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ΕΕ  ΓΓ  ΚΚ  ΥΥ  ΚΚ  ΛΛ  ΙΙ  ΟΟ  ΣΣ    7777ηη  

ΟΟ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΔΔΟΟΣΣ  

ΙΙΣΣΤΤΙΙΑΑΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΡΡΑΑΔΔΩΩΝΝ  

ΧΧ  ΡΡ  ΥΥ  ΣΣ  ΟΟ  ΣΣ  ΤΤ  ΟΟ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  
 

Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο 
καί τόν εὐσεβῆ λαό 
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 
 
Θέμα: «Περί τῆς διαφυλάξεως τῆς ἱερότητος τοῦ Μυστηρίου τοῦ 

Βαπτίσματος». 
 
 
Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, 
       Παρατηρῶ ὅτι, κατά τά τελευταῖα κυρίως χρόνια, μία ἐπικίνδυνη 

τάση ἐκκοσμικεύσεως ἔχει εἰσέλθει καί στόν ἱερό χῶρο τῆς θείας 

λατρείας, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνεται ἡ οὐσία τῶν τελουμένων ἁγίων 

μυστηρίων, τά ὁποῖα καί γελοιοποιοῦνται ἐνίοτε, μέ τίς ἐπιλογές μας 

καί τή στάση μας. Μέ τήν ἀγάπη, λοιπόν, πού σᾶς ἔχω, ἀλλά καί τό 

αἴσθημα μεγάλης εὐθύνης τό ὁποῖο μέ διακατέχει, ὡς Ἐπίσκοπο, σᾶς 

παρακαλῶ νά προσέξετε πολύ αὐτά πού σήμερα σᾶς γράφω καί ἔχουν 

σχέση μέ τό ἅγιο Βάπτισμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν θύρα τῆς Βασιλείας 

τῶν Οὐρανῶν. 
            Πρέπει, κατ' ἀρχήν, ὅλοι νά κατανοήσουμε ὅτι τό Βάπτισμα 

δέν εἶναι παιγνίδι. Βαπτίζουμε τά παιδάκια μας στήν βρεφική τους καί 

τή νηπιακή ἡλικία, ἐντάσσοντάς τα στό σῶμα καί τή Χάρη τοῦ 

Χριστοῦ, τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀλλ' αὐτό δέ σημαίνει ὅτι πρέπει 
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καί νά μετατρέψουμε τήν Ἐκκλησία μας (τόν Ἱ. Ναό μας) σέ παιδική 

χαρά. 
Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση μᾶς προϊδεάζουν, εἶναι ἀλήθεια, 

πολλά ἀπό τά προσκλητήρια, τά ὁποῖα, στήν προσπάθειά τους νά 

πρωτοτυπήσουν, δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι μᾶς προσκαλοῦν σέ 

«πάρτυ» καί ὄχι σέ μυστήριο. Ἀκολουθεῖ ὁ δῆθεν στολισμός στόν Ἱερό 

Ναό, πού ἀρχίζει ἀπό τά σκαλοπάτια τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπεκτείνεται 

τίς περισσότερες φορές καί ἐντός Αὐτῆς καί περιλαμβάνει μπαλόνια, 
κορδέλες, μίκυ μάους, λουλούδια, κ.λπ. Δυστυχῶς, οὔτε ἡ κολυμβήθρα 

ἐξαιρεῖται ἀπό τέτοιους στολισμούς, ἐνῶ καί στίς λαμπάδες, πού 

συμβολίζουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη-ἀκόμη καί στό μπουκάλι μέ 

τό λάδι τοποθετοῦνται φιγοῦρες κινουμένων σχεδίων, ἀρκουδάκια, 
κουκλάκια καί ὅ,τι ἄλλο ἐπινοεῖ τό ἐμπορικό δαιμόνιο, ἄσχετο πάντως 

μέ τό μυστήριο. Αὐτά ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχισθοῦν. Πολλές 

φορές συμβουλεύσαμε, παραπονεθήκαμε, διδάξαμε σέ κηρύγματα, 
εὐκαίρως ἀκαίρως, τώρα ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἀπαγορεύσεως. Τίποτε ἀπό 

ὅσα ἀναφέρθηκαν ἤ ἄλλα αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος δέν 

ἐπιτρέπεται στό ἑξῆς νά τοποθετοῦνται στά σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ ἤ, πολύ περισσότερο, ἐντός Αὐτοῦ. Ἐάν ὁπωσδήποτε ἐπιθυμεῖ 

κάποιος νά κάμει τέτοιους στολισμούς, τότε ἄς στολίσει τήν αἴθουσα 

τῆς δεξιώσεως ἤ τήν οἰκία του. Δυστυχῶς, ὅλα αὐτά πού κοστίζουν 

πολλά χρήματα, ὅπως καί τά ἄλλα ἔξοδα τῶν φωτογραφιῶν, βίντεο, 
κέντρων διασκεδάσεως κ.λπ. συνυπολογίζονται ἀπερίσκεπτα καί 

πάντως ἄδικα ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους στά ἔξοδα τῶν μυστηρίων, 
μέ ἀποτέλεσμα νά διακηρύττεται πλέον ὅτι τά μυστήρια τῆς 

Ἐκκλησίας κοστίζουν καί γι' αὐτό προπαγανδίζονται ὡς ἁπλά καί 

φθηνά, συνεπῶς καί προτιμητέα, τά πολιτικά. 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Σᾶς παρακαλῶ, νά κατανοήσετε ὅσα μέ πολλή ἀγάπη σᾶς 

ἔγραψα καί νά μή μέ παρεξηγήσετε. Σκεφθῆτε, παρακαλῶ, ὅτι θά 

μποροῦσα νά σιωπήσω καί νά εἶμαι καλός μέ ὅλους, ὑπάκουος σέ 

ὅλων τίς ἐπιθυμίες. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι δέν ἐπιθυμεῖτε τέτοια ψεύτικη 

μεταχείριση, πού θά ἔχει γιά μένα αὐστηρότατη τιμωρία ἀπό τό Θεό 

καί γιά σᾶς καί τά σπλάγχνα σας ὀδυνηρές συνέπειες. Ἡ ἀθεοφοβία 

καί ἡ ἀσέβεια παιδαγωγεῖται ἀπό τό Θεό, γιά νά συνέρχονται ἀπό τήν 

ἀναισθησία τους ὅσοι ἀναιδῶς παρανομοῦν. 
Μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, σᾶς συνιστῶ, 

νά προσφέρετε στούς συμμετέχοντες στή Βάπτιση, ὡς μαρτυρικά, 
«φλουράκια», πού εἰκονίζουν τό Χριστό καί τήν Παναγία, τόν τίμιο 

Σταυρό ἤ μικρά εἰκονίδια τοῦ ἁγίου, τοῦ ὁποίου ὁ νεοφώτιστος ἔλαβε 
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τό ὄνομα. Καί γιά τήν ἐνδυμασία θέλω νά σᾶς συμβουλεύσω. Ἡ 

παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, θέλει λευκά τά ἐνδύματα τοῦ 

Βαπτισθέντος, προκειμένου, καί δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου, νά δηλώνεται ἡ 

λευκότης καί ἡ λαμπρότης τοῦ ἄσπιλου καί ἀμόλυντου ψυχικοῦ 

χιτῶνα, τόν ὁποῖο ἔλαβε ὁ νεοφώτιστος, ἐνδυσάμενος τόν Χριστό. Δέν 

εἶναι, λοιπόν, ἁμαρτία καί ἐντροπή νά ὑπακούουμε, καλοπροαίρετα 

δέν λέγω, ὄχι σωστά ὅμως, σέ ὅ,τι μᾶς ἐπιβάλλει ἡ μόδα καί ὄχι στήν 

Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας γίνεται μέλος τό παιδί μας μέ τό Βάπτισμα; 
Καί οἱ μεγάλοι, ἀκόμη, πρέπει νά προσέξουμε τήν συμπεριφορά 

μας καί τήν ἐνδυμασία μας. Πολλοί εἰσέρχονται στόν Ἱερό Ναό μέ 

ἐνδυμασία ἀταίριαστη, δηλαδή ἄσεμνη, ἐνῶ καί ἡ στάση τους στήν 

Ἐκκλησία καί ἡ ἐν γένει συμπεριφορά τους δέν εἶναι ἡ ἁρμόζουσα. 
Σχηματίζουν παρέες, συζητοῦν, ἀντί νά προσεύχονται, ἀστειεύονται, 
γελοῦν, μασοῦν τσίχλες, κάποιοι μάλιστα καί δέν διστάζουν νά 

καπνίζουν ἀκριβῶς στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι φοβερό νά 

πέσουμε ὅλοι μας, Κληρικοί καί Λαϊκοί, στά χέρια τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὁ 

Ὁποῖος θέλει τό Ναό Του οἶκο προσευχῆς καί διώχνει κακήν κακῶς 

τούς ἀσεβεῖς καί ἀδιάντροπους. 
Τελειώνοντας, ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν 

πιστή τήρηση τῶν παραπάνω, θυμίζω, πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων 

καί ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας, ὅτι γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν 

Μυστηρίων, μπορεῖτε, ἐάν θέλετε καί ὅ,τι ἔχετε εὐχαρίστηση νά 

προσφέρετε, ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τοῦ προσωπικοῦ του, ἐπί 

ἀποδείξει. Θεωρῶ δέ περιττό, ὡς αὐτονόητο, νά βεβαιώσω ὅτι εἶναι 
ἀπολύτως κατανοητή καί ἡ ἀδυναμία οἱασδήποτε προσφορᾶς. 
Εὐτυχῶς, ἔχουμε Ἱερεῖς πού ἀγαποῦν δίχως νά ἀπαιτοῦν.  

Εὔχομαι νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας 

καί νά χαίρεστε τά παιδιά σας, καμαρώνοντάς τα νά προκόπτουν 

«σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι, παρά Θεῷ καί ἀνθρώποις» (Λουκ. β΄ 

52). 
Ἐπί τούτοις διατελῶ, 

Μετά πατρικῶν παρακλήσεων, εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 
 

 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
                          
Σημειώσεις: 
1. Διά τυχόν παράβαση τῆς παρούσης τήν εὐθύνη θά ἔχει ὁ Ἱερεύς ἤ οἱ Ἱερεῖς 

τῆς Ἐνορίας. 
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2. Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῇ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῶν 

Κυριακῶν 17 καί 24 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. 


