεη ην άββαην πξν ηεο 
Κπξηαθήο ησλ Απόθξεσ θαη ην άββαην πξν ηεο Κπξηαθήο ηεο 
Πεληεθνζηήο  σο  Ψπρνζάββαηα, εκέξεο δειαδή αθηεξσκέλεο ζηηο 
ςπρέο ησλ θεθνηκεκέλσλ αδεξθώλ καο. Εμαηξέησο ινηπόλ ηηο εκέξεο 
απηέο ε Εθθιεζία ηειεί ηα ηεξά Μλεκόζπλα γηα ηα παηδηά ηεο πνπ ελ 
Χξηζηώ αλαπαύνληαη. 

Ο άγηνο Νεθηάξηνο Πεληαπόιεσο επηζεκαίλεη όηη όζνη πεζαίλνπλ 
δελ δηαθόπηνπλ ηελ πλεπκαηηθή επηθνηλσλία κε ηελ Εθθιεζία ηνπ 
Χξηζηνύ πάλσ ζηε γε, αιιά εμαθνινπζνύλ λα επηθνηλσλνύλ κέζσ ηεο 
θνηλήο αγάπεο πξνο ην Χξηζηό. 

Σεο Εθθιεζίαο θεθαιή είλαη ν Χξηζηόο θη εκείο νη πηζηνί είκαζηε ην 
ζώκα θαη ηα κέιε ηεο, θαηά ηνλ Απόζηνιν Παύιν. «Δελ γλσξίδεηε όηη 
ηα ζώκαηά καο είλαη κέιε ηνπ Χξηζηνύ;» θαη πάιη «εζείο είζηε ζώκα 
Χξηζηνύ θαη επί κέξνπο κέιε»· θη αιινύ «γηαηί θαλείο από εκάο δελ 
δεη θαη δελ πεζαίλεη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Εάλ πεζαίλνπκε, κε 
ππνηαγή ζην ζέιεκα ηνπ Χξηζηνύ πεζαίλνπκε, θαη, είηε δνύκε, είηε 
πεζαίλνπκε, αλήθνπκε ζην Χξηζηό» (Ρσκ. ηδ΄ 7-8). 

Η Εθθιεζία έρεη ινηπόλ ππνρξέσζε λα πξνζεύρεηαη γηα όια ηα κέιε 
ηεο. Γη΄ απηό θαη ζαλ κεηέξα θηιόζηνξγε παξαθαιεί ηνλ Κύξην γηα ηα 
πηζηά ηεο παηδηά, ηνπο επζεβείο, πνπ πέζαλαλ θνηλσλώληαο κε ην 
ηίκην ώκα θαη Αίκα ηνπ σηήξα Χξηζηνύ. Εύρεηαη γη΄ απηνύο γηαηί 
γλσξίδεη ηελ αγαζόηεηα ηνπ Θενύ, ν νπνίνο μέξεη πόζν αζζελήο είλαη 
ε αλζξώπηλε θύζε, πόζν ξέπεη πξνο ηελ ακαξηία, γη΄ απηό θαη θαλείο 
θαζαξόο δελ είλαη από ηνλ ξύπν απηό αθόκα θη αλ δήζεη κία εκέξα 
πάλσ ζηε γε. Εύρεηαη θαη παξαθαιεί ην Θεό λα δερζεί ηηο δεήζεηο θαη 
ηθεζίεο όιεο ηεο Εθθιεζίαο θαη λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο όζσλ 
παηδηώλ ηεο πέζαλαλ «ελ Χξηζηώ», θαη λα παξαβιέςεη ηα θαηά ιόγν, 
έξγν ή δηάλνηα ακαξηήκαηά ηνπο σο αγαζόο θαη θηιάλζξσπνο. 

Με ηα κλεκόζπλα ε Εθθιεζία παξαγγέιλεη ζηνπο πηζηνύο λα 
δείρλνπλ ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηνλ λεθξό αδεξθό, ώζηε λα 
ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο ηνπ, λα δεεζνύλ γη΄ απηό καδί κε ηελ 
Εθθιεζία πξνο ηνλ Κύξην ησλ δσληαλώλ θαη λεθξώλ, λα δεηήζνπλ ηε 
ζπγγλώκε ηνπ γηα όζα ζθάικαηα έθαλε ν θεθνηκεκέλνο, λα δεηήζνπλ 
γη΄ απηόλ ηε δαςίιεπζε ηεο ζείαο ράξεο θαη ηελ θιεξνλνκία ηεο 
νπξάληαο βαζηιείαο. Με ηα κλεκόζπλα επίζεο παξεγνξείηαη ε νκάδα 
ησλ ζιηκκέλσλ ζπγγελώλ, νη νπνίνη κε ηελ έλδεημε ηεο αγάπεο θαη 
ζπκπαζείαο όιεο ηεο Εθθιεζίαο βξίζθνπλ αλαθνύθηζε θαη 



παξεγνξηά, γηαηί ε ζπκκεηνρή ζην πέλζνο θέξλεη ζηνπο θνξησκέλνπο 
κε ην βάξνο ηελ ζιίςεσο αλάπαπζε θη αλαθνύθηζε. Σέινο, κε ηα 
κλεκόζπλα ππελζπκίδεηαη ν ζάλαηνο, ππελζπκίδεηαη ε καηαηόηεηα 
ησλ πξαγκάησλ ηνπ θόζκνπ, ε δηαθνξά πξνζσξηλήο θαη αηώληαο 
δσήο, πξνηξέπνληαη νη άλζξσπνη ζε εζηθή θαη ελάξεηε δσή, 
ελζαξξύλνληαη λα ζηξαθνύλ πξνο επεξγεζίεο θη αγαζνεξγίεο, θαη 
γεληθά πξνηξέπνληαη, κ΄ απηή ηελ αθνξκή, ζηελ αξεηή θαη 
ηειεηόηεηα. 

Σα κλεκόζπλα ινηπόλ δελ είλαη απιά θνηλσληθέο ηειεηέο αιιά 
δέεζε, πξνζεπρή θαη ηθεζία πξνο ηνλ Θεό λα ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο 
ησλ ηεζλεώλησλ αδειθώλ καο. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε νξηζκέλα 
πξάγκαηα αλ αγαπάκε εηιηθξηλά ηνπο θεθνηκεκέλνπο ζπγγελείο καο θη 
αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ηνπο σθειήζνπκε. Όηαλ ζέινπκε λα 
ηειέζνπκε κλεκόζπλν πξέπεη λα θέξνπκε ζηελ Εθθιεζία ην 
πξόζθνξν, ην λάκα, θαη ηα νλόκαηα ησλ ηεζλεώλησλ γηα λα 
κλεκνλεπζνύλ πξώηα ζηελ ζεία Λεηηνπξγία. Καη θξνληίδνπκε λα 
ζπκκεηάζρνπκε θη εκείο ζηελ ζεία Λεηηνπξγία θαη λα είκαζηε έηνηκνη 
λα πξνζέιζνπκε ζην Μπζηήξην ηεο ζείαο Επραξηζηίαο, γηαηί εθείλε 
ηελ ώξα ελώλνπκε ηνλ εαπηό καο κε ηνλ Χξηζηό αιιά θαη κε ηνπο 
θεθνηκεκέλνπο αδειθνύο καο. Εθείλε ηελ ηεξή ζηηγκή πνπ έρνπκε 
κπξνζηά καο ηνλ Χξηζηό κέζα ζην Άγην Πνηήξην, κπνξνύκε λα 
πξνζεπρεζνύκε θαη κε ζέξκε λα δεηήζνπκε ηελ ζπγρώξεζε ησλ 
αδειθώλ καο. ην ηέινο ηεο ζείαο Λεηηνπξγίαο ζα δηαβαζηεί ε εηδηθή 
επηκλεκόζπλε δέεζε πάλσ ζην θόιιπβν πνπ ζα έρνπκε παξαζέζεη. Οη 
βξαζκέλνη θαη δηαιπκκέλνη ζπόξνη ηνπ ζηηαξηνύ εηθνλίδνπλ ηνπο 
λεθξνύο. Όπσο νη ζακκέλνη ζπόξνη πξνεηνηκάδνληαη λα θπηξώζνπλ 
ηελ άλνημε, έηζη θαη νη ςπρέο ησλ θεθνηκεκέλσλ πεξηκέλνπλ ηελ 
εκέξα ηεο θνηλήο Αλάζηαζεο γηα λα αλαζηεζνύλ. Πξέπεη επίζεο λα 
ζπλνδεύνπκε ηηο πξνζεπρέο καο θαη κε ειεεκνζύλε ππέξ ησλ 
θεθνηκεκέλσλ. 

Απηά είλαη όζα καο παξαγγέιιεη ε Εθθιεζία καο θαη όζα 
πξαγκαηηθά σθεινύλ ηηο ςπρέο ησλ ηεζλεώησλ. Σα ππόινηπα, νη 
επηδεηθηηθνί αλζνζηνιηζκνί, νη αηέιεησηνη ζξήλνη, έζησ θη αλ 
πεγάδνπλ απ΄ ηελ αγάπε καο δελ σθεινύλ ηνπο λεθξνύο αιιά κάιινλ 
ηνπο βιάπηνπλ. Οη ηεζλεώηεο δελ έρνπλ αλάγθε ηα ινπινύδηα, ηηο 
ρνξσδίεο θαη ηα ρξήκαηά καο, αιιά ηελ πξνζεπρή ηεο Εθθιεζίαο. 
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