ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΤΟΣ 2ο
Αρ.Φύλλου 9
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ
1. Ο Αγιασμός που τελείται την παραμονή και
ανήμερα της γιορτής των Θεοφανείων είναι
ακριβώς ο ίδιος. Λέγεται «Μεγάλος» επειδή έχει
περισσότερες ευχές και μεγάλη αγιαστική δύναμη.
2. Ο Μεγάλος Αγιασμός φυλάσσεται όλο το χρόνο
στο ναό και δίδεται στους χριστιανούς σε περίπτωση ασθένειας ή όταν, για κάποιο λόγο, δεν
μπορούν να κοινωνήσουν, με σκοπό την ενίσχυσή
τους.
3. Ο Μεγάλος Αγιασμός είναι δυνατόν να φυλάσσεται και στα σπίτια των ευσεβών χριστιανών,
όπου καίει καντήλι και τα μέλη της οικογένειας
αποφεύγουν να καπνίζουν ή να βρίζουν.
4. Προϋπόθεση της μετάληψης του Μεγάλου
Αγιασμού είναι η προετοιμασία με νηστεία
μιας ημέρας.

ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
5.Κάθε χρόνο στον Ιορδάνη ποταμό, στο σημείο
ακριβώς που βαπτίστηκε ο Κύριός μας, παρατηρείται το εξής θαυμαστό: Την ώρα που διαβάζεται
η ευχή του αγιασμού των υδάτων, όπως λέει και ο
ψαλμός, τα νερά του ποταμού στρέφονται προς
τα πίσω(ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω).
Πολλοί πιστοί μάλιστα ρίχνουν αντικείμενα
στον ποταμό πριν τον αγιασμό, τα οποία
παρασύρονται προς τα πίσω από το ρεύμα του
ποταμού. Μετά την ανάγνωση όμως της αγιαστικής ευχής, όση ώρα κι αν έχει περάσει, τα νερά
επιστρέφουν προς την αντίθετη κατεύθυνση,
όπως ήταν πριν.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
1
Από της ερήμου ο Πρόδρομος
ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον.
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε,
Υιόν και Θεόν ομολόγησε.

5
Ιορδάνη ρεύσε τα νάματα,
ιν’ ανασκιρτήσει τα ύδατα.
Κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε
των κακοφρονούντων ο Κύριος.

9
Ρείθρα Ιορδάνη, αγάλλεσθε,
την πορείαν άλλως λαμβάνετε.
Σήμερον ο κτίστης δεδόξασται
δι’αυτό το μέγα μυστήριον.

2
Γηγενείς, σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των Αγγέλων, ευφραίνεσθε.
Δόξα εν υψίστοις εκραύγαζον,
Κύριον και Θεόν ομολόγησαν.

6
Λέγουσιν οι Άγγελοι σήμερον,
ο Χριστός τον κόσμον εφώτισεν.
Μέγα και φρικτόν το μυστήριον,
δούλος τον Δεσπότη εβάπτισε.

10
Τρεις γαρ υποστάσεις εγνώκαμεν.
Πατρός και Υιού και του Πνεύματος.
Υπό Αρχαγγέλων υμνούμενον,
υπό Σεραφείμ δοξαζόμενον.

3
Έλεγεν ο κόσμος τον Κύριον
να αναγεννήσει τον άνθρωπον.
Ζήτησον και σώσον το πρόβατον,
το απολωλός, ω Θεάνθρωπε.

7
Νους ο Ιωάννης ο Πρόδρομος
μέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.
Ξένος ο προφήτης ο Πρόδρομος,
μέγας, να βαπτίσει τον Κύριον.

11
Φως γαρ τοις εν σκότει επέλαμψε,
όταν ο Χριστός εβαπτίζετο.
Χαίροντες και χείρας προσάγοντες
και λαμπράν πανήγυριν άδοντες.

4
Ήλθε, κηρυττόμενον έβλεπε,
απορών εφάνει ο Πρόδρομος.
Θες μοι την παλάμην σου,Πρόδρομε,
βάπτισον ευθύς τον Δεσπότην σου.

8
Όλον τον Αδάμ ανεκάλεσε
ο των όλων κτίστης και Κύριος.
Παναγία, Δέσποινα του παντός,
σώσον τους εις Σε προσκυνούντας νυν.

12
Ψάλλοντες Χριστόν τον Θεόν ημών,
δέξασθε λουτήρα βαπτίσματος.
Ο Θεός των όλων και Κύριος
δώη σας υγείαν και χαίρετε.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
«ΕΑΡ ΧΕΛΙΔΩΝ ΟΥ ΚΑΘΙΣΤΗΣΙ ΜΙΑ,
ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΗΔΟΝΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΑΡ ».
«Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη,

τα τρία όμως αηδόνια του Πνεύματος, οι Τ ρεις Ιεράρχες,
φέρνουν το Ἔαρ των ψυχών, την Άνοιξη στις ψυχές ».
Οι Τρεις Ιεράρχες, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν κολοσσοί των γραμμάτων, γίγαντες του Πνεύματος. Έζησαν τον 3ο και 4ο αιώνα
μ.Χ. Ο καθένας έχει τη δική του εορτή.
Γιορτάζουν όμως και οι 3 μαζί στις 30
Ιανουαρίου. Πώς καθιερώθηκε η κοινή
εορτή των Τριών Ιεραρχών; Στην
εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
και συγκεκριμένα επί βασιλείας του
Αλεξίου Κομνηνού(1081-1118μ.Χ.), ξέσπασε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία για το ποιος Άγιος από τους τρεις
ήταν ο πιο σημαντικός, με αποτέλεσμα να διαιρεθούν οι Χριστιανοί σε
τρεις
κατηγορίες: τους Βασιλίτες,
τους Γρηγορίτες και τους Ιωαννίτες.
Εμφανίστηκαν τότε οι Τρεις Ιεράρχες
στον Επίσκοπο Ευχαΐτων, Ιωάννη και
του είπαν: ‘‘Εμείς είμαστε ένα ενώπιον του Θεού και δεν υπάρχει καμία
αντιδικία μεταξύ μας. Και στην επίγεια ζωή που ήμασταν και στην ουράνια
που μεταβήκαμε, φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια
τον κόσμο. Όρισε λοιπόν μία ημέρα
να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας’’. Ο Επίσκοπος Ιωάννης σκέφθηκε να εισαγάγει την κοινή
εορτή το μήνα Ιανουάριο, επειδή το μήνα αυτό υπάρχουν γιορτές και για τους τρεις: 1 Ιανουαρίου
→Μέγας Βασίλειος, 25 Ιανουαρίου→ Άγιος Γρηγόριος, 27 Ιανουαρίου→ανακομιδή λειψάνων Αγίου
Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Έτσι λοιπόν εισήχθη στην Εκκλησία η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στις 30
Ιανουαρίου. Με την αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους μετά την Επανάσταση του 1821, καθιερώθηκε η εορτή των Τριών Ιεραρχών ως επίσημη εορτή της παιδείας.
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
‘‘Σ’όλους λοιπόν, τους φτωχούς
και σ’ εκείνους που για οποιονδήποτε λόγο κακοπαθούν, οφείλουμε
να δείχνουμε ευσπλαχνία… όταν τη
χρειάζονται, χτυπημένοι από κάποια συμφορά, λ.χ. χηρεία… ή
ξενιτιά ή σκληρά αφεντικά ή άδικους άρχοντες ή άσπλαχνους
φοροεισπράκτορες…
ή
άπληστους κλέφτες ή δήμευση περιουσίας… Όλοι είναι αξιολύπητοι.
Όλοι βλέπουν τα χέρια μας, όπως
εμείς βλέπουμε τα χέρια του Θεού… Δεν θα συνέλθουμε, έστω και
αργά;… Δεν θα σκεφτούμε ως άνθρωποι; Δεν θα βάλουμε νοερά
στη θέση των ξένων συμφορών τις
πιθανές δικές μας; Γιατί στ’αλήθεια,
τίποτε από τ’ ανθρώπινα δεν είναι
βέβαιο, τίποτε δεν είναι σταθερό…Η
ζωή μας γυρίζει σε κύκλο, έναν
κύκλο που φέρνει πολλές μεταβολές, συχνά μέσα σε μια μέρα,
κάποτε και μέσα σε μιαν ώρα…πιο
σίγουρο είναι να εμπιστεύεται
κανείς όσα χαράζουν τα παιδιά
πάνω στην άμμο, όταν παίζουν,
παρά την ανθρώπινη ευτυχία’’.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
‘‘Εσύ όμως κάνεις ό,τι μπορείς για
ν’αποκτήσει το παιδί σου… άνετο
σπίτι, καλό χωράφι… μακροζωία και
πολλά άλλα αγαθά της γης. Το αν θα
είναι ενάρετο, συνετό και καλόγνωμο,
το σκέφτεσαι καθόλου; Γιατί όσα κι
αν είναι τα αγαθά του, όσο μεγάλη κι
αν είναι η περιουσία του, θα χαθεί
μαζί μ’αυτό, αν δεν είναι ενάρετο και
συνετό. Απεναντίας, αν στην ψυχή
του υπάρχει γενναιοφροσύνη και
αρετή, εύκολα θ’αποκτήσει τα πάντα,
ακόμα κι αν το σπίτι του είναι ολότελα
άδειο… Αν τα παιδιά ανατραφούν με
καλές συνήθειες, δύσκολα αλλάζουν
συμπεριφορά όταν μεγαλώσουν.
Γιατί η παιδική ψυχή είναι σαν το
κάτασπρο, το ολοκάθαρο πανί, που,
αν το βάψουμε με κάποιο χρώμα,
βάφεται τόσο καλά, ώστε, όσες
φορές κι αν θελήσουμε να το ξαναβάψουμε, πάντα φαίνεται η αρχική
βαφή... Δώστε στα παιδιά σας χριστιανική μόρφωση…Να τους μάθετε
τα Μυστήρια της Εκκλησίας,τη δικαιοσύνη,τη σωφροσύνη,την ανδρεία της
ψυχής…Αν δεν γνωρίσουν το Θεό, τι
θα τους ωφελήσουν όλα τ’άλλα;’’.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η Βασιλειάδα ήταν μία πόλη, ένα
συγκρότημα από ορφανοτροφεία,
γηροκομεία, πτωχοκομεία και άλλα
ευαγή ιδρύματα που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος. Ο Άγιος Γρηγόριος
ο Θεολόγος εκθειάζει το έργο του
φίλου του: αντιπαραβάλλει τη Βασιλειάδα προς τα γνωστά θαύματα
της αρχαιότητας και την βρίσκει
ανώτερη απ’ αυτά: ‘‘Τι είναι λοιπόν
μπροστά σε αυτό το έργο οι επτάπυλες Θήβες…το γνωστό Μαυσωλείο και οι Πυραμίδες και ο χαλκός
του Κολοσσού της Ρόδου που δεν
μπορεί να μετρηθεί; Χάρη στην
Βασιλειάδα δεν είναι δυνατό να δει
κανείς πια ασθενή ή φτωχό να
περιπλανάται στους δρόμους με
θρήνους διωγμένος από όλους’’.
Και πράγματι. Όλα τα θαύματα της
αρχαιότητας χτίστηκαν για να ικανοποιήσουν τη μεγαλομανία και την
υπερηφάνεια μερικών τυράννων,
ενώ το θαύμα του Βασιλείου, η Βασιλειάδα χτίστηκε για να υπηρετήσει
τον πλησίον, τον φτωχό και κατατρεγμένο αδελφό. Είναι η μήτρα του
θεσμού της κοινωνικής πρόνοιας.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Φύλακας άγγελος της οικογένειας είναι η άσκηση. Όταν λέμε άσκηση εννοούμε τη λειτουργική ζωή
της οικογένειας. Χωρίς την Εκκλησία δεν μπορεί να διατηρηθεί η οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει
να έχει τον πνευματικό της σαν τον οικογενειακό της γιατρό. Όταν είναι υπό την παρακολούθηση
του πνευματικού λύνονται όλα τα προβλήματα και οι σύζυγοι αλληλοκατανοούνται. Η πνευματική
αγάπη ανέχεται και τα αρνητικά στοιχεία του άλλου, και όποιος την έχει δεν επιμένει εγωιστικά να
εκπληρώνονται όλα τα θελήματά του. Η νηστεία, η προσευχή και η Θεία Λειτουργία αγιάζουν τα
παιδιά και τους συζύγους. Η μεγαλύτερη άσκηση και ευλογία στην οικογένεια είναι η συμμετοχή
στη Θεία Κοινωνία. Πρέπει να εγκρατεύονται και να ρυθμίζουν έτσι τη ζωή τους οι σύζυγοι, ώστε
με την ευλογία του πνευματικού τους να μπορούν τακτικά να κοινωνούν. Όταν το επιτύχουν αυτό,
δεν ζουν σαρκικά, αλλά πνευματικά και η Χάρις του Θεού αναπαύεται πάνω τους. Το πρόβλημα
στην οικογένεια προέρχεται από το σαρκικό τρόπο ζωής, διότι σκοτίζεται ο νους και αρχίζει η
εμπάθεια και ο εγωισμός. Όταν μας κατευθύνει μόνο το σώμα, κάνουμε πολλά λάθη. Αλλάζουν
όμως τα πράγματα, όταν υπάρχει άσκηση και η βίωση της χριστιανικής ζωής. Τότε υπάρχει ευλογία
και χαρά στην οικογένεια. Ο Χριστός, μας τα δίνει όλα τα αγαθά και είναι ευλογημένα.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κριτικάρει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και τα φιλιά, μαθαίνει να βρίσκει την
ΑΓΑΠΗ μέσα στον κόσμο.
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΟΓΓΥΣΤΕΣ

Ήταν κάποτε ένας λατόμος, ο οποίος πελεκούσε τους ογκόλιθους σ’ ένα λατομείο. Μία ημέρα,
εκεί που λάξευε έναν ογκόλιθο, πέρασε ο αυτοκράτορας με τη συνοδεία του. Τον εντυπωσίασε η
όλη εμφάνιση του άρχοντος. Μέσα του γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει και εκείνος αυτοκράτωρ.
«Θέλω να γίνω αυτοκράτορας» είπε, και έγινε. Καθώς καθόταν στη βασιλική του άμαξα, ίδρωσε
από την πολλή ζέστη. Αγανακτισμένος από τις καυτερές ακτίνες του ήλιου, είπε: «Δε μ’ αρέσει
που είμαι αυτοκράτορας, θέλω να γίνω ήλιος», και έγινε. Αλλά ενώ φώτιζε και θέρμαινε τη γη,
ένα μικρό συννεφάκι τον σκιάζει ξαφνικά, δίχως να μπορεί να το νικήσει. Ενοχλημένος από το
ισχυρότερο σύννεφο, είπε: «Θέλω να γίνω σύννεφο», και έγινε. Άρχισε ν’ αστράφτει και να
βροντά και να δημιουργεί καταιγίδες. Όμως ούτε τότε του άρεσε, γιατί όλοι έτρεχαν έντρομοι να
κρυφτούν στο πέρασμά του. Ένας βράχος μόνο έμεινε ατάραχος και ασυγκίνητος. Τότε το
σύννεφο θαυμάζοντας τη γενναιότητα και την αταραξία του βράχου είπε: «Θέλω να γίνω
βράχος», και έγινε. Όμως ένας χειροδύναμος λατόμος, με το σκαρπέλο στα χέρια, άρχισε να
χτυπά δυνατά το βράχο. Και ο βράχος, ανίσχυρος μπροστά στο λατόμο, ζήτησε να γίνει λατόμος,
και έγινε. Έγινε δηλαδή αυτό που ήταν και προηγουμένως και έτσι ησύχασε.
Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι γογγύζουν και παραπονούνται γι’ αυτό που είναι. Από τίποτε δεν μένουν
ευχαριστημένοι. Βλέπουν τους άλλους σε περισσότερο πλεονεκτική θέση. Σημειώνουν την πρόοδο των
άλλων, διαπιστώνουν τη χαρά και την ευτυχία τους, ενώ τους εαυτούς τους, τους τοποθετούν σε μειονεκτική
θέση, μην έχοντας διάθεση να ευχαριστήσουν για τίποτα το Θεό.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ
Τον καιρό των διωγμών κατά των Χριστιανών (3ος -4ος αιώνας μ.Χ.), μαρτύρησε και ο
μεγαλομάρτυς του Χριστού Θεόδωρος ο Τήρων κατακαιόμενος στη φωτιά.
Ο Άγιος
Θεόδωρος ονομάστηκε ‘‘ο Τήρων’’, επειδή ήταν στρατιώτης επί Διοκλητιανού στο τάγμα των
Τηρώνων (νεοσυλλέκτων). Επί του Μεγάλου Κωνσταντίνου οι διωγμοί σταμάτησαν και
αποκαταστάθηκε η ειρήνη στην Εκκλησία του Χριστού. Όμως, ο εφευρέτης του κακού,
διάβολος εμφύσησε μανία και μίσος στον ανιψιό του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ιουλιανό κατά
των χριστιανών. Ο Ιουλιανός, ο επιλεγόμενος και παραβάτης, αρνήθηκε το Άγιο Βάπτισμα
και όταν ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου(361-363μ.Χ.), άρχισε διωγμό κατά της
Εκκλησίας, κρυφό αλλά και φανερό, και προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρική
θρησκεία. Ο Ιουλιανός, γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με τη νηστεία την
Α΄Εβδομάδα της Αγίας Σαρακοστής-γι’ αυτό την λέμε Καθαρά Εβδομάδα-θέλησε να τους
μολύνει. Διέταξε λοιπόν κρυφά, όλες οι τροφές στην αγορά να ραντισθούν με αίματα
ειδωλολατρικών θυσιών.
Όμως με Θεία Ενέργεια, φάνηκε στον ύπνο του τότε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Ευδόξιου, ο μάρτυρας Θεόδωρος και φανέρωσε την ύπουλη ενέργεια του Ιουλιανού.
Παρήγγειλε ο Άγιος να ενημερωθούν όλοι οι Χριστιανοί, να μην αγοράσουν καθόλου
τρόφιμα από την αγορά, και για να αναπληρώσουν την τροφή να βράσουν σιτάρι και να
φάνε τα λεγόμενα κόλλυβα, όπως τα έλεγαν στα Ευχάιτα, την πατρίδα του Αγίου. Έτσι και
έγινε και ματαιώθηκε ο σκοπός του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα να εμπαίξει τους χριστιανούς
και τις λατρευτικές τους συνήθειες. Τότε το Σάββατο, ο ευσεβής λαός που διαφυλάχθηκε
αμόλυντος την Καθαρά Εβδομάδα, απέδωσε ευχαριστίες στον Άγιο. Από τότε γύρω στα μέσα
του 4ουαιώνα μ.Χ., η Εκκλησία τελεί κάθε έτος την ανάμνηση αυτού του γεγονότος, το 1ο
Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής σε δόξα Θεού και τιμή του μάρτυρα Αγίου Θεοδώρου του
Τήρωνος.
Τα κόλλυβα που μοιράζουμε το 1ο Σάββατο της Αγίας Σαρακοστής είναι διαφορετικά απ’
αυτά που μοιράζουμε στα μνημόσυνα των κεκοιμημένων αδελφών μας.
 Τα κόλλυβα στην 1η περίπτωση είναι κόλλυβα τιμής και τα προσφέρουμε τιμητικά
για τη σωτήρια νουθεσία του Αγίου.
 Τα κόλλυβα υπέρ των κεκοιμημένων έχουν διδακτικό σκοπό και ομολογιακό ύφος.
Ο βρασμένος σίτος που είναι κατά κάποιο τρόπο ‘‘πεθαμένος’’, μας φέρνει στο νου
τα λόγια του Χριστού προ της θυσίας και του ζωοποιού Του θανάτου:
‘‘ Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς
μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει’’. ‘‘Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν
το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα, μένει
μοναχό του και δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν όμως πεθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ
καρπό’’. Έτσι λοιπόν και οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας ‘‘σπείρονται’’ στη γη
ἐν φθορᾷ καὶ ἀτιμίᾳ, αλλά πρόκειται να αναστηθούν ἐν δόξῃ και ἀφθαρσίᾳ. Γιατί τα
κόλλυβα δεν προσφέρονται για σκοπό συγχωρητικό, όπως νομίζουμε. Υπέρ αναπαύσεως και αφέσεως αμαρτιών των κεκοιμημένων προσφέρουμε ἄρτον καὶ οἶνον,
με τα οποία θα τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Τα κόλλυβα όμως τίθενται για να
θυμήσουν σ’ εμάς τους ζωντανούς την ομολογία της Ανάστασης και να μας ενισχύσουν στην πίστη και στην παρηγοριά.
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