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Ἐνημέρωση τῶν Γονέων καὶ τῶν Ἀναδόχων 

Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο 
τοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικοῦ Βαπτίσματος 

Θέματα οὐσιαστικὰ καὶ πρακτικὰ  

Α΄. Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα

1. Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τελούμενο ἀπὸ τοὺς κανονικοὺς 
Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν Εὐχαριστιακὴ Κοι-
νωνία μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδό μας.

2. Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα τελεῖται στὴν εὐλογημένη Κολυμβή-
θρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μὲ τρεῖς πλήρεις καταδύ-
σεις καὶ ἀναδύσεις, «εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

3. Μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ὁ Χριστιανὸς συν-αποθνήσκει καὶ 
συν- ανασταίνεται μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν 
Κύριο καὶ Θεό μας, καὶ στὸ ἑξῆς εἰσέρχε-
ται καὶ ἀνήκει στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στὴν 
Ἁγία Ἐκκλησία Του, καὶ συμμετέχει στὴν 
Ζωὴ τοῦ Ἀναστημένου Σωτῆρος μας.

4. Μὲ τὸ Μυστήριο αὐτὸ ἐνδυόμαστε τὸν 
Σωτῆρα μας Χριστό, φέρουμε τὸν Σταυρόν 
Του καὶ ἔχουμε πλέον δύο Οὐράνιους Φύλα-
κες: τὸν Ἅγιο Ἄγγελό μας καὶ τὸν Ἅγιο, τοῦ 
Ὁποίου λαμβάνουμε τὸ Ὄνομα.
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5. Τὸ Ἅγιο Βάπτισμα μᾶς εἰσάγει στὴν Οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ 
μας καὶ μαζὶ μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας Χριστιανοὺς πορευόμαστε 
πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, μὲ Ὁδηγὸ τὴν Παναγία Μητέρα 
μας καὶ τοὺς Ἁγίους.

Β .́ Τὸ Ἅγιο Χρῖσμα
1. Ἀνακαινισμένοι πλέον «ἐξ Ὕδατος καὶ Πνεύματος», ἔχου-

με συμφιλιωθῆ μὲ τὸν Θεό, ἔχουμε ἐπιστρέψει στὴν ἀληθινή μας 
φύση, στὴν ἀθωότητα τοῦ Παραδείσου, φέρουμε καὶ πάλι τὸν 
Λευκὸ Χιτῶνα, τὸ ἔνδυμα τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ. 

2. Τὸ Χρῖσμα, δηλαδὴ τὸ «Σφράγισμα» μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο, 
εἶναι ἕνα ξεχωριστὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο συμπληρώνει τὸ Ἅγιο 
Βάπτισμα καὶ ἀποθέτει ἐπάνω μας, στὴν ὕπαρξή μας, τὸ ἴδιο τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα ὡς δωρεά: «Σφραγὶς Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου».

3. Ἀναγεννημένοι μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ ἔχοντας τὴν 
Σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταλαμβάνουμε τοῦ Σώματος 

καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας καὶ αὐξα-
νόμαστε πνευματικά, ζοῦμε πλέον τὴν Χαρι-
σματικὴ Ζωὴ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας, στὴν 
προοπτικὴ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνουμε κατοικη-
τήρια καὶ Ναοὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Γ .́ Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
Ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος περιλαμβάνει σὲ 

γενικὲς γραμμὲς τὰ ἑξῆς τρία Μέρη:

1. Μέρος Α .́ Λέγεται Κατήχησις καὶ τελεῖται στὸ πρῶτο 
τμῆμα τοῦ Ναοῦ, τὸν Νάρθηκα.

● Ὁ Ἱερεὺς προσκαλεῖ αὐτὸν ποὺ πρόκειται νὰ βαπτισθῆ 
(ἢ τὸν Ἀνάδοχό του), νὰ ἀρνηθῆ πλήρως καὶ ὁριστικῶς τὸν διά-
βολο καὶ ὅ,τι σχετίζεται μὲ αὐτὸν (Ἀπόταξις) καὶ νὰ συνταχθῆ 
μὲ τὸν Χριστὸ (Σύνταξις).

● Μετὰ ἀπὸ τὴν πράξη αὐτή, ὁ Βαπτιζόμενος (ἢ ὁ Ἀνά-
δοχός του), ὁμολογεῖ δημοσίως τὴν πίστη του στὴν Ἁγία Τρι-
άδα, τὴν Ἐκκλησία, τὸ Βάπτισμα, τὴν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 
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καὶ τὴν Αἰώνια Ζωή, μὲ τὴν ἀπαγγελία τοῦ 
Συμβόλου τῆς Πίστεως.

2. Μέρος Β .́ Τελεῖται τὸ κυρίως Μυστήριο 
κανονικὰ ἐντὸς καὶ στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ, ὑπὸ 
τὸν Παντοκράτορα.

● Ὁ Ἀνάδοχος, ἀλείφει ὅλο τὸ σῶμα τοῦ 
Βαπτιζομένου μὲ εὐλογημένο Ἔλαιον καὶ ὁ Ἱερεὺς τὸν βυθί-
ζει πλήρως στὸ ἤδη ἁγιασμένο Ὕδωρ τῆς ἱερᾶς Κολυμβήθρας 
(τρεῖς καταδύσεις καὶ τρεῖς ἀναδύσεις), ἐνῶ λέγει: « Εἰς τὸ 
Ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

3. Μέρος Γ .́ Στὸν ἴδιο τόπο, πλησίον τῆς Κολυμβήθρας.

● Ὁ Ἱερεὺς χρίει σταυροειδῶς μὲ Ἅγιο Μύρο τὰ κύρια 
μέρη τοῦ σώματος τοῦ Βαπτισθέντος, λέγοντας κάθε φορά: 
«Σφραγὶς Δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου».

● Κατόπιν, γίνεται ἡ τριχοκουρία, δηλαδὴ ὁ Ἱερεὺς κόβει
σταυροειδῶς ἕνα μικρὸ μέρος ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τοῦ Νεοφωτίστου, 
ὡς ἔνδειξη ἀφιερώσεώς του στὸν Θεό, καὶ ἐπακολουθεῖ ἡ ἔνδυ-
ση μὲ τὸν Λευκὸ Χιτῶνα.

Δ .́ Ἐνέργειες πρὸ τοῦ Βαπτίσματος

1. Εἶναι φρόνιμο τὸ νεογέννητο νὰ βαπτίζεται σύντομα μετὰ 
τὸν Σαραντισμό του, ὥστε νὰ εἰσέλθη ἀμέσως στὸν ἁγιαστικὸ 
καὶ φωτιστικὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

2. Οἱ Γονεῖς ὀφείλουν νὰ ἐπικοινωνήσουν ἐγκαίρως καὶ 
αὐτοπροσώπως μὲ τὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους, προκειμέ-
νου νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ ἑτοιμασθοῦν καταλλήλως γιὰ τὰ πρα-
κτικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ τέκνου 

τους καὶ νὰ ὁρισθῆ ἡ ἀκριβὴς ἡμερομηνία τελέσεως 
τοῦ Βαπτίσματος.

3. Καλὸ θὰ ἦταν, ὡς πλέον ὀρθόν, νὰ τελῆται τὸ 
Μυστήριο στὴν Ἐνορία τῶν Γονέων, διότι τὸ Βά-
πτισμα δὲν εἶναι μία προσωπικὴ / ἰδιωτικὴ ὑπόθεση, 

ἐφ᾿ ὅσον κάθε Βαπτιζόμενος ἐντάσσεται στὴν Ἐνορι-
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ακὴ Οἰκογένεια τῶν Γονέων του καὶ αὐτὸ συντελεῖ στὴν ὁμαλὴ 
ἐκκλησιαστική του ἀνάπτυξη.

4. Ἐπίσης, θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ μὴν ἐπιλέγουν οἱ Γονεῖς 
ἄλλους χώρους γιὰ τὸ Μυστήριο ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐνο-
ρίας τους, διότι Αὐτὴ εἶναι ἡ Μήτρα καὶ ἡ Μητέρα τῆς ἐν Χριστῷ 
Οἰκογενείας τους.

5. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἐνθαρρύνει τὴν τέλεση Βαπτίσεων σὲ 
Κτήματα μὲ εἰδικὰ Ναΰδρια, σὲ Παρεκκλήσια, σὲ Ἐξωκκλήσια, 
σὲ ἰδιωτικοὺς Ναούς, σὲ ὑπαίθριους χώρους πρὸ Ἐξωκκλησίων, 
σὲ Ξενοδοχεῖα καὶ γενικὰ σὲ χώρους ἀλλότριους.

6. Οἱ Γονεῖς ὀφείλουν νὰ προσκομίσουν στὸν Ἐφημέριο τὸ 
Πιστοποιητικὸ Γεννήσεως τοῦ τέκνου τους ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο, 
στὸ ὁποῖο ἔχει καταχωρηθῆ ἡ γέννησή του· ἐὰν αὐτὸ εἶναι ξενό-
γλωσσο, πρέπει νὰ ἔχη ἐπισυναφθῆ ἡ ἐπικυρωμένη ἑλληνικὴ με-
τάφραση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

7. Ἐὰν οἱ γονεῖς εἶναι διαζευγμένοι, ἀπαιτεῖται ἡ συγκατά-
θεση καὶ τῶν δύο, γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου.

8. Ἐὰν ὁ μέλλων νὰ βαπτισθῆ εἶναι ἐνήλικας, θὰ προηγηθῆ 
ἐπιμελὴς Κατήχηση ὑπὸ καταλλήλου προσώπου, μὲ τὴν εὐθύνη 
τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.

9. Θὰ ἦταν καλό, οἱ Γονεῖς νὰ συμβουλεύωνται τὸν Ἐφημέ-
ριο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν Προσκλήσεων στὸ Μυστήριο, ὥστε 
νὰ ἀποφεύγωνται τυχὸν ἐκτροπές (φραστικές, διακοσμητικές), 
συνήθως ἀπὸ εἰσηγήσεις ἀναρμοδίων προσώπων (Τυπογρά-
φων κ.ἄ.).

10. Εὐσεβὴς Παράδοση εἶναι νὰ προσκαλοῦνται στὸ Μυ-
στήριο ὅλα τὰ Μέλη τῆς Ἐνορίας, ὄχι μόνο οἱ συγγενεῖς, ὥστε 
ὅλοι μαζὶ νὰ ὑποδεχθοῦν, μὲ προσευχὴ καὶ χαρά, ἕνα νέο Μέ-
λος στὴν Ἐνοριακὴ Οἰκογένεια.

Ε .́ Ἀπαραίτητα ὑλικὰ 

1. Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νὰ φροντίση καὶ νὰ προσφέρη τὰ 
ἑξῆς ὑλικά, ἀναγκαῖα γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου:
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α. Μία πλήρη λευκὴ βαπτιστικὴ φορεσιά, μαζὶ μὲ τὰ λα-  
δόπανα.

β. Ἕνα λευκὸ σεντόνι.

γ.  Δύο μικρὲς καὶ μία μεγάλη λευκὲς πετσέτες.

δ. Μία φιάλη μὲ ἁγνὸ ἐλαιόλαδο.

ε. Ἕναν βαπτιστικὸ Σταυρό.

Ϛ. Τρία λευκὰ ἁγνὰ κεράκια, γιὰ τὴν Κολυμβήθρα.

ζ. Μία λαμπάδα.

η. Ἕνα σαπούνι.

θ. Ἀρκετὰ Μαρτυρίκια*, ἀναλόγως μὲ 
τὸν ἀριθμὸ τῶν συμπροσευχομένων.

2. Τὸ σεντόνι, οἱ πετσέτες, τὰ λαδόπανα καὶ ἡ βαπτιστικὴ 
φορεσιά, ἐφ᾿ ὅσον θὰ ἀπορροφήσουν τὸ ἁγιασμένο ἀπὸ τὸ Μυ-
στήριο Ὕδωρ καὶ Ἔλαιον, πρέπει νὰ πλυθοῦν ἀπὸ τὴν ἑπόμενη 
ἡμέρα τοῦ Μυστηρίου σὲ μὴ στάσιμο νερὸ (θάλασσα, ποτάμι, 
ρυάκι).

● Σὲ περίπτωση ποὺ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, τότε τὸ νερὸ ἀπὸ 
τὸ πλύσιμο πρέπει νὰ χύνεται σὲ μέρος, τὸ ὁποῖο δὲν πατιέται 
ἀπὸ ἀνθρώπους ἢ ζῶα, ἢ –ἐφ᾿ ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν– νὰ χύ-
νεται στὸ χωνευτήρι τῆς Ἐκκλησίας.

Ϛ .́ Θέματα εἰδικῆς μέριμνας  

1. Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τελεῖται ἐντελῶς δωρεὰν καὶ ἐπαφίεται 
στὴν καλὴ διάθεση τῶν Γονέων ἡ προσφορὰ στὸν Ναὸ ἑνὸς βο-
ηθήματος, χωρὶς διατιμήσεις, γιὰ τὶς ποικίλες ἀνάγκες του.

2. Τὸ Βάπτισμα κανονικὰ τελεῖται σὲ ὁποιαδήποτε ἡμέρα τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἀλλὰ θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀποφεύγωνται
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(*) Μαρτυρίκια (ἢ Μαρτυριάτικα ἢ Μαρτυρικὰ ἢ Μαρτυριές). 
Μικροὶ μεταλλικοὶ σταυροὶ ἢ εἰκονισματάκια, ἰδίως τῆς Παναγίας, τὰ 

ὁποῖα μαρτυροῦν τὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο τελέσθηκε, καὶ κατὰ τὸ εὐλαβὲς 
ἔθος ἀναρτῶνται στὸ ἔνδυμα τῶν συμπαρόντων καὶ συμπροσευχομένων στὸ 
Βάπτισμα.  



 οἱ ἡμέρες καὶ οἱ περίοδοι Νηστείας, ἐφ᾿ ὅσον ἡ 
ἐπακολουθοῦσα συνήθως κοσμικὴ δεξίωση ἀναι-
ρεῖ τὸ ἐκκλησιαστικὸ νόημα τῆς ἡμέρας καὶ τῆς 
Περιόδου ἢ ἐμποδίζει τὴν προσέλευση στὴν 
Θεία Λειτουργία / Κοινωνία τῆς ἑπομένης.

3. Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο, γιὰ τὸ καλὸ μάλι-
στα τοῦ παιδιοῦ ποὺ θὰ βαπτισθῆ, οἱ Γονεῖς 

καὶ ὁ Ἀνάδοχος νὰ ἑτοιμασθοῦν μὲ τὴν Μετά-
νοια, τὴν Ἐξομολόγηση καὶ τὴν κατὰ δύναμιν Νη-

στεία, βάσει τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Ἐφημερίου.

4. Οἱ Γονεῖς νὰ φροντίσουν, μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα ἐπιμέλεια, 
ὥστε ἡ ἐνδυμασία τους, ὅπως καὶ τοῦ Ἀναδόχου, καὶ –ὅσο 
ἐξαρτᾶται ἀπ᾿ αὐτούς– τῶν παρισταμένων / συμπροσευχομένων 
στὸ Μυστήριο, ἰδίως τῶν γυναικῶν, νὰ διακρίνεται γιὰ τὴν σε-
μνότητα, σοβαρότητα καὶ ἀξιοπρέπεια.

5. Στὸ θέμα τῆς κατάλληλης ἐνδυμασίας, τῆς τηρήσεως τῆς 
τάξεως καὶ ἡσυχίας, τῆς προσευχητικῆς συμμετοχῆς τῶν παρι-
σταμένων, ὥστε νὰ διασώζεται ἡ ἱερότητα τοῦ χώρου, ἡ ἁγιό-
τητα καὶ ἡ μοναδικότητα τοῦ Μυστηρίου, εἶναι δυνατὸν νὰ 
συμβάλη, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὸ κατάλληλο καὶ προσεγμένο Κεί-
μενο τῆς Προσκλήσεως Βαπτίσεως.

6. Ὁ βαπτισματικὸς Σταυρός, καθὼς καὶ τὰ λεγόμενα Mαρ-
τυρίκια*, πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν καθιερωμένη Πα-
ράδοση, δηλαδὴ ὄχι κάτι περίπου σὰν σταυρὸς καὶ σὰν εἰκόνα, ἢ 
ὁ,τιδήποτε ἄλλο σχῆμα/σύμβολο ἢ παράσταση.

7. Ἡ φωτογράφιση εἶναι σχετικὰ ἀνεκτή, ἐφ᾿ ὅσον οἱ Γονεῖς 
ἔχουν συστήσει ἐγκαίρως στοὺς φωτογράφους νὰ ἔχουν σεμνὴ 
ἐνδυμασία καὶ νὰ ἐνεργοῦν μὲ διακριτικότητα καὶ σεβασμὸ 
πρὸς τὰ τελούμενα, ὥστε νὰ μὴ γίνωνται ἐνοχλητικοὶ καὶ δια-
ταράσσουν τὸ προσευχητικὸ καὶ μυσταγωγικὸ κλῖμα.

8. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὶς μαγνητοσκοπήσεις, ὥστε οἱ 
βιντεοκάμερες μαζὶ μὲ τὸν σχετικὸ ἐξοπλισμό τους, τὰ ἐκτυ-
φλωτικὰ φῶτα καὶ τοὺς συνακόλουθους θορύβους, νὰ μὴν με-
τατρέπουν τὸν ἱερὸ χῶρο σὲ στούντιο καὶ νὰ μὴν καθίστανται οἱ 
τελετουργοὶ Ἱερεῖς δέσμιοι τοῦ σεναρίου τῶν βιντεοσκόπων.
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-

9. Οἱ Γονεῖς καὶ ὅλοι οἱ κυρίως ἐμπλεκόμενοι στὸ Βάπτισμα 
ὀφείλουν νὰ προσέρχωνται στὸν Ναὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Μυστηρίου 
ἐγκαίρως, τοὐλάχιστον ἕνα τέταρτο ἐνωρίτερα, ὥστε νὰ ὑπάρ-
χη ἄνεση χρόνου καὶ νὰ ἀποφεύγωνται οἱ ἐντάσεις.

10. Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πλήρως ἀρνητικὴ στὸν 
συνδυασμὸ καὶ τὴν τέλεση συναπτῶς τῶν δύο 
Μυστηρίων: τοῦ Γάμου καὶ τοῦ Βαπτίσματος 
προγαμιαίων παιδιῶν, διότι αὐτὴ ἡ νεοφανὴς 
πρακτικὴ ἀνατρέπει τὴν Γνήσια Ἱερὰ Παράδο-
ση, ἀλλὰ καὶ νομιμοποιεῖ καὶ ἀμνηστεύει ἀντι-
ευαγγελικὲς καταστάσεις.

Ζ .́ Τὸ Ὄνομα τοῦ Βαπτιζομένου
1. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαιτεῖ νὰ δίνεται στὸ 

νεογέννητο παιδὶ κατὰ τὴν Ὀγδόη Ἡμέρα ἕνα Ὄνομα, ἀφοῦ 
ὁ Ἱερέας διαβάσει ὡρισμένες Εὐχές, ὥστε τὸ παιδὶ νὰ εἰσαχθῆ 
στοὺς Κατηχουμένους καὶ νὰ προσφωνῆται στὸ ἑξῆς μὲ τὸ συγ-
κεκριμένο Ὄνομα.

2. Ὁ Χριστός μας ἔλαβε τὸ Ἅγιο Ὄνομα Ἰησοῦς τὴν Ὀγδόη 
Ἡμέρα, κατὰ τὴν Περιτομή, καὶ τὸ νεογέννητο λαμβάνει τὸ 
Δῶρο τοῦ Ὀνόματός του, χαράζεται μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ καὶ ἀρχίζει τὴν ἁγία πορεία του πρὸς τὸ Βάπτισμα, πρὸς 
τὴν ἕνωσή του μὲ τὸν Σωτῆρα μας Χριστὸ καὶ πρὸς τὴν Ὀγδόη 
Ἡμέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

3. Ὀφείλουν οἱ Χριστιανοὶ Γονεῖς νὰ τηροῦν τὴν Παράδοση 
αὐτὴ τῆς Ὀνοματοδοσίας τὴν Ὀγδόη Ἡμέρα, γιὰ δύο λόγους:

α. διότι, στὸ ἑξῆς θὰ προσφωνοῦν τὸ παιδί τους μὲ τὸ 
Ὄνομα τοῦ Ἁγίου του· ἔτσι θὰ ἑλκύεται ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου σὲ 
αὐτὸ καὶ θὰ ἀποφεύγεται τὸ ἀόριστο καὶ κακόηχο: «μπέμπης», 
« μπέμπα» κ.ἄ.

β. διότι, κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσματος θὰ ἀποφεύγωνται 
οἱ τυχὸν ἐντάσεις ἀπὸ τὶς αἰφνίδιες καὶ ἄκαιρες προτάσεις Ὀνο-
ματοδοσίας τῆς τελευταίας στιγμῆς.

4. Κάθε παιδὶ εἶναι δημιουργημένο γιὰ τὴν Αἰωνιότητα, γι᾿
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αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνεται σὲ αὐτὸ τὸ Ὄνομα ἑνὸς Ἁγί-
ου, ὁ Ὁποῖος μὲ τὴν συνεπῆ ἐν Χριστῷ Ζωή Του ἁγίασε τὸ Ὄνο-
μά Του καὶ τώρα ζῆ καὶ θὰ ζῆ μὲ αὐτὸ αἰώνια μέσα στὸ Φῶς τῆς 
Ἁγίας Τριάδος.

5. Οἱ γονεῖς εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀποφεύγουν ὀνόματα, τὰ 
ὁποῖα ἀναιροῦν τὴν ἱερότητα τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἀνθρώπου, 
ὅπως εἶναι τὰ ἀφελῆ χαϊδευτικά, τὰ ὑποκοριστικά, τὰ ὀνόματα 
ζώων καὶ ἀνθέων, τὰ ἀρχαιοελληνικά, τὰ ξενικά, τὰ ἀφηρημέ-
να, τὰ συντετμημένα (Εἰρήνη-Ρένα, Παναγιώτης-Τάκης) κ.ἄ. 

6. Ἐπίσης, δὲν εἶναι εὐλογημένο νὰ δίνωνται δύο ἢ τρία 
Ὀνόματα, διότι αὐτὸ συντελεῖ στὴν μείωση τῆς πνευματικῆς 
σημασίας τοῦ Ὀνόματος: Ἕνα πρόσωπο - Ἕνα Ὄνομα· ἄλλω-
στε νὰ μὴν λησμονῆται, ὅτι ὁ Χριστός μας, ὡς ἄνθρωπος, Ἕνα  
μόνο Ὄνομα εἶχε: Ἰησοῦς.

Η .́ Ὁ Ἀνάδοχος
1. Ὁ θεσμὸς τοῦ Ἀναδόχου, κοινῶς Νοννοῦ (πατέρα), ἦταν 

καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἕνα πολὺ σπουδαῖο Λειτούργημα μέσα 
στὴν Ἐκκλησία, ἔστω καὶ ἂν ἔχη ὑποστῆ μία μεγάλη φθορὰ καὶ 
ὑποβάθμιση.

2. Οἱ Γονεῖς ὀφείλουν νὰ δώσουν ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ 
πολὺ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα, ἐφ᾿ ὅσον ἀφορᾶ τὴν σωτηρία τοῦ παι-
διοῦ τους, καὶ νὰ ἐπιλέγουν μὲ πολλὴ ὑπευθυνότητα ἕναν Ἀνά-
δοχο, διότι ὁ Ἀνάδοχος λογίζεται ὡς πνευματικὸς Πατέρας τοῦ 
Βαπτιζομένου καὶ Διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τὴν πο-

ρεία του, τὸν βοηθεῖ φιλόστοργα στὴν ὁλοκλήρωσή 
του ἐν Χριστῷ καὶ ἐγγυᾶται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
δηλαδὴ ἀναλαμβάνει αἰώνια εὐθύνη γιὰ τὴν σω-
τηρία τοῦ Ἀναδεκτοῦ (Βαπτισιμιοῦ) του.

3. Ὁ Ἀνάδοχος πρέπει νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος 
Χριστιανός, ζωντανὸ καὶ εὐσεβὲς Μέλος τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐνορίας, ὥριμος καὶ γνώ-

στης σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ τῆς Δογματικῆς 
καὶ Ἠθικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας, 
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ὥστε μὲ ὑπεύθυνο τρόπο νὰ ὁδηγήση τὸν Ἀνα-
δεκτό του στὴν Εὐσέβεια, δηλαδὴ στὴν διὰ 
βίου οὐσιαστικὴ Ἀπόταξη τοῦ σατανᾶ καὶ τὴν 
Σύνταξή του μὲ τὸν Χριστό.

4. Γίνεται ἑπομένως κατανοητό, γιατὶ δὲν 
εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία μας νὰ δεχθῆ καὶ 
δὲν ἐπιτρέπει αὐστηρῶς νὰ γίνωνται Ἀνάδο-
χοι: ἄθεοι καὶ ἀσεβεῖς, ἀλλόθρησκοι, ἑτερό-
δοξοι, σχισματικοὶ καὶ ἀκοινώνητοι, ὅσοι ἐτέλεσαν πολιτικὸ 
γάμο, ὅσοι συμβιώνουν ὡς ζεύγη βάσει τοῦ σχετικοῦ πολιτειακοῦ 
νόμου, ὅσοι εἶναι ἀδιάφοροι ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ζοῦν 
κοσμικὴ ζωή, τέλος δὲ ὅσα πρόσωπα εἶναι ἀνήλικα.

5. Οἱ Γονεῖς θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν, ὅτι τὸ Βάπτισμα δημι-
ουργεῖ μία πνευματικὴ συγγένεια μεταξὺ Ἀναδόχου καὶ Ἀναδεκτοῦ, 
ἡ ὁποία εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπὸ τὴν σαρκικὴ συγγένεια 
καὶ θέτει ἐμπόδια σὲ πιθανοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Γάμους, δηλαδή: 

● ὁ Ἀνάδοχος, ὅπως καὶ ὁ κατὰ σάρκα γυιός του, ἐμποδί-
ζεται νὰ ἔλθη σὲ Γάμου κοινωνία μὲ τὴν Ἀναδεκτή του ἢ τὴν 
μητέρα τῆς Ἀναδεκτῆς ἢ τὴν κόρη τῆς Ἀναδεκτῆς, ὅπως καὶ τὸ 
ἀντίθετο.

Θ΄. Μετὰ τὸ Βάπτισμα
1. Κατὰ τὴν ἀρχαία κανονικὴ τάξη καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτί-
σματος τελεῖται πρὸ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ὁλοκληρώνεται 
μέσα σὲ Αὐτήν, ὁπότε ὁ Νεοφώτιστος κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων: «ἐδικαιώθης» (ἀφέθηκαν οἱ ἁμαρτίες σου) - «ἐφω-
τίσθης» (ἔλαβες τὸ Βάπτισμα) - «ἐχρίσθης» (ἐσφραγίσθης μὲ τὸ 
Ἅγιο Μύρο) - «ἡγιάσθης» (ἔλαβες τὴν Θεία Κοινωνία).

2. Ἂν τὸ Βάπτισμα ἐτελεῖτο μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἢ σὲ 
ἄλλη ἡμέρα καὶ ὥρα, ὁ Βαπτιζόμενος κοινωνοῦσε ἀπὸ τὰ Προ-
ηγιασμένα Δῶρα.

3. Ἑπομένως, οἱ Γονεῖς καὶ ὁ Ἀνάδοχος ἔχουν τὴν δυνατότη-
τα, ἀφοῦ συννενοηθοῦν μὲ τὸν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους, νὰ 
φροντίσουν, ὥστε τὰ δύο Ἱερὰ Μυστήρια (Βάπτισμα, Χρῖσμα) 
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νὰ εὕρουν τὸ πλήρωμά τους: τὴν Θεία Εὐχαριστία, 
στὴν Ὁποία θὰ ἦταν πολὺ καλὸ νὰ συμμετέχουν βε-
βαίως καὶ αὐτοί, ἐὰν ἔχουν τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ 
Πνευματικοῦ τους.

4. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐκφράζει ἄρι-
στα τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη στὴν προκειμένη περίπτωση:

«Ὁ Ἱερεὺς πρέπει νὰ προσκομίζῃ πρῶτον, ἔπει-
τα φορεμένος ὢν πᾶσαν τὴν ἱερατικὴν στολήν, νὰ 
ἐβγαίνῃ καὶ νὰ βαπτίζῃ τὸ παιδίον, καὶ μετὰ τὸ Βά-
πτισμα νὰ ἀρχινᾷ τὴν θείαν Λειτουργίαν, καὶ ἐν τῷ 
τέλει αὐτῆς νὰ μεταλαμβάνῃ τὸ βαπτισθὲν βρέφος. 
Διὰ τὶ καθὼς ἡ φύσις, εὐθὺς ὅπου γεννηθῆ σωμα-
τικῶς τὸ βρέφος, τοῦ ἡτοίμασε τὸ γάλα τροφὴν σω-
ματικήν, ἔτσι καὶ ἡ Χάρις, εὐθὺς ὅπου τὸ βρέφος 
γεννηθῆ πνευματικῶς διὰ τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ 
ἑτοιμάζει τὴν Θείαν Κοινωνίαν διὰ τροφὴν πνευμα-
τικήν».                               (Ἱ. Πηδάλιον, σελ. 247, ὑποσημ. 2)

5. Ὁ Ἀνάδοχος, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Γονεῖς τοῦ Ἀναδε-
κτοῦ του, ὀφείλει νὰ φροντίζη στὸ ἑξῆς, ὥστε ὁ Νεοφώτιστος 
νὰ μεταλαμβάνη συχνά, ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ κάθε Λειτουργία, ἡ 
ὁποία τελεῖται στὸν Ναὸ τῆς Ἐνορίας, καὶ ὄχι μόνο τρεῖς φορὲς 
γιὰ τὸ καλὸ τοῦ παιδιοῦ, ὅπως μὴ ὀρθῶς συνηθίζεται.

6. Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ὁ Ἐφημέριος χο-
ρηγεῖ στοὺς Γονεῖς ἕνα ἐπίσημο Ἔγγραφο: τὸ Πιστοποιητικὸ 
Βαπτίσεως, τὸ ὁποῖο κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου 
ἐντὸς ἑνὸς μηνός.

Ι .́ Ἡ Ὀνομαστικὴ Ἑορτὴ
1. Ὅπως προαναφέραμε, τὸ νεογέννητο παιδί, τὴν Ὀγδόη 

Ἡμέρα ἀρχικῶς καὶ ἀργότερα στὸ Βάπτισμα, λαμβάνει τὸ Ὄνο-
μα ἑνὸς Ἁγίου, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὸ προνόμιο, 
ἀλλὰ καὶ μία μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλογία, διότι ὁ Ἅγιός του θὰ 
εἶναι πλέον ὁ Προστάτης, ὁ Ὁδηγός, ὁ Ἀδελφὸς καὶ ὁ Φίλος 
του ἐν Χριστῷ.

12



2. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Βαπτισμένου πρὸς τὸν 
Κύριό μας καὶ τὸν Ἅγιό του ἐκφράζεται ἰδιαίτερα στὴν ἐτήσια 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου, διότι τότε εἶναι καὶ ἡ προσωπικὴ ὀνομα-
στικὴ Ἑορτὴ τοῦ Χριστιανοῦ.

3. Ἡ ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς μας εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν πνευματικῶν 
Γενεθλίων μας, τότε γεννηθήκαμε καὶ ἀναγεννηθήκαμε πνευ-
ματικὰ ἐν Χριστῷ, εἰσήλθαμε στὴν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, τὴν 
Ἐκκλησία.

4. Θὰ πρέπει βεβαίως νὰ διευκρινίσουμε, ὅτι ἐδῶ γίνεται μία 
ὑπέρβαση, ἡ ὁποία ἐξηγεῖ καὶ τὴν μεγάλη τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιό μας: 

α. ἡ ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου εἶναι ἡ Μεγάλη Ἡμέρα 
τῆς Εἰσόδου του στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν διὰ μέσου τῆς 
Κοιμήσεώς του (εἰρηνικῆς ἢ μαρτυρικῆς), ἡ Ὁποία ὀνομάζεται 
Γενέθλιος Ἡμέρα τοῦ Ἁγίου ·

β. ὁ Χριστιανὸς μεταφέρει τὴν Ἡμέρα τῶν πνευματικῶν 
του Γενεθλίων, τοῦ Βαπτίσματός του, στὴν Ἡμέρα τῶν Γενεθλί-
ων τοῦ Ἁγίου του, στὴν Ἑορτή Του.

5. Ἡ ταύτιση αὐτὴ τῶν δύο Γενεθλίων, τοῦ Ἁγίου καὶ τοῦ 
Χριστιανοῦ, βοηθεῖ τὸν Πιστὸ νὰ γνωρίζη καὶ νὰ ἐνθυμῆται   
συνεχῶς τὸν Δρόμο πρὸς τὴν Αἰωνιότητα καὶ τὸ χρέος του νὰ 
διαφυλάξη τὸν Θησαυρὸ τοῦ Βαπτίσματός του, μιμούμενος τὸν 
Ἅγιό του.

6. Οἱ Γονεῖς καὶ ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλουν νὰ διδάσκουν στὸ 
παιδὶ τὶς μεγάλες αὐτὲς Ἀλήθειες καὶ νὰ προτρέπουν αὐτὸ νὰ 
ἐνθυμῆται καὶ νὰ τιμᾶ κυρίως καὶ πρωτίστως τὴν Ἑορτή του, 
ἀλλὰ βεβαίως καὶ τὴν Ἡμέρα τοῦ Βαπτίσματός του.

● Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο, ἐὰν τιμοῦσαν τὶς ἐπετειακὲς αὐτὲς 
ἡμέρες Γονεῖς - Ἀνάδοχοι - Ἀναδεκτοί, ὅλοι 
μαζί, μὲ εἰδικὴ Θεία Λειτουργία καὶ συμ-
μετοχὴ στὰ Ἅγια Μυστήρια.

7. Ἐπίσης, οἱ Γονεῖς νὰ μὴ δίνουν ἰδιαί-
τερο βάρος στὰ σωματικά / βιολογικὰ γενέ-
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θλια, ὑποτιμώντας τὰ πνευματικὰ Γενέθλια: τὴν Γέννηση τοῦ 
παιδιοῦ τους ἐν Χριστῷ καὶ στὴν Ἐκκλησία. 

8. Ἡ συνήθεια νὰ ἑορτάζωνται, μὲ τρόπο μάλιστα κοσμικό, 
τὰ βιολογικὰ γενέθλια εἶναι ξενόφερτη, εἶναι καρπὸς τῆς ἐκκο-
σμικευμένης δυτικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία ἔχει χάσει τὴν διάστα-
ση τῆς Αἰωνιότητας ἀπὸ τὸν ὁρίζοντά της καὶ γι᾿ αὐτὸ ἐφευρί-
σκει διάφορα ὑποκατάστατα, προκειμένου νὰ γεμίση τὰ κενὰ τῆς 
ἀπομακρύνσεώς της ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.

9. Οἱ εὐσεβεῖς Γονεῖς καὶ Ἀνάδοχοι ὀφείλουν νὰ ποτίζουν 
τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν τους μὲ τὴν βαθειὰ πίστη καὶ αἴσθη-
ση, ὅτι μὲ τὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Βάπτισμά τους ἔχουν γί-
νει « Θείας Κοινωνοὶ Φύσεως», «Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ 
Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» καὶ ἔχουν βυθισθῆ στὰ Αἰώνια Μυστήρια τῆς 
ὑπάρξεώς μας, «εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν Ἄγγελοι παρακύψαι».  

†
«Τῷ δὲ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων,

ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ,
τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων · Ἀμήν».

(Α΄ Τιμοθ. α΄ 17)
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Μὴ ἐπιτρεπτὲς πρακτικὲς

Ἡ διακόσμηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Αὐτοῦ, 
εἶναι ἐπαρκής, μὲ βάση τὰ ἐκκλησιαστικὰ κριτήρια. 

Δὲν ἐπιτρέπεται ἑπομένως πρόσθετος κοσμικὸς στολισμός.

●
Σὲ καμμία ἀπολύτως περίπτωση δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ στολίζεται ἡ Κολυμβήθρα τοῦ Βαπτίσματος 

καὶ τὸ φιαλίδιο μὲ τὸ ἐπορκιστικὸ Ἔλαιον.
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