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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των
κατακομβών της Δομιτίλας (Ρώμη), ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 3ου
αιώνα.
Η βουκολική εικόνα, ειδωλολατρικής προελεύσεως, χρησιμοποιείται από τους
χριστιανούς ως σύμβολο ανάπαυσης και μακαριότητας, τις οποίες βρίσκει η ψυχή
του νεκρού στην αιώνια ζωή.
Η αναπαράσταση υποδεικνύει επίσης το γενικό νόημα της Σύνοψης: ο Χριστός ως
καλός Ποιμένας, ο οποίος με την εξουσία του (την ράβδο) οδηγεί και προστατεύει
τους πιστούς του (το πρόβατο), τους προσελκύει με τη μελωδική συμφωνία της
αλήθειας (η φλογέρα) και τους κάνει να αναπαύονται στη σκιά «του δένδρου της
ζωής», του λυτρωτικού του σταυρού, ο οποίος ανοίγει τον παράδεισο.

ΙΔΙΟΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΣΤ
για την έγκριση και δημοσίευση
της Σύνοψης
της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας
Προς τους Σεβάσμιους Αδελφούς Καρδιναλίους, Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους,
Επισκόπους, Πρεσβυτέρους, Διακόνους και προς όλα τα Μέλη του Λαού του Θεού.
Πριν από είκοσι χρόνια άρχιζε η επεξεργασία της Κατήχησης της Καθολικής
Εκκλησίας, την οποία είχε ζητήσει η έκτακτη Συνέλευση της Συνόδου των
Επισκόπων, με την ευκαιρία της εικοστής επετείου της λήξεως της Β
"Οικουμενικής Συνόδου του Βατικανού.
Ευγνωμονώ απέραντα τον Κύριο και Θεό γιατί δώρισε στην Εκκλησία αυτή
την Κατήχηση, την οποία δημοσίευσε το 1992, ο μακαριστός και αγαπητός
Προκάτοχος μου, Πάπας Ιωάννης-Παύλος Β'.
Η μεγάλη χρησιμότητα και η ανεκτίμητη αξία αυτού του δώρου
επιβεβαιώθηκε πριν απ' όλα από τη θετική και ευρεία υποδοχή την οποία είχε εκ
μέρους της Ιεραρχίας, προς την οποία κυρίως απευθυνόταν ως βέβαιο και
αυθεντικό σημείο αναφοράς για τη διδασκαλία της καθολικής πίστης, και
ιδιαίτερα για την επεξεργασία των τοπικών Κατηχήσεων. Αλλά επιβεβαιώθηκε
επίσης από την ευνοϊκή και μεγάλη υποδοχή την οποία είχε εκ μέρους όλων των
μελών του Λαού του Θεού, οι οποίοι μπόρεσαν να τη γνωρίσουν και να την
εκτιμήσουν στις περισσότερες από πενήντα γλώσσες, στις οποίες μεταφράσθηκε
μέχρι σήμερα.
Τώρα με μεγάλη χαρά εγκρίνω και δημοσιεύω τη Σύνοψη αυτής της
Κατήχησης.
Αυτή τη Σύνοψη την είχαν ευχηθεί ολόθερμα οι συμμετέχοντες στο Διεθνές
Κατηχητικό Συνέδριο, τον Οκτώβριο του 2002, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο
διερμήνευαν μια πολύ διαδεδομένη ανάγκη της Εκκλησίας. Ο μακαριστός
προκάτοχος μου, αποδεχόμενος αυτή την επιθυμία, αποφάσισε την προετοιμασία
της Σύνοψης το Φεβρουάριο του 2003, εμπιστευόμενος τη σύνταξη της σε μια
ολιγομελή Επιτροπή Καρδιναλίων, υπό την προεδρία μου, και με τη συνεργασία
ορισμένων έμπειρων συνεργατών. Κατά την πορεία των εργασιών, ένα σχέδιο
αυτής της Σύνοψης υποβλήθηκε στην

κρίση όλων των Εξοχότατων Καρδιναλίων και των Προέδρων των Ιερών
Συνόδων της Ιεραρχίας, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα το
αποδέχθηκαν και το αξιολόγησαν ευνοϊκά.
Η Σύνοψη, την οποία τώρα παρουσιάζω στην παγκόσμια Εκκλησία,
είναι πιστή και βέβαιη περίληψη της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας.
Αυτή εμπεριέχει, με τρόπο συνοπτικό, όλα τα ουσιαστικά και θεμελιώδη
στοιχεία της πίστης της Εκκλησίας, έτσι ώστε να αποτελεί, όπως
επιθυμούσε ο Προκάτοχος μου, ένα είδος οδηγού, ο οποίος επιτρέπει στα
πρόσωπα που πιστεύουν ή δεν πιστεύουν, να συλλέξουν με μια συνολική
ματιά, το πανόραμα της καθολικής πίστης.
Το κείμενο αντανακλά πιστά στη δομή, στα περιεχόμενα και στην
ορολογία την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία σ' αυτή τη
σύνθεση θα βρει βοήθεια και παρότρυνση για να τη γνωρίσει και να την
εμβαθύνει κανείς περισσότερο.
Γι' αυτό παραδίδω με εμπιστοσύνη αυτή τη Σύνοψη, πριν απ' όλα σε όλη
την Εκκλησία και στον κάθε χριστιανό ιδιαίτερα, ώστε χάρη σ' αυτή να
μπορέσει να βρει, σ' αυτή την τρίτη χιλιετία, νέο δυναμισμό στην
ανανεωμένη δέσμευση ευαγγελισμού και διαπαιδαγώγησης στην πίστη, η
οποία πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε εκκλησιαστική κοινότητα και κάθε
πιστό του Χριστού, σε οποιαδήποτε ηλικία και εθνικότητα και αν ανήκει.
Αλλά αυτή η Σύνοψη, με τη βραχύτητα, τη σαφήνεια και την
ακεραιότητα της, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος, ζώντας μέσα σ'
ένα διασκορπισμένο κόσμο και λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, επιθυμεί
να γνωρίσει την Οδό της Ζωής, την Αλήθεια, τις οποίες ο Θεός
εμπιστεύθηκε στην Εκκλησία του Υιού Του.
Διαβάζοντας το επίσημο αυτό εργαλείο που λέγεται Σύνοψη, είθε να
μπορέσει ο καθένας, ιδιαίτερα χάρη στη μεσιτεία της Παναγίας, της
Μητέρας του Χριστού και της Εκκλησίας, να αναγνωρίζει και να
αποδέχεται όλο και περισσότερο την ανεξάντλητη ομορφιά, μοναδικότητα
και επικαιρότητα του κατ' εξοχήν Δώρου, το οποίο ο Θεός έκανε στην
ανθρωπότητα: το μοναδικό Του Υιό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι «η
Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή» (Ιω. 14, 6).
Δόθηκε στις 28 Ιουνίου 2005 παραμονή της Πανήγυρης των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κατά το πρώτο έτος της Αρχιερατείας μου.

Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα (δηλαδή του παντοδύναμου, ο οποίος
ΣΥΝΟΨΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
κρατεί τα πάντα), σπάνιας καλλιτεχνικής ομορφιάς, επαναφέρει στη Η
μνήμη
τα
λόγια του Ψαλμωδού: «Εσύ είσαι ο ωραιότερος από τους υιούς του ανθρώπου, η Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟ ΙΩΣΗΦ ΡΑΤΖΙΝΟΕΚ
χάρη είναι διάχυτη στα χείλη Σου» (Ψ. 45,3).
Ο Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, εφαρμόζοντας την εξύμνηση αυτή στον
Κατά την παραμονή της μεγάλης Εορτής των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου
Ιησού Χριστό, έγραφε: «Ο Χριστός ήταν στο άνθος της ηλικίας Του, στη δύναμη
και Παύλου, στο Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, έγινε η παρουσίαση ενός
του Πνεύματος, και σ' Αυτόν έλαμπε μια διπλή ωραιότητα, εκείνη της ψυχής και
βιβλίου, που αναμενόταν από χρόνια, με τον τίτλο-«ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ
εκείνη του σώματος» (Ε. Π. 52, 479).
ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Η σύνταξη του βιβλίου είχε ανατεθεί από τον
Με το αγιογραφικό της λεξιλόγιο, η εικόνα αυτή αποτελεί τη σύνθεση των
αείμνηστο Πάπα Ιωάννη-Παύλο Β' σε διεθνή Επιτροπή Θεολόγων, υπό την
πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, κατορθώνοντας να απεικονίσει τόσο τη
Προεδρία του καρδιναλίου Ιωσήφ Ρ£ΐΐζίη§0Γ, ο οποίος σήμερα είναι ο Πάπας
λαμπρότητα της ανθρώπινης φύσης, όσο και τη λαμπρότητα της θεότητας του
Βενέδικτος ΙΣΤ'. Κατά την παρουσίαση, λοιπόν, του αναμενόμενου αυτού
Ιησού.
βιβλίου, αναγνώσθηκε η ΕΙΣΑΓΩΓΗ του, γραμμένη από τον Καρδινάλιο
Ο Ιησούς είναι ντυμένος με ένα κόκκινο χιτώνα, καλυμμένο με ένα μανδύα
Κ.αΐζίη§<;ι·.
σκούρο μπλε. Τα δυο χρώματα υπενθυμίζουν τη διπλή φύση Του, ενώ οι χρυσές
^ Πιστεύουμε ότι μεταφράζοντας αυτή την ΕΙΣΑΓΩΓΗ, κάνουμε την
ανταύγειες απηχούν το θεϊκό πρόσωπο του Λόγου. Από το δεξιό ώμο Του πέφτει
καλλίτερη
παρουσίαση του βιβλίου.
ένα χρυσό επιτραχήλιο, σύμβολο της αιώνιας ιερο-σύνης Του. Το πρόσωπο,
μεγαλοπρεπές και γαλήνιο, πλαισιωμένο από μια πυκνή κόμη και στεφανωμένη
1. Στις 11 Οκτωβρίου 1992, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β'παρέδιδε στους
από ένα σταυροειδές φωτοστέφανο, φέρνει τα τρία γράμματα «Ο ΩΝ» («Λοτός
πιστούς όλου του κόσμου την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας,
που είναι»), τα οποία δηλώνουν την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού, στην Εξ.
παρουσιάζοντας την ως «"κείμενο αναφοράς"1 για μια κατήχηση ανανεωμένη
3,14. Ψηλά, στα πλάγια της εικόνας, βρίσκονται τα δυο δίγραμμα: «10—ΧΟ>
στις ζωντανές πηγές της πίστης». Με αυτόν τον τρόπο, τριάντα χρόνια από την
(δηλαδή «Ιησούς»-«Χριστός»), τα οποία αποτελούν τον τίτλο της ίδιας της
έναρξη της Β' Συνόδου του Βατικανού (1962-1965) έφθανε στην αίσια
εικόνας.
πραγματοποίηση της η ευχή που είχε διατυπωθεί το 1985 από την έκτακτη
Το δεξί χέρι, με τον αντίχειρα και τον παράμεσο κυρτωμένους ώσπου να
Συνέλευση της Συνόδου των Επισκόπων, να συνταχθεί μια Κατήχηση με όλη τη
αγγίζονται, (για να δηλωθεί η διπλή φύση του Χριστού στην ενότητα του
διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, τόσο στα θέματα της πίστης όσο και στα
προσώπου), είναι στην τυπική χειρονομία της ευλογίας. Αντίθετα, το αριστερό
θέματα της ηθικής.
χέρι σφίγγει το Ευαγγέλιο, στολισμένο με τρεις πόρπες και από διαμάντια και
Πέντε χρόνια αργότερα, στις 15 Αυγούστου του 1997, δημοσιεύοντας την
πολύτιμες πέτρες. Το Ευαγγέλιο, σύμβολο και επιτομή του Λόγου του.Θεού, έχει
επίσημη έκδοση στη λατινική γλώσσα (εάίύο ίγρκα) της Κατήχησης της
και λατρευτικό νόημα, εφόσον κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας,
Καθολικής Εκκλησίας, ο Άγιος Πατέρας υπογράμμιζε το βασικό σκοπό του
διαβάζεται μια περικοπή του και απαγγέλλονται οι ίδιες οι λέξεις που είπε ο
έργου: «Να αποτελεί μια πλήρη και ακέραιη παρουσίαση της καθολικής
Ιησούς για την καθαγίαση των τιμίων δώρων.
διδασκαλίας, η οποία να επιτρέπει σε όλους να γνωρίσουν αυτά που η ίδια η
Η εικόνα, θεσπέσια σύνθεση νατουραλιστικών και συμβολικών δεδομένων,
είναι μια πρόσκληση στην ενόραση και στη συνοδοιπορία με το Χριστό. Ακόμη
Εκκλησία ομολογεί, τελεί, ζει, προσεύχεται στην καθημερινή της ζωή».2
και σήμερα ο Ιησούς, διαμέσου της Εκκλησίας, που είναι νύμφη Του και μυστικό
2. Για να αξιοποιηθεί περισσότερο η Κατήχηση και για να ανταποκριθεί στο
Του σώμα, συνεχίζει να ευλογεί την ανθρωπότητα και να τη φωτίζει με το
αίτημα που προέκυψε κατά το Διεθνές Κατηχητικό Συνέδριο του 2002, ο
Ευαγγέλιο Του, το αυθεντικό βιβλίο της αλήθειας, της ευτυχίας και της σωτηρίας
Ιωάννης-Παύλος Β' όρισε μέσα στο 2003 μια Ειδική Επιτροπή, υπό την προεδρία
του ανθρώπου.
του Καρδιναλίου Ιωσήφ Κ.&ίζίη§ει\ Προέδρου της Ρωμαϊκής Συνόδου για τη
Τον Αύγουστο του 386, ενώ βρισκόταν στον κήπο, ο Ιερός Αυγουστίνος
Διδασκαλία της Πίστης, με σκοπό να επεξεργασθεί μια Σύνοψη της Κατήχησης
άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Πάρε και διάβασε, πάρε και διάβασε»
της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία να διατυπώνει πιο
(Εξομολογήσεις, 8,12,29). Η Σύνοψη της Κατήχησης της Καθολικής Εκκλησίας,^
επιτομή του Ευαγγελίου του Ιησού, το οποίο διδάσκεται από την Κατήχηση της
1. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ Β', Αποστολική Διάταξη «Ρίάεί ΏεροήΙιινη» (δηλ «Η
Εκκλησίας, είναι μια πρόσκληση να ανοίξει κανείς το βιβλίο της αλήθειας και να
Παρακαταθήκη της Πίστεως»), 11 Οκτωβρίου 1992, 1.
2. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΥΛΟΣ Β', Αποστολική Διάταξη «ΙαείαηιιΐΓ ιηα%ηορβκ» δηλ.
το διαβάσει, καλύτερα ακόμη, να το καταβροχθίσει, όπως έκανε ο προφήτης
«Χαιρόμαστε τα μέγιστα»), 15 Αυγούστου 1997.
Ιεζεκιήλ (πρβλ. Ιεζ. 3,1-4).
Η εικόνα του Χριστού είναι έργο του Θεοφάνους του Κρηιός (1546), και βρίσκεται
στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Αγιον Όρος.

περιληπτικά το ίδιο περιεχόμενο της πίστης. Μετά από δυο χρόνια εργασίας,
προετοιμάσθηκε ένα σχέδιο Σύνοψης, το οποίο στάλθηκε για γνωμοδότηση στους
Καρδιναλίους και στους Προέδρους των Ιερών Συνοδών της Ιεραρχίας. Το σχέδιο
στο σύνολο του, έτυχε θετικής αξιολόγησης εκ μέρους της απόλυτης πλειονότητας
όλων εκείνων που απάντησαν. Γι' αυτό η Επιτροπή προχώρησε στη διόρθωση του
προαναφερθέντος σχεδίου, σύμφωνα με τις προτάσεις και υποδείξεις που είχε λάβει,
και προετοίμασε το τελικό κείμενο του έργου.
3. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Σύνοψης είναι τρία: η στενή εξάρτηση απο
την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, η διαλογική μορφή του, η χρήση των
εικόνων στην Κατήχηση.
Πριν απ' όλα, η Σύνοψη δεν είναι έργο ανεξάρτητο και δεν προτίθεται με
κανένα τρόπο να αντικαταστήσει την Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας.
Αντίθετα παραπέμπει ακατάπαυστα στο κείμενο της Κατήχησης, τόσο με την
ακριβή υπόδειξη των αριθμών των παραγράφων του κείμενου οσο και με την
αδιάκοπη αναφορά στη δομή, στην ανάπτυξη και στα περιεχόμενα της. Επιπλέον η
Σύνοψη προτίθεται να αφυπνίσει ένα ανανεωμένο και ένθερμο ενδιαφέρον για την
κατήχηση, η οποία, με την επεξηγηματική της σοφία και με τον πνευματικό της
χαρακτήρα, παραμένει πάντοτε το βασικό κείμενο της σημερινής εκκλησιαστικής
κατήχησης
Οπως η Κατήχηση, έτσι και η Σύνοψη διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη σε
αντιστοιχία των θεμελιωδών νόμων της εν Χριστώ ζωής.
'
Το πρώτο μέρος, με τον τίτλο «Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» περιέχει μια
κατάλληλη περίληψη της Ιβχ σεώηάί, δηλαδή της πίστης την οποία ομολογεί η
Καθολική Εκκλησία, πίστη η οποία αντλείται από το Σύμβολο των Αποστολών,
ερμηνευμένο από το Σύμβολο Νικαίας-Κωνστα-ντινουπολεως, του οποίου η
ακατάπαυστη διακήρυξη στις χριστιανικές συνάξεις, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη
των βασικών αληθειών της πίστης
Το δεύτερο μέρος, με τον τίτλο «Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ
ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ», παρουσιάζει τα ουσιαστικά στοιχεία της Ιβχ εβίεύναηάί
Πραγματικά, το άγγελμα του Ευαγγελίου βρίσκει την προνομιακή του απάντηση
στη μυστηριακή ζωή. Μέσα σ' αυτήν οι πιστοί ζουν εμπειρικά και μαρτυρούν σε
κάθε στιγμή της ύπαρξης τους τη σωστική αποτελεσματικότητα του πασχαλινού
μυστηρίου, διαμέσου του οποίου ο Χριστός πραγματοποίησε το έργο της
απολύτρωσης μας.
Το τρίτο μέρος, με τον τίτλο «Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ», υπενθυμίζει την Ιβχ
νινεηάι, δηλαδή τη δέσμευση των βαπτισμένων να μαρτυρούν με την
συμπεριφορά τους και με τις ηθικές τους επιλογές, την πιστότητα τους στην
πίστη την οποία ομολογούν και τελούν. Πραγματικά, οι πιστοί, καλούνται απο
τον Κύριο Ιησού να εκπληρώνουν τα έργα που αρμόζουν στην αξιοπρέπεια τους,
ως παιδιά του Πατέρα, μέσα στην αγάπη του Αγίου Πνεύματος.
Το τέταρτο μέρος, με τον τίτλο «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»,

προσφέρει μια περίληψη της Ιβχ οταηάί, δηλαδή της ζωής προσευχής. Κατά το
παράδειγμα του Ιησού, που είναι το τέλειο πρότυπο του προσευχόμενου ο
χριστιανός καλείται στο διάλογο με το Θεό μέσω της προσευχής' προνομιακή
έκφραση της οποίας είναι το «Πάτερ ημών», η προσευχή την οποία ο ίδιος ο
Χριστός μας δίδαξε.
4. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της Σύνοψης είναι η διαλογική της
μορφή, η οποία επαναφέρει το παλαιό κατηχητικό γραμματολογικό είδος
που ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις. Προτείνεται δηλ. εκ νέου ένας ιδεώδης
διάλογος ανάμεσα στο διδάσκαλο και στο μαθητή μέσα από μια επίμονη
αλληλοδιαδοχή ερωτημάτων, τα οποία συναρπάζουν τον αναγνώστη και
τον προσκαλούν να ανακαλύψει τις ολοένα καινούργιες όψεις της αλήθειας
της πίστης του. Το διαλογικό είδος συμβάλλει επίσης στην αξιόλογη
συντόμευση του κειμένου, περιορίζοντας το στα ουσιώδη. Αυτό μπορεί να
διευκολύνει την αφομοίωση και ενδεχομένως την απομνημόνευση των
περιεχομένων.
5. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η παρουσία μερικών εικόνων, οι
οποίες διακοσμούν τη διάρθρωση της Σύνοψης. Οι εικόνες αυτές προ
έρχονται από την πλουσιότατη κληρονομιά της χριστιανικής εικονογρα
φίας. Από τη μακραίωνη συνοδική παράδοση μαθαίνουμε ότι και η εικόνα
αποτελεί ευαγγελικό κήρυγμα. Οι καλλιτέχνες κάθε εποχής πρόσφεραν
στην ενόραση και στο θαυμασμό των πιστών τα μεγάλα γεγονότα του
μυστηρίου της σωτηρίας, παρουσιάζοντας τα μέσα από τη λάμψη του
χρώματος και την τελειότητα της ομορφιάς.
Πρόκειται για μια ένδειξη, ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, στην εποχή
της εικόνας, η ιερή εικόνα μπορεί να εκφράσει πολύ περισσότερα απο τον ίδιο το
λόγο, εφόσον είναι τόσο αποτελεσματικός ο δυναμισμός της στην επικοινωνία
και στη μετάδοση του ευαγγελικού μηνύματος.
_ 6. Σαράντα χρόνια μετά τη λήξη της Β "Συνόδου του Βατικανού και κατά το
Ετος της Θείας Ευχαριστίας, η Σύνοψη μπορεί να παρουσιάσει ένα περαιτέρω
εγχειρίδιο για να ικανοποιήσει τόσο την πείνα των πιστών κάθε ηλικίας και
κατάστασης για την αλήθεια, όσο και την ανάγκη όλων εκείνων, οι οποίοι χωρίς
να είναι πιστοί, διψούν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Η δημοσίευση της θα
γίνει κατά την Πανήγυρη των Αγίων Αποστολών Πέτρου και Παύλου,
στυλοβάτες της παγκόσμιας Εκκλησίας και υποδειγματικοί κήρυκες του
Ευαγγελίου στον αρχαίο κόσμο. Οι Απόστολοι αυτοί είδαν αυτό που κήρυξαν και
μαρτύρησαν την αλήθεια του Χριστού μέχρι το μαρτυρικό θάνατο.
Ας τους μιμηθούμε στον ιεραποστολικό δυναμισμό τους και ας
προσευχηθούμε στον Κύριο, ώστε η Εκκλησία να ακολουθεί πάντοτε τη
διδαχή των Αποστόλων, από τους οποίους έλαβε το πρώτο χαρμόσυνο
μήνυμα της πίστης.
„„.,
, „
20 Μαρτίου 2005, Κυριακή των Βαΐων.
Καρδινάλιος Ιωσήφ ΚαΙζίπ^Γ Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Το λαμπρό αυτό αριστούργημα της Προσκύνησης των Μάγων (πρβλ.
Μτ.2, 1-12) απεικονίζει την αποκάλυψη του Ιησού σε όλα τα έθνη. Η
ενσάρκωση είναι ένα δώρο όχι μόνο στην πίστη της Μαρίας, του Ιωσήφ,
των γυναικών, των ποιμένων, των απλών ανθρώπων του λαού του Ισραήλ,
αλλά και στην πίστη αυτών των ξένων που ήρθαν από την Ανατολή για να
προσκυνήσουν το νεογέννητο Μεσσία και να του προσκομίσουν τα δώρα
τους: «Και όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα
Του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους
θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα: χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα»
(Μτ.2,11).
Οι Μάγοι αποτελούν το πρωτόλειο των λαών που καλέστηκαν στην
πίστη, που πλησίασαν το Χριστό όχι με άδεια χέρια, αλλά με τα πλούτη των
χωρών τους και των πολιτισμών τους.
Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι λόγος σωστικός για όλη την ανθρωπότητα. Ο Άγιος Λέων ο Μέγας έλεγε: «Όλοι οι λαοί, αντιπροσωπευόμενοι
από τους τρεις μάγους, ας προσκυνούν το Δημιουργό του σύμπαντος, και ο
Θεός ας γνωρισθεί, όχι μόνο στην Ιουδαία, αλλά σε όλη τη γη, γιατί παντού
στον Ισραήλ να είναι μεγάλο το όνομα Του» (πρβλ. Ψαλ.75,2) (Λόγος 3 για τα
Θεοφάνια).
Στο πρώτο αυτό μέρος, η Σύνοψη επεξηγεί τη συνάντηση ανάμεσα στο
Θεό και τον άνθρωπο και την απάντηση πίστης την οποία, στο όνομα όλων
των ανθρώπων, η Εκκλησία δίνει στο δώρο της λυτρωτικής ενσάρκωσης
του Υιού του Θεού και της θεϊκής του αποκάλυψης.
Οεηΐίΐε άα Ραβηαηο (1423): Η Προσκύνηση των Μάγων, Οαΐΐεπα άε§1ί υίΐϊζί,
Φλωρεντία.

ΙΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

«ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ» - «ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ»

■*■

1. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο;
Ο Θεός, άπειρα τέλειος και μακάριος στον εαυτό του, μέσα σ' ι-2ί ένα
σχέδιο πλήρους καλοσύνης, δημιούργησε ελεύθερα τον άνθρωπο για να τον
κάνει συμμέτοχο στην ευτυχισμένη ζωή του. Όταν ή ρθε το πλή ρωμα του
χρόνου, ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Υιό του ως λυτρωτή και σωτήρα των
ανθρώπων που έπεσαν στην αμαρτία, συγκαλώντας τους στην Εκκλησία του
και καθιστώντας τους θετά παιδιά του διαμέσου του Αγίου Πνεύματος και
κληρονόμους της αιώνιας μακαριότητας του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αυτή η μικρογραφία παρουσιάζει τον πλήρη κύκλο των έξι ημερών της
Δημιουργίας, μέχρι τον πειρασμό των πρωτόπλαστων (πρβλ. Γεν. 1-3).
«Πόσο μεγάλα, Κύριε, είναι τα έργα Σου.
Τα πάντα με σοφία τα έπλασες,
Η γη είναι γεμάτη από τα δημιουργήματα Σου.
Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη, η πλατιά και η ευρύχωρη,
εκεί υπάρχουν ερπετά αναρίθμητα, ζώα μικρά και μεγάλα.
Εκεί τα πλοία τη διασχίζουν,
ο Λεβιάθαν, που τον έπλασες για να παίζει μαζί του.
Όλα από σένα περιμένουν
για να τους δώσεις τροφή στην ώρα τους.
Κι όταν εσύ τους δώσεις, αυτά θα μαζέψουν,
όταν ανοίξεις το χέρι σου, από αγαθά γεμίζουν.
Να ευλογείς ψυχή μου, τον Κύριο» (Ψαλ. 104, 24-28. 35).
Η Εκκλησία, κατά την πασχαλινή αγρυπνία, εξυμνεί τον Κύριο για το
ακόμη πιο μεγάλο έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας και του
σύμπαντος:
«Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, εσύ ο οποίος είσαι θαυμαστός σε όλα τα
έργα της δημιουργίας σου, αξίωσε μας να εννοήσουμε εμείς οι λυτρωμένοι
ότι το πιο θαυμαστό έργο δεν είναι η αρχική δημιουργία του κόσμου, αλλά
το Πάσχα μας, ο Χριστός, ο οποίος θυσιάστηκε όταν ήλθε το πλήρωμα του
χρόνου, και ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων».
Βίβλος του δοιινί§ηγ: Μικρογραφία των ημερών της Δημιουργίας,
Μοαίίηδ, Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ» ΤΟ ΘΕΟ
«Μεγάλος είσαι, Κύριε, και άξιος να επαινείσαι [... =. Μας έπλασες για
3ο Σένα,
και ανήσυχη είναι η καρδιά μας μέχρις ότου αναπαυθεί σε Σένα» (Ιερός
Αυγουστίνος).
2. Γιατί στον άνθρωπο υπάρχει η επιθυμία του Θεού;
Ο ίδιος ο Θεός, δημιουργώντας τον άνθρωπο σύμφωνα με την 27-30
εικόνα Του, ενέγραψε στην ανθρώπινη καρδιά την επιθυμία να Τον 44"45 δει.
Έστω και αν αυτή η επιθυμία συχνά αγνοείται, ο Θεός δεν παύει να
προσελκύει τον άνθρωπο προς τον Εαυτό Του, προκειμένου να ζήσει και να
βρει σ' Αυτόν εκείνη την πληρότητα αλήθειας και ευτυχίας, την οποία
ακατάπαυστα αναζητά. Γι' αυτό, και από τη (ρύση του και από την κλήση του
ο άνθρωπος είναι μια θρησκευτική οντότητα, ικανή να έρθει σε κοινωνία με
το Θεό. Ο βαθύς και ζωτικός αυτός δεσμός με το Θεό προσδίνει στον
άνθρωπο τη θεμελιακή του αξιοπρέπεια.
3. Πώς είναι δυνατό να γνωρίσουμε το Θεό μόνο με το φως
του ανθρώπινου νου;
Ξεκινώντας από τη δημιουργία, δηλαδή από τον κόσμο και το 3ΐ-3β
(χνθρώπινο πρόσωπο, ο άνθρωπος, με μόνη τη λογική του, μπορεί με 46"47
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βεβαιότητα να γνωρίσει το Θεό ως αρχή και ως σκοπό του σύμπαντος
και ως υπέρτατο καλό, αλήθεια και άπειρη ωραιότητα.
4. Είναι αρκετό το φως του ανθρώπινου νου για να γνωρίσει
το Θεό;
37-38 Ο άνθρωπος, στην προσπάθεια του να γνωρίσει το Θεό μόνο με το
φως του νου του, συναντά πολλές δυσκολίες. Επιπλέον, δεν μπορεί
από μόνος του να εισχωρήσει στα ενδόμυχα του θεϊκού μυστηρίου. Γι'
αυτό, ο Θεός θέλησε να τον φωτίσει με την Αποκάλυψη Του, όχι μόνο
με αλήθειες που ξεπερνούν την ανθρώπινη κατανόηση, αλλά και με
αλήθειες θρησκευτικές και ηθικές, οι οποίες, αν και είναι προσιτές
στον ανθρώπινο νου, μπορούν έτσι να γίνουν γνωστές από όλους,
χωρίς δυσκολία, με σταθερή βεβαιότητα και χωρίς ανάμιξη
σφάλματος.
5.

Πώς μπορούμε να μιλούμε για το Θεό;

39-43 Μπορούμε να μιλούμε για το Θεό, σε όλους και με όλους, 48-49
ξεκινώντας από τις τελειότητες του ανθρώπου και των άλλων
δημιουργημάτων, οι οποίες είναι μια αντανάκλαση, αν και
περιορισμένη, της άπειρης τελειότητας του Θεού. Ωστόσο επιβάλλεται
να εξαγνίζουμε ακατάπαυστα το λεξιλόγιο μας από κάθε φανταστικό
και ατελές περιεχόμενο, γνωρίζοντας καλά ότι δε θα μπορέσουμε ποτέ
να εκφράσουμε ολοκληρωτικά το άπειρο μυστήριο του Θεού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
6.
Τί αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο;
50-53
Ο Θεός, μέσα στην καλοσύνη και τη σοφία του, αποκαλύπτεται
68-69
στον άνθρωπο. Με γεγονότα και λόγια αποκαλύπτει τον Εαυτό Του
και το σχέδιο της καλοσύνης Του, το οποίο προκαθόρισε από την
αιωνιότητα στο πρόσωπο του Χριστού υπέρ της ανθρωπότητας. Το

() Θεός έρχεται προς συνάντηση του ανθρώπου
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σχέδιο αυτό συνίσταται στο να κάνει όλους τους ανθρώπους να
συμμετέχουν, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στη θεϊκή ζωή, ως
θετά παιδιά στο πρόσωπο του μοναδικού Του Υιού.
7. Ποιοι είναι οι πρώτοι σταθμοί της Αποκάλυψης του Θεού;
Ο Θεός, από μιας αρχής, φανερώνεται στους προπάτορες, τον 54-58
Αδάμ και την Εύα, και τους καλεί σε ενδόμυχη κοινωνία μαζί Του. 70"7'
Μετά την πτώση τους, δεν διέκοψε την αποκάλυψη Του και
υποσχέθηκε τη σωτηρία για όλους τους απογόνους τους. Μετά τον
κατακλυσμό, συνάπτει με το Νώε μια διαθήκη μεταξύ Αυτού και όλων
των ζώντων.
8. Ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί της Αποκάλυψης του Θεού;
Ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ καλώντας τον έξω από τη Χώρα του, 59-64
για να τον κάνει «πατέρα ενός πλήθους λαών» (Εεν. 17, 5), και του 72
υποσχέθηκε να ευλογήσει στο πρόσωπο του «όλα τα έθνη της γης»
(Γεν. 12, 3). Οι απόγονοι του Αβραάμ θα έχουν την παρακαταθήκη των
θεϊκών υποσχέσεων που έγιναν στους Πατριάρχες. Ο Θεός
διαμορφώνει τον Ισραήλ ως λαό εκλογής Του, σώζοντας τον από τη
σκλαβιά της Αιγύπτου, συνάπτει μαζί του τη Διαθήκη του Σινά, και,
διαμέσου του Μωυσή, του δίνει το νόμο Του. Οι Προφήτες ανήγγειλαν
μια ριζική λύτρωση του λαού και μια σωτηρία που θα περιλαμβάνει
όλα τα Έθνη, σε μια Διαθήκη νέα και αιώνια. Από τον λαό του Ισραήλ,
από τη γενιά του βασιλιά Δαυίδ, θα γεννηθεί ο Μεσσίας: ο Ιησούς.
9. Ποιος είναι ο πλήρης και οριστικός σταθμός της Αποκάλυψης
του Θεού;
Είναι εκείνος που πραγματοποιήθηκε στον ενσαρκωμένο Λόγο 65-66
Του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μεσίτης και η πληρότητα 73
της Αποκάλυψης. Αυτός, ως Μονογενής Υιός του Θεού που έγινε
άνθρωπος, είναι ο τέλειος και οριστικός Λόγος του Πατέρα. Με την
αποστολή του Υιού και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η Αποκάλυψη
πληρώθηκε ολοκληρωτικά, έστω και αν μέσα στο πέρασμα των αιώνων
η πίστη της Εκκλησίας οφείλει να αφομοιώνει βαθμιαία όλο της το
περιεχόμενο.
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«Από τη στιγμή κατά την οποία μας δώρισε τον Υιό Του, ο οποίος είναι ο
μοναδικός και οριστικός Λόγος Του, ο Θεός μας είπε τα πάντα με μια μόνη φορά,
με αυτόν τον Λόγο Του και δεν έχει πια τίποτα να μας πει» (Άγιος Ιωάννης του
Σταυρού)

13. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η Αποστολική Παράδοση;

10.

14. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην Παράδοση και στην Αγία
Γραφή;

Τί αξία έχουν οι ιδιωτικές αποκαλύψεις;

67 Αν και δεν ανήκουν στην παρακαταθήκη της πίστης, οι ιδιωτικές
αποκαλύψεις μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ζήσει την ίδια
πίστη, εφόσον διατηρούν τον αυστηρό προσανατολισμό τους στο
Χριστό. Το Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας, στο οποίο ανήκει η
αρμοδιότητα να κρίνει αυτές τις ιδιωτικές αποκαλύψεις, δεν μπορεί να
παραδεχθεί εκείνες που ισχυρίζονται ότι ξεπερνούν ή διορθώνουν την
οριστική Αποκάλυψη που είναι ο Χριστός.
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
11.

Γιατί και με ποιο τρόπο η θεϊκή Αποκάλυψη μεταδίδεται;

74 Ο Θεός «θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να φθάσουν στην
επίγνωση της αλήθειας» (Α'Τιμ. 2, 4), δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Γι'
αυτό είναι αναγκαίο ο Χριστός να αγγελθεί σε όλους τους ανθρώπους,
σύμφωνα με τη δική του εντολή: «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές
μου όλα τα έθνη» (Μτ. 28, 19). Αυτό πραγματοποιείται με την
Αποστολική Παράδοση.
12.
83

Ο Θεός έρχεται προς συνάντηση του ανθρώπου

Τί είναι η Αποστολική Παράδοση;

75-79,
Αποστολική Παράδοση είναι η μετάδοση του μηνύματος του
' Χριστού, που πραγματοποιήθηκε από τις απαρχές του χριστιανισμού,
διαμέσου του κηρύγματος, της μαρτυρίας, των θεσμών, της Θείας
Λατρείας, των εμπνευσμένων συγγραμμάτων. Οι Απόστολοι μετέδωσαν
στους διαδόχους τους, τους Επισκόπους, και διαμέσου αυτών σε όλες
τις γενεές μέχρι το τέλος των αιώνων, όλα όσα παρέλαβαν από το
Χριστό και έμαθαν από το Άγιο Πνεύμα.

Η Αποστολική Παράδοση πραγματοποιείται με δυο τρόπους: με 76
τη ζωντανή μετάδοση του Λόγου του Θεού (η οποία λέγεται και απλά
Παράδοση), και με την Αγία Γραφή, η οποία είναι το ίδιο κήρυγμα της
σωτηρίας διατυπωμένο γραπτά.

Η Παράδοση και η Αγία Γραφή μεταξύ τους συνδέονται και 80-82
επικοινωνούν στενά. Αμφότερες καθιστούν παρόν και γόνιμο, μέσα 97
στην Εκκλησία, το μυστήριο του Χριστού και αμφότερες πηγάζουν από
την ίδια θεϊκή πηγή: αποτελούν τη μια και μοναδική ιερή
παρακαταθήκη της πίστης, από την οποία η Εκκλησία αντλεί τη
βεβαιότητα της για όλες τις αποκαλυμμένες αλήθειες.
15. Σε ποιον έχει ανατεθεί η παρακαταθήκη της πίστης;
Η παρακαταθήκη της πίστης ανατέθηκε από τους Αποστόλους 84,9ΐ
στην ολότητα της Εκκλησίας. Όλος ο Λαός του Θεού, με το 94'"
υπερφυσικό νόημα της πίστης, στηριζόμενος από το Άγιο Πνεύμα και
καθοδηγούμενος από το Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας, αποδέχεται τη
θεϊκή Αποκάλυψη, την κατανοεί όλο και περισσότερο και την
εφαρμόζει στη ζωή.
16. Σε ποιον ανήκει το καθήκον να ερμηνεύει αυθεντικά την
παρακαταθήκη της πίστης;
Το καθήκον να ερμηνεύει αυθεντικά αυτή την παρακαταθήκη 85-οο
της πίστης ανήκει στο μόνο ζωντανό Διδακτικό Σώμα της ΙΟϋ
Εκκλησίας, δηλαδή στο Διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος
είναι ο Επίσκοπος Ρώμης, και στους Επισκόπους που βρίσκονται σε
κοινωνία μαζί του. Στο Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας, το οποίο
υπηρετώντας το Λόγο του Θεού έχει το βέβαιο χάρισμα της αλήθειας,
ανήκει επίσης το καθήκον να καθορίζει τα δόγματα, τα οποία είναι οι
διατυπώσεις των αληθειών που περιέχονται στη θεϊκή Αποκάλυψη.
Αυτή η εξουσία επεκτείνεται επίσης και στις αλήθειες που αναγκαστικά
συνδέονται με την Αποκάλυψη.

26

Μέρος Πρώτο, Τμήμα Πρώτο, Κεφάλαιο Δεύτερο

17.
Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην Αγία Γραφή, την Παράδοση
και το Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας;
95 Η Αγία Γραφή, η Παράδοση και το Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας
συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους, ώστε κανένα από αυτά να μην
υπάρχει χωρίς τα άλλα. Όλα μαζί, συμβάλλουν αποτελεσματικά, το
καθένα με το δικό του τρόπο, υπό την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος,
στη σωτηρία των ανθρώπων.
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
18.
136

137

138

Γιατί η Αγία Γραφή διδάσκει την αλήθεια;

ιο8
Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι ο συγγραφέας της Αγίας Γραφής: γι'
αυτό η Αγία Γραφή λέγεται θεόπνευστη και διδάσκει αλάθητα τις
αλήθειες εκείνες που είναι αναγκαίες για τη σωτηρία μας.
Πραγματικά, το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε τους ανθρώπους συγγρα
φείς, οι οποίοι έγραψαν αυτά που Εκείνο θέλησε να μας διδάξει.
Ωστόσο η χριστιανική πίστη δεν είναι «μια θρησκεία του Βιβλίου»,
αλλά μια θρησκεία του Λόγου του Θεού, ο οποίος δεν είναι «ένας
λόγος γραμμένος και βουβός, αλλά ο ενσαρκωμένος και ζωντανός
Λόγος» (Άγιος Βερνάρδος της Οιί&τ&ν&Πθ).
19.
Πώς να διαβάζουμε την Αγία Γραφή;
π»
Η Αγία Γραφή πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται με τη
βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και με την καθοδήγηση του
Διδακτικού Σώματος της Εκκλησίας, σύμφωνα με τρία κριτήρια:
1) προσέχοντας το περιεχόμενο και την ενότητα όλης της Αγίας
Γραφής, 2) διαβάζοντας την Αγία Γραφή μέσα στη ζωντανή
Παράδοση της Εκκλησίας, 3) σεβόμενοι την αναλογία της
πίστης, δηλαδή τη συνάφεια των αληθειών της πίστης μεταξύ τους.
20.
Τί είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής;
ΐ2ο
Κανόνας της Αγίας Γραφής είναι ο πλήρης κατάλογος των
ιερών γραφών, τον οποίο η Αποστολική Παράδοση παρέδωσε στην
Εκκλησία. Αυτός ο Κανόνας περιλαμβάνει 46 γραφές της Παλαιάς
Διαθήκης και 27 της Καινής Διαθήκης.

Ο Θεός έρχεται προς συνάντηση του ανθρώπου
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21. Ποια σπουδαιότητα έχει η Παλαιά Διαθήκη για τους
χριστιανούς;
Οι χριστιανοί τιμούν την Παλαιά Διαθήκη ως αληθινό Λόγο 121-123
του Θεού: όλες οι γραφές της είναι θεόπνευστες και διατηρούν αιώνια
αξία. Αυτές μαρτυρούν τη θεϊκή παιδαγωγία της σωστικής αγάπης του
Θεού. Γράφτηκαν προπάντων για να προετοιμάσουν τον ερχομό του
Χριστού, Σωτήρα του σύμπαντος.
22. Ποια σπουδαιότητα έχει η Καινή Διαθήκη για τους χριστια
νούς;
Η Καινή Διαθήκη, της οποίας το κεντρικό αντικείμενο είναι ο 124-127
Ιησούς Χριστός, μας παραδίνει την οριστική αλήθεια της θεϊκής '39
Αποκάλυψης. Μέσα σ' αυτήν, τα τέσσερα Ευαγγέλια, κατά Ματθαίο,
κατά Μάρκο, κατά Λουκά και κατά Ιωάννη, είναι η πρώτιστη μαρτυρία
για τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού, αποτελούν την καρδιά όλης
της Αγίας Γραφής και κατέχουν μοναδική θέση μέσα στην Εκκλησία.
23. Ποια ενότητα υπάρχει μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής
Διαθήκης;
Η Αγία Γραφή είναι μια, εφόσον μοναδικός είναι ο Λόγος του ΐ28-πο
Θεού, μοναδικό το σωστικό σχέδιο του Θεού, μοναδική η θεϊκή 140
έμπνευση και των δύο Διαθηκών. Η Παλαιά Διαθήκη προετοιμάζει την
Καινή και η Καινή συμπληρώνει την Παλαιά: οι δυο φωτίζονται
αμοιβαία.
24. Ποιο ρόλο έχει η Αγία Γραφή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας;
Η Αγία Γραφή δίνει στήριγμα και δυναμισμό στη ζωή της 131-133
Εκκλησίας. Για τα παιδιά της, η Αγία Γραφή είναι θεμέλιο της |4] πίστης,
τροφή και πηγή πνευματικής ζωής. Είναι η ψυχή της θεολογίας και του
ποιμαντικού κηρύγματος. Λέει ο Ψαλμωδός: η Αγία Γραφή είναι
«λυχνάρι για τα βήματα μου, φως στην πορεία μου» (Ψαλ. 119,105). Γι'
αυτό η Εκκλησία προτρέπει στην τακτική ανάγνωση της Αγίας Γραφής,
γιατί «όποιος αγνοεί την Αγία Γραφή, αγνοεί τον Ιησού Χριστό» (Άγιος
Ιερώνυμος).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ
ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ
25.
Πώς απαντά ο άνθρωπος στο Θεό που αποκαλύπτεται;
142143 Ο άνθρωπος, στηριζόμενος από τη θεία χάρη, απαντά στο Θεό με την υπακοή
της πίστης, η οποία είναι ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στο Θεό και αποδοχή της
Αλήθειας Του, επειδή Εκείνος την εγγυάται, εφόσον Αυτός είναι η ίδια η
Αλήθεια.
26.
Ποιοι είναι στην Αγία Γραφή οι βασικοί μάρτυρες υπακοής
στην πίστη;
144-149 Υπάρχουν πολλοί βιβλικοί μάρτυρες πίστης, ειδικότερα δυο: ο Αβραάμ, ο
οποίος, όταν μπήκε σε δοκιμασία, «πίστεψε στο Θεό» (Ρωμ. 4, 3) και υπάκουε
πάντοτε στο κάλεσμα Του, και γι' αυτό έγινε «πατέρας όλων όσων πιστεύουν»
(Ρωμ. 4, 11.18), και η Αειπάρθενος Μαρία, η οποία πραγματοποίησε με τον
τελειότερο τρόπο, σε όλη τη ζωή της, την υπακοή της πίστης: «Γένοιτο μοι
κατά το ρήμα σου. Ας γίνει σε μένα αυτό που είπες» (Λκ. 1, 38).
27.

Τί σημαίνει για τον άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό;
150-152
Πιστεύω στο Θεό σημαίνει συγκατατίθεμαι στον ίδιο το Θεό,
176-Π8 εμπιστευ0μεν0ς σ' Αυτόν, συναινώντας σε όλες τις αλήθειες που
Αυτός αποκάλυψε, γιατί ο Θεός είναι η Αλήθεια. Σημαίνει πιστεύω
σε ένα μόνο Θεό σε τρία Πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο
Πνεύμα.

28.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πίστης;

153-165 Η πίστη, δωρεά του Θεού και προσιτή σε όσους την ζητούν 183-184
ταπεινα
> είναι η απαραίτητη υπερφυσική αρετή για να σωθούμε. Η πράξη της
πίστεως είναι μια πράξη ανθροΜίνη, δηλαδή μια πράξη της νόησης του
ανθρώπου, ο οποίος, με την ώθηση του Θεού η οποία κινεί τη θέληση του, δίνει
ελεύθερα τη συγκατάθεση του στη θεϊκή αλήθεια. Επιπλέον η πίστη είναι
βέβαιη, γιατί είναι εδραιωμένη στο Λόγο του Θεού, είναι δραστήρια «διαμέσου
της χάρης» (Γαλ. 5, 6),

Η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό
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είναι σε αδιάκοπη ανάπτυξη, χάρη στο άκουσμα του Λόγου του Θεού και
στην προσευχή. Η πίστη μάς δίνει από τώρα μια πρόγευση της ουράνιας
χαράς.
29. Γιατί δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ πίστης και επιστήμης;
Αν και η πίστη ξεπερνά τη νόηση του ανθρώπου, δεν μπορεί να 159
υπάρξει ποτέ αντίφαση μεταξύ πίστης και επιστήμης, γιατί και οι δυο έχουν την
προέλευση τους από το Θεό. Ο ίδιος ο Θεός δωρίζει στον άνθρωπο τόσο το φως
της νόησης όσο και την πίστη.
«Πίστευε για να κατανοείς, κατανόησε για να πιστεύεις» (Ιερός
Αυγουστίνος).
ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
30. Γιατί η πίστη είναι μια πράξη προσωπική και ταυτόχρονα
εκκλησιακή;
Η πίστη είναι μια πράξη προσωπική, ως ελεύθερη απάντηση του ιβ6-ΐ69
ανθρώπου στο Θεό που αποκαλύπτεται. Αλλά ταυτόχρονα είναι και 181μια πράξη
εκκλησιακή, η οποία εκφράζεται στην ομολογία: «Εμείς Πιστεύουμε».
Πραγματικά, αυτή που πιστεύει είναι η Εκκλησία: με αυτό τον τρόπο η
Εκκλησία, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προηγείται, γεννά και τρέφει την
πίστη κάθε χριστιανού. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι Μητέρα και Διδάσκαλος.
«Δεν μπορεί να έχει το θεό ως Πατέρα όποιος δεν έχει την Εκκλησία ως
Μητέρα» (Ιερός Κυπριανός).
31. Γιατί οι τρόποι διατύπωσης της πίστης είναι σημαντικοί;
Οι τρόποι διατύπωσης της πίστης είναι σημαντικοί διότι ΠΟ-ΠΙ επιτρέπουν
να εκφράζουμε, να αφομοιώνουμε και να συμμεριζόμαστε μαζί με τους άλλους
τις αλήθειες της πίστης, χρησιμοποιώντας ένα κοινό λεξιλόγιο.
32. Με ποιο τρόπο η πίστη της Εκκλησίας είναι μια και μοναδική;
Η Εκκλησία, αν και αποτελείται από πρόσωπα διαφορετικά στη 172-175
γλώσσα, στον πολιτισμό, στους λειτουργικούς τύπους, ομολογεί 182
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ομόφωνα τη μοναδική πίστη που έλαβε από ένα μόνο Κύριο, και
μεταδόθηκε από τη μοναδική Αποστολική Παράδοση. Ομολογεί
ένα μόνο Θεό (Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα) και υποδεικνύει μια
μόνο οδό σωτη ρίας. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε, με μια καρδιά και μια
ψυχή, όλα όσα περιέχονται στο Λόγο του Θεού, όπως μας
μεταδόθηκε ή γράφτηκε, και προτείνεται από την Εκκλησία ως
θεϊκά αποκαλυμμένο.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΠΙΣΤΗΣ

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Το παλαιό αυτό ψηφιδωτό της ρωμαϊκής βασιλικής του Αγίου
Κλήμεντα τιμά το θρίαμβο του Σταυρού, βασικού μυστηρίου της χριστιανικής πίστης. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει την πλούσια άνθηση ενός
κλαδιού του ακάνθου, απ' όπου διακλαδώνονται πολυάριθμοι κλάδοι που
απλώνονται σε όλες τις κατευθύνσεις, με τα άνθη τους και τους καρπούς
τους. Η ζωτικότητα αυτού του φυτού προέρχεται από το Σταυρό του
Χριστού, η θυσία του οποίου αποτελεί την αναδημιουργία της ανθρωπότητας και του κόσμου. Ο Ιησούς είναι ο νέος Αδάμ ο οποίος, με το μυστήριο
του πάθους, του θανάτου και της Ανάστασης του, κάνει να ξανανθίσει η
ανθρωπότητα, συμφιλιώνοντας την με τον Πατέρα.
Γύρω από τον πάσχοντα Χριστό είναι δώδεκα άσπρα περιστέρια, που
αντιπροσωπεύουν τους δώδεκα Αποστόλους. Στα πόδια του Σταυρού
βρίσκονται η Αειπάρθενος Μαρία και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής:
«Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα Του και τον μαθητή που αγαπούσε να
στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα Του: «Αυτός τώρα είναι ο υιός σου».
Ύστερα λέει στο μαθητή: «Αυτή είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο
μαθητής την πήρε στο σπίτι του» (Ιω. 19, 26-27).
Ψηλά διακρίνεται το χέρι του Πατέρα, ο οποίος προσφέρει ένα στεφάνι
δόξας στον Υιό Του, νικητή του θανάτου διαμέσου του πασχαλινού
μυστηρίου Του.
Στη βάση του φυτού είναι ένα μικρό ελάφι, που μάχεται το φίδι του
κακού.
Από αυτό το φυτό, που παριστάνει το δένδρο της λύτρωσης, αναβλύζει
μια πηγή με τρεχούμενο νερό, που δίνει ζωή σε τέσσερα ρυάκια, σύμβολο
των τεσσάρων Ευαγγελίων. Στο νερό αυτό ξεδιψούν οι πιστοί, όπως
ξεδιψούν τα ελάφια στις πηγές του ζωντανού νερού. Η Εκκλησία
παρουσιάζεται εδώ ως ουράνιος κήπος, ζωοποιούμενος από τον Ιησού, το
αληθινό δένδρο της ζωής.
Βασιλική του Αγ. Κλήμεντα, Ρώμη, Ψηφιδωτό της Αψίδας, 12ος αι.
(λεπτομέρεια Ο Σταυρός: δένδρο της ζωής). Η αναπαράσταση έγινε με την
άδεια των Ιρλανδών Πατέρων Δομινικανών.

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Πιστεύω εις τον Θεόν, Πα- ΠαΠιστεύω εις ένα Θεόν,
τέρα Παντοκράτορα, Πλάστην Πατου ουρανού και της γης.
Γτην τέρα Παντοκράτορα,
ποιητήν
Και εις τον Ιησούν Χριστόν, ουρανού και γης, ορατών τε
τον Μονογενή Αυτού Υιόν και πάντων και αοράτων.
Κύριόν μας.
τόν,
Και εις ένα Κύριον
Ιησούν
και Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον
μονογενή, τον εκ του Πατρός
γεννηθέντα, προ πάντων των
αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν
Όστις συνελήφθη εκ Πνεύ- αληθινόν εκ θεού αληθινού.
ματος Αγίου, εγεννήθη εκ της Γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοΠαρθένου Μαρίας. Έπαθεν επί ούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα
Ποντίου Πιλάτου, εσταυρωθη, νεύ- εγένετο. Τον δι' ημάς τους
απέθανε και ετάφη, κατέβη εις της ανθρώπους και δια την ημετέτον Άδην. Την τρίτην ημέραν επί ραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ
όθη,
των
ουρανών
και
ανέστη εκ νεκρών.
σαρκωθέντα
εις εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας
;ραν της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ
ημών επί Ποντίου Πιλάτου
Ανέβη εις τους ουρανούς και
κάθηται εκ δεξιών του Θεού
ρ και
Πατρός Παντοδυνάμου. Όθεν
ξ παθόντα και ταφέντα, και αναμέλλει να έλθη να κρίνη ζώντας ε| στάντα τη τρίτη ημέρα, κατά
και νεκρούς.
ζ< τας
Γραφάς.
,και
Και ανελθόντα εις τους ου>εού ρανούς και καθεζόμενον εκ δε•θεν ξιών του πατρός. Και πάλιν
/τας ερχόμενον μετά δόξης κρίναι
ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας
ουκ έσταιτέλος.
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Πιστεύω εις το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν, την κοινωνίαν των
Αγίων, την συγχώρησιν των
αμαρτιών, την ανάστασιν των
νεκρών, την αιώνιον ζωήν. Αμήν.

Κι εις το Πνεύμα το Άγιον,
το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ
του Πατρός εκπορευόμενον, το
συν Πατρΐ και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λάλησαν δια των προφητών.
Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν
και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του
μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ
ΠΑΤΕΡΑ
Τα σύμβολα της πίστης
33. Τί είναι τα σύμβολα της πίστης;
Είναι διαρθρωμένοι τύποι, που ονομάζονται επίσης «Ομολογίες 185-188
πίστεως» ή «Πιστεύω», με τους οποίους η Εκκλησία, από τις 192'197
απαρχές της, εξέφρασε περιληπτικά και μετέδωσε την πίστη της με ένα
κανονιστικό λεξιλόγιο, κοινό για όλους τους πιστούς.
34. Ποια είναι τα αρχαιότερα Σύμβολα της πίστης;
Είναι τα Σύμβολα του βαπτίσματος. Επειδή το Βάπτισμα ΐ89-ΐ9ΐ
μεταδίδεται «στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος» (Μτ. 28, 19) οι αλήθειες πίστεως που ομολογούνται εκεί,
διαρθρώνονται αναφερόμενες στα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας.
35. Ποια είναι τα σημαντικότερα Σύμβολα της πίστης;
Τα σημαντικότερα Σύμβολα της πίστης είναι το Σύμβολο των 193-195
Αποστόλων, που είναι το αρχαίο Σύμβολο του Βαπτίσματος της
Εκκλησίας της Ρώμης, και το Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως,
καρπός των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων της Νικαίας (325) και
της Κωνσταντινουπόλεως (381), κοινό μέχρι σήμερα σε όλες τις μεγάλες
Εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης.
«ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, ΠΛΑΣΤΗΝ ΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ».
36. Γιατί η ομολογία της πίστεως αρχίζει με το «Πιστεύω εις ένα
Θεόν;»
Διότι η ομολογία «Πιστεύω εις ένα Θεόν» είναι η πιο ση- 198-199
μαντική, η πηγή όλων των άλλων αληθειών για τον άνθρωπο και για τον
κόσμο, και όλης της ζωής του κάθε πιστεύοντα στο Θεό.
37. Γιατί ομολογούμε ένα και μοναδικό Θεό;
Διότι Αυτός αποκαλύφθηκε στον λαό του Ισραήλ ως ο 200-202
Μοναδικός, όταν είπε: «Άκουσε, Ισραήλ, ο Κύριος είναι ένας και 228
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μόνος» (Δευτ. 6,4), «δεν υπάρχει άλλος θεός» (Ησ. 45,22). Ο ίδιος ο
Ιησούς το επιβεβαίωσε: Ο Θεός είναι «ο μοναδικός Κύριος» (Μκ.
12,29). Όταν ομολογούμε ότι ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα είναι και
αυτοί Θεός και Κύριος, δεν εισάγουμε καμιά διαίρεση στον Ένα
Θεό.
38. Με ποιο όνομα αποκαλύπτεται ο Θεός;
Στο Μωυσή ο Θεός αποκαλύπτεται ως ο Θεός ο ζώντας, «ο Θεός
του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ» (Εξ. 3, 6). Στον
ίδιο το Μωυσή ο Θεός αποκαλύπτει το μυστηριώδες όνομα του:
«Εγώ Είμαι Αυτός που Είμαι» («ΥΗλΥΗ»). Το ασύλληπτο όνομα
του Θεού ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης αντικαταστάθηκε με τη λέξη Κύριος. Έτσι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Ιησούς
ονομάζεται Κύριος, εμφανίζεται ως αληθινός Θεός.
39. Μονάχα ο Θεός «είναι»;
Ενώ τα δημιουργήματα έλαβαν από το Θεό όλο αυτό που είναι
και έχουν, μονάχα ο Θεός είναι στον ίδιο τον εαυτό Του η
πληρότητα της οντότητας και της κάθε τελειότητας. Αυτός είναι
«ο Ων», χωρίς προέλευση και χωρίς τέλος. Ο Ιησούς αποκαλύπτει
ότι και αυτός έχει το θεϊκό Όνομα: «Εγώ είμαι» (Ιω. 8, 28).
40. Γιατί είναι σημαντική η αποκάλυψη του ονόματος του Θεού;
Αποκαλύπτοντας το όνομα Του, ο Θεός μας κάνει να γνωρίσουμε τα πλούτη που εμπεριέχονται στο ασύλληπτο μυστήριο του:
Αυτός μόνος είναι, από πάντα και για πάντα, Εκείνος που υπερβαίνει
τον κόσμο και την ιστορία. Αυτός έπλασε τον ουρανό και τη γη.
Είναι ο πιστός Θεός, πάντα κοντά στο λαό Του για να τον σώσει.
Είναι ο κατ' εξοχήν άγιος, «πλούσιος σε ευσπλαχνία» (Εφ. 2, 4),
πάντα έτοιμος να συγχωρέσει. Είναι η πνευματική Οντότητα,
υπερβατική, παντοδύναμη, αιώνια, προσωπική, τέλεια. Είναι
αλήθεια και αγάπη.
«Ο Θεός είναι η απείρως τέλεια οντότητα, που είναι η Αγιότατη Τριάδα»
(Άγιος Τοποίο ώ Μο§Γθνφ).
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41. Με ποια έννοια ο Θεός είναι η αλήθεια;
Ο Θεός είναι η ίδια η Αλήθεια επομένως δεν εξαπατάται ούτε 214-217
μπορεί να εξαπατήσει. Αυτός «είναι φως και κανενός είδους σκοτάδι 231 σ'
αυτόν δεν υπάρχει» (Α' Ιω. 1, 5). Ο προαιώνιος Υιός του Θεού,
ενσαρκωμένη Σοφία, στάλθηκε στον κόσμο «για να δώσει μαρτυρία για
την Αλήθεια» (Ιω. 18, 37).
42. Με ποιο τρόπο ο Θεός αποκαλύπτει ότι Αυτός είναι αγάπη;
Ο Θεός αποκαλύπτεται στον Ισραήλ ως Εκείνος που έχει μια 218-221
αγάπη πιο δυνατή από την αγάπη που έχει ένας πατέρας ή μια μητέρα
για τα παιδιά του ή ένας σύζυγος για τη σύζυγο του. Ο Θεός στο είναι
Του «είναι Αγάπη» (Α' Ιω. 4, 8.16) που προσφέρεται ολοκληρωτικά και
ανιδιοτελώς και που «τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε να δώσει τον
μονογενή Υιό Του, για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου Αυτού» (Ιω.3,1617). Στέλνοντας τον Υιό Του και το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός αποκαλύπτει
ότι Αυτός ο ίδιος είναι αιώνια ανταλλαγή αγάπης.
43. Τί συνεπάγεται η πίστη σε ένα μόνο Θεό;
Η πίστη στο Θεό, το Μοναδικό, συνεπάγεται: να γνωρίζουμε τη 222-227
μεγαλοσύνη και τη μεγαλοπρέπεια Του, να ζούμε αποδίδοντας την 229
ευγνωμοσύνη μας, να Τον εμπιστευόμαστε πάντοτε, ακόμη και στις
αντιξοότητες, να αναγνωρίζουμε την ενότητα και την πραγματική
αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων πλασμένων «κατ' εικόνα Του», να
κάνουμε ορθή χρήση των αγαθών που Εκείνος έπλασε.
44. Ποιο είναι το κεντρικό μυστήριο της χριστιανικής πίστης και
ζωής;
Το κεντρικό μυστήριο της χριστιανικής πίστης και ζωής είναι 232-237
το μυστή ριο της Αγιότατης Τριάδας. Οι χριστιανοί βαπτίζονται στο
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
45. Το μυστήριο της Αγιότατης Τριάδας μπορεί να το γνωρίσει
κανείς από μόνο τον ανθρώπινο νου;
Ο Θεός άφησε κάποιο ίχνος της τριαδικής Του Οντότητας στη 237
δημιουργία και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ενδόμυχο της
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Αγία Τριάδα αποτελεί μυστήριο απρόσιτο για μόνο τον
για την πίστη του Ισραήλ, πριν από την Ενσάρκωση του
την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το μυστήριο
τον Ιησού Χριστό, και είναι η πηγή όλων των άλλων

46.
Τί μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός για το μυστήριο του
Πατέρα;
240-242 Ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι «Πατέρας», όχι μόνο
επειδή είναι Δημιουργός του σύμπαντος και του ανθρώπου, αλλά προπάντων
γιατί γεννά αιώνια μέσα στα σπλάχνα Του τον Υιό, που είναι ο Λόγος Του,
«ακτινοβολία της δόξας Του και αποτύπωση της ουσίας του» (Εβρ. 1, 3).
47.
Ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα που μας αποκαλύφθηκε από τον
Ιησού Χριστό;
243-248 Είναι το τρίτο Πρόσωπο της Αγιότατης Τριάδας. Είναι Θεός, ένας και ίσος
με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτό «εκπορεύεται από τον Πατέρα» (Ιω.15, 26), ο
οποίος, ως αρχή χωρίς αρχή, είναι η προέλευση όλης της τριαδικής ζωής.
Εκπορεύεται επίσης από τον Υιό («Είΐίοςυε»), χάρη στο αιώνιο δώρο που ο
Πατέρας κάνει στον Υιό. Σταλμένο από τον Πατέρα και από τον ενσαρκωμένο
Υιό, το Άγιο Πνεύμα οδηγεί την Εκκλησία «να γνωρίζει όλη την Αλήθεια».
(Ιω.16, 13).
48.
Πώς εκφράζει η Εκκλησία την τριαδική της πίστη;
249-256 Η Εκκλησία εκφράζει την τριαδική της πίστη ομολογώντας ένα μόνο Θεό σε
τρία Πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία θεϊκά
Πρόσωπα είναι ένας μόνος Θεός, διότι το κάθε Πρόσωπο ταυτίζεται με την
πληρότητα της μοναδικής και αδιαίρετης θεϊκής φύσης. Τα Πρόσωπα αυτά
διακρίνονται πραγματικά μεταξύ τους από τις σχέσεις που έχουν το καθένα
προς τα άλλα: ο Πατέρας γεννά τον Υιό, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, το
Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό.
49.
Πώς ενεργούν τα τρία θεϊκά Πρόσωπα;
257-260
Αδιαχώριστα στη μοναδική τους ουσία, τα θεϊκά Πρόσωπα 267 είναι
αδιαχώριστα και στις ενέργειες τους: η Τριάδα έχει μια και
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μοναδική ενέργεια. Αλλά, μέσα στη μοναδική θεϊκή ενέργεια, κάθε
Πρόσωπο είναι παρόν, σύμφωνα με τον τρόπο που του είναι ίδιος μέσα
στην Τριάδα
«Ω Θεέ μου, Τριάδα που λατρεύω... ειρήνευσε την ψυχή μου. Κάνε την
ουρανό σου, την αγαπημένη σου κατοικία και τον τόπο για την ανάπαυση
σου. Είθε να μη σε αφήσω ποτέ μόνη, αλλά να είμαι πάντα εδώ, με όλο μου
το είναι, ολότελα άγρυπνη στην πίστη μου, ολότελα να σε λατρεύω, ολότελα
προσφερόμενη στη δημιουργική σου δράση». (Μακάρια Ελισάβετ της
Αγίας Τριάδας).
50. Τί σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος;
Ο Θεός αποκαλύφθηκε ως «ο Ισχυρός, ο Δυνατός» (Ψαλ. 24, 8- 268-278 10),
ως εκείνος για τον οποίο «τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο» (Λκ. 1, 37). Η
παντοδυναμία του είναι παγκόσμια, μυστηριώδης, και φανερώνεται στη
δημιουργία του κόσμου από το τίποτα και του ανθρώπου από αγάπη, αλλά
προπάντων στην Ενσάρκωση και στην Ανάσταση του Υιού Του, στο δώρο της
υιοθεσίας μας ως παιδιών του και στην άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό η
Εκκλησία υψώνει την προσευχή της στον «παντοδύναμο και αιώνιο Θεό».
51. Γιατί είναι σπουδαίο να ομολογούμε: «Στην αρχή ο Θεός
έπλασε τον ουρανό και τη γη»; (Γέν. 1, 1);
Διότι η δημιουργία του κόσμου είναι το θεμέλιο όλων των 279-289 θεϊκών
σχεδίων σωτηρίας, φανερώνει την παντοδύναμη και σοφή 315 αγάπη του Θεού,
είναι το πρώτο βήμα προς τη Διαθήκη του μοναδικού Θεού με το λαό του, είναι
το ξεκίνημα της ιστορίας της σωτη ρίας, που κορυφώνεται στο Χριστό, είναι
μια πρώτη απάντηση στα θεμελιώδη ερωτήματα του ανθρώπου για την
προέλευση του και τον προορισμό του.
52. Ποιος έπλασε τον κόσμο;
Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι η μοναδική και 290-292
αδιαίρετη αρχή του κόσμου, έστω και αν το έργο της δημιουργίας 316 του
κόσμου αποδίδεται ιδιαίτερα στο Θεό Πατέρα.
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Γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος;
319

293-294 Ο κόσμος δημιουργήθηκε για τη δόξα του Θεού, ο οποίος
θέλησε
να φανερώσει και να μεταδώσει την καλοσύνη Του, την αλήθεια Του, την
ωραιότητα Του. Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας είναι: ο Θεός, στο
πρόσωπο του Χριστού, να μπορέσει να γίνει «τα πάντα εν πάσι» (Α' Κορ.
15,28), για τη δική Του δόξα και για τη δική μας ευτυχία.
«Η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η
θέαση του Θεού» (Άγιος Ειρηναίος).
54.

Πώς έπλασε ο Θεός το σύμπαν;

295-301 Ο Θεός έπλασε το σύμπαν ελεύθερα, με σοφία και αγάπη. Ο
3Π-320 κοσμ0ς δεν είναι το προϊόν μιας ανάγκης, μιας τυφλής μοίρας ή της
τύχης. Ο Θεός δημιούργησε «από το τίποτα» (Β'Μακαβ. 7, 28), ένα
κόσμο με ευταξία και καλοσύνη, τον οποίο Εκείνος άπειρα υπερβαίνει.
Ο Θεός διατηρεί στην ύπαρξη το δημιούργημα του και το στηρίζει,
δίνοντας του την ικανότητα να δρα και οδηγώντας το στην ολοκλήρωση
του, διαμέσου του Υιού Του και του Αγίου Πνεύματος.
55.
Σε τί συνίσταται η Θεία Πρόνοια;
302-306 Η Θεία Πρόνοια συνίσταται στις διαθέσεις με τις οποίες ο Θεός 321
οδηγεί τα πλάσματα Του προς την οριστική τελειότητα, στην οποία
Αυτός τα κάλεσε. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος δημιουργός του σχεδίου Του.
Αλλά για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου χρησιμοποιεί και τη
συνεργασία των πλασμάτων του. Ταυτόχρονα δίνει στα πλάσματα την
ικανότητα να ενεργούν και αυτά, και να γίνονται αιτία ο ένας του άλλου.
56.
Πώς συνεργάζεται ο άνθρωπος με τη Θεία Πρόνοια;
307-308 Σεβόμενος την ελευθερία του ανθρώπου, ο Θεός δίνει και ζητά απ'
αυτόν να συνεργάζεται με τις πράξεις του, με τις προσευχές του, αλλά και
με τους πόνους του, παρακινώντας τον «και να θέλει και να πράττει, ό, τι
είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό Του σχέδιο» (Φιλ. 2, 13).
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57. Αν ο Θεός είναι παντοδύναμος και προνοητικός, τότε γιατί
υπάρχει το κακό;
Στο ερώτημα αυτό, που είναι τόσο οδυνηρό όσο και μυστηριώ- 309-310
δες, απάντηση μπορεί να δώσει μονάχα το σύνολο της χριστιανικής 324·400
πίστης. Ο Θεός δεν είναι με κανένα τρόπο, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, η
αιτία του κακού. Αυτός φωτίζει το μυστήριο του κακού στο πρόσωπο του
Υιού Του, Ιησού Χριστού, ο οποίος απέθανε και αναστήθηκε για να
νικήσει το μεγάλο εκείνο ηθικό κακό, που είναι η αμαρτία των ανθρώπων
και είναι η ρίζα των άλλων κακών.
58. Γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό;
Η πίστη μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επέτρεπε το 3ΐι-3ΐ4
κακό, αν από το ίδιο το κακό δεν έκβαλε καλό. Αυτό ο Θεός το 324
πραγματοποίησε ήδη με τρόπο θαυμαστό έπ' ευκαιρία του θανάτου και
της ανάστασης του Χριστού: πράγματι, από το πιο μεγάλο ηθικό κακό, τη
θανάτωση του Υιού Του, ο Θεός έκβαλε τα μεγαλύτερα αγαθά, το
δοξασμό του Χριστού και την απολύτρωση μας.
Ο ουρανός και η γη
59. Τί έπλασε ο Θεός;
Η Αγία Γραφή λέει: «Στην αρχή ο Θεός έπλασε τον ουρανό και 325-327
τη γη» (Γεν.Ι, 1). Στην Ομολογία της πίστεως της, η Εκκλησία
διακηρύττει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός όλων των πραγμάτων,
ορατών και αοράτων: όλων των όντων, πνευματικών και υλικών, δηλαδή
των αγγέλων και του ορατού κόσμου, και ιδιαίτερα του ανθρώπου.
60. Ποιοι είναι οι άγγελοι;
Οι άγγελοι είναι πλάσματα καθαρώς πνευματικά, ασώματα, 328-333
αόρατα και αθάνατα, όντα προσωπικά, προικισμένα με νου και 350"351
θέληση. Αυτά ατενίζουν ακατάπαυστα το Θεό, πρόσωπο προς πρόσωπο.
Τον δοξάζουν, Τον υπηρετούν και είναι αγγελιαφόροι Του στην
εκπλήρωση της αποστολής της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους.
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61.
Με ποιο τρόπο οι άγγελοι είναι παρόντες στη ζωή της
Εκκλησίας;
334-336
Η Εκκλησία ενώνεται με τους αγγέλους για να λατρεύσει το 352
Θεό, επικαλείται τη συμπαράσταση τους και ορισμένων τελεί
λειτουργικά τη μνήμη τους.
«Κάθε πιστός έχει στο πλευρό του έναν άγγελο, ως προστάτη και ποιμένα, για να τον
οδηγεί στη ζωή». (Μέγας Βασίλειος).
62.
Τί διδάσκει η Αγία Γραφή για τη δημιουργία του ορατού
κόσμου;
337-344 Μέσω της αφήγησης των «έξι ημερών» της δημιουργίας, η Αγία Γραφή
μας κάνει να γνωρίσουμε την αξία της κτίσης και τον προορισμό της να
δοξάζει το Θεό και να υπηρετεί τον άνθρωπο. Κάθε πράγμα οφείλει την
ύπαρξη του στο Θεό, από τον οποίο λαβαίνει την καλοσύνη του και την
τελειότητα του, τους νόμους του και τη δική του θέση μέσα στο σύμπαν.
63.
Ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία;
343-344 ο άνθρωπος είναι η κορυφή της ορατής δημιουργίας, επειδή πλάστηκε
κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού.
64.
Τί είδος δεσμός υπάρχει ανάμεσα στα δημιουργήματα;
342 Ανάμεσα στα δημιουργήματα υπάρχει μια αμοιβαία εξάρτηση 354 και
μια ιεραρχική τάξη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ταυτόχρονα,
υπάρχει μια ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ όλων των
δημιουργημάτων, επειδή όλα έχουν τον ίδιο Δημιουργό, Αυτός τα αγαπά
και προορίζονται για τη δόξα Του. Ο σεβασμός προς τους νόμους, που
έχουν εγχαραχθεί μέσα στη δημιουργία και οι σχέσεις που προέρχονται
από τη φύση των πραγμάτων, αποτελούν μια αρχή φρόνησης και ένα
θεμέλιο της ηθικής.
65.
Τί σχέση υπάρχει ανάμεσα στο έργο της δημιουργίας και στο
έργο της απολύτρωσης;
345-349 Το έργο της δημιουργίας κορυφώνεται στο ακόμη μεγαλύτερο έργο
της απολύτρωσης. Πράγματι, το έργο της απολύτρωσης είναι η απαρχή
της νέας δημιουργίας, μέσα στην οποία τα πάντα θα βρουν το πλήρες
νόημα τους και την εκπλήρωση τους.
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Ο άνθρωπος
66. Με ποια έννοια ο άνθρωπος πλάσθηκε «κατ' εικόνα Θεού»;
Ο άνθρωπος πλάσθηκε «κατ' εικόνα Θεού» με την έννοια ότι 355-357
είναι ικανός να γνωρίζει και να αγαπά, μέσα στην ελευθερία, το
Δημιουργό του. Είναι το μόνο δημιούργημα πάνω σε τούτη τη γη, το οποίο
ο Θεός το θέλησε αυτό καθ' εαυτό, και το οποίο κάλεσε να συμμερισθεί,
μέσα στη γνώση και την αγάπη, τη δική Του θεϊκή ζωή. Ο άνθρωπος, ως
πλασμένος «κατ' εικόνα Θεού», έχει την αξιοπρέπεια του προσώπου: δεν
είναι κάτι τι, αλλά κάποιος, ικανός να γνωρίσει τον εαυτό του, να
προσφερθεί ελεύθερα και να μπει σε κοινωνία με το Θεό και με τα άλλα
πρόσωπα.
67. Για ποιο σκοπό ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο;
Ο Θεός έπλασε τα πάντα για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος 358-359
πλάσθηκε για να γνωρίσει, να υπηρετήσει και να αγαπήσει το Θεό, 381 για
να προσφέρει σ' Αυτόν μέσα σε τούτο τον Κόσμο όλη τη δημιουργία ως
έκφραση ευχαριστίας, για να υψωθεί! στη ζωή με το Θεό στον ουρανό.
Μονάχα στο μυστήριο του ενσαρκωμένουΛογου βρίσκει αληθινό φως το
μυστήριο του ανθρώπου, ο οποίος είναι προορισμένος να αναπαράγει την
εικόνα του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος, και είναι η τέλεια
«εικόνα του αόρατου Θεού». (Κολ. 1,15).
68. Γιατί οι άνθρωποι αποτελούν μια ενότητα;
Όλοι οι άνθρωποι αποτελούν την ενότητα του ανθρώπινου 36ο-36ΐ
γένους, επειδή έχουν κοινή προέλευση από το Θεό. Επιπλέον ο Θεός
έπλασε «από ένα μόνο άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων» (Πράξ. 17,
26). Έπειτα, όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα μοναδικό Σωτήρα και είναι
καλεσμένοι να συμμετέχουν στην αιώνια ευτυχία του Θεού.
69. Πώς στον άνθρωπο η ψυχή και το σώμα αποτελούν μια
ενότητα;
Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια οντότητα ταυτόχρονα 362-365
σωματική και πνευματική. Στον άνθρωπο το πνεύμα και η ύλη 382
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αποτελούν μια μοναδική φύση. Αυτή η ενότητα είναι τόσο βαθιά ώστε,
χάρη στην πνευματική αρχή που είναι η ψυχή, το σώμα, που είναι υλικό,
γίνεται σώμα ανθρώπινο και ζωντανό, και συμμετέχει στην αξία της
εικόνας του Θεού.

382

383

70.
Ποιος δίνει την ψυχή στον άνθρωπο;
366-368
Η πνευματική ψυχή δεν προέρχεται από τους γονείς, αλλά
δημιουργείται άμεσα από τον Θεό, και είναι αθάνατη. Χωριζόμενη
από το σώμα, τη στιγμή του θανάτου, η ψυχή δεν χάνεται. Θα ενωθεί
και πάλι με το σώμα κατά την τελική ανάσταση.
71.
Ποια σχέση έθεσε ο Θεός ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα;
369-373
Ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν από το Θεό με ίση
αξία ως ανθρώπινα πρόσωπα, και ταυτόχρονα σε αμοιβαία
συμπληρωματικότητα ως άρρεν και ως θήλυ. Ο Θεός τους θέλησε
τον ένα για τον άλλο, για μια κοινωνία προσώπων. Μαζί καλούνται
επίσης να μεταδίδουν την ανθρώπινη ζωή, σχηματίζοντας στο γάμο
«μία μόνο σάρκα» (Γέν. 2, 24), και να κυριαρχούν στη γη ως
«διαχειριστές» του Θεού.
72.
Ποια ήταν η προπατορική κατάσταση του ανθρώπου σύμφωνα
με το σχέδιο του Θεού;

384

374-379
Ο Θεός, δημιουργώντας τον άνδρα και τη γυναίκα, τους είχε
δώσει μια ιδιαίτερη συμμετοχή στη δική του θεϊκή ζωή, με αγιότητα
και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο άνθρωπος δεν θα
έπρεπε ούτε να υποφέρει, ούτε να πεθαίνει. Επιπλέον βασίλευε μια
τέλεια αρμονία στον άνθρωπο αυτό καθεαυτό, ανάμεσα στο
δημιούργημα και στο Δημιουργό, ανάμεσα στον άνδρα και τη
γυναίκα, όπως επίσης ανάμεσα στο πρώτο ανθρώπινο ζεύγος και
όλη τη δημιουργία.
Η πτώση
73.

Πιστεύω στο Θεό Πατέρα

45

Αποκάλυψης και προπάντων στο φως του Χριστού Σωτήρα όλων, ο
οποίος έκανε να υπερπλεονάσει η χάρη εκεί ακριβώς όπου είχε
πλεονάσει η αμαρτία.
74. Τί είναι η πτώση των αγγέλων;
Με την έκφραση αυτή δηλώνεται ότι ο Σατανάς και οι άλλοι 391-395
δαίμονες, για τους οποίους μιλούν η Αγία Γραφή και η Παράδοση 414 της
Εκκλησίας, από άγγελοι δημιουργημένοι καλοί από το Θεό,
μεταμορφώθηκαν σε κακούς, γιατί με μια ελεύθερη και αμετάκλητη
επιλογή τους, αρνήθηκαν το Θεό και τη Βασιλεία Του, δημιουργώντας με
αυτόν τον τρόπο την κόλαση. Αυτοί προσπαθούν να συνδέσουν τον
άνθρωπο με την επανάσταση τους κατά του Θεού. Αλλά ο Θεός δηλώνει
στο πρόσωπο του Χριστού τη βέβαιη νίκη Του κατά του Πονηρού.
75. Σε τί συνίσταται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου;
Ο άνθρωπος, πειραζόμενος από το διάβολο, άφησε να σβήσει 396-403
στην καρδιά του η εμπιστοσύνη του προς το Δημιουργό του, και μη 4Ι54Π
υπακούοντας σ' Αυτόν, θέλησε να γίνει «όπως ο Θεός», χωρίς Θεό και
όχι σύμφωνα με το Θεό. (Γέν. 3, 5). Έτσι ο Αδάμ και η Εύα έχασαν
αμέσως, για τον εαυτό τους και για όλους τους απογόνους τους, την
πρωταρχική χάρη της αγιότητας και της δικαιοσύνης.
76. Τί είναι το προπατορικό αμάρτημα;
Το προπατορικό αμάρτημα, μέσα στο οποίο όλοι οι άνθρωποι 404
γεννιούνται, είναι η κατάσταση στερήσεως της πρωταρχικής 419
αγιότητας και δικαιοσύνης. Είναι μια αμαρτία την οποία εμείς
«συνήψαμε», χωρίς να την «διαπράξουμε». Είναι μια κατάσταση
γεννήσεως και όχι μια προσωπική πράξη. Εξαιτίας της κοινής
προέλευσης όλων των ανθρώπων, η προπατορική αμαρτία μεταδίδεται
στους απογόνους του Αδάμ με την ανθρώπινη φύση, «όχι από μίμηση
αλλά από μετάδοση». Αυτή η μετάδοση παραμένει ένα μυστήριο που
δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πλήρως.
77. Ποιες άλλες συνέπειες προκαλεί η προπατορική αμαρτία;

Πώς κατανοείται η πραγματικότητα της αμαρτίας;

385-389
Στην ιστορία του ανθρώπου είναι παρούσα η αμαρτία. Αυτή η
πραγματικότητα διαφωτίζεται πλήρως μονάχα στο φως της θεϊκής

Ως συνέπεια της προπατορικής αμαρτίας η ανθρώπινη φύση, 405-409
χωρίς να είναι ολότελα διεφθαρμένη, είναι τραυματισμένη στις 418
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φυσικές της δυνάμεις, είναι υποταγμένη στην άγνοια, στη δυστυχία,«Κ
στην
ΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΤΟΥ ΥΙΟΝ, ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΑΣ»
εξουσία του θανάτου, και ρέπει στην αμαρτία. Αυτή η ροπή ονομάζεται
επιθυμία της αμαρτίας.
81. Τί σημαίνει το όνομα «Ιησούς»;
78.
Μετά την πρώτη αμαρτία, τί έκανε ο Θεός;
4ΐο-4ΐ2 Μετά την πρώτη αμαρτία, ο κόσμος πλημμύρισε από αμαρτίες. 420 Ο
Θεός όμως δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο στην εξουσία του θανάτου,
αλλά, αντίθετα, του προεΐπε με τρόπο μυστηριώδη —στο
«Πρωτοευαγγέλιο» (Γέν.3, 15)— ότι το κακό θα νικόταν και ο άνθρωπος
θα ανορθωνόταν από την πτώση. Αυτό είναι το πρώτο άγγελμα του
Μεσσία λυτρωτή. Γι' αυτό η πτώση θα ονομασθεί μέχρι και «καλότυχο
πταίσμα», γιατί «αξιώθηκε να έχει ένα τέτοιο και τόσο μεγάλο
Λυτρωτή» (Ακολουθία της Πασχαλινής Αγρυπνίας).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
79.
Ποιο είναι το Χαρμόσυνο Άγγελμα για τον άνθρωπο;
422-424 Είναι η αναγγελία του Ιησού Χριστού, «του Υιού του ζωντανού Θεού»
(Μτ. 16, 16), ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε. Στην εποχή του βασιλέα
Ηρώδη και του αυτοκράτορα Αυγούστου Καίσαρα, ο Θεός εκπλήρωσε
τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Αβραάμ και στους απογόνους του,
στέλνοντας «τον Υιό, που γεννήθηκε από μια γυναίκα, γεννήθηκε κάτω
από το Νόμο, για να εξαγοράσει όσους βρίσκονταν κάτω από το Νόμο,
για να λάβουμε εμείς την υιοθεσία» (Γαλ.4,4-5).
80.
Πώς διαδίδεται αυτό το Χαρμόσυνο Άγγελμα;
425-429 Εξαρχής οι πρώτοι μαθητές είχαν το διακαή πόθο να αναγγείλουν τον
Ιησού Χριστό με σκοπό να οδηγήσουν όλους στην πίστη σ' Αυτόν. Και
σήμερα, από την αγαπητική γνώση του Χριστού γεννιέται η επιθυμία
ευαγγελισμού και κατήχησης, δηλαδή να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του
Χριστού όλο το σχέδιο του Θεού και να τεθεί η ανθρωπότητα σε
κοινωνία μαζί Του.

Δοσμένο από τον Άγγελο τη στιγμή του Ευαγγελισμού, το 430-435
όνομα «Ιησούς» σημαίνει «ο Θεός σώζει». Το όνομα αυτό εκφράζει 452
την ταυτότητα Του και την αποστολή Του, «γιατί Αυτός θα σώσει το λαό
του από τις αμαρτίες του» (Μτ. 1, 21). Ο Απόστολος Πέτρος δηλώνει ότι
«κάτω από τον ουρανό δεν υπάρχει άλλο Όνομα δοσμένο στους
ανθρώπους, στο οποίο είναι καθορισμένο ότι μπορούμε να σωθούμε»
(Πράξ. 4, 12).
82. Γιατί ο Ιησούς ονομάζεται «Χριστός»;
«Χριστός» στα ελληνικά, «Μεσσίας» στα εβραϊκά, σημαίνει 436-440
«χρισμένος». Ο Ιησούς είναι ο Χριστός γιατί είναι καθαγιασμένος 453
από το Θεό, χρισμένος του Αγίου Πνεύματος για τη λυτρωτική
αποστολή. Είναι ο Μεσσίας τον οποίο ανέμενε ο Ισραήλ, σταλμένος
στον κόσμο από τον Πατέρα. Ο Ιησούς δέχθηκε τον τίτλο του Μεσσία,
διευκρινίζοντας όμως το νόημα: «Αφού κατέβηκε από τον ουρανό»
(Ιω.3, 13), αφού σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε, ο Μεσσίας είναι ο
Δούλος που πάσχει, «αυτός που δίνει τη ζωή Του ως λύτρο για πολλούς»
(Μτ. 20, 28). Από το όνομα Χριστός ήρθε σε μας το όνομα χριστιανοί.
83. Με ποια έννοια ο Ιησούς είναι «ο Μονογενής Υιός του Θεού»;
Ο Ιησούς είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού στη μοναδική και 441-445
τέλεια έννοια των όρων. Κατά τη στιγμή του Βαπτίσματος και της 454
Μεταμόρφωσης, η φωνή του Πατέρα ορίζει τον Ιησού ως «αγαπημένο
του Υιό». Παρουσιάζοντας τον εαυτό Του ως Υιό που «γνωρίζει τον
Πατέρα» (Μτ. 11, 27), ο Ιησούς δηλώνει τη μοναδική και αιώνια σχέση
του με το Θεό τον Πατέρα Του. Αυτός είναι «ο Μονογενής Υιός» (Α' Ιω.
4, 9) του Θεού, το δεύτερο Πρόσωπο της Τριάδας. Είναι το επίκεντρο
του αποστολικού κηρύγματος: οι Απόστολοι είδαν «τη δόξα που ο
Μονογενής την έχει από τον Πατέρα» (Ιω. 1, 14).
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Τί σημαίνει ο τίτλος «Κύριος»;

446-451 Στην Αγία Γραφή ο τίτλος αυτός καθορίζει συνήθως τον 455 Κυρίαρχο
Θεό. Ο Ιησούς τον αποδίνει στον εαυτό Του και αποκαλύπτει τη θεϊκή
του κυριαρχία διαμέσου της εξουσίας του πάνω στη φύση, πάνω στους
δαίμονες, πάνω στην αμαρτία και πάνω στο θάνατο, προπάντων με την
Ανάσταση Του. Οι πρώτες χριστιανικές ομολογίες διακηρύττουν ότι η
δύναμη, η τιμή και η δόξα που οφείλονται στο Θεό Πατέρα, οφείλονται
επίσης και στον Ιησού: ο Θεός «του έδωσε το Όνομα που βρίσκεται
πάνω από κάθε άλλο όνομα» (Φιλ. 2, 9). Αυτός είναι ο Κύριος του
κόσμου και της ιστορίας, ο μόνος στον οποίο ο άνθρωπος οφείλει να
υποτάξει ολοκληρωτικά την προσωπική του ελευθερία.
«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
Εκ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥ,
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΚ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ»
85.
Γιατί ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος;
456-460 Ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε στα σπλάχνα της Αειπαρθενου Μαρίας
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, για μας τους ανθρώπους και για
τη σωτηρία μας, δηλαδή: για να συμφιλιώσει εμάς τους αμαρτωλούς με
το Θεό, για να μας κάνει να γνωρίσουμε την άπειρη αγάπη του, για να
είναι το πρότυπο μας στην αγιοσύνη, για να μας κάνει «συμμέτοχους στη
θεϊκή φύση» (Β' Πέτρ. 1, 4).
86.
Τί σημαίνει η λέξη «Ενσάρκωση»;
461-463 Η Εκκλησία ονομάζει «Ενσάρκωση» το Μυστήριο της 483
θαυμαστής ένωσης της θεϊκής φύσης και της ανθρώπινης φύσης στο
μοναδικό θεϊκό Πρόσωπο του Λόγου. Για να πραγματοποιήσει τη
σωτηρία μας, ο Υιός του Θεού έγινε «σάρκα» (Ιω. 1, 14), γενόμενος
αληθινός άνθρωπος. Η πίστη στην Ενσάρκωση είναι διακριτικό σημείο
της χριστιανικής πίστης.
87.
Με ποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός και
αληθινός άνθρωπος;
464-467
Ο Ιησούς είναι αδιαχώριστα αληθινός Θεός και αληθινός 469
άνθρωπος, στην ενότητα του θεϊκού Του προσώπου. Αυτός, ο Υιός
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του Θεού, ο οποίος «γεννήθηκε, δεν δημιουργήθηκε, από την ίδια
την ουσία του Πατέρα», έγινε αληθινός άνθρωπος, αδελφός μας,
χωρίς μ' αυτό να παύσει να είναι Θεός, Κύριος μας.
88. Τί διδάσκει πάνω σ' αυτό το θέμα η Σύνοδος της Χαλκηδόνας
(έτος 451);
Η Σύνοδος της Χαλκηδόνας διδάσκει να ομολογούμε «ένα μόνο 467
και τον αυτό Υιό, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τέλειο στη θεότητα
του και τέλειο στην ανθρωπινή του φύση, αληθινό Θεό και αληθινό
άνθρωπο, με λογική ψυχή και σώμα, ομοούσιο με τον Πατέρα στη
θεότητα, ομοούσιο μ' εμάς στην ανθρώπινη φύση, "όμοιο μας σε όλα
εκτός από την αμαρτία" (Εβρ. 4, 15), γεννηθέντα από τον Πατέρα πριν
από όλους τους αιώνες, ως προς τη θεότητα, και κατά τους τελευταίους
καιρούς γεννηθέντα, για χάρη μας και για τη δική μας σωτηρία, από
την Αειπάρθενο Μαρία, τη Μητέρα του Θεού, ως προς την ανθρώπινη
φύση».
89. Πώς εκφράζει η Εκκλησία το Μυστήριο της Ενσάρκωσης;
Το εκφράζει δηλώνοντας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός 464-469
Θεός και αληθινός άνθρωπος, με δυο φύσεις, τη θεϊκή και την 47<Μ8!
ανθρώπινη, χωρίς σύγχυση, αλλά ενωμένες στο Πρόσωπο του Λόγου. Γι'
αυτό στην ανθρώπινη φύση του Ιησού, όλα —τα θαύματα, ο πόνος, ο
θάνατος— πρέπει να αποδίδονται στο θεϊκό Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί
διαμέσου της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε.
«Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και
καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήναι εκ της Αγίας
Θεοτόκου και Αειπαρθενου Μαρίας, ατρέπτως ενανθρωπήσας (....) Εις ων
της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τω Πατρίκαι τω Αγίω Πνεύματι, σώσον
ημάς\» (Βυζαντινή Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του
Χρυσοστόμου).
90. Ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος είχε μια ψυχή με γνώση
ανθρώπινη;
Ο Υιός του Θεού προσέλαβε ένα σώμα εμψυχωμένο από μια 470-474
ανθρώπινη λογική ψυχή. Με την ανθρώπινη διάνοια του ο Ιησούς 482
έμαθε πολλά πράγματα διαμέσου της εμπειρίας. Αλλά και ως
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άνθρωπος ο Υιός του Θεού είχε μια ενδόμυχη και άμεση γνώση του Θεού
Πατέρα Του. Διείσδυε επίσης στις μύχιες σκέψεις των ανθρώπων και
γνώριζε πλήρως τα αιώνια σχέδια τα οποία ήρθε να αποκαλύψει.
91.
Πώς συμφωνούν οι δυο θελήσεις του ενσαρκωμένου Λόγου;
475 Ο Ιησούς έχει μια θεϊκή θέληση και μια ανθρώπινη. Κατά την 482
επίγεια ζωή του, ο Υιός του Θεού θέληση ανθρώπινα αυτό που θεϊκά είχε
αποφασίσει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα για τη σωτηρία
μας. Η ανθρώπινη θέληση του Χριστού ακολουθεί, χωρίς αντίθεση ή
αποστροφή, τη θεϊκή θέληση, ή, καλλίτερα, είναι υποταγμένη σ' αυτήν.
92.
Ο Χριστός είχε αληθινό ανθρώπινο σώμα;
476-477 Ο Χριστός προσέλαβε ένα αληθινό ανθρώπινο σώμα, μέσω του οποίου ο
αόρατος Θεός έγινε ορατός. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός μπορεί να
απεικονίζεται και να προσκυνείται στις άγιες εικόνες.
93.
Τί αντιπροσωπεύει η Καρδιά του Ιησού;
478 Ο Ιησούς μάς γνώρισε και μάς αγάπησε με μια ανθρώπινη καρδιά. Η
Καρδιά του, διαπερασμένη για τη σωτηρία μας, είναι το σύμβολο της
άπειρης εκείνης αγάπης, με την οποία ο Ιησούς αγαπά τον Πατέρα και
τον κάθε άνθρωπο.
94.
«Συνελήφθηκε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ....»: Τί
σημαίνει αυτή η έκφραση;
484-486 Σημαίνει ότι η Αειπάρθενος Μαρία συνέλαβε τον αιώνιο Υιό στα
σπλάχνα της με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και χωρίς τη συνεργεία
ενός άνδρα: «Το Πνεύμα το Άγιο θα κατεβεί επάνω σου» (Λκ. 1, 35), της
είπε ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό.
95.
«... Γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία»: γιατί η Μαρία
είναι αληθινά η Μητέρα του Θεού;
495
Η Μαρία είναι αληθινά Μητέρα του Θεού γιατί είναι η μητέρα 509
του Ιησού (Ιω. 2, 1" 19, 25). Πράγματι, Αυτός που συνελήφθηκε με την
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και έγινε αληθινά Υιός της, είναι ο
αιώνιος Υιός του Θεού Πατέρα. Είναι ο ίδιος Θεός.

Πιστεύω στον Ιησού Χριστό τον μονογενή Υιό του Θεού

51

96. Τί σημαίνει «Αμίαντη Σύλληψη»;
Ο Θεός διάλεξε ανιδιοτελώς τη Μαρία από την αιωνιότητα για 487-492
508

να γίνει η Μητέρα του Υιού Του: για να εκπληρώσει αυτή την
αποστολή, η Μαρία συνελήφθηκε άσπιλη. Αυτό σημαίνει ότι με τη
χάρη του Θεού και ενόψει των αξιομισθιών του Ιησού Χριστού, η
Μαρία διατηρήθηκε άθικτη από το προπατορικό αμάρτημα, ήδη
από τη σύλληψης της.
97. Πώς συνεργάζεται η Μαρία στο θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας;
Με τη χάρη του Θεού η Μαρία έμεινε άθικτη από κάθε 493-494
προσωπικό αμάρτημα, σε ολη την υπαρςή της. Είναι η «κεχαρι-τωμένη»
(Λκ. 1, 28), η «Παναγία». Όταν ο Άγγελος της αναγγέλλει ότι θα φέρει
στο φως «τον Υιό του Υψίστου» (Ακ. 1,32), εκείνη δίνει ελεύθερα τη
συγκατάθεση της με την «υπακοή της πίστης» (Ρωμ. 1, 5). Η Μαρία
δίνεται ολοκληρωτικά στο Πρόσωπο και στο έργο του Υιού της Ιησού,
αγκαλιάζοντας με όλη την ψυχή της το θεϊκό θέλημα της σωτηρίας.
98. Τί σημαίνει η παρθενική σύλληψη του Ιησού;
Σημαίνει ότι ο Ιησούς συνελήφθηκε στα σπλάχνα της Αει- 496-498
παρθένου μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την 503
επέμβαση του άνδρα. Αυτός είναι Υιός του ουράνιου Πατέρα κατά τη
θεϊκή φύση και Υιός της Μαρίας κατά την ανθρώπινη φύση, αλλά
ουσιαστικά Υιός του Θεού κατά τις δυο φύσεις, εφόσον σ' Αυτόν
υπάρχει ένα μόνο Πρόσωπο, το θεϊκό.
99. Με ποια έννοια η Μαρία είναι «Αειπάρθενος»;
Με την έννοια ότι «έμεινε Παρθένος κατά τη σύλληψη του Υιού 499-507
της, Παρθένος κατά τον τοκετό, Παρθένος έγκυος, Παρθένος "° '
μητέρα, Παρθένος αιώνια» (Ιερός Αυγουστίνος). Γι' αυτό, όταν τα
Ευαγγέλια μιλούν για «τους αδελφούς και τις αδελφές του Ιησού»,
πρόκειται για στενούς συγγενείς του Ιησού, σύμφωνα με έκφραση που
χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή.
100. Με ποιο τρόπο η πνευματική μητρότητα της Μαρίας είναι
παγκόσμια;
Η Μαρία έχει ένα μοναδικό Υιό, τον Ιησού, αλλά στο πρόσωπο 501-507
Του η πνευματική της μητρότητα επεκτείνεται σε όλους τους 5Π
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ανθρώπους, τους οποίους Εκείνος ήρθε να σώσει. Υπάκουη στο πλευρό
του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, η Αειπάρθενος είναι η νέα Εύα, η
αληθινή μητέρα των ζώντων, η οποία συνεργάζεται με μητρική αγάπη για
τη γέννηση τους και για τη μορφοποίηση τους κατά την τάξη της χάρης.
Παρθένος και Μητέρα, η Μαρία είναι το πρότυπο της Εκκλησίας, η
τελειότερη πραγμάτωση της.
101.
Με ποια έννοια όλη η ζωή του Χριστού είναι Μυστήριο;
5ΐ2-52ΐ Όλη η ζωή του Χριστού είναι γεγονός αποκάλυψης. Αυτό που
561-562 ε{ναι 0ρατό στην επίγεια ζωή του Ιησού οδηγεί στο αόρατο
Μυστήριο του, προπάντων στο Μυστήριο της θεϊκής του υιικότητας:
«Όποιος βλέπει εμένα, βλέπει τον Πατέρα» (Ιω. 14,9). Επιπλέον, αν και η
σωτηρία εκπληρώνεται από το Σταυρό και την Ανάσταση, όλη η ζωή του
Χριστού είναι Μυστήριο σωτηρίας, γιατί όλα όσα έκανε, όσα είπε και
όσα υπέφερε ο Ιησούς, είχαν ως σκοπό να σώσουν τον μετά την πτώση
άνθρωπο, και να τον αποκαταστήσουν στην κλήση του ως παιδιού του
Θεού.
102.
Ποιες ήταν οι προετοιμασίες των Μυστηρίων του Ιησού;
522-524 Πριν απ' όλα υπήρξε μια μακρόχρονη ελπίδα που διήρκεσε πολλούς
αιώνες, την οποία εμείς ξαναζούμε στη θεία λατρεία κατά τη λειτουργική
περίοδο της Παρουσίας. Εκτός από τη συγκεχυμένη αναμονή που έθεσε
στις καρδιές των ειδωλολατρών, ο Θεός προετοίμασε τον ερχομό του
Υιού του διαμέσου της Παλαιάς Διαθήκης, μέχρι τον Ιωάννη το
Βαπτιστή, ο οποίος είναι ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος των προφητών.
103.
Τί διδάσκει το Ευαγγέλιο για τα Μυστήρια της γέννησης και
της παιδικής ηλικίας του Ιησού;
525-530 Τα Χριστούγεννα, η δόξα του Θεού φανερώνεται στην αδυναμία
563-564 εν^ς βρ£φ0υς Η Περιτομή του Ιησού είναι το σημείο ότι ανήκει
στον εβραϊκό λαό και προεικονίζει το δικό μας Βάπτισμα. Τα Θεοφάνια
είναι η φανέρωση του Βασιλιά Μεσσία του Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Στην
προσφορά του Ιησού στο Ναό, στα πρόσωπα του Συμεών και της Άννας
βρίσκεται όλη η αναμονή του Ισραήλ, ο οποίος έρχεται προς συνάντηση
του Σωτήρα του. Η φυγή στην
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Αίγυπτο και η σφαγή των αθώων νηπίων αναγγέλλουν ότι όλη η
ζωή του Χριστού θα είναι κάτω από το σημείο του διωγμού. Η
επιστροφή Του από την Αίγυπτο θυμίζει την Έξοδο και παρουσιάζει
τον Ιησού ως το νέο Μωυσή: Αυτός είναι ο αληθινός και οριστικός
απελευθερωτής.
104. Τί μας διδάσκει η κρυμμένη ζωή του Ιησού στη Ναζαρέτ;
Κατά την κρυμμένη ζωή στην Ναζαρέτ, ο Ιησούς μένει στη 533-534
σιωπή μιας συνηθισμένης ύπαρξης. Με αυτό τον τρόπο μας 564 επιτρέπει
να είμαστε σε κοινωνία μαζί του στην αγιότητα μιας καθημερινής ζωής,
η οποία οικοδομείται με την προσευχή, την απλότητα, την εργασία, την
οικογενειακή αγάπη. Η υποταγή Του στη Μαρία και στον Ιωσήφ, τον
θετό του πατέρα, είναι εικόνα της υιικής Του υπακοής στον Πατέρα. Η
Μαρία και ο Ιωσήφ, με την πίστη τους, αποδέχονται το Μυστή ριο του
Ιησού, έστω και αν δεν το κατανοούν πάντοτε.
105. Γιατί ο Ιησούς λαβαίνει από τον Ιωάννη το «βάπτισμα
μετανοίας για την άφεση των αμαρτιών» (Λκ. 3, 3);
Για να ξεκινήσει τη δημόσια ζωή Του και να προαναγγείλει το 535-537
«Βάπτισμα» του θανάτου Του: με αυτό τον τρόπο δέχεται, αν και 565
είναι αναμάρτητος, να συγκαταλεχθεί μεταξύ των αμαρτωλών, Αυτός
που είναι «ο Αμνός του Θεού που αίρει τις αμαρτίες του κόσμου» (Ιω.1,
29). Ο Πατέρας τον ανακηρύττει «Αγαπημένο του Υιό» (Μτ. 3,17) και το
Πνεύμα κατέρχεται επάνω Του. Το Βάπτισμα του Ιησού είναι
προεικόνιση του δικού μας Βαπτίσματος.
106. Τί αποκαλύπτουν οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο;
Οι πειρασμοί του Ιησού στην έρημο ανακεφαλαιώνουν τον 538-540
πειρασμό του Αδάμ στον παράδεισο και τους πειρασμούς του 566 Ισραήλ
στην έρημο. Ο σατανάς πειράζει τον Ιησού στην υπακοή προς την
αποστολή που Του εμπιστεύθηκε ο Πατέρας. Ο Χριστός, νέος Αδάμ,
αντιστέκεται, και η νίκη του προαναγγέλλει τη νίκη του πάθους του,
υπέρτατης υπακοής της υιικής Του αγάπης. Η Εκκλησία ενώνεται σ'
αυτό το Μυστήριο ιδιαίτερα κατά τη λειτουργική περίοδο της
Τεσσαρακοστής.
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107.
Ποιος προσκαλείται να συμμετέχει στη Βασιλεία του Θεού,
που αναγγέλθηκε και πραγματοποιήθηκε από τον Ιησού;
541-546 Ο Ιησούς προσκαλεί όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν 567 στη
Βασιλεία του Θεού. Ακόμη και ο χειρότερος αμαρτωλός καλείται να
μεταστραφεί και να δεχθεί την άπειρη ευσπλαχνία του Πατέρα. Η Βασιλεία
ανήκει, ήδη από αυτή τη γη, σε όσους τη δέχονται με ταπεινή καρδιά. Σ' αυτούς
αποκαλύπτονται τα Μυστήρια της.
108.
Γιατί ο Ιησούς φανερώνει τη Βασιλεία διαμέσου σημείων και
θαυμάτων;
547-550 Ο Ιησούς συνοδεύει το λόγο Του με σημεία και θαύματα, για να 567
βεβαιώσει ότι η Βασιλεία είναι παρούσα σ' Αυτόν, τον Μεσσία. Αν και
θεραπεύει ορισμένους ανθρώπους, δεν ήρθε για να εξαφανίσει κάθε κακό εδώ
στη γη, αλλά για να μας απελευθερώσει πριν απ' όλα από τη σκλαβιά της
αμαρτίας. Διώχνοντας τους δαίμονες προαναγγέλλει ότι ο Σταυρός Του θα είναι
νικηφόρος ενάντια στον «άρχοντα αυτού του κόσμου» (Ιω.12, 31).
109.
Μέσα στη Βασιλεία, ποια εξουσία δίνει ο Ιησούς στους
Αποστόλους Του;
567

551-553
Ο Ιησούς διαλέγει τους Δώδεκα, τους μελλοντικούς μάρτυρες
της Αναστάσεως Του, και τους κάνει συμμέτοχους στην αποστολή
του και στην εξουσία Του για να διδάσκουν, να απολύουν από τις
αμαρτίες, να οικοδομούν και να διοικούν την Εκκλησία. Μέσα σ'
αυτό το Σύλλογο, ο Απόστολος Πέτρος λαμβάνει «τα κλειδιά της
Βασιλείας» (Μτ. 16, 19) και παίρνει την πρώτη θέση, με την
αποστολή να φυλάττει την πίστη στην ακεραιότητα της και να
στηρίζει τους αδελφούς του.
110.

568

Τί νόημα έχει η Μεταμόρφωση;

554-556
Στη Μεταμόρφωση εμφανίζεται πριν απ' όλα η Αγία Τριάδα: «ο
Πατέρας στη φωνή, ο Υιός στον άνθρωπο, το Πνεύμα στη φωτεινή
νεφέλη» (Άγιος Θωμάς ο Ακυνάτης). Ανακαλώντας με το Μωυσή
και τον Ηλία «τον θάνατο του» (Λκ. 9, 31) ο Ιησούς δείχνει ότι η
δόξα του περνά διαμέσου του Σταυρού και προαναγγέλλει την
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ανάσταση του και τον ένδοξο ερχομό του, «ο οποίος θα μεταμορφώσει
το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το ένδοξο Σώμα του»
(Φιλ. 3, 21).
«Επί του όρους μετεμορφώθης, και ως εχώρουν οι μαθηταί Σου την
δόζαν Σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, ίνα όταν Σε ίδωσι σταυρούμενον, το
μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσμω κηρύξωσιν ότι Συ υπάρχεις
αληθώς του Πατρός το απαύγασμα». (Ύμνος από τη Βυζαντινή Θεία
Λατρεία).
111. Πώς έγινε η μεσσιανική είσοδος στην Ιερουσαλήμ;
Στον καθορισμένο χρόνο ο Ιησούς αποφάσισε να ανεβεί στην 557-560
Ιερουσαλήμ για να υποστεί το πάθος του, να πεθάνει και να 569~570 αναστηθεί.
Ως Βασιλιάς Μεσσίας που φανερώνει τον ερχομό της Βασιλείας, μπαίνει στην
πόλη του ανεβασμένος σε ένα γαϊδουράκι. Τον υποδέχονται οι μικροί, η
κραυγή των οποίων επαναλαμβάνεται στο «Άγιος, Άγιος, Άγιος» της Θείας
Ευχαριστίας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου! Ωσαννά
(σώσε μας)» (Μτ. 21,9). Η Θεία Λατρεία της Εκκλησίας αρχίζει τη Μεγάλη
Εβδομάδα με την τέλεση αυτής της εισόδου στην Ιερουσαλήμ.
«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΘΕ ΕΠΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ, ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ,
ΑΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ»
112. Ποια είναι η σημασία του πασχαλινού Μυστηρίου του Ιησού;
Το πασχαλινό Μυστήριο του Ιησού, το οποίο περιλαμβάνει το 571-573
πάθος, το θάνατο, την ανάσταση και τη δόξα του, είναι το επίκεντρο της
χριστιανικής πίστης, γιατί το σωστικό σχέδιο του Θεού πραγματοποιήθηκε μια
για πάντα με τον λυτρωτικό θάνατο του Υιού Του, Ιησού Χριστού.
113. Με ποιες κατηγορίες ο Ιησούς καταδικάσθηκε;
Μερικοί ηγέτες του Ισραήλ κατηγόρησαν τον Ιησού ότι 574-576 ενεργούσε
κατά του Νόμου, κατά του Ναού της Ιερουσαλήμ και ιδιαίτερα κατά της πίστης
στο μοναδικό Θεό, γιατί Αυτός διακήρυττε τον εαυτό του ως Υιό του Θεού. Γι'
αυτό τον παρέδωσαν στον Πιλάτο, για να τον καταδικάσει σε θάνατο.
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Πώς συμπεριφέρθηκε ο Ιησούς προς το Νόμο του Ισραήλ;

577-582
Ο Ιησούς δεν κατήργησε το Νόμο τον οποίο ο Θεός έδωσε στο
Μωυσή στο Όρος Σινά, αλλά τον οδήγησε στο πλήρωμα του
δίνοντας την οριστική του ερμηνεία. Είναι ο θεϊκός Νομοθέτης, ο
οποίος εκτελεί ακέραια αυτό το Νόμο. Επιπλέον Αυτός, ο πιστός
Δούλος, με τον εξιλαστήριο του θάνατο προσφέρει τη μόνη θυσία,
που είναι ικανή να λυτρώσει απ' όλα «τα παραπτώματα που
διαπράχθηκαν από τους ανθρώπους κάτω από την πρώτη Διαθή
κη» (Εβρ. 9, 15).
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118. Γιατί ο θάνατος του Χριστού είναι μέρος του σχεδίου του Θεού;
Για να συμφιλιώσει μαζί του όλους τους ανθρώπους, καταδι- 599-605
κασμένους σε θάνατο εξαιτίας της αμαρτίας, ο Θεός πήρε την 619
πρωτοβουλία αγάπης να στείλει τον Υιό του, για να παραδοθεί στο
θάνατο για τους αμαρτωλούς. Αναγγελμένος στην Παλαιά Διαθήκη,
ιδιαίτερα ως θυσία του Δούλου που υποφέρει, ο θάνατος του Ιησού έγινε
«σύμφωνα με τις Γραφές».
119. Με ποιο τρόπο ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτόν του στον
Πατέρα;

115.
Ποια ήταν η θέση του Ιησού έναντι του Ναού της Ιερουσαλήμ;
583-586
Ο Ιησούς κατηγορήθηκε για εχθρότητα έναντι του Ναού. Και
όμως τον σεβάσθηκε ως «κατοικία του Πατέρα του» (Ιω. 2, 16) και
εκεί κήρυξε ένα σπουδαίο μέρος από τη διδασκαλία του. Αλλά
προεΐπε και την καταστροφή του Ναού, σε σχέση με το δικό του
θάνατο, και παρουσιάσθηκε ο ίδιος ως η οριστική κατοικία του
Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους.

Όλη η ζωή του Χριστού είναι ελεύθερη προσφορά στον Πατέρα, 6Ο6-609
για να εκπληρώσει το σωστικό του σχέδιο. Αυτός δίνει «τη ζωή του 62° ως
λύτρο για πολλούς» (Μκ. 10, 45) και με αυτό τον τρόπο συμφιλιώνει όλη
την ανθρωπότητα με το Θεό. Το πάθος και ο θάνατος του φανερώνουν
πώς η ανθρώπινη φύση του είναι το ελεύθερο και τέλειο όργανο της
θεϊκής Αγάπης, η οποία θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

116.
Ο Ιησούς αντιτέθηκε στην πίστη του Ισραήλ στο μοναδικό
Θεό και σωτήρα;
587-591
Ο Ιησούς ποτέ δεν αντιτέθηκε στην πίστη σε ένα μοναδικό Θεό,
ούτε όταν εκτελούσε το κατ' εξοχήν θεϊκό έργο που εκπλήρωνε τις
μεσσιανικές υποσχέσεις και τον αποκάλυπτε όμοιο με το Θεό: την
άφεση των αμαρτιών. Το αίτημα του Ιησού να πιστέψουν οι
άνθρωποι σ' Αυτόν και να μεταστραφούν επιτρέπει να καταλάβου
με την τραγική ακατανοησία του Συνεδρίου, το οποίο έκρινε τον
Ιησού άξιο θανάτου, γιατί είχε βλαστημήσει.

120. Πώς εκφράζεται στο Μυστικό Δείπνο η προσφορά του Ιησού;
Στο Μυστικό Δείπνο μαζί με τους Αποστόλους, την παραμονή βιο-βη
του Πάθους του, ο Ιησούς πραγματοποιεί εκ των προτέρων, δηλαδή 62'
συμβολίζει και πραγματοποιεί από πριν τη θεληματική προσφορά του
εαυτού του: «Αυτό είναι το σώμα μου, που δίνεται για σας» (Λκ. 22,19),
«αυτό είναι το αίμα μου, που χύνεται για σας....» (Μτ. 26,28). Μ' αυτό τον
τρόπο συστήνει ταυτόχρονα τη Θεία Ευχαριστία ως «ανάμνηση» (Α'
Κορ. 11, 25) της θυσίας του, και τους Αποστόλους του ως ιερείς της νέας
Διαθήκης.

117.

Ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο του Ιησού;

595-598 Το πάθος και ο θάνατος του Ιησού δεν μπορούν να καταλογισθούν
αδιάκριτα, ούτε σε όλους τους Εβραίους που ζούσαν τότε, ούτε στους
άλλους Εβραίους που ήρθαν μετά, μέσα στο χρόνο και στον τόπο. Ο
κάθε αμαρτωλός, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, είναι πραγματικά αιτία και
όργανο των παθών του Λυτρωτή, και πιο βαριά ένοχοι είναι εκείνοι,
προπάντων αν είναι χριστιανοί, που πέφτουν συχνότερα στην αμαρτία ή
χαίρονται για τα ελαττώματα τους.

121. Τί συμβαίνει κατά την αγωνία στον κήπο της Γεθσημανής;
Παρ' όλη τη φρίκη που προκαλεί ο θάνατος στην αγιότατη βη
ανθρώπινη φύση εκείνου που είναι ο «Δημιουργός της Ζωής» (Πράξ.
3, 15), η ανθρώπινη θέληση του Υιού του Θεού συγκατατΐ-θεται στο
θέλημα του Πατέρα: για να μας σώσει, ο Ιησούς δέχεται να σηκώσει τις
αμαρτίες μας πάνω στο σώμα του, «γενόμενος υπάκουος μέχρι
θανάτου» (Φιλ. 2, 8).
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122.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της θυσίας του Χριστού πάνω στο
Σταυρό;
613-6Π Ο Ιησούς πρόσφερε ελεύθερα τη ζωή του ως εξιλαστήρια θυσία,
622-623 §ηχα5ή επανόρθωσε τα παραπτώματα μας με την πλήρη υπακοή της
αγάπης του μέχρι θανάτου. Αυτή η «αγάπη μέχρι τέλους» (Ιω. 13,1) του
Υιού του Θεού συμφιλιώνει όλη την ανθρωπότητα με τον Πατέρα.
Επομένως, η πασχαλινή θυσία του Χριστού λυτρώνει τους ανθρώπους
με τρόπο μοναδικό, τέλειο και οριστικό, και ανοίγει σ' αυτούς την
κοινωνία με το Θεό.
123.
τους;

Γιατί ο Ιησούς καλεί τους μαθητές του να σηκώσουν το σταυρό

6ΐ8 Καλώντας τους μαθητές του να σηκώσουν το σταυρό τους και να τον
ακολουθήσουν, ο Ιησούς θέλει να καταστήσει μετόχους της λυτρωτικής
του θυσίας, εκείνους τους ίδιους οι οποίοι πρώτοι έλαβαν τους καρπούς
της.
124.
Σε ποια κατάσταση ήταν το σώμα του Χριστού όταν βρισκόταν
στον τάφο;
624-630 Ο Χριστός γνώρισε ένα αληθινό θάνατο και ένα αληθινό ενταφιασμό.
Αλλά η θεϊκή δύναμη προφύλαξε το σώμα του από τη φθορά.
«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝ, ΑΝΕΣΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ»
125.
Τί είναι «ο Άδης» στον οποίο ο Ιησούς κατέβηκε;
632-637 Ο «Άδης» —που είναι διαφορετικός από την κόλαση της καταδίκης—
αποτελούσε την κατάσταση όλων εκείνων, δικαίων και κακών, που
πέθαναν πριν από το Χριστό. Με την ψυχή του ενωμένη στο θεϊκό του
πρόσωπο, ο Ιησούς έφθασε στον Άδη τους δικαίους, οι οποίοι περίμεναν το
Λυτρωτή τους, για να φθάσουν επιτέλους στη θέαση του Θεού. Αφού
νίκησε, διαμέσου του θανάτου του, το θάνατο και το διάβολο «ο οποίος
έχει την εξουσία του θανάτου» (Εβρ. 2, 14), απελευθέρωσε τους
δικαίους, που περίμεναν το Λυτρωτή και άνοιξε γι' αυτούς τις πόρτες
του Ουρανού.
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126. Τί θέση κατέχει η Ανάσταση του Χριστού στην πίστη μας;
Η Ανάσταση του Ιησού είναι η κορυφαία αλήθεια της πίστης 631,638
μας στο Χριστό, και μαζί με το Σταυρό αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό
μέρος του πασχαλινού Μυστηρίου.
127. Ποια «σημεία» βεβαιώνουν την Ανάσταση του Ιησού;
Εκτός από το ουσιαστικό σημείο του άδειου τάφου, η Ανάσταση 639-644
του Χριστού βεβαιώνεται από τις γυναίκες οι οποίες πρώτες 656"657
συνάντησαν τον Ιησού και τον ανήγγειλαν στους Αποστόλους. Έπειτα ο
Ιησούς «εμφανίσθηκε στον Κηφά (τον Πέτρο), και μετά στους Δώδεκα.
Στη συνέχεια εμφανίσθηκε σε περισσότερους από πεντακόσιους
αδελφούς σε μια μόνο φορά» (Α' Κορ. 15, 5-6) και σε άλλους ακόμη. Οι
Απόστολοι δεν μπορούσαν να εφεύρουν την Ανάσταση, επειδή αυτή
τους φαινόταν ακατόρθωτη: πράγματι, ο Ιησούς τους επίπληξε για την
απιστία τους.
128. Γιατί η Ανάσταση είναι ταυτόχρονα ένα γεγονός υπερβατικό;
Αν και είναι ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο μπορεί να 647
διαπιστωθεί και να αποδειχθεί διαμέσου σημείων και μαρτυριών, 656"657 η
Ανάσταση, ως είσοδος της ανθρώπινης φύσης του Χριστού στη δόξα
του Θεού, υπερβαίνει και ξεπερνά την ιστορία, ως μυστήριο πίστης. Γι'
αυτό το λόγο, ο αναστημένος Χριστός δε φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά
στους μαθητές του, καθιστώντας τους μάρτυρες του μπροστά στο λαό.
129. Ποια είναι η κατάσταση του αναστημένου σώματος του Ιησού;
Η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μια επιστροφή στην επίγεια 645-646
ζωή. Το αναστημένο του σώμα είναι εκείνο που σταυρώθηκε και φέρνει
τα σημεία του Πάθους του, αλλά τώρα πια συμμετέχει στη θεϊκή ζωή με
τις ιδιότητες ενός ενδόξου σώματος. Γι' αυτό το λόγο ο αναστημένος
Χριστός είναι κυρίαρχα ελεύθερος να εμφανίζεται στους μαθητές του
όπως και όπου θέλει, και κάτω από διαφορετικές όψεις.
130. Με ποιο τρόπο η Ανάσταση είναι έργο της Αγιότατης Τριάδας;
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα έργο υπερβατικό του Θεού. 648-650
Τα τρία Πρόσωπα ενεργούν μαζί, το καθένα με αυτό που του είναι
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ίδιον: ο Πατέρας φανερώνει τη δύναμη Του, ο Υιός «ανακτά» τη ζωή,
την οποία ελευθέρα πρόσφερε (Ιω.10, 17), επανενώνοντας την ψυχή του
με το σώμα του, το οποίο το Άγιο Πνεύμα ζωοποιεί και δοξάζει.
131. Ποιο είναι το νόημα και η σωστική σπουδαιότητα της
Ανάστασης;
Η Ανάσταση είναι το αποκορύφωμα της Ενσάρκωσης. Αυτή
επιβεβαιώνει τη θεότητα του Χριστού, όπως επίσης και όλα όσα Αυτός
έκανε και δίδαξε, και πραγματοποιεί όλες τις θεϊκές υποσχέσεις που
έγιναν για χάρη μας. Επιπλέον, ο Αναστημένος, νικητής της αμαρτίας
και του θανάτου, είναι η απαρχή της δικαίωσης μας και της Ανάστασης
μας: ήδη από τώρα μας δίνει τη χάρη της υιικής υιοθεσίας, που είναι
πραγματική συμμετοχή στη δική του ζωή, ως μονογενούς Υιού. Έπειτα,
στο τέλος των καιρών, Αυτός θα αναστήσει το σώμα μας.
«Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΤΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ»
132. Τί νόημα έχει η Ανάληψη;
Σαράντα ημέρες από τότε που φανερώθηκε στους Αποστόλους με τα
χαρακτηριστικά μιας συνηθισμένης ανθρώπινης φύσης, τα οποία
κάλυπταν τη δόξα του ως Αναστημένου, ο Χριστός ανέβηκε στον
ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Αυτός είναι ο Κύριος ο οποίος
τώρα πια βασιλεύει με την ανθρώπινη φύση του στην αιώνια δόξα του
Υιού του Θεού, και μεσιτεύει ακατάπαυστα για χάρη μας στον Πατέρα.
Μας στέλνει το Πνεύμα Του και μας δίνει την ελπίδα ότι θα τον
φτάσουμε μια μέρα, εφόσον μας έχει προετοιμάσει μια θέση.
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γη, όπου η βασιλεία του είναι ήδη παρούσα ως σπέρμα και αρχή μέσα
στην Εκκλησία. Κάποια μέρα θα επιστρέψει μέσα στη δόξα, αλλά δε
γνωρίζουμε πότε θα έρθει αυτή η μέρα. Γι' αυτό ζούμε σε αναμονή,
προσευχόμενοι: «Έλα, Κύριε» (Απ. 22, 20).
134. Πώς θα πραγματοποιηθεί ο ερχομός του Κυρίου μέσα στη
δόξα;
Μετά την τελευταία κοσμική αναταραχή του κόσμου τούτου 675-677 που
παρέρχεται, ο ένδοξος ερχομός του Χριστού θα γίνει με τον αοοριστικό θρίαμβο
του Θεού στην Παρουσία και με την τελευταία Κρίση. Έτσι θα εκπληρωθεί η
Βασιλεία του Θεού.
135. Πώς θα κρίνει ο Χριστός τους ζώντες και τους νεκρούς;
Ο Χριστός θα κρίνει με την εξουσία που έχει αποκτήσει ως 678-679
Λυτρωτής του κόσμου, που ήρθε για να σώσει τους ανθρώπους. Τα 681"682
μυστικά των καρδιών θα αποκαλυφθούν, όπως επίσης και η διαγωγή του
καθενός προς το Θεό και προς τον πλησίον του. Κάθε άνθρωπος θα γεμίσει ζωή
ή θα καταδικασθεί αιώνια, ανάλογα με τα έργα του. Έτσι θα πραγματοποιηθεί
«το πλήρωμα του Χριστού» (Εφ. 4, 13), μέσα στο οποίο «ο Θεός θα είναι τα
πάντα εν πάσι» (Α' Κορ. 15, 28).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΑΓΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ
«ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ»

«ΟΘΕΝ ΜΕΛΛΕΙ ΝΑ ΕΛΘΗ ΝΑ ΚΡΙΝΗ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ»
133. Πώς βασιλεύει τώρα ο Κύριος Ιησούς;
Κύριος του σύμπαντος και της ιστορίας, Κεφαλή της Εκκλησίας
του, ο δοξασμένος Χριστός παραμένει μυστηριωδώς πάνω στη

136. Τί θέλει να πει η Εκκλησία όταν ομολογεί: «Πιστεύω εις το
Άγιον Πνεύμα»;
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα σημαίνει ομολογώ το τρίτο 683-686 Πρόσωπο
της Αγιότατης Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό
και «λατρεύεται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό». Το Πνεύμα
«στάλθηκε στις καρδιές μας» (Γαλ. 4, 6), ώστε να λάβουμε τη νέα ζωή των
παιδιών του Θεού.
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137. Γιατί η αποστολή του Υιού και η αποστολή του Πνεύματος
είναι αδιαχώριστες;
Στην αδιαίρετη Τριάδα, ο Υιός και το Πνεύμα διακρίνονται
αλλά δεν διαχωρίζονται. Πράγματι, από την αρχή μέχρι το τέλος
των καιρών, όταν ο Πατέρας στέλνει τον Υιό Του, στέλνει επίσης
και το Πνεύμα Του, το οποίο μας ενώνει με το Χριστό στην πίστη,
ώστε να μπορούμε, ως τέκνα υιοθεσίας, να αποκαλούμε το Θεό
«Πατέρα» (Ρωμ. 8, 15). Το Πνεύμα είναι αόρατο, αλλά εμείς το
γνωρίζουμε μέσω της δράσης του, όταν μας αποκαλύπτει το Λόγο
και όταν ενεργεί μέσα στην Εκκλησία.
138. Ποιες είναι οι προσωνυμίες του Αγίου Πνεύματος;
Το καθεαυτού όνομα του τρίτου Προσώπου της Αγιότατης
Τριάδας είναι «Αγιο Πνεύμα». Ο Ιησούς το ονομάζει επίσης:
Παράκλητο (Παρηγορητή, Συνήγορο) και Πνεύμα της Αλήθειας. Η
Καινή Διαθήκη το ονομάζει επίσης: Πνεύμα του Χριστού, του
Κυρίου, του Θεού, της δόξας, της υποσχέσεως.
139. Με ποια σύμβολα απεικονίζεται το Άγιο Πνεύμα;
Είναι πολλά: το ζωντανό νερό, που αναβλύζει από τη διαπερασμένη καρδιά του Χριστού και ξεδιψά τους βαπτισμένους, η
χρίση με το έλαιο, που είναι το μυστηριακό σημείο του Χρίσματος,
η φωτιά, που μεταμορφώνει ό,τι αγγίζει, η νεφέλη, σκοτεινή ή φωτεινή, στην οποία αποκαλύπτεται η θεϊκή δόξα, η επίθεση των
χεριών, με την οποία δίνεται το Πνεύμα, το περιστέρι, που κατεβαίνει
στο Χριστό και μένει επάνω του κατά το βάπτισμα.

687-688
702-706
743

140. Τί σημαίνει ότι το Πνεύμα «μίλησε μέσω των προφητών»;
Με τον όρο προφήτες εννοούνται όσοι ήταν εμπνευσμένοι από
το Άγιο Πνεύμα για να μιλούν εξ ονόματος του Θεού. Το Πνεύμα
οδηγεί τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης στην πλήρη πραγμάτωση τους εν Χριστώ, του οποίου το μυστήριο αποκαλύπτει στην
Καινή Διαθήκη.
141. Τί εκπληρώνει το Άγιο Πνεύμα με τον Ιωάννη το Βαπτιστή;
Το Πνεύμα πλημμυρίζει τον Ιωάννη το Βαπτιστή, τον τελευ-
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ταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος, κάτω από την
επίδραση του, στάλθηκε «για να προετοιμάσει στον Κύριο ένα λαό
καλά προδιατεθειμένο» (Λκ. 1, 17) και για να αναγγείλει τον
ερχομό του Χριστού, Υιού του Θεού: εκείνον πάνω στον οποίο είδε
να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, «εκείνον που βαπτίζει με
Άγιο Πνεύμα» (Ιω. 1, 33).
142. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στην Αειπαρθενο
Μαρία;
Το Άγιο Πνεύμα εκπληρώνει στην Αειπαρθενο Μαρία τις 721-726
προσδοκίες και την προετοιμασία της Παλαιάς Διαθήκης για τον 744
ερχομό του Χριστού. Με μοναδικό τρόπο τη γεμίζει από τη χάρη και κάνει
την παρθενία της γόνιμη, για να φέρει στο φως τον ενσαρκωμένο Υιό
του Θεού. Την κάνει Μητέρα του «όλου Χριστού», δηλαδή του Ιησού
ως Κεφαλής και της Εκκλησίας ως Σώματος Του. Η Μαρία είναι
παρούσα μεταξύ των Δώδεκα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το
Πνεύμα εγκαινιάζει τους «τελευταίους καιρούς», με τη φανέρωση της
Εκκλησίας.
143. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο Πνεύμα και στον Ιησού
Χριστό, κατά την επίγεια αποστολή του;
Ο Υιός του Θεού, μέσω του χρίσματος του Πνεύματος, 727-730
καθιερώθηκε ως Μεσσίας στην ανθρώπινη φύση του ήδη από την 745"746
Ενσάρκωση του. Αυτός το αποκαλύπτει στη διδασκαλία Του,
εκπληρώνοντας την υπόσχεση που δόθηκε στους Πατέρες, και το
χορηγεί στην Εκκλησία που γεννιέται, εμφυσώντας πάνω στους
Αποστόλους μετά την Ανάσταση του.
144. Τί είναι η Πεντηκοστή;
Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση του, κατά την Πεντη- 731-732
κοστή, ο ένδοξος Χριστός διαχέει πλουσιοπάροχα το Πνεύμα και 738 το
φανερώνει ως θεϊκό Πρόσωπο, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η
Αγιότατη Τριάδα. Η Αποστολή του Χριστού και του Πνεύματος γίνεται
Αποστολή της Εκκλησίας, η οποία στέλνεται για να αναγγείλει και να
διαδώσει το μυστήριο της τριαδικής κοινωνίας.
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«Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα εποοράνιον, εύρομεν
πίστιν αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνοόντες. Αύτη γαρ ημάς έσωσεν».
(Βυζαντινή Θεία Λατρεία, Τροπάριο του Εσπερινού της
Πεντηκοστής)
145. Τί κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία;
Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί, εμψυχώνει και αγιάζει την
Εκκλησία: ως Πνεύμα Αγάπης ξαναδίνει στους βαπτισμένους τη
θεϊκή ομοιότητα την οποία είχαν χάσει εξαιτίας της αμαρτίας, και
τους κάνει να ζουν «εν Χριστώ», την ίδια τη Ζωή της Αγίας Τριάδας.
Τους στέλνει να μαρτυρούν την Αλήθεια του Χριστού και τους
οργανώνει στις αποστολές του καθενός, ώστε όλοι να φέρνουν «τον
καρπό του Πνεύματος» (Γαλ. 5, 22).
146. Πώς ενεργούν ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά των
πιστών;
Διαμέσου των μυστηρίων, ο Χριστός μεταδίδει στα μέλη του
Σώματος του το Πνεύμα του και τη χάρη του Θεού, η οποία φέρνει
τους καρπούς της νέας ζωής, σύμφωνα με το Πνεύμα. Τελικά, το
Άγιο Πνεύμα είναι ο Διδάσκαλος της προσευχής.

Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα
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Καινή Διαθήκη προτιμά εκείνες που συνδέονται με το Χριστό ως
Κεφαλή αυτού του λαού, ο οποίος είναι το Σώμα του, και εκείνες που
είναι παρμένες από την ποιμενική ζωή (ποίμνη, ποίμνιο, πρόβατα),
την αγροτική ζωή (αγρό, ελιά, αμπέλι), την ανθρώπινη διαμονή
(κατοικία, πέτρα, ναό), την οικογενειακή ζωή (νύμφη, μητέρα,
οικογένεια).
149. Ποια είναι η απαρχή και η τελείωση της Εκκλησίας;
Η Εκκλησία βρίσκει την απαρχή και την τελείωση της στο 758
προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Προετοιμάσθηκε στην Παλαιά ™
Διαθήκη με την εκλογή του Ισραήλ, ως σημείο της μελλοντικής
συνάθροισης όλων των εθνών. Εδραιωμένη από τα λόγια και τα έργα
του Ιησού Χριστού, πραγματώθηκε προπάντων διαμέσου του
λυτρωτικού του θανάτου και της Ανάστασης του. Έπειτα φανερώθηκε
ως μυστήριο σωτηρίας μέσω της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος,
την Πεντηκοστή. Θα έχει την τελείωση της στο τέλος των καιρών, ως
ουράνια συνάθροιση όλων των λυτρωμένων.

Η Εκκλησία στο σχέδιο τον Θεού

150. Ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας;
Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να αναγγείλει και να 767
εδραιώσει ανάμεσα σε όλους τους λαούς τη Βασιλεία του Θεού που
εγκαινιάσθηκε από τον Ιησού Χριστό. Επάνω σε τούτη τη γη η
Εκκλησία αποτελεί το σπέρμα και την απαρχή αυτής της σωστικής
Βασιλείας.

147. Τί σημαίνει ο όρος Εκκλησία;
Καθορίζει το λαό τον οποίο ο Θεός συγκαλεί και συναθροίζει
από όλα τα πέρατα της γης, για να συγκροτήσει την ομήγυρη
εκείνων, που με την πίστη και το Βάπτισμα γίνονται παιδιά του
Θεού, μέλη του Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος.

151. Με ποια έννοια η Εκκλησία είναι Μυστήριο;
Η Εκκλησία είναι Μυστήριο επειδή στην ορατή της πράγμα- 77ο
τικότητα είναι παρούσα και ενεργός μια πνευματική, θεϊκή 779
πραγματικότητα η οποία μόνο με τα μάτια της πίστης μπορεί να
διακριθεί.

148. Υπάρχουν άλλα ονόματα και εικόνες, με τα οποία η Βίβλος
δηλώνει την Εκκλησία;

152. Τί σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι παγκόσμιο μυστήριο
σωτηρίας;

Στην Αγία Γραφή βρίσκουμε πολλές εικόνες οι οποίες τονίζουν
συμπληρωματικές όψεις του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η Παλαιά
Διαθήκη προτιμά εικόνες που συνδέονται με το λαό του Θεού. Η

Σημαίνει ότι είναι σημείο και όργανο της συμφιλίωσης και της 774
κοινωνίας όλης της ανθρωπότητας με το Θεό και της ενότητας όλου 780
του ανθρώπινου γένους.

«ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ»
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Η Εκκλησία: Λαός του Θεού, Σώμα Χριστού, Ναός του Αγίου
Πνεύματος.

της οποίας η ενότητα πραγματοποιείται μέσα στην ποικιλομορφία
τ<ον μελών και των διακονημάτων τους.

153.

157. Ποια είναι η Κεφαλή αυτού του Σώματος;

Γιατί η Εκκλησία είναι ο Λαός του Θεού;

78ΐ
Η Εκκλησία είναι ο Λαός του Θεού, επειδή ο Θεός ευαρεστήθηκε να αγιάσει και να σώσει τους ανθρώπους, όχι χωριστά τον
καθένα, αλλά συναθροίζοντας τους σε ένα μόνο λαό, συγκεντρωμένο
στην ενότητα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
154.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Λαού του Θεού;

782 Ο Λαός αυτός, του οποίου γινόμαστε μέλη διαμέσου της πίστης στο Χριστό και του
Βαπτίσματος, έχει ως προέλευση το Θεό Πατέρα, ως κεφαλή τον Ιησού Χριστό, ως
προϋπόθεση την αξία και την ελευθερία των παιδιών του Θεού, ως νόμο τη νέα εντολή
της αγάπης, ως αποστολή να αποτελεί το αλάτι της γης και το φως του κόσμου, ως
απώτερο σκοπό τη Βασιλεία του Θεού, που ήδη άρχισε στη γη.

155.
Με ποια έννοια ο Λαός του Θεού συμμετέχει στα τρία
λειτουργήματα του Χριστού: Ιερέα, Προφήτη και Βασιλιά;
786 Ο Λαός του Θεού συμμετέχει στο ιερατικό λειτούργημα του
Χριστού, εφόσον οι βαπτισμένοι καθιερώνονται από το Άγιο Πνεύμα
για να προσφέρουν πνευματικές θυσίες. Συμμετέχει στο προφητικό
λειτούργημα, εφόσον με το υπερφυσικό αισθητήριο της πίστης
προσηλώνεται χωρίς περιθώριο λάθους σ' αυτήν, την εμβαθύνει και
την μαρτυρεί. Συμμετέχει στο βασιλικό λειτούργημα με τη διακονία,
μιμούμενος τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, αν και βασιλιάς του
σύμπαντος, έγινε υπηρέτης όλων, προπάντων των φτωχών και των
πονεμένων.
156.
806

Ο Χριστός «είναι η Κεφαλή του Σώματος, δηλαδή της 792-795
Εκκλησίας» (Κολ. 1, 18). Η Εκκλησία ζει από Αυτόν, μέσα σ' 807 Λυτόν
και γι' Αυτόν. Ο Χριστός και η Εκκλησία διαμορφώνουν «τον όλο
Χριστό» (Ιερός Αυγουστίνος). «Κεφαλή και μέλη, μπορούμε να πούμε,
αποτελούν ένα μόνο μυστικό πρόσωπο» (Αγιος Θωμάς ο Ακυνάτης).
158. Γιατί η Εκκλησία ονομάζεται η Νύμφη του Χριστού;

Γιατί ο ίδιος ο Κύριος αυτοαποκαλέσθηκε «Νυμφίος» (Μκ. 2, 796
19), ο οποίος αγάπησε την Εκκλησία, ενώνοντας την μαζί του με μια 808
αιώνια Διαθήκη. Αυτός έδωσε τον εαυτό του γι' αυτήν, για να την
εξαγνίσει με το αίμα Του και «να την κάνει αγία» (Εφ.5, 26) και
γόνιμη μητέρα όλων των παιδιών του Θεού. Ενώ ο όρος «σώμα»
φανερώνει την ενότητα της «κεφαλής» με τα μέλη, ο όρος «νύμφη»
υπογραμμίζει τη διάκριση των δύο στην προσωπική τους σχέση.
159. Γιατί η Εκκλησία ονομάζεται Ναός του Αγίου Πνεύματος;
Γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στο σώμα που είναι η Εκκλησία: 797-798
στην Κεφαλή της και στα μέλη της. Επιπλέον το Άγιο Πνεύμα 809"8|ϋ
οικοδομεί την Εκκλησία στην αγάπη με το Αόγο του Θεού, τα ιερά
μυστήρια, τις αρετές και τα χαρίσματα.
«Ό, τι είναι το πνεύμα μας, δηλαδή η ψυχή μας, για τα μέλη μας, αυτό το ίδιο είναι
και το Άγιο Πνεύμα για τα μέλη του Χριστού, για το Σώμα του Χριστού, που είναι η
Εκκλησία» (Ιερός Αυγουστίνος).

Με ποιο τρόπο η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού;
79ΐ

Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός που πέθανε και

αναστήθηκε, ενώνει ενδόμυχα σ' Αυτόν τους πιστούς Του. Με αυτό
τον τρόπο οι πιστεύοντες στο Χριστό, εφόσον είναι στενά ενωμένοι
μαζί Του, προπάντων στη Θεία Ευχαριστία, είναι ενωμένοι μεταξύ
τους στην αγάπη, σχηματίζοντας ένα μόνο σώμα, την Εκκλησία,

160. Τί είναι τα χαρίσματα;
Τα χαρίσματα είναι ειδικά δώρα του Αγίου Πνεύματος, που 799-801
χορηγούνται στα άτομα για το καλό των ανθρώπων, για τις ανάγκες του
κόσμου και ιδιαίτερα για την οικοδόμηση της Εκκλησίας, το Διδακτικό
Σώμα της οποίας είναι αρμόδιο να διακρίνει την αυθεντικότητα τους.
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Η Εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική.
161.
Γιατί η Εκκλησία είναι μία;
8ΐ3-8ΐ5 Η Εκκλησία είναι μία γιατί έχει ως προέλευση και πρότυπο την 866
ενότητα του ενός μόνου Θεού, στην Τριάδα των Προσώπων. Έχει ως
ιδρυτή και κεφαλή της τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αποκαθιστά την
ενότητα όλων των λαών σε ένα μόνο σώμα. Έχει ως ψυχή το Άγιο
Πνεύμα, που ενώνει όλα τα αδέλφια στην Κοινωνία του Χριστού. Η
Εκκλησία έχει μια μόνο πίστη, μια μόνο μυστηριακή ζωή, μια μοναδική
αποστολική διαδοχή, μια κοινή ελπίδα και την ίδια αγάπη.
162.
Πού ενυπάρχει η μοναδική Εκκλησία του Χριστού;
8ΐ6 Η μοναδική Εκκλησία του Χριστού, ως συνταγμένη και 870
οργανωμένη κοινωνία μέσα στον κόσμο, ενυπάρχει ($ιώ$ί$ΐΗ πι) στην
Καθολική Εκκλησία, που κυβερνάται από τον Διάδοχο του Αποστόλου
Πέτρου και από τους Επισκόπους που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του.
Μονάχα μέσω αυτής μπορεί να αποκτηθεί η πληρότητα των μέσων
σωτηρίας, διότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε όλα τα αγαθά της Νέας
Διαθήκης μονάχα στο Σύλλογο των Αποστόλων, του οποίου κεφαλή
είναι ο Απόστολος Πέτρος.
163.
Πώς πρέπει να θεωρούμε τους μη καθολικούς χριστιανούς;
8Π-819 Στις Εκκλησίες και στις εκκλησιαστικές κοινότητες, που
αποχωρίσθηκαν από την πλήρη κοινωνία της Καθολικής Εκκλησίας
βρίσκονται πολλά στοιχεία εξαγιασμού και αλήθειας. Όλα αυτά τα
αγαθά προέρχονται από το Χριστό και ωθούν προς την καθολική
ενότητα. Τα μέλη αυτών των Εκκλησιών και Κοινοτήτων
ενσωματώθηκαν στο Χριστό με το Βάπτισμα: γι' αυτό τους
αναγνωρίζουμε ως αδέλφια.
164.
Πώς να δεσμευθούμε υπέρ της ενότητας των χριστιανών;
820-822
Η επιθυμία να αποκατασταθεί η ενότητα όλων των χριστιανών
866
είναι ένα δώρο του Χριστού και ένα κάλεσμα του Αγίου Πνεύματος.
Αυτή η επιθυμία αφορά όλη την Εκκλησία και πραγματοποιείται με
τη μεταστροφή της καρδιάς, την προσευχή, την αμοιβαία αδελφική
κατανόηση, το θεολογικό διάλογο.
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165. Με ποια έννοια η Εκκλησία είναι αγία;
Η Εκκλησία είναι αγία επειδή ο Αγιότατος Θεός είναι ο 823-829
δημιουργός της. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του γι' αυτήν, για να 867 την
εξαγιάσει και να την κάνει αγιαστική. Το Άγιο Πνεύμα την ζωοποιεΐ με
την αγάπη. Σ' αυτή βρίσκεται η πληρότητα των μέσων σωτηρίας. Η
αγιότητα είναι η κλήση του κάθε μέλους της και ο σκοπός κάθε
δραστηριότητας της. Η Εκκλησία έχει εντός της την Αειπάρθενο Μαρία
και αναρίθμητους Αγίους, ως πρότυπα και μεσίτες. Η αγιότητα της
Εκκλησίας είναι η πηγή του εξαγιασμού των παιδιών της, τα οποία επάνω
στη γη αναγνωρίζουν όλα ότι είναι (χμαρτωλοί, έχοντες πάντα ανάγκη
μεταστροφής και εξαγνισμού.
166. Γιατί η Εκκλησία λέγεται καθολική;
Η Εκκλησία είναι καθολική, δηλαδή παγκόσμια, επειδή σ' 830-831
αυτήν είναι παρών ο Χριστός: «Εκεί όπου είναι ο Ιησούς Χριστός, 868
εκεί είναι η καθολική Εκκλησία» (Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας). Η
Εκκλησία αναγγέλλει την ολότητα και την ακεραιότητα της πίστης,
φέρει και διαχειρίζεται την πληρότητα των μέσων της σωτηρίας, είναι
σταλμένη σε αποστολή προς όλους τους λαούς, κάθε εποχής και σ'
οποιονδήποτε πολιτισμό κι αν ανήκουν.
167. Είναι καθολική η τοπική Εκκλησία;
Είναι καθολική κάθε τοπική Εκκλησία (δηλαδή η εκκλησιαστι- 832-835
κή επαρχία), αποτελούμενη από την κοινότητα των χριστιανών που
βρίσκονται σε κοινωνία στην πίστη και στα ιερά μυστήρια, με τον
Επίσκοπο τους, χειροτονημένο μέσα στην αποστολική διαδοχή, και με
την Εκκλησία της Ρώμης, η οποία «προΐσταται στην αγάπη» (Αγιος
Ιγνάτιος Αντιοχείας).
168. Ποιος ανήκει στην Καθολική Εκκλησία;
Όλοι οι άνθρωποι με διάφορο τρόπο ανήκουν ή προορίζονται 836-838
στην καθολική ενότητα του Ααού του Θεού. Πλήρως ενσωματωμένος
στην Καθολική Εκκλησία είναι όποιος, έχοντας το Πνεύμα του Χριστού,
είναι ενωμένος μαζί της με τους δεσμούς της ομολογίας της πίστης, των
ιερών μυστηρίων, της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας και της
εκκλησιαστικής κοινωνίας. Οι βαπτισμένοι που δεν
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πραγματοποιούν πλήρως αυτή την καθολική ενότητα, βρίσκονται
σε μια κάποια εκκλησιαστική κοινωνία, αν και όχι τέλεια, με την
Καθολική Εκκλησία.

839-840

169. Πονά είναι η σχέση της Καθολικής Εκκλησίας με τον εβραϊκό
λαό;
Η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει τη σχέση της με τον
εβραϊκό λαό στο γεγονός ότι ο Θεός διάλεξε το λαό αυτό, πρώτο
μεταξύ όλων, για να δεχθεί το Λόγο του. Στον εβραϊκό λαο ανήκουν «η υιοθεσία και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και η
λατρεία και οι υποσχέσεις, οι πατριάρχες, απ' αυτούς κατάγεται
κατά σάρκα ο Χριστός» (Ρωμ. 9, 4-5). Σε αντίθεση με τις άλλες μη
χριστιανικές θρησκείες, η εβραϊκή πίστη είναι ήδη απάντηση στην
Αποκάλυψη του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη.

170. Τί σύνδεσμος υπάρχει ανάμεσα στην Καθολική Εκκλησία και
τις μη χριστιανικές θρησκείες;
Υπάρχει ένας σύνδεσμος, οφειλόμενος προπάντων στην κοινή
841-845
προέλευση και τον κοινό σκοπό όλου του ανθρώπινου γένους. Η
Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζει ότι κάθε τι καλό και αληθινό
βρίσκεται στις άλλες θρησκείες προέρχεται από το Θεο, είναι
ακτίνα της αλήθειας Του, μπορεί να προετοιμάσει τους ανθρώπους
να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να προωθήσει προς την ενότητα της
ανθρωπότητας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.
171. Τί σημαίνει η διατύπωση: «Έξω από την Εκκλησία δεν
υπάρχει σωτηρία»;
Σημαίνει ότι κάθε σωτηρία προέρχεται από το Χριστό ως
846-848 Κεφαλή, διαμέσου της Εκκλησίας, που είναι το Σώμα Του. Γι' αυτό
δεν μπορούν να σωθούν όσοι, γνωρίζοντας την Εκκλησία ως
συσταμένη από το Χριστό και απαραίτητη για τη σωτήρια, δεν
μπαίνουν και δεν προσκαρτερούν σ' αυτήν. Ταυτόχρονα, χάρη στο
Χριστό και στην Εκκλησία του, μπορούν να επιτύχουν την αιωνία
σωτηρία όσοι, χωρίς δικό τους φταίξιμο, αγνοούν το Ευαγγέλιο του
Χριστού και την Εκκλησία του, αλλά αναζητούν ειλικρινά το Θεο,
και κάτω από την επίδραση της θείας χάρης, προσπαθούν να
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εκτελούν το θέλημα του, το οποίο γνωρίζουν από τη φωνή της
συνείδησης τους.
172. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να αναγγείλει το Ευαγγέλιο σε όλο
τον κόσμο;
Γιατί ο Κύριος έδωσε την εντολή: «Πηγαίνετε, λοιπόν, και 849-851
κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τους στο όνομα του
Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Μτ. 28, 19). Αυτή η
ιεραποστολική εντολή του Κυρίου έχει την πηγή της στην αιώνια αγάπη
του Θεού, ο οποίος έστειλε τον Υιό του και το Πνεύμα του διότι θέλει
«όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να φθάσουν στη γνώση της αλήθειας»
(Α'Τιμ. 2,4).
173. Με ποιο τρόπο η Εκκλησία είναι ιεραποστολική;
Οδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία συνεχίζει μέσα 852-856
στην ιστορία την αποστολή του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό οι χριστιανοί
οφείλουν να αναγγείλουν σε όλους το Χαρμόσυνο Μήνυμα που έφερε ο
Χριστός, ακολουθώντας το δρόμο του πρόθυμοι ακόμη και για τη θυσία
του εαυτού τους μέχρι το μαρτύριο.
174. Γιατί η Εκκλησία είναι αποστολική;
Η Εκκλησία είναι αποστολική εξαιτίας της προέλευσης της, 857
εφόσον είναι οικοδομημένη πάνω «στο θεμέλιο των Αποστόλων» *"
(Εφ 2, 20), εξαιτίας της διδασκαλία της, που είναι η ίδια διδασκαλία
των Αποστόλων, εξαιτίας της δομής της, εφόσον διδάσκεται,
εξαγιάζεται και διοικείται, μέχρι την επιστροφή του Χριστού, από τους
Αποστόλους, χάρη στους διαδόχους τους, τους Επισκόπους που
βρίσκονται σε εκκλησιαστική κοινωνία με τον Διάδοχο του
Αποστόλου Πέτρου.
175. Σε τί συνίσταται η αποστολή των Αποστόλων;
Η λέξη Απόστολος σημαίνει απεσταλμένος. Ο Ιησούς, ο 858-8*.
Απεσταλμένος του Πατέρα, κάλεσε κοντά του τους δώδεκα από τους
μαθητές του και τους όρισε Αποστόλους του, κάνοντας τους εκλεκτούς
μάρτυρες της ανάστασης του και θεμέλια της Εκκλησίας του. Έδωσε σ'
αυτούς την εντολή να συνεχίσουν την αποστολή του,
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λέγοντας: «Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι κι εγώ στέλνω εσάς»
(Ιω. 20, 21) και υποσχόμενος να είναι μαζί τους μέχρι τη συντέλεια του
κόσμου.
176.
Τί είναι η αποστολική διαδοχή;
861-865 Αποστολική διαδοχή είναι η μετάδοση, διαμέσου του ιερού μυστηρίου
της Ιεροσύνης, της αποστολής και της εξουσίας των Αποστόλων στους
διαδόχους τους, τους Επισκόπους. Χάρη σ' αυτή τη μετάδοση, η Εκκλησία
μένει σε κοινωνία πίστης και ζωής με την προέλευση της, ενώ ανά τους
αιώνες ρυθμίζει όλη την ιεραποστολή της, για τη διάδοση της Βασιλείας
του Χριστού πάνω στη γη.
Οι πιστοί: ιεραρχία, λαϊκοί, αφιερωμένη ζωή
177.

Ποιοι είναι οι πιστοί;

871-872
Οι πιστοί είναι εκείνοι οι οποίοι, ενσωματωμένοι στο Χριστό
διαμέσου του Βαπτίσματος, έγιναν μέλη του Λαού του Θεού. Αφού έγιναν
συμμέτοχοι, ανάλογα με την κατάσταση τους, στο ιερατικό, προφητικό
και
βασιλικό
λειτούργημα
του
Χριστού, καλούνται
να
πραγματοποιήσουν την αποστολή, την οποία ο Θεός εμπιστεύθηκε στην
Εκκλησία. Μεταξύ τους υπάρχει μια αληθινή ισότητα στην αξιοπρέπεια
τους ως παιδιά του Θεού.
178.
Πώς είναι διαμορφωμένος ο Λαός του Θεού;
873
Στην Εκκλησία, από θεϊκό ορισμό, υπάρχουν οι ιεροί λειτουργοί,
934 οι οποίοι έλαβαν το Μυστήριο της Ιεροσύνης και αποτελούν την
ιεραρχία της Εκκλησίας. Οι άλλοι καλούνται λαϊκοί. Και από τους
πρώτους και από τους δεύτερους προέρχονται πιστοί, που αφιερώ
νονται με ιδιαίτερο τρόπο στο Θεό, με την ομολογία των ευαγγε
λικών αρετών: της αγνότητας με την αγαμία, της πτώχειας και της
υπακοής.
179.
Γιατί ο Χριστός θέσπισε την εκκλησιαστική ιεραρχία;
874-876
Ο Χριστός θέσπισε την εκκλησιαστική ιεραρχία με την
935
αποστολή να ποιμαίνει στο όνομα του το Λαό του Θεού, και γι'
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αυτό της έδωσε εξουσία. Η ιεραρχία αποτελείται από ιερείς
λειτουργούς: Επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους. Χάρη στο
Μυστήριο της Ιεροσύνης, οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι, στην
άσκηση του λειτουργήματος τους, ενεργούν στο όνομα και στο
πρόσωπο του Χριστού ως κεφαλή, οι διάκονοι εξυπηρετούν το Λαό
του Θεού στη διακονία (στην υπηρεσία) του λόγου, της θείας
λατρείας, και της φιλανθρωπίας.
180. Πώς πραγματοποιείται η συλλογική διάσταση του εκκλη
σιαστικού λειτουργήματος;
Κατά το παράδειγμα των δώδεκα Αποστόλων που εκλέχθηκαν 877
και στάλθηκαν όλοι μαζί από το Χριστό, η ένωση των μελών της
εκκλησιαστικής ιεραρχίας βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινωνίας
όλων των πιστών. Κάθε Επίσκοπος ασκεί το λειτούργημα του, ως
μέλος του Επισκοπικού συλλόγου, σε κοινωνία με τον Πάπα,
συμμετέχοντας μαζί του στη μέριμνα για την παγκόσμια Εκκλησία. Οι
ιερείς ασκούν τη διακονία τους στο πρεσβυτέριο της τοπικής
Εκκλησίας, σε κοινωνία με τον Επίσκοπο τους και κάτω από την
καθοδήγηση του.
181. Γιατί το εκκλησιαστικό λειτούργημα έχει και ένα προσωπικό
χαρακτήρα;
Το εκκλησιαστικό λειτούργημα έχει και ένα προσωπικό 878-879
χαρακτήρα, επειδή, με τη δύναμη του Μυστηρίου της Ιεροσύνης, ο
καθένας είναι υπεύθυνος ενώπιον του Χριστού, ο Οποίος τον κάλεσε
προσωπικά και του ανέθεσε την αποστολή.
182. Ποια είναι η αποστολή του Πάπα;
Ο Πάπας, Επίσκοπος Ρώμης και Διάδοχος του Αποστόλου 881-882
Πέτρου, είναι η διηνεκής ορατή αρχή και το θεμέλιο της ενότητας 936"937 της
Εκκλησίας. Είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού, κεφαλή του συλλόγου
των Επισκόπων και ποιμένας όλης της Εκκλησίας, πάνω στην οποία,
από θεϊκό ορισμό, έχει εξουσία πλήρη, ύπατη, άμεση και παγκόσμια.
183. Ποιο είναι το καθήκον του συλλόγου των Επισκόπων;
Ο σύλλογος των Επισκόπων, σε κοινωνία με τον Πάπα και ποτέ 883-885
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χωρίς αυτόν, ασκεί και αυτός πάνω στην Εκκλησία την ύπατη και
πλήρη εξουσία.
184.
Πώς οι Επίσκοποι εκπληρώνουν την αποστολή τους να
διδάσκουν;
888-8% Οι Επίσκοποι, σε κοινωνία με τον Πάπα, έχουν το καθήκον να 939
αναγγέλλουν σε όλους πιστά και με εξουσία το Ευαγγέλιο, ως
αυθεντικοί μάρτυρες της αποστολικής πίστης, έχοντας λάβει την
εξουσία του Χριστού. Διαμέσου του υπερφυσικού αισθητηρίου της
πίστεως, ο Λαός του Θεού προσηλώνεται αλάνθαστα στην πίστη, κάτω
από την καθοδήγηση του ζωντανού Διδακτικού Σώματος της
Εκκλησίας.
185.
Πότε εφαρμόζεται το αλάθητο του Διδακτικού Σώματος της
Εκκλησίας;
89ΐ Το αλάθητο εφαρμόζεται όταν ο Ρωμαίος Ποντΐφικας, δυνάμει της
εξουσίας του ως ύπατου Ποιμένα της Εκκλησίας, ή ο σύλλογος των
Επισκόπων σε κοινωνία με τον Πάπα, προπάντων όταν είναι
συναθροισμένος σε μια Οικουμενική Σύνοδο, διακηρύττουν με μια
οριστική πράξη μια διδασκαλία που αφορά την πίστη ή την ηθική, και
επίσης όταν ο Πάπας και οι Επίσκοποι, στην τακτική τους Διδασκαλία,
συμφωνούν στο να προτείνουν μια διδασκαλία ως οριστική. Σ' αυτές τις
διδασκαλίες ο κάθε πιστός οφείλει να ομοφωνεί με τον σεβασμό της
πίστης.
186.
Πώς οι Επίσκοποι ασκούν το λειτούργημα του εξαγιασμού;
893 Οι Επίσκοποι εξαγιάζουν την Εκκλησία διανέμοντας τη χάρη του
Χριστού με τη διακονία του λόγου και των μύστη ρίων, ιδιαίτερα της Θείας
Ευχαριστίας, και επίσης με την προσευχή τους, το παράδειγμα τους και
την εργασία τους.
187.
Πώς οι Επίσκοποι ασκούν το λειτούργημα της διακυβέρνησης;
894-8% Κάθε Επίσκοπος, ως μέλος του συλλόγου των Επισκόπων, έχει
συλλογικά τη μέριμνα για όλες τις τοπικές εκκλησίες και για όλη την
Εκκλησία, μαζί με τους άλλους Επισκόπους, τους ενωμένους με τον
Πάπα. Ο Επίσκοπος, στον οποίο ανατίθεται μια τοπική
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Εκκλησία, την κυβερνά με το κύρος της ιερής Εξουσίας, που του
είναι ίδια, τακτική και άμεση, ασκούμενη στο όνομα του Χριστού,
του καλού Ποιμένα, σε κοινωνία με όλη την Εκκλησία και κάτω από
την καθοδήγηση του Διαδόχου του Αποστόλου Πέτρου.
188. Ποια είναι η κλήση των λαϊκών πιστών;
Οι λαϊκοί πιστοί έχουν ως δική τους κλήση να αναζητούν τη 897-900
Βασιλεία του Θεού, φωτίζοντας και ρυθμίζοντας τις επίγειες 940
πραγματικότητες σύμφωνα με το Θεό. Με αυτό τον τρόπο εκπληρώνουν
την κλήση τους στην αγιότητα και στην ιεραποστολή, η οποία κλήση
απευθύνεται σε όλους τους βαπτισμένους.
189. Πώς συμμετέχουν οι λαϊκοί πιστοί στο ιερατικό λειτούργημα
του Χριστού;
Οι λαϊκοί πιστοί συμμετέχουν στο ιερατικό λειτούργημα του 901-903
Χριστού όταν προσφέρουν - ως πνευματική θυσία «ευάρεστη στο Θεό
διαμέσου του Ιησού Χριστού» (Α' Πέτ. 2, 5), προπάντων στη Θεία
Ευχαριστία- την ίδια τη ζωή τους, με όλα τα έργα, τις προσευχές και
αποστολικές πρωτοβουλίες τους, την οικογενειακή ζωή και την
καθημερινή τους εργασία, τις δοκιμασίες της ζωής υποφέροντας τις με
υπομονή, και τη σωματική και πνευματική τους ανακούφιση. Με αυτό
τον τρόπο και οι λαϊκοί, δοσμένοι στο Χριστό και αφιερωμένοι στο
Άγιο Πνεύμα, προσφέρουν στο Θεό τον ίδιο τον κόσμο.
190. Πώς συμμετέχουν στο προφητικό του λειτούργημα;
Συμμετέχουν αποδεχόμενοι όλο και περισσότερο στην πίστη το 904-907
Λόγο του Χριστού και αναγγέλλοντας τον στον κόσμο με τη 942
μαρτυρία της ζωής, με το λόγο τους, τη δραστηριότητα ευαγγελισμού
και την κατήχηση. Αυτή η δραστηριότητα ευαγγελισμού αποκτά μια
ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα από το γεγονός ότι εκπληρώνεται μέσα
στις κοινές συνθήκες του κόσμου.
191. Πώς συμμετέχουν στο βασιλικό του λειτούργημα;
Οι λαϊκοί συμμετέχουν στο βασιλικό λειτούργημα του Χρι- 908-913
στού, έχοντας λάβει από Αυτόν την εξουσία να νικούν την αμαρτία 943
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στον εαυτό τους και μέσα στον κόσμο, με την αυταπάρνηση και την
αγιότητα της ζωής τους. Εξασκούν διάφορα διακονήματα στην
υπηρεσία της κοινότητας και εμποτίζουν με ηθική αξία τις εγκόσμιες
δραστηριότητες του ανθρώπου και τους θεσμούς της κοινωνίας.

944

192.
Τί είναι η αφιερωμένη ζωή;
14-916
Είναι μια κατάσταση ζωής αναγνωρισμένη από την Εκκλησία.
Είναι μια ελεύθερη απάντηση σε ένα ειδικό κάλεσμα του Χριστού,
με την οποία οι αφιερωμένοι προσφέρονται ολοκληρωτικά στο Θεό
και τείνουν προς την τελειότητα της αγάπης, κάτω από την ώθηση
του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αφιέρωση χαρακτηρίζεται από την
άσκηση των ευαγγελικών αρετών.
193.
Τί προσφέρει η αφιερωμένη ζωή στην αποστολή της
Εκκλησίας;

945

«1-933
Η αφιερωμένη ζωή συμμετέχει στην αποστολή της Εκκλησίας
διαμέσου μιας ολοκληρωτικής αφοσίωσης στο Χριστό και στους
αδελφούς, μαρτυρώντας την ελπίδα της Ουράνιας Βασιλείας.
Πιστεύω στην κοινωνία των αγίων

194.
Τί σημαίνει η έκφραση κοινωνία των αγίων;
946-953 Η έκφραση αυτή δηλώνει πριν απ' όλα την κοινή συμμετοχή 960 όλων
των μελών της Εκκλησίας στα άγια πράγματα: την πίστη, τα Μυστήρια,
ιδιαίτερα τη Θεία Ευχαριστία, τα χαρίσματα και τα άλλα πνευματικά
δώρα. Στη ρίζα αυτής της κοινωνίας είναι η αγάπη «που δεν ζητά το
συμφέρον της» (Α' Κορ. 13, 5), αλλά ωθεί τον πιστό «να βάζει τα πάντα
στο κοινό» (Πράξ. 4, 32), ακόμη και τα δικά του υλικά αγαθά να τα
προσφέρει στην υπηρεσία των πιο φτωχών.
195.
Τί άλλο σημαίνει ακόμη κοινωνία των αγίων;
954-959
Η έκφραση αυτή σημαίνει επίσης την κοινωνία μεταξύ αγίων
961 962
- προσώπων (των αγίων), δηλαδή, μεταξύ εκείνων που με τη θεία χάρη
ενώθηκαν με το Χριστό, που πέθανε και αναστήθηκε. Μερικοί
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πορεύονται επάνω στη γη, άλλοι, αφού πέρασαν από αυτή τη ζωή,
βρίσκονται στο στάδιο του καθαρμού, βοηθούμενοι και από τις
δικές μας προσευχές, άλλοι, τέλος, απολαμβάνουν ήδη τη δόξα του
Θεού και μεσιτεύουν για μας. Όλοι μαζί σχηματίζουν στο όνομα του
Χριστού μια μόνο οικογένεια, την Εκκλησία, προς αίνο και δόξα
της ΑγίαςΤριάδας.
Η Μαρία Μητέρα του Χριστού και Μητέρα της Εκκλησίας
196. Με ποια έννοια η Μακαρία Αειπάρθενος Μαρία είναι Μητέρα
της Εκκλησίας;
Η μακαρία Αειπάρθενος Μαρία είναι Μητέρα της Εκκλησίας 963-966
κατά την τάξη της θείας χάρης, γιατί γέννησε τον Ιησού, τον Υιό του
Θεού, Κεφαλή του Σώματος που είναι η Εκκλησία. Ο Ιησούς
πεθαίνοντας στο Σταυρό, την υπέδειξε ως μητέρα στο μαθητή του, με αυτές
τις λέξεις: «Αυτή είναι η μητέρα σου» (Ιω.19, 27).
197. Πώς η Αειπάρθενος Μαρία βοηθά την Εκκλησία;
Μετά την ανάληψη του Υιού της, η Αειπάρθενος Μαρία 967-970
βοήθησε με τις προσευχές της το ξεκίνημα της Εκκλησίας. Και μετά τη
δική της μετάσταση στον ουρανό, συνεχίζει να μεσιτεύει για τα παιδιά της,
να είναι για όλους ένα πρότυπο πίστης και αγάπης, και να ασκεί επάνω
τους μια σωτήρια επίδραση, που αναβλύζει από την υπεραφθονία των
αξιομισθιών του Χριστού. Οι πιστοί βλέπουν σ' αυτήν μια εικόνα και μια
προτύπωση της ανάστασης που τους περιμένει, και την επικαλούνται ως
συνήγορο, βοηθό, παρηγο-ρήτρια και μεσίτρια.
198. Τί είδους ευλάβεια αποδίδεται στην Παναγία Παρθένα;
Είναι μια μοναδική ευλάβεια, αλλά διαφέρει ουσιαστικά από 97ΐ
την ευλάβεια λατρείας, την οποία αποδίδουμε μόνο στην Αγιότατη
Τριάδα. Αυτή η ιδιαίτερη ευλάβεια βρίσκει ιδιαίτερη έκφραση στις
γιορτές του λειτουργικού έτους, που είναι αφιερωμένες στη Μητέρα του
Θεού, και στη μαριανή προσευχή, όπως το άγιο Ροδάριο, που είναι
σύνοψη όλου του Ευαγγελίου.
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199.
Με ποιο τρόπο η μακάρια Αειπάρθενος Μαρία είναι η
εσχατολογική εικόνα της Εκκλησίας;
Ατενίζοντας στην Αειπάρθενο Μαρία, την Παναγία και ήδη 974972
975 δοξασμένη στο σώμα και στην ψυχή, η Εκκλησία θωρεί εκστατικά στο
πρόσωπο της αυτό που η ίδια η Εκκλησία καλείται να είναι πάνω στη γη
και αυτό που θα είναι στην ουράνια πατρίδα.
«Πιστεύω στην άφεση των αμαρτιών»
200.

Πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες;
976-980
Το πρώτο και βασικό μυστήριο για την άφεση των αμαρτιών
984-985
είναι το Βάπτισμα. Για τα αμαρτήματα που διαπράττονται μετά το
Βάπτισμα, ο Χριστός θέσπισε το Μυστήριο της Συμφιλίωσης ή της
Μετάνοιας, μέσω του οποίου ο βαπτισμένος συμφιλιώνεται με το Θεό
και με την Εκκλησία.
201.
Γιατί η Εκκλησία έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες;
Η Εκκλησία έχει την αποστολή και την εξουσία να συγχωρεί τις
αμαρτίες, γιατί ο ίδιος ο Χριστός της την έδωσε: «Λάβετε το Άγιο Πνεύμα,
σε όποιον συγχωρέσετε τις αμαρτίες, θα συγχωρεθούν και σε όποιον δεν θα
τις συγχωρέσετε, δεν θα συγχωρεθούν». (Ιω. 20, 22-23).
«Πιστεύω στην ανάσταση της ΣΑΡΚΑΣ»
202.
Τί σημαίνει ο όρος σάρκα, και ποια είναι η σπουδαιότητα του;
Ο όρος «σάρκα» σημαίνει τον άνθρωπο στην κατάσταση της
αδυναμίας και της θνητότητας του. «Ησάρκα είναι ο στύλος γύρω από τον
οποίο στρέφεται η σωτηρία» (Τερτυλλιανός). Πράγματι, εμείς πιστεύουμε
στο Θεό, δημιουργό της σαρκός, πιστεύουμε στο Λόγο που έγινε σάρκα
για να εξαγοράσει τη σάρκα, πιστεύουμε στην ανάσταση της σάρκας,
που είναι η ολοκλήρωση της δημιουργίας και της λύτρωσης της σάρκας.
203.
Τί σημαίνει «ανάσταση της σαρκός»;
Σημαίνει ότι η οριστική κατάσταση του ανθρώπου δεν θα είναι
μονάχα η πνευματική ψυχή, χωρισμένη από το σώμα, αλλά ότι και τα
θνητά μας σώματα μια μέρα θα ξαναπάρουν ζωή.
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204. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην Ανάσταση του Χριστού και
τη δική μας ανάσταση;
Όπως ο Χριστός αναστήθηκε αληθινά από τους νεκρούς και ζει 988 για
πάντα, έτσι ο ίδιος ο Χριστός θα αναστήσει όλους τους 1002"1003
ανθρώπους, την τελευταία ημέρα, με ένα σώμα άφθαρτο: «όσους έπραξαν
το καλό για μια ανάσταση ζωής και όσους έπραξαν το κακό για μια
ανάσταση καταδίκης». (Ιω. 5, 29).
205. Με το θάνατο τί συμβαίνει στο σώμα και στην ψυχή μας;
Με το θάνατο, τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, το σώμα 992-1004
πέφτει στη φθορά, ενώ η ψυχή, που είναι αθάνατη, πηγαίνει να 101Μ018
συναντήσει την κρίση του Θεού και περιμένει να επανασυνδεθεί με το
σώμα όταν, κατά την επιστροφή του Κυρίου, θα αναστηθεί
μεταμορφωμένο. Το να κατανοήσουμε πώς θα γίνει η ανάσταση, ξεπερνά
τις δυνατότητες της φαντασίας και της διάνοιας μας.
206. Τί σημαίνει να πεθάνουμε «εν Χριστώ Ιησού»;
Σημαίνει να πεθάνουμε ευρισκόμενοι στη χάρη του Θεού, χωρίς ΙΟΟ5-ΙΟΗ
θανάσιμη αμαρτία. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, ακολουθώντας το 1019
παράδειγμα Του, μπορεί μ' αυτό τον τρόπο να μεταμορφώσει το θάνατο
του σε μια πράξη υπακοής και αγάπης προς τον Πατέρα. «Βέβαιος είναι
αυτός ο λόγος: εάν πεθάνουμε μαζί του, θα ζήσουμε επίσης μαζί του» (Β'
Τιμ. 2, 11).
«Πιστεύω στην αιώνια ζωή»
207. Τί είναι η αιώνια ζωή;
Η αιώνια ζωή είναι αυτή που θα αρχίσει αμέσως μετά το 1020
θάνατο. Αυτή δεν θα έχει τέλος. Αυτής της ζωής θα προηγηθεί για 1051τον
καθένα μια προσωπική κρίση από το Χριστό, κριτή ζώντων και νεκρών,
και θα επικυρωθεί από την τελική κρίση.
208. Τί είναι η προσωπική κρίση;
Είναι η κρίση της άμεσης ανταμοιβής, την οποία ο καθένας, ήδη 10211022
από τη στιγμή του θανάτου του, λαμβάνει από το Θεό στην αθάνατη 1051
ψυχή του, ανάλογα με την πίστη του και τα έργα του. Αυτή η
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ανταμοιβή έγκειται στην είσοδο στη μακαριότητα του ουρανού,
άμεσα ή μετά από ένα κατάλληλο καθαρμό, ή στην αιώνια καταδίκη
στην κόλαση.
209. Τί εννοούμε με τον «ουρανό»;
Με τον «ουρανό» εννοούμε την κατάσταση της υπέρτατης και
οριστικής ευτυχίας. Όσοι πεθαίνουν ευρισκόμενοι στη χάρη του
Θεού και δεν έχουν ανάγκη περαιτέρω καθαρμού είναι συναθροισμένοι γύρω από τον Ιησού και τη Μαρία, τους Αγγέλους και τους
Αγίους. Συγκροτούν έτσι την Εκκλησία του ουρανού, όπου αυτοί
βλέπουν το Θεό «πρόσωπο προς πρόσωπο» (Α'Κορ. 13,12), ζουν σε
κοινωνία αγάπης με την Αγιότατη Τριάδα και μεσιτεύουν για μας.
«Η ζωή, στην ίδια την πραγματικότητα και αλήθεια της, είναι ο Πατέρας, ο
οποίος διαμέσου του Υιού μέσα στο Άγιο Πνεύμα, ρίχνει ως ποταμός πάνω
σε όλους εμάς τα ουράνια δώρα του. Και εξαιτίας της καλοσύνης του
υπόσχεται αληθινά και σ' εμάς τους ανθρώπους τα θεϊκά αγαθά της αιώνιας
ζωής». (Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων,).

210. Τί είναι το καθαρτήριο;
Το καθαρτήριο είναι η κατάσταση εκείνων που πεθαίνουν
ευρισκόμενοι στη φιλία του Θεού, αλλά, αν και είναι βέβαιοι για
την αιώνια σωτηρία τους, έχουν ακόμη ανάγκη καθαρμού, για να
μπουν στην αιώνια ευτυχία.
211. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στον καθαρμό των ψυχών του
καθαρτηρίου;
Δυνάμει της κοινωνίας των αγίων, οι πιστοί, που πορεύονται
ακόμη επάνω στη γη, μπορούν να βοηθήσουν τις ψυχές του
καθαρτηρίου, προσφέροντας γι' αυτές παρακλητικές προσευχές,
ιδιαίτερα τη θυσία της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και ελεημοσύνες,
έργα επιείκειας και έργα μετανοίας.
212. Σε τί συνίσταται η κόλαση;
Η κόλαση συνίσταται στην αιώνια καταδίκη εκείνων, που με
ελεύθερη επιλογή τους πεθαίνουν ευρισκόμενοι σε θανάσιμη
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αμαρτία. Η βασική ποινή της κόλασης συνίσταται στον αιώνιο
χωρισμό από το Θεό, στον οποίο αποκλειστικά ο άνθρωπος έχει τη
ζωή και την ευτυχία, για τις οποίες δημιουργήθηκε και στις οποίες
προσβλέπει. Ο Χριστός εκφράζει αυτή την πραγματικότητα με τις
λέξεις «Φύγετε μακριά μου, καταραμένοι, στη φωτιά την αιώνια»
(Μτ.25,41).
213. Πώς συνδυάζεται η ύπαρξη της κόλασης με την άπειρη
καλοσύνη του Θεού;
Ο Θεός, αν και θέλει «όλοι οι άνθρωποι να έχουν τον τρόπο να 1036-1037
μετανοήσουν» (Β' Πέτ. 3, 9), όμως, έχοντας δημιουργήσει τον άνθρωπο
ελεύθερο και υπεύθυνο, σέβεται τις αποφάσεις του. Γι' αυτό είναι ο ίδιος
ο άνθρωπος ο οποίος, με πλήρη αυτονομία, αποκλείει τον εαυτό του
θεληματικά από την κοινωνία με το Θεό, εάν μέχρι τη στιγμή του
θανάτου του, εμμένει στη θανάσιμη αμαρτία, αρνούμενος τη
φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού.
214. Σε τί θα συνίσταται η τελική κρίση;
Η τελική (παγκόσμια) κρίση θα συνίσταται στην απόφαση 1038-1041
μακάριας ζωής ή αιώνιας καταδίκης, την οποία ο Χριστός, επι- 1058_1059
στρέφοντας ως κριτής των ζώντων και των νεκρών, θα βγάλει σχετικά με
«τους δικαίους και τους αδίκους» (Πράξ. 24, 15), που θα συναθροισθούν
όλοι μαζί μπροστά του. Μετά από την τελική αυτή κρίση, το αναστημένο
σώμα θα συμμετέχει στην ανταμοιβή την οποία η ψυχή έλαβε στην
προσωπική κρίση.
215. Πότε θα γίνει αυτή η κρίση;
Αυτή η κρίση θα γίνει στο τέλος του κόσμου, για το οποίο μόνο ΙΜΟ ο
Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα.
216. Τί είναι η ελπίδα των νέων ουρανών και της νέας γης;
Μετά την τελική κρίση, το ίδιο το σύμπαν, απελευθερωμένο από 1042-1050
τη σκλαβιά της φθοράς, θα συμμετέχει στη δόξα του Χριστού, με τα 1060
εγκαίνια των «νέων ουρανών» και της «νέας γης» (Β' Πέτ. 3, 13). Έτσι θα
φθάσουμε στην πληρότητα της Βασιλείας του Θεού δηλαδή στην οριστική
πραγματοποίηση του σωστικού σχεδίου του Θεού
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«να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στο πρόσωπο του Χριστού, τα επουράνια
και τα επίγεια» (Εφ. 1,10). Ο Θεός θα είναι τότε «τα πάντα εν πάσι» (Α'
Κορ. 15, 28), στη ζωή την αιώνια.
«Αμήν»
217. Τί σημαίνει το Αμήν, με το οποίο καταλήγει η ομολογία της πίστης
μας;
ιο6ΐ-ιο65 Η εβραϊκή λέξη Αμήν, με την οποία καταλήγει και το τελευταίο βιβλίο
της Αγίας Γραφής, ορισμένες προσευχές της Καινής Διαθήκης και οι
λειτουργικές ευχές της Εκκλησίας, σημαίνει το δικό μας «ναι», γεμάτο
εμπιστοσύνη και πληρότητα, σε όσα ομολογήσαμε ότι πιστεύουμε,
έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη σ' Εκείνον, που είναι το οριστικό «Αμήν»
(Αποκ. 3, 14): Χριστός ο Κύριος.

Στην εικόνα που βλέπουμε, ο Ιησούς πλησιάζει τους Αποστόλους, γύρω από το
τραπέζι και μεταδίδει στον καθένα τη Θεία Κοινωνία. Είναι ένας εικονικός τρόπος,
που φανερώνει τη μεγάλη ευχαριστιακή ευλάβεια της Εκκλησίας ανά τους αιώνες.
«δίηε (Ιοπιίηίοο ηοπ ροδδπηιυδ νίνεκ» (χωρίς την Κυριακή δεν μπορούμε να
ζήσουμε) έλεγε ο ιερέας και μάρτυρας Σατουρνίνος, στην αρχή του τέταρτου αιώνα,
μέσα σε ένα από τους αγριότερους αντιχριστιανικούς διωγμούς, το διωγμό του
Διοκλητιανού, το 304 μ.Χ. Κατηγορούμενος ότι τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία για την
κοινότητα του, ο Σατουρνίνος παραδέχεται χωρίς αντίρρηση: «Χωρίς τη Θεία
Ευχαριστία, δεν μπορούμε να ζήσουμε». Και μια από τις γυναίκες που μαρτύρησαν
πρόσθεσε: «Ναι, πήγα στη συνάθροιση και με όλους τους αδελφούς μου τελέσαμε
το μυστικό δείπνο, γιατί είμαι χριστιανή» (ΡΕ 8, 707-710). Γι'αυτήν την πιστότητα
τους στη Θεία Ευχαριστία, οι 49 μάρτυρες της Βόρειας Αφρικής καταδικάστηκαν
σε θάνατο. Ο ευχαριστιακός Ιησούς ήταν η αληθινή ζωή για τον Σατουρνίνο και
για τους συντρόφους του μάρτυρες της Αμπιτινίας, στην Αφρική. Προτίμησαν να
πεθάνουν παρά να στερηθούν την ευχαριστιακή τροφή, τον άρτο της αιώνιας ζωής.
Ο Άγιος Θωμάς ο Ακυνάτης συνήθιζε στη μέση της ημέρας να κατεβαίνει στην
Εκκλησία και με εμπιστοσύνη και αφοσίωση να πλησιάζει το μέτωπο του στο ιερό
αρτοφόριο, συζητώντας «ενώπιος ενωπίω» με τον Ευχαριστιακό Ιησού. Ο μεγάλος
θεολόγος του μεσαίωνα είναι επίσης γνωστός, ως συνθέτης της Ιερής Ακολουθίας,
κατά την Εορτή της Αγίας Δωρεάς «ΟοΓρυδ ϋοιηίηί» κατά την οποία εκφράζει τη
βαθιά του ευχαριστιακή ευλάβεια.
Στο Τροπάριο των Αίνων «νβΛιιιη δΐιρθπιιιιη ρΓοάίβηδ» βρίσκεται η σύνθεση της
ευχαριστιακής πνευματικότητας της Καθολικής Εκκλησίας:
«Στη στιγμή που παραδινόταν για θάνατο,
από τον προδότη στους συνενόχους του,
ο Ιησούς δώρισε τον εαυτό Του ως τροφή ζωής στους μαθητές Του,
σ' αυτούς μετέδωσε, κάτω από τα δυο είδη, το Σώμα Του και το Αίμα Του,
έτσι ώστε με τη διπλή ουσία να τραφεί όλος ο άνθρωπος.
Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς πρόσφερε τον Εαυτό Του ως σύντροφο,
όταν κάθισε στο τραπέζι με τους μαθητές Του προσφέρθηκε ως τροφή,
όταν πέθανε στο Σταυρό προσφέρθηκε ως αντίλυτρο.» Ο Ακυνάτης, που
ονόμαζε τη Θεία Ευχαριστία «αποκορύφωμα και τελειότητα όλης της πνευματικής
ζωής», δεν κάνει παρά να εκφράζει τη συνείδηση πίστης όλης της Εκκλησίας, η
οποία πιστεύει στη Θεία Ευχαριστία, ως ζωντανή παρουσία του Ιησού ανάμεσα
μας και απαραίτητη τροφή για την πνευματική ζωή. Η Θεία Ευχαριστία αποτελεί
το χρυσό νήμα, το οποίο από το μυστικό δείπνο περισφίγγει όλους τους αιώνες της
ιστορίας της Εκκλησίας, μέχρις εμάς, σήμερα. Τα λόγια της καθαγίασης «Αυτό
είναι το Σώμα Μου» και «Αυτό είναι το Αίμα Μου» προφέρθηκαν παντού και
πάντοτε, ακόμη και στα «γκούλαγκ», στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στις χίλιες
φυλακές που υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Πάνω σ' αυτόν τον ευχαριστιακό
ορίζοντα η Εκκλησία εδραιώνει τη ζωή της, την εκκλησιαστική κοινωνία της και
την αποστολή της.
.Ιοοδ ν&η \ν&38θηίιονθ: Ο Ιησούς κοινωνεί τους Αποστόλους.
Εθνική Πινακοθήκη Ματοΐκ, ΙΜιίηο.
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Η θυσία του Σταυρού είναι η πηγή της μυστηριακής οικονομίας της
Εκκλησίας. Στην εικόνα αυτή, η Αειπάρθενος Μαρία, σύμβολο της Εκκλη218. Τί είναι η Θεία Λατρεία;
σίας, με το αριστερό της χέρι περισυλλέγει από την ανοικτή πλευρά του
Ιησού αίμα και νερό, σύμβολα των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας.
Η Θεία Λατρεία είναι η τέλεση του Μύστη ρίου του Χριστού και 1066-1070
«Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη γιατί τον
ιδιαίτερα του πασχαλινού του Μυστηρίου. Με τη λατρεία, διαμέσου της άσκησης
βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας όμως από τους στρατιώτες του τρύπησε τη ν πλευρά
του ιερατικού λειτουργήματος του Ιησού Χριστού, εκδηλώνεται με σημεία και
με τη λόγχη κι αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό» (Ιω. 19, 34).
πραγματοποιείται ο εξαγιασμός των ανθρώπων, και ασκείται από το Μυστικό
Ο Ιερός Αυγουστίνος σχολιάζει:
«Ο Χριστός ο Κύριος μας, ο οποίος πάσχοντας πρόσφερε για μας αυτό
Σώμα του Χριστού, δηλαδή από την κεφαλή και τα μέλη, η δημόσια λατρεία που
που κατά τη γέννηση Του πήρε από εμάς, αφού έγινε αιώνια ο μέγιστος των
οφείλεται στο Θεό.
ιερέων, καθόρισε να προσφέρεται η θυσία που βλέπετε, δηλαδή το σώμα
Του και το αίμα Του. Πραγματικά, το σώμα Του, τρυπημένο από τη λόγχη,
219. Τί θέση κατέχει η Θεία Λατρεία μέσα στη ζωή της
έβγαλε νερό και αίμα, με τα οποία συγχώρησε τις αμαρτίες μας.
Εκκλησίας;
Ενθυμούμενοι αυτήν τη χάρη, ενεργώντας για τη σωτηρία σας (την οποία
ο ίδιος ο Θεός την πραγματοποιεί μέσα σας), με φόβο και τρόμο πλησιάστε
Η Θεία Λατρεία, ως κατ' εξοχήν ιερή δραστηριότητα, αποτελεί 1071-1075 το
για να μεταλάβετε σ' αυτό το βήμα. Αναγνωρίστε στον άρτο το ίδιο εκείνο
αποκορύφωμα προς το οποίο τείνει η δραστηριότητα της Εκκλησίας και
(σώμα) που κρεμάστηκε στο Σταυρό και στο ποτήριο το ίδιο εκείνο (αίμα)
ταυτόχρονα την πηγή από την οποία πηγάζει η ζωτική της δύναμη. Διαμέσου της
που βγήκε από την πλευρά Του. Ακόμη και οι αρχαίες θυσίες του Λαού του
Θείας Λατρείας ο Χριστός συνεχίζει μέσα στην Εκκλησία, με αυτήν και
Θεού, στην πολύπλοκη ποικιλία τους, προεικόνιζαν τη μοναδική αυτή
διαμέσου αυτής, το έργο της απολύτρωσης μας.
θυσία που επρόκειτο να έρθει. Και ο Χριστός είναι ταυτόχρονα ο αμνός, για
την αθωότητα της αγνής ψυχής του, και ο τράγος, για την ομοιότητα του
220. Σε τί συνίσταται η μυστηριακή Οικονομία;
σώματος του με το σώμα της αμαρτίας. Και ο,τιδήποτε άλλο, που με
πολλούς και διάφορους τρόπους προεικονίσθηκε στις θυσίες της Παλαιάς
Η μυστηριακή Οικονομία συνίσταται στη μετάδοση των ιο76 καρπών της
Διαθήκης, αναφέρεται μονάχα σ' αυτή (τη θυσία), που αποκαλύφθηκε στη
απολύτρωσης του Χριστού, μέσω της τέλεσης των μυστηρίων της Εκκλησίας,
Νέα Διαθήκη.
κυρίως της Θείας Ευχαριστίας, «μέχρις ότου έλθει» (Α' Κορ. 11, 26).
Λάβετε, λοιπόν, και φάγετε το σώμα του Χριστού, τώρα που κι εσείς
γινήκατε μέλη του Χριστού στο σώμα του Χριστού. Λάβετε και πΐετε το
αίμα του Χριστού. Για να μη διαιρεθείτε, φάγετε αυτό που σας ενώνει, για να
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
μην υποτιμάτε τον εαυτό σας, πίετε την τιμή σας. Όπως αυτό, όταν το φάτε
και το πιείτε, μεταμορφώνεται σε σας, έτσι κι εσείς μεταμορφώνεστε στο
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
σώμα του Χριστού, αν ζείτε με υπακοή και ευλάβεια. Πραγματικά, Εκείνος,
πλησιάζοντας ήδη στο πάθος του, τελώντας το Πάσχα μαζί με τους μαθητές
Η ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Του, πήρε τον άρτο, και τον ευλόγησε λέγοντας: Αυτό είναι το σώμα μου, που
προσφέρεται για σας. Με τον ίδιο τρόπο, αφού το ευλόγησε, έδωσε το
221. Με ποιο τρόπο ο Πατέρας είναι η πηγή και ο σκοπός της Θείας
ποτήριο λέγοντας: Αυτό είναι το αίμα μου της Νέας Διαθήκης, που χύνεται για
Λατρείας;
πολλούς σε άφεση των αμαρτιών. Αυτό εσείς ήδη το διαβάζατε ή το ακούγατε
Στη Θεία Λατρεία ο Πατέρας μας πλημμυρίζει από τις ευλογίες 1077-1083
στο Ευαγγέλιο, αλλά δεν το γνωρίζατε ότι αυτή η Ευχαριστία είναι ο ίδιος ο
Του στο πρόσωπο του ενσαρκωμένου Υιού του, ο οποίος πέθανε και Π1°
Υιός του Θεού. Τώρα, όμως, με την καρδιά εξαγνισμένη, και με συνείδηση
άσπιλη και με σώμα πλυμένο με καθαρό νερό, πλησιάστε σ' Εκείνον και θα
φωτισθείτε και τα πρόσωπα σας δεν θα κοκκινίσουν» {Λόγος 228Β).
Παρεκκλήσιο «Κεάοηιρίοπδ ΜαΙετ». Ψηφιδωτό από την τοιχογραφία της
Ενσάρκωσης. Πόλη του Βατικανού.
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αναστήθηκε για μας, και Αυτός διαχέει στις καρδιές μας το
Άγιο Πνεύμα. Ταυτόχρονα η Εκκλησία δοξολογεί τον Πατέρα με την
προσκύνηση, την υμνωδία και την πράξη ευχαριστίας, και ικετεύει τη
δωρεά του Υιού του και του Αγίου Πνεύματος.
222.
Ποιο είναι το έργο του Χριστού στη Θεία Λατρεία;
1084-10% Μέσα στη Θεία Λατρεία της Εκκλησίας, ο Χριστός συμβολίζει και
πραγματοποιεί κυρίως το πασχαλινό του Μυστήριο. Δωρίζοντας το Άγιο
Πνεύμα στους Αποστόλους χορήγησε σ' αυτούς και στους διαδόχους τους
την εξουσία να πραγματοποιούν το έργο της σωτηρίας διαμέσου της
Ευχαριστιακής Θυσίας και των μυστηρίων, στα οποία Αυτός ο ίδιος
ενεργεί, για να μεταδώσει τη χάρη του στους πιστούς όλων των εποχών
και όλου του κόσμου.
223.
Στη Θεία Λατρεία, πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα αναφορικά με
την Εκκλησία;
ιο9ΐ-ιιο9 Στη Θεία Λατρεία πραγματοποιείται η στενότερη συνεργασία 1112
μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα
προετοιμάζει την Εκκλησία να συναντήσει τον Κύριο της, υπενθυμίζει
και φανερώνει το Χριστό στην πίστη της σύναξης, καθιστά παρόν και
ενεργό το Μυστήριο του Χριστού, ενώνει την Εκκλησία στη ζωή και
στην αποστολή του Χριστού και κάνει να καρποφορεί σ' αυτή το δώρο
της εκκλησιαστικής κοινωνίας.
ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

224.
Τί είναι τα Μυστήρια και ποια είναι;
1113-Π31 Τα Μυστήρια είναι αισθητά και αποτελεσματικά σημεία της χάριτος,
συστάθηκαν από τον Ιησού Χριστό και είναι εμπιστευμένα στην
Εκκλησία, διαμέσου των οποίων δίδεται η θεϊκή ζωή. Είναι επτά: το
Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Ευχαριστία, η Μετάνοια, το Ευχέλαιο, η
Ιεροσύνη και ο Γάμος.
225.
Ποια είναι η σχέση των Μυστηρίων με το Χριστό;
πΐ4-πΐ(ί Τα μυστήρια της ζωής του Χριστού αποτελούν το θεμέλιο αυτού, το
οποίο ο Χριστός, διαμέσου των λειτουργών της Εκκλησίας, διανέμει στα
Μυστήρια.
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«Αυτό που ήταν ορατό στο Σωτήρα μας πέρασε στα Μυστήρια του»
(Αγιος Λέων ο Μέγας).
226. Ποιος είναι ο σύνδεσμος των Μυστηρίων με την Εκκλησία;
Ο Χριστός εμπιστεύθηκε τα Μυστήρια στην Εκκλησία του. ιιΐ7-ιιΐ9
Αυτά είναι «της Εκκλησίας», με διπλή έννοια: είναι «από αυτήν», επειδή
είναι πράξεις της Εκκλησίας, η οποία είναι σημείο και όργανο της δράσης
του Χριστού, και είναι «για αυτήν», με την έννοια ότι οικοδομούν την
Εκκλησία.
227. Τί είναι ο μυστηριακός χαρακτήρας;
Είναι μια πνευματική σφραγίδα, η οποία χορηγείται από τα ιπι
Μυστήρια του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και της Ιεροσύνης. Ο
χαρακτήρας αυτός είναι υπόσχεση και εγγύηση της θεϊκής
προστασίας. Δυνάμει αυτής της σφραγίδας ο χριστιανός γίνεται
σύμμορφος με το Χριστό, συμμετέχει με διάφορο τρόπο στην
ιεροσύνη του και ανήκει στην Εκκλησία, ανάλογα με τις διάφορες
καταστάσεις ζωής (κληρικός, λαϊκός) και τα διάφορα διακονήματα.
Επομένως καθιερώνεται στη Θεία Λατρεία και στην υπηρεσία της
Εκκλησίας. Επειδή ο χαρακτήρας είναι ανεξίτηλος, τα Μυστήρια που
τον εγχαράσσουν λαμβάνονται μόνο μια φορά στη ζωή.
228. Ποια είναι η σχέση των Μυστηρίων με την πίστη;
Τα Μυστήρια όχι μόνο προϋποθέτουν την πίστη, αλλά με τα 1122-1126
λόγια και με τα τελετουργικά στοιχεία την τροφοδοτούν, την Π33
δυναμώνουν και την εκφράζουν. Τελώντας τα Μυστήρια η Εκκλησία
ομολογεί την αποστολική πίστη. Από αυτό προέρχεται το αρχαίο ρητό:
«Εεχ οταπάί, Ιεχ ΟΓεάεηάί», δηλαδή η Εκκλησία πιστεύει όπως
προσεύχεται («ο κανόνας της προσευχής είναι και' κανόνας της πίστης»).
229. Γιατί τα Μυστήρια είναι αποτελεσματικά;
Τα Μυστήρια είναι αποτελεσματικά «εχ ορετε ορεΓαΐο» 1127-1128
(δηλαδή «από το ίδιο το γεγονός ότι τελέσθηκε η πράξη»), γιατί 1131 είναι ο
Χριστός που ενεργεί σ' αυτά και μεταδίνει τη χάρη που εννοούν,
ανεξάρτητα από την προσωπική αγιότητα του ιερουργού.
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Ωστόσο οι καρποί των Μυστηρίων εξαρτώνται επίσης από τις διαθέσεις εκείνου
που τα λαμβάνει.
230.
Για ποιο λόγο τα Μυστήρια είναι απαραίτητα για τη
σωτηρία;
Π29 Για τους πιστεύοντες στο Χριστό, τα Μυστήρια είναι απαραίτητα για τη
σωτηρία, έστω και αν δεν δίνονται όλα στον κάθε μεμονωμένο πιστό, γιατί
χορηγούν τις μυστηριακές χάρες: την άφεση των αμαρτιών, την υιοθεσία ως
παιδιών του Θεού, την καθομοίωση με τον Κύριο Ιησού και την ένταξη στην
Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα θεραπεύει και μεταμορφώνει όσους τα λαμβάνουν.
231.
Τί είναι η μυστηριακή χάρη;
Π29,ιΐ3ΐ
Η μυστηριακή χάρη είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που
δίνεται από το Χριστό και είναι ίδια κάθε Μύστη ρίου. Αυτή η χάρη βοηθά τον
πιστό στην πορεία του προς την αγιότητα, και έτσι βοηθά επίσης την Εκκλησία
στην ανάπτυξη της στην αγάπη και στη μαρτυρία.
232.
Ποια είναι η σχέση μεταξύ των Μυστηρίων και της αιώνιας
ζωής;
ιΐ3ο Στα Μυστήρια η Εκκλησία λαβαίνει ήδη εκ των προτέρων μια πρόγευση της
αιώνιας ζωής, ενόσω «αναμένει τη μακάρια ελπίδα και τον ερχομό της δόξας του
μεγάλου μας Θεού και Σωτήρα, του Ιησού Χριστού» (Τιτ. 2,13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΙΑΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ποιος τελεί;
233. Ποιος ενεργεί στη Θεία Λατρεία;
Π35-Π37
Στη Θεία Λατρεία ενεργεί «ο όλος Χριστός («€ΗΗ$ΪΗ$ ίοίιιχ»), 1187
Κεφαλή και Σώμα. Ως μέγας Αρχιερέας, ιερουργεί με το Σώμα Του, που είναι η
επουράνια και η επίγεια Εκκλησία.
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234. Από ποιον τελείται η επουράνια Θεία Λατρεία;
Η επουράνια Θεία Λατρεία τελείται από τους Αγγέλους, τους ιΐ38-ιΐ39
Αγίους της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης, ιδιαίτερα από τη Μητέρα του Θεού,
από τους Αποστόλους, από τους Μάρτυρες, και «από ένα αμέτρητο πλήθος, που
κανείς δεν μπορεί να μετρήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα» (Απ. 7,9).
Όταν τελούμε στα Μυστήρια το μυστήριο της σωτηρίας , συμμετέχουμε σ' αυτή
την αιώνια Θεία Λατρεία.
235. Με ποιο τρόπο η Εκκλησία στη γη τελεί τη Θεία Λατρεία;
Η Εκκλησία στη γη τελεί τη Θεία Λατρεία ως ιερατικός λαός, ΙΗΟ-ΙΙ44 στον
οποίο ο καθένας ενεργεί σύμφωνα με το δικό του καθήκον, '188 μέσα στην
ενότητα του Αγίου Πνεύματος: οι βαπτισμένοι προσφέρονται σε θυσία
πνευματική, οι χειροτονημένοι λειτουργοί ιερουργούν σύμφωνα με το βαθμό
ιεροσύνης που έλαβαν, στην υπηρεσία όλων των μελών της Εκκλησίας, οι
Επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι ενεργούν στο πρόσωπο του Χριστού ως Κεφαλής.
Πώς να τελεί;
236. Πώς τελείται η Θεία Λατρεία;
Η ιεροτελεστία αποτελείται από σημεία και σύμβολα, των Π45 οποίων το
νόημα, ριζωμένο στη δημιουργία και στους ανθρώπινους πολιτισμούς,
διευκρινίζεται στα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και αποκαλύπτεται πλήρως
στο Πρόσωπο και στο έργο του Χριστού.
237. Από πού προέρχονται τα μυστηριακά σημεία;
Μερικά προέρχονται από τη δημιουργία (το φως, το νερό, η ιι«-ιΐ52 φωτιά,
το ψωμί, το κρασί, το λάδι), άλλα από την κοινωνική ζωή (το "89 λουτρό, η χρίση,
ο τεμαχισμός του άρτου), άλλα από την ιστορία της σωτηρίας στην Παλαιά
Διαθήκη (οι τελετές του Πάσχα, οι θυσίες, η χειροθεσία, οι καθαγιάσεις). Αυτά
τα σημεία, μερικά από τα οποία είναι κανονιστικά και αμετάβλητα, όταν
προσλήφθηκαν από το Χριστό, έγιναν φορείς της σωστικής δράσης και του
εξαγιασμού.

94

Μέρος Δεύτερο, Τμήμα Πρώτο, Κεφάλαιο Δεύτερο

238. Ποιος σύνδεσμος υπάρχει ανάμεσα στις πράξεις και τα λόγια
στη μυστηριακή ιερουργία;
Στη μύστη ριακή ιερουργία πράξεις και λόγια συνδέονται στενά
μεταξύ τους. Πράγματι, αν και οι συμβολικές πράξεις ήδη από μόνες
τους αποτελούν ένα λεξιλόγιο, ωστόσο επιβάλλεται τα λόγια της
ιεροτελεστίας να συνοδεύουν και να ζωοποιούν αυτές τις πράξεις.
Αδιαχώριστες ως σημεία και διδασκαλία, τα λόγια και οι λατρευτικές πράξεις είναι επίσης αδιαχώριστες επειδή πραγματοποιούν
αυτό που εννοούν.
239. Με ποια κριτήρια το άσμα και η μουσική έχουν τη δική τους
σημασία στη λατρευτική ιερουργία;
Επειδή το άσμα και η μουσική συνδέονται στενά με τη
λατρευτική πράξη, οφείλουν να σέβονται τα εξής κριτήρια: την
εναρμόνιση τους στην καθολική διδασκαλία των κειμένων, να
λαμβάνονται κατά προτίμηση από την Αγία Γραφή και από τις
πηγές λατρείας, την εκφραστική ωραιότητα της προσευχής, την
ποιότητα της μουσικής, τη συμμετοχή της σύναξης, τον πολιτιστικό πλούτο του Λαού του Θεού και τον ιερό και επίσημο χαρακτήρα
της ιεροτελεστίας. «Όποιος άδει, προσεύχεται δυο φορές» (Ιερός
Αυγουστίνος).
240. Ποια είναι η σκοπιμότητα των ιερών εικόνων;
Η απεικόνιση του Χριστού είναι η κατ' εξοχήν λατρευτική
εικόνα. Οι άλλες, που παρουσιάζουν την Παναγία και τους Αγίους,
νοούν το Χριστό, ο οποίος δοξάζεται σ' αυτές. Οι εικόνες αυτές
διακηρύττουν το ίδιο ευαγγελικό μήνυμα, το οποίο η Αγία Γραφή
μεταδίνει διαμέσου του λόγου, και βοηθούν να αφυπνίζεται και να
τρέφεται η πίστη των πιστών.
Πότε να τελεί;
241. Ποιο είναι το επίκεντρο του λειτουργικού χρόνου;
Το επίκεντρο του λειτουργικού χρόνου είναι η Κυριακή,
θεμέλιο και πυρήνας όλου του λειτουργικού έτους, που έχει το
αποκορύφωμα του στο ετήσιο Πάσχα, την εορτή των εορτών.
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242. Ποιος είναι ο σκοπός του λειτουργικού έτους;
Μέσα στο λειτουργικό έτος η Εκκλησία τελεί όλο το Μυστήριο »«·ιΐ73
του Χριστού, από την Ενσάρκωση μέχρι την ένδοξη επάνοδο του. 1|94-"95 Σε
καθορισμένες ημέρες η Εκκλησία τιμά με ιδιαίτερη αγάπη την
Αειπάρθενο Μαρία, Μητέρα του Θεού και τελεί επίσης τη μνήμη των
Αγίων, οι οποίοι έζησαν για το Χριστό, μαζί Του υπέφεραν και μαζί Του
δοξάστηκαν.
243. Τί είναι η Ακολουθία των Ωρών;
Η Ακολουθία των Ωρών, προσευχή δημόσια και κοινή της ιΐ74-ιπ8
Εκκλησίας, είναι η προσευχή του Χριστού με το Σώμα του, δηλ. την "%
Εκκλησία. Διαμέσου αυτής, το Μυστήριο του Χριστού, το οποίο τελούμε
στη Θεία Ευχαριστία, εξαγιάζει και μεταμορφώνει το χρόνο της κάθε
μέρας. Η Ακολουθία των Ωρών αποτελείται κυρίως από Ψαλμούς και
άλλα βιβλικά κείμενα, και επίσης από αναγνώσματα των Πατέρων και των
πνευματικών διδασκάλων.
Πού να τελεί;
244. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από χώρους για να τελεί τη Θεία
Λατρεία;
Η λατρεία «με πνεύμα και αλήθεια» (Ιω.4, 24) της Νέας Π79-Π8ΐ
Διαθήκης δεν συνδέεται με κανένα αποκλειστικό χώρο, διότι ο "97-"98
Χριστός είναι ο αληθινός ναός του Θεού, μέσω του οποίου και οι
χριστιανοί και όλη η Εκκλησία γίνονται, κάτω από τη δράση του Αγίου
Πνεύματος, ναοί του Θεού του ζώντα. Ωστόσο ο Λαός του Θεού, στην
επίγεια κατάσταση του, έχει ανάγκη από χώρους όπου η χριστιανική
κοινότητα να μπορεί να συναθροίζεται για να τελεί τη Θεία Λατρεία.
245. Τί είναι τα ιερά οικοδομήματα;
Είναι οι οίκοι του Θεού, σύμβολα της Εκκλησίας που ζει σε ένα ιΐ8ΐ
τοπο, όπως και της επουράνιας κατοικίας. Είναι τόποι προσευχής, στους
οποίους η Εκκλησία τελεί προπάντων τη Θεία Ευχαριστία και προσκυνά
το Χριστό, αληθινά παρόντα στο ιερό αρτοφόριο.
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Ποιοι είναι οι προνομιακοί χώροι μέσα στα ιερά οικοδομήμα

Π82-Π86 Είναι: η Αγία Τράπεζα, το αρτοφόριο, το σημείο φύλαξης του ιερού χρίσματος
και των άλλων αγίων ελαίων, η έδρα του Επισκόπου (καθέδρα) ή του
πρεσβυτέρου, ο άμβωνας, το βαπτιστή-ριο, το εξομολογητήριο.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

247.
Γιατί το μοναδικό Μυστήριο του Χριστού τελείται στην
Εκκλησία με διαφορετικές λατρευτικές παραδόσεις;
1200-1204
Γιατί ο ανεξερεύνητος πλούτος του Μυστηρίου του Χριστού
1207-1209 §εν μπορε{ να εξαντληθεί από μια μοναδική λατρευτική παράδοση.
Γι' αυτό από μιας αρχής αυτός ο πλούτος βρήκε, μέσα στους
διάφορους λαούς και πολιτισμούς, εκφράσεις χαρακτηριζόμενες
από μια θαυμαστή ποικιλία και συμπληρωματικότητα.
248.
Ποιο είναι το κριτήριο που εξασφαλίζει την ενότητα μέσα
στην πολυμορφία;
1209 Είναι η πιστότητα στην Αποστολική Παράδοση, δηλαδή η κοινωνία στην πίστη
και στα μυστήρια, που λάβαμε από τους Αποστόλους, κοινωνία η οποία
εκφράζεται και εγγυάται από την αποστολική διαδοχή. Η Εκκλησία είναι
καθολική: μπορεί επομένως να ενσωματώσει στην ενότητα της όλο τον αληθινό
πλούτο των πολιτισμών.
249.

Στη Θεία Λατρεία όλα είναι αμετάβλητα;

1205-1206 Στη Θεία Λατρεία, προπάντων σ' εκείνη των Μυστηρίων, υπάρχουν στοιχεία
αμετάβλητα γιατί είναι από θεϊκό ορισμό, του οποίου η Εκκλησία είναι πιστός
θεματοφύλακας. Ύστερα υπάρχουν στοιχεία που επιδέχονται αλλαγές, για τα
οποία η Εκκλησία έχει την εξουσία, και ενίοτε και το καθήκον, να προσαρμόζει
στους πολιτισμούς των διαφόρων λαών.

Τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας
Το Βάπτισμα το Χρίσμα η Ευχαριστία
η Μετάνοια το Ευχέλαιο η Ιεροσύνη ο
Γάμος
Τα Μυστήρια της Εκκλησίας
είναι ο καρπός της λυτρωτικής θυσίας
του Ιησού στο Σταυρό. Το τρίπτυχο
παρουσιάζει μια εκκλησία όπου
τελούνται τα επτά Μυστήρια. Στο
κέντρο υψώνεται ως κυρίαρχος ο
Σταυρός.
Στα
πόδια
του
Εσταυρωμένου
βρίσκονται
η
Αειπάρθενος Μαρία, πονεμένη,
βασταζόμενη από τον Ευαγγελιστή
Ιωάννη και οι ευσεβείς γυναίκες. Στο
βάθος ένας ιερέας ιερουρ-γεί, υψώνει
την όστια μετά την καθαγίαση,
υποδεικνύοντας ότι η θυσία του
σταυρού πραγματοποιείται στην
ευχαριστιακή ιερουργία, υπό τα είδη
του άρτου και του οίνου.

Στην αριστερή πλευρά που
δείχνει ένα πλάγιο παρεκκλήσιο, παριστάνονται τα Μυστήρια του Βαπτίσματος, του
Χρίσματος, το οποίο χορηγείται από τον Επίσκοπο, και της
Μετανοίας. Ενώ στη δεξιά
πλευρά παρουσιάζονται τα
Μυστήρια της Ιεροσύνης, το
οποίο τελείται επίσης από τον
Επίσκοπο, του Εάμου και του
Ευχελαίου.
ΚΟΟΕΚ νΑΝ ΏΕΚ \¥ΕΥϋΕΝ, Τρίπτυχο των επτά Ιερών Μυστηρίων. Μουσείο Καλών Τεχνών, Αμβέρσα.

250. Πώς διακρίνονται τα Μυστήρια της Εκκλησίας;
Διακρίνονται σε: Μυστήρια της χριστιανικής μύησης (Βάπτι- 1210-1211
σμα, Χρίσμα και Θεία Ευχαριστία), θεραπευτικά Μυστήρια (Μετάνοια και
Ευχέλαιο), Μυστήρια στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής κοινωνίας και της
ιεραποστολής (Ιεροσύνη και Γάμος). Τα Μυστήρια αγγίζουν τις μεγάλες στιγμές
της χριστιανικής ζωής. Όλα τα Μυστήρια τείνουν προς τη Θεία Ευχαριστία
«ωσάν τον ειδικό σκοπό τους» (Άγιος Θωμάς ο Ακυνάτης).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΤΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ
251. Πώς πραγματοποιείται η χριστιανική μύηση;
Πραγματοποιείται μέσω των Μυστηρίων που θέτουν τα θεμέλια \ιη της
χριστιανικής ζωής: οι πιστοί, αναγεννημένοι στο Βάπτισμα, 1275 δυναμωμένοι
από το Χρίσμα, τρέφονται από τη Θεία Ευχαριστία.
Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
252. Ποια ονόματα λαμβάνει το πρώτο Μυστήριο της χριστιανικής
μύησης;
Πριν απ* όλα λαμβάνει το όνομα Βάπτισμα, από τον κεντρικό 1213-1210
τύπο με τον οποίο τελείται: βαπτίζω σημαίνει «βυθίζω» μέσα στο '276"1277 νερό.
Όποιος βαπτίζεται βυθίζεται στο θάνατο του Χριστού και ανασταίνεται μαζί του
ως «νέα δημιουργία» (Β' Κορ. 5, 17). Ονομάζεται επίσης «λουτρό αναγέννησης
και ανανέωσης μέσα στο Άγιο Πνεύμα» (Τίτ. 3, 5), και «φωτισμός», γιατί ο
βαπτισμένος γίνεται «τέκνο του φωτός» (Εφεσ. 5, 8).
253. Πώς προεικονίζεται το Βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη;
Στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκονται διάφορες προεικονίσεις του 1217-1222
βαπτίσματος: το νερό είναι πηγή της ζωής και του θανάτου, η κιβωτός του Νώε,
που σώζει διαμέσου του νερού, η διέλευση της Ερυθράς Θάλασσας, που
απελευθερώνει τον Ισραήλ από τη σκλαβιά της
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Αιγύπτου, το πέρασμα του Ιορδάνη, που εισάγει τον Ισραήλ στη γη της
επαγγελίας, εικόνα της αιώνιας ζωής.
254. Ποιος οδηγεί αυτές τις προεικονίσεις στην εκπλήρωση τους;
1223-1224 Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, στην αρχή της δημόσιας ζωής Του,
βαπτίζεται από τον Ιωάννη Βαπτιστή, στον Ιορδάνη, πάνω στο Σταυρό,
από την λογχισμένη πλευρά του, τρέχει αίμα και νερό, σημεία του
Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, και μετά την Ανάσταση του
εμπιστεύεται στους Αποστόλους αυτή την αποστολή: «Πηγαίνετε και κάνετε
μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντας τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος» (Μτ. 28, 19).
255.Από πότε και σε ποιους η Εκκλησία μεταδίνει το Βάπτισμα;
1226-Π28 Από την ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία μεταδίνει το Βάπτισμα
σε όποιον πιστεύει στον Ιησού Χριστό.
256.
Σε τί συνίσταται η ουσιαστική τελετή του Βαπτίσματος;
1229-1245
Η ουσιαστική τελετή αυτού του Μυστηρίου είναι η κατάδυση 1278
του υποψήφιου μέσα στο νερό ή την επίχυση νερού στην κεφαλή του,
ενόσω γίνεται επίκληση του Ονόματος του Πατέρα και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος.
257.
Ποιος μπορεί να λάβει το Βάπτισμα;
1246-1252 Μπορεί να λάβει το Βάπτισμα κάθε άνθρωπος που δεν έχει ακόμη
βαπτισθεί.
258.
Γιατί η Εκκλησία βαπτίζει τα νήπια;
1250 Γιατί, εφόσον τα νήπια γεννιούνται με την προπατορική αμαρτία, έχουν
ανάγκη να απελευθερωθούν από την εξουσία του Πονηρού και να
μεταφερθούν στη βασιλεία της ελευθερίας των παιδιών του Θεού.
259.
Τί ζητείται από όποιον πρόκειται να βαπτισθεί;
1253-1255 Από όποιον πρόκειται να βαπτισθεί ζητείται η ομολογία της πίστης,
εκφρασμένη από τον ίδιο προσωπικά στην περίπτωση του
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ενήλικου ή από τους γονείς και από την Εκκλησία στην
περίπτωση του νηπίου. Και ο νονός και η νονά, αλλά και όλη η
εκκλησιαστική κοινότητα έχουν ένα μέρος ευθύνης στην
προετοιμασία του Βαπτίσματος (κατηχουμενάτο), όπως επίσης
στην ανάπτυξη της πίστης και της χάρης του Βαπτίσματος.
260. Ποιος μπορεί να βαπτίσει;
Οι τακτικοί ιερουργοί του Βαπτίσματος είναι ο Επίσκοπος και ο 1256
Πρεσβύτερος. Στη Λατινική Εκκλησία είναι και ο Διάκονος. Σε '284
περίπτωση ανάγκης, οποιοσδήποτε μπορεί να βαπτίσει, εφόσον έχει
την πρόθεση να κάνει αυτό που κάνει η Εκκλησία. Αυτός χύνει νερό
στην κεφαλή του υποψηφίου και προφέρει τον τριαδικό τύπο του
Βαπτίσματος: «Εγώ σε βαπτίζω στο Όνομα του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος».
261. Είναι απαραίτητο το Βάπτισμα για τη σωτηρία;
Το Βάπτισμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία εκείνων στους 1257
οποίους αναγγέλθηκε το Ευαγγέλιο και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν αυτό το Μυστήριο.
262. Μπορεί κανείς να σωθεί χωρίς το Βάπτισμα;
Επειδή ο Χριστός πέθανε για τη σωτηρία όλων, μπορούν να ΙΜ8-ΙΜΙ
σωθούν ακόμη και χωρίς το Βάπτισμα όσοι πεθαίνουν εξαιτίας της Ι28Μ283
πίστης (Βάπτισμα αίματος), οι κατηχούμενοι, και επίσης όλοι όσοι υπό
την ώθηση της θείας χάρης, χωρίς να γνωρίζουν το Χριστό και την
Εκκλησία, αναζητούν ειλικρινά το Θεό και προσπαθούν να εκπληρώσουν
το θέλημα του (Βάπτισμα επιθυμίας). Όσο για τα βρέφη που πέθαναν
χωρίς το Βάπτισμα, η Εκκλησία στη λατρεία της τα εμπιστεύεται στην
ευσπλαχνία του Θεού.
263. Ποια είναι τα αποτελέσματα του Βαπτίσματος;
Το Βάπτισμα συγχωρεί την προπατορική αμαρτία, όλα τα 1262-1274
προσωπικά αμαρτήματα και τις ποινές που οφείλονται στην 1279-12ίί0
αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να συμμετέχει στην τριαδική θεϊκή ζωή
μέσω της αγιαστικής χάρης, της χάρης της δικαίωσης που ενσωματώνει
στο Χριστό και στην Εκκλησία του. Κάνει τον
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άνθρωπο να συμμετέχει στην ιεροσύνη του Χριστού και αποτελεί το θεμέλιο
της κοινωνίας του με όλους τους χριστιανούς. Χορηγεί τις θεολογικές
αρετές και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο βαπτισμένος ανήκει για
πάντα στο Χριστό. Πράγματι σημειώνεται με την ανεξίτηλη σφραγίδα
(χαρακτήρα) του Χριστού.
264.
Τί νόημα αποκτά το χριστιανικό όνομα που λαμβάνεται στο
Βάπτισμα;
2156-2159 Το όνομα είναι σπουδαίο, γιατί ο Θεός γνωρίζει τον καθένα με 2167 το
όνομα του, δηλαδή στη μοναδικότητα του. Με το Βάπτισμα, ο χριστιανός
λαμβάνει στην Εκκλησία το δικό του όνομα, κατά προτίμηση το όνομα
ενός αγίου, με τρόπο ώστε ο άγιος αυτός να προσφέρει στον βαπτισμένο
ένα πρότυπο αγιότητας και να τον βεβαιώνει για τη μεσιτεία του προς το
Θεό.
Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
265.
Ποια είναι η θέση του Χρίσματος στο θεϊκό σχέδιο της
σωτηρίας;
1285-1288 Στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες ανήγγειλαν τη μετάδοση 13,5 του
Πνεύματος του Κυρίου στον αναμενόμενο Μεσσία και σε όλο το
μεσσιανικό λαό. Όλη η ζωή και η αποστολή του Ιησού αναπτύχθηκαν σε
πλήρη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Οι Απόστολοι έλαβαν το Άγιο
Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και ανήγγειλαν «τα μεγάλα έργα του
Θεού» (Πράξ. 2, 11). Οι Απόστολοι με τη χειροθεσία τους μεταδίνουν
στους νεοβαπτισμένους το δώρο του ιδίου Αγίου Πνεύματος. Ανά τους
αιώνες η Εκκλησία συνέχισε να ζει από το Άγιο Πνεύμα και να το
μεταδίνει στα παιδιά της.
266.
Γιατί ονομάζεται Χρίσμα ή επιβεβαίωση;
1289 Ονομάζεται Χρίσμα (στις Ανατολικές Εκκλησίες: επάλειψη με το Άγιο
Μύρο) εξαιτίας του ουσιαστικού του τύπου που είναι η επάλειψη.
Ονομάζεται επιβεβαίωση, γιατί επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει τη χάρη του
Βαπτίσματος.
267.
Ποια είναι η ουσιαστική τελετή του Χρίσματος;
1290-1301
Η ουσιαστική τελετή του Χρίσματος είναι η επάλειψη με το
1318
άγιο μύρο, (έλαιο με βάλσαμο καθαγιασμένο από τον Επίσκοπο),
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που γίνεται από τον ιερουργό επιθέτοντας το χέρι του και 1320-1321
απαγγέλλοντας τις μυστηριακές λέξεις της τελετής. Στη Δύση, η
επάλειψη αυτή γίνεται στο μέτωπο του βαπτισμένου με τις λέξεις: «Λάβε
τη σφραγίδα της δωρεάς τον Αγίου Πνεύματος». Στις Ανατολικές Εκκλησίες
του βυζαντινού λειτουργικού τύπου, η επάλειψη γίνεται και σε άλλα μέρη
του σώματος και συνοδεύεται με τη φράση: «Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος
Αγίου».
268. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του Χρίσματος;
Το αποτέλεσμα του Χρίσματος είναι η ειδική επιφοίτηση του 1302-1305
Αγίου Πνεύματος, όπως έγινε κατά την Πεντηκοστή. Αυτή η '316-1317
επιφοίτηση εντυπώνει στην ψυχή ένα ανεξίτηλο χαρακτήρα και επιφέρει
μια αύξηση της χάρης του Βαπτίσματος: ριζώνει βαθύτερα στη θεϊκή
υιοθεσία, ενώνει πιο σταθερά στο Χριστό και στην Εκκλησία,
ενδυναμώνει στην ψυχή τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, δίνει μια ειδική
δύναμη για τη μαρτυρία της χριστιανικής πίστης.
269. Ποιος μπορεί να λάβει αυτό το Μυστήριο;
Μπορεί και οφείλει να το λάβει μια μόνο φορά όποιος ήδη ΒΟΟ-ΟΠ
βαπτίσθηκε, ο οποίος, για να το λάβει αποτελεσματικά, πρέπει να 1319
βρίσκεται σε κατάσταση χάρης.
270. Ποιος είναι ο ιερουργός του Χρίσματος;
Ο πρωταρχικός ιερουργός του Χρίσματος είναι ο Επίσκοπος. 1312-1314
Φανερώνεται έτσι ο σύνδεσμος του χρισμένου με την Εκκλησία στην
αποστολική της διάσταση. Όταν ο πρεσβύτερος μεταδίνει το Χρίσμα —
όπως συμβαίνει συνήθως στην Ανατολή και σε ειδικές περιπτώσεις στη
Δύση—, ο σύνδεσμος με τον Επίσκοπο και με την Εκκλησία εκφράζεται
από τον πρεσβύτερο, ο οποίος είναι χειροτονημένος από τον ίδιο τον
Επίσκοπο.
Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
271. Τί είναι η Θεία Ευχαριστία;
Είναι η ίδια η θυσία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου
Ιησού, την οποία Εκείνος σύστησε για να διαιωνίσει μέσα στους

1322-1323
1409
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αιώνες, μέχρις ότου έρθει, τη θυσία του Σταυρού, εμπιστευόμενος έτσι
στην Εκκλησία του την ανάμνηση του Θανάτου και της Ανάστασης του.
Είναι το σημείο της ενότητας, ο σύνδεσμος της αγάπης, το πασχαλινό
συμπόσιο κατά το οποίο λαβαίνουμε το Χριστό, η ψυχή γεμίζει από χάρη
και δίνεται ο αρραβώνας της αιώνιας ζωής.

Τα συνηθέστερα ονόματα είναι: Θεία Ευχαριστία, Θεία Λειτουργία,
Δείπνο του Κυρίου, Τεμαχισμός του Άρτου, τέλεση της Ευχαριστίας, Ανάμνηση του Πάθους, του Θανάτου και της Ανάστασης
του Κυρίου, Ιερή Θυσία, Ιερή και Θεία Λειτουργία, Ιερά Μυστήρια,
Πανάχραντο Μυστήριο της Αγίας Τράπεζας, Αγία Κοινωνία.

272.
Πότε ο Ιησούς Χριστός σύστησε τη Θεία Ευχαριστία;
1323
Τη σύστησε τη Μεγάλη Πέμπτη, «τη νύκτα κατά την οποία
1337-1340 παρα5όθηκε» (Α'Κορ. 11,23), ενώ τελούσε με τους Αποστόλους του
το Μυστικό Δείπνο.

276. Πώς τοποθετείται η Θεία Ευχαριστία στο θεϊκό σχέδιο της
σωτηρίας;

273.
Πώς τη σύστησε;
ΐ337-ΐ34ο
Αφού συνάθροισε τους Αποστόλους του στο Υπερώο, ο Ιησούς
1365,1406πήρεστα χ£ρΐα του τον αρτθ; τον έκοψε και τον έδωσε σ' αυτούς
λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε όλοι: αυτό είναι το Σώμα μου, που
προσφέρεται για σας». Έπειτα πήρε στα χέρια του το ποτήριο του οίνου
και τους είπε: «Λάβετε και πιείτε όλοι: αυτό είναι το ποτήριο του Αίματος
μου, για τη νέα και αιώνια διαθήκη, που χύθηκε για σας και για όλους, για
την άφεση των αμαρτιών. Αυτό να κάνετε στην ανάμνηση μου».
274.
Τί αντιπροσωπεύει η Θεία Ευχαριστία στη ζωή της
Εκκλησίας;
1324-1327 Είναι η πηγή και το αποκορύφωμα όλης της χριστιανικής ζωής. 1407
Στη Θεία Ευχαριστία αγγίζουν την κορύφωση τους η αγιαστική δράση
του Θεού προς εμάς και η δική μας λατρεία προς Εκείνον. Αυτή περικλείει
όλο το πνευματικό καλό της Εκκλησίας: τον ίδιο το Χριστό, το Πάσχα
μας. Η κοινωνία της θεϊκής ζωής και η ενότητα του Λαού του Θεού
εκφράζονται και παράγονται στη Θεία Ευχαριστία. Διαμέσου της
ευχαριστιακής ιερουργίας ενωνόμαστε ήδη στη Θεία Λατρεία του
Ουρανού και προγευόμαστε τη ζωή την αιώνια.
275.
Πώς ονομάζεται το Μυστήριο αυτό;
1328-Β32
Ο ανεξερεύνητος πλούτος αυτού του Μυστηρίου εκφράζεται με
διάφορα ονόματα, τα οποία υπενθυμίζουν τις ιδιαίτερες όψεις του.

Στην Παλαιά Διαθήκη η Ευχαριστία προαναγγέλθηκε προπάντων με το
ετήσιο πασχαλινό δείπνο, που τελούσαν κάθε χρόνο οι 1333-1344 Εβραίοι με
άζυμο άρτο, σε ανάμνηση της αναπάντεχης και απελευθερωτικής
αναχώρησης από την Αίγυπτο. Ο Ιησούς την αναγγέλλει στη διδασκαλία
του και τη συστήνει τελώντας με τους Αποστόλους του το Μυστικό
Δείπνο, κατά τη διάρκεια ενός πασχαλινού συμποσίου. Η Εκκλησία,
πιστή στην εντολή του Κυρίου: «Αυτό να κάνετε στην ανάμνηση μου»
(Α'Κορ. 11, 24), τελεί πάντοτε τη Θεία Ευχαριστία, προπάντων την
Κυριακή, ημέρα της Ανάστασης του Ιησού.
277. Πώς εκτυλίσσεται η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας;
Εκτυλίσσεται σε δυο μεγάλα μέρη, που αποτελούν μια μόνη πράξη
της Θείας Λατρείας: την Ακολουθία του Λόγου, η οποία „08Π55
περιλαμβάνει την αναγγελία και την ακρόαση του Λόγου του Θεού, και
την Ευχαριστιακή Ακολουθία, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά του
άρτου και του οίνου, την ευχαριστιακή ευχή ή αναφορά, που εμπεριέχει
τις λέξεις της καθαγίασης, και τη θεία κοινωνία.
278. Ποιος είναι ο λειτουργός της τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας;
Είναι ο Ιερέας (Επίσκοπος ή πρεσβύτερος), έγκυρα χειροτονημένος, ο
οποίος ενεργεί στο πρόσωπο του Χριστού ως Κεφαλής και ΐ4ΐι στο όνομα
της Εκκλησίας.
279. Ποια είναι τα ουσιαστικά και απαραίτητα στοιχεία για να
τελεσθεί η Θεία Ευχαριστία;
Είναι ο άρτος από σιτάρι και ο οίνος από σταφύλι.
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280.
Με ποια έννοια η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση της θυσίας
του Χριστού;
1362-1367 Η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση με την έννοια ότι καθιστά παρούσα
και επίκαιρη τη θυσία, την οποία ο Χριστός πρόσφερε μια για πάντα στον
Πατέρα του, πάνω στο Σταυρό, υπέρ της ανθρωπότητας. Ο Ουσιαστικός
χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας φανερώνεται στα ίδια τα λόγια της
σύστασης της: «Αυτό είναι το Σώμα μου, που δόθηκε για σας», και «Αυτό
το Ποτήριο είναι η Νέα Διαθήκη, που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το
οποίο χύνεται για σας» (Λκ. 22,19-20). Η θυσία του Σταυρού και η θυσία
της Θείας Ευχαριστίας είναι μια και μοναδική θυσία. Το θύμα που
προσφέρεται και Αυτός που το προσφέρει είναι ταυτόσημοι, διαφορετικός
είναι μόνον ο τρόπος της προσφοράς: αιματηρός επάνω στο Σταυρό,
αναίμακτος στη Θεία Ευχαριστία.
281.
Με ποιο τρόπο η Εκκλησία συμμετέχει στην ευχαριστιακή
θυσία;
1368-1372 Στη Θεία Ευχαριστία, η θυσία του Χριστού γίνεται επίσης η 1414 θυσία
των μελών του Σώματος του. Η ζωή των πιστών, η δοξολογία τους, η
δυστυχία τους, η προσευχή τους, η εργασία τους ενώνονται με αυτές του
Χριστού. Ως θυσία, η Θεία Ευχαριστία προσφέρεται επίσης για όλους τους
πιστούς, ζώντες και νεκρούς, ως επανόρθωση των αμαρτιών όλων των
ανθρώπων και για να επιτευχθούν από το Θεό πνευματικά και υλικά
ευεργετήματα. Ακόμη και η Εκκλησία του ουρανού είναι ενωμένη στην
προσφορά του Χριστού.
282.
Πώς είναι παρών ο Ιησούς στη Θεία Ευχαριστία;
1373-Β75 ο Ιησούς Χριστός είναι παρών στη Θεία Ευχαριστία με τρόπο μοναδικό
και ασύγκριτο. Πράγματι, είναι παρών με τρόπο αληθινό, πραγματικό,
ουσιαστικό: με το Σώμα του και το Αίμα του, με την Ψυχή του και τη
Θεότητα του. Επομένως στη Θεία Ευχαριστία είναι παρών με τρόπο
μυστηριακό, δηλαδή υπό τα ευχαριστιακά είδη του άρτου και του οίνου,
όλος ο Χριστός: Θεός και άνθρωπος.
283.
Τί σημαίνει «μετουσίωση»;
1376-Β77
Μετουσίωση σημαίνει τη μετατροπή όλης της ουσίας του άρτου 1413
στην ουσία του Σώματος του Χριστού, και όλης της ουσίας του
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οίνου στην ουσία του Αίματος του. Αυτή η μετατροπή
πραγματοποιείται κατά την ευχαριστιακή ευχή, διαμέσου της
αποτελεσματικότητας του λόγου του Χριστού και της δράσης του
Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, τα αισθητά χαρακτηριστικά του άρτου
και του οίνου, δηλαδή τα «ευχαριστιακά είδη», μένουν αναλλοίωτα.
284. Ο τεμαχισμός του άρτου διαμελεί το Χριστό;
Ο τεμαχισμός του άρτου δεν διαμελεί το Χριστό: Αυτός είναι 1377
παρών όλος και ακέραιος σε κάθε ευχαριστιακό είδος και σε κάθε μέρος
αυτού του είδους.
285. Μέχρι πότε συνεχίζεται η ευχαριστιακή παρουσία του
Χριστού;
Η ευχαριστιακή παρουσία του Χριστού συνεχίζεται έως ότου 1377
υπάρχουν τα ευχαριστιακά είδη.
286. Τί είδους λατρείας οφείλεται στο Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας;
Οφείλεται η λατρεία της προσκύνησης, που αποδίνεται μόνο ΐ3ΤΜ*ι
στο Θεό, τόσο κατά την ευχαριστιακή ιερουργία όσο και έξω απ' 1418
αυτήν. Πράγματι, η Εκκλησία διατηρεί με μέγιστη επιμέλεια τον
καθαγιασμένο Άρτο, τον μεταφέρει στους ασθενείς και στα πρόσωπα που
δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, τον παρουσιάζει στην
επίσημη προσκύνηση των πιστών, τον μεταφέρει σε περιφορά και
προσκαλεί τους πιστούς στην τακτική επίσκεψη και προσκύνηση του
Πανάχραντου Μυστηρίου που φυλάγεται στο αρτοφόριο.
287. Γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το πασχαλινό συμπόσιο;
Η Θεία Ευχαριστία είναι το πασχαλινό συμπόσιο, επειδή ο Β82-1384
Χριστός, πραγματοποιώντας μυστηριακά το Πάσχα του, μας 1391"1396
δωρίζει το Σώμα του και το Αίμα του, προσφέροντας τα ως τροφή και ως
πόση, και μας ενώνει μαζί του και μεταξύ μας στη θυσία του.
288. Τί σημαίνει Αγία Τράπεζα;
Η Αγία Τράπεζα είναι σύμβολο του ίδιου του Χριστού, ο οποίος 1383
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1410 είναι παρών ως Ουσιαστικό θύμα (Αγία Τράπεζα = θυσία του Σταυρού), και ως
ουράνια τροφή που δωρίζεται σε μας (Αγία Τράπεζα = ευχαριστιακή τράπεζα).
289.
Πότε η Εκκλησία επιβάλλει ως καθήκον στους πιστούς να
συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία;
1389
Η Εκκλησία επιβάλλει ως καθήκον στους πιστούς να συμμετέ-1417 χουν
στη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές
υποχρεωτικού εκκλησιασμού, και τους προτρέπει να συμμετέχουν
επίσης και τις άλλες ημέρες.
290.

Πότε πρέπει να γίνεται η Θεία Μετάληψη;

κ» Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς, που συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, να
προσέρχονται με τις απαιτούμενες διαθέσεις και στη Θεία Κοινωνία. Επιβάλλει
ως υποχρεωτική αυτή την προσέλευση τουλάχιστον κατά το Πάσχα.
291.
1415

1385-1389
Για να λάβουμε τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να είμαστε
πλήρως ενσωματωμένοι στην Καθολική Εκκλησία και να
βρισκόμαστε σε κατάσταση χάρης, δηλαδή χωρίς θανάσιμη
αμαρτία στη συνείδηση μας. Όποιος συνειδητοποιεί ότι έπραξε
μια βαριά αμαρτία οφείλει να λάβει το Μυστήριο της Συμφιλίω
σης πριν προσέλθει στη Θεία Κοινωνία. Είναι επίσης σημαντικό
το πνεύμα της αυτοσυγκέντρωσης και της προσευχής, η τήρηση
της νηστείας όπως καθορίζεται από την Εκκλησία και η ευπρέπεια
του σώματος (κινήσεις, ενδύματα), ως σημείο σεβασμού προς το
Χριστό.
292.

1416

Τί απαιτείται για να λάβουμε τη Θεία Κοινωνία;

Ποιοι είναι οι καρποί της Θείας Κοινωνίας;

ΐ39ΐ-ΐ397
Η Θεία Κοινωνία αυξάνει την ένωση μας με το Χριστό και με
την Εκκλησία του, διατηρεί και ανανεώνει τη ζωή της χάρης που
λάβαμε στο Βάπτισμα και στο Χρίσμα και μας κάνει να αυξάνουμε
στην αγάπη προς τον πλησίον. Δυναμώνοντας μας στην αγάπη,
σβήνει τα συγγνωστά αμαρτήματα και μας προφυλάσσει μελλοντι
κά από τα θανάσιμα αμαρτήματα.
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293. Πότε είναι δυνατό να χορηγηθεί η Θεία Κοινωνία στους
άλλους χριστιανούς;
Οι καθολικοί λειτουργοί χορηγούν θεμιτά τη Θεία Κοινωνία ΟΜ-ΜΟΙ στα
μέλη των Ανατολικών Εκκλησιών που δεν βρίσκονται σε πλήρη εκκλησιαστική
κοινωνία με την Καθολική Εκκλησία, όταν αυτοί το ζητούν αυθόρμητα και έχουν
καλές διαθέσεις.
Για τα μέλη των άλλων Εκκλησιαστικών Κοινοτήτων, οι καθολικοί
λειτουργοί χορηγούν θεμιτά τη Θεία Κοινωνία στους πιστούς οι οποίοι
για σοβαρή αιτία το ζητούν αυθόρμητα, έχουν καλές διαθέσεις και
δηλώνουν την καθολική πίστη σχετικά με αυτό το Μυστήριο.
294. Γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι «εγγύηση της αιώνιας δόξας»;
Γιατί η Θεία Ευχαριστία μας γεμίζει με κάθε χάρη και ευλογία ΗΜ-Η» του
Ουρανού, μας δυναμώνει για την προσκυνηματική πορεία μας σ' αυτή τη ζωή και
μας κάνει να ποθούμε την αιώνια ζωή, ενώνοντας μας από τώρα με το Χριστό,
που ανέβηκε στα δεξιά του Πατέρα, με την επουράνια Εκκλησία, με την μακάρια
Αειπάρθενο Μαρία και όλους τους Αγίους.
Στη Θεία Ευχαριστία τεμαχίζουμε «το μοναδικό άρτο, που είναι φάρμακο
αιωνιότητας, αντίδοτο για να μην πεθάνουμε, αλλά για να ζούμε με τον Ιησού
Χριστό, για πάντα» (Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
295. Γιατί ο Χριστός σύστησε τα Μυστήρια της Μετανοίας και του
Ευχελαίου;
Ο Χριστός, ιατρός της ψυχής και του σώματος, τα σύστησε διότι ΜΚΗΟΜ η
νέα ζωή, που Εκείνος μας έδωσε στα Μυστήρια της χριστιανικής '426 μύησης,
μπορεί να εξασθενήσει, ακόμη και να χαθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Γι' αυτό ο
Χριστός θέλησε η Εκκλησία να συνεχίσει το έργο του της θεραπείας και της
σωτηρίας διαμέσου των δυο αυτών Μυστηρίων.
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Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
296.

Πώς ονομάζεται το Μυστήριο αυτό;

1422-1424 Αυτό ονομάζεται Μυστήριο της Μετάνοιας, της Συμφιλίωσης, της
Συγνώμης, της Εξομολόγησης, της Μεταστροφής.

1484
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301. Με ποιες μορφές εκφράζεται η μετάνοια στη χριστιανική ζωή;
Η μετάνοια εκφράζεται με μορφές πολύ διαφορετικές, ιδιαίτερα 1434-1439
με τη νηστεία, την προσευχή, την ελεημοσύνη. Αυτές και πολλές άλλες
μορφές μετάνοιας μπορούν να ασκηθούν στην καθημερινή ζωή του
χριστιανού, ιδιαίτερα κατά την Τεσσαρακοστή και κατά την ημέρα της
μετανοίας που είναι η Παρασκευή.

297.
Γιατί υπάρχει ένα Μυστήριο της Συμφιλίωσης μετά το
Βάπτισμα;

302. Ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία του Ιερού Μυστηρίου της
Συμφιλίωσης;

1425-1426
Εφόσον η νέα ζωή της χάρης, που λάβαμε στο Βάπτισμα, δεν
διέλυσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, ούτε την τάση προς
την αμαρτία (δηλαδή την κακή επιθυμία), ο Χριστός σύστησε αυτό
το Μυστήριο για τη μεταστροφή των βαπτισμένων, που απομα
κρύνθηκαν από Αυτόν με την αμαρτία.

Είναι δυο: οι πράξεις που κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος μετά- 1440-1449
στρέφεται κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος και η άφεση που
δίνεται από τον ιερέα, ο οποίος στο Όνομα του Χριστού δίνει συγχώρηση
και καθορίζει τον τρόπο της επανόρθωσης.

298.
Πότε συστήθηκε το Μυστήριο αυτό;
1485 Ο αναστημένος Χριστός σύστησε αυτό το Μυστήριο, όταν το
βράδυ του Πάσχα παρουσιάσθηκε στους Αποστόλους του και τους
είπε: «Λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Σε όποιον θα συγχωρέσετε τα
αμαρτήματα, θα συγχωρηθούν, και σε όποιον δεν τα συγχωρέσετε,
δεν θα συγχωρηθούν» (Ιω.20, 22-23).
299.
Οι βαπτισμένοι έχουν ανάγκη να μεταστραφούν;
1427-1429 Το κάλεσμα του Χριστού στη μεταστροφή αντηχεί αδιάκοπα στη ζωή
των βαπτισμένων. Η μεταστροφή είναι μια ακατάπαυστη δέσμευση για
όλη την Εκκλησία, η οποία είναι Αγία, αλλά περιλαμβάνει στους κόλπους
της τους αμαρτωλούς.
300.
Τί είναι η εσωτερική μετάνοια;
1430-1433 Είναι ο δυναμισμός της «συντριμμένης καρδιάς» (Ψαλμ. 51,19), 1490 η
οποία υποκινείται από τη θεία χάρη να ανταποκριθεί στην εύστίλαχνη
αγάπη του Θεού. Περιλαμβάνει τον πόνο και την αποστροφή για τα
αμαρτήματα που διαπράχθηκαν, τη σταθερή απόφαση του ανθρώπου να
μην αμαρτήσει πια στο μέλλον και την εμπιστοσύνη στη βοήθεια του
Θεού. Τρέφεται από την ελπίδα στη θεϊκή ευσπλαχνία.

303. Ποιες είναι οι πράξεις του μετανοούντα;
Οι πράξεις αυτές είναι: μια επιμελής εξέταση της συνείδησης, η ΐ45ο-ΐ46ο
συντριβή (ή μετάνοια), η οποία είναι τέλεια όταν προκαλείται από 1487-1492 την
αγάπη προς το Θεό, ή ατελής αν βασίζεται σε άλλα αίτια, κι η οποία
περιλαμβάνει επίσης την πρόθεση του μετανοούντα να μην αμαρτήσει
ξανά, η εξομολόγηση, η οποία συνίσταται για τον μετανοούντα στην
ομολογία των αμαρτημάτων του στον ιερέα, η επανόρθωση, δηλαδή η
εκπλήρωση ορισμένων πράξεων μετανοίας, τις οποίες επιβάλλει ο
εξομολόγος στον μετανοούντα, για να επανορθώσει τη ζημιά που
προκάλεσε η αμαρτία.
304. Ποια αμαρτήματα πρέπει να εξομολογούνται;
Πρέπει να εξομολογούνται όλα τα βαριά αμαρτήματα που δεν 1456
έχουν ακόμη εξομολογηθεί, και τα οποία ενθυμεΐται ο εξομολο-γούμενος
μετά από επιμελή εξέταση της συνείδησης του. Η εξομολόγηση των
βαριών αμαρτημάτων είναι ο μοναδικός τακτικός τρόπος για να
επιτευχθεί η άφεση.
305. Πότε υπάρχει υποχρέωση να εξομολογηθούμε τα βαριά
αμαρτήματα;
Κάθε πιστός, όταν φθάσει στην ηλικία της διακρίσεως, έχει την 1457
υποχρέωση να εξομολογηθεί τα βαριά του αμαρτήματα τουλά-

112

Μέρος Δεύτερο, Τμήμα Δεύτερο, Κεφάλαιο Δεύτερο

χιστον μια φορά το χρόνο, και οπωσδήποτε πριν να λάβει τη Θεία
Κοινωνία
306.
Γιατί τα συγγνωστά αμαρτήματα μπορούν και αυτά να είναι
αντικείμενο της μυστηριακής εξομολόγησης;
1458 Η εξομολόγηση των συγγνωστών αμαρτημάτων συνιστάται ολόθερμα
από την Εκκλησία, έστω και αν δεν είναι απολύτως απαραίτητη, γιατί μας
βοηθά να διαμορφώνουμε μια ορθή συνείδηση και να αγωνιζόμαστε κατά
των κακών μας τάσεων, για να αφεθούμε να θεραπευθούμε από τον Χριστό
και για να προοδεύσουμε στη ζωή του Αγίου Πνεύματος.
307.
Ποιος είναι ο ιερουργός αυτού του Μυστηρίου;
Η61-1466 Ο Χριστός εμπιστεύθηκε τη διακονία της συμφιλίωσης στους 1495
Αποστόλους του, στους διαδόχους τους τους Επισκόπους και στους
συνεργάτες τους τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι γι' αυτό γίνονται όργανα
της ευσπλαχνίας και της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτοί ασκούν την
εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες, στο όνομα του Πατρός και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος.
308.
Σε ποιον επιφυλάσσεται η άφεση ορισμένων αμαρτημάτων;
1463 Η άφεση ορισμένων αμαρτημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα (όπως εκείνων
που τιμωρούνται με αφορισμό) επιφυλάσσεται στην Αποστολική Έδρα ή
στον Επίσκοπο του τόπου ή στους πρεσβυτέρους που αυτοί έχουν
εξουσιοδοτηθεί, αν και κάθε ιερέας μπορεί να δώσει συγχώρηση από
οιαδήποτε αμαρτία και αφορισμό σε όποιον βρίσκεται σε κίνδυνο
θανάτου.
309.
Ο Εξομολόγος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το μυστικό;
1467 Δεδομένης της λεπτότητας και του μεγαλείου αυτού του
λειτουργήματος και του σεβασμού που οφείλεται στα πρόσωπα, κάθε
Εξομολόγος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία εξαίρεση, και με πολύ
αυστηρές ποινές, να τηρήσει τη μυστηριακή σφραγίδα, δηλαδή το
απόλυτο μυστικό σχετικά με τις αμαρτίες που έμαθε στην εξομολόγηση.
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310. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του Μυστηρίου;
Τα αποτελέσματα του Μυστηρίου της Μετανοίας είναι: η 1468-1470
συμφιλίωση με το Θεό και επομένως η άφεση των αμαρτιών, η 14%
συμφιλίωση με την Εκκλησία, η επανάκτηση, αν χάθηκε, της κατάστασης
της θείας χάρης, η συγχώρηση της αιώνιας ποινής, την οποία αξιομισθούν
τα θανάσιμα αμαρτήματα, και, τουλάχιστον εν μέρει, των πρόσκαιρων
ποινών, που είναι συνέπειες της αμαρτίας, η ειρήνη και η γαλήνη της
συνείδησης και η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος, η αύξηση των
πνευματικών δυνάμεων για τον χριστιανικό αγώνα.
311. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τελεσθεί αυτό το
Μυστήριο με τη γενική εξομολόγηση και τη συλλογική άφεση;
Σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης (όπως επίκειται κίνδυνος ΐ48ο-ΐ484
θανάτου), μπορεί να προσφύγει ο λειτουργός στην κοινοτική τέλεση της
Συμφιλίωσης με τη γενική εξομολόγηση και τη συλλογική άφεση,
σεβόμενος τους κανόνες της Εκκλησίας και με την πρόθεση να
εξομολογηθούν ατομικά τα βαριά αμαρτήματα στον απαιτούμενο καιρό.
312. Τί είναι τα λυσίποινα;
Τα λυσίποινα είναι η άφεση ενώπιον του Θεού της πρόσκαιρης 1471-1479
ποινής την οποία αξιομίσθησαν τα αμαρτήματα, που έχουν ήδη 1498
συγχωρηθεί ως προς την ενοχή, άφεση την οποία ο πιστός αποκτά υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, για τον εαυτόν του ή για τους κεκοιμημένους,
διαμέσου της διακονίας της Εκκλησίας, η οποία, ως ταμειούχος της
λύτρωσης, διανέμει τους θησαυρούς των αξιομισθιών του Χριστού και
των Αγίων.
Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
313. Πώς βιώνεται η ασθένεια στην Παλαιά Διαθήκη;
Στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος κατά την ασθένεια δοκιμάζει 1499-1502
τα όρια του, και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται ότι η ασθένεια, με τρόπο
μυστηριώδη, συνδέεται με την αμαρτία. Οι προφήτες
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διέβλεψαν ότι η ασθένεια μπορούσε να έχει και λυτρωτική αξία για τα
αμαρτήματα του ασθενή ή κάποιου άλλου. Έτσι βιωνόταν η ασθένεια
ενώπιον του Θεού, από τον οποίο ο άνθρωπος ικέτευε τη θεραπεία.
314.
Ποιο νόημα έχει η συμπόνια του Ιησού για τους ασθενείς;
1503-1505 Η συμπόνια του Ιησού για τους ασθενείς και οι πολυάριθμες θεραπείες
των ασθενών είναι καθαρή ένδειξη ότι μαζί του ήρθε η Βασιλεία του
Θεού και επομένως ήρθε η νίκη κατά της αμαρτίας, κατά του πόνου και
κατά του θανάτου. Με το πάθος του και το θάνατο του, ο Ιησούς δίνει
νέο νόημα στον πόνο, ο οποίος, όταν ενώνεται στο δικό του πόνο, μπορεί
να γίνει μέσο εξαγνισμού και σωτηρίας για μας και για τους άλλους.
315.
Ποια είναι η συμπεριφορά της Εκκλησίας προς τους ασθενείς;
1506-1513 Η Εκκλησία, έχοντας λάβει από τον Κύριο την εντολή να
1526-1527 θεραπεύει τους ασθενείς, δεσμεύεται να την εκπληρώσει με τις
φροντίδες της για τους αρρώστους, συνοδευόμενες από προσευχές και
ικεσίες. Η Εκκλησία κατέχει, προπάντων, ένα ειδικό Μυστήριο για τους
ασθενείς, συστημένο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, επιβεβαιωμένο από
τον Άγιο Ιάκωβο: «Όποιος είναι ασθενής, ας προσκαλέσει τους
πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και αυτοί ας προσευχηθούν γι' αυτόν, αφού
τον επαλείψουν με έλαιο στο όνομα του Κυρίου» (Ιακ. 5, 14-15).
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318. Πώς τελείται το Μυστήριο αυτό;
Η τέλεση αυτού του Μυστηρίου συνίσταται ουσιαστικά στην 1517-1519
Επάλειψη με το έλαιο, ευλογημένο κατά το δυνατόν από τον 153'
Επίσκοπο, στο μέτωπο και στα χέρια του αρρώστου (κατά τον ρωμαϊκό
λειτουργικό τύπο), ή και σε άλλα μέρη του σώματος στους άλλους
λειτουργικούς τύπους), συνοδευόμενη από την προσευχή του ιερέα, ο οποίος
ικετεύει για την ειδική χάρη αυτού του Μυστηρίου.
319. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του Μυστηρίου;
Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη χάρη, η οποία ενώνει πιο βαθιά τον 1520-1523
ασθενή με το Πάθος του Χριστού, για το δικό του καλό και για το 1532
καλό όλης της Εκκλησίας, προσφέροντας του παρηγοριά, ειρήνη,
κουράγιο ακόμη και την άφεση των αμαρτιών, αν ο ασθενής δεν μπόρεσε
να εξομολογηθεί. Το Μυστήριο αυτό επιτρέπει ενίοτε, αν το θέλει ο Θεός,
και την επανάκτηση της φυσικής υγείας. Σε κάθε περίπτωση, το Ευχέλαιο
προετοιμάζει τον άρρωστο για το πέρασμα στον Οίκο του Πατέρα.
320. Ποιο είναι το τελευταίο μυστηριακό εφόδιο του χριστιανού;
Είναι η Θεία Ευχαριστία η οποία λαμβάνεται από όσους 1524-1525
βρίσκονται στο τέλος της επίγειας ζωής και ετοιμάζονται για το πέρασμα
τους στην αιωνιότητα. Όταν λαμβάνεται κατά τη στιγμή του περάσματος
από τον κόσμο αυτό προς τον Πατέρα, η Μετάληψη στο Σώμα και στο
Αίμα του Χριστού, που πέθανε και αναστήθηκε, είναι σπόρος ζωής
αιώνιας και δύναμη ανάστασης.

316.
Ποιος μπορεί να λάβει το Μυστήριο του Ευχελαίου;
υΐ4-ΐ5ΐ5 Μπορεί να το λάβει ο πιστός, ο οποίος αρχίζει να βρίσκεται σε
1528-1529 κ{ν5υνο θανάτου λόγω ασθένειας ή γήρατος. Ο ίδιος πιστός μπορεί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
να το λάβει και άλλες φορές, όταν διαπιστώνεται επιδείνωση της
ασθένειας, ή επίσης όταν επέρχεται μια άλλη βαριά ασθένεια. Η τέλεση
αυτού του Μυστηρίου πρέπει κατά το δυνατό να προηγείται από ΤΑ
τηνΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΑΗΣ
ατομική εξομολόγηση του αρρώστου.
317.
Ποιος χορηγεί το Μυστήριο αυτό;
ΐ5ΐ6
Μπορεί να χορηγηθεί μόνο από τους ιερείς (Επισκόπους και 1530
πρεσβυτέρους).

321. Ποια είναι τα Ιερά Μυστήρια στην υπηρεσία της κοινωνίας
και της αποστολής;
Δυο Μυστήρια, η Ιεροσύνη και ο Γάμος, χορηγούν μια ειδική 1533-1535
χάρη για μια ιδιαίτερη αποστολή μέσα στην Εκκλησία, στην υπηρεσία της
εποικοδόμησης του Λαού του Θεού. Αυτά συμβάλ-
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λουν ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική κοινωνία και στη σωτηρία των
άλλων.

(Επίσκοπος), την ιεροσύνη (Πρεσβύτερος) και τη διακονία
(Διάκονος).

Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ

326. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της επισκοπικής Χειροτονίας;
Η επισκοπική Χειροτονία χορηγεί την πληρότητα του Μύστη- 1557-1558
ρίου της Ιεροσύνης, κάνει τον Επίσκοπο νόμιμο διάδοχο των Ι594
Αποστόλων, τον ενσωματώνει στο Σύλλογο των Επισκόπων,
συμμεριζόμενος μαζί με τον Πάπα και τους άλλους Αποστόλους τη
μέριμνα για όλες τις Εκκλησίες, και του παραδίνει τα λειτουργήματα να
διδάσκει, να εξαγιάζει και να κυβερνά.

322.

Τί είναι το Μυστήριο της Ιεροσύνης;

15.% Είναι το Μυστήριο χάρη στο οποίο, η αποστολή την οποία ο
Χριστός εμπιστεύθηκε στους Αποστόλους Του, συνεχίζει να ασκείται
μέσα στην Εκκλησία, μέχρι το τέλος του κόσμου.
323.
Γιατί το Μυστήριο αποδίνεται σε πολλές γλώσσες ως «Τάξη»;
1538 Η λατινική λέξη «οιτίο» (που ελληνικά σημαίνει «τάξη»), δηλώνει
ένα εκκλησιαστικό σώμα, στο οποίο ενσωματώνεται κανείς με μια
ειδική αφιέρωση (χειροτονία), η οποία, χάρη ενός ιδιαίτερου δώρου του
Αγίου Πνεύματος, επιτρέπει στον χειροτονημένο να ασκεί μια ιερή
εξουσία, στο όνομα και με το κύρος του Χριστού, στην υπηρεσία του
Λαού του Θεού.
324.
Πώς τοποθετείται το Μυστήριο της Ιεροσύνης μέσα στο θεϊκό
σχέδιο της σωτηρίας;
1591

1546 Στην Παλαιά Διαθήκη το Μυστήριο αυτό προεικονίζεται με
την υπηρεσία των Λευιτών, όπως επίσης με την ιεροσύνη του Ααρών
και την καθιέρωση των «εβδομήκοντα πρεσβυτέρων» (Αρ. 11,25). Οι
προεικονίσεις αυτές βρίσκουν την εκπλήρωση τους στον Ιησού Χριστό,
ο οποίος, με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό, είναι ο «μοναδικός (....)
μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων» (Α' Τιμ. 2, 5), ο «μέγας Αρχιερέας
κατά την τάξη του Μελχισεδέκ» (Εβρ. 5,10). Η μοναδική ιεροσύνη του
Χριστού καθίσταται παρούσα (δηλαδή διαιωνίζεται μέσα στο χρόνο)
από τη διακονηματική ιεροσύνη.
«Μόνος ο Χριστός είναι ο αληθινός ιερέας, οι άλλοι είναι οι
λειτουργοί του» (Άγιος Θωμάς Ακυνάτης)
325.
Από πόσους βαθμούς αποτελείται το Μυστήριο της Ιεροσύνης;
1554
Αποτελείται από τρεις βαθμούς, οι οποίοι είναι αναντικατάστα1593
τοι για την οργανική δομή της Εκκλησίας: την αρχιεροσύνη

327. Ποιο είναι το λειτούργημα του Επισκόπου στην τοπική
Εκκλησία που του έχει ανατεθεί;
Ο Επίσκοπος, στον οποίο ανατίθεται μια τοπική Εκκλησία, ικο-ιαι
είναι η ορατή αρχή και το θεμέλιο της ενότητας αυτής της Εκκλησίας,
έναντι της οποίας εκπληρώνει, ως αντιπρόσωπος του Χριστού, το
ποιμαντικό λειτούργημα, υποβοηθούμενος από τους πρεσβυτέρους του και
τους διακόνους του.
328. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ιερατικής Χειροτονίας;
Το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος χαράζει στον πρεσβύτερο ένα ΐ5*2-ΐ567
ανεξίτηλο πνευματικό χαρακτήρα, τον καθομοιώνει με το Χριστό 1595
ιερέα και τον καθιστά ικανό να ενεργεί στο Όνομα του Χριστού ως
Κεφαλής. Γενόμενος συνεργάτης της Τάξης των Επισκόπων,
καθιερώνεται για να κηρύττει το Ευαγγέλιο, για να τελεί τη Θεία Λατρεία,
προπάντων τη Θεία Ευχαριστία, από την οποία αντλεί δύναμη το
λειτούργημα του, και για να είναι ο Ποιμένας των πιστών.
329. Πώς ο πρεσβύτερος ασκεί το λειτούργημα του;
Αν και είναι χειροτονημένος για μια παγκόσμια αποστολή, ο 1568
πρεσβύτερος ασκεί τη αποστολή αυτή σε μια τοπική Εκκλησία, σε
μυστηριακή αδελφοσύνη με τους άλλους πρεσβυτέρους, οι οποίοι
σχηματίζουν το «πρεσβυτέριο», και οι οποίοι, σε κοινωνία με τον
Επίσκοπο και σε εξάρτηση από εκείνον, φέρουν την ευθύνη της
τοπικής Εκκλησίας.
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Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διακονικής χειροτονίας;
ΐ569-ΐ57ΐ
Ο διάκονος, καθομοιούμενος με το Χριστό υπηρέτη όλων,
15% χειροτονείται για την υπηρεσία της Εκκλησίας, την οποία ασκεί
υπό την εξουσία του Επισκόπου του, σε σχέση με τη διακονία του

Λόγου, της Θείας Λατρείας, της ποιμαντικής καθοδήγησης και της
αγάπης.
331.
Πώς τελείται το Μυστήριο της Ιεροσύνης;
1572-1574
Για τον καθένα από τους τρεις βαθμούς, το Μυστήριο της
1597
Ιεροσύνης μεταδίνεται με την επίθεση των χεριών στην κεφαλή του
χειροτονούμενου εκ μέρους του Επισκόπου, ο οποίος λέγει την
' επίσημη ευχή της καθιέρωσης. Με την ευχή αυτή ο Επίσκοπος επικαλείται από το
Θεό για τον χειροτονούμενο την ιδιαίτερη επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και
των δώρων του, εν όψει του λειτουργήματος του.
332.
Ποιος μπορεί να χορηγήσει αυτό το Μυστήριο;
1575-1576
Ανήκει στους Επισκόπους-που είναι έγκυρα χειροτονημένοι, ως 1600
διάδοχοι των Αποστόλων, να χορηγούν τους τρεις βαθμούς του Ιερού Μυστηρίου
της Ιεροσύνης.

1598

1599

333.
Ποιος μπορεί να λάβει αυτό το Μυστήριο;
1577-1578
Μπορεί να το λάβει έγκυρα μονάχα ο βαπτισμένος του ανδρικού
φύλου: η Εκκλησία αναγνωρίζει τον εαυτό της δεσμευμένο από αυτή
την επιλογή που έγινε από τον ίδιο τον Κύριο. Κανείς δεν μπορεί να
απαιτήσει να λάβει το Μυστήριο της Ιεροσύνης, αλλά πρέπει να
θεωρηθεί κατάλληλος για το λειτούργημα από την Αρχή της
Εκκλησίας.
334.
Απαιτείται η αγαμία για όποιον λαμβάνει το Μυστήριο της
Ιεροσύνης;
1579-1580
Για την Αρχιεροσύνη απαιτείται πάντοτε η αγαμία. Για την
Ιεροσύνη, στη Αατινική Εκκλησία επιλέγονται κατά κανόνα πιστοί
που ζουν άγαμοι και σκοπεύουν να διατηρήσουν την αγαμία «για τη
Βασιλεία των ουρανών» (Μτ. 19, 12). Στις Ανατολικές Εκκλησίες
δεν επιτρέπεται ο γάμος μετά τη χειροτονία. Στη μόνιμη διακονία
μπορούν να προσέλθουν άνδρες ήδη παντρεμένοι.
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335. Ποια είναι τα αποτελέσματα του Μυστηρίου της Ιεροσύνης;
Αυτό το Μυστήριο δίνει μια ειδική επιφοίτηση του Αγίου υβι-ΐί» Πνεύματος,
η οποία προσομοιώνει τον χειροτονούμενο με το Χριστό στο τριπλό του
λειτούργημα του Ιερέα, του Προφήτη και του Βασιλιά, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους βαθμούς του Μυστηρίου. Η χειροτονία χορηγεί ένα ανεξίτηλο
πνευματικό χαρακτήρα: γι' αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, ούτε μπορεί να
μεταδοθεί για περιορισμένο χρόνο.
336. Με ποια εξουσία ασκείται η διακονηματική ιεροσύνη;
Οι χειροτονημένοι ιερείς, στην άσκηση του ιερού τους 1547-1553
λειτουργήματος, μιλούν και ενεργούν όχι με τη δική τους '592 εξουσία, ούτε με
εντολή ή με εξουσιοδότηση της κοινότητας, αλλά στο Πρόσωπο του Χριστού ως
Κεφαλής και στο όνομα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η διακονηματική ιεροσύνη
διαφέρει ουσιαστικά, και όχι μόνο στο βαθμό, από την κοινή (βαπτισματική)
ιεροσύνη των πιστών, στην υπηρεσία των οποίων ο Χριστός τη σύστησε.
Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
337. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνδρα και για τη
γυναίκα;
Ο Θεός, που είναι αγάπη, και έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη, ΐ60ΐ-ΐ605 τον
κάλεσε να αγαπά. Δημιουργώντας τον άνδρα και τη γυναίκα, τους κάλεσε μέσω
του Γάμου, σε μια βαθιά κοινωνία ζωής και αγάπης μεταξύ τους, «έτσι ώστε να
μην είναι πια δύο, αλλά μία μόνο σάρκα» (Μτ. 19, 6). Ευλογώντας τους, ο Θεός
τους είπε: «Να είστε γόνιμοι και να πολλαπλασιάζεστε» (Γέν. 1, 28).
338. Για ποιους σκοπούς ο Θεός σύστησε το Γάμο;
Η συζυγική ένωση του άνδρα και της γυναίκας, εδραιωμένη και 1659-1660
δομημένη με δικούς της νόμους από τον Δημιουργό, προορίζεται από φύση της
στην κοινωνία και στο καλό των συζύγων και στη γέννηση και εκπαίδευση των
παιδιών. Η συζυγική ένωση, σύμφωνα με το πρωταρχικό θεϊκό σχέδιο, είναι
αδιάλυτη, όπως λέει ο
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Χριστός: «Αυτό που ο Θεός συνένωσε, ο άνθρωπος να μην το χωρίζει» (Μκ. 10,
9).
339.
Με ποιο τρόπο η αμαρτία απειλεί το Γάμο;
1606-1608 Εξαιτίας της πρώτης αμαρτίας, η οποία προκάλεσε και τη ρήξη της κοινωνίας
ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, όπως την είχε δώσει ο Θεός, η συζυγική
ένωση πολύ συχνά απειλείται από τη διχόνοια και από την απιστία. Ωστόσο ο
Θεός, στην άπειρη ευσπλαχνία του, δωρίζει στον άνδρα και στη γυναίκα τη χάρη
του για να πραγματοποιήσουν την ένωση της ζωής των σύμφωνα με το
πρωταρχικό θεϊκό σχέδιο.
340.
Τί διδάσκει η Παλαιά Διαθήκη για το Γάμο;
ΐ609-ΐ6ΐι
Ο Θεός, προπάντων διαμέσου της παιδαγωγίας του Νόμου και
των προφητών, βοηθά το Λαό του να ωριμάσει βαθμιαία τη συνείδηση της
μοναδικότητας και του αδιάλυτου του Γάμου. Η συζυγική διαθήκη του Θεού με
τον Ισραήλ προετοιμάζει και προεικονίζει τη νέα Διαθήκη που εκπληρώθηκε
από τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό, με τη νύφη του, την Εκκλησία.
341.

Ποιος είναι ο νεωτερισμός που έδωσε ο Χριστός στο Γάμο;
Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο αποκαθιστά την πρωταρχική τάξη που θέλησε ο
Θεός, αλλά δωρίζει στους συζύγους τη χάρη για να ζήσουν το Γάμο στη νέα αξία
του Μυστηρίου, το οποίο είναι το σημείο της συζυγικής του αγάπης για την
Εκκλησία: «Εσείς οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως το Χριστός
αγάπησε την Εκκλησία» (Εφεσ. 5, 25).
342.

Ο Γάμος είναι μια υποχρέωση για όλους;
Ο Γάμος δεν είναι μια υποχρέωση για όλους. Ιδιαίτερα ο Θεός καλεί
μερικούς άνδρες και μερικές γυναίκες να ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού στην
οδό της παρθενίας ή της αγαμίας για τη Βασιλεία των ουρανών, απαρνουμενοι
το μεγάλο καλό του Γάμου για να ασχοληθούν με τα πράγματα του Κυρίου και
να προσπαθήσουν να αρέσουν σ' Αυτόν, γενόμενοι σημείο του απολύτου
πρωτείου της αγάπης του Χριστού και της διακαούς αναμονής του ένδοξου
ερχομού του.
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343. Πώς τελείται το Μυστήριο του Γάμου;
Επειδή ο Γάμος ορίζει στους συζύγους σε μια δημόσια ιβ2ΐ-ΐ624 κατάσταση
ζωής μέσα στην Εκκλησία, η λατρευτική του ιεροτελεστία είναι δημόσια, με την
παρουσία του ιερέα (ή του αρμοδίου μάρτυρα της Εκκλησίας) και των άλλων
μαρτύρων.
344. Τί είναι η συζυγική συγκατάθεση;
Η συζυγική συγκατάθεση είναι η θέληση που εκφράζουν ένας ΐ625-ΐ632
άνδρας και μια γυναίκα, να δοθούν ο ένας στον άλλο αμοιβαία και οριστικά, με
σκοπό να ζήσουν μια ένωση πιστής και γόνιμης αγάπης. Επειδή η συγκατάθεση
κάνει το Γάμο, αυτή είναι απαραίτητη και αναντικατάστατη. Για να καταστεί
έγκυρος ο Γάμος, η συγκατάθεση πρέπει να έχει ως αντικείμενο τον αληθινό
Γάμο, και να είναι πράξη ανθρώπινη, συνειδητή και ελεύθερη, και να μην
καθορίζεται από βία ή εξαναγκασμούς.
345. Τί απαιτείται όταν ο ένας από τους μελλονύμφους δεν είναι
καθολικός;
Για να είναι θεμιτοί οι μεικτοί γάμοι (μεταξύ ενός καθολικού «33-1637 και
ενός βαπτισμένου μη καθολικού) απαιτούν την άδεια της εκκλησιαστικής αρχής.
Οι γάμοι μεταξύ προσώπων με διαφορετικά θρησκεύματα (μεταξύ ενός
βαπτισμένου και ενός μη βαπτισμένου) για να είναι έγκυροι χρειάζονται μια
απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση είναι ουσιώδες οι μελλόνυμφοι να μην
αποκλείουν την αποδοχή των σκοπών και των ουσιαστικών ιδιοτήτων του Γάμου
και ο καθολικός σύζυγος να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις του, τις οποίες να
γνωρίζει και ο άλλος σύζυγος, για να διαφυλάξει την πίστη και να εξασφαλίσει
το Βάπτισμα και την καθολική εκπαίδευση των παιδιών.
346. Ποια είναι τα αποτελέσματα του Μυστηρίου του Γάμου;
Το Μυστή ριο του Γάμου γεννά μεταξύ των συζύγων ένα αιώνιο ΐ638-ΐ642
και αποκλειστικό σύνδεσμο. Ο ίδιος ο Θεός σφραγίζει τη συγκατάθεση των
συζύγων. Γι' αυτό ο Γάμος που τελέσθηκε και ολοκληρώθηκε μεταξύ
βαπτισμένων δεν μπορεί ποτέ να διαλυθεί. Επιπλέον το Μυστήριο αυτό χορηγεί
στους συζύγους την απαραί-
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τητη χάρη για να φθάσουν στην αγιότητα μέσα στη συζυγική ζωή και να
υποδεχθούν υπεύθυνα τα παιδιά και την εκπαίδευση τους.
347.
Ποια είναι τα αμαρτήματα τα βαρέως ενάντια προς το
Μυστήριο του Γάμου;
1645-1648 Τα αμαρτήματα αυτά είναι: η μοιχεία, η πολυγαμία —εφόσον είναι
αντίθετη στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια του άνδρα και της γυναίκας,
στη μοναδικότητα και στην αποκλειστικότητα της συζυγικής αγάπης—, η
άρνηση της γονιμότητας, η οποία στερεί τη συζυγική ζωή από το δώρο
των παιδιών, και το διαζύγιο που αντιτίθεται στο αδιάλυτο του Γάμου.
348.
συζύγων;

Πότε η Εκκλησία αποδέχεται το φυσικό χωρισμό των

1629 Η Εκκλησία παραδέχεται το φυσικό χωρισμό των συζύγων, 1649 όταν
η συμβίωση τους, για σοβαρές αιτίες, γίνεται πρακτικά ακατόρθωτη, αν
και η Εκκλησία, πάντοτε, εύχεται τη συμφιλίωση τους. Όμως οι σύζυγοι
αυτοί, εφόσον ζει ο άλλος ή η άλλη σύζυγος, δεν είναι ελεύθεροι να
συνάψουν νέα συζυγική ένωση, εκτός εάν ο Γάμος τους είναι
ανυπόστατος, και δηλωθεί ως ανυπόστατος από την εκκλησιαστική αρχή.
349.
Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας έναντι των διαζευγμένων
που έρχονται σε δεύτερου γάμου κοινωνία;
1650-1651 Πιστή στον Κύριο, η Εκκλησία δεν μπορεί να αναγνωρίσει ως 1665
Γάμο την ένωση των διαζευγμένων που ξαναπαντρεύτηκαν πολιτικά.
«Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί μια άλλη, διαπράττει
μοιχεία απέναντι της πρώτης, και αν η γυναίκα χωρίσει τον άνδρα της και
παντρευτεί άλλον, διαπράττει μοιχεία» (Μκ. 10, 11-12). Απέναντι τους η
Εκκλησία εφαρμόζει μια προσεκτική φροντίδα, προσκαλώντας τους σε
μια ζωή πίστης, στην προσευχή, στα έργα αγάπης και στη χριστιανική
μόρφωση των παιδιών τους. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να λάβουν τη
μυστηριακή Άφεση, ούτε να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, ούτε να
ασκούν ορισμένες εκκλησιαστικές ευθύνες, όσο διαρκεί αυτή η
κατάσταση, η οποία αντικειμενικά είναι αντίθετη με το νόμο του Θεού.

Οι άλλες λατρευτικές τελετές
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350. Γιατί η χριστιανική οικογένεια ονομάζεται επίσης κατ' οίκον
Εκκλησία;
Γιατί η οικογένεια φανερώνει και πραγματοποιεί την κοινω- ΐ655-ιβ58
νιακή και οικογενειακή φύση της Εκκλησίας ως οικογένειας του Ι666 Θεού.
Κάθε μέλος της, ανάλογα με την οργανική του θέση, ασκεί τη
βαπτισματική ιεροσύνη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της οικογένειας ως
μιας κοινότητας χάρης και προσευχής, σε ένα σχολείο των ανθρωπίνων
και χριστιανικών αρετών, στο χώρο του πρώτου αγγέλματος της πίστης
στα παιδιά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΑΑΛΕΣ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
ΑΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

351. Τί είναι οι αγιαστικές πράξεις;
Είναι ιερά ση μεία, συστη μένα από την Εκκλη σία, διαμέσου των ΐ667-ΐ672
οποίων αγιάζονται ορισμένες περιστάσεις της ζωής. Περιλαμβά- 1677"1678 νουν
μια προσευχή συνοδευόμενη από το σημείο του σταυρού και από άλλα
σημεία. Μεταξύ των αγιαστικών αυτών πράξεων μια σπουδαία θέση
κατέχουν οι ευλογίες, οι οποίες είναι μια δοξολογία προς το Θεό και μια
προσευχή για να αποκτηθούν τα δώρα του, οι καθιερώσεις προσώπων και
οι αφιερώσεις αντικειμένων στη Θεία Λατρεία.
352. Τί είναι ένας εξορκισμός;
Έχουμε ένα εξορκισμό όταν η Εκκλησία ζητά με την εξουσία ιβ?3
της, στο όνομα του Ιησού, ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο να
προστατευθεί από την επίδραση του Πονη ρού και να απαλλαγεί από την
κυριαρχία του. Εξορκισμός γίνεται με τακτική μορφή στην τελετή του
Βαπτίσματος. Ο επίσημος εξορκισμός, που ονομάζεται ο μεγάλος
εξορκισμός, πραγματοποιείται μονάχα από ένα πρεσβύτερο
εξουσιοδοτημένο από τον Επίσκοπο.
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353.
Ποιες μορφές λαϊκής ευλάβειας συνοδεύουν τη μυστηριακή
ζωή της Εκκλησίας;
1674-1676 Το θρησκευτικό αίσθημα του χριστιανικού λαού βρήκε πάντοτε 1679
ποικίλες εκφράσεις στους διάφορους τρόπους ευλάβειας, που συνοδεύουν
τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, όπως είναι η ευλάβεια προς τα ιερά
λείψανα, οι επισκέψεις στα προσκυνητήρια, τα προσκυνήματα, οι
λιτανείες, ο «Δρόμος του Σταυρού», το Ροδά-ριο. Η Εκκλησία με το φως
της πίστης διαφωτίζει και ευνοεί τις αυθεντικές μορφές της λαϊκής
ευλάβειας.
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ
354.
Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στα Μυστήρια και το θάνατο του
χριστιανού;
1680-1683 Ο χριστιανός που πεθαίνει «εν Χριστώ», στο τέλος της επίγειας ζωής
του, φθάνει στην ολοκλήρωση της νέας ζωής που άρχισε με το Βάπτισμα,
δυναμώθηκε από το Χρίσμα, τράφηκε από τη Θεία Ευχαριστία, η οποία
αποτελεί πρόγευση του ουράνιου συμποσίου. Το νόημα του θανάτου του
χριστιανού φανερώνεται στο φως του θανάτου και της Ανάστασης του
Χριστού, της μοναδικής μας ελπίδας. Ο χριστιανός που πεθαίνει «εν
Χριστώ Ιησού», «πηγαίνει να κατοικήσει με τον Κύριο» (Β' Κορ. 5, 8).
355.
Τί εκφράζει η κηδεία;
1684-1685 Η κηδεία, αν και τελείται σύμφωνα με διάφορους τύπους που
ανταποκρίνονται στις καταστάσεις και στις παραδόσεις κάθε περιοχής,
εκφράζει τον πασχαλινό χαρακτήρα του χριστιανικού θανάτου, μέσα
στην ελπίδα της ανάστασης και το νόημα της κοινωνίας με το νεκρό,
ιδιαίτερα διαμέσου της προσευχής για τον εξαγιασμό της ψυχής του.
356.
Ποια είναι τα κύρια σημεία της κηδείας;
1686-16Μ Κατά κανόνα η κηδεία περιλαμβάνει τέσσερα κύρια σημεία: την υποδοχή
του νεκρού σώματος εκ μέρους της κοινότητας, με λόγια παρηγοριάς και
ελπίδας, την Ακολουθία του Λόγου, την ευχαριστιακή θυσία και τον
τελευταίο «αποχαιρετισμό», με τον οποίο η ψυχή του νεκρού εμπιστεύεται
στο Θεό, πηγή της αιώνιας ζωής, ενώ ενταφιάζεται το σώμα του, σε
αναμονή της ανάστασης.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η εικόνα παρουσιάζει το Μυστικό Δείπνο με τη σύσταση της Θείας Ευχαριστίας,
στο μεγάλο δωμάτιο με τα χαλιά στο υπερώο (πρβλ. Μκ. 14, 15): «Κι ενώ έτρωγαν,
ο Ιησούς πήρε τον άρτο και αφού ευλόγησε, τον έκοψε και δίνοντας στους
μαθητές είπε: «Πάρτε και φάτε. Αυτό είναι το σώμα μου». Και αφού πήρε το
ποτήριο και είπε την ευχαριστήρια προσευχή, τους έδωσε λέγοντας: «Πιείτε απ'
αυτό όλοι, διότι αυτό είναι το αίμα μου, της νέας διαθήκης, που χύνεται για χάρη
πολλών, για την άφεση των αμαρτιών» (Μτ.26, 26-28). Στην εικόνα, ο Ιησούς είναι
με τους Αποστόλους, γύρω από ένα τραπέζι σε σχήμα ποτηριού. Πάνω στο τραπέζι
βρίσκονται τα ευχαριστιακά είδη: άρτος και οίνος. Η αίθουσα, η οποία ανοίγεται
σε ένα καλά επεξεργασμένο αρχιτεκτονικό βάθος, με κτίσματα και ένα αρτοφόριο
κυκλικό με επτά κολώνες, συμβολίζει την Εκκλησία, κατοικία του ευχαριστιακού
Χριστού. Μια σημαντική λεπτομέρεια δίνεται από τον Απόστολο Ιωάννη, ο οποίος
ακουμπά την κεφαλή του στο στήθος του Ιησού (πρβλ. Ιω. 13, 25). Υποδεικνύει την
κοινωνία αγάπης την οποία η Θεία Ευχαριστία παράγει στον πιστό. Είναι η
απάντηση του μαθητή στην πρόσκληση του διδασκάλου: «Εγώ είμαι το αμπέλι,
εσείς τα κλήματα. Όποιος μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, αυτός κάνει
άφθονο καρπό (...). Μείνετε στην αγάπη μου. Εάν τηρήσετε τις εντολές μου, θα
μείνετε στην αγάπη μου» (Ιω. 15, 5' 9-10).
Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία με τον Ιησού και πνευματική τροφή, για να
στηρίζει τον καθημερινό καλό αγώνα του πιστού στην τήρηση των εντολών: «Ο
Σωτήρας (....) είναι πάντοτε και ολότελα παρών σε όσους ζουν σ' Αυτόν:
προβλέπει για κάθε ανάγκη τους, είναι το παν γι' αυτούς και δεν επιτρέπει σ' αυτούς
να στρέψουν το. βλέμμα τους σε κανένα άλλο αντικείμενο, ούτε να αναζητήσουν
τίποτα εκτός από Εκείνον. Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα που να χρειάζονται οι
άγιοι, που να μην είναι Αυτός ο ίδιος: Αυτός τους γεννά, τους κάνει να μεγαλώνουν
και τους τρέφει, είναι φως και αναπνοή, διαπλάθει τη ματιά τους μέσα τους γι'
Αυτόν, φωτίζει αυτή τη ματιά τους με τον Εαυτό του και τελικά προσφέρει τον
Εαυτό του στη θέαση τους. Ταυτόχρονα τρέφει και είναι η τροφή. Αυτός προσφέρει
τον άρτο της ζωής και αυτό που προσφέρει είναι ο Εαυτός Του, η ζωή των ζώντων,
το άρωμα για όποιον αναπνέει, το ένδυμα για όποιον θέλει να το ενδυθεί. Αυτός
είναι ακόμη που μας αξιώνει να περπατούμε και είναι η ζωή, και επίσης ο τόπος της
ανάπαυσης και το τέρμα. Εμείς είμαστε τα μέλη, Εκείνος η Κεφαλή: χρειάζεται να
αγωνισθούμε; Αυτός αγωνίζεται μαζί μας και Αυτός απονέμει τη νίκη σε όποιον
αγωνίζεται καλά. Νικούμε; Να, Αυτός είναι το στεφάνι. Έτσι από κάθε μέρος
επαναφέρει σ' Εκείνον το νου μας και δεν του επιτρέπει να στραφεί σε τίποτε άλλο,
ούτε να κυριευθεί από αγάπη για ο,' τιδήποτε άλλο (....). Από όσα είπαμε προκύπτει
καθαρό συμπέρασμα ότι η ζωή «εν Χριστώ» δεν αφορά μόνο στο μέλλον, αλλά ήδη
τώρα είναι παρούσα για τους αγίους, που ζουν και ενεργούν μέσα σ' αυτήν». (Ν.
Καβάσιλας: «Η Ζωή εν Χριστώ», 1, 13-15).
Ιακώβου του Αντιγραφέως: Απεικόνιση του ΤετραεοαγγέλιοΌ, Βιβλιοθήκη των
Μεχιταριστών Πατέρων, Βιέννη.
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ:
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

357. Πώς η ηθική χριστιανική ζωή συνδέεται με την πίστη και τα
Μυστήρια;
Η Μαρία, η Παναγία, είναι το αριστούργημα του Αγίου Πνεύματος,
που είναι Πανάγιο. Η ύπαρξη της, από την άσπιλη σύλληψη της μέχρι την
ένδοξη μετάσταση της στον ουρανό, στηρίζεται ολοκληρωτικά από τη
θεϊκή αγάπη. Το Πνεύμα της αγάπης του Πατέρα και του Υιού κάνει τη
Μαρία ένα νέο δημιούργημα, τη νέα Εύα, η οποία έχει την καρδιά και τη
σκέψη της στραμμένες στη λατρεία και στην υπακοή προς τον Ουράνιο
Πατέρα, του οποίου είναι κόρη αγαπημένη, στην υποδοχή και στην
υπηρεσία του Υιού, του οποίου είναι μητέρα, μαθήτρια και συνεργάτις,
στην ανταπόκριση και στη συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα, του οποίου είναι
το πολύτιμο ιερό.
Στην παρούσα εικόνα η Αειπάρθενος Μαρία περιβάλλεται από
Αγγέλους που ψάλλουν και εορτάζουν, και πάνω από το κεφάλι της λάμπει
η θεϊκή αγάπη του Αγίου Πνεύματος, η οποία συμβολίζεται από το
περιστέρι. Η Μαρία είναι η μητέρα και προστάτρια της Εκκλησίας (στα
πόδια της διακρίνεται ένα ιερό οικοδόμημα). Διαμέσου της αποτελεσματικής μητρικής μεσιτείας της στον Ιησού, κάνει να ρέει στην Εκκλησία ο
πλούτος των ουράνιων χαρίτων (που συμβολίζονται από το θάμνο με τα
ανθισμένα τριαντάφυλλα).
Αριστερά χαμηλά: ο Απόστολος Ιωάννης, ο οποίος ατενίζει την
Άσπιλη Θεοτόκο, συμβολίζει κάθε πιστό, ο οποίος βλέπει την Μακάρια
Αειπάρθενο ως τέλειο πρότυπο και, ταυτόχρονα, ως διδάσκαλο και οδηγό
στη ζωή του Πνεύματος.
Ο κιστερσιανός ηγούμενος Χριστιανός (12ος αι.) μελετά το πνευματικό
μοίρασμα που έκαναν οι Απόστολοι με την Αειπάρθενο Μαρία των
πνευματικών τους εμπειριών. Συγκρίνοντας τις εμπειρίες αυτές με τα
δώδεκα αστέρια, που στεφανώνουν τήν Αειπάρθενο, ο ηγούμενος έγραφε:
«Τακτικά συναθροίζονται γύρω από την φρονιμότατη Παρθένο, σαν μαθητές
γύρω από τη διδάσκαλο τους, για να μάθουν πληρέστερα την αλήθεια των όσων
έκανε. Μια αλήθεια την οποία αυτοί θα κήρυτταν στους άλλους, στην κατάλληλη
στιγμή. Εφόσον εκείνη ήταν θεϊκά αφιερωμένη και διδαγμένη, παρουσιαζόταν ως
αυθεντική βιβλιοθήκη ουράνιας σοφίας, γιατί συγκατοικώντας μέρα και νύκτα
μαζί με την ίδια τη Σοφία, δηλαδή με τον Υιό της, ήταν η πιο στενή, η μοναδική
σύντροφος του, μαθαίνοντας από μνήμης, και τηρώντας πιστά τα πράγματα που
έβλεπε και άκουε». {Λόγος Α': Για την Μετάσταση της Αειπαρθένου Μαρίας).
ΕΙ Οτεοο: Ο Απόστολος Ιωάννης ατενίζει την Άσπιλη Σύλληψη, Μουσείο
της δαηί& ΟΓΙΙΖ. Τοίοάο.

Αυτό που το Σύμβολο της πίστης ομολογεί, τα Μυστήρια το ΐ69ΐ-ΐ698
κοινωνούν. Πράγματι, με τα Μυστήρια οι πιστοί λαμβάνουν τη χάρη του Χριστού
και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τους καθιστούν ικανούς να ζήσουν
τη νέα ζωή των παιδιών του Θεού «εν Χριστώ», τον οποίο υποδέχονται με την
πίστη.
«Αναγνώρισε, ω Χριστιανέ, την αξία σου» (Άγιος Λέων ο Μέγας).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ
358. Ποια είναι η ρίζα της αξίας του ανθρώπου;
Η αξία του ανθρώπου ως πρόσωπο είναι ριζωμένη στη ιβ»-πΐ5 δημιουργία
του κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Προικισμένος από μια πνευματική
και αθάνατη ψυχή, από διάνοια και ελεύθερη θέληση, ο άνθρωπος προορίζεται
για το Θεό και είναι καλεσμένος με την ψυχή του και το σώμα του στην αιώνια
μακαριότητα.
Η ΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ
359. Πώς φθάνει ο άνθρωπος στη μακαριότητα;
Ο άνθρωπος φθάνει στη μακαριότητα με τη δύναμη της χάρης ΠΙΟ του
Χριστού, η οποία τον κάνει συμμέτοχο της θεϊκής ζωής. Ο Χριστός στο
Ευαγγέλιο υποδεικνύει στους δικούς του το δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία
που δεν έχει τέλος: τους Μακαρισμούς. Η χάρη του Χριστού ενεργεί επίσης
σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος, ακολουθώντας την ορθή συνείδηση, αναζητά και
αγαπά το αληθινό και το καλό, και αποφεύγει το κακό.
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Γιατί οι Μακαρισμοί είναι σημαντικοί για μας;

Π16-1717 Οι Μακαρισμοί είναι στο επίκεντρο του κηρύγματος του Ιησού,
1725-Π26 επαναχαμβάνουν και φέρνουν στην τελειότητα τους τις υποσχέσεις που
έκανε ο Θεός, από την εποχή του Αβραάμ. Σκιαγραφούν το ίδιο το
πρόσωπο του Ιησού, χαρακτηρίζουν την αυθεντική χριστιανική ζωή και
αποκαλύπτουν στον άνθρωπο τον τελικό σκοπό της δραστηριότητας του:
την αιώνια μακαριότητα.
361.
Ποια σχέση έχουν οι Μακαρισμοί με την επιθυμία του
ανθρώπου για ευτυχία;
Π18-1719 Οι Μακαρισμοί ανταποκρίνονται στην έμφυτη επιθυμία της ευτυχίας,
την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να τον
προσελκύει σ' Αυτόν, και την οποία μόνο Αυτός μπορεί να ικανοποιήσει.
362.
Τί είναι η αιώνια μακαριότητα;
1720-Π24 Είναι η ενόραση του Θεού στην αιώνια ζωή, στην οποία θα
Π27-1729 γ{νουμε πλήρως «συμμέτοχοι στη θεϊκή φύση» (Β' Πέτ. 1, 4),
συμμέτοχοι στη δόξα του Χριστού και της απόλαυσης της τριαδικής
ζωής. Η μακαριότητα ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες: είναι μια
ανιδιοτελής υπερφυσική προσφορά του Θεού όπως η χάρη που οδηγεί σ'
αυτήν. Η μακαριότητα, που μας υποσχέθηκε ο Θεός, μας θέτει ενώπιον
αποφασιστικών ηθικών επιλογών σχετικά με τα επίγεια αγαθά, ωθώντας
μας να αγαπούμε το Θεό πάνω απ' όλα.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
363.
Τί είναι η ελευθερία;
1730-Π33 Είναι η εξουσία που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο να ενεργεί ή να
1743-Π44 ^ν ενεργεί, να κάνει αυτό ή εκείνο, να πράττει από μόνος του
πράξεις θεληματικές. Η ελευθερία χαρακτηρίζει τις καθαρά ανθρώπινες
πράξεις. Όσο περισσότερο κάνει κανείς το καλό, τόσο περισσότερο
γίνεται ελεύθερος. Η ελευθερία φθάνει στην τελειότητα της όταν
κατευθύνεται στο Θεό, υπέρτατο Αγαθό και Μακαριότητα μας. Η
ελευθερία προϋποθέτει επίσης τη δυνατότητα

11 αξία του ανθρώπου

133

να επιλέγει κανείς ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Η επιλογή του
κακού είναι μια κατάχρηση της ελευθερίας, που οδηγεί στη
σκλαβιά της αμαρτίας.
364. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην ελευθερία και στην
υπευθυνότητα;
Η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο υπεύθυνο των πράξεων του, στο 1734-1737
μέτρο που οι πράξεις αυτές είναι θεληματικές, έστω και αν ο '745-1746
καταλογισμός και η υπευθυνότητα μιας πράξης μπορούν να μειωθούν και
ενίοτε να εκλείψουν από την άγνοια, την κακή ενημέρωση, την
υφιστάμενη βία, το φόβο, τα υπερβολικά συναισθήματα, τις συνήθειες.
365. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ασκεί την ελευθερία;
Το δικαίωμα άσκησης της ελευθερίας είναι ίδιον του ανθρώ- 1738
που, επειδή αυτό είναι αδιαχώριστο από την αξία του ως ανθρώπου. '747
αυτό το δικαίωμα τούτο πρέπει να γίνεται πάντοτε σεβαστό,
ιδιαίτερα στο χώρο της ηθικής και της θρησκείας, και πρέπει να
αναγνωρίζεται και να εξασφαλίζεται από την πολιτική εξουσία,
στα πλαίσια του κοινού καλού και της σωστής δημόσιας τάξης.
366. Πώς τοποθετείται η ανθρώπινη ελευθερία μέσα στην τάξη της
σωτηρίας;
Η ελευθερία μας έχει εξασθενήσει εξαιτίας της πρώτης 1739-1742
αμαρτίας. Η εξασθένηση αυτή έγινε οξύτερη από τα μετέπειτα '748
αμαρτήματα. Αλλά ο Χριστός «μας απελευθέρωσε για να μείνουμε
ελεύθεροι» (Γαλ. 5, 1). Με τη χάρη του το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στην
πνευματική ελευθερία, για να μας κάνει ελεύθερους συνεργάτες του μέσα
στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο.
367. Ποιες είναι οι πηγές για τον ηθικό χαρακτήρα των
ανθρωπίνων πράξεων;
Ο ηθικός χαρακτήρας των ανθρωπίνων πράξεων εξαρτάται από 1749-1754
τρεις πηγές: από το επιλεγμένο αντικείμενο, δηλ. ένα καλό που είναι 1757-1758
αληθινά καλό ή μόνο φαινομενικά, από την πρόθεση του υποκειμένου που
ενεργεί, δηλ. από το σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτή η
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πράξη, από τις περιστάσεις της πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των
συνεπειών.
368. Πότε η πράξη είναι ηθικά καλή;
Η πράξη είναι ηθικά καλή όταν προϋποθέτει ταυτόχρονα την
καλοσύνη του αντικειμένου, του σκοπού και των περιστάσεων. Το
επιλεγμένο αντικείμενο μπορεί από μόνο του να διαφθείρει όλη την
πράξη, έστω και αν η πρόθεση είναι καλή. Δεν επιτρέπεται να
διαπράττεται το κακό για να έρθει το καλό. Ένας κακός σκοπός μπορεί
να διαφθείρει την πράξη, έστω και αν το αντικείμενο της καθεαυτό είναι
καλό. Αντίθετα ένας καλός σκοπός δεν καθιστά καλή μια συμπεριφορά,
η οποία εξ αντικειμένου είναι κακή, επειδή ο σκοπός δεν δικαιώνει τα
μέσα. Οι περιστάσεις μπορούν να εξασθενήσουν ή να αυξήσουν την
ευθύνη εκείνου που ενεργεί, αλλά δεν μπορούν να τροποποιήσουν την
ηθική ποιότητα αυτών των ιδίων των πράξεων, δεν μπορούν ποτέ να
κάνουν καλή μια πράξη που καθεαυτή είναι κακή.
369. Υπάρχουν πράξεις που είναι πάντοτε ανεπίτρεπτες;
Υπάρχουν πράξεις, των οποίων η επιλογή είναι πάντοτε ανεπίτρεπτη
εξαιτίας του αντικειμένου τους (π.χ. η βλασφημία, ο φόνος, η μοιχεία).
Η επιλογή τους περιλαμβάνει μια αταξία της θέλησης, δηλ. ένα ηθικό
κακό, που δεν μπορεί να δικαιωθεί με την προσφυγή στα καλά που
ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.
Ο ΗΘΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
370. Τί είναι τα πάθη;
Τα πάθη είναι τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις ή οι κινήσεις της
ευαισθησίας —φυσικοί συντελεστές της ανθρώπινης ψυχολογίας— που
ωθούν τον άνθρωπο να δράσει ή να μη δράσει σε σχέση μ' αυτό που
αντιλαμβάνεται ως καλό ή ως κακό. Τα κυριότερα πάθη είναι η αγάπη
και το μίσος, η επιθυμία και ο φόβος, η χαρά, η θλίψη, η οργή. Το
σπουδαιότερο πάθος είναι η αγάπη, η οποία προκαλείται από την έλξη
του καλού. Ο άνθρωπος αγαπά μόνο το καλό, αληθινό ή φαινομενικό.
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371. Από ηθικής πλευράς τα πάθη είναι καλά ή κακά;
Τα πάθη, ως κινήσεις της ευαισθησίας, δεν είναι καθαυτά ούτε π67-ΐ77ο
καλά ούτε κακά. Είναι καλά όταν συμβάλλουν σε μια καλή πράξη '773"1775 και
είναι κακά στην αντίθετη περίπτωση. Τα πάθη μπορούν να εξευγενιστούν μέσα
στις αρετές ή να διαστραφούν μέσα στα ελαττώματα.
Η ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
372. Τί είναι η ηθική συνείδηση;
Η ηθική συνείδηση, παρούσα στα ενδόμυχα του ανθρώπου, ΓΠΜΤΗΙ είναι μια
κρίση της λογικής, η οποία, στην κατάλληλη στιγμή, 1795'1797 προστάζει στον
άνθρωπο να πράξει το καλό και να αποφύγει το κακό. Χάρη σ' αυτήν, ο
άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον ηθικό χαρακτήρα μιας πράξης που πρέπει να κάνει
ή ήδη έκανε, επιτρέποντας σ' αυτόν να αναλάβει την ευθύνη. Όταν ακούει την
ηθική συνείδηση, ο συνετός άνθρωπος μπορεί να ακούει τη φωνή του Θεού που
του μιλά.
373. Τί συνεπάγεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου έναντι της
ηθικής συνείδησης;
Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου συνεπάγεται την ευθύτητα της ΐ78ο-ΐ782
ηθικής συνείδησης (δηλ. να βρίσκεται σε αρμονία με ό, τι είναι '79ί| σωστό και
καλό, σύμφωνα με τη λογική και το θεϊκό νόμο). Εξαιτίας της ίδιας της
προσωπικής αξιοπρέπειας, ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι εξαναγκασμένος να
ενεργεί ενάντια στη συνείδηση του, και δεν πρέπει ούτε να εμποδίζεται, μέσα
στα όρια του κοινού καλού, να ενεργεί σύμφωνα με αυτήν, προπάντων στο
θρησκευτικό τομέα.
374. Πώς διαμορφώνεται η ηθική συνείδηση για να είναι σωστή
και αληθινή;
Η σωστή και αληθινή ηθική συνείδηση διαμορφώνεται με την Π83-Π88
εκπαίδευση, με την αφομοίωση του Λόγου του Θεού και με τη |7"-|80,)
διδασκαλία της Εκκλησίας. Υποστηρίζεται από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος
και βοηθείται από τις συμβουλές συνετών ανθρώπων.
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Επιπλέον στην ηθική διαμόρφωση συμβάλλουν πολύ η προσευχή και η
εξέταση της συνείδησης.
375.
Ποιους κανόνες οφείλει πάντοτε να ακολουθεί η συνείδηση;
1789 Υπάρχουν τρεις πιο γενικοί κανόνες: 1) Δεν επιτρέπεται ποτέ να κάνουμε
το κακό για να προέλθει το καλό. 2) Ο λεγόμενος χρυσός κανόνας: «όλα
όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, να τα κάνετε και εσείς σ' αυτούς»
(Μτ.7,12). 3) Η αγάπη περνά πάντοτε διαμέσου του σεβασμού προς τον
πλησίον και προς τη συνείδηση του, αν και αυτό δεν σημαίνει να
δεχόμαστε ως καλό αυτό που αντικειμενικά είναι κακό.
376.

Η ηθική συνείδηση μπορεί να βγάζει εσφαλμένες κρίσεις;
Ο άνθρωπος οφείλει πάντοτε να υπακούει στη βέβαιη κρίση της
συνείδησης του. Αλλά η συνείδηση αυτή ενδέχεται μερικές φορές
να βγάλει εσφαλμένες κρίσεις, για αιτίες που δεν είναι πάντα
απαλλαγμένες από προσωπική ενοχή. Δεν καταλογίζεται όμως στον
άνθρωπο το κακό που διαπράττει από ακούσια άγνοια, έστω και αν αυτό
παραμένει αντικειμενικά ένα κακό. Επομένως επιβάλλεται η προσπάθεια
για να διορθωθεί η ηθική συνείδηση από τα λάθη της.

1790-1794
1801-1802

Οι ΑΡΕΤΕΣ
377.
Τί είναι η αρετή;
1803,1833 Η αρετή είναι μια διάθεση διαρκείας και σταθερότητας να πράττει
κανείς το καλό. «Ο σκοπός μιας ενάρετης ζωής είναι να φθάσει στην
ομοιότητα του Θεού» (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης). Υπάρχουν αρετές
ανθρώπινες και αρετές θεολογικές.
378.
Τί είναι οι ανθρώπινες αρετές;
1804 Οι ανθρώπινες αρετές είναι τελειότητες διαρκείας και σταθε-1810 ΤΙ
ρότητας της διάνοιας και της θέλησης, οι οποίες ρυθμίζουν τις πράξεις
μας, βάζουν σε τάξη τα πάθη μας και κατευθύνουν τη διαγωγή μας
σύμφωνα με τη λογική και την πίστη. Αποκτούνται και δυναμώνονται
διαμέσου ηθικά καλών και επαναλαμβανόμενων πράξεων, και
εξαγνίζονται και εξυψώνονται από τη θεία χάρη.

Η αξία του ανθρώπου
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379. Ποιες είναι οι κυριότερες ανθρώπινες αρετές;
Είναι αυτές που ονομάζονται θεμελιώδεις, γιατί συγκεντρώνουν 1805
όλες τις άλλες, και αποτελούν τις βάσεις της ενάρετης ζωής. Αυτές ι834
είναι: η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η ανδρεία και η εγκράτεια.
380. Τί είναι η φρόνηση;
Η φρόνηση προδιαθέτει τη λογική να διακρίνει, σε κάθε ιβοβ
περίσταση, το αληθινό μας καλό και να διαλέγει τα κατάλληλα μέσα ι835 για
να το εκπληρώσει. Αυτή καθοδηγεί τις άλλες αρετές, υποδεικνύοντας σ'
αυτές τον κανόνα και το μέτρο.
381. Τί είναι η δικαιοσύνη;
Η δικαιοσύνη συνίσταται στη μόνιμη και σταθερή θέληση να 1807
δίνουμε στους άλλους αυτό που τους ανήκει. Η δικαιοσύνη ενώπιον 1836
του Θεού ονομάζεται «αρετή της θρησκείας».
382. Τί είναι η ανδρεία;
Η ανδρεία εξασφαλίζει τη σταθερότητα στις δυσκολίες και τη 1808
μονιμότητα στην αναζήτηση του καλού, φθάνοντας μέχρι την '837
ικανότητα της ενδεχόμενης θυσίας και της ίδιας της ζωής, για μια δίκαιη
υπόθεση.
383. Τί είναι η εγκράτεια;
Η εγκράτεια μετριάζει την έλξη των ηδονών, εξασφαλίζει την 1809
κυριαρχία της θέλησης πάνω στα ένστικτα και προσφέρει στον 1838
άνθρωπο ισορροπία στη χρήση των αγαθών της δημιουργίας.
384. Τί είναι οι θεολογικές αρετές;
Είναι εκείνες που έχουν ως προέλευση, ως κίνητρο και ως άμεσο 1812-1813
αντικείμενο τον ίδιο το Θεό. Εμφυτεύονται στον άνθρωπο με την 18401841
αγιαστική χάρη, και κάνουν τον άνθρωπο ικανό να ζει σε σχέση με την
Αγία Τριάδα, και εδραιώνουν και εμψυχώνουν την ηθική δραστηριότητα
του χριστιανού, ζωοποιώντας τις ανθρώπινες. ■ αρετές. Είναι η εγγύηση
της παρουσίας και της δράσης του Αγίου Πνεύματος μέσα στις
ικανότητες του ανθρώπου.
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385.
ΐ8ΐ3
386.
1842

1844

Οι θεολογικές αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
Τί είναι η πίστη;

Τί είναι η ελπίδα;

Η αξία του ανθρώπου

Η ΑΜΑΡΤΙΑ
391. Τί σημαίνει για μας να λάβουμε την ευσπλαχνία του Θεού;
Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε το φταίξιμο μας, μετανοώντας για 1846-1848 τις
αμαρτίες μας. Ο ίδιος ο Θεός με το Λόγο του και το Πνεύμα του '870 φανερώνει τα
αμαρτήματα μας, μας δίνει την αλήθεια της συνείδησης και την ελπίδα της συγνώμης.
392. Τί είναι η αμαρτία;

388.

393. Υπάρχει ποικιλία αμαρτιών;

Τί είναι η αγάπη;

1822-1829
Η αγάπη είναι η θεολογική αρετή διαμέσου της οποίας
αγαπούμε το Θεό πάνω απ' όλα, και τον πλησίον μας σαν τον
εαυτό μας για την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς έκανε την αγάπη νέα
εντολή, την πληρότητα του Νόμου. Αυτή είναι «ο σύνδεσμος της
τελειότητας» (Κολ. 3, 14) και το θεμέλιο των άλλων αρετών, τις
οποίες εμψυχώνει, εμπνέει και ταξινομεί: χωρίς αυτήν «εγώ δεν
είμαι τίποτα» και «τίποτα δεν με ωφελεί» (Α' Κορ. 13, 1-3).
Τί είναι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος;

ΐ83ο-ΐ83ΐ
Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι μόνιμες διαθέσεις που
κάνουν τον άνθρωπο πρόθυμο να ακολουθεί τις θεϊκές εμπνεύσεις. Αυτά είναι επτά: η
σοφία, η φρόνηση, η συμβουλή, η ανδρεία, η γνώση, η ευσέβεια και ο φόβος του Θεού.
390.
1832

Τί είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος;
Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι τελειότητες που δια-
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μορφώνονται σ' εμάς ως πρόγευση της αιώνιας δόξας. Η παράδοση της Εκκλησίας
αριθμεί δώδεκα: «αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, μακροθυμΐα, καλοσύνη,
χρηστοήθεια, αγαθότητα, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αγνότητα» (Γαλ. 5, 22-23).

ΐ8π-ΐ82ΐ
Η ελπίδα είναι η θεολογική αρετή με την οποία επιθυμούμε και
περιμένουμε από το Θεό την αιώνια ζωή ως ευτυχία μας, βασίζοντας
την εμπιστοσύνη μας στις υποσχέσεις του Χριστού και στηριζόμε
νοι στη βοήθεια της χάρης του Αγίου Πνεύματος, για να την
αξιομισθήσουμε και να προσκαρτερήσουμε σ' αυτή μέχρι το τέλος
της επίγειας ζωής μας.

389.
1843

Ποιες είναι οι θεολογικές αρετές;

Ι8ΐ4-ΐ8ΐ6
Η πίστη είναι η θεολογική αρετή με την οποία πιστεύουμε στο
Θεό και σε όλα όσα ο Θεός μας αποκάλυψε, και η Εκκλησία μας
προτείνει να πιστεύουμε, γιατί ο Θεός είναι η ίδια η Αλήθεια. Με
την πίστη ο άνθρωπος εγκαταλείπεται στο Θεό ελεύθερα. Γι' αυτό
όποιος πιστεύει προσπαθεί να μάθει και να κάνει το θέλημα του
Θεού, γιατί «η πίστη ενεργεί διαμέσου της αγάπης» (Γαλ. 5, 6).
387.

1843

Μέρος Τρίτο, Τμήμα Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο

Η αμαρτία είναι «ένας λόγος, μια πράξη ή μια επιθυμία ενάντια στον ΐ849-ΐ85ΐ αιώνιο
Νόμο» (Ιερός Αυγουστίνος). Είναι μια προσβολή στο Θεό, ,87|-'872 μέσα στην ανυπακοή
προς την αγάπη του. Η αμαρτία τραυματίζει τη φύση του ανθρώπου και είναι μια απόπειρα
κατά της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Ο Χριστός στο Πάθος του αποκαλύπτει πλήρως τη
βαρύτητα της αμαρτίας και τη νικά με την ευσπλαχνία του.

Η ποικιλία των αμαρτιών είναι μεγάλη. Αυτές μπορούν να 1852-1853 διακριθούν
σύμφωνα με το αντικείμενο τους ή σύμφωνα με τις '873 αρετές ή τις εντολές στις οποίες
αντιτίθενται. Ενδέχεται να αφορούν άμεσα το Θεό, τον πλησίον ή εμάς τους ίδιους.
Επιπλέον είναι δυνατό να τις διακρίνουμε σε αμαρτίες σκέψης, λόγου, πράξης και
παράλειψης.
394. Πώς διακρίνεται η αμαρτία σε σχέση με τη βαρύτητα της;
Διακρίνεται σε αμαρτία θανάσιμη και σε αμαρτία συγγνωστή. 1854
395. Πότε διαπράττεται η θανάσιμη αμαρτία;
Διαπράττεται η θανάσιμη αμαρτία όταν συνυπάρχουν ταυτό- ΐ855-ΐ86ΐ χρονα
βαρύτητα γεγονότος, πλήρης και θεληματική επίγνωση. Η 1874
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αμαρτία αυτή καταστρέφει μέσα μας την αγάπη, μας στερεί από την
αγιαστική χάρη, μας οδηγεί στον αιώνιο θάνατο της κόλασης, αν δεν
μετανοήσουμε. Συγχωρείται συνήθως διαμέσου των Μύστη ρίων του
Βαπτίσματος και της Μετανοίας ή Συμφιλίωσης.
396.
Πότε διαπράττεται η συγγνωστή αμαρτία;
1862-1864 Η συγγνωστή αμαρτία, που διαφέρει ουσιαστικά από τη 1875
θανάσιμη αμαρτία, διαπράττεται όταν υπάρχει γεγονός ελαφρύ, ή ακόμη
και βαρύ, αλλά δεν υπάρχει πλήρης επίγνωση ή πλήρης συγκατάθεση. Η
αμαρτία αυτή δεν διασπά τη διαθήκη με το Θεό, αλλά εξασθενεί την
αγάπη, εκδηλώνει μια άτακτη προσήλωση στα γήινα αγαθά, εμποδίζει
την πρόοδο της ψυχής στην άσκηση των αρετών και στην έμπρακτη
εφαρμογή του ηθικού καλού, γίνεται άξια πρόσκαιρου καθαρμού.
397.
Πώς αυξάνεται μέσα μας η αμαρτία;
1865,1876 Η αμαρτία παρασύρει σε αμαρτία και η επανάληψη της γεννά το
ελάττωμα.
398.
Τί είναι τα ελαττώματα;
1866-1867 Τα ελαττώματα είναι το αντίθετο των αρετών, είναι διεστραμμένες
συνήθειες, οι οποίες σκοτεινιάζουν τη συνείδηση και τείνουν προς το
κακό. Τα ελαττώματα μπορούν να συνδεθούν με τα λεγόμενα επτά
κεφαλαιώδη αμαρτήματα, που είναι: η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία, ο
φθόνος, η οργή, η ασέλγεια, η λαιμαργία, η οκνηρία ή ραθυμία.
399.
Υπάρχει δική μας ευθύνη στις αμαρτίες που οι άλλοι
διαπράττουν;
1868 Υπάρχει αυτή η ευθύνη όταν συνεργαζόμαστε με δική μας
ενοχή.
400.
Τί είναι οι δομές της αμαρτίας;
1869 Είναι κοινωνικές ή θεσμικές καταστάσεις αντίθετες στο θεϊκό
νόμο, που αποτελούν έκφραση και αποτέλεσμα των προσωπικών
αμαρτιών.

Η ανθρώπινη κοινότητα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

401. Σε τί συνίσταται η κοινωνική διάσταση του ανθρώπου;
Μαζί με το προσωπικό κάλεσμα του στην ευτυχία, ο άνθρωπος 1877-1880
έχει την κοινωνική διάσταση ως ουσιαστικό συντελεστή της φύσης 189°-1891 του
και της κλήσης του. Πράγματι, όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι στον
ίδιο σκοπό, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Υπάρχει μια κάποια ομοιότητα
ανάμεσα στην κοινωνία των θεϊκών Προσώπων και την αδελφοσύνη την
οποία οι άνθρωποι οφείλουν να εδραιώσουν μεταξύ τους με αλήθεια και με
αγάπη. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι αδιαχώριστη από την αγάπη προς
το Θεό.
402. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της κοινωνίας;
Αρχή, υποκείμενο και σκοπός όλων των κοινωνικών θεσμών ΐ88ΐ-ΐ882
είναι και πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ορισμένες κοινωνίες, όπως η
18921893
οικογένεια και η πολιτεία, είναι απαραίτητες για τον άνθρωπο.
Είναι χρήσιμοι επίσης και άλλοι σύνδεσμοι, τόσο στο εσωτερικό των
πολιτικών κοινοτήτων, όσο και στο διεθνές επίπεδο, με σεβασμό προς την
αρχή της επικουρικότητας.
403. Τί υποδεικνύει η αρχή της επικουρικότητας;
Αυτή η αρχή υποδεικνύει ότι μια κοινωνία ανώτερης διαβάθμι- 1883-1885
σης δεν πρέπει να επεμβαίνει στα εσωτερικά μιας κοινωνίας Ι8<Μ
χαμηλότερης διαβάθμισης, αφαιρώντας απ' αυτή τις αρμοδιότητες της,
αλλά μάλλον οφείλει να την υποβοηθά σε περίπτωση ανάγκης.
404. Τί άλλο απαιΐεί μια αυθεντική ανθρώπινη συνύπαρξη;
Απαιτεί το σεβασμό της δικαιοσύνης και τη σωστή ιεραρχία 1886-1889
των αξιών, όπως και την υποταγή των υλικών και ενστικτωδών 1895"1896
διαστάσεων του ανθρώπου, στις εσωτερικές και πνευματικές του
διαστάσεις. Ιδιαίτερα εκεί όπου η αμαρτία διαστρέφει το κοινω-
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νικό κλίμα, επιβάλλεται να γίνει έκκληση στη μεταστροφή των καρδιών και στη
χάρη του Θεού, για να επιτευχθούν κοινωνικές αλλαγές, που να είναι
πραγματικά στην υπηρεσία του κάθε ανθρώπου και όλου του ανθρώπου. Η
αγάπη, η οποία απαιτεί και μας καθιστά ικανούς να πράττουμε τη δικαιοσύνη,
είναι η μεγαλύτερη κοινωνική εντολή.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
405.

Πού βασίζεται η εξουσία μέσα στην κοινωνία;
1897-1Μ2
Κάθε ανθρώπινη κοινότητα έχει ανάγκη από μια νόμιμη
1918-1920 εξουσ{α; η οποία να εξασφαλίζει την τάξη και να συμβάλλει στην
πραγματοποίηση του κοινού καλού. Η εξουσία αυτή βρίσκει το
θεμέλιο της στην ανθρώπινη φύση, γιατί ανταποκρίνεται στην τάξη
που καθόρισε ο Θεός.

406.

Πότε η εξουσία ασκείται με νόμιμο τρόπο;

ΐ9οι
Η εξουσία ασκείται νόμιμα όταν ενεργεί για το κοινό καλό και
1903-1904 ε7αδιώκοντάς το χρησιμοποιεί μέσα ηθικά επιτρεπόμενα. Γι' αυτό τα πολιτικά
καθεστώτα πρέπει να καθορίζονται από την ελεύθερη απόφαση των πολιτών και
οφείλουν να σέβονται την αρχή του «Κράτους δικαίου», όπου κυριαρχεί ο νόμος
και όχι η αυθαίρετη βούληση των ανθρώπων. Οι άδικοι νόμοι και τα μέτρα που
είναι ενάντια στην ηθική τάξη δεν είναι δεσμευτικά για τις συνειδήσεις.
407.

Τί είναι το κοινό καλό;

1905-1906
Ως κοινό καλό εννοούμε το σύνολο των συνθηκών εκείνων της 1924
κοινωνικής ζωής, που επιτρέπουν στις ομάδες και στα άτομα να πραγματοποιούν
την τελειότητα τους.
408.

Τί περιλαμβάνει το κοινό καλό;

1907-1909
Το κοινό καλό περιλαμβάνει: το σεβασμό και την προαγωγή 1923 των
βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ανάπτυξη των πνευματικών και
υλικών αγαθών των ανθρώπων και της κοινωνίας, την ειρήνη και την ασφάλεια
όλων.

Η ανθρωπινή κοινότητα
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409. Πού πραγματοποιείται με τελειότερο τρόπο το κοινό καλό;
Η πληρέστερη εκπλήρωση του κοινού καλού βρίσκεται στις 1910-1912
πολιτικές εκείνες κοινότητες, οι οποίες υπερασπίζονται και 1927 προάγουν
το καλό των πολιτών και των ενδιαμέσων στρωμάτων, χωρίς να λησμονούν το
παγκόσμιο καλό της οικογένειας των ανθρώπων.
410. Πώς συμμετέχει ο άνθρωπος στην πραγματοποίηση του κοινού
καλού;
Κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη θέση και τη δράση που ασκεί, 1913-1917
συμμετέχει στην προαγωγή του κοινού καλού, σεβόμενος τους 1926 σωστούς
νόμους, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του στους τομείς της προσωπικής του
αρμοδιότητας, όπως τη φροντίδα της οικογένειας του και τη δέσμευση στην
εργασία του. Επιπλέον οι πολίτες, όσο είναι δυνατό, οφείλουν να συμμετέχουν
ενεργά στη δημόσια ζωή.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
411. Πώς η κοινωνία εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη;
Η κοινωνία εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη όταν 1928-1933 σέβεται
την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο 1943-1944 οποίος είναι ο
σκοπός της ίδιας της κοινωνίας. Επιπλέον, η κοινωνία εξασφαλίζει την κοινωνική
δικαιοσύνη, η οποία συνδέεται με το κοινό καλό και με την άσκηση της
εξουσίας, όταν πραγματοποιεί τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις οργανώσεις
και στα άτομα να επιδιώξουν αυτό που δικαιούνται.
412. Πού βασίζεται η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων;
Όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ίσης αξιοπρέπειας και των 1934-1935
βασικών δικαιωμάτων, καθόσον, πλασμένοι κατ' εικόνα του 1945 μοναδικού Θεού
και προικισμένοι με την ίδια λογική ψυχή, έχουν την ίδια φύση και προέλευση,
και είναι καλεσμένοι «εν Χριστώ», τον μοναδικό σωτήρα, στην ίδια θεϊκή
μακαριότητα.
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413.

Πώς να αξιολογήσουμε τις ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων;
Τ936-1938
Υπάρχουν άδικες ανισότητες, οικονομικές και κοινωνικές, που
1946-1947
πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτές είναι σε καθαρή αντίφαση
με το Ευαγγέλιο, αντίθετες στη δικαιοσύνη, στην αξιοπρέπεια των
ανθρώπων, στην ειρήνη. Αλλά υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ των
ανθρώπων, προερχόμενες από διάφορους παράγοντες, που υπεισέρχονται
στο σχέδιο του Θεού. Πράγματι, ο Θεός θέλει ο καθένας να λαμβάνει από
τους άλλους αυτά που χρειάζεται, και όσοι διαθέτουν ιδιαίτερα «τάλαντα»
να τα μοιράζονται με τους άλλους. Οι διαφορές αυτές ενθαρρύνουν και
συχνά υποχρεώνουν τα πρόσωπα στη μεγαλοψυχία, στην καλοσύνη και
στο μοίρασμα και παρακινούν τους πολιτισμούς να εμπλουτίζονται
αμοιβαία.
414.
Πώς εκφράζεται η ανθρώπινη αλληλεγγύη;
ι-ΐ942 Η αλληλεγγύη που αναβλύζει από την ανθρώπινη και τη 1948
χριστιανική αδελφοσύνη εκδηλώνεται κατ' αρχήν με τη δίκαιη διανομή
των αγαθών, με τη σωστή ανταμοιβή της εργασίας και με τη δέσμευση για
μια δικαιότερη κοινωνική τάξη. Η αρετή της αλληλεγγύης πραγματοποιεί
επίσης το μοίρασμα των πνευματικών αγαθών της πίστης, τα οποία είναι
πολύ σημαντικότερα από τα υλικά αγαθά.

Η σωτηρία του θεού: Ο νόμος και η χάρη ___________________
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καλοσύνη του Θεού και εκφράζει το πρωταρχικό ηθικό αίσθημα που
επιτρέπει στον άνθρωπο να διακρίνει, διαμέσου της λογικής, το
καλό και το κακό. Ο νόμος αυτός είναι παγκόσμιος και αμετάβλητος
και θέτει τη βάση των θεμελιωδών καθηκόντων και δικαιωμάτων
του ανθρώπου, όπως και της ανθρώπινης κοινότητας και του ίδιου
του αστικού νόμου.
417. Ο νόμος αυτός γίνεται αντιληπτός από όλους;
Εξαιτίας της αμαρτίας, ο φυσικός νόμος δεν γίνεται πάντοτε και ΐ96ο
από όλους αντιληπτός, άμεσα και με την ίδια σαφήνεια.
Γι' αυτό ο Θεός «έγραψε στις πλάκες το Νόμο, αυτό που οι άνθρωποι δεν
κατόρθωναν να διαβάσουν στις καρδιές τους» (Ιερός Αυγουστίνος).
418. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο φυσικό νόμο και τον παλαιό
Νόμο;

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο παλαιός Νόμος είναι το πρώτο στάδιο του αποκαλυμμένου ΐ96ΐ-ΐ962
Νόμου. Ο παλαιός Νόμος εκφράζει πολλές αλήθειες, που είναι 1980
φυσιολογικά προσιτές για τη λογική και με αυτό τον τρόπο
επιβεβαιώνονται και εξακριβώνονται στις Διαθήκες της σωτηρίας. Οι
ηθικοί ορισμοί του, που συνοψίζονται στις Δέκα Εντολές του Δεκάλογου,
θέτουν τα θεμέλια της κλήσης του ανθρώπου, απαγορεύουν ό, τι είναι
αντίθετο στην αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον, και επιβάλλουν
ό, τι είναι ουσιαστικό αυτής της αγάπης.

415.

419. Πώς τοποθετείται ο παλαιός Νόμος στο σχέδιο της σωτηρίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ: Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΗ

Τί είναι ο ηθικός νόμος;
1950-1953
Ο ηθικός νόμος είναι έργο της θεϊκής Σοφίας. Καθορίζει στον
1975-1978
άνθρωπο τις οδούς, τους κανόνες συμπεριφοράς οι οποίοι οδηγούν
στη μακαριότητα που ο Θεός υποσχέθηκε, και απαγορεύουν τις οδούς
που απομακρύνουν από το Θεό.
416.
Σε τί συνίσταται ο φυσικός ηθικός νόμος;
1954-1960
Ο φυσικός νόμος, γραμμένος από το Δημιουργό στην καρδιά
1978-1979 Κ(^ε ανθρώπου, συνίσταται σε μια συμμετοχή στη σοφία και στην

Ο παλαιός Νόμος επιτρέπει να γνωρίσουμε πολλές αλήθειες 1963-1964
προσιτές στη λογική, υποδεικνύει αυτό που πρέπει ή δεν πρέπει να 1982
κάνουμε, και προπάντων, όπως κάνει ο σοφός παιδαγωγός, προετοιμάζει
και προδιαθέτει τον άνθρωπο για τη μεταστροφή και την αποδοχή του
Ευαγγελίου. Ωστόσο, αν και είναι άγιος, πνευματικός και καλός, ο
παλαιός Νόμος είναι ακόμη ατελής, επειδή δεν δίνει από μόνος του τη
δύναμη και τη χάρη του Πνεύματος για την τήρηση του.
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Τί είναι ο νέος Νόμος ή ο ευαγγελικός Νόμος;

«65-1972 Ο νέος Νόμος ή ο ευαγγελικός Νόμος που διακηρύχθηκε και
ΐ983-ΐ985 πραγματοπονή0ηΚε από το Χριστό, είναι η πληρότητα του Θεϊκού Νόμου,
τόσο του φυσικού όσο και του αποκαλυμμένου. Αυτός συνοψίζεται στην
εντολή της αγάπης προς το Θεό και προς τον πλησίον, στην εντολή να
αγαπούμε ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Είναι, επίσης,
μια εσωτερική πραγματικότητα του ανθρώπου: η χάρη του Αγίου
Πνεύματος, που κάνει κατορθωτή μια τέτοια αγάπη. Είναι «ο νόμος της
ελευθερίας» (Ιακ. 1, 25), γιατί μας οδηγεί να ενεργούμε αυθόρμητα, κάτω
από την ώθηση της αγάπης.
«Ο νέος νόμος είναι κυρίους η ίδια η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δίδεται στους
πιστούς εν Χριστώ» (Άγιος Θωμάς ο Ακυνάτης).
421.
Πού βρίσκεται ο νέος Νόμος;
ΐ97ΐ-ΐ974
Ο νέος Νόμος βρίσκεται σε όλη τη ζωή και το κήρυγμα του 1986
Χριστού και στην ηθική κατήχηση των Αποστόλων: η κυριότερη έκφραση
του είναι η Επί του Όρους ομιλία.
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αγιαστική ή Οεοποιός, γιατί μας αγιάζει και μας θεοποιεί. Είναι
υπερφυσική, γιατί εξαρτάται ολοκληρωτικά από την ανιδιοτελή
πρωτοβουλία του Θεού και υπερβαίνει τις ικανότητες της διανοίας
και των δυνάμεων του ανθρώπου. Επομένως ξεφεύγει από την
εμπειρία μας.
424. Ποια άλλα είδη χάρης υπάρχουν;
Εκτός από τη διαρκή χάρη υπάρχουν και άλλα είδη χάρης: η 1999-2000
ενεργός χάρη (δώρα σε διάφορες περιστάσεις), οι μυστηριακές 20ϋ3-2004
χάρες (δώρα ίδια του κάθε μύστη ρίου), οι ειδικές χάρες ή χαρίσματα (που
έχουν ως σκοπό το κοινό καλό της Εκκλησίας), μεταξύ των οποίων είναι
οι χάρες της κατάστασης, που συνοδεύουν την άσκηση των εκκλησιαστικών
λειτουργημάτων και των ευθυνών της ζωής.
425. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη χάρη και στην ελευθερία του
ανθρώπου;

ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Η χάρη προηγείται, προετοιμάζει και υποκινεί την ελεύθερη 2001-2002
απάντηση του ανθρώπου. Ανταποκρίνεται στις βαθιές επιδιώξεις της
ανθρώπινης ελευθερίας, την προσκαλεί σε συνεργασία και την οδηγεί
στην τελειότητα της.

422.

426. Τί είναι η αξιομισθία;

Τί είναι η δικαίωση;

1987-1995 Η δικαίωση είναι το εξοχότερο έργο της αγάπης του Θεού. Είναι
2017-2020 η φιλεύσπλαχνη και ανιδιοτελής δραστηριότητα του Θεού, η οποία
σβήνει τις αμαρτίες μας και μας καθιστά δικαίους και αγίους σε όλο το
είναι μας. Αυτό συμβαίνει διαμέσου της χάρης του Αγίου Πνεύματος, η
οποία αποκτήθηκε από τις αξιομισθίες του Πάθους του Χριστού και μας
δόθηκε στο Βάπτισμα. Η δικαίωση κάνει την αρχή στην ελεύθερη
απάντηση του ανθρώπου, δηλαδή στην πίστη στο Χριστό και στη
συνεργασία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Αξιομισθία είναι αυτό που δίνει δικαίωμα στην ανταμοιβή για 2006-2010
μια καλή πράξη. Σε σχέση με το Θεό, ο άνθρωπος, κανονικά, δεν 2025-202,> μπορεί
να αξιομισθήσει τίποτα, εφόσον έλαβε τα πάντα ανιδιοτελώς από Εκείνον.
Ωστόσο, ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αποκτήσει
αξιομισθίες δυνάμει της ένωσης του με την αγάπη του Χριστού, που είναι
η πηγή των αξιομισθιών μας μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό οι αξιομισθίες
των καλών έργων πρέπει να αποδίνονται πριν απ' όλα στη χάρη του Θεού
και έπειτα στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου.

423.
Τί είναι η χάρη που δικαιώνει;
1996-1998,
Η χάρη είναι η ανιδιοτελής βοήθεια που ο Θεός μας δίνει για να
2021 Ι"10^κανει συμμέτοχους στην τριαδική του ζωή και ικανούς να
ενεργούμε από αγάπη γι' Αυτόν. Ονομάζεται διαρκής χάρη, ή

427. Ποια αγαθά μπορούμε να αξιομισθήσουμε;
Κάτω από την υποκίνηση του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να 2010-2011
αξιομισθήσουμε, για μας τους ίδιους και για τους άλλους, τις 2027 χρήσιμες
χάρες για να εξαγιασθούμε και για να φθάσουμε στην
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αιώνια ζωή, όπως επίσης τα πρόσκαιρα αγαθά, που μας είναι ωφέλιμα, σύμφωνα
με το σχέδιο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να αξιομισθήσει την πρωταρχική χάρη,
δηλαδή εκείνη που βρίσκεται στην απαρχή της μεταστροφής και της δικαίωσης.

μυστηριακής ζωής, ηθικής προσπάθειας και της ανάπτυξης της αγάπης προς
το Θεό και προς τον πλησίον.

428.

Οι εντολές της Εκκλησίας είναι:
1.- Να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή και τις 2042-2043
άλλες υποχρεωτικές εορτές, και να μένεις ελεύθερος από εργασίες και
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον εξαγιασμό αυτών των
ημερών.
2.- Να εξομολογείσαι τις αμαρτίες σου, λαβαίνοντας το Μυστήριο της
Συμφιλίωσης τουλάχιστο μια φορά το χρόνο.
3.- Να προσέρχεσαι στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τουλάχιστο
κατά το Πάσχα.
4.- Να απέχεις από την τροφή κρέατος και να τηρείς τη νηστεία κατά τις
ημέρες που έχουν καθορισθεί από την Εκκλησία.
5.- Να βοηθάς στις υλικές ανάγκες της Εκκλησίας, ανάλογα με τις
δυνατότητες σου.

Είμαστε όλοι καλεσμένοι στη χριστιανική αγιότητα;

2οΐ2-2οΐ6 Όλοι οι πιστοί είναι καλεσμένοι στη χριστιανική αγιότητα. Αυτή είναι
πληρότητα της χριστιανικής ζωής και τελειότητα της αγάπης, και
πραγματοποιείται στη βαθιά ένωση με το Χριστό και διαμέσου Αυτού, με την
Αγιότατη Τριάδα. Η πορεία εξαγιασμού του χριστιανού, αφού περάσει διαμέσου
του Σταυρού, θα έχει την ολοκλήρωση της στην τελική Ανάσταση των δικαίων,
στην οποία ο θεός θα είναι «τα πάντα εν πάσι».
Η ΕΚΚΛΗΣΤΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΤ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
429.
Με ποιο τρόπο η Εκκλησία τρέφει την ηθική ζωή του
χριστιανού;
Η Εκκλησία είναι η κοινότητα όπου ο χριστιανός αποδέχεται το Λόγο του
Θεού και τα διδάγματα του «Νόμου του Χριστού» (Γαλ. 6, 2), λαμβάνει τη χάρη
των μυστηρίων, ενώνεται στην ευχαριστιακή προσφορά του Χριστού, εις τρόπον
ώστε η ηθική ζωή του να είναι πνευματική λατρεία, διδάσκεται το παράδειγμα
της αγιότητας από την Αειπάρθενο Μαρία και από τους Αγίους.
430.
Γιατί το Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας παρεμβαίνει σε
ηθικά Βίματα;
2032-2040
Γιατί το καθήκον του Διδακτικού Σώματος της Εκκλησίας είναι
2049-2051να Κηρυττει την πίστη, την οποία πρέπει να την πιστεύουμε και να
την εφαρμόζουμε στη ζωή. Αυτό το καθήκον επεκτείνεται επίσης
στις ειδικές διατάξεις του φυσικού νόμου, γιατί η τήρηση τους είναι
απαραίτητη για τη σωτηρία.
43Ε Ποιο σκοπό έχουν οι εντολές της Εκκλησίας;
2041
204Ν

Οι πέντε εντολές της Εκκλησίας έχουν ως σκοπό να εγγυηθούν
'

Λ '

'

'

στους πιστούς το ελάχιστο απαραίτητο του πνεύματος προσευχής,

'

432. Ποιες είναι οι εντολές της Εκκλησίας;

433. Γιατί η ηθική ζωή των χριστιανών είναι απαραίτητη για το
άγγελμα του Ευαγγελίου;
Γιατί με τη σύμμορφη με τον Κύριο Ιησού ζωή τους, οι χρι- 2044-2046
στιανοί προσελκύουν τους ανθρώπους στην πίστη στον αληθινό Θεό,
οικοδομώντας την Εκκλησία, μορφώνοντας τον κόσμο με το πνεύμα του
Ευαγγελίου και επισπεύδοντας τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Εξόδου
20, 2-17

Ένας νέος απηύθυνε στον Ιησού αυτή την ερώτηση: «Διδάσκαλε, τι καλό πρέπει να
κάνω, για να αποκτήσω την αιώνια ζωή;» (Μτ.19, 16). Ο Ιησούς του απάντησε: «Αν
θέλεις να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές», και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Έλα να
με ακολουθήσεις» (Μτ. 19, 16-21).
Να ακολουθεί κανείς το Χριστό σημαίνει να τηρεί τις Εντολές. Ο παλαιός νόμος
δεν καταργήθηκε, αλλά ο άνθρωπος προσκαλείται να τον ξαναβρεί στο πρόσωπο
του θείου Διδασκάλου, ο οποίος τον πραγματοποιεί τέλεια στον εαυτό του,
αποκαλύπτει το πλήρες νόημα του και μαρτυρεί την ισχύ του στο διηνεκές. Η
εικόνα αυτού του τμήματος απεικονίζει τον Ιησού που διδάσκει τους μαθητές του στη
λεγόμενη Επί του Όρους ομιλία (πρβλ. Μτ. 5-7). Τα σπουδαιότερα στοιχεία αυτής
της διδασκαλίας είναι: οι μακαρισμοί, η τελειοποίηση του παλαιού νόμου, η
προσευχή του Πάτερ ημών, οι υποδείξεις για τη νηστεία, η πρόσκληση στους
μαθητές του να είναι το αλάτι της γης και το φως του κόσμου. Το όρος, με την
εξύψωση του από τη γη και την προσέγγιση του στον ουρανό, υποδεικνύει έναν
προνομιακό χώρο συνάντησης με το Θεό. Ο Ιησούς Διδάσκαλος, καθισμένος πάνω
στο βράχο, ως προνομιακή καθέδρα, με τον δείκτη του δεξιού χεριού στραμμένο
στον ουρανό, υποδεικνύει τη θεϊκή προέλευση των λόγων του, λόγων ζωής και
ευτυχίας. Ο κύλινδρος, τον οποίο σφίγγει στο αριστερό χέρι, δείχνει την
πληρότητα της διδασκαλίας του, την οποία εμπιστεύεται με εμπιστοσύνη στους
Αποστόλους, προσκαλώντας τους να κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη,
βαπτίζοντας τα στο όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Οι δώδεκα Απόστολοι, που αποτελούν στεφάνι στα πόδια του Διδασκάλου, έχουν
όλοι το φωτοστέφανο που δείχνει την πιστότητα τους στον Ιησού και τη μαρτυρία
αγιότητας μέσα στην Εκκλησία. Μονάχα ένας, σχεδόν κρυμμένος στα δεξιά, έχει
ένα μαύρο φωτοστέφανο, υποδηλώνοντας την απιστία του στο χαρμόσυνο άγγελμα.
Η αναγγελία της Βασιλείας του Θεού, την οποία κήρυξε ο Ιησούς, δεν ήταν λόγος
άδειος και ασταθής, αλλά δράση αποτελεσματική και στέρεη. Σε σχέση με αυτό
σημαντικό είναι το επεισόδιο του παράλυτου της Καπερναούμ, το οποίο αναφέρουν
οι τρεις Συνοπτικοί Ευαγγελιστές:
«Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη, και ήρθε στην πόλη μας.
Τότε του έφεραν ένα παράλυτο, ξαπλωμένο σ' ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την
πίστη τους, είπε στον παράλυτο: "Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρέθηκαν οι
αμαρτίες σου". Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: "Αυτός
βλασφημεί". Ο Ιησούς, όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: "Γιατί κάνετε
πονηρές σκέψεις; Τι είναι ευκολότερο να πω: "Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες", ή
να πω "Σήκω και περπατά"; Για να μάθετε λοιπόν πως "ο Υιός του Ανθρώπου έχει
την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη", —τότε λέει στον παράλυτο:
"Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου". Εκείνος σηκώθηκε και
πήγε στο σπίτι του». (Μτ. 9, 1-7).
Στο γεγονός αυτό η φυσική θεραπεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ορατή όψη του
πνευματικού θαύματος της απελευθέρωσης από την αμαρτία. Η θεραπεία και η
άφεση των αμαρτιών παραμένουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παιδαγωγικής
του Ιησού, του θείου Διδασκάλου.
Βωιο Αη§β1ίοο: Η Επί τοο Όρους ομιλία, Μουσείο του Αγίου Μάρκου. Φλωρεντία.

Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου,
που σε έβγαλα από τη χώρα της
Αιγύπτου, από τον οίκο της
δουλείας.
Δεν θα έχεις άλλους θεούς. Ένα
και μόνο Θεό θα λατρεύεις
ενώπιον Μου.
Δεν θα κατασκευάσεις καμιά
εικόνα γλυπτή, τίποτε που να
μοιάζει σ' οτιδήποτε βρίσκεται
ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω,
στη γη, ή μέσα στα νερά κάτω από
τη γη.
Δεν θα προσπέφτεις ενώπιον
αυτών των θεών και δεν θα τους
υπηρετείς, διότι Εγώ, ο Κύριος, ο
Θεός σου, είμαι ένας Θεός
ζηλότυπος, που τιμωρεί το
πταίσμα των πατέρων στα παιδιά,
μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς,
για όσους Με μισούν, αλλά που
δείχνει την εύνοια Του μέχρι
χιλιοστής γενεάς για όσους Με
αγαπούν και τηρούν τις εντολές
Μου.
Δεν θα προφέρεις μάταια το όνομα
του Κυρίου, του Θεού σου, γιατί ο
Κύριος δεν θα αφήσει ατιμώρητο
όποιον προφέρει μάταια το όνομα
Του.
Να θυμάσαι την ημέρα του
Σαββάτου για να την αγιάζεις. Επί
έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα
κάνεις κάθε έργο σου, αλλά η
εβδόμη ημέρα είναι Σάββατο για
τον Κύριο, τον Θεό σου.

Δεύτερονομίου 5, 6- Κατηχητική
διατύπωση
21
Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Εγώ είμαι ο Κύριος
Θεός σου, που σε ο Θεός σου:
έβγαλα από τη
χώρα της Αιγύπτου,
από τον οίκο της
δουλείας.
Δεν θα έχεις άλλους 1. Δεν θα έχεις
θεούς ενώπιον Μου άλλο Θεό εκτός
και θα Τον αγαπάς τέ- από μένα.
λεια.

Δεν θα προφέρεις
μάταια το όνομα
Κυρίου του Θεού
σου...

2. Δεν θα προφέρεις μάταια το όνομα του Κυρίου,
του Θεού σου.

Να τηρείς την ημέρα 3. Θυμήσου να
του Σαββάτου για να αγιάσεις την ημέρα
του Κυρίου.
την αγιάζεις...
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434. «Διδάσκαλε, τί καλό πρέπει να κάνω για να αποκτήσω την
αιώνια ζωή;» (Μτ. 19, 16).

Δεν θα κάνεις κανένα έργο εσύ,
ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη
σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η
δούλη σου, ούτε τα ζώα σου,
ούτε ο ξένος που κατοικεί μαζί
σου. Διότι σε έξι ημέρες ο
Κύριος έπλασε τον ουρανό, τη
γη, τη θάλασσα και όλα όσα
περιέχουν, αλλά αναπαύθηκε
την εβδόμη ημέρα. Γι' αυτό ο
Κύριος ευλόγησε την ημέρα του
Σαββάτου και την αγίασε.
Τίμα τον πατέρα σου και τη
μητέρα σου για να μακροημερεύσεις στη χώρα που σου δίνει
ο Κύριος, ο Θεός σου.

Η σωτηρία του Θεού: Ο νόμος και η χάρη

Στο νέο, που του απευθύνει αυτό το ερώτημα, ο Ιησούς απαντά: 2052-2054
«Εάν θέλεις να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντολές», και έπειτα 2075-2076 πρόσθεσε:
«Έλα και ακολούθησε με» (Μτ. 19, 16-21). Να ακολουθείς τον Ιησού σημαίνει
να τηρείς τις Εντολές. Ο Νόμος δεν καταργήθηκε, αλλά ο άνθρωπος
προσκαλείται να τον ξαναβρεί στο πρόσωπο του θείου Διδασκάλου, ο οποίος τον
πραγματοποιεί τέλεια στον εαυτό του, αποκαλύπτει το πλήρες νόημα του και
μαρτυρεί την ισχύ του στο διηνεκές.
Τίμα τον πατέρα
σου και τη μητέρα σου ...

4. Τίμα τον πατέρα σου και τη
μητέρα σου.

Δεν θα φονεύσεις.

5. Δεν θα φονεύσεις.

Δεν θα φονεύσεις. Φόνο και σκάνδαλο θα αποφεύγεις
καθώς επίσης μίσος και οργή.

6. Δεν θα μοιχεύΔεν θα διαπράξεις μοιχεία. Την Δεν θα διαπράξεις σεις.
αγνότητα θα τηρείς στις πράξεις μοιχεία.
σου με επιμέλεια.
Δεν θα κλέψεις.
7. Δεν θα κλέψεις.
Δεν θα κλέψεις.
8. Δεν θα ψευδοΔεν θα προφέρεις ψεύτικη μαρ- Δεν θα προφέρεις μαρτυρήσεις κατά
τυρία εναντίον του πλησίον σου. ψεύτικη μαρτυρία του πλησίον σου.
ενάντια στον πληΔεν
σίον θα
σου.επιθυμήσεις
τη γυναίκα του
9. Δεν θα επιθυμήΔεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου.
σεις τη γυναίκα του
πλησίον σου.
πλησίον σου.
Δεν θα επιθυμήσεις
Δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα κανένα από τα 10. Δεν θα επιθυτου πλησίον σου ούτε το δούλο αγαθά που ανήκουν μήσεις το ξένο
του ούτε τη δούλη του ούτε το στον πλησίον σου. πράγμα.
βόδι του ούτε το γάιδαρο του
ούτε οτιδήποτε ανήκει στον
πλησίον σου.

435. Πώς ο Ιησούς ερμηνεύει το Νόμο;
Ο Ιησούς ερμηνεύει το Νόμο στο φως της διπλής και μοναδικής 2055
Εντολής της αγάπης, πληρότητας του Νόμου: «Θα αγαπήσεις τον Κύριο και
Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη
διάνοια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και η πρώτη των Εντολών. Και η δεύτερη
είναι όμοια με την πρώτη: Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό
σου. Από αυτές τις δυο Εντολές εξαρτάται όλος ο Νόμος και οι προφήτες»
(Μτ. 22, 37-40).
436. Τί σημαίνει «Δεκάλογος»;
Δεκάλογος σημαίνει «δέκα λόγια» (Εξ. 34, 28). Αυτοί οι λόγοι 2055-2057
συνοψίζουν το Νόμο που ο Θεός έδωσε στο λαό του Ισραήλ, στα πλαίσια της
Διαθήκης, διαμέσου του Μωυσή. Ο Δεκάλογος, παρουσιάζοντας τις Εντολές της
αγάπης προς το Θεό (τις τρεις πρώτες) και προς τον πλησίον (τις άλλες επτά),
χαράζει, για τον εκλεκτό λαό και για τον καθένα χωριστά, την πορεία μιας ζωής
απελευθερωμένης από τη σκλαβιά της αμαρτίας.
437. Ποιος είναι ο σύνδεσμος του Δεκάλογου με τη Διαθήκη;
Ο Δεκάλογος κατανοείται στο φως της Διαθήκης, στην οποία ο 2058-2063
Θεός αποκαλύπτεται, κάνοντας γνωστό το θέλημα του. Τηρώντας 2077 τις
Εντολές, ο λαός δηλώνει ότι ανήκει στο Θεό και ανταποκρίνεται με
ευγνωμοσύνη στην πρωτοβουλία της αγάπης του.
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Τί σημασία αποδίνει η Εκκλησία στο Δεκάλογο;

2064-2068 Πιστή στην Αγία Γραφή και στο παράδειγμα του Ιησού, η Εκκλησία αναγνωρίζει στο
Δεκάλογο μια βασική σημασία και ένα βασικό νόημα. Οι χριστιανοί οφείλουν να τον
τηρούν.
439.

Γιατί ο Δεκάλογος αποτελεί μια οργανική ενότητα;

2069 Οι δέκα Εντολές αποτελούν ένα οργανικό και αδιαχώριστο σύνολο, γιατί κάθε Εντολή
παραπέμπει στις άλλες και σε όλο το Δεκάλογο. Γι' αυτό η παράβαση μιας Εντολής, είναι
παράβαση όλου του Νόμου.
440.

Γιατί ο Δεκάλογος υποχρεώνει κατά τρόπο σοβαρό;

2072-2073,
Γιατί εμπεριέχει τα θεμελιώδη καθήκοντα του ανθρώπου προς 2081 το Θεό και
προς τον πλησίον.
441.

Είναι κατορθωτό για τον άνθρωπο να τηρεί το Δεκάλογο;
2082

™ί Ν<ΧΙ' γΐα™ ° ΧΡιστόζ' χωρίς τον οποίο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, μας
καθιστά ικανούς να τον τηρήσουμε, με το δώρο του Πνεύματος του και της χάρης

Του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
«ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΤΟ ΘΕΟ ΣΟΥ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΟΑΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ»
Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΘΕΟ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ

442. Τί σημαίνει η δήλωση του Θεού: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός
σου» (Εξ. 20, 2);
2083-2094 Σημαίνει για τον πιστό την υποχρέωση να διαφυλάττει και να εφαρμόζει τις τρεις
θεολογικές αρετές και να αποφεύγει τις αμαρτίες που στρέφονται εναντίον τους. Η πίστη
πιστεύει στο Θεό και απωθεί ό,τι είναι αντίθετο της, όπως π.χ. τη θεληματική αμφιβολία,
την απιστία, την αίρεση, την αποστασία, το σχίσμα. Η ελπίδα αναμένει με εμπιστοσύνη τη
μακάρια ενόραση του Θεού και τη θεϊκή βοήθεια, αποφεύγοντας την απελπισία και την
αλαζονεία. Η

αγάπη αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα: επομένως αποκρούει την αδιαφορία, την
αχαριστία, τη χλιαρότητα, την οκνηρία ή την πνευματική αναισθησία, και το μίσος
εναντίον του Θεού, το οποίο γεννιέται από την υπερηφάνεια
443. Τί σημαίνει ο Λόγος του Κυρίου: «Να προσκυνάς τον Κύριο
και Θεό Σου και μόνον Αυτόν να λατρεύεις» (Μτ 4, 10);
Ο Λόγος αυτός σημαίνει: να προσκυνούμε το Θεό ως Κύριο 2095-2105 όλων όσων
υπάρχουν, να του αποδίνουμε προσωπικά και κοινοτικά 2Ι35"2136 την οφειλόμενη λατρεία,
να προσευχόμαστε σ' Αυτόν με εκφράσεις δοξολογίας, ευγνωμοσύνης και ικεσίας, να του
προσφέρουμε θυσίες, προπάντων την πνευματική θυσία της ζωής μας, ενωμένη με την
τέλεια θυσία του Χριστού, να τηρούμε τις υποσχέσεις και τα ταξίματα που κάνουμε σ'
Αυτόν.
444. Με ποιο τρόπο ο άνθρωπος πραγματοποιεί το δικαίωμα του να
λατρεύει το Θεό με αλήθεια και ελευθερία;
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα και το ηθικό καθήκον να 2104-2109 αναζητά την
αλήθεια, ιδιαίτερα σχετικά με το Θεό και την 2137 Εκκλησία του, και όταν γνωρίσει

αυτή την αλήθεια, να την ασπασθεί και να την διαφυλάξει πιστά,
αποδίνοντας στο Θεό μια αυθεντική λατρεία. Ταυτόχρονα, η αξιοπρέπεια
του ανθρώπου απαιτεί, στα θρησκευτικά θέματα, κανείς να μην
εκβιάζεται να ενεργεί ενάντια στη συνείδηση του, ούτε να εμποδίζεται,
μέσα στα σωστά πλαίσια της δημόσιας τάξης, να ενεργεί σύμφωνα με τη
συνείδηση του, ιδιωτικά ή δημόσια, με τρόπο προσωπικό ή κοινοτικό.
445. Τί απαγορεύει ο Θεός όταν δίνει την εντολή: «Δεν θα έχεις
άλλους θεούς εκτός από μένα» (Εξ. 20, 2);
Αυτή η Εντολή απαγορεύει:
Την πολυθεΐα και την ειδωλολατρία, η οποία θεοποιεί ένα δη- 2110-2128
μιούργημα, την εξουσία, το χρήμα, ακόμη και τον δαίμονα.
Τη δεισιδαιμονία, που είναι παρέκκλιση της οφειλόμενης λατρείας στον
αληθινό Θεό, και που εκφράζεται επίσης στις διάφορες μορφές μαντείας,
μαγείας, μαγγανείας και πνευματισμού.

2Ι3ί, 2,4

-°
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Την αθρησκεία, που εκφράζεται στο πείραγμα του Θεού με λόγια ή πράξεις,
στην ιεροσυλία, η οποία βεβηλώνει πρόσωπα ή πράγματα ιερά, προπάντων τη
Θεία Ευχαριστία, στην σιμωνία, που συνίσταται στη θέληση αγοράς ή πώλησης
πνευματικών πραγμάτων.
Την αθεΐα, η οποία απωθεί την ύπαρξη του Θεού, βασιζόμενη συχνά σε μια
λαθεμένη αντίληψη για την ανθρώπινη αυτονομία.
Τον αγνωστικισμό, σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
τίποτα για το Θεό, και ο οποίος περιλαμβάνει τη θρησκευτική αδιαφορία και την
έμπρακτη αθεΐα.
446.
Η εντολή του Θεού: «Λεν θα κάνεις καμιά εικόνα γλυπτή ...»
(Εξ. 20, 3) απαγορεύει την προσκύνηση των εικόνων;
2ΐ29-2ΐ32 Στη Παλαιά Διαθήκη με την εντολή αυτή απαγορευόταν η 2141 απεικόνιση
του Θεού, ο οποίος είναι απόλυτα υπερβατικός. Μετά από την Ενσάρκωση του
Υιού του Θεού, η χριστιανική προσκύνηση των ιερών εικόνων δικαιώθηκε (όπως
δήλωσε η ΒΌικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, το 787), γιατί στηρίζεται στο
Μυστήριο του Υιού του Θεού, που έγινε άνθρωπος, στο πρόσωπο του οποίου ο
υπερβατικός Θεός έγινε ορατός. Δεν πρόκειται για μια προσκύνηση αυτής
καθαυτής της εικόνας, αλλά για μια προσκύνηση στο αναπαριστάμενο πρόσωπο:
το Χριστό, την Αειπάρθενο Μαρία, τους Αγγέλους και τους Αγίους.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗ ΠΡΟΦΕΡΕΙΣ ΜΑΤΑΙΑ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
447.

Πώς γίνεται σεβαστή η αγιότητα του Ονόματος του Κυρίου;

2ΐ42-2ΐ49 Το άγιο Όνομα του Κυρίου γίνεται σεβαστό όταν το επικαλού-21602162 μαστε5 τ0 ευλογούμε, το αινούμε και το δοξολογούμε. Πρέπει λοιπόν να
αποφεύγεται η κατάχρηση στην αναφορά του Ονόματος του Θεού για να
δικαιολογηθεί ένα έγκλημα και κάθε ανάρμοστη χρήση του Ονόματος Του, όπως
η βλασφημία, η οποία από φύση της είναι βαρύ αμάρτημα, οι κατάρες και η
απιστία στις υποσχέσεις που δώσαμε στο Όνομα του Θεού.
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448. Γιατί απαγορεύεται η ψευδορκία;
Γιατί επικαλείται το Θεό, ο οποίος είναι η ίδια η αλήθεια, ως 2150-2151
μάρτυρα ενός ψέματος.
2ΐ63-2ΐ64
«Να μην ορκίζεστε ούτε στον Δημιουργό, ούτε στα δημιουργήματα, παρά μόνο
με αλήθεια, σε περίπτωση ανάγκης και με σεβασμό» (Άγιος Ιγνάτιος του
Λογιόλα).

449. Τί είναι η επιορκία;
Επιορκία είναι να δίνει κανείς με όρκο μια υπόσχεση, με 2152-2155 πρόθεση
να μη την τηρήσει, ή να παραβιάσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο. Είναι
βαρύ αμάρτημα κατά του Θεού, ο οποίος είναι πάντοτε πιστός στις υποσχέσεις
του.
Η ΤΡΙΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΘΥΜΗΣΟΥ ΝΑ ΑΓΙΑΖΕΙΣ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ.
450. Γιατί ο Θεός «ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την
διακήρυξε ιερή» (Εξ, 20, 11);
Γιατί κατά την ημέρα του Σαββάτου υπενθυμίζεται η ανάπαυση 2168-2172
του Θεού κατά την εβδόμη ημέρα της Δημιουργίας, όπως επίσης της 2'89
απελευθέρωσης του Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και της Διαθήκης που
ο Θεός συνήψε με το λαό του.
451. Πώς συμπεριφέρεται ο Ιησούς έναντι του Σαββάτου;
Ο Ιησούς αναγνωρίζει την αγιότητα του Σαββάτου και με θεϊκή ζι?3 εξουσία
δίνει την αυθεντική ερμηνεία της: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο
άνθρωπος για το Σάββατο» (Μτ. 2, 27).
452. Για ποιο λόγο, για τους χριστιανούς, το Σάββατο αντικα
ταστάθηκε από την Κυριακή;
Γιατί η Κυριακή είναι η ημέρα της Ανάστασης του Χριστού. Ως 2174-2176
«πρώτη ημέρα της εβδομάδας» (Μκ. 16, 2), υπενθυμίζει την πρώτη 2|9(|-2,ί"
δημιουργία, ως «ογδόη ημέρα», που ακολουθεί το Σάββατο, σημαίνει τη νέα
δημιουργία που εγκαινιάσθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι η Κυριακή
έγινε για τους χριστιανούς η πρώτη όλων των ημερών και όλων των εορτών: η
ημέρα του Κυρίου, κατά την
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οποία Αυτός, με το Πάσχα του, εκπλη ρώνει την πνευματική αλήθεια του
εβραϊκού Σαββάτου και αναγγέλλει την αιώνια ανάπαυση του ανθρώπου στο
Θεό.

456. Ποια είναι η φύση της οικογένειας μέσα στο σχέδιο του Θεού;

453.

Πώς αγιάζεται η Κυριακή;

2177-2185 Οι χριστιανοί αγιάζουν την Κυριακή και τις άλλες ημέρες υποχρεωτικού
εκκλησιασμού συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία του Κυρίου και επίσης
απέχοντας από τις δραστηριότητες εκείνες που εμποδίζουν να αποδοθεί η
λατρεία στο Θεό και διαταράσσεται η χαρά που χαρακτηρίζει την ημέρα του
Κυρίου ή την απαραίτητη ανάπαυση του πνεύματος και του σώματος.
Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που συνδέονται με οικογενειακές ανάγκες ή με
υπηρεσίες μεγάλης κοινωνικής ωφέλειας, εφόσον αυτές δεν δημιουργούν
συνήθειες αρνητικές για τον αγιασμό της Κυριακής, στην οικογενειακή ζωή και
στην υγεία.
454.
Γιατί είναι σπουδαία η νομική αναγνώριση της Κυριακής ως
εορταστικής ημέρας;
2ΐ86-2ΐ88 Για να δίδεται σε όλους η πραγματική δυνατότητα να απολαμβάνουν την
απαιτούμενη ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο, που να τους επιτρέπουν να
φροντίζουν για τη θρησκευτική, οικογενειακή, πολιτιστική και κοινωνική ζωή,
να διαθέτουν κατάλληλο χρόνο για τη μελέτη, τον στοχασμό, τη σιωπή και την
ανάγνωση, να επιδίδονται στα έργα του καλού, ιδιαίτερα υπέρ των ασθενών και
υπέρ των γερόντων.
ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
«ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΟΥ»
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ.
455.

Τί προστάζει η τέταρτη Εντολή;

Η τέταρτη εντολή προστάζει να τιμούμε και να σεβόμαστε τους γονείς μας
και εκείνους που ο Θεός, για το δικό μας καλό, περιέβαλε με την εξουσία του.
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Ένας άνδρας και μια γυναίκα ενωμένοι σε γάμο αποτελούν μαζί 2201-220: με
τα παιδιά τους μια οικογένεια. Ο Θεός θέσπισε την οικογένεια 2249 και την
προίκισε με τη θεμελιώδη δομή της. Ο γάμος και η οικογένεια προορίζονται για
το καλό των συζύγων και για τη γέννηση και ανατροφή των παιδιών. Μεταξύ των
μελών της ίδιας οικογένειας καθορίζονται σχέσεις προσωπικές και πρωταρχικές
ευθύνες. Εν Χριστώ η οικογένεια γίνεται κατ'οίκον Εκκλησία, γιατί είναι μια
κοινότητα πίστης, ελπίδας και αγάπης.
457. Ποια θέση κατέχει η οικογένεια μέσα στην κοινωνία;
Η οικογένεια είναι το πρωταρχικό κύτταρο της ανθρώπινης 22°7"2208
κοινωνίας και προηγείται από κάθε αναγνώριση εκ μέρους της δημόσιας
εξουσίας. Οι οικογενειακές αρχές και αξίες αποτελούν το θεμέλιο της κοινωνικής
ζωής. Η ζωή της οικογένειας είναι μια μύηση για τη ζωή στην κοινωνία.
458. Ποια καθήκοντα έχει η κοινωνία έναντι της οικογένειας;
Η κοινωνία έχει το καθήκον να υποστη ρίζει και να εδραιώνει το 2209-2213
γάμο και την οικογένεια, σεβόμενη και την αρχή της επικουρικό- 223° τητας. Οι
δημόσιες αρχές οφείλουν να σέβονται, να προστατεύουν και να ευνοούν την
αληθινή φύση του γάμου και της οικογένειας, τη δημόσια ηθική, τα δικαιώματα
των γονέων και την οικογενειακή ευημερία.
459. Ποια είναι τα καθήκοντα των παιδιών προς τους γονείς;
Προς τους γονείς τα παιδιά οφείλουν σεβασμό (υιική ευλάβεια),
ευγνωμοσύνη, γλυκύτητα και υπακοή, συμβάλλοντας μ' αυτό τον τρόπο,
όπως και με τις καλές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους αδελφοί και
αδελφές, στην αύξηση της αρμονίας και της αγιότητας όλης της
οικογενειακής ζωής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς βρίσκονται
σε κατάσταση ανέχειας, ασθένειας, μοναξιάς ή γηρατειών, τα ενήλικα
παιδιά οφείλουν σ' αυτούς ηθική και υλική βοήθεια.
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Ποια είναι τα καθήκοντα των γονέων προς τα παιδιά;

2221-2231 Συμμετέχοντας στη θεϊκή πατρότητα, οι γονείς είναι για τα παιδιά
τους οι πρώτοι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης τους, οι πρώτοι κήρυκες της
πίστης. Αυτοί έχουν το καθήκον να αγαπούν και να σέβονται τα παιδιά τους
ως πρόσωπα και ως παιδιά του Θεού, και να προβλέπουν, στα μέτρα που
μπορούν, για τις υλικές και πνευματικές τους ανάγκες, διαλέγοντας γι' αυτά
το κατάλληλο σχολείο και βοηθώντας τα με συνετές συμβουλές στην
εκλογή του επαγγέλματος τους και της κατάστασης της ζωής τους.
Ιδιαίτερα έχουν την αποστολή να τα εκπαιδεύουν στη χριστιανική πίστη.
461.
πίστη;

Πώς οι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στη χριστιανική

2252-2253 Προπάντων με το παράδειγμα, την προσευχή, την οικογενειακή κατήχηση
και τη συμμετοχή στην εκκλησιαστική ζωή.
462.
Οι οικογενειακοί δεσμοί είναι αγαθό απόλυτο;
2232-2233 Οι οικογενειακοί δεσμοί, αν και είναι σπουδαίοι, δεν είναι απόλυτοι,
γιατί η πρώτη κλήση του χριστιανού είναι να ακολουθεί τον Ιησού,
αγαπώντας τον: «Όποιος αγαπά τον πατέρα του ή την μητέρα του
περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα, όποιος αγαπά την
θυγατέρα του ή τον υιό του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για
μένα» (Μτ. 10, 37). Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν με χαρά τα παιδιά τους
να ακολουθούν το Χριστό, σε κάθε κατάσταση ζωής, ακόμη και στην
αφιερωμένη ζωή ή στο ιερατικό λειτούργημα.
463.
Πώς ασκείται η εξουσία στους διάφορους τομείς της πολιτικής
κοινωνίας;
2234-2237 Η εξουσία ασκείται πάντοτε ως υπηρεσία, με σεβασμό προς τα 2254
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, με μια σωστή ιεραρχία των αξιών,
με τους νόμους, με την επιμεριστική δικαιοσύνη και με την αρχή της
επικουρικότητας. Ο καθένας, όταν ασκεί την εξουσία, οφείλει να αναζητά
το συμφέρον της κοινότητας και όχι το δικό του, και οφείλει να εμπνέεται
στις αποφάσεις του από την αλήθεια για το θεό, για τον άνθρωπο και για
τον κόσμο.
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464. Ποια είναι τα καθήκοντα των πολιτών έναντι των πολιτικών
αρχών;
Εκείνοι που είναι υποταγμένοι σε μια εξουσία οφείλουν να 2238-2241
θεωρούν τους ανωτέρους τους ως αντιπροσώπους του Θεού, 2255
προσφέροντας σ' αυτούς την έντιμη συνεργασία τους για την καλή
λειτουργία της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την
αγάπη και την υπηρεσία προς την πατρίδα, το δικαίωμα και το καθήκον
της ψήφου, την καταβολή των φόρων, την υπεράσπιση της πατρίδας και το
δικαίωμα στην εποικοδομητική κριτική.
465. Πότε ο πολίτης δεν πρέπει να υπακούει στις πολιτικές αρχές;
Ο πολίτης δεν πρέπει εν συνειδήσει να υπακούει όταν οι νόμοι 2242-2243
των πολιτικών αρχών είναι αντίθετοι προς τις απαιτήσεις της 2256 ηθικής
τάξης: «Πρέπει να υπακούμε μάλλον στο Θεό παρά στους ανθρώπους»
(Πράξ. 5, 29).
Η ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ
466. Γιατί πρέπει να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη ζωή;
Γιατί είναι ιερή. Από μιας αρχής η ανθρώπινη ζωή περιλαμβάνει 2258-2262
τη δημιουργική ενέργεια του Θεού και παραμένει πάντοτε σε μια 23,8-232°
ειδική σχέση με το Δημιουργό, το μοναδικό της σκοπό. Σε κανένα δεν
επιτρέπεται να καταστρέφει άμεσα μια αθώα ανθρώπινη ύπαρξη, εφόσον
αυτό είναι βαριά αντίθετο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και στην
αγιότητα του Δημιουργού. «Δεν θα φονεύσεις τον αθώο και τον δίκαιο»
(Έξ. 23, 7).
467. Γιατί η νόμιμη άμυνα των προσώπων και των κοινωνιών δεν
είναι αντίθετη σ' αυτό τον κανόνα;
Γιατί με τη νόμιμη άμυνα εφαρμόζεται η επιλογή υπεράσπισης 2253-2265
του εαυτού μας και αξιοποιείται το δικαίωμα στη ζωή, της δικής μας ή των
άλλων, και όχι η επιλογή φόνου. Η νόμιμη άμυνα, για όποιον έχει την
ευθύνη για τη ζωή του άλλου, μπορεί να είναι και βαρύ καθήκον. Ωστόσο,
η άμυνα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιεί μια βία μεγαλύτερη από την
απαραίτητη.
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Σε τί χρησιμεύει μια ποινή;

2266 Μια ποινή, που επιβάλλεται από μια νόμιμη δημόσια εξουσία,
έχει το σκοπό να επανορθώσει την αταξία που προκλήθηκε από το
σφάλμα, να προφυλάττει τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των
προσώπων, και να συμβάλλει στη διόρθωση του ενόχου.
469.
Ποια ποινή μπορεί να επιβάλλεται;
2267 Η ποινή που επιβάλλεται πρέπει να είναι ανάλογη προς τη
βαρύτητα του εγκλήματος. Σήμερα, χάρη στις δυνατότητες που το
Κράτος διαθέτει για να καταστέλλει το έγκλημα, καθιστώντας
ακίνδυνο τον ένοχο, οι περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης επιβολής
της θανατικής ποινής «είναι πλέον πολύ σπάνιες, αν όχι πρακτικά
ανύπαρκτες» (Εγκύκλιος, Το Ευαγγέλιο της ζωής). Όταν τα αναί
μακτα μέσα είναι αρκετά, η εξουσία θα περιορισθεί σ' αυτά τα μέσα,
γιατί αυτά ανταποκρίνονται καλλίτερα στις συγκεκριμένες προϋ
ποθέσεις του κοινού καλού, αρμόζουν περισσότερο στην αξιοπρέ
πεια του ανθρώπου και δεν αφαιρούν από τον ένοχο τη δυνατότητα
να διορθωθεί.
470.

Τί απαγορεύει η πέμπτη Εντολή;

2268-2283
Η πέμπτη Εντολή απαγορεύει, ως βαριά αντίθετα προς τον
2321-2326 η()ικο νόμο, τα εξής:
Την άμεση και θεληματική ανθρωποκτονία και τη συνεργασία σ' αυτήν.
Την άμεση έκτρωση, ηθελημένη ως σκοπός ή ως μέσον, όπως και η
συνεργασία σ' αυτή, με ποινή τον αφορισμό, γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη,
από τη σύλληψη της, πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται με
τρόπο απόλυτο στην ακεραιότητα της.
Την άμεση ευθανασία, η οποία συνίσταται στο να προκαλείται το τέλος,
με μια πράξη ή με μια παράληψη επιβαλλόμενης πράξης, στη ζωή ενός
ατόμου με ειδικές ανάγκες, ενός ασθενούς ή ενός ετοιμοθάνατου.
Την αυτοκτονία και τη θεληματική συνεργασία σ' αυτή, επειδή είναι
μια βαριά προσβολή στην ορθή αγάπη προς το Θεό, προς τον εαυτό μας
και προς τον πλησίον μας: ως προς την ευθύνη, αυτή μπορεί να
επιβαρύνεται από το σκάνδαλο που προκαλεί ή να ελατ-
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τώνεται από ειδικές ψυχικές αναταραχές ή από μεγάλους φόβους.
471. Ποιες ιατρικές ενέργειες επιτρέπονται, όταν ο θάνατος
θεωρείται ότι επίκειται;
Οι φροντίδες που κατά κανόνα οφείλονται σ' ένα άρρωστο
άνθρωπο, δεν μπορούν νόμιμα να διακοπούν. Επιτρέπεται όμως η
χρήση των αναλγητικών, τα οποία δεν στοχεύουν στο θάνατο, και η
άρνηση της «θεραπευτικής μανίας», δηλαδή της χρησιμοποίησης
ιατρικών διαδικασιών που είναι δυσανάλογες και χωρίς βάσιμη
ελπίδα για θετική έκβαση.
472. Γιατί η κοινωνία οφείλει να προστατεύει κάθε έμβρυο;
Το αναλλοίωτο δικαίωμα στη ζωή κάθε ανθρώπου, από τη 2273-2274
σύλληψη του, είναι ένα συστατικό στοιχείο της κοινωνίας και της
νομοθεσίας της. Όταν το Κράτος δεν θέτει τη δύναμη του στην υπηρεσία
των δικαιωμάτων όλων, και ιδιαίτερα των πιο αδυνάτων, μεταξύ των
οποίων και όσων έχουν συλληφθεί και δεν έχουν ακόμη γεννηθεί,
απειλούνται τα ίδια τα θεμέλια του Κράτους δικαίου.
473. Πώς αποφεύγεται το σκάνδαλο;
Το σκάνδαλο, που έγκειται στον παρασυρμό των άλλων να 228«287
πράττουν το κακό, αποφεύγεται όταν γίνονται σεβαστά η ψυχή και το
σώμα του ανθρώπου. Όποιος θεληματικά παρασύρει τους άλλους να
αμαρτήσουν βαριά, διαπράττει βαρύ αμάρτημα.
474. Τί καθήκον έχουμε προς το σώμα;
Οφείλουμε να έχουμε μια λογική φροντίδα για τη φυσική υγεία, τη
δική μας και των άλλων, αποφεύγοντας όμως τη λατρεία του σώματος
και κάθε είδους υπερβολές. Επιπλέον πρέπει να αποφεύγεται η
χρήση ναρκωτικών, που προκαλούν βαρύτατες ζημιές στην υγεία
και στη ζωή του ανθρώπου, και επίσης η κατάχρηση τροφίμων,
οινοπνευματωδών ποτών, καπνού και φαρμάκων.
475. Πότε είναι ηθικά νόμιμα τα επιστημονικά, ιατρικά ή
ψυχολογικά πειράματα στα άτομα ή σε ομάδες ανθρώπων;
Είναι ηθικά νόμιμα αν τίθενται στην υπηρεσία του ολοκληρω- 2292-2295
τικού καλού του ανθρώπου και της κοινωνίας, χωρίς δυσανάλογους
κινδύνους για τη ζωή και τη φυσική και ψυχική ακεραιότητα των
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προσώπων, τα οποία πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα και να δίνουν τη
συγκατάθεση τους.

θεληματικές και συνειδητές σε θέματα μεγάλης σπουδαιότητας, είναι
βαριά αμαρτήματα κατά της αγάπης.

476.
Επιτρέπονται η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων του
σώματος, πριν και μετά το θάνατο;

481. Τί είναι η ειρήνη στον κόσμο;

2296 Η μεταμόσχευση οργάνων του σώματος είναι ηθικά αποδεκτή όταν γίνεται με
τη συγκατάθεση του δωρητή και χωρίς υπερβολικούς κινδύνους γι* αυτόν. Για
την ευγενή πράξη της δωρεάς των οργάνων μετά το θάνατο πρέπει να
επιβεβαιώνεται πλήρως ο πραγματικός θάνατος του δωρητή.
477.
Ποιες πράξεις είναι αντίθετες στο σεβασμό της σωματικής
ακεραιότητας του ανθρώπου;
2297-2298 Αυτές είναι: οι απαγωγές και οι κρατήσεις ομήρων, η τρομοκρατία, τα
βασανιστήρια, οι βιαιότητες, η άμεση στείρωση. Οι ακρωτηριασμοί ενός
ανθρώπου είναι ηθικά επιτρεπτές μόνο για απαραίτητους θεραπευτικούς σκοπούς
του ιδίου αυτού ανθρώπου.
478.

Ποια φροντίδα πρέπει να έχουμε προς τους ετοιμοθάνατους;

2299 Οι ετοιμοθάνατοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις τελευταίες
στιγμές της επίγειας ζωής τους, προπάντων με την υποστή ριξη της προσευχής
και των Μυστηρίων που προετοιμάζουν για την συνάντηση με το ζώντα Θεό.
479.
νεκρών;

Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά προς τα σώματα των

23αο-23οι
Προς τα σώματα των νεκρών πρέπει να συμπεριφερόμαστε με
σεβασμό και αγάπη. Η καύση τους επιτρέπεται όταν γίνεται χωρίς να τίθεται σε
αμφιβολία η πίστη στην ανάσταση των σωμάτων.
480.

Τί ζητά ο Κύριος από κάθε άνθρωπο σχετικά με την ειρήνη;

2302-2303 Ο Κύριος, ο οποίος διακηρύττει «μακάριοι οι ειρηνοποιοί» (Μτ. 5,9), ζητά
την ειρήνη της καρδιάς και καταγγέλλει την ανηθικότητα της οργής, η οποία
είναι επιθυμία εκδίκησης για το κακό που δέχθηκε κάποιος, και του μίσους, που
οδηγεί τον άνθρωπο να επιθυμεί το κακό του πλησίον. Αυτές οι διαθέσεις, όταν
είναι
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Η ειρήνη στον κόσμο, η οποία απαιτείται για το σεβασμό και 2304-2305 την
ανάπτυξη της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι απλή απουσία του πολέμου ή
ισορροπία αντίθετων δυνάμεων, αλλά είναι «η ηρεμία της τάξης» (Ιερός
Αυγουστίνος), «καρπός της δικαιοσύνης» (Ησ.32, 17) και αποτέλεσμα της
αγάπης. Η επίγεια ειρήνη είναι εικόνα και καρπός της ειρήνης του Χριστού.
482. Τί απαιτεί η ειρήνη στον κόσμο;
Απαιτεί τη δίκαιη κατανομή και την προστασία των αγαθών των 2304,
ανθρώπων, την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, το 2307-2308 σεβασμό
προς την αξιοπρέπεια των προσώπων και των λαών, την ακατάπαυστη άσκηση
της δικαιοσύνης και της αδελφοσύνης.
483. Πότε επιτρέπεται ηθικά η χρήση της στρατιωτικής δύναμης;
Η χρήση της στρατιωτικής δύναμης είναι ηθικά δικαιολογη- 2307-2310 μένη
από την ταυτόχρονη παρουσία των εξής προϋποθέσεων: βεβαιότητα μιας
διαρκούς και βαριάς βλάβης που προκλήθηκε, απόδειξη του ανεφάρμοστου κάθε
ειρηνικής εναλλακτικής λύσης, βάσιμες δυνατότητες επιτυχίας, απουσία
μεγαλύτερων κακών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δύναμη των μέσων
καταστροφής.
484. Σε περίπτωση απειλής πολέμου, σε ποιόν ανήκει η αυστηρή
αξιολόγηση αυτών των προϋποθέσεων;
Αυτή ανήκει στη φρόνιμη κρίση των κυβερνώντων, στους 2309 οποίους
ανήκει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλουν στους πολίτες την υποχρέωση για την
εθνική άμυνα, τηρουμένου του προσωπικού δικαιώματος αντίρρησης της
συνείδησης και ζητούν άλλους τρόπους για να υπηρετήσουν την ανθρώπινη
κοινότητα.
485. Σε περίπτωση πολέμου τί ζητά ο ηθικός νόμος;
Ο ηθικός νόμος συνεχίζει πάντοτε να ισχύει, ακόμη και στην 2312-2314
περίπτωση πολέμου. Ο νόμος αυτός απαιτεί ανθρώπινη συμπερι- 2328
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φορά προς τους αμάχους, προς τους τραυματισμένους στρατιώτες και προς
τους αιχμαλώτους. Οι πράξεις που είναι θεληματικά αντίθετες στο δίκαιο
των λαών και οι διατάξεις που επιβάλλουν αυτές τις πράξεις είναι
εγκλήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την τυφλή υπακοή.
Πρέπει να καταδικάζονται οι μαζικές καταστροφές όπως και η γενοκτονία
ενός λαού ή μιας εθνικής μειονότητας, που είναι βαρύτατα αμαρτήματα.
Είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να αντισταθούμε στις εντολές εκείνων που τα
προστάζουν.
486.
Τί πρέπει να γίνεται για να αποφεύγεται ο πόλεμος;
2315-23Π Πρέπει να γίνεται ό,τι είναι λογικά κατορθωτό για να απο2327-2330 φευγεται με κα0ε τρόπο ο πόλεμος, εξαιτίας των κακών και των
αδικιών που αυτός προκαλεί. Με ιδιαίτερο τρόπο πρέπει να αποφεύγεται
η συσσώρευση και το εμπόριο των όπλων, που δεν ρυθμίζονται όπως
πρέπει από τις νόμιμες εξουσίες, τις αδικίες, προπάντων τις οικονομικές
και κοινωνικές, τις εθνικές και θρησκευτικές διακρίσεις, το φθόνο, τη
δυσπιστία, την υπερηφάνεια και το πνεύμα εκδίκησης. Ό,τι γίνεται για να
περιοριστούν αυτές και άλλες διαταραχές, βοηθά στην ανοικοδόμηση της
ειρήνης και στην αποφυγή του πολέμου.
Η ΕΚΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ
487.
Ποιο καθήκον έχει ο άνθρωπος έναντι της σεξουαλικής του
ταυτότητας;
2331-2336
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα, με ίση
2392-2393

'
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'

'
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όταν είναι ολοκληρωμένη με σωστό τρόπο στη σχέση μεταξύ του
ενός προσώπου προς το άλλο. Η αγνότητα είναι μια ηθική αρετή,
ένα δώρο του Θεού, μια χάρη, ένας καρπός του Πνεύματος.
489. Τί σημαίνει η αρετή της αγνότητας;
Σημαίνει την απόκτηση της αυτοκυριαρχίας, ως έκφραση της 2339-2341
ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία στοχεύει στην αυτοπροσφορά. Προς το
σκοπό αυτό χρειάζεται μια ολοκληρωτική και μόνιμη εκπαίδευση, που
πραγματοποιείται σε στάδια βαθμιαίας ανάπτυξης.
490. Ποια είναι τα μέσα που μας βοηθούν να ζούμε την αγνότητα;
Πολυάριθμα είναι τα μέσα που διαθέτουμε: η χάρη του Θεού, η 2340-2347
βοήθεια των μυστηρίων, η προσευχή, η αυτογνωσία, η πρακτική της
κατάλληλης άσκησης στις διάφορες περιστάσεις, η εξάσκηση των ηθικών
αρετών, ιδιαίτερα της αρετής της εγκράτειας, η οποία στοχεύει να
κατευθύνει τα πάθη με τη λογική.
491. Με ποιο τρόπο είναι όλοι καλεσμένοι να ζουν την αγνότητα;
Όλοι, ακολουθώντας το Χριστό ως πρότυπο της αγνότητας, 2348-2350
καλούνται να διάγουν μια αγνή ζωή, σύμφωνα με τη ν κατάσταση του 2394
καθενός: άλλοι ζώντας στην παρθενία ή στην αφιερωμένη αγαμία, που
είναι ένας έξοχος τρόπος για να αφιερωθεί πιο εύκολα ο άνθρωπος στο
Θεό, με αδιαίρετη καρδιά, και άλλοι, αν είναι παντρεμένοι, ζώντας τη
συζυγική αγνότητα, και αν δεν είναι παντρεμένοι ζώντας την αγνότητα με
την εγκράτεια.

'

προσωπική αξιοπρέπεια, και χάραξε σ αυτόν την κλήση της αγάπης και
της κοινωνίας. Ανήκει στον καθένα να δεχθεί τη σεξουαλική του
ταυτότητα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της για όλη την
προσωπικότητα, την ιδιαιτερότητα και τη συμπληρω-ματικότητά του.
488.
Τί είναι η αγνότητα;
2337-2338
Η αγνότητα είναι η θετική ολοκλήρωση της σεξουαλικότητας στον
άνθρωπο. Η σεξουαλικότητα γίνεται αληθινά ανθρώπινη

492. Ποια είναι τα κυριότερα αμαρτήματα κατά της αγνότητας;
Αμαρτήματα βαριά αντίθετα προς την αγνότητα, το καθένα 2351-2359
σύμφωνα με τη φύση του αντικειμένου του, είναι: η μοιχεία, ο 2396
αυνανισμός, η πορνεία μεταξύ ελεύθερων άνδρα και γυναίκας, η
πορνογραφία, η επαγγελματική πορνεία, ο βιασμός, οι ομοφυλοφιλικές
πράξεις. Τα αμαρτήματα αυτά είναι έκφραση του ελαττώματος της
ακολασίας. Όταν διαπράττονται σε ανηλίκους, οι πράξεις αυτές είναι μια
ακόμη μεγαλύτερη απόπειρα κατά της φυσικής και ηθικής τους
ακεραιότητας.
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493.
Γιατί η έκτη Εντολή, ενώ λέει «μη μοιχεύσεις», απαγορεύει
όλα τα αμαρτήματα κατά της αγνότητας;
2336 Παρ' όλο που στο βιβλικό κείμενο του Δεκάλογου διαβάζουμε «μη
μοιχεύσεις» (Έξ. 20,14), η Παράδοση της Εκκλησίας ακολουθεί συνολικά
τα ηθικά διδάγματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και θεωρεί
την έκτη Εντολή ως περιλαμβάνουσα όλα τα αμαρτήματα κατά της
αγνότητας.
494.
Ποιο είναι το καθήκον των πολιτικών αρχών έναντι της
αγνότητας;
2354 Οι πολιτικές αρχές, εφόσον έχουν καθήκον να προάγουν το σεβασμό για
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, οφείλουν να δημιουργούν ένα περιβάλλον
ευνοϊκό προς την αγνότητα, ακόμη και εμποδίζοντας, με κατάλληλους
νόμους, τη διάδοση ορισμένων από τις βαριές προσβολές κατά της
αγνότητας που προαναφέραμε, για να προστατέψουν προπάντων τους
ανήλικους και τους πιο αδύνατους.
495.
Ποια είναι τα αγαθά της συζυγικής αγάπης, προς την οποία
προορίζεται η σεξουαλικότητα;
2360-2361
Τα αγαθά της συζυγικής αγάπης, η οποία για τους βαπτισμένους
2397-2398 £χει εξαγΐασ0ε{ απο το Μυστήριο του Γάμου, είναι: η ενότητα, η
πιστότητα, το αδιάλυτο και το άνοιγμα προς την γονιμότητα.
496.
Ποιο νόημα έχει η συζυγική πράξη;
2362-2367 Η συζυγική πράξη έχει ένα διπλό νόημα: την ένωση (την αμοιβαία
προσφορά των συζύγων) και την τεκνογονία (το άνοιγμα στη μετάδοση
της ζωής). Κανείς δεν πρέπει να διασπά τον αδιαχώριστο σύνδεσμο τον
οποίο ο Θεός θέλησε μεταξύ των δυο νοημάτων της συζυγικής πράξης,
αποκλείοντας το ένα από το άλλο.
497.

Πότε είναι ηθική η ρύθμιση των γεννήσεων;
-2369 2399
Η ρύθμιση των γεννήσεων, που αντιπροσωπεύει μια από τις
όψεις της υπεύθυνης πατρότητας και της υπεύθυνης μητρότητας,
είναι αντικειμενικά σύμφωνη με την ηθική, όταν πραγματοποιείται
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από τους συζύγους χωρίς εξωτερικές επιβολές, όχι από εγωισμό,
αλλά για σοβαρούς λόγους και με μεθόδους που ανταποκρίνονται
στα αντικειμενικά κριτήρια της ηθικής, δηλαδή με την περιοδική
εγκράτεια και με τη χρήση των μη γόνιμων περιόδων.
498. Ποια είναι τα ανήθικα μέσα για τη ρύθμιση των γεννήσεων;
Είναι αφεαυτού της ανήθικη κάθε πράξη —όπως π.χ. η άμεση 2370-2372
στείρωση ή η αντισύλληψη— η οποία, είτε προβλέποντας τη συζυγική
πράξη είτε κατά την εκτέλεση της, είτε στην εξέλιξη των φυσικών
συνεπειών της, έχει την πρόθεση, ως σκοπό ή ως μέσον, να εμποδίσει την
τεκνογονία.
499. Γιατί η τεχνική ενσπερμάτωση και γονιμοποίηση είναι
ανήθικες;
Είναι ανήθικες διότι διαχωρίζουν την τεκνογονία από την 2373-2377
πράξη με την οποία οι σύζυγοι προσφέρονται αμοιβαία ο ένας στον άλλο,
επιβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο μια κυριαρχία της τεχνολογίας στην
προέλευση και στον προορισμό του ανθρώπου. Επιπλέον η ετερόλογη
ενσπερμάτωση και γονιμοποίηση, με την αναδρομή σε τεχνικές που
εμπλέκουν ένα ξένο πρόσωπο στο συζυγικό ζευγάρι, τραυματίζουν το
δικαίωμα του παιδιού να γεννηθεί από ένα πατέρα και μια μητέρα τους
οποίους γνωρίζει, δεμένους μεταξύ τους από το γάμο, και με αποκλειστικό
δικαίωμα να γίνουν γονείς μονάχα ο ένας διαμέσου του άλλου.
500. Πώς πρέπει να θεωρείται ένα παιδί;
Το παιδί είναι ένα δώρο τον Θεού, το μεγαλύτερο δώρο του 2378
γάμου. Δεν υπάρχει ένα δικαίωμα απόκτησης παιδιών («ένα
οφειλόμενο παιδί, πάσι θυσία»). Υπάρχει όμως το δικαίωμα του
παιδιού να είναι καρπός της συζυγικής πράξης των γονέων του και
επίσης το δικαίωμα να είναι σεβαστό ως πρόσωπο από τη στιγμή της
σύλληψης του.
501. Τί μπορούν να κάνουν οι σύζυγοι όταν δεν έχουν παιδιά;
Όταν δεν τους παραχωρείται το δώρο του παιδιού, οι σύζυγοι, 2379
αφού εξαντλήσουν τις νόμιμες προσφυγές τους στην ιατρική
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επιστήμη, μπορούν να δείξουν τη γενναιοδωρία τους αναλαμβάνοντας ή
υιοθετώντας παιδιά ή, επίσης, εκπληρώνοντας σημαντικές υπηρεσίες υπέρ του
πλησίον. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιούν μια πολύτιμη πνευματική
γονιμότητα.
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506. Τί καθορίζει η έβδομη Εντολή;

2380-2391
Οι προσβολές κατά της αξιοπρέπειας του γάμου είναι: η
μοιχεία, το διαζύγιο, η πολυγαμία, η αιμομιξία, η ελεύθερη ένωση (συμβίωση,
παλλακεία), η σεξουαλική πράξη πριν ή έξω από το γάμο.

Η έβδομη εντολή καθορίζει το σεβασμό προς τα αγαθά του 2407 άλλου,
διαμέσου της εφαρμογής της δικαιοσύνης και της αγάπης, 245°-245' της
σωφροσύνης και της αλληλεγγύης. Με ιδιαίτερο τρόπο απαιτεί το σεβασμό στις
υποσχέσεις που δόθηκαν και των συμβολαίων που συμφωνήθηκαν, την
επανόρθωση της αδικίας που διαπράχθηκε και την επιστροφή του κλεμμένου, το
σεβασμό της ακεραιότητας της δημιουργίας διαμέσου της συνετής και φρόνιμης
χρήσης των μεταλλικών, φυτικών και ζωικών αποθεμάτων που βρίσκονται στο
σύμπαν, με ιδιαίτερη προσοχή προς τα είδη που απειλούνται να εκλείψουν.

Η ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗΝ ΚΛΕΨΕΙΣ

507. Ποια συμπεριφορά πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τα ζώα;

502.
2400
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503.

Ποιες είναι οι προσβολές κατά της αξιοπρέπειας του γάμου;

Τί δηλώνει η έβδομη Εντολή;

2401-2402. Η έβδομη εντολή δηλώνει τον προορισμό και την παγκόσμια διανομή και
την ιδιωτική ιδιοκτησία των αγαθών και το σεβασμό προς τα πρόσωπα, προς τα
αγαθά τους, και προς την ακεραιότητα της δημιουργίας. Η Εκκλησία σ' αυτή την
Εντολή βρίσκει επίσης τα θεμέλια της κοινωνικής της διδασκαλίας, η οποία
περιλαμβάνει την ορθή πράξη στην οικονομική δραστηριότητα και στην
κοινωνική και πολιτική ζωή, το δικαίωμα και το καθήκον της ανθρώπινης
εργασίας, τη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των εθνών, την αγάπη προς
τους φτωχούς.
504.
Με ποιες προϋποθέσεις υπάρχει το δικαίωμα στην ιδιωτική
ιδιοκτησία;
2403 Το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία υπάρχει εάν αυτή αποκτάται ή
λαμβάνεται με τρόπο δίκαιο και εφόσον παραμένει πρωταρχικός ο παγκόσμιος
προορισμός των αγαθών, για την ικανοποίηση των θεμελιωδών αναγκών όλων
των ανθρώπων.
505.

Ποιος είναι ο σκοπός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας;

2404-2406 Ο σκοπός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι να εγγυάται την ελευθερία και την
αξιοπρέπεια των ανθρώπων, βοηθώντας τους να ικανοποιήσουν τις βασικές
ανάγκες εκείνων για τους οποίους έχουν την ευθύνη και εκείνων που ζουν στην
ανάγκη.

Ο άνθρωπος οφείλει να συμπεριφέρεται προς τα ζώα, πλάσματα 24ΐ6-24ΐ8
του Θεού, με καλοσύνη, αποφεύγοντας τόσο την υπερβολική αγάπη 2457 απέναντι
τους, όσο και την απερίσκεπτη χρήση τους, προπάντων για επιστημονικά
πειράματα που πραγματοποιούνται έξω από τα λογικά όρια και με περιττές
οδύνες για τα ίδια τα ζώα.
508. Τί απαγορεύει η έβδομη Εντολή;
Η έβδομη Εντολή απαγορεύει πριν απ' όλα την κλοπή, που είναι 2408-2413
η αρπαγή του αγαθού του άλλου, ενάντια στη λογική θέληση του 2453"2455
ιδιοκτήτου. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν πληρώνονται άδικοι μισθοί, όταν
καιροσκοπούμε στην αξία των αγαθών για να επωφεληθούμε σε βάρος των
άλλων, όταν δίνουμε ψεύτικες επιταγές ή αποδείξεις. Απαγορεύει επιπλέον να
διαπράττουμε απάτες εφοριακές ή εμπορικές, να προκαλούμε θεληματικά μια
ζημιά στις ιδιωτικές ή δημόσιες ιδιοκτησίες. Απαγορεύει επίσης την τοκογλυφία,
τη διαφθορά, την ιδιωτική κατάχρηση των κοινωνικών αγαθών, τις εργασίες που
εκτελούνται ένοχα με κακό τρόπο, τη σπατάλη.
509. Ποιο είναι το περιεχόμενο της κοινωνικής διδασκαλίας της
Εκκλησίας;
Η κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας, ως οργανική ανάπτυ- 2419-2423 ξη
της αλήθειας του Ευαγγελίου για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου
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και για την κοινωνική του διάσταση, περιλαμβάνει αρχές στοχασμού,
διατυπώνει κριτήρια αξιολόγησης, προσφέρει κανόνες και κατευθύνσεις
για δράση.

2458

510.
Πότε η Εκκλησία παρεμβαίνει σε κοινωνικά θέματα;
2420
Η Εκκλησία παρεμβαίνει δίνοντας μια ηθική κρίση σε
οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όταν αυτό επιβάλλεται από τα
θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, από το κοινό καλό ή από τη
σωτηρία των ψυχών.

511.
Πώς πρέπει να ασκείται η κοινωνική και οικονομική ζωή;
2459 Η κοινωνική και οικονομική ζωή πρέπει να ασκείται σύμφωνα
με τις δικές της μεθόδους, στα πλαίσια της ηθικής τάξης, στην
υπηρεσία του ανθρώπου, στην ακεραιότητα του και όλης της
ανθρώπινης κοινότητας, με σεβασμό προς την κοινωνική δικαιο
σύνη. Αυτή οφείλει να έχει τον άνθρωπο ως δημιουργό της, ως
επίκεντρο της και ως σκοπό της.
512.
Τί αντιτίθεται στην κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας;
2424-2425 Αντιτίθενται στην κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας τα οικονομικά
και κοινωνικά εκείνα συστήματα, που θυσιάζουν τα βασικά δικαιώματα
των ανθρώπων, ή θεωρούν το κέρδος ως αποκλειστικό τους κανόνα ή
τελικό σκοπό τους. Γι' αυτό η Εκκλησία αρνείται τις ιδεολογίες που στη
σύγχρονη εποχή συνδέθηκαν με τον «κομμουνισμό» ή με τις άθεες και
ολοκληρωτικές μορφές του «σοσιαλισμού». Επιπλέον, στην έμπρακτη
εφαρμογή του «καπιταλισμού», η Εκκλησία απορρίπτει τον ατομικισμό
και το απόλυτο πρωτείο του νόμου της αγοράς πάνω στην ανθρώπινη
εργασία.
513.
Ποιο νόημα έχει η εργασία για τον άνθρωπο;
2426-2428
Η εργασία για τον άνθρωπο είναι ένα καθήκον και ένα δικαίωμα,
2460-2461 §ιαμςσου του οποίου ο άνθρωπος συνεργάζεται με το Θεό
δημιουργό. Πράγματι, εργαζόμενος με θέρμη και αρμοδιότητα, ο
άνθρωπος ενεργοποιεί τις ικανότητες που ενυπάρχουν στη φύση
του, εξυψώνει τα δώρα του Δημιουργού και τα τάλαντα που έλαβε,

«Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου»

175

συντηρεί τον εαυτό του και την οικογένεια του, υπηρετεί την
ανθρώπινη κοινότητα. Επιπλέον, με τη χάρη του Θεού, η εργασία
μπορεί να είναι μέσο εξαγιασμού και συνεργασίας με το Χριστό για
τη σωτηρία των άλλων.
514. Ποιο είδος εργασίας δικαιούται κάθε άνθρωπος;
Η πρόσβαση σε μια σίγουρη και τίμια εργασία πρέπει να είναι 2429,
ανοικτή για όλους, χωρίς άδικες διακρίσεις, με σεβασμό της 2433"243
ελεύθερης οικονομικής πρωτοβουλίας και της δίκαιης αμοιβής.
515. Ποια είναι η ευθύνη του Κράτους σχετικά με την εργασία;
Στο Κράτος ανήκει το καθήκον να εξασφαλίζει την ασφάλεια κπ
για τις εγγυήσεις των ατομικών ελευθεριών και της ιδιοκτησίας, όπως
και ενός σταθερού νομίσματος και των αποτελεσματικών δημοσίων υπη
ρεσιών, να επαγρυπνεί και να κατευθύνει την άσκηση των δικαιωμάτων
του ανθρώπου στον οικονομικό τομέα. Σε σχέση με τις περιστάσεις, η
κοινωνία οφείλει να βοηθά τους πολίτες στην εξεύρεση εργασίας.
516. Ποιο καθήκον έχουν οι διευθυντές των επιχειρήσεων;
Οι διευθυντές των επιχειρήσεων έχουν την οικονομική και 2432
οικολογική ευθύνη των δραστηριοτήτων τους. Οφείλουν να εξετάζουν
το καλό των προσώπων και όχι μόνο την αύξηση του κέρδους, έστω
και αν αυτό το κέρδος είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθούν οι
επενδύσεις, το μέλλον των επιχειρήσεων, η απασχόληση και η καλή
έκβαση της οικονομικής ζωής.
517. Ποια καθήκοντα έχουν οι εργαζόμενοι;
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπληρώνουν την εργασία τους με 2435
συνείδηση, με αρμοδιότητα και αφοσίωση, επιδιώκοντας να λύνουν
ενδεχόμενες διαφωνίες με το διάλογο. Η προσφυγή στην απεργία
χωρίς βία είναι ηθικά νόμιμη, όταν εμφανίζεται ως απαραίτητο μέσον,
εν όψει μιας ανάλογης ωφέλειας, και λαβαίνοντας υπόψη το κοινό
καλό.
518. Πώς πραγματοποιείται η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη
μεταξύ των εθνών;
Σε διεθνές επίπεδο, όλα τα έθνη και οι οργανισμοί οφείλουν να 2437-2441

176

Μέρος Τρίτο, Τμήμα Δεύτερο, Κεφάλαιο Δεύτερο

«Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου»

177

ενεργούν με αλληλεγγύη και επικουρικότητα, με στόχο την εξάλειψη ή
τουλάχιστον τον περιορισμό της δυστυχίας, την ανισότητα των αποθεμάτων και
των οικονομικών μέσων, τις οικονομικές και κοινωνικές αδικίες, την
εκμετάλλευση των προσώπων, τη συσσώρευση των χρεών των φτωχών χωρών,
τους διεστραμμένους μηχανισμούς που εμποδίζουν την ανάπτυξη των λιγότερο
προοδευμένων χωρών.

ρυθμίζοντας όλη τη ζωή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αλήθειας.
Στον Ιησού Χριστό η αλήθεια του Θεού φανερώθηκε ολοκληρωτικά:
Αυτός είναι η Αλήθεια. Όποιος ακολουθεί το Χριστό ζει μέσα στο Πνεύμα
της αλήθειας, και βρίσκεται μακριά από τη διπλοπροσωπία, την απάτη
και την υποκρισία.

519.
Με ποιο τρόπο οι χριστιανοί συμμετέχουν στην πολιτική και
κοινωνική ζωή;

Ο χριστιανός οφείλει να μαρτυρεί την ευαγγελική αλήθεια σε 2471-2474 όλα
τα πεδία της δημόσιας και της ιδιωτικής του δραστηριότητας, 2505-2506 ακόμη και,
αν χρειάζεται, με τη θυσία της ζωής του. Το μαρτύριο είναι η υπέρτατη μαρτυρία
που προσφέρεται στην αλήθεια της πίστης.

2442 Οι λαϊκοί πιστοί παρεμβαίνουν άμεσα στην πολιτική και κοινωνική ζωή,
εμψυχώνοντας, με χριστιανικό πνεύμα, την εγκόσμια πραγματικότητα, και
συνεργαζόμενοι με όλους, ως αυθεντικοί μάρτυρες του Ευαγγελίου και ως
εργάτες της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
520.

Από τί εμπνέεται η αγάπη προς τους φτωχούς;

2443-2449 Η αγάπη προς τους φτωχούς εμπνέεται από το Ευαγγέλιο των 24622463 μακαρΐσμων και από το παράδειγμα του Ιησού στην αδιάκοπη φροντίδα του
για τους φτωχούς. Ο Ιησούς είπε: «Κάθε φορά που κάνατε αυτά για έναν μόνο
από τους μικρότερους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα» (Μτ. 25, 40). Η αγάπη
για τους φτωχούς ενεργοποιείται διαμέσου της δέσμευσης κατά της υλικής
φτώχειας και επίσης κατά των πολυάριθμων μορφών πολιτιστικής, ηθικής και
θρησκευτικής φτώχειας. Τα έργα φιλανθρωπίας, πνευματικά και υλικά, και οι
πολυάριθμοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που αναδείχθηκαν μέσα στους αιώνες,
αποτελούν μια συγκεκριμένη μαρτυρία της ιδιαίτερης αγάπης για τους φτωχούς,
που χαρακτηρίζει τους μαθητές του Ιησού.
ΟΓΔΟΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙΣ
521.

Ποιο καθήκον έχει ο άνθρωπος έναντι της αλήθειας;
2464-2470
Κάθε άνθρωπος είναι καλεσμένος στην ειλικρίνεια και στην
2504
αλήθεια, τόσο στις πράξεις του όσο και στα λόγια του. Ο καθένας
έχει το καθήκον να αναζητά την αλήθεια και να την υιοθετεί,

522. Πώς δίνεται μαρτυρία για την αλήθεια;

523. Τί απαγορεύει η όγδοη Εντολή;
Η όγδοη Εντολή απαγορεύει:
Την ψευδομαρτυρία, την επιορκία, το ψέμα, των οποίων η 2475-2487
βαρύτητα μετριέται από την αλήθεια που παραμορφώνουν, από τις 2507-2509
περιστάσεις, από τις προθέσεις του ψεύτη και από τις βλάβες που προκαλούν στα
θύματα.
Την παράτολμη κρίση, την κακολογία, τη δυσφήμηση, τη συκοφαντία,
που μειώνουν ή καταστρέφουν την καλή υπόληψη και την τιμή, στις
οποίες έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος.
Την κολακεία, τη δουλοπρέπεια ή τη φιλοφροσύνη, προπάντων όταν
στοχεύουν σε βαριά αμαρτήματα ή στην επιτυχία ανεπίτρεπτων
προνομίων.
Ένα παράπτωμα που διαπράττεται κατά της αλήθειας απαιτεί την
επανόρθωση εάν προκάλεσε βλάβη σε άλλους.
524. Τί ζητά η όγδοη Εντολή;
Η όγδοη Εντολή ζητά το σεβασμό της αλήθειας, συνοδευόμενο 2488-2492
από τη διακριτικότητα της αγάπης: στην επικοινωνία και στην 2510-2511
πληροφόρηση, που οφείλουν να υπολογίζουν το προσωπικό και το κοινό καλό,
την υπεράσπιση της ιδιωτικής ζωής, τον κίνδυνο του σκανδάλου, στη διαφύλαξη
των επαγγελματικών μυστικών, τα οποία πρέπει πάντοτε να τηρούνται εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις, για βαριές και ανάλογες αιτίες. Έτσι επίσης απαιτείται
ο σεβασμός
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προς εκείνα που άλλοι μας εμπιστεύθηκαν κάτω από τή σφραγίδα του μυστικού.
525.
σης;
2512

Πώς πρέπει να είναι η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρω

2493-2499
Η πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. πρέπει να είναι στην υπηρεσία
του κοινού καλού και στο περιεχόμενο της πρέπει να είναι πάντοτε
αληθινή, χωρίς να θίγει τη δικαιοσύνη και την αγάπη, και ακέραιη.
Πρέπει, επίσης, η πληροφόρηση αυτή να εκφράζεται με τρόπο
έντιμο και κατάλληλο, με αυστηρό σεβασμό προς τους ηθικούς
νόμους, τα νόμιμα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
526.
Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην αλήθεια, την ωραιότητα
και την ιερή τέχνη;

2513

2500-2503
Η αλήθεια είναι αυτή καθεαυτή ωραία. Αυτή συνεπάγεται τη
λαμπρότητα της πνευματικής ωραιότητας. Εκτός από το λόγο,
υπάρχουν πολλές μορφές έκφρασης της αλήθειας, ιδιαίτερα τα έργα
τέχνης. Αυτά είναι καρπός ενός ταλέντου, που το δώρισε ο Θεός,
και της προσπάθειας του ανθρώπου. Η ιερή τέχνη, για να είναι
αληθινή και ωραία, πρέπει να υπενθυμίζει και να δοξάζει το
Μυστήριο του Θεού, που φανερώθηκε στο Χριστό, και να οδηγεί
στην προσκύνηση και στην αγάπη του Θεού Δημιουργού και
Σωτήρα, έξοχη Ωραιότητα της Αλήθειας και Αγάπης.
ΕΝΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΗ ΕΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
ΑΛΛΟΥ
527.
Τί ζητά η ένατη Εντολή;
2514-2516
Η ένατη Εντολή ζητά να νικηθεί ο σαρκικός πόθος στις σκέψεις 2528-2530και στ1ς
επι0υμ{ες ο αγώνας κατά του σαρκικού αυτού πόθου περνά
διαμέσου του καθαρμού της καρδιάς και της έμπρακτης εξάσκησης
της αρετής της εγκράτειας.
528.

Τί απαγορεύει η ένατη Εντολή;

25Π-2519
Η ένατη Εντολή απαγορεύει να καλλιεργούμε σκέψεις και 25312532 επι0υμ{ες γΐα πράξεις που απαγορεύονται από την έκτη Εντολή.
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529. Πώς φθάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς;
Ο βαπτισμένος, με τη χάρη του Θεού και αγωνιζόμενος κατά των 2520
άτακτων επιθυμιών του, φθάνει στην καθαρότητα της καρδιάς διαμέσου της
αρετής και του δώρου της αγνότητας, τη διαφάνεια των προθέσεων, τη διαύγεια
της εξωτερικής και εσωτερικής ματιάς, την πειθαρχία των αισθημάτων και της
φαντασίας, την προσευχή.
530. Ποιες άλλες απαιτήσεις έχει η αγνότητα;
Η αγνότητα απαιτεί την αιδώ, η οποία, προφυλάγοντας την 2521-2527
εσωτερικότητα του προσώπου, εκφράζει τη λεπτότητα της αγνό- 2533 τητας, και
ρυθμίζει ματιές και κινήσεις σύμφωνα με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και της
κοινωνίας μεταξύ τους. Αυτή απελευθερώνει από το διαδεδομένο ερωτισμό, και
κρατά μακριά από καθετί που ευνοεί τη νοσηρή περιέργεια. Η αιδώ απαιτεί
επίσης ένα εξαγνισμό του κοινωνικού περιβάλλοντος, διαμέσου ενός ακατάπαυστου αγώνα κατά της λεγόμενης απελευθέρωσης των ηθών, βασισμένης σε
μια λανθασμένη αντίληψη της ανθρώπινης ελευθερίας.
Η ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΜΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟ
ΠΡΑΓΜΑ
53Ε Τί ζητά και τι απαγορεύει η δέκατη Εντολή;
Η Εντολή αυτή, η οποία συμπληρώνει την προηγούμενη, ζητά 2534-2540
μια εσωτερική διάθεση σεβασμού προς την ιδιοκτησία του άλλου 255'"2554 και
απαγορεύει την απληστία, την απεριόριστη επιθυμία των αγαθών των άλλων, και
το φθόνο, ο οποίος συνίσταται στη θλίψη που γεύεται ο άνθρωπος για τα αγαθά
των άλλων και τον απεριόριστο πόθο να τα κάνει δικά του.
532. Τί ζητά ο Ιησούς με τη φτώχεια της καρδιάς;
Από τους μαθητές του ο Ιησούς ζητά να προτιμούν Αυτόν πάνω 2544-2547
απ' όλα και πάνω απ' όλους. Η μη προσκόλληση στα πλούτη 2556 —σύμφωνα με
το πνεύμα της ευαγγελικής φτώχειας— και η εγκατάλειψη στη Θεία Πρόνοια,
που μας απελευθερώνει από την ανησυχία για το αύριο, προετοιμάζουν για τον
μακαρισμό των
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«φτωχών στο πνεύμα, γιατί σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών» (Μτ.5,
3).
533. Ποια είναι η μεγαλύτερη επιθυμία του ανθρώπου;
2548-2550

Η μεγαλύτερη επιθυμία του ανθρώπου είναι να δει το Θεό. Αυτή
2557
είναι η κραυγή όλου του είναι του: «Θέλω να δω το Θεό!» Ο
άνθρωπος πραγματοποιεί την αληθινή και πλήρη ευτυχία του στην
ενόραση και στην μακαριότητα Εκείνου ο οποίος τον έπλασε από
αγάπη, και τον προσελκύει με την άπειρη αγάπη του.

«Όποιος βλέπει το Θεό, έχει αποκτήσει όλα τα αγαθά που μπορεί κανείς να
διανοηθεί» (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Η εικόνα παρουσιάζει τη βιβλική αφήγηση της Πεντηκοστής.
«Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο
μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος, και
γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες
φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα απ' αυτούς. Όλοι τότε
πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα
με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα» (Πράξ. 2, 1-4).
Στην εικόνα, από το περιστέρι, που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, ξεκινά ένας κώνος
έντονου φωτός που καλύπτει τη Μαρία και τους Αποστόλους. Είναι το φως που
φωτίζει τη διάνοια των Αποστόλων, μεταδίνοντας σ' αυτούς τα δώρα της γνώσης,
της σοφίας και της κατανόησης των θεϊκών πραγμάτων, αλλά και τα δώρα της
ευσέβειας, της ανδρείας, της συμβουλής και του φόβου του Θεού.
Πάνω στην κεφαλή τους βρίσκονται φλόγες φωτιάς δεικνύοντας την πληρότητα
της θεϊκής αγάπης, η οποία θα τους ωθήσει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα
έθνη. Πράγματι, ο πλούτος της χάρης θα επιτρέψει στους Αποστόλους να γίνουν
κατανοητοί από όλους, εφόσον η γλώσσα της αγάπης είναι παγκόσμια και προσιτή
σε όλους.
Στο διαχωρισμό των γλωσσών μεταξύ των λαών, η Πεντηκοστή αντιπαραθέτει τη
θεραπεία της ενότητας των εθνών.
Στο επίκεντρο της εικόνας κυριαρχεί η Μαρία, μητέρα της Εκκλησίας, η
βασίλισσα των Αποστόλων και η τέλεια δεόμενη. Χάρη στην αγάπη του Αγίου
Πνεύματος, οι πιστοί μπορούν να υψώσουν στο Θεό την υιική τους προσευχή,
σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου: «επειδή είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε
το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας, και αυτό φωνάζει: «Αββά, Πατέρα μου!»
(Γαλ 4, 6).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ
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534. Τί είναι η προσευχή;
Η προσευχή είναι η εξύψωση της ψυχής προς το Θεό ή η αίτηση 2558-2565
από το Θεό αγαθών που αρμόζουν στο θέλημα του. Αυτή είναι 2590 πάντοτε δώρο
του Θεού, ο οποίος έρχεται προς συνάντηση του ανθρώπου. Η χριστιανική
προσευχή είναι προσωπική και ζωντανή σχέση των παιδιών του Θεού με τον
Πατέρα τους, ο οποίος είναι άπειρα καλός, με τον Υιό Του Ιησού Χριστό και με
το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στην καρδιά τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
535. Γιατί υπάρχει ένα παγκόσμιο κάλεσμα στην προσευχή;
Γιατί ο Θεός, πρώτος, διαμέσου της δημιουργίας, καλεί κάθε ον 2566-2567
από το μηδέν, και ακόμη και μετά την πτώση, ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι
ικανός να αναγνωρίσει το Δημιουργό του, διατηρώντας την επιθυμία για Εκείνον
που τον κάλεσε στην ύπαρξη. Όλες οι θρησκείες, και ιδιαίτερα όλη η ιστορία της
σωτηρίας, μαρτυρούν αυτή την επιθυμία του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου,
αλλά ο Θεός είναι ο πρώτος που προσελκύει ακατάπαυστα κάθε άνθρωπο στη
μυστηριώδη συνάντηση της προσευχής.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
536. Σε τί είναι ένα πρότυπο προσευχής ο Αβραάμ;

Όλες οι στιγμές είναι κατάλληλες για την προσευχή. Ωστόσο, η Εκκλησία
προτείνει στους πιστούς ορισμένες στιγμές, προορισμένες να φωτίσουν και να
τροφοδοτήσουν την αδιάκοπη προσευχή: την πρωινή και τη βραδινή προσευχή,
πριν και μετά τα γεύματα, την Ακολουθία των Ωρών, τη Θεία Ευχαριστία της
Κυριακής, το Άγιο Ροδάριο, τις Εορτές του λειτουργικού έτους. Η εικόνα
παρουσιάζει μερικές από τις σπουδαιότερες εορτές του λειτουργικού έτους, οι
οποίες χαρακτηρίζουν την προσευχή της Εκκλησίας. Στο επίκεντρο κυριαρχεί η
παρουσίαση του πασχαλινού μυστηρίου: η ανάσταση του Χριστού και η ανάληψη
του στον ουρανό. Απ' αυτή τη μεγάλη πανήγυρη, αποκορύφωμα της λειτουργικής
προσευχής, αντλούν νόημα και σωστική αποτελεσματικότητα όλες οι άλλες
εορτές, εκείνες του Χριστού και εκείνες της Αειπαρθένου Μαρίας.

Ο Αβραάμ είναι ένα πρότυπο προσευχής γιατί βαδίζει στην 2570-2573
παρουσία του Θεού, τον ακούει και τον υπακούει. Η προσευχή του 2592 είναι ένας
αγώνας πίστης, γιατί αυτός συνεχίζει να πιστεύει στην πιστότητα του Θεού
ακόμη και στις στιγμές της δοκιμασίας. Επιπλέον, αφού δέχθηκε στη σκηνή του
την επίσκεψη του Κυρίου, ο οποίος του εμπιστεύθηκε το σχέδιο του, ο Αβραάμ
τολμά να ικετεύει για τους αμαρτωλούς με ακράδαντη εμπιστοσύνη.
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Η αποκάλυψη της προσευχής
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537.
Πώς προσευχόταν ο Μωυσής;
2574-2577
Η προσευχή του Μωυσή είναι χαρακτηριστική της ενορατικής
προσευχής: ο Θεός, που καλεί το Μωυσή από τη φλεγόμενη βάτο,
συζητά συχνά και πολύ ώρα μαζί του, «πρόσωπο προς πρόσωπο,
όπως ένας άνθρωπος συζητά με το φίλο του» (Εξ. 33, 11). Από αυτή
την οικειότητα με το Θεό, ο Μωυσής βρίσκει τη δύναμη για να
ικετεύει με επιμονή υπέρ του λαού: η προσευχή του έτσι προεικονίζει την ικεσία του μοναδικού μεσίτη, Ιησού Χριστού.

εμπνευσμένη από το Αγιο Πνεύμα, ψέλνει τα μεγαλεία του
Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στην ιστορία της σωτηρίας. Ο
Χριστός προσευχήθηκε με τους Ψαλμούς, και τους οδήγησε στην
ολοκλήρωση. Γι' αυτό οι Ψαλμοί παραμένουν ένα ουσιαστικό και
μόνιμο στοιχείο της προσευχής της Εκκλησίας, κατάλληλοι για
τους ανθρώπους κάθε κατάστασης και κάθε εποχής.

538.
Ποιες σχέσεις έχουν στην Παλαιά Διαθήκη ο ναός και ο
βασιλιάς με την προσευχή;

541. Από ποιον έμαθε να προσεύχεται ο Ιησούς;
Ο Ιησούς, σύμφωνα με την ανθρώπινη καρδιά του, έμαθε να 2599
προσεύχεται από τη Μητέρα του και από την εβραϊκή παράδοση. Αλλά η
προσευχή του αναβλύζει από μια πηγή πιο μυστική, επειδή είναι ο αιώνιος
Υιός του Θεού, ο οποίος στην αγία ανθρώπινη φύση του, απευθύνει στον
Πατέρα του την τέλεια υιική προσευχή.
542. Πότε προσευχόταν ο Τησούς;
Το Ευαγγέλιο δείχνει συχνά τον Ιησού σε προσευχή. Τον 26οο-2βο4
βλέπουμε να αποσύρεται στη μοναξιά, ακόμη και τη νύκτα. 262°
Προσεύχεται πριν από τις αποφασιστικές στιγμές της αποστολής του ή
της αποστολής των Αποστόλων. Όλη η ζωή του είναι προσευχή, εφόσον
βρίσκεται σε αδιάκοπη κοινωνία αγάπης με τον Πατέρα.

2578-2580
Στη σκιά της κατοικίας του Θεού —στην Κιβωτό της Διαθήκης,
έπειτα στο Ναό— αναπτύσσεται η προσευχή του Λαού του Θεού,
κάτω από την καθοδήγηση των ποιμένων του. Μεταξύ αυτών, ο
Δαβίδ είναι ο βασιλιάς «σύμφωνα με την καρδιά του Θεού», ο
ποιμένας που προσεύχεται για το λαό του. Η προσευχή του είναι ένα
πρότυπο για την προσευχή του λαού, γιατί είναι προσήλωση στη
θεϊκή υπόσχεση και εμπιστοσύνη, γεμάτη αγάπη προς Εκείνον που
είναι ο μόνος Βασιλιάς και Κύριος.
539.
Ποιο είναι το νόημα της προσευχής στην αποστολή των
προφητών;

2581-2584 Οι προφήτες βρίσκουν στην προσευχή φως και δύναμη για να προτρέψουν
το λαό στην πίστη και στη μεταστροφή της καρδιάς. Μπαίνουν σε μια
μεγάλη οικειότητα με το Θεό, και μεσιτεύουν για τους αδελφούς τους,
στους οποίους αναγγέλλουν αυτά που είδαν και άκουσαν από τον Κύριο. Ο
Ηλίας είναι ο πατέρας των προφητών, δηλαδή εκείνων που αναζητούν το
Πρόσωπο του Θεού. Πάνω στο Όρος Κάρμηλο κατορθώνει την επιστροφή
του λαού στην πίστη χάρη στην επέμβαση του Θεού, τον οποίο ικέτευσε
με αυτό τον τρόπο: «Απάντησε μου, Κύριε, απάντησε μου!» (Α Βασ. 18,
37).
540.
Ποια είναι η σπουδαιότητα των Ψαλμών στην προσευχή;
2579
Οι Ψαλμοί είναι το αποκορύφωμα της προσευχής στην Παλαιά
2585-2589 Λ,ιαθήκη: Ο Λόγος του Θεού γίνεται προσευχή του ανθρώπου.
Αδιαχώριστα προσωπική και κοινοτική, αυτή η προσευχή,

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ

543. Πώς προσευχήθηκε ο Ιησούς στο Πάθος του;
Η προσευχή του Ιησού κατά τη αγωνία του στον Κήπο της 2005-2006
Γεθσημανής και οι τελευταίες του λέξεις πάνω στο Σταυρό 2620
αποκαλύπτουν το βάθος της υιικής του προσευχής: ο Ιησούς
ολοκληρώνει το σχέδιο της αγάπης του Πατέρα και παίρνει επάνω του
όλα τα άγχη της ανθρωπότητας, όλα τα ερωτήματα και τις ικεσίες της
ιστορίας της σωτηρίας. Αυτός τα παρουσιάζει στον Πατέρα, ο οποίος τα
δέχεται και τα εισακούει, πέρα από κάθε ελπίδα, αναστήνοντάς τον από
τους νεκρούς.
544. Πώς μας διδάσκει ο Ιησούς να προσευχόμαστε;
Ο Ιησούς μας διδάσκει να προσευχόμαστε όχι μόνο με την 2608-26ΐ4
προσευχή του Πάτερ ημών, αλλά και όταν προσεύχεται. Με αυτό 2621

190

Μέρος Τέταρτο, Τμήμα Προ')το, Κεφαλαίο Πρώτο

Η αποκάλυψη της προσευχής

191

τον τρόπο, εκτός από το περιεχόμενο της προσευχής, μας δείχνει επίσης τις
απαιτούμενες διαθέσεις για μια αληθινή προσευχή: την καθαρότητα της καρδιάς,
η οποία αναζητά τη Βασιλεία του Θεού και συγχωρεί τους εχθρούς, την τολμηρή
και υιική εμπιστοσύνη, η οποία προχωρεί πιο πέρα από αυτό που αισθανόμαστε
και καταλαβαίνουμε- την επαγρύπνηση, που προστατεύει το μαθητή από τον
πειρασμό.

στην πρώτη κοινότητα της Ιερουσαλήμ, εκπαιδευμένη από το Άγιο
Πνεύμα στη ζωή της προσευχής, οι πιστοί «ήταν αφοσιωμένοι στη
διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στον
τεμαχισμό του άρτου και στις προσευχές» (Πράξ. 2, 42).

545.

Το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικός Διδάσκαλος της χριστιανικής 2623,2625
προσευχής, μορφώνει την Εκκλησία στη ζωή της προσευχής και την κάνει να
εισέρχεται όλο και πιο βαθιά στην ενόραση και στην ένωση με το ανεξερεύνητο
μυστήριο του Χριστού. Οι μορφές της προσευχής, όπως εκφράζονται στα
αποστολικά και κανονικά Κείμενα θα παραμείνουν ρυθμιστικά για τη χριστιανική
προσευχή.

Γιατί η προσευχή μας είναι αποτελεσματική;

26ΐ5-26ΐ6 Η προσευχή μας είναι αποτελεσματική γιατί δυνάμει της πίστης είναι ενωμένη
με την προσευχή του Ιησού. Στο πρόσωπο του Ιησού η χριστιανική προσευχή
γίνεται κοινωνία αγάπης με τον Πατέρα. Γι' αυτό μπορούμε να παρουσιάσουμε τα
αιτήματα μας στο Θεό και να εισακουσθούμε: «Ζητείτε και θα λάβετε, για να
είναι η χαρά σας πλήρης» (Ιω. 16, 24).
546.

Πώς προσευχόταν η Αειπάρθενος Μαρία;

Η προσευχή της Αειπαρθένου Μαρίας χαρακτηρίζεται από την πίστη της και
από τη γενναιόδωρη προσφορά όλου του είναι της στο Θεό. Η Μητέρα του Ιησού
είναι επίσης η Νέα Εύα, η «Μητέρα των ζώντων»: αυτή προσεύχεται στον Ιησού,
τον Υιό της, για τις ανάγκες των ανθρώπων.
547.
Μαρίας;

Υπάρχει στο Ευαγγέλιο μια προσευχή της Αειπαρθένου

Εκτός από τη μεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρίας στην Κανά της Γαλιλαίας,
το Ευαγγέλιο μας παραδίδει και το Μεγαλύνει (Λκ. 1, 46-55), που είναι ο ύμνος
της Μητέρας του Θεού και ο ύμνος της Εκκλησίας, η χαρούμενη ευγνωμοσύνη
που ανεβαίνει από την καρδιά των φτωχών για να πραγματοποιηθεί η ελπίδα
τους από την εκπλήρωση των θεϊκών υποσχέσεων.
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
548.
Πώς προσευχόταν η πρώτη χριστιανική κοινότητα στην
Ιερουσαλήμ;
2623-2624
Στην αρχή των Πράξεων των Αποστόλων, είναι γραμμένο ότι

549. Πώς επεμβαίνει το Αγιο Πνεύμα στην προσευχή της
Εκκλησίας;

550. Ποιες είναι οι ουσιαστικές μορφές της χριστιανικής προσευ
χής;
Είναι η ευλογία και η λατρεία, η προσευχή της αιτήσεως και η 2643-2644
μεσιτεία, η πράξη ευγνωμοσύνης και η δοξολογία. Η Θεία Ευχαριστία
περιλαμβάνει και εκφράζει όλες τις μορφές της προσευχής.
551. Τί είναι η Ευλογία;
Η Ευλογία είναι η απάντηση του ανθρώπου στα δώρα του Θεού: 2626-2627
εμείς ευλογούμε τον Παντοδύναμο, ο οποίος πρώτος μας ευλογεί και 2645 μας
γεμίζει με τα δώρα του.
552. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τη λατρεία;
Η λατρεία είναι η προσκύνηση του ανθρώπου, ο οποίος 2628 αναγνωρίζει
ότι είναι δημιούργημα μπροστά στον τρισάγιο Δημιουργό του.
553. Ποιες είναι οι διάφορες μορφές της προσευχής αίτησης;
^ Η προσευχή αυτή μπορεί να είναι μια αίτηση συγγνώμης ή, 2629-2633
επίσης, μια ταπεινή και γεμάτη εμπιστοσύνη αίτηση για όλες τις 2646 ανάγκες μας,
πνευματικές και υλικές. Αλλά η πρώτη πραγματικότητα που πρέπει να
επιθυμούμε είναι η έλευση της Βασιλείας του Θεού.

1"·^ _______________________________ Μέρος Τέταρτο, Τμήμα Πρώτο, Κεφάλαιο Δεύτερο

554.

Σε τί συνίσταται η μεσιτεία;

Η μεσιτεία συνίσταται στο να ζητούμε υπέρ κάποιου άλλου. Αυτή μας
εξομοιάζει και μας ενώνει με την προσευχή του Ιησού, ο οποίος μεσιτεύει στον
Πατέρα για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για τους αμαρτωλούς. Η μεσιτεία
πρέπει να επεκτείνεται και στους εχθρούς.
555.

Πότε αποδίνουμε στο Θεό την πράξη ευχαριστίας;

Η Εκκλησία αποδίνει ακατάπαυστα την ευχαριστία της στο Θεό,
προπάντων τελώντας τη Θεία Ευχαριστία, κατά την οποία ο Χριστός την
κάνει να συμμετέχει στη δική του πράξη ευγνωμοσύνης προς τον Πατέρα. Κάθε
γεγονός γίνεται για τον χριστιανό αιτία πράξης ευχαριστίας.

Η παράδοση της προσευχής
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οποία αναγγέλλει, πραγματοποιεί και μεταδίνει το μυστήριο της
σωτηρίας, οι θεολογικές αρετές, οι καθημερινές καταστάσεις, γιατί σ' αυτές
μπορούμε να συναντήσουμε το Θεό.
«Σε αγαπώ, Κύριε, και τη μόνη χάρη που Σου ζητώ είναι να Σε αγαπώ
αιώνια.... Ω Θεέ μου, αν η γλώσσα μου δεν μπορεί να λέει σε κάθε στιγμή ότι
Σε αγαπώ, θέλω η καρδιά μου να Σου το επαναλαμβάνει σε κάθε μου
αναπνοή» (Άγιος Ιωάννης Βιανέ).

-2638 2648

556.

Τί είναι η προσευχή δοξολογίας;

Η δοξολογία είναι η μορφή της προσευχής που πιο άμεσα αναγνωρίζει ότι ο
Θεός είναι Θεός. Είναι ολότελα ανιδιοτελής: ψέλνει για τον ίδιο το Θεό και τον
δοξάζει γιατί Αυτός είναι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
557.
προσευχή;

Ποια είναι η σημασία της Παράδοσης σε σχέση με την

Μέσα στην Εκκλησία, διαμέσου της ζωντανής Παράδοσης το Άγιο Πνεύμα
διδάσκει τα παιδιά του Θεού να προσεύχονται. Πράγματι, η προσευχή δεν
περιορίζεται στην αυθόρμητη εκδήλωση μιας εσωτερικής ώθησης, αλλά
περιλαμβάνει στοχασμό, μελέτη και κατανόηση της πνευματικής
πραγματικότητας της οποίας αποκτούμε την εμπειρία.
ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
558.

Ποιες είναι οι πηγές της χριστιανικής προσευχής;

2652-2662
Αυτές είναι: ο Λόγος του Θεού, που μας δίνει την «υπέροχη γνώση» του
Χριστού (Φιλ. 3, 8), η Θεία Λατρεία της Εκκλησίας, η

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
559. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι προσευχής μέσα στην Εκκλησία;
Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διάφοροι δρόμοι προσευχής, 2663
συνοδευόμενοι με διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
συνάφειες. Ανήκει στο Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας να διακρίνει την
πιστότητα τους προς την παράδοση της αποστολικής πίστης, και στους
ποιμένες και κατηχητές να εξηγούν το νόημα τους, το οποίο συνδέεται
πάντοτε με τον Ιησού Χριστό.
560. Ποιος είναι ο δρόμος της προσευχής μας;
Ο δρόμος της προσευχής μας είναι ο Χριστός, γιατί απευθύνεται 2664 στο
Θεό Πατέρα μας, αλλά φθάνει σ' Αυτόν μονάχα εάν, τουλά- 268°-2681 χιστο
σιωπηλά, προσευχόμαστε στο Όνομα του Ιησού. Η ανθρώπινη φύση του είναι ο
μοναδικός δρόμος διαμέσου του οποίου το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να
προσευχόμαστε στον Πατέρα μας. Γι' αυτό οι προσευχές της θείας λατρείας
καταλήγουν με τον τύπο: «Διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού».
561. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή;
Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ο εσωτερικός Δάσκαλος της 2670-2672
χριστιανικής προσευχής, και «εμείς δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να 268°-2681
ζητούμε» (Ρωμ. 8, 26), η Εκκλησία μας προτρέπει να το επικαλούμαστε και να το
ικετεύουμε σε κάθε ευκαιρία: «Έλα, Πνεύμα Άγω\».
562. Σε τί είναι θεομητορική η χριστιανική προσευχή;
Λόγω της μοναδικής συνεργασίας της Αειπαρθένου Μαρίας με 2673-2679 τη
δράση του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία χαίρεται να προσεύ- 2682
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χεται στη Μαρία και να προσεύχεται μαζί με τη Μαρία, την τέλεια
Προσευχόμενη, για να μεγαλύνει και να επικαλείται μαζί της τον Κύριο.
Πράγματι, η Αειπάρθενος Μαρία μας «δείχνει το δρόμο», που είναι ο Υιός Της, ο
μοναδικός Μεσίτης.
563.

Πώς προσεύχεται η Εκκλησία στην Αειπάρθενο Μαρία;

2676-2678 Προπάντων με το Χαίρε Μαρία, προσευχή με την οποία η
Εκκλησία ζητά τη μεσιτεία της Αειπαρθένου. Άλλες θεομητορικές
προσευχές είναι το Ροδάριο, ο Ακάθιστος Ύμνος, η Παράκληση, οι ύμνοι και τα
άσματα των διαφόρων χριστιανικών παραδόσεων.
2682

ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Με ποιο τρόπο οι Άγιοι είναι οδηγοί για την προσευχή;
2683-2684 Οι Άγιοι είναι τα πρότυπα μας για την προσευχή και από
2692-2693
αυτού^ ζητούμε επίσης να μεσιτεύουν στην Αγιότατη Τριάδα, για μας και
για τον κόσμο όλο. Η μεσιτεία τους είναι η υψηλότερη υπηρεσία που
προσφέρουν στο σχέδιο του Θεού. Μέσα στην Κοινωνία των Αγίων,
αναπτύχθηκαν κατά την ιστορία της Εκκλησίας διάφοροι τύποι πνευματικότητας,
που μας διδάσκουν να ζούμε και να εφαρμόζουμε την προσευχή.

11 ζωη της προσευχής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΖΩΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
567. Ποιες στιγμές είναι οι πιο κατάλληλες για την προσευχή;
Όλες οι στιγμές είναι κατάλληλες για την προσευχή, αλλά η 2697-2698
Εκκλησία προτείνει στους πιστούς ρυθμούς προσευχής, οι οποίοι 272°
προορίζονται να τροφοδοτούν την αδιάκοπη προσευχή: την πρωινή και τη
βραδινή προσευχή, πριν και μετά τα γεύματα, την Ακολουθία των Ωρών, τη Θεία
Ευχαριστία της Κυριακής, το Άγιο Ροδάριο, τις εορτές του λειτουργικού έτους.
«Πρέπει να θυμούμαστε το Θεό συχνότερα από όσο αναπνέουμε» (Άγιος
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός)

564.

565.

Ποιος μπορεί να εκπαιδεύει στην προσευχή;

2««5-269ο Η χριστιανική οικογένεια είναι η πρώτη εστία εκπαίδευσης
στην προσευχή. Η καθημερινή οικογενειακή προσευχή συνιστάται
ιδιαίτερα, γιατί είναι η πρώτη μαρτυρία της ζωής της προσευχής της Εκκλησίας.
Η κατήχηση, οι ομάδες προσευχής, η «πνευματική καθοδήγηση» αποτελούν μια
σχολή και ένα βοήθημα στην προσευχή.
2694-2695

566.

Ποιοι είναι οι ευνοϊκοί χώροι για την προσευχή;

269ΐ
Μπορούμε να προσευχόμαστε παντού, αλλά η επιλογή ενός
2696
κατάλληλου χώρου δεν είναι αδιάφορη για την προσευχή. Η Εκκλησία
είναι ο κατάλληλος χώρος για τη λειτουργική προσευχή και την ευχαριστιακή
λατρεία. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που μας βοηθούν να προσευχόμαστε, όπως
μια «γωνιά της προσευχής» μέσα στο σπίτι, ένα μοναστήρι, ένα προσκυνητήριο.

568. Ποιες είναι οι εκφράσεις της ζωής της προσευχής;
Η χριστιανική παράδοση διατήρησε τρεις τρόπους για να 2697-2699
εκφράζει και να ζει την προσευχή: την προφορική προσευχή, τον πνευματικό
στοχασμό και τη σιωπηλή ενόραση. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η
περισυλλογή της καρδιάς.
Οι ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
569. Πώς χαρακτηρίζεται η προφορική προσευχή;
Η προφορική προσευχή συνδέει το σώμα με την εσωτερική 2700-2704
προσευχή της καρδιάς. Ακόμη και η πιο εσωτερική από τις 2722 προσευχές μας
δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς την προφορική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η
προσευχή πρέπει να αναβλύζει από μια προσωπική πίστη. Με το Πάτερ ημών, ο
Ιησούς μας δίδαξε ένα τέλειο τύπο προφορικής προσευχής.
570. Τί είναι ο πνευματικός στοχασμός;
Ο πνευματικός στοχασμός είναι μια σκέψη δεόμενη, η οποία 2705-2708
ξεκινά προπάντων από το Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή. Αυτός 2™ θέτει σε
κίνηση τη διάνοια, τη φαντασία, τη συγκίνηση, την επιθυμία, για να εμβαθύνει
την πίστη μας, να μεταστρέψει την καρδιά μας και να δυναμώσει τη θέληση μας
να ακολουθούμε το
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Χριστό. Είναι ένας προκαταρκτικός σταθμός προς την ένωση αγάπης με τον
Κύριο.
571.

Τί είναι η σιωπηλή προσευχή;

2709-2719 Η σιωπηλή δέηση είναι μια απλή ενατένιση στο Θεό, μέσα στη 27392741 σιωπή και τΊΊν αγάπη. Είναι ένα δώρο του Θεού, μια στιγμή καθαρής πίστης, κατά
την οποία ο προσευχόμενος αναζητά το Χριστό, εγκαταλείπεται στο θέλημα
αγάπης του Πατέρα και περισυλλέγει το είναι του κάτω από τη δράση του Αγίου
Πνεύματος. Η Αγία Θηρεσία της Άβιλα τη ν καθορίζει ως βαθιά σύνδεση φιλίας,
«με την οποία συχνά συζητούμε, μόνος με μόνο, με το Θεό, για τον Οποίο
γνωρίζουμε ότι μας αγαπά».
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
572.

Γιατί η προσευχή είναι ένας αγώνας;

2725 Η προσευχή είναι ένα δώρο της θείας χάρης, αλλά προϋποθέτει πάντοτε μια
αποφασιστική απάντηση εκ μέρους μας, γιατί όποιος προσεύχεται αγωνίζεται
κατά του εαυτού του, κατά του περιβάλλοντος του και προπάντων κατά του
Πονηρού, ο οποίος κάνει το παν για να τον αποτρέψει από την προσευχή. Ο
αγώνας της προσευχής είναι αδιαχώριστος από την πρόοδο στην πνευματική ζωή.
Προσευχόμαστε όπως ζούμε, γιατί ζούμε όπως προσευχόμαστε.
573.

Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προσευχή;

2726-2728 Πέρα από λανθασμένες αντιλήψεις, πολλοί σκέπτονται ότι δεν *- έχουν
καιρό να προσευχηθούν ή ότι είναι ανώφελο να προσεύχονται. Όσοι
προσεύχονται ενδέχεται να αποθαρρυνθούν μπροστά στις δυσκολίες και στις
φαινομενικές αποτυχίες. Για να νικήσουμε αυτά τα εμπόδια, χρειάζονται η
ταπεινοφροσύνη, η εμπιστοσύνη και η προσκαρτερία.
574.

Ποιες είναι οι δυσκολίες της προσευχής;

2729-2733 Η συνηθισμένη δυσκολία της προσευχής μας είναι η αφηρημά-δα. Αυτή μας
αποσπά από την προσοχή μας στο Θεό, και μπορεί να αποκαλύπτει αυτό στο
οποίο είμαστε προσηλωμένοι. Τότε η καρδιά
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μας οφείλει να επιστρέφει ταπεινά στον Κύριο. Η προσευχή
αντιμετωπίζει συχνά την παγίδα της ξηρασίας, το ξεπέρασμα της οποίας
επιτρέπει στην πίστη να προσηλωθεί στον Κύριο, έστω και χωρίς αισθητή
παρηγοριά. Η ακηδία είναι μια μορφή πνευματικής οκνηρίας, που
οφείλεται στη χαλάρωση της επαγρύπνησης και στην έλλειψη
περιφρούρησης της καρδιάς.
575. Πώς να δυναμώσουμε την υιική μας εμπιστοσύνη;
Η υιική μας εμπιστοσύνη μπαίνει σε δοκιμασία όταν νομίζουμε 2734-2741
ότι δεν εισακουόμαστε. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να διερω- 2756 τόμαστε εάν
ο Θεός είναι για μας ένας Πατέρας, του οποίου προσπαθούμε να κάνουμε το
θέλημα, ή ένα απλό μέσο για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Αν η προσευχή
μας ενώνεται με την προσευχή του Ιησού, γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας χορηγεί
πολύ περισσότερα από αυτό ή εκείνο το δώρο: λαβαίνουμε το Αγιο Πνεύμα, το
οποίο μεταμορφώνει την καρδιά μας.
576. Είναι δυνατό να προσευχόμαστε σε κάθε στιγμή;
Είναι δυνατό να προσευχόμαστε πάντοτε, γιατί ο χρόνος του 2742-2745
χριστιανού είναι ο χρόνος του αναστάντος Χριστού, ο οποίος 2757 «μένει μαζί μας
όλες τις ημέρες» (Μτ. 28, 20). Γι' αυτό η προσευχή και η χριστιανική ζωή είναι
αδιαχώριστες.
«Ακόμη και μέσα στην αγορά ή σε ένα μοναχικό περίπατο είναι δυνατό να
προσεύχεστε τακτικά και θερμά. Καθισμένοι στο κατάστημα σας, είτε
αγοράζοντας, είτε πουλώντας, ή ακόμη και μαγειρεύοντας» (Άγιος Ιωάννης
Χρυσόστομος).
577. Τί είναι η προσευχή της Ωρας του Ιησού;
Έτσι ονομάζεται η ιερατική προσευχή του Ιησού κατά το 2604 Μυστικό
Δείπνο. Ο Ιησούς, ως Μέγας Αρχιερέας της Νέας 2746"2751 Διαθήκης, την
απευθύνει στον Πατέρα, όταν έρχεται η Ώρα για το «πέρασμα» του σ' Αυτόν, η
Ώρα της θυσίας του.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου,
ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και
επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν
τα οφειλή ματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και
μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμον, αλλά ρύσαι ημάς από του
πονηρού. Αμήν.

578. Ποια είναι η προέλευση του Πάτερ ημών;

«Μια μέρα ο Ιησούς προσευχόταν σ' ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους
μαθητές του τού είπε: «Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε» (Λκ. 11, 1). Ο
Ιησούς απάντησε διδάσκοντας το Πάτερ ημών.
Οι μαθητές, αν και ήσαν έμπειροι στην εβραϊκή προσευχή της εποχής τους,
εντυπωσιάσθηκαν έντονα από τη μοναδικότητα της προσευχής του Διδασκάλου
τους. Πράγματι, ο Ιησούς ζούσε σε αδιάκοπη προσευχή (πρβλ. Λκ. 5, 16). Οι
σπουδαιότερες στιγμές της ζωής του συνοδεύονται από την προσευχή: Ο Ιησούς
προσεύχεται στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη (Λκ. 3, 21), πριν καλέσει τους
Αποστόλους (Λκ.6, 12), πριν τη μεταμόρφωση (Λκ.9, 28). Προσεύχεται για την
πίστη του Λποστόλου Πέτρου (Λκ.22, 31-32) και για την αποστολή του Αγίου
Πνεύματος (Ιω. 14, 15-17). Προσεύχεται πριν από την ανάσταση του Λαζάρου
(Ιω.11, 41) και κατά τη θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ (Ιω. 12, 27).
Προσεύχεται στον Πατέρα κατά το Μυστικό Δείπνο για τη δική του δόξα (Ιω.17, 15), για τους μαθητές (Ιω.17, 16-19) και για όλους όσοι πιστεύουν σ' Αυτόν (Ιω.17,
20-26). Προσεύχεται πριν από το Πάθος του (Λκ. 22, 39.46) και, κατά τη στιγμή του
θανάτου του, προσεύχεται για τους εχθρούς Του (Λκ. 23, 34). Η προσευχή του
Ιησού απευθύνεται προς τον Πατέρα σε ένα διάλογο υπακοής, ο οποίος ζωοποιεί την
αποστολή του: «Τροφή μου είναι να κάνω το θέλημα Εκείνου που με έστειλε και να
εκπληρώσω το έργο του» (Ιω. 4, 34). Η βαθιά αυτή κοινωνία με τον πατέρα είναι
πηγή χαράς και δοξολογίας: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης
... Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου, κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά
τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά,
παρά μόνο ο Υιός, καθώς κι εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει»
(Μτ.11, 25.27).
Η προσευχή του Ιησού ήταν η αναπνοή της επίγειας ύπαρξης του. Αν και ήρθε να
ζήσει ανάμεσα μας, ο Ιησούς δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το σπίτι του Πατέρα,
δηλαδή από την κοινωνία μαζί του στην προσευχή. Από την άλλη πλευρά όμως,
αυτή η υιική οικειότητα έγινε σωστική και φιλεύσπλαχνη προσέγγιση στους
αδελφούς του, μέχρι την υπέρτατη θυσία του σταυρού.
Η προσευχή του Ιησού συνεχίζεται ακόμη και σήμερα (πρβλ. Εβρ. 7, 25). Στη θεία
Ευχαριστία ο Χριστός, ως μέγας Αρχιερέας, προσφέρει στον Πατέρα τη λυτρωτική
του θυσία. Την προσφέρει σε κοινωνία με το Σώμα του, που είναι η Εκκλησία.
Κάθε προσευχή μας υψώνεται προς τον Πατέρα «διαμέσου του Χριστού, του
Κυρίου μας». Είναι αυτή η προσευχή του Χριστού που στηρίζει όλες τις προσευχές
μας, τις προσευχές της καρδιάς και τις προσευχές του στόματος μας. Όταν η
Εκκλησία προσεύχεται είναι ο Υιός που αγκαλιάζει τα γόνατα του Πατέρα. Η
προσευχή των παιδιών ανεβαίνει στον Πατέρα διαμέσου της φωνής του
Πρωτότοκου. Τα χέρια που υψώνονται στην επίκληση, στη δοξολογία, στην
ικεσία είναι εκατομμύρια, αλλά η φωνή είναι μοναδική, είναι η φωνή του Υιού. Η
παραπάνω εικόνα απεικονίζει τον Ιησού, που προσεύχεται στη Γεθσημανή.
Αυτός δέχεται το πικρό ποτήριο του Πάθους, σε υπέρτατη υπακοή προς τον
Πατέρα, για τη σωτηρία της ανθρωπότητας.
Έργο του ΕΙ ΟΓΟΟΟ. Η προσευχή τοο Ιησού στον Κήπο των ελαιών. Μουσείο τέχνης.
Τολέντο. (ΟΜο ΗΠΑ).

Ο Ιησούς μας δίδαξε την αναντικατάστατη αυτή χριστιανική 2759-2760
προσευχή, το Πάτερ ημών, μια μέρα κατά την οποία ένας μαθητής, 2773 βλέποντας
τον να προσεύχεται, του είπε: «Δίδαξε μας να προσευχόμαστε» (Λκ. 11, 1). Η
λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας χρησιμοποίησε πάντοτε το κείμενο του
Αγίου Ματθαίου (6, 9-13).
«Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ»
579. Ποια είναι η θέση του Πάτερ ημών στην Αγία Γραφή;
Το Πάτερ ημών είναι η «σύνθεση όλου του Ευαγγελίου» 2761-2764
(Τερτυλλιανός), «η τελειότατη προσευχή» (Άγιος Θωμάς ο Ακυνά- 2774 της).
Τοποθετημένο στο επίκεντρο της Επί του Όρους ομιλίας (Μτ.5-7), συνοψίζει υπό
μορφή προσευχής το ουσιαστικό περιεχόμενο του Ευαγγελίου.
580. Γιατί ονομάζεται «η προσευχή του Κυρίου»;
Το Πάτερ ημών ονομάσθηκε «Κυριακή προσευχή», δηλαδή «η
προσευχή του Κυρίου», γιατί μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς.
581. Ποια θέση κατέχει το «Πάτερ ημών» στην προσευχή της
Εκκλησίας;
Ως κατ' εξοχήν προσευχή της Εκκλησίας, το Πάτερ ημών
«παραδίδεται» κατά το Βάπτισμα, για να φανερώνει τη νέα γέννηση στη
θεϊκή ζωή των παιδιών του Θεού. Η Θεία Ευχαριστία αποκαλύπτει το
ολοκληρωτικό νόημα αυτής της προσευχής, γιατί οι αιτήσεις της,
εδραιωμένες στο μυστήριο της σωτηρίας που ήδη πραγματοποιήθηκε, θα
εισακουσθούν ολοκληρωτικά κατά τον ερχομό του Κυρίου. Το «Πάτερ
ημών» είναι ουσιαστικό μέρος της Ακολουθίας των Ωρών.
«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ»
582. Γιατί μπορούμε «να τολμήσουμε να πλησιάσουμε με πλήρη
εμπιστοσύνη» στον Πατέρα;
Γιατί ο Ιησούς, ο Λυτρωτής μας, μάς εισάγει μπροστά στο 2777-2778
Πρόσωπο του Πατέρα, και το Πνεύμα του μας κάνει παιδιά του. Με 2797
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αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας με απλή
και υιική εμπιστοσύνη, με χαρούμενη ασφάλεια και ταπεινή τόλμη, με τη
βεβαιότητα ότι μας αγαπά και μας εισακούει.
583.
Πώς είναι δυνατό να επικαλούμαστε το Θεό ως «Πατέρα»;
2779-2785 Μπορούμε να επικαλούμαστε το Θεό ως «Πατέρα», επειδή ο
2798 280ο Υι°ς του Θεού, που έγινε άνθρωπος, μας τον αποκάλυψε και το
Πνεύμα του μας κάνει να τον γνωρίσουμε. Η επίκληση του Πατέρα μας
κάνει να εισέλθουμε στο μυστήριο του, με ένα θαυμασμό πάντοτε νέο,
και προκαλεί μέσα μας την επιθυμία της υιικής συμπεριφοράς. Με την
προσευχή του Κυρίου συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι είμαστε παιδιά του
Πατέρα στο πρόσωπο του Υιού.
584.
Γιατί λέμε Πάτερ «ημών»;
2786-2790 Το «ημών» εκφράζει μια σχέση ολότελα νέα με το Θεό. Όταν 2801
προσευχόμαστε στον Πατέρα, τον λατρεύουμε και τον δοξάζουμε μαζί με
τον Υιό και το Πνεύμα. Είμαστε «εν Χριστώ» ο Λαός του, και Εκείνος είναι
ο Θεός «μας», από τώρα και στην αιωνιότητα. Πραγματικά, λέμε Πάτερ
«ημών», γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η κοινωνία ενός πλήθους
αδελφών, οι οποίοι έχουν «μια καρδιά και μια μόνο ψυχή» (Πράξ. 4, 32).
585.
Με ποιο πνεύμα κοινωνίας και αποστολής προσευχόμαστε στο
Θεό Πατέρα «μας»;
2801

2791-2793
Εφόσον η προσευχή στον Πατέρα «μας» είναι ένα κοινό καλό
των βαπτισμένων, αυτοί αισθάνονται το επείγον κάλεσμα να
συμμετέχουν στην προσευχή του Ιησού για την ενότητα των
μαθητών του. Να προσευχόμαστε με το «Πάτερ ημών» σημαίνει
να προσευχόμαστε με όλους τους ανθρώπους και για όλη την
ανθρωπότητα, ώστε όλοι να γνωρίσουν το μοναδικό και αληθινό
Θεό και να είναι συναθροισμένοι στην ενότητα.
586.
Τί σημαίνει η έκφραση «ο εν τοις ουρανοίς»;
2794-2796
Η βιβλική αυτή έκφραση δεν υποδεικνύει ένα τόπο, αλλά ένα
2802
τρόπο ύπαρξης: ο Θεός βρίσκεται πέρα και πάνω απ' όλα. Η
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έκφραση αυτή δηλώνει τη μεγαλειότητα, την αγιότητα του Θεού,
και επίσης την παρουσία του στην καρδιά των δικαίων. Ο ουρανός,
ή ο Οίκος του Πατέρα, αποτελεί την αληθινή πατρίδα προς την
οποία τείνουμε μέσα στην ελπίδα, ενώ βρισκόμαστε ακόμη στη γη.
Εμείς ζούμε ήδη μέσα σ' αυτή «κρυμμένοι με το Χριστό στο Θεό»
(Κολ. 3, 3).
ΤΑ ΕΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
587. Ποια είναι η σύνθεση της προσευχής του Κυρίου;
Η προσευχή του Κυρίου περιλαμβάνει επτά αιτήματα στο Θεό 2803-2806
Πατέρα. Τα πρώτα τρία, πιο θεολογικά, μας κατευθύνουν προς 2857 Αυτόν,
για τη δόξα του: χαρακτηριστικό της αγάπης είναι να σκεπτόμαστε πριν
απ' όλα εκείνον που αγαπούμε. Τα αιτήματα αυτά υποδεικνύουν τι
οφείλουμε ιδιαίτερα να του ζητούμε: τον αγιασμό του Ονόματος του, τον
ερχομό της Βασιλείας του, την πραγματοποίηση του θελήματος του. Τα
τέσσερα τελευταία αιτήματα παρουσιάζουν στον Πατέρα της ευσπλαχνίας
τις δυστυχίες μας και τις προσδοκίες μας. Του ζητούν να μας διαθρέψει,
να μας συγχωρήσει, να μας υποστηρίξει στους πειρασμούς και να μας
απελευθερώσει από τον Πονηρό.
588. Τί σημαίνει: «αγιασθήτω το όνομα σου»;
Να αγιασθεί το Όνομα του Θεού σημαίνει πριν απ' όλα μια 2807-2812
δοξολογία η οποία αναγνωρίζει το Θεό ως Άγιο. Πραγματικά, ο 2858 Θεός
αποκάλυψε το άγιο του Όνομα στον Μωυσή, και θέλησε να του
αφιερωθεί ο λαός του ως ένα έθνος άγιο, μέσα στο οποίο Αυτός κατοικεί.
589. Πώς αγιάζεται το Όνομα του Θεού σε μας και στον κόσμο;
Να αγιάζεται το Όνομα του Θεού, ο οποίος μας καλεί «στον 2813-2815
εξαγιασμό» (Α' Θεσ. 4,7) σημαίνει να επιθυμούμε, η βαπτιστική μας
αφιέρωση να ζωοποιεί όλη τη ζωή μας. Επιπλέον, σημαίνει να ζητούμε, με
τη ζωή μας και με την προσευχή μας, το Όνομα του Θεού να γνωρισθεί και
να ευλογηθεί από κάθε άνθρωπο.
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590. Τί ζητά η Εκκλησία όταν προσεύχεται λέγοντας: «Ελθέτω η
Βασιλεία σου»;
28ΐ6-282ΐ
Η Εκκλησία επικαλείται τον τελικό ερχομό της Βασιλείας του
Θεού, διαμέσου της επιστροφής του Χριστού μέσα στη δόξα. Αλλά
η Εκκλησία προσεύχεται επίσης για να αυξάνεται από τώρα η
Βασιλεία του Θεού, διαμέσου του εξαγιασμού των ανθρώπων, μέσα
στο Άγιο Πνεύμα, και, χάρη στη δέσμευση τους, με την υπηρεσία
της δικαιοσύνης και της ειρήνης, σύμφωνα με τους Μακαρισμούς.
Αυτό το αίτημα είναι η κραυγή του Πνεύματος και τη Νύμφης:
«Έλα, Κύριε Ιησού!» (Αποκ. 22, 20).
59Ε Ειατί να ζητούμε: «Γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και επί
της γης»;
2822-2827
Το θέλημα του Πατέρα είναι «να σωθούν όλοι οι άνθρωποι» (Α'
Τιμ. 2, 3). Γι' αυτό το σκοπό ήρθε ο Ιησούς: για να εκπληρώσει
τέλεια το σωστικό Θέλημα του Πατέρα. Εμείς προσευχόμαστε στο
Θεό Πατέρα να ενώσει το θέλημα μας με το θέλημα του Υιού του,
κατά το παράδειγμα της Παναγίας και των Αγίων. Ζητούμε να
πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά το καλοκάγαθο σχέδιο του πάνω
στη γη, όπως πραγματοποιείται ήδη στον ουρανό. Διαμέσου της
προσευχής μπορούμε «να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού»
(Ρωμ.12, 2) και να πετύχουμε «αυτό που υποσχέθηκε» (Εβρ.10, 36).
592.
Ποιο είναι το νόημα του αιτήματος: «Τον άρτον ημών τον
επιούσιον δος ημίν σήμερον»;
2828-2834
Ζητώντας από το Θεό, με τη γεμάτη εμπιστοσύνη εγκατάλειψη
των παιδιών, την καθημερινή διατροφή, την απαραίτητη για την
ύπαρξη όλων, αναγνωρίζουμε πόσο ο Θεός Πατέρας μας είναι
καλός, πέρα από κάθε καλοσύνη. Ζητούμε, επίσης, τη χάρη να
γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, ώστε η δικαιοσύνη και η μοιρασιά
να επιτρέπουν στον πλούτο μιας μερίδας ανθρώπων να καλύπτει τις
ανάγκες των άλλων.
593.
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χριστιανικό νόημα αυτού του
αιτήματος;

2835-2837
Επειδή «ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά από κάθε 2861
λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού» (Μτ. 4,4), αυτό το αίτημα

Η ζωή της προσευχής

·>{):»

αφορά επίσης την πείνα του Λόγου του Θεού και του Σώματος του
Χριστού που το λαβαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία, όπως επίσης και
την πείνα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς ζητούμε αυτό τον άρτο με
μια απόλυτη εμπιστοσύνη, για σήμερα, το σήμερα του Θεού, και
αυτός μας δίνεται προπάντων στη Θεία Ευχαριστία, η οποία
προεικονίζει το συμπόσιο της Βασιλείας που θα έρθει.
594. Γιατί λέμε: «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς
αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»;
Ζητώντας από το Θεό Πατέρα να μας συγχωρήσει, αναγνωρί- 2838-2839
ζούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιον του. Αλλά ομολογούμε 2862
ταυτόχρονα την ευσπλαχνία του, γιατί στο πρόσωπο του Υιού του, και
διαμέσου των μυστηρίων, «λαβαίνουμε τη λύτρωση, την άφεση των
αμαρτιών» (Κολ. 1, 14). Το αίτημα μας, ωστόσο, θα εισακουσθεί, μονάχα
με την προϋπόθεση ότι και εμείς, με τη σειρά μας πρώτοι συγχωρήσαμε
τους άλλους.
595. Πώς είναι δυνατή η συγχώρηση;
Η ευσπλαχνία διεισδύει.στη ν καρδιά μας μονάχα αν και εμείς 2840-2845
γνωρίζουμε να συγχωρούμε, ακόμη και τους εχθρούς μας. Έστω και 2862 αν
για τον άνθρωπο φαίνεται ακατόρθωτο να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη,
η καρδιά που προσφέρεται στο Άγιο Πνεύμα μπορεί, όπως ο Χριστός, να
αγαπά μέχρι τα πέρατα της αγάπης, να μεταβάλλει το τραύμα σε συμπόνια,
να μεταμορφώνει την προσβολή σε μεσιτεία. Η συγχώρηση συμμετέχει
στη θεϊκή ευσπλαχνία και είναι μια κορυφή της χριστιανικής προσευχής.
596. Τί σημαίνει: «Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»;
. Εμείς ζητούμε από το Θεό Πατέρα να μη μας αφήνει μόνους 2846-2849
στη δύνη του πειρασμού. Ζητούμε από το Πνεύμα να ξέρουμε να 2863
διακρίνουμε, από τη μια μεριά τη δοκιμασία που μας κάνει να αυξάνουμε
στο καλό και τον πειρασμό που μας οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο,
και από την άλλη μεριά ανάμεσα στο να πειραζόμαστε και στο να δίνουμε
τη συγκατάθεση μας στον πειρασμό που αντιμετωπίζουμε. Το αίτημα
αυτό μας ενώνει με τον Ιησού, ο οποίος νίκησε τον πειρασμό με την
προσευχή του.
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Αυτό το αίτημα ζητά τη χάρη της επαγρύπνησης και της τελικής
προσκαρτέρησης.
597.
Γιατί καταλήγουμε με το αίτημα: «Αλλά ρύσαι ημάς από του
πονηρού»;
2850-2854 Ο Πονηρός υποδεικνύει το πρόσωπο του Σατανά, ο οποίος 2864
αντιτίθεται στο Θεό και ο οποίος «παραπλανά ολόκληρη την οικουμένη» (Αποκ.
12, 9). Η νίκη κατά του διαβόλου κατορθώθηκε ήδη από το Χριστό. Αλλά εμείς
ζητούμε για την ανθρώπινη οικογένεια να απαλλαγεί από το Σατανά και από τα
έργα του. Ζητούμε επίσης το πολύτιμο δώρο της ειρήνης και τη χάρη να
περιμένουμε με προσκαρτερια τον ερχομό του Χριστού, ο οποίος θα μας
απελευθερώσει οριστικά από τον Πονηρό.
598.
-2856 2865

Τί σημαίνει το τελικό Αμήν;
«Στο τέλος της προσευχής, εσύ λες: Αμήν, υπογραμμίζοντας με αυτό το Αμήν,
που σημαίνει " Έτσι να γίνει", όλο το περιεχόμενο της προσευχής, την οποία
ο Θεός μας δίδαξε» (Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων).

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι άγγελοι είναι πλάσματα του Θεού. Ένα μέρος από αυτούς έμεινε και παραμένει
πάντα πιστό στο Θεό, στην παρουσία του, στην υπηρεσία του, στην υπηρεσία της
Εκκλησίας, και ενωμένο με τους σωσμένους ανθρώπους στη δόξα του ουρανού.
Όπως στο όραμα της σκάλας που είδε ο Ιακώβ («οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και
κατέβαιναν πάνω σ' αυτήν», Γέν. 28, 12) οι άγγελοι είναι δυναμικοί και ακούραστοι
αγγελιοφόροι, που συνδέουν τον ουρανό και τη γη. Μεταξύ του Θεού και της
ανθρωπότητας δεν υπάρχει σιωπή και ακοινωνησία, αλλά ακατάπαυστος διάλογος,
ακατάπαυστη επικοινωνία. Και οι άνθρωποι, προς τους οποίους προορίζεται αυτή η
επικοινωνία, οφείλουν να εξασκήσουν αυτή την πνευματική ακοή τους, για να
ακούουν και να καταλαβαίνουν την αγγελική αυτή γλώσσα, η οποία μεταδίνει
λόγους καλούς, αισθήματα άγια, πράξεις ευσπλαχνίας, συμπεριφορά αγάπης,
σχέσεις εποικοδομητικές.
Είναι αυτό που ζητούμε στον άγγελο φύλακα, με την περίφημη προσευχή της
λαϊκής καθολικής ευλάβειας:
Άγγελε του Θεού, που είσαι ο
φύλακας μου, φώτιζε με,
φύλαγε με, στήριζε με και
διεύθυνε με, αφού σε σένα με
εμπιστεύθηκε η ουράνια
ευσπλαχνία. Αμήν.
Η εικόνα που παρουσιάζουμε εδώ απεικονίζει μια ομάδα αγγέλων «απτέρων»
(δηλαδή χωρίς φτερά) οι οποίοι προσεύχονται ψάλλοντας. Είναι ντυμένοι με
πλούσια ιερά άμφια, για να υποδείχνουν ότι τελούν μια επίσημη πράξη λατρείας.
Πράγματι^ οι άγγελοι εκτός από την αποστολή των αγγελιοφόρων του Θεού, που
στέλνονται και μεταδίνουν το υπέρτατο θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, έχουν
και το καθήκον να εξυμνούν τον Κύριο, μέσα στην αιώνια θεία λατρεία, (πρβλ.
Αποκ. 8, 2).
]αη Υ&η Εγο1<:: Άγγελοι ψάλλοντες. Πολύπτυχο στον Καθεδρικό Ναό του Ο&ηά.
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Α) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Α) ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Το Σημείο του Σταυρού

Ξϊξηιιιη ϋΐΉαβ

Εις το όνομα του Πατρός
και του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος.
Αμήν.

Ιη ηοηιίηε ΡαΙη»
ει Ρίΐίί
ει δρίπΐιΐδ δαηείί.
Απιεη.

Δόξα Πατρί

ΟΙοηα Ραίή

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνευματι,
και νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

ΟΙΟΠΕ ΡΕΙΠ ει Ρίΐίο ει δρίπίιιί δαηοίο.
δίοιιί επιΐ ίη ρπηείρίο,
εί ηιιηε ει 8ειηρεΓ
εΐ ίη δαεειιΐΕ δΕεειιΙοπιηι. Απιεη.

Χαίρε, Μαρία

Ανβ, Μανία

Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη,
ο Κύριος είναι μαζί σου.
Ευλογημένη, Εσύ, μεταξύ των γυναικών,
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ο Ιησούς.

Ανε, ΜΕΠΕ, §ΓΕίώ ρΐεηα,
ϋοπιίηιΐδ ΐεειιπι.
ΒεηεάίεΐΕ ΐιι ίη ππιΐίεπΐίΐΐδ,
εί βεηεάίείιΐδ ίϊιιοιιΐδ νεηΐήδ Ιηί,

Αγία Μαρία, Θεοτόκε, παρακαλεί για μας
τους αμαρτωλούς τώρα και στην ώρα του
θανάτου μας. Αμήν.

δαηεΐΕ ΜΕΠΕ, Μαίετ ϋεί, ΟΪΑ ρτο
ηοοίδ ρεεοαίοποιίδ, ηιιηε εί ίη ποτά
ηιοτίίδ ποδΐταε. Αηιεη.

Άγγελε μου

ΑηξβΙε ϋεϊ

Άγγελε μου, φύλακα μου,
σκέπη και βοήθεια μου, με το
θάρρος σε φωνάζω και
προστάτη μου σε κράζω,
Φώτισε με, φύλαξε με, ισχυρά
προστάτεψε με.

Αη§ε1ε ϋεί,
φΐί ειΐ8ί08 εδ πιει,
ηιε, Ιίοί εοηιηιίδδΐιιη ρίείπΐε δΐιρετηα,
ίΙΙιιηιίηΕ, οηδίοάί,
τε§ε εί §ιιΐ>επια.
Αηιεη.

Αιώνια ανάπαυση

Κβααΐβηι Αβίβνηατη

Αιώνια ανάπαυση
χορήγησε τους, Κύριε,
και φώτιζε τους
με το φως σου το ανέσπερο.
Ας αναπαύονται στην ειρήνη.
Αμήν.

Κ,εεμιίειη αείετη^ηι
άοηΒ. είδ, ϋοΓηίηε,
ει Ιιιχ ρεΓρείιΐΕ
ΙιιεεαΙ ειδ.
Κεφίίεδεαηί ίη ρ&οε.
Αηιεη.

Ιε8ΐΐ8.
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Άγγελος του Κυρίου

ΑηξβΙαχ Ώοηύιά

— Άγγελος του Κυρίου ευαγγελίστηκε τη Μαρία. —
Και εκείνη συνέλαβε από το Άγιο Πνεύμα.
Χαίρε, Μαρία... —Είμαι η Δούλη του Κυρίου. —
Ας γίνει σ' εμένα, σύμφωνα με το λόγο σου
Χαίρε, Μαρία... —Και ο Λόγος
έγινε Σάρκα. —Και κατοίκησε
ανάμεσα μας.
Χαίρε, Μαρία... —Ικέτευε για μας, Υπεραγία Θεοτόκε. —Για ν' αξιωθούμε
ν' απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού.

ΑηξεΜί Όοπάηί Νιιηίίανίΐ Μαήαε.
ΕΙ εοηεερίΐ α!ε δρίπΐιι δαηοΐο.
Ανε, Μάπα...
Εεεε αηεϊΙΙα ϋοιηίηί.
¥ΙΒΛ τηϊίιί δεειιηάιιπι νεΓοιιπι Ιιιιιιη.
Ανε, ΜΑΤΙΑ...
Εί νβώιιηι εαη/αείιιιη ε$ί.
ΕΙ Ιΐ3.οίΐ3.νίΙ ίη ηοβίδ.
Ανε, Μάπα ...
Οΐαρϊο ηοΒίί, χαηεία ϋεί ξεηείήχ.
Γ/1 άί§ηί εΓΓιείαηιυΓ ρΓοπιίδδίοηϊοιίδ Οίιπδΐί.

Ας προσευχηθούμε:
Δώρισε, Κύριε,
στο πνεύμα μας άφθονη τη χάρη σου,
εσύ ο οποίος μας αποκάλυψες
με τον ευαγγελισμό του Αγγέλου
την ενσάρκωση του Χριστού του Υιού σου,
και χάρη στη μεσιτεία της μακάριας
Αειπαρθένου Μαρίας,
οδήγησε μας μέσω των αγίων Παθών
και του Σταυρού του,
στη δόξα της Αναστάσεως.
Δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
ΔόξαΠατρί...

ΟΐειηΗί.
ΟταΙίαηι Ιιι&πι, ηιίΕεδίιπιιΐδ,
ϋοππηε, ιηεηΐίοιίδ ηοδίπδ ίηίυηάε;
ιιΐ ςιιί,
Αη§ε1ο ηιιηΐίαηΐε,
Οιτίδΐί Εϋϋ Ιιιί ίηοΗΓηαΙίοηεηι εο§ηονίιηιΐδ,
ρετ ρ&δδίοηεπι είιΐδ εί επιεεπι,
3,ά ΓεδίίΓΓεοΙίοηίδ §1οπαπι ρεΜυο&ηιιιΐ'.
Ρετ ειιηάεπι ΟιπδΙιιπι Οοππηιιπι ηοδίηιιη. Απιεη.
ΟΙοήα ΡαΙή...

Βασίλισσα του ουρανού
—Βασίλισσα του ουρανού, να αγάλλεσαι, Αλληλούια.
—Διότι Εκείνος που αξιώθηκες να φέρεις στον κόσμο. Αλληλούια.
—Αναστήθηκε, όπως το είχε πει, Αλληλούια.
—Ικέτευε το Θεό για μας, Αλληλούια.
—Να χαίρεσαι και να αγάλλεσαι, Παρθένε Μαρία, Αλληλούια.
—Διότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος, Αλληλούια.
Ας προσευχηθούμε.
Φιλόστοργε Πατέρα,
ο οποίος ευδόκησες να χαροποιήσεις τον κόσμο, με την Ανάσταση
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού Σου,
αξίωσε μας,
τη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας,

Κβξϊηα ϋαβίϊ
Κε§ίη3, ΟΕεΙί Ι&είαΓε, Α11ε1ιιΐ3.
(3ιιί& ηαειη Γηεηιίδίί ροΓίατε, Αΐΐεΐιιώ.
ΚεδίίΓΓεχίΙ, δίευΐ άίχίΐ, Αΐΐεΐιιώ.
ΟΪΑ ρΓΟ ηοοίδ Οειιηι, Αΐΐεΐιιία.
Οαιιάε εί Ι&εΙατε, Υιτ^ο ΜΑΪΙΑ, Αΐΐεΐιιία.
Θυία δΐΐΓτεχίΙ ϋοηιίηιΐδ νετε, Αΐΐεΐιιία.
Οϊεηαιίί.
ϋειίδ, φΐί ρετ Γεδυπ-εεΐίοηειη
Ρϋϋ ίιιί ϋοπιίηί
ηοδίτί Ι65ΐι ΟιπΜϊ
πιιιηάιιπι ΙαεΙίίϊοΕΓε (ϋ§η&1ιΐδ εδ,
ρταεδίΗ, ςυαεδυηιιΐδ,
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να φθάσουμε στη χαρά της αιώνιας ζωής. Δια
του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν.

Κοινές προσευχές

ιιΐ ρεΓ είιΐδ Οεηείπεεηι νίΓ§ίηεπι Μαπ&πι
ρεφείιιαε ο&ρίαιηιΐδ §αιιοϋα νίίαε. ΡεΓ
Οηπδΐιιηι Βοηιίηιιηι ηοδίηιιη. Απιεη.
ΞαΙνβ, Κβξϊηα

Χαίρε, Δέσποινα
Χαίρε, Δέσποινα,
Μητέρα πολυεύσπλαχνη,
ζωή, χαρά κι ελπίδα μας, χαίρε.
Εσένα ικετεύουμε
εμείς τα εξόριστα τέκνα της Εύας.
Σε σένα καταφεύγουμε,
θρηνώντας και κλαίγοντας
σ' αυτή την κοιλάδα των δακρύων.
Εσύ, λοιπόν, Συνήγορε μας,
στρέψε προς εμάς το βλέμμα σου το ευσπλαχνικο.
Και μετά από αυτή την εξορία,
δείξε μας τον Ιησού,
τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας σου.
Εσύ που είσαι ευσπλαχνική και φιλόστοργη, γλυκιά Παρθένε Μαρία.

δ&ΐνε, Κ.ε§ίηα,
Μ&ΐετ ηιίδεήεοιχίίαε,
νίί&, άιαίεεάο ει 8ρε8 ηοδίτα, δαίνε.
Αά ΐε εΐαηιαητιΐδ,
εχδΐιίεδ Γιΐίί Εναε.
Αα1 ίε 8ΐΐ8ρίι·3.τηιΐδ ^επιεηΐεδ εΐ ίΐεηΐεδ
ίη Ιι&ο ΙαεπηίΕπιπι ναΐΐε.
ΕΙΑ 6Γ§ο, αάνοεαΐα ηοδίΓΕ,
ίΐΐοδ ΐιιοδ ΐϊΐίδεποοΓάεδ οοιιΐοδ
&ά ηοδ οοηνεΛε.
Ει Ιεδίιιη οεηεαϋοίιιηι Γηιοΐιιπι νεηΐπδ Ιιιί,
ηοοίδ, ροδί ηοε εχδίΐίιιιη, οδίεηάε.
Ο εΐεπιεηδ, ο ρία,
ο άιιίείδ νίΓβο Μ&πα!
Μαξηϊβοαί

Η Ωδή της Θεοτόκου
Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,
και αγαλλίασε το πνεύμα μου
για το Θεό το σωτήρα μου.
Διότι κοίταξε με προσοχή
την ταπείνωση της δούλης του.
Ιδού, από τώρα όλες οι γενεές
θα με μακαρίζουν.
Διότι έκαμε σ' εμένα ο Δυνατός μεγαλεία,
και άγιο είναι το Όνομα του.
Σε γενεές και γενεές το έλεος του απλώνεται,
σε όσους τον φοβούνται.
Έδειξε τη δύναμη του βραχίονα του,
διασκόρπισε υπερήφανους
στις σκέψεις των καρδιών τους.
Άρχοντες απ' τους θρόνους των καθαίρεσε,
και ταπεινούς ανύψωσε.
Πεινασμένους με αγαθά τους γέμισε,
και τους πλούσιους κενούς τους έδιωξε.
Βοήθησε τον Ισραήλ το δούλο του, ενθυμούμενος το έλεος του,
που, όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας θα έδειχνε

Μ&§ηίίϊοαΙ &ηίναΆ ιηεα ϋοπιίηιίΓη,
ει εχδΐιΐΐπνίΐ δρίπΐιΐδ πιειίδ
ίη ϋεο δ&ΙναΐοΓε πιεο.
Ο^υΐΕ τεδρεχίΐ
ηυ.ηιί1ίΐΕΐεηι ειηείΐΐαε δΐιαε.
Εεεε εηίηι εχ Ιιοο οεαΐαπι, ηιε άίεεηί
οπιηεδ §εηεΓΗΐίοηε8,
φιΐΆ ίεείΐ ηιίΐιί πΐΆ&ηΆ, ηιιί ροίεηδ εδί,
εί δ&ηοΐυηι ηοηιεη είιΐδ.
Ει ηιίδεπεοΓάί& είιΐδ ίη ρΐΌ^εηίεδ εί ρΓ0§εηίεδ
ΙίηιεηΙίοιίδ ειιηι.
Εεείί ροίεηΐίαπι ίη ϊ>Γαοηίο δΐιο,
άίδρετδίί δΐιρετοοδ
ηιεηΐε εοιχϋδ δυί.
ϋεροδίαίΐ ροΐεηΐεδ άε δεάε
ει εχαΐΐανίΐ ηιιηιίΐεδ.
Εδυπεηίεδ ίηιρίενίί οοηίδ
ει αϋνίΐεδ άίιηίδίΐ ίηαηεδ.
διίδεερίΐ ΙδΓ^εΙ ριιεηιηι δυυηι, τεοοπίαίιΐδ ηιίδεποοΓάίαε 8υ&ε,
δίειιΐ Ιοευίιΐδ εδί &ά ρ&ίτεδ ηοδΐΓΟδ,
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στον Αβραάμ και στους απογόνους του αιώνια.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΑοΓαΙίΕΐη εί δεηιίηί είυ.3 ίη δαεοιιία.
Οίοπα Ραίχί εΐ Γίΐίο εί δρίπίιιί δ&ηοίο.
δίουί εΓαΙ ίη ρπηοίρίο, ει ηιιηο εί δεηιρεΓ, εί ίη δαεοιιία δαεοιιΐοηαπι. Αηιεη.

Στην προστασία σου

Ξαύ Ιηιιιη ρϊαεήάϊηιη

Στην προστασία σου καταφεύγουμε,
Αγία Μητέρα του Θεού.
Τις προσευχές μας μην τις απορρίψεις.
Στις ανάγκες μας βοήθησε μας,
απ' όλους τους κινδύνους ελευθέρωσε μας,
Παρθένε υπερένδοξη κι ευλογημένη.

διΛ ΐιιυηι ρΓ&εδίάίιιιη οοηίιΐβίππίδ,
δ&ηοια ϋεί Οεηειπχ;
ηοδΐΓ3,8 (ΙερΓεεαίίοηεδ ηε άεδρίοί&δ
ίη ηεοοδδίίαιίοιίδ;
δεά α ρεποιιΐίδ οιιηοιίδ ΙίοεΓα ηοδ δεηιρεΓ,
νίΓ§ο βίοποδα εί οεηεάίοία.

Η Ωδή του Ζαχαρία

Ββηβάκίηχ

Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ που επισκέφθηκε
και λύτρωσε το λαό του.
Και φανέρωσε για μας μια δύναμη σωτηρίας, μέσα στη γενεά του Δαβίδ,
του δούλου του.
Όπως είχε πει με το στόμα των αγίων προφητών του, πριν από αιώνες.
Να μας σώσει από τους εχθρούς μας, και από το χέρι όλων αυτών
που μας μισούν.
Να σπλαχνιστεί τους πατέρες μας,
και να θυμηθεί την αγία του διαθήκη.
Τον όρκο που έδωσε στον Αβραάμ, τον πατέρα μας,
πως θα μας ελευθερώσει από τα χέρια των εχθρών μας.
Για να τον λατρεύουμε, χωρίς κανένα φόβο, αλλά με αγιοσύνη
και δικαιοσύνη, ενώπιον του, όλες τις ημέρες της ζωής μας.
Και συ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου.
Διότι θα προχωρείς ενώπιον του Κυρίου, για να προετοιμάσεις
τους δρόμους του.
Για να κάνεις να γνωρίσει ο λαός του τη σωτηρία,
στην άφεση των αμαρτιών του.
Χάρη στη σπλαχνική καλοσύνη του Θεού μας,
θα μας επισκεφτεί από ψηλά ο ήλιος που ανατέλλει.
Αυτός θα φωτίσει όσους βρίσκονται στο σκοτάδι,
και κάθονται κάτω από τη σκιά του θανάτου.
Και θα κατευθύνει τα βήματα μας στο δρόμο της ειρήνης.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Βεηεάίοΐιΐδ ϋοππηυδ, ϋειίδ ΙδΓαεΙ, ςιιία νίδίί&νίί
εί ίεοίΐ Γεάεηιρίίοηεπι ρΐεοί δυαε.
ΕΙ ετεχίΐ οοπιιι δ&ΐιιιίδ ηοοίδ ίη άοηιο Όανίά ριιεπ δΐιί.
δίου.1 ΙοειιΙιΐδ εδί ρεΓ οδ δαηοΐοηιπι, ηιπ' Α δαεοιιΐο δΐιηί, ρΓορηεΐαηιηι είυ.3,
δ&ΐηΐεηι εχ ίηίηιίείδ ηοδίπδ εί άε ηιαηιι οπιηίιιηι, φΐΐ οάεηιηΐ ηοδ;
Αά Γαοίεηά&ηι ηιίδεπεοΓάίαηι ειιηι ρ&Ιτίοιίδ ηοδίπδ
ει ηιεηιοΓΒΠ ΙεδΐαηιεηΙί δΐιί δ&ηοίί,
ίιΐδίιίΓαηάιιηι, ςιιοά ίιίΓανίί αά ΑοΓαη&ηι ραίτεηι ηοδΐπιηι,
άαίιιπιπι δε ηοβίδ, ιιΐ δίηε ΙίηιοΓε, άε ηιαηιι ίηίηιίοοηιπι Ιίοεταίί
δείΎώηιιΐδ ίΐίί ίη δαηοίίΐαίε
εί ίιΐδίίΐώ ΟΟΓΕΠΙ ίρδο οιηηίοιίδ άίεοιίδ ηοδΐήδ.
Ει ία, ριιετ, ρι-ορηεία Αΐΐίδδίηιί νοοαοεπδ:
ρΓ&εοίδ εηίηι αηΐε ίΉοίεηι ϋοηιίηί ραΓ&Γε
νίαδ είιΐδ,
&ά άατιάϋπί δοίεηΐίατη δαίιιίίδ ρΐεοί είιΐδ
ίη Γεηιίδδίοηεπι ρεοο&Ιοπιιη εοηιηι,
ρετ νίδοετα πιίδεποοΓαΙώε ϋεί ηοδίτί,
ίη (ρίοιίδ νίδίΐαοίΐ ηοδ οτίεηδ εχ αΐίο,
ίΟιιπιίηαΓε ηίδ, ηιιί ίη ίεηεοπδ
ει ίη ιιηιοΓ& ηιοτίίδ δοάεηί,
&ά άίπβεηάοδ ρεάεδ ηοδΐΐΌδ ίη νίαηι ραοίδ.
Οίοήα Ραίπ ει Είΐίο εί δρίπιιί δαηοΐο,
δίειιΐ βτβΧ ίη ρήηείρίο, εί ηιιηο εί δεηιρετ, εί ίη δαεοιιία δαεοιιίοπιπι.
Αηιεη.
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Δοξολογία
Εσένα το Θεό υμνούμε, Εσένα Κύριο ομολογούμε.
Εσένα τον αιώνιο Πατέρα η οικουμένη λατρεύει.
Προς Εσένα όλοι οι Αγγελοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις,
Προς Εσένα τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ ακατάπαυστα ψάλλουν:
Άγιος, Άγιος, Άγιος, είσαι, Κύριε, ο Θεός των Δυνάμεων.
Οι Ουρανοί και η γη είναι πλήρεις, από το μεγαλείο της δόξας σου.
Εσένα των Αποστόλων ο χορός ο πανένδοξος.
Εσένα η αξιέπαινη των Προφητών η χορεία,
Εσένα των λευκοφόρων μαρτύρων το πλήθος δοξάζει.
Εσένα, σ' ολόκληρη την οικουμένη, η αγία Εκκλησία λατρεύει,
Εσένα, Θεέ Πατέρα, και το μεγαλείο σου το άπειρο.
Τον Μονογενή Υιό σου
τον αληθινό και λατρευτό Θεό.
Και το Πανάγιο και Παράκλητο Πνεύμα.
Εσύ, Κύριε, Ιησού Χριστέ, είσαι ο Βασιλιάς της δόξας.
Εσύ είσαι του Πατέρα ο Υιός ο αιώνιος.
Εσύ, για να λυτρώσεις τον άνθρωπο,
δεν αποστράφηκες τα σπλάχνα της Παρθένου.
Εσύ, αφού σύντριψες τη δύναμη του θανάτου,
χάρισες τη Βασιλεία των ουρανών σ' αυτούς που πιστεύουν.
Και στα δεξιά του Θεού τώρα κάθεσαι, στη δόξα του Πατέρα.
Εσύ, όπως πιστεύουμε, είσαι ο κριτής που έρχεται να κρίνει τον κόσμο.
Σε ικετεύουμε, σπεύσε να βοηθήσεις τους δούλους σου,
τους οποίους λύτρωσες με το πολύτιμο σου αίμα.
Αξίωσε μας να συναριθμιστουμε με τους αγίους σου στην αιώνια δόξα.
Σώσε, Κύριε, το λαό σου, και ευλόγησε την κληρονομιά σου.
Τους πορευόμενους στη γη κατεύθυνε και
δέξου τους αποδημούντες στη ζωή την αιώνια.
Κάθε μέρα της ζωής μας σε δοξάζουμε, Κύριε.
Και ευλογούμε το όνομα σου στον αιώνα, και στους αιώνες των αιώνων.
Αξίωσε μας, Κύριε, την ημέρα τούτη να τη διαβούμε αναμάρτητοι.
Ελέησε μας, Κύριε, Κύριε, ελέησε μας.
Ας έρθει επάνω μας το έλεος σου, Κύριε, όπως κι εμείς
σ' Εσένα ελπίσαμε.
Σ' Εσένα, Κύριε, έθεσα την ελπίδα μου,
ας μην διαψευστούν οι προσδοκίες μου.

Κοινές προσευχές
Τβ Όεηηι
Τε ϋευπι ΐΗυάαπηίδ: Ιε ϋοηιίηυπι οοηίϊίεηιυΓ.
Τε &είεπιυπι Ρ&ΐΓειη, οπιηίδ ίειτ& νεηεταιυΓ.
Τίΐ>ί οπιηεδ αη§εϋ, ιίβί οαείί εί υηίνετδ&ε ροΐεδίαιεδ:
ιίοί οηεπΛίιη ει δεΓ&ρηίηι ίηοεδδαοίΐί νοοε ρΐΌοΙαηι&ηΐ':
δ3ηοιιΐ8, δ&ηοΐυδ, δαηοΐυδ, ϋοπιίηυδ ϋευδ δαβαοίη.
Ρΐεηί δΐιηί οαεϋ εί ιειτ& ηιαίεδΐαιίδ §1ΟΠΕΟ Ιιιαε.
Τε §1οποδΐΐδ αροδίοίοπιηι οηοπίδ,
ΐε ρΓορηεΐ&πιπι Ιαυάαβίΐίδ ηυηιεπίδ,
ΐε ηιαΓίγηιηι οαηαϋάαιιΐδ Ιαικί&ΐ εχείΌΐΐιΐδ.
Τε ρετ οΓοεπι ΐβιτ&πιπι δαηοΐα οοηίϊΐειιΐΓ Εεοΐεδία,
ΡαίΓεπι ίπιπιεηδ&ε ηι&ίεδίαίίδ;
νεηεΓΗηάυηι Ιιιιιηι
νεηιιη ει ιιηίοιιιη Ρίΐίυηι;
δ&ηοιυηι ςιιοςυε ΡαΓΕοΙίΙυηι δρίπΐυηι.
Τυ. τεχ §1οπαε, Οιπδίε.
Τιι ΡαΙπδ δεηιρίΐεπιυδ εδ Ρίΐίιΐδ.
Τυ, Άά ΙίοεΓ&ηοΙυηι δυδοερΐυπίδ ηοπιίηεηι,
ηοη ηοΓππδΐί νίι-βίηίδ υΐεπιηι.
Τυ, άενίοίο πιοΓίίδ αουΐεο,
&Ρ6Γ1ΛΪ81Ϊ ΟΓεάεηΙίουδ τε§ηα οαείοπιηι.
Τυ &ά (ΐεχΐεΓαιη ϋεί δεάεδ,ίη §1οπα Ραιπδ.
Ιυάεχ οτεάεπδ εδδε νεηιυηίδ.
Τε ετ§ο φΐαεδυηιυδ, Ιυίδ ίαπιυΐίδ δυονεηί,
ηυοδ ρΓείίοδο δ&η§υίηε Γεάεηιίδΐί.
Αείεπια ίαο ουιη δαηοιίδ ΐυίδ ίη §1οπα ηυηιεΓ&η.
δαίνυηι ίΈιο ρορυΐυηι ιυυπι, ϋοιηίηε, εί σεηεαϋο ηεΓεάίΐαιί ιυαε.
Ει τε§ε εοδ, ει εχΐοΐΐε ϋΐοδ
υδα,υε ίη &εΐει-ηυηι.
Ρετ δίη§υ1οδ άίεδ οεηεάίοίππίδ Ιε';
ΕΙ Ιαυάαηιυδ ηοηιεη ΐυυπι ίη δαεουΐυηι, ει ίη δαεουΐυηι δαεουΐί.
ϋί§ηαΓε, ϋοηιίηε, άίε ίδΙο δίηε ρεοοαίο ηοδ ουδΐοάίτε.
Μίτεδετε ηοδίπ, Οοηιίηε, ιηίδεΓεΓε ηοδίπ.
Ρώΐ ηιίδεποοΓάία ΐυα,ϋοηιίηε, δυρετ ηο$,
εμιεπιαάηιοάυιη δρεΓ&νίπιυδ ίη Ιε.
Ιη ιε, ϋοπιίηε, δρεΓ&νί:
ηοη οοηίυηάαΓ ίη αεΐετηυηι.
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Έλα, Πνεύμα Πανάγιο

νβηϊ, ϋτεαίΟΫ ΞρϊήίΗΧ

Έλα, Πνεύμα Δημιουργό, και
των πιστών σου τις καρδιές
κατοίκησε και γέμισε με την
ουράνια χάρη σου.

νεηί, ετεαΐοΓ δρίπΐιΐδ,
πιεηΙε$ ΐιιοηιπι νίδίΐα,
ίιηρίε δυρεπια %χζύ&, εμιαε
Ιιι ετε&δίί ρεείοΓα.

Εσύ 'σαι ο Παράκλητος,
και του Θεού η δωρεά,
πηγή ζωής, αγάπη, φως,
χρίσμα ενδόμυχο ψυχής.

ζΚιί ιΐίεεπδ Ρ&Γ&οΙϊΐυδ,
αΐΐίδδϊιηϊ «Ιοηυπι ϋεί, ίοηδ
νίνυ$, ί§ηίδ, εαπίαδ, εί
δρίπΐαΐίδ ιιηεΐίο.

Είσαι δώρο επτάμορφο,
χέρι δεξί του Υψίστου,
επαγγελία του Χριστού,
και ευγλωττίας χορηγός.
Τη διάνοια μας φώτισε, και τις
καρδιές μας θέρμανε, ενίσχυσε
την ασθενή τη σάρκα με τη
χάρη σου.
Διώξε μακριά τον Πονηρό,
δώσ' μας ειρήνη σταθερή,
ώστε μ' εσένα οδηγό, να
πολεμούμε το κακό. Τον
Πατέρα και τον Υιό, δώσ' να
λατρεύουμε πιστά, κι εσέ,
Πνεύμα Πανάγιο, να
ομολογούμε σταθερά. Αμήν.

Τιι δερίίίοπηίδ ηιιιηεΓε,
(ϋ§ίΐιΐδ ραΐεπιαε άεχίεΓαε,
Ιιι πίε ρΓοηιίδδΐιπι Ραΐπδ,
δεπηοηε άϊΐ&ηδ βΐιιίιίΓα.
Αεεεηάε Ιιιιηεη δεηδίΐηΐδ,
ίηίιιηάε ΜΐΟΓεηι εοΓάΛιΐδ,
ίηΓιππα ηοδΐπ εοτροπδ
νίτΐιιΐε ίϊπη&ηδ ρεΓρεΙί.
Ηοδίεηι τερείΐ&δ 1οη§ίιΐδ
Ρ&οεπκμιε άοηεδ ρΐΌίίηιΐδ;
ώαεΐοτε δίε ίε ρτ&ενίο νίΐεπιιΐδ
οηιηε ηοχίιιπι. ΡεΓ Τε δείΕΐηιΐδ
ά& Ρ&ΐτεηι Νοδεαπιιΐδ αίςιιε
Ρίΐίιιηι, Ιεφίε υιηα$ςιΐ6
δρίπΐιιηι ετεά&ηιυδ οηιηί
ίεπιροΓε. Απιεη.

Έλα, Πνεύμα Άγιο

νβηϊ, 8αηοίβ Ξρϊήίιιχ

Έλα, Πνεύμα Άγιο, και
το φως σου το ιερό
στείλε απ' τον ουρανό.
Έλα, φίλε των φτωχών,
χορηγέ των δωρεών, έλα
φως των καρδιών. Συ,
Παράκλητ' αγαθέ, των
καρδιών μας ποθητέ και
γλυκιά αναψυχή. Συ του
κόπου ανάπαυση, Συ
δροσιά στον καύσωνα,
των δακρύων βάλσαμο.

νεηί, §Ηηείε δρίπίιΐδ,
εί ειηίίΐε εαείίιιΐδ Ιυείδ
ίιιαε Γ&<Ιίιιηι. νεηί,
ρ&ΙεΓ ραιιρεηιηι, νεηί,
άαΐοΓ ηιιιηεηιηι, νεηί,
Ιιιηιεη εοπίίιιηι.
ΟοηδοΙαίΟΓ ορίίηιε,
(Μείδ ηοδρεδ αηίηιαε,
άιιίεε ΓεΓπ§επιιηι. Ιη
ΙαβοΓε τεςυίεδ, ίη
εεδΐιι ΐεηιρεπεδ, ίη
ίΊείιι δοΐ&είυηι.
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Ω ευλογημένο φως, της
καρδιάς τα ενδόμυχα των
πιστών σου φώτισε. Δίχως το
δικό σου φως ο άνθρωπος είναι
φτωχός και τα πάντα ανώφελα.
Πλύνε ό,τι ακάθαρτο δρόσισε
ό,τι άνυδρο, γιάτρεψε ό,τι
άρρωστο. Κάμψε ό,τι άκαμπτο,
θέρμανε ό,τι παγερό, ίσιωσε
ό,τι είναι στρεβλό. Στους
πιστούς σου χάρισε, που
ελπίζουμε σ' εσέ, τα επτά τα
δώρα σου. Βράβευσε την
αρετή, άγια δώσε μας θανή, και
χαρά αιώνια. Αμήν.
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Ο Ιιιχ οεΕίίδδίηΐΕ, τερίε εοΓάίδ
ϊηΐΐπια Ιιιοηιπι ίϊάεΐίιιηι. δίηε Ιιιο
ηιιηιίηιε, ηίηίΐ εδΐ ίη ηοηιίηε ηίηίΐ
681 ίηηοχίυηι. Επνα α,ιιοιΐ ε8ί
δοιχϋάιιηι, Π§Ε ςυοά εδΐ Εηάιιιη,
δΕηΕ ςιιοά εδΐ δΕίιείιιπι. Ρΐεεΐε
ομιοά εδΐ πβίάιιηι, Γονε ςιιοά
ε$1 Γή§ίάιιηι, Γ6§ε ςιιοαΐ 6δί
άενίιιπι. ΌΑ Ιιιίδ ίϊάεϋβιΐδ, ίη Ιε
εοηίΜεηΐίοιίδ, δΕειπηι
δερΐεηΕπιιηι. ΌΑ νίΓΐιιίίδ
ηιεπΐιιηι, άα δ&ΐιιίίδ εχίΐιιηι, ά&
ρεΓεηηε §Εΐιάίιιηι. Αηιεη.
Αηϊηια ϋ/ιι-ίίίϊ
ΑηίηΐΕ Οηπδίί, δαηείίίϊοΕ ηιε.
ΟθΓρυ.8 Οιπδΐί, δΕίνΕ ηιε.
δΕη^ιιίδ Οηπδίί, ίηεοήα ηιε.
Αςιια Ιαίεπδ Οηπδίί, 1αν& ηιε.
Ρίΐδδίο Οηπδπ, εοηίοΓίίΐ ηιε. Ο
οοηε Ιεδίι, εχπιΐδί ηιε. ΙΠΙΓΕ ΙΙΙΕ
νιιΙηεΓΕ ΕΪ>δθοηάε ηιε. Νε
ρεπηίΙΙ&δ ηιε δεραταπ Ε ίε. Αο
ήοδίβ ηΐΕΐί§ηο άείεηάε ηιε. Ιη
ΙΙΟΓΕ πιοΓΐίδ ηιεαε νοοΕ ηιε. Ει
ίιιϊ»ε ηιε νεηίΓε ΕΟ! ΐε, ιιί ειιηι
δειηϋΐίδ ιιιίδ ΐΕΐιάεηι Ιε ίη
δΕεευΐΕ δΕεουΙοηιηι. Αηιεη.

Ψυχή Χριστού
Ψυχή Χριστού, αγίασέ με.
Σώμα Χριστού, σώσε με.
Αίμα Χριστού, φλόγισε με.
Ύδωρ της πλευράς του Χριστού, πλύνε με.
Πάθος του Χριστού, ενίσχυσε με.
Καλέ Ιησού, εισάκουσε με.
Μέσα στις πληγές Σου, κρύψε με.
Μη επιτρέψεις ποτέ να χωρισθώ από Σένα.
Από το πονηρό προστάτεψε με.
Στο θάνατο μου, κάλεσε με,
να έλθω προς Σε, διάταξε με,
μαζί με τους Αγίους Σου να δοξάζω Σε,
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Ενθυμήσου, Παναγία

Μΐτηοϊανβ

Ενθυμήσου, Παναγία, πως ποτέ ψυχή καμία, εις
εσένα θαρρεμένη δεν ευρέθηκε χαμένη. Ενθυμήσου
με κι εμένα που θαρρεύομαι σ' εσένα.

ΜεπιοΓΕΓε, ο ρίίδδίηΐΕ νίΓ§ο ΜΕΠΕ, ηοη εδδε Εΐιαϋίιιηι α δΕεοιιΙο, ςιιεηιςπΕηι
Εά ΙΙΙΕ ειιιτεηΐεπι ρΓΕεδίάΐΕ, ΙΙΙΕ ίηιρΙοΓΕηίεηι ΕΙΙΧΠΙΕ, ίιΐΕ ρείεηίεηι δηίϊΪΕβίΕ,
6886 (ΙεΓεΙίοΐυηι. Ε§ο ΙΕΙΙ ΕηίηΐΕίπδ εοηΓιάεηΐία, αά ΐε, νί^ο νίτβίηιιηι, ΜΕΐεΓ,
ΟΙΙΓΓΟ, αά ίε νεηίο, ΟΟΓΕΠΙ ΐε §εηιεη8 ρεεοΕίοΓ Εδδίδίο. Νοίί, ΜπΙεΓ νετοί, νεΛα
ηιεΕ άεδρίεεΓε; δεά Εΐιάί ρΓορίίΐΕ εί εχΕίιάί. Αηιεη.

Παράρτημα
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Το άγιο Ροδάριο

Κο8απιιιη

Χαροποιά Μυστήρια
(μελετούνται τη Δευτέρα και το Σάββατο)

Μγ8ίβΠ3 £31101083

Ο Ευαγγελισμός του Αρχαγγέλου προς την Αειπάρθενο Μαρία
Η επίσκεψη της Θεοτόκου στην Αγία Ελισάβετ.
Η γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ.
Η προσφορά του Ιησού από τους γονείς Του στο ναό της Ιερουσαλήμ.
Η ανεύρεση του Ιησού στο ναό της Ιερουσαλήμ.

Αηηιιηΐίαΐίο.
νίκίί&Ιίο. Ναΐίνίΐαδ.
Ρτ&εδεηίΕΐΐίο. Ιηνεηίίο
ίη Ιεηιρίο.

Φωτεινά Μυστήρια
{μελετούνται την Πέμπτη)
Το Βάπτισμα του Ιησού στον ποταμό Ιορδάνη.
Η αποκάλυψη του Ιησού, ως Θεού, στο Γάμο της Κανά.
Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και η πρόσκληση για μετάνοια.
Η Μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος Θαβώρ.
Η ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας κατά το Μυστικό Δείπνο.
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{Ιη/εήα αεειιηάα εΐ χαύοαίο)

Μγ8ϊ6Π3 Ιιιιηίηο83 (Ιηβζηα αιιίη(α)
ΒΗρίίκηΐίΐ αριιά ΙοΓαΙ&ηειη.
Αιιΐοτενεΐαΐίο Άρκά ΟαηΒηεηδε ΜαΙπιηοηίιιηι.
Κε§ηί Ώεί ρΓοοΙαιπΕίΐϊο οοΐυηοία εαηι ίηνίΐαηιεηίο 3.(3 οοηνετβίοηεηι,
ΤΓΕδΠβυΓ&ίίο.
Ειιεη&πδίίαε Ιηδΐίΐυΐίο.

Λυπηρά Μυστήρια
{μελετούνται την Τρίτη και την Παρασκευή).

Μγί>1επ3 άοΙοΐΌ83

Η προσευχή και η αγωνία του Ιησού στον Κήπο των Ελαιών.
Η μαστίγωση του Ιησού.
Η στέψη του Ιησού με ακάνθινο στεφάνι.
Η πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά με το φορτίο του Σταυρού.
Η σταύρωση και ο θάνατος του Ιησού.

Α§οηώ ίη Ηοτίιι.
ΡΙα§ε11&ίίο.
ΟοΓοη&ίίο δρίηίδ.
ΒαίηΜίο Οπιοίδ. (ΖΊιιείίϊχίο εΐ Μοτδ.

Ένδοξα Μυστήρια.
{μελετούνται την Τετάρτη και την Κυριακή).

Μγ8ίεΠ3 §1θΠ083

Η Ανάσταση του Χριστού.
Η Ανάληψη του Χριστού στα δεξιά του Πατέρα.
Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος
πάνω στην Παναγία και στους Αποστόλους.
Η Κοίμηση της Παναγίας και η μετάσταση της στον ουρανό.
Η Στέψη της Παναγίας ως Βασίλισσας των Αγγέλων και των Αγίων.

ΙΙεδυιτεοΐίο.
Αδεεηδίο.
ϋεδεεηδίΐδ δρίπζυδ δαηοίί.

{ίη/εήα ίεΐίία είβήα $εχίά)

{ίη/εήα αιιαηα εί Όοιηίηίεα)

Αδδΐιηιρΐίο.
(ΓοΓοη&ίίο ίη Οπείο.
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Προσευχή στο τέλος του Αγίου Ροδαρίου.
—Ικέτευε για μας, Αγία Μητέρα του Θεού.
—Για να γίνουμε άξιοι των υποσχέσεων του Χριστού.
Ας προσευχηθούμε.
Θεέ πατέρα μας, που ο μονογενής Υιός Σου, με τη ζωή Του, το θάνατο Του και
την Ανάσταση Του απέκτησε για μας τα αγαθά της αιώνιας σωτηρίας, αξίωσε
μας, μελετώντας αυτά τα μυστήρια του Αγίου Ροδαρίου της Αειπαρθένου
Μαρίας, να μιμηθούμε αυτά που περιέχουν και να πετύχουμε αυτά που
υπόσχονται. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Προσευχή του θυμιάματος
(από την Κοπτική παράδοση)
Ω Βασιλιά της ειρήνης, δώσε μας την ειρήνη Σου, και συγχώρησε τις αμαρτίες
μας.
Απομάκρυνε τους εχθρούς της Εκκλησίας και φύλαγε την, ώστε να επιτύχει στην
αποστολή της.
Προσευχή αποχαιρετισμού του ιερού βήματος μετά τη θεία λειτουργία
(Από τη Συρο-Μαρωνιτική Παράδοση)
Μείνε στην ειρήνη, ω Ιερό Βήμα του Θεού. Η προσφορά που έλαβα από σένα, ας
είναι για την άφεση των οφειλη'μάτων και τη συγχώρηση των αμαρτιών και ας
με αξιώσει να σταθώ μπροστά στο δικαστήριο του Χριστού χωρίς καταδίκη και
χωρίς σύγχυση. Δεν γνωρίζω αν θα αξιωθώ να επιστρέψω και να προσφέρω
επάνω σου μια άλλη Θυσία. Προστάτευε με, Κύριε, και διαφύλαγε την αγία Σου
Εκκλησία, ως οδό της αλήθειας και της σωτηρίας. Αμήν.

Κοινές προσευχές
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ΟΓΜΪΟ αά ίϊηεπι Κο83πί <ϋ«?ιΐ(ΐ3
—ΟΪΑ ρτο ηοοίδ, δαηεΐα ϋεί §εηείπχ.
—ΙΛ άί§ηί είϊϊοί&ππιτ ρΓΟίηίδδίοηίουδ Οΐιπδϋ
ΟΓβηΐΜΧ.

ϋειίδ, ευίιΐδ υηί§εηίίιΐ8 ρετ νίΐαηι, πιοΓίειη ει Γεδίιιτεοϋοηειη δΐιαιη ηοβίδ
δαίιιίίδ αεΐεπιαε ρτ&εηιία εοιηραΓανίΙ, εοηεεάε, ςιι&εδίιηιιΐδ: ιιί Ιιαεο πιγδΐεπα
δ&ετΗΐίδδίιηο οεαίαε Μαπ&ε νΪΓ§ίηΪ8 Κοδαπο τεεοΐεηίεδ, ει ίπιίΙεηιιΐΓ ςυοά
εοηίίηεηΐ, εί ςιιοά ρτοιηίίΐυηΐ ΗδδεφίαιηυΓ. Ρετ (Γΐιπδΐιιπι ΟοπιίηιίΓη ηοδΐπιπι.
Αηιεη.
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Προσευχή για τους νεκρούς (Από
τη Βυζαντινή Παράδοση)
Ω Θεέ των πνευμάτων και κάθε
σάρκας, εσύ που καταπάτησες τον
θάνατο και εκμηδένισες το διάβολο,
και δώρισες ζωή στον κόσμο, Εσύ ο
ίδιος, ω Κύριε, δώρισε στην ψυχή του
κεκοιμημένου δούλου Σου (όνομα)
την ανάπαυση σε ένα τόπο φωτεινό,
σε ένα τόπο ανθισμένο, σε ένα τόπο
δροσιάς, όπου δεν υπάρχει πόνος,
ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Ως Θεός
καλός και φιλάνθρωπος, συγχώρησε
κάθε αμάρτημα που αυτός έπραξε, με
λόγο, με έργο ή με σκέψη, γιατί δεν
υπάρχει άνθρωπος που να ζήσει και να
μην αμαρτήσει, γιατί μόνο εσύ είσαι
χωρίς αμαρτία, και η δικαιοσύνη Σου
είναι αιώνια και ο λόγος Σου είναι
αλήθεια.
Γιατί εσύ είσαι η ανάσταση, η ζωή και
η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου
Σου (όνομα), ω Χριστέ και Θεέ μας,
και σε Σένα τη δόξα υψώνουμε, μαζί
και στον άναρχο Πατέρα Σου, και στο
πανάγιο, αγαθό και ζωοποιό Σου
Πνεύμα, τώρα και πάντοτε, και στους
αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης
σαρκός, ο τον θάνατον καταπατή-σας,
τον δε διάβολον καταργήσας, και
ζωήν τω κόσμω σου δωρησάμε-νος,
αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή ν
του κεκοιμημένου δούλου σου
(τούδε), εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω
χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα
απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός.
Παν αμάρτημα το παρ' αυτού πραχθέν εν λόγω, ή έργω, ή διάνοια, ως
αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός,
συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος,
ος ζήσεται και ουχ αμαρτήσει, συ γαρ
μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η
δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον
αιώνα, και ο λόγος σου αλήθεια.
Ότι συ ει η ανάστασις, η ζωή και η
ανάπαυσις του κεκοιμημένου δούλου
σου (τούδε), Χριστέ ο Θεός ημών, και
σοι την δόξαν αναπέμπο-μεν, συν τω
ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω,
και αγαθώ και ζωοποιό) σου
Πνεύματι, νυν, και αεί, και εις τους
αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ΑοΙυ8 Πάει

Πράξη πίστεως
Κύριε και θεέ μου, επειδή είσαι
αλάθητη αλήθεια, πιστεύω όλα όσα
Εσύ τα αποκάλυψες και η Αγία Σου
Εκκλησία μας προτείνει να τα
πιστεύουμε. Πιστεύω σε Σένα, τον
μοναδικό αληθινό Θεό, σε τρία
πρόσωπα ίσα και διακεκριμένα.
Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον Υιό
του Θεού, που έγινε άνθρωπος,

ϋοπιίηε Όειίδ, ΓΙΠΙΙΕ ΓκΙε ΟΓεάο ει
εοηΠίεοτ οηιηίίΐ ει δίη§ιι1& φχαε
δαηοί3 Εεείεδώ Ο&ίηοΐίεα ρτοροηίΐ,
φιι& ία, Ώειίδ, ε& οτηηίίΐ Γενεΐαδίί, εμιί
εδ &εΐεπια νεπίβ,δ εί δ&ρίεηΐία ςυαε
ηεε Γ&Πετε ηεε ΜΚ ροΐεδί. Ιη η&ε ίΐάε
νίνετε εί ιηοπ δίΕίυο. Αιηεη.
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απέθανε και αναστήθηκε για μας, ο
οποίος θα δώσει στον καθένα,
σύμφωνα με τις αξιομισθίες του, το
αιώνιο βραβείο ή την αιώνια τιμωρία.
Θέλω να ζήσω για πάντα σύμφωνα με
αυτήν την πίστη. Κύριε, αύξησε την
πίστη μου. Αμήν.

Πράξη ελπίδος

Αοίιΐ8 8ρεί

Θεέ μου, ελπίζω ότι χάρη στην
καλοσύνη Σου, θα λάβω την άφεση
όλων των αμαρτιών μου, και, μετά την
επίγεια τούτη ζωή, την αιώνια
ευτυχία, γιατί τα υποσχέθηκες Εσύ,
που είσαι παντοδύναμος, πιστός,
φιλάνθρωπος και φιλεύσπλαχνος. Με
αυτήν την ελπίδα θέλω να ζήσω και
να πεθάνω. Αμήν.

Όοιτιίηε ϋειίδ, δρείΌ ρει~ §πιίί&πι
ίυ&ηι Γεπήδδίοηεηι οηιηίιιηι ρεεε&ΐοπιηι, εί ροδί ήαηε νιΐ&ηι &είεπΐ£ΐιη
ίεΐίοίΐαίειη πιε εδδε εοηδεοιιίιιηιηι:
εμώ ΐυ ρΓοιηίδίδΙί, ςμιί εδ ίηίΐηίίε
ρορίεηδ, ίϊάεϋδ, οεηί§ηιΐδ, εί ηιίδετ-

Πράξη αγάπης

Αοίιΐ8 οαπίαΙΐ8

Κύριε και Θεέ μου, Σε αγαπώ με όλη
την καρδιά μου, πάνω απ' όλα, γιατί
είσαι το άπειρο καλό και η αιώνια
ευτυχία, και, από αγάπη για Σένα,
αγαπώ τον πλησίον μου σαν τον εαυτό
μου και συγχωρώ κάθε προσβολή που
έλαβα. Με αυτήν την αγάπη θέλω να
ζήσω και να πεθάνω. Αμήν.

ϋοηιίηε ϋειίδ, ΑΩ\Ο Ιε δΐιρετ οηιηί& εί
ρΐΌχίηιιπτι ηιειιηι ρτορίετ ίε, ςυία ΐιι
εδ δυηιηιυιη, ίηίϊηίίιιιτι, εί ρετίεείίδδίηιυηι βοηιιηι, οηιηε άϋεείίοηε
αϋ^ηιιπι. Ιη η&ε είΐπίίΐίε νινεΓε εί
ιηοπ δίαίαο. Αηιεη.

ίεοΓδ.

Ιη η&ο δρε νίνετε εί ιηοπ δί&ίιιο.
Αηιεη.

Πράξη συντριβής
Θεέ μου μετανοώ και λυπούμαι από
τα βάθη της καρδιάς μου για όλες τις
αμαρτίες μου. Τις αποδοκιμάζω όχι
μόνο διότι αμαρτάνοντας έγινα άξιος
της δίκαιης τιμωρίας Σου, αλλά
προπάντων γιατί πρόσβαλα Εσένα,
που είσαι άπειρα καλός και άξιος να
αγαπάσαι πάνω απ' όλα. Με την άγια
βοήθεια Σου αποφασί-

Αοίϋ8 οοηίπίΐοηί§
ϋευδ ηιευδ, εχ ίοίο εοιχίε ραεηίίεΐ ηιε
οηιηίιιηι ιτιεοπιιτι ρεοοΕίοηιηι, εαα,υε
άείεδίοΓ, ςυώ ρεοεϋηάο, ηοη δοΐιιηι
ροεη&δ Ά ίε ίιΐδίε δίαΐπίαδ ρΓοηιεπΙιΐδ
δΐιπι, δεά ρΓίΐεδεΠΊΓη έμπα οίϊεη<ϋ ίε,
δηηιηιιιηι οοηιιηι, 30 άί^ηαηι ςιιί
δΐιρεΓ οηιηία άί%&πδ. Ιάεο ίϊηηίΙεΓ
ρτοροηο, Ηάίυναηίε §Γ&Ιί& ίηα, άε
εείετο ηιε ηοη ρεεεΕίυΓυηι ρεεείΐηαϋ-
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ζω να μη Σε προσβάλω ποτέ πια, και ςιιε οοοαδίοηεδ ρΓοχίιηαδ ίυβίιυηιπι.
να αποφεύγω τις ευκαιρίες που Απιεη. βρίσκονται κοντά στην
αμαρτία. Κύριε, ελέησε με και συγχώρησε με. Αμήν.

Β) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Οι δύο εντολές της αγάπης.
1.- Θα αγαπάς τον Κύριο και Θεό
σου, με όλη σου την καρδιά, με όλη
σου την ψυχή και με όλη σου τη
διάνοια.
2.- Θα αγαπάς τον πλησίον σου
όπως τον εαυτό σου.

Οι τρεις θεολογικές αρετές
1.- Πίστη
2.- Ελπίδα
3.- Αγάπη.

Οι τέσσερις βασικές αρετές
1.-Φρόνηση
2.- Δικαιοσύνη
Ο χρυσός Κανόνας (Μτ.7,12)
3.- Ανδρεία 4.Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι Εγκράτεια.
άνθρωποι, κάνετε και σεις τα ίδια σ'
Τα επτά δώρα
αυτούς.
του Αγίου Πνεύματος
Οι Μακαρισμοί (Μτ.5, 3-12)
1.- Σοφία
Μακάριοι οι πνευματικά πτωχοί, διότι 2.- Σύνεση
σ' αυτούς ανήκει η βασιλεία των 3.- Βουλή
4.- Ανδρεία
ουρανών.
Μακάριοι όσοι πενθούν, διότι αυτοί θα 5.- Γνώση
παρηγορηθούν. Μακάριοι οι πράοι, 6.- Ευσέβεια
διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. 7.- Φόβος του Θεού.
Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν τη
δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορ- Οι δώδεκα καρποί του
Αγίου Πνεύματος
τάσουν.
Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα 1.- Αγάπη
2.- Χαρά
ελεηθούν.
Μακάριοι όσοι είναι καθαροί στην 3.- Ειρήνη
καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. 4.- Υπομονή
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί 5.- Μακροθυμία
θα ονομαστούν γιοι του Θεού. 6.- Καλοσύνη
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη 7.- Χρηστοήθεια
δικαιοσύνη, διότι σε αυτούς ανήκει η 8.- Αγαθότητα
βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι 9.- Πίστη 10.είστε όταν σας βρίσουν και σας Πραότητα 11.καταδιώξουν και πουν εναντίον σας Εγκράτεια 12.κάθε κακό, λέγοντας ψέματα εξαιτίας Αγνότητα
μου. Να χαίρεστε και να αγάλλεστε,
επειδή η ανταμοιβή σας θα είναι
μεγάλη στους ουρανούς.
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Οι πέντε εντολές της Εκκλησίας
1.- Να συμμετέχεις στη Λειτουργία
της Κυριακής και των υποχρεωτικών
εορτών.
2,- Να αγιάζεις τις ημέρες μετανοίας
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ποιμαίνουσας Εκκλησίας.
3.- Να εξομολογείσαι τουλάχιστον
μια φορά το χρόνο.
4.- Να συμβάλλεις στις ανάγκες της
Εκκλησίας σύμφωνα με τους νόμους
και τις τοπικές συνθήκες.
5.- Να μην τελείς επίσημα γάμο τις
εποχές που απαγορεύεται.
Τα επτά έργα
της υλικής φιλανθρωπίας
1.- Να δίνεις τροφή στους πεινασμένους.
2.- Να ποτίζεις τους διψασμένους. 3.Να ντύνεις τους γυμνούς. 4.- Να
φιλοξενείς τους προσκυνητές. 5.- Να
επισκέπτεσαι τους ασθενείς. 6.- Να
επισκέπτεσαι τους φυλακισμένους.
7.- Να ενταφιάζεις τους νεκρούς.

Παράρτημα

Τα επτά έργα
της πνευματικής φιλανθρωπίας
1.- Να συμβουλεύεις όσους βρίσκονται σε αμφιβολία. 2.- Να
διδάσκεις τους αναλφάβητους.
3.- Να διορθώνεις τους αμαρτωλούς.
4.- Να παρηγορείς τους πονεμένους.
5.- Να συγχωρείς τις προσβολές
που σου κάνουν.
6.- Να υποφέρεις με υπομονή τα
πρόσωπα που σε ενοχλούν. 7'.- Να
προσεύχεται για τους ζωντανούς και
για τους νεκρούς.
Τα επτά κεφαλαιώδη ελαττώματα
1.- Υπερηφάνεια
2.- Φιλαργυρία
3.- Ασέλγεια 4.Οργή 5.Λαιμαργία 6.Φθόνος 7'.Οκνηρία
Τα έσχατα του ανθρώπου
1.- Θάνατος 2.Κρίση 3.Κόλαση 4.Παράδεισος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι αριθμοί αναφέρονται στις ερωτήσεις του κειμένου
Α
Αβραάμ, 8, 26, 79, 360, 536
Αγαθά επίγεια, 194, 362
Αγαμία, 334, 342 Αγάπη
βλ. Φιλανθρωπία
— του φιλεύσπλαχνου Θεού, 300 βλ.
Θεός
— της Εκκλησίας βλ.
Εκκλησία
- συζυγική, 344, 347, 495-496
βλ. Γάμος
~ προς το Θεό, 401, 418, 420, 435, 436, 442-446
- προς τον πλησίον, 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, 455-533
Άγγελμα, 80, 166,184
βλ. Ευαγγελισμός των Λαών Άγγελος/οι, 59, 60, 61, 74, 97, 209 Αγία
Γραφή, 13, 14, 17, 18-24, 62, 74, 217, 239, 240 Αγιαστική/ές Πράξη/εις,
351 Αγία Τριάδα, 27, 32, 34, 44-49, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153,
161,
165,195, 198,209,385,428,534
βλ. θεός, Υιός του Θεού, Λόγος, Άγιο Πνεύμα Άγιο Πνεύμα,
1,6,12,15,18,19,42,45,47,85,91,94,130,132,136-146,155,
156,159-161,164,192,221,222,223,230-231,235,252,254,256,260,263,
265,267-268,283,298, 357, 366, 384, 387, 389, 390,422,427, 549, 557, 561
βλ. Αγία Τριάδα Αγιος/οι, 165, 209, 240, 242,
264, 294, 312, 429, 564 Άγιος Ιωσήφ, 104
Αγιότητα, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428
Αγιότητα της Εκκλησίας, 165 Άγνοια, 364,
376 Αγνότητα, 178, 488-494, 529-530
Αγνωστικισμός, 445 Αδάμ, 7, 75, 76, 106
Άδης, 125
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Αδιάλυτο, 338, 346, 347, 495
βλ. Γάμος
Αδικία
βλ. Δικαίωμα, Δικαιοσύνη Αδυναμία, 202 Αειπάρθενος Μαρία, 26, 85, 88, 94,
95, 96-100, 104, 142, 196-199, 234, 240,
294, 429, 546-547, 562-563
βλ. Μητέρα τοο Θεού
Άζυμα, 276 Αθεΐα, 445
Αθρησκεία, 445 Αιδώ, 530
Αίμα, 120,254,282,283
βλ. Ευχαριστία και Μετουσίωση
Αίνοι, 556
Αίτηση προσευχής 553 Ακολουθία
των Ωρών, 243, 567 Ακολουθώ το
Χριστό, 123, 434 Αλάθητο, 185
Αλήθεια, 4, 18, 41, 47, 444, 521-526 Αλληλεγγύη, 414, 518 Αμαρτία/ες,
1,57,73-76,97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191,200-201,
206,213,263,281,291,292,295,297,298, 300, 303, 304-306, 308, 309,313,
314, 338, 347, 363, 366, 391-397, 492
Αμαρτωλός/οί, 107, 117, 118, 165, 299
Άμβωνας, 246 Αμήν, 217, 598 Αμπέλι
βλ. Κρασί Ανάγνωση Αγίας
Γραφής, 19 Ανάδοχος
βλ. Νονός Ανάληψη του
Χριστού, 132
βλ. Χριστός Ανάμνηση (της Ευχαριστίας), 120, 271, 275, 280 Ανάσταση του
Χριστού, 50, 57, 58, 109,110,112,126-131,149,204,252,271.
354,452 ■ Ανάσταση των νεκρών, 131, 202-206,
214, 320, 355 Ανατολικές Εκκλησίες, μέλη, 293
Ανατολική
βλ. Εκκλιησία και Θεία Λατρεία
Αναφορά,277 Αναφώνηση —κραυγή
χαράς, 111
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Άνδρας, 333
Ανδρεία, θεμελιώδης αρετή, 379, 382
Ανδρικό φύλο, 333
Ανθρώπινη Κοινότητα, 401-414
Ανθρώπινη Κοινωνία, 191,402-403,405-410,411-414,457-458,463-465
βλ. Κοινωνική Ζο)ή
Ανθρώπινο γένος, 68, 76, 152
βλ. Δνθρωπος Ανθρωπος, 1,2, 3,4, 5, 6, 11, 25, 59, 62-63, 66-72,202-203,
205-206, 212, 213,
337-339, 342, 344, 347, 358, 365, 401-414, 415-420
Χριστός άνθρωπος, 87-89
Ανθρωπότητα
βλ. Ανθρώπινο γένος Ανταπόδοση (θείας
δικαιοσύνης), 208, 214 Ανυπακοή
βλ. Υπακοή Αξιομισθία, 426-427
Αξιοπρέπεια, 2, 358, 365, 373, 444, 487
Απεργία, 517 Απιστία, 339 Απληστία, 531
βλ. Κακή επιθυμία και επιθυμία
Αποκαλύψεις ιδιωτικές, 10
Αποκάλυψη Θεϊκή, 4, 6-9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, 535-547
Αποστολή/ές
- της Εκκλησίας, 144, 150, 173, 193,201,250
— του Αγίου Πνεύματος, 5, 9, 144 του
Πάπα, 182
— του Υιού του Θεού, του Χριστού, 9, 144
— των Αποστόλων, 175, 176, 322
— των κληρικών, 181, 321
- των παντρεμένων, 321
Αποστολική Διαδοχή, 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332
Αποστολικός Σύλλογος, 109, 162 Αποστολικότητα, 174
βλ. Εκκλησία Απόστολος/λοι, 12, 15, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180,
222, 234, 247,
254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 326, 331, 421.
Απόστολος Πέτρος, 81, 109, 127, 162, 187 Αρετή/ές,
159,371,377
- ανθρώπινες ή θεμελιώδεις, 378, 379
- θεολογικές, 263, 384, 385, 558
Αρμονία, 72
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Αρτοφόριο, 246, 286
Αρχιεροσύνη, 325, 334
βλ. Επίσκοπος
Ασθένεια, 313, 316
βλ. Πόνος
Ασθενείς, 286, 315
βλ. Ευχέλαιο Ασθενής, 314, 315,471 Αυτοκτονία, 470 Άφεση,
50, 230, 296, 302, 304, 308, 311, 319, 349, 594, 595
— της ποινής, 310
— των αμαρτιών, 200-201, 263 βλ.
Μετάνοια και Συμφιλίωση
Αφορισμός, 308
Β

Βάπτισμα, 34,44,147,163,177,200,224,227,250,251,252-264,292,297,352,
354, 422
— του Ιησού, 105, 254
— του Ιωάννου Βαπτιστού, 105 βλ.
Μυστήριο/α
Βαπτιστή ριο, 246
Βασιλεία του Θεού, 107-108, 109, 111, 134, 258, 314, 590
Βήμα (ιερό), 246, 288
Βία, 364
Βίβλος, 84
βλ. Αγία Γραφή
Βλασφημία, 116, 447
Βοήθημα, 211

Γ
Γάμος, 502
— με διαφορετικά θρησκεύματα, 345
— μεικτός, 345
— Μυστήριο, 321, 341-350
— σύσταση θεϊκή, 234, 337-340
Γήρας, 316
Γνώση
— του ανθρώπου, 3, 4
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του Θεού, του Χριστού, 90
Γονείς, 259, 455, 459, 460, 461
βλ. Παιδί/ιά και Οικογένεια
Γονιμοποίηση
βλ. Τεχνητή γονιμοποίηση Γονιμότητα, 347, 495
Γυναίκα, 71, 337-339, 342, 344, 347, 527-530
βλ. Γάμος
Δ
Δαβίδ, 8
Δαιμόνιο/ια, 74, 258, 352
Δεισιδαιμονία, 445
Δεκάλογος, 436 441
βλ. Εντολή/ές Δημιουργία, Δημιούργημα, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65,
67, 236, 337 Δημιουργός, 46, 50, 54, 66-72, 202, 416
βλ. Θεός
Διάβολος, 75, 125
βλ. Δαιμόνιο/ια
Διαζύγιο, 347, 349
Διαθήκη, 7, 51,340
- Παλαιά,8,51,102,114,169,234,236,237,253,265,276,324,418,436,437,450 βλ.
Παλαιά Διαθήκη
- Νέα, 8, 162,234,244,340 βλ.
Καινή Διαθήκη.
Διακονία, 325, 334 Διάκονος/οι, 179,
260, 327, 330 Διακυβέρνηση της
Εκκλησίας, 187 Διακήρυξη
βλ. Λόγος του Θεού
Διάνοια, 358
Διατήρηση της δημιουργίας, 54
Διδακτικό Σώμα της Εκκλησίας, 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559
Δικαιοσύνη Θεϊκή, 75, 307 Δικαιοσύνη, θεμελιώδης αρετή, 379,
381 Δικαίωμα/τα, 365, 444, 504, 512 Δικαίωση, 131,263,422
Δομές της αμαρτίας, 400 Δόξα μελλοντική, 294
- του Θεού, 53
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Δραστηριότητα, 189, 191
βλ. Δράση και Εργασία Δρόμος του
Σταυρού, 353 Δώρο/α, 194, 268, 323, 357,
374, 389, 441
βλ. θεός και Άγιο Πνεύμα
Ε
Εβραίοι, 169, 276 βλ.
Ισραήλ
Εγκράτεια: θεμελιώδης αρετή, 379, 383
Είδη ευχαριστιακά, 283, 284, 285
Ειδωλολάτρες, 102
Ειδωλολατρία/Είδωλο, 445, 446
Εικόνες, 92, 240
Ειρήνη, 480-486
Εκκλησία, 1,9,14,15,24,30,32,48, 61,109,133,137,143,144,145,147-152, 153-160,
161-193, 195, 196-197, 200-201, 209, 217, 218-220, 223, 224, 226,
230,231,233,235,242-243,244,248-249,255,259,260, 262,265,268,271, 274,
276,278
281,286,289,290,291,292,
293,294,295,299,
306,310,
311,
312,315,319,321,322,325,326,327,329,330,333,336,340,341,343,348, 349, 350,
351, 352, 353, 366, 429-433, 438, 444, 548-549
Εκκλησιαστικές κοινότητες βλ.
Κοινότητες εκκλησιαστικές
Εκκλησιαστική Επαρχία, 167
Εκκλησιαστική μουσική, 239
Εκπαίδευση, 338, 346, 349, 374, 460-461, 565 βλ.
Παιδί, Γονείς, Γάμος
Έκτρωση, 470
Έλαιο, 237, 246, 318
βλ. Χρίσμα, Μυστήριο/α
Ελάττωμα, 117, 371,398
Ελεημοσύνη, 211, 301
Ελευθερία του ανθρώπου, 56, 363-366, 425
Ελπίδα, 132, 161, 300, 385, 387, 442
Έμβρυο ανθρώπινο, 472
Εμπιστοσύνη, 300
Έμπνευση, Θεοπνευστία, 18, 140
Ενήλικες, 259
Ενόραση του Θεού, 125, 362, 533
Ενότητα της Εκκλησίας, 161-163
Ενότητα των Χριστιανών, 164
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Ενσαρκωμένος Λόγος, 91
Ενσάρκωση, 45, 50, 85-95, 101, 131, 242
Ενσωμάτωση στο Χριστό, στην Εκκλησία, 263, 291
Ενταφιασμός, 124, 356
Εντολή, Δέκα Εντολές, 418, 441-446, 447-449, 450-454, 455-465, 466-486,
487-502, 503-520, 521-525, 527-530, 531-533
βλ. Δεκάλογος Εντολή της αγάπης,
420 Εντολή/ες της Εκκλησίας, 431, 432
βλ. Εντολή, Δεκάλογος Εξαγιασμός, 75, 165, 188,
190, 231, 264, 274, 453 Εξαγνισμός, 165,
195,208,209,210,211,314,355 Εξέταση της
συνείδησης, 303, 304, 374
βλ. Μετάνοια και Συμφιλίωση Εξομολόγηση, 246, 296, 303,
304, 305, 306, 311, 316, 432
βλ. Μετάνοια και Συμφιλίωση
Εξορκισμός, 352 Εξουσία
βλ. Ιερή Εξέταση Εορτή/ές, 289,
432, 450-454, 567 Επαρχία, 180
Επίγειες πραγματικότητες, 188
Επιθυμία, 2, 361, 370
βλ. Κακή επιθυμία, απληστία
Επικουρικότητα, 402, 403 Επιλογή,
362 Επιορκία, 449
Επισκοπικός Σύλλογος, 180, 182, 183, 185, 326 Επίσκοπος/οι,
12,16,162,167,174,176,179,180,183,184,185,186,187,235,
246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327,. 329, 330, 331, 332, 352
βλ. Ιεροσύνη, Ιερό Μυστήριο, Χειροτονία Επίσκοπος Ρώμης,
16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187
βλ. Ρωμαίος Ποντίφικας, Πάπας
Επιστήμη, 29
Επιστημονικοί πειραματισμοί, 475
Επιστροφή, 133, 212, 214, 242, 271
βλ. Ερχομός Επιφύλαξη άφεσης στην Αποστολική
Έδρα, 308 Εργασία, 186, 281, 432, 513-517 Έργο/α,
208, 211 Ερχομός, 102
βλ. Επιστροφή
Ετοιμοθάνατοι, 478
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Εύα, 7, 75
Ευαγγέλιο/α, 22, 261, 328, 359, 419, 579
βλ. Χαρμόσυνο άγγελμα, Καινή Διαθήκη, Αγία Γραφή
Ευαγγελικοί Μακαρισμοί, 359, 360, 361 Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου, 94, 97
βλ. Αειπάρθενος Μαρία και Άγγελος
Ευαγγελισμός των λαών, 80, 166, 172, 184, 190
Ευθανασία, 470
Ευλάβεια προς τα ιερά λείψανα, 353
Ευλογία, 221,351,551 Ευτυχία, 361
Ευχαριστία, 120,186,188,194,211,220,222,224,243,245,250,251,254,271294, 320, 328, 354, 432, 453, 567 Ευχαριστιακά
είδη, 283, 284, 285 Ευχαριστιακή τελετουργία, 275,
277-278 .
βλ. Λειτουργία, Ευχαριστία. Ευχέλαιο,
Μυστήριο, 224, 250, 313-319 Ευχή
ευχαριστιακή, 277, 283 Ευχή της καθαγίασης,
331
Ζ
Ζώα, 507
Ζωή
— αιώνια, 207, 232, 271, 294, 320
— ανθρώπινη, 466-467
— αφιερωμένη, 192, 193
— ηθική του Χριστιανού, 429, 433
— νέα, 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359 Ζωή
ως προσκύνημα, 294
Η
Ηθική, 185,429
Ηθικός χαρακτήρας, 367-369, 370-371, 372
Ηθικότητα
βλ. Ηθικός χαρακτήρας
Ηλίας, 110, 539
Θ
Θανάσιμη αμαρτία, 75, 76-78, 96, 258, 263 βλ.
Αμαρτία
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Θάνατος, 72, 77, 78, 125,131,205-206, 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354
355,471,476
- του Χριστού, 112, 115, 117, 118, 119, 124,125, 149,252,271,314,354
Θαύμα/τα, 108
Θεϊκή ευσπλαχνία, 307, 339, 391 Θεϊκός
Λόγος, 9, 46, 86, 89, 137, 202
βλ. Χριστός Θέλημα
του Θεού, 591 Θέληση
- θεϊκή και ανθρώπινη του Χριστού, 91, 121
- του ανθρώπου, 358
Θεός, 1,2, 3,6,18,25-30,37,38,39,40,41,42,46,47,48, 50, 51, 52, 53, 54, 57 59, 66-67,
70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415,
435-436, 437, 442-446, 534-535, 586
- Μοναδικός, 37, 43, 113, 116, 412
βλ. Αγία Τριάδα
Θεός Πατέρας, 1,46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107,
110,115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137,154,206,221,280,582-585
Θεοφάνια, 103 Θεραπεία, 313 Θεραπευτική μανία, 471 Θλίψη, 370 Θρησκεία/ες,
169, 170 Θυσΐα/ες, 443
- ευχαριστιακή, 271, 275, 280, 281, 356
- του σταυρού, 122, 271, 280, 324
Ι
Ιατρική, 471
Ιδιοκτησία, 504-506, 515
Ιερά Καρδία, 93
Ιεραποστολή, 188
Ιεραρχία, 179,180
Ιερέας/Ιεροσύνη, 263, 278, 302, 303, 308, 317, 324, 343
βλ. Ιεροσύνη, Ιερό Μυστήριο, Πρεσβύτερος, Επίσκοπος
Ιερή εξουσία, 323
|
Ιερό οικοδόμημα
βλ. Οικοδόμημα ιερό Ιεροσύνη, 176, 179, 181,
224, 227, 235, 321-336
βλ. Μυστήριο/α Ιερουργός/οί των Μυστηρίων, 225, 260,
270, 278, 293, 307
βλ. κάθε Μυστήριο
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Αναλυτικός Πίνακας

Ιησούς Χριστός, 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 81-84, 85-95, 98-100, 101-111, 112124,125-131, 132-135, 143,144, 146, 148,149, 150, 154, 155,156-158, 171 -172,
173, 175,179,189-191,204,206,224,255,262,263,265, 338, 340, 341, 342, 352,
360, 434-435, 450, 541-542, 543-544, 578, 580, 582 βλ. Χριστός, Υιός του Θεού,
Μεσσίας
Ικανοποίηση, 302, 303
Ισότητα, 412, 413
Ισραήλ, 8, 37, 42, 45, 82, 103, 106, 113, 114, 116, 149,253,340,436,450
Ιστορία, 128
Ιστορία της Σωτηρίας, 51
Ιωάννης Βαπτιστής, 102, 105, 141, 254
Κ
Καθαγίαση, 237, 277
βλ. Μετουσίωση
Καθαγιασμένος άρτος, 286
Καθαρτήριο, 210, 211 Καθέδρα,
246
Καθολικότητα της Εκκλησίας, 166-168
Καινή Διαθήκη, 22, 23, 140, 148, 217
βλ. Αγία Γραφή Καιρός, 131,
137, 149,243,322 Καιρός
λατρευτικός, 241 Κακή επιθυμία,
77,297, 527
βλ. Απληστία Κακό, 57-58, 108, 359, 363, 372, 375,
376, 416, 597
Βλ Καλό. Κάλεσμα του Ιησού, 123,
434 Καλό, 58, 359, 363, 375, 416 κοινό, 365, 373,407-410 Καλοσύνη
του Θεού, 212, 416, 592
βλ. Θεός
Κανόνας, 375
βλ. Νόμος ηθικός Κανόνας των
Γραφών, 20 Κανόνας χρυσός, 375
Κατήχηση, 80, 190 Κατηχουμενάτο,
259 Κατηχούμενος, 262 Καρδία του
Ιησού, 93 Καρποί του Αγίου
Πνεύματος, 390

Αναλυτικός Πίνακας

Καταδίκη, 135,208,212,214
— του αμαρτωλού, 214
— του Χριστού, 113
Κατηγορία, 303
βλ. Μετάνοια και Συμφιλίωση, Εξομολόγηση
Κηδεία, 354-356
βλ. Νεκροί, Κεκοιμημένοι Κλήση,
188, 535 Κοινότητες
εκκλησιαστικές, 293 Κοινωνία
— εκκλησιαστική, 250, 321
— ευχαριστιακή, 277, 290-293, 305, 349
— μεταξύ χριστιανών, 263 Κοινωνία των
Αγίων, 194-195,211
Κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας, 503, 509-520
Κοινωνική δικαιοσύνη, 404, 411-414, 509-519
Κόλαση, 74, 125,212,213
Κολυμβήθρα,246
Κόσμος, 3, 50, 52, 54, 62, 134, 481-482
Κρασί του αμπελιού, 237, 273, 277, 279
Κράτος, 406, 472, 483-484, 494
βλ. Ανθρώπινη Κοινωνία
Κρίση, 134, 135
— της συνείδησης, 376
— του Θεού, του Χριστού, 205, 207, 208, 214, 215, 216
Κυριακή, 241, 276, 289, 432, 452-454, 567
Κύριος, 38, 84
βλ. Χριστός και Θεός
Λ
Λαϊκή ευλάβεια, 353 Λαϊκός/κοί, 178, 188 Λαός του Θεού, 148, 153,
154, 155, 177-178, 179, 184,244, 174,323
βλ. Εκκλησία Λατρεία, 61, 198, 221, 245,
286, 443, 552
- επουράνια, 234
- μυστηριακή, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 328, 351, 443, 444, 446
- τελετουργική, 218-220, 221-223, 233, 234, 558
Λειτούργημα
- ιερατικό, 155, 177, 188, 218, 326, 335
- προφητικό, 155, 177, 190, 326, 335
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Αναλυτικός Πίνακας

— βασιλικό, 155, 177, 191, 326, 335
Λειτούργημα της Εκκλησίας, 181, 331
— να διδάσκει, 326
— να εξαγιάζει, 326
— να κυβερνά, 326
Λειτουργία, 275, 432
βλ. Ευχαριστία Λειτουργικό
Έτος, 242 Λειτουργικός ρυθμός,
256, 267
βλ. Παράδοση και Λατρεία Λόγια, 238 Λόγος του Θεού, 9,13,16, 18, 21,23,28,
32, 159,186,190,277, 374,429, 558,
570, 593
βλ. Αγία Γραφή και Κατήχηση
Λιτανεία, 286 Λυσίποινα, 312
Λύτρωση, 8, 65, 219, 220
Λυτρωτής
βλ. Χριστός
Μ
Μαθητής/τές του Χριστού, 127, 128, 129
Μακαριότητα, 1, 208, 210, 214, 358, 359, 360, 361, 363, 415
Μακαρισμοί
βλ. Ευαγγελικοί Μακαρισμοί
Μάρτυρες, 234, 262, 343
Μαρτυρία, 190, 193, 268, 522
Μελέτη, 454, 568, 570
βλ. Χριστός Μεσιτεία, 132, 195, 197,
264, 315, 554 Μεσίτης,
βλ. Χριστός Μεσσίας, 8, 78,
82, 111 Μεταμόρφωση, 83, 110
Μεταμόσχευση οργάνων, 476
Μετάνοια εξωτερική, 301
Μετάνοια εσωτερική, 300
Μετάνοια και Συμφιλίωση (Μυστήριο), 200, 224, 250, 291, 296-312, 432
Μετάσταση της Αειπαρθένου Μαρίας, 197 Μεταστροφή, 107, 116, 165, 296,
297, 299, 427 Μετουσίωση, 283

Αναλυτικός Πίνακας

245

Μητέρα του Θεού, 88, 95, 196, 234
βλ. Αειπάρθενος Μαρία Μητρότητα πνευματική της Αειπαρθένου Μαρίας, 100
Μίσος, 370 Μοιχεία, 347, 487, 492 Μύηση χριστιανική, 250, 251-294, 295
Μυστήρια θεραπείας, 250, 295-320 Μυστήριο/α, 146,159,168,194,220,222,224232,248,249,250-350,354,357
- θεϊκό, 4, 5, 40, 44-49, 144 βλ.
Αγία Τριάδα
- πασχαλινό, 122-125, 126, 218, 222, 223, 233-249
— της Εκκλησίας, 152
— του ανθρώπου, 67
- του Ιησού Χριστού, 86, 89, 100, 101, 102, 103, 225
— του κακού, 57
Μυστηριακά σημεία, 236, 237, 254
βλ. Σημεία Μυστηριακό εφόδιο, 320 Μυστηριακός
χαρακτήρας, 227, 263, 268, 328, 335
βλ. Σφραγίδα Μυστικό του μυστηρίου της
εξομολόγησης, 309 Μυστικός Δείπνος, 120, 271, 272,
275, 276, 280, 491 Μωυσής, 8, 38, 114,537
Ν
Ναός
— της Ιερουσαλήμ, 113, 114, 115,538
— της Νέας Διαθήκης, 244
— του Αγίου Πνεύματος, 147, 159
Νεκροί, Κεκοιμημένοι, 312, 479 Νερό,
139, 237, 253, 254, 255, 260 Νηστεία,
291,301,432
Νίκη, 314 Νόμος, 8,
406, 410
— ηθικός, 415-418
— θεϊκός, 373
— νέος του Ευαγγελίου, 420, 421, 434
— παλαιός ή ο νόμος του Ισραήλ, 8, 79, 113, 114, 340, 418-419, 435, 436
— φυσικός, 416, 430
Νονός, Νονά, 259 Νους
ανθρώπινος, 3, 4

Αναλυτικός Πίνακας
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Νώε, 7
Ο
Οικογένεια, 189, 350, 402, 453, 456-462, 565
βλ. Γάμος Οικοδόμημα ιερό, 245
Οικουμενική/ές Σύνοδος/οι, 88, 185, 446
Ομοιότητα, 358 Ομολογία,
— της πίστης, 33, 36-37, 168, 259
— των ευαγγελικών συμβουλών, 178, 192
Ομοούσιος, 88
βλ. Αγία Τριάδα
Όνομα/τα
— της Θείας Ευχαριστίας, 275
— του Θεού, 38, 40, 254, 256, 447, 588-589
— του Ιησού, 81, 560
— χριστιανικό, 264
Όρκος, 448-449
Ουρανός, 209
Π
Πάθος/η, 370, 371 , 378
Πάθος του Χριστού, 112-124, 314, 319, 392, 543
βλ. Χριστός, Ιησούς Χριστός Παιδί/ιά, 338, 345,
346, 456, 459, 461, 500-501
βλ. Εκπαίδευση, Οικογένεια, Γονείς, Γάμος Παιδιά του Θεού, 1, 147, 154,
258, 268, 357 Παιδική ηλικία του Ιησού, 103 Παλαιά Διαθήκη, 21, 22, 23, 45,
118, 140, 141, 142, 148,313,340,446,538
βλ. Αγία Γραφή Πάπας,
180, 182-185,326
βλ. Ρωμαίος Ποντίφικας, Επίσκοπος Ρώμης
Παράδειγμα, 186 Παράδεισος
βλ. Ουρανός Παράδοση, 11-14, 17, 19, 20,
32, 557-566
— Αποστολική, 12
— Λατρευτική, 19

Αναλυτικός Πίνακας

να

Παρακαταθήκη της πίστης, 14, 15, 16
Παράκλητος, 138
βλ. Άγιο Πνεύμα
Παρθενία, 342, 491
Παρουσία, 134
βλ. Πλήρωμα του χρόνου, Επιστροφή Παρουσία του Χριστού
στη Θεία Ευχαριστία, 274, 282, 285 Πάσχα, 237, 241, 290, 298,
432 Πασχαλινό συμπόσιο, 271, 287 Πασχαλινό τριήμερο
βλ. Τριήμερο πασχαλινό
Πατέρας
βλ. Γονείς Πατέρες της
Εκκλησίας, 243 Πειρασμός, 74, 75,
596
— του Ιησού, 106
Πεντηκοστή, 142, 144, 149, 255, 265, 267
Περιστέρι, 139
Περιτομή, 103
Πέτρος (απόστολος), 81, 109, 127, 162, 187
Πιστεύω, 27, 255
βλ. Πίστη Πίστη, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-35, 36, 43, 48, 86, 112, 126,
184-185, 194,
208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442
βλ. Πιστεύω Πιστός/οί, 177, 185, 227, 231, 281, 289,
315, 357 Πλάσμα/τα, 55, 64, 67 Πλήρωμα του χρόνου,
1 Πλησίον
βλ. Αγάπη Πνευματική
μελέτη
βλ. Μελέτη και Προσευχή
Ποιμαντική, 327, 328 Ποινή, 263, 310,
312,468-469 Πόλεμος, 483-486
Πολιτισμός/οί, 236, 247, 248, 249
Πολυγαμία, 347 Πολυθεΐα, 445 Πόνος,
56, 72, 77, 281,314
— του Χριστού, 117, 119
Ποτήριο, 273
Πράξεις του μετανοούντα, 302, 303
Πράξη/πράττω, 238, 363, 364
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Πράξη ανθρώπινη, 76, 344, 363, 368, 369
βλ. Πράξη/πράττω, Άνθρωπος Πράξη ευχαριστίας, 221, 555
Πρεσβυτέριο, 329 Πρεσβύτερος, 179, 235, 246, 260, 270, 278, 307, 308,
317, 327, 328, 352
βλ. Ιερέας
Πρόθεση, 300
Πρόνοια, 55-58
βλ. Θεός Προπατορικό αμάρτημα, 75, 76-78, 96, 258, 263 Προσευχή,
56, 146, 186,243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374,443,
534-598
βλ. Πάτερ ημών, Ψαλμοί και Ακολουθία των Ωρών
Προσευχή «Πάτερ ημών», 544, 569, 578-598 Προσευχή
των Αίνων, 556 Προσκυνήματα/τήρια, 353
Προσομοίωση με τον Χριστό, στην Ιεροσύνη, 335
Προσφορά
- του Ιησού, 103, 119, 120, 122, 130, 273, 280, 429
- των δώρων (άρτου και οίνου), 277
- των πιστών, 189, 235, 429
Πρόσωπα θεϊκά, 47, 48-49, 52
βλ. Αγία Τριάδα Προσωπική κρίση, 208
Πρόσωπο, 66, 257, 358, 372, 373, 401-404, 487-488
βλ. Άνθρωπος και Κοινωνία Προφήτης/τες,
8, 102, 140, 265, 313, 340, 539 Πταίσμα
βλ. Αμαρτία
Πτώση, 73-78
βλ. Προπατορικό αμάρτημα
Πτωχός/εία, 178,520,532
Ρ
Ροδάριο, 198, 353, 563, 567 Ρύθμιση
των γεννήσεων, 496-498 Ρυθμός
βλ. Λειτουργικός ρυθμός
Ρωμαίος Ποντίφικας, 185
βλ. Πάπας

Αναλυτικός Πίνακας

Σ
Σάββατο, 450-452
Σάρκα, 202, 432
Σατανάς, 74
βλ. Δαιμόνιο
Σεβασμός
βλ. Αξιοπρέπεια Σημεία,
108, 127,224,314
βλ. Μυστηριακά σημεία
Σκάνδαλο, 473 Σοφία, 389
Σταυρός (= σημείο του σταυρού)
Σταυρός, 108, 110, 122, 126, 254, 428
Στοχασμός
βλ. Μελέτη Συγγνωστή
αμαρτία, 394, 396
βλ. Αμαρτία Συγκατάθεση
συζυγική, 344, 346 Συζυγία, 71
Σύζυγοι, 337, 343, 344, 345, 346
βλ. Γάμος και Διαζύγιο
Σύζυγος,
βλ. Γάμος
Σύλληψη
— του Ιησού, 94, 98
— της Μαρίας, 96 Σύμβολα της
πίστης, 33-35, 357
Σύμβολο Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, 35
Σύμβολο των Αποστόλων, 35
Συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, 405-411, 463-464
Συμπόνια, 314
Συμφιλίωση, 200, 296, 310
βλ. Μετάνοια και Συμφιλίωση Συνείδηση, 359,
372-377 Συνεργασία, ιερό μυστήριο της Ιεροσύνης,
328 Σύνεση, 379, 380 Σύνοδος
βλ. Οικουμενική Σύνοδος
Συντριβή/εσωτερική μετάνοια, 300, 303
Σφραγίδα μυστηριακή, 309
Σχέδιο/πρόγραμμα του Θεού, 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456
Σώμα
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— εκκλησιαστικό, 323
— το ανθρώπινο του Χριστού, 90, 92, 124, 129, 130
— του ανθρώπου, 69, 110, 203, 204, 205, 356, 358, 474
— του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, 271, 282, 593 βλ.
Μετουσίωση
Σωματική ακεραιότητα, 477
Σωτηρία, 67, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366
Τ

Τάξιμο, 443
Τάφος του Χριστού, 124, 127
Τέλεση/τελώ , 233-249
Τελική κρίση, 214
Τεμαχισμός του άρτου, 273, 275, 284
Τεσσαρακοστή, 106, 301
Τεχνητή γονιμοποίηση, 499
Τήρηση του Δεκάλογου, 441
Τριήμερο πασχαλινό, 272
Τύπος/οι
— μυστηριακοί, 256, 267
— της πίστης, 31 βλ.
Σύμβολα
Υ
Υγεία φυσική, 319
ΥΗ\¥Η, («ΓΙΑΧΒΕ» «Εγώ Είμαι Αυτός που Είμαι»), 38, 39
Υιοθεσία, 50, 131,230
Υιός του Θεού, 1, 42, 83, 85, 90, 137
βλ. Χριστός, Ιησούς Χριστός, Λόγος
Υπακοή, 178,459, 464-465 — της
πίστεως, 25, 26 Ύπαρξη
βλ. Ζωή Ύπαρξη
του Θεού
βλ. Θεός Υπευθυνότητα, 363, 399
Υπηρεσία, 323 Υπηρέτης (Χριστός),
118 Υποδοχή/υποδέχομαι, 25, 111, 190
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Υπόσχεση/σεις, 360, 443 Υποχρέωση,
289, 290, 305, 342, 439, 440 βλ. Καθήκον
Φ
Φιλανθρωπία, 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442
Φόβος, 364, 370
Φονεύω, 466-467
Φόνος, 470
Φτωχός/οΐ, 520
Φυγή και επιστροφή από την Αίγυπτο, 103
Φύση
— ανθρώπινη, 88, 89
— θεϊκή, 48, 88, 89
Φύση ανθρώπινη και προπατορικό αμάρτημα, 77, 297, 338
Φως, 237 Φωτιά, 139,237
Χ

Χαρά, 370
Χάρη, 72,73,75,131,186,195,206,222,229,259,262,263,266,267,269,271,
291,292,297,300,310,341,357,359,362, 366,378,404,419,420,422-425,
429
βλ. Ζωή Θεϊκή
— διαρκής, αγιαστική, θεοποιός, 423
— ενεργός, 424
— μυστηριακή, 230-231, 318, 319, 346, 424
Χάρισμα/τα, 159, 160, 194, 424
βλ. Άγιο Πνεύμα Χάρισμα της
αλήθειας, 16 Χαρμόσυνο
Άγγελμα, 79, 80
βλ. Ευαγγέλιο και Καινή Διαθήκη Χειροθεσία,
Επίθεση των χεριών, 139, 237, 265, 267 Χειροτονία,
— Επισκόπου, 326
— Ιερέα, 328
— Διακόνου, 330
Χρίσμα, 139, 224, 246, 250, 251, 265-270, 292, 313-319, 354
Χριστιανική μύηση βλ. Μύηση χριστιανική
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Χριστιανός, 82, 163,168
- μη Καθολικός, 292, 345
Χριστός, 1,6,12, 38,45,46,53,57, 58,82,97-101,109,117-122,131,142,149,
156,157,158,181,189,206,207,218-225,227,229-230,231-233,235237,
240,242-244,246,262,267, 271-274,276, 280-285,287,292,295,297,298,
299,302,306, 307,312, 315,319-320, 322-324, 327, 328, 330, 335, 336, 357,
359, 362, 366, 420-422, 426, 428, 456, 491, 560 βλ. Μεσσίας
Χριστούγεννα, 103
Χωρισμός των συζύγων, 348

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Α' Βασ.
Β' Μακ.
Γεν.
Δευτ.

Α' Βασιλειών
Β' Μακκαβαίων
Γένεσις
Δευτερονόμιο

Έξ.
Ησ.
Ιεζ.
Ψαλ.

Έξοδος
Ησαΐας
Ιεζεκιήλ
Ψαλμοί

Ψ
Ψαλμοί, 243, 540
Ψαλμωδία, 239
Ψυχή
- του ανθρώπου, 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, 473
- του Χριστού, 90, 125, 130, 282
Ω
Ώρες

βλ. Ακολουθία των Ωρών

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Α' Θεσ.
Α' Ιωάν.
Α* Κορ.
Α' Πέτ.
Α' Τιμ.
Απ.
Β' Κορ.
Β' Πέτ.
Β' Τιμ.
Γαλ.
Εβρ.
Εφ.
Ιακ.
Ιωάν.
Κολ.
Λουκ.
Μάρ.
Ματ.
Πράξ.
Ρωμ.
Τιτ.
Φιλ.

Α' προς Θεσσαλονικείς επιστολή Παύλου
Α' καθολική επιστολή Ιωάννη
Α' προς Κορινθίους επιστολή Παύλου
Α' καθολική επιστολή Πέτρου
Α' προς Τιμόθεο επιστολή Παύλου
Αποκάλυψη Ιωάννη
Β' προς Κορινθίους επιστολή Παύλου
Β' καθολική επιστολή Πέτρου
Β' προς Τιμόθεο επιστολή Παύλου
Προς Γαλάτες επιστολή Παύλου
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου
Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου
Καθολική επιστολή Ιακώβου
Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη
Προς Κολοσσαείς επιστολή Παύλου
Ευαγγέλιο κατά Λουκά
Ευαγγέλιο κατά Μάρκο
Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο
Πράξεις των Αποστόλων
Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου
Προς Τίτο επιστολή Παύλου
Προς Φιλιππισίους επιστολή Παύλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιδιόβουλο ............................................................................................
Εισαγωγή ............................................................................................
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