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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  59η 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 

 

Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων. 

 

Τέκνα μου ἀγαπητὰ,  

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ στοργὴ ἐπικοινωνῶ μαζί σας, 

προκειμένου νὰ θέσω στὴν ἀγάπη σας ἕνα προβληματισμὸ 

μου, ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἱερὴ ὑπόθεση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου 

καὶ νὰ ζητήσω τὴν ἀνταπόκρισή σας καὶ τὴν ὑπακοὴ σας. 

Παρακολουθῶ, τώρα τελευταῖα, ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ, νὰ 

τελοῦνται στὶς Ἐκκλησίες μας, ταυτόχρονα, δύο μυστήρια, τοῦ 

γάμου στὴν ἀρχὴ καὶ τῆς βαπτίσεως τοῦ πρώτου τέκνου τῶν 

νεονύμφων, στὴ συνέχεια. 

Πρόκειται γιὰ παιδιὰ μας, ποὺ ἐπιλέγουν, κυρίως γιὰ 

οἰκονομικοὺς λόγους, καθώς ἰσχυρίζονται, αὐτὴ τὴν τακτικὴ 

καὶ πρακτικὴ, τὴν ὁποία ἡ μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλησία, μὲ τὴν 

θεραπευτικὴ ἀγαπητικὴ μέθοδο τῆς οἰκονομίας, τακτοποιεῖ, 
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ἀλλά, δυστυχῶς, φαίνεται ὅτι χάνεται τὸ μέτρο καὶ τείνει πλέον 

νὰ γίνει συνήθεια καὶ συρμὸς. 

Δὲν προτίθεμαι νὰ ἀπαγγείλω κατηγορία σὲ βάρος τῶν 

παιδιῶν μου, τὰ ὁποῖα, ἔστω κι’ ἔτσι, τακτοποιοῦν  τὴν σοβαρὴ 

ἐκκρεμότητά τους καὶ σὲ κάποια στιγμὴ, ἀφοῦ προηγουμένως 

ἔχουν τελέσει πολιτικὸ γάμο, ζητοῦν τὴν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ 

γαμικοῦ μυστηρίου, προκειμένου νὰ εὐλογηθεῖ ἡ ἕνωσή τους 

καὶ νὰ βαπτίσουν καὶ τὸ παιδάκι τους, ποὺ, ἐν τῷ μεταξύ, 

ἀπέκτησαν καὶ φυσικὰ εἶναι ἀξιέπαινοι ποὺ τὸ κράτησαν καὶ 

δὲν προέβησαν στὸ ἔγκλημα τῆς ἐκτρώσεως, στὸ ὁποῖο, 

δυστυχῶς, ἡ πατρίδα μας διαπρέπει παγκοσμίως. 

Ὅμως ἡ ἐξαίρεση δὲν μπορεῖ νὰ γίνει κανόνας. 

Στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σωστὰ προβλέπεται οἱ ὑποψήφιοι 

πρὸς γάμου κοινωνίαν νὰ τελοῦν τὸ γάμο τους καὶ, ἀφοῦ 

εὐλογηθεῖ ἡ ἅρμοσή τους καὶ ἡ ψυχοσωματική τους ἕνωση, νὰ 

ἀποκτοῦν τὰ τέκνα τους, ποὺ εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ καρπός 

τῆς ἀγάπης τους.  

Γιατί, λοιπόν, νὰ μὴν ἀκολουθηθεῖ αὐτή ἡ θεάρεστη ὁδός; 

Γιὰ τὰ ἔξοδα; 

Μὰ αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου δὲν ἀπαιτεῖ 

ἔξοδα! Μὴν ἐθελοτυφλοῦμε! Μὴν ὑποκρινόμεθα! Καὶ τὸ 

κυριότερο, μὴν παίζουμε μὲ τὸ Θεὸ, προφασιζόμενοι 

προφάσεις. Τὰ ἔξοδα προκύπτουν ἀπ’ ὅλα, ὅσα ἡ αὐτάρεσκη 

διάθεσή μας γιὰ ἐπίδειξη καὶ πρόκληση ἐντυπώσεων, ἡ 

καταναλωτική μανία μας καὶ ἡ ἐμπορική κερδοσκοπία τῶν 

κατὰ κλάδον ἁρμοδίων ἐφευρίσκουν καὶ τὰ ὁποῖα, τελικὰ, εἶναι 

καὶ εἰς βάρος τῆς ἱεροπρεπείας τοῦ μυστηρίου, ποὺ ἀπαιτεῖ 

συνειδητὴ συμμετοχὴ καὶ ὄχι ἁπλὴ σωματικὴ παρουσία, θέλει 

σεμνότητα καὶ εὐσέβεια καὶ ὄχι ἀνόητες πολυτέλειες καὶ 

θορύβους κοσμικοὺς. Εἶναι ἐπαίσχυντο καὶ ἄδικο νὰ ἀφήνουμε, 

ἐμεῖς οἱ Κληρικοὶ μὲ τὴν σιωπὴ καὶ τὴν βλαβερὴ ἀνοχὴ μας καὶ 

σεῖς οἱ λαϊκοὶ μὲ τὴν τακτικὴ σας, νὰ πλανᾶται ἡ ἐντύπωση ὅτι 

τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας κοστίζουν καὶ μάλιστα ἀκριβὰ. 

Θεός φυλάξοι! Δηλαδή εἶναι σὰν νὰ διατεινόμαστε ὅτι ὅποιος 

δὲν ἔχει χρήματα, δὲν μπορεῖ νὰ παντρευτεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ 
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βαπτίσει τὸ παιδί του. Ντροπὴ μας. Πρέπει, νομίζω, νὰ 

σοβαρευτοῦμε καὶ νὰ συνέλθουμε. 

Νὰ, λοιπὸν, ἡ εὐλογημένη εὐκαιρία! 

Τελέσετε τὸ Μυστήριό σας ἤ τὰ μυστήρια τῶν παιδιῶν 

σας ὅσο πιὸ ἁπλᾶ καὶ λιτὰ μπορεῖτε. Πᾶτε, ἐπιτέλους, κόντρα 

στὸ κατεστημένο! Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἑλκύσουμε τὴ χάρη 

τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ προκαλέσουμε ἐντυπώσεις. Αὐτὲς, ὅπως 

εἶναι γνωστό, ὁ χρόνος σύντομα τὶς ἐξαφανίζει. 

Καὶ βέβαια αὐτὸ, καθόλου δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ 

προσκαλέσετε συγγενεῖς, φίλους καὶ λοιποὺς γνωστοὺς στὴ 

χαρὰ σας. Τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἰδιωτικὲς 

ὑποθέσεις. Μᾶς ἀφοροῦν ὅλους. Ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε 

παρόντες καὶ μάλιστα προσευχόμενοι στοὺς σημαντικοὺς 

αὐτοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς τῶν συνανθρώπων μας καὶ νὰ 

χαιρόμαστε μαζί τους. Κι’ ἀς περιορίσουμε ὅλοι, ὄντας καὶ σὲ 

κρίση οἰκονομικὴ, καὶ τὶς ὑπερφίαλες ὑποχρεώσεις μας καὶ τὶς 

ἐγωιστικὲς ἀπαιτήσεις μας. 

Ἀκούσατε, παρακαλῶ πολὺ, τὴ φωνὴ τῆς παρακλήσεως 

τοῦ Ἐπισκόπου σας καὶ δὲν θὰ μετανοιώσετε. Ἡ ἐμπειρία ποὺ 

θὰ ἔχετε θὰ εἶναι ὠφελιμότατη. 

Ὑπάρχει βέβαια καὶ ἕνα ἄλλο πρακτικῆς φύσεως, ἀλλά 

μεγάλης σπουδαιότητος ζήτημα, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ 

ὁμόχρονη τέλεση γάμου καὶ βαπτίσεως. 

Τὸ ἐκκλησίασμα, οἱ προσκεκλημένοι σας νοιώθουν διπλὰ 

νὰ ταλαιπωροῦνται, μὰ καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι κουράζεσθε καὶ 

ἀδημονεῖτε. Δὲν εἶναι ψέμμα ὅτι μετὰ δυσκολίας καταφέρνουμε 

νὰ διατηρήσουμε τὴν ἡσυχία ὅσην ὥρα ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν 

τέλεση τοῦ ἑνός μυστηρίου. Πῶς, λοιπόν, θὰ ἀντέξετε τὴν 

τέλεση δύο συνεχόμενων καὶ διαδοχικῶν μυστηρίων; 

Τὸ ἕνα, ὁπωσδήποτε, θὰ ἀδικηθεῖ. Ἄλλοι δὲν συμμετέχουν 

στὸ πρῶτο, γιατί σκέπτωνται ἀγχωμένοι πότε θὰ τελειώσει τὸ 

δεύτερο κι’ ἄλλοι προσέχουν στὸ πρῶτο, ἀλλά ἀναχωροῦν ἤ 

συζητοῦν, κατὰ τὴν διάρκεια τελέσεως τοῦ δευτέρου, τοῦ 

βαπτίσματος δηλαδή, γιατί εἶναι ἤδη κουρασμένοι. 
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Ὡστόσο, τὸ βάπτισμα δὲν εἶναι ὑποδεέστερο μυστήριο. 

Ἀντιθέτως, εἶναι ἡ θύρα εἰσόδου μας στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ 

Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται, συνεπῶς, νὰ τὸ 

ὑποτιμοῦμε καὶ νὰ τὸ παραθεωροῦμε.  

Οὔτε εἶναι καὶ εὐπρεπὲς νὰ γίνωνται καὶ μεταφορὲς καὶ 

τακτοποιήσεις τῶν ἀπαραιτήτων ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν γιὰ 

τὸ κάθε μυστήριο, παρουσία τῶν συμμετεχόντων, τοῦ κόσμου, 

νὰ ἀναμένει ἐπὶ ὥρᾳ ἡ νεόνυμφος σύζυγος καὶ μητέρα μὲ τὸ 

νυφικὸ καὶ τὰ ἄλλα, ποὺ εἶναι γνωστὰ σὲ ὅλους μας. 

 

Ἀγαπητὰ μου παιδιὰ,  

Τὴν προτροπὴ μου αὐτὴ καὶ τὴν παράκλησή μου, ζητῶ νὰ 

τὴν ἐφαρμόσετε καὶ μάλιστα πιστὰ καὶ ὁπωσδήποτε νὰ τὴν 

μεταφέρετε καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται τακτικὰ. 

Ὅλοι μας πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε τὰ 

μυστήρια καθώς πρέπει, γιατί οἱ πιὸ πολλοί τὰ βλέπουν ὡς 

τυπικὲς πράξεις καὶ τελετὲς κοσμικοῦ χαρακτῆρα. Δὲν ἁρμόζει 

νὰ μεταβάλουμε τὶς Ἐκκλησίες μας σὲ αἴθουσες κοσμικῶν 

ἐκδηλώσεων καὶ τὰ πρόθυρα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σὲ «παιδικὴ 

χαρὰ». Μὴν προκαλοῦμε περαιτέρω τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. 

Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί, ἀλλά καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι 

χριστιανοί πρέπει νὰ διαφυλάξουμε τὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ποὺ παρέχει τὴ σωτηρία καὶ νὰ διαφωτίσουμε 

καὶ τοὺς ἄλλους μὲ ἀγάπη, γιατί ἔχουμε εὐθύνη μεγάλη 

ἀπέναντι στὸ Θεὸ, δι’ ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους. 

Ταῦτα παραγγέλων, σᾶς εὔχομαι πλούσια τὴ θεία Χάρη 

καὶ διατελῶ   

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῆ ἀντὶ θείου κηρύγματος, στὸ 

ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2011, πρὸ τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας 

Λειτουργίας. 


