ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Το πρόγραμμα των Ιερών
Ιερό Ναό θα έχει ως εξής :

Ακολουθιών στον

Τις Καθημερινές και τα Σάββατα
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από 7.15 π.μ
μέχρι και τις 9.15 π.μ.
Ο Εσπερινός στις 6.30 μ.μ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ κ΄ ΒΑΡΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τις Κυριακές και τις Μεγάλες Εορτές
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από 7.15 π.μ
μέχρι και τις 10.25 π.μ.

Ώρες Λειτουργίας
Ιερού Ναού
Τρίτη – Πέμπτη—Σαββάτο & Κυριακή

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ο Ιερός Ναός ανοίγει το πρωί στις 7.00 π.μ.
και κλείνει στις 13.00 μ.μ και το απόγευμα
στις 5.00 μ.μ και κλείνει στις 8.00 μ.μ .

(Τεύχος 18)

ΜΑΙΟΣ 2017

Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή.
Ο Ιερός Ναός ανοίγει το πρωί στις 7.00 π.μ.
και κλείνει στις 8.00 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Γίνεται καθημερινά σε ώρες λειτουργίας του
Ιερού Ναού από τον π. Νικόλαο και τον
π. Ανδρέα.

ΖΑΜΑΝΟΥ κ΄ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
16654 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ: 2108949167 ΦΑΞ: 2108944398

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα συμβάλλει στην ανακούφιση του πόνου των ενοριτών μας
που χτυπούν την πόρτα του Ναού μας , για να βρουν στήριξη και Βοήθεια και είναι αρκετοί. Το ενοριακό
φιλόπτωχο ταμείο συνεχίζει, με τη βοήθεια του Θεού, την προσπάθεια για συστηματικότερη οργάνωση του φιλανθρωπικού και ευρύτερα κοινωνικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας και θεωρεί προς την κατεύθυνση αυτή
αυτονόητη τη συνεργασία με όλους τους φορείς.
Για πληροφορίες στα τηλ. : 1) Πρόεδρος π. Ανδρέας Λάμπρου : 698 330 5428, 2) Ταμίας κα Μαριάννα
Κρεββατά: 210 9641294.
Θερμή παράκληση !!! Να φέρουμε τρόφιμα για να τα διαθέσουμε στους ενδεείς αδελφούς μας είτε κάποια
οικονομική βοήθεια . Τα οικονομικά βοηθήματα δίνονται από την Ταμία μας κ. Μαριάννα Κρεββατά μια
φορά το Μήνα. Τα τρόφιμα δίνονται, από τις Κυρίες τις Φιλοπτώχου , μια φορά το μήνα, από τις 10.30 π.μ.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1) Ν Ε Ο Τ Η Τ Α ( Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
2) Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ( Υπεύθυνος Κωσταντίνος Λειβαδάρος )
3) Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ο (Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος ) Δάσκαλος : Ιωάννης Σέρβος
Μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη 7.15 μ.μ - 8.15 μ.μ.
4) Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η (Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
Λειτουργεί κάθε Κυριακή μετά την Θεία Λειτουργία.
Στην έκθεση βιβλίου βοηθούν οι κυρίες Ουρανία και Αναστασία Μουτζούρη.
5) Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ( Υπεύθυνος π. Δημήτριος Μαλλιάτσος )
6) Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ

Κ Υ Ρ Ι Ω Ν (Υπεύθυνος π. Ανδρέας Λάμπρου )

Πρόγραμμα

Ακολουθιών Μηνός Μαΐου

Ἀπολυτίκια Μηνός
Ήχος γ’.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,
ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι
αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ
θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ
παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα
ἔλεος.

Ήχος δ΄.

Ἦχος πλ. β´.

ως θανατόν,Ιεράρχου τε υπόδειγμα
Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ εαυτόν ανέδειξε τον στέφανον λαμνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες, βών τον αμαράντινον.
ἀπενεκρώθησαν· καὶ ἵστατο Μαρία Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρκέλλης
ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν
Χιοπολίτιδος
σου
σῶμα. Ἐσκύλευσας
τὸν
Ἦχος α’.
ᾍδην, μὴ
πειρασθεὶς
ὑπ᾿
αὐτοῦ· ὑπήντησας
τῇ Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν. Ὁ τὸ βλάστημα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλἐν
ὠδαὶς εὐφημήσωμεν
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε, δό- λαν
τμηθεῖσα γὰρ χειρὶ τὴ πατρική, ὡς
ξα σοι.
φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ,
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου ρώσιν
νέμει
καὶ
κινδύνων
Ἦχος δ´.
ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυΚανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα γάζουσι, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ
πραότητος,
ἐγκρατείας ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι,
Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν
σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· ἰάματα.

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν
προγονικὴν
ἀπόφασιν
ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θά- διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
νατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δω- ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια,
ρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς
Ήχος πλ α’.
ψυχὰς ἡμῶν.
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ
Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέ- Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
ντα
εἰς
σωτηρίαν
ἡμῶν,
ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυΉχος γ΄
νήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, Μέγαν μάρτυρα ἡἘκκλησία,μέγαν
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάναήρωα το έθνος σύμπαν,τον της
τον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς
Σμύρνης
υμνούμεν
Χρυσόστοτεθνεῶτας,
ἐν
τῇ
ἐνδόξῳ μον.Και γαρ γενναίως αθλήσας
Ἀναστάσει αὐτοῦ.
υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστε-

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης
Ἦχος α’.
Σηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης
τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις
φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον,
Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς
ἔνθεον
θεράποντα
Χριστοῦ·
ἀναβλύζεις
γὰρ
ἰάσεις
παντοδαπὰς,
τοῖς
εὐλαβῶς
κραυγάζουσι·
δόξα
τῷ
σὲ
δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
θαυμαστώσαντι,
δόξα
τῷ

Σημείωση, Παρακαλούμε στην

αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή σας κοινά του Ιερού μας
Ναού ο καθένας όπως μπορεί και με την καθ΄υπόδειξη των Ιερέων μας γνωρίζοντας εκείνοι τις ανάγκες του, διότι πλέον σε λίγο καιρό θα αντιμετωπίζει ο περικαλής Ναός μας προβλήματα λειτουργίας .
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον προϊστάμενο του Ιερού Ναού π. Νικόλαο
Καββαδία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, Παρακαλούμε

όσους επιθυμούν να προσφέρουν μετά τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων τους , καφέ στην αίθουσα του Ναού ,να επικοινωνούν μια εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα
τελέσεως του μνημόσυνου με τον υπεύθυνο π .Ανδρέα Λάμπρου στο τηλ. 698 330 5428, εφόσον
όμως έχουν ήδη εξασφαλίσει από το γραφείο των Ιερέων την ημερομηνία και την ώρα δυνατότητας της τελέσεως του μνημόσυνου .
ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ότι όλες οι ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ θα τελούνται το Παρεκκλήσιο του Αγίου
Χρυσοστόμου, κάτω από τον κυρίως Ιερό Ναό.

Εφημέριοι Ναού

Θέση

Τηλέφωνο

π. Νικόλαος Καββαδίας

Προϊστάμενος Ναού

210 - 8949167

π. Ανδρέας Λάμπρου

Πρόεδρος Φιλοπτώχου

698 330 5428

π. Δημήτριος Μαλλιάτσος

Κατηχητικά - Εκδρομές

693 899 9020

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Αυτή είναι λοιπόν, με κάθε δυνατή συντομία, η ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος. Σ'
αυτήν παίρνουμε το «της υιοθεσίας χάρισμα», γινόμαστε παιδιά και κληρονόμοι των
Βλέπουμε λοιπόν πως αφού αρχίσει η ακολουθία με το «Ευλογητός ο Θεός» ο ιερέας
δωρεών του Θεού. Είναι μεγάλο μας σφάλμα αυτή η ιερή ώρα να γίνεται απλά ευκαιρία
μαζί με τον βαπτιζόμενο και τον ανάδοχο στέκονται στο νάρθηκα η στο πίσω μέρος του συζητήσεων, σχολίων, αστείων η κοινωνικής επίδειξης. Είναι φοβερό! Πλάι μας το Άγιο
ναού, σε θέση που συμβολικά δηλώνει πως τώρα αρχίζει η είσοδος του βαπτιζομένου
Πνεύμα να κατέρχεται σ' έναν ακόμη άνθρωπο και εμείς να κουτσομπολεύουμε η να
στην Εκκλησία. Εκεί ο ιερέας φορώντας μόνο το επιτραχήλιο διαβάζει κάποιες ευχές με γελάμε ασυναίσθητα διώχνοντας έτσι με τούτη τη συμπεριφορά μας, όπως κάνουμε
τις οποίες και ο ίδιος προσωπικά και όλοι εμείς σαν μέλη ήδη της Εκκλησίας ευχόμαστε δυστυχώς και σε άλλες πολλές στιγμές της ζωής μας, τα χαρίσματα που εμείς πήραμε
ο μελλοντικός καινούργιος Χριστιανός να ζήσει παντοτινά κάτω από τη σκέπη του Θεού στη δική μας Βάπτιση.
και σύμφωνα με το θέλημά Του.
Ένα συνηθισμένο ερώτημα στα χείλη πολλών σήμερα είναι το γιατί βαπτιζόμαστε νή
Στη συνέχεια ο ιερέας διατάσσει με το όνομα του Θεού τον διάβολο να φύγει μακριά από πια. Άλλοι - οι λιγότεροι - συνδέουν το ερώτημα με το ότι δεν χαιρόμαστε έτσι οι ίδιοι την
τον άνθρωπο τούτο που θα γίνει σε λίγο Χριστιανός. Ας μην ξεχνούμε πως δεν υπάρχει Βάπτισή μας και άλλοι - οι περισσότεροι - διατυπώνουν το αξίωμα πως: «πρέπει να
ουδέτερη κατάσταση, όπως ίσως θα μας βόλευε. Η θα είμαστε κοντά στον Θεό η στον
διαλέξει κάποιος μόνος του αν θέλει η όχι να γίνει Χριστιανός». Η απάντηση στο θέμα
διάβολο. Βέβαια ο κάθε άνθρωπος, βαπτισμένος η αβάπτιστος, είναι πλάσμα και
αυτό είναι βέβαια πολύ μεγάλη, όμως στα στενά πλαίσια της σύντομης αυτής επικοινω«εικόνα» του Θεού. Μακριά όμως από την Εκκλησία ο διάβολος περισσότερο θεωρεί πως νίας θα σταθούμε μόνο σε κάποια σημεία της. Η Βάπτιση ενός νηπίου εξασφαλίζει στο
έχει δικαιώματα πάνω μας, πως του ανήκουμε. Δεν είναι επομένως ούτε χωρίς σημασία παιδί τη συμμετοχή του στα αγιαστικά δώρα της Εκκλησίας μας, το εξαγιάζει από μωρό.
ούτε καθαρά τυπικό που ο ιερέας στο τέλος των ευχών αυτών φυσάει τρεις φορές στο
Όπως ο κάθε γονιός είναι φυσικό να θέλει να προσφέρει στο παιδί του - και ίσως με
πρόσωπο του βαπτιζομένου ευχόμενος να φύγει κάθε πονηρό πνεύμα από μέσα του και θυσίες - ό,τι καλύτερο μπορεί από κάθε άποψη, έτσι είναι φυσικό, για τον γονιό που
σε λίγο ζητά από τον ίδιο η τον ανάδοχο, αν βαπτίζεται μωρό, να φτύσει τρεις φορές,
είναι πιστός ο ίδιος, να νιώθει την ανάγκη το μικρό του να γίνει σύντομα μέλος του
αφού προηγουμένως δηλώσει ότι «αποτάσσεται» (αρνιέται) τον διάβολο. Χρειάζεται να σώματος του Χριστού. Να γεμίσει το παιδί του από Άγιο Πνεύμα, έστω και αν η ώρα της
νιώσουμε πως έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας πραγματικά να έχουμε αρνηθεί τον
Βάπτισης δεν είναι συνειδητή γι' αυτό. Ως προς το θέμα της ελεύθερης επιλογής, εδώ
διάβολο, πραγματικά να τον σιχαινόμαστε και αυτόν και όλα τα έργα του. Διαφορετικά, άθελά μας η μάλλον από επίδραση του πονηρού κάνουμε ένα σοβαρότατο λάθος. Ξεπως μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Χριστιανοί; Αφού λοιπόν απαρνηθεί ο βαπτιζόμενος χνάμε πως η Βάπτισή μας και γενικά η σχέση μας με το Θεό δεν μας δεσμεύει. Δυστυτον διάβολο, ομολογεί πως θα συμπορεύεται με τον Χριστό από εδώ και πέρα;
χώς το βλέπουμε ξεκάθαρα γύρω και μέσα μας. Μήπως ζούμε - αν δεν το επιδιώξουμε «Συντάσση τω Χριστώ;». «Συνάσσομαι». Και σαν διακηρύξη του τι ακριβώς ο Χριστιανός όπως αρμόζει σε βαπτισμένους Χριστιανούς; Επομένως ούτως η άλλως διαλέγουμε.
πιστεύει, απαγγέλλεται το «Πιστεύω». Όλες οι τριπλές επαναλήψεις φράσεων που
Όσο για την άποψη «άφησε το παιδί να διαλέξει μόνο του, αν θέλει να πιστέψει στο
ακούγονται κατά το Μυστήριο της Βάπτισης είναι και τύπος της Αγίας Τριάδος, αποτεΘεό», αυτή η αστεία είναι η πειρασμική, αφού ουσιαστικά η όλη δομή της κοινωνίλούν όμως και επιβεβαίωση των όσων λέγονται.
ας μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαφήμιση, η καθιέρωση τυποποιημένων
Μετά από τις προβαπτιστικές αυτές ευχές, που είδαμε πως είναι μία προετοιμασία για
τρόπων διασκέδασης και συμπεριφοράς, η μόδα και πολλά άλλα σύγχρονα φαινόνα δεχτεί κάποιος τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος αρχίζει η καθεαυτό ακολουθία της
μενα το μόνο που δεν κάνουν είναι να αφήνουν περιθώρια στους ανθρώπους να
Βάπτισης. Ο ιερέας τώρα πια στέκεται στο κέντρο του ναού κοντά στην κολυμβήθρα
επιλέγουν μόνοι τους. Μόνο στο θέμα της πίστεως δεν θέλουμε επίδραση και μόνο
μαζί με τον βαπτιζόμενο και τον ανάδοχο, φορώντας επιτραχήλι και φελόνιο και λέγει:
σ' αυτό θα επιδιώκουμε την έλλειψη επηρεασμού λοιπόν; Τουλάχιστον ας είμαστε
«Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί
ειλικρινείς με τον εαυτό μας και το Θεό. Στο κάτω - κάτω ας μεγαλώσει το μικρό
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η φράση αυτή είναι, όπως ξέρουμε, η εισαγωγή,
κοντά στη χάρη του Θεού και σαν ελεύθερο πρόσωπο που είναι ο κάθε άνθρωπος
το ξεκίνημα της θείας Λειτουργίας. Την ακούμε όμως και τώρα στη Βάπτιση καθώς και
σίγουρα κάποια στιγμή θα διαλέξει το δρόμο του. Η Βάπτιση δεν είναι δέσμευση,
στο Γάμο. Αυτό συμβαίνει γιατί η παλαιά τάξη της Εκκλησίας μας ήταν οι Βαπτίσεις και
είναι ελευθερία.
οι Γάμοι των Χριστιανών να γίνονται κατά τη διάρκεια της θ. Λειτουργίας, ακριβώς
Μια λανθασμένη εντύπωση που έχουμε και που συχνά οδηγεί σε μικροπαρεξηγήσεις
όπως τώρα βλέπουμε να γίνονται οι χειροτονίες των κληρικών. Πολύ αργότερα οι Βαπτίκαι παρανόηση της σημασίας του Μυστηρίου είναι πως η Βάπτιση γίνεται για να αποσεις και οι Γάμοι αποκόπηκαν από τη θ. Λειτουργία, κράτησαν όμως πολλά στοιχεία
κτήσει κάποιος ένα όνομα. Από τα όσα στο φυλλάδιο αυτό αναφέρθηκαν, θα έχουμε ήδη
που δείχνουν ξεκάθαρα την αρχαία τους ένταξη σ' αυτήν. Μετά την έναρξη λοιπόν της
καταλάβει πως το Βάπτισμα στην πραγματικότητα καθόλου δεν πρέπει να ταυτίζεται
κυρίως ακολουθίας της Βάπτισης ακούγονται αι αιτήσεις του ιερέα, που εύχεται για όλη
με την ονοματοδοσία. Η αναφορά του ονόματος του βαπτιζόμενου υπάρχει στη Βάπτιση,
την Εκκλησία κυρίως όμως γι' αυτόν που πρόκειται να βαπτιστεί. Μετά από μία ακόμη
όπως ακριβώς υπάρχει και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας και δηλώνει και εδώ,
όμορφη ευχή για την πνευματική προκοπή του «...όπως προκόπτοντος αυτού εν ευσεβείόπως παντού, το ότι για τον Θεό ο κάθε ένας μας είναι ένα πρόσωπο για το οποίο Εκεία δοξάζηται και δι' αυτού το πανάγιον όνομά Σου...», έχουμε την ευχή του αγιασμού του
νος ξέχωρα ενδιαφέρεται. Αναφορά ονόματος έχουμε και στις παρακλήσεις και στο
νερού της κολυμβήθρας, που ως ένα σημείο είναι ίδια με την ευχή του Αγιασμού των
Ευχέλαιο και στο Γάμο και σε πλήθος άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν το Βάπτισμα
υδάτων των Θεοφανείων. Το νερό της κολυμβήθρας επομένως είναι αγιασμός. Την ευχή
ο τρόπος που θα πάρει το παιδί ένα όνομα ούτε η στιγμή που θα τελειώσει - η θα αρχίσει
αυτή του αγιασμού του νερού ακολουθεί η ευχή της ευλογίας του ελαίου. Το λάδι αυτό,
- ένας οικογενειακός καβγάς σχετικός με το θέμα αυτό. Η Εκκλησία μας έχει ευχή
σύμβολο αγώνα θεραπείας, άφεσης αμαρτιών, αλείφεται σε όλο το σώμα του μέλλοντος
ονοματοδοσίας που συνήθως διαβάζεται οκτώ μέρες μετά τη γέννηση - μπορεί και αργόνα βαπτισθεί.
τερα - και το όνομα του παιδιού μπορεί να αναφέρεται και πριν από τη Βάπτιση, αντί να
Φθάνουμε τώρα στην πιο βασική στιγμή όλης της ακολουθίας, που είναι οι τρεις καταδύ- παραμερίζουμε την ιερότητα του Μυστηρίου για να καμαρώσουμε το «καινούργιο
σεις στο αγιασμένο νερό. Την κάθε μια τους συνοδεύει η εκφώνηση του Ονόματος ενός
όνομα» η να μαλώσουμε με τους δικούς μας γι' αυτό.
προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το τριπλό βούτηγμα στο νερό σημαίνει την τριήμερη ταφή
Ένα άλλο σχετικό με τη Βάπτιση θέμα είναι η εκλογή του αναδόχου, του νονού. Ο ρόλος
και ανάσταση του Χριστού μας και δεν είναι απλά συμβολικές κινήσεις αυτές. Πραγματου στη Βάπτιση και κυρίως στη Βάπτιση νηπίου, είναι ουσιαστικός και οπωσδήποτε δεν
τικά από την ώρα τούτη ο βαπτιζόμενος είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όπως ο
περιορίζεται στο να αγοράσει κάποια δώρα στο παιδί κατά τις γιορτές. Ο νονός αναλαμΧριστός πέθανε και αναστήθηκε, έτσι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί
βάνει την υποχρέωση να κατηχήσει το παιδάκι, όταν αυτό αρχίσει να καταλαβαίνει, στη
μέσα στην Εκκλησία μας, αυτός που βαπτίζεται πεθαίνει ως άνθρωπος μακριά από τον
χριστιανική πίστη και ζωή. Ο νονός έδωσε εκ μέρους του νηπίου την υπόσχεση, ότι θα
Θεό και γεννιέται ως άνθρωπος ενωμένος με το Θεό.
αφήσει κάθε έργο του διαβόλου και θα ενωθεί με το Χριστό. Είναι λοιπόν προφανής η
Ακολουθεί η ευχή του Αγίου Μύρου. Ευχαριστούμε τον Παντοκράτορα Θεό, που θέλουποχρέωση που αναλαμβάνει απέναντί Του. Είναι επομένως αυτονόητο πως ο
ντας όλοι να σωθούμε μας γεμίζει με τα χαρίσματα του Αγ. Πνεύματος. Των χαρισμάάνθρωπος, που ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του μακριά από την Εκκλησία η δεν είναι
των αυτών ορατό σημείο και σφραγίδα επάνω μας είναι η χρίση με το Άγιο Μύρο. Αφού
Ορθόδοξος, δεν είναι δυνατόν να αναλάβει μπροστά στο Θεό μια τέτοια υποχρέωση,
χριστεί (αλειφθεί) σταυροειδώς με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος σε διάφορα σημεία του
επειδή εμείς θέλουμε το Μυστήριο της Βάπτισης να το χρησιμοποιήσουμε μόνο και μόνο
σώματος, είναι πια ένας καινούργιος Χριστιανός, μια ακέραιη, ολόλαμπρη εικόνα του
για να κάνουμε κάποια «κουμπαριά» της επιλογής μας. Ή προσπαθούμε να συμμετέΘεού και αυτή την ακεραιότητα ευχόμαστε να κρατήσει σε όλη τη ζωή του. Και σαν
χουμε συνειδητά ή ας μη συμμετέχουμε καθόλου. Αυτό, αν και φαίνεται σκληρό, είναι
σημάδια υλικά, χειροπιαστά μιας φωτεινής, αγίας ζωής έχουμε το ντύσιμο του νεοφώτικαλύτερο από το να χρησιμοποιούμε για κοσμικές ή άλλες επιδιώξεις μας τις ενέργειες
στου με λευκά ρούχα, μαζί με την ευχή να ζει «ντυμένος» τη δικαιοσύνη και το φως του
του Αγίου Πνεύματος.
Χριστού. Ακόμη την παράδοση του επιστηθίου σταυρού, που θα είναι πια το σύμβολο
Ας Ευλογήσει λοιπόν ο Θεός, αδελφοί μας, την προσπάθειά μας να νιώθουμε πραγματικαι το όπλο του, και της αναμμένης λαμπάδας που φανερώνει όλων μας και κυρίως του
κά την κάθε Βάπτιση την οποία παρακολουθούμε σαν μία ακόμη παρουσία και σωστική
Χριστού μας την προσδοκία να είναι φως στους γύρω του τού κάθε Χριστιανού η ζωή.
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και τότε και της δικής μας ΒάπτιΑκολουθεί η περιφορά του ιερέα και του νεοφώτιστου μαζί με τον ανάδοχο γύρω από
σης, που κάποτε έγινε, θα νιώθουμε πάντα μέσα μας τη χαρά και την χάρη.
την κολυμβήθρα. Είναι η περιφορά αυτή ένας πνευματικός «χορός», μια εκδήλωση
π. ΝΚ
χαράς και πανηγυρισμού για το ότι ένας ακόμη άνθρωπος δέχτηκε τη σωτηρία.

