ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΕΤΟΤΜΕ
Ὅηαλ ὁ Υξηζηηαλὸο ιέγεη ὃηη πηζηεύεη εἰο ηὸλ Θεόλ, δὲλ ἐλλνεῖ ὅηη
πηζηεύεη ἀόξηζηα θαὶ ἐπηπόιαηα ζὲ θάπνηνλ ἄγλσζηνλ Θεὸλ ἢ ζὲ
θάπνηα κεγάιε δύλακε κὲ ζετθὲο ἰδηόηεηεο, ἀιιὰ ὅηη πηζηεύεη
ζπλεηδεηὰ θαὶ ζπγθεθξηκέλα ζηὸλ κόλνλ ἀιεζηλὸλ Θεόλ, θαὶ ζὲ ὅ,ηη
θεῖλνο, ὁ Θεόο, ἀπεθάιπςε γηὰ ηὸλ ἐαπηόλ Σνπ θαὶ δίδαμε ζηὸλ
ἄλζξσπν ζὰλ δηθό ηνπ παηδί. Σὸ ηί πηζηεύεη, ινηπόλ, ὁ Υξηζηηαλὸο θαὶ
ἐλλννῦκε, ὁ ξζόδνμνο Υξηζηηαλόο, εἶλαη ζαθῶο θαζνξηζκέλν, ὄρη
βέβαηα ἀπὸ ἄλζξσπνλ, νὔηε ἀπὸ κία ηνπηθὴ θθιεζία, νὔηε ἀπὸ κία
ἔζησ Οἰθνπκεληθὴ ύλνδν, ἀιιὰ εἰο αὐηὰ πνὺ ἀπεθάιπςελ ὁ Θεόο,
εἰο αὐηὰ πνὺ ἐδέρζε θαὶ ἐδίδαμε ζύκπαζα ἡ θθιεζία, αὐηὰ πνὺ
πεγάδνπλ ἀπὸ ηὴλ Ἅγία Γξαθὴ θαὶ ηὴλ Ἱεξὰ Παξάδνζε θαὶ
θαηνρύξσζαλ νἱ ἀπνθάζεηο ηῶλ Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ ηῆο
ἀδηαηξέηνπ Μηᾶο, Ἁγίαο, Καζνιηθῆο θαὶ Ἀπνζηνιηθῆο θθιεζίαο. Αὐηὰ
ἀπνηεινῦλ ηὸ ἀληηθείκελν ηῆο Πίζηεσο ηνῦ ξζνδόμνπ Υξηζηηαλνῦ.
Αὐηὰ πξέπεη λὰ πηζηεύῃ. Μία πνιὺ ζύληνκε ἔθζεζε θαὶ ὁκνινγία
αὐηῶλ πνὺ πηζηεύεη ὁ ξζόδνμνο Υξηζηηαλὸο ἀπνηειεῖ ηὸ ύκβνινλ
ηῆο Πίζηεώο καο.
Σὰ πηζηεύεη δὲ αὐηὰ ὁ Υξηζηηαλὸο ζὰλ Θενδίδαθηεο ἔλλνηεο. Σὰ
πηζηεύεη «θαηὰ ιόγνλ ζείνπ θύξνπο», δειαδὴ ζὰλ ἀιήζεηεο πνὺ
ἔρνπλ ηὸ θῦξνο, ηὴλ βεβαίσζε, ηὴλ ἐγγύεζε ηνῦ Θενῦ. Σὰ πηζηεύεη
ζὰλ ἀιήζεηεο ηνῦ κόλνπ ἀιεζηλνῦ θαὶ ἀιάλζαζηνπ θαὶ ἀμηόπηζηνπ
Θενῦ, πνὺ κόλν θίλεηξν ηνπ ἔρεη ηὴλ ἀγάπε ηνπ ζηὸλ ἄλζξσπν.
Καὶ ἐθ' ὅζνλ ηὰ πηζηεύεη ζὰλ ἀπνθαιύςεηο θαὶ ἀιήζεηεο πνὺ
ζηεξίδνληαη ζηὸ θῦξνο, ηὴλ ἀμηνπηζηία θαὶ ηὴλ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ, δὲλ
θάλεη δηάθξηζε πηζηεύνληαο πεξηζζόηεξν ζὲ ηνῦην θαὶ ὀιηγσηεξν ζὲ
ἐθεῖλν. Γὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ εἰπῶ ὅηη πηζηεύσ ζὲ ηνῦην πνὺ ιέγεη ὁ
Θεόο, ἀιιὰ δὲλ δέρνκαη ηὸ ἄιιν, πνύ κνπ θαίλεηαη ἀπίζηεπην. 
Θεὸο θαὶ ζέιεη θαὶ δύλαηαη ηὰ πάληα. Αὐηὰ πνὺ ζηὸλ ἄλζξσπν
θαίλνληαη ἀδύλαηα εἶλαη δπλαηὰ εἰο ηὸλ Θεόλ. Ἡ δύλακηο ηνῦ Θενῦ
εἶλαη ἀπεξηόξηζηε θαὶ δὲλ κπνξεῖ ὁ ἄλζξσπνο λὰ θξίλῃ ηὴλ δύλακε
ηνῦ Θενῦ θαὶ λὰ εἴπῃ ηνῦην κπνξεῖ λὰ ηὸ θάλεη ὁ Θεὸο θαὶ ηὸ
πηζηεύσ, ηὸ ἄιιν εἶλαη ἀδύλαηνλ, δὲλ ηὸ πηζηεύσ. Καηεβάδεηο ηὸλ
Θεόλ, ηὸλ θάλεηο ἀλίζρπξνλ θαὶ ἀδύλακνλ.

Ἀιιὰ νὔηε θαὶ ἀπὸ ηὶο ἐληνιὲο ηνῦ Θενῦ κπνξεῖο λὰ δηαιέμεηο λὰ
θξαηήζεο ὅ,ηη ζνπ ζπκθέξεη θαὶ λὰ ἀπνξξίςεο ὅ,ηη δὲλ ζνῦ ἀξέζῃ.
άλ ζηὸλ ἕλα δὲλ ηνῦ ἀξέζεη ηὸ "κὴ θιέςεο" θαὶ ὁ ἄιινο ζβύζε ηὸ
"νὐ θνλεύζεο", ζὰ εἴρακε ηόζσλ εἰδῶλ εὐαγγέιηα θαὶ ηόζεο
ζξεζθεῖεο ὅζνη θαὶ νἱ ἄλζξσπνη.
Δἶλαη εὐλόεηνλ, ὅηη ὁ Υξηζηηαλὸο πηζηεύεη ὄρη κόλνλ ζ' αὐηὰ πνὺ
εἶδε λὰ πξαγκαηνπνηνῦληαη ηόζνλ ζηὴλ Παιαηά, ὅζνλ θαὶ ζηὴλ Καηλὴ
Γηαζήθε, ὄρη κόλνλ ὅηη ἔγηλελ ἄλζξσπνο ὁ Υξηζηὸο θαὶ ἔθακε
ζαύκαηα θαὶ ζηαπξώζεθε θαὶ ἀλαζηήζεθε ἀιιὰ θαὶ ζ' αὐηὰ πνὺ δὲλ
ἔγηλαλ ἀθόκε. Πηζηεύεη ζηὴλ ἀλάζηαζε ηῶλ λεθξῶλ θαὶ ηὴλ δσὴ ηνῦ
κέιινληνο αἰῶλνο δηόηη ὁ Θεόο καο βεβαίσζε γη' αὐηά.
Γηὰ λὰ θξαηᾷ δσληαλὴ θαὶ ζεξκὴ ηὴλ πίζηε ηνπ ὁ Υξηζηηαλόο,
πξέπεη ζπλερῶο λὰ θξνληίδῃ, λὰ ἐλδηαθέξεηαη, λὰ καζαίλῃ ηὸ
ζέιεκα ηνῦ Θενῦ. Πξέπεη λὰ κειεηᾷ ηὴλ Ἁγία Γξαθή, θπξίσο ηὴλ
Καηλὴ Γηαζήθε ἀιιὰ θαὶ ἄιια ὀξζόδνμα βηβιία. Βέβαηα ἡ πίζηε, ζηὸλ
Θεὸ θαὶ ζηὸλ ιόγν ηνπ ἀλαηέιεη ὅπσο ὁ ἥιηνο ζηὴλ ςπρὴ ηῶλ
Υξηζηηαλῶλ, ἀιιὰ ζὲ πεξηπηώζεηο δπζπηζηίαο θαὶ ἀκθηβνιίαο ἢ
ἀπνξίαο βνεζεῖ ηὸλ Υξηζηηαλὸλ ἡ κειέηε, ὅπσο θαὶ ἡ πξνζεπρή. ηὴλ
Ἁγία Γξαθὴ ζὰ ἰδῆ πνιιὰ ἀθαηόξζσηα λὰ γίλσληαη θαηνξζσηά. Θὰ
πεηζζῆ ὅηη ὅζα εἶπελ ὁ Θεὸο ἔγηλαλ πξαγκαηηθόηεηα. Θὰ ἰδῆ ὅηη
αἰῶλεο πξὶλ ἔιζε ὁ Υξηζηὸο ζηὸλ θόζκνλ, νἱ Πξνθῆηεο πξνθήηεπζαλ
ηὴλ γέλλεζε, ηὴ δσή, ηὴλ ζηαύξσζε, ηὴλ ἀλάζηαζή Σνπ. Ὅπσο ὁ
Κύξηνο βνήζεζε ηὸλ Θσκὰ ζηὴλ ὀιηγνπηζηία ηνπ, ἐπηηξέπνληάο ηνπ
λὰ ἐξεπλήζε ηὶο πιεγὲο ηῶλ ρεξηῶλ ἀπὸ ηὰ θαξθηὰ ηῆο ζηαπξώζεσο
ἔηζη θαὶ ἡ θθιεζία ἐπηηξέπεη θαὶ δεηᾷ ἀπὸ ηὸλ Υξηζηηαλὸ λὰ
ἐξεπλήζε, λὰ κειεηήζε, γηὰ λὰ ζηεξεώζῃ ηὴλ πίζηε ηνπ.
Σέινο, πξέπεη λὰ πξνζέρῃ ὁ Υξηζηηαλὸο λὰ κὴλ πέζε ζὲ
μελόθεξηεο θαὶ ιαζεκέλεο θαὶ θαθόδνμεο δηδαζθαιίεο ηῶλ αἱξεηηθῶλ,
νἱ ὁπνῖνη ἐκθαλίδνληαη ὡο Υξηζηηαλνί, ἐλῷ ζηὴλ πξαγκαηηθόηεηα εἶλαη
ἐρζξνί ηῆο Πίζηεσο ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ ηῆο θθιεζίαο
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