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Η Δθθιεζηνινγία ησλ Βπδαληηλώλ ζενιόγσλ όπσο παξνπζηάδεηαη κέζα από 

ηα θείκελα ηνπο παξνπζηάδεη ηελ εμήο ηδηνκνξθία. Γελ ζπζηεκαηνπνηείηαη δηεμνδηθά 

ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην αιιά ζπλππάξρεη νξγαληθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπο γηα ηελ Αγία 

Τξηάδα, ηε Φξηζηνινγία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ. Δθθιεζία είλαη νιόθιεξε ε 

δεκηνπξγία ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν άλζξσπνο, ν νπνίνο γηα λα ππάξρεη, 

λα δεη, λα θηλείηαη θαη λα ηειεηώλεηαη πξέπεη ζπλερώο λα κεηέρεη ζηελ ελέξγεηα ηνπ 

Τξηαδηθνύ Θενύ θαη απηήλ ηελ ελόηεηα θαη ηελ θνηλσλία ηνπ αλζξώπνπ κε ηε ζεία 

πξαγκαηηθόηεηα πξαγκαηνπνηνύλ ηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο.  

 

 

α. Η Εκκληζιολογία ηος Ιωάννος Δαμαζκηνού 

 

 

Ο Ισάλλεο ν Γακαζθελόο, ζπγγξαθέαο ηνπ 8
νπ

 κ.Φ. αηώλα, ζην έξγν ηνπ 

Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο εθζέηεη ζύλνιε ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο Δθθιεζίαο όπσο δηαηππώζεθε ζηνπο πξνεγνύκελνπο 8 αηώλεο.
2
 Η Δθθιεζηνινγία 

                                                           
1
 Μειέηε πνπ δεκνζηεύζεθε επίζεκν δειηίν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο Απόζηνινο Τίηνο, πεξίνδνο Γ΄ 

ηεύρνο 8, Γεθέκβξηνο 2007, ζει. 145 – 160.    

2
 Τν ζπγθεθξηκέλν έξγν ήδε από ηελ επνρή πνπ δνύζε ν Γακαζθελόο είρε αξρίζεη λα κεηαθξάδεηαη θαη 

ζε άιιεο γιώζζεο. Μέρξη ηνλ 12
ν
 αηώλα είρε κεηαθξαζηεί ζηα Σπξηαθά, Αξαβηθά, Αξκεληθά, Παιηά 
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ηνπ είλαη εκθαλήο ζε νιόθιεξν ην ελ ιόγσ έξγν ηνπ, ρσξίο λα αλαθέξεη ζρεδόλ 

πνπζελά ηε ιέμε Δθθιεζία, εθηόο από δύν εμαηξέζεηο
3
, νύηε θπζηθά ηνλ όξν 

Δθθιεζηνινγία, θαζώο ν ζπγθεθξηκέλνο όξνο ελζσκαηώζεθε πνιύ αξγόηεξα ζηε 

ζύγρξνλε επηζηήκεο ηεο Γνγκαηηθήο. Η Τξηαδνινγία ηνπ, δειαδή ε δηαηύπσζε ηνπ 

Τξηαδηθνύ δόγκαηνο, θαζώο θαη ε Φξηζηνινγία ηνπ, ε δηδαζθαιία ηνπ δειαδή γηα ην 

δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγίαο Τξηάδνο θαη ηελ ελαλζξώπηζε ηνπ κέζα ζηελ ηζηνξία, 

πεξηέρνπλ απηνκάησο θαη Δθθιεζηνινγία, θαζώο ν Υηόο θαη Λόγνο ηνπ Θενύ, πνπ 

θαλεξώλεη ηελ Αγία Τξηάδα κέζα ζηελ ηζηνξία, είλαη ν δεκηνπξγόο ηνπ θόζκνπ θαη 

ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο.
4
 Δπηπιένλ ζην ελ ιόγσ έξγν ηνπ ε Δθθιεζία ηαπηίδεηαη κε 

νιόθιεξε ηε δεκηνπξγία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ην 86
ν
 θεθάιαην ηνπ έξγνπ 

Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο όξζνδόμνπ πίζηεσο, πνπ επηγξάθεηαη κε ηνλ ηίηιν Πεξὶ ηῶλ 

ἁγίσλ θαὶ ἀρξάλησλ ηνῦ Κπξίνπ κπζηεξίσλ, γηα λα αλαπηύμεη ηα κπζηήξηα ηεο 

Δθθιεζίαο αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηε ζενινγηθή δηδαζθαιία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θόζκνπ.
5
  

                                                                                                                                                                      

Βνπιγαξηθά ή Σιαβνληθά, Γεσξγηαλά, θαη Λαηηληθά. Μάιηζηα ε ιαηηληθή κεηάθξαζε έγηλε ην 1150, 

ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πάπα Δπγελίνπ Γ΄, εθαηό ρξόληα κεηά ην Σρίζκα ησλ δύν Δθθιεζίσλ, 

γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ απήρεζε θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δνγκαηηθνύ έξγνπ.  

Γεσξγίνπ Φινξόθζθπ, Οη βπδαληηλνί παηέξεο ηνπ έθηνπ, εβδόκνπ θαη νγδόνπ αηώλα. Μεηάθξαζε 

Παλαγηώηνπ Κ. Πάιιε. Δθδόζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 406˙ Bonifatius Kotter, Die 

Schriften des Johannes von Damaskos, ΙΙ, Berlin – New York 1973, ζει. 43. Βι. επίζεο γηα ην ζέκα 

ησλ κεηαθξάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ Ι. Γακαζθελνύ J. de Ghellink, L’ entrée de Jean de 

Damas dans le monde literraire occidentale, ζην Byzantinische Zaitschtift 21 (1912), ζει. 448 – 457.  

3
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II (Bonifatius kotter, Die 

schriften des Johannes von Damaskos ΙΙ˙ Berlin, New York 1973) 8
96 

ζει. 22˙
 
13

22 – 23 
ζει. 38.

   

4
 Με απηόλ ηνλ ηξόπν αληηκεησπίδνπλ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ηελ Δθθιεζηνινγία ζηε δνγκαηηθή 

ηνπο δηδαζθαιία. Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία Β΄, (έθζεζε ηεο νξζόδνμεο 

πίζηεο), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 354 – 356.     

5
 Σην θεθάιαην ηνπ γηα ηα κπζηήξηα έρεη αθξηβώο ηηο ίδηεο αλαθνξέο πεξί δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ πνπ 

ππάξρνπλ θαη ζην εμεηδηθεπκέλν θεθάιαην ηνπ κε ηνλ ηίηιν Πεξὶ δεκηνπξγίαο, ην νπνίν πεξηγξάθεη 

γηαηί ν Θεόο δεκηνύξγεζε εθ ηνπ κε όληνο ηνλ θόζκν. Βι. Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο 

ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II 16 
2 – 8

. Η ίδηα απηή αθξηβώο αλαθνξά δελ είλαη θαζόινπ ηπραία. Τα 

κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο δσνπνηνύλ θαη ζπλέρνπλ νιόθιεξε ηε δεκηνπξγία. Ο Νίθνο Μαηζνύθαο 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε πσο ηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο δελ κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα 

πεξηνξηζηνύλ ζηνλ θιεηζηό αξηζκό εθηά αθξηβώο επεηδή «δεκηνπξγία, απνιύηξσζε, Δθθιεζία θαη 

κπζηήξηα απνηεινύλ ηηο δξακαηηθέο θάζεηο ηνπ εληαίνπ έξγνπ ηεο ζείαο νηθνλνκίαο», Βι. Νίθνπ 

Μαηζνύθα, Ι. Γακαζθελνύ Έθδνζηο αθξηβήο ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο, Κείκελν, κεηάθξαζε, εηζαγσγή 
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Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο ν Θεόο δεκηνύξγεζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν «δηὰ 

ηὸλ ὑπεξβάιινληα πινῦηνλ ηῆο αὐηνῦ ἀγαζόηεηνο» κε κπνξώληαο λα θαηέρεη κόλνο 

Τνπ ην ἀγαζό.
6
 Τν ἀγαζὸ θαη ε ἀγαζόηεηα, δελ είλαη απιώο ην θαιό, αιιά ε ίδηα ε 

δσή πνπ ραξίδεη ν Θεόο, κε όιε ηελ πνηθηιία ηεο, ην εἶλαη, ηελ ύπαξμε, ην ινγηθό θαη 

γη’ απηό ην αληίζεην ηνπ είλαη ε θζνξά θαη ν ζάλαηνο. Ο Θεόο δεκηνύξγεζε πξώηα ηηο 

λνεξέο θαη νπξάληεο δπλάκεηο, δειαδή ηνπο αγγέινπο, έπεηηα ηνλ νξαηό θαη αηζζεηό 

θόζκν, δειαδή ηε δώα θαη ηα θπηά, θαη θαηόπηλ ηνλ άλζξσπν πνπ κεηέρεη θαη ζηνλ 

λνεξό θαη ζηνλ αηζζεηό θόζκν. «Πάληα κὲλ νὖλ ηὰ ὑπ’ αὐηνῦ (ελ. ηνπ Θενύ) 

γελόκελα» ζεκεηώλεη ν Ισάλλεο, θνηλσλνῦζη ηῆο αὐηνῦ ἀγαζόηεηνο θαηὰ ηὸ εἶλαη», 

θνηλσλνύλ κε ηελ αγαζόηεηα ηνπ Θενύ, θαζώο έρνπλ πάξεη από απηόλ ην εἶλαη, ηελ 

ύπαξμε θαη ηε δσή, θαη ζπλερώο ν Θεόο ηα ζπληεξεῖ θαη ηα ζπλέρεη κε ηελ ελέξγεηα 

ηνπ γηα λα ππάξρνπλ θαη λα δνπλ. Η αγαζόηεηα ηνπ Θενύ εθθξάδεηαη αηζζεηά θαη 

δπλακηθά κέζα ζηελ ηζηνξία κε ηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ππόινηπεο 

θηίζεο (ν δεκηνπξγεκέλνο θόζκνο ζην ελ ιόγσ έξγν ηνπ Γακαζθελνύ αιιά θαη ζηα 

θείκελα ησλ βπδαληηλώλ ζενιόγσλ νλνκάδεηαη θηίζε θαη θηηζηό
7
). Η παξνπζία ηνπ 

                                                                                                                                                                      

ζρόιηα, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 488 (παξαπνκπή 84) : «θαηαθαίλεηαη ε ζηελή ζρέζε 

ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηα κπζηήξηα κε ε δηδαζθαιία γηα ηε δεκηνπξγία από ην κεδέλ θαη γηα ηελ πηώζε 

θαη ην έξγν ηεο ζσηεξίαο. Καη απηό ζπκβαίλεη γηαηί δεκηνπξγία, απνιύηξσζε, Δθθιεζία θαη κπζηήξηα 

απνηεινύλ ηηο δξακαηηθέο θάζεηο ηνπ εληαίνπ έξγνπ ηεο ζείαο νηθνλνκίαο (ε ππνγξάκκηζε είλαη δηθή 

καο). Γη’ απηό ηα κπζηήξηα νύηε κόλν επηά είλαη νύηε απνηεινύλ κεκνλσκέλεο ηειεηέο κέζα ζηελ 

Δθθιεζία, αιιά νξγαληθέο εθθάλζεηο ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απνιπηξώζεσο. 

Άιισζηε παξαθάησ ν Γακαζθελόο ηε κεηαβνιή ηνπ άξηνπ θαη ηνπ νίλνπ ζε ζώκα θαη αίκα ηνπ 

Κπξίνπ ζπζρεηίδεη πξνο ηε ζεία δεκηνπξγηθή ελέξγεηα». Πξβι. Δπίζεο γηα ην ζέκα Νίθνπ Μαηζνύθα, 

Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ, δεκνζηεπκέλν ζην  Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ 

θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 14 – 16˙ Νίθνπ Μαηζνύθα, 

Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία Β΄, (έθζεζε ηεο νξζόδνμεο πίζηεο), εθδ. Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 471 – 474.              

6
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II 86 

2 – 5
, ζει. 191.    

7
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 80 

3 – 7
, ζει. 178 – 179: 

«Φύζεσο κελ ἐζηη ηὸ ἀγέλεηνλ θαὶ ηὸ γελεηόλ δη’ ἐλὸο ηνῦ λπ γξαθόκελνλ, ὅπεξ δεινὶ ηὸ ἄθηηζηνλ 

θαὶ θηηζηόλ˙ ηὸ δε ἀγέλλεηνλ θαὶ γελλεηόλ νὐ θύζεσο, ἀιι’ ὑπνζηάζεσο ἥηνη ηὸ γελλεζῆλαη θαὶ ηὸ 

κὴ γελλεζῆλαη, ὅπεξ δηά ηῶλ δύν λπ ἐθθαίξεηαη. Ἔζηη νὖλ ἠ κελ ζεία θύζηο ἀγέλεηνο ἥηνη ἄθηηζηνο, 

πάληα δε ηὰ κεηὰ ηὴλ ζείαλ θύζηλ γελεηά ἥηνη θηηζηά».  
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δεκηνπξγεκέλνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ θόζκνπ καξηπξά από κόλε ηεο ηελ 

αγαζόηεηα ηνπ Θενύ. Τα ινγηθά δεκηνπξγήκαηα, όκσο, κεηέρνπλ ζηελ αγαζόηεηα ηνπ 

Θενύ πνιύ πεξηζζόηεξν από ηα ππόινηπα, γηαηί έρνπλ θαη ην εἶλαη αιιά θαη ην 

ινγηθό. Βξίζθνληαη νἰθεηόηεξα πξὸο αὐηὸλ, θαζώο θαη ν Γεκηνπξγόο ηνπ θόζκνπ είλαη 

ινγηθόο, ρσξίο βέβαηα πνηέ λα αίξεηαη ε ξηδηθή δηάθξηζε κεηαμύ Γεκηνπξγνύ θαη 

δεκηνπξγεκάησλ.
8
 

Ο άλζξσπνο επεηδή είλαη θαη απηεμνύζηνο, έρεη ηελ εμνπζία θαη λα ελώλεηαη 

ζπλερώο κε ην Γεκηνπξγό Θεό θαη λα δηακέλεη ζην αγαζό, αιιά θαη λα νδεγείηαη πξνο 

ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε πνπ είλαη ε θαθία, ε θζνξά θαη ν ζάλαηνο. Η δπλαηόηεηα 

απηή ηνπ αλζξώπνπ, κπνξεί λα ζπκπαξαζύξεη νιόθιεξε ηελ άινγε δεκηνπξγία. Ο 

άλζξσπνο ηειηθά δηάιεμε ηε θζνξά θαη ην ζάλαην θαη όρη ηελ ππαθνή ζηελ 

αγαζόηεηα ηνπ Θενύ. Αθόκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Γεκηνπξγόο από πιήξε 

θηιαλζξσπία δελ εγθαηέιεηςε ην δεκηνύξγεκα ηνπ. Δπεηδή δελ θπιάμακε ηελ εηθόλα 

θαη ην πλεύκα πνπ καο κεηέδσζε : «ἐπεηδὴ γὰξ κεηέδσθελ ἡκῖλ ηῆο ἰδίαο εἰθόλνο θαὶ 

ηνῦ ἰδίνπ πλεύκαηνο
9
 θαὶ νὐθ ἐθπιάμακελ» ζεκεηώλεη, γηα λα καο θαζαξίζεη θαη λα 

                                                           
8
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, B. kotter, ΙΙ, 86 

5 – 14 
, ζει. 191 : 

«Τνύηνπ ράξηλ ἐπνίεζε πξῶηνλ κὲλ ηὰο λνεξὰο θαὶ νὐξαλίνπο δπλάκεηο, εἶηα ηὸλ νὐξαλὸλ θαὶ 

αἰζζεηὸλ θόζκνλ, εἶηα ἐθ λνεξνῦ θαὶ αἰζζεηνῦ ηὸλ ἄλζξσπνλ. Πάληα κὲλ νὖλ ηὰ ὑπ’ αὐηνῦ 

γελόκελα θνηλσλνῦζη ηῆο αὐηνῦ ἀγαζόηεηνο θαηὰ ηὸ εἶλαη (αὐηὸο γὰξ ἐζηη ηνῖο πᾶζη ηὸ εἶλαη, ἐπεηδὴ 

ἐλ αὐη εἰζη ηὰ ὄληα, νὐ κόλνλ ὅηη αὐηὸο ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη αὐηὰ παξήγαγελ, ἀιι’ ὅηη ἡ 

αὐηνῦ ἐλέξγεηα ηὰ ὑπ’ αὐηνῦ γελόκελα ζπληεξεῖ θαὶ ζπλέρεη), ἐθ πεξηζζνῦ δὲ ηὰ δα (θαηὰ ηε γὰξ 

ηὸ εἶλαη θαὶ θαηὰ ηὸ δσῆο κεηέρεηλ θνηλσλνῦζη ηνῦ άγαζνῦ), ηὰ δὲ ινγηθὰ θαὶ θαηὰ ηὰ πξνεηξεκέλα 

κὲλ, νὐ κὴλ ἀιιὰ θαὶ θαηὰ ηὸ ινγηθὸλ, θαὶ ηαῦηα κᾶιινλ˙ νἰθεηόηεξα γὰξ πὼο εἰζη πξὸο αὐηὸλ, εἰ 

θαὶ πάλησλ ὑπέξθεηηαη ἀζπγθξίησο».                 

9
 Ο Ι. Γακαζθελόο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο ηνλίδεη 

πσο ην θαη’ εηθόλα ηνπ Θενύ ζηνλ άλζξσπν είλαη ν λνπο. Ο άλζξσπνο είλαη θαη’ εηθόλα Θενύ αθξηβώο 

γηαηί έρεη λνπ. Πξβι. Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, B. kotter, ΙΙ, 62 

16 – 23
, ζει. 157 – 158 : «Ἀλαιακβάλεη ηνίλπλ ὅινλ ηὸλ ἄλζξσπνλ θαὶ ηὸ ηνύηνπ θάιιηζηνλ ὑπὸ 

ἀξξσζηίαλ πεζὸλ, ἵλα ὅιῳ ηὴλ ζσηεξίαλ ραξίζεηαη. Ννῦο δὲ ἄζνθνο ἐζηεξεκέλνο ηε γλώζεσο νὐθ 

ἄλ εἴε πνηέ˙ εἰ γὰξ ἀλελέξγεηνο θαὶ ἀθίλεηνο, θαὶ ἀλύπαξθηνο πάλησο. Τὸ θαη’ εἰθόλα ἀλαθαηλίζαη 

βνπιόκελνο ὁ Θεὸο Λόγνο γέγνλελ ἄλζξσπνο. Τί δὲ ηὸ θαη’ εἰθόλα, εἰ κὴ ὁ λνῦο; Τὸ θξεῖηηνλ νὖλ 

παξεὶο ηὸ ρεῖξνλ ἀλέιαβε; Ννῦο γὰξ ἐλ κεηαηρκίῳ ἐζηὶ Θενῦ θαὶ ζαξθὸο, ηῆο κὲλ ὡο ζύλνηθνο, ηνῦ 

Θενῦ δὲ ὡο εἰθὼλ. Ννῦο νὖλ λνἸ κίγλπηαη, θαὶ κεζηηεύεη λνῦο Θενῦ θαζαξόηεηη θαὶ ζαξθὸο 
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καο αθζαξηνπνηήζεη ν Υηόο θαη Λόγνο ηνπ Θενύ, ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγ. 

Τξηάδνο (ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη Φξηζηόο, αιιά κόλν κεηά ηελ ελαλζξώπηζε
10

) έγηλε 

άλζξσπνο θαη πξνζέιαβε ν ίδηνο ηε θζαξηή θαη αζάλαηε θύζε καο, εθηόο από ηελ 

ακαξηία : «ὡκνηώζε ἡκῖλ θαηὰ πάληα γελόκελνο ἄλζξσπνο ρσξὶο ἁκαξηίαο θαὶ 

ἡλώζε ηῇ ἡκεηέξᾳ θύζεη».
11

 Η ακαξηία δελ είλαη ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, 

αιιά πξνέξρεηαη από ηελ ειεύζεξε βνύιεζε ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία κε ηηο ηξαγηθέο 

επηινγέο ηεο πξνμελεί ηε θζνξά θαη ην ζάλαην ζηελ αλζξώπηλε θύζε.
12

 Βέβαηα, 

παξόηη ν Λόγνο πξνζέιαβε ηε θζνξά θαη ην ζάλαην θαη αλαζηήζεθε γηα λα 

αθζαξηνπνηήζεη ηνλ άλζξσπν, ν άλζξσπνο εμαθνινπζεί λα πεζαίλεη, γηαηί θαζώο ην 

θαθό εηζρώξεζε κέζα ζηελ ύιε, ε νπνία σο θηηζηή είλαη ηξεπηή θαη δπζθίλεηε, δελ 

κπνξεί λα θύγεη εύθνια, αιιά εμίζνπ δπζθίλεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ν 

Ισάλλεο Γακαζθελόο αλαπηύζζνληαο ζην έξγν ηνπ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θηηζηόηεηαο 

ησλ δεκηνπξγεκάησλ θαη ην γεγνλόο πσο ν ζάλαηνο εθόζνλ ήξζε δελ κπνξεί λα θύγεη 

πιένλ ηόζν εύθνια, παξόια απηά πξνζθέξεη θαη κία επεξγεζία : δελ επηηξέπεη ζην 

θαθό λα είλαη αζάλαην.
13

                 

 

β. Η ενανθπώπιζη και ηα μςζηήπια ηος Κςπίος  

                                                                                                                                                                      

παρύηεηη˙»˙ Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, B. kotter, ΙΙ, 77 
9 – 12

, 

ζει. 175
 
: « Ἐλελζξώπεζε δὲ ὁ πἱὸο ηνῦ Θενῦ, ἵλα, ἐθ’ ὅπεξ ἐπνίεζε ηὸλ ἄλζξσπνλ, πάιηλ αὐη 

ραξίζεηαη˙ ἐπνίεζε γὰξ αὐηὸλ θαη’ εἰθόλα ἑαπηνῦ λνεξὸλ θαὶ αὐηεμνύζηνλ θαὶ θαζ’ ὁκνηόηεηα ἤηνη 

ἐλ ἀξεηαῖο ηέιεηνλ ὡο ἐθηθηὸλ ἀλζξώπνπ θύζεη˙…». Βέβαηα ν λνπο είλαη δεκέλνο κε νιόθιεξε ηελ 

ππόινηπε ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ θαη γη’ απηό ν Γακαζθελόο πνιύ ζσζηά ζεκεηώλεη ηελ έθθξαζε «ηῆο 

ἰδίαο εἰθόλνο θαὶ ηνῦ ἰδίνπ πλεύκαηνο». «Πλεύκα», ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη ην λνεηό 

ζηνηρείν ηνπ αλζξώπνπ, απηό πνπ απνθαινύκε ε ςπρή, εγεκνληθό κέξνπο ηνπ νπνίνπ είλαη ν λνπο. 

Από ην λνπ μεθηλά ε πξνζβνιή ή ε ζεξαπεία ηεο ππάξμεσο καο.    

10
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 79 

5 – 7
, ζει. 177 : 

«Ἡκεῖο δὲ Φξηζηὸλ γεγελῆζζαί ηε θαὶ θεθιῆζζαη θακελ ηὸλ Υἱὸλ θαὶ Λόγνλ ηνῦ Θενῦ, ἀθ’ νὖ ἐλ ηῇ 

γαζηξὶ ηῆο Ἁγίαο Ἀεηπαξζέλνπ ἐζθήλσζε θαὶ ζὰξμ ἀηξέπησο ἐγέλεην θαὶ ἐρξίζζε ἡ ζὰξμ ηῇ 

ζεόηεηη˙».  

11
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

15 – 25
, 

 
ζει. 191 – 192. 

12
 Βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Η ελαλζξώπηζε ηνπ Λόγνπ θαηά ηνλ αγ. Ισάλλε Γακαζθελό θαη ε ζεκαζία 

ηεο γηα ηε ζενινγία ηνπ, http://users. auth. gr/martzelo (ην 74
ν
 άξζξν) θαζώο θαη ππό δεκνζίεπζε ζην 

Θενινγία 77,2 (2006), ζει. 7 

13
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 

27 – 30 
: ζει. 182 – 183. 
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Η παξαπάλσ αλαθνξά ηνπ Ισάλλνπ Γακαζθελνύ ζηε θζνξά ηνπ αλζξώπνπ 

θαη ηε ζεξαπεία ηνπ από ην Φξηζηό, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Δθθιεζηνινγία ηνπ, 

θαζώο γίλεηαη γηα λα καο εμεγήζεη γηαηί ππάξρνπλ ηα κπζηήξηα. Τα κπζηήξηα ηεο 

βαπηίζεσο (ε δεύηεξε γέλλεζε) θαη ηεο ζείαο θνηλσλίαο (ε μέλε ηξνθή) δόζεθαλ από 

ην Φξηζηό γηα λα ραξίδνπλ ζηνλ άλζξσπν ηε ζεξαπεία θαη ηε δσή ηε αθζαξζίαο. Τα 

πάζε ηεο θαθίαο θαη ηνπ εγσθεληξηζκνύ έθεξαλ ζηε δσή ηνπ ηε θζνξά θαη ην ζάλαην 

θαη γη’ απηό ν Φξηζηόο από πιήξε θηιαλζξσπία ζαξθώλεηαη θαη ραξίδεη κε ηα 

κπζηήξηα ηνπ ηε δσή, ηελ αθζαξζία θαη ηελ αλάζηαζε.
14

 

                                                           
14

 Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε δηαηύπσζε γηα λα απνιύησο ζσζηή από δνγκαηηθήο απόςεσο ρξεηάδεηαη κία 

ιεπηή δηεπθξίληζε. Παξόηη ν Υηόο ελαλζξώπεζε γηα λα μαλαραξίζεη ζηνλ άλζξσπν ηε δσή θαη ηελ 

αθζαξζία κεηά ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, δελ είλαη δνγκαηηθά αθξηβήο ε έθθξαζε πσο ν Υηόο έγηλε 

άλζξσπνο επεηδή ζπλέβεθε ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα. Τν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα είλαη όλησο έλα 

ζνβαξόηαην θεληξηθό επεηζόδην ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο θηίζεο (θαζώο ν άλζξσπνο κε ηελ 

ακαξηία ηνπ παξέζπξε νιόθιεξε ηελ άινγε δεκηνπξγία) πνπ πεξηγξάθεη πνιύ δσληαλά ηελ πηώζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ην ζάλαην, σο θπζηθήο ζπλέπεηαο απηήο ηεο απνκαθξύλζεσο από ην Θεό πνπ είλαη ε 

δσή, όκσο θαη αλ αθόκα δελ είρε γίλεη ην πξνπαηνξηθό πάιη ζα έπξεπε λα βξεζεί έλαο ηξόπνο γηα λα 

έξζεη ζε άκεζε ζρέζε ν άθηηζηνο Θεόο κε ηα θηίζκαηα έηζη ώζηε λα παίξλνπλ θαη ην είλαη, ηε δσή, 

αιιά θαη ηε ζπλερή πξόνδν θαη ηειείσζε. Βέβαηα θαζώο ε πηώζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ε ελαλζξώπηζε 

ηνπ Λόγνπ, σο αλακθηζβήηεηα γεγνλόηα, ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ ηζηνξία, θαη ε ηζηνξία γξάθεηαη κόλν 

κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλόηα θαη όρη κε ππνηηζέκελα, θάλνπκε πνιύ ζσζηά ηε ζύλδεζε κεηαμύ 

πξνπαηνξηθνύ θαη ελαλζξώπηζεο. Αλ δελ ππάξμεη όκσο ε παξαπάλσ δηεπθξίληζε, ηόηε έκκεζα 

ππνζηεξίδνπκε πσο αλ δελ είρε ζπκβεί ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα ν άλζξσπνο δελ ζα είρε αλάγθε ηε 

δσνπνηό θαη ζενπνηό ελέξγεηα ηνπ Θενύ, θάηη πνπ πνηέ δελ κπνξεί λα ζπκβεί γηαηί ε ξηδηθή δηαθνξά 

κεηαμύ Θενύ θαη θηηζκάησλ πνηέ δελ αίξεηαη. Ο άλζξσπνο νύησο ή άιισο, θαη ρσξίο πξνπαηνξηθό 

ακάξηεκα, έρεη ζπλερώο αλάγθε ηελ ελέξγεηα ηνπ Θενύ γηα λα δεη θαη λα ηειεηώλεηαη. Βι. γηα ην ζέκα 

Νίθνπ Μαηζνύθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία Β΄, (έθζεζε ηεο νξζόδνμεο πίζηεο), εθδ. Π. 

Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 203 : «ν άλζξσπνο ζηνλ παξάδεηζν δελ έραζε έλα αγαζό θαη ηώξα 

πξέπεη λα γπξίζεη ζην παξειζόλ θαη λα ην μαλαβξεί (κηα ηέηνηα άπνςε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαηά 

πάζα πηζαλόηεηα έλαο ζξεκκέλνο κε ηε ζρνιαζηηθή θηινζνθία), αιιά καηαηώζεθε κηα κειινληηθή 

απόθηεζε ελόο αγαζνύ, θαη επηβάιιεηαη λα μαλαξρίζεη ε ίδηα πνξεία˙ δειαδή κε ην πξνπαηνξηθό 

ακάξηεκα ν άλζξσπνο έραζε, θαη πξέπεη λα ην μαλαβξεί, έλα κειινληηθό αγαζό. Τν πξνπαηνξηθό 

ακάξηεκα όκσο έθεξε απιώο κία ξσγκή ζε ηνύηε ηε ζρέζε ηεο κεηνρήο. Καη εμάπαληνο ε ξσγκή απηή 

έπξεπε λα απνθαηαζηαζεί. Αιιά πξσηαξρηθή ζπνπδαηόηεηα έρεη ε κεηνρή απηή θαζεαπηή θαη ε 

ηειεησηηθή πνξεία. Καη δίρσο ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα ππήξρε ε ίδηα αλαγθαηόηεηα λα γίλεη ε 

ηειεησηηθή πνξεί, θαη θπζηθά λα πιεζηάζεη ν Θεόο ηνλ άλζξσπν. Γη’ απηό, ελώ νη αλαηνιηθνί παηέξεο 

δελ ζπδήηεζαλ ηα θίλεηξα ηεο ελαλζξώπηζεο έκκεζα πξνθύπηεη πσο ε ελαλζξώπηζε είλαη ελέξγεηα ηνπ 

Θενύ, αλεμάξηεηε από ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα». Ο Γεώξγηνο Μαξηδέινο θαζώο αλαθέξεηαη ζηηο 
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Η λέα γέλλεζε θαη ε λέα ηξνθή πνπ έθεξε ν Φξηζηόο είλαη ην άγην βάπηηζκα 

θαη ηα ηίκηα δώξα ηνπ, ν άξηνο θαη ν νίλνο, ηα νπνία παξαδόζεθαλ ζην ππεξών ηεο 

αγίαο Σίσλ θαηά ην κπζηηθό δείπλν. Καηά ην κπζηηθό δείπλν θαζώο ν Φξηζηόο έληςε 

ην πόδηα ησλ καζεηώλ ηνπ ηειείσζε ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη ηνπο παξέδσζε ην 

ζύκβνιν ηνπ βαπηίζκαηνο. Ο Γακαζθελόο ζπλδπάδεη θαη ηε λίςε ησλ πνδηώλ ηνπ 

Κπξίνπ κε ην ζύκβνιν ηνπ βαπηίζκαηνο
15

, θαη όρη κόλν ηε βάπηηζε ηνπ Κπξίνπ από 

ηνλ Ισάλλε ηνλ Πξόδξνκν. Δπηπιένλ, θαζώο έθνςε θαη κνίξαζε ηνλ άξην, καο 

παξέδσζε ην ζώκα ηνπ, θαη θαζώο πήξε ην πνηήξη κε ην θξαζί θαη ην λεξό θαη ην 

κεηέδσζε ιέγνληαο «πίεηε ἐμ αὐηνῦ πάληεο˙ ηνῦηό κνύ ἐζηη ηὸ αἷκα ηῆο θαηλῆο 

δηαζήθεο», καο παξέδσζε ην αίκα ηνπ.
16

 Όζνλ αθνξά ην βάπηηζκα καο δηεπθξηλίδεη 

πσο ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο θαη από ηε ρξίζε κε ην ιάδη, ελλνώληαο ην κπζηήξην 

                                                                                                                                                                      

ζενινγηθέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο, πξηλ κπεη ζηελ νπζία ηνπ πξνπαηνξηθνύ θαη 

ηεο ελαλζξσπίζεσο ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά, βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ Τν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα 

θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, http://users. auth. gr/martzelo (ην 80
ν
 άξζξν) θαζώο θαη ππό δεκνζίεπζε 

ζην Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Θενινγηθήο Σρνιήο (Νέα ζεηξά), Τκήκα Θενινγίαο, 14 (2004) ζει. 2 – 3 : 

«Με άιια ιόγηα ν θηηζηόο θόζκνο δελ κπνξεί λα δήζεη κόλνο ηνπ, αλεμάξηεηα από ηελ θαη’ ελέξγεηαλ 

ζρέζε ηνπ κε ην Θεό. Η δηαθνπή ηεο ζρέζεο θαη θνηλσλίαο ηνπ κε ην Θεό νδεγεί λνκνηειεηαθά ζην 

κεδέλ θαη ζην ζάλαην. Από ηελ άπνςε απηή θαη ν άλζξσπνο σο θηηζηόο είλαη θαζ’ εαπηόλ ηξεπηόο θαη 

ζλεηόο. Γηα λα επηηύρεη ηελ αζαλαζία, ε νπνία απνηειεί θπζηθή ηδηόηεηα κόλν ηνπ άθηηζηνπ Θενύ, 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε δηαξθή θνηλσλία θαη ζρέζε καδί ηνπ. Τόζν ν ζάλαηνο όζν θαη ε αζαλαζία είλαη 

δύν δπλαηόηεηεο πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπ, εμαξηώκελεο απνθιεηζηηθά από ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

Θεό. Η ζρέζε ηνπ κε ην Θεό ή ε δηαθνπή ηεο είλαη πνπ θαζνξίδεη αλ ζα νδεγεζεί ζηελ αζαλαζία ή ζα 

εθπέζεη ζην ζάλαην». Πεξηγξάθνληαο ηελ αξρέγνλε θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ, δειαδή πξηλ ηελ 

πηώζε, ζεκεηώλεη βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ Τν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε 

ν.π. ζει. 4 : «σο θηηζηόο θαη ηξεπηόο πνπ ήηαλ θαηά ηε θύζε ηνπ, δελ ήηαλ δπλαηό λα είλαη θύζεη 

αζάλαηνο θαη απόιπηα ηέιεηνο», γηα λα θαηαιήμεη πην θάησ ιέγνληαο : «Καη’ απηή ινηπόλ ηελ 

εζηθνπλεπκαηηθή πνξεία από ην «θαη’ εηθόλα» ζην «θαζ’ νκνίσζηλ» επηζπλέβε θαηά ηελ νξζόδνμε 

παξάδνζε ε πηώζε ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία, θαίηνη αλέηξεςε ην αξρηθό ζρέδην ηνπ Θενύ θαη ζπληζηά 

νπσζδήπνηε γηα ηνλ άλζξσπν έλα ηξαγηθό γεγνλόο, δελ απνηειεί γη’ απηήλ παξά κόλν έλα επεηζόδην 

κέζα ζηελ όιε ηζηνξία ηεο ζείαο Οηθνλνκίαο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν» βι. Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ Τν 

πξνπαηνξηθό ακάξηεκα θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε ν.π. ζει. 5 – 6.          

15
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter, ΙΙ, 86 

48 – 51
, ζει. 193 : «Ἐλ 

η ὑπεξῴῳ ηνίλπλ ηῆο ἁγίαο θαὶ ἐλδόμνπ Σηὼλ ηὸ παιαηὸλ πάζρα κεηὰ ηῶλ καζεηῶλ αὐηνῦ θαγὼλ 

θαὶ πιεξώζαο ηὴλ παιαηὰλ δηαζήθελ λίπηεη ηῶλ καζεηῶλ ηνὺο πόδαο, ζύκβνινλ ηνῦ ἁγίνπ 

βαπηίζκαηνο παξερόκελνο».        

16 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 
51 – 59

, ζει. 193. 
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ηνπ ρξίζκαηνο. Τν ιάδη ζην βάπηηζκα ππνγξακκίδεη πσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα καο 

θάλεη ρξηζηνύο, λα δείμεη ηε ρξίζε ηεο αλζξσπόηεηαο από ηε ζεόηεηα πνπ πξόζθεξε ν 

Φξηζηόο, θαη λα καο ραξίδεη ην έιενο ηνπ Θενύ.
17

  

Παξαιακβάλεηαη ν άξηνο θαη ν νίλνο, δηεπθξηλίδεη ν Γακαζθελόο, γηαηί ν 

άλζξσπνο απνζηξέθεηαη ηὰ κὴ θαηὰ ηε ζπλήζεηαλ ηεηξηκκέλα. Ο Φξηζηόο πήξε ηα 

ζπλεζηζκέλα θαη ηεηξηκκέλα κέζα ηεο θύζεσο γηα λα θάλεη απηά πνπ βξίζθνληαη 

ππέξ ηε θύζεσο.
18

 Όζνλ αθνξά ην βάπηηζκα επεηδή νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα 

ινύδνληαη κε λεξό θαη λα ρξίνληαη κε ιάδη, ζπλέδεζε ηε ράξε ηνπ Πλεύκαηνο κε ην 

ιάδη θαη ην λεξό θαη ηα θαηέζηεζε ινπηξό αλαγελλήζεσο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, 

επεηδή νη άλζξσπνη ηξώλε ςσκί θαη πίλνπλ λεξό θαη θξαζί, πξνζέιαβε ηα 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη ηα έθαλε ζώκα θαη αίκα ηνπ, γηα λα πάξνπκε ηε ράξε ηνπ κε 

ηα ζπλεζηζκέλα θπζηθά κέζα.
19

  

Τν ζώκα πνπ κεηαιακβάλνπλ ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο είλαη ζῶκα ἀιεζῶο 

ἡλσκέλνλ ζεόηεηη, όρη γηαηί ην ζώκα ηνπ Φξηζηνύ πνπ αλαιήθζεθε θαηέξρεηαη ην ίδην 

ζηε γε, αιιά γηαηί ν ίδηνο ν άξηνο θαη ν νίλνο κεηαβάιινληαη ζε ζώκα θαη αίκα Θενύ. 

Ο Γακαζθελόο ηνλίδεη πσο αλ θάπνηνο επηζπκεί λα κάζεη ηνλ ηξόπν ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ άξηνπ θαη νίλνπ ζε ζώκα θαη αίκα Κπξίνπ αξθεί λα γλσξίδεη πσο γίλεηαη κε ηελ 

ελέξγεηα ηνπ αγίνπ Πλεύκαηνο. Απηό είλαη ππέξ αξθεηό. Όπσο κε ην άγην Πλεύκα 

έθηηαμε ν Κύξηνο από ηε Θενηόθν ζάξθα ἑαπηῷ θαὶ ἐλ ἑαπηῷ θαη δελ γλσξίδνπκε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην έθαλε, παξά κόλν πσο ν Κύξηνο αιεζηλά θαη πξαγκαηηθά έγηλε 

άλζξσπνο (απηό δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαλείο), έηζη θαη ν άξηνο θαη ν νίλνο 

κεηαηξέπνληαη ζε ζώκα θαη αίκα Φξηζηνύ ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν ηεο 

κεηαηξνπήο. Μαο αξθεί λα γλσξίδνπκε πσο πξαγκαηηθά κεηαηξέπνληαη θαη καο 

ζεξαπεύνπλ.
20

 Δθείλν πνπ ηνλίδεη ηδηαηηέξσο ζην θείκελν ηνπ, είλαη πσο ν άξηνο θαη ν 

                                                           
17

  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 83 
99 – 101

, ζει. 185.
  

18
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

84 – 87
, ζει. 194. 

19
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

87 – 93
, ζει. 194. 

20
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

94 – 101
, 194 – 195 : 

«Σῶκα ἐζηηλ ἀιεζῶο ἡλσκέλνλ ζεόηεηη, ηὸ ἐθ ηῆο ἁγίαο παξζέλνπ ζῶκα, νὐρ ὅηη αὐηὸ ηὸ ζῶκα ηὸ 

ἀλαιεθζὲλ ἐμ νὐξαλῶλ θαηέξρεηαη, ἀιι’ ὅηη αὐηὸο ὁ ἄξηνο θαὶ ὁ νἶλνο κεηαπνηεῖηαη εἰο ζῶκα θαὶ 

αἷκα ζενῦ. Δἰ δὲ ηὸλ ηξόπνλ ἐπηδεηεῖο, πῶο γίλεηαη, ἀξθεῖ ζνη ἀθνῦζαη, ὅηη δηὰ πλεύκαηνο ἁγίνπ, 

ὥζπεξ θαὶ ἐθ ηῆο ἁγίαο ζενηόθνπ δηὰ πλεύκαηνο ἁγίνπ ἑαπη θαὶ ἐλ ἑαπη ὁ θύξηνο ζάξθα 
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νίλνο δελ είλαη απιώο ηύπνο ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ – κάιηζηα 

αλαθέξεη ην κὴ γέλνηην γηα κία ηέηνηα ζθέςε – αιιά ην ίδην ην ζώκα ηνπ Κπξίνπ 

ζεσκέλν. Γη’ απηό ζεκεηώλεη πσο ν Φξηζηόο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ ηηκίσλ δώξσλ 

ζην κπζηηθό δείπλν είπε ηνύην κνπ εζηί ην ζώκα θαη ην αίκα θαη όρη ηνύην κνπ εζηί 

ηύπνο ηνπ ζώκαηνο θαη ηύπνο ηνπ αίκαηνο κνπ, όπσο επίζεο είπε θαη ζηνπο Ινπδαίνπο 

«εἰ κὴ θάγεηε ηὴλ ζάξθα ηνῦ Υἰνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ, νὐθ ἔρεηε δσὴλ αἰώληνλ. Ἡ γὰξ 

ζάξμ κνπ ἀιεζὴο ἐζηη βξῶζηο θαὶ ηὸ αἷκα κνπ ἀιεζὴο ἐζηη πόζηο» , θαζώο θαη «ὁ 

ηξώγσλ κε δήζεηε».
21

 

Άιισζηε ηα πάληα κέζα ζηελ εθθιεζία είλαη αγηαζκέλα. Ο Ισάλλεο ηνλίδεη 

κε έκθαζε πσο ν ηίκηνο ζηαπξόο ηνπ Κπξίνπ είλαη αγηαζκέλνο, γηαηί ηνλ αθνύκπεζε 

ην άγην ζώκα θαη ην αίκα ηνπ Φξηζηνύ. «Αὐηὸ κὲλ νὖλ ηὸ ηίκηνλ μύινλ ὡο ἀιεζῶο 

θαὶ ζεβάζκηνλ, ἐλ ᾧ ἑαπηὸλ εἰο ζπζίαλ ὑπὲξ ἡκῶλ Φξηζηὸο πξνζελήλνρελ, ὡο 

ἁγηαζζὲλ ηῇ ἁθῇ ηνῦ ἁγίνπ ζώκαηνο θαὶ αἵκαηνο εἰθόησο πξνζθπλεηένλ» ζα 

ζεκεηώζεη ραξαθηεξηζηηθά.
22

 Κάζε θνξά πνπ ν άλζξσπνο ηνλ πξνζθπλάεη 

ζεξαπεύεηαη θαη αγηάδεηαη. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα θαξθηά, ηε ιόγρε, ηε θάηλε, 

ηνλ Γνιγνζά, ην δσνπνηό ηάθν ηνπ Φξηζηνύ επεηδή πέξαζε από απηά ν Φξηζηόο θαη 

ηα αγίαζε.
23

                       

Ο Ι. Γακαζθελόο θαζώο αλαθέξεηαη ζηα κπζηήξηα θαη ζηε ζεξαπεία πνπ 

πξνζθέξεη ε κεηάιεςε ηνπ ηηκίνπ ζώκαηνο θαη αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ, δειώλεη κε 

έκθαζε πσο γηα λα δηαηεξήζεη ν άλζξσπνο ηε ζεξαπεία ησλ κπζηεξίσλ πξέπεη 

νιόθιεξε ε ύπαξμε ηνπ, ν λνπο (πνπ είλαη ην θαη’ εηθόλα γηα ηνπο βπδαληηλνύο 

ζενιόγνπο
24

), ε θαξδηά ηνπ, ην ζώκα ηνπ, ε βνύιεζε ηνπ, λα είλαη θαζαξή θαη 

θαινπξναίξεηε. Γηαθνξεηηθά ε κεηάιεςε ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ 

                                                                                                                                                                      

ὑπεζηήζαην˙ θαὶ πιένλ νὐδὲλ γηλώζθνκελ, ἀιι’ ὅηη ὁ ιόγνο ηνῦ ζενῦ ἀιεζὴο θαὶ ἐλεξγὴο ἐζηη θαὶ 

παληνδύλακνο, ὁ δὲ ηξόπνο ἀλεμεξεύλεηνο.»                     

21
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

114 – 120 
, ζει. 195. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αγηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηνπ, κία πάγηα ηαθηηθή ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαζώο 

βιέπνπλ ζε κία δσληαλή ζπλέρεηα ηε δσή πνπ πεξηγξάθεη ε Αγία Γξαθή θαη ηε κεηέπεηηα 

εθθιεζηαζηηθή, όπσο δηαηππώζεθε θαηά ην Βπδαληηλό πνιηηηζκό, είλαη Ἰσάλ. 6, 53 – 54, 55 – 56, 58.   

22
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 84 

49 – 51
, ζει. 188.   

   

23
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 84 

51 – 60
, ζει. 188.

  

24
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, B. kotter, ΙΙ, 62 

16 – 23
, ζει. 157 – 

158˙ B. kotter, ΙΙ, 77 
9 – 12

, ζει. 175.
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δελ ζπληειεί ζηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ αιιά γίλεηαη θόιαζε θαη ηηκσξία, όπσο 

αθξηβώο ν ζάλαηνο ηνπ Κπξίνπ γηα ηνπο πηζηνύο έγηλε δσή θαη αθζαξζία, ελώ γηα 

ηνπο απηνύο πνπ ηνλ ζθόησζαλ έγηλε θόιαζε θαη ηηκσξία.
25

 Τν παξάδεηγκα πνπ 

αλαθέξεη από ηε δσή ηνπ ίδηνπ ηνπ Κπξίνπ είλαη εύζηνρν θαη ραξαθηεξηζηηθό. Η 

ράξηο ηνπο Αγίνπ Πλεύκαηνο πνπ έρνπλ ηα κπζηήξηα ηνπ Κπξίνπ, αγηάδεη ηνλ 

άλζξσπν εθόζνλ ν ίδηνο ν άλζξσπνο, σο ειεύζεξνο θαη απηεμνύζηνο, έρεη 

θαινπξναίξεηε θαη θαζαξή ηελ ύπαξμε ηνπ θαη όρη κνιπζκέλε από ηελ ακαξηία, 

βαζηθή εθδήισζε ηεο νπνίαο είλαη ε θαθία. 

 Σε πηζαλό εξώηεκα θάπνησλ ζρεηηθά κε ην πσο θαίλεηαη ζηε δσή ησλ 

αλζξώπσλ ε ζεξαπεία ηνπ αγίνπ Πλεύκαηνο πνπ ραξίδεη ε κεηάιεςε ησλ ηηκίσλ 

δώξσλ, ν Γακαζθελόο ζπεύδεη λα απαληήζεη πσο ηα κέιε πνπ κεηαιακβάλνπλ 

απνθηνύλ ζύζηαζε, ελόηεηα θαη αξκνλία ςπρήο θαη ζώκαηνο : «Σῶκά ἐζηη θαὶ αἷκα 

Φξηζηνῦ εἰο ζύζηαζηλ ηῆο ἡκεηέξαο ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο ρσξνῦλ». Τα πάζε ηνπ 

αλζξώπνπ, όπσο ε θαθία, ε δήιεηα θαη ν εγσθεληξηζκόο κε όιεο ηηο επηθίλδπλεο 

πξνεθηάζεηο ηνπο, δηαζπνύλ ηελ ύπαξμε ηνπ θαη ν αγηαζκόο ησλ κπζηεξίσλ 

επαλαθέξεη ζε απηόλ ηελ εξεκία θαη ηε γαιήλε πνπ εθδειώλεηαη εμσηεξηθά κε ηελ 

ελόηεηα θαη ηελ αξκνλία ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Η ζεία θνηλσλία είλαη γηα ηνλ 

άλζξσπν «βιάβεο παληνδαπνῦο ἀκπληήξηνλ» θαη «ξύπνπ παληὸο θαζαξηήξηνλ». Τν 

θάξκαθν πνπ εμαθαλίδεη αξξώζηηεο θαη θάζε είδνπο αηθλίδηα πξνζβνιή θαη βία.
26

  

                                                           
25

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 
108 – 113

, ζει. 195 : 

«Γίλεηαη ηνίλπλ ηνῖο πίζηεη ἀμίσο κεηαιακβάλνπζηλ εἰο ἄθεζηλ ἁκαξηηῶλ θαὶ εἰο δσὴλ αἰώληνλ θαὶ εἰο 

θπιαθηήξηνλ ςπρῆο ηα θαὶ ζώκαηνο, ηνῖο δὲ ἐλ ἀπηζηίᾳ ἀλαμίσο κεηέρνπζηλ εἰο θόιαζηλ θαὶ ηηκσξίαλ, 

θαζάπεξ θαὶ ὁ ηνῦ θπξίνπ ζάλαηνο ηνῖο κὲλ πηζηεύνπζη γέγνλε δσὴ θαὶ ἀθζαξζία εἰο ἀπόιαπζηλ ηῆο 

αἰσλίνπ καθαξηόηεηνο, ηνῖο δὲ ἀπεηζνῦζη θαὶ ηνῖο θπξηνθηόλνηο εἰο θόιαζηλ θαὶ ηηκσξίαλ αἰώληνλ».       

26
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

143 – 154
, ζει. 196 – 197 

: «Σῶκά ἐζηη θαὶ αἷκα Φξηζηνῦ εἰο ζύζηαζηλ ηῆο ἡκεηέξαο ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο ρσξνῦλ, νὐ 

δαπαλώκελνλ, νὐ θζεηξόκελνλ, νὐθ εἰο ἀθεδξῶλα ρσξνῦλ – κὴ γέλνηην –, ἀιι’ εἰο ηὴλ ἡκῶλ νὐζίαλ 

ηε θαὶ ζπληήξεζηλ, βιάβεο παληνδαπνῦο άκπληήξηνλ, ξύπνπ παληὸο θαζαξηήξηνλ –, ἄλ κὲλ ρξπζὸλ 

ιάβῃ θίβδεινλ, δηὰ ηῆο θξηηηθῆο ππξώζεσο θαζαίξεη –, ἵλα κὴ ἐλ η κέιινληη ζὺλ η 

θόζκῳθαηαθξηζῶκελ. Καζαίξεη γὰξ λόζνπο θαὶ παληνίαο ἐπηθνξάο, θαζὼο θεζηλ ὁ ζεῖνο ἀπόζηνινο˙ 

‘Δἰ γὰξ ἑαπηνὺο ἐθξίλνκελ, νὐθ ἄλ ἐθξηλόκεζα. Κξηλόκελνη δὲ ὑπὸ Κπξίνπ παηδεπζόκεζα, ἵλα κὴ 

ζὺλ η θόζκῳ θαηαθξηζῶκελ’. Καὶ ηνῦηό ἐζηηλ, ὅ ιέγεη˙ ‘Ὥζηε ὁ κεηέρσλ ηνῦ ζώκαηνο θαὶ ηνῦ 
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Τα ηίκηα δώξα ηνπ Κπξίνπ νλνκάδνληαη επίζεο α) κεηάιεςε, β) θνηλσλία θαη 

γ) αληίηππα ησλ κειιόλησλ. Μεηάιεςε γηαηί κε απηά κεηαιακβάλνπκε ηε ζεόηεηα ηνπ 

Ιεζνύ. Κνηλσλία, γηαηί θνηλσλνύκε κέζσ απηώλ θαη κε ηνλ Φξηζηό, θαζώο κεηέρνπκε 

ζηε ζάξθα θαη ζηε ζεόηεηα ηνπ, αιιά θαη κεηαμύ καο, θαζώο κεηαιακβάλνπκε από 

έλαλ (ηνλ ίδην) άξην θαη γηλόκαζηε ζύζζσκνη κε ην Φξηζηό.
27

 Αληίηππα ησλ 

κειιόλησλ γηαηί δηακέζνπ απηώλ κεηέρνπκε ηώξα ζηε ζεόηεηα ηνπ Φξηζηνύ (όρη γηαηί 

δελ είλαη αιεζηλά ζώκα θαη αίκα ηνπ Θενύ), ελώ ζην κέιινλ ζα κεηέρνπκε λνεηά, 

κόλν δηά κέζνπ ηεο ζεάο ηνπ Θενύ.
28

 

 

γ. Η απσαιόηηηα ηων μςζηηπίων  

 

Δθθιεζία γηα ηνλ Ισάλλε Γακαζθελό είλαη νιόθιεξε ε δεκηνπξγία. Τα 

κπζηήξηα ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηζηνξία από ηελ Παιαηά Γηαζήθε, από ηελ αξρή ηεο 

Γεκηνπξγίαο, γηα λα ραξίδνπλ ηε δσή θαη ηε ζεξαπεία θαη όρη κόλν από ηελ Καηλή 

Γηαζήθε κε ηελ ελαλζξώπηζε. Άιισζηε θαη ζε όιε ηελ Παιαηά Γηαζήθε ππάξρεη ν 

Υηόο σο άζαξθνο Λόγνο. Με ηελ ελαλζξώπηζε κπαίλνπκε ζε κία θαηλνύξηα θάζε, ηεο 

πιήξνπο ζεξαπείαο θαη ράξηηνο όκσο ε ελέξγεηα ησλ κπζηεξίσλ πάληνηε είλαη 

απαξαίηεηε ζηελ εθθιεζία – δεκηνπξγία γηα λα ππάξρνπλ, λα ζπληεξνύληαη θαη λα 

ηειεηώλνληαη ηα θηίζκαηα. 

Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν Γακαζθελόο καο ιέγεη πσο ππάξρνπλ 

πνιιά είδε βαπηίζκαηνο, ηα νπνία μεθηλνύλ από ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη 

θνξπθώλνληαη ζηελ Καηλή κε ηελ ελαλζξώπηζε. Τν πξώην βάπηηζκα είλαη ηνπ 

θαηαθιπζκνύ γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ακαξηίαο,
29

 αλαθεξόκελνο ζην πεξηζηαηηθό ηνπ 

θαηαθιπζκνύ ηνπ Νώε. Τν δεύηεξν βάπηηζκα είλαη απηό πνπ έγηλε ζηε ζάιαζζα όηαλ 

ν Μσϋζήο ρηύπεζε ηε ξάβδν, άλνημαλ ηα λεξά θαη νη Ιζξαειίηεο ζώζεθαλ
30

 θαη ην 

ηξίην βάπηηζκα είλαη ην λνκηθό βάπηηζκα πνπ έθαλε θάζε αθάζαξηνο Ιζξαειίηεο.
31

 

                                                                                                                                                                      

αἴκαηνο ηνῦ Κπξίνπ ἀλαμίσο θξῖκα ἑαπη ἐζζίεη θαὶ πίλεη’. Γη’ αὐηνῦ θαζαηξόκελνη ἑλνύκεζα η 

ζώκαηη ηνῦ Κπξίνπ θαὶ η Πλεύκαηη αὐηνῦ θαὶ γηλόκεζα ζῶκα Φξηζηνῦ».                   

27
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

167 – 172
, ζει. 197.  

28
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

180 – 182
, ζει. 198.  

29
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 

67
, ζει. 184. 

30
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 

67 – 68
, ζει. 184.

  

31
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 

69 – 71
, ζει. 184.
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Τν ηέηαξην βάπηηζκα είλαη ην βάπηηζκα ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Βαπηηζηή πνπ είλαη 

εηζαγσγηθό ζην βάπηηζκα ηνπ Κπξίνπ.
32

 Τν πέκπην βάπηηζκα είλαη ην βάπηηζκα πνπ 

πήξε ν ίδηνο ν Φξηζηόο, όρη βέβαηα γηαηί είρε αλάγθε από θάζαξζε, αιιά γηα λα 

αγηάζεη ηνλ βαπηηζηή, λα απνθαιύςεη ην κπζηήξην ηεο Αγίαο Τξηάδνο, θαη λα γίλεη 

ηύπνο θαη ππνγξακκόο ζε εκάο σο πξνο ην βάπηηζκα.
33

 Απηό ην βάπηηζκα ππνζθηάδεη 

όια ηα πξνεγνύκελα γηαηί αγηάδεη πιήξσο ηνλ βαπηηζηή, όπσο θαη όιε ηελ 

αλζξσπόηεηα, θαη απνθαιύπηεη ην κπζηήξην ηεο Αγίαο Τξηάδνο. Τν βάπηηζκα έρεη 

πνιύ παιηέο ξίδεο από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο θαη δελ ππάξρεη κόλν από ηελ ώξα 

πνπ βαπηίζηεθε ν Φξηζηόο ζηνλ πνηακό Ινξδάλε. Σηνλ Ινξδάλε ππήξμε ε θνξύθσζε 

ηνπ αγηαζκνύ πνπ πξνζθέξεη ην βάπηηζκα.  

Όκσο θαη ηα ηίκηα δώξα βξίζθνληαη ηππνινγηθά θαη ζπκβνιηθά ζηελ Παιαηά 

Γηαζήθε (θαη ην ζύκβνιν ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηε ινηπή ιεηηνπξγηθή παξάδνζε ηεο 

Δθθιεζίαο δελ είλαη πνηέ θελό πεξηερνκέλνπ). Με ςσκί θαη θξαζί δεμηώζεθε ν 

Μειρηζεδέθ ηνλ Αβξαάκ όηαλ επέζηξεςε από ηε ζθαγή ησλ αιινθύισλ. Ο 

Γακαζθελόο ηνλίδεη πσο εθείλε ε ηξάπεδα πξνεηθόληδε ηε δηθή καο κπζηηθή ηξάπεδα, 

όπνπ αγηάδεηαη ν άξηνο θαη ν νίλνο, θαη ν Μειρηζεδέθ είλαη ν ηύπνο θαη ην εηθόληζκα 

ηνπ αιεζηλνύ αξρηεξέα Φξηζηνύ.
34

 

Άιισζηε θαη ν δσνπνηόο ζηαπξόο ηνπ Κπξίνπ (πνπ επίζεο είλαη κπζηήξην ηεο 

εθθιεζίαο) ππάξρεη ζπκβνιηθά ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Τν δέληξν ηεο δσήο πνπ 

θπηεύζεθε ζηνλ παξάδεηζν από ην Θεό πξνηππώλεη ηνλ ηίκην ζηαπξό
35

 (δηα κέζνπ 

ηνπ μύινπ πξνήιζε ν ζάλαηνο, ζεκεηώλεη δεηθηηθά ν Γακαζθελό, δηακέζνπ έπξεπε λα 

ραξηζηεί ε δσή θαη ε αλάζηαζε).
36

 Τν άθξν ηεο ξάβδνπ πνπ πξνζθύλεζε ν Ιαθώβ θαη 

επιόγεζε ηνπο γηνπο ηνπ Ισζήθ
37

, ε ξάβδνο ηνπ Μσπζή πνπ ρηύπεζε ηε ζάιαζζα 

ζώδνληαο ηνπο Ιζξαειίηεο θαη θαηαηξνπώλνληαο ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ Φαξαώ,
38

 ε 

                                                           
32

  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 
71 – 75

, ζει. 184. 

33
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 82 

75 – 81
, ζει. 184 – 185. 

  

34
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 

135 – 138
, ζει. 196.

  

35
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84, 

74 – 75
, ζει. 189˙ 

Γέλεζηο 2,9. 
  

36
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84, 

75 – 76
, ζει. 189.

 
  

37
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84, 

76 – 78
, ζει. 189.

  

38
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84 

78 – 80
, ζει. 189.
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αλύςσζε ησλ ρεξηώλ ηνπ Μσπζή όηαλ λίθεζαλ ηνπο Ακαιεθίηεο,
39

 ν βξάρνο πνπ 

έηξεμε λεξό ζηελ έξεκν,
40

 ε αλύςσζε από ηνλ Ααξώλ ηεο ξάβδνπ ηνπ ζε ζρήκα 

ζηαπξνύ θαη ε ζσηεξία από ηα ζαλαηεθόξα ηζηκπήκαηα ησλ θηδηώλ όζσλ ηελ 

θνηηνύζαλ
41

 (ην θίδη ήηαλ λεθξό θαη ην μύιν έζσδε απηνύο πνπ ην έβιεπαλ, όπσο 

κεηά ηελ ελαλζξώπηζε ην μύιν πνπ ζηαπξώζεθε ν Φξηζηόο ζώδεη απηνύο πνπ ην 

πηζηεύνπλ
42

) είλαη πξνηππώζεηο θαη ζπκβνιηζκνί ηνπ ζηαπξνύ. 

 

  

                                     δ. Η εςθύνη ηος ανθπώπος 

 

Γελ αξθεί όκσο κόλν ν Υηόο θαη Λόγνο ηνπ Θενύ λα πξνζιάβεη ηε θύζε καο, 

θαη λα καο αλαθαηλίζεη, έλα έξγν ζην νπνίν δελ κεηέρεη ν θάζε άλζξσπνο πξνζσπηθά 

– όινη απέθηεζαλ ην θάξκαθν ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο δσήο, (όπσο δελ κεηέρεη ν θάζε 

άλζξσπνο πξνζσπηθά θαη ζηελ αξξώζηηα πνπ έθεξε ην πξνπαηνξηθό ακάξηεκα) –, 

αιιά είλαη απαξαίηεην θαη ν θάζε άλζξσπνο πξνζσπηθά πνπ ζέιεη λα θηάζεη ην 

κέηξν ηεο ηειεηόηεηαο, λα πξνζπαζήζεη ειεύζεξα θαη απηεμνύζηα λα θαζαξηζζεί θαη 

λα αθζαξηνπνηεζεί. Γηα λα ζπκβεί απηό πξέπεη λα γελλεζεί κε δεύηεξε γέλλεζε, 

«δεπηέξαλ γέλλεζηλ γελλεζῆλαη», θαη λα ηξαθεί κε ηξνθή μέλε πξνο απηόλ, 

«ηξαθῆλαη ηξνθὴλ μέλελ», έηζη ώζηε ε ηξνθή λα κελ έρεη ζρέζε κε ηελ ακαξηία θαη 

ηε θζνξά. Κάζε ίρλνο καγείαο εμαθαλίδεηαη ακέζσο. Όπσο ηα παηδηά θιεξνλνκνύλ ηε 

θύζε ηνπ παηέξα ηνπο, παξόκνηα όιν ην αλζξώπηλν γέλνο θιεξνλόκεζε ηε θύζε ηνπ 

πξνπάηνξα Αδάκ, ε νπνία αξξώζηεζε θαη νδεγήζεθε ζηε θζνξά. Η ακαξηία 

απιώζεθε κε πνιινύο ηξόπνπο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, ηνλίδεη ν Γακαζθελόο θαη 

γέκηζε ηε δσή ηνπ κε θάζε είδνπο θαθία.
43

 Καζώο ν Φξηζηόο, μέλνο νιόηεια πξνο ηε 

θζνξά, πξνζέιαβε από πιήξε θηιαλζξσπία ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη ηε ζεξάπεπζε 

κε κηα ζεηξά ηζηνξηθώλ πξάμεσλ, όπσο ηεο ζαξθώζεσο – έγηλε άλζξσπνο –, ηνπ 

βαπηίζκαηνο κε ην λεξό – ζεξάπεπζε θαη ηελ άινγε δεκηνπξγία – ηνπ πάζνπο θαη ηεο 

Αλαζηάζεσο – πέξαζε θαη από ην ζάλαην γηα λα ηνλ ληθήζεη κε ηελ Αλάζηαζε –, ν 

                                                           
39

  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84 
80 – 81

, ζει. 189.
  

40
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84 

81 – 82
, ζει. 189.

  

41
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84 

82 – 83
, ζει. 189.

  

42
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 84 

83 – 85
, ζει. 189.

  

43
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 45 

16 – 19
, ζει. 107.
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θάζε άλζξσπνο γηα λα γίλεη θιεξνλόκνο ηεο θαηλνύξηαο θύζεσο, πξέπεη κε ηελ 

ειεπζεξία πνπ ηνπ ραξίδεη ην ινγηθό θαη ην απηεμνύζην, θαη λα γελλεζεί κε δεύηεξε 

γέλλεζε, απηή ηνπ βαπηίζκαηνο, πνπ δελ ζα έρεη ηα ζηνηρεία ηεο θζνξάο, αιιά θαη λα 

ηξαθεί, κε πξαγκαηηθή ηξνθή, γηα λα δήζεη ηε λέα δσή, ηξνθή θαηάιιειε ζηε λέα 

γέλλεζε.
44

 Γελ αξθεί κνλάρα ε απαξρή ηεο εκεηέξαο θύζεσο «ἐλ κεηνρῇ γελέζζαη 

ηνῦ θξείηηνλνο»,
45

 πνπ ζπληειέζηεθε κε ηελ πξόζιεςε ηεο αλζξώπηλεο θύζεσο από 

ην Φξηζηό, αιιά θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο λα κεηέρεη κε ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπ ραξίδεη 

ην ινγηθό θαη ην απηεμνύζην ζε δεύηεξε γέλλεζε, θαη κε ηξνθή, θαηάιιειε ζηε λέα 

γέλλεζε, ζπλερώο λα ηξέθεηαη έηζη ώζηε λα γίλεη ζέζεη απηό πνπ ν Κύξηνο είλαη 

θύζεη.
46

 

Σε μερσξηζηό θεθάιαην πνπ αθηεξώλεη γηα ην βάπηηζκα γξάθεη πσο ην 

βάπηηζκα παξέρεη όκνηα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηελ άθεζε ησλ ακαξηηώλ, όκσο ε 

ράξηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο παξέρεηαη θαηά ηελ αλαινγία ηεο πίζηεσο θαη ηεο 

πξνθαζάξζεσο. Με ην βάπηηζκα όπσο ζεκεηώλεη ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη κόλν 

απαξρή ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη ε αξρή κίαο άιιεο δσήο γεκάηε θσηηζκό.
47

 

Φξεηάδεηαη απαξαηηήησο ν ζπλερήο πξνζσπηθόο αγώλαο ηνπ θάζε αλζξώπνπ γηα λα 

θαξπώλεηαη ηε ζεξαπεία πνπ ράξηζε ε ελαλζξώπηζε θαη λα αληηζηξαηεύεηαη ηελ 

θαθία, ηε θζνξά θαη ην ζάλαην.
48

 Γη’ απηό πνιύ ζσζηά ν Γακαζθελόο θαζώο 

                                                           
44

  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter ΙΙ, 86 
25 – 33

, ζει. 192. 

45
  Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter, ΙΙ, 86 

26 – 27
, ζει. 192. 

46
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter, ΙΙ, 86 

33 – 35
, ζει. 192. 

47
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, kotter, ΙΙ, 82 

53 – 57
, ζει. 184 : 

«Νῦλ κὲλ νὖλ δηὰ ηνῦ βαπηίζκαηνο ηὴλ ἀπαξρὴλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ιακβάλνκελ, θαὶ ἀξρὴ 

ἑηέξνπ βίνπ γίλεηαη ἡκῖλ ἡ παιηγγελεζία θαὶ ζθξαγὶο θαὶ θπιαθηήξηνλ θαὶ θσηηζκόο».    
  

48
 Ο Νίθνο Μαηζνύθαο ζρνιηάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ηνπ Ι. Γακαζθελνύ γηα ην βάπηηζκα 

παξαηεξεί : «Η παηεξηθή ζενινγία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο θαη ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ 

αλάζηαζε, πξαγκαηνπνίεζε θνξπθαία ζύιιεςε˙ δηέθξηλε κε ζαθήλεηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θύζεσο 

από ηελ πξνθνπή θαη ηειείσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο, πνπ ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη ε 

βνύιεζε. Καηά ζπλέπεηα, όπσο ζηε δεκηνπξγία δελ ζπκβάιεη (νύηε κπνξεί λα ζπκβάιεη άιισζηε ν 

άλζξσπνο), έηζη δελ ζπκβάιεη ζην θνηλό δώξν ηεο αλαζηάζεσο (αθνύ όινη ζα αλαζηεζνύλ, 

ιπηξσκέλνη κε ηε ράξε, θαη κε ιπηξσκέλνη) θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πξνπαηνξηθνύ 

ακαξηήκαηνο…Η βνύιεζε δελ δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξόιν, παξά κόλν ζηε κεηέπεηηα θίλεζε γηα ηελ 

ηειείσζε.» : Νίθνπ Μαηζνύθα, Ι. Γακαζθελνύ Έθδνζηο αθξηβήο ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο, Κείκελν, 

κεηάθξαζε, εηζαγσγή ζρόιηα, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 486 (παξαπνκπή 28).                  
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αλαθέξεηαη ζηνλ αγηαζκό πνπ πξνζθέξεη ην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο ηνλίδεη πσο ν 

άλζξσπνο είλαη απαξαίηεην κε όιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ θξαηά θαζαξό ηνλ εαπηό ηνπ 

από ηα βξώκηθα έξγα ώζηε λα κελ μαλαγίλεη δνύινο ηεο ακαξηίαο. Όπσο ηα έξγα 

ρσξίο ηελ πίζηε είλαη λεθξά, έηζη αθξηβώο θαη ε πίζηε ρσξίο ηα έξγα είλαη λεθξή.
49

  

 

 

ε. Η ενόηηηα ηων μςζηηπίων 

 

Τα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο θαλεξώλνπλ ηε ράξε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο θαη έρνπλ κεηαμύ ηνπο πιήξε νξγαληθή ελόηεηα. Τν βάπηηζκα ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηνλ ζηαπξηθό ζάλαην ηνπ Κύξηνπ θαζώο απηόλ αθξηβώο θαλεξώλεη. Οη 

ηξεηο θαηαδύζεηο ηνπ βαπηίζκαηνο ζεκαίλνπλ ηηο ηξεηο κέξεο πνπ έκεηλε ζηνλ ηάθν ν 

Κύξηνο θαη γη’ απηό ν άλζξσπνο πξέπεη λα κεηέρεη ζην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο 

κόλν κία θνξά, όπσο κόλν κία θνξά πέζαλε ν Κύξηνο. Τα ζεκαληηθά γεγνλόηα (όπσο 

είλαη ε γέλλεζε θαη ν ζάλαηνο) ζπκβαίλνπλ κόλν κία θνξά ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ.
50

  

Η ελόηεηα ησλ κπζηεξίσλ θαη ε απηή ηζηνξηθή ηνπο παξνπζία θαίλεηαη από 

ην γεγνλόο πσο ν Ισάλλεο πεξηγξάθεη κόλν ηα κπζηήξηα ηνπ βαπηίζκαηνο θαη ηεο 

ζείαο επραξηζηίαο. Όπσο πξώηα γελλάηαη ν άλζξσπνο θαη θαηόπηλ ηξέθεηαη θαη 

ζπληεξείηαη ζηε δσή, έηζη θαη ην βάπηηζκα, σο έληαμε ζηελ εθθιεζία θαη 

αλαγέλλεζε ζηε λέα δσή θαη ε ζεία επραξηζηία, σο ζπλερή ηξνθή αζαλαζίαο, εθ ησλ 

πξαγκάησλ είλαη ηα κπζηήξηα πνπ αλαγελλνύλ ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ζπλέρνπλ. Τα 

ππόινηπα κπζηήξηα όπσο ην επρέιαην, ν γάκνο, ε εμνκνιόγεζε, ε ρεηξνηνλία σο 

κπζηήξηα πνπ επίζεο ηξνθνδνηνύλ ηε δσή θαη ζεξαπεύνπλ ηνλ άλζξσπν, δελ 

κπνξνύλ λα ζπκβνύλ αλ δελ πξνεγεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ ε βάπηηζε θαη ε ζεία 

επραξηζηία. Γη’ απηό θαη δελ αλαθέξνληαη θαζόινπ ζην δνγκαηηθό ηνπ έξγν Ἔθδνζηο 

ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο θαζώο είλαη νξγαληθά εληαγκέλα κέζα ζην εληαίν 

ζεξαπεπηηθό ζώκα ηεο Δθθιεζίαο. 

 

                                                           
49

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 82 
58 – 62 

, ζει. 184. 

50
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 82 

2 – 20
, ζει. 181 – 182. 

Μάιηζηα ζην ζεκείν απηό ν Γακαζθελόο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δεηθηηθόο γηα ηα άηνκα πνπ 

βαπηίδνληαλ ζην όλνκα ηεο Αγίαο Τξηάδνο πεξηζζόηεξεο από δύν θνξέο, ζηειηηεύνληαο πξνθαλώο κία 

επηθίλδπλε ζπλήζεηα ηεο επνρήο εθείλεο.     
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ζη. Εκκληζία και εζσαηολογία 

 

Γελ γλσξίδνπκε κόλν ηελ εζραηνινγία ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή ηε ζπλερή 

πνξεία ηεο πξνο ηα έζραηα, αιιά θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο. Η Δθθιεζία δελ ππάξρεη 

κόλν από ηελ πξώηε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο αιιά πξν θαηαβνιήο θόζκνπ, θαζώο 

νιόθιεξε ε Δθθιεζία (ινγηθά όληα θαη ππόινηπν θόζκνο), ππάξρεη από πάληνηε ζηελ 

βνύιεζε ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, σο πξννξηζκόο, εηθόλα, ζέιεκα θαη παξάδεηγκα. Ο 

Γακαζθελόο ζεκεηώλεη πσο νιόθιεξε ε δεκηνπξγία ππήξρε από πάληα κε άρξνλν 

ηξόπν ζηελ άρξνλε βνύιεζε ηνπ Θενύ, σο πξννξηζκόο, εηθόλα θαη παξάδεηγκα θαη 

γη’ απηό ζεκεηώλεη ζην έξγν ηνπ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο όξζνδόμνπ Πίζηεσο, πσο ν 

Θεόο γλσξίδεη ηα πάληα πξηλ λα ζπκβνύλ θαζώο ηα ζθέθηεθε κε άρξνλν ηξόπν, θαη 

ηα πάληα γίλνληαη θαηά ηελ άρξνλε ζέιεζε ηνπ, ε νπνία είλαη πξννξηζκόο, εηθόλα θαη 

παξάδεηγκα.
51

  

Η άθηηζηε βνύιεζε ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, ε νπνία είλαη άηξεπηε θαη δελ 

δέρεηαη κεηαπηώζεηο θαη αιιαγέο (όπσο αληηζέησο ζπκβαίλεη κε ηε βνύιεζε ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ είλαη θηηζηή) από πάληνηε επηζπκνύζε ηα θηίζκαηα πνπ ήζειε λα 

δεκηνπξγήζεη, θαη σο άηξεπηε δελ είλαη δπλαηόλ πνηέ λα αιιάμεη γλώκε θαη λα ηα 

απαξλεζεί. Έηζη ε δεκηνπξγία δελ ζα πάςεη πνηέ λα ππάξρεη γηαηί ε βνύιεζε ηνπ 

Θενύ είλαη άηξεπηε, δελ κεηαβάιιεηαη, θαη εδώ αθξηβώο θαίλεηαη ε εζραηνινγία ηεο 

Δθθιεζίαο (ν όξνο εζραηνινγία, όπσο θαη όξνο Δθθιεζηνινγία δελ ππάξρεη ζηα 

δνγκαηηθά θείκελα ηνπ Γακαζθελνύ, θαζώο ελζσκαηώζεθε πνιύ αξγόηεξα ζηελ 

επηζηήκε ηεο Γνγκαηηθήο). Η δεκηνπξγία πάληνηε ζα ππάξρεη θαη ζα πνξεύεηαη πξνο 

ηα έζραηα, θαζώο ν Θεόο σο άηξεπηνο δελ ζα ζηακαηήζεη πνηέ λα ηεο ραξίδεη ην 

είλαη.
52

 Γηα λα ππάξμεη όκσο ην επ είλαη ζε απηήλ ηελ πνξεία ρξεηάδεηαη ε ειεύζεξε 

                                                           
51

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 9 
17 – 20

, ζει. 32 : 

«Ἐζεάζαην γὰξ ¨ηὰ πάληα πξὶλ γελέζεσο αὐηῶλ¨ ἀρξόλσο ἐλλνήζαο θαὶ ἔθαζηνλ θαηά ηὴλ ζειεηηθὴλ 

αὐηνῦ ἄρξνλνλ ἔλλνηαλ, ἤηηο ἐζηί πξννξηζκόο θαὶ εἰθὼλ θαὶ παξάδεηγκα, ἐλ η πξννξηζζέληη θαηξ 

γίλεηαη». 

52
 Πξβι. γηα ην ζέκα Νίθνπ Μαηζνύθα, Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ, δεκνζηεπκέλν ζην  

Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1992, 

ζει. 34 – 37. 
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ζπγθαηάζεζε ηνπ αλζξώπνπ θαη γλσξίδνπκε πσο ε πηώζε έθεξε ζηαζηκόηεηα ζηελ 

πξόνδν θαη ηελ ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ, παξόηη ν Θεόο πάληνηε παξέρεη ην είλαη θαη 

ηε δσή. Γη’ απηό ε Δθθιεζία κεηά ηελ ελαλζξώπηζε θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ 

κπαίλεη ζε κία θαηλνύξηα θάζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο πξνο ηα έζραηα. Ο 

Γακαζθελόο ζπλδέεη ηελ ηέιεηα πνξεία πνπ δελ ππνθύπηεη ζην ζάλαην κε ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ ζεκεηώλνληαο πσο «αὐηὸο δὲ ὁ Κύξηνο ἀπαξρὴ ηῆο ηειείαο 

θαὶ κεθέηη ζαλάηῳ ὑπνπηπηνύζεο ἀλαζηάζεσο γέγνλε».
53

 Η Αλάζηαζε ραξίδεη ηελ 

πιήξε δσή θαη ηελ πνξεία πξνο ηα έζραηα. Βέβαηα ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ, σο 

ζπλερή δσή από ηνλ Τξηαδηθό Θεό, ήηαλ νύησο ή άιισο γεγνλόο, εθόζνλ κεηά ην 

ζάλαην ν άλζξσπνο δεη, αλ θαη έρεη ράζεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο ππάξμεσο ηνπ, ην 

ζώκα, γηαηί ν Θεόο δελ ζηακαηά πνηέ λα ηνπ παξέρεη ην είλαη θαη ηε δσή. Μεηά ηελ 

Αλάζηαζε όκσο ηνπ Φξηζηνύ, θαζώο, όπσο ζεκεηώζακε κπαίλνπκε ζε κία θαηλνύξηα 

θάζε ηνπ έξγνπ ηεο ζείαο νηθνλνκίαο, είκαζηε απνιύησο βέβαηνη πσο δελ ζα 

αλαζηεζνύλ κόλν νη ςπρέο ησλ αλζξώπσλ, αιιά θαη ηα ζώκαηα γηαηί ν Φξηζηόο 

αλέζηεζε ηελ πιήξε θύζε ηνπ αλζξώπνπ, θαη ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο ηνπ.   

Ο Ισάλλεο Γακαζθελόο έρεη αθηεξώζεη αξθεηέο ζειίδεο ηνπ δνγκαηηθνύ ηνπ 

έξγνπ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ. Τν 

ζεκείν πνπ ηνλίδεη κε έκθαζε ζην θείκελν ηνπ είλαη πσο ε αλάζηαζε ησλ λεθξώλ 

ζηελ νπνία πηζηεύνπκε δελ είλαη αλάζηαζε κόλν ησλ ςπρώλ, αιιά θπξίσο αλάζηαζε 

ζσκάησλ. Δθόζνλ ν ζάλαηνο, ζεκεηώλεη είλαη ν ρσξηζκόο ηεο ςπρήο από ην ζώκα, 

«εἰ γὰξ ζάλαηνλ ὁξίδνληαη ρσξηζκὸλ ςπρῆο ἀπὸ ζώκαηνο», ε αλάζηαζε είλαη ε λέα 

ζπλάθεηα ηεο ςπρήο από ην ζώκα, «ἀλάζηαζίο ἐζηη πάλησο ζπλάθεηα πάιηλ ςπρῆο 

θαὶ ζώκαηνο θαὶ δεύηεξα ηνῦ δηαιπζέληνο θαὶ πεζόληνο δῴνπ ζηάζηο», γηα λα 

ζπκπιεξώζεη πσο ην ίδην ην ζώκα πνπ θζείξεηαη θαη δηαιύεηαη, απηό ην ίδην αθξηβώο 

ζα αλαζηεζεί άθζαξην.
54

 Γελ αδπλαηεί απηόο πνπ έθηηαμε ην ζώκα από ην ρώκα θαη 

πάιη λα ην αλαζηήζεη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε γε.
55

     

Ο Γακαζθελόο θαηά ηελ πάγηα ηαθηηθή ηνπ πνπ ήδε ζεκεηώζακε αλαθέξεηαη 

ζηελ Αγία Γξαθή, θαη κάιηζηα εθηελώο θαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, γηα λα δείμεη ζηνλ 

                                                           
53

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 
75 – 76

, ζει. 236. 

54
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 

2 – 9 
, ζει. 234˙ 100 

123 – 125
, ζει. 238. 

55
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 

9 – 11
, ζει. 234. 
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αλαγλώζηε ηνπ πσο ππάξρεη αλάζηαζε ζσκάησλ. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά 

ηνπ ζηνλ Μσπζή. Ο Θεόο είπε ζην Μσπζή πσο είλαη ν Θεόο ηνπ Αβξαάκ, ηνπ Ιζαάθ 

θαη ηνπ Ιαθώβ, όρη ν Θεόο ησλ λεθξώλ αιιά ησλ δώλησλ
56

 γηα λα ζρνιηάζεη ν ίδηνο ν 

Ισάλλεο πσο νη ςπρέο ηνπο δνπλ ζηα ρέξηα ηνπ Θενύ ελώ ηα ζώκαηα ζα μαλαδήζνπλ 

κε ηελ αλάζηαζε.
57

 Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ζηνλ Ηζαΐα πνπ γξάθεη «Ἀλαζηήζνληαη νἱ 

λεθξνί, θαὶ ἐγεξζήζνληαη νἱ ἐλ ηνῖο κλεκείνηο»
58

 γηα λα ζεκεηώζεη πσο ζηα κλεκεία 

δελ ηνπνζεηνύληαη νη ςπρέο αιιά ηα ζώκαηα : «Γῆινλ δε, ὡο νὐρ αἱ ςπραὶ ἐλ ηνῖο 

κλεκείνηο ηίζεληαη, ἀιιὰ ηὰ ζώκαηα».
59

 Αλαθέξεη πνιιά αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα από ηελ Παιαηά Γηαζήθε γηα λα πεξάζεη ζηελ Καηλή θαη λα ζεκεηώζεη 

κε έκθαζε πσο ν Φξηζηόο όρη κόλν κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε ηα έξγα ηνπ θαλέξσζε 

ηελ αλάζηαζε ησλ ζσκάησλ. Αλέζηεζε ηνλ Λάδαξν πνπ έκεηλε ηέζζεξηο κέξεο ζηνλ 

ηάθν. Γελ αλέζηεζε ν Φξηζηόο, ηνλίδεη, κόλν ηελ ςπρή ηνπ Λαδάξνπ, αιιά ην ίδην 

ζώκα ηνπ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ηάθν κε ηελ ςπρή ηνπ.
60

 

Η εθθιεζία κε θνξπθαίν νιόθιεξν ηνλ άλζξσπν, ζώκα θαη ςπρή, πνξεύεηαη 

πξνο ηα έζραηα, ηα νπνία είλαη αηειεύηεηα θαζώο ν Θεόο δελ παύεη πνηέ λα ραξίδεη 

ην είλαη θαη ηε δσή. Γηα ηε βπδαληηλή ζενινγία, ε νπνία εθπξνζσπείηαη πιήξσο ζην 

δνγκαηηθό έξγν ηνπ Ι. Γακαζθελνύ, δελ κπνξεί λα λνεζεί πνξεία πξνο ηα έζραηα, 

ρσξίο ηε δσνπνίεζε πνπ ραξίδεη ν Τξηαδηθόο Θεόο θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ.  

 

 

Σύκθσλα κε όζα πξνεγήζεθαλ γίλεηαη πξνθαλέο πσο δηαηππώλεηαη ε 

Δθθιεζηνινγία ζηνπο Βπδαληηλνύο ζπγγξαθείο. Οη ζεκεξηλνί ηξεηο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ρσξίδεηαη ε επηζηήκε ηεο Γνγκαηηθήο : Τξηαδνινγία, Χξηζηνινγία θαη 

Δθθιεζηνινγία ή αιιηώο δύν ε Θενινγία (πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Τξηαδνινγία) θαη ε 

Οηθνλνκία (πνπ πεξηιακβάλεη ηε Χξηζηνινγία θαη ηελ Δθθιεζηνινγία) πξνήιζαλ από 

θαζαξά ζπζηεκαηηθνύο επηζηεκνληθνύο ιόγνπο. Σηα θείκελα ησλ Βπδαληηλώλ 

ζενιόγσλ ε Δθθιεζηνινγία έρεη άκεζε ζρέζε κε νιόθιεξε ηε δεκηνπξγία, ηελ Αγία 

Τξηάδα θαη ηνλ ελαλζξσπήζαληα Λόγν, ν νπνίνο θαλεξώλεη ηελ Αγ. Τξηάδα ζηελ 

                                                           
56

 Μαηζ. 22, 32 – 33.  

57
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 

36 – 39
, ζει. 235. 

58
 Ἡζαΐα 26, 19. 

59
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 

43 – 45
, ζει. 235.

 

60
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Kotter II, 100 

67 – 70
, ζει. 236.  
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ηζηνξία. Η Δθθιεζία πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ κπζηεξίσλ ηεο είλαη νιόθιεξε ε 

δεκηνπξγία, ζηελ νπνία θαλεξώλεηαη ε Αγία Τξηάδα πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν θαη 

ηνλ άλζξσπν. Η Δθθιεζία ππάξρεη πξν θαηαβνιήο θόζκνπ θαζώο νιόθιεξε ε 

δεκηνπξγία βξίζθεηαη από πάληα ζηελ άθηηζηε βνύιεζε ηνπ Θενύ θαη όρη ζε 

πξαγκαησκέλε θαηάζηαζε. Μέζα ζηελ ηζηνξία επίζεο ε εθθιεζία θαη ηα κπζηήξηα 

ηεο ππάξρνπλ από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα βηβιία ηεο 

Παιαηάο Γηαζήθεο, θαζώο ν Λόγνο ζπλέρεη ηε δεκηνπξγία όρη κόλν ζηελ Καηλή 

Γηαζήθε σο έλζαξθνο αιιά θαη ζηελ Παιαηά σο άζαξθνο. Βέβαηα ζηελ ηζηνξηθή ηεο 

δηαδξνκή ε Δθθιεζία αλαγθάζηεθε λα δηαζαθελίζεη ηα όξηα ηεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα – θάπνηνπο κάιηζηα ηνπο ραξαθηήξηζε πνιύ ζσζηά σο αηξεηηθνύο θαη ηνπο 

ζεώξεζε εθηόο ησλ ηζηνξηθώλ νξίσλ ηεο – όκσο απηό ε εθθιεζία ην έθαλε κόλν γηα 

ακπληηθνύο ιόγνπο έλαληη ζθιεξώλ θαη επηθίλδπλσλ αηξέζεσλ.
61

 Η ίδηα εθθιεζία 

όηαλ εθθξάδεη δσληαλά ηε δηδαζθαιία ηεο κέζσ ηεο ιαηξείαο, ησλ θεηκέλσλ θαη 

όισλ ησλ δεκηνπξγηθώλ ηεο έξγσλ, ζεκεηώλεη έληνλα ηα πξαγκαηηθά ηεο όξηα πνπ 

αγθαιηάδνπλ νιόθιεξε ηε δεκηνπξγία, όπσο πεξηγξάθνληαη ηόζν ραξαθηεξηζηηθά ζην 

θαηεμνρήλ δνγκαηηθό έξγν ηνπ Ισάλλνπ Γακαζθελνύ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο 

ὀξζνδόμνπ πίζηεσο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Βι. Νίθνπ Μαηζνύθα, Ι. Γακαζθελνύ Έθδνζηο αθξηβήο ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο, Κείκελν, 

κεηάθξαζε, εηζαγσγή ζρόιηα, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 461 (παξαπνκπή 37) : «Γεληθά 

ε ζρέζε ηεο Αγίαο Τξηάδνο πξνο νιόθιεξε ηε δεκηνπξγία παξέρεη, θαηά ηελ παηεξηθή ζενινγία, ηα 

ζσζηά πιαίζηα θαη θξηηήξηα γηα ηε ζεώξεζε ησλ νξίσλ ηεο Δθθιεζίαο. Τα όξηα απηά πνηέ δελ 

κπνξνύλ λνεζνύλ ζρεκαηνπνηεκέλα θαη θιεηζηά. Πνιιέο θνξέο ε ζύγρξνλε αληηαηξεηηθή ζενινγία 

παξαζύξεηαη ζηε δηαηύπσζε κηαο Δθθιεζηνινγίαο πνπ απνδπλακώλεη ηελ παξνπζία ηνπ Θενύ ζηε 

δεκηνπξγία. Η απζηεξή πεξηραξάθσζε νξίσλ ζηε ζηξαηεπόκελε Δθθιεζία, πνπ γίλεηαη ζσζηά γηα 

ιόγνπο παηδαγσγηθνύο θαη πνιεκηθνύο, κε θαλέλα ηξόπν δελ πξέπεη λα απνιηζώλεη θαη λα ζηαηηθνπνηεί 

ην ζενινγηθό πλεύκα. Δλ πξνθεηκέλσ ε παηεξηθή ζενινγία, κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ παξέρεη θαη κε ηε 

ζσζηή εξκελεία, πνπ πξέπεη λα γίλεη, απνηειεί ην κόλν θξηηήξην γηα κηα νξζόδνμε Δθθιεζηνινγία».           
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