
ΒΑΠΣΙΗ:

Σο «διαβατήριο» μυστήριο

στο «Μυστήριο» της Εκκλησίας



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και αφού βρϋφοσ και μητϋρα 
ςαραντύςουν, δηλαδό,

 η μεν μητϋρα ξαναεκκληςιαςτεύ
(=ξαναρχύςει να ςυμμετϋχει ςτη ςυνϊθροιςη τησ 
τοπικόσ ενορύασ και ςτα μυςτόρια που τελούνται 

εκεύ),

 το δε βρϋφοσ εκκληςιαςτεύ
(=ξεκινόςει την κατόχηςό του ςτα νοόματα και τη 

ζωό τησ Εκκληςύασ)…

 Σότε μπορεύ (και πρϋπει) να 
ξεκινόςει και η διαδικαςύα 
βαπτύςεωσ του μικρού…



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Διότι υ π ϊ ρ χ ε ι  η  π α ρ α ν ό η ς η  ότι το παιδύ πρϋπει 
να βαπτιςτεύ, όταν γύνει τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ, αφού, 
δ ή θ ε ν ...

1. Πρϋπει να μεγαλώςει και να ςτερεωθεύ το κορμύ του, για να 
μπορεύ να το πιϊςει ο παπϊσ και να το βϊλει ςτην κολυμπόθρα,

2. Πρϋπει να αποφευχθούν οι χειμερινού μόνεσ (ακόμη κι ο 

Οκτώβριοσ ςυγκαταλϋγεται ςε αυτούσ!), για να μην κρυώςει το παιδύ,

3. Πρϋπει οι γονεύσ να προετοιμαςτούν κατϊλληλα (πχ οικονομικϊ, 
για να βρεθούν οι κατϊλληλεσ μπουμπουνιϋρεσ, για τη δεξύωςη που θα ακολουθόςει, για να 

γύνει η μαμϊ και πϊλι «ςτυλϊκι», καθώσ η εγκυμοςύνη την πλαδϊρεψε κλπ, κλπ)

4. Πρϋπει ο νονόσ και η νονϊ να βρουν τα κατϊλληλα 
βαπτιςτικϊ, μαρτυρικϊ, τουαλϋτεσ και κοςτούμια…

5. Πρϋπει ϋτςι να γύνει, γιατύ ϋτςι ϋγινε και με εμϊσ, ό το λϋει η 
γιαγιϊ και να μην τησ χαλϊςουμε το χατόρι ό το εύπε κι ο παπϊσ 
(!!!) κλπ, κλπ, κλπ



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Σ ύ π ο τ ε , ωςτόςο, από ΟΛΑ αυτϊ 
δεν ιςχύει, διότι:

1. Και το παιδύ μπορεύ να πιαςτεύ 
από τον παπϊ, ϋςτω και δύο μηνών,

2. Και οι εκκληςύεσ διαθϋτουν καλό 
θϋρμανςη (ακόμη και τον Οκτώβριο, αν 

χρειαςτεύ!)

3. Και το θϋμα ΔΕΝ εύναι να κϊνουμε 
ϋνα happening ςτο οπούο να 
επιδειχθούμε με το να εύμαςτε (ό να 

δεύχνουμε) κομψού και λεφτϊδεσ

4. Και, το βαςικότερο,………………………
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Δεν μπορούμε και δεν πρϋπει να
ςτερούμε το παιδϊκι μασ, που τόςο
αγαπϊμε, από κϊτι που εμεύσ δεν
μπορούμε να τού δώςουμε.

 Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Α Υ Τ Ο ;;;

Η  Θ Ε Ι Α  Φ Α Ρ Η  που 
δύνεται μόνο μϋςα από τα 
ΜΤΣΗΡΙΑ τησ ΕΚΚΛΗΙΑ
μασ, και ςτα οπούα επιτρϋπεται 
να ςυμμετϋχουμε, μόνο όταν 
Β Α Π Σ Ι Ζ Ο Μ Α  Σ Ε !
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 υνεπώσ, η βϊπτιςη εύναι το 
«ειςαγωγικό» μυςτόριο ςτην Εκκληςύα, 
ςαν να λϋμε, το «δ ι α β α τ ή ρ ι ο » ό «η 
κϊρτα ειςόδου» ςε αυτόν.

 Ασ δούμε, λοιπόν, τι ςημαύνει βαπτύζομαι, 
δηλαδό, γύνομαι Ορθόδοξοσ Χριςτιανόσ…

 …Μϋςα από το κεύμενο τησ Ακολουθύασ 
τησ Βαπτύςεωσ, το οπούο όλοι το ακούμε, 
αλλϊ λ ύ γο το προςϋχουμε και 
λ ι γ ό τ ε ρ ο το καταλαβαύνουμε
ειδικότερα όταν ϋχουμε και το ϊγχοσ να 
εύμαςτε οι γονεύσ ό οι νονού …
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 ΠΡΩΣΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ:

 Ο Χριςτόσ, λύγο πριν αναληφθεύ ςτουσ 
ουρανούσ, εύπε ςτουσ μαθητϋσ του:

 «πηγαύνετε ςε όλα τα ϋθνη, και διδϊξτε 
τουσ να κϊνουν όλα όςα εύπα να κϊνετε 
και εςεύσ, και βαπτύςτε τουσ ςτο όνομα 
του Πατϋρα, του Υιού και του Αγύου 
Πνεύματοσ» (ςε ελεύθερη μετϊφραςη)

 υνεπώσ, η β ϊ π τ ι ς η και η 
π ρ ο ε τ ο ι μ α ς ύ α για αυτόν εύναι 
θεόςδοτεσ εντολϋσ ςτουσ αποςτόλουσ 
και τουσ ςυνεχιςτϋσ τουσ, μϋχρι και τον 
απλό παπϊ του 21ου αιώνα…
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και γιατύ όριςε ο Θεόσ να βαπτιζόμαςτε;

Θα ρωτόςει κϊποιοσ….

 Για να α ν α γε ν ν ι όμ ας τ ε
πνευματικϊ ςτο όνομα του Σριαδικού 
Θεού, ώςτε να μπορούμε ν α 
κοιν ων ο ύ μ ε μ α ζύ  Σο υ μϋςα από 
το Άγιο Ποτόριο τησ επύγειασ Θεύασ 
Λειτουργύασ, αλλϊ και αιωνύωσ ςτουσ 
ουρανούσ…

 …Διότι αν δεν καθαριςτούμε από ό,τι
μασ λερώνει (=λϊθη, πϊθη, αμαρτύεσ) πώσ 
εύναι δυνατόν να κοινωνούμε (=να 

γινόμαςτε μϋλοσ Του, κομμϊτι Του) με τον Άγιο 
Θεό;
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

υνεπώσ, η τριπλό κατϊδυςη του βαπτιζομϋνου 
μϋςα ςτο νερό τησ κολυμβόθρασ ςτο όνομα του 
Πατϋρα, του Τιού και του Αγύου Πνεύματοσ δεν 
εύναι ϋνασ ςυμβολιςμόσ αλλϊ ϋνα 
μ υ ς τ η ρ ι α κό ΓΕΓΟΝΟ.

Ο βαπτιζόμενοσ – φαινομενικϊ – παραμϋνει ύδιοσ, 
ωςτόςο – ςτην πραγματικότητα – πεθαύνει ςτην 
κολυμβόθρα και βγαύνει από αυτόν 
ξαναγεννημϋνοσ ωσ πλόρεσ μϋλοσ τησ 
Εκκληςύασ (= πλόρεσ κομμϊτι του Σώματοσ του 
Χριςτού)…

...Αφού, με το βϊπτιςμα, ςβόνονται ΟΛΕ οι 
ΑΜΑΡΣΙΕ του, κι ϋτςι, ψυχικϊ καθαρόσ, μπορεύ 
να κοινωνεύ από το Άγιο Ποτόριο,  ώ μ α  και 
Α ύ μ α Φ ρ ι ς τ ο ύ
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και, βεβαύωσ, θα αναρωτηθεύ κϊποιοσ, 
ένα βρέφοσ 2, 3, 6, 12 μηνών τι αμαρτίεσ 
έχει;

 Κ Α Μ Μ Ι Α ςυνειδητή αλλϊ την εξόσ 
Μ Ι Α που την κουβαλϊ κ ϊ θ ε  
ϊ ν θ ρ ω π ο σ  από τη ςτιγμό τησ 
ςύλληψόσ του:

 Σο ΠΡΟΠΑΣΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΣΗΜΑ, 
δηλαδό, την ΠΑΡΑΚΟΗ ςτο θϋλημα 
του Θεού και την ΑΜΕΣΑΝΟΗΙΑ
των προπατόρων όλων μασ, Αδϊμ και 
Εύασ, ςτο γνωςτό περιςτατικό ςτον 
Παρϊδειςο
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Άρα, πρϋπει το βρϋφοσ να απαλλαγεύ 
από αυτόν την αμαρτύα, ώςτε να:

1. Γύνει ΠΛΗΡΕ ΜΕΛΟ τησ 
Εκκληςύασ,

2. ΚΟΙΝΩΝΑΕΙ ώμα και Αύμα Χριςτού, 
όςο ςυχνότερα γύνεται,

3. ΤΜΜΕΣΕΦΕΙ ςτισ αγιαςτικϋσ
πρϊξεισ τησ Εκκληςύασ (ευχϋλαια, 

αγιαςμού, ακολουθύεσ),

4. ΤΜΜΕΣΕΦΕΙ γενικώσ ςτη ζωό τησ 
τοπικόσ του Εκκληςύασ (=Ενορύα)
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ
 Επειδό, όμωσ, η αμαρτύα (ϋςτω και μόνον 

η προπατορικό) «δουλεύει» μϋςα μασ 
αρνητικϊ και μασ φορτώνει – ακόμη και 
τα βρϋφη – με διαθϋςεισ για διϊπραξη κι 
ϊλλων αμαρτιών…

 …Πριν την ακολουθύα τησ Βαπτύςεωσ, ο 
ιερϋασ απευθύνεται ςε πρώτο πρόςωπο 
ςτον πονηρό Διϊβολο, ο οπούοσ 
προςπαθεύ να εκμεταλλευτεύ αυτόν την 
κατϊςταςη…

 …Και τον ΕΞΟΡΚΙΖΕΙ. Τι ςημαύνει αυτό;  
Επικαλεύται το όνομα του Αληθινού 
Θεού ωσ αςπύδα προςταςύασ, ώςτε ο 
Διϊβολοσ να απομακρυνθεύ από το 
παιδϊκι…
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Για αυτό κι ο ιερϋασ ςτην αρχό των εξορκιςμών 
φυςϊ τρεισ φορϋσ το πρόςωπο του βρϋφουσ, το 
ςταυρώνει ςτο μϋτωπο και την καρδιϊ, και βϊζει 
το χϋρι του ςτο κεφϊλι του παιδιού λϋγοντασ:

 Ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς
ἀληθείας, καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ
Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐπιτίθημι τὴν χεῖρά μου 
ἐπὶ τὸν δοῦλον σου τὸν καταξιωθέντα
καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ ὑπὸ τὴν
σκέπην τῶν πτερύγων σου διαφυλαχθῆναι

Ενώ πιο κϊτω προςθϋτει:

 Ἐξέλασον ἀπ’ αὐτοῦ πᾶν πονηρὸν καὶ
ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον καὶ
ἐμφωλεῦον αὐτοῦ τῇ καρδίᾳ,

δηλαδό, βγϊλε από την καρδιϊ του παιδιού κϊθε 
πονηρό πνεύμα που φωλιϊζει κρυφϊ μϋςα τησ.
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και ςυνεχύζει - παρακαλώντασ τον Θεό 
για το παιδϊκι – να: 

1. Σο γεμύςει με πύςτη, ελπύδα και αγϊπη, 
για να Σον γνωρύςει ωσ τον Μ Ο Ν Ο  
Α Λ Η Θ Ι Ν Ο  Θ ΕΟ,

2. Σο αξιώςει να τηρόςει τισ εντολϋσ Σου, 
για να κερδύςει την αιώνια Ζωό,

3. Σο εγγρϊψει ςτα «κατϊςτιχα» τησ 
Ουρϊνιασ Πολιτεύασ Σου,

4. Σου ειςακούει τισ προςευχϋσ και να του 
ικανοποιεύ τα αιτόματϊ του,

5. Σο γεμύζει με θεώκό χαρϊ με ό,τι κι αν 
καταπιαςτεύ ςτην επύγεια ζωό του.
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 τη ςυνϋχεια, ο ιερϋασ απευθύνει δύο 
εξορκιςμούσ ςτο διϊβολο, και μύα 
παρακλητικό ευχό ςτον Θεό λϋγοντασ, 
μεταξύ ϊλλων, τα εξόσ:

 Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεὸς τοῦ
Ἰσραήλ,…ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλον σου, 
ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον, καὶ ἀπέλασον
ἀπ’ αὐτοῦ πάντα τὰ ἐνεργήματα τοῦ
Διαβόλου. Ἐπιτίμησον τοῖς ἀκαθάρτοις
πνεύμασι, καὶ δίωξον αὐτά, καὶ
καθάρισον τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου, και 
… σύντριψον τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς
πόδας αὐτοῦ ἐν τάχει, καὶ δὸς αὐτῷ
νίκας κατ’ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαθάρτων
αὐτοῦ πνευμάτων
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και αφού γύνει μϋςω των εξορκιςμών η τϋλεια εκδύωξη των πονηρών 
πνευμϊτων (που κϊποτε-κϊποτε καταςκηνώνουν για τα καλϊ ςτην καρδιϊ του καθενόσ μασ),

 ο ιερϋασ διαβϊζει ευχό με την οπούα «ζευγαρώνει» τη ζωό του παιδιού με 
Άγγελο Θεού λϋγοντασ: «Σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ Ἄγγελον φωτεινόν»,

 ο οπούοσ θα τού παραςτϋκεται ςτον πνευματικό αγώνα τησ ζωόσ του, ώςτε:

1. να εκδιώκει τα πονηρϊ πνεύματα που πϊντα θα το «πολιορκούν» (όπωσ και 
κϊθε ϊνθρωπο), για να του «κλϋψουν» την ψυχό, και 

2. να το βοηθϊ να κρατϊ την ψυχό του καθαρό, και,

3. να τηρεύ τισ εντολϋσ του Θεού, ώςτε τελικϊ,

 να αξιωθεύ να γύνει πολύτησ τησ Ουρϊνιασ Βαςιλεύασ του Θεού
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Κι αφού ολοκληρωθούν εξορκιςμού και ευχϋσ, ο ιερϋασ 
ρωτϊ τον ανϊδοχο, ο οπούοσ απαντϊ αντύ του παιδιού, 
ε ϊ ν :

1 . Αποτϊςςεται , δηλαδό, αποκηρύςςει το Διϊβολο, τα 
ϋργα του και τη λατρεύα του, λόγω (λϋγοντασ: «αποτϊςςομαι» 

και «απεταξϊμην») και έργω (φυςώντασ τον και φτύνοντϊσ τον)

2 . υντϊςςεται με τον Αληθινό Θεό (λϋγοντασ «ςυντϊςςομαι» 

και «ςυνεταξϊμην»),

3 . Πις τεύει και πώσ ςε Αυτόν (απαγγϋλλοντασ το Σύμβολο τησ 

Πύςτεωσ)…

 … Και τϋλοσ, καλώντασ τον, να προςκυνόςει τον 
ομοούςιο και αχώριςτο Σριαδικό Θεό
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Και αφού ολοκληρωθούν:

1. οι εξορκιςμού,
2. οι ευχϋσ,
3. ο  αποχωριςμόσ από το Διϊβολο,
4. η ςύνταξη με τον Σριαδικό Θεό, και,
5. η ομολογύα πύςτεωσ ςε Αυτόν,

 Ο ιερϋασ ευλογεύ, δηλαδό ευχαριςτεύ, τον Θεό 
για την απόφαςη του ανθρώπου να βαπτιςθεύ, για να φωτύςει 

την ψυχό του, δεόμενοσ, επιπλϋον, ο Θεόσ να:

1. Σου αποβϊλει την παλαιότητα τησ αμαρτύασ (για αυτό και το 

παιδϊκι, ςυμβολικϊ, εκεύνη την ώρα ξεντύνεται),
2. Σον ανακαινύςει πνευματικϊ με προοπτικό αιωνιότητασ,
3. Σον γεμύςει με τα χαρύςματα του Αγύου Πνεύματοσ, ώςτε 

να ενώνεται πνευματικϊ μϋςω του Αγύου Ποτηρύου, με τον 
Θεϊνθρωπο Χριςτό, ώςτε,

 να μην υποτϊςςεται ςε αυτϊ που επιθυμεύ το θνητό ςώμα,
 αλλϊ να κϊνει όςα χρειϊζονται, για να γύνει πολύτησ τησ 

Ουρϊνιασ Βαςιλεύασ του Θεού



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Κι εδώ τελειώνει το προετοιμαςτικό (=κατηχητικό-

καθαρτικό) μϋροσ τησ βαπτύςεωσ,

 Και ακολουθεύ, το κυρύωσ μϋροσ, το ύδιο το 
Μυςτόριο τησ Βαπτύςεωσ,

 Σο οπούο, όπωσ κϊθε Μυςτόριο, ξεκινϊ με την 
ευλογύα από τον ιερϋα τησ Βαςιλείασ του 
Πατρόσ, και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματοσ, με ϊλλα λόγια την ϋκφραςη …,

1. τησ ομολογύασ τησ πύςτησ μασ,

2. τησ ευχαριςτιακόσ μασ διϊθεςησ προσ τον 
Θεό, και,

3. τησ πεπούθηςόσ μασ ςτην ουρϊνια προοπτικό 
τησ αιώνιασ ενώςεωσ όλων μασ μαζύ Σου



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

τη ςυνϋχεια, ο ιερϋασ, όρθιοσ μπροσ ςτην 
κολυμβόθρα, απευθύνει δεόςεισ ςτο Θεό, ώςτε:

Να αγιαςθεύ το νερό που βρύςκεται μϋςα τησ με 
την καθαρτικό ενϋργεια Σου, και το παιδϊκι που 
θα βαπτιςθεύ μϋςα ςτο αγιαςμϋνο αυτό νερό:

1. Να ξεκινόςει τον αγώνα τησ ςωτηρύασ τησ ψυχόσ του,

2. Να γύνει ϊξιοσ κληρονόμοσ τησ αιώνιασ Βαςιλεύασ του 
Θεού και των αγαθών τησ,

3. Να «πεθϊνει» (όπωσ κι ο Χριςτόσ ωσ ϊνθρωποσ πϊνω ςτον 

ταυρό), και να «ξαναγεννηθεύ» (όπωσ αναςτόθηκε κι ο 

Χριςτόσ τρεισ μϋρεσ μετϊ τον ενταφιαςμό Σου) απαλλαγμϋνο 
από το προπατορικό αμϊρτημα,

4. Να φυλϊξει το ϋνδυμα τησ βϊπτιςόσ του, ϊςπιλο και 
αμόλυντο



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Ύςτερα, ο ιερϋασ διαβϊζει μύα εκτενό ευχό, η 
οπούα αρχύζει με την ευλογύα του Θεού και τησ 
μεγαλωςύνησ Σου, και ςτην οπούα γύνεται 
αναφορϊ:

1. τα τϋςςερα ςτοιχεύα τησ κτύςεωσ (γη, νερό, 
φωτιϊ, αϋρασ), ωσ ςυςτατικϊ τησ 
ανθρώπινησ φύςησ αλλϊ και δημιουργόματα 
του ύδιου του ακατϊληπτου και απρόςιτου 
Θεού, ο Οπούοσ,…

2. …Δεν θεώρηςε μειωτικό να τα «ενδυθεύ» και 
να γύνει ϊνθρωποσ για τη ςωτηρύα του 
«βαςιλεύου πλϊςμϊτοσ» Σου (=του ανθρώπου),

3. Διότι δεν ϊντεχε να βλϋπει το αγαπημϋνο Σου 
πλϊςμα να τυραννιϋται από το Διϊβολο και 
να ϋχει γύνει δούλοσ του μϋςω τησ αμαρτύασ 
και τησ φθορϊσ
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Για αυτό (ςυνεχύζει η ευχό), βαπτύςτηκε και ςτον Ιορδϊνη από 
τον Ιωϊννη (ςε ό,τι γιορτϊζουμε ωσ Θεοφϊνεια ςτισ 6 
Ιανουαρύου) και:

1. Αγύαςε τα ύδατα με την επιφούτηςη του Αγύου 
Πνεύματοσ, και,

2. υνϋτριψε τουσ δαύμονεσ που φώλιαζαν εκεύ.
υνεπώσ, και εμεύσ δεόμαςτε, ό,τι ϋκανε ςτον Ιορδϊνη, να το 

κϊνει και ςτο νερό τησ κολυμβόθρασ, ςτην οπούα θα 
βαπτιςθεύ το παιδϊκι, ώςτε το νερό τησ να γύνει:

1. πηγή ἀφθαρσίας,

2. δῶρον ἁγιασμοῦ,

3. λυτήριον ἁμαρτημάτων,

4. ἀλεξιτήριον νοσημάτων, (=να διώχνει τις ασθένειες)

5. ὀλέθριον καί ἀπρόσιτον δαίμοσιν, (=να κατατροπώσει 
τους δαίμονες που τριγυρίζουν το παιδάκι) και

6. πεπληρωμένον ἀγγελικῆς ἰσχύος (=να γεμίσει με 
αγγελική δύναμη)



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ
Κατόπιν, ο ιερϋασ φυςϊ ςταυροειδώσ το νερό τησ κολυμβόθρασ και το 

ςταυρώνει με το χϋρι του τρεισ φορϋσ, ώςτε να:

 υντριβούν «ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ
πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις»,

Και ςυνεχύζει την ευχό ςτο ύδιο ύφοσ, επευχόμενοσ για το παιδϊκι να 
γύνει:

1. «σύμφυτος τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου» του Χριςτού μϋςω του 
Βαπτύςματοσ (=να «πεθϊνει», όπωσ πϋθανε κι ο Χριςτόσ ωσ 
ϊνθρωποσ πϊνω ςτον Σταυρό),

2. «κοινωνὸς τῆς ἀναστάσεως» του Χριςτού (=να «ξαναγεννηθεύ», 
όπωσ αναςτόθηκε κι ο Χριςτόσ τρεισ μϋρεσ μετϊ τον ενταφιαςμό Του, 
απαλλαγμϋνο από το προπατορικό αμϊρτημα)

3. να διατηρόςει , και μετϊ τη Βϊπτιςη, «τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος», και,

4. να αυξόςει «τὴν παρακαταθήκην (=δωρεϊ) τῆς χάριτος», ώςτε,

 να λϊβει «τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως» (=να ακούςει τη φωνό 

εκεύνη που θα του λϋει «ϋλα κι εςύ ςτη χαρϊ του Κυρύου ςου»), και,

 να «συγκαταριθμηθῇ τοῖς πρωτοτόκοις, τοῖς ἀπογεγραμμένοις
ἐν οὐρανῷ, ἐν σοὶ τῷ Θεῷ καὶ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ»
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Μετϊ, ο ιερϋασ ευλογεύ το δοχεύο με το λϊδι το οπούο κρατϊ ο 
ανϊδοχοσ με τα δυο του χϋρια,

 Κϊνοντασ αναφορϊ ςτο περιςτατικό του φύλλου τησ ελιϊσ 
(από την οπούα παρϊγεται το λϊδι),

 Υύλλο ελιϊσ που το ϋφερε ςτην Κιβωτό το περιςτϋρι που ο Νώε 
απόλυςε, για να δει αν τα νερϊ του Κατακλυςμού εύχαν 
υποχωρόςει,

 Και το οπούο ςυμβόλιςε την ςυμφιλύωςη Θεού και ανθρώπων 
μετϊ τον καταςτρεπτικό Κατακλυςμό.
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Θϋλει, λοιπόν, η ευχό με τον τρόπο 
αυτό να αναδεύξει ότι το 
ευλογούμενο λϊδι (με το οπούο θα αλειφτεύ 

το παιδϊκι) θα το ςυμφιλιώςει με τον 
Θεό και Κτύςτη του, αλλϊ, και,

Θα του δώςει τη δυνατότητα να 
ξεφεύγει από τισ λαβϋσ του 
Διαβόλου (όπωσ ϋκαναν κι οι αρχαύοι 

παλαιςτϋσ, για να ξεφεύγουν από τισ λαβϋσ των 

αντιπϊλων τουσ αλειβόμενοι με λϊδι)
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

Κατόπιν, ο ιερϋασ
 χύνει ςταυροειδώσ τρεισ φόρεσ λϊδι ςτην 

κολυμβόθρα λϋγοντασ «Πρόςχωμεν!» (=να προςϋξουμε, 

διότι τώρα θα ςυντελεςθεύ το μυςτόριο τησ πνευματικόσ 

αναγεννόςεωσ του παιδιού),
 Ρύχνει λϊδι ςτισ χούφτεσ του αναδόχου, και, ύςτερα, 

με τα τρύα πρώτα δϊχτυλα του δεξιού χεριού (=με αυτϊ 

που κϊνουμε το ςταυρό μασ),
 Χρύει το παιδϊκι με το ευλογημϋνο λϊδι ςτο μϋτωπο, 

την καρδιϊ, τουσ κροτϊφουσ, τα μϊτια, τη μύτη, τα 
αφτιϊ, το ςτόμα, τα χϋρια, τα πόδια και την πλϊτη, 
λϋγοντασ ςχετικϊ αγιογραφικϊ αποςπϊςματα,

 Ώςτε το παιδϊκι να ςφραγιςθεύ με τη χϊρη του Θεού, 
και να αποκρούει τισ «λαβϋσ» του Διαβόλου, όταν 
αυτόσ θα προςπαθεύ μϋςω των αιςθόςεων να του 
«κλϋψει» την ψυχό.
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Μετϊ, ο ανϊδοχοσ αλεύβει καλϊ το παιδϊκι, 
που το κρατϊ πλϋον ο ιερϋασ, ςε ΟΛΟ του 
το ΩΜΑ, ε κ τ ό σ  α π ό τα  μ ϊ τ ι α ,

 τη ςυνϋχεια, ο ιερϋασ, κρατϊ από τισ 
μαςχϊλεσ το παιδύ, ώςτε να ςχηματύζει με 
τα ανοιχτϊ του χϋρια (το παιδύ) ταυρό, το 
βυθύζει ςτην κολυμβόθρα και το αναδύει 
από αυτόν τρεισ φορϋσ, λϋγοντασ:

 Βαπτίζεται ὁ δοῦλος (ή η δούλη) τοῦ
Θεού….εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, 
Ἀμήν· καὶ τοῦ Υἱοῦ, Ἀμήν· καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 τη ςυνϋχεια, ο ιερϋασ, τοποθετεύ το παιδύ ανϊςκελα ςτο ςεντόνι-
πετςϋτα, που κρατϊ ςτα απλωμϋνα του χϋρια ο ανϊδοχοσ, 
ψϊλλοντασ «Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν
ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι» (=μακαρύζει δηλαδό τον Θεό για την 

ϊφεςη των αμαρτιών που χϊριςε ςτο παιδϊκι μϋςω του βαπτύςματοσ),

 Σο χρύει με το Άγιο Μύρο ςτο μϋτωπο, την καρδιϊ, τα μϊτια, τη 
μύτη, τα αφτιϊ, το ςτόμα, τα χϋρια, τα πόδια και την πλϊτη, 
λϋγοντασ «Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν.», ώςτε 
ςφραγιςμϋνο το παιδϊκι με τη Χϊρη του Αγύου Πνεύματοσ να 
προφυλϊςςεται από τισ «τεχνϊςματα» του Διαβόλου, όταν αυτόσ 
θα προςπαθεύ μϋςω των αιςθόςεων να «κλϋψει» πονηρϊ την ψυχό 
του,

 Σου κόβει λύγεσ τρύχεσ από τα μαλλιϊ ωσ ϋνδειξη αφοςιώςεώσ του 
ςτον Θεό, και,

 Ευλογεύ τα εςώρουχα, με τα οπούα θα ντυθεύ κατϊςαρκα καθώσ 
και το ςχετικό ςκουφϊκι, ωσ ςύμβολο ϋνδυςησ τησ ύπαρξόσ του 
με την χϊρη του Θεού



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Κατόπιν, η μητϋρα παύρνει το παιδύ για να το ντύςει, κι ο 
ιερϋασ και ο ανϊδοχοσ πλϋνουν τα χϋριϊ τουσ μϋςα ςτην 
κολυμβόθρα, ώςτε ούτε ευλογημϋνο λϊδι ούτε ϊγιο 
Μύρο με τα οπούα ϋχουν κι αυτού αλεύψει τα χϋριϊ τουσ, 
να κολλόςουν κϊπου που δεν πρϋπει.

 Μετϊ, ο ιερϋασ διαβϊζει μυςτικώσ τισ τρεισ ευχϋσ τησ 
«απολούςεωσ», οι οπούεσ παλαιϊ διαβϊζονταν όταν ο 
νεοφώτιςτοσ λουζόταν για πρώτη φορϊ οκτώ ημϋρεσ 
μετϊ τη βϊπτιςό του, και ςτισ οπούεσ τονιζόταν (και 
ςυνεχύζεται να τονύζεται) η υποχρϋωςό του να τηρεύ, με τη 
Χϊρη του Θεού,

1. «τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔνδυμα, ὃ περιεβάλετο, 
ἀρρύπωτον καὶ ἀμόλυντον» (=να διαφυλϊςςει την 
καθαρότητα τησ ψυχόσ του που ξεπλύθηκε μϋςω του 

βαπτύςματοσ από ΚΑΘΕ αμαρτύα), και

2. «ἄθραυστον τὴν πνευματικὴν σφραγῖδα» (=να 

διατηρεύ αδιατϊρακτη και πϊντα νωπό τη ςφραγύδα τησ 

χϊριτοσ που πόρε μϋςω του αγύου Μύρου)
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Διότι ό,τι πόρε ο νεοφώτιςτοσ μϋςω του 
βαπτύςματοσ και του αγύου Μύρου ωσ: α) ϊφεςη 
αμαρτιών, β) Χϊρη, και γ) ευλογύα, λειτουργεύ ωσ 
«αρραβώνασ», δηλαδό, ωσ υπόςχεςη του Θεού για τα 
πλουςιότερα αγαθϊ, με τα οπούα θα αμειφθεύ ςτην 
Ουρϊνια Βαςιλεύα Σου ε φ ό ς ο ν τ η ρ ό ς ε ι  τ ι σ  
ε ν τ ολ ϋ σ  Σο υ .

 Δύνει ο Θεόσ; Δύνει κι ο ϊνθρωποσ. Τι και γιατί;

 Για να θυμϊται ο νεοφώτιςτοσ την εν Χριςτώ 
αναγϋννηςό του και την υπόςχεςη ςύνταξόσ του με 
Αυτόν («ςυνεταξϊμην»), κόβονται λύγεσ τρίχεσ από τα 
μαλλιά του,

 Ώςτε, όπωσ λϋει και η ςχετικό ευχό, να θυμϊται πωσ 
πρϋπει «πάντα μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ σου καὶ τὰ
εὐάρεστά σοι πράττειν», δηλαδό, ότι χωρίσ τη 
μελέτη και την εφαρμογή των εντολών του Θεού, ο 
μεταξύ τουσ «αρραβώνασ» θα διαλυθεί με δική του 
υπαιτιότητα
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 τη ςυνϋχεια ο ιερϋασ διαβϊζει ευχό με 
την οπούα χορηγεύ  τη χϊρη του 
Αγύου Πνεύματοσ ςτο παιδϊκι, 
βϊζοντασ, ταυτόχρονα το δεξύ του χϋρι 
ςτο κεφαλϊκι του (το ύδιο χϋρι μϋςω του οπούου 

περνϊ η χϊρη του Αγύου Πνεύματοσ, για να επιτελεςθούν 

όλα τα Μυςτόρια τησ Εκκληςύασ μασ…)

 Εύναι η λεγόμενη «επύθεςισ των 
χειρών », μϋςω τησ οπούασ χορηγεύτο 
ςτουσ νεοφώτιςτουσ των πρώτων 
χριςτιανικών χρόνων το Άγιο Πνεύμα 
μετϊ τη βϊπτιςό τουσ, αλλϊ και ςε 
εμϊσ
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ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 τη ςυνϋχεια, ο ιερϋασ ευλογεύ ςτο Ευαγγϋλιο 
τον ςταυρό του νεοφωτύςτου, ο ανϊδοχοσ τον 
περνϊ ςτο λαιμό του βαφτιςτικού του, τον 
παύρνει αγκαλιϊ και κρατϊ και τη λαμπϊδα,

 Και, ακολούθωσ ο ιερϋασ τούσ θυμιϊζει και 
τουσ δύο κϊνοντασ τρεισ φορϋσ το γύρο τησ 
κολυμβόθρασ, ϋχοντϊσ τουσ πϊντα απϋναντύ 
του, ενώ ψϊλλει…

 …Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν
ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούΐα…

 …Σονύζοντασ, δηλαδό, την ουςύα του 
επιτελεςθϋντοσ μυςτηρύου, την ϋνδυςη του 
νεοφωτύςτου με τον Χριςτό, όχι ςυμβολικϊ, 
αλλϊ πραγματικϊ



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Σϋλοσ, διαβϊζονται το αποςτολικό και το ευαγγελικό 
ανϊγνωςμα τα οπούα ςυγκεφαλαιώνουν την ουςύα του 
Μυςτηρύου. Σα παραθϋτουμε αυτούςια, γιατύ δεν υπϊρχει 
κϊτι που περιττεύει ςε αυτϊ, τονύζοντασ κϊποια ςημεύα, που 
ϋχουν όδη παρουςιαςθεύ και αναλυθεύ.

 Σο αποςτολικό αναφϋρει: «ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, 
εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν οὖν
αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα, ὥσπερ
ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω
καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. Εἰ γὰρ σύμφυτοι 
γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀναστάσεως ἐσόμεθα, τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν
ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς
ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς, τῇ ἁμαρτίᾳ. Ὁ γὰρ
ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Εἰ δὲ ἀπεθάνομεν
σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι
Χριστός, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρών, οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος 
αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. Ὃ γὰρ ἀπέθανε τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀπέθανεν
ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε
ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἲναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.»



ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΟΓΑΙΑ & ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΗ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ

 Ενώ το Ευαγγελικό αναφϋρει:

 «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα Μαθηταὶ
ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὅρος, 
οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἰδόντες
αὐτόν, προσεκύνησαν αὐτῷ· οἱ δὲ ἐδίστασαν. 
Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, 
λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ
καὶ ἐπὶ γῆς. Πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ἡμῖν καὶ ἰδού, 
ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας, ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.»



Ν α  σ α ς  ζ ή σ ε ι  κ α ι  ν α … μ α ς ζ ή σ ε ι .

Μ ε  τ ο  κ α λ ό  η  β ά π τ ι σ η ,  α λ λ ά  ν α  θ υ μ ά σ τ ε  ε π ί σ η ς  ό τ ι :

1. Δεν βαπτύζουμε το παιδϊκι, για να του δώςουμε το όνομα αλλϊ για να γύνει 
πλόρεσ μϋλοσ τησ Εκκληςύασ, όπωσ κι εμεύσ,

2. Δεν του κϊνουμε «μπανϊκι» αλλϊ το «ςυνενταφιϊζουμε» με τον Ιηςού Χριςτό, 
για να ςυναναςτηθεύ και να ςυνδοξαςτεύ μαζύ Σου,

3. Για να ςυνεχύςει να παύρνει τη χϊρη του Θεού, ώςτε να ςώςει την ψυχό του και 
ο «αρραβώνασ» του με τον Θεό να γύνει αιώνιοσ «γϊμοσ», πρϋπει να ςυμμετϋχει 
ςτα Μυςτόρια τησ Εκκληςύασ μασ, δηλαδό ςτην Θεύα Λειτουργύα τουλϊχιςτον 
Μ Ι Α  Υ Ο ΡΑ  την Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α , και, όταν γύνει οκτώ ετών και εξόσ, και 
ςτη Θεύα Εξομολόγηςη,

4. Ο βαπτιςτικόσ ςταυρόσ του παιδιού, ειδικϊ των κοριτςιών, να εύναι ορθόδοξοσ 
ςταυρόσ κι όχι κϊτι που να μοιϊζει με ςταυρόσ (πχ τριφύλλι, ςταυροειδϋσ 
μονόγραμμα), επειδό το πλαςϊρει ο κοςμηματοπώλησ ό το υπαγορεύει η 
«μόδα»,

5. Σα μαρτυρικϊ του παιδιού, τα οπούα τα μοιρϊζουμε ΜΕΣΑ την τριπλό 
κατϊδυςό του ςτην κολυμβόθρα κι όχι από την αρχό τησ ακολουθύασ, να μην 
ϋχουν επϊνω τουσ «μϊτια» ό ϊλλα ϊςχετα με το μυςτόριο ςύμβολα.

Ν Α  Ε Ι Ν Α Ι  Α Π Λ Α   ΣΑΤ Ρ Ο ΤΔ Α Κ Ι Α !



Η χϊρισ του Θεού να ςκεπϊζει εςϊσ
και το παιδϊκι ςασ

Με αγϊπη Χριςτού
οι Ιερεύσ του Αγύου Νικολϊου Μαρκοπούλου


