
Περί Βαπτίσματος

Οι νεοφώτιστοι έχουν , επομένως , νέες πνευματικές υποχρεώσεις που 
δεν τις έχουν οι  κατηχούμενοι. Το Βάπτισμα , δεν είναι , ως γνωστό , 
επαλαμβανομενο μυστήριο. Η <<εφάπαξ>> τέλεση του το κάνει να έχει 
μια έννοια και σημασία μοναδική. Δεν μπορεί να κει συνέχεια <<άπαξ 
αποτυχών , δεύτερον κατορθων>> Έχει γίνει σαφές στην παράδοση της 
Εκκλησίας μας σχετικά με το βάπτισμα , πως <εάν το άπαξ αποτύχεις , 
αδιόρθωτο το πράγμα>>.

Εδώ επισημαίνεται το καίριο πρόβλημα της Ορθοδοξίας , που 
εκφράζεται με την εμμονή εις την <<μιαν πιστιν> και εις το <<εν 
βάπτισμα>> .Αφού <<εις Κύριος >> μόνο υπάρχει. Το <<σημειον>> 
αναφοράς και ενότητας είναι ο Χριστός , η μια πίστη. Κάθε παρέκκλιση 
από το χριστολογικο αυτό <<κέντρο>> , που μεταφράζεται συγχρόνως 
σε τριαδολογικο , πνευματολογικο και εκκλησιαλογικο , οδηγεί τελικά 
εις το <<αδιόρθωτων  πράγμα>> που είναι η αίρεση. Γι αυτό το λόγο το 
<<βάπτισμα>> των αιρετικών στην πραγματικότητα <<ουκ ην 
βάπτισμα>> και ο αιρετικός , επιστρέφοντας εις την <<μιαν πιστιν >> 
δέχεται το αληθινό βάπτισμα  και  <<αναβαπτίζεται>> Προκατήχηση .7

Βέβαια και μετά το βάπτισμα υπάρχει πρόβλημα της προσωπικής 
αμαρτίας. Ο άνθρωπος , αν και βαπτισμένος και μέλος της Εκκλησίας 
πέφτει και αμαρτάνει. Άλλο όμως πράγμα είναι η προσωπική ατέλεια  και 
αμαρτία , που συγχωρείται , και άλλο η αίρεση που είναι <<αμαρτία εις 
θάνατον>>.Ο Θεός ζητεί από τον βαπτισμένο  την αγαθή προαίρεση και 
οι αμαρτίες του θα του συγχωρεθούν.

Οι  Οικουμενιστές αναγνωρίζουν τα μυστήρια των ετεροδόξων δεν 
μιμούνται καθόλου τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Το 

αποδεικνύουμε πιο κάτω από τα κείμενα τους.

1) Διαβάστε το βιβλίο  <Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ.ΕΦΕΣΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  έκδοση  Επέκταση >

Wechselseitige Anerkennung der Taufe - 11 Kirchen in Deutschland 
unterzeichnen am 29. April in Magdeburg Erklärung Μετάφραση : Η 
αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος - 11 εκκλησίες στη Γερμανία που 
υπεγράφη στις 29 Απριλίου στη Διακήρυξη Μαγδεμβούργο. Όλες αυτές οι 
Εκκλησίες αναγνωρίζουν εκατέρωθεν το Μυστήριο του Βαπτίσματος εφ 
όσον αυτό τελείται με νερό και εις το Όνομα της Αγίας Τριάδας.(σελ 109-
110) από το βιβλίο του Εμείς και άλλοι…στην σελ.86  στο γ) …οι κληρικοί 
των δυο ορθόδοξων οικογενειών οφείλουν να συνειδητοποιήσουν , ότι μια η 
Εκκλησία πρέπει να αναγνωρίζει το βάπτισμα της άλλης και να μην 
παρατηρείται το φαινόμενο του αναβαπτισμού…στην σελ.110 γράφει 
συνοπτικά για το κείμενο της Λίμα περί  ενότητας.

Το παρακάτω κείμενο της Λίμα είναι παρμένο από την Εκκλησία της Ελλάδος 
Συνοδική Επιτροπή 
επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων 2011 – 2015  Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠAΓΚΟΣΜΙΟ 
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…Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στα κείμενα της Λίμα από τις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες έχει υπογραμμιστεί στην έκθεση ενός διορθόδοξου συμποσίου για το 
ΒΕΜ, που οργανώθηκε στη Βοστώνη το 1985. Η έκθεση αυτού του συμποσίου έχει 
να πει το εξής: 

«Φαίνεται σε μας ότι εμείς, ως Ορθόδοξοι, πρέπει να χαιρετίσουμε το κείμενο της 
Λίμα ως εμπειρία ενός νέου σταδίου στην ιστορία της οικουμενικής κίνησης. Μετά 
από αιώνες αποξένωσης, εχθρότητας και αμοιβαίας άγνοιας, οι διηρεμένοι Χριστιανοί 
επιδιώκουν να διαλεχθούν για τις ουσιαστικές πτυχές της εκκλησιακής ζωής, δηλαδή 
το Βάπτισμα, την Ευχαριστία και την Ιερωσύνη. Αυτή η διαδικασία είναι μοναδική 
από την άποψη της ευρείας απήχησης που έχει το κείμενο της Λίμα σε όλες τις 
εκκλησίες. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι Ορθόδοξοι θεολόγοι έχουν διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη διατύπωση του παρόντος κειμένου. Γενικά θεωρούμε το BEM 
ως αξιόλογο οικουμενικό κείμενο δογματικής σύγκλισης. Πρέπει, επομένως, να 
συστηθεί ιδιαιτέρως για τη σοβαρή προσπάθειά του να φέρει στο φως και να 
εκφράσει σήμερα «την πίστη της εκκλησίας δια μέσου των αιώνων»….
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