
Τι μπορούμε να κάνοσμε για τοσς νεκρούς 
 

Ο θαζέλαο από εκάο πνπ επηζπκεί λα εθθξάζεη ηελ αγάπε ηνπ γηα 
ηνπο λεθξνύο θαη λα ηνπο βνεζήζεη νπζηαζηηθά, κπνξεί λα ην 
επηηύρεη πξνζεπρόκελνο ππέξ ησλ ςπρώλ ηνπο, θαη εηδηθόηεξα 
κλεκνλεύνληαο απηνύο ζηε Θεία Λεηηνπξγία, όηαλ νη κεξίδεο πνπ 
απνθόπηνληαη γηα δώληεο θαη λεθξνύο αθήλνληαη λα πέζνπλ κέζα 
ζην Αίκα ηνπ Κπξίνπ κε ηηο ιέμεηο: «Απόπιπλνλ Κύξηε ηα 
ακαξηήκαηα ησλ ελζάδε κλεκνλεπζέλησλ δνύισλ ζνπ ησ Αίκαηί 
ζνπ ησ Αγίσ πξεζβείαηο ηεο Θενηόθνπ θαη πάλησλ ζνπ ησλ Αγίσλ. 
Ακήλ.» Δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηε θαιύηεξν ή ζπνπδαηόηεξν 
γηα ηνπο λεθξνύο από ην λα πξνζεπρόκαζηε γη΄ απηνύο, 
πξνζθέξνληάο ηνπο κλεκόζπλν ζηε Θεία Λεηηνπξγία. Τν έρνπλ 
πάληα αλάγθε, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ ζαξάληα 
εκεξώλ όπνπ ε ςπρή ηνπ απειζόληνο πνξεύεηαη πξνο ηηο αηώληεο 
θαηνηθίεο. Τν ζώκα δελ αηζζάλεηαη ηίπνηε ηόηε· δε βιέπεη ηνπο 
νηθείνπο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, δε κπξίδεη ην επσδηαζηό άξσκα 
ησλ ινπινπδηώλ, δελ αθνύεη ηνπο επηθήδεηνπο. Η ςπρή όκσο 
αηζζάλεηαη ηηο πξνζθεξόκελεο ππέξ απηήο πξνζεπρέο θαη είλαη 
επγλώκσλ ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ηηο απεπζύλνπλ θαη βξίζθεηαη 
πλεπκαηηθώο θνληά ηνπο. 

Ω ζπγγελείο θαη αγαπεκέλνη ηνπ λεθξνύ! Πξάμεηε γη΄ απηνύο όηη 
έρνπλ αλάγθε θαη όηη είλαη εληόο ηεο δηθαηνδνζίαο ζαο. Δώζηε ηα 
ρξήκαηά ζαο όρη γηα λα θαιισπίζεηε εμσηεξηθά ην θέξεηξν θαη ην 
κλήκα, αιιά γηα λα βνεζήζεηε όζνπο ην ρξεηάδνληαη, εηο κλήκελ ησλ 
αγαπεκέλσλ ζαο πνπ έθπγαλ από ηε δσή, γηα λα εληζρύζεηε 
εθθιεζίεο, ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη πξνζεπρέο ππέξ απηώλ. 
Ειεήζηε ηνπο λεθξνύο, θξνληίζηε γηα ηηο ςπρέο ηνπο. Μαο πεξηκέλεη 
όινπο ν ίδηνο δξόκνο, θαη όηαλ θη εκείο βξεζνύκε εθεί πόζν πνιύ ζα 
επρόκαζηε λα καο ζπκάηαη θάπνηνο ζηηο πξνζεπρέο ηνπ! Αμίδεη 
ινηπόλ λα ειεήζνπκε εκείο νη ίδηνη ηνπο λεθξνύο. 

Ακέζσο αθνύ αλαπαπζεί θάπνηνο, θαιέζηε ή ελεκεξώζηε έλαλ 
ηεξέα, ώζηε λα δηαβάζεη ηηο «Πξνζεπρέο γηα ηελ Αλαρώξεζε ηεο 
Ψπρήο», ηηο νπνίεο ε Εθθιεζία έρεη νξίζεη λα δηαβάδνληαη πάλσ από 
όινπο ηνπο Οξζνδόμνπο Χξηζηηαλνύο κεηά ην ζάλαηό ηνπο. 
Πξνζπαζήζηε, εη δπλαηόλ, λα ηειέζεηε ηελ θεδεία ζηελ εθθιεζία 
θαη λα αλαγλώζεηε ην Ψαιηήξη πάλσ από ηνλ απειζόληα κέρξη ηελ 



θεδεία. Η θεδεία δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πεξίηερλε, αιιά πξέπεη 
απαξαηηήησο λα είλαη πιήξεο, ρσξίο ζπληνκεύζεηο· ηελ ώξα εθείλε 
κε ζθεθηείηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηελ άλεζή ζαο, αιιά ηνλ απειζόληα, 
από ηνλ νπνίν ρσξίδεζηε δηα παληόο. Εάλ ππάξρνπλ ηαπηόρξνλα θαη 
άιινη απειζόληεο πνπ αλακέλνπλ θεδεία ζηελ εθθιεζία, κελ 
αξλεζείηε εάλ ζαο πξνηαζεί λα ηειέζεηε ηελ θεδεία γηα όινπο καδί. 
Είλαη θαιύηεξν λα ηειείηαη κηα θεδεία γηα δύν ή πεξηζζόηεξνπο 
απειζόληεο ηαπηόρξνλα, όηαλ νη πξνζεπρέο όισλ ησλ 
παξεπξηζθνκέλσλ πξνζθηιώλ πξνζώπσλ ζα είλαη ηδηαηηέξσο 
έλζεξκεο, παξά λα ηεινύληαη μερσξηζηέο, δηαδνρηθέο θεδείεο, θαη λα 
ζπληνκεύνληαη νη ιεηηνπξγίεο εμ αηηίαο έιιεηςεο ρξόλνπ θαη 
ελέξγεηαο· αθνύ θάζε ιέμε ηεο πξνζεπρήο γηα ηνλ αλαπαπζέληα 
είλαη όηη κία ζηαγόλα λεξό γηα ην δηςαζκέλν. Καλνλίζηε 
νπσζδήπνηε εθείλε ηελ ώξα ηα ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε 
ζαξαληαιείηνπξγνπ, δειαδή θαζεκεξηλή κλεκόλεπζε ζηε ζεία 
Λεηηνπξγία ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζαξάληα εκεξώλ. Σπλήζσο ζηνπο 
λανύο όπνπ ηειείηαη θαζεκεξηλά Θεία Λεηηνπξγία, νη απειζόληεο νη 
νπνίνη έρνπλ θεδεπηεί εθεί κλεκνλεύνληαη επί ζαξάληα θαη πιένλ 
εκέξεο. Εάλ όκσο ε θεδεία γίλεη ζε λαό όπνπ δελ ηειείηαη 
θαζεκεξηλά Θεία Λεηηνπξγία, ηόηε νη ίδηνη νη ζπγγελείο ζα πξέπεη λα 
θξνληίζνπλ λα δεηήζνπλ ηελ ηέιεζε ηνπ 40ήκεξνπ κλεκόζπλνπ 
νπνπδήπνηε ηεινύληαη Θείεο Λεηηνπξγίεο. Παξνκνίσο είλαη θαιό λα 
ζηέιλνπκε εηζθνξέο γηα κλεκόλεπζε ησλ λεθξώλ ζε κνλαζηήξηα, 
όπσο θαη ζηα Ιεξνζόιπκα, όπνπ θαζεκεξηλά δηεμάγεηαη πξνζεπρή 
ζηνπο Αγίνπο Τόπνπο. Αιιά ε δηαδηθαζία ηεο 40ήκεξεο δέεζεο ππέξ 
ησλ λεθξώλ πξέπεη λα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ζάλαην, όηαλ ε 
ςπρή έρεη ηδηαίηεξε αλάγθε βνεζείαο από ηελ πξνζεπρή· επνκέλσο, 
ζα πξέπεη λα μεθηλνύκε απηό ην κλεκόζπλν ζηνλ θνληηλόηεξν λαό 
όπνπ ηειείηαη θαζεκεξηλώο Θεία Λεηηνπξγία. 

Αμίδεη ινηπόλ λα θξνληίζνπκε γη΄ απηνύο πνπ έθπγαλ γηα ηνλ άιιν 
θόζκν πξηλ από εκάο, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε όηη κπνξνύκε γηα ηηο 
ςπρέο ηνπο, ελζπκνύκελνη όηη: «Μαθάξηνη νη ειεήκνλεο, όηη απηνί ζα 
ειεεζνύλ». 
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