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• Ὁ σκοπός τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας στόν
κόσμο εἶναι ἡ ἕνωση «ὑπό τάς πτέρυγάς της (…) ὅλων
τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν ἀνθρώπων (…) καί γενικῶς
ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν της» (Ἐπιστασία, 2005: 211212). Ἀντίθετα οἱ αἱρέσεις ἀποτέλεσαν ἤδη ἀπό τήν
ἀρχή τοῦ ἱστορικοῦ της βίου τό μεγαλύτερο κίνδυνο
γιά τή διάσπαση τῆς κοινωνίας της, γιά τή νόθευση
τῆς διδασκαλίας της καί γιά τήν ἀπώλεια τῆς
σωτηρίας τῶν μελῶν της μέ τήν ἀποκοπή τους ἀπό τό
ἱερό Σῶμα της. Ἐπειδή οἱ αἱρέσεις ἀποσκοποῦν
διαχρονικά στήν κατάλυση τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἑνότητας καί τήν παραπλάνηση τῶν πιστῶν, ὁ κάθε
χριστιανός τότε μόνο «δύναται νά ἔχη θετικάς καί
βεβαίας ἐλπίδας ‘ζωῆς αἰωνίου τυχεῖν’, ἐάν πάσῃ
δυνάμει ἐργάζεται διά τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως
μισῶν πᾶν σχίσμα καί αἵρεσιν» (Ἐπιστασία, 2005:
437-438). Γι’ αὐτό καί ὁ ὅσιος Γέροντας π. Γερβάσιος
ἔθεσε εὐθύς ἐξαρχῆς ὡς μία ἀπό τίς κύριες φροντίδες
τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου τήν ἀντιμετώπιση τῶν
πάσης φύσεως αἱρέσεων καί σχισμάτων. Οἱ αἱρετικοί,
κατά τόν ἱερό Πατέρα, εἶναι «ἐχθροί» τοῦ Χριστοῦ
(Πρβλ. Μελέται, 1962 : 177) καί λυμαίνονται ὡς
προβατόσχημοι λύκοι τήν Ἐκκλησία Του
διαστρέφοντας τήν πίστη της, ὅπως οἱ Μανιχαῖοι, οἱ
Ἀρειανοί, οἱ Νεστοριανοί καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἤ
Παπικοί, πού νόθευσαν τό Ἱερό Σύμβολο (Ἐπιστασία,
2005: 390) καί προέβαλλαν κακοδόξως τό πρωτεῖο
καί τό ἀλάθητο (Κωστόπουλος, 1992 : 63). Αἱρετικοί
ὑπῆρξαν ἐπίσης οἱ ἁγιομάχοι καί «ἀντιδικομαριανοί»

Εὐνομιανοί στήν Ἀνατολή, καθώς καί ὁ πρεσβύτερος
Βιγιλάντιος καί οἱ Διαμαρτυρόμενοι ἤ Προτεστάντες
στή Δύση, πού καταπολεμοῦν ἀκόμη καί σήμερα μέ
σφοδρότητα τό ἱερό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
(Ἐπιστασία, 2005: 247-249), ἀλλά καί τά μέλη τῶν
αἱρετικῶν ὁμάδων πού ἐξακολουθοῦν νά ταλαιπω
ροῦν τήν ἁγία Ἐκκλησία, ὅπως οἱ παπικοί Οὐνίτες, οἱ
Χιλιαστές ἤ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ Μασόνοι καί
οἱ Ροταριανοί (Λιαπίκου, 1971 : 28).
Παρόλο, ὅμως, πού ὁ ὅσιος Πατέρας στρέφεται
συχνά ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, ἐν τούτοις δέν
ἐπιχειρεῖ πουθενά στό ἔργο του λεπτομερή ἀναφορά
στίς ἀντιλήψεις τους ἤ συστηματική ἀναίρεση τῶν
κακοδοξιῶν τους, ἀλλά οὔτε καί χρησιμοποιεῖ
σκληρές ἐκφράσεις ἀποδοκιμασίας ἐναντίον τους.
Ἀντίθετα μέ λεπτή ποιμαντική διάκριση καί σύμφωνα
μέ τό παράδειγμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας,
προσπαθεῖ νά τούς ἐπανεντάξει στήν ἱερά Ποίμνη
τοῦ Χριστοῦ καί παράλληλα νά ἐνισχύσει καί νά
προστατέψει τούς πιστούς, προτρέποντάς τους νά
ἐντρυφήσουν βαθύτερα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
ὡς τό μοναδικό μέσον πνευματικῆς τους θωράκισης
ἀπέναντι στήν αἱρετική κακοδοξία, ὑπογραμμίζοντας
μέ τό «στῶμεν καλῶς» τῆς θείας Εὐχαριστίας, τή
διατήρησή τους «μακράν αἱρέσεων, σχισμάτων καί
αὐθαιρέτων γνωμῶν» (Ἐπιστασία, 2005: 395).
• Ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος ἀντιμετώπισης τῶν
αἱρετικῶν καί προφύλαξης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
πληρώματος ἀπό τίς πάσης φύσεως κακοδοξίες
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εἶναι, κατά τό μακαριστό Γέροντα, ἡ βαθύτερη
καί πληρέστερη γνώση ἐκ μέρους τῶν πιστῶν τοῦ
περιεχομένου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως καί
ἡ σταθερότητα καί ἐμμονή σ’ αὐτήν μέ βάση τήν
Πατερική Παράδοση. Διά τῆς ὀρθῆς πίστεως,
τονίζει ὁ ὅσιος Πατέρας, ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται
καί τελειοποιεῖται πνευματικά, καθώς, ὅπως
σημειώνει, δέν ἀρκεῖ νά εἶναι κάποιος μόνον ἠθικός
καί «καλός χριστιανός», ἀφοῦ τέτοιοι ὑπῆρξαν καί
αἱρετικοί ὅπως ὁ Ἄρειος, ἀλλά ἀπαιτεῖται νά
«πιστεύη ὀρθῶς καί καλῶς, ὡς οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας ἐν Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις, ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι, ἀπεφάνθησαν, καί νά ὁμολογῇ δημοσίᾳ
τήν εἰς Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον πίστιν του»
(Ἐπιστασία, 2005: 392). Γιά νά τό ἐπιτύχει ὅμως αὐτό,
εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀποκτήσει βαθιά πίστη, «τήν
ὁποίαν ἐσφυρηλάτησεν ἡ ἔρευνα καί ἡ μελέτη καί ἡ
ὁποία ὡς τοιαύτη ἀποτελεῖ διά τόν άνθρωπον
θεμέλιον ἀδιάσειστον, πέτραν ἀρραγή, περιουσίαν
μόνιμον» (Μελέται, 1962 : 8), γεγονός πού θά τοῦ
ἐπιτρέπει ὄχι μόνο νά κατέχει πλήρως τό περιεχόμενό
της καί νά προστατεύεται ἀπό τίς αἱρετικές πλάνες,
ἀλλά καί νά «εἶναι ἕτοιμος εἰς ἀπολογίαν παντί τῷ
αἰτοῦντι λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (Μελέται,
1962 : 9), προκειμένου νά τή διδάξει καί νά τήν
μεταλαμπαδεύσει ὡς πίστη στόν «Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ, καί Θεόν
ἀληθινόν» (Μελέται, 1962 : 32) ἀκόμη καί πρός τούς
αἱρετικούς.
• Γιά νά ἐπιτύχει ὅμως ὁ ἄνθρωπος τή
βαθύτερη καί ὀρθότερη γνώση τῆς Ὀρθόδοξης
Πίστης καί νά προφυλαχθεῖ ἀπό τίς αἱρετικές
κακόδοξες ἀντιλήψεις, εἶναι ἀνάγκη, κατά τόν
ὅσιο Πατέρα, νά μελετᾶ διά βίου τήν Ἁγία Γραφή
καί τήν Ἱερά Ἐκκλησιαστική καί Πατερική
Παράδοση, κάτι πού ἐφάρμοζε συστηματικά στό
κατηχητικό του ἔργο. Τά μαθήματά του στό
Κατηχητικό περιελάμβαναν περικοπές καί γεγονότα
ἀπό βιβλία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,
καθώς καί ἀποσπάσματα ἀπό ἔργα τῶν Πατέρων, τόν
«Εὐεργετινό» καί τούς Βίους τῶν Ἁγίων (Μητρ.
Ἱερόθεος, 2005 : 83). Ἡ σειρά μάλιστα μέ τήν ὁποία
δίδασκε τά κατηχητικά του μαθήματα ἦταν πρῶτα ἡ
Καινή Διαθήκη, κατόπιν ἡ Παλαιά, οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας καί τέλος οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀπό τό
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«Πηδάλιον», ἐνῶ συνέγραψε καί ἐξαιρετικά επ’
αὐτῶν ἑρμηνευτικά έργα (Λόης, 1998 : 118-128).
Ἐκτός ἀπό τή μελέτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Παραδόσεως, ὁ πιστός λαός «διαφωτίζεται,
καθαρίζεται καί ἁγιάζεται» (Μελέται, 1962 : 104)
ἐπίσης μέ τήν ἐντατική ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
μέσω τοῦ κηρύγματος. Τό θεῖο κήρυγμα εἶναι ἄρρηκτα
συνδεδεμένο, κατά τόν π. Γερβάσιο, μέ τήν
ἐκκλησιαστική λατρεία καί συνιστᾶ τήν ψυχή καί τό
πνεῦμα «πάσης ἱερᾶς ἀκολουθίας» (Ἐπιστασία,
2005: 306) ὡς ὁ οὐσιωδέστερος ἄξονας τῆς
λειτουργικῆς ζωῆς (Μητρ. Ἱερόθεος, 2005 : 76) τοῦ
πιστοῦ. Γι’ αὐτό καί «μόνον ὁ ἁρμονικός συνδυασμός
θ. κηρύγματος καί θ. μυστηρίων παρέχει εἰς ἡμᾶς τό
ὅλον ἔργον, τό μυστήριον τῆς θ. Ἐναθρωπήσεως τοῦ
Σωτῆρος ἡμῶν» (Ἐπιστασία, 2005: 308). Τό κήρυγμα
συνεπῶς ὡς μέσο διασάφησης, ἐπεξήγησης καί
ἑρμηνείας τῶν σημείων τῆς πίστεως καθίσταται γιά
τόν χριστιανό σέ κάθε ἐποχή ὁ διδάσκαλος στήν
πίστη καί ὁ ὁδοδείκτης τοῦ ὀρθοῦ τρόπου ζωῆς, μέ
ἀποτέλεσμα ἡ συστηματική ἀκρόασή του νά
ἀποβαίνει ὄχι μόνο ἀσπίδα προστασίας ἀπέναντι
στίς διάφορες αἱρετικές κακοδοξίες, ἀλλά καί μέσο
«ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας» γιά τόν πιστό (Μελέται,
1962 : 106), καθώς ἡ θεία διδασκαλία τόν διαφωτίζει
περισσότερο, διαλύει τίς πλάνες, καθαρίζει τό νοῦ
του καί θερμαίνει τήν καρδιά του (Μελέται, 1962 :
105).
• Τή στερέωση στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν
πιστότητα στήν Πατερική Παράδοση ὡς μέσα
ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων ἐνισχύει καί
τελειοποιεῖ ἐπίσης, κατά τόν ἱερό Πατέρα, ἡ
συνειδητή καί ἀδιάλειπτη συμμετοχή στά ἱερά
Μυστήρια καί κυρίως σέ αὐτά τῆς θείας
Εὐχαριστίας καί τῆς Μετανοίας ἤ Ἱερᾶς
Ἐξομολογήσεως, μέσω τῶν ὁποίων οἱ πιστοί
συνδέονται ἀδιάρρηκτα μέ τήν Ἐκκλησία καί
ἑνώνονται κατά χάριν μέ τό Σωτήρα Χριστό, γι’ αὐτό
καί συνήθιζε νά ὁλοκληρώνει τήν κάθε ὁμιλία του
μέ τό αἰώνιο σύνθημα «ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία»
(Ἐπιστασία, 2005: 481).
Ἡ Ἐκκλησία γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι «ὄντως ὁ
προχειρότερος λιμήν σωτηρίας, βοηθείας καί
παρηγορίας, ἀνακουφήσεως τῶν καταπεπονημένων
(…) εἶναι διά πάντα ἄνθρωπον, Γενικόν καί Κοινόν
Θεραπευτήριον, ἐντός τοῦ ὁποίου δέχεται ὁ Χριστός
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καί θεραπεύει πᾶν εἶδος πληγῆς καί κάθε ἀνάγκην.
Θεραπεύει καί ἐλεεῖ· βοηθεῖ καί ἀνακουφίζει.
Συγχωρεῖ καί προσδέχεται πάντα ἁμαρτωλόν
προσερχόμενον καί ἐπί πάντας ἐκχέει τό πλούσιόν
του ἔλεος» (Μελέται, 1962 : 81). Μέ τήν ἀπρόσκοπτη
συμμετοχή στό κατ’ ἐξοχήν μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας,
πού εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία, ἡ πίστη του ἀνθρώπου
χαλυβδώνεται καί ταυτόχρονα ἡ σχέση του
ὁριοθετεῖται καί ἡ θέση του διαχωρίζεται ἀπό τούς
κακόδοξους αἱρετικούς, ἀφοῦ σημαία καί ἰδιαίτερο
γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ, «τοῦ ὀρθοδόξου
ἀπό τοῦ αἱρετικοῦ, τοῦ ψευδαδέλφου» (Ἐπιστασία,
2005 : 390), ἀποτελεῖ τό ἱερό Σύμβολο τῆς Πίστεως,
πού ἀπαγγέλλεται πρίν ἀπό τήν Ἁγία Ἀναφορά καί
ἐμπεριέχεται σ’ αὐτό ὁλόκληρη ἡ ὀρθόδοξη θεολογία
(Ἐπιστασία, 2005 : 388-390), ἐνῶ μέ τή μετάληψη τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων ὁ πιστός ἑνώνεται ὀντολογικά
μέ τό Χριστό καί θεώνεται (Μελέται, 1962 : 83),
ζώντας ἐμπειρικά, ὡς κατά χάριν μέτοχος πλέον, τό
περιεχόμενο τῆς πίστεώς του. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος
γιά τόν ὁποῖο ὁ μακάριος Γέροντας εἶχε θέσει ὡς
πρώτιστο μέλημά του τήν καλλιέργεια τῆς
λειτουργικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν μέ τήν τέλεση τῆς
θείας Εὐχαριστίας τέσσερις φορές τήν Ἑβδομάδα,
κατά τίς ημέρες Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο καί
Κυριακή (Μητρ. Ἱερόθεος, 2005 : 35·75). Γιά νά
καταστεῖ μάλιστα ὁ λαός τοῦ Θεοῦ βαθύτερος καί
ἐγκρατέστερος «γνώστης καί κάτοχος τῶν τελουμένων
κατά τήν θ. Λειτουργίαν» (Ἐπιστασία, 2005: 167)
συνέθεσε ἐκτενέστατο σχετικό ἑρμηνευτικό ἔργο,
καθώς φρονοῦσε ὅτι μέ ὅλα τά μέσα θά πρέπει νά
δίδεται «μία κατεύθυνσις : προσέλευσις πρός τά
μυστήρια» (Ἐπιστασία, 2005 : 483).
Ἐκτός ἀπό τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας
καί ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση κατεῖχε ἐπίσης κυρίαρχη
θέση στό ποιμαντικό ἔργο τοῦ ὁσίου Γέροντος, ὁ
ὁποῖος δέν ἔπαυε νά καλεῖ σέ μετάνοια τό λαό τοῦ
Θεοῦ καί νά ἐξομολογεῖ ἀκατάπαυστα μέχρι τήν
κοίμησή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ὅτι, ἄν τό
Ἅγιο Βάπτισμα εἶναι γιά τόν πιστό ἡ Θύρα τῆς
Εἰσόδου, τό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι «ἡ Κλείς
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν» (Προβλήματα, 1962 :
9). Σκοπός μάλιστα τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στό
σπουδαῖο αὐτό μυστήριο, ὅπως τόνιζε, δέν θά ἦταν
ἁπλῶς καί μόνο τό ἄν θά μποροῦσαν ἤ ὄχι νά
μεταλαμβάνουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀλλά
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κυρίως τό πώς θά αἰσθανθοῦν τήν ἀνάγκη νά γίνουν
καί νά εἶναι ἕτοιμοι γιά τήν πορεία τους πρός τόν
Οὐρανό, πώς δηλαδή θά ἐπιτύχουν τόν ἁγιασμό τους
ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (Προβλήματα,
1962 : 10).
• Ἡ γνώση καί ἡ βίωση τοῦ περιεχομένου τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως μέ τή μελέτη καί ἀκρόαση
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τή μετοχή στά Ἱερά
Μυστήρια, καθιστᾶ, κατά τόν ὅσιο Γέροντα, τόν
ἄνθρωπο ἄτρωτο ἀπέναντι στίς αἱρετικές πλάνες
καί τόν ἀναδεικνύει διά τῆς ὑγιοῦς πνευματικῆς
του ζωῆς τέλειο καί ὁλοκληρωμένο πνευματικά,
ὥστε νά λειτουργεῖ πλέον ὡς τό σκεῦος ἐκεῖνο τῆς
θείας Χάριτος πού θά συνδράμει οὐσιαστικά μέ
τό παράδειγμα τῆς ἁγίας του ζωῆς στήν εὐκολότερη
προσέλκυση καί ἐπάνοδο τῶν αἱρετικῶν στούς
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί κάθε
χριστιανός, «ἐνδυθείς τόν Χριστόν ἐν τῷ Ἁγίῳ
Βαπτίσματι, ὀφείλει νά ζῇ, διάγῃ καί συμπεριφέρεται
ὡς ἀκόλουθος καί ὁμοίωμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ» (Προβλήματα, 1962 : 146). Ἔχει τήν ἱερά
ἐκείνη ὑποχρέωση νά ἀγωνίζεται, ὥστε νά καταστεῖ
ἀκριβής καί τέλειος μιμητής τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ
μετατρέποντας τό περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεώς του σέ στάση καί πράξη ζωῆς, καθώς οἱ
ἀγαθές πράξεις καταδεικνύουν καί πιστοποιοῦν «τήν
πρός τά ἔξω λάμψιν τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, μέ
τήν διαφοράν ὅτι πάσα τοιαύτη ἀγαθή πράξις δέον
νά εἶναι καρπός τοῦ χριστιανικοῦ Δόγματος»
(Μελέται, 1962 : 32), τό ὁποῖο διαστρέφουν οἱ
αἱρετικοί.
Γιά τήν οὐσιαστικότερη βίωση τῆς ὑγιοῦς
πνευματικῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί σωτηρίας του ἀπό
τόν πιστό (Μελέται, 1962 :195), εἶναι ἀπαραίτητη,
κατά τόν ὅσιο Γέροντα, ἡ ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῶν
Ἱερῶν Κανόνων, ἐφόσον ὡς ἀποστολή ἔχουν νά
ἀποτελέσουν τήν πρακτική ἐφαρμογή τῆς πίστεως τῆς
Ἐκκλησίας στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Θεωρεῖ μάλιστα
τόσο σημαντική τή σωτηριολογική ἀξία τῆς κανονικῆς
παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε, ἀκολουθώντας
τόν ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, νά ὑποστηρίζει μέ
σθένος, ὅτι οἱ Ἱεροί Κανόνες εἶναι ἡ Γραφή μετά τήν
Ἁγία Γραφή, ἡ Διαθήκη μετά τήν Παλαιά καί Καινή
Διαθήκη, τά δεύτερα μετά τά πρῶτα Θεόπνευστα
λόγια, τά αἰώνια ὅρια τά ὁποῖα ἔθεσαν οἱ Πατέρες
καί οἱ αἰώνιοι νόμοι πού ὑπερβαίνουν τούς βασιλικούς
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καί τούς κοσμικούς (Προβλήματα, 1962 : 160),
θεωρώντας ὅτι «Ὀρθοδοξία οὐδέν ἕτερον εἶναι εἰμή
οἱ θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες» (Προβλήματα, 1962 :
131· 157) πού συνιστοῦν τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας
(Προβλήματα, 1962 : 175). Μή διαχωρίζοντας μέ τόν
τρόπο αὐτό Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία ὁ π.
Γερβάσιος τόνιζε ὅτι κύριο ἔργο τοῦ κάθε πιστοῦ
συνιστᾶ τό πῶς θά λάμψει «ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς ἐν τῷ
κόσμῳ», προκειμένου καί οἱ λοιποί ἄνθρωποι,
βλέποντας τά καλά του ἔργα, νά «δοξάζουσι τόν
Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Προβλήματα,
1962 : 132). Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστιανός «ὀφείλει εἴτε
ἔργῳ εἴτε λόγῳ», πού σημαίνει «διά τοῦ ἰδίου
παραδείγματος, ἐν ἀνάγκῃ, νά διδάσκη πάντα
ἀμύητον τάς θείας ἀληθείας τῆς πίστεώς του», ὥστε
νά καταφέρει νά τόν καταστήσει καί αὐτόν μέ τήν ἐν
Χριστῷ ζωή του μέτοχο καί κοινωνό τῶν θείων
ἀληθειῶν, προκειμένου νά ἐπιστρέψει ὡς αἱρετικός
«ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ» (Μελέται, 1962 : 91). Μέ τόν
τρόπο αὐτό ὁ πιστός ἀναδεικνύεται σέ αὐθεντικό
παράδειγμα Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καί ἀποβαίνει
πολλές φορές ἡ αἰτία γιά τήν ἐπιστροφή τῶν
πεπλανημένων αἱρετικῶν στούς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας (Πρβλ. Μητρ. Ἱερόθεος, 2005 : 33-34).
Για νά τό καταφέρει ὅμως αὐτό, ὅπως τονίζει ὁ ἱερός
Πατήρ, θά πρέπει νά παραμένει ἀταλάντευτα

ἀφοσιωμένος διά βίου στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
καί προφυλαγμένος ἀπό τίς παντός εἴδους κακοδοξίες
καί αἱρετικές ἐπιρροές, διαθέτοντας παράλληλα
ἔναντι τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένων,
αἱρετικῶν καί μή, «θάρρος γνώμης, ἄνευ αὐθαδείας·
φρόνημα σταθερόν μέ ἀξιοπρέπειαν χριστιανικήν·
χείλη εἰλικρινή, ὁμολογοῦντα τήν μόνην ἀλήθειαν
: τήν ἀλήθειαν τῆς πίστεως εἰς ἕναν Θεόν καί εἰς
ὅν ἀπέστειλε Σωτῆρα καί Λυτρωτήν, τόν Χριστόν
Ἰησοῦν» (Μελέται, 1962 : 34).
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