
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

Μυστήριον λέγεται από του Μύω, το οποίον σηµαίνει «κρατώ το στόµα κλειστόν», και τούτο, επειδή 
περιέχει εν εαυτώ µίαν απόκρυφον χάριν, ήτις δεν πρέπει να φανερώνεται εις τους απίστους οίτινες µη 
έχοντες το φως της πίστεως, δεν δύναται να το εννοήσωσιν, παράδειγµα ο Άγιος Νικόδηµος (Ιωάν. Γ΄.5) 
και οι Ιουδαίοις (Ιωάν. στ΄.) 

Μυστήριον εστί απόρρητον και θαυµαστόν, και αγνοούµενον. (Ιωάννης Χρυσόστοµος)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μυστήριον εστί αοράτου χάριτος ορατόν σηµείον. (Αυγουστίνος)
Μυστήριον εστί σηµείον, ως είρηται αισθητόν, η του Θεού συνέχον αόρατον χάριν, προς την των 

ανθρώπων σωτηρίαν δραστικώς τεταγµένον εκ θείας θεσµοθεσίας σηµαντικόν. (γράφουσιν εις το δ’ της 
ιεράς Θεολογίας οι σχολαστικοί)

Έννοια περί των µυστηρίων και αριθµός αυτών κατά την της Ορθοδόξου Εκκλησίας διδασκαλίαν
Το µυστήριον εστί ιερά πράξις, ήπερ υπό ορατόν είδος µεταδίδωσι τη ψυχή του πιστού την αόρατον χά-

ριν, και διετάχθη υπό του Κυρίου, Ηµών, δι’ ού έκαστος των πιστών λαµβάνει την θείαν χάριν, (Ορθοδοξ. 
Οµολογία µέρ. Α’  απόκρισις εις την 29 ερώτησιν.) Την ουσίαν τοίνυν των µυστηρίων τίθησιν η Εκκλησία 
εν τούτω ότι ταύτα εισίν ιεροτελεστίαι µεταδίδουσαι όντως τω πιστώ την του Θεού χάριν, ότι ουκ εισί ψιλά 
σηµεία των επαγγελιών του Θεού. Οµολογούµεν δι’ αυτά είναι όργανα δραστικά της µυουµένης χάριτος εξ 
ανάγκης. (Επίτ. των πατρ. της Ανατολ. Περί της ορθοδόξου πίστεως όρος ΙΕ)  Ως ουσιώδεις δε ιδιότητες 
εκάστου των µυστηρίων νοµίζει η Εκκλησία α) την θείαν του µυστηρίου διάταξιν β) ορατήν ή αισθητήν εν 
γένει εικόνα και γ) την δια του µυστηρίου µετάδοσιν της αοράτου χάριτος τη του πιστού ψυχή.

Τα µυστήρια εισίν επτά: Το Βάπτισµα, το Χρίσµα του µύρου, η Μετάληψις, η Μετάνοια, η Ιερωσύνη, ο 
Γάµος και το Ευχέλαιον.

∆ια του Βαπτίσµατος γεννάται ο άνθρωπος µυστηριωδώς εν τη πνευµατική ζωή. Εν τω χρίσµατι του 
Μύρου λαµβάνει την πνευµατικήν αυξάνουσαν και κρατύνουσαν αυτήν χάριν. Εν τη µεταλήψει τρέφεται 
πνευµατικώς. Εν τη µετανοία ευρίσκει ίασιν των πνευµατικών ασθενειών τουτ’ έστιν των αµαρτιών. Εν τη 
ιερωσύνη λαµβάνει την χάριν του αναγεννάν πνευµατικώς και παιδεύειν άλλους δια τε της διδασκαλίας 
και των µυστηρίων. Εν τω γάµω λαµβάνει τον συζυγικόν βίον την των τέκνων αναστροφήν αγιάζουσαν 
χάριν. Εν τω ευχελαίω ευρίσκει, άµα την των ψυχικών και των σωµατικών έτι ασθενειών ίασιν. (Κατήχησις 
κατ’ έκτασ. Άρθρ.10) Ελάττωνα ή µείζονα αριθµόν µυστηρίων εν τη ορθοδόξω Εκκλησία ουκ έχοµεν.

ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΕΙ, ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

Το Βάπτισµα κατέχει την πρώτην θέσιν εν τη τάξει των επτά µυστηρίων της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, διότι χρησιµεύει τοις ανθρώποις οιονεί θύρα εις αυτήν την Εκκλησίαν, κατά τον του Σωτήρος 
λόγον: «Εάν µη τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύµατος, ου δύναται εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού» 
τουτ’ έστιν εις την της χάριτος και της δόξης Βασιλείαν. (Ιωάν. Γ΄.5) Χρησιµεύει δε εν ταυτώ και ως θύρα 
εις τα λοιπά εν τη Εκκλησία διαφυλαττόµενα και κατά νόµον τελούµενα µυστήρια, υπό το όνοµα βάπτισµα 
εννοείται τοιούτο µυστήριον, εν ώ ο εν τη κληρονοµική των προπατόρων διαφθορά γεννηθείς αµαρτωλός 
άνθρωπος αναγεννάται εξ ύδατος και πνεύµατος (Ιωάν. Γ΄.5) ή ακριβέστερον ειπείν, εν ώ ο αµαρτωλός, 
κατηχηθείς την του Χριστού πίστιν, εν τη εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος 
τριττή αυτού καταδύσει καθαίρεται από αµαρτίας τη του Θεού Χάριτι, και γίνεται νέος άνθρωπος δεδικαι-
ωµένος ηγιασµένος. (Ορθοδοξ. Οµολογία, Μέρος Η΄  απόκρισις εις την ΠΒ΄Ερώτησιν)



ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
Η θεία του µυστηρίου του Βαπτίσµατος διάταξις εστίν αναµφήριστος. Το µυστήριον τούτο διέταξεν ο 

Κύριος µετά την Ανάστασιν, ότε εξαγοράσας ηµάς τω υπερτιµίω Αυτού αίµατι και κτησάµενος δι’ αυτού 
το δικαίωµα του διανέµειν τοις πιστοίς τας του Αγίου Πνεύµατος δωρεάς. (Ιωάννης Ζ΄.39, Β΄ Πέτρου Α΄.3  
Α΄ Κορινθ. Α΄.4) Πανηγυρικώς είπεν τοις Μαθηταίς Αυτού: Εδόθη µοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί 
γης. Πορευθέντες ουν µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός, και του 
Υιού, και του Αγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάµην υµίν. Και ιδού εγώ 
µεθ’ υµών ειµί πάσας τας ηµέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθ. ΚΗ΄.19). «Ο πιστεύσας και βα-
πτισθείς σωθήσεται. Ο δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκος Ιστ΄.16). Έκτοτε οι Άγιοι Απόστολοι, άµα 
την εξ ύψους δύναµιν ενδυσάµενοι (Λουκάς Κ∆΄.49), ήρξαντο αποκαταπαύστως τελείν το µυστήριον του 
Βαπτίσµατος και καθαίρειν και αναγεννάν εν αυτώ τους πιστούς τη του Αγίου Πνεύµατος χάριτι. «Μετα-
νοήσατε, είπεν ο Άγιος Απόστολος Πέτρος εν τη αυτή ηµέρα τοις ακροασαµένοις του κηρύγµατος αυτού 
Ιουδαίοις, και βαπτισθήτω έκαστος υµών επί τω ονόµατι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αµαρτιών» (Πράξεις 
Β΄.38) και τω όντι εν τη ηµέρα εκείνη εβαπτίσθησαν και προσετέθησαν τη του πίστει ωσεί τρισχίλιαι ψυχαί. 
(Πράξεις Β΄.1-4) Ου πολύ ύστερον ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος εβάπτισε τον ευνούχον (Πράξεις Η΄.38) 
ο Άγιος Απόστολος Πέτρος τον εκατόνταρχον Κορνήλιον µετά του οίκου αυτού και άλλων. (Πράξεις 10,4 
47-48) ο Άγιος Απόστολος Παύλος την Λυδίαν (Ιστ΄.15) τον δεσµοφύλακα και τους οικείους αυτώ. (Πρά-
ξεις Ιστ΄.13) Το Κρίσπον συν όλω τω οίκω αυτού και πολλούς των Κορινθίων (Πράξεις ΙΗ΄.8), µαθητάς 
τινάς εν Εφέσω βαπτισθέντας πρότερον εν τω του Ιωάννου βάπτισµα (πράξεις ΙΘ΄.1-15) κ.λ.π. Παρά των 
Αγίων Αποστόλων λαβούσα η Εκκλησία το µυστήριον του Βαπτίσµατος αµεταβλήτως ετέλει και τελεί 
αυτό έκτοτε προς πάντα τον βουλόµενον γινέσθαι µέλος και τυχείν εν αυτή της αιωνίου σωτηρίας.

ΤΟ ΟΡΑΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

Το ορατόν µέρος του µυστηρίου του Βαπτίσµατος, όπερ µεθ’ απάντων των 
περιστατικών διαγράφεται εν τη ακολουθία αυτού, συνίσταται εν τη τριττή καταδύσει 
του βαπτιζοµένου εις το ύδωρ, απαγγελοµένων των λόγων: Βαπτίζεται ο δούλος του 
Θεού εις το όνοµα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος.

Ενταύθα ιδία διακρίνονται: α) η ύλη του µυστηρίου, β) η εν αυτή τη τελέσει του µυ-
στηρίου πράξις, η τριττή του βαπτιζοµένου εις το ύδωρ κατάδυσις, και γ) οι απαγγελό-
µενοι λόγοι κατά τον χρόνον ταύτης της πράξεως.

1. Η ύλη του µυστηρίου του Βαπτίσµατος εστί αναγκαίως το καθαρόν και φυσικόν ύδωρ. ∆ιότι την 
ύλην ταύτην προς το Βάπτισµα έδειξεν Αυτός ο Σωτήρ ειπών: «Εάν µήτις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύµα-
τος ου δύναται εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. γ΄.5). Εν τω ύδατι ετέλουν το Βάπτισµα οι 
Άγιοι Απόστολοι: «ως δε επορεύοντο κατά την οδόν (µαρτυρεί το ιερόν βιβλίον των Πράξεων), ήλθον επί 
τι ύδωρ, και φησίν ο ευνούχος ιδού ύδωρ. Τι κωλύει µε βαπτισθήναι;… και εκέλευσε στήναι το άρµα και 
κατέβησαν αµφότεροι εις το ύδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάπτισεν αυτόν. (Πράξεις Η΄.36-38)

2. Το Βάπτισµα τελείται αναγκαίως δια της εις το ύδωρ τριττής καταδύσεως. ∆ιά τριττής εις το όνοµα 
των τριών προσώπων της Υπεραγίας Τριάδος καταδύσεως. (Ματθ. ΚΗ΄.19). Κατά τους των Αγίων Απο-
στόλων και τους των Αγίων οικουµενικών Συνόδων. (Αποστ. Κανών Ν΄. Οικουµενικ. Σύνοδος Ζ΄. Κανών) 
δια καταδύσεως, διότι τοιαύτης διά καταδύσεως εβάπτιζον και οι Άγιοι Απόστολοι (Πράξ. 37-38) α) διότι 
διά τοιαύτης εβαπτίσθη ο Κ. Η. Ι. Χριστός υπό του Ιωάννου (Ματθ. γ΄.16) (Μάρκου Α΄.5  Ιωάν. Γ΄.2) τω 
λουτρώ του ύδατος εν ώ Κύριος καθαρίζει υµάς. (Εφεσίους Ε΄.26,  Τίτ. Γ΄.5) και παρίσταται οιονεί τάφος εν 
ώ συνθαπτώµεθα τω Χριστώ εις τον θάνατον (Ρωµ. στ΄.4  Κολασ. Β΄.12) Άπασαι αι ρήσεις ουδαµώς άλλως 
εφαρµόζονται τω του Βαπτίσµατος µυστηρίω ή τελουµένω δια της καταδύσεως.

Το Βάπτισµα χρή τελείν εις το όνοµα της Υπεραγίας Τριάδος, απαγγελοµένων των λόγων: Βαπτίζεται ο 
δούλος του Θεού… εις το όνοµα του ΠΑΤΡΟΣ και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Ενετείλατο Αυτός 
ο Σωτήρ βαπτίζειν πάντα τα έθνη. Μετά τοσούτον δε σαφή και ωρισµένην εντολήν, ούτω και ουδαµώς 
άλλως απ’ αυτής της αρχής ετέλει η αγία Εκκλησία το Βάπτισµα, περί τούτου µαρτυρούσιν οι Αποστολικοί 
Κανόνες. Εί τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος κατά την του Κυρίου διάταξιν µη βαπτίση εις Πατέρα και Υιόν 
και Άγιον Πνεύµα… καθαιρείται (Κανών 49 Αγίων Αποστόλων).

ΑΟΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΟΥ 

Καθ’ όν χρόνον ο τη αγία πίστει κατηχούµενος καταδύεται ορατώς εις το του Βαπτίσµατος ύδωρ, 
απαγγελοµένων των λόγων: Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού… : Εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύµατος. «Η του Θεού χάρις ενεργεί αοράτως εφ άπασαν την φύσιν αυτού και.

1. Αναγεννά αυτόν ή ανοικοδοµεί. Ως εµαρτύρει Αυτός ο Κύριος εν τη προς τον Νικόδηµον οµιλία: 
«Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτώ. «Αµήν, αµήν λέγω σοι, εάν µη τις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύµατος 
ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν του Θεού» (Εντεύθεν και ο Άγιος Απόστ. Παύλος ονοµάζει το βά-
πτισµα λουτρόν παλιγγενεσίας. (Τίτος γ΄.5)

2. Καθαίρει αυτόν από πάσης αµαρτίας δικαιοί, και αγιάζει. Μετανοήσατε, και βαπτισθήτω έκαστος 
υµών επί τω ονόµατι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αµαρτιών. (Πράξεις Β΄.38). Τέλος εκ της του Αγίου Απο-
στόλου Παύλου µαρτυρίας: «Και ταύτα τίνος ήτε. Αλλά απελούσασθε, αλλά ηγιάσθητε αλλ’ εδικαιώθητε 
εν τω ονόµατι του Κυρίου Ιησού, και εν τω πνεύµατι του Θεού ηµών. (Ά Κορινθ. Στ΄.11) ούτω το Βάπτισµα 
αίρει απάσας τας αµαρτίας, εν µέν τοις νηπίοις την προπατορικήν, εν δε τοις ενήλιξι την τε προπατορικήν, 
και την προαιρετικήν και αποδίδωσι τω ανθρώπω την δικαιοσύνην εκείνην, ήν είχεν εν τη καταστάσει της 
αθωότητος και του αναµαρτήτου.

3. Καθίστησιν αυτόν τέκνον Θεού και µέλος του σώµατος του Χριστού, ήγουν της Εκκλησίας, πάντες 
γάρ, λέγει ο Απόστολος Παύλος υιοί Θεού εστέ, διά πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν εβα-
πτίσθητε Χριστόν ενεδύσασθε, πάντες γάρ υµείς είς εστέ εν Χριστώ Ιησού. (Γαλάτας γ΄.26,27,28)

4. Σώζει ηµάς από των αιωνίων επί ταις αµαρτίαις κολάσεων και καθίστησιν κληρονόµους της αιωνίου 
ζωής. «Ο πιστεύσας, είπεν ο ΣΩΤΗΡ, και βαπτισθείς σωθήσεται ο δε απιστήσας κατακριθήσεται. Ο δε απι-

στήσας κατακριθήσεται». (Μάρκος Ιστ΄.16)

Εκ των αποτελεσµάτων τούτων, των υπό του µυστηρίου του βαπτίσµατος προερχοµένων εις τας 
των ψυχών, η ορθόδοξος Εκκλησία εποµένη τω λόγω του Θεού: «Εν σώµα και έν πνεύµα µία πίστις, έν 
Βάπτισµα» (Εφεσίους ∆΄.6), διδάσκει ηµάς οµολογείν έν βάπτισµα, εν τη εννοία ότι το Βάπτισµα άπαξ µόνον 
εκάστω ανθρώπω δίδεται, και ότι η επανάληψις αυτού, γενοµένου άπαξ ορθώς, ουδενί επιτρέπεται. Γεννά 
γάρ ηµάς ιδία το µυστήριον τούτο εις πνευµατικήν ζωήν. (Ιώνα. Γ΄.5). Ως δε εν τη φυσική ζωή άπαξ µόνον 
δύναται γεννηθήναι έκαστος άνθρωπος, ούτω και εν τη πνευµατική ηµών γεννήσει το του Βαπτίσµατος 
µυστήριον τίθησιν ανεξάλειπτον σφραγίδα εφ’ έκαστον, διά παντός επί του Βαπτίσµατος µένουσαν. «καν 
µυρίαις συµβέβηκεν αυτόν υποπεσείν αµαρτίαις, ή και αυτή τη εξοµόσει της πίστεως». Εντεύθεν, κατά τους 
αρχαίους κανόνας, πάντες όσοι ορθώς. Εκ νέου δε µετεδίδοτο το βάπτισµα και µεταδίδοται µόνοις τοις 
ουκ ορθώς πρότερον εις το όνοµα της υπεραγίας τριάδος ουδέ κατά την διάταξιν τω Κυρίω βαπτισθείσιν, 
οίπερ εκ τούτου ουδαµώς της του µυστηρίου χάριτος ηξιώθησαν. (Λαοδικείας Κανών Η΄. Β΄ Οικουµ. Καν. 
Ζ΄ ∆΄ Οικουµ. Κανών 95)

AΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΙ. ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
Την ανάγκην του µυστηρίου του Βαπτίσµατος άπασιν εµαρτύρει:
1. Αυτός ο Χριστός Σωτήρ, λέγων: «Εάν µήτις γεννηθή εξ ύδατος και πνεύµατος, ου δύναται εισελθείν 

εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάν. Γ΄.5) «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακρι-
θήσεται» (Μάρκος Ιστ΄.16)

2. Άγιοι Απόστολοι. Ο Απόστολος Πέτρος κατανυγέντων τη καρδία πολλών των ακουσάντων της 
πρώτης αυτού οµιλίας και ερώτησαν αυτόν και τους λοιπούς αποστόλους «τι ποιήσωµεν, άνδρες αδελ-
φοί;». απεκρίναντο: «Μετανοήσατε και βαπτισθήτε έκαστος υµών επί τω ονόµατι Ιησού Χριστού εις άφε-
σιν αµαρτιών και λήψεσθε την δωρεάν του Αγίου Πνεύµατος». (Πράξ. Β΄.37-38)

Ει δε ούτω το Βάπτισµα εστίν αναγκαίον άπασι τοις ανθρώποις, ως η µόνη όν θύρα εις την του Θεού 
Βασιλείαν, ανάγκη διδόναι αυτό ου µόνον τοις εν ηλικία αλλά και τοις νηπίοις εναντίον της ψευδοδιδα-
σκαλίας αιρετικών τινών (των αναβαπτιστών) και άλλων, διότι,

1- Και τα νήπια εισίν ικανά προς την του Θεού βασιλείαν, προς τον παρά του Αγίου Πνεύµατος αγια-
σµόν: «Άφετε τα παιδία, είπεν ο Κύριος τοις µαθηταίς Αυτού, και µη κωλύετε αυτά ελθείν προς µε. Των 
γάρ τοιούτων εστίν, η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. Ιθ΄.14) Συνέβαινον δε περιστάσεις καθ’ άς ο Θεός 
ηγίαζε και επλήρου τα νήπια Πνεύµατος Αγίου πρό του εξελθείν έτι αυτά της µητρικός γαστρός. π.χ. τον 
Ιερεµίαν (Ιερεµ. Α΄.5), Ιωάννην τον Πρόδροµον (Λουκάς Α΄.15-41) και τα νήπια ουκ απηλλαγµένα εισί του 
προπατορικού αµαρτήµατος και ουκ άλλως δύναται καθαρθήναι απ’ αυτού και εισελθείν εις την του Θεού 



Βασιλείαν, ειµή δια µόνου του Βαπτίσµατος. Γνωστή η ρήσις του Σωτήρος: «Εάν µη τις γεννηθή εξ ύδατος 
και πνεύµατος ου δύναται εισελθείν εις την Βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννηµένον εκ της σαρκός σάρξ 
εστί. (Ιωάν. Γ΄.15) (Ρωµαίους Ε΄.12,18). Οι Άγιοι Απόστολοι εβάπτιζον ενίοτε οίκους ολοκλήρους π.χ. τον 
της Λυδίας (Πράξ. Ιστ΄.14-15) τον του οίκον αυτού πάντας (Πράξ. Ιστ΄.30-39). Ουδείς δε δύναται αποδεί-
ξαι ότι εν τοις οίκοις τούτοις ήσαν µόνον ενήλικες, ουχί δε και παιδία ή νήπια, ουδ’ ότι παρόντα τοιαύτα 
αφέθησαν άνευ Βαπτίσµατος.

 ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΔΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
Συµβαίνουσι περιστάσεις ιδιαίτεραι καθ’ ας κατά την της ορθοδόξου Εκκλησίας πίστιν, το µυστήριον 

τούτο δύναται αντικατασθήναι και υπό άλλου εκτάκτου βαπτίσµατος, του δια του αίµατος ή του µαρτυρι-
κού λεγοµένου βαπτίσµατος. Τοιαύται ιδιαίτεραι περιστάσεις εισίν Εκείναι, καθ’ ας, ούπω τις κατορθώσας 
βαπτισθήναι ύδατι και Αγίω Πνεύµατι, υφίσταται διωγµούς υπέρ της εις Χριστόν πίστεως, χέει το αίµα 
αυτού υπέρ αυτής και λαµβάνει τέλος τον θάνατον. (Ματθ. Κ΄. 22-23) Προς κατάληψιν της δυνάµεως και 
της ενεργείας του εκτάκτου τούτου τρόπου του βαπτίσµατος, αναµνησθώµεν των του Σωτήρος λόγων: 
«Πας ουν όστις οµολογήσει εν εµοί έµπροσθεν του Πατρός µου του εν ουρανοίς» (Ματθ. Ι΄.32) Β΄. των δε: 
«ός γάρ, αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι απολέσαι αυτήν. ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εµού 
και του Ευαγγελίου σώσει αυτήν. (Μαρκ. Η΄.35)

ΤΙΝΙ ΕΞΕΣΤΙ ΤΕΛΕΙΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ;
Η εξουσία του τελείν το µυστήριον του Βαπτίσµατος, ήν εξ αρχής ο Σωτήρ τοις Αγίοις Αποστόλοις επό-

ρισεν. (Ματθ. ΚΗ΄.19) Εξ αρχαιοτάτου εδίδοτο και δίδοται έτι και νυν εν τη Εκκλησία µόνοις τοις διαδό-
χοις των Αποστόλων, τοις Επισκόποις δι’ αυτών και τοις πρεσβυτέροις. Τούτο δήλον εκ των Αποστολικών 
Κανόνων, εν οίς όπου γίνεται µνεία περί των ιεροτελεστών του µυστηρίου του Βαπτίσµατος, πανταχού 
µνηµονεύονται ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, κατά την του Κυρίου διάταξιν, µη βαπτίση… καθαιρείσθω.

Κατά τας αποστολικάς διατάξεις, ο ∆ιάκονος ου τελεί το Βάπτισµα, αλλ’ εξυπηρετεί το τελούντι αυτώ 
Επισκόπω ή Πρεσβυτέρω. Κατά τον αυτόν τρόπον, εν κατεπειγούση ανάγκη επετρέπετο και τοις κοσµι-
κοίς έτι βαπτίζειν, ως και νυν επιτρέπεται. Και ου µόνον τοις ανδράσιν, αλλά και ταις γυναιξίν. Ει όµως το 
βαπτισθέν εξ ανάγκης υπό κοσµικού διά καταδύσεως εις το όνοµα της Υπεραγίας Τριάδος νήπιον ζήσεται, 
οι κανόνες της Εκκλησίας κελεύουσι ίνα εκπληρωθή επί του νηπίου τούτον υπό του ιερέως άπασα η λοιπή 
του Βαπτίσµατος ακολουθία, εκτός της ήδη τελεσθείσης.

Παρά των προσερχοµένων εις το µυστήριον του Βαπτίσµατος, εάν ώσιν ενήλικες, 
προαπαιτούνται.

1.  ΠΙΣΤΙΣ. Τούτο δυνατόν καταµαθείν εξ αυτής του Σωτήρος προς τους Απο-
στόλους εντολής: «πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες» (Ματθ. 
ΚΗ΄.19) «Πορευθέντες εις τον κόσµον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη 
κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται ο δε απιστήσας κατακριθήσεται» 
(Μάρκος Ιστ΄.16)

Εντεύθεν οι Απόστολοι εσπούδαζον πρό παντός άλλου διδάσκειν τους ανθρώπους 
την πίστιν και µόνοις τοις πιστεύουσιν εδίδοσαν µετά ταύτα το Βάπτισµα. Ούτω 
µετά την επί τους Αποστόλους επιφοίτησιν του Αγίου Πνεύµατος, πρώτον εδίδαξεν 
ο Άγιος Απόστολος Πέτρος τους συναθροισθέντας ανθρώπους, και είτα εκείνοι, 

ασµένως αποδεξάµενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν (Πραξ. Β΄.41) ούτω και κατά την επιστροφήν του 
ευνούχου ο Άγιος Φίλιππος ανοίξας το στόµα αυτού… ευηγγελίσατο αυτώ τον Ιησούν έπειτα δε είπεν: ει 
πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστι βαπτισθήναι, και µετά την υπ’ εκείνου οµολογίαν της πίστεως όντως 
εβάπτισεν αυτόν. (Πράξ. Η΄.35-37)

2.  Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ. «Μετανοήσατε, είπεν ο Απόστολος Πέτρος τοις ακροασαµένοις της οµιλίας αυτού 
και βαπτισθήτω έκαστος υµών επί τω ονόµατι Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αµαρτιών και λήψεσθε την δωρε-
άν του Αγίου Πνεύµατος. (Πράξ. Β΄.38) Όσον δε αφορά εις τα νήπια, τα ούπω δυνάµενα αυτά καθ’ εαυτά 
πιστεύειν και µαρτυρείν πρό του Βαπτίσµατος την πίστιν αυτών και την µετάνοιαν, ταύτα βαπτίζονται 
κατά την πίστιν των γεννητόρων αυτών και των αναδόχων, απαγγελόντων αντ’ εκείνου την τε οµολογίαν 
της πίστεως και την από του διαβόλου και πάντων των έργων αυτού αποταγήν και υπισχνοµένων επ’ αυτώ 
ενώπιον της Εκκλησίας αναθρέψαι εν τη πίστει και τη ευσεβεία τα βαπτιζόµενα, όταν γέννωνται ενήλικα.

Την συνήθειαν της Εκκλησίας ανάγει ο Άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις αυτούς τους Αποστόλους. 
Τούτο τοις αγίοις ηµών καθηγεµόσιν εις νουν εληλυθώς έδοξεν εισδέχεσθαι τα βρέφη κατά τόνδε τον ιε-



ρόν τρόπον, ώστε τους φυσικούς του προσαγοµένου παιδός γονέας παραδιδόναι 
τον παίδα τίνι των µεµυηµένων αγαθώ τα θεία παιδαγωγών, και λοιπόν υπ’ αυτώ 
παίδα τελείν ως υπό θείω πατρί και σωτηρίας ιερώς αναδόχω».

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
1. Αυτός υµάς βαπτίσει εν πνεύµατι αγίω.

(Ματθ. Γ΄.11)
2. Εγώ χρείαν υπό σου βαπτισθήναι (λέγει ο Πρόδροµος προς τον Κύριον).

(Ματθ. Γ΄.14)
3. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ευθύς ανέβη από του ύδατος.

(Ματθ. Γ΄.16)
4. Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνοµα του Πατρός και 

του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος.
(Ματθ. ΚΗ΄.19)

5. Και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταµώ.
(Μάρκος Α΄.5)

6. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται.
(Μάρκος Ιστ΄.16)

7. Εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος.
(Λουκάς Γ΄.21)

8. Ίδε ούτος βπατίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν.
(Ιωάννης Γ΄.26)

9. Μετανοήσατε, και βαπτισθήτω έκαστος υµών επί τω ονόµατι του Κ. Η. Ιησού Χριστού.
(Πράξεις Β΄.38)

10. Εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν τη ηµέρα εκείνη ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι.
(Πράξεις Β΄.41)

11. Εβαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες…
(Πράξεις Η΄.12)

12. Μόνον δε βεβαπτισµένοι υπήρχον εις το όνοµα του Κυρίου.
(Πράξεις Η΄.16)

13. Και εβάπτισεν αυτόν (τον ευνούχον).
(Πράξεις Η΄.38)

14. Και αναστάς εβαπτίσθη (ο Παύλος).
(Πράξεις Θ΄.18)

15. Και προσέταξε αυτούς βαπτισθήναι εν τω ονόµατι του Κυρίου.
(Πράξεις Ι΄.48)

16. Ως δε εβαπτίσθη και ο οίκος αυτής.
(Πράξεις Ιστ΄.15)

17. Ακούοντες επίστευον και εβαπτίζοντο.
(Πράξεις ΙΗ΄.9)

18. Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνοµα του Κυρίου.
(Πράξεις ΙΘ΄.5)

19. Αναστάς βάπτισαι και απόλουσαι τας αµαρτίας σου.
(Πράξεις ΚΒ΄.16)

20. Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθηµεν εις Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατον αυτού εβαπτίσθηµεν; 
συνετάφηµεν ούν αυτώ διά του Βαπτίσµατος εις τον θάνατον, ίνα ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών διά 
της δόξης του Πατρός και ηµείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωµεν.

(Ρωµαίους στ΄.3-6) (Α΄ Κορινθ. Α΄.13-17)
21. Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε Χριστόν ενεδύσασθε.

(Γαλάτας Γ΄.27)
22. Είς Κύριος, µία πίστις, έν Βάπτισµα.

(Εφεσίους ∆΄.5)



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Υπέρ του αγιασθήναι το ύδωρ τούτο τη δυνάµει, και ενεργεία, και επιφοιτήσει του Αγίου Πνεύµατος 
του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ του καταφοιτήσαι τοις ύδασι τούτοις την καθαρτικήν της υπερουσίου Τριάδος ενέργειαν του 
Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ του γενέσθαι το ύδωρ τούτο αγιασµού δώρον, αµαρτηµάτων λυτήριον, εις ίασιν ψυχής και 
σώµατος, και πάσαν ωφέλειαν επιτήδειον του Κυρίου δεηθώµεν.

Υπέρ των αντλούντων και αρυοµένων εις αγιασµόν οίκων του Κυρίου δεηθώµεν.
Υπέρ του καταξιωθήναι ηµάς εµπλησθήναι αγιασµού διά της των υδάτων τούτων µεταλήψεως τη 

αοράτω επιφανεία του Αγίου Πνεύµατος του Κυρίου δεηθώµεν.
- Αυτός ούν, φιλάνθρωπε Βασιλεύ πάρεσο και νύν διά της επιφοιτήσεως του Αγίου σου Πνεύµατος και 

αγίασον το ύδωρ τούτο…….
Ποίησον αυτό αφθαρσίας πηγήν, αγιασµού δώρον, αµαρτηµάτων λυτήριον, νοσηµάτων αλεξιτήριον, 

δαίµοσιν ολέθριον, ταις εναντίαις δυνάµεσι απρόσιτον, Αγγελικής ισχύος πεπληρωµένον. Ίνα πάντες 
οι αρυόµενοι και µεταλαµβάνοντες, έχοιεν αυτό προς καθαρισµόν ψυχών και σωµάτων, προς ιατρείαν 
παθών, προς αγιασµόν θίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτήδειον.

Αυτός και νυν, ∆έσποτα, αγίασον το ύδωρ τούτο, τω Πνευµατί σου τω Αγίω. ∆ός πάσι, τοις τε 
απτοµένοις, τοις τέ χριοµένοις, τοις τε µεταλαµβάνουσι, τον αγιασµόν, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την 
υγείαν.


