


 

 
   

 



μεμιγμένον 

 
 



ὕδατι τὸ αἷμα

ἑρμηνεία ὑπόμνημα

τῆς μυστικῆς εὐλογίας καὶ τοῦ ἁγίου 
βαπτίσματος εἰκόνα καὶ ἀπαρχήν

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΗΤΟΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ὑπόμνημα

   



δογματικωτέραν ἐξήγησιν
 

   



ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται

μὲν δὲ
μέν

δέ

καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ

αἷμα
σάρξ

ὕδωρ
ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος

οὖν 
μὲν δὲ

ἀλλά καί

γάρ ἐγένετο 
ταῦτα



αἷμα καὶ ὕδωρ

τὴν τῶν Ἰουδαίων … αἴτησιν
νοσοῦντες μανίαν

 

 

ἀποπνεύσαντά τε

ἀπιστήσαντες
λόγχῃ διανύττουσι

     



δὲ μεμιγμένον ὕδατι τὸ 
αἷμα

τῆς μυστικῆς εὐλογίας καὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος εἰκόνα 
καὶ ἀπαρχὴν ὥσπερ τινὰ τιθέντος ἡμῖν τοῦ Θεοῦ τὸ γεγενημένον

ἡ δὲ μεμιγμένον ὕδατι τὸ αἷμα διέβλυσε

μεμιγμένον

εἰκών

ἀπαρχή

τύπος πνευματικὸν μυστήριον

εἰκών σημεῖον

εἰκών

 

  εἰκὼν



εἰκών
εἰκών

Χριστοῦ γὰρ 
ὄντως ἐστὶ καὶ παρὰ Χριστοῦ τὸ ἅγιον 
βαπτίσμα καὶ τῆς μυστικῆς 
εὐλογίας ἡ δύναμις

ἐκ τῆς ἁγίας ἡμῖν ἀνέφυ σαρκός

εἰκών

 / 

   

 

 

  



εἰκών
δύναμις

δέδωκε ὑπὲρ 
τῆς ἁπάντων ζωῆς τὸ ἴδιον σῶμα

ἐνοικίζει δὲ πάλιν 
ἡμῖν δι’ αὐτοῦ τὴν ζωήν

ἐνῴκηκε τῇ σαρκί

πάλιν ἐν σώματι
ἰδία σάρξ



  μετεσκεύασεν αὐτὴν 
εἰς τὸ ἴδιον ἀγαθόν, τουτέστι τὴν ζωήν

 

κατὰ τὸν ἄῤῥητον τῆς ἑνώσεως 
λόγον συμβεβηκώς

ζωοποιὸν ἀπέδειξε
κατὰ φύσιν

τοῦς μετέχοντας αὐτοῦ

τελείως ὠδῖνον 
ἐν ἑαυτῷ

ζωὴ 
κατὰ φύσιν

ἀγαθόν

ἴδιον αὐτοῦ ποιησάμενον καθ’ 
ἕνωσιν ἀληθῆ

   

ἐνέργεια



Eἰκών

μείγνυμι ἀναμείγνυμι μίξις μισγάγκεια



διὰ τῆς πρὸς ἡμᾶς ὁμοιώσεως οἷον ἀναμίξας ἑαυτῷ

ἀλλὰ τῇ μίξει τῆς ζωῆς τὴν 
ἑαυτῶν ἀφέντες ἀσθένειαν

ἓν ὡς πρὸς αὐτὸν εὑρίσκεται
συνανακιρνάμενος 

ὥσπερ καὶ ἀναμιγνύμενος αὐτῷ διὰ τῆς μεταλήψεως

ᾧπερ ἂν 
ἀναμίσγηται

πρὸς τὸ ἴδιον ἀγαθὸν

τὴν οὐσίαν ὥσπερ τὴν ἑαυτῶν 
ἀναμιγνύοντες τῇ θείᾳ φύσει

τῇ κοινωνίᾳ καὶ ἀναμίξει

ἀναμιγνὺς ὥσπερ ἑαυτὸν τῇ ἡμέτερᾳ φύσει
διὰ συνόδου

ἑνώσεως τῆς πρὸς τὸ σῶμα 



τουτὶ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς

ἑνὶ γὰρ σώματι

ἑαυτῷ τε συσσώμους καὶ ἀλλήλοις ἀποτελεῖ

ἀνα μείγνυμι
ἀνακιρνᾶν

τοῖς ἡμετέροις ἀνακιρνάμενον 
σώμασι



φυσικῶς

ἀναμίγνυμι  ἀνακιρνᾶν  μίξις 
μίξις 

 

  σύγχυσις

ἐμίχθη σωματικῶς τε ἅμα καὶ πνευματικῶς

μίξις

   

ὤ τῆς καινῆς μίξεως, ὤ τῆς παραδόξου κράσεως



  
 

μεῖξις

 



 



εἰκών

 

 



 

   




