
∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 
 

Η Παναγία, 
πώς την ευλαβούµαστε; 

 
Ποια είναι η Μαρία (η Παναγία); 

● Είναι µια Ισραηλίτισσα, µια νεαρή Εβραία από τη Να-
ζαρέτ της Γαλιλαίας: «µια παρθένα αρραβωνιασµένη µε άνδρα 
από τον οίκο του ∆αβίδ, που λεγόταν Ιωσήφ» (Λκ.1,26-27). 

● «εξέχει µεταξύ των ταπεινών...» (LG, αρ.55). 
● «Παρθένε Μητέρα, κόρη του Υιού σου, ταπεινή και έ-

ξοχη, πιο πάνω από τα πλάσµατα, τέρµα προσδιορισµένο από 
βουλή αιώνια, εσύ είσαι εκείνη που εξύψωσε την ανθρώπινη 
φύση, τόσο που ο δηµιουργός σου δεν αποστράφηκε να γίνει 
δηµιούργηµά σου» (∆άντης, Παράδεισος, Άσµα 33). 

 
Ποια η σχέση ανάµεσα στη Μαρία και το Χριστό; 

● Ο Ιησούς Χριστός συνελήφθηκε στα σπλάχνα της 
Παρθένου Μαρίας. 

 
Πώς συνέβη αυτή η σύλληψη; 

Με ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος, χωρίς τη συνεργασία 
κάποιου άνδρα.  

«Η Μαρία καλείται να συλλάβει εκείνον, στον οποίο θα 
κατοικήσει "σωµατικά η πληρότητα της θεότητας" (Κολ.2,9). Η 
θεϊκή απάντηση στην ερώτησή της: "πώς θα συµβεί αυτό, α-
φού δεν γνωρίζω άνδρα;", είναι ότι αυτό θα συµβεί µε τη δύ-
ναµη του Αγίου Πνεύµατος: "Το Άγιο Πνεύµα θα κατέβει επά-
νω σου" (Λκ.1,35). 

....Το Άγιο Πνεύµα που είναι "Κύριο και ζωοποιό", στέλ-
νεται να αγιάσει τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας και να τα 
καταστήσει γόνιµα µε θεϊκό τρόπο, κάνοντάς την να συλλάβει 
τον αιώνιο Υιό του Πατέρα µε µια ανθρώπινη φύση που έλαβε 
από τη δική της» (ΚΚΚ, αρ.484-485). 

Η παρθενική σύλληψη δείχνει ότι ο Ιησούς είναι αληθινά 
Υιός του Θεού. 

 
Τι σηµαίνει αµίαντη σύλληψη; 



«Ο Θεός εξέλεξε δωρεάν τη Μαρία από την αιωνιότητα 
για να είναι η µητέρα του Υιού Του. Για να εκπληρώσει την 
αποστολή αυτή, η Μαρία συνελήφθηκε αµίαντα. Αυτό σηµαίνει 
ότι από χάρη του Θεού και ενόψει των αξιοµισθιών του Ιησού 
Χριστού, η Μαρία προφυλάχθηκε από την προπατορική αµαρ-
τία από τη στιγµή που συνελήφθηκε» (Σύνοψη, αρ.96). 
 
Με ποια έννοια είναι «Παναγία»; 

Με την έννοια ότι ποτέ δεν αγγίχτηκε από καµιά αµαρτία 
καθ’ όλη την επίγεια ζωή της. Έµεινε «απαλλαγµένη από κάθε 
αµαρτία, σχεδόν πλασµένη από το Άγιο Πνεύµα και διαµορ-
φωµένη σε καινούρια δηµιουργία» (LG, 56). Είναι «η κεχαρι-
τωµένη» (Λκ.1,28) η πλήρης από τη χάρη του Θεού. 

 
Η Μαρία έµεινε πάντοτε παρθένα; 

● Την ονοµάζοµε «Αειπάρθενο», διότι η χριστιανική πί-
στη βεβαιώνει την πραγµατική και παντοτινή παρθενία της 
Μαρίας, ακόµη και κατά τη γέννηση του Μονογενή Υιού της 
Ιησού, του ενσαρκωµένου Υιού του Θεού. Παρέµεινε «Παρθέ-
νος κατά τη σύλληψη του Υιού της, Παρθένος κατά τον τοκετό, 
Παρθένος εγκυµονούσα, Παρθένος µητέρα, πάντοτε Παρθέ-
νος» (Άγ. Αυγουστίνος). 

● Η Μαρία είναι Παρθένος στο σώµα και Παρθένος στην 
καρδιά. Η Μαρία, σε όλη τη ζωή της, εµπιστευόταν τον εαυτό 
της πάντοτε και ολοκληρωτικά στο θέληµα του Θεού, υπήρξε 
πάντοτε «η δούλη του Κυρίου» (Λκ.1,38). «Η Μαρία είναι πιο 
ευτυχισµένη λαβαίνοντας την πίστη του Χριστού παρά συλ-
λαµβάνοντας τη σάρκα του Χριστού» (Αγ. Αυγουστίνος, Περί 
παρθενίας, 3,3). 

● Η παρθενία της Μαρίας δείχνει επίσης την απόλυτη 
και χαριστική πρωτοβουλία του Θεού απέναντί της. 

● Μετά από τη γέννηση του Ιησού, η Μαρία δεν είχε άλ-
λα παιδιά, παραµένοντας πάντα παρθένος πριν, µετά και κατά 
τον τοκετό. 

 
Γιατί η Αγ. Γραφή µιλάει για αδελφούς και αδελφές του 
Ιησού; 



Στην εποχή της Παλαιάς ∆ιαθήκης αλλά και στην εποχή 
του Ιησού υπήρχε συνήθεια να ονοµάζουν αδελφούς και α-
δελφές ακόµη και τους κοντινούς συγγενείς. 

Εξάλλου ακόµη και στις µέρες µας οι ιερείς απευθύνο-
νται στους λαϊκούς πιστούς ονοµάζοντάς τους αδελφούς και 
αδελφές, για να δείξουν τον ιδιαίτερο δεσµό που τους ενώνει 
όλους χάρη στον Ιησού Χριστό. 

 
Ποιος ήταν ο δεσµός της Μαρίας µε τον Ιησού; 

● Η Μαρία, καθ’ όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, 
διατηρούσε µια ιδιαίτερη σχέση µε τον Υιό της τον Ιησού. Η 
επίγεια ζωή της Θεοτόκου χαρακτηρίζεται πράγµατι από την 
τέλεια συµφωνία µε το πρόσωπο του Υιού, και από την ολο-
κληρωτική αφοσίωση στο λυτρωτικό έργο που εκείνος εκπλή-
ρωσε. «∆εχόµενη ολόψυχα το σωστικό σχέδιο του Θεού, αφι-
έρωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της, ως ∆ούλη του Κυρίου, στο 
πρόσωπο και στο έργο του Υιού της, και µε τη χάρη του πα-
ντοδύναµου Θεού, µαζί µε το Χριστό και κάτω από την καθο-
δήγησή του, υπηρέτησε στο µυστήριο της σωτηρίας» (LG, 56). 

● «Αυτή η ένωση της Μητέρας µε τον Υιό της στο έργο 
της σωτηρίας εκδηλώνεται από την πρώτη στιγµή της παρθε-
νικής σύλληψης του Χριστού µέχρι το θάνατό του» (LG, 57). 

● Η Μαρία υπήρξε πιστή µαθήτρια του Χριστού. Η ίδια η 
απάντηση του Χριστού -«Ποια είναι η µητέρα µου; Είναι ό-
ποιος κάνει το θέληµα του Πατέρα µου» (βλ. Μκ. 3,33-35), - 
που φαίνεται κάπως προσβλητική προς τη Μητέρα Του, στην 
πραγµατικότητα εκφράζει τον µεγαλύτερο έπαινο προς τη Μα-
ρία, δείχνοντας ότι το αληθινό της µεγαλείο βρίσκεται ακριβώς 
στο γεγονός ότι η Μαρία, πριν και περισσότερο από κάθε άλλο 
άνθρωπο, εκτέλεσε το θέληµα του Θεού Πατέρα. 

 
Ποια είναι τα θεοµητορικά δόγµατα; 

● Είναι: 
- Η θεϊκή µητρότητα της Μαρίας (ο τίτλος Μητέρα του 

Θεού ή Θεοτόκος δόθηκε κατά την Οικουµενική Σύνοδο της 
Εφέσου το έτος 431). 

- Η αµίαντη σύλληψή της (Πάπας Πίος 11ος, Ineffabilis 
Deus, 8-12-1854). 



- Η παντοτινή παρθενία της: «αειπάρθενος» (Σύνοδος 
του Λατερανού, έτος 649). 

- Η µετάστασή της στον ουρανό (Πάπας Πίος 12ος, 
Munificentissimus Deus, 1-11-1950). 

● Αυτά τα δόγµατα, παρόλο που διακηρύχθηκαν διαδο-
χικά στη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας, περιλαµβάνο-
νται µέσα στη θεϊκή Αποκάλυψη και επικυρώνουν αυτό που 
πάντα πίστευε από τις αρχές η Εκκλησία. Τα δόγµατα χρησι-
µεύουν διότι προσδιορίζουν µε ακρίβεια αυτή την πίστη µε 
τρόπο σαφή, επίσηµο και οριστικό. «Το έγκυρο ∆ιδακτικό Σώ-
µα της Εκκλησίας χρησιµοποιεί πλήρως την εξουσία που προ-
έρχεται από τον Χριστό, όταν καθορίζει κάποιο δόγµα, δηλαδή 
όταν, µε µια µορφή που υποχρεώνει το χριστιανικό λαό σε µια 
αµετάκλητη αποδοχή πίστεως, προτείνει αλήθειες που περιέ-
χονται στη θεϊκή αποκάλυψη ή ακόµη όταν προτείνει µε τρόπο 
οριστικό αλήθειες που συνδέονται αναγκαστικά µε την αποκά-
λυψη» (ΚΚΕ, αρ.88). 

● «Τα δόγµατα είναι φώτα στην πορεία της πίστεώς µας, 
τη φωτίζουν και την καθιστούν ασφαλή. Εάν η πίστη µας είναι 
ειλικρινής, η διάνοια και η καρδιά µας θα παραµένουν ανοιχτά 
για να δεχτούν το φως των δογµάτων της πίστεως» (ΚΚΚ, 
αρ.89). 

 
Με ποια έννοια η Μαρία ονοµάζεται Μητέρα του Θεού 
(Θεοτόκος); 

Η Εκκλησία διακηρύττει τη Μαρία: Μητέρα του Θεού, µε 
την έννοια ότι ο Ιησούς, που είναι αληθινά γιος της κατά τη 
σάρκα, είναι ο Υιός που γεννήθηκε από τον αιώνιο Πατέρα κα-
τά τη θεϊκή φύση, είναι το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού 
Θεού, είναι και αυτός Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι «από τη 
φύση του Υιός του Πατέρα σύµφωνα µε τη θεότητα, από τη 
φύση του Υιός της Μαρίας σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση, 
κυριολεκτικά Υιός του Θεού στις δύο φύσεις του» (Σύνοδος του 
Φρίουλι, Σύµβολο, έτος 796).  

 
Τι νόηµα έχει η Μετάσταση της Μαρίας στον ουρανό; 

● Η µετάστασή της στον ουρανό, µε το σώµα και την 
ψυχή, σηµαίνει: 



- πλήρη συµµόρφωση µε τον Υιό Της, ο οποίος νίκησε 
το θάνατο, 

- ιδιαίτερη συµµετοχή της Μαρίας στην Ανάσταση του 
Υιού Της, 

- µοναδική πρόγευση και προεικόνιση της δικής µας α-
νάστασης, που θα συµβεί στο τέλος των καιρών: µας φανερώ-
νει το νόηµα και τον προορισµό του σώµατος, εξαγιασµένου 
από τη θεία Χάρη. 

● Με το ένδοξο σώµα της Μαρίας η ίδια η υλική πλάση 
αρχίζει να έχει κάτι από το αναστηµένο σώµα του Χριστού.  

 
Ποια η σχέση ανάµεσα στη Μαρία και το Θεό Πατέρα; 

● Τα θαυµαστά έργα που πραγµατοποιήθηκαν στη Μα-
ρία είναι καρπός της πρωταρχικής και χαριστικής ενέργειας 
του Θεού Πατέρα. Στην ελεύθερη δωρεά χάριτος και σωτηρίας 
από το Θεό, η Μαρία απαντά µε τη δική της πρόθυµη και ολο-
κληρωτική προσκόλλησή πίστεως. «Μακάρια εκείνη που πί-
στεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια του Κυρίου!» (Λκ. 
1,42.45). 

● «Από τις αρχές, η Μαρία απετέλεσε το µεγάλο σηµείο, 
µε ένα πρόσωπο µητρικό και φιλεύσπλαχνο, της εγγύτητας 
του Πατέρα και του Χριστού, µε τους οποίους µας καλεί να ει-
σέλθουµε σε κοινωνία» (Κείµενο της Πουέµπλα, αρ. 282, έτος 
1979). 

● Επιλέγοντάς την ως Μητέρα ολόκληρης της ανθρωπό-
τητας, ο ουράνιος Πατέρας θέλησε να αποκαλύψει τη µητρική, 
ας πούµε, διάσταση της θεϊκής του τρυφερότητας και της µέρι-
µνάς του για τους ανθρώπους όλων των εποχών. 

 
Ποια η σχέση ανάµεσα στη Μαρία και το Άγιο Πνεύµα; 

● Το µυστήριο της Παρθένου Μαρίας τονίζει την ενέρ-
γεια του Αγίου Πνεύµατος, που πραγµατοποίησε στα σπλάχνα 
της τη σύλληψη του βρέφους και καθοδηγούσε συνεχώς τη 
ζωή της. Οι τίτλοι: Παρηγορήτρια, Συνήγορος, Βοηθήτρια, που 
αποδίδονται στη Μαρία από την ευσέβεια του λαού, δεν συ-
σκοτίζουν αλλά εξυψώνουν την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος 
του Παράκλητου και προδιαθέτουν τους πιστούς να επωφελη-
θούν από τα δώρα Του. 



● Η συνεργασία της Μαρίας µε το Άγιο Πνεύµα, που εκ-
δηλώνεται στον Ευαγγελισµό και στην Επίσκεψη προς την Ε-
λισάβετ, εκφράζεται µε µια στάση σταθερής ευπείθειας στις 
εµπνεύσεις του Παράκλητου. 

● Ως αληθινή γυναίκα προσευχής, η Παρθένος ζητούσε 
στο Άγιο Πνεύµα να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε µε τη 
σύλληψη, ώστε το παιδί να αυξάνει «σε σοφία, ηλικία και χάρη 
ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων» (Λκ.2,52). Κάτω από 
αυτή την πτυχή η Μαρία εµφανίζεται ως ένα πρότυπο για τους 
γονείς, δείχνοντας την ανάγκη να προστρέχει κανείς στο Άγιο 
Πνεύµα για να βρει το σωστό δρόµο στο δύσκολο παιδαγωγι-
κό καθήκον. 

● Χωρίς αµφιβολία ήταν παρούσα κατά την επιφοίτηση 
του Πνεύµατος την ηµέρα της Πεντηκοστής. Το Πνεύµα που 
ήδη κατοικούσε στη Μαρία, έχοντας πραγµατοποιήσει σ’ αυτήν 
θαυµαστά έργα χάριτος, τώρα κατεβαίνει στην καρδιά της, χο-
ρηγώντας δώρα και χαρίσµατα αναγκαία για την εξάσκηση της 
πνευµατικής της µητρότητας. 

● Η Μαρία συµµετέχει στη ζωή και στην προσευχή της 
πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ο Άγ. Λουκάς αποκαλύπτει 
ότι η κοινότητα στις αρχές της Εκκλησίας αποτελείται όχι µόνο 
από Αποστόλους και Μαθητές, αλλά και από γυναίκες, µεταξύ 
των οποίων ο Λουκάς ονοµάζει µόνο τη Μαρία, τη Μητέρα του 
Ιησού» (Πραξ. 1,14). 

● Και σήµερα επίσης, στη ζωή της Εκκλησίας, «καλείται 
από το ίδιο Πνεύµα να συνεργαστεί µε τρόπο µητρικό µαζί 
Του. Εκείνο επαναφέρει συνεχώς στη µνήµη της Εκκλησίας τα 
λόγια του Ιησού προς τον αγαπητό µαθητή: «Ιδού η µητέρα 
σου!», και καλεί τους πιστούς να αγαπούν τη Μαρία όπως ο 
Χριστός την αγάπησε. Κάθε εµβάθυνση του δεσµού µε τη Μα-
ρία επιτρέπει στο Πνεύµα µια ενέργεια γονιµότερη για τη ζωή 
της Εκκλησίας» (Ιωάννης Παύλος Β’, Κατηχήσεις της Τετάρ-
της, 9-12-1998). 

 
Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στη Μαρία και την Εκ-
κλησία; 

● Η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία: 
- ανήκει στην Εκκλησία, 
- είναι µητέρα της Εκκλησίας, 



- είναι πρότυπο της Εκκλησίας, 
- µεσιτεύει υπέρ της Εκκλησίας. 
 

Με ποιο τρόπο η Μαρία ανήκει στην Εκκλησία; 
● Είναι αδελφή µας, µέλος εξαίρετο και τελείως µοναδικό 

της Εκκλησίας. 
● Είναι η πρώτη που λύτρωσε ο Χριστός «µε τον πιο ε-

ξαίρετο τρόπο» κατά την αµίαντη σύλληψή του στα σπλάχνα 
της (βλ. Βούλα «Ineffabilis Deus», Πίος 9ος, Acta 1, 606) και 
ολοκληρωτικά ανανεωµένη και πληµµυρισµένη από τη χάρη 
του Αγίου Πνεύµατος. 

 
Γιατί η Μαρία είναι Μητέρα της Εκκλησίας; 

● ∆ιότι: 
- Εκείνη έφερε στον κόσµο έναν Υιό, τον οποίο ο Θεός 

«έκανε πρωτότοκο πολλών αδελφών» (Ρωµ. 8,29), δηλαδή 
των πιστών, στη γέννηση των οποίων εκείνη συνεργάζεται µε 
αγάπη µητέρας» (LG, 63). 

- «Συνεργάστηκε στη σωτηρία του ανθρώπου µε ελεύ-
θερη πίστη και υπακοή» (LG , 56), δίνοντας τη συναίνεσή της 
στο όνοµα όλης της ανθρωπότητας. 

- Επάνω στο Γολγοθά, ο Ιησούς µε τα λόγια: «Ιδού ο Υι-
ός σου», «Ιδού η µητέρα σου» (Ιω. 19,26-27), έδινε προκατα-
βολικά τη Μαρία, ως Μητέρα, σε όλους εκείνους που θα λά-
βαιναν τη χαρµόσυνη είδηση της σωτηρίας και έθετε έτσι τις 
προϋποθέσεις για την υιϊκή αγάπη προς αυτήν. 

- Η Μαρία συνεργάζεται στο να γεννηθεί και να αναπτυ-
χθεί η θεϊκή ζωή στα µέλη του Χριστού, που είµαστε εµείς. Εί-
ναι η Μητέρα της Εκκλησίας στο χώρο της θείας χάριτος. 

● «Ο µητρικός ρόλος της Μαρίας προς τους ανθρώπους 
δεν επισκιάζει και δεν ελαττώνει καθόλου τη µοναδική αυτή 
µεσιτεία του Χριστού, αλλά αντίθετα δείχνει τη δύναµή της. ∆ι-
ότι κάθε σωτήρια επίδραση της αγίας Παρθένου (...) αναβλύζει 
από τον πλούτο των αξιοµισθιών του Χριστού και θεµελιώνεται 
στη µεσιτεία του, από την οποία ολότελα εξαρτάται και αντλεί 
τη δύναµή της» (LG, αρ.60). 

 
Με ποια έννοια η Μαρία είναι πρότυπο της Εκκλησίας; 



● Εκείνη είναι η µορφή και η τελειότερη πραγµατοποίη-
ση της Εκκλησίας. Είναι πρότυπο της Εκκλησίας στη µητρότη-
τα και στην παρθενία. 

- Στη µητρότητα: 
«Η Εκκλησία (...) γίνεται και αυτή µητέρα µε το λόγο του 

Θεού, που τον δέχεται πιστά. Πραγµατικά, µε το κήρυγµα και 
το Βάπτισµα γεννά σε µια νέα και αθάνατη ζωή τα παιδιά που 
συλλαµβάνει µε την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος και είναι 
γεννηµένα από το Θεό» (LG, 64). 

- Στην παρθενία: 
Η Εκκλησία «είναι η παρθένος που φυλάει ακέραιη και 

αγνή την πίστη που έδωσε στο Νυµφίο, και µιµούµενη τη µη-
τέρα του Σωτήρα της, µε τη δύναµη του Αγίου Πνεύµατος, δια-
τηρεί παρθενικά ακέραιη την πίστη, σταθερή την ελπίδα, ειλι-
κρινή την αγάπη» (LG, 64). 

● Η Μαρία αποτελεί χωρίς αµφιβολία ύψιστο παράδειγ-
µα καθαρότητας και ολοκληρωτικής προσφοράς προς τον Κύ-
ριο. Κατά ιδιαίτερο τρόπο, όµως, εµπνέονται από αυτήν οι 
χριστιανές παρθένες και όσοι αφιερώνονται µε τρόπο ριζο-
σπαστικό και αποκλειστικό στον Κύριο µέσα στις διάφορες 
µορφές αφιερωµένης ζωής. 

● Εκείνη ενθαρρύνει όλους τους χριστιανούς να ζουν µε 
ιδιαίτερη επίδοση την αγνότητα σύµφωνα µε την προσωπική 
τους κατάσταση, και να εµπιστεύονται στον Κύριο µέσα στις 
ποικίλες περιστάσεις της ζωής. Εκείνη, που είναι κατ’ εξοχήν 
το Ιερό κατοικητήριο του Αγίου Πνεύµατος, βοηθά τους πι-
στούς να ανακαλύψουν το σώµα τους ως ναό του Θεού (βλ. 
1Κορ. 6,19) και να σέβονται την αξιοπρέπεια και αγιότητά του. 

● «Στην αποστολική της δραστηριότητα η Εκκλησία 
στρέφεται πολύ σωστά προς Εκείνη που γέννησε το Χριστό, ο 
οποίος συνελήφθηκε από το Άγιο Πνεύµα και γεννήθηκε από 
την Παρθένο, για να γεννηθεί και να αναπτυχθεί και στις καρ-
διές των πιστών µέσω της Εκκλησίας. Πραγµατικά η Παναγία 
στην επίγεια ζωή της ήταν το υπόδειγµα της µητρικής αγάπης, 
που πρέπει να εµψυχώνει όλους εκείνους, οι οποίοι στο απο-
στολικό έργο της Εκκλησίας συνεργάζονται για την αναγέννη-
ση των ανθρώπων» (LG, 65). 

● Η Μαρία είναι η εσχατολογική εικόνα της Εκκλησίας, 
µε την έννοια ότι Εκείνη είναι ήδη εκείνο που η Εκκλησία, πο-



ρευόµενη ακόµη στη γη, θα είναι µια µέρα στο τέλος αυτού του 
κόσµου. 

 
Με ποια έννοια η Μαρία είναι πρότυπο της αγιότητας 
της Εκκλησίας; 

● Η Μαρία είναι η «Παν-αγία», επειδή είναι η «κεχαρι-
τωµένη» (Λκ. 1,28). Εκείνη αντιπροσωπεύει για την κοινότητα 
των πιστών το υπόδειγµα της αυθεντικής αγιότητας, που 
πραγµατοποιείται στην ένωση µε το Χριστό. 

● «Η Εκκλησία, στο πρόσωπο της παµµακάριστης Παρ-
θένου, έχει φθάσει στην τελειότητα», ενώ «οι πιστοί αγωνίζο-
νται ακόµη για να νικήσουν την αµαρτία και να προοδεύσουν 
στην αγιοσύνη» (LG, 65). 

● Σ’ αυτή την πορεία προς την αγιότητα, οι πιστεύοντες 
στο Χριστό αισθάνονται να τους ενθαρρύνει Εκείνη που είναι 
το πρότυπο της αρετής. 

● «Η Εκκλησία, αφιερώνοντας σ’ Αυτήν ευλαβικά το 
στοχασµό της και βλέποντάς την µέσα στο φως του Λόγου 
που έγινε άνθρωπος, µυείται πιο βαθιά στο ύψιστο µυστήριο 
της ενσάρκωσης και εξοµοιώνεται όλο και περισσότερο µε το 
Νυµφίο της» (LG, 65). 

● Η χριστιανική αγιότητα πραγµατοποιείται µέσα σε µια 
έντονη ζωή πίστεως, ελπίδας και αγάπης. Σε όλες αυτές τις 
θεολογικές αρετές, η Μαρία είναι υποδειγµατικό πρότυπο. 
Πράγµατι: 

- στην πίστη: το παράδειγµά της ενθαρρύνει το λαό του 
Θεού να ζει έµπρακτα την πίστη του και να εµβαθύνει και να 
αναπτύσσει το περιεχόµενο της πίστεως, διατηρώντας και µε-
λετώντας µέσα στην καρδιά του τα γεγονότα της σωτηρίας, 

- στην ελπίδα:  ακούγοντας το µήνυµα του αγγέλου, η 
Παρθένος πρώτη εκείνη προσανατολίζει την ελπίδα προς την 
ατελείωτη Βασιλεία, την οποία ο Ιησούς στάλθηκε να εγκαθι-
δρύσει, 

- στην αγάπη: ακριβώς χάρη στην ακτινοβολούσα αγά-
πη της Μαρίας είναι δυνατό να διατηρούµε σε κάθε καιρό µέσα 
στην Εκκλησία την οµόνοια και την αδελφική αγάπη. 
 
Με ποια έννοια η Μαρία συνεργάζεται στη λύτρωση; 



● Ήδη ο Άγ. Αυγουστίνος αποδίδει στην Παρθένο την ι-
διότητα της συνεργάτριας στη Λύτρωση (βλ. De Sancta 
Virginitate, 6, PL 40, 399), τίτλος που υπογραµµίζει τη συνο-
δευτική και εξαρτηµένη ενέργεια της Μαρίας στο έργο του Χρι-
στού Λυτρωτή. 

● Εκείνη συνεργάζεται «µε τρόπο εντελώς ιδιαίτερο στο 
έργο του Σωτήρα, µε την υπακοή, την πίστη, την ελπίδα και τη 
φλογερή αγάπη». Εξαίρετος καρπός αυτής της συνεργασίας 
είναι η παγκόσµια µητρότητά της: «Γι’ αυτό έγινε για µας Μη-
τέρα στο επίπεδο της χάριτος» (LG, 61). 

● Είναι µια ιδιαίτερη συνεργασία που της παραχωρεί ο 
Κύριος ο Θεός. Ενωµένη µε το Χριστό και υποταγµένη σ’ Αυ-
τόν, Εκείνη συνεργάζεται στο να αποκτήσει τη χάρη της σωτη-
ρίας ολόκληρη η ανθρωπότητα, µε τρόπο µοναδικό και ανεπα-
νάληπτο: 

- χάρη στη θεϊκή της µητρότητα απέναντι στο Χριστό, 
- χάρη στην ένωσή της µε τη θυσία του Χριστού: υποφέ-

ροντας µε Εκείνον που πέθαινε στο σταυρό, «συνεργάστηκε 
µε τρόπο εντελώς ιδιαίτερο στο έργο του Σωτήρα» (LG, 61). 

- χάρη στην ιδιαίτερη συµβολή που δίνει Εκείνη στη ζωή 
της Εκκλησίας, της οποίας είναι Μητέρα, στο διάβα των αιώ-
νων και µέχρι το τέλος των καιρών, συνεχίζοντας να στηρίζει 
τη χριστιανική κοινότητα και όλους τους πιστούς στην πορεία 
τους προς την αγιότητα και στη γενναιόδωρη δέσµευσή τους 
για το κήρυγµα του Ευαγγελίου. 

 
Ποια η σχέση της Μαρίας µε τη γυναίκα; 

● «Είναι "η ευλογηµένη µεταξύ των γυναικών". Στο 
πρόσωπό της ο Θεός χορήγησε στη γυναίκα µια αξιοπρέπεια 
ανύποπτων διαστάσεων. Στο πρόσωπο της Μαρίας το Ευαγ-
γέλιο εισέδυσε στο νόηµα της θηλυκότητας, τη λύτρωσε και 
την εξύψωσε. Αυτό είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για τον 
πολιτισµικό µας ορίζοντα, στον οποίο η γυναίκα πρέπει να α-
ξιοποιηθεί πολύ περισσότερο, ενώ προσδιορίζεται καθαρότερα 
και ευρύτερα το µερίδιο που της ανήκει µέσα στην κοινωνία. Η 
Μαρία είναι εγγύηση του γυναικείου µεγαλείου, δείχνοντας τον 
ιδιαίτερο τρόπο στο να είναι κανείς γυναίκα, µε εκείνη την κλή-
ση της να είναι ψυχή, δωρεά ικανή να πνευµατοποιεί τη σάρκα 



και να ενσαρκώνει το πνεύµα» (Κείµενο της Πούµπλα, αρ. 
299). 

● Η Μαρία πραγµατοποιεί στον εαυτό της µε έξοχο και 
υποδειγµατικό τρόπο τις δύο διαστάσεις-κλήσεις της γυναίκας: 
την παρθενία και τη µητρότητα. 

● Η Μαρία βίωσε, µε τη µορφή την ειδική και αποκλει-
στική της γυναίκας, την ένωση µεταξύ µητέρας και υιού. 
 
Τι είδος «λατρείας» αποδίδοµε στη Μαρία; 

● Από την αρχή υπήρχε πάντοτε µεταξύ των χριστιανών 
µια ιδιαίτερη «λατρεία» (=ευσέβεια) προς την Παρθένο. Όµως 
«ιδιαίτερα µετά τη Σύνοδο της Εφέσου, η «λατρεία» του λαού 
του Θεού προς τη Μαρία αύξησε µε τρόπο θαυµαστό το θαυ-
µασµό και την αγάπη, τις παρακλήσεις και τη µίµηση» (LG, 
66). Αυτή εκδηλώθηκε ιδιαίτερα µε τις λειτουργικές εορτές, α-
νάµεσα στις οποίες, από τις αρχές του 5ου αιώνα, απέκτησε 
ιδιαίτερη βαρύτητα «η ηµέρα της Θεοτόκου Μαρίας», που ετε-
λείτο στις 15 Αυγούστου στην Ιερουσαλήµ, και έγινε στη συνέ-
χεια εορτή της Κοιµήσεως και Μεταστάσεως της Θεοτόκου. 

● Η «λατρεία» προς την Παναγία αναπτύχθηκε ως τις 
ηµέρες µας µε θαυµαστή συνέχεια, εναλλάσσοντας περιόδους 
άνθισης µε περιόδους κρίσης, οι οποίες όµως είχαν συχνά το 
θετικό ότι προώθησαν ακόµη περισσότερο την ανανέωση της 
«λατρείας». 

● «Η Εκκλησία πολύ σωστά τιµά µε ειδικές δεήσεις και 
ιερές ακολουθίες την Παναγία, επειδή ως Μητέρα του Θεού, η 
οποία έλαβε µέρος στα µυστήρια του Χριστού µε τη χάρη του 
Θεού, υψώθηκε µετά τον Υιό της πάνω από όλους τους αγγέ-
λους και τους ανθρώπους» (LG, 66). 

● Αυτή η «λατρεία» κατέχει µια δική της ανεπανάληπτη 
ιδιαιτερότητα, επειδή αναφέρεται σε ένα πρόσωπο µοναδικό 
λόγω της προσωπικής της τελειότητας και της αποστολής της. 

● «Αυτή η «λατρεία» [...], αν και εντελώς µοναδική, δια-
φέρει ουσιαστικά από τη λατρεία προσκύνησης, που απευθύ-
νεται στον Ενσαρκωµένο Λόγο καθώς επίσης στον Πατέρα και 
στο Άγιο Πνεύµα, και την προωθεί ιδιαίτερα»· αυτή η «λατρεί-
α» βρίσκει την έκφρασή της στις λειτουργικές εορτές τις αφιε-
ρωµένες στη Μητέρα του Θεού και στη µαριανή προσευχή 



όπως είναι το Ροδάριο, «σύνοψη όλου του Ευαγγελίου» (ΚΚΕ, 
971). 

● Γι’ αυτό, η «λατρεία» των πιστών προς τη Μαρία, πα-
ρόλο που είναι ανώτερη από την «λατρεία» που στρέφεται 
προς τους άλλους αγίους, είναι όµως κατώτερη από τη λα-
τρεία προσκύνησης που επιφυλάσσεται µόνο στο Θεό. 

● Ανάµεσα στη µαριανή λατρεία και τη λατρεία που α-
ποδίδεται στο Θεό, υπάρχει όµως µια συνέχεια. Πράγµατι η 
τιµή που αποδίδεται στη Μαρία κατευθύνεται και οδηγεί στην 
προσκύνηση του Πανάγιου Τριαδικού Θεού. 

● Η ευλάβεια των χριστιανών προς την Αειπάρθενο 
προωθεί τη λατρεία που αποδίδεται στον ενσαρκωµένο Λόγο, 
στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύµα. «Οι διάφορες µορφές ευ-
σέβειας προς τη Μητέρα του Θεού, που η Εκκλησία επιδοκί-
µασε µέσα στο πλαίσιο της υγιούς και ορθής διδασκαλίας, και 
σύµφωνα µε τις περιστάσεις των καιρών και των τόπων, τον 
χαρακτήρα και την πνευµατικότητα των πιστών, συµβάλλουν 
ώστε µε την τιµή που αποδίδεται προς τη Μητέρα, ο Υιός για 
τον οποίο τα πάντα δηµιουργήθηκαν (βλ. Κολ.1,15-16), και 
στον οποίο «ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωµα του 
Θεού» (Κολ. 1,19), να γνωρίζεται σωστά, να αγαπάται, να δο-
ξάζεται και να τηρούνται οι εντολές του» (LG, 66). 

● Προς Εκείνη, που έγινε Μητέρα της Εκκλησίας και Μη-
τέρα της ανθρωπότητας, προστρέχει ο χριστιανικός λαός, ε-
µπνεόµενος από υιϊκή εµπιστοσύνη, για να παρακινήσει τη 
µητρική της µεσιτεία και να αποκτήσει τα απαραίτητα αγαθά 
για την επίγεια ζωή, ενόψει της αιώνιας µακαριότητας. 

 
Raffaello Martinelli, Εφηµέριος της Βασιλικής  
των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου, στη Ρώµη 
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