
Σι και ποία είναι τα Μυςτήρια τησ Εκκληςίασ; 

Σα μϋλη τησ Εκκληςύασ για να αγιαςτούν, εύναι απαραύτητο να 

μετϋχουν ςτα Μυςτόριϊ τησ. Μυςτόρια ςτη χριςτιανικό ορολογύα 

εύναι ιερϋσ τελετϋσ, με τισ οπούεσ μεταδύδεται ςτον ϊνθρωπο η χϊρη 

του Θεού. Σα μυςτόρια όλα, όπωσ και κϊθε ϋνα ξεχωριςτϊ, δεν 

μπορούν να θεωρηθούν αποκομμϋνα από την φυςικό και ιςτορικό 

πραγματικότητα, ούτε ωσ αφηρημϋνεσ ό μαγικϋσ πρϊξεισ. Αντύθετα 

τα χριςτιανικϊ μυςτόρια δεν γύνονται "μηχανιςτικϊ" αλλϊ προϊγουν 

την ζωό μϋςα ςτα φυςικϊ πλαύςια και με βϊςη την προκοπό και τη 

ςυνεργύα του μϋλουσ. Πρϋπει δηλαδό να γύνει κατανοητό πωσ αν δεν 

ενεργοποιηθεύ η θϋληςη του ανθρώπου, τα μυςτόρια δεν μπορούν να 

πραγματώςουν κανϋνα από τα ϋργα τησ τελεύωςησ. Με αυτό την 

προοπτικό κατανοεύται η χρόςη των υλικών ςτοιχεύων, τα οπούα 

μεταβϊλλονται και καθαγιϊζονται, λαμβϊνοντασ ειδικό νόημα και 

περιεχόμενο. Σα μυςτόρια τελικϊ εύναι υπεύθυνα για την διαρκό 

καθαύρεςη των δαιμονικών δυνϊμεων, η οπούα επιτελεύται μϋςα από 

την εκκληςιαςτικό δομό του ςώματοσ τησ εκκληςύασ, προσ θεραπεύα, 

πρόοδο και θρύαμβο κατϊ των δαιμονικών δυνϊμεων. 

Σα Μυςτόρια εύναι επτϊ: Tο βϊπτιςμα, το χρύςμα, η θεύα 

ευχαριςτύα, η ιερωςύνη, η μετϊνοια, (εξομολόγηςη), το ιερό ευχϋλαιο 

και ο γϊμοσ. Ειδικότερα: 

ΣΟ ΒΑΠΣΙΜΑ 

Εύναι το Μυςτόριο τησ ειςόδου του ανθρώπου ςτην Εκκληςύα. Με 

το Βϊπτιςμα γύνεται η μύηςη ςτο Φριςτό και ςτην Εκκληςύα. 

υνόθωσ γύνεται ςτην παιδικό ηλικύα. Ο ιερϋασ βυθύζει το παιδύ τρεισ 

φορϋσ ςτο νερό, μύα ςτο όνομα του Πατρόσ, μύα ςτο όνομα του Τιού 



και μύα ςτο όνομα του Αγύου Πνεύματοσ. Αυτό η κύνηςη του 

βυθύςματοσ, ςυμβολύζει την τριόμερη ταφό και ανϊςταςη του 

Κυρύου. υμβολύζει όμωσ και τον θϊνατο του παλαιού ανθρώπου και 

την ανϊςταςη και γϋννηςη του καινούργιου ςτο καινούργιο Βαςύλειο 

του Θεού. Σο Βϊπτιςμα το καθιϋρωςε ο ύδιοσ ο Κύριοσ με την εντολό 

που ϋδωςε ςτουσ μαθητϋσ του να πϊνε και να κϊνουν μαθητϋσ του 

τουσ ανθρώπουσ πϊντων των λαών και να τουσ βαπτύςουν ςτο 

όνομα του Πατρόσ και του Τιού και του Αγύου Πνεύματοσ. (Ματθ. 

28,19). 

ΣΟ ΧΡΙΜΑ 

Δεύτερο Μυςτόριο που τελεύται την ύδια ώρα με το βϊπτιςμα 

εύναι το ΦΡΙΜΑ. Φρύεται ο νεοφώτιςτοσ με Άγιο Μύρο ςτα κύρια 

μϋρη του ςώματοσ (μϋτωπο, αυτιϊ, ςτόθοσ, πλϊτη, χϋρια, πόδια ) και 

δϋχεται τα χαρύςματα και τισ δωρεϋσ του Αγύου Πνεύματοσ. Άγιο 

Μύρο εύναι μια ςύνθεςη από λϊδι και διϊφορεσ αρωματικϋσ ουςύεσ 

που ςυμβολύζουν τα διϊφορα χαρύςματα του Αγύου Πνεύματοσ. 

Παραςκευϊζεται και καθαγιϊζεται ςτο Οικουμενικό Πατριαρχεύο τησ 

Κωνςταντινούπολησ και μοιρϊζεται ςε όλεσ τισ Ορθόδοξεσ 

Εκκληςύεσ. 

Η ΘΕΙΑ ΕΤΧΑΡΙΣΙΑ 

Εύναι το Μυςτόριο των Μυςτηρύων. Σο καθιϋρωςε ο Κύριοσ ςτο 

Μυςτικό Δεύπνο, μπροςτϊ ςτουσ μαθητϋσ του. Σο ψωμύ και το κραςύ, 

δύο απλϊ ςτοιχεύα με τη χϊρη του Αγύου Πνεύματοσ μεταβϊλλονται 

ςε ώμα και Αύμα Φριςτού και γύνονται τροφό για τουσ πιςτούσ. Mε 

τη Θεύα Κοινωνύα ενωνόμαςτε με το Φριςτό και ο Φριςτόσ ενώνεται 

μαζύ μασ και γινόμαςτε μϋτοχοι τησ αιώνιασ ζωόσ. 



Η ΙΕΡΩΤΝΗ 

Με το Μυςτόριο αυτό, ϋνασ απλόσ χριςτιανόσ ξεχωρύζεται από 

τουσ ϊλλουσ πιςτούσ και αναλαμβϊνει τη διακονύα τησ ςωτηρύασ του 

λαού του Θεού. Λαμβϊνει το δώρο του Αγύου Πνεύματοσ και τησ 

Αποςτολικόσ διαδοχόσ και ςυνεχύζει την ιερωςύνη του Φριςτού ςτην 

Εκκληςύα. Ο ιερϋασ γύνεται πατϋρασ πνευματικόσ. Προςεύχεται για 

μασ. Μασ βαφτύζει, μασ μεταδύδει τα μυςτόρια και την ευλογύα του 

Θεού, μασ διδϊςκει για το Θεό και μασ βοηθϊει ςτισ δύςκολεσ ςτιγμϋσ 

τησ ζωόσ μασ. Υυςικϊ και εμεύσ θα πρϋπει να προςευχόμαςτε και να 

τιμούμε τουσ ιερεύσ μασ, ωσ Πατϋρεσ. 

Η ΜΕΣΑΝΟΙΑ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΗ) 

Σο μυςτόριο τησ ςυμφιλύωςησ και τησ αγϊπησ. Η μετϊνοια εύναι 

το ιερό μυςτόριο που αποκαθιςτϊ την πνευματικό υγεύα τησ ψυχόσ, 

όταν αυτόσ που μετανιώνει ειλικρινϊ για τ' αμαρτόματϊ του και τα 

εξομολογεύται ςτον πνευματικό τησ Εκκληςύασ λειτουργό, λαμβϊνει 

ϊφεςη αμαρτιών, γινόμενοσ και πϊλι φύλοσ και τϋκνο αγαπητό του 

Θεού. Σο μυςτόριο αυτό επαναλαμβϊνεται, ανϊλογα με τισ 

πνευματικϋσ ανϊγκεσ των πιςτών. Έτςι ςκοπόσ του μυςτηρύου εύναι 

η θεραπεύα των τραυμϊτων τησ πτώςησ των ανθρώπων με την 

ϊφεςη των αμαρτιών. Η εξουςύα αυτό -τησ ϊφεςησ των αμαρτιών- 

εδόθη από τον Φριςτό ςτουσ Αποςτόλουσ του και αυτού ςτουσ 

διαδόχουσ τουσ Επιςκόπουσ (Ιωανν. 20,12-24). και δια μϋςου αυτών 

τούσ πρεςβυτϋροισ. Δια του Μυςτηρύου τούτου παρϋχεται δραςτικό 

ύαςη και διόρθωςη των πνευματικών νοςημϊτων.  Μετανοιωμϋνοσ ο 

πιςτόσ χριςτιανόσ, ομολογεύ τισ αμαρτύεσ του ςτον ιερϋα και εκεύνοσ 



με τη χϊρη του Αγύου Πνεύματοσ τον ςυγχωρεύ και τον βοηθϊει να 

αποκαταςτόςει τισ ςχϋςεισ του με το Θεό. 

ΙΕΡΟ ΕΤΧΕΛΑΙΟ 

Εύναι ϋνα προαιρετικό μυςτόριο ςτο οπούο παρακαλούμε τον 

Κύριο να θεραπεύςει τισ ψυχικϋσ και ςωματικϋσ αρρώςτιεσ. Μϋςω 

του ευλογημϋνου λαδιού οι πόνοι και τα βϊςανα ενώνονται με αυτϊ 

του Φριςτού και ςυγχωρούνται οι αμαρτύεσ. 

Ο ΓΑΜΟ 

Ένασ ϊνδρασ και μια γυναύκα ϊγνωςτοι μεταξύ τουσ, 

αποφαςύζουν να προχωρόςουν ςτο δρόμο τησ κοινόσ ζωόσ. την 

αρχό αυτού του δρόμου η Εκκληςύα παρακαλεύ το Θεό να τουσ 

ευλογόςει για να ςτεριώςουν μια χριςτιανικό οικογϋνεια. Σα 

δαχτυλύδια που τουσ ευλογεύ, ςυμβολύζουν την αγϊπη τουσ και την 

ελεύθερη δϋςμευςη που ϋχουν μεταξύ τουσ. Σα ςτϋφανα 

ςυμβολύζουν την ευλογύα και την ςυναδελφικότητα ςτο βαςύλειο του 

Θεού. Σϋλοσ το κοινό ποτόριο ςυμβολύζει τον κοινό αγώνα και τισ 

κοινϋσ προςπϊθειεσ που ϋχουν να κϊνουν ςτη ζωό τουσ και ότι η 

ςυζυγικό και οικογενειακό ζωό τότε μπορεύ να υφύςταται και να 

δημιουργεύ προκοπό και χαρϊ όταν το ανδρόγυνο ςυμμετϋχει ςτο 

Ποτόριον τησ Θεύασ Κοινωνύασ. 

(Από την ϋκδοςη τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Ηλεύασ που ϋχει τύτλο: 

"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΦΗΗ" - δια μεγϊλουσ προςερχομϋνουσ ςτο ϊγιο 

Βϊπτιςμα - και την επιμελόθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ, 

Πρόεδροσ τησ Δ.Ε. τησ Πανελληνύου Ενώςεωσ Θεολόγων 

Παραρτόματοσ Νομού Ηλεύασ). 



 


