Οδηγίες για τη βάπτιση του παιδιού σας
Προκειμένου να βαπτίσετε το παιδί σας, μαζί με τις
πατρικές ευχές μας, θεωρούμε απαραίτητο να σας δώσουμε
και τις παρακάτω οδηγίες:
1.Ο ανάδοχος (νουνός), πρέπει να είναι χριστιανός
Ορθόδοξος και να γνωρίζει το «Πιστεύω» το οποίο και
επιβάλλεται να απαγγείλει. Επίσης να είναι ένα πρόσωπο και
μάλιστα ενήλικο και όχι μικρό παιδί, και να μην έχει συνάψει
πολιτικό γάμο, όπως ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας.
2.Διαλέξτε για το παιδί σας όνομα Χριστιανικό. Δεν
είναι σωστό να δίνουμε στα παιδιά ονόματα ξένα ή υποκοριστικά (π.χ.Μαρίτσα, Έλενα, Κατίνα κ.λ.π.) ή κακόηχα και
χωρίς νόημα. Αν έχετε αμφιβολία για το όνομα ρωτήστε τον
εφημέριο του Ναού. Επίσης αποφύγετε τα δύο ονόματα,
αφού ούτως ή άλλως το ένα δεν χρησιμοποιείται και μόνο
περιπλοκές μπορεί να δημιουργήσει.
3.Προνοήστε ώστε τα βαπτιστικά ενδύματα να είναι
απαραιτήτως λευκά, αφού συμβολίζουν την καθαρότητα και
το φως της καινής εν Χριστω ζωής. Η ιερή βαπτισματική
λαμπάδα να μη στολίζεται με κλόουν, τεράστιες κούκλες ή
απομιμήματα ζώων, με κίνδυνο γελοιοποιήσεως του
συμβόλου του φωτός του Χριστού. Ο στολισμός της
Κολυμβήθρας απαγορεύεται διότι, αυτή αποτελεί ιερό
σκεύος της Εκκλησίας.
4.Απαγορεύεται ο στολισμός με μπαλόνια,φούσκες και
παιχνίδια,εντός και εκτός του Ιερού Ναού.
5.Φροντίστε να βρίσκεστε στο Ναό 5 λεπτά πρίν από
την καθορισμένη ώρα. Η έγκαιρη προσέλευση διασφαλίζει

την ομαλή λειτουργία του Ναού, όπου πρέπει να γίνουν και
άλλα μυστήρια ή ακολουθίες.
6.Ιδιαίτερα σας παρακαλούμε η ενδυμασία των γυναικών να είναι σύμφωνη με το χώρο. Η μητέρα του παιδιού, η
ανάδοχος και οι προσκεκλημένες ας μην ξεχνούν ότι βρίσκονται στον «οίκο του Θεού», όπου επιβάλλεται σεμνότητα και
ιεροπρέπεια.
7.Φροντίστε, όσο εξαρτάται από σας, να τηρηθεί
απόλυτη τάξη και ησυχία σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου.
Μεγάλη αταξία προκαλεί η προσπάθεια γονέων και
συγγενών να καθησυχάσουν το μωρό που πολλές φορές
κλαίει. Είναι προτιμώτερο να κλαίει ένα παιδί, παρά να
θορυβούν πέντε-δέκα άνθρωποι προσπαθώντας να το
καθυσηχάσουν.
8.Μετά τη βάπτιση φέρνετε συχνά το παιδί για να
κοινωνεί, (όχι μόνο τρείς Κυριακές!!!).
9.Σύμφωνα με την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας,
την προηγουμένη του βαπτίσματος τηρείται νηστεία. Επειδή
το βρέφος δεν μπορεί να νηστεύσει, καλόν είναι τη νηστεία
να τηρήσουν γονείς και ανάδοχος.
Με την εφαρμογή των παραπάνω συμβάλλετε και σεις
στη τέλεση του μυστηρίου με ευλάβεια και ιεροπρέπεια, που
θα είναι μια ουσιαστική πνευματική εμπειρία στη ζωή σας.
Με αγάπη Χριστού και τις θερμότερες ευχές μας.
Οι ιερείς της Ενορίας σας.

