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Πρόσ τό Χριστεπώνυµο πλήρωµα
τῆσ καθ’ ἡµᾶσ Ἱερᾶσ Μητροπόλεωσ
Ἐνταῦθα

Χριστιανοί µου ἀγαπητοί,
Ἡ ἐγκύκλιόσ µου αὐτή εἶναι ἀποτέλεσµα τῆσ συναίσθησησ τῆσ
ποιµαντικῆσ µου εὐθύνησ ὡσ Ἐπισκόπου σασ καί πνευµατικοῦ σασ πατέρα,
τῆσ µεγάλησ µου ἀγάπησ γιά σᾶσ, τῆσ ἀγωνίασ µου γιά τή σωτηρία τῶν
ψυχῶν σασ. Εἶναι καρπόσ ἔντονησ προσευχῆσ καί ἀνησυχίασ, πού τήν ἔχω
µοιραστεῖ πολλέσ φορέσ καί µέ τούσ ἱερεῖσ µασ καί µέ πολλούσ ἀπό τούσ
λα;κούσ ἀδερφούσ µασ. Σᾶσ παρακαλῶ νά τήν προσέξετε ἰδιαίτερα.
Ἀφορᾶ τήν τέλεση τῶν ἱερῶν µυστηρίων, τῶν γάµων καί τῶν
βαπτίσεων. Ἡ σηµασία τουσ τεράστια. Ὁ γάµοσ εἶναι «µυστήριον µέγα»
κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. «Τό µυστήριον τοῦτο µέγα ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω
εἰσ Χριστόν καί εἰσ τήν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε΄ 32), ἡ δέ βάπτιση τοῦ
παιδιοῦ µασ, πού ἀποτελεῖ τό εἰσαγωγικό µυστήριο στήν Ἐκκλησία, µᾶσ
καθιστᾶ

µέλη

τοῦ

σώµατοσ

τοῦ

Χριστοῦ,

γινόµαστε

Ὀρθόδοξοι

Χριστιανοί, ντυνόµαστε τό Χριστό: «ὅσοι βαπτιστήκατε στό Χριστό,
ντυθήκατε τό Χριστό» (Γαλ. γ΄ 27). Εἶναι τό µεγαλύτερο καί σοβαρότερο
µυστήριο τῆσ Ἐκκλησίασ.
Καί ἐνῶ ἔχουν τέτοια σηµαντική ἀξία τά µυστήρια αὐτά γιά τή ζωή
µασ, τί συµβαίνει πολλέσ φορέσ κατά τήν τέλεσή τουσ; Τά µυστήριά µασ,
δυστυχῶσ, ἔχουν µετατραπεῖ σέ κοσµικέσ, κοινωνικέσ ἐκδηλώσεισ, µέ
ἀποτέλεσµα νά ἔχει ἀτονήσει ἡ πνευµατική τουσ διάσταση καί τό βαθύ τουσ
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νόηµα. Ὁ Ἱερόσ Ναόσ, ὁ τόποσ, ἡ πηγή ἀπό ὅπου λαµβάνουµε τίσ δωρεέσ
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατοσ, ἀπό χῶροσ προσευχῆσ καί εὐλάβειασ µετατρέπεται
σέ χῶρο ἀνάρµοστησ συµπεριφορᾶσ, ὀχλαγωγίασ, ὑπερβολικῆσ χρήσησ
φωτογραφικῶν µηχανῶν καί video, µέ ἐξεζητηµένο στολισµό, µέ τούλια,
κεριά, κλαδιά καί σχοινιά, πανιά, κλουβιά, µπαλόνια, ἀκόµη καί…
παραθυρόφυλλα!!! Ἀπαράδεκτα πράγµατα, πέρα γιά πέρα ἀταίριαστα καί
ἀπρεπῆ!!!
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή µασ, λοιπόν, γιά νά διαφυλάξει τήν ἱεροπρεπῆ
τέλεση τῶν µυστηρίων ἀλλά καί τήν ἱερότητα τοῦ ναοῦ , ἀποφάσισε, ἔπειτα
ἀπό συζητήσεισ µέ τούσ ἱερεῖσ µασ καί λα;κούσ συνεργάτεσ µασ, τά
παρακάτω γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ὁποίων σᾶσ παρακαλῶ ὅλουσ θερµά.
Θα ἤθελα καταρχήν νά τονίσω ὅτι κύριοι ὑπεύθυνοι τῆσ σωστῆσ
τέλεσησ τῶν µυστηρίων εἶναι οἱ ἐφηµέριοι τῶν ναῶν µασ. Ἐκεῖνοι ἔχουν
λάβει ἐπιπρόσθετεσ ὁδηγίεσ καί παρακαλῶ νά ἐνηµερώνεστε ἔγκαιρα, νά
συνεργάζεστε, ἀκόµη καί γιά λεπτοµέρειεσ ἄν χρειαστεῖ, ὥστε νά µήν
προκαλοῦνται παρεξηγήσεισ καί στενοχώριεσ.
Οἱ ὁδηγίεσ αὐτέσ θά ἀρχίσουν νά ἐφαρµόζονται πλήρωσ ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2011.
Α) Γιά τήν τέλεση τοῦ µυστηρίου τοῦ Γάµου:
1) Νά γίνεται ἔγκαιρη προσέλευση τῶν µελλονύµφων, προκειµένου τό
µυστήριο νά τελεστεῖ µέ ἠρεµία, ἄνεση χρόνου καί προσευχή.
2) Ἐφιστᾶται ἡ προσοχή γιά τήν εὐπρεπῆ ἐνδυµασία ὅλων τῶν
προσερχοµένων καί ἰδιαίτερα τῶν µελλονύµφων, παρανύµφων, γονέων καί
ἀναδόχων, ὅπωσ ἁρµόζει στόν ἱερό χῶρο τοῦ ναοῦ.
3) Παράνυµφοι στό ἱερό µυστήριο τοῦ γάµου πρέπει νά εἶναι Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί.
4) Τόν Ἱερό Ναό κοσµοῦν οἱ εἰκόνεσ, οἱ ἁγιογραφίεσ, οἱ κανδῆλεσ, οἱ
πολυέλαιοι καί ὁ λοιπόσ ἱερόσ διάκοσµοσ. Ὡσ ἐκ τούτου εἶναι περιττόσ καί
ἀσύµφωνοσ µέ τήν ἱερότητα τοῦ χώρου κάθε ἄλλοσ στολισµόσ ἐντόσ καί
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ἐκτόσ τοῦ ναοῦ µέ µπαλόνια, κλουβιά, τούλια, φανάρια κτλ. Ἐπιτρέπεται
κατ’ οἰκονοµία ὁ λιτόσ καί διακριτικόσ ἀνθοστολισµόσ (δύο ἀνθοστῆλεσ
στό σολέα).
5) ∆έν επιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων καί λουλουδιῶν κατά τήν ὥρα
τοῦ «χοροῦ τοῦ Ἡσαjα». Ὁ λαόσ πιστεύει ὅτι ρίχνοντασ ἐκείνη τήν ὥρα τό
ρύζι οἱ νεόνυµφοι θά «ριζώσουν». Αὐτό εἶναι λάθοσ. Οἱ εὐχέσ τῆσ
Ἐκκλησίασ µασ, ἡ ἀγάπη τοῦ ζεύγουσ καί ὁ σεβασµόσ πρόσ τόν Θεό εἶναι
αὐτά πού θά τούσ βοηθήσουν νά «ριζώσουν». Ὅσοι ὡστόσο θέλουν νά
διατηρήσουν τό ἔθιµο, µποροῦν νά ρίχνουν τό ρύζι στό σπίτι τήν ὥρα πού
ξεκινᾶ ὁ γαµπρόσ καί ἡ νύφη γιά τήν Ἐκκλησία, καθώσ καί ἔξω ἀπό τόν
ἱερό ναό µετά τήν τέλεση τοῦ µυστηρίου.
6) Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στή διακριτική παρουσία τῶν φωτογράφων.
Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτηση φωτογραφικῶν ὀµπρελῶν.
Β) Γιά τήν τέλεση τοῦ µυστηρίου τοῦ Βαπτίσµατοσ:
1) Συνιστᾶται κι ἐδῶ ἡ σεµνοπρεπήσ ἐνδυµασία γονέων καί ἀναδόχων καί
ἡ σοβαρή στάση τουσ κατά τήν τέλεση τοῦ µυστηρίου.
2) Ἀπαγορεύεται ὁ στολισµόσ ἐντόσ καί ἐκτόσ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ὅπωσ καί τῆσ
κολυµβήθρασ, πού συχνά θυµίζει παιδική γιορτή καί ὄχι ἱερό µυστήριο. Καί
ἐδῶ ὑπενθυµίζεται ἡ διακριτική παρουσία τῶν φωτογράφων στόν ἱερό ναό,
πού δέν εἶναι στούντιο φωτογράφησησ.
3) Καλό εἶναι ὁ νεοφώτιστοσ νά λαµβάνει ἕνα ὄνοµα.
4) Ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ἀπό ὅλουσ µασ στό θέµα τοῦ ἀναδόχου. Ὁ
ἀνάδοχοσ πρέπει νά εἶναι βαπτισµένοσ Χριστιανόσ Ὀρθόδοξοσ, ἀληθινά
πιστόσ, νά γνωρίζει καί νά µπορεῖ νά διαβάζει τό «Πιστεύω», νά σέβεται τά
µυστήρια τῆσ Ἐκκλησίασ καί νά ἔχει ἀντιληφθεί τή βαριά εὐθύνη πού
ἐπωµίζεται ὡσ ἀνάδοχοσ. Ὅσοι ἔχουν τελέσει µόνο πολιτικό γάµο, δέν
µποροῦν νά γίνουν ἀνάδοχοι. Ἀνάδοχοσ πρέπει νά εἶναι ἕνασ καί ὄχι κάτω
τῶν 12 ἐτῶν.
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Γ) Γιά τήν κηδεία καί τά µνηµόσυνα:
1) Σύµφωνα µέ τήν παράδοση τῆσ Ἐκκλησίασ, τό Σάββατο εἶναι ἡµέρα
ἀφιερωµένη στούσ κεκοιµηµένουσ καί ἡ πιό κατάλληλη γιά τήν τέλεση τῶν
µνηµοσύνων, µέσα πάντοτε στή Θεία Λειτουργία. Κατ’ οἰκονοµία τελοῦνται
µνηµόσυνα καί τήν Κυριακή.
2) Νά ἀποφεύγεται κι ἐδῶ ὁ ἐξεζητηµένοσ στολισµόσ γύρω ἀπό τό φέρετρο.
ἀρκοῦν τέσσερισ ἀνθοστῆλεσ. Ὅσον ἀφορᾶ τά µνηµόσυνα, ἀρκεῖ ἕνα
ἀνθοδοχεῖο, τό ὁποῖο θά διαθέτει ὁ ναόσ.
Χριστιανοί µου,
«Στῶµεν καλῶσ, στῶµεν µετά φόβου»! Τά χρόνια πού ζοῦµε καί πού
ἔρχονται εἶναι δύσκολα. Προβληµατίζοµαι: ἄραγε µήπωσ ἡ οἰκογένεια
σήµερα κλονίζεται καί οἱ Χριστιανοί µασ δέν εἶναι καλοστεριωµένοι λόγῳ
καί τῆσ ἀποµάκρυνσήσ µασ ἀπό τό ἀληθινό πνεῦµα καί τή βίωση τῶν ἱερῶν
µυστηρίων; Τρέµω στή σκέψη µήπωσ ἡ ἀνευθυνότητα καί ἡ ἐπιπολαιότητα
πρῶτα «ἡµῶν» τῶν πατέρων σασ καί µετά ἡ δική σασ rσέ ἕνα τόσο σοβαρό
θέµαr µᾶσ κρατήσει µακριά ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ γερέσ ρίζεσ τῆσ
Ἑλληνορθόδοξησ Παράδοσήσ µασ θά µᾶσ κρατήσουν τελικά ὄρθιουσ. καί
ὄχι ξενόφερτεσ καί ἀλλοπρόσαλλεσ µοντέρνεσ συνήθειεσ. Γι’ αὐτό «στήκετε
καί κρατεῖτε τάσ παραδόσεισ ἅσ ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι’
ἐπιστολῆσ ἡµῶν» (Β΄ Θεσσ. β΄ 15).
Πατρικά σᾶσ παρακαλῶ νά ἀκολουθήσετε ὅλοι τίσ παραπάνω
ὁδηγίεσ, ὥστε νά χαιρόµαστε τήν τέλεση τῶν µυστηρίων µέ ἡσυχία, µέ
περισσότερη ἁπλότητα καί προπάντων µέ προσευχή.
Μέ πατρικέσ εὐχέσ καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
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