Τί ζημαίνει Οπθοδοξία;
Η ορθόδοξη πύςτη, δεν εύναι μόνο υπόθεςη γνώςεωσ. Κυρύωσ εύναι
ορθόσ τρόποσ ζωόσ. Ο Χριςτόσ καλεύ όλουσ μασ όχι απλώσ να Σον
γνωρύςουμε, αλλϊ να ζόςουμε τη δικό Σου ζωό μϋςα ςτην Εκκληςύα
που ο ύδιοσ ύδρυςε. Η ςυνεπόσ χριςτιανικό ζωό όλων μασ εύναι η πιό
πειςτικό απόδειξη οτι η πύςτη μασ εύναι η μόνη ορθό πύςτη. Ο
χριςτιανόσ που ζεύ ενωμϋνοσ με το Χριςτό με τη ςυχνό προςευχό, με
τακτικό ςυμμετοχό ςτα μυςτόρια και την κοινό λατρεύα, τη ζωό και
τα ϋργα τησ ενορύασ του, βρύςκεται ςε αςφϊλεια. Ανόκοντασ
οργανικϊ και όχι τυπικϊ ςτα λογικϊ πρόβατα τησ πούμνησ του
Χριςτού, που εύναι η Εκκληςύα, δεν κινδυνεύει από τουσ λύκουσ, τουσ
διϊφορουσ δηλαδό αιρετικούσ ( Ιω. 10,1-16).
Μόνο η αλόθεια του Θεού ςώζει τον ϊνθρωπο. Αυτό η αλόθεια μασ
φανϋρωςε ο Κύριοσ μασ Ιηςούσ Χριςτόσ. Ήρθε ςτον κόςμο για να
"κηρύξει το ευαγγϋλιο του Θεού" (Μαρκ. 1,14). Να διδϊξει και να
"μαρτυρύςει την αλόθεια"(Ιω. 18,37). Γνωρύζοντασ, λοιπόν ο
ϊνθρωποσ την αλόθεια του Χριςτού ελευθερώνεται από την αμαρτύα
(Ιω. 8,32). Τπακούοντασ ς' αυτόν μετϋχει ςτην αληθινό ζωό (Ιω.
14,6). Απϋναντι ςτην αλόθεια του Θεού βρύςκεται η πλϊνη και η
αύρεςη. Η πλϊνη αρνεύται την αλόθεια και η αύρεςη τη νοθεύει. Έτςι
ο ϊνθρωποσ που ϋπεςε ςε πλϊνη ό παραςύρθηκε απο την αύρεςη
χϊνει τη δυνατότητα τησ ςωτηρύασ.
Η Εκκληςύα που εύναι "ο ςτύλοσ και το ςτόριγμα τησ αλόθειασ"( Ά
Σιμ. 3,15), απο τα πρώτα χρόνια ακόμη, αγωνύςτηκε ςκληρϊ να
κρατόςει ακϋραιη και ανόθευτη την αλόθεια, που μασ παρϋδωςε ο
Χριςτόσ. Η ςυνεχόσ φροντύδα των Αποςτόλων και των διαδόχων
τουσ όταν να προφυλϊξουν τουσ χριςτιανούσ από τισ πλανεμϋνεσ

διδαςκαλύεσ των "ψευδοδιδαςκϊλων" και των "ψευδοπροφητών
(Ματθ. 7,15 ΄Β Πετρ. 2,1 Ά Ιω. 4,1 ). Αληθινόσ χριςτιανόσ, εύναι ο
ϊνθρωποσ εκεύνοσ που πιςτεύει ςτην Αγύα Σριϊδα. τον Πατϋρα, τον
Τιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχει αποδεχθεύ και ϋχει ομολογόςει ότι ο
Χριςτόσ εύναι ο Τιόσ του Θεού, ο Θεϊνθρωποσ Ιηςούσ, ο Εμμανουόλ
και πωσ εύναι ο ωτόρασ και Λυτρωτόσ του κόςμου. Εύναι
βαπτιςμϋνοσ ςτο όνομα του Πατϋρα, του Τιού και του Αγύου
Πνεύματοσ και χριςμϋνοσ με (Άγιο Μύρο) τισ δωρεϋσ και τα
χαρύςματα του Αγύου Πνεύματοσ. Με τη ζωό του και τισ πρϊξεισ του
προςπαθεύ καθημερινϊ να προκόπτει πνευματικϊ και να γύνει
ζωντανό μϋλοσ τησ Εκκληςύασ.
Όλοι οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ Χριςτιανού εύναι αδελφού και μϋλη τησ
Εκκληςύασ την οπούα ύδρυςε ο Χριςτόσ πϊνω ςτο ταυρό, χύνοντασ
το πανϊγιο Αύμα Σου.
Πύςτη ςημαύνει ςιγουριϊ γι' αυτό που ελπύζουμε και βεβαιότητα γι'
αυτϊ που δε βλϋπουμε (Εβρ. 11,1). Πύςτη εύναι η αποδοχό του Θεού
όπωσ μασ αποκαλύπτεται. Δεν δημιουργούμε εμεύσ την πύςτη ςτο
Θεό. Μασ την δύνει ο ύδιοσ. Πύςτη εύναι ανεπιφύλακτη εμπιςτοςύνη
ςτο Θεό, τον Κύριο του ουρανού και τησ γησ. Εμπιςτοςύνη ςημαύνει
ότι δϋχομαι χωρύσ αμφιβολύα ότι ο Θεόσ εκπληρώνει τισ υποςχϋςεισ
Σου. Η πύςτη εύναι απόλυτη υπακοό ςτο Θεό. Τπακοό ςημαύνει ότι
εφαρμόζω τισ εντολϋσ του Θεού, όπωσ η υπακοό τησ Παναγύασ ςτον
Ευαγγελιςμό. Γνόςια πύςτη εύναι θαρραλϋα ομολογύα με λόγια και με
ϋργα. όμερα όλοι διακηρύττουν τισ πεποιθόςεισ τουσ. Γιατύ να
αρνεύται ο Χριςτιανόσ; Η πύςτη δεν εύναι ςυναύςθημα, αλλϊ γνώςη
του Θεού. Η πύςτη εύναι ΛΟΓΙΚΗ· Εύναι προςωπικό απϊντηςη του
ανθρώπου ςτην κλόςη του Θεού για ςωτηρύα. Και οι δαύμονεσ

πιςτεύουν, αλλϊ δεν τηρούν την πύςτη ςτη ζωό τουσ. Η πύςτη εύναι
απαραύτητη για τη ζωό. Η γνώςη δεν καταργεύ την πύςτη. Ο
ϊνθρωποσ πιςτεύει περιςςότερα από όςα γνωρύζει και βλϋπει.
(Από την ϋκδοςη τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Ηλεύασ που ϋχει τύτλο:
"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΧΗΗ" - δια μεγϊλουσ προςερχομϋνουσ ςτο ϊγιο
Βϊπτιςμα - και την επιμελόθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ,
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