Ελεφθερη Ευαγγελική εκκλησία Πτολεμαΐδας, Ιασωνίδη 4 τ. κ. 50200
τθν ανάγκθ να κάνουμε γνωςτό ςε κάκε καλοπροαίρετο ςυμπατριϊτθ μασ το ποιοί
είμαςτε και δεν είμαςτε. Γνωρίηουμε ότι αποτελοφμε ζνα μικρό τμιμα τθσ μιασ ενιαίασ
κάκετθσ αποςτολικισ εκκλθςίασ ανά τον κόςμο του Ιθςοφ Χριςτοφ. Ποφ κεςπίςτθκε εκείνθ
τθν θμζρα τθσ Πεντθκοςτισ από το Άγιο Πνεφμα ςτθν αιϊνια πόλθ τθν Ιερουςαλιμ.
Είμαςτε ςϊμα και νφμφθ του Κυρίου με κεφαλι το ίδιο αναςτθμζνο και δοξαςμζνο ςτα
δεξιά τθσ μεγαλοςφνθσ του Πατζρα Θεοφ. Κατζςτθ με το ζργο και τθ κυςία του. Σον κάνατο
και τθν ανάςταςι του Μεςίτθσ αιϊνιασ καινοφργιασ Διακικθσ. Καλϊντασ όλουσ τουσ
αμαρτωλοφσ ςε μετάνοια και ςωτθρία δια μζςου αυτοφ. ε μια εποχι ιδιαίτερα κορεςμζνθ
διακίνθςθσ ιδεϊν κζςεων απόψεων. Θρθςκευτικϊν «πιςτεφω». Από θλεκτρονικϊν εντφπων
και άλλων μζςων. ε μια ςκοποφμενθ παραπλθροφόρθςθ και ςυςκότιςθ προκαλϊντασ
ςφγχυςθ ςτθν ταυτότθτα μασ ωσ εκκλθςία. Είτε από άγνοια γίνεται αυτό είτε από ζκδθλθ
προςπάκεια ςπίλωςθσ και δόλου τθσ ομολογίασ μασ. Χωρίσ ζρευνα και διάκεςθ
κατανόθςθσ και αποδοχισ των πιςτεφων μασ που απορρζουν μόνο από τον κεόπνευςτο
λόγο του Θεοφ τθν Αγία Γραφι. Ζχουμε τθν τιμι να δθλϊςουμε ότι δεν είμαςτε αιρετικοί
αλλά εξαιρετικοί εξαρτϊμενοι από τθν κεφαλι μασ τον Ιθςοφ Χριςτό. Μαρτυρϊντασ και
εξαγγζλοντασ τισ αρετζσ του. Μζςα από το Ευαγγζλιο τθσ κατά χάριν ωτθρίασ (Εφ. 2/8)
αλλά και ουράνιασ Βαςιλείασ του. Προςθλωμζνοι ςτισ αλικειεσ και αρετζσ τθσ Βίβλου ωσ
κεόπνευςτθσ και αυκεντικισ Αποκάλυψθσ του Αγίου Πνεφματοσ. αν αναπόςπαςτο τμιμα
τθσ ενιαίασ και μίασ εκκλθςίασ του Χριςτοφ αςκοφμε τα λατρευτικά μασ κακικοντα ςε ζνα
κλίμα απλότθτασ ταπείνωςθσ αγιαςμοφ. Μζνουμε ωσ μια ψυχι ςτον ιερό χϊρο τθσ
ςυνάκροιςθσ ερευνϊντασ τισ γραφζσ. τθν διδαχι των αποςτόλων ςτθν κοινωνία μεταξφ
μασ και μετά του Κυρίου. τθν κοπι του άρτου και τισ προςευχζσ (Πράξ. 2/42).
τα πλαίςια του υντάγματοσ τθσ πατρίδασ μασ και ςυντεταγμζνθσ κοινωνίασ και
πολιτείασ. Θεςμϊν και αρχϊν και ςτα πλαίςια των άρκρων 4 παρ.1 και 5 παράγραφοσ 2.
Είμαςτε ίςοι εμπρόσ ςτον Νόμο, ζχοντασ απόλυτθ προςταςία ηωισ τιμισ και ελευκερίασ
χωρίσ διάκριςθ. Θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ είναι απαραβίαςτθ ωσ και τα
ατομικά και πολιτικά δικαιϊματα. αν ζλλθνεσ Ευαγγελικοί αγαπάμε τθν πατρίδα μασ και
τουσ ςυμπατριϊτεσ μασ προςευχόμενοι για όλουσ και ςε όςουσ βρίςκονται ςε αξιϊματα.
Είναι κζλθμα του Θεοφ για να ηοφμε βίο ατάραχο και θςυχία με κάκε ευςζβεια και
ςεμνότθτα (Ά Σιμ.2 κ 1-2). Ωσ Ευαγγελικοί αγαπάμε κάκε άνκρωπο κεωρϊντασ τον ότι ζχει
τισ ίδιεσ ανάγκεσ με μασ ςτθν Πνευματικι αναγκαιότθτα και προτεραιότθτα. τθν γνϊςθ και
επίγνωςθ του προςϊπου και ζργου του Ιθςοφ Χριςτοφ διά τθσ πίςτεωσ. Και ειςδοχι ςτθν
ςωτθρία και ουράνια Βαςιλεία που υπόςχεται ςε όςουσ τον δεχκοφν και ακολουκοφν. Δεν
ζχουμε καμιά ςχζςθ οφτε είμαςτε χιλιαςτζσ και Μαςόνοι. Σονίηοντασ ότι οι μάρτυρεσ του
Ιεχωβά (χιλιαςτζσ ι ςπουδαςτζσ των γραφϊν κεωροφμε τθ διδαςκαλία τουσ αντιβιβλικι
και ςυνεπϊσ εςφαλμζνθ. Λόγου χάρθ αρνοφνται τθν τριαδικότθτα του Θεοφ. Κακϊσ και τθν
κεότθτα του Χριςτοφ. Που εμείσ δεχόμαςτε ςαν βαςικι αρχι τθσ πίςτθσ μασ. Καμιά ςχζςθ
λοιπόν και ςφνδεςθ μαηί τουσ. Σο ίδιο ιςχφει αναφορικά και με τουσ Μαςόνουσ ι τζκτονεσ.
Σουσ αγνοοφμε τελείωσ. Οι ίδιοι όπωσ υποςτθρίηουν δεν αποτελοφν χριςτιανικό δόγμα.
Είναι κεοςοφιςτζσ και οι τοζσ τουσ απζχουν από το να αποτελοφν Εκκλθςία. Αποτελοφν
μια κλειςτι οργάνωςθ κοινωνικισ και επαγγελματικισ αλλθλεγγφθσ. Προςπάκεια από
άτομα ι ομάδεσ να ταυτιςκοφμε με τουσ παραπάνω προδίδει άγνοια για τθν υπάρχουςα
πραγματικότθτα ι κακόβουλθ ςκοπιμότθτα διαβολισ. Δθλϊνουμε ότι εμείσ δεν

ντρεπόμαςτε να κρφβουμε το πιςτεφω μασ και τθν πνευματικι μασ ταυτότθτα.
τθρίηουμε τθν πίςτθ μασ ωσ ευαγγελικοί και ζχοντασ Λυδία λίκο αποκλειςτικά και
μόνο το ευαγγζλιο κακϊσ και ολόκλθρθ τθν Αγία Γραφι. Σοφτο ςθμαίνει ότι δεν δεχόμαςτε
χωρίσ ζλεγχο κάκε διδαςκαλία απ’ όπου και αν προζρχεται. αν τουσ αρχαίουσ Βεροιείσ
χριςτιανοφσ που ερευνοφςαν ςχολαςτικά τα λεγόμενα του απ. Παφλου αν ιταν ςφμφωνα
με τισ γραφζσ (Πράξ. Ιη 11). Αν όχι τθν απορρίπτουμε ςαν πλάνθ αςυμβίβαςτθ με τον Άγιο
λόγο του Θεοφ. Πλάνθ και αίρεςθ για μασ είναι ότι αντιβαίνει και αντιφάςκει ςτθν Βίβλο.
Σοφτθ είναι θ πνευματικι μασ κζςθ. Ζτςι θ Ευαγγελικι πίςτθ δεν ειςάγει «καινά δαιμόνια»
αλλά ανατρζχει ςτθν μόνθ μοναδικι και ανόκευτθ Αποςτολικι εποχι τθν Βιβλικι και
κεόπνευςτθ τοφτθ βάςθ. Με τθν πεποίκθςθ ότι είναι θ ΕΚΚΛΘΙΑ όπωσ τθν κεςμοκζτθςε ο
Θεόσ Ιδρυτισ τθσ ο Ιθςοφσ Χριςτόσ. Αναγνωριηόμενθ από όλουσ τουσ χριςτιανοφσ. Όλα
ανεξαίρετα τα ςτοιχεία περιζχονται ςτθν Αγ. Γραφι και είναι εξαγόμενα τθσ ορκισ και
αγίασ ερμθνείασ τθσ. Παράλλθλα φρονοφμε ότι οι δφο άλλοι δογματικοί κλάδοι του
Χριςτιανιςμοφ Ορκόδοξοι και Κακολικοί εκκλθςία, μζςα ςτθν διαδρομι του χρόνου
δζχτθκαν πολλζσ προςκικεσ και επιρροζσ εξωβιβλικϊν κζςεων και ερμθνειϊν. Με
ςυνζπεια να αλλοιωκεί το πρόςωπο και το ζργο του Χριςτοφ και θ ςπουδαιότθτα και θ
απλότθτα τθσ κατά χάριν ςωτθρίασ δια μζςου αυτοφ. Ιςτορικά και Βιβλικά τεκμθριωμζνα. Θ
οικονομία του Νόμου παριλκε δίνοντασ τθν κζςθ τθσ ςτθν οικονομία τθσ χάρθσ (Γαλ. 311)(Εφες. 1/8 και ηκϋ1-6). Κάνουμε γνωςτό ότι θ κζςθ μασ ζναντι Ορκόδοξων και Κακολικϊν
δεν αποτελεί κατά κανζνα τρόπο ςτάςθ εχκρότθτασ αλλά διαμαρτυρίασ. Σο μινυμα που
εκπζμπουμε είναι προςαρμόςτε τθν διδαςκαλία και λατρεία ςτα πρότυπα τθσ πρϊτθσ
αποςτολικισ εκκλθςίασ και τότε κα αρκοφν οι υπερβάςεισ οι δοξαςίεσ και οι
προςκαφαιρζςεισ ςτθν από κοινοφ λατρεία-δοξολογία και Ευχαριςτία. Θ επιςτολι του Απ.
Παφλου προσ τουσ ςυμπατριϊτεσ του ορκόδοξουσ Εβραίουσ είναι καταλυτικι, και όχι μόνο.
Ο ςυμπατριϊτθσ μασ Παπαρθγόπουλοσ ςτθν ςφγχρονθ Νζα ελλθνικι ιςτορία κίγει κακϊσ
κείμενα.
Σα ευαγγζλια κακϊσ και όλθ θ καινι διακικθ παρουςιάηουν τον Ι. Χριςτό ωσ τον
μονογενι Γιο του Θεοφ που για τθν ςωτθρία του ανκρϊπινου γζνουσ ενςαρκϊκθκε και
κατοίκθςε ανάμεςά μασ (Ιωάν. αϋ14). Γίνθκε ο φίλοσ των αμαρτωλϊν (Λουκ. ιεϋ1-3). Ο
ςκοπόσ του ιταν, κακϊσ ιρκε ςτθν γθ ςυγγενεφοντασ με μασ να ηθτιςει και να ςϊςει το
απολωλόσ (Λουκάσ ικϋ10). Ζτςι δεχόμαςτε και πιςτεφουμε ότι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ αποτελεί το
Α και το Ω τθσ ςωτθρίασ μασ. Ο οποίοσ διαςαλπίηει. Ελάτε ςε μζνα όλοι που νιϊκετε
κουραςμζνοι και φορτωμζνοι και εγϊ κα ςασ αναπαφςω (Ματκ. ιαϋ28) όπωσ είναι ςαφζσ
ότι εκείνοσ που κάλκθ από καρδιάσ ςε μζνα δεν κα τον αποδιϊξω αλλά κα τον προδεχκϊ
(Ιωάν.σϋ37). Όμωσ ςε κάποιουσ που απζρριψαν ι κα απορρίψουν τθν άγια κλιςθ και
πρόςκλθςθ εκφράηει το παράπονο του. Δεν κζλετε να ζλκετε ςε Μζνα για να ζχετε Ηωι
(Ιωάν. εϋ40). Θαγάπθ του δε θ υπομονι και μακροκυμία είναι τόςθ για τον αμετανόθτο
αμαρτωλό που ςτζκεται ζξω τθσ πόρτασ τθσ καρδιάσ και χτυπάει. Τποςχόμενοσ πωσ αν
κάποιοσ ακοφςει τθ φωνι μου και ανοίξει τθν πόρτα, κα μπω μζςα και κα δειπνιςω μαηί
του και αυτόσ μαηί μου (Αποκ. γϋ20). Αυτζσ είναι λίγεσ από τισ αλικειεσ που μασ ςυνδζουν
με το αιϊνιο και Άγιο πρόςωπο του Κυρίου. Ενωμζνοι πάντα μζςω τθσ πίςτθσ τόςο
προςωπικι όςο και οργανικι όπωσ οι κλθματόβεργεσ με το κλίμα. ε μια πνευματικι
ταπεινι πορεία αγιαςμοφ μαηί του για να φζρουμε καρπό δικαιοςφνθσ αλικειασ και
Ειρινθσ για τθν δόξα του. Για τισ πρεςβείεσ των Αγίων. αν Ευαγγελικοί χριςτιανοί
απορρίπτουμε τθν κατθγορία ότι δεν παραδεχόμαςτε Αγίουσ. Αυτι θ αβαςάνιςτθ και

καταςκευαςμζνθ ςυκοφαντία φοβοφμαςτε ότι ςτοχεφει να πλιξει από τθν μια, και από τθν
άλλθ να κρζψει και υποδαυλίςει τον φανατιςμό απλϊν πιςτϊν. Δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα
αντιπαράκεςθσ, καχυποψίασ, φανατιςμοφ. Θ Ευαγγελικι Εκκλθςία αναγνωρίηει χορεία
αγίων και νζφοσ μαρτφρων (Εβρ. Ιβϋ1) που όλοι ανεξαίρετα οφείλουν τθν ςωτθρία τουσ και
τον αγιαςμό τουσ ςτο εξιλαςτιριο αίμα του Χριςτοφ (Απόκ. εϋ9 και ηϋ14). Μακαρίηουμε
όλουσ αυτοφσ μιμοφμεκα τθν πίςτθ τουσ (Εβρ. ιγϋ7) όμωσ δεν τουσ προςκυνοφμε οφτε
καταφεφγουμε ςε αυτοφσ για βοικεια, μεςιτεία, ι ςωτθρία. Ζτςι διαπράττουμε μζγα
ατόπθμα με ολζκριεσ αιϊνιεσ ςυνζπειεσ. Θ παράβαςθ και παρακοι του λόγου του Θεοφ
επιςφρει κάνατο (Θςαΐασ 42κ ΜΝ-8)(Ιερ. 17/5). Ο Κορνιλιοσ όταν ο Πζτροσ μακθτισ και
απόςτολοσ προςερχόμενοσ ςτο ςπίτι του ζπεςε ςτα πόδια του και προςκφνθςε. Σότε ο
Πζτροσ τον ςικωςε πάνω. Λζγοντασ του ςικω επάνω και εγϊ ο ίδιοσ άνκρωποσ είμαι. το
19ο κεφ. τθσ αποκάλυψθσ όταν ο Ιωάννθσ μακθτισ και απόςτολοσ ζπεςε και προςκφνθςε
τον Άγγελο του Θεοφ του λζει πρόςεχε μθν το κάνεισ αυτό. Εγϊ είμαι ςφνδουλόσ ςου και
των αδελφϊν ςου που ζχουν τθν μαρτυρία του Ιθςοφ τον Θεό προςκφνθςε. Πωσ και γιατί
να καταφφγω ςε ςυνδοφλουσ μου όταν ο Κδιοσ ο Κφριοσ με προςκαλεί και με δζχεται χωρίσ
άλλουσ μεςάηοντεσ, αφοφ μου αποκαλφπτει με ςαφινεια ο λόγοσ του Θεοφ ότι ζνασ είναι ο
Μεςίτθσ μεταξφ Θεοφ και ανκρϊπων, άνκρωποσ Ιθς. Χριςτόσ (ΑϋΣιμ. Βϋ5)(Πραξ. Δ 12).
Πουκενά θ Βίβλοσ δεν αναφζρει ότι ζςτω και ζνασ «Άγιοσ του Θεοφ»(Κολ. Γ 12) είπε ποτζ
ςτουσ ανκρϊπουσ ελάτε ςε Μζνα. Αντίκετα ο Παφλοσ λόγου χάρθ βεβαίωνε τουσ
Κορινκίουσ πιςτοφσ ότι εμείσ δεν κθρφττουμε τουσ εαυτοφσ μασ αλλά τον Ιθςοφ Χριςτό τον
Κφριο ο ίδιοσ διερωτάτε. «Μιπωσ ο Παφλοσ ςταυρϊκθκε για εςάσ;» (Α Κορ. αϋ13). Θ
ιδιότθτα του Αγίου δεν αποτελεί τίτλο που απονζμεται κατ’ επιλογι ςε οριςμζνθ κατθγορία
πιςτϊν. Αντίκετα «Άγιοσ» ςθμαίνει κακαρόσ που μετανοεί ειλικρινά και με πίςτθ
προςζρχεται ςτον Χριςτό και κακαρίηεται με το αίμα του που ζχυςε ςτο ςταυρό του
Γολγοκά προςτικζμενοσ ςτθν εκκλθςία του. Σο ςϊμα του με κεφαλι τον ίδιο. Σθν νφμφθ
του (Εβρ. γ-1)(Εφες. α-1)(Κολας. α/2). Μάλιςτα χωρίσ τον αγιαςμό κανείσ δεν κα δει το
Κφριο (Εβρ. ιβ 14). Όλοι αυτοί οι άνκρωποι αγιαςμζνοι και κακαριςμζνοι με το εξιλαςτικό
αίμα του Χριςτοφ ςαν δθμιουργιματα του Θεοφ δεν μποροφν να ακοφν τισ επικλιςεισ των
ανκρϊπων. Για τον απλοφςτατο λόγο, δεν διακζτουν τισ τρομερζσ ιδιότθτεσ τθσ απανταχοφ
παρουςίασ που μόνον ο Χριςτόσ ςαν Θεόσ διακζτει. Όπωσ ο Πατζρασ και το Άγιο Πνεφμα.
Ουδζποτε ο τριαδικόσ και τριςυπόςτατοσ Θεόσ εκχϊρθςε τθν παντογνωςία του τθν
απολυτότθτά του τθν Απανταχοφ παρουςία του ςε ανκρϊπουσ. Ο ίδιοσ διαχζεται ςτθν
αιωνιότθτα και τθν Δθμιουργία του. Ο ΩΝ ο ΘΝ και ο ερχόμενοσ. Δεν είναι αυτόσ ο
επουράνιοσ πατζρασ μασ προσ τον οποίο ο Κφριόσ μασ ζμακε να απευκφνουμε το άφεσ
θμιν τα οφειλιματα θμϊν (Ματκ. σϋ12). Ποφ; μζςα ςτθν Αγία Γραφι μασ διδάςκεται ότι ο
Θεόσ είναι τόςο απόμακροσ απρόςιτοσ ϊςτε να χρειάηεται μεςιτεία ανκρϊπινθσ επινόθςθσ
για να τον πλθςιάςει ο αμαρτωλόσ. Αντίκετα ακόμα από τθν Π.Δ. μασ βεβαιϊνει ότι «Θεόσ
κοντινόσ είμαι εγϊ λζγει Κφριοσ και όχι Θεόσ μακρινόσ (Ιερ. Κγ 23). Διακθρφςςοντασ με
κρυςτάλλινθ διαφγεια ότι δεν υπάρχει μζςω κανενόσ άλλου θ ωτθρία γιατί οφτε όνομα
άλλο ζχει δοκεί κάτω από τον ουρανό ςτουσ ανκρϊπουσ μζςω του οποίου πρζπει να
ςωκοφμε». Να λοιπόν γιατί ςαν Ευαγγελικοί Χριςτιανοί δεν τιμοφμε τουσ αγίουσ δεν
αποδίδουμε ςε αυτοφσ προςκφνθςθ που ανικει αποκλειςτικά ςτον τριαδικό Θεό (Εξοδ.κϋ5)
οφτε καταφεφγουμε ςτθν μεςιτεία τουσ. Γιατί άλλωςτε όταν με κάρροσ προςερχόμεκα ςτον
κρόνο τθσ χάριτοσ για να λάβουμε ζλεοσ και να βροφμε χάρθ (Εβρ. δϋ16). – Όςον αφορά τα
λείψανα και εικόνεσ: Παρεξθγθμζνθ και εδϊ θ αντίλθψθ που ζχουν πολλοί ότι οι

Ευαγγελικοί Χριςτιανοί περιφρονοφν και χλευάηουν τα λείψανα των θρϊων και μαρτφρων
τθσ πίςτθσ και τισ εικόνεσ τουσ. Θ κζςθ μασ επί των παραπάνω ζχει ωσ εξισ. Είμαςτε
επιφυλακτικοί ςτο να μθν τρζφουμε εμπιςτοςφνθ αφενόσ ςτθν γνθςιότθτα και
εμπορευματοποίθςθ τζτοιων λειψάνων, και αφετζρου φοβοφμενοι και ςεβόμενοι τον λόγο
του Θεοφ να μθν γίνουμε επίορκοι και παραβάτεσ ςτθν εντολι του (Ζξοδοσ 20κ/4-6)
(Θςαϊασ 42κ ΜΝ/8). Επί του προκειμζνου παραπζμπουμε κάκε καλοπροαίρετο ςτθν ιςτορία
του Ελλθνικοφ Ζκνουσ του Κ. Παπαρθγόπουλου Ζκδοςθ 6θ Ακιναι 1932 Σόμοσ Γϋ μζροσ 2ο
ςελ.23). εβόμενοι τα ςεβάςματα των άλλων προςζχοντασ ςτον λόγο του Θεοφ που λζγει
«ο βδελυτόμενοσ τα είδωλα ιεροςυλείσ;» (Ρωμ.Βϋ22). Εξάλλου ο διδάςκαλοσ του γζνουσ
Αδαμάντιοσ Κοραισ μασ πλθροφορεί ότι τινζσ κεοκάπθλοι άρχιςαν να μετακινοφν τα ιερά
λείψανα από τισ κικεσ τουσ προβάλλοντάσ τα για προςκφνθςθ. Αυτοφσ εμιμικθκαν άλλοι
πραγματευόμενοι (εμπορευόμενοι) τα αλθκινά ζπειτα φτιάχνοντασ ψευδι και
περιφζροντασ αυτά από τόπο ςε τόπο ςκανδαλίηοντασ τουσ πιςτοφσ. Σων λειψανεμπόρων
αυτϊν θ αιςχροκζρδεια ζφκαςε ςε τζτοιο βακμό αναίδειασ ϊςτε προσ τα τζλθ τθσ 4θσ
εκατονταετθρίδασ ο Αυτοκράτορασ Θεοδόςιοσ να τθν εμποδίςει με τον εξισ νόμο.
«Ενταφιαςμζνο ςϊμα κανείσ μθ τολμιςει να μεταφζρει εισ άλλον τόπο. Κανείσ μθν
καταμελίηει (να μθν κόβει ςε κομμάτια), τα ςϊματα των μαρτφρων κανείσ μθν τα
εμπορεφεται ι πραγματεφεται». Θ προςκφνθςθ κατά τθν Βίβλο ανικει μόνο ςτον τριαδικό
Θεό (ζξοδ κ 4-6)(Ματκ. δ/10). Αυτό το γνϊριηαν καλά οι άγιοι άνκρωποι του Θεοφ γι’ αυτό
ποτζ τουσ δεν δζχτθκαν προςκφνθςθ. Ο Πζτροσ, ο Παφλοσ και ο Βαρνάβασ μάλιςτα ςε
ζνδειξθ διαμαρτυρίασ ζςχιςαν τα ενδφματά τουσ (Πραξ. ιϋ26 και ιδϋ15). Ακόμθ και ο
Ιωάννθσ ο μακθτισ ςτθν αποκάλυψθ μπροςτά ςτον άγγελο του Θεοφ. Όταν λοιπόν
κορυφαίοι Απόςτολοι αρνικθκαν εν ηωι οποιαδιποτε μορφι προςκφνθςθσ. Πϊσ να
προςκυνιςεισ το νεκρό τουσ ςϊμα ι τθν άψυχθ εικόνα τουσ; αν Ευαγγελικοί Χριςτιανοί
επί πολλϊν μποροφμε να επιχειρθματολογιςουμε πάντα βαςιηόμενοι ςτον λόγο του Θεοφ.
Αδιάψευςτο και αλθκινό. Αλλά βαςιηόμενοι ςε αυτόν παραπζμπουμε ςτο 3ο κεφ. του κατά
Ιωάννθ Ευαγγζλιο που μιλά για τθν Νζα γζννθςθ του μετανοθμζνου αμαρτωλοφ από τον
Θεό. Σο καφμα τθσ αναγζννθςθσ που γίνεται ςτθν καρδιά του ανκρϊπου διά τθσ πίςτεωσ
ςτον Ιθςοφ Χριςτό και το ζργο τθσ κυςιαςτικισ του και λυτρωτικισ προςφοράσ επί του
ταυροφ του Γολγοκά (Ιωάν. 3κ εδ. 3 και 5) και (Εφες. 2κ/8-9) όχι από ζργα ανκρϊπινα
αλλά διά τθσ πίςτεωσ. Θ πίςτθ προθγείται των ζργων, προχπάρχει και ςυνεργεί ςτα καλά
ζργα που ςκοπό ζχουν να δοξάηεται ο Κφριοσ όχι να γίνουν καφχθςθ και όχθμα. Αφετθρία
ςωτθρίασ.(Γαλάτεσ 2 κ 16)(Ρωμ. 3 κ 20). Αυτι είναι θ ςειρά τθσ καινισ διακικθσ κάκε
αντίκετθ διδαςκαλία οδθγεί ςε ςφγχυςθ και πνευματικά αδιζξοδα και άγονεσ διδαςκαλίεσ.
Ακαρποφόρθτεσ προςπάκειεσ με ανκρϊπινα κριτιρια και ελατιρια καταντοφν άςκοπθ και
άκυρθ τθν ανάγκθ κατανόθςθσ τθσ αλικειασ του λόγου του Θεοφ. Περί αυτοφ ο απόςτολοσ
Ιάκωβοσ ςτθν επιςτολι του τοποκετείται ακριβϊσ (κεφ. Βϋ22) (Ρωμ. 4κ 6-11). Σο
κεφαλαιϊδεσ ηιτθμα τθσ ςωτθρίασ διά τθσ πίςτεωσ θ αγάπθ του Θεοφ το ζκανε προςιτό και
απλό ςτον άνκρωπο που μόνοσ του ιταν αδφνατο να επιτφχει. Θ Βίβλοσ μασ διδάςκει ότι το
πολφτιμο και ακριβζςτερο όλων αγακό τθσ άφεςθσ των αμαρτιϊν το προςφζρει δωρεάν ο
Θεόσ ςε όλουσ εφόςον ειλικρινά και ουςιαςτικά επιςτρζφει μετανιωμζνοσ ςτο ςπίτι και τθν
αγκαλιά του Πατζρα ςαν τον άςωτο γιο. τθν ςϊηουςα χάρθ και πίςτθ, ςτο μοναδικό και
αιϊνιο πρόςωπο που δεν είναι οφτε υπάρχει άλλο παρά μόνο ζνα όνομα Ιθςοφσ Χριςτόσ
(Πραξ. Δϋ12). Ο μοναδικόσ δρόμοσ, θ αλικεια, και θ αιϊνια ηωι που οδθγεί ςτον Πατζρα

Θεό. Και τθν ςυμφιλίωςθ............................. Αγιαςμό μαηί του. Δεχόμενοσ το ίδιο και τθν
κυςία του ςτον ςταυρό του Γολγοκά (Ιωαν. Ιδϋ6) ΑΜΘΝ.

