
∆ιδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας 
 
 

Πώς να γίνοµε άγιοι; 
 
 
Τι σηµαίνει να είµαστε άγιοι; 

Σηµαίνει να είµαστε ενωµένοι εν Χριστώ µε το Θεό, τον τέλειο 
και άγιο. «Να είστε λοιπόν τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος 
είναι τέλειος» (Μτ. 5,48), µας προστάζει ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του 
Θεού. «Αυτό που θέλει ο Θεός είναι ο εξαγιασµός σας» (1 Θεσ. 4,3). 

 
Γιατί ο Θεός θέλει την αγιοσύνη µας; 

∆ιότι ο Θεός µάς έπλασε «κατ’ εικόνα και οµοίωσή του» (Γεν. 
1,26), και γι’ αυτό µας λέει ο Θεός: «Να είστε άγιοι, επειδή εγώ είµαι 
άγιος» (Λευ. 11,44). Η αγιοσύνη του Θεού είναι η αρχή, η πηγή κάθε 
αγιοσύνης. Επιπλέον στο Βάπτισµα, Εκείνος µας κάνει µέτοχους της 
θεϊκής του φύσεως, υιοθετώντας µας ως παιδιά του. Γι’ αυτό θέλει τα 
παιδιά του να είναι άγιοι όπως Εκείνος είναι Άγιος. 

 
Καλούµαστε όλοι στη χριστιανική αγιοσύνη; 

Κάθε άνθρωπος καλείται στην αγιοσύνη, η οποία είναι «πληρό-
τητα της χριστιανικής ζωής και τελειότητα της αγάπης, και πραγµα-
τοποιείται µέσω της ενδόµυχης ενότητας µε το Χριστό, και εν αυτώ 
µε την Αγιότατη Τριάδα. Η πορεία εξαγιασµού του χριστιανού, αφού 
περάσει από το Σταυρό, θα ολοκληρωθεί κατά την τελική Ανάσταση 
των δικαίων, κατά την οποία ο Θεός θα είναι τα πάντα στα πάντα» 
(ΣΥΝΟΨΗ, αρ.428). 

 
Πώς είναι δυνατό να γίνοµε άγιοι; 

● Ο χριστιανός είναι ήδη άγιος, δυνάµει του Βαπτίσµατος: η α-
γιοσύνη είναι άρρηκτα δεµένη µε την αξιοπρέπεια που χορηγεί σε 
κάθε χριστιανό το Βάπτισµα. Με το νερό του Βαπτίσµατος πράγµατι 
«λουστήκαµε (...), αγιαστήκαµε (...), δικαιωθήκαµε στο όνοµα του 
Κυρίου Ιησού Χριστού και µέσα στο Πνεύµα του Θεού µας» (1Κορ. 
6,11)· γίναµε στ’ αλήθεια παιδιά του Θεού και µέτοχοι της θεϊκής φύ-
σεως, και γι’ αυτό πραγµατικά άγιοι. 



● Και ακριβώς επειδή είµαστε άγιοι µυστηριακά (=οντολογικά: 
δηλαδή µε το να είµαστε χριστιανοί), είναι ανάγκη να γίνοµε άγιοι και 
ηθικά, δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο σκεπτόµαστε, µιλάµε, ενερ-
γούµε κάθε µέρα, σε κάθε στιγµή της ζωής µας. Μας προτρέπει ο 
Απόστολος Παύλος να ζούµε «καθώς πρέπει σε αγίους» (Εφ. 5,3), 
να ντυθούµε «όπως αρµόζει σε εκλεκτούς του Θεού, αγίους και αγα-
πηµένους, µε αισθήµατα ευσπλαχνίας, καλοσύνης, ταπεινοφροσύ-
νης, γλυκύτητας και υποµονής» (Κολ. 3,12). 

● Οφείλοµε µε τη βοήθεια του Θεού, να διατηρούµε, να φανε-
ρώνοµε και να τελειοποιούµε µε τη ζωή µας την αγιοσύνη που λάβα-
µε κατά το Βάπτισµα: «Γίνε αυτό που είσαι»! Αυτή είναι η δέσµευση 
του καθενός. 

● Αυτή τη δέσµευση µπορούµε να την πραγµατοποιήσοµε, µι-
µούµενοι τον Ιησού Χριστό: οδό, αλήθεια και ζωή· πρότυπο, αυτουρ-
γό και τελειωτή κάθε αγιοσύνης. Εκείνος είναι η οδός της αγιοσύνης. 
Καλούµαστε λοιπόν να ακολουθήσοµε το παράδειγµά του και να γί-
νοµε σύµµορφοι προς την εικόνα Του, σε όλα υπάκουοι, όπως Εκεί-
νος, στο θέληµα του Πατέρα· και να έχοµε τα ίδια αισθήµατα του Ιη-
σού Χριστού, ο οποίος «κένωσε τον εαυτό του παίρνοντας τη µορφή 
δούλου (...), υπακούοντας µέχρι θανάτου» (Φιλ. 2,7-8) και για µας 
«από πλούσιος που ήταν, έγινε φτωχός» (2 Κορ. 8,9). 

● Η µίµηση του Χριστού, και εποµένως το να γίνοµε άγιοι, είναι 
κατορθωτά από την παρουσία σ’ εµάς του Αγίου Πνεύµατος, που 
είναι η ψυχή της πολύµορφης αγιοσύνης της Εκκλησίας και κάθε 
χριστιανού. Είναι πράγµατι το Άγιο Πνεύµα, εκείνος που µας κινεί 
εσωτερικά να αγαπάµε το Θεό µε όλη την καρδιά µας, µε όλη την 
ψυχή µας, µε όλο το νου µας, µε όλες τις δυνάµεις µας (βλ. Μκ. 
12,30), και να αγαπάµε ο ένας τον άλλο όπως µας αγάπησε ο Χρι-
στός (βλ. Ιω. 13,34). 

 
Ποια είναι τα µέσα για τον εξαγιασµό µας; 

Το πρώτο και πιο αναγκαίο µέσον είναι η Αγάπη, µε την οποία 
το Άγιο Πνεύµα που µας δόθηκε γέµισε και ξεχείλισε τις καρδιές µας 
(βλ. Ρωµ. 5,5) και µε το οποίο αγαπούµε το Θεό πάνω από κάθε τι 
και τον πλησίον µας από αγάπη για Εκείνον. Για να µπορέσει όµως η 
αγάπη «σαν καλός σπόρος, να φυτρώσει και να µεγαλώσει, οφείλει 
κάθε πιστός να ακούει µε ευχαρίστηση το Λόγο του Θεού, και µε τη 
βοήθεια της χάριτός του να εκπληρώνει µε έργα το θέληµα του Θεού, 
να συµµετέχει συχνά στα µυστήρια, κυρίως στην Ευχαριστία, και στις 
λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας· να προσεύχεται σταθερά, να 
απαρνείται τον εαυτό του, να υπηρετεί ενεργά τους αδελφούς και να 



εξασκεί όλες τις αρετές. Η αγάπη πράγµατι, ως σύνδεσµος της τελει-
ότητας και εκπλήρωση του Νόµου (βλ. Κολ. 3,14 και Ρωµ. 13,10), 
ρυθµίζει όλα τα µέσα εξαγιασµού, τους δίνει µορφή και τα οδηγεί στο 
σκοπό τους» (LG, 42). Κάθε πιστός λαβαίνει την απαραίτητη βοήθει-
α, στην πορεία του προς την αγιοσύνη, από τη χάρη των Μυστηρίων, 
την οποία δίνει ο Χριστός, και είναι ειδική για κάθε Μυστήριο. 

 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και µορφές αγιοσύνης; 

Ασφαλώς. Ο καθένας µπορεί και οφείλει να γίνει άγιος σύµφω-
να µε τα δικά του δώρα και υπηρεσίες, µέσα στις συνθήκες, τα καθή-
κοντα ή τις περιστάσεις της προσωπικής του ζωής. Γι’ αυτό οι δρόµοι 
της αγιοσύνης είναι πολλαπλοί, και προσαρµοσµένοι στην κλήση του 
καθενός. Πολλοί χριστιανοί, και ανάµεσά τους πολλοί λαϊκοί, εξαγιά-
στηκαν µέσα στις οµαλές συνθήκες της ζωής.  

 
Γιατί η Εκκλησία είναι αγία; 

● Η Εκκλησία είναι αγία, επειδή: 
- ο Πανάγιος Θεός είναι ο δηµιουργός της· 
- παρών σ’ αυτήν είναι ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας, ο ο-

ποίος έδωσε τη ζωή του γι’ αυτήν, για να την αγιάσει και να την κα-
ταστήσει αγιαστική· 

- εµψυχώνεται από το Άγιο Πνεύµα, που τη ζωοποιεί µε την 
Αγάπη και την εµπλουτίζει µε τα χαρίσµατά του· 

- σ’ αυτήν φυλάσσεται µε πιστότητα ο Λόγος του Θεού· 
- βρίσκεται σ’ αυτήν η πληρότητα των µέσων της σωτηρίας: η 

Εκκλησία είναι το όργανο εξαγιασµού των ανθρώπων µε το κήρυγµα 
του Λόγου του Θεού, την τέλεση των Μυστηρίων, την εξάσκηση της 
Αγάπης η οποία αναζητά σταθερά το πρόσωπο του Χριστού σε κάθε 
αδελφό. Η Εκκλησία είναι ο οίκος της αγιοσύνης· η Αγάπη του Χρι-
στού, η οποία διαχύθηκε από το Άγιο Πνεύµα, αποτελεί την ψυχή 
της· 

- η αγιοσύνη είναι η κλήση κάθε µέλους της, η µυστική πηγή, το 
αλάνθαστο µέτρο και ο σκοπός κάθε αποστολικής της δραστηριότη-
τας και του ιεραποστολικού της ζήλου· 

- η αγιοσύνη της Εκκλησίας είναι η πηγή της αγιοσύνης των 
παιδιών της· γι’ αυτό δίκαια η Εκκλησία ονοµάζεται επίσης Μητέρα 
των αγίων, εκείνη που γεννά αγιοσύνη µε γόνιµη και µεγαλόκαρδη 
αφθονία· 

- η Εκκλησία συγκαταλέγει µέσα της την Αειπάρθενο Μαρία: 
στο πρόσωπό της η Εκκλησία είναι ήδη παναγία· η Εκκλησία, στό 



πρόσωπο της Αειπαρθένου έχει φθάσει ήδη στην τελειότητα, η οποία 
την καθιστά άµωµη και χωρίς ρυτίδα· 

- µέσα στην Εκκλησία, στη διάρκεια όλων των αιώνων της ι-
στορίας της, άνθισε µε τρόπο απίστευτα εξαιρετικό η χριστιανική αγι-
οσύνη, τόσο η ηρωική όσο και η κοινή, και έτσι υπήρξαν αναρίθµητοι 
Άγιοι· 

- ανέδειξε, στη διάρκεια της ιστορίας της, άπειρα έργα αγάπης. 
 
● «Η αγιοσύνη της Εκκλησίας ευνοείται µε ιδιαίτερο τρόπο από 

τις ευαγγελικές συµβουλές (φτώχια, αγνότητα, υπακοή), τις οποίες ο 
Κύριος προτείνει µέσα στο Ευαγγέλιο να τηρούν οι µαθητές του. Α-
νάµεσα σ’ αυτές υπερέχει το πολύτιµο δώρο της θείας χάριτος, που 
δίνει ο Πατέρας σε ορισµένους (βλ. Μτ. 19,11), να αφιερωθούν µόνο 
στο Θεό πιο εύκολα και δίχως διχασµό της καρδιάς τους, µε την 
παρθενία ή την αγαµία. Αυτή την τέλεια εγκράτεια για τη βασιλεία των 
ουρανών την είχε η Εκκλησία πάντοτε σε ιδιαίτερη τιµή, ως σηµείο 
και ώθηση της αγάπης και ιδιαίτερη πηγή πνευµατικής γονιµότητας 
µέσα στον κόσµο» (LG, 42). 

 
● Η Εκκλησία είναι αγία, ασφαλώς, αλλά ταυτόχρονα έχει πά-

ντοτε ανάγκη από εξαγνισµό. Πράγµατι, όλα τα µέλη της, εδώ στη γη, 
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους αµαρτωλό, και ότι έχουν πάντοτε ανά-
γκη από µεταστροφή και εξαγνισµό. Η Εκκλησία περιλαµβάνει στους 
κόλπους της ανθρώπους αδύναµους, που αναγνωρίζουν ότι είναι 
αµαρτωλοί, και εποµένως έχουν ανάγκη να ζητούν και να λαβαίνουν 
τη συγχώρεση από το Θεό για τις αµαρτίες τους. Γι’ αυτό η Εκκλησία 
υποφέρει και κάνει µετάνοια γι’ αυτές τις αµαρτίες, από τις οποίες 
έχει την εξουσία να θεραπεύει τα παιδιά της, µε το αίµα του Χριστού 
και τη δωρεά του Αγίου Πνεύµατος. 

 
Γιατί η Εκκλησία ανακηρύττει Αγίους ορισµένα παιδιά της; 

«Ανακηρύσσοντας Αγίους ορισµένους πιστούς, δηλαδή διακη-
ρύττοντας επίσηµα ότι αυτοί οι πιστοί έβαλαν σε πράξη µε τρόπο 
ηρωικό τις αρετές και έζησαν µε πιστότητα στη χάρη του Θεού, η 
Εκκλησία αναγνωρίζει τη δύναµη του Πνεύµατος της αγιοσύνης που 
υπάρχει σ’ αυτήν, και στηρίζει την ελπίδα των πιστών προσφέροντας 
τους αγίους ως πρότυπα και ικέτες» (ΚΚ∆, αρ. 828). 

Η Εκκλησία πίστευε από την αρχή ότι οι Απόστολοι και οι Μάρ-
τυρες είναι στενά ενωµένοι µαζί µας εν Χριστώ, τους εόρταζε µε ιδιαί-
τερη ευλάβεια µαζί µε την Αειπάρθενο Μαρία και τους αγίους Αγγέ-
λους, και ικέτευε µε ευσέβεια τη βοήθεια και τη µεσιτεία τους. Και στη 



διάρκεια των αιώνων, πάντοτε προέτρεπε τους πιστούς να µιµούνται, 
να ευλαβούνται και να ικετεύουν ορισµένους άνδρες και γυναίκες, 
που ήταν εξαίρετοι για τη λαµπρότητα της αγάπης τους και όλων των 
άλλων ευαγγελικών αρετών. 

 
Ποιες αντιρρήσεις υπάρχουν κατά των Αγίων; 

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό ήταν µια επεκτατική στρατηγική 
της Καθολικής Εκκλησίας. Άλλοι λένε ότι η παρουσίαση νέων µακα-
ρίων και αγίων, διαφοροποιηµένων σε κατηγορίες, εθνικότητα και 
κουλτούρα, είναι απλά και µόνο µια εµπορευµατοποίηση της αγιοσύ-
νης, µε σκοπό να αποκτά ο Πάπας ένα ρόλο ηγετικό µέσα στη σηµε-
ρινή κοινωνία. Άλλοι πάλι βλέπουν στην ανακήρυξη και τη λατρεία 
των αγίων ένα αναχρονιστικό κατάλοιπο θρησκευτικής θριαµβολογί-
ας, ξένης ή και αντίθετης προς το πνεύµα και τις οδηγίες της Β’ Συ-
νόδου του Βατικανού, η οποία τόνισε τόσο πολύ την κλήση όλων των 
χριστιανών στην αγιοσύνη. Όποιος εγείρει τέτοιες αντιρρήσεις, δεν 
λαβαίνει υπόψη του το µεγάλο ρόλο και τη σπουδαιότητα των αγίων 
µέσα στην Εκκλησία. 

 
Ποιοι είναι Άγιοι για την Εκκλησία; 

● Οι άγιοι είναι: 
- Εκείνοι που ατενίζουν ήδη καθαρά τον µοναδικό και τριαδικό 

Θεό. Πολίτες της ουράνιας Ιερουσαλήµ, ψάλλουν δίχως τέλος τη δό-
ξα και την ευσπλαχνία του Θεού, επειδή ήδη έχει εκπληρωθεί σ’ αυ-
τούς το πασχαλινό πέρασµα από αυτό τον κόσµο προς τον Πατέρα. 

- Έξοχοι µαθητές του Κυρίου. Ο Ωριγένης βεβαιώνει µε απο-
φασιστικότητα: «Οι Άγιοι είναι εικόνα της εικόνας, εφόσον ο Υιός είναι 
εικόνα» (Η προσευχή, 22, 4). Είναι αντανάκλαση του φωτός του Α-
ναστηµένου Χριστού. Όπως µε το πρόσωπο ενός βρέφους, στο ο-
ποίο τα σωµατικά χαρακτηριστικά ενός γονέα είναι ιδιαίτερα έντονα, 
έτσι και στο πρόσωπο ενός αγίου τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
του Χριστού βρήκαν ένα νέο τρόπο έκφρασης. 

- Πρότυπα ευαγγελικής ζωής, για τα οποία η Εκκλησία ανα-
γνώρισε την ηρωικότητα των αρετών τους και εποµένως τους προ-
τείνει στη µίµησή µας. Οι άγιοι «υπήρξαν πάντοτε πηγή και αρχή α-
νανέωσης στις δυσκολότερες στιγµές της ιστορίας της Εκκλησίας» 
(Ιωάννης Παύλος Β’, «Οι λαϊκοί πιστοί», 16). «Οι άγιοι σώζουν την 
Εκκλησία από τη µετριότητα, την αναµορφώνουν εκ των έσω, την 
παρακινούν να είναι αυτό που πρέπει να είναι: η νύµφη του Χριστού 
δίχως κηλίδα ή ρυτίδα (βλ. Εφ.5,27)» (Ιωάννης Παύλος Β’, Οµιλία 
προς τους νέους της πόλης Λούκα, 23-09-1989). Και ο καρδινάλιος 



Ιωσήφ Ράτζινγκερ δίκαια δήλωσε: «∆εν είναι οι ευκαιριακές πλειονό-
τητες, που σχηµατίζονται εδώ κι εκεί µέσα στην Εκκλησία, εκείνες 
που αποφασίζουν τη δική της και τη δική µας πορεία. Οι Άγιοι απο-
τελούν την αληθινή πλειονότητα σύµφωνα µε την οποία εµείς προ-
σανατολιζόµαστε. Σ’ αυτήν προσαρµοζόµαστε: Αυτοί µεταφράζουν 
το θεϊκό στο ανθρώπινο, το αιώνιο µέσα στο χρόνο». 

- Ιστορικοί µάρτυρες της παγκόσµιας κλήσης στην αγιοσύνη. 
Καρπός εξαίσιος της λύτρωσης που πέτυχε για µας ο Χριστός, είναι 
απόδειξη και τεκµήριο ότι ο Θεός, σε όλες τις εποχές και σε όλους 
τους λαούς, στις πιο διαφορετικές κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες 
και στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, καλεί τα παιδιά του να φθά-
σουν στο τέλειο ανάστηµα του Χριστού (βλ. Εφ.4,13 / Κολ.1,28). Οι 
Άγιοι δείχνουν ότι στην αγιοσύνη µπορούν να φθάσουν τα πλήθη, ότι 
την αγιοσύνη µπορούµε να τη µιµηθούµε. Με τον συγκεκριµένο προ-
σωπικό και ιστορικό τρόπο µε τον οποίο έζησαν, µας δίνουν να δια-
πιστώσοµε ότι το Ευαγγέλιο και η νέα εν Χριστώ ζωή δεν είναι µια 
ουτοπία ή ένα στεγνό σύστηµα αξιών, αλλά «προζύµι» και «αλάτι» 
που καθιστούν τον βαπτισµένο ικανό να ζήσει τη χριστιανική πίστη 
µέσα στις διάφορες και µέσα από τις διάφορες κουλτούρες, γεωγρα-
φικές περιοχές και ιστορικές εποχές. 

- Έκφραση της καθολικότητας ή παγκοσµιότητας της χριστιανι-
κής πίστης και της Εκκλησίας η οποία βιώνει, διαφυλάγει και διαδίδει 
εκείνη την πίστη. Οι Άγιοι, έκφραση του ίδιου του Αγίου Πνεύµατος - 
όπως λέει το Ευαγγέλιο - που «πνέει όπου θέλει», βίωσαν την ίδια 
πίστη. Αυτός ο διεθνισµός επιβεβαιώνει ότι η αγιότητα δεν έχει σύνο-
ρα και ότι δεν έχει χαθεί µέσα στην Εκκλησία και ότι, απεναντίας, 
συνεχίζει να είναι ζωντανής επικαιρότητας. Ο κόσµος αλλάζει, αλλά 
οι άγιοι, παρόλο που αλλάζουν οι ίδιοι µαζί µε τον κόσµο που αλλά-
ζει, αναπαριστάνουν πάντοτε το ίδιο ζωντανό πρόσωπο του Χρι-
στού. Αυτοί κάνουν να λάµπει µέσα στον κόσµο µια αντανάκλαση 
από το φως του Θεού, είναι οι ορατοί µάρτυρες της µυστηριώδους 
και παγκόσµιας αγιοσύνης της Εκκλησίας. 

- Μια αυθεντική και σταθερή µορφή ευαγγελισµού και διδασκα-
λίας. Η Εκκλησίας θέλει να συνοδεύει το κήρυγµα των ευαγγελικών 
αληθειών και αξιών παρουσιάζοντας τους αγίους, οι οποίοι βίωσαν 
εκείνες τις αλήθειες και εκείνες τις αξίες κατά τρόπο υποδειγµατικό. 

- Ενώ τιµούν τον άνθρωπο, αποδίδουν δόξα στο Θεό, επειδή 
«δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος» (Άγ. Ειρηναίος της 
Λυών). 



- Αποτελούν σηµείο της ικανότητας της χριστιανικής πίστεως 
και της Εκκλησίας να εντάσσεται µέσα στη ζωή των διαφόρων λαών 
και της κάθε κουλτούρας. 

- Μεσίτες και φίλοι των πιστών, ακόµη οδοιπόρων πάνω στη 
γη, διότι οι άγιοι, παρόλο που είναι βυθισµένοι στη δόξα του Θεού, 
γνωρίζουν τις αγωνίες των αδελφών τους και συνοδεύουν την επίγεια 
πορεία τους µε την προσευχή και την προστασία. 

- Ανανεωτές της κουλτούρας. Οι άγιοι επέτρεψαν να δηµιουρ-
γηθούν νέα πολιτισµικά πρότυπα, νέες απαντήσεις στα προβλήµατα 
και στις µεγάλες προκλήσεις των λαών, νέα ανάπτυξη ανθρωπιάς 
στην πορεία της ιστορίας. Οι άγιοι είναι σαν τους φάρους: υπέδειξαν 
στους ανθρώπους τις δυνατότητες που διαθέτει το ανθρώπινο γένος. 
Γι’ αυτό είναι ενδιαφέροντα πρόσωπα ακόµη και πολιτισµικά. Ένας 
µεγάλος γάλλος φιλόσοφος του 20ού αιώνα, ο Henry Bergson, πα-
ρατήρησε ότι «τα σηµαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας δεν είναι οι 
κατακτητές, αλλά οι άγιοι». 

 
● Όλα αυτά τα οµολογεί η Εκκλησία όταν, µε ευγνωµοσύνη 

προς το Θεό Πατέρα, αναφωνεί: «Όταν µελετούµε τη ζωή των αγίων 
µάς προτείνεις παράδειγµα προς µίµηση, όταν τους ικετεύουµε µας 
παρέχεις βοήθεια και, όταν επικοινωνούµε µαζί τους, µας ενώνεις µε 
δεσµό αδελφικής αγάπης» (Προοίµιο των Αγίων 1, στη Λειτουργία). 
 
Τι διαφορά υπάρχει ανάµεσα στους µακαρίους και τους αγί-
ους; 

● Σχετικά µε τη βεβαιότητα ότι τόσο οι µακάριοι όσο και οι άγιοι 
είναι στον Παράδεισο, δεν υπάρχει µεταξύ τους καµία διαφορά. 

● Όσο για τη διαδικασία: ένας χριστιανός συνήθως πρώτα ανα-
κηρύσσεται µακάριος (µακαριωνυµία) και στη συνέχεια είναι πιθανόν 
να ανακηρυχθεί άγιος (αγιωνυµία). 

● Η εκκλησιαστική αρχή που επιφορτίζεται να ανακηρύξει κά-
ποιον χριστιανό µακάριο ή άγιο: είναι πάντοτε ο Πάπας ο οποίος, µε 
ειδική ποντιφική πράξη, δηλώνει κάποιον µακάριο ή άγιο. 

● Όσο για τη λατρεία: µε τη µακαριωνυµία επιτρέπεται (δεν επι-
βάλλεται) να λατρεύεται ο χριστιανός αυτός µέσα σε µια τοπική Εκ-
κλησία· µε την αγιωνυµία η λατρεία του αγίου εκτείνεται υποχρεωτικά 
σε όλη την Εκκλησία, µε οριστική απόφαση. 
 
Είναι υπερβολικά πολλοί οι άγιοι; 

Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ απάντησε σε µια τέτοια αντίρρη-
ση: «Λέγεται καµιά φορά ότι σήµερα γίνονται υπερβολικά πολλές 



µακαριωνυµίες. Αλλά αυτό, εκτός του ότι αντανακλά την πραγµατικό-
τητα, η οποία µε τη χάρη του Θεού είναι αυτή που είναι, ανταποκρί-
νεται επίσης στην επιθυµία που εξέφρασε η Σύνοδος. Το Ευαγγέλιο 
έχει τόσο πολύ διαδοθεί µέσα στον κόσµο και το µήνυµά του έχει 
κάνει τόσο βαθιές ρίζες, ώστε ακριβώς ο µεγάλος αριθµός µακαριω-
νυµιών αντανακλά µε ζωντάνια την ενέργεια του Αγίου Πνεύµατος και 
τη ζωτικότητα που πηγάζει από Εκείνο στον ουσιαστικότερο για την 
Εκκλησία τοµέα, τον τοµέα της αγιοσύνης. Ήταν πράγµατι η Σύνοδος 
εκείνη που έδωσε ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην παγκόσµια κλήση 
προς την αγιοσύνη» (Οµιλία κατά την έναρξη του έκτακτου 
Concistorium για την προετοιµασία του Ιωβηλαίου του 2000, 13-06-
1994). 

Γράφει ακόµη: «Η µεγαλύτερη τιµή που θα αποδώσουν όλες οι 
Εκκλησίες στο Χριστό στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, θα είναι η 
απόδειξη της παντοδύναµης παρουσίας του Λυτρωτή µέσω των 
καρπών πίστεως, ελπίδας και αγάπης σε άνδρες και γυναίκες τόσο 
πολλών γλωσσών και φυλών, οι οποίοι ακολούθησαν το Χριστό στις 
διάφορες µορφές της χριστιανικής κλήσης» (Ιωάννης Παύλος Β’, «Ε-
νώ πλησιάζει η τρίτη χιλιετία», 37). 

 
Με ποιο τρόπο φθάνει η Εκκλησία σε µια ανακήρυξη; 

Ο τρόπος µε τον οποίο προχωρεί η Εκκλησία στις υποθέσεις 
µακαριωνυµίας και αγιωνυµίας, αναπτύχθηκε στη διάρκεια των αιώ-
νων, πάντοτε µε νεότερους κανόνες, λαβαίνοντας υπόψη και την 
πρόοδο των ιστορικών επιστηµών, µε σκοπό να υπάρχει ευλυγισία 
στη διαδικασία, διατηρώντας όµως σταθερή την ασφάλεια των ερευ-
νών σε ένα ζήτηµα τόσο σοβαρό και σπουδαίο. 

 
Τα διάφορα στάδια είναι τα εξής: 
1) Σε επίπεδο εκκλησιαστικής Επαρχίας: 
● Οποιοσδήποτε µπορεί να ζητήσει από τον Επίσκοπο της 

Επαρχίας, όπου πέθανε ο ∆ούλος του Θεού, να ξεκινήσει µια υπό-
θεση αγιωνυµίας. Γι’ αυτό οι άγιοι και η αγιοσύνη αναγνωρίζονται ως 
µια κίνηση από κάτω προς τα πάνω. Ακόµη και σήµερα, είναι πράγ-
µατι ο ίδιος ο χριστιανικός λαός ο οποίος, αναγνωρίζοντας από διαί-
σθηση της πίστεως τη «φήµη αγιοσύνης», υποδεικνύει τους υποψή-
φιους για αγιωνυµία στον Επίσκοπό τους, ο οποίος στη συνέχεια 
στέλνει τις αποδείξεις που συγκεντρώθηκαν προς το αρµόδιο Συµ-
βούλιο της Αγίας Έδρας, τη Ρωµαϊκή Σύνοδο για τις Υποθέσεις των 
Αγίων. 



● Ο Επίσκοπος, µε αίτηση του Εντεταλµένου και προηγούµενη 
άδεια της Αγίας Έδρας, ξεκινά τη διαδικασία, κανονικά όχι πριν 5 
χρόνια από το θάνατο του πιστού. Ανήκει στον Επίσκοπο το δικαίω-
µα να συλλέξει τις αποδείξεις γύρω από τη ζωή, τις αρετές ή το µαρ-
τύριο, τα πιστοποιηµένα θαύµατα, και, αν είναι η περίπτωση, την 
παλαιά λατρεία του ∆ούλου του Θεού, του οποίου ζητείται η αγιωνυ-
µία. Για να το κάνει αυτό, ο Επίσκοπος προστρέχει σε διάφορους 
εµπειρογνώµονες, οι οποίοι, αφού ερευνήσουν γραπτά και ντοκου-
µέντα, και ρωτήσουν µάρτυρες, εκφράζουν µια γνώµη γύρω από την 
αυθεντικότητα και την αξία τους, καθώς επίσης για την προσωπικό-
τητα του δούλου του Θεού. 

● Εάν ο Επίσκοπος θεωρεί ότι η υπόθεση περιέχει βάσιµα 
στοιχεία, τότε ονοµάζει ένα ∆ικαστήριο (∆ικαστή, Εισαγγελέα και 
Γραµµατέα), το οποίο ρωτά τους µάρτυρες και λαβαίνει από µια ι-
στορική Επιτροπή όλο το φάκελλο µε τα αποδεικτικά στοιχεία που 
αφορούν τη ζωή, τις αρετές και τη φήµη για την αγιότητα του δούλου 
του Θεού. 

 
2) Σε επίπεδο Ποντιφικό: 
● Αφού τελειώσουν οι έρευνες σε επίπεδο εκκλησιαστικής ε-

παρχίας, αποστέλλονται όλα τα πρακτικά σε δύο αντίγραφα στην 
Αγία Έδρα της Ρώµης, και συγκεκριµένα στη Ρωµαϊκή Σύνοδο για 
τους Αγίους, η οποία εξετάζει τα ίδια τα Πρακτικά: 

- από την τυπική άποψη (για να διαπιστώσει εάν τα πρακτικά 
είναι έγκυρα και αυθεντικά) και  

- από την ουσιαστική άποψη (για να διαπιστώσει εάν οι αρετές 
είναι αποδεδειγµένες). 

● Στο τέλος η παραπάνω Σύνοδος εκφέρει την αξιολόγησή της 
τόσο ως προς τις αρετές όσο και ως προς τα θαύµατα. 

 
Πώς γίνεται η εξέταση για τις αρετές; 

Η Ρωµαϊκή Σύνοδος για τους Αγίους προχωρεί κατ’ αυτό τον 
τρόπο: 

● Πριν απ’ όλα προετοιµάζεται η «Θέση», δηλαδή όλη η δικο-
γραφία µε τα τεκµήρια, η οποία υποβάλλεται στην εξέταση των Συµ-
βούλων, εµπειρογνωµόνων ειδικευµένων µε το θέµα, για να εκφρά-
σουν τη γνώµη τους για την επιστηµονική αξία της δικογραφίας. 

● Η «Θέση» (µαζί µε τις γραπτές γνωµατεύσεις των ιστορικών 
Συµβούλων και µε τις περαιτέρω διασαφηνίσεις του Εισηγητή, εάν 
χρειάζονται) θα εξετασθεί από τους θεολόγους Συµβούλους, οι οποί-
οι, µαζί µε τον «Promotor fidei» (που εξετάζει το θέµα από πλευράς 



πίστεως) εκφράζουν τη γνώµη τους για την ηρωικότητα των αρετών 
του ∆ούλου του Θεού και προετοιµάζουν µια δική τους τελική ανα-
φορά, η οποία υποβάλλεται, µαζί µε τη «Θέση», στην κρίση του 
Καρδιναλίου και των Επισκόπων, Μελών της Ρωµαϊκής Συνόδου για 
υποθέσεις Αγίων. 

 
Πώς κρίνεται η ηρωικότητα των αρετών; 

Η έννοια της ηρωικότητας των αρετών δεν απαιτεί αναγκαστικά 
να είναι εντυπωσιακές οι πράξεις του ενάρετου προσώπου. «Η ηρω-
ικότητα - εξήγησε ο καρδ. Josè Saraiva Martins, Πρόεδρος της Ρω-
µαϊκής Συνόδου για τις υποθέσεις των Αγίων - µπορεί πάρα πολύ 
καλά να συνίσταται στο ότι εκτέλεσε µε τρόπο εξαιρετικά γενναιόδω-
ρο και τέλειο τα καθήκοντά του προς το Θεό, προς τον πλησίον και 
προς τον εαυτό του. Η τακτική καθηµερινή ζωή είναι ο πιο κοινός 
χώρος για να φθάσει κανείς στις υψηλότερες κορυφές της αγιοσύ-
νης» (Οµιλία του 2003).  

 
Χρησιµεύει και το θαύµα; 

Για να µπορέσει να προχωρήσει η µακαριωνυµία ενός ∆ούλου 
του Θεού, η τωρινή κανονική νοµοθεσία απαιτεί και ένα θαύµα, που 
να έχει πραγµατοποιηθεί µε τη µεσιτεία εκείνου του ∆ούλου του Θεού 
µετά το θάνατό του. Για τη µακαριωνυµία ενός µάρτυρα δεν απαιτεί-
ται το θαύµα, επειδή το ίδιο το µαρτύριο, που υφίσταται από αγάπη 
για το Θεό, αποτελεί σηµείο αναντίρρητο της ενάρετης ζωής ενός 
∆ούλου του Θεού. 

Για την αγιωνυµία όµως των µαρτύρων και των µη-µαρτύρων 
απαιτείται ένα νέο θαύµα, που να έχει πραγµατοποιηθεί µετά τη µα-
καριωνυµία.  

 
Γιατί είναι απαραίτητα τα θαύµατα; 

● Υπάρχει ένας ιστορικός λόγος: από πάντα η Εκκλησία ζητού-
σε σηµεία που να επικυρώνουν την ενάρετη ζωή ενός χριστιανού. 

● Υπάρχει κυρίως ένας λόγος θεολογικός: τα θαύµατα είναι 
απαραίτητα: 

- για να επιβεβαιωθεί η διδασκαλία και η πίστη του ∆ούλου του 
Θεού, 

- για να υπάρξει εγγύηση ότι ήταν πράγµατι ηρωικές οι αρετές 
του,  

- για να αποδειχθεί ότι η ζωή ενός µη-µάρτυρα δεν υπήρξε µυ-
στικά λιγότερο αγία σε σχέση µε τα όσα λένε οι µαρτυρίες.  

 



Ποια η διαδικασία σε περίπτωση που υπάρξουν θαύµατα; 
● Τα θαύµατα µελετούνται κάτω από δύο όψεις: 
- την επιστηµονική: για να αποδειχθεί ότι το θαυµατουργικό γε-

γονός (η θεραπεία), µε βάση τις µαρτυρίες και την ιατρική τεκµηρίω-
ση, είναι ανεξήγητη, 

- τη θεολογική: για να διαπιστωθεί εάν το θαυµατουργικό γεγο-
νός έχει χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν τους φυσικούς νόµους, 
δηλαδή εάν είναι στ’ αλήθεια πραγµατικό θαύµα. 

● Ανήκει κυρίως στον Επίσκοπο, εκεί όπου είναι απαραίτητο το 
θαυµατουργικό γεγονός, να αναθέσει τη µελέτη του θαύµατος σε ένα 
∆ικαστήριο, το οποίο πρέπει να συγκεντρώσει τις µαρτυρικές απο-
δείξεις και τις ιατρο-κλινικές. 

● Έπειτα ο Επίσκοπος στέλνει τα πρακτικά αυτού του ∆ικαστη-
ρίου στη Ρωµαϊκή Σύνοδο για τις υποθέσεις των Αγίων, η οποία τα 
µελετά τόσο από διαδικαστικής σκοπιάς (για να βεβαιωθεί για την 
εγκυρότητα των πρακτικών αυτών) όσο κυρίως στο ουσιαστικό θέµα. 
Για το σκοπό αυτό: 

- τα πρακτικά εξετάζονται πρώτα από δύο ειδικούς γιατρούς 
ατοµικά, και έπειτα από ένα συλλογικό όργανο πέντε γιατρών, οι ο-
ποίοι συλλέγουν τα συµπεράσµατά τους (διάγνωση, πρόγνωση, θε-
ραπεία, τρόπο θεραπείας ανεξήγητο από ιατρικής πλευράς...) και 
συντάσσει µια αναφορά· 

- προετοιµάζεται έπειτα µια «Θέση» (µε όλα τα πρακτικά της 
εκκλησιαστικής επαρχίας και την αναφορά των γιατρών) η οποία εξε-
τάζεται από τους θεολόγους, οι οποίοι θα διατυπώσουν τη γνώµη 
τους για την υπερφυσικότητα του γεγονότος· 

- τέλος η ίδια η «Θέση», η αναφορά των γιατρών και οι γνώµες 
των θεολόγων υποβάλλονται στην κρίση των Πατέρων (Καρδιναλίων 
και Επισκόπων) της Ρωµαϊκής Συνόδου για τους Αγίους, οι οποίοι θα 
αξιολογήσουν εάν το αξιοθαύµαστο γεγονός είναι θαύµα ή όχι. 

● Η κρίση των Καρδιναλίων και Επισκόπων Πατέρων, τόσο για 
την ηρωικότητα των αρετών όσο και για το θαύµα, µεταφέρεται, από 
τον Πρόεδρο Καρδινάλιο της Ρωµαϊκής Συνόδου για τους Αγίους, 
στον Άκρο Αρχιερέα, τον Πάπα, ο οποίος και µόνο έχει το δικαίωµα 
να δηλώσει, µε επίσηµη πράξη, ότι µπορεί να γίνει η µακαριωνυµία ή 
αγιωνυµία ενός χριστιανού και εποµένως η δηµόσια εκκλησιαστική 
λατρεία, που του οφείλεται. 

 
Ποια λατρεία οφείλοµε στους µακαρίους και τους αγίους; 

Στους µακαρίους και τους αγίους οφείλοµε τη λατρεία ευσέβει-
ας, και όχι λατρεία προσκύνησης, διότι αυτή την οφείλοµε αποκλει-



στικά στο Θεό. ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι απώτερος σκοπός της 
λατρείας των αγίων είναι η δόξα του Θεού και ο εξαγιασµός του αν-
θρώπου µε µια ζωή πλήρως συµµορφωµένη προς το θέληµα του 
Θεού και τη µίµηση των αρετών εκείνων που υπήρξαν εξαίρετοι µα-
θητές του Κυρίου. 

 
 

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