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Στην «Επιστολή από το Sheffield», όπου είχε συνέλθει στις αρχές της 
οικουμενικής δεκαετίας «Εκκλησίες αλληλέγγυες προς τις γυναίκες» σχετική 
χριστιανική συνδιάσκεψη, προς την Κ.Ε. του ΠΣΕ διατυπώθηκε μια 
πολυσυζητημένη πρόταση, η οποία ανέφερε επί λέξει: «χαιρετίζουμε την 
αναγνώριση ότι η ανθρώπινη σεξουαλικότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
(χριστιανική) πνευματικότητα, η οποία είναι ενιαία και αφορά το σώμα, το νου και 
το πνεύμα στην ολότητά τους…Δυστυχώς όμως η σεξουαλικότητα αυτή καθαυτή 
ήταν για αιώνες, και συνεχίζει να είναι, προβληματική για τον χριστιανισμό».1 To 
ζήτημα της ηθικής και μεταφυσικής σπουδαιότητας της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας είναι σημαντικότατο κυρίως με δεδομένες τις συνέπειες της 
πλήρους σεξουαλικής «απελευθέρωσης» στη σύγχρονη κοινωνία.  

Ο κ. Κωνσταντίνου περιέγραψε το πρόβλημα και την θεολογία της Π.Δ. Τα 
τελευταία χρόνια, και κυρίως μετά τη Β΄ Βατικανή Σύνοδο,2 άρχισε να 
αναπτύσσεται μια τεράστια επιστημονική βιβλιογραφία αναφορικά με την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα στον Δυτικό πολιτισμό, με αναγωγή κυρίως στον 
ιερό Αυγουστίνο αλλά συνολικά και στην σύνολη Δυτική χριστιανική παράδοση, 
με την οποία θα ασχοληθεί ο κ. Ιωαννίδης. Εγώ θα υπενθυμίσω μόνο την έντονη 
κριτική της γερμανίδας καθολικής θεολόγου Uta Ranke-Heinemann: «Το άτομο 
που συνέβαλε στην έχθρα του χριστιανισμού για τις σεξουαλικές σχέσεις και τη 
σεξουαλική ικανοποίηση, και μάλιστα δημιουργώντας ένα συγκροτημένο 
θεολογικό σύστημα, ήταν ο μέγιστος των πατέρων της εκκλησίας, ο άγιος 
Αυγουστίνος…Ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πατέρας μιας δεκαπέντε ολόκληρων 
αιώνων αγωνίας για το βαθύτερο νόημα της σεξουαλικής πράξεως και της 
διαρκούς εχθρότητας προς αυτήν…..Δραματοποίησε το φόβο της σεξουαλικής 
ευχαρίστησης, εξισώνοντάς την με τον όλεθρο, σε τέτοιο βαθμό που όποιος 
προσπάθησε να ακολουθήσει τον ειρμό της σκέψης του παγιδεύτηκε σε έναν 
τρομερό εφιάλτη».3 Για όσους επιθυμούν μια περισσότερο ισορροπημένη θέση 
και αποτίμηση της τεράστιας συμβολής του μεγίστου των λατίνων θεολόγων 
και αγίου της αρχαίας ενιαίας Εκκλησίας παραπέμπω σε σχετική μου μελέτη.  

Μια και δεν θα συζητήσουμε σήμερα την ανατολική βυζαντινή πατερική 
παράδοση πολύ συνοπτικά να αναφέρουμε, πως στην ανθρωπολογική θεώρηση 
των ελλήνων πατέρων, όχι βέβαια καθολικά αλλά αρκετά αναγνωρίσιμα, η 
σεξουαλική ζωή στην έγγαμη συμβίωση δεν ήταν προβληματική.4 Ό,τι έχει 
σχέση με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα στην Ορθόδοξη Ανατολή δεν 
απαξιώνεται, απλώς εντάσσεται στην γενικότερη χριστιανική ανθρωπολογία, η 
οποία εκφράστηκε με τον όρο «θέωση». Όπως πολύ παραστατικά ανέφερε John 
ο Meyendorff, το όραμα του ανθρώπου, κατά την αντίληψη των θεολόγων της 
ανατολής, «ήταν να ‘γνωρίσει’ τον Θεό, να ‘μετάσχει’ στη ζωή Του και να ‘σωθεί’ 
όχι με κάποια εξωτερική ενέργεια του Θεού (έμμεση αναφορά του στην περί 
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αδηρίτου χάριτος διδασκαλία του ι. Αυγουστίνου), ούτε με την λογική οικείωση 
θεωρητικών αληθειών (έμμεση αναφορά στη σχολαστική θεολογία του Θωμά 
Ακινάτη), αλλά με την ‘θέωση’».5  

Δυστυχώς, τμήμα της νεώτερης Ορθόδοξης θεολογίας αντιμετώπισε τις 
όποιες προβληματικές θέσεις του ι. Αυγουστίνου στην προτεραιότητα που δήθεν 
εκείνος έδινε στη φιλοσοφία (κυρίως νέο-πλατωνική)6 σε σχέση με τη θεολογία 
(την ερμηνεία δηλαδή της Βίβλου, και κυρίως του Παύλου). Αυτό ουσιαστικά τον 
οδήγησε – κατά την επιχειρηματολογία των εξ Ανατολής νεώτερων επικριτών 
του7 – στην κατανόηση των χριστιανικών δογμάτων με βάση την φιλοσοφική 
κατηγορία της «ουσίας», και έτσι δεν μπόρεσε (όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν, 
αν και αυτό σήμερα αμφισβητείται έντονα8) να κατανοήσει και αποδεχτεί είτε τη 
απαραίτητη διάκριση ουσίας-ενεργειών,9 είτε την τριαδική οντολογία των 
Καππαδοκών πατέρων.10 Οι περισσότεροι Καθολικοί θεολόγοι σήμερα 
εναγωνίως επιχειρούν – και σωστά κατά τη γνώμη μου – να αναδείξουν τα 
σημεία θεολογικής προσέγγισης Αυγουστίνου-Ελλήνων Πατέρων (του 
Γρηγορίου Παλαμά συμπεριλαμβανομένου), ακόμη και να υποστηρίξουν την 
ανάδειξη όχι από τον ίδιο τον Αυγουστίνο, αλλά από τους επιγόνους του, της 
διδασκαλίας του στο σύνολό της ως της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας. 
Ακόμη και η άποψη της εκμετάλλευσής του από τους Φράγκους στα πλαίσια της 
αντι-ρωμαϊκής και ανθελληνικής προπαγάνδας τους κατά τους τελευταίους 
αιώνες της πρώτης χιλιετίας, άρχισε δειλά-δειλά να διατυπώνεται.11 
Παράλληλα, έχει από άλλους υποστηριχθεί, ότι «η επανάληψη των παλαιών 
στερεοτύπων που περιέγραφαν την ησυχαστική διαμάχη του Βυζαντίου του 14ου 
αι. ως σύγκρουση ‘θεολογικών πολιτισμών’, δηλαδή της αυγουστίνειας Δύσεως 
και της Ορθόδοξης Ανατολής», δεν βοηθά την επιστημονική συζήτηση.12 

Αυτό όμως που ελάχιστα μέχρι σήμερα υπογραμμίστηκε είναι ότι μετά την 
μεταστροφή του ο Αυγουστίνος έπαψε σχεδόν να βασίζεται στην φιλοσοφική 
ερμηνευτική (είτε με την μανιχαϊκή, είτε με την νέο-πλατωνική εκδοχή της), 
θεμελιώνοντας τις απόψεις του στην θεολογική ερμηνεία των Γραφών, με κύριες 
αναφορές στην παύλεια θεολογία. Με εξαίρεση μάλιστα την απόπειρα 
ερμηνείας της Γενέσεως η επιχειρηματολογία του είχε σχεδόν αποκλειστική 
εξάρτηση από τον απόστολο Παύλο.  

Εγώ, λοιπόν, θα κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στην παύλεια 
ανθρωπολογία, μια και στη σύγχρονη βιβλική επιστήμη δεν είναι λίγοι αυτοί 
που έχουν αποδώσει και στον απόστολο Παύλο την ευθύνη από-
ριζοσπαστικοποίησης του κηρύγματος του Ιστορικού Ιησού. Ο Peter Brown π.χ. 
υποστήριξε πως «ο Παύλος άφησε μια θανάσιμη κληρονομιά στις επόμενες 
γενιές». 13 Στο ερώτημα τι συνέβη και σε λιγότερο από μια γενιά μετά τον 
σταυρικό θάνατο του Ιησού η προγραμματική του διακήρυξη περί της νέας 
μεσσιανικής εποχής (Λουκ 4,16εξ), που περιλάμβανε και την κοινωνική 
απελευθέρωση σύμφωνα με το κήρυγμα των Προφητών (Ησ 61,1εξ κλπ), με τη 
διδασκαλία του Παύλου εξαφανίστηκε ή τουλάχιστο κατέστη περιθωριακό, 
πειστική απάντηση δεν έχει ακόμη δοθεί. 
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Πολλοί επιστήμονες κατά τη νεωτερικότητα έχουν επικρίνει τον απόστολο 
των εθνών είτε για χωρίς όρους υποταγή στην κοσμική εξουσία (Ρωμ 13), είτε 
για την παράδοση του θείου της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
αποδεχόμενος το καθεστώς της δουλείας (Α΄ Κoρ 7,21; Φιλημ), είτε υπονοώντας 
υποδεέστερο καθεστώς για τη γυναίκα (Α΄ Κoρ 14,34εξ., Eφ 5,22, Κoλ 3,18 κλπ. 
στους γνωστούς Haustafeln, τους κώδικες οικιακής συμπεριφοράς. Αυτές οι 
περιπτώσεις, και κυρίως οι περί ανθρώπινης σεξουαλικότητας δυαλιστικές 
αναφορές των επιστολών του (κυρίως η επιχειρηματολογία του στο Α΄ Κορ 7 και 
στο Ρωμ 7), ήταν που έδωσαν αφορμή για επικριτικές προς τον Απόστολο Παύλο 
απόψεις. 

Χωρίς αμφιβολία, η διδασκαλία του αποστόλου των Εθνών υστερούσε σε 
ριζοσπαστικότητα από εκείνην πρωτοχριστιανικής κοινοκτημοσύνης, ή της 
πλήρους ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στην επιτέλεση του αποστολικού 
έργου. Η πρακτική του όμως της «κοινωνίας της ανοιχτής τραπέζης», και τα 
«κοινά ευχαριστιακά δείπνα» (εξ ιουδαίων και εξ εθνών χριστιανών, χωρίς την 
τήρηση των περί καθαρότητας διατάξεων του Νόμου για τους δεύτερους), τα 
οποία με τόσο πάθος υπερασπίζονταν, αναμφίβολα αποτελούσε, για την 
ελληνο-ρωμαϊκή κοινωνία στην οποίαν απευθύνονταν, ρεαλιστική πρόταση. Την 
πρόταση αυτή έχουμε χαρακτηρίσει ως εσκεμμένη κίνηση «κοινωνικής 
ενσωμάτωσης» της Εκκλησίας (ως εσχατολογικής χαρισματικής κοινότητας και 
προληπτικής φανέρωσης της προσδοκώμενης βασιλείας του Θεού) στην 
φθίνουσα ρωμαϊκή κοινωνία.14 Η λύση αυτή του Παύλου ασφαλώς δεν επέμενε 
στον αγώνα για κοινωνική χειραφέτηση με κάθε κόστος, ούτε στην επαναφορά 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας στο επίπεδο της «καλής λίαν» τάξης της 
δημιουργίας των προ αυτού Προφητών και σύνολης της Π.Δ. Αποδεχόμενος την 
τρέχουσα ελληνο-ρωμαϊκή εγκρατιτική (νέο-πλατωνίζουσα, φιλώνεια κλπ) 
ηθική, ο Παύλος έδινε προτεραιότητα μάλλον στην εντός της υφιστάμενης 
κοινωνικής τάξεως πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Με άλλα λόγια η 
έμφασή του δεν ήταν τόσο στην ανασυγκρότηση της κοινωνίας, αλλά στην 
συγκρότηση εκκλησιακής (ευχαριστιακής) κοινότητας, η οποία αναπόφευκτα θα 
οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας δικαιότερης, ηθικότερης και 
ανθρωπινότερης σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο πραγματικότητας.  

Εδώ θα περιοριστούμε στο θέμα της σχέσεως αμαρτίας-σεξουαλικότητας, 
υπενθυμίζοντας, ότι για τον απόστολο Παύλο ο άνθρωπος δεν προσδιορίζεται 
από τη φύση του, είτε αυτή είναι η σωματική του υπόσταση είτε o υλικός κόσμος 
που τον περιβάλει, αλλά από την σχέση του με το Θεό και τους συνανθρώπους 
του. Ως εκ τούτου η σωτηρία του δεν επιτυγχάνεται μέσω της οποιασδήποτε 
άρνησης της σωματικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικότητας, 
και της διαφυγής του σε έναν δήθεν «πνευματικό» κόσμο. Πολύ περισσότερο η 
παρακοή των πρωτοπλάστων έγινε αφορμή να κληρονομήσει η ανθρωπότητα 
όχι κάποια ενοχή, και μάλιστα συνδεδεμένη με τη σεξουαλικότητα, αλλά την 
θνητότητα και την φθαρτότητα. Στο περίφημο χωρίο Ρωμ 5,12 η φράση «ἐφ᾿ ὧ 
πάντες ἥμαρτον» δεν αναφέρεται στην μεταβίβαση της ενοχής στους απογόνους 
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του Αδάμ, αλλά του θανάτου.15 Οι σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του 
ανθρώπου εκλαμβάνονται ως αδιάσπαστη ενότητα και αμφότερες μπορούν είτε 
να τον απομακρύνουν από τον Θεό, είτε να τον θέσουν στην υπηρεσία του, 
δηλαδή σε κοινωνία μαζί του. Η «σαρξ» του ανθρώπου δεν ρέπει προς το κακό, 
ούτε είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Γίνεται τέτοια μόνον όταν ο άνθρωπος 
στηρίζει την ύπαρξή του σ’ αυτήν. Η ακατάσχετη και αφύσικη σεξουαλική 
δραστηριότητα απ’ τη μια, αλλά και η φαρισαϊκή υποκριτική θρησκευτικότητα 
από την άλλη, είναι για τον απόστολο παραδείγματα εσφαλμένου 
προσανατολισμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Γενικά, η απολύτρωση δεν 
είναι ούτε φυσικό, ούτε μεταφυσικό γεγονός, με το οποίο ακυρώνεται η 
σωματικότητα.16  

Υπάρχουν, όμως, χωρία στο corpus paulinum, και κυρίως στα κεφ. 5-8 της 
προς Ρωμαίους επιστολής,17 όπου ο όρος «αμαρτία» φαίνεται να είναι δύναμη 
ανεξάρτητη ικανή να υποδουλώνει τον άνθρωπο.  Σύμφωνα με το Ρωμ 5,12 «ἡ 
ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθε…καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους». Η ακριβής 
φρασεολογία του αποστόλου στο κεφ. 7 της προς Ρωμαίους είναι η εξής: «ἐγὼ δὲ 
σαρκικός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν (14)…οὐ γὰρ ὃ θέλω τοῦτο πράσσω, 
ἀλλ᾿ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ (15)…ἀλλ᾿ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία (17 & 20)…οὐ γὰρ ὃ 
θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾿ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω (19)…τῷ μὲν νοῒ δουλεύω 
νόμῳ Θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας (22)…βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί 
μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ 
τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου (23).Κατά συνέπεια μπορεί να βασιλεύει 
«ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 
αὐτοῦ» (Ρωμ 6,12), και γι’ αυτό η μόνη διέξοδος είναι η αποφυγή της «σαρκός» 
(Ρωμ 8,8), πράγμα που επιτυγχάνεται με το βάπτισμα, «ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα 
τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ» (Ρωμ 6,6εξ).  

Έχει, βέβαια, πρόσφατα υποστηριχθεί πως ο Παύλος χρησιμοποιεί τους 
όρους που υποδηλώνουν την δύναμη της αμαρτίας όχι θεολογικά και 
οντολογικά, «αλλά για να συμβολίσει το κακό που βρίσκεται έξω από τα 
εσχατολογικά όρια της εξ εθνών δικαιωθείσας κοινότητας των πιστών, 
τοποθετώντας με τον τρόπο αυτό τους υπό Νόμον Ιουδαίους αμετάκλητα εκτός 
των ορίων αυτών, με σκοπό να  νομιμοποιήσει το αποστολικό του αξίωμα» 18  Με 
άλλα λόγια η περιγραφή της αμαρτίας ως ανεξάρτητης, υποδουλούσας τον 
άνθρωπο, δύναμης δεν προέρχεται από κάποια θεολογική κατανόηση της 
μεταπτωτικής κατάστασης της ανθρωπότητας, όπως υποστήριξε με σθένος ο ι. 
Αυγουστίνος. 

Ασφαλώς η παύλεια ανθρωπολογία δεν περιλαμβάνει την έννοια 
κληρονομικού αμαρτήματος. Πουθενά επίσης δεν γίνεται λόγος για καθολική 
καταδίκη του ανθρώπινου γένους με αναφορά στον Αδάμ. Αντίθετα όλες οι 
αναφορές γίνονται σε αντιπαράθεση με τον «δεύτερο» Αδάμ, δηλαδή τον Χριστό. 
Θα πρέπει επομένως να αιτιολογηθεί πώς συμβιβάζεται το ότι στην εκτενή 
ανάλυση των δύο πρώτων και του πέμπτου κεφ. της προς Ρωμαίους (όπου 
περιγράφεται η κατάσταση αμαρτωλότητας του κόσμου) δεν αναφέρεται 
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καθόλου η προέλευση της αμαρτίας, ενώ στα επόμενα κεφ. ο Παύλος καταλήγει 
στο κατά πολλούς αυθαίρετο συμπέρασμα περί της φύσης της αμαρτίας ως 
αρχής ανεξάρτητης από το Θεό, και μάλιστα με επιχειρήματα που αντικρούουν 
την δια του Χριστού αποκλειστικά δυνατότητα σωτηρίας. Την σχετική ασυνέπεια 
της παύλειας αιτιολόγησης της καθολικής επικράτησης της αμαρτίας μεταξύ 
των ανθρώπων επεσήμαναν πριν από μερικά χρόνια ο H. Conzelmann,19 και ο Ε. 
Ρ. Sanders.20 

Δυο είναι οι πιθανές εξηγήσεις: (α) Δεχόμενος εξ αποκαλύψεως ότι το σχέδιο 
του Θεού ήταν η σωτηρία όλου του κόσμου, ιουδαίων και εθνικών, μέσω της 
πίστεως στον Υιό του, ο Παύλος έπρεπε φυσιολογικά να υποθέσει ότι όλος ο 
φυσικός κόσμος είχε ανάγκη απολύτρωσης, και επομένως ότι ήταν 
υποδουλωμένος στην αμαρτία. Η αναφορά επομένως στην καθολική υποταγή 
του ανθρώπου στα δεσμά της αμαρτίας ήταν αποτέλεσμα της εκλογίκευσης της 
επιχειρηματολογίας του.21 (β) Παρότι ο Παύλος δεν αποδεχόταν την δυαλιστική 
διαρχία, υπάρχουν εκφράσεις που θυμίζουν αυτή την πολύ διαδεδομένη την 
εποχή του στο χώρο της μέσης ανατολής θεωρία. Εκφράσεις, όπως «υἱοὶ 
φωτός…καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους», Α΄Θεσ. 5,5,  «ὁ σατανᾶς 
μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός», Β΄Κoρ 11,14,22  «ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου» 
(Β΄Κoρ 4,4), «Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν…οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ 
αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων», (Α΄Κoρ 2,6) κλπ, σαφώς έχουν δυαλιστικά 
χαρακτηριστικά. Θα πρέπει, επομένως ο απόστολος Παύλος να χρησιμοποίησε 
συνειδητά δυαλιστική ορολογία, όχι βέβαια ως βασική θεολογική αρχή, αλλά 
προς επίρρωση της θεωρίας του, ότι όλη η κτιστή δημιουργία είχε ανάγκη 
απολύτρωσης (Ρωμ 8,19–23). 

Η αμφισημία αυτή του corpus paulinum, και κυρίως η υπερίσχυση στην 
μεταγενέστερη εκκλησιαστική πρακτική της αλεξανδρινής έναντι της 
αντιοχειανής θεολογικής και ερμηνευτικής παράδοσης, εμπόδισαν τη 
διαμόρφωση μιας συνεπούς χριστιανικής ανθρωπολογίας, βασισμένης στη 
ριζοσπαστική και πρωτοποριακή περί αναστάσεως διδασκαλία του αποστόλου 
Παύλου (Α΄ Κορ 15,24-26) και μετοχής των πιστών στο αναστημένο σώμα του 
ζώντος Χριστού. Στην ουσία η ανθρώπινη σεξουαλικότητα τόσο στην Ανατολή 
όσο και στη Δύση παρέμεινε σταθερά ενταγμένη στην «μετα-πτωτική (post-
lapsarian), πλην όμως «προ-απολυτρωτική» (παλαιοδιαθηκική;) θεώρηση της 
θείας οικονομίας. Είναι χαρακτηριστική η διαμετρικά αντίθετη στάση του 
Διονυσίου Αλεξανδρείας (κανών 2) και των προερχόμενων από την αντιοχειανή 
παράδοση Αποστολικών Διαταγών, (κανών VI. 27), αλλά και του ι. Χρυσοστόμου 
(Ομιλία εις την προς Εβραίους, PG 63, 227εξ, σχόλιο σο Εβρ 13,4), αναφορικά με 
την ισχύ στην Εκκλησία των περί καθαρότητας διατάξεων του Λευιτικού. Το 
βέβαιο είναι, ότι με την συμπερίληψη στους κανόνες της Πενθέκτης των 
κανόνων του Διονυσίου Αλεξανδρείας, και την ταυτόχρονη απόρριψη των 
περισσότερο φιλελεύθερων κανόνων της αντιοχειανής παράδοσης, διατηρήθηκε 
η θεολογική ασυνέπεια μεταξύ θεολογικής και κανονικής παράδοσης της 
Ορθόδοξης Ανατολής. 
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Κατά τη γνώμη μας, μια συνεπής προς την βιβλική θεολογία χριστιανική 
ανθρωπολογία, αλλά και προς την μεταγενέστερη περί θεώσεως Ορθόδοξη 
πατερική διδασκαλία, δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην αναγνώριση της 
«μετα-απολυτρωτικής» θεώρησης του ανθρώπου, κατά την οποία το ανθρώπινο 
σώμα διατηρώντας δυνάμει τα αγαθά της «καλής λίαν» δημιουργίας 
(συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικότητας, αφού «ὁ Θεὸς…κατ᾿ εἰκόνα 
Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν [τὸν ἄνθρωπον], ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καὶ 
εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε», Γεν 1,27-28), 
έχοντας «συναποθάνει» και «συνταφεί» δια του ιερού Βαπτίσματος με το σώμα 
του Χριστού (Ρωμ 6), έκτοτε μετέχει δια της Θείας Ευχαριστίας στο σώμα του 
αναστημένου Χριστού προγευόμενο τη δόξα των εσχάτων.23  

Αν και οι ανθρωπολογικές προεκτάσεις της περί αναστάσεως διδασκαλίας 
του αποστόλου Παύλου δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια, οι συνέπειές της 
καταγράφονται επαρκέστατα, με δεδομένο μάλιστα ότι στον απόστολο Παύλο ο 
πόλεμος μεταξύ «σαρκός» και «πνεύματος» δεν συνεπάγεται και διχοτόμηση 
της ανθρώπινης ύπαρξης σε δύο αυτόνομες οντότητες, αυτήν της ψυχής και 
εκείνην του σώματος. Ας θυμηθούμε την ακριβή επιχειρηματολογία του 
αποστόλου και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας: «Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ 
νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο. ἐπειδὴ γὰρ δι᾿ ἀνθρώπου ὁ θάνατος, 
καὶ δι᾿ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες 
ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται…εἶτα τὸ τέλος, 
ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ 
πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν…ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α΄ Κορ 
15,20-26). 
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