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τοια ύτη ς δοκιμασίας, ανέκραξε· «Καί πώ ς συνέχομαι εως δτου τελεσθή [τό του θανάτου μου βάπτισμα] (Λουκ. ιβ ' 50) Τ ό βάπτισμά του έξεπληρώ ύη πολύ τα χ έω ς μ τά τα ϋτα , δταν άπέθανε κράξ α ς, «Τ ετέλεσται!»
*Ολόκληρος ό κόσμος αποθνήσκει, καί ούχί μόνον ό Κύριος ήμώ ν καί ή Ε κ κλ η σ ία , τό σώμα του· άλλ’ ό κόσμος δεν λαμβάνει
μέρος εις τον θάνατον τού Χριστού, ώς πρ ά ττει ή Ε κ κ λ η σ ία ,
τό σώμα του. Έ ν τούτιο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ό λ όκλη ρος ό
κόσμος είναι νεκρός μετά τού ΙΙα τρ ό ς Ά δ ά μ υπό την κ α τ’ αυτού
καταδίκην ή κατάραν· άλλ’ ό Κύριος ήμώ ν ’Ιησούς δέν ήτο έκ
τού κόσμου, ούτε είς έξ έκείνων οιτινες άπέθανον έν τφ Ά δ ά μ .
"Έ χομεν ίδει ήδη, δτι ή ζωή του ήτο α γία , καί κεχω ρισμένη άπό
τη ν ζω ήν δλων τω ν αμαρτω λώ ν, μ’ δλον δτι ή μήτηρ του ήτο
έκ τή ς γη ς (*) — ώστε δέν διετέλει ύπό καταδίκην. Δ ια τί τότε
άπέθανεν. ΑΙ Γ ρ α φ α ί αποκρίνονται δτι «άπέθανε διά τά ς α μ α ρ τί
α ς ήμώ ν,» — δτι ό θά να τός του ήτο διά Θυσίαν. Τό αύτό δέ
συμβαίνει και μέ την Ε κ κ λ η σ ία ν ,τό σώμά του τό βαπτισθέν εις
αυτόν διά βαπτίσματος ε ις τον Θάνατον nvtofr — είς τό είναι αυ
τούς κοινωνούς μ ετ’ αυτού είς τόν πρός θυσίαν θά νοτον. Έ κ φύσεω ς τέκνα τού Ά δ ά μ , «τέκνα όργής, ούτοι, ώς καί οΐ λοιποί»,
πρώ τον δ ικ α ιώ νο ντα ι έκ τού Α δα μ ια ίο υ θανάτου π ρ ο ς ζθ)πν, διά
πίσ τεω ς εις τόν Κύριον ήμών Ίη σ ο ύν καί τό απολυτρωτικόν έργον του, καί ό κύριος σκοπός τα ύ τη ς τή ς πρός ζω ήν δικαιώ σεω ς
έκ τή ς Α δ α μ ια ία ς καταδίκης είς θάνατον, είναι όπως λάβωσι τό
προνόμιον τούτο τού νά βαπτισθώσιν είς Χ ριστόν Ί η σ ο ύ ν (νά γ ίνωσι μέλη τού σώ ματός του, τής Έ κ κ λ τιά ία ς το ν ) βαπτιζόμενοι
είς τόν θάνατον αυτού — μ ετέχοντες τού θανάτου αυτού ώ ς
συνθυσιάζοντες. *Ω! όποια εύρεία διαφ ορά υπάρχει μεταξύ τού
άποθνήσκειν έν τ φ Ά δ ά μ καί τού άποθνήσκειν έν τ φ Χ ριστφ .
Τό μυστήριον τούτο τή ς συγγένεια ς ήμών πρός τόν Χ ριστόν
έν τή θυσίφ, έν τ φ εις θάνατον βαπτίσματι τώ ρα, καί τή ς προκυπτούσης συγγενεία ς καί ένώσως αυτού έν τή δόξη, ή τις μέλλει
νά άκολουθήση, είναι άκατάληπτον είς τόν κόσμον. Π ρέπει έν
τούτοις, νά έκτιμηθή παρά τώ ν πιστώ ν τού Κυρίου, καί επανει
λη μ μ ένο ς διαπιστούται τούτο έν τα ΐς Γ ρ α φ α ΐς, δτι «Εί ύπομένομεν καί συνβασιλευσομεν» «Εί γά ρ συναπεθάνομεν καί συνζήσομεν». Ε ϊμεθα δέ «κληρονόμοι μέν Θεού συγκληρονόμοι δέ Χ ρι
στού, ε ί π ε ρ συμπάθομεν [ Έ ά ν λαμβάνω μεν πείραν τού
βαπτίσματος είς θάνατον μ ετ' αυτού ώς μέλη τού σώ ματός του]
ϊνα καί συνδοξασθώμεν. — Β ' Τ ιμ . 6 # 12. Ρ ω μ . σ τ ' 8, η ' 17.
Ε ίς τόν τέταρτον στίχον τού ύπό έξέτα σιν χωρίου, ό Α π ό 
στολος έπαναλαμβάνει τόν αυτόν συλλογισμόν έξ άλλης άπόψεως,

(*) Ίδ έ Τόμον Ε #· Κεφάλαιον Δ '.

412

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

λέγων* — «Συνετάφημεν ουν αύτφ διά του βαπτίσματος είς τόν
θάνατον». Καί ένταΰθα πάλιν ούδείς υπαινιγμός του δι’ υδατος
βαπτίσματος, άλλα θετικωτάτη δήλωσις περί του είς θάνατον
βαπτίσματος, της καθιερώσεως ήμών μέχρι θανάτου. Προβαινων
ό Απόστολος έπεκτείνει την εικόνα, έκθετων τό πόθεν η τήν αίτίαν του βαπτίσματος ήμών είς τόν θάνατον του Χρίστου, καί λέ
γει· «"Ινα ώσπερ ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών διά τής δόξης του
Πατρός, οΰτω καί ήμεϊς έν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν» Μό
νον έμμέσως ένταΰθα ό ’Απόστολος άναφέρεται είς τήν συμμετοχήν ημών είς τήν Πριοτην Άνάστασιν, δταν θά γείνωμεν μέτο
χοι τής δόξης μετά του Κυρίου έν τή Βασιλείς Αυτού- κυρίως
υμως άναφέρεται είς τήν παρούσαν ζωήν. Πάντες οί κάμνοντες
τελείαν χαθιέρωσιν τής ζωής των εις τόν Κύριον, όπως άποθάνωσι μετ’ αύτοΰ, όπως ώσι συνθυσιάζοντες μετ' αύτου είς τήν υ
πηρεσίαν τής ’Αλήθειας, όφείλουσι νά θεωρώσιν έαυτούς έφ’ δσον
ζώσιν έν τφ κόσμφ ως δντες κεχωρισμένοι καί διακεκριμένοι τών
άλλων τών πέριξ αυτών. Ούτοι εισέρχονται είς διαθήκγγν νά άποθάνωσιν ως προς τά γήινα πράγματα, τά οποία τοσοΰτον άπορροφώσιν άλλους, καί μεταχειρισθώσιν αυτά μονον ώς ύπηρεπκά τής
Νέας Κτίσεως. Τ ά Νέα Κτίσματα ζωοποιούνται διά του Λυτρωτοΰ
είς ουράνια πράγματα καί ελπίδας, τάς όποιας ό πέριξ ημών κό
σμος δεν βλέπει, δέν έννοεϊ. Έ ν άρμονίςι προς τούτο ή ζωή ήμών
έν τφ κόσμφ πρέπει νά ήναι νέα, διακριτική, κεχωρισμένη από τών
πέριξ ιμιών· διότι ζωογονούμεθα διά τού νέου Πνευμανος, τών
νέων έλπίδων, τών νέων βλέψεων, τών Ουρανίων.
’Ερχόμενος είς τόν 5ον στίχον ό Άπόττολος δέν καμνει ούτε
τήν έλαχίστην μνείαν περί τού έν ΰδατι βαπτίσματος μ’ δλον δτι
τινές έν αρχή δΰνανται νά έκλάβωσιν άλλως τά λεγόμενα αυτού.
«ΕΙ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τφ όμοιώματι τού θανάτου αυτού,
άλλά καί τής άναστάσεως έσόμεθα». ’Εάν τούτο τό σύμφυτοι γεγό
ναμεν τφ όμοιώματι τού θανάτου, έννοηθή ώς σημαίνον βάπτισμα
δι’ υδατος, ήθελεν έξάρει πολύ περισσότερον τό δι’ υδατος βάπτισμα, παρ’ δτι θά ήτο διατεθειμένος νά παραδεχθή οίοσδήποτε
διδάσκαλος έν τφ κόσμφ. Τί είναι έκεϊνο τό οποίον ώς Χριστιανοί
έλπίζομεν θερμότατα; Δέν είναι τό νά γείνωμεν μέτοχοι τής τού
Κυρίου άναστάσεως, τής Πρώτης Άναστάσεως; *0 ’Απόστολος έξέφρασε τούτο ώς τό μέγα Ιδεώδες καί τήν μεγάλην έλπίδα ήν
είχε προ όφθαλμών, λέγω ν «Τού γνώναι αυτόν καί τήν δύναμιν τής
άναύτάύεως αντον [ώς μέλος τού σώματός του, τής έκκλησίας
του] καί κοινωνίαν παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος τφ θανάτφ αυτού εϊ πως καταντήσω εις τήν εξανάστασιν τών νεκρών».
(Φιλιπ. γ ' 10,11). Τό νά θεωρήσωμεν λοιπόν δτι τό χωρίον
Ρωμ. σ τ' 5, σημαίνει δτι μετοχή είς τήν άνάστασιν τού Χριστού
θά προήρχετο άσφαλώς έκ τής έν ΰδατι καταδύσεως, θά £καμ\ε
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τούτο τό χωρίον νά αντιφάσκω είς παν άλλο χωρίον, καί νά άντι«ρέρεται είς αυτόν τον ορθόν λόγον. Πώς ή φύτευσις, ή ή έν ύδατι ταφή, ήθελεν έχει ώς αποτέλεσμα μετοχήν είς την Πρώτην
Άνάστασιν. Δυνάμεθα ασφαλώς νά παραδεχθώμεν δτι χιλιάδες
έτάφησαν ή κατεδύθησαν έν υδατι, οιτινες ουδέποτε θά μετάσχωσι τής Πρώτης Άναστάσεως — τής του Χρίστου Άναστάσεως.
Ά λ λ ’ δταν έννοώμεν ότι ό στίχος ουτος, έν άρμονίφ μετά τών
δύο προηγουμένων, άναφέρεται είς τό βάπτισμα είς θάνατον καί
φντεν<Ην έν τω Οανάτω κατά την ομοιότητα τον Οανάτον τον
Χρτοτον, τότε τό παν είναι σαφές, τό παν λογικόν. Κληθέντες
υπό του Κυρίου νά ήμεθα συγκληρονόμοι μετά του Υίου αυτού,
νά συμπάθωμεν μετ’ αυτού, όπως ζήσωμεν καί βασιλεύσωμεν
μετ’ αυτού πόσον βέβαιοι δυνάμεθα νά είμεθα δτι, εάν είμεθα πι
στοί είς ταυ την την κλήσιν, εάν συνταφώμεν είς τον θάνατον
αυτού ώς αυτός έτάφη είς θάνατον — ώς πιστοί στρατιώται
τού Θεού καί ύπηρέται τής ’Αλήθειας — συνεπώς θέλομεν λά
βει την τελείαν ανταμοιβήν την οποίαν ό Θεός υπόσχεται είς τούς
τοιομτους, ήτοι μετοχήν είς τήν Πρώτην Άνάστασιν — είς δό
ξαν τιμήν καί αφθαρσίαν.
Τό είς θάνατον βάπτισμα είναι τό αληθές βάπτισμα διά τήν
Εκκλησίαν, ώς ήτο τό αληθές βάπτισμα διά τόν Κύριον ημών
τό δι’ ύδατος βάπτισμα είναι μόνον τό σύμβολον, ή είκών τουτου
είς ήμάς, ώς ήτο είς αυτόν· τούτο υποδεικνύεται άναντιρρήτως
υπό τών λόγων τού Κυρίου είς δύο έκ τών μαθητών αυτού, τόν
’Ιάκωβον καί Ίωάννην, οιτινες έζήτησαν νά λάβωσιι τήν ύπόσχεσίν του δτι έπί τέλους θά έκάθηντο μετ’ αυτού έν τή Βασι
λείς ό είς έκ δεξιών καί ό άλλος έξ αριστερών. Ή υπό τού Κυ
ρίου ημών άπάντησις προς αυτούς ήτο, οΰκ οίδατε τί αίτείσθε·
δύνασθε πιεϊν τό ποτήριον δ έγώ πίνω, ή τό βάπτισμα δ έγώ
βαπτίζομαι βαπτισύήναι; Είς τήν περί τής προθυμίας ομολογίαν
των δπως μτάσχωσιν ούχί μόνον είς τό δνειδός του, άλλ’ έπίσης
καί είς τό είς θάνατον βάπτισμα, ό Κύριος άπαντά έπιδοκιμαστικώς. «Τό ποτήριον δ έγώ πίνω πίεσθε, καί τό βάπτισμα δ έγώ
βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε». (Μαρκ. ι' 35-39). "Οστισδήποτε έκ
τών κεκλημένων του είναι πρόθυμος έν τή καρδίς του διά τοιαύτην πείραν, δ Κύριος θά χαρίση είς τούτον τό προνόμιον — ώς
έπίσης καί τήν βοηθειάν του. 01 τοιοΰτοι πράγματι θά καταδυθώσιν είς τόν τού Χριστού θάνατον, καί ώς συνέπειαν θά λάβωσι μετοχήν μετ’ αυτού είς τήν Πρώτην Άνάστασιν, καί τήν είς
ταύτην άνήκουσαν δόξαν τής Βασιλείας. Είναι φανερόν δτι ό
Κύριος ένταύθα δεν ύπενόει τό δι’ ύδατος βάπτισμα, διότι ούτοι οί δύο μαθηταί ήσαν μετ’ αυτού έξ αρχής τής διακονίας του,
καί ώς αντιπρόσωποι αυτού έβάπτισαν πλήθη ανθρώπων έν υδατι
«εις μετάνοιαν καί άφεσιν άμαρτιών» — τό βάπτισμα τού ’Ιωάν-
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νου (Ίω άννου ν ' 22,23. 5 ' 1,2. Μαρκ. α ’ 4.) Ή έρώτησις του
Κυρίου ημών αναφορικώς προς την προθυμίαν των διά μετοχήν
έν τφ βαπτίσματι δεν παρενοήθη υπό των ’Αποστόλων. Ούδεμίαν Ιδέαν είχον δτι έπεθύμει δπως αυτοί βαπτισθώσι πάλιν έν ύδατι· ήννόουν καλώς δτι τούτο ήτο τό βάπτισμα τών θελήσεων αυ
τών έν τφ ύελήματι αύτου καί του Πατρός του καί συνεπώς με
τοχήν μετ’ αύτου εις την θυσίαν του — άποΟνήσκοντες καθ’ ήμέραν, καταθέτοντες την ζωήν των διά τούς αδελφούς μέχρι τέ
λους, είς πραγματικόν θάνατον.
ΕΝ Ε Ν Ι ΠΝΕΥ Μ Α ΤΙ Η Μ Ε ΙΣ Π Α Ν Τ Ε Σ Ε ΙΣ ΕΝ ΣΩΜΑ
Ε Β Α Π Τ ΙΣΘ Η Μ Ε Ν .
Α ' Κορινθ. ιβ ' 12,13.
Ούδείς άς μή παρανοήση τον ’Απόστολον, δτι, άναφέρων τό
είς θάνατον βάπτισμα ημών μετά του Κυρίου — «είς τον θάνα
τον αυτού» — σημαίνει τό διά τού 'Αγίου Πνεύματος βάπτισμα.
'Ο θάνατος καί τό "Αγιον Πνεύμα είναι διακριτικώς κεχωρισμένα, καί τά δύο βαπτίσματα είναι έπίσης διακριτικά καί κεχωρισμένα. Τό είς θάνατον βάπτισμα είναι πράγμα ατομικόν, έν τφ
δποίφ πας δστις ήθελε γείνει μέλος τού σώματος τού Χριστού
πρέπει νά καθιέρωση καί θυσιάση άτομικώς την θέλησίν του.
’Ακολούθως γενομένης τής θυσίας εύπροσδέκτου, ό Κύριος διά τού
Πνεύματός του βοηθεί έκαστον δπως καταθέση τήν ζωήν του είς
τήν υπηρεσίαν τής ’Αλήθειας καί διά τούς αδελφούς, ακόμη καί
μέχρι θανάτου. Τό τού 'Αγίου Πνεύματος βάπτισμα ήτο εν βάπτισμα δι’ ολόκληρον τήν Εκκλησίαν. Τούτο έλαβε χώραν έν
τφ υπερώος, κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, καί δεν έχρειάσθη νά έπαναληφθή, διότι δέν έπαυσεν έκτοτε νά παραμένη με
τά τής ’Εκκλησίας μέχρι σήμερον. Έ πανάληψις τινών έκ τώ ν
έξωτερικών έκδηλό)σεων έδόθη έν τή περιπτα>σει τού Κορνηλίου·
άλλ’ απλώς ώς άπόδειξις είς τον Πέτρον καί είς πάντας τούς
έξ ’Ιουδαίων πιστούς καί είς τον Κορνήλιον καί πάντας τούς
από τής ημέρας έκείνης έξ έθνικών πιστούς, δτι ό Θεός δέν
κάμνει διάκρισιν μεταξύ ’Ιουδαίων καί έθνικών. Ή κατάδυσις
κατά τήν Πεντηκοστήν συνετελέσθη, ώς μανθάνομεν, διά τής πληρώσεως τού υπερώου υπό τού 'Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε οΐ
120 παρόντες αδελφοί «άπαντες κατεδύθησαν έν τφ 'Α γίφ Πνεύματι, τών ’Αποστόλων λαβόντων, έπιπροσθέτως, σύμβολον Θεί
ας εύνοιας διά τής έμφανίσεως διαμεριζομένων πύρινων γλω σ
σών έπί τών κεφαλών των.
Τούτο τό διά τού 'Αγίου Πνεύματος χρίσμα άντεστοίχει προς
τό χρίσμα τών ’Αρχιερέων καί Βασιλέων τού ’Ισραήλ διά τού
άγιου χριστηρίου έλαίου. Τό έλαιον έχύνετο έπί τής κεφαλής και
κατέρρεεν έπί τού σώματος. Τό άντιτυπον τής έπί τής κεφαλής
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έπιχύσεως ήτο ή εις τόν Κύριον ημών απονομή τού 'Αγίου Πνεύ
ματος, κατά τόν καιρόν τής καθιερώσεως αυτού εις ηλικίαν τριά
κοντα έτών, όταν ό Πατήρ έδωκεν εις αυτόν τό Πνεύμα «άνευ
μέτρου». (Τωάν. γ ' 34). "Οταν έπληρώθη ή Πεντηκοστή, και
ή δεδοξασμένη ήμών Κεφαλή ένεφανίσΟη ενώπιον τού Πατρός
καί έκαμεν εξιλασμόν διά τάς αμαρτίας τού λαού του, τφ επετράπη
νά «έκχύση τούτο» τό "Αγιον Πνεύμα τής Πεντηκοστής, βαπτίζων
ούτω τήν Εκκλησίαν του· σημαίνων ούτω τήν παραδοχήν αυτών
ύπ’ αυτού καί τού Πατρός ώς μελών τής Έκκληόίας του τού σώ
ματός του — ώς μελών τής Νέας Κτίσεως. Ή Εκκλησία του τό
Σώμα του, έκτοτε έσυνεχίσθη, καί τό "Αγιον Πνεύμα έξηκολούθησε μένον εν αυτή καί έπ* αυτής, καί καθώς έκαστον νέον μέλος
προστίθεται είς τήν Εκκλησίαν, ήτις είναι τό Σώμά του, έκα
στος γίνεται μέτοχος έν τφ ένί διά τού Πνεύματος βαπτίσματι,
τό όποιον ανήκει είς τό Σώμα, τήν Εκκλησίαν, καί διέπει ταύτην.
Τό υπό έξέτασιν χωρίον συνδέει τό τής Πεντηκοστής τούτο διά
τού Πνεύμαιτος βάπτισμα μετά τού ατομικού ήμών είς θάνατον
βαπτίσματος, καί μας δεικνύει τήν σχέσιν άλλήλων. Η μ είς βαπτιζόμεθα είς θάνατον ώς δντες δεδικαιωμένοι. Χριόμεθα διά τού
'Αγίου Πνεύματος καί καθιστάμεθα μέλη τής Εκκλησίας, τού
σώματος τού Χριστού, ώς οντες μέλη τής Νέας Κτίσεως. 'Ως είδομεν δέ ήδη πρέπει πρώτον νά δικαιωθώμεν έκ τής Α δαμιαίας
αμαρτίας καί θανάτου, διά πίστεως είς τόν Λυτρωτήν ήμών, πριν
ή ή Θι/οία ημών διτνηθη νά γείνη εύπρόάδεκτος καί θεωρηθώμεν
«νεκροί μετ’ αυτού» — τού Κυρίου τής Κεφαλής ήμών. Ούτως
όμοίως, πρέπει πρώτον νά κάμωμεν ταύτην τήν καθιέρωσιν, ή Θνάίαν, τού δικαιωθέντος εγώ, καί γείνωμεν εύπρόσδεκτοι ώς μέλη
τής Νέας Κτίσεως, πριν ή άρχίση ή πρόοδος προς τόν θάνατον
ήτις διά τής χάριτος τού Κυρίου θά καταλήξη είς τό εντελές 6άπτηίμα ήμών καί θάνατον, κατά τήν ομοιότητα τού είς θάνατον
βαπτίσματος τού Κυρίου ήμών, καί ούτω άσφαλίση μετοχήν είς
τήν «ΓΙρώτην Άνάστασιν». Τούτο είναι σύμφωνον προς δ,τι ήδη
είδομεν, δτι δηλαδή δέν είναι ή δικαίωσις ήμών ήτις καθιστά
ήμάς Νέα Χτίσματα — μέλη τού σώματος τού Χριστού, αλλά τό
μετ' αυτού βάπτισμα ήμών είς θάνατον, ώς ό ’Απόστολος λέγει,
«Καθάπερ γάρ τό σώμα έν έστιν καί μέλη πολλά έχει. . . .ούτω
καί ό Χριστός. Καί γάρ έν ένί ΙΙνεύματι ήμείς πάντες είς έν σώ
μα έβαπτίσθημεν. . . .καί πάντες έν Πνεύμα έποτίσθημεν». (Α '
Κορινθ. ιό ' 12,13).
“Ο Ευαγγελικός ούτος αιών είναι ένιαυτός εύπρόσδεκτος τού
Κυρίου, κοτά τήν διάρκειαν τού δποίου ό Κύριος υπήρξε πρόθυ
μος νά δε^Θη τάς θυσίας τών πιστών, τήν πλήρη καθιέρωσιν
αυτών μέχρι θανάτου. Π ας θυσιάζων καί άπαντών ούτως είς τήν
Πρόσκλησιν τού αίώνος (Ρωμ, ιβ ' 1), εΰθυς γίνεται εύπρόσδεκτος
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είς θέσιν μέλους «έν τη Εκκλησία των Πρωτοτόκων, τω ν δποίων τα όνόματα είναι γεγραμμένα έν Ούρανοΐς», Άλλ* ή παραδοχή αΰτη ώς εϊδομεν, δεν τελειώνει την ύπόθεσιν, ζητείται παρ'
δλανν των καθιερούντων εαυτούς όπως «άποθνήσκωσι καθ' ημέ
ραν» — δηλαδή όπως καθ’ ημέραν έξακολουθή ή στάσις των έν
τή τελείς καθιερώσει, μέχρις ού δυνηθώσιν επίσης νά διακηρύξωσι, «Τετέλεσται». Ζητείται ύπό τής καθιερώσεως όπως ή επι
μονή αυτή έν τή θυσίρ καί άγαθοποιΐρ εξακολούθηση έν υπομονή
καί πιστότητι, καί όπως τό τέλος ήμών, ώς καί του Κυρίου καί
Κεφαλής ήμών, είναι πραγματικός θάνατος. 'Ως γέγραπται δέ,
«Έ γώ είπα θεοί (Έ λοχείμ—Ισχυροί) είσθε σείς, καί Υιοί 'Υ7τ|>ίστου πάντες — Σείς όμως ώς άνθρωποι αποθνήσκετε, καί ώς
εις των αρχόντων πίπτετε»· ούχί ώς 6 αρχών Ά δά μ , καταδεδικασμένοι* άλλ' ώς ό ’Ά ρχω ν Ιησούς, μέτοχοι του θανάτου αύταυ, (Ψαλμ. πβ ' 6,7). Ή πιστότης αυτή, 6 τοιούτος καθ’ ημέραν
θάνατος είναι αναγκαίος όπως κάμωμεν τήν κλήσιν καί τήν εκ
λογήν ήμών βεβαίαν είς τούς τοιοΰτους δέ, οΐ όποιοι πιστώς περιπατουσιν είς τά ίχνη τού Κυρίου, υπόσχεται τήν δόξαν τιμήν καί
αφθαρσίαν, τήν έπιφυλασσομένην διά τούς πιστούς νικητάς, οιτινες θά άποτελέσωσι τούς «Εκλεκτούς, τά μέλη τής νέας κτί
σεως.» Οί λόγοι τού Κυρίου ήμών είναι* «Γίνου πιστός μέχρι θα
νάτου καί δώσω σοι τον στέφανον τής ζωής». (Ά ποκ. 6 ’ 10).
Βλέπομεν, λοιπόν, συμβαίνον μέ τήν 'Εκκλησίαν, ό,τι συνέβαινε
μετά τού Κυρίου καί Κεφαλής αυτής — 5τι ή καθιέρωσις φέρει
τάς άπαρχάς τού Πνεύματος, ή πισιότης έξακολουθεί καθ' ήμέραν τήν ευλογίαν τού Πνεύματος, μετ' αύξανόντων καρπών καί
χαράς, ένφ ή πιστή έκτέλεσις τής διαθήκης έν πραγματικά) θα»
νάτφ είναι αναγκαία όπως λάόωμεν τήν πλήρη κληρονομιάν
— τήν μετοχήν ήμών είς τήν Πρώτην Άνάστασιν καί είς τάς
δόξας καί τιμάς αυτής. — Έ φεσ. α ' 12-14. Ρωμ. η ' 16’17.

ΤΟ ΕΝ ΠΥΡΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
’Έχομεν ήδη διά μακρών πραγματευθή (*) τήν πρός τούς
'Ιουδαίους γενομένην δήλωσιν τού Ίωάννου, όσον άφορςί τόν Ί ησούν* «Αυτός υμάς βαπτίσει έν πνεύματι 'Α γίφ καί πυρί».
(Ματθ. γ ' 11) ήτις ύπεδείκνυε τήν ευλογίαν τής Πεντηκοστής
έπί των πιστών 'Ισραηλιτών· τό δέ πυρ τής οργής τού Θεού «τήν
όργήν είς τέλος» (Α ' Θεσσαλον. 6 ' 16), ήτις ήλθεν έπί τού υπο
λοίπου τού έθνους εκείνου. Τό διά πυρός βάπτισμα δεν είναι
ευλογία ούτε οί Χριστιανοί οϊτινες προσεύχονται διά τούτο ενίοτε
προσεύχονται έν έπιγνώσει τούτου. Καθώς δέ υπήρχε τοιούτον βά-

(*) Τόμος Ε ' κεφ,
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πτισμα κατά τό τέλος του ’Ιουδαϊκού αίώνος έπί του «άχυρου»
έκείνου του έθνους, ούτως ό Κύριος ήμών δεικνύει δτι θά ύπάρξη κατά τό τέλος του αίώνος τούτου δμοιον «πύρ» έπί τής τάξεω ς των «ζιζανίων», τής Χριστιανωσύνης — βαπτισμός πυρός
θλιψεως, «οποία ποτέ δεν εγεινεν ά φ ’ δτου ύπήρξεν έθνος».
—Δανιήλ ιβ ' 1.
ΤΟ ΕΝ ΥΔΑΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Έπεστήσαμεν ήδη την προσοχήν τού άναγνώστου έπί των δια
φόρων έν ύδατι βαπτισμάτων, των έν χρήσει μεταξύ των Χρι
στιανών οίτινες σχεδόν παγκοσμίως έκλαμβάνουσι τούτο ώς τό άληθές βάπτισμα* έδείξαμεν πόσον ψευδείς καί άσυνεπείς είναι αΐ
δοκιμασίαι αί βασιζόμενοι έπί τών έν ύδατι βαπτισμάτων αυτών,
τά οποία δέν δύνανται νά έπηρεάσωσι την καρδίαν, καί τά όποια
κατά τό πλείστον είναι σύμβολα, άλλα καί ώς τοιαΰτα μη κατανοούμενα υπό τών συνηγόρων των, άτε μή διακρινόντων καθαρώς
τό άληθές εις Θάνατον δάπτιβμα μετά τού Χριστού. Πόσον σα
φής, καί έν τούτοις πόσον ορθή άποβαίνει ούτω ή δοκιμασία αύτη
τού άληθοΰς βαπτίσματος, δσον άφορφ την Εκκλησίαν τού Χρι
στού, — τό «σώμα» — τών οποίων τά όνόματα έγράφησαν έν
ούρανοίς — καί δέν έξαρτώνται έκ γήινης έγγραφής! Τό άλη
θές τούτο βάπτισμα είναι πράγματι ή θύρα εις την άληθή Ε κ 
κλησίαν, διότι ούδείς ήδύνατο νά γείνη εύπρόσδεκτος, ή νά κα
ταγραφή ώς μέλος τής Εκκλησίας, τού σώματος τού Χριστού
καί εχη τό όνομά του γεγραμμένον έν τοίς ούρανοίς ώς τοιούτος,
έκτος έάν ύποστή πρώτον τό βάπτισμα τούτο τής θελήσεώς του,
τής καρδίας του, εις Θάνατον ^ιετά τον Χριάτον, καί ούτως έγκαταστή ώς μέλος έν τή Έκκλησίφ Του, ήτις «άναπληροΐ τά
υστερήματα τών θλίψεων τού Χριστού». (Κολ. α ' 24). Μάλι
στα! Τοιούτοι πιστοί, κάμνοντες τοιαύτην καθιέρωσιν, τοιοΰτον
βάπτισμα εις θάνατον μετά τού Κυρίου, όλοι είναι άληθής «σί
τος» — ούδείς έξ αύτών είναι «ζιζάνια». Ή διά τού ύδατος πύ
λη δύναται νά άφίνη νά περνώσι «ζιζάνια» ώς καί «σίτος» εις
την Εκκλησίαν τών Βαπτιστών· άλλά τό εις θάνατον βάπτισμα,
ώς θύρα, θά έπιτρέψη την είσοδον εις την τάξιν τού σίτου καί
μόνον εις την άληθή Εκκλησίαν· διότι ούδείς άλλος θά φροντίση
νά τεθή υπό τούς όρους του, μ’ ολον δτι δύνανται τινές νά μιμηθώσι τούτους έν μέτρψ τινι, ώς τά «ζιζάνια» είναι μίμησις του
«σίτου».
Ά π ό τοιαύτης άπόψεως καθίσταται φανερόν δτι δύνανται νά
ύπάρξωσι μέλη τής άληθοΰς Εκκλησίας — βεβαπτισμένοι έν
Χριστφ ’Ιησού, διά τού είς τόν θάνατον αυτού βαπτίσματος —
μταξύ τών Πρεσβυτεριανών, Μεθοδιστών, Λουθηρανών, Έ π ι-
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σκοπελιανών, Καθολικών, κλπ. ώς καί μεταξύ των Μαθητών καί
Βαπτιστών. Έ ξ άλλου, άναμφιβόλως, τό μεγαλείτερον μέρος είς
πάσας τάς Εκκλησίας (συμπεριλαμβανομένων καί τών Μαθητών
καί Βαπτιστών καί τών έν ύδατι καταδεδυμένων) δεν έχουσι κλήρον η μερίδα εις τό Σώμα τού Χριστού, την αληθή Εκκλησίαν,
διότι δέν είσήλθον διά τής άληθονς Ουράς, εις την άληθη Ε κ κ λ η 
σίαν, Γηά τού βαπτίσματος εις «τόν θάνατον αυτού». Τό γεγονός
τούτο είναι άδιαφιλονείκητον.
Τονίσαντες ούτω τό αληθές βάπτισμα, καθώς ό ’Απόστολος κάμνει, μεταβαίνυμεν είς τό σύμβολον τούτου, τό έν ύδατι βάπτισμα, καί έρωτώμεν, αρμόζει τό σύμβολον, ή είναι τούτο άναγκαίον,
διά τούς έχοντας τό αληθές βάπτισμα; Δεύτερον, έάν ούτω, ποιον
είναι τό κατάλληλον σύμβολον;
Ε ΙΝ Α Ι ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΤΟ ΣΥΜ ΒΟΛΙΚΟΝ Β Α Π Τ ΙΣ Μ Α ;
Ή μαρτυρία τού Κυρίου καί τών Α ποστόλων καθαρώς δει
κνύει την άναγκαιότητα τού συμβολικού ή έν ύδατι βαπτίσματος,
διότι ούχί μόνον αυτοί οί ίδιοι έβαπτίσθησαν έν ύδατι, άλλ’ έδίδαξαν τούτο καί είς άλλους — ούχί μόνον είς τούς ’Ιουδαίους,
άλλ’ έπίσης καί εις τούς έξ Ε θ ν ώ ν προσηλύτους. Έ δείξαμεν ήδη
δτι τό βάπτισμα τού Κυρίου ημών ’Ιησού ήτο διάφορον καί χω ρι
στόν τού βαπτίσματος τού Ίωάννου, τού διά τούς ’Ιουδαίους έν
γένει — δτι τούτο δέν ήτο προς μετάνοιαν δι’ άφεσιν αμαρτιών
— δτι ό ’Ιωάννης δέν ήννόησε τό ζήτημα, καί δτι ό Κύριος ημών,
καθιδρύων ούτω σύμβολον τού θανάτου του, δέν έπεχείρησε να
έξηγήση δ,τι 6 ’Ιωάννης καί οί άλλοι κατ’ έκείνον τον καιρόν δέν
ήδύναντο νά έννοήσωσιν, έπειδή τό "Αγιον Πνεύμα ακόμη δέν εί
χε δοθη διότι ό ’Ιησούς ακόμη δέν είχεν έπιτελέσει τήν θυσίαν
του διά τάς αμαρτίας ήμών, ούτε είχε δοξασθή ούτως ώστε νά
παρουσιάση τήν θυσίαν χάριν ήμών. Παραθέτομεν ένταύθα τήν έντολήν τήν δοθεΐσαν ύπό τού Κυρίου ήμών είς τούς ’Αποστόλους,
καί δι’ αυτών είς ημάς, ώς αύτη αναγράφεται είς Ματθ. κη ' 19,
20: «Πορευθέντες ούν μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες
αυτούς είς τό δνομα (διά τής έξουσίας) τού Πατρός καί τού Υιού
καί τού 'Αγίου Πνεύματος». Ή εντολή αύτη έφηρμόσθη είς ολό
κληρον τούτον τον Ευαγγελικόν αιώνα, καί ύπό ταύτην έργάζονται σήμερον πάντες οί ύπηρέται τής Α λήθειας. Ό Κύριος ένταύ
θα δέν άναφέρεται είς τό διά τού Πνεύματος βάπτισμα κατά τήν
Πεντηκοστήν, διότι δέν ήτο είς τήν δύναμιν τών ’Αποστόλων νά
βαπτίζωσιν ούτω τινά. Αυτός ό Κύριος, καί μόνον αυτός, είχε ταύ
την τήν εξουσίαν καί έπεφύλαξεν αυτήν δ ι’ 'Εαυτόν. Έ ν τούτοις
είς τούς ’Αποστόλους, καί είς πάντας τούς πιστούς διδασκάλους
τού Λόγου τού Θεού, έχαρίσθη τό νά διδάξωσι τούς άνθρώπους δσον
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άφορ§ την χάριν του Θεοΰ έν Χριστφ — δσον αφορά τήν δικαίωσιν αυτών, καί δσον αφορά τον αγιασμόν αυτών, η καθιέρωσιν,
ή βάπτισμα εις θάνατον μετά του Χρίστου, εάν ήθελον νά γίνωσι
μέτοχοι της νέας αύτού φυσεως και μελλούσης δόξης. Τό δε βαπτίζειν περιελάμβανεν επίσης τό συμβολικόν, η έν υδατι βάπτισμα, τό οποίον έμελλε νά ήναι τό εξωτερικόν σημείον, διά του
οποίου ή εσωτερική ή έκ καρδίας καθιέρωσις του πιστού θά έγίνετο γνωστή εις τούς όμοιους του, καθώς μάλιστα αυτός ό Κύ
ριος ημών πρώτον έκαμε την τής καρδίας καθιέρωσιν εις τον
Η ατέρα, καί έπειτα έσυμβόλισε ταύτην έν υδατι.
"Οτι οί Θεόπνευστοι Απόστολοι ούτως ήννόησαν τήν εντο
λήν αυτών τε καί ημών είναι φανερόν έξ δλων τών διδασκαλιών
αυτών. Πρώτον έδίδαξαν τούς ανθρώπους δσον αφορά τήν χάριν
του Θεού εις τό έργον τής άπολυτράισεως, ένθαρρύνοντες αυτούς
νά πιστεικοσιν προς δικαίωσιν ζωής. Ακολούθως παρεκίνουν αυ
τούς προς πλήρη καθιέρωσιν τής καρδίας, λέγοντες* «Παρακαλώ
ούν νμάς αδελφοί [ούχί πλέον άμαρτα>λοί καί άλλότριοι, αλλά δεδικαιωμένοι διά τής εις Χριστόν πίστεως, και ό>ς έκ τούτου όρισθέντες μέλη «τών οικείων τής πίστεως», ή «αδελφοί»] διά τών
οίκτιρμών τού Θεού [μέτοχοι τών όποιων έγένεσθε διά τής δικαιώσεως υμών], παραστήσαι τά σώματα υμών θυσίαν ζώσαν αγίαν
τφ Θεφ [δεδικαιωμένην], εύάρεστον τήν λογικήν λατρείαν υμών».
Αύτη ήτο ή πρόσκλησις δπως καθιερο)σωσιν, ή θυσιάσωσι ή «6ατ:τι<ίθώ<$ιν εις τον θάνατον αυτού». 'Όσοι ήκουσαν τον λόγον τής
χαροποιάς ταύτης προσκλήσεως, μετ' έκτιμήσεως, έβαπτίσθησαν·
— ούχί μόνον έβαπτίσθησαν αληθώς έν τή τής καθιερώσεως αυ
τών ευχή, άλλ’ έπίσης έβαπτίσθησαν συμβολικώς έν υδατι, ώς τήν
έξωτερικήν μαρτυρίαν ταύτης.
Σημειώσατε τάς ακολούθους μαρτυρίας έξ ών καταφαίνεται
δτι τό έν υδατι βάπτισμα ήτο έθος δλων τών ’Αποστόλων — ούμόνον έν σχέσει προς τούς ’Ιουδαίους, άλλ’ έπίσης έν σχέσει πρός
τούς ’Εθνικούς. Άναγινώσκομεν περί τού λαού τής Σαμαρείας
δτι, «"Οτε δέ έπίστευσαν τφ Φίλιππο).. . .έβαπτίξοντο άνδρες τε
και γυναίκες [ούχί παιδία] (Πράξ. η ' 22). Ό Αίθίοψ ευνούχος, ό
έπιστραφείς διά τού κηρύγματος τού Φιλίππου έβαπτίσθη έπίσης
έν υδατι (Πράξ. η ' 35-38). Ά φ ’ ού ό Πέτρος έκήρυξεν είς τον
Κοργήλιον καί είς τόν οίκον του, «Έπέπεσε τό Πνεύμα τό "Α
γιον έπί πάντας τούς ακούοντας [έκτιμήσαντας] τόν λόγον [συ
νεπώς ούχί παι δί α]. . . . Προσέταξε δέ αύτούς έν τφ όνόματι ’Ιη 
σού Χριστού βαπτισθήναι». (Π ράξ. ι/ 44-48)· Πάλιν άναγινώσκομεν, «Καί πολλοί τών Κορινθίων άκούοντες έπίστευον καί έβαπτίζοντο». (Πράξ. ιη' 8). Καί πάλιν, «Καί τις γυνή όνόματι Λυ
δία, πορφυροπώλις, πόλεως Θυατείρων, σεβόμενη τόν Θεόν, ήκουεν, ής ό Κύριος διήνοιξεν τήν καρδίαν προσέχειν τοίς λαλουμένοις
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ύπό του Παύλου. «*Ως δέ έβαπτίσθη καί ό οίκος αυτής». (Π ράξ.
ιστ' 14-15). Ό δεσμοφύλαξ εις τούς Φιλίππους, άφ' ού έπίστευσε,
έβαπτίσθη ύπό τού Παύλου καί Σίλα έν τή φυλακή». (Πράξ. ισ τ'
33). Καί αλλαχού πάλιν, «Έ βάπτισα δέ καί τον Στεφανά οίκον».
— Α ' Κορινθ. α ' 16.
Είναι αληθές δτι ό 'Απόστολος εις 'την τελευταίαν ταύτην
περίπτωσιν αναφέρει πόσους ολίγους έβάπτισεν· αλλά τούτο άναμφιβόλως προήρχετο εκ τού σκόλοπος ον είχεν εις την σάρκα του,
έκ τής ατελούς όράσεώς του, καί οΐ ολίγοι τούς οποίους έβάπτισε πι
θανώς έλαβον ταύτην τήν τελετήν διά των χειρών του, διότι ουδεις άλλος ήτο πλησίον κατάλληλος διά νά κάμη τούτο Ηύχαρίστει τον Θεόν, διότι έβάπτισε τόσους όλίγους, αλλά τούτο δέν
σημαίνει δτι μετέβαλεν ιδέαν δσον αφορά τό ορθόν είτε τού αλη
θούς βαπτίσματος, είτε τού συμβόλου τούτου, άλλ' είχεν ύπ' δψιν
του τό γεγονός δτι είχεν έγερθή φιλονεικία έν τή Έκκλησίφ —
αιρετικόν καί φατριαστικόν πνεύμα, δδηγούν τινάς νά λέγωσιν,
« Έ γ ώ είμαι τού Παύλου», άλλους, « Έ γώ είμαι τού Άπολώ», καί
άλλους, «Έ γώ είμαι τού Πέτρου», κτλ. — ό 'Απόστολος έχαιρε
διότι ήδύνατο νά λέγη δτι είχε βαπτίσει αυτός ό ίδιος πολύ όλίγους
έξ αυτών, ίνα μή τις εξ αυτών έχη αφορμήν ώστε νά είπη δτι
εκαμνε προσωπικούς μαθητάς, βαπτίζων αυτούς εις τό όνομα αυ
τού, αντί νά κάμη μαθητάς τού Χριστού, καί βαπτίζει αυτούς είς
τό όνομα τού Χριστού.
'Υπό τό φώς τών καθαρών τούτων δηλώσεων τής Γραφής
δσον άφορρ τήν εντολήν καί έξάσκησιν ταύτης ύπό τού Κυρίου καί
τών 'Αποστόλων, θά ήτο πράγματι λίαν τολμηρός εκείνος, δστις
ήθελεν άποφανθή δτι τό συμβολικόν ή δι' ύδατος βάπτισμα δέν
διδάσκεται είς τάς Γραφάς* ή δτι έδιδάσκετο μόνον εις τούς 'Ιου
δαίους, ή δτι ήτο προωρισμένον ως εισαγωγικόν εργον. Τουναν
τίον, καί έδιδάσκετο καί έξησκείτο έξ αρχής τού αίώνος μέχρι σή
μερον, άν καί ύπό διαφόρους διατυπώσεις καί τελετάς, καί κατά
τό μάλλον καί ήττον με έσφαλμένην ιδέαν περί τής έννοιας του,
συγχεομένου πάντοτε τού συμβόλου καί παρορωμένου τού αληθούς
βαπτίσματος. Βεβαίως είναι εργον όρθής σκέψεως τό δτι δλοι οΐ
Χριστιανοί σέβονται τό δι' ύδατος βάπτισμα ώς Θείον θεσμόν.
Έ ά ν τινες είσιν είσέτι διατεθειμένοι νά άμφισβητήσωσι τό ζή
τημα τούτο, δέν διαφιλονεικούμεν μετ’ αυτών, αλλά πιστεΰομεν δτι, έάν οΐ τοιοΰτοι είναι ειλικρινείς, καί ένήργησαν έν τή
καρδίςι των τό αληθές βάπτισμα τής θελήσεώς των είς τήν θέλησιν τού Κυρίου, — έάν άπέθανον ώς πρός τό έγώ, καί τόν κό
σμον, καί ζώσι πρός τόν Θεόν, δι' 'Ιησού Χριστού τού Κυρίου
ημών, ό Θεός θά άποκαλύψη τό πράγμα τούτο επίσης είς αυτούς
έν καιρφ τφ δέοντι. (Φιλιπ. γ # 15).

Έν τφ μεταξύ θά χαίρωμεν μετά τών τοιούτων, έπειδή εδρον
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τό αληθές βάπτισμα, καί έγειναν μέτοχοι αυτού, καί συγχαίρωμεν
αυτούς διά την αλήθειαν επειδή είναι πολύ καλλίτερον νά βλέπωσι καί άπολαμβάνωσι τό αληθές βάπτισμα, ένφ τυςρλώττουσιν ώς
προς τό σύμβολον, παρ’ ότι θά ήτο νά βλέπωσι τό σύμβολον καί
ώσι τυφλοί ώς προς την πραγματικότητα. Έ χοντες τούτο ύπ’ όψιν,
δσονδήποτε Ισχυρώς καί εάν εύνοώμεν τό συμβολικόν βάπτισμα, δεν
δυνάμεθα νά βασίσωμεν Χριστιανικήν κοινωνίαν επί τούτου, αλλά
μόνον επί τού αληθούς βαπτίσματος είς τον θάνατον μετά τού Χρι
στού. Πάντας, δθεν, οίτινες όμολογοΰσι τον Κύριον ώς Λυτρωτήν
των, καί όμολογοΰσι πλήρη καθιέρωσιν καρδίας και ζωής είς αυ
τόν, δεχόμεθα ώς αδελφούς έν Χριστφ 'Ιησού, ώς μέλη τής Έ κκληόίας, των όποιων τά ονόματα έγράφησαν έν ούρανοΐς — ώς
Νέα Κτίσματα έν Χριστώ, είτε Ιουδαίοι είναι ούτοι έκ γενετής,
είτε Εθνικοί, δούλοι ή ελεύθεροι, άρρενες ή θήλεις, βεβαπτισμένοι έν υδατι ή μή.
Έ ξ άλλου, άς μή λησμονήται δτι πάσα αύξησις γνώσεως φέ
ρει ούχί μόνον αύξησιν προνομίου καί χαράς, άλλ’ έπίσης αύξησιν
ευθύνης. "Οστισδήποτε λοιπόν καταλήγει νά ϊδη τήν ώραιότητα
καί αυθεντίαν τού δι’ ύδατος συμβόλου, φθάνει κατά τόν αυτόν
χρόνον είς άλλην δοκιμασίαν, όσον αφορά τήν νέκρωδιν τής θελήσεως αυτού,— όσον αφορά ™ αληθές βάπτισμα εις θάνατον
μετά τού Κυρίου του. ’Αποτυχία τού νά ύπακούση τις είς τό σύμ
βολον ύπό τάς περιστάσεις ταύτας, ευκόλως κατανοεϊται άτι θά
έσήμαινεν άποποίησιν ή άρνησιν τής θυσίας, καί ούτω άποτυχίαν
τού νά κάμη τήν κλήσιν καί τήν έκλογήν του βεβαίαν.
ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΣΥΜ ΒΟΛΟΝ ΤΟ Υ ΒΑ Π ΤΙΣΜ Α ΤΟ Σ.
Δεν θά έπιχειρήσωμεν συζήτησιν έπί των πολυπληθών υπέρ ή
κατά μεταξύ τού ραντισμού, έπιχύσεως καί καταδύσεως,— περί του
ποιος ήτο ό αρχικός Άποστολικός τρόπος τής τελέσεως τού συμ
βολικού βαπτίσματος. Έ ν τούτοις θέλομεν υπενθυμίσει, δτι ούδέν
παιδίον πιθανώς ήδύνατο νά είναι έν τή καταστάσει εκείνη τής
καρδίας καί τού νοός, ήτις θά έπέτρεπε καί είς αυτό νά κάμη
καθιέρωσιν ή βάπτισμα τής θελήσεώς του είς τήν θέλησιν τού
Χριστού, ούτως ο')στε νό είναι νεκρόν μετ’ αυτού ώς προς τό
εγώ καί τόν κόσμον. Ίσχυριξόμεθα έπί πλέον δτι, τό συμβολικόν
βάπτισμα δεν ηδύνατο νά τελεβθη πρότερον τού αληθούς βα
πτίσματος έγκύρως, διότι τό συμβολικόν βάπτισμα είναι προωρισμένον νά είναι απλώς ή έξωτερική έκφρασις ή ομολογία τού
δτι ήδη συνέβη μεταξύ τών καρδιών ήμών, τών θελήσεων ήμών,
καί τού Κυρίου έν τφ κρυπτφ.
νΟντων τούτων αληθών, έπεται. δτι ή μεγάλη πλειονότης τών
Χριστιανών ουδέποτε έλαβον συμβολικόν ή έν υδατι βάπτισμα,
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άφ’ οί τότε μόνον θά ήδύναντο νά τό λάβωσιν δταν θά ϊκαμον έν
έπιγνώσει τήν ευχήν τής καθιερώσεως. Ή κατάδυσις έφηβων πρό
τής Κα0ιερώϋε6)ς δεν θά ήτο περισσότερον αποτελεσματική κοι
νού λουτρού, ούτε θά ήτο περισσότερον συμβολικόν τό βάπτισμα
από τό ράντισμα των μή καθιερωμένων νηπίων. 'Αρμόζει δθεν
εις πάντας νά έξετάσωσι σοβαρώς ποιον είναι τό αληθές δι* υδατος βάπτισμα, τό αληθές σύμβολον, τό όρισθέν υπό του Κυρίου
καί νά ύπακούσωσιν αμέσως. Καί πάσα καθιερωμένη καρδία «νε
κρά πράγματι» ώς προς την αύτογνωμοσόνην καί τό κοσμικόν
φρόνημα, θά ήναι άγρυπνος νά γνωρίση καί νά κάμη τό θέλημα
του Κυρίου είς τούτο, ώς καί είς παν άλλο πράγμα, Τοιαύτη α
γρυπνία ύποδηλοΰται έν τή έκφράσει, «ζώντας τφ Θεφ, έν
Χριστφ ’Ιησού». — Ρωμ. στ' 11.
Καί επί τή υποθέσει δτι ή σύγχυσις έπί του ζητήματος περί
του τρόπου του βαπτίσματος ήτο τόσον τελεία, καί ή μαρτυρία
οσον άφορή τήν μέθοδον τής πρώτης Εκκλησίας τόσον συγκε
χυμένη, ώστε δεν εΐχομεν ούδέν δτι δήποτε δπως μάς όδηγήση
ίνα άποφασίσωμεν εάν ή των 'Αποστόλων μέθοδος του δι* υδα*
υος βαπτίσματος ήτο διά ραντισμού, ή έπιχυσεως, ή καταδύσεωςτώρα όμως είμεθα πλέον είς θέσιν ώστε, βλέποντες καθαρώς τι
αποτελεί τό αληθές βάπτισμα, νά ίδωμεν καθαρώς επίσης τί θά
άπετέλουν καί τί οχι τά σύμβολα ή εικόνες τούτου. Έξετάζοντες
μετά προσοχής πάντα διενεργούμενον τύπον εύρίσκομεν δτι μό
νον εις φαίνεται δτι έξετκονίζε* θάνατον καί ταφήν μετά του
Χριστού. Δέν δυνάμεθα νά ίδωμεν σύμβολόν τι θανάτου ώς πρός
τόν κόσμον καί τό έγώ, καί μετά τού Χριστού, εις πολλάς ή όλίγας σταγόνας υδατος έπί τού μετώπου ή είς κάδον ΰδατος χυνόμενον έπί τού ατόμου. Έ άν ύπάρχη καμμία συμβολική όμοιότης
θανάτου είς μίαν έκ τούτων των μεθόδων δέν δυνάμεθα νά τήν
έννοήσωμεν. Ά λλ’ δταν έρχώμεθα νά έξετάσωμεν τήν κατάδυσιν,
βλέπομεν διά μιας θαυμασίαν, εκπληκτικήν, άξιοσημείωτον, άρμόζουσαν έξεικόνισιν παντός δηλουμένου έν τφ άληθεΐ είς θά
νατον βαπτίσματι. Ούχί μόνον ή λέξις βαπτίζω σημαίνει κατάδυσιν, κάλυψιν, ταφήν, άλλ’ ολόκληρος ή μέθοδος ή σχετική πρόρ
μίαν κατάδυσιν πρός τά όπισθεν έν τφ ύδατι, έν τφ όνόματι τού
Χριστού, είναι ζωηρότατη είκών ταφής, αρμονική έν πάση λε>
πτομερείφ. Ό έκτελεστής έν τφ συμβόλφ παριστφ τόν Κύριον
ημών. Ώ ς δέ ό υποψήφιος προσέρχεται πρός αυτόν, ούτως έν τη
καρδίφ ημών προσερχόμεθα πρός τόν Κύριον διά βάπτισμα. 'Ο 
μολόγου ντες ότι δεν δυνάμεθα άφ* εαυτών νά άποθάνωμεν ώο
πρός τό έγο) καί τόν κόσμον, παραδίδομεν έαυτούς είς τάς χείρας τού Κυρίου ζητούντες παρ’ αυτού νά δεχθή τήν θέλησιν ήμών
διά τό έργον, καί αίτούντες δπως, έγκαταλειφθ^σης τής θελήσεως ήμών, μας Θάψη ε%ς τόν θάνατον αντον — δπως ένεργήση
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τοιαύτας πείρας παιδαγωγίας, βοήθειας, καί παιδείας, αΐ όποίαι ήθελον κάμει ημάς τά μάλιστα ικανούς δπως φέρωμεν είς
πέρας την διαθήκην της καθιερώσεως ημών. "Οταν ό υποψήφιος
έχει άφίσει πλέον την θέλησίν του, ό ένεργών την τελετήν καταβιβάξει αυτόν ήρεμα είς τό ύδωρ, καί ένφ εύρίσκεται ούτως επί
των νώτων του αβοήθητος έν τφ ύδατι, καί τότε ακόμη παρουσιά
ζει πλήρη έξεικόνισιν τής αδυναμίας ημών δπως βοηθήσωμεν
έαυτούς, ένφ εύρισκόμεθα νεκροί· ως δέ ό τελετουργών ανεγεί
ρει αυτόν είς τούς πόδας του, καί έν τοΰτψ πάλιν βλέπομεν έν
είκόνι άκριβώς τί ό Κύριος μάς υπόσχεται, — δπως μάς άναστήση έκ νεκρών έν καιρφ τφ δέοντι διά τής δυνάαεώς του. Δέν
προσπαθούμεν δπως έξαναγκάσωμεν τάς συνειδήσεις των άλλων,
οιτινες διαφωνούσι προς ημάς· άλλ’ είς ίμιας τούτο παρίσταται
κατάδηλον έκ τής εΰαρμοστίας του συμβόλου τούτου, δτι ό πρωτουργός αυτού ήτο ό Κύριος. Τις άλλος ήδύνατο νά διευθύνη
τοιαύτην εικόνα ή σύμβολον όλοκλήρου του πράγματος;
"Οστισδήποτε ήδη έξετέλεσε τό αληθές βάπτισμα — δστις
δήποτε ήδη έχει δώσει εαυτόν είς τάς χεΐρας τού Χριστού, δπως
άποθάνη μετ' αυτού, ταφή κατά τήν ύμοιότητα τού θανάτου αυ
τού, καί ούτω βλέπη τήν ωραιότητα τής συμβολικής ταύτης είκόνος πρέπει, πιστεύομεν, νά αίσΟάνηται σφοδράν έπιθυμίαν νά
εκπλήρωσή τούτο είς έαυτόν.. Ή γλώσσα τής καρδίας του πρέπει
βεβαίως νά ήναι, «Χαίρω Θεέ ιιου, νά έκτελφ τό θέληιιά σου»!
'Οποία πλεονεκτήματα ή ώφέλειαι θέλουσι προκόψει έκ τής
ύπακοής είς τούτο τό σύμβολον; Άποκρινόμεθα δτι ωφέλεια δέν
προκύπτει έκ τής έκπληρώσεως μέρους τίνος τής ευχής τής καθιερώσειος ήμών, άλλα τότε μόνον ή ωφέλεια θά ήναι ίδική μας,
έάν ζητώμεν νά έκληριυσωμεν πάσας τάς απαιτήσεις,— πρώτας καί τελευταίας, παν περιλαμβανόμενον έν τή πλήρει ποραδόσει τών θελήσεων ήμών είς τήν θέλησιν τού Κυρίου, καί πλή
ρη προσπάθειαν δπως περιπατήσωμεν είς τά ίχνη αυτού. Άλλ*
ένφ ή πλήρης ωφέλεια θά πρόκυψη κατά τό τέλος τής οδοιπορίας,
έν τή Πρώτη Άναστάσει, καί τή δόξη τιμή καί άψθαρσίφ αυτής,
υπάρχει μέτρον ώφελείας δυνάμενον νά καρπωθή ακόμη καί τώ
ρα. Ή Ικανοποίησις τού νοός, ή ειρήνη τής καρδίας, τό γεγονός
δτι, καθώς ό Κύριος ήμών, καί ήμείς προσεπαθήσαμεν δπως
«έκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» — ταύτα πάντα συντελού
σαν είς έκείνην τήν ειρήνην τού Θεού, ήτις τρέχει ώς ποταμός,
τακτικώς, σταθερώς καί ίσχυρώς, διά μέσου τής ζωής τών όντων αυτού — ή ειρήνη τού Θεού ή ύπερβαίνουσα πάσαν γνώσιν,
έν ταίς καρδίαις ήμών. Ή μαρτυρία τού ’Αποστόλου, δτι είναι
«Είς Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα, Είς Θεός καί Πατήρ
πάντων» (Έφεσ. δ ' 4-6), συνεπάγεται τό δτι καθώς υπάρχει
κυρίως έν βάπτισμα ούτω δέν δύναται νά ήναι είμή εν μόνον κυ-
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ριως σύμβολον· δι' αυτό και οΐ Χριστιανοί γενικώς συμφωνούσιν
δτι έν ύδατι κατάόυσις άνταποκρίνεται ατενώς προς την έννοιαν
τής Γραφικής γλώσσης. *Ως παραδείγματα τής συμφωνίας ταύτης, σημειώσατε τάς κάτωθι επεξηγήσεις από άτομα τά όποια,
μ’ δλον δτι πιθανώς έβαπτίσθησαν εις τόν θάνατον του Χρίστου,
έσκοτίσθησαν δμως ούτως ώστε δεν έγνώρισαν πώς νά διακρίνωσι
τό έν ύδατι σύμβολον τούτου, καί συνεπέρανον δτι είναι έπουσιώδες.
Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΑ Ι Τ ΙΝ Ε Σ Ε Π Ι ΤΟΥ ΘΕΜ ΑΤΟΣ.
Ό 'Ιω άννης Καλβίνος, Πρεσβυτεριανός, λέγει· «Αυτή αυτή
ή λέξις βαπτίξω σημαίνει καταδύειν. Είναι βέβαιον δτι ή κατάδυσις έξησκείτο υπό τής πρωτογόνου Έκκλτισίας». — Ά ρ χα ί, Βιβλ.
Ε '. κεφ. Ι Ε '. § 19.
Ό Δρ. Μακνάϊτ Πρεσβυτεριναός, « Έ ν τφ βαπτίσματι τό 6απτιζόμενον πρόσωπον θάπτεται υπό τό ύδωρ». *0 Χριστός ύπέκυ•ψε νά βαπτισθή, δηλαδή νά ταφή υπό τό ύδωρ».
'Ο Δρ. Φίλιππος Σιόφφ, Πρεσβυτεριανός καί ούτος, «Κατάδυσις καί ούχί ραντισμός ήτο άναμφισβητήτως ό αρχικός καί κανο
νικός τύπος τού βαπτίσματος· τούτο δεικνύεται ύπ' αυτής τής έν
νοιας των λέξεων βαπτίζω, βάπτισμα, βαπτισμός. — 'Ιστορία τής
Άποστολικής Εκκλησίας. Σελ. 568.
Εις μετέπειτα έκδοσιν (1885) ούτος γράφει περαιτέρω περί
τούτων τών «συμπαραβολών» δτι πασαι αύται ύποστηρίζουσι τήν
κατάδυσιν μάλλον παρά τόν ραντισμόν, καί τούτο είναι πλήρες πα
ραδεκτόν υπό τών καλλιτέρων έξηγητών, Καθολικών καί Διαμαρτυρομένων, νΑγγλων καί Γερμανών».
— Διδασκαλία τών δίόδεκα 'Αποστόλων. Σελ. 55,56.
Ό Μαρτίνος Λούθηρος, Λουθηρανός: «Βάπτισμα είναι Ε λ λ η 
νική λέξις, καί δύναται νά μεταφρασθή «κατάδυσις». «Έπεθύμουν
πάντες οΐ μέλλοντες νά βαπτισθώσιν, δπως βυθισθώσιν έντελώς
έντός τού ύδατος». — Τά ''Απαντα τού Λουθήρου Τόμ. Α ' Σελίς 336.
Ό 'Ιω άννης Ούέσλεϋ, Μεθοδιστής, «Συνετάφημεν ούν αύτφ
διά τού βαπτίσματος» — τούτο υπαινίσσεται τήν άρχαίαν μέθοδον
τής καταδύσεως.
Ό Γώλλ, Έπισκοπελιανός, « Ή κατάδυσις ήτο κατά πάσαν
πιθανότητα ό τρόπος κατά τόν όποιον ό εύλογητός Κύριος ημών
ελαβε τό βάπτισμα, καί κατά τινας, ήτο ό μάλλον έν χρήσει καί
κοινός τρόπος, κατά τόν οποίον οι αρχαίοι Χριστιανοί έβαπτίξοντο». Ισ το ρ ία τού νηπιοβαπτισμού, Τόμ. Α ' σελ. 571 Ό ξφ όρδ.
1862.
*0 'Αρχιμανδρίτης Στάνλεϊ, Έπισκοπελιανός. «Κατά τούς
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πρώτους δέκατρεϊς αΙώνας ή παγκόσμιος εφαρμογή του βαφτίσμα
τος ήτο έκείνη, περί τής όποιας άναγινώσκομεν έν τή Καινή Δια
θήκη, καί ήτις είναι ή καθ’ εαυτό σημασία τή ς λέξεως «βαπτίζω»
— ότι δηλαδή οι βα/ττιζόμενοι έβυθίζοντο, κατεδύοντο έν τφ ΰδατι» — Χριστιανικοί θεσμοί, σελ. 17.
'Ο Βρέννερ, Καθολικός. «Έ π ί χίλια τριακόσια έτη τό βάπτισμα ήτο γενικώς καί τακτικώς κατάδυσις του ατόμου έν τφ ΰδατι».
«'Ιστορική εκθεσις τής έκτελέσεως του βαπτίσματος» σελ. 306.
«'Ολόκληρον τό άτομον κατεδύετο έν τφ υδατι» — Ε γκυκλο
παίδεια του Κίχτο.
«Βάπτισμα, ήτοι βύθυσις, κατάδυσις. — ’Αμερικανική Ε γ κ υ 
κλοπαίδεια. «Τό Βάπτισμα άρχικώς έξετελειτο διά καταδύσεως».
— Εγκυκλοπαίδεια του Μπράντ.
«Τό βάπτισμα σημαίνει κατάδυσιν». — Λεξικόν τής Βίβλου
του Σμίθ. «Βαπτίζω, βυθίζω έν τφ υδατι, ή υπό τό ύδωρ». —
Λεξικόν Ελληνικόν του Λίντελ καί Σκύττ.
«Βαπτίζειν: καταδύειν (κατα) βυθίζειν». Λεξικόν του Γκρήνφηλδ.
Τ ΙΣ ΔΥ Ν Α ΤΑ Ι ΝΑ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η ι ΤΟ ΕΝ Υ ΔΑ ΤΙ Β Α Π Τ ΙΣ Μ Α .
Ά φ* ού πάνχες οί καθιερωμένοι, πάνχες οί βεβαπτισμένοι εις
τόν θάνατον του Χρίστου, άποτελούσι «Τό Βασίλειον 'Ιεράτευμα»,
καί μέλη του κεχρισμένου σώματος τού Κυρίου, έπεται ότι ούχί
μόνον έντέλλονται διά του Ματθ. κ η ' 19 νά διδάξωσι τόν λαόν, καί
οΰτω νά όδηγήσωσιν αυτούς είς τό βάπτισμα, ή τήν ταφήν τή ς
θελήσεως αυτών είς τό θέλημα του Κυρίου, άλλ* έντέλλονται,
φυσικώς, επίσης, νά έκτελέσωσιν εις αυτούς τό σύμβολον τής καθιερώσεως ταύτης, τό έν υδατι βάπτισμα. Καί άκόμη, έάν δεν ήδυνατο νά εύρεθή ευκόλως τοιοΰτον καθιερωμένον άτομον διά τήν
υπηρεσίαν του συμβόλου, δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν ότι ήδυνατο
νά έγερθή όρθή άντίρρησις κατά τής τελέσεως αυτού υπό του
ατόμου μή καθιερωμένου, ή καί κοσμικού μάλιστα, ή απίστου·
διότι τό άληθές συμβόλαιον είναι μεταξύ του Κυρίου καί του καθιερούντος εαυτόν ατόμου. Καί επειδή τό έν υδατι βάπτισμα δεν
είναι τό άληθές τοιούτον, άλλ* απλώς είκών, οΰτω καί ό έκτελεστής τούτου δέν είναι ό Κύριος, άλλ’ απλώς είς άνθρωπος· καί εί
τε καλός είτε κακός ήθελε χρησιμεύσει ώς έπίτροπος διά τήν ευ
κολίαν καί υπηρεσίαν του καταδυομένου. Έ ν τούτοις, υπάρχει γ ε
νική εύαρμοστία καί τά ξις τήν οποίαν είναι καλόν νά φυλάττωμεν
είς τούτο, ώς καί είς πάσαν ύπόθεσιν όσον άφορφ τήν Ε κ κ λ η 
σίαν* αυτή δέ υπαγορεύει οτι τά καταλληλότατα πρόσωπα διά τοιαύτην υπηρεσίαν θά ήσαν οί έκλεγόμενοι πρεσβύτεροι.

426

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ.

Ούδείς ειδικός τύπος λόγων διά ταύτην την υπηρεσίαν τίθε
ται πρό ημών έν ταΐς Γραφαϊς, και πάντες δύνανται νά ϊδωσιν
δτι οΐ λόγοι είναι δευτερευούσης σημασίας — δτι τό βάπτισμα θά
ήχο έξ ίσου έγκυρον έάν δεν έ'καμνε τις χρησιν ούδενός λόγου,
διότι ώς προηγουμένως έξετέθη, τό αληθές συμβόλαιον είναι με
ταξύ του βαπτιζομένου καί του Κυρίου, καί ή πράξις του έν ΰδατι
βαπτίσματος είναι φανερά ομολογία τούτου. Δεν πρόκειται δθεν
περί του τί ό εκτελεστής πιστεύει ή δεν πιστεύει, λέγει ή παρα
λείπει νά είπη, άλλ’ οποία είναι ή σκέψις καί ή πρόθεσις τής
καρδίας τοΰ οΰτω συμβολικώς βαπτιζομένου. Έ ν τούτοις βασίζοντες την κρίσιν ήμών επί των λόγων του Κυρίου, είς Ματθ·
κ η ' 19, καί των λόγων τού ’Αποστόλου είς Ρωμαίους σ τ' 3, συνιστώμεν ώς άπλοΰν τύπον ορθών λόγων, διά την περίστασιν ταύ
την τά έξης:
«’Αδελφέ (δείνα) έν τφ όνόματι τού Πατρός καί τού ΥΙού,
καί τού ‘Αγίου Πνεύματος, διά ταύτης τή ς έξουσίας, σέ βαπτίζω
είς Χριστόν».
ΕΠ Α Ν Α Λ Η Ψ ΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
Ε π ειδή ή αληθής σημασία τού βαπτίσματος έλησμονήθη πρό
πολλου λαμβάνομεν πολλάς ερωτήσεις έξ έκείνο3ν οιτινες ήδη κατεδύΟησαν έν ύδατι, περί τού εγκύρου τού έν ύδατι βαπτίσματος
αυτών, καί έάν θά ήτο ορθόν νά έπαναλάβωσι τό σύμβολον ή ούχί. Ή άπόκρισις ήμών είναι δτι τό σύμβολον δεν χρειάζεται έπανάληψιν* άλλ’ άφ’ ου δεν θά είχεν ούδεμίαν έννοιαν οίανδήποτε,
καί ούδεμίαν δύναμιν περισσοτέραν οίαν θά είχεν άλλο λουτρόν
η μία βύθυσις είς τό υδο^ρ έκτος έάν τούτο ηκολούθετ τήν πλή
ρη καθιέρωσιν τού βαπτιζομένου μέχρι θανάτου, καθείς δύναται
νά άποφασίση δι’ εαυτόν έάν ύπήκουσεν ή ούχί είς ταύτην τήν
μαρτυρίαν, Ά λ λ ’ έάν τό δι’ υδατος βάπτισμα ήκολούθησε τήν καθιέρωσιν ή τό είς θάνατον βάπτισμα, δεν ήθελεν είσθαι άναγκαίον νά έπαναληφθή — άν καί ή γνώσις επί τού αντικειμένου ήτο
άτελής.
Β Α Π Τ ΙΣ Μ Α Υ Π ΕΡ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.
Έ π ε ί τ ί χοιηβονάνν οί βαπτιζομενοι νπέρ των νεκρών; εί
δλωο νεκροί ονκ εγείρονται; Α ’ Κορ. ι ε '. 29.
Παρανόησις τής έννοιας των λόγων τού ’Αποστόλου ώδήγησε
κατά τήν διάρκειαν τών σκοτεινών αιώνων είς τό άντικαταστατικόν βάπτισμα. Χριστιανοί, τών οποίων oi φίλοι άπέθανον άνευ
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βαππσματος, έβσπτίζοντο αντιπροσωπευτικούς υπέρ αυτών. Ή ορ
θή άντίληψις του τΐ αποτελεί τό αληθές βάπτισμα ταχέως δει
κνύει είς ημάς την ασυνέπειαν της τοιαύτης πράξεως. Έ ν άτομον
δεν ήδύνατο νά καθιέρωση εαυτό περισσότερον δι’ άλλο άτομον
παρ’ οτι ήδύνατο να μεταφέρη είτε τήν φυσικήν είτε την πνευ
ματικήν ζωήν αυτού είς άλλο άτομον. Ή παρανόησις αύτη των
λόγων τού ’ Αποστόλου, έν τούτοις έπέφερε σύγχυσιν ε'ις τον νουν
πολλών, οίτινες δεν γνωρίζουσιν όποια αποστασία έλαβε χούραν
ευθύς μετά τον θάνατον των ’ Αποστόλων, καί πόσον αχαλίνωτοι
καί άλογοι ήσαν πολλοί θεωρίαι καί συνήθειαι τότε είσαχθεΐσαι.
Τό έπιχείρημα τού ’Αποστόλου είναι ή άνάστασις των νε
κ ρ ώ ν καί τήν διδασκαλίαν ταΰτην πραγματεύεται καί υποστηρί
ξει ενταύθα. 'Ως φαίνεται δέ έπιθέσεις έλαβον χώραν κατά τής
πίστεως τής έν Κορίνθφ Εκκλησίας, άναφορικώς προς τήν άνάστασιν των νεκρών. 'Ως μέρος τού έπιχειρήματός του είς τό υπό
έξέτασιν χωρίον, ό Απόστολος καλεϊ τήν προσοχήν τής Ε κ κ λ η 
σίας είς τό γεγονός οτι πάντες είχον βαπτισθη, καί οτι τό βάπτισμα αυτών έσήμαινεν ή έσυμβόλιζε τον θάνατον καθώς προηγου
μένως ειδομεν. "Επειτα έξακολουθών νά δεικνύη εις αυτούς τήν
ασυνέπειαν τής νέας των θέσεως, έρωτά πού θά έγκειτο ή σοφία
ή ή αξία τοιαύτης είς θάνατον καθιερώσεως, τήν όποίαν έπεσήμαινε τό βάπτισμα αυτών, έάν ή νέα θεωρία, δτι οι νεκροί δεν άνασταίνονται διόλου, ήτο <ίλ7)θής. Ούτοι είχον καθιερώσει έαυτούς
όπως ώσι μέλη, όπως άποθάνωσι ό είς μετά τού άλλου, καί ό
είς διά τόν άλλον έν κοινωνίρ μετά τού Χριστού, καί ούτως όπως
ώσι νεκροί μετ’ αυτού, καί ώς μέλη τού σώματός του, μέλη τής
έξιλαστικής θυσίας,
το *? νεκροί κόβμον, διότι ήλπισαν είς
τήν ύποσχεθείσαν άνάστασιν.
Τό επιχείρημα τού ’ Αποστόλου είναι ότι ολόκληρος ή Χριστια
νική διδασκαλία ίσταται ή πίπτει όμού. ’Εάν δέν ύπάρχη άνάστασις νεκρών, τότε οί κοιμηθέντες έν Χριστφ άπωλέσθησαν, ώς
έπίσης καί τό υπόλοιπον τού κόσμου, καί έάν ούτως εχη τό πράγ
μα, καί δέν ύπάρχη μέλλουσα έλπίς είτε διά τήν έκκλησίαν, είτε
διά τόν κόσμον διά τής ’Εκκλησίας, διατί νά καθιερώσωμεν τήν
ζωήν ημών εις θάνατον; Βαπτιζόμεθα είς θάνατον μετά του Χρι
στού, βαπτιζόμενοι υπέρ τού κόσμου, προς τόν σκοπόν όπως συνδεθώμεν μετ’ όλίγον μετ* αυτού ώς ό ζωοδότης του κόσμου, ώς
τό σπέρμα τού ’ Αβραάμ.

