
Τι και ποιά είμαι τα Μσστήρια της Γκκλησίας; 

Τα μέιε ηεξ Γθθιεζίαξ γηα κα αγηαζημύκ, είκαη απαναίηεημ κα μεηέπμοκ 

ζηα Μοζηήνηά ηεξ. Μοζηήνηα ζηε πνηζηηακηθή μνμιμγία είκαη ηενέξ ηειεηέξ, με 

ηηξ μπμίεξ μεηαδίδεηαη ζημκ άκζνωπμ ε πάνε ημο Θεμύ. Τα μοζηήνηα όια, 

όπωξ θαη θάζε έκα λεπωνηζηά, δεκ μπμνμύκ κα ζεωνεζμύκ απμθμμμέκα από 

ηεκ θοζηθή θαη ηζημνηθή πναγμαηηθόηεηα, μύηε ωξ αθενεμέκεξ ή μαγηθέξ 

πνάλεηξ. Ακηίζεηα ηα πνηζηηακηθά μοζηήνηα δεκ γίκμκηαη "μεπακηζηηθά" αιιά 

πνμάγμοκ ηεκ δωή μέζα ζηα θοζηθά πιαίζηα θαη με βάζε ηεκ πνμθμπή θαη ηε 

ζοκενγία ημο μέιμοξ. Πνέπεη δειαδή κα γίκεη θαηακμεηό πωξ ακ δεκ 

εκενγμπμηεζεί ε ζέιεζε ημο ακζνώπμο, ηα μοζηήνηα δεκ μπμνμύκ κα 

πναγμαηώζμοκ θακέκα από ηα ένγα ηεξ ηειείωζεξ. Με αοηή ηεκ πνμμπηηθή 

θαηακμείηαη ε πνήζε ηωκ οιηθώκ ζημηπείωκ, ηα μπμία μεηαβάιιμκηαη θαη 

θαζαγηάδμκηαη, ιαμβάκμκηαξ εηδηθό κόεμα θαη πενηεπόμεκμ. Τα μοζηήνηα 

ηειηθά είκαη οπεύζοκα γηα ηεκ δηανθή θαζαίνεζε ηωκ δαημμκηθώκ δοκάμεωκ, ε 

μπμία επηηειείηαη μέζα από ηεκ εθθιεζηαζηηθή δμμή ημο ζώμαημξ ηεξ 

εθθιεζίαξ, πνμξ ζεναπεία, πνόμδμ θαη ζνίαμβμ θαηά ηωκ δαημμκηθώκ 

δοκάμεωκ. 

Τα Μσστήρια είμαι επτά: Tμ βάπηηζμα, ημ πνίζμα, ε ζεία εοπανηζηία, ε 

ηενωζύκε, ε μεηάκμηα, (ελμμμιόγεζε), ημ ηενό εοπέιαημ θαη μ γάμμξ. 

Γηδηθόηενα: 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 

Γίκαη ημ Μοζηήνημ ηεξ εηζόδμο ημο ακζνώπμο ζηεκ Γθθιεζία. Με ημ 

Βάπηηζμα γίκεηαη ε μύεζε ζημ Φνηζηό θαη ζηεκ Γθθιεζία. Σοκήζωξ γίκεηαη 

ζηεκ παηδηθή ειηθία. Ο ηενέαξ βοζίδεη ημ παηδί ηνεηξ θμνέξ ζημ κενό, μία ζημ 

όκμμα ημο Παηνόξ, μία ζημ όκμμα ημο Υημύ θαη μία ζημ όκμμα ημο Αγίμο 



Πκεύμαημξ. Αοηή ε θίκεζε ημο βοζίζμαημξ, ζομβμιίδεη ηεκ ηνηήμενε ηαθή θαη 

ακάζηαζε ημο Κονίμο.  

 

Σομβμιίδεη όμωξ θαη ημκ ζάκαημ ημο παιαημύ ακζνώπμο θαη ηεκ ακάζηαζε 

θαη γέκκεζε ημο θαηκμύνγημο ζημ θαηκμύνγημ Βαζίιεημ ημο Θεμύ. Τμ Βάπηηζμα 

ημ θαζηένωζε μ ίδημξ μ Κύνημξ με ηεκ εκημιή πμο έδωζε ζημοξ μαζεηέξ ημο 

κα πάκε θαη κα θάκμοκ μαζεηέξ ημο ημοξ ακζνώπμοξ πάκηωκ ηωκ ιαώκ θαη κα 

ημοξ βαπηίζμοκ ζημ όκμμα ημο Παηνόξ θαη ημο Υημύ θαη ημο Αγίμο 

Πκεύμαημξ. (Μαηζ. 28,19). 
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