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Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Δε θεωρείται
αρκετό μόνο το βάπτισμα χωρίς τη δικαιοπραγία!
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Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός (1921-2019).

Το βάπτισμα είναι η ταυτότητα της ομολογίας των πιστών χριστιανών, των
γνήσιων υπηκόων του Θεού, των πραγματικών πολιτών της βασιλείας των
ουρανών, των μόνιμων μελών του σώματος του Χριστού και άρα κληρονόμων της
αιώνιας ζωής. Το θείο βάπτισμα στην ορθόδοξή του θεώρηση και μόνο, είναι η
επαναφορά και ανάκτηση της αρχικής μας κατασκευής σαν «κατ’ εικόνα και
ομοίωσιν» του δημιουργού μας και άρα η ανάκτηση της προσωπικότητας μας.
Αυτή είναι η θέση, που αποκαλυπτικά ο Κύριος μας τονίζει ότι «ο πιστεύσας και
βαπτισθείς σωθήσεται» (Μάρκ. 16,16). Είναι η ομολογιακή επαναφορά της πρώτης
μας αρνήσεως και άρα απαραίτητο και επιβεβλημένο καθήκον, για την ανάκτηση
της φυσικής μας θεοείδειας. Το βάπτισμα είναι η καθαίρεση και κατάργηση του
προπατορικού αμαρτήματος και όσων η ποινή και καταδίκη προκάλεσε στη φύση
μας.
Το βάπτισμά μας στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, του αληθινού Θεού, μας
«εγκεντρίζει» στον ίδιο κορμό του Πλάστη μας για να μετέχουμε υποστατικά στις
θείες επαγγελίες. «Συ Πάτερ εν εμοί καγώ εν αυτοίς ίνα ώσιν εν καθώς ημείς εν
έσμεν» (Ιω. 17,21). Γινόμαστε κληρονόμοι του Πατρός και συγκληρονόμοι του Υιού
αυτού.
Ασφαλώς δε θεωρείται αρκετό μόνο το βάπτισμα χωρίς τη δικαιοπραγία. Αλλά
πάλι χωρίς το βάπτισμα καμιά δικαιοπραγία ή καλοσύνη μπορεί να μας δικαιώσει.
Αυτή είναι η μόνιμη απαίτηση του Κυρίου μας, του πραγματικού μας Σωτήρα, όταν

απέστειλε τους μαθητές του να συνεχίσουν το δικό του έργο, τη σωτηρία των
ανθρώπων. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς ειςτο
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς
τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19).
Μέσω του ορθόδοξου βαπτίσματος στο όνομα του τριαδικού Θεού, μετέχουμε στη
μερίδα του «κλήρου των αγίων» και γινόμαστε «τέκνα του Θεού». Τον αγιασμό ή
τη μετάδοση της θείας Χάριτος δεν τον προκαλούν τα υλικά στοιχεία του
βαπτίσματος, αλλά η τριαδική επίκληση, όπως μας παρέδωσαν οι άγιοι Απόστολοι
και οι θεόπνευστοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας.
Βαπτίσματα υπάρχουν διάφορα και κάθε πλάνη και αίρεση έχει το δικό της. Ο θεός
όμως, και η αλήθεια είναι μία και μόνο οι πραγματικοί πιστοί γίνονται μέτοχοι της
Χάριτος και υιοθεσίας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Συζητήσεις στον
Άθωνα»,
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