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ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ
«αιρετικόν άνθρωπον µετά µίαν
και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού…»
Ο απόστολος Παύλος δίνει στον Τίτο την εξής συµβουλή: «αιρετικόν άνθρωπον µετά
µίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αµαρτάνει
ών αυτοκατάκριτος». Αφού, λέει συµβουλεύσεις κατ’ επανάληψη κάποιον αιρετικόν για
να διορθωθεί και διαπιστώσεις ότι παραµένει αδιόρθωτος και δηµιουργεί σκάνδαλα στην
Εκκλησία, να τον αποφεύγεις και να τον εγκαταλείπεις.
Ο Απόστολος είχε πικρή πείρα των αιρετικών. Στον αγρό, στον οποίο εκείνος έσπειρε το
σωτήριο λόγο της αλήθειας του Ευαγγελίου, οι ψευδαπόστολοι και ψευδάδελφοι
έσπειραν τα ζιζάνια της αιρέσεως και της κακοδοηίας, της πλάνης και του ψεύδους.
Δυστυχώς οι αιρετικοί και οι αιρέσεις δεν έλειψαν ποτέ από την ιστορία της Εκκλησίας
Τι είναι «αίρεση»;
Αίρεση είναι η νόθευση της αληθινής πίστεως. Άµεση συνέπεια της αίρεσης είναι η
αποµάκρυνση από τους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η αίρεση είναι
διαστρέβλωση της διδασκαλίας του Χριστού. Την διδασκαλία του Κυρίου ηµών Ιησού
Χριστού οι Άγιοι και θεοκήρυκες Απόστολοι την περιέλαβαν στα θεόπνευστα
συγγράµµατά τους: τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές τους. Το βάθος της διδασκαλίας του
Χριστού ανέλυσαν οι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας στα έργα τους, όπως ο Μέγας
Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο ιερός
Χρυσόστοµος και η θεόλεκτος χορεία των άλλων ποιµένων και διδασκάλων της
Οικουµένης.
Οι Οικουµενικές Σύνοδοι
Οι Οικουµενικές Σύνοδοι, οι οποίες συγκροτήθηκαν εν Αγίω Πνεύµατι, διετύπωσαν
αλάθητα τα δόγµατα και τους όρους της Ορθοδόξου Πίστεως. Όσοι προσθέτουν δικές
τους επινοήσεις σε όσα η αγία µας Εκκλησία διετύπωσε ως όρους και δόγµατα, ή
αφαιρούν κάτι από αυτά, περιπίπτουν σε αίρεση αποµακρύνονται από την Ορθόδοξη
Πίστη, γίνονται αιρετικοί.
Η στάση µας απέναντι στους αιρετικούς
Ποιοι µ’ αυτές τις προυποθέσεις είναι σήµερα αιρετικοί µας είναι γνωστό, και πολλές
φορές η Εκκλησία µας τους έχει κατονοµάσει. Το χρέος µας είναι να παρακαλούµε το
Θεό να φωτίσει τους αιρετικούς να αναγνωρίσουν την πλάνη τους, να µετανοήσουν και
να επιστρέψουν στην αληθή και ανόθευτη πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. «Τους
πεπλανηµένους επανάγαγε και σύναψον αυτούς, τη αγία σου καθολική και αποστολική
Εκκλησία», και «τας των αιρέσεων επαναστάσεις ταχέως κατάλυσον τη δυνάµει του
Αγίου Σου Πνεύµατος», παρακαλούµε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
Το γεγονός της ορθόδοξης ιδιότητάς µας δηµιουργεί και σε µας µια σειρά ευθυνών. Είναι
απαραίτητο να δραστηριοποιήσουµε την πνευµατική µας ζωή µέσα στην Εκκλησία και
να προασπίζουµε τους εαυτούς µας, τους αδελφούς µας, την πατρίδα µας, την πίστη µας
από τις επιβουλές των αιρετικών. Η ευθύνη µάλιστα για τις ακριτικές περιοχές της
πατρίδας µας είναι µεγαλύτερη, εφ’ όσον η µία πίστη, το οµόδοξον του λαού µας, είναι ο
σηµαντικότερος παράγοντας εθνικής οµοψυχίας, η ισχυρότερη αµυντική µας θωράκιση
έναντι των όποιων επιβουλών.
Αγαπητοί µου!

Ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Η αλήθεια αυτή νοθεύεται από τους
αιρετικούς, από τους οποίους οφείλουµε να προφυλασσόµαστε. «Στώµεν καλώς.
Πρόσχωµεν»!
Αρχιµ. Θ. Απ.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Η αντιµετώπιση των αιρετικών
Τέκνον Τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιούσθαι, ίνα
φροντίζωσι καλών έργων προίστασθαι οι πεπιστευκότες τω Θεώ. Ταύτα έστι τα καλά και
ωφέλιµα τοις ανθρώποις µωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρεις και µάχας
νοµικάς περιίστασο εισί γαρ ανωφελείς και µάταιοι. Αιρετικόν άνθρωπον µετά µίαν και
δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο ποιούτος και αµαρτάνει ων
αυτοκατάκριτος. Όταν πέµψω Αρτεµάν προς σε ή Τυχικόν, σπούδασον ελθείν προς µε εις
Νικόπολιν εκεί γαρ κέκρικα παραχειµάσαι. Ζηνάν τον νοµικόν και Απολλώ σπουδαίως
πρόπεµψον, ίνα µηδέν αυτοίς λείπη. Μανθανέτωσαν δε και οι ηµέτεροι καλών έργων
προίστασθαι εις τας αναγκαίας χρείας, ίνα µη ώσιν άκαρποι. Ασπάζονταί σε οι µετ’ εµού
πάντες. Άσπασαι τους φιλούντας ηµάς εν πίστει. Η χάρις µετά πάντων υµών αµήν.
Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής
Παιδί µου Τίτε, είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά, και αυτά θέλω να διαβεβαιώνεις, ώστε να
φροντίζουν εκείνοι που πίστεψαν στο Θεό να είναι πρωτοπόροι καλών έργων. Αυτά είναι
τα καλά και ωφέλιµα για τους ανθρώπους, αλλ’ απόφευγε ανόητες συζητήσεις,
γενεαλογίες, έριδες και φιλονικίες για το νόµο, διότι είναι ανωφελείς και µάταιες.
Αιρετικό άνθρωπο µετά από πρώτη και δεύτερη νουθεσία, άφηνέ τον. Να γνωρίζεις ότι
ένας τέτοιος έχει διαστραφεί, αµαρτάνει και έτσι καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν
θα στείλω τον Αρτεµά σ’ εσένα ή τον Τυχικό, φρόντισε να έλθεις σ’ εµένα στη Νικόπολη,
διότι εκεί αποφάσισα να περάσω το χειµώνα. Τον Ζηνά το νοµικό και τον Απολλώ
κατευόδωσέ τους µε ενδιαφέρον, για να µην τους λείψει τίποτε. Ας µαθαίνουν και οι
δικοί µας να είναι πρωτοπόροι καλών έργων σε επείγουσες ανάγκες, για να µην είναι
άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι µαζί µου. Χαιρέτισε εκείνους που µας αγαπούν εν
πίστει. Η χάρις να είναι µαζί µε όλους σας. Αµήν.

