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τα μεγάλα βήματα της ζωής των χριστιανών της Ευρώ-
πης. Η Εκκλησία χρησιμοποιούσε μέρος από τα πλού-
τη της για να βοηθήσει τους φτωχούς και τους ασθενείς, 
ιδρύοντας και συντηρώντας νοσοκομεία και άλλα ευαγή 
ιδρύματα. Παράλληλα, διέσωζε την πολιτιστική κληρο-
νομιά και οργάνωνε την εκπαίδευση. 

Δημητρούκας Ι., Ιωάννου Θ., Μεσαιωνική  
και Νεότερη Ιστορία. Β’ Γυμνασίου

Η Β’ Βατικανή Σύνοδος (1962-65)

«Μετά τη Βατικανή Σύνοδο η Εκκλησία δεν είναι πια 
σαν πυραμίδα που έχει στην κορυφή τον κλήρο, αλλά 
συγκροτείται από όλα τα μέλη της τα καθαγιασμένα με 
το Βάπτισμα, το χρίσμα και την ιεροσύνη, και χρειάζε-
ται συνεχής επιμόρφωση και επαγρύπνηση. Τίποτε δεν 
είναι πια όπως πριν. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, ενηλικι-
ωθεί, και η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να μένει πίσω 
και ουραγός στις ανάγκες του κόσμου, συμπεριλαμβα-
νομένης και της λειτουργικής της ζωής, της ενδυμασίας 
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των λειτουργών της και άλλων […]».
Λούβαρης, π. Ι., 40 χρόνια από την  
έναρξη της Β΄ Βατικανής Συνόδου

Από τα κείμενα της Β’ Βατικανής Συνόδου

«Με εκείνους, οι οποίοι κοσμούνται μεν με το χρι-
στιανικό όνομα διά του αγίου Βαπτίσματος, δεν ομο-
λογούν όμως ακέραιη την πίστη ή δεν διαφυλάσσουν 
την ενότητα της κοινωνίας με τον διάδοχο του Πέτρου, 
η Εκκλησία αισθάνεται συνδεδεμένη για ποικίλους 
λόγους. Διότι πολλοί απ’ αυτούς τιμούν την Αγία Γρα-
φή ως κανόνα πίστεως και ζωής, επιδεικνύουν ζωηρό 
θρησκευτικό ζήλο, πιστεύουν με αγάπη στο Θεό, τον 
παντοδύναμο Πατέρα, και στον Χριστό, τον Yιό του 
Θεού και Σωτήρα, συνδέονται με το Χριστό διά του Βα-
πτίσματος και αναγνωρίζουν τα Μυστήρια. Πολλοί απ’ 
αυτούς έχουν το επισκοπικό αξίωμα, τελούν τη Θεία 
Ευχαριστία και καλλιεργούν την λατρεία της Θεοτόκου. 
Σ’ αυτά ας προστεθεί η κοινωνία διά της προσευχής και 
ένας αληθινός σύνδεσμος εν Αγίω Πνεύματι, το Οποίο 
δρα σ’ αυτούς με δώρα και χάριτας και με την αγιαστι-
κή του δύναμη, και μάλιστα έχει ενισχύσει κάποιους 
απ’ αυτούς στο μαρτύριο. Έτσι, το Πνεύμα αφυπνίζει 
σ’ όλους τους μαθητές του Χριστού τη νοσταλγία και τη 
δράση, ώστε αυτοί κάποτε να ενωθούν ειρηνικά-όπως 
το ζήτησε ο Χριστός-σε μία ποίμνη υπό ένα Ποιμένα. 
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