Τι και ποιά είμαι τα Μσστήρια της Εκκλησίας;

Τα μέιε ηεξ Εθθιεζίαξ γηα κα αγηαζημύκ, είκαη απαναίηεημ κα μεηέπμοκ
ζηα Μοζηήνηά ηεξ. Μοζηήνηα ζηε πνηζηηακηθή μνμιμγία είκαη ηενέξ ηειεηέξ, με
ηηξ μπμίεξ μεηαδίδεηαη ζημκ άκζνςπμ ε πάνε ημο Θεμύ. Τα μοζηήνηα όια,
όπςξ θαη θάζε έκα λεπςνηζηά, δεκ μπμνμύκ κα ζεςνεζμύκ απμθμμμέκα από
ηεκ θοζηθή θαη ηζημνηθή πναγμαηηθόηεηα, μύηε ςξ αθενεμέκεξ ή μαγηθέξ
πνάλεηξ. Ακηίζεηα ηα πνηζηηακηθά μοζηήνηα δεκ γίκμκηαη "μεπακηζηηθά" αιιά
πνμάγμοκ ηεκ δςή μέζα ζηα θοζηθά πιαίζηα θαη με βάζε ηεκ πνμθμπή θαη ηε
ζοκενγία ημο μέιμοξ. Πνέπεη δειαδή κα γίκεη θαηακμεηό πςξ ακ δεκ
εκενγμπμηεζεί ε ζέιεζε ημο ακζνώπμο, ηα μοζηήνηα δεκ μπμνμύκ κα
πναγμαηώζμοκ θακέκα από ηα ένγα ηεξ ηειείςζεξ. Με αοηή ηεκ πνμμπηηθή
θαηακμείηαη ε πνήζε ηςκ οιηθώκ ζημηπείςκ, ηα μπμία μεηαβάιιμκηαη θαη
θαζαγηάδμκηαη, ιαμβάκμκηαξ εηδηθό κόεμα θαη πενηεπόμεκμ. Τα μοζηήνηα
ηειηθά είκαη οπεύζοκα γηα ηεκ δηανθή θαζαίνεζε ηςκ δαημμκηθώκ δοκάμεςκ, ε
μπμία επηηειείηαη μέζα από ηεκ εθθιεζηαζηηθή δμμή ημο ζώμαημξ ηεξ

εθθιεζίαξ, πνμξ ζεναπεία, πνόμδμ θαη ζνίαμβμ θαηά ηςκ δαημμκηθώκ
δοκάμεςκ.
Τα Μσστήρια είμαι επτά: Tμ βάπηηζμα, ημ πνίζμα, ε ζεία εοπανηζηία, ε
ηενςζύκε, ε μεηάκμηα, (ελμμμιόγεζε), ημ ηενό εοπέιαημ θαη μ γάμμξ.
Εηδηθόηενα:
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ)
Τμ μοζηήνημ ηεξ ζομθηιίςζεξ θαη ηεξ αγάπεξ. Η μεηάκμηα είκαη ημ ηενό
μοζηήνημ πμο απμθαζηζηά ηεκ πκεομαηηθή ογεία ηεξ ροπήξ, όηακ αοηόξ πμο
μεηακηώκεη εηιηθνηκά γηα η' αμανηήμαηά ημο θαη ηα ελμμμιμγείηαη ζημκ
πκεομαηηθό ηεξ Εθθιεζίαξ ιεηημονγό, ιαμβάκεη άθεζε αμανηηώκ, γηκόμεκμξ
θαη
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επακαιαμβάκεηαη, ακάιμγα με ηηξ πκεομαηηθέξ ακάγθεξ ηςκ πηζηώκ. Έηζη
ζθμπόξ ημο μοζηενίμο είκαη ε ζεναπεία ηςκ ηναομάηςκ ηεξ πηώζεξ ηςκ
ακζνώπςκ με ηεκ άθεζε ηςκ αμανηηώκ. Η ελμοζία αοηή -ηεξ άθεζεξ ηςκ
αμανηηώκ- εδόζε από ημκ Χνηζηό ζημοξ Απμζηόιμοξ ημο θαη αοημί ζημοξ
δηαδόπμοξ ημοξ Επηζθόπμοξ (Ιςακκ. 20,12-24). θαη δηα μέζμο αοηώκ ημίξ
πνεζβοηένμηξ. Δηα ημο Μοζηενίμο ημύημο πανέπεηαη δναζηηθή ίαζε θαη
δηόνζςζε
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πνηζηηακόξ, μμμιμγεί ηηξ αμανηίεξ ημο ζημκ ηενέα θαη εθείκμξ με ηε πάνε ημο
Αγίμο Πκεύμαημξ ημκ ζογπςνεί θαη ημκ βμεζάεη κα απμθαηαζηήζεη ηηξ
ζπέζεηξ ημο με ημ Θεό.
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