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 Γ
ΠΣ
Ἡ ἀναγκαιότης τοῦ Βαπτίσματος.
 διοσ  Κύριοσ µετά τήν νάστασή Του
πέστειλε τούσ Μαθητέσ Του σ λο τόν κόσµο µέ
τήν ντολή, µαζί µέ τήν διδασκαλία, νά
«βαπτίζουν» τούσ νθρώπουσ «εσ τό νοµα το
Πατρόσ καί το Υο καί το γίου Πνεύµατοσ»,
διότι µόνον « πιστεύσασ καί βαπτισθείσ
σωθήσεται» (Ματθ. κ΄, 19, Μάρκ. ιστ΄, 16).
Τό εχε διακηρύξει λλωσ τε καί κατά τήν
συνοµιλία Του µέ τόν Φαρισαο Νικόδηµο, τι,
«άν µή τισ γεννηθ ξ δατοσ καί Πνεύµατοσ, ο
δύναται εσελθεν εσ τήν βασιλείαν το Θεο»
(ωάν. γ΄, 5). Τά λόγια ατά το Κυρίου σηµαίνουν
τι εναι ντελσ παραίτητο τό Βάπτισµα καί
τι ναγενν καί βάζει τόν νθρωπο στόν δρόµο
τσ σωτηρίασ. ∆έν εναι κάτι συµβολικό δηλαδή
καί πιφανειακό.
λλά καί ταν γιναν τά πίσηµα γκαίνια
τσ κκλησίασ κατά τήν µέρα τσ Πεντηκοστσ,
τότε πού µέ τόν φωτισµό καί τήν φλόγα το γίου
Πνεύµατοσ µίλησε µέ θάρροσ νώπιον χιλιάδων
¡βραίων  πόστολοσ Πέτροσ, διεκηρύχθη
πισήµωσ  αναγκαιότησ καί  σηµασία το
Βαπτίσµατοσ. ¢ταν δηλαδή κουσαν τό κήρυγµα
το ποστόλου ο ¡βραοι, «κατενύγησαν τ£
καρδί¤», πωσ σηµειώνει τό βιβλίο τν
«Πράξεων», συγκλονίσθηκαν δηλαδή ρκετοί
καί µετανοήσαν, πίστευσαν στά λόγια του καί

ρώτησαν τούσ ποστόλουσ: Τί πρέπει νά κάνοµε
τώρα, νδρεσ δελφοί; Καί  ¥γιοσ Πέτροσ
πάντησε: «Μετανοήσατε, καί βαπτισθήτω
¦καστοσ §µν πί τ¨ ©νόµατι ªησο Χριστο εσ
φεσιν ®µαρτιν, καί λήψεσθε τήν δωρεάν το
γίου Πνεύµατοσ». ∆έν τούσ επε: ρκε πού
πιστεύετε, θά σωθετε. ∆ιά νά συγχωρηθον ο
®µαρτίεσ σασ, επε, πρέπει νά βαπτισθετε. Καί
βαπτίσθηκαν
µέσωσ 3.000 νθρωποι, πού
πετέλεσαν τήν πρώτη κκλησία τν
εροσολύµων (Πράξ. στ΄, 37-41). ¡ποµένωσ τό
Βάπτισµα εναι τό µέσον καί  φορεύσ τσ
πολυτρώσεωσ πό τήν αµαρτία. ∆έν εναι ®πλή
συµβολική τελετή.
 δέ πόστολοσ Παλοσ µσ λέγει τι µέ τό
Βάπτισµα, κατά τρόπον §περφυσικόν καί
νερµήνευτον πό τό δύνατο νθρώπινο µυαλό,
ποθνήσκοµεν καί νιστάµεθα µαζί µέ τόν
Χριστόν καί νδυόµεθα τόν Χριστόν. Φοροµε
σάν λλο νδυµα τόν Χριστόν. «¢σοι
βαπτίσθηµεν εσ Χριστόν ªησον, εσ τόν
θάνατον ατο βαπτίσθηµεν, συνετάφηµεν ο°ν
ατ¨ διά το βαπτίσµατοσ εσ τόν θάνατον, ±να
²σπερ ³γέρθη Χριστόσ κ νεκρν διά τσ δόξησ
το πατρόσ, οτω καί µεσ ν καινότητι ζωσ
περιπατήσωµεν» (Ρωµ. ζ΄ ,3-4). Γίνεται ταφή καί
νάστασισ κατά τό Βάπτισµά µασ. Ατό λλωσ τε
τό νόηµα χει καί  τριπλή κατάδυσισ µέσα στό
ελογηµένο δωρ τσ Κολυµβήθρασ καί 
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νάδυσισ. ¢πωσ ναφέρει ρχαο κκλησιαστικό
κείµενο ©νοµαζόµενο «∆ιαταγαί τν ποστόλων»,
« κατάδυσισ τό συναποθανεν,  νάδυσισ τό
συναναστναι τ¨ Χριστ¨» σηµαίνει.
 δέ ¥γιοσ Κύριλλοσ εροσολύµων προσθέτει:
«Κατέρχη µέν γάρ εσ τό δωρ φορν τάσ ®µαρτίασ
λλ  τσ χάριτοσ πίκληση σφραγίσασα τήν
ψυχήν ο συγχωρε (= δέν πιτρέπει) λοιπόν §πό
το φοβερο καταποθναι δράκοντοσ. Νεκρόσ, ν
®µαρτίαισ καταβάσ, ναβαίνεισ ζωοποιηθείσ ν
δικαιοσύν¸ Βυθίζεται δηλαδή ®µαρτωλόσ 
νθρωποσ στό νερό τσ Κολυµβήθρασ καί βγαίνει
δίκαιοσ, θοσ, ¹γιοσ. Τοτο γίνεται µέσωσ καί
δέν τό συµβολίζει ®πλσ τό Βάπτισµα, πωσ
νοµίζουν ο «Εαγγελικοί». παλλάσσεται 
ψυχή πό λα τά ®µαρτήµατα, καθαρίζεται,
ξαγνίζεται καί ναγεννται. ρχίζει νέαν ζωήν.
Καί ναλόγωσ πρόσ τόν γνα τόν προσωπικόν,
πού θά κάνη στήν συνέχεια, θά διατήρηση ¼ χι
τήν καθαρότητά τησ καί θά προοδεύση στόν
®γιασµό.
Κάτι µωσ πρέπει νά λεχθε καί γιά τόν
Νηπιοβαπτισµό, πού τόν καθόρισε νωρίτατα 
κκλησία καί τόν πορρίπτουν ο «Εαγγελικοί».
 ¥γιοσ Γρηγόριοσ  Θεολόγοσ γράφει: «Νήπιον
στί σοι; Μή λαβέτω καιρόν  κακία κ βρέφουσ
®γιασθήτω, ξ ©νύχων ®παλν καθιερωθήτω τ¨
Πνεύµατι». ½χεισ δηλαδή νήπιον; Μή
καθυστερεσ νά τό βαπτίσησ καί προχωρήσει τσι
 κακία µέ τήν λικία του. ¾σ ®γιαστε, σ
βαπτισθε δηλαδή τώρα πού εναι βρέφοσ. ¾σ
φιερωθε στόν Θεό καί σ σφραγισθε µέ τό
¥γιο Πνεµα πό τώρα πού εναι ®παλά, τρυφερά
τά νύχια του. (ªδέ καί Πράξ. ιζ΄, 33 & Α΄ Κορ. α΄,
16, που γίνεται λόγοσ γιά βάπτιση λων τν
µελν δύο οκογενειν, ¿ποµένωσ καί τν νηπίων
τουσ).
À κκλησία µσ διδάσκει τι  Θεία Χάρισ
δέν ξαρτται πό τήν λογικήν κανότητα το
νθρώπου. Ο «Εαγγελικοί» βεβαίωσ Âσ
©ρθολογιστέσ δέν µπορον νά τό καταλάβουν
ατό. Τό πσ δηλαδή τό νήπιο παλλάσσεται διά
το Βαπτίσµατοσ πό τό προπατορικό ®µάρτηµα
κατά τρόπον µυστικόν καί πώσ νσωµατώνεται
στό µυστικόν Σµα το Χριστο, πού εναι 
κκλησία. Πσ ποκτ πίσησ τήν δυνατότητα
νά κοινωνε, νά µετέχει στήν ξαγιαστική ζωή
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καί Χάρη τσ κκλησίασ καί νά ναπτύσσει καί
τό φύτρο τσ ®γιότητασ, µέ τό ποον µβολιάσθηκε
κατά τό Βάπτισµα. Πσ νδύεται τόν Χριστόν,
πωσ τό τονίζει  ¥γιοσ πόστολοσ Παλοσ, ταν
γράφη: «¢σοι εσ Χριστόν βαπτίσθητε, Χριστόν
νεδύσασθε» (Γαλ. γ΄, 27). Πσ δηλαδή γίνεται
¦να µέ τόν Χριστόν. δ εναι τό Μυστήριο, στό
ποο δέν χωρε  µικρόσ νθρώπινοσ νοσ.
¾σ προσθέσουµε τέλοσ τι ο «Εαγγελικοί»
ε§ρίσκονται κτόσ ληθείασ καί σον φορ
στόν τρόπον, µέ τόν ποον τελον τό λεγόµενο
Βάπτισµά τουσ. Κάµνουν ραντισµόν ¼ περίχυσιν
µέ τό νερό, πωσ ο Παπικοί. ¢µωσ  λέξισ
«βαπτίζω», πού χρησιµοποιε τό Εαγγέλιο, δέν
σηµαίνει ραντίζω ¼ περιχύνω, λλά βυθίζω,
βουτ. ξ λλου καί τά ρχαα «Βαπτιστήρια»,
πού χει νακαλύψει  ρχαιολογία, φανερώνουν
τι ο πρτοι Χριστιανοί βαπτίζοντο, πωσ
βαπτιζόµαστε µεσ ο Äρθόδοξοι.

Τί διδάσκουν γιά τό βάπτισμα οἱ
Προτεστάντες
Κατ ρχάσ πρέπει νά σηµειώσουµε τι ο
λεγόµενοι «Εαγγελικοί», πορρίπτουν τά πέντε
πό τά ¿πτά ερά Μυστήρια καί δέχονται µόνον
τά δύο, τό Βάπτισµα καί τήν Θεία Εχαριστία.
Καί ατά µωσ δέν τά παραδέχονται καί δέν τά
τελον πωσ µεσ ο Äρθόδοξοι.
Γιά τό Βάπτισµα συγκεκριµένα, πού εναι τό
ερό Μυστήριο µέ τό ποο γίνεται κανείσ µέλοσ
τσ κκλησίασ καί πολιτογραφεται στήν
Βασιλεία το Θεο, λέγουν τι εναι µία ®πλή
τελετή, πού συµβολίζει ®πλσ τήν ναγέννηση
το νθρώπου. ∆έν µεταδίδει δηλαδή  ερή
ατή τελετή τήν Θείαν Χάριν, λλά συµβολίζει
τήν µετάδοσιν τσ Θείασ Χάριτοσ.
πορρίπτουν τσι τόν µυστηριακό χαρακτρα
το Βαπτίσµατοσ. Μυστηριακόσ χαρακτήρ
σηµαίνει τι  τελετή ατή δέν εναι κάτι τυπικό
καί συµβολικό, λλά «διά το ©ρατο δατοσ
µεταδίδεται κατά τρόπον µυστηριώδη  Θεία
Χάρισ, ρνητικσ µέν Âσ φεσισ ®µαρτιν,
θετικσ δέ Âσ πλήρωσισ διά τσ Θείασ Χάριτοσ».
Σύµφωνα µέ τήν δογµατική διδασκαλία τσ
κκλησίασ µασ «τό Βάπτισµα εναι τό µυστήριον
ν τ¨ ποίÅ  πιστόσ διά τριπλσ καταδύσεωσ
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καί ναδύσεωσ ν τ¨ δατι καί τσ πικλήσεωσ
το ©νόµατοσ τν τριν προσώπων τσ Θεότητοσ
ναγεννται §πό το γίου Πνεύµατοσ
καθιστάµενοσ καινή ν Χριστ¨ κτίσισ».
Μέσα δηλαδή πό ατά πού φαίνονται (δωρ)
καί κούονται (Εχαί), χαρίζεται  ναγέννησισ.
Ατό σηµαίνει Μυστήριον. Κάτι πού ξεπερν τό
λογικόν καί τήν ντίληψιν το νθρώπου. Ο
«Εαγγελικοί» µωσ, ο ποοι βασίζονται κυρίωσ
στό λογικό τουσ, δέν εναι κανοί νά εσδύσουν
στήν ννοια το Μυστηρίου καί βρίσκουν σάν
λύση νά τό πορρίψουν καί νά τό δεχθον µόνον
Âσ σύµβολον.
Με τό Χριστιανικό βάπτισµα νδύεται κανείσ
τόν Χριστό, λαµβάνει τό Πνεµα τσ υοθεσίασ
καί γίνεται κληρονόµοσ Θεο καί συγκληρονόµοσ
ªησο Χριστο (Γαλ γ΄, 26-29. Ρωµ. η΄, 17). À
®γία Γραφή βεβαιώνει πώσ δέν §πάρχουν δύο
βαπτίσµατα γιά τούσ πιστούσ τό βάπτισµα µέ
νερό, πού κολουθεται πό τό ¹γιο Χρίσµα,
εναι  «νωθεν ναγέννηση» το ªω. γ΄, 3-5.
 ¹γιοσ ªουστίνοσ (+165) συνδέει τό βάπτισµα
µέ τήν ναγέννηση το ªω. γ΄, 3-5 µάλιστα τό
χαρακτηρίζει «τρόπον ναγεννήσεωσ» (πολ. Α΄,
61).  Æριγένησ (185-254) λέγει πώσ τό ¥γιο
Πνεµα §πάρχει «εσ µόνουσ τούσ µεταλαβόντασ
ατο ν τ£ το βαπτίσµατοσ δόσει» (παρά θαν.,
Πρόσ Σεραπ. π. ∆΄, 10).  Τερτυλλιανόσ (+220)
ναφέρει πώσ «χωρίσ τό βάπτισµα δέν νήκει σέ
κανένα  σωτηρία, λωσ διαιτέρωσ ξ ατίασ το
Λόγου το Κυρίου, «άν τισ δέν ναγεννηθε ξ
δατοσ», δέν χει τήν Ζωήν» (Περί βαπτ. 12). 
Μ. θανάσιοσ τόν µέν παλαιόν πεκδύεται,
νακαινίζεται δέ νωθεν, γεννηθείσ τ£ το
Πνεύµατοσ χάριτι» (Πρόσ Θεραπ., πιστ. ∆΄, 13).
 ¹γιοσ ªωάννησ  Χρυσόστοµοσ ναφέρεται
στό διάλογο µέ τόν Νικόδηµο (ªω. γ΄ 1-21) καί
©νοµάζει τό βάπτισµα «λοχείαν», δηλαδή τοκετόν
καί «νέον δηµιουργίασ τρόπον... ξ δατοσ καί
Πνεύµατοσ», «καί ν ρωτήση κανείσ πσ πό
δωρ;», τότε πρέπει νά δοθε  πάντηση: ¢πωσ
κριβσ εσ τήν ρχήν τό πρτον §ποκείµενον
στοιχεον Éτο τό χµα καί τό πν Éτο ργο το
∆ηµιουργο, τσι καί τώρα τό µέν δωρ εναι τό
§ποκείµενον στοιχεον, τό πν δέ εναι ργον τσ
χάριτοσ το Πνεύµατοσ» (Χρυσ., Εσ τό ªω., µιλ
ΚΕ΄ ,2).
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«∆ιότι τίποτε τό ασθητόν δέν µσ παρέδωσεν
 Χριστόσ λλά µέ ασθητά µέν πράγµατα, λα
µωσ νοητά. ½τσι καί τό βάπτισµα,  µέν δωρεά
το δατοσ γίνεται µέ ασθητόν πργµα, λλά τό
συντελούµενον, δηλαδή  ναγέννησισ καί
νακαίνισισ εναι νοητά. ∆ιότι, άν µέν ¼σουν
σώµατοσ, γυµνά θά σο παρέδιδε τά σώµατα
ατά δρα. ¡πειδή µωσ  ψυχή εναι στενά
συνδεδεµένη µέ τό σµα, µέ ασθητά πράγµατα
σο παραδίδει τά νοητά» (Χρυσ., Εσ τό Ματθ.,
µιλ. ΠΒ΄, 4).
 ¹γιοσ Γρηγόριοσ  Θεολόγοσ (381) ναφέρει
τρεσ γεννήσεισ: «τήν σωµατική, τήν διά το
βαπτίσµατοσ καί τήν διά τσ ναστάσεωσ» (Λόγοσ
Μ΄ ,2, Εσ τό ¹γιον βάπτισµα).
λλά καί ο Πατέρεσ τσ ∆υτικσ κκλησίασ,
πωσ  Αγουστίνοσ, ©νοµάζουν τό βάπτισµα
«µυστήριον ναγεννήσεωσ». Γι ατό καί ποιοσ
ρνεται
τόν
νηπιοβαπτισµό,
βρίσκεται
ντιµέτωποσ µέ τήν ®γία Γραφή, λλά καί µέ τό
«τυπικό τσ κκλησίασ, πού παραδόθηκε πό
παλαιά καί τηρεται πάντοτε» (Αγουστ., πιστ.
πρόσ Σίξτο VII 32. Χ 43).
¢πωσ ναφέρθηκε, τό βάπτισµα µσ «νδύει»
τόν Χριστό καί µσ εσάγει στό Σµα το Χριστο,
δηλαδή στή «βασιλεία το Θεο» (ªω. γ΄, 3-5),
µωσ ατόσ εναι  « ρραβών» (Β΄ Κορ. ε΄, 5 &
φεσ. α΄ 14), τόν ποο  νθρωποσ µπορε καί
νά χάσει. ¾λλωστε  περίοδοσ το ρραβώνα,
κόµη καί στίσ νθρώπινεσ σχέσεισ, εναι
περίοδοσ δοκιµασίασ. Γι ατό καί παιτεται
σκηση καί γνασ (Α΄ Θεσ. ε΄, 6-11 & Α΄ Πέτρ.
ε΄, 8-9).

Πότε ἕνα βάπτισμα εἶναι κανονικό;
α. ¢ταν γίνεται πό κανονικά χειροτονηµένο
ερέα στό χρο τσ κκλησίασ. Τή δυνατότητα
τελέσεωσ κανονικο βαπτίσµατοσ χουν χάσει ο
αρετικοί καί ο σχισµατικοί. Ο νθρωποι ατοί
δέν νήκουν στό σµα τσ κκλησίασ. Μοιάζουν
µέ τά κλαδιά πού κόπηκαν πό τό δέντρο καί
ξεράθηκαν. ½τσι κι ατοί δέν χουν µέσα τουσ
ζωή, τήν ποία φυσικά δέν µπορον νά
µεταδώσουν σέ λλουσ. Εναι πνευµατικά
νεκροί.
β. ¢ταν γίνεται στό

νοµα τσ ®γίασ καί

CMYK

4

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ζωοποιο Τριάδοσ.  ροσ ατόσ εναι παράβατοσ γιά τήν κανονικότητα καί γκυρότητα το
µυστηρίου. Τό βάπτισµα «εσ Χριστόν» («σοι
εσ Χριστόν βαπτίσθητε») δέν ντικαθιστ τό
βάπτισµα στό νοµα τσ ®γίασ Τριάδοσ. Σηµαίνει
®πλσ τό βάπτισµα στήν πίστη το Χριστο, στό
λυτρωτικό ργο Του, µέ τό ποο σώζονται ο
πιστοί.
γ. ¢ταν γίνεται κατά τήν τυπική κολουθία
τσ κκλησίασ. Το βάπτισµα ρχικά γινόταν σέ
νοιχτούσ φυσικούσ χώρουσ µέ τρεχούµενο νερό
πωσ ο λίµνεσ καί τά ποτάµια ¼ λλουσ εδικούσ
χώρουσ, τά λεγόµενα βαπτιστήρια. Μέ τό πέρασµα
το χρόνου  τελετή λάβαινε χώρα στούσ ναούσ.
 ªουστίνοσ ναφέρει στό βάπτισµα εχέσ γιά
καθαγιασµό το νερο καί ξορκιστικέσ εχέσ,
ν πρόσ ατή τήν κατεύθυνση θά πρέπει νά
¿ρµηνευτε καί  νηστεία πρό το βαπτίσµατοσ.
À προοδευτική νάπτυξη τσ διδασκαλίασ τσ
κκλησίασ πέφερε λλαγέσ καί στήν κατήχηση
τν βαπτιζοµένων. À κατήχηση αξήθηκε ν
στήν νατολή δηµιουργήθηκαν δύο σώµατα. Τό
σώµα τν « κρωµένων» καί τν «φωτιζοµένων».
πίσησ πετράπη  παρακολούθηση το
διδακτικο µέρουσ τσ λειτουργίασ, χι µωσ καί

το µυστηριακο. À ρχική µολογία τν πρώτων
αώνων Éταν ®πλή, ν συνεχεί¤ γινε πιό σύνθετη
λόγÅ τν αρετικν µάδων. Êνα τέτοιο
βαπτιστήριο σύµβολο µολογίασ διατηρήθηκε
πό ¦να πόκρυφο κείµενο πού χαρακτηριζόταν
Âσ πιστολή ποστόλων καί συντάχθηκε κατά
τό 160 µέ 170 σέ αθιοπική γραφή.
Æσ χρόνοσ τελέσεωσ το βαπτίσµατοσ
καθορίστηκε στή ∆ύση τήν προηγούµενη νύχτα
τν ¿ορτν το Πάσχα καί τσ Πεντηκοστσ, ν
στήν νατολή µέ τίσ Ëδιεσ ¿ορτέσ καί ργότερα µέ
τήν προσθήκη τσ ¿ορτσ τν πιφανείων. Στή
∆ύση ο βαπτισθέντεσ πί 8 µέρεσ φεραν λευκό
χιτώνιο καί γιά ατό τό λόγο τό Σάββατο το
Θωµ ποκλήθηκε: «Σαββάτο µέσα στά λευκά»
(Sabbatum in albis), ν στήν
νατολή
«∆ιακαινίσιµοσ» (δηλ. διαρκσ καινούργιοσ). Με
τό βάπτισµα συνδέθηκε τόσο  Θεία Εχαριστία
σο καί τό χρίσµα.
πιµέλεια ρθρου π. Γεώργιοσ Γιαννακόπολοσ
Βασική πηγή τό βιβλίο: «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΜΑΣ» κδόσεισ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΩΝ
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