ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ∆ΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
[ Εν Θεσσαλονίκ?η τ?~η 26?η [ Οκτωβρίου 2002
Τήν 5-7-2002, κατά τήν διάρκειαν τ~ης ] Ιερατικ~ης Συνάξεως, ]υπεγράφη ]υπό
τ~ων δύο [ Αρχιερέων, Μεσσηνίας κ. Γρηγορίου καί Κοζάνης κ. Τίτου, καθώς καί ]υπό
µεγάλης µερίδος το~υ κλήρου τ~ης [ Εκκλησίας ]ηµ~ων, Σχέδιον [ Εγκυκλίου Περί
[ Εκκλησίας, συνταχθέν ]υπό το~υ κ. Λ. Κτεν~α καί τ~ων σύν α[υτ?~ω, Π. [ Αλεξοπούλου,
[ Απ. Βρακάτου καί ∆. Σκρέτα.
Μετά παρέλευσιν |οµως ]ολίγων ]ωρ~ων [από τήν ]υπογραφήν καί [αναχώρησιν
τ~ων ]υπογραψάντων, ]οµάς λαϊκ~ων καί κληρικ~ων, [εν [αγνοί?α τ~ων ]υπολοίπων
]υπογραψάντων καί {ανευ τ~ης συγκαταθέσεως α[υτ~ων, {ηρχισαν νά [επεµβαίνουν ε[ις τό
]υπογραφέν κείµενον, προσπαθ~ωντες νά [απαλείψουν [οφθαλµοφανε~ις α]ιρε-τικάς
θέσεις. Α]ι [εργασίαι τ~ης ]οµάδος α[υτ~ης [επανελήφθησαν [επί σειρ~?α ]ηµερ~ων, |εως |οτου
{αλλες ]οµάδες συντακτ~ων [ανέλαβον νά συνεχίσουν τάς τροποποιήσεις το~υ κειµένου.
[ Επί |ενα µ~ηνα συνεχίσθησαν α]ι διεργασίαι τ~ων τροποποιήσεων καί [αλλαγ~ων λόγ?ω
τ~ων µεταξύ τ~ων ]οµάδων διαφωνι~ων ]ως πρός τάς [επεµβάσεις.
Τελικ~ως προέκυψεν ∆εύτερον Σχέδιον [ Εγκυκλίου, το~υ πρώτου de facto
[αχρηστευθέντος, [ακυρωθέντος καί καταργηθέντος διά τ~ων τροποποιήσεων. Τό
∆εύτερον το~υτον Σχέδιον, [αφο~υ τό ]υπέγραψαν ο]ι Σεβασµιώτατοι Μεσσηνίας κ.
Γρηγόριος καί Κοζάνης κ. Τίτος, τό [απέστειλαν τήν 6-8-2002 ε[ις τόν Σεβασµιώτατον Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστοµον πρός ]υπογραφήν, δηλώνοντες ε[ις τήν
[αχρονολόγητον διαβιβαστικήν [επιστολήν των |οτι πρόκειται περί το~υ [αρχικ~ως
]υπογραφέντος τήν 5-7-2002 Πρώτου Σχεδίου.
] Ο Σεβασµιώτατος Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστοµος, διά τ~ης [από 22-8-2002
[επιστολ~ης του [απέρριψε καί τό δεύτερον Σχέδιον, |οπως ε@ιχεν [απορρίψει καί τό
πρ~ωτον διά τ~ων [από 28-4-2002 <<Παρατηρήσεών>> του καί διά τ~ης [από 26-6-2002
[ Απαντήσεώς του.
] Ο βασικός λόγος τ~ης [απορρίψεως καί τ~ων δύο Σχεδίων {εγκειται, |οπως
[αναφέρει, ε[ις τό |οτι τά κείµενα ε@ιναι [αντορθόδοξα, περιέχουν πολλαπλάς α]ιρέσεις
καί διατυπώνουν µίαν [ιδιότυπον, παράξενον, πραγµατικά Νέαν καί Ξένην
[ Εκκλησιολογίαν, Νέαν Χριστολογίαν καί Νέαν Τριαδολογίαν.
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] Ως ]απλ~α [αγωνι~ωντα µέλη τ~ης [ Εκκλησίας, θά προσπαθήσωµεν µέ τήν βοήθειαν το~υ Θεο~υ νά [επισηµάνωµεν ε[ις τήν παρο~υσαν [εργασίαν τάς βαρυτέρας κατά
τήν κρίσιν µας Χριστολογικάς καί Τριαδολογικάς α]ιρέσεις τ~ων δύο Σχεδίων
[ Εγκυκλίου. Μέ τάς [ Εκκλησιολογικάς α]ιρέσεις τ~ων δύο Σχεδίων θά [ασχοληθ~ωµεν
χάριτι Θεο~υ ε[ις ]εποµένην [εργασίαν.

ΠΡΩΤΗ

ΑΙΡΕΣΙΣ

Ε[ις τήν Σελίδα 2 το~υ Πρώτου Σχεδίου καί ε[ις τήν Σελίδα 2 το~υ ∆ευτέρου
Σχεδίου [αναγράφεται:
<<] Η “[ Εκκλησιολογία” τ~ων Ο[ικουµενιστ~ων… [εµφανίζει τήν [ Εκκλησίαν τ~ης Χάριτος, πού ο[ικοδόµησε ]ο Χριστός (Ματθ. ΙΣΤ΄ 18)
]ως προαιώνιον, [αΐδιον, {αναρχον, [αφο~υ καθώς λέγει προαιώνιος
ε@ιναι ]ο Χριστός, πού ε@ιναι ]η Κεφαλή της.>>
∆ιά τ~ης [ανωτέρω διατυπώσεως, “[αφο~υ καθώς λέγει προαιώνιος ε@ιναι ]ο
Χριστός”, τό |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι προαιώνιος [αποδίδεται ε[ις τούς Ο[ικουµε-νιστάς,
]ωσάν νά µήν [αποτελο~υσε [αλήθειαν τ~ης Πίστεώς µας. ∆ιδάσκεται, δηλαδή, διά τ~ης
παρούσης <<[ Εγκυκλίου>> ]ο { Ορθόδοξος Χριστιανός νά δεχθ~?η |οτι ]ο Χριστός δέν
ε@ιναι προαιώνιος.
[ Εάν |οµως ]ο Χριστός δέν ε@ιναι προαιώνιος, π~ως ε@ιναι Θεός, π~ως ε@ιναι Υ]ιός καί
Λόγος το~υ Θεο~υ |οπως µ~ας διδάσκει ]ο Ε[υαγγελιστής [ Ιωάννης ]ο Θεολόγος; <<Τα~υτα
δέ γέγραπται |ινα πιστεύσητε |οτι [ Ιησο~υς [εστιν ]ο Χριστός ]ο υ]ιός το~υ Θεο~υ, καί |ινα
πιστεύσαντες ζωήν {εχητε [εν τ?~ω [ονόµατι α[υτο~υ>> ([ Ιωάν. Κ΄ 31). Μήπως πρέπει νά
[αρνηθ~ωµεν |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι ]ο [ενσαρκωθείς Υ]ιός καί Λόγος το~υ Θεο~υ, Ε#ις τ~ης
] Αγίας Τριάδος, καί νά δεχθ~ωµεν |οτι ε@ιναι κτιστή ]υπόστασις;
] Η [ανωτέρω θέσις τ~ων δύο Σχεδίων, “[αφο~υ καθώς λέγει προαιώνιος ε@ιναι ]ο
Χριστός”, [επιδέχεται δύο ]ερµηνείας:
Α) Ταυτίζει µέν τόν Χριστόν µέ τόν Υ]ιόν καί Λόγον το~υ Θεο~υ, |οπως
{οντως ε@ιναι |ενα καί τό α[υτό πρόσωπον, προϋποθέτει δέ πώς ]ο Υ]ιός δέν ε@ιναι
προαιώνιος.
Β) ∆ιαφοροποιε~ι τόν Χριστόν [από τόν Υ]ιόν καί Λόγον το~υ Θεο~υ,
δηλαδή, {αλλος ε@ιναι ]ο Υ]ιός, ]ο ]οπο~ιος ε@ιναι προαιώνιος, καί {αλλος ]ο Χριστός,
]ο ]οπο~ιος δέν ε@ιναι προαιώνιος.
Ε[ις τήν πρώτην περίπτωσιν κηρύσσεται [ Αρειανισµός, ε[ις τήν δευτέραν Νεστοριανισµός. Καί α]ι δύο ]ερµηνε~ιαι ε@ιναι ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ, ΑΙΡΕΤΙΚΑΙ καί ΑΝΤΙΧΡΙ-
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ΣΤΟΙ. Ε[ισάγει, λοιπόν, ε[ις τόν χ~ωρον τ~ης [ Εκκλησίας µας ]η θέσις α[υτή τ~ων δύο
Σχεδίων µίαν νέαν Χριστολογίαν, ξένην τ~ η ς [ Ορθοδόξου [ Εκκλησίας καί
καταδικασµένην ] υ π΄ α[ υ τ~ η ς.
] Η [ Εκκλησία µ~ας {εχει διδάξει |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι προαιώνιος: <<[ Ιησο~υς
Χριστός χθές καί σήµερον ]ο α[υτός καί ε[ις τούς α[ι~ωνας>> (] Εβρ. ΙΓ΄ 8). Καί |οταν
λέγει <<χθές>> δέν [εννοε~ι [από τ~ης θείας [ενσαρκώσεως καί [εντε~υθεν, [αλλά πρό το~υ
{ορη γενηθ~ηναι καί πρό πάντων τ~ων α[ιώνων.
Ε[ις τήν συνέχειαν παραθέτοµεν ] Αγιογραφικά, ] Αγιοπατερικά καί ] Υµνολογικά χωρία τά ]οπο~ια διδάσκουν |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι προαιώνιος:
<<Τ?~η [επαύριον βλέπει ]ο [ Ιωάννης τόν [ Ιησο~υν [ερχόµενον πρός α[υτόν καί
λέγει. {ιδε ]ο [αµνός το~υ Θεο~υ ]ο α|ιρων τήν ]αµαρτίαν το~υ κόσµου. ο#υτός [εστι περί ο#υ
[εγώ ε@ιπον, [οπίσω µου {ερχεται [ανήρ |ος {εµπροσθέν µου γέγονεν, |οτι πρ~ωτός µου
@ην>> ([ Ιωάν. Α΄ 29-30).
<<[ Αβραάµ ]ο πατήρ ]ηµ~ων [ηγαλλιάσατο |ινα {ιδ?η τήν ]ηµέραν τήν [εµήν, καί
ε@ιδε καί [εχάρη. ε@ιπον ο@υν ο]ι [ Ιουδα~ιοι πρός α[υτόν, πεντήκοντα {ετη ο{υπω {εχεις καί
[ Αβραάµ [εώρακας; ε@ιπεν α[υτο~ις ]ο [ Ιησο~υς, [αµήν, [αµήν λέγω ]υµ~ιν, πρίν [ Α-βραάµ
γενέσθαι [εγώ ε[ιµι>> ([ Ιωαν. Η΄ 56-58).
] Ο {ιδιος ]ο Θεός Πατήρ, τόσον κατά τά Θεοφάνεια |οσον καί κατά τήν
Μεταµόρφωσιν, προσεµαρτύρησεν |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι ]ο προαιώνιος Υ]ιός Του:
<<Ο#υτός [εστιν ]ο Υ]ιός µου ]ο [αγαπητός, [εν ?#ω ε[υδόκησα, α[υτο~υ [ακούετε>> (Ματθ.
ΙΖ΄ 5, [επίσης, Ματθ. Γ΄ 17, Μάρκ. Α΄ 11 & Θ΄ 7, Λουκ. Γ΄ 22 & Θ΄ 35).
| Οταν ο]ι ] Εβδοµήκοντα µαθηταί [επέστρεψαν [από τήν περιοδείαν των χαίροντες διότι καί τά δαιµόνια ]υπετάσσοντο α[υτο~ις διά τ~ης [επικλήσεως το~υ [ονόµατος το~υ Κυρίου, ]ο Χριστός τούς [επληροφόρησεν: <<[ Εθεώρουν τόν σαταν~αν ]ως
[αστραπήν [εκ το~υ ο[υρανο~υ πεσόντα>> (Λουκ. Ι΄ 18). ∆ιότι α[υτός ]ο {ιδιος Χριστός
@ητο ][εκε~ι ε[ις τόν ο[υρανόν |οταν [εξέπιπτεν ]ο ] Εωσφόρος.
<<[ Εγώ καί ]ο πατήρ |εν [εσµέν>> ([ Ιωαν. Ι΄ 30). Τό Πρόσωπον τό ]οπο~ιον [εδ~ω
[εν χρόν?ω λέγει «[ Εγώ» δέν ε@ιναι κτιστόν, δέν {εχει χρονικήν [αρχήν, [αλλά ε@ιναι α[υτό
τό ∆εύτερον Πρόσωπον τ~ης ] Αγίας Τριάδος, τό Συναΐδιον το~υ Πατρός καί το~υ
] Αγίου Πνεύµατος.
[ Αναφερόµενος ε[ις τήν { Εξοδον τ~ων [ Ισραηλιτ~ων [εκ τ~ης Α[ιγύπτου καί ε[ις τήν
[εν τ?~η [ερήµ?ω περιπλάνησιν α[υτ~ων, ]ο [ Απόστολος Πα~υλος λέγει: <<Καί πάντες τό
α[υτό πόµα πνευµατικόν {επιον, {επινον γάρ [εκ πνευµατικ~ης [ακολουθούσης πέτρας,
]η δέ πέτρα @ην ]ο Χριστός>> (Α΄ Κορ. Ι΄ 4).
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] Ο {ιδιος [απόστολος καί [αλλο~υ [αναφέρεται ε[ις τόν Χριστόν [εν τ?~η πρό
Χριστο~υ περιόδ?ω: <<καί φωτίσαι πάντας τίς ]η ο[ικονοµία το~υ µυστηρίου το~υ
[αποκεκρυµµένου [από τ~ων α[ιώνων [εν τ?~ω Θε?~ω, τ?~ω τά πάντα κτίσαντι διά [ Ιησο~υ
Χριστο~υ>> ([ Εφεσ. Γ΄ 9). ∆ιότι ]ο Χριστός ε@ιναι ]ο Υ]ιός το~υ Θεο~υ.

<<| Ο @ην [απ΄ [αρχ~ης, |ο [ακηκόαµεν, |ο ]εωράκαµεν το~ις [οφθαλµο~ις ]ηµ~ων, |ο
[εθεασάµεθα καί α]ι χε~ιρες ]ηµ~ων [εψηλάφησαν, περί το~υ λόγου τ~ης ζω~ης. καί ]η ζωή
[εφανερώθη καί ]εωράκαµεν καί µαρτυρο~υµεν καί [απαγγέλλοµεν ]υµ~ιν τήν ζωήν
τήν α[ιώνιον, |ητις @ην πρός τόν πατέρα καί [εφανερώθη ]ηµ~ιν. |ο ]εωράκαµεν καί
[ακηκόαµεν, [απαγγέλλοµεν ]υµ~ιν, |ινα καί ]υµε~ις κοινωνίαν {εχετε µεθ΄ ]ηµ~ων. καί ]η
κοινωνία δέ ]η ]ηµετέρα µετά το~υ πατρός καί µετά το~υ υ]ιο~υ α[υτο~υ [ Ιησο~υ
Χριστο~υ>> (Α΄ [ Ιωάν. Α΄ 1-3).
<<Καί ε[ις |ενα Κύριον [ Ιησο~υν Χριστόν, τόν Υ]ιόν το~υ Θεο~υ τόν µονογεν~η,
τόν [εκ το~υ Πατρός γεννηθέντα, πρό πάντων τ~ων α[ιώνων….δι΄ ο#υ τά πάντα
[εγένετο>> (] Ι. Σύµβολον τ~ης Πίστεώς µας).
<<∆έσποτα Κύριε, [ Ιησο~υ Χριστέ, ]ο Θεός ]ηµ~ων, ]η πηγή τ~ης ζω~ης καί τ~ης
[αθανασίας, ]ο πάσης ]ορατ~ης καί [αοράτου κτίσεως δηµιουργός….>> (Μεγάλου
Βασιλείου, Ε[υχή Θείας Μεταλήψεως).
<<∆έσποτα Χριστέ, ]ο Θεός, Βασιλε~υ τ~ων α[ιώνων, καί δηµιουργέ τ~ων
[απάντων>> (Μεγάλου Βασιλείου, Ε[υχή Θείας Μεταλήψεως).
<<ε@ιδα Χριστόν [εκ Μαρίας γεννηθέντα, καί ε@ιδα Χριστόν πρό τ~ων α[ιώνων
{οντα>> (| Αγιος [ Ιωάννης ]ο Χρυσόστοµος, PG 50, 818).
<<…[εκφαντορικ?~η θεολογί?α τ~ης α[υτοαληθείας Χριστο~υ, |ος Θεός {ων προαιώνιος δι΄ ]ηµ~ας καί Θεολόγος [εγεγόνει….>> (| Αγιος Γρηγόριος ]ο Παλαµ~ας, Περί
τ~ης [ Εκπορεύσεως το~υ ] Αγίου Πνεύµατος, Λόγος Α, Ε.Π.Ε. 1, σελ. 74).
<<Τό προήλιον σέλας Χριστός, σωµατικ~ως [επί τ~ης γ~ης περιπολεύων…>>,
(] Εορτή τ~ης Μεταµορφώσεως, Μηνα~ιον, Α[υγούστου 6, [ Ιδιόµελον Λιτ~ης).
<<Νόµου καί προφητ~ων σε Χριστέ, ποιητήν καί πληρωτήν [εµαρτύρησαν…>> (α[υτόθι, Καί ν~υν Λιτ~ης Μεταµορφώσεως).
<<Τό {ασχετον τ~ης σ~ης φωτοχυσίας, καί [απρόσιτον τ~ης Θεότητος, θεασάµενοι
τ~ων [ Αποστόλων ο]ι πρόκριτοι, [επί το~υ {ορους τ~ης Μεταµορφώσεως, {αναρχε Χριστέ,
τήν θείαν [ηλλοιώθησαν {εκστασιν….>> (α[υτόθι, [ Ιδιόµελον Στίχου [] Εσπερινο~υ
Μεταµορφώσεως).
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<<…|οθεν καί ε[ις γ~ην [εναπέβλεπον, µή φέροντες ]ορ~αν τήν λαµπρότητα τ~ης
[απροσίτου δόξης το~υ προσώπου σου, {αναρχε Σ~ωτερ Χριστέ ]ο Θεός….>> (α[υτόθι, Β΄
Κάθισµα { Ορθρου Μεταµορφώσεως).
∆ι΄ |ολων τ~ων [ανωτέρω ] Αγιογραφικ~ων, ] Αγιοπατερικ~ων καί ] Υµνολογικ~ων
χωρίων, καί σωρεία {αλλων τοιούτων, [αποδεικνύεται σαφέστατα |οτι ]ο Χριστός,
{ητοι, ]ο Θεός Λόγος καί Υ]ιός το~υ Θεο~υ, ]ο Συνάναρχος τ?~ω Πατρί καί τ?~ω ] Αγί?ω
Πνεύµατι, ε@ιναι προαιώνιος.
] Η {αρνησις τ~ης προαιωνιότητος το~υ Χριστο~υ δέν γίνεται [εκ παραδροµ~ης ε[ις
τήν [ανωτέρω διατύπωσιν τ~ης Σελίδος 2 τ~ων δύο Σχεδίων. Γίνεται µέν συγκεκαλυµµένα, [αλλά γίνεται µέ τήν στρατηγικήν προοπτικήν τ~ης [απορρίψεως τ~ης
πρό Χριστο~υ [ Εκκλησίας.
] Η συγκεκριµένη διατύπωσις, “[αφο~υ καθώς λέγει προαιώνιος ε@ιναι ]ο
Χριστός”, ε@ιναι {ακρως [επιτυχής ε[ις τήν [εξασφάλισιν τ~ης θέσεως |οτι ]η [ Εκκλη-σία
πρό Χριστο~υ, ε@ιναι [ανύπαρκτος. ] O Χριστός, µή {ων προαιώνιος, µόνον [εκ τ~ης
Θείας [ενσαρκώσεως καί [εντε~υθεν ]υπάρχει, καί µόνον [εκ τ~ης Θείας [ενσαρ-κώσεως
καί [εντε~υθεν δύναται νά [αποτελ?~η Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας. ] Οπότε καί ]η
[ Εκκλησία, πρό τ~ης ]υπάρξεως τ~ης Κεφαλ~ης της, {ητοι, πρό Χριστο~υ, ε@ιναι ο[υσιαστικά [ανύπαρκτος.
] Ωστόσο, τό νεοεκκλησιολογικόν το~υτον συµπέρασµα [εναντιο~υται ε[ις τήν
[ Ορθόδοξον ∆ογµατικήν ∆ιδασκαλίαν, ]|ητις [αναγνωρίζει τήν |υπαρξιν [ Εκκλησίας
πρό Χριστο~υ καί τήν ο[υσιαστικήν ]ενότητα καί ταύτησιν α[υτ~ης µετά τ~ης µετά
Χριστόν [ Εκκλησίας. Α[υτό θά φαν?~η [εκτενέστερα ε[ις ]εποµένην [εργασίαν [επί τ~ων
[εκκλησιολογικ~ων α]ιρέσεων τ~ων δύο Σχεδίων [ Εγκυκλίου, [αλλά πρός τό παρόν
[αρκο~υν α]ι δύο κατωτέρω [εκ τ~ων πολλ~ων ] Αγιοπατερικ~ων µαρτυρι~ων περί τ~ης
]υπάρξεως τ~ης [ Εκκλησίας πρό Χριστο~υ:
] Ο |αγιος { Επιφάνιος Κύπρου λέγει: <<]η ]αγία καθολική [ Εκκλησία, καί
Χριστιανισµός {οντως [ωνοµασµένος [απαρχ~ης, καί σύν τ~?ω [ Αδάµ καί πρό το~υ [ Αδάµ, καί πρό πάντων τ~ων α[ιώνων…>> (PG 42, 783C-D). [ Αλλο~υ λέγει: <<χαρα-κτήρ
τ~ης καθολικ~ης [ Εκκλησίας τ~ης [απ΄ α[ι~ωνος ο{υσης, κατά δέ διαδοχήν χρό-νων
φανερώτατα [εν τ~?η Χριστο~υ [ενσάρκ?ω παρουσί?α [αποκαλυφθείσης>> (PG 42, 876).
[ Επίσης ]ο |αγιος Νεκτάριος ε@ιναι σαφής: <<] Ο [ Ιησο~υς Χριστός ]ως Κεφαλή
τ~ης [ Εκκλησίας τ~ης [εν [ Εδέµ, @ην τό κέντρον τ~ης [ Εκκλησίας τ~ων Πατρι-αρχ~ων…>>
(Μελέται ∆ύο, σελ. 18).
Α[υτήν τελικά τήν νεοεκκλησιολογικήν α|ιρεσιν, |οτι ]η [ Εκκλησία ε@ιναι
ο[υσιαστικά [ανύπαρκτος πρό Χριστο~υ, [επιτυγχάνουν νά θεµελιώσουν τά δύο
Σχέδια [ Εγκυκλίου διά τ~ης [αρνήσεως τ~ης προαιωνιότητος το~υ Χριστο~υ.
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Τό κόστος |οµως τ~ης [επιτυχίας α[υτ~ης τ~ων νεοεκκλησιολόγων ε@ιναι
τεράστιον. [ Αρνούµενοι |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι προαιώνιος, [αρνο~υνται |οτι ]ο Χριστός
ε@ιναι Θεός καί συµπλέουν µετά τ~ων σταυρωτ~ων ]ως [αρνησίχριστοι.

∆ΕΥΤΕΡΑ

ΑΙΡΕΣΙΣ

Ε[ις τήν Σελίδα 2 το~υ Πρώτου Σχεδίου καί ε[ις τήν Σελίδα 3 το~υ ∆ευτέρου
Σχεδίου [αναγράφεται:
<<…ο]ι Ο[ικουµενισταί τονίζουν πώς ]η [ Εκκλησία… {εχει Κεφαλήν
της τόν Θεό Πατέρα ([εν~ω κατά τήν ] Αγία Γραφή Κεφαλή της ε@ιναι
]ο Χριστός)…>>
[ Εν πρώτοις, ε@ιναι πρωτάκουστον, φαντασιόπληκτον καί νοσηρ~ας διανοίας
[αποκύηµα |οτι ]ο Ο[ικουµενισµός δέχεται τόν Θεόν Πατέρα ]ως Κεφαλήν [ανυπάρκτου
[ακόµη {οντος, {ητοι, τ~ης [ Εκκλησίας. ∆ιότι ]ο Ο[ικουµενισµός δέν δέχεται κ{αν τήν
|υπαρξιν τ~ης [ Εκκλησίας, [αλλά [εργάζεται νά συστήσ?η καί δηµιουργήσ?η α[υτήν ε[ις τό
µέλλον διά τ~ης συνθέσεως πολλ~ων ]ετεροδόξων δογµάτων καί τ~ης συµπράξεως
πολλ~ων [αλλοθρήσκων θρησκευτικ~ων [οργανισµ~ων.
[ Επί τ~ης ο[υσίας, ]η [ανωτέρω διατύπωσις τ~ων δύο Σχεδίων [αντιδιαστέλλει τόν
Χριστόν [από τόν Θεόν Πατέρα |οσον [αφορ~α τήν θέσιν τ~ης Κεφαλ~ης τ~ης [ Εκκλησίας, πράγµα πού δέν τό κάνει ο{υτε ]η ] Αγία Γραφή ο{υτε ]η ] Αγιοπατερική
Γραµµατεία. ] Η [ Εκκλησία, ]|ητις διδάσκει |οτι Κεφαλή της ε@ιναι ]ο Χριστός, δέν µ~ας
[εδίδαξε πουθενά |οτι Κεφαλή της ε@ιναι µόνον ]ο Χριστός καί ΟΧΙ ]ο Πατήρ. { Αν
]υπάρχει τέτοια διδασκαλία ε[ις τήν [ Ορθόδοξον Παράδοσιν, καλόν ε@ιναι νά
[επισηµανθ?~η διά νά µήν τήν [αγνο~ωµεν.
] Ηµε~ις πιστεύοµεν |οτι, [επειδή Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]ο Χριστός,
Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι καί ]ο Πατήρ, λόγ?ω το~υ δόγµατος τ~ης [αλληλοπεριχωρήσεως, {ητοι, τ~ης ]υπάρξεως τ~ης κάθε µι~ας Θείας ] Υποστάσεως [εντός τ~ης κάθε
{αλλης, κατά τόν λόγον το~υ Χριστο~υ: <<[ Εγώ [εν τ?~ω Πατρί καί ]ο Πατήρ [εν [εµοί
[εστι>> ([ Ιωάν. Ι∆΄ 10). Ο]ι νεοεκκλησιολόγοι κηρύττουν |οτι, [επειδή Κεφαλή τ~ης
[ Εκκλησίας ε@ιναι ]ο Χριστός, Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας δέν ε@ιναι ]ο Θεός Πατήρ.
∆ιδάσκουν {ετσι |οτι ]ο Πατήρ ε@ιναι χωρισµένος [από τόν Υ]ιόν.
[ Ενάντια πρός τήν θέσιν τ~ων νεοεκκλησιολόγων, ]η [ Εκκλησία, ]η [οποία µ~ας
[εδίδαξεν |οτι Κεφαλή της ε@ιναι ]ο Χριστός, µ~ας [εδίδαξεν [επίσης |οτι Κεφαλή της
ε@ιναι καί ]ο Πατήρ. ] Ο [ Απόστολος Πα~υλος γράφει: «Κεφαλή δέ Χριστο~υ ]ο Θεός»
(Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄ 3), καί ]ο ]ιερός Χρυσόστοµος σχολιάζων τό συγκεκριµένον χωρίον
λέγει: <<Καί π~ως [αλλαχο~υ «Κεφαλή δέ Χριστο~υ ]ο Θεός;» (Α΄ Κορινθ. ΙΑ΄ 3). Το~υτο
καί [εγώ φηµι, |οτι |ωσπερ |εν σ~ωµα ]ηµε~ις, ο|υτω καί ]ο Χριστός καί ]ο Πατήρ |εν.
Ε]υρίσκεται @αρα καί ]ο Πατήρ Κεφαλή ]ηµ~ων {ων>> (PG 62, 140).

7
] Ο {ιδιος ]ο Χριστός µ~ας διδάσκει |οτι τά πρόβατά του, τά µέλη τ~ης [ Εκκλησίας,
δηλαδή, ε]υρισκόµεθα ε[ις τάς χε~ιρας το~υ Πατρός καί {οχι µόνον ε[ις τάς [ιδικάς του
χείρας, διότι [ Εκε~ινος καί ]ο Πατήρ ε@ιναι |ενα: <<Τά πρόβατα τά [εµά τ~ης φων~ης µου
[ακούει, κ[αγώ γινώσκω α[υτά, καί [ακολουθο~υσί µοι, κ[αγώ ζωήν α[ιώνιον δίδωµι
α[υτο~ις, καί ο[υ µή [απώλωνται ε[ις τόν α[ι~ωνα, καί ο[υχ ]αρπάσει τις α[υτά [εκ τ~ης
χειρός µου. ]ο πατήρ µου, |ος δέδωκέ µοι, µείζων πάντων [εστί, καί ο[υδείς δύναται
]αρπάζειν [εκ τ~ης χειρός το~υ πατρός µου. [ Εγώ καί ]ο πατήρ |εν [εσµέν>> ([ Ιωαν. Ι΄ 2730).
] Η ] Αγία Γραφή δέν [αφήνει περιθώρια [αµφισβητήσεως τ~ης συµµετοχ~ης το~υ
Θεο~υ Πατρός ε[ις τήν[ Εκκλησίαν. ] Ο Πατήρ ε@ιναι α[υτός ]ο ]οπο~ιος µ~ας καλε~ι ε[ις
κοινωνίαν µετά το~υ Υ]ιο~υ, ε[ις τήν [ Εκκλησίαν, δηλαδή: <<πιστός ]ο Θεός δι΄ ο#υ
[εκλήθητε ε[ις κοινωνίαν το~υ υ]ιο~υ α[υτο~υ [ Ιησο~υ Χριστο~υ το~υ Κυρίου ]ηµ~ων>> (Α΄
Κορινθ. Α΄ 9). <<Ο[υδείς δύναται [ελθε~ιν πρός µε, [εάν µή ]ο πατήρ ]ο πέµψας µε
]ελκύσ?η α[υτόν, καί [εγώ [αναστήσω α[υτόν [εν τ?~η [εσχάτ?η ]ηµέρ?α. {εστι γεγραµµένον [εν
το~ις προφήταις. Καί |εσονται πάντες διδακτοί Θεο~υ. π~ας ]ο [ακούων παρά το~υ
πατρός καί µαθών {ερχεται πρός µε>> ([ Ιωάν. ΣΤ΄ 44-45). <<Π~αν |ο δίδωσί µοι ]ο
πατήρ πρός [εµέ |ηξει, καί τόν [ερχόµενον πρός µε ο[υ µή [εκβάλω {εξω . . . .το~υτο δέ
[εστι τό θέληµα το~υ πέµψαντός µε πατρός, |ινα π~αν |ο δέδωκέ µοι µή [απωλέσω [εξ
α[υτο~υ, [αλλά [αναστήσω α[υτό [εν τ?~η [εσχάτ?η ]ηµέρ?α>> ([ Ιωάν. ΣΤ΄ 37-39).
] Ο δέ Κύριος ]ηµ~ων [ Ιησο~υς Χριστός, δέν κρατάει τό συναχθέν [εκκλησία-σµα
δι΄ [αποκλειστικόν του λογαριασµόν, [αλλά πρός τόν Πατέρα µ~ας φέρει: <<Ο[υδείς
γάρ {ερχεται πρός τόν Πατέρα, ε[ι µή δι΄ [εµο~υ>> ([ Ιωάν. Ι∆΄ 6). [ Αφο~υ δέ [ακούσοµεν
|ενας-|ενας τό κάλεσµα το~υ Πατρός, [αφο~υ ε[ισέλθοµεν ε[ις κοινωνίαν το~υ Υ]ιο~υ καί
{ελθοµεν πρός τόν Πατέρα, [αφο~υ γίνοµεν µέλη τ~ης [ Εκκλησίας, δηλαδή, {ερχεται ]ο
Χριστός µαζύ µέ τόν Πατέρα, {οχι χωριστά το~υ Πατρός, καί µένουν κοντά µας,
µεταβάλλοντας τόν καθένα µας ε[ις ναόν Θεο~υ: <<[εάν τις [αγαπ~α µε, τόν λόγον µου
τηρήσει, καί ]ο πατήρ µου [αγαπήσει α[υτόν, καί πρός α[υτόν [ελευσόµεθα καί µονήν
παρ΄ α[υτ~?ω ποιήσοµεν>> ([ Ιωάν. Ι∆΄ 23).
Τά µέλη τ~ης [ Εκκλησίας γίνονται ο@ικος το~υ Θεο~υ καί, κατ΄ [αµοιβαιότητα, ]ο
Θεός γίνεται ο@ικος διά τά µέλη. <<| Ωσπερ ο]ι |αγιοι {ανθρωποι ο@ικος λέγονται το~υ
Θεο~υ, «Ο[ικήσω γάρ,» φησίν, «[εν α[υτο~ις, καί [εµπεριπατήσω» (Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 16),
ο|υτω καί ]ο Θεός ο@ικος [εστί τ~ων ]αγίων [ανθρώπων, «Γενο~υ µοι» γάρ φησίν ]ο ∆αβίδ
«ε[ις Θεόν ]υπερασπιστήν, καί ε[ις ο@@ικον καταφυγ~ης το~υ σ~ωσαί µε» (Ψαλµ. Λ΄ 3).
Καί α[υτός δέ ]ο Κύριος ε{ιρηκεν, «] Υµε~ις [εν [εµοί, κ[αγώ [εν ]υµ~ιν» ([ Ιωάν. ΙΕ΄ 4). Καί
καθάπερ ]ο Θεός [ασχέτως [εστίν [εν α[υτο~ις, καί [απεριγράπτως, ο|υτω καί α[υτοί [εν
α[υτ?~ω [αµιγ~ως α[υτο~υ κατ΄ ο[υσίαν, καί [ασυγχύτως>> (] Αγ. ∆ιονυσίου [ Α-ρεοπαγίτου
[εν ∆ογµατικ?~η Πανοπλί?α Ε[υθυµίου Ζιγαβηνο~υ, PG 130, 137D-140A).
] Ο [εκκλησιάζων ]ηµ~ας Χριστός µ~ας [εναποθέτει ε[ις τόν Θεόν Πατέρα:
<<[απεθάνετε γάρ, καί ]η ζωή ]ηµ~ων κέκρυπται σύν τ?~ω Χριστ?~ω [εν τ?~ω Θε?~ω>> (Κολ.
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Γ΄ 3). Καί πάλιν: <<|οταν δέ ]υποταγ?~η α[υτ?~ω τά πάντα, τότε καί α[υτός ]ο υ]ιός
]υποταγήσεται τ?~ω ]υποτάξαντι α[υτ?~ω τά πάντα, |ινα @?η ]ο Θεός τά πάντα [εν π~ασιν>>
(Α΄ Κορ. ΙΕ΄ 28). ] Ο Θεός Πατήρ δέν ε@ιναι χωρισµένος [από τόν Χριστόν ε[ις τήν
διακυβέρνησιν τ~ης [ Εκκλησίας.
[ Εν κατακλείδι, ]ο {ιδιος ]ο Χριστός ταυτίζει τόν ]εαυτόν Του µέ τήν [ Εκκλη-σίαν
καί θέτει πάλιν τόν Πατέρα προϊστάµενον καί [αµπελουργόν: <<[ Εγώ ε[ιµι ]η
{αµπελος ]η [αληθινή, καί ]ο πατήρ µου ]ο γεωργός [εστι… [ Εγώ ε[ιµί ]η {αµπελος, ]υµε~ις
τά κλήµατα >> ([ Ιωάν. ΙΕ΄ 1, 5). Καί πάλιν ]ο {ιδιος ]ο Χριστός πρός τόν τότε διώκτην
τ~ης [ Εκκλησίας, µετέπειτα δέ [ Απόστολον τ~ων [εθν~ων, λέγει: <<Σαούλ, Σαούλ, τί µέ
διώκεις;>> (Πράξ. Θ΄ 4) [εννο~ωντας τήν [ Εκκλησίαν.
∆ιά τούς λόγους α[υτούς, τήν [ανταρσίαν κατά το~υ Πατρός τήν ]οποίαν
[επιχειρο~υν τά δύο Σχέδια [ Εγκυκλίου δέν τήν [απετόλµησε κανείς {αλλος |εως τώρα
πλήν το~υ ] Εωσφόρου. ] Η Κυριακή Προσευχή, τό <<Πάτερ, ]ηµ~ων,>> [απευθύ-νεται
πρός τόν Θεόν Πατέρα, τόν ]οπο~ιον |ολως Πατροκτόνως ο]ι νεοεκκλησιολόγοι ζητο~υν
νά [εκδιώξωµεν [εκ το~υ Ο{ικου Του καί νά [εκθρονίσωµεν [από τήν διακυβέρνησιν το~υ
Ο{ικου Του.
Κατ΄ [επανάληψιν |οµως ]η [ Εκκλησία το~υ Χριστο~υ [ωνοµάσθηκε [αδιστάκτως
καί [ Εκκλησία το~υ Θεο~υ καί [ Εκκλησία το~υ Θεο~υ καί Πατρός, |οπως µ~ας διδάσκουν
τά κατωτέρω χωρία τ~ης ] Αγίας Γραφ~ης καί τ~ων ] Αγίων Πατέρων:
<<τ?~η [ Εκκλησί?α το~υ Θεο~υ τ?~η ο{υσ?η [εν Κορίνθ?ω… χάρις ]υµ~ιν καί ε[ιρήν?η [από
Θεο~υ Πατρός ]ηµ~ων καί Κυρίου [ Ιησο~υ Χριστο~υ>> (Α΄ Κορ. Α΄ 2-3, Β΄ Κορ. Α΄ 1-2).
<<[απρόσκοποι γίνεσθε καί [ Ιουδαίοις καί | Ελλησι καί τ?~η [ Εκκλησί?α το~υ
Θεο~υ>> (Α΄ Κορ. Ι΄ 32).
<<Ε[ι δέ τις δοκε~ι φιλόνεικος ε@ιναι, ]ηµε~ις τοιαύτην συνήθειαν ο[υκ {εχοµεν,
ο[υδέ α]ι [εκκλησίαι το~υ Θεο~υ>> (Α΄ Κορ. ΙΑ΄ 16).
<<{η τ~ης [εκκλησίας το~υ Θεο~υ καταφρονε~ιτε…>> (Α΄ Κορ. ΙΑ΄ 22).

<<τ?~η [εκκλησί?α Θεσσαλονικέων [εν Θε?~ω πατρί καί Κυρί?ω [ Ιησο~υ Χριστ?~ω.
χάρις ]υµ~ιν καί ε[ιρήνη [από Θεο~υ καί πατρός ]ηµ~ων καί Κυρίου [ Ιησο~υ Χρι-στο~υ>>
(Α΄ Θεσ. Α΄ 1).
<<]υµε~ις γάρ µιµηταί [εγενήθητε, [αδελφοί, τ~ων [εκκλησι~ων το~υ Θεο~υ τ~ων
ο[υσ~ων [εν τ?~η [ Ιουδαί?α [εν Χριστ?~ω [ Ιησο~υ…>> (Α΄ Θεσ. Α΄ 14).
<<τ?~η [εκκλησί?α Θεσσαλονικέων [εν Θε?~ω πατρί ]ηµ~ων καί Κυρί?ω [ Ιησο~υ
Χριστ?~ω. χάρις ]υµ~ιν καί ε[ιρήνη [από Θεο~υ πατρός ]ηµ~ων καί Κυρίου [ Ιησο~υ
Χριστο~υ>> (Β΄ Θεσ. Α΄ 1-2).
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<<|ωστε ]ηµ~ας α[υτούς [εν ]υµ~ιν καυχ~ασθαι [εν τα~ις [εκκλησίαις το~υ Θεο~υ ]υπέρ
τ~ης ]υποµον~ης ]υµ~ων καί πίστεως…>> (Β΄ Θεσ. Α΄ 4).
<<ε{ι δέ τις το~υ [ιδίου ο{ικου προστ~ηναι ο[υκ ο@ιδε, π~ως [εκκλησίας Θεο~υ [επιµελήσεται;>> (Α΄ Τιµ. Γ΄ 5).
<<|ινα ε[ιδ~ης π~ως δε~ι [εν ο{ικ?ω Θεο~υ [αναστρέφεσθαι, |ητις [εστίν [εκκλησία Θεο~υ
ζ~ωντος, στ~υλος καί ]εδραίωµα τ~ης [αληθείας>> (Α΄ Τιµ. Γ΄ 15).
∆έν ε@ιναι δυνατόν ]η [ Εκκλησία νά ε@ιναι µέν το~υ Πατρός, |οπως ε@ιναι καί το~υ
Υ]ιο~υ καί το~υ ] Αγίου Πνεύµατος κατά τήν σαφεστάτην προσφώνησιν το~υ ] Αγίου
[ Ιγνατίου το~υ Θεοφόρου, [αλλά νά µήν τήν κυβερν~α ]ο Πατήρ [επειδή τήν κυβερν~α ]ο
Υ]ιός: <<[ Εκκλησία Θεο~υ Πατρός καί το~υ [ηγαπηµένου [ Ιησο~υ Χριστο~υ, [ηλεηµένη
[εν παντί χαρίσµατι, πεπληρωµένη, [εν πίστει καί [αγάπ?η, [ανυστερήτω ο{υσ?η παντός
χαρίσµατος, θεοπρεπεστάτ?η καί ]αγιοφόρ?ω, τ~?η ο{υσ?η [εν Σµύρν?η τ~ης [Ασίας, [εν
[αµώµ?ω Πνεύµατι καί Λόγ?ω Θεο~υ, πλε~ιστα χαίρειν>> (| Αγιος [ Ιγνάτιος] ο
Θεοφόρος, PG 5, 708A).
] Η χάρις καί ]η ]αγιότης τ~ης [ Εκκλησίας δέν προσµετρ~αται παρά [εν µεγέθει
Θεο~υ, διότι ε@ιναι ε[υλογηµένη παρά το~υ Τρισυποστάτου Θεο~υ καί ο[υχί παρά
[ανθρώπου: <<τ~?η ε[υλογηµέν?η [εν µεγέθει Θεο~υ Πατρός καί πληρώµατι, τ~?η καί
προωρισµέν?η πρό α[ιώνων ε@ιναι διά παντός ε[ις δόξαν παράµονον, {ατρεπτον, ]ηνωµένην, καί [εκλελεγµένην, [εν πάθει α
[ ληθιν~?ω, ε[ ν θελήµατι Θεο~υ Πατρός, καί Κυρίου ]ηµ~ων[ Ιησο~υ Χριστο~υ το~υ Σωτ~ηρος ]ηµ~ων τ~?η [ Εκκλησί?α τ~?η α
[ ξιοµακαρίστ?ω,
τ~?η ο{υσ?η [εν [ Εφέσ?ω τ~ης [ Ασίας>> (| Αγιος [ Ιγνάτιος ο
] Θεοφόρος, PG 5, 729-732).
<<ρύσεται ]υµ~ας [ Ιησο~υς Χριστός, ]ο θεµελιώσας ]υµ~ας [επί τήν πέτραν, ]ως
λίθους [εκλεκτούς, ε[υαρµολογουµένους ε[ις ο[ικοδοµήν Θείαν Πατρός…>>
(| Αγιος [ Ιγνάτιος ]ο Θεοφόρος, PG 5, 741Α).
| Οπως βλέποµεν, ]η [αντιδιαστολή µεταξύ Χριστο~υ καί Θεο~υ Πατρός η
]| τις
γίνεται {ανευ ]αγιογραφικ~ων καί ]αγιοπατερικ~ων µαρτυρι~ων α
[ πό τά δύο Σχέδια
[ Εγκυκλίου, ε@ιναι [ενάντια ε[ις τήν [ Ορθόδοξον ∆ιδασκαλίαν τ~ης [ Εκκλησίας. Καί
ε@ιναι ε[ νάντια διότι συνεπάγεται α]ιρετικάς βλασφηµίας κατά το~υ Χριστο~υ καί
κατά τ~ης ] Αγίας Τριάδος.
Συνεπάγεται ε{ιτε ο
| τι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ο
] Χριστός κατά τό [ανθρώπινον µόνον, ω
] σάν νά [αντιστοιχο~υσε καί [ανθρώπινον πρόσωπον, α
[ νθρωπί-νη
]υπόστασις, ε[ις τήν [ανθρωπίνην φύσιν το~υ Χριστο~υ, ε{ιτε ο
| τι ε@ιναι µέν Κεφαλή τ~ης
[ Εκκλησίας ]ο Χριστός ]ως Θεός, ε[ νεργε~ι δέ δίχα το~υ Πατρός. Ε[ις µέν τήν πρώτην
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περίπτωσιν διαιρε~ιται τό πρόσωπον το~υ Χριστο~υ, Νεστοριανικ?~ω τ?~ω τρόπ?ω, ε[ις
δέ τήν δευτέραν διαιρε~ιται ]η ]απλ~η καί [ασύνθετος καί [αδιαίρετος Θεότης. Καί α]ι
δύο ε[ κδοχαί |οµως ε@ιναι [εξ {ισου ]ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ, ΑΙΡΕΤΙΚΑΙ καί ΑΝΤΙΘΕΟΙ. ] Η
θέσις λοιπόν α[υτή τ~ων δύο Σχεδίων [ Εγκυκλίου ε[ισάγει ε[ις τόν χ~ωρον τ~ης
[ Εκκλησίας µας µίαν νέαν Τριαδολογίαν, ] η ] ο ποία διαταράσσει τάς [ ε νδοΤριαδικάς Σχέσεις.
Πράγµατι, {αλλη ε@ιναι ]η ]υπόστασις το~υ [αγεννήτου Πατρός καί {αλλη το~υ
γεννητο~υ Υ]ιο~υ. ] Η µεταξύ των |οµως ]ενότης ε@ιναι ]απλ~η καί α
[ διαίρετος. ] Η δέ πρός
τά κτίσµατα σχέσις των ε@ιναι κοινή ]ως ε[ κ µι~ας α
[ ρχ~ης πηγάζουσα καί [εξ ]ενός
θελήµατος [ενεργουµένη: <<[ Αµήν, α
[ µήν λέγω ]υµ~ιν, ο[υ δύναται ]ο υ]ιός ποιε~ιν α
[ φ΄
]εαυτο~υ ο[υδέν, ε[ άν µή τι βλέπ?η τόν πατέρα ποιο~υντα. α
| γάρ {αν [εκε~ινος ποι?~η,
τα~υτα καί ο
] υ]ιός ]οµοίως ποιε~ι>> ([ Ιωάν. Ε΄ 19). <<[ Εγώ καί ]ο πατήρ ε| ν ε[ σµέν>>
([ Ιωαν. Ι΄ 30), <<]ο ]εωρακώς ε[ µέ ]εώρακε τόν πατέρα>> ([ Ιωαν. Ι∆΄ 9), <<ο[υ πιστεύεις
|οτι [εγώ [εν τ?~ω πατρί καί ]ο πατήρ [εν [εµοί [εστι;>> ([ Ιωαν. Ι∆΄ 10), <<πιστεύετέ µοι
|οτι [εγώ [εν τ?~ω πατρί καί ]ο πατήρ [εν [εµοί>> ([ Ιωαν. Ι∆΄ 11), <<|ινα πάντες |εν ω
@ σι,
καθώς σύ πάτερ [εν [εµοί κάγώ ε[ ν σοί>> ([ Ιωαν. ΙΖ΄ 21).
Ο]ι Πατέρες τ~ης Α΄ Ο[ικουµενικ~ης Συνόδου ε@ιναι σαφέστατοι |οτι α]ι ε[ νέργειαι
το~υ Υ]ιο~υ πηγάζουν ε[ κ το~υ Πατρός καί δέν δυνάµεθα νά στερο~υµεν [από τόν
Πατέρα [ενεργείας τάς ο
] ποίας [αποδίδοµεν ε[ις τόν Υ]ιόν: <<Πράττεται γάρ πάντα
παρά το~υ Θεο~υ καί πατρός δι΄ υ]ιο~υ [εν πνεύµατι ….κ{?αν [ενεργ?~η τήν ζωήν ]ο υ]ιός {εν
γε το~ις δεδεηµένοις τ~ης ζω~ης, [αλλ΄ ο[υ δίχα το~υ ο
] µοουσίου πατρός. {εχει γάρ ε[ ν
]εαυτ?~ω τόν γεννήσαντα. Καί γο~υν {εφη σαφ~ως: [απ΄ [εµαυτο~υ ο[υ λαλ~ω. ]ο δέ πατήρ
]ο ε[ ν ε[ µοί µένων, ποιε~ι τά {εργα α[υτός>> (Πρακτικά τ~ων ] Αγίων καί Ο[ικου-µενικ~ων
Συνόδων, τόµος Α΄, {εκδοσις Καλύβης Τιµίου Προδρόµου ] Ιερ~ας Σκήτης ] Αγίας {
Αννης, | Αγιον | Ορος, 1981, σελ. 432).
] Ως Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας, ο
] Χριστός δέν [ενεργε~ι χωριστά [από τόν
Πατέρα, διότι δέν ε@ιναι χωρισµένος α
[ πό τόν Πατέρα η
{ [από τό | Αγιον Πνε~υµα:
<<τουτέστιν [ανέλαβεν {ανθρωπον ε[ ν ε] αυτ?~ω, [εν ?#ω π~αν τό πλήρωµα τ~ης θεότητος
{ το~υ
ο[ικε~ι σωµατικ~ως. το~υτον {εχοµεν ο[υ διακεχωρισµένον [από το~υ πατρός, η
]αγίου πνεύµατος>> (Πρακτικά τ~ων ] Αγίων καί Ο[ικουµενικ~ων Συνόδων, τόµος Α΄,
σελ. 250).
Τήν [αντίθεσίν µας πρός τόν Ο[ικουµενισµόν δέν τήν [εξασφαλίζοµεν διά το~υ
[αποκεφαλισµο~υ τ~ης [ Εκκλησίας, [εκτοπίζοντας τόν Θεόν Πατέρα [από τήν Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας, ο{υτε προσβάλλοντας τό δόγµα τ~ης α
[ λληλοπεριχωρήσεως

τ~ων τρι~ων Θείων προσώπων, [αποµακρύνοντας τόν Χριστόν α
[ πό τόν Πατέρα
καί [από τό | Αγιον Πνε~υµα.
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] Η σύνταξις τ~ων δύο Σχεδίων [ Εγκυκλίου |οµως διέπεται [εξ ]ολοκλήρου α
[ πό
τήν [αληθοφαν~ην [αλλά λανθασµένην [αντίληψιν |οτι π~αν τό λεγόµενον ]υπό τ~ων
Ο[ικουµενιστ~ων α
[ ποτελε~ι ο[ικουµενιστικήν βλασφηµίαν.
[ Εν τοιαύτ?η περιπτώσει ο
| µως, τό {ιδιον θά {επρεπε νά ι] σχύ?η καί διά τούς
[ορθοδόξους, ω
| στε π~αν τό λεγόµενον ]υπό τ~ων [ Ορθοδόξων Χριστιαν~ων νά θεωρε~ιται [ορθόδοξον. Νά δεχθ~ωµεν λοιπόν |οτι |ο,τι λέγουν ο]ι Ο[ικουµενισταί ε@ιναι
α]ιρετικόν καί ο
| ,τι λέγουν ο]ι [ Ορθόδοξοι ε@ιναι ο
[ ρθόδοξον;
| Οπως µαρτυρε~ιται [εκ πολλαπλ~ων Συνοδικ~ων καί {αλλων [εγγράφων, [εκδοθέντων [επί δεκαετίας ]ολοκλήρους, ]η [αντίθεσίς µας πρός τόν Ο[ικουµενισµόν ε@ιναι
σαφέστατα γνωστή, δεδοµένη καί [ασυµβίβαστος. Τόσον ]η ο[ικουµενιστική ΘΕΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ {η «BRANCH THEORY», διά τ~ης ο
] ποίας κατακερ-µατίζεται καί
καθίσταται [ανύπαρκτος ]η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, |οσον καί
]η πρακτική το~υ
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ, δηλαδή, τ~ης συγχωνεύσεως |ολων τ~ων α]ιρέσεων καί |ολων τ~ων
θρησκει~ων, φέρνει τόν Ο[ικουµενισµόν ε[ις α
[ πόλυτον [αντίθεσιν πρός τήν
ΑΛΗΘΕΙΑΝ, η
{ τοι, πρός τήν Μίαν, ] Αγίαν, Καθολικήν καί [ Αποστολικήν [ Εκκλησίαν µας.
[ Επί πλέον, ε@ιναι φαντασιόπληκτον, παρανοϊκόν καί [αδιανόητον |οτι ]ο
[αντίχριστος καί {αθεος Ο[ικουµενισµός, η
] ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ καί ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ το~υ
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ, ]η ]οποία [εξισώνει τόν Κύριον η
] µ~ων [ Ιησο~υν Χριστόν µέ τόν
Βούδδαν, τόν Ζωροάστρην, τόν Λάο Τσέ, τόν Κοµφούκιον καί τόν Μωάµεθ, δέχεται τήν ] Αγίαν Τριάδα ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας, τήν στιγµήν µάλιστα κατά
τήν ο
] ποίαν καί τήν [ Εκκλησίαν θεωρε~ι α
[ νύπαρκτον, ω
] ς µή [ακόµη ο@υσαν συστηµένην, καί τήν ] Αγίαν Τριάδα παντελ~ως α
[ γνοε~ι καί υ
] βρίζει.

ΤΡΙΤΗ

ΑΙΡΕΣΙΣ

Ε[ις τήν Σελίδα 8 το~υ Πρώτου Σχεδίου α
[ ναγράφεται:
<<]ο Ο[ικουµενισµός. . . κηρύττει ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας τόν
Τριαδικόν Θεόν, [απορρίπτοντας τήν ] Αγίαν Γραφήν, ]η ]οποία
κηρύττει ]ως Κεφαλήν τόν [ Ιησο~υν Χριστόν. . .>>
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καί
Ε[ις τήν Σελίδα 10 το~υ ∆ευτέρου Σχεδίου α
[ ναγράφεται:
<<∆ιά το~υτο καί κηρύττουν (ο]ι Ο[ικουµενισταί) ]ως Κεφαλήν τ~ης [
Εκκλησίας τόν Τριαδικόν Θεόν, [αντικαθιστ~ωντες ε{ τσι τήν
διατύπωσιν τ~ης ] Αγίας Γραφ~ης, κατά τήν ]οποίαν Κεφαλή τ~ης
[ Εκκλησίας ε@ιναι ο
] Θεάνθρωπος [ Ιησο~υς Χριστός…>>

[ Εν~ω κανείς µας δέν [αρνήθηκε ποτέ |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]ο
Χριστός, ]η [ανωτέρω διατύπωσις δέν λέγει τό {ιδιο. ∆ιδάσκει |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]ο Θεάνθρωπος [ Ιησο~υς Χριστός καί {οχι ]η ] Αγία Τριάς. ] Ηµε~ις
δεχόµεθα |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ο
] Χριστός. ∆έν δυνάµεθα |οµως νά
δεχθ~ωµεν ο
| τι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας δέν ε@ιναι ο
] λόκληρος η
] Θεότης.
[ Επί πλέον, καµµία διατύπωσις τ~ης ] Αγίας Γραφ~ης δέν χρησιµοποιε~ι τόν
|ορον “Θεάνθρωπος”, ο
] ]οπο~ιος [επινοήθηκε ]υπό το~υ α]ιρετικο~υ [ Ωριγένους κατά τόν
3ον µ.Χ. α[ι~ωνα καί υ]ιοθετήθηκε τότε ]υπό τ~ης [ Εκκλησίας διά νά [αποδωθ?~η ]ο
]υποστατικός τρόπος τ~ης ]ενώσεως τ~ων δύο φύσεων ε[ις τό ε| ν πρόσωπον το~υ Υ]ιο~υ
καί Λόγου το~υ Θεο~υ.
] Η τοποθέτησις τ~ων δύο Σχεδίων |οτι ]η ] Αγία Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης
[ Εκκλησίας παρουσιάζεται {ανευ ] Αγιογραφικ~ης καί ] Αγιοπατερικ~ης τεκµηριώσεως. ] Η δέ υ]ιοθέτησίς της ε[ γείρει σειράν προβληµάτων καί α]ιρέσεων. Κατά πρ~ωτον λόγον, σηµαίνει ο
| τι η
] [ Αγία Τριάς ε@ιναι [εκτός [ Εκκλησίας. Κατά δεύτερον
λόγον, σηµαίνει |οτι ]ο Χριστός ε@ιναι [αποµονωµένος καί χωρισµένος [από τήν]
Αγίαν Τριάδα. Κατά τρίτον λόγον, σηµαίνει |οτι ]η [ Εκκλησία ε@ιναι ]ηνωµένη
| πως ε@ιναι ]υποµετά τ~ης Κεφαλ~ης της, {οχι κατά χάριν [αλλά καθ΄ ]υπόστασιν, ο
στατικ~ως η
] νωµένη ε[ις τόν Χριστόν ]η [ανθρωπίνη µετά τ~ης Θείας φύσεως Α[υτο~υ.
Κατά τέταρτον λόγον, προσκρούει καί ε[ις α[υτήν τήν κοινήν λογικήν ]ως {ακρως
παράλογος. Ε[ις τήν συνέχειαν [αναλύοµεν καί [εξηγ~ωµεν τούς τέσσερις (4) α[υτούς
λόγους:
ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, ]η τοποθέτησις τ~ων δύο Σχεδίων |οτι ]η ] Αγία
Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας σηµαίνει |οτι ]η [ Αγία Τριάς ε@ιναι ε[ κτός [
Εκκλησίας.
Τήν στιγµήν κατά τήν ]οποίαν γνωρίζοµεν ο
| τι η
] [ Αγία Τριάς δέν ε@ιναι τό
σ~ωµα τ~ης [ Εκκλησίας, {ερχεται η
] [ανωτέρω διατύπωσις νά θέσ?η τήν [ Αγίαν Τριάδα
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καί [εκτός Κεφαλ~ης, δηλαδή, παντελ~ως [εκτός [ Εκκλησίας. Καί ε[ ν~ω προσφάτως
κατεδικάσαµεν |οσους α
[ πεµάκρυναν τήν ] Αγίαν Τριάδα [από τάς ι] εράς ε[ικόνας, θά
{ελθωµε τώρα ο]ι ι{ διοι νά τήν ε[ κδιώξωµεν α
[ πό τήν [ Εκκλησία;
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΜΕ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ, ΘΑ ΣΠΕΥΣΩΜΕΝ
ΤΩΡΑ ΝΑ ΓΙΝΩΜΕΝ ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΙ;
| Ολα τά µυστήρια τ~ης [ Εκκλησίας τελο~υνται [εν [ονόµατι τ~ης ] Αγίας Τριά-δος
καί |ολαι α]ι ]ιεραί [ακολουθίαι ε[υλογο~υνται ε[ις τό {ονοµα το~υ Πατρός καί το~υ Υ]ιο~υ
καί το~υ ] Αγίου Πνεύµατος. Ο]ι δέ νεοεκκλησιολόγοι τολµο~υν τοµήν µεταξύ [
Εκκλησίας καί ] Αγίας Τριάδος. ] Η [ Εκκλησία θά α[υτοµολήσ?η λοιπόν [από τόν
Τριαδικόν Θεόν; Καί θά δύναται τότε νά ε@ιναι Μία η
{ ] Αγία;

Ο]ι Νεοεικονοµάχοι {εβγαλαν τήν ] Αγία Τριάδα [από τίς ε[ικόνες. Ο]ι
Νεοεκκλησιολόγοι βγάζουν τήν ] Αγία Τριάδα [από τήν[ Εκκλησία.
] Ο [ Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Συµεών ε@ιναι [απολύτως [ενάντιος ε[ις τήν
[εκτόπισιν τ~ης ] Αγίας Τριάδος α
[ πό τήν [ Εκκλησίαν. Σχολιάζοντας τήν ο
] µολογίαν
το~υ [ Αποστόλου Πέτρου, λέγει:
ε@ι ]ο Χριστός ]ο Υ]ιός το~υ Θεο~υ το~υ ζ~ωντος.” Α|υτη γάρ [εστιν ]ηµ~ων ]ο
θεµέλιος τ~ης [αληθο~υς ]οµολογίας, δι΄ |ην καί α[υτός, ]ως παρά το~υ Πατρός µαθών
µακαρίζεται, καί ο]ι ταύτην λαβόντες ]ηµε~ις, [ασινε~ις διαφυλαχθέντες,
[εποικοδοµηθέντες [επί τ~?ω θεµελί?ω τ~ων [αποστόλων καί προφητ~ων {οντος
[ακρογω-νιαίου α[υτο~υ [ Ιησο~υ Χριστο~υ, ο|ι κατοικητήριον Πνεύµατος [εσµέν. “[
Εν #?ω καί ]υµε~ις συνοικοδοµε~ισθε,” Πα~υλος φησιν, “ε[ις κατοικητήριον το~υ Θεο~υ
[εν Πνεύµατι.” ] Ορ~ατε; ] Η [ Εκκλησία α|υτη [εν τ?~η Τριάδι [εγήγερται. [εν ?#ω
καί ]υµε~ις τ?~ω Χριστ~?ω [ Ιησο~υ συνοικοδοµε~ισθε, Πα~υλος φησιν, α[υτ~?ω τ?~ω Υ]ι?~ω
δηλαδή, “ε[ις κατοικητήριον το~υ Θεο~υ” {ητοι το~υ Πατρός “[εν Πνεύµατι”>> (PG
155, 133D).
<<”Σύ

Παροµοία ε@ιναι ]η θέσις το~υ Πατριάρχου [ Αλεξανδρείας Μητροφάνους
Κριτοπούλου ε[ις τήν ] Οµολογίαν του: <<[ Εκκλησία (καλε~ιται) ο
\ τι ο[υκ α
[ φ΄ ]εαυτ~ης
α\υτη συνήχθη, α
[ λλ΄ α
{ λλος ταύτην ε[ις το~υτο ε[ κάλεσεν, ο
\ ς [εστιν ]ο [εν Τριάδι Θεός
... Καλε~ιται δέ α\υτη παρά τ~?η Θεοπνεύστ?ω Γραφ~?η π~?η µέν νύµφη Χριστο~υ... π~?η δέ
ο@ικος Θεο~υ καί [ Εκκλησία Θεο~υ ζ~ωντος, στ~υλος τε καί ]εδραίωµα τ~ης
[αληθείας, {αλλοτε σ~ωµα Χριστο~υ >> (] Ηµεροδείκτης [ Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. 1978).
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Τόν Τριαδικόν Θεόν [αναγνωρίζει ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας καί ]η ]
Ο-µολογία το~υ ∆οσιθέου, Πατριάρχου ] Ιεροσολύµων: <<\ο,τι Θεός [εν τ~?η
ο[υρανί?ω τ~ων πρωτοτόκων[ Εκκλησία καί \ηλιος [εν τ~?ω κόσµ?ω, το~υτο \εκαστος
[αρχιερεύς [εν τ~?η κατά µέρος [ Εκκλησί?α>> (] Ηµεροδείκτης [ Εκκλησίας Γ.Ο.Χ.
1978). ∆έν λέγει, |οπως ο]ι νεοεκκλησιολόγοι, |οτι Κεφαλή τ~ης ο[υρανίου [
Εκκλησίας ε@ιναι ]η [ανθρωπίνη φύσις το~υ Χριστο~υ.
Βεβαίως κανείς [από τούς τρε~ις α[υτούς [ Εκκλησιαστικούς Πατέρας δέν
καινοτοµε~ι, [αλλά ε{ χουν |ολοι των τόν θε~ιον [ Απόστολον Πα~υλον ]οδηγόν λέγοντα:
<<Καί [ελθών ε[υηγγελίσατο ε[ιρήνην ]υµ~ιν το~ις µακράν, καί το~ις [εγγύς. ο
\ τι δι΄ α[υτο~υ
{εχοµεν τήν προσαγωγήν [αµφότεροι [εν ]ενί Πνεύµατι πρός τόν Πατέρα. {Αρα ο@υν
ο[υκέτι [εστέ ξένοι καί πάροικοι, [αλλά συµπολίται τ~ων ]αγίων καί ο[ικε~ιοι το~υ Θεο~υ.
[ Εποικοδοµηθέντες [επί τ~?ω θεµελί?ω τ~ων [αποστόλων καί προφητ~ων, {οντος
[ακρογωνιαίου α[υτο~υ [ Ιησο~υ Χριστο~υ. [εν #?ω π~ασα ]η ο[ικοδοµή συναρµολογουµένη α{υξει ε[ις ναόν \αγιον ε[ ν Κυρί?ω. [εν #?ω καί ]υµε~ις συνοικοδοµε~ισθε ε[ις
κατοικητήριον το~υ Θεο~υ [εν Πνεύµατι>> (Εφεσ. β΄ 17-22).

[ Ιδού η
] ] Αγία Τριάς συναρµολογο~υσα τήν ο[ικοδοµήν τ~ης [ Εκκλησίας καί κατοικο~υσα [εν α[υτ?~η.
Τήν ι[ δίαν ε[ικόνα µ~ας δίδει καί ο
] | Αγιος [ Ιγνάτιος ]ο Θεοφόρος διά τήν
σχέσιν ] Αγίας Τριάδος καί [ Εκκλησίας:
<<ρύσεται ]υµ~ας [ Ιησο~υς Χριστός, ο
] θεµελιώσας ]υµ~ας [επί τήν πέτραν, ]ως
λίθους [εκλεκτούς, ε[υαρµολογουµένους ε[ις ο[ικοδοµήν Θείαν Πατρός, α
[ ναφεροµένους ε[ις τά \υψη διά Χριστο~υ το~υ ]υπέρ ]ηµ~ων σταυρωθέντος, σχοίν?ω χρωµένους
τ~?ω ]αγί?ω Πνεύµατι, πίστει δέ [αναγοµένους, καί [αγάπ?η κουφιζοµένους [εκ γ~ης πρός
ο[υρανόν, συνοδοιπορο~υντας \αµα [αµώµοις. Μακάριοι γάρ, φησί, ο]ι {αµωµοι ε[ ν
]οδ~?ω, ο]ι πορευόµενοι ε[ ν νόµ?ω Κυρίου. ] Οδός δέ [εστιν [απλανής [ Ιησο~υς ο
]
Χριστός. [ Εγώ γάρ, φησί. Ε[ιµι ]η ]οδός καί ]η ζωή. ] Οδηγε~ι δέ ]η ]οδός πρός τόν
Πατέρα. Ο[υδείς γάρ, φησίν, ε{ ρχεται πρός τόν Πατέρα, ε[ι µή δι΄ [εµο~υ>> (PG 5,
741Α).
Καµµία [ανθρωπίνη υ
] πόστασις καί καµµία κτιστή δύναµις δέν δύναται νά
φέρ?η τόν {ανθρωπον πρός τόν Θεόν Πατέρα, παρά µόνον ο
] Χριστός, ]ο Υ]ιός το~υ
Θεο~υ, |οστις διά το~υ ] Αγίου Πνεύµατος συνδέει ]ηµ~ας καί δοµε~ι τόν Ο@ικον το~υ
Πατρός.
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Ε@ιναι [αδιανόητον |οτι ]ο Θεοφόρος [ Ιγνάτιος, λέγοντας <<ε#ις γάρ [εστιν ο
]
Χριστός, ε[ις \ον π~αν ε{ θνος πιστε~υσαν, καί π~ασα γλ~ωσσα [εξοµολογησαµένη, ε[ις
Θεόν συνήχθη>> (PG 5, 772B), θά µπορο~υσε ποτέ νά συµφωνήσ?η µέ τήν θέσιν τ~ων
νεοεκκλησιολόγων |οτι ]η [ Εκκλησία δέν [ανήκει ε[ις τήν ] Αγίαν Τριάδα ε[ πειδή
[ανήκει ε[ις τόν Χριστόν. ] Ωσάν νά µήν ε@ιναι ]ο Χριστός Ε#ις τ~ης ] Αγίας Τριάδος.
Α[υτή ]η θέσις τ~ων νεοεκκλησιολόγων ε{ ρχεται ε[ πίσης ε[ις α
[ ντίθεσιν πρός τήν
διδασκαλίαν το~υ ] Αγίου Κυρίλλου ] Ιεροσολύµων, ο
] ο
] πο~ιος βλέπει τό ε[ κκλησιαστικόν [αγαθόν τ~ης α[ιωνίου ζω~ης νά δαψιλεύεται [αληθ~ως παρά τ~ης ] Αγίας Τριάδος: <<] Η µέν ο@υν ο
{ ντως ζωή καί α
[ ληθ~ως [εστιν ]ο πατήρ, ο
] δι΄ υ]ιο~υ το~ις \απασιν ε[ ν
]αγί?ω πνεύµατι τάς [επουρανίους πηγάζων δωρεάς, διά δέ τήν [εκείνου φιλανθρωπίαν καί ]ηµ~ιν το~ις [ανθρώποις τά τ~ης α[ιωνίου ζω~ης [αψευδ~ως ε[ πήγγελται>>
(Φωτιζοµένων Κατήχησις ΙΗ΄ 29).
] Ο | Αγιος Κύριλλος [ Αλεξανδρείας [αποδίδει ε[ις τήν [ Εκκλησίαν καί
]οµοιότηταν καί συνάφειαν µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος: <<]ως ε[ις ε[ικόνα καί τύπον
τ~ης [αδιασπάστου φιλίας τε καί ο
] µονοίας καί ε] νότητος, τ~ης [εν ]οµοψυχί?α νοουµένης, τήν ο[υσιώδη παραλαβών ]ενότητα Χριστός, η
| ν {εχει µέν ο
] Πατήρ πρός
α[υτόν, α[υτός δέ α@υ πάλιν πρός τόν Πατέρα, συνανακιρν~ασθαι τρόπον τινά καί
]ηµ~ας α
[ λλήλοις βούλεται, [εν δυνάµει δ~ηλον |οτι τ~ης α
] γίας τε καί ]οµοουσίου
Τριάδος, ω
] ς ε| ν νοε~ισθαι τό σύµπαν τ~ης [ Εκκλησίας σ~ωµα…>> (PG 74, 557A).
∆ηλαδή, ]η ]ενότης τ~ης [ Εκκλησίας πηγάζει [εκ τ~ης δυνάµεως καί [ενεργείας τ~ης
]
Αγίας Τριάδος.
] Ο δέ ]ιερός Χρυσόστοµος, ]οµιλ~ων πρός τούς [εγκαταλείποντας τάς ι] εράς
συνάξεις, [επιτείνει τήν ο[ικειότητα τ~ης [ Εκκλησίας µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος: <<Τί
]ηδύτερον, ε[ιπέ µοι, τ~ης [εντα~υθα διαγωγ~ης; Ε[ι γάρ διηµερεύειν [εντα~υθα [εχρ~ην, τί
σεµνότερον; τί α
[ σφαλέστερον, |οπου α
[ δελφοί τοσο~υτοι, ο
| που τό Πνε~υµα τό |αγιον,
|οπου [ Ιησο~υς µέσος, καί ]ο τούτου Πατήρ; Ποίαν ]ετέραν ζητε~ις συναγω-γήν
τοιαύτην; πο~ιον |ετερον βουλευτήριον; ποίαν σύνοδον; Τοσα~υτα [αγαθά [εν τ~?η
τραπέζ?η, [εν τ~?η [ακροάσει, [εν τα~ις ε[υχα~ις, [εν τα~ις συνουσίαις. καί σύ πρός ε] τέρας
βλέπεις διατριβάς;>> (PG 51, 70). ∆ηλαδή, ε[ις τήν σύναξιν τ~ης [ Εκκλησίας

ε]υρίσκεται παρο~υσα ]ολόκληρος ]η ] Αγία Τριάς.
} Ο {ιδιος |αγιος [αλλο~υ µ~ας λέγει |οτι ]η [ Εκκλησία {οχι µόνον [ανήκει ε[ις τόν
Τριαδικόν Θεόν α
[ λλά καί [εκ τ~ης ]ενότητος Α[υτο~υ πηγάζει ]η δική της ε] νότης: <<Τ~?η [
Εκκλησί?α το~υ Θεο~υ. Ο[υ το~υδε καί το~υδε, α
[ λλά το~υ Θεο~υ. Τ~?η ο{υσ?η [εν Κο-ρίνθ?ω. ]
Ορ~ας π~ως καθ΄ ]εκάστην λέξιν κατέβαλεν α[υτ~ων τό φύσηµα, τήν διάνοιαν [εθίζων
διά πάντων πρός τόν ο[υρανόν; [ Εκκλησίαν δέ Θεο~υ καλε~ι, δεικνύς \οτι ]ην~ωσθαι
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α[υτήν χρή. Ε[ι γάρ Θεο~υ [εστιν, η
\ νωται, καί µία [εστίν, ο[υκ [εν Κορίνθ?ω µόνον
[αλλά καί [εν πάσ?η τ~?η ο[ικουµέν?η. Τό γάρ τ~ης [ Εκκλησίας ο
{ νοµα ο[υ χωρι-σµο~υ, [αλλά
]ενώσεώς [εστι καί συµφωνίας {ονοµα... µίαν δε~ι ε@ιναι [ Εκκλησίαν, καίτοι τόποις
πολλο~ις κεχωρισµένην ... Ε[ι δέ ]ο τόπος χωρίζει, α
[ λλ΄ ]ο Κύριος α[υ-τούς συνάπτει
κοινός {ων ... το~υ Κυρίου το~υ ]ενός συνάπτοντος α[υτούς>> (PG 61, 13).

Χωρίς κίνδυνον νά [ολισθήσ?η ε[ις ο[ικουµενισµόν |οταν ]οµιλε~ι περί [ Εκκλησίας, ]ο | Αγιος Χρυσόστοµος κατ΄ [επανάληψιν καί µέ χαρακτηριστικήν α
{ νεσιν
προσβλέπει ε[ις τήν ε] νότητα τ~ων Τρι~ων Θείων Προσώπων: <<...[επεράστους δέ ]ηµ~ας
[εποίησε τ~?ω Πατρί διά το~υ Πνεύµατος. [ Ιδού πάλιν τό, ε\ ν, διά [εστι. δι΄ ]εαυ-το~υ
καί Πνεύµατος προσήγαγεν α[υτ~?ω. { Αρα ο@υν ο[υκέτι [εστέ ξένοι καί πάροικοι, [αλλά
συµπολίται τ~ων ]αγίων>> (PG 62, 43).
] Ο | Αγιος Μάξιµος ο
] ] Οµολογητής [αποδίδει τήν ]οµοιότητα τ~ης [ Εκκλησίας
µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος ε[ις τό |οτι ]η [ Εκκλησία {εχει τήν α[υτήν κατά µίµησιν
[ενέργειαν µέ τήν ] Αγίαν Τριάδα: <<Τήν τοίνυν ]αγίαν [ Εκκλησίαν κατά πρώτην
θεωρίας [επιβολήν, τύπον καί ε[ικόνα Θεο~υ φέρειν, ε{ λεγεν ο
] µακάριος γέρων
[εκε~ινος (δηλαδή, ]ο | Αγιος ∆ιονύσιος ο
] [ Αρεοπαγίτης). ω
] ς τήν α[υτήν α[υτ~?ω κατά
µίµησιν καί ε[ νέργειαν {εχουσαν>> (PG 91, 664D). ] Ως ταµε~ιον δέ τ~ης Θείας
Χάριτος, ]η [ Εκκλησία [ενεργε~ι ]ενωτικά |οπως καί ]ο Θεός: <<Ε[ικών µέν ο@υν το~υ
Θεο~υ ]η [ Εκκλησία, καθώς ε{ιρηται, ]ως τήν α[υτήν τ?~ω Θε?~ω περί τούς πιστούς [ενεργο~υσαν ε| νωσιν, κ{αν διάφοροι το~ις [ιδιώµασι καί [εκ διαφόρων τόπων καί τρόπων,
ο]ι κατ΄ α[υτήν διά τ~ης πίστεως ]ενοποιούµενοι τύχωσιν {οντες>> (PG 91, 668D).
Τόσον ο
] | Αγιος Μάξιµος ο
] ] Οµολογητής ε[ις τό [ανωτέρω χωρίον |οσον καί
|ολοι ο]ι \ Αγιοι, καθώς [εδιδάχθησαν ]υπό τ~ων [ Αποστόλων, ο
| ταν λέγουσιν “Θεόν”,
τόν ΤΡΙΑ∆ΙΚΟΝ ΘΕΟΝ [εννοο~υν, διότι Α[υτός ε@ιναι ]ο µόνος [αληθινός Θεός.
] Ο Μέγας Φώτιος, θεωρ~ωντας [εκ παραλλήλου τήν πλάσιν καί τήν α
[ νάπλασιν ]ως [ Εκκλησίαν, τάς α
[ ποδίδει ε[ις τήν ] Αγίαν Τριάδα: <<Τί δ’ ο@υν ]ο πλάστης καί
κηδεµών; @αρα παρε~ιδεν ε[ις τέλος τό πλάσµα ταλαιπωρούµενον, καί τοσαύτ?η πλάν?η
βυθιζόµενον; Ο[υ µέν ο@υν. Π~ως γάρ |οπερ φιλοτιµούµενος {επλασεν, η
[ νέ-σχετ’ {αν
]ηδέως ]ορ~αν συλαγωγούµενον καί πλανώµενον; ∆ιό πρός ]εαυτήν µέν ]η τ~ης
Τριάδος ε] νότης, ε[ι θέµις ε[ιπε~ιν, ε[ κκλησιάσασα. θέµις δέ το~υτο λέγειν [επί τ~ης
[αναπλάσεως, ο
| τι καί τό, Ποιήσωµεν {ανθρωπον κατ’ ε[ικόνα ]ηµετέραν καί
]οµοίωσιν, ε[ πί πλάσεως ε{ιρηται. τ~?ω ]ενιαί?ω τ~ης γνώµης βουλήµατι, τήν [ανά-πλασιν
το~υ συντριβέντος διετίθετο πλάσµατος>> (PG 102, 557D - 560A). ∆ηλαδή, τόν
{ανθρωπον δηµιουργε~ι καί [αναδηµιουργε~ι, {ητοι, ε[ κκλησιάζει, ο
] λόκληρος ]η
] Αγία Τριάς.
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] Ο Ε[υθύµιος Ζιγαβηνός, Κανονολόγος µοναχός το~υ 11ου καί 12ου α[ι~ωνος,
τό ]ενια~ιον τ~ης [ Εκκλησίας [αποδίδει ε[ις τό ο
| τι [εν α[υτ?~η λαλε~ι τό | Αγιον Πνε~υµα:
<<Ε[ις µίαν, α
] γίαν, καθολικήν καί [αποστολικήν [ Εκκλησίαν. Ο[υ γάρ ε[ις α
{ λλην µέν
διά τ~ων προφητ~ων, ε[ις {αλλην δέ διά τ~ων α
[ ποστόλων [ελάλησε τό Πνε~υµα τό
|Αγιον>> (PG 131, 17-20). [ Εδ~ω φαίνεται ο
| τι δέν ε@ιναι {αλλη [η [ Εκκλησία τ~ων
Προφητ~ων καί {αλλη τ~ων [ Αποστόλων, [αλλά µία καί ε] νιαία.
Τήν ο[υσιαστικήν συµµετοχήν το~υ Τρίτου Προσώπου τ~ης ] Αγίας Τριάδος ε[ις
τήν [ Εκκλησίαν [εκφράζει ο
] ]ιερός Χρυσόστοµος ]ως [αλληλουχίαν: <<Ε[ι µή Πνε~υµα
παρ~ην, ο[υκ α
{ ν συνέστη ]η [ Εκκλησία. Ε[ι δέ συνίσταται ]η [ Εκκλησία, ε{υδηλον ο
| τι
Πνε~υµα πάρεστι>> (PG 50, 459).
Πιό πρίν, ]ο | Αγιος Ε[ιρηνα~ιος συνεκτείνει τήν [ Εκκλησίαν καί τό | Αγιον
Πνε~υµα: <<| Οπου η
] [ Εκκλησία [εκε~ι καί τό Πνε~υµα το~υ Θεο~υ, καί |οπου τό Πνε~υµα
το~υ Θεο~υ [εκε~ι καί ]η [ Εκκλησία καί η
] χάρις το~υ Κυρίου>> (Κατά Α]ιρέσεων III
24).
[ Αφήνοντες τόν | Αγιον [ Ιωάννην τόν Χρυσόστοµον νά [ανακεφαλαιώσ?η τήν
σχέσιν τ~ης [ Εκκλησίας µέ τήν ] Αγίαν Τριάδα µαθαίνοµεν: <<Τά πάντων κεφαλαιωδέστερα, φησί, κοινά πάντων [εστί, τό βάπτισµα, τό διά πίστεως σωθ~ηναι, τό
τόν Θεόν {εχειν Πατέρα, τό το~υ α[υτο~υ Πνεύµατος \απαντας µετέχειν>> (PG 62,
81).
∆ηλαδή, [επί δισχιλιετίαν, ]η συνείδησις τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι |οτι διά το~υ
Χριστο~υ τόν Πατέρα [εκείνου {εχοµεν καί ]ηµε~ις Πατέρα [εν ] Αγί?ω Πνεύµατι. Ποτέ
δέν [εχώρισεν ]η [ Εκκλησία τόν Χριστόν [από τόν Θεόν Πατέρα καί [από τό | Αγιον
Πνε~υµα. ] Η [ Εκκλησία δέν [ανεγνωρίσθη ποτέ ]ως |ενα χωριστόν Βασίλειον το~υ
Χριστο~υ, ε[ις τό ]οπο~ιον δέν βασιλεύει ο
] Πατήρ καί τό | Αγιον Πνε~υµα, η
{ τοι,
]ολόκληρος η
] υ
] περούσιος ] Αγία Τριάς.
Στρεφόµενοι τώρα ε[ις τήν Παλαιάν ∆ιαθήκην ε]υρίσκοµεν σειράν [αναφορ~ων ε[ις τήν [ Εκκλησίαν ]ως [ανήκουσαν ε[ις τόν | Υψιστον, ε[ις τόν Κύριον, ε[ις τόν
Σαβαώθ, τουτέστιν, ε[ις τόν [εν Τριάδι ε| ναν ∆εσπότην Θεόν ]ο ]οπο~ιος α
[ ποκαλύπτεται ε[ις τούς προφήτας. ∆ιότι |οταν καί |οπου ]η ] Αγία Γραφή [αναφέρεται ε[ις τόν
Θεόν [εννοε~ι τόν Τριαδικόν Θεόν. Τό πρ~ωτον δόγµα τ~ης πίστεως ]ηµ~ων, [εξ α
{ λλου,
ε@ιναι πίστις ε[ις τήν ] Αγίαν, ] Οµοούσιον, Ζωοποιόν καί [ Αδιαίρετον Τριάδα, {ητοι,
ε[ις τόν ΕΝΑ καί ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ.
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] Ο Υ]ιός καί Λόγος, ]η [ενυπόστατος Σοφία το~υ Θεο~υ διδάσκει [εν ε[ κκλησί?α
] Υψίστου τόν λαόν το~υ Θεο~υ: <<] Η σοφία α[ινέσει ψυχήν α[υτ~ης καί [εν µέσω λαο~υ
α[υτ~ης καυχήσεται. [ Εν [εκκλησί?α ] Υψίστου στόµα α[υτ~ης [ανοίξει καί {εναντι δυνάµεως α[υτο~υ καυχήσεται>> (Σοφία Σειράχ Κ∆΄ 1-3). Τίνος ] Υψίστου ε@ιναι ]η
[
Εκκλησία {αν {οχι το~υ ]ενός καί µόνου Τριαδικο~υ Θεο~υ;

Παροµοίως καί ο
] προφήτης Μιχαίας: <<O[υκ ε{ σται σοι βάλλων σχοινίον [εν
[εκκλησί?α Κυρίου>> (Μιχαίας Β΄ 5). Καί π~ως ε@ιναι ]η [ Εκκλησία το~υ Κυρίου {αν ]ο
Κύριος, ο
] Τριαδικός Θεός, δέν τήν ε[ ξουσιάζει ω
] ς Κεφαλή της;
] Ο δέ κάτωθι [αναφερόµενος α
[ µπελών, τίνος Κυρίου Σαβαώθ ε@ιναι; <<[ Aµπελών ε[ γενήθη τ~?ω η
[ γαπηµέν?ω [εν κέρατι, [εν τόπ?ω πίονι. καί φραγµόν περιέθηκα
καί ε[ χαράκωσα καί [εφύτευσα {αµπελον ...καί {εµεινα το~υ ποι~ησαι σταφυλήν,
[εποίησε δέ {ακανθας ... τί ποιήσω {ετι τ~?ω [αµπελ~ωνι µου καί ο[υκ [εποίησα α[υτ~?ω; διότι
{εµεινα το~υ ποι~ησαι σταφυλήν [εποίησε δέ {ακανθας... ]ο γάρ [αµπελών Κυρίου
Σαβαώθ ο@ικος το~υ [ Ισραήλ ε[ στι καί α
{ νθρωπος το~υ [ Ιούδα νεόφυτον [ηγα-πηµένον.
{εµεινα το~υ ποι~ησαι κρίσιν [εποίησε δέ α
[ νοµίαν καί ο[υ δικαιοσύνην. [αλλά
κραυγήν>> (] Ησαΐας Ε΄ 1-7). ] Ο [αµπελών Κυρίου Σαβαώθ ε@ιναι ]η [ Εκκλη-σία τήν
]οποίαν ]η ] Αγία Τριάς [εφύτευσε καί ε[ις τήν ο
] ποίαν ο
] Πατήρ α
[ πέστειλε τόν ι{ διον
Υ]ιόν. Α[υτό µ~ας διδάσκει καί η
] κατωτέρω Παραβολή το~υ [ Αµπελ~ωνος ε[ις τόν
Ε[υαγγελιστήν Ματθα~ιον:
<<{ Αλλην παραβολήν [ακούσατε. α
{ νθρωπός τις η
@ ν ο[ικοδεσπότης, \οστις
[εφύτευσεν [αµπελ~ωνα καί φραγµόν α[υτ~?ω περιέθηκε καί {ωρυξεν [εν α[υτ~?ω
ληνόν καί ω
[ κοδόµησε πύργον, καί [εξέδοτο α[υτόν γεωργο~ις καί [απεδήµησεν.
\οτε δέ {ηγγισεν ]ο καιρός τ~ων καρπ~ων, α
[ πέστειλε τούς δούλους α[υτο~υ πρός
τούς γεωργούς λαβε~ιν τούς καρπούς α[υτο~υ. καί λαβόντες ο]ι γεωργοί τούς
δούλους α[υτο~υ \ον µέν {εδειραν, \ον δέ [απέκτειναν, \ον δέ [ελιθοβόλησαν. πάλιν
[απέστειλεν {αλλους δούλους πλείονας τ~ων πρώτων, καί [εποίησαν α[υτο~ις
]ωσαύτως. \υστερον δέ [απέστειλε πρός α[υτούς τόν υ]ιόν α[υτο~υ λέγων,
[εντραπήσονται τόν υ]ιόν µου. ο]ι δέ γεωργοί [ιδόντες τόν υ]ιόν ε@ιπον [εν
]εαυτο~ις, ο#υτός [εστιν ]ο κληρονόµος, δε~υτε [αποκτείνωµεν τήν κληρονοµίαν
[ µπελ~ωνος καί [απέκτειναν.
α[υτο~υ. καί λαβόντες α[υτόν [εξέβαλον {εξω το~υ α
\οταν ο@υν {ελθ?η ]ο κύριος το~υ [αµπελ~ωνος, τί ποιήσει το~ις γεωργο~ις ε[ κείνοις;
λέγουσιν α[υτ~?ω, κακούς κακ~ως [απολέσει α[υτούς, καί τόν [αµπελ~ωνα
[εκδώσεται {αλλοις γεωργο~ις, ο\ιτινες [αποδώσουσιν α[υτ~?ω τούς καρπούς [εν
το~ις καιρο~ις α[υτ~ων. λέγει α[υτο~ις ο
] [ Ιησο~υς, ο[υδέποτε [ανέγνωτε ε[ ν τα~ις
γραφα~ις, λίθον ο
\ ν α
[ πεδοκίµασαν ο]ι ο[ικοδοµο~υντες, ο#υτος [εγενήθη ε[ις
κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου [εγένετο α\υτη, καί {εστι θαυµαστή [εν
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[ φθαλµο~ις η
ο
] µ~ων; διά το~υτο λέγω ]υµ~ιν \οτι α
[ ρθήσεται [αφ΄ ]υµ~ων ]η βασιλεία
το~υ Θεο~υ καί δοθήσεται {εθνει ποιο~υντι τούς καρπούς α[υτ~ης. καί ]ο πεσών
[επί τόν λίθον το~υτον συνθλασθήσεται, [εφ΄ ο
\ ν δ΄ {αν πέσ?η, λικµήσει α[υτόν.>>
(Ματθ. ΚΑ΄ 33-44).
∆ιά το~υ [αµπελ~ωνος, ]ως ε[ικόνος τ~ης [ Εκκλησίας, τόσον ]η Παλαιά ∆ιαθήκη |οσον καί ]η Καινή παρουσιάζει τόν Τρισυπόστατον Θεόν ]ως [αµπελουργόν
καί Κύριον α[υτ~ης. ∆έν παρουσιάζει ]ως Κύριον το~υ [αµπελ~ωνος µίαν µεµονωµένην Θείαν ] Υπόστασιν, {ητοι, τήν] Υπόστασιν το~υ Υ]ιο~υ καί Λόγου το~υ Θεο~υ,
τήν προσλαβο~υσαν [ανθρωπίνην φύσιν.
] Ο προφήτης ] Ιερεµίας [επίσης διά παροµοιώσεως λαλ~ων, θεωρε~ι τήν [ Εκκλησίαν ]ως φυτείαν το~υ Θεο~υ: <<[εγώ δέ [εφύτευσα σέ {αµπελον καρποφόρον π~ασαν
[αληθινήν. Π~ως [εστράφης ε[ις πικρίαν ]η {αµπελος ]η [αλλοτρία; >> (] Ιερεµίας Β΄ 21).
Α[υτή ε@ιναι ]η [ Εκκλησία τήν ]οποίαν ε[ φύτευσεν ]ο [εν Τριάδι Θεός.
] Η δέ [ Εκκλησία ε[ις τήν ]οποίαν [αναφέρεται ]ο προφήτης Νεεµίας τίνος Θεο~υ
ε@ιναι; <<[ Εν τ~?η ]ηµέρα [εκείν?η [ανεγνώσθη [εν βιβλί?ω Μωϋσε~ι ε[ ν [ωσί το~υ λαο~υ καί
ε]υρέθη γεγραµµένον [εν α[υτ~?ω, \οπως µή ε[ισέλθωσιν [ Αµµαν~ιται καί Μωαβ~ιται [εν
[εκκλησί?α Θεο~υ \εως α[ι~ωνος>> (Νεεµίας ΙΓ΄ 1). Το~υ Τριαδικο~υ Θεο~υ λογίζεται ]η [
Εκκλησία καί τόπος τ~ης παρουσίας Του. Ε@ιναι δυνατόν µέ τήν λέξιν «Θεός» νά
νοε~ιται |εν ο
{ ν [εκ το~υ ]οποίου [αποκλείονται δύο [εκ τ~ων Τρι~ων Θείων Προσώπων; |
Οποιος ι] σχυρίζεται α[υτό πιστεύει ε[ις α
{ λλον Θεόν καί ο
{ χι ε[ις τόν Τριαδικόν.
Το~υ Τριαδικο~υ Θεο~υ ε@ιναι ]η [ Εκκλησία καί ]ως δική Του Βασιλεία τήν βλέπει
καί ]ο |αγιος Νεκτάριος: <<] Η [ Εκκλησία ]ως βασιλεία Θεο~υ ο[υδέν {εχει κοινόν πρός
τά {εργα τ~ης βασιλείας το~υ κόσµου. ]η βασιλεία ]η [εµή, ε@ιπεν ο
] α[υτ~ης ]ιδρυτής, ο[υκ
{εστιν ε[ κ το~υ κόσµου τούτου>> (Ποιµαντική,[ Αθ~ηναι, Νεκτάριος Παναγόπουλος,
σελ. 25). Ε@ιναι α
[ διανόητον νά [απουσιάζ?η ]ο Μέγας Βασιλεύς [από τήν Βασιλείαν
Του, νά µήν ε@ιναι παρών {η [ενεργ~ων [εν α[υτ?~η, νά µήν κυβερν~α α[υτήν ]ως Κεφαλή
της.
Ε[ις |ολα τά Θε~ια Μυστήρια, ]η [ Εκκλησία ε[υλογε~ιται ]ως Βασιλεία τ~ης ] Αγί-ας
Τριάδος καί ο
{ χι ω
] ς Βασιλεία το~υ Χριστο~υ καί µόνον το~υ Χριστο~υ: <<Ε[υλο-γηµένη
]η Βασιλεία το~υ Πατρός καί το~υ Υ]ιο~υ καί το~υ ] Αγίου Πνεύµατος, ν~υν καί α
[ εί καί
ε[ις τούς α[ιώνας τ~ων α[ιώνων, [ Αµήν>>.
] Ο [εν [ονόµατι το~υ [αντι-Ο[ικουµενισµο~υ διά τ~ων δύο Σχεδίων [ Εγκυκλίου
[επιχειρούµενος [εξοστρακισµός τ~ης ] Αγίας Τριάδος ε[ κ τ~ης [ Εκκλησίας, ο
{ χι µόνον
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δέν πολεµ~α τόν Ο[ικουµενισµόν, α
[ λλά [εξοµοιο~υται µετά το~υ Θηρίου διότι
καθιστ~α τήν [ Εκκλησίαν κενήν Θεο~υ.

] τοποθέτησις τ~ων δύο Σχεδίων |οτι ]η ] Αγία
[ΚΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΝ ΛΟΓΟΝ, η
Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας [αποµονώνει καί χωρίζει τόν [ Ιησο~υν
Χριστόν α
[ πό τήν ] Αγίαν Τριάδα. Α[υτό |οµως [εγείρει µίαν σειράν [ερωτηµάτων περί τ~ης ]υποστάσεως τ~ης Κεφαλ~ης τ~ης [ Εκκλησίας.
Π~ως τό ε[ κλαµβάνουν ο]ι νεοεκκλησιολόγοι; ] Η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας
ε@ιναι Θεός {η {οχι; { Αν ναί, τότε π~ως µπορε~ι νά σταθ?~η ο
] ι] σχυρισµός τους ο
| τι η
]
]
Αγία Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας; Χωριστά [ενεργε~ι ]ο Χριστός [από
τόν Θεόν Πατέρα καί [από τό | Αγιον Πνε~υµα {η ]ηνωµένα καί διά τ~ης α[υτ~ης
[ενεργείας κυβερν~α τήν [ Εκκλησίαν Του;
] Ο |αγιος [ Ιωάννης ]ο ∆αµασκηνός λέγει πώς [εν~ω µεταξύ [ανθρώπων α]ι γν~ωµαι καί α]ι [ενέργειαι διαφέρουν [από ]υπόστασιν ε[ις ]υπόστασιν, δέν συµβαίνει τό
{ιδιον καί µεταξύ τ~ων τρι~ων ]υποστάσεων το~υ ]ενός Θεο~υ: <<] Η γάρ γνώµη
συνδιαιρε~ιται τα~ις ]υποστάσεσι [εννοε~ι τ~ων α
[ νθρώπων] πλήν τ~ης α
] γίας καί α
] πλ~ης
καί [ασυνθέτου καί [αδιαιρέτου θεότητος. [ Εκε~ι γάρ τ~ων υ
] ποστάσεων µή ε[ις α
| παν
διαιρουµένων καί διϊσταµένων ο[υδέ τό θελητόν διαιρε~ιται. Κ[ακε~ι µέν, ε[ πειδή
µία ]η φύσις, µία καί ]η φυσική θέλησις. [ Επειδή δέ καί α]ι ]υποστάσεις [αδιάστατοί
ε[ισιν, ε| ν καί τό θελητόν καί µία ]η κίνησις τ~ων τρι~ων υ
] ποστάσεων>> (PG 94,
948Α-Β). ∆ηλαδή, µία ]η [ενέργεια το~υ Θεο~υ καί [εξ [αδιαιρέτου κατέρχεται πρός τά
κτίσµατα ε[ κ τ~ων Τρι~ων Θείων ] Υποστάσεων.
] Ο |αγιος Μάξιµος ]ο ] Οµολογητής [επίσης λέγει: <<Θεολογίαν µέν διδάσκει
σαρκούµενος ]ο το~υ Θεο~υ Λόγος ]ως [εν ]εαυτ~?ω δεικνύς τόν Πατέρα καί τό Πνε~υµα
τό |αγιον. | Ολος γάρ @ην ]ο Πατήρ καί |ολον τό Πνε~υµα τό |αγιον ο[υσιωδ~ως [εν |ολ?ω
τελείως τ~?ω Υ]ι?~ω καί σεσαρκωµέν?ω ο[υ σαρκούµενοι>> (PG 90, 876C). ∆ηλαδή, {αν
καί µόνον ]ο Υ]ιός [εσαρκώθη, π~αν τό πλήρωµα τ~ης Θεότητος κατοικε~ι [εν α[υτ?~ω
σωµατικ~ως, καί ο{υτε ]ο Πατήρ ο{υτε τό Πνε~υµα [απέστη το~υ σεσαρκωµένου Υ]ιο~υ,
[αλλ΄ ε[ ν Α[υτ?~ω παρ~ησαν.
Τό γεγονός |οτι ο
] Πατήρ καί τό | Αγιον Πνε~υµα δέν ]ηνώθησαν ]υποστατικ~ως
µετά τ~ης [ανθρωπίνης φύσεως, |οπως ]ο Υ]ιός, δέν σηµαίνει |οτι [απουσίαζον [εκ το~υ
σαρκωθέντος Υ]ιο~υ. [ Απ΄ ε[ ναντίας, λόγ?ω τ~ης ο[υσιώδους ]ενότητός Των µετά το~υ
Υ]ιο~υ, παρόντες @ησαν [εν τ?~ω Χριστ?~ω, <<|οτι [εν α[υτ?~ω κατοικε~ι π~αν τό πλήρωµα τ~ης
θεότητος σωµατικ~ως>> (Κολ. Β΄ 9).
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] Ο |αγιος Γρηγόριος ]ο Παλαµ~ας παροµοίως λέγει: <<|ολος ]ο Θεός [ενηνθρώπησε, ε[ι καί µή π~ασα θεία ]υπόστασις ε[ νηνθρώπησε>> ([ Αντιρρητικός 5, 110). Π~ως
λοιπόν νά νοηθ?~η {η νά γίν?η [αποδεκτή η
] προτεινοµένη υ
] πό τ~ων δύο Σχεδίων
[
Εγκυκλίου διάσπασις το~υ Χριστο~υ [από τήν ] Αγίαν Τριάδα;
] Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: <<Ο[υδεµία [οπτασία, χρησµωδεία {η προφητεία
γίνεται κεχωρισµένως το~υ Πατρός, το~υ Υ]ιο~υ {η το~υ ] Αγίου Πνεύµατος>> (Λόγος
Ε΄, Κατά Ε[υνοµίου). Π~ως δυνάµεθα νά δεχθ~ωµεν τήν νεοεκκλησιολογικήν διαίρεσιν το~υ Χριστο~υ [εκ τ~ης ] Αγίας Τριάδος;
] Ο |αγιος [ Ιωάννης ]ο Χρυσόστοµος λέγει: <<| Οπου γάρ {αν µία τ~ης Τριάδος
]υπόστασις παρ?~η, π~ασα πάρεστιν ]η Τριάς. α
[ διασπάστως γάρ ε{ χει πρός ]εαυτήν,
καί |ηνωται µετ΄ α
[ κριβίας α
[ πάσης>> (Ε.Π.Ε. 17, σελ. 168). ∆ιά τόν λόγον α[υτόν
[ακριβ~ως [επιβάλλεται νά δεχθ~ωµεν τήν θέσιν ο
| τι: [ Επειδή Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]η µία τ~ης Τριάδος υ
] πόστασις, ο
] Κύριος ] Ηµ~ων [ Ιησο~υς Χριστός, διά
το~υτο Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι π~ασα ]η Τριάς. [ Απόρριψις τ~ης θέσεως α[υτ~ης
[ισοδυναµε~ι µέ διαίρεσιν τ~ης ] Αγίας καί [ Αδιαιρέτου Τριάδος, µέ πλήρη
διατάραξιν τ~ων ε[ νδο-Τριαδικ~ων Σχέσεων.
] Η [ανθρωπίνη φύσις το~υ Χριστο~υ [αποτελε~ι πηγήν θελήσεως καί [ενεργει~ων
{οντως διαφορετικ~ων τ~ης Θείας θελήσεως καί τ~ων Θείων ε[ νεργει~ων Α[υτο~υ. | Οµως
κατά τήν [ Ορθόδοξον Πίστιν, τό πρόσωπον το~υ Χριστο~υ τό ]οπο~ιον θέλει καί
[ενεργε~ι [ανθρωπίνως ε@ιναι α[υτό τό ι{ διον πρόσωπον τό ]οπο~ιον θέλει καί [ενεργε~ι
Θεϊκ~ως ε[ πίσης, {ητοι, τό δεύτερον Πρόσωπον τ~ης ] Αγίας Τριάδος, τό Πρόσωπον
το~υ Υ]ιο~υ καί Λόγου το~υ Θεο~υ. [ Εκ το~υ Θείου α[υτο~υ, το~υ µοναδικο~υ, Προσώπου
το~υ Χριστο~υ, |οπως ε@ιναι γνωστόν καί ο
| πως ε{ιδαµε καί α
[ πό τάς [ανωτέρω
Πατερικάς µαρτυρίας, ε@ιναι [αδύνατον νά διαιρεθο~υν τά {αλλα δύο Θε~ια Πρόσωπα,
{ητοι, ο
] Πατήρ καί τό | Αγιον Πνε~υµα.
{ Αν ο]ι νεοεκκλησιολόγοι δέχονται τήν [αλήθεια, πώς ]η Κεφαλή τ~ης[ Εκκλησίας ε@ιναι {οντως Θεός, ε@ιναι [αναγκασµένοι νά δεχθο~υν |οτι ]η ] Αγία Τριάς ε@ιναι
Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας. [ Αλλοι~ως η
] ε[ πιµονή τους ο
| τι ]η ] Αγία Τριάς δέν ε@ιναι
Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας [ισοδυναµε~ι µέ τήν [αντι-Τριαδολογικήν βλασφηµίαν το~υ
χωρισµο~υ το~υ Χριστο~υ, το~υ Υ]ιο~υ το~υ Θεο~υ, α
[ πό τόν Θεόν Πατέρα καί [από τό |
Αγιον Πνε~υµα. Α[υτή βεβαίως ]η α|ιρεσις α
[ ποτελε~ι Νέαν Τριαδολογίαν, ξένην
πρός τά δόγµατα τ~ης [ Εκκλησίας µας.
{ Αν πάλιν ο]ι νεοεκκλησιολόγοι δέν δέχονται |οτι ]η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας
ε@ιναι Θεός, συστρατευόµενοι µετά τ~ων ] Εβραίων σταυρωτ~ων καί [αντιστρατευό-
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µενοι τήν [αρχαγγελικήν [εν τ?~ω Ε[υαγγελί?ω ρ~ησιν <<διό καί τό γεννόµενον ε[ κ Σο~υ
|αγιον κληθήσεται υ]ιός Θεο~υ>> (Λουκ. Α΄ 35), α
{ ν δηλαδή θεωρο~υν ο
| τι Κεφαλή τ~ης [
Εκκλησίας ε@ιναι ]ο Χριστός κατά τό α
[ νθρώπινον µόνον, τότε βλέπουν τόν Χριστόν
]ως {εχοντα καί [ανθρωπίνην ]υπόστασιν {η µόνον [ανθρωπίνην ]υπόστασιν.
Τοιουτοτρόπως [{η [ενστερνίζονται τήν ] Εβραϊκήν [απόρριψιν τ~ης Θεότητος το~υ
Χριστο~υ {η [αναβιώνουν τήν α|ιρεσιν το~υ Νεστοριανισµο~υ, τήν ο
] ποίαν κατεδίκασεν
]η Γ΄ Ο[ικουµενική Σύνοδος τό 431 µ. Χ.

{ Αν βεβαίως µετά τ~ης [ανθρωπίνης φύσεως το~υ Χριστο~υ θεωρο~υν δεδοµένην
καί [ανθρωπίνην ]υπόστασιν το~υ Χριστο~υ, |οπως [εδίδασκεν ο
] α]ιρετικός Νεστόριος,
{αν [εκλαµβάνουν τόν Χριστόν ω
] ς {εχοντα καί [ανθρωπίνην ]υπόστασιν, {η µόνον [ανθρωπίνην ]υπόστασιν, τήν ]οποίαν θέτουν ω
] ς Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας, τότε καί
µόνον τότε µπορο~υν νά ]υποστηρίζουν |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας δέν ε@ιναι ]η ] Αγία Τριάς [αλλά µόνον ]ο Χριστός. ∆ιότι ]η [ανθρωπίνη ]υπόστασις το~υ Χριστο~υ, τήν
]οποίαν ]υποθέτουν, ε@ιναι |ενα κτίσµα καί {οχι Θεός. Ε@ιναι |ενα διαφορετικόν
πρόσωπον καί ο
{ χι Ε#ις τ~ης ] Αγίας Τριάδος.
Ε[ις α[υτήν |οµως τήν περίπτωσιν, ]η [ Εκκλησία ε@ιναι {ασχετος µέ τόν Θεόν.
{
Ασχετος µέ τόν Θεόν ε@ιναι [επίσης ]ο ι{ διος ]ο χριστός τόν ]οπο~ιον κατασκευάζουν
[εκε~ινοι Νεστοριανικ?~ω {η ] Εβραϊκ?~ω τ?~ω τρόπ?ω. ] Οπότε [ανάγκην Μεσσία {εχει καί ο
]
χριστός τους, καί ο
{ χι µόνον ο]ι υ
] πόλοιποι α
{ νθρωποι.
] Οπότε: Α) ]ο χριστός τ~ων νεοεκκλησιολόγων δέν ε
{ χει καµµίαν

σχέσιν µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος, Β) ω
] ς [εκ τούτου, ο[υδεµίαν Θείαν
δωρεάν δύναται νά παρέχ?η ]ως κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας καί Γ) α
[ πό
τοιαύτην κεφαλήν τά µέλη τ~ης [ Εκκλησίας δέν δύνανται νά λάβουν
ο]ιανδήποτε Θείαν δωρεάν πρός σωτηρίαν των.
[ Αλλοι~ως πάλιν, {αν δέν θεωρο~υν |οτι {εχει καί [ανθρωπίνην ]υπόστασιν ]ο
Χριστός [αλλά µόνον Θείαν, τότε τό Θε~ιον Πρόσωπον το~υ [ανθρώπου [ Ιησο~υ τούς
δεσµεύει διά το~υ δόγµατος τ~ης [αλληλοπεριχωρήσεως νά δεχθο~υν καί τήν ] Αγίαν
Τριάδα ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας.
∆ιά νά δικαιολογηθ?~η ]η {αποψις ο
| τι ]η } Αγία Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης
[
Εκκλησίας, ο]ι νεοεκκλησιολόγοι πρέπει {η νά δεχθο~υν |οτι ]ο Χριστός, ε[ κτός τ~ης
µίας, Θείας του ]υποστάσεως, ε{ χει καί [ανθρωπίνην {η µόνον [ανθρωπίνην
τοιαύτην, η
{ νά παραβιάσουν τό Τριαδολογικόν δόγµα τ~ης α
[ λληλοπεριχωρή-σεως.
Πρέπει νά διαιρέσουν {η τόν Χριστόν ε[ις δύο πρόσωπα {η τήν [αδιαίρετον ]απλ~ην

Τριάδα. [ Αµφότερα τά [ενδεχόµενα διαταράσσουσιν [εκδήλως τάς [ενδο-
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Τριαδιακάς Σχέσεις καί [αποτελο~υν µεγίστην ΑΙΡΕΤΙΚΗΝ
[αναχώρησιν [από τήν [ Ορθόδοξον πίστιν τ~ης [ Εκκλησίας µας.
ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, ]η τοποθέτησις τ~ων δύο Σχεδίων ο
| τι Κεφαλή τ~ης
[ Εκκλησίας δέν ε@ιναι η
] ] Αγία Τριάς [αλλά ]ο Θεάνθρωπος [ Ιησο~υς Χριστός συνεπάγεται |οτι ]η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]υποστατικ~ως ]ηνωµένη µετά το~υ
σώµατος τ~ης [ Εκκλησίας, καθ΄ |ον τρόπον ε@ιναι ]υποστατικ~ως ]ηνωµένη ε[ις τόν
Χριστόν η
] α
[ νθρωπίνη µετά τ~ης Θείας φύσεως Α[υτο~υ.
Σύµφωνα µέ τήν [ Ορθόδοξον διδασκαλίαν, ]η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι
]ηνωµένη µετά το~υ σώµατος τ~ης [ Εκκλησίας κατά χάριν καί ε[ νέργειαν τήν {ακτιστον, δηλαδή, κατά τρόπον κοινόν καί ε[ις τά Τρία Θε~ια Πρόσωπα. [ Επειδή
δεχόµεθα |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι ]ο Χριστός, καί |οτι ε@ιναι Κεφαλή τ~ης [
Εκκλησίας κατά χάριν καί ο[υχί καθ΄ ]υπόστασιν, ε@ιναι [επιβεβληµένον νά δεχθ~ωµεν ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας ]ολόκληρον τήν ] Αγίαν Τριάδα, [εξ #ης ]η Χάρις
[απορρέουσα π~ασαν τήν [ Εκκλησίαν πληρο~ι. ] Ωσάν νά µήν ε@ιναι ]ο Χριστός Ε#ις
τ~ης ] Αγίας Τριάδος, ο]ι νεοεκκλησιολόγοι [επιµένουν |οτι ]η [ Εκκλησία ε@ιναι µόνον
το~υ Χριστο~υ καί {οχι τ~ης ] Αγίας Τριάδος, ο
| πως µόνον το~υ Χριστο~υ καί {οχι τ~ης
]Αγίας Τριάδος ε@ιναι ]η Θεοϋπόστατος σάρξ µέ τήν {εννοιαν |οτι [ανήκει
]υποστατικ~ως ε[ις ε| ν µόνον Πρόσωπον τ~ης ] Αγίας Τριάδος, η
{ τοι, τόν Υ]ιόν.
] Η νεοεκκλησιολογική θέσις |οτι ]η [ Εκκλησία ε@ιναι µόνον το~υ Χριστο~υ καί
{οχι τ~ης ] Αγίας Τριάδος σηµαίνει |οτι τό σ~ωµα τ~ης [ Εκκλησίας δέν ε@ιναι η
] νωµένον
µετά τ~ης Κεφαλ~ης του κατά χάριν α
[ λλά καθ΄ υ
] πόστασιν.
] Ως γνωστόν, τά τ~ης Θεότητος πάντα κοινά το~ις τρισίν Θείοις προσώποις,
πλήν τ~ων ]υποστατικ~ων [ιδιωµάτων. ] Η χάρις το~υ Θεο~υ [απορρέει καί [από τά τρία
Θε~ια πρόσωπα ω
] ς κοινή [ενέργεια [εκ τ~ης µι~ας φύσεως καί το~υ ]ενός θελήµατος το~υ
Θεο~υ. <<Α]ι α[υταί γάρ ε[ισιν [ενέργειαι το~υ Πατρός καί το~υ Υ]ιο~υ καί το~υ ] Αγίου
Πνεύµατος>> (] Αγίου Γρηγορίου Παλαµ~α, [ Αντιρρητικός 5, 114 ).] Η κατά χάριν
καί [ενέργειαν |ενωσις τ~ων λογικ~ων κτισµάτων µετά το~υ Θεο~υ συνιστ~α ε| νωσιν
α[υτ~ων µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος καί ο
{ χι µεθ΄ ]ενός µόνον Θείου Προσώπου.
] Η [ Εκκλησία δέν [εδίδαξε ποτέ Χριστοµονισµόν, δηλαδή, τήν ι[ διοποίησιν
τ~ης [ Εκκλησίας ]υπό µόνου το~υ Χριστο~υ, |οτι [επί τ~ης [ Εκκλησίας {εχει νοµήν καί
κυριότητα µόνον ]ο Χριστός. ] Ο Χριστοµονισµός διαταράσσει πλήρως τάς ε[ νδοΤριαδικάς Σχέσεις τ~ων Θείων Προσώπων, [αποτέµνοντας τόν Υ]ιόν το~υ Θεο~υ [εκ
το~υ Πατρός καί [εκ το~υ } Αγίου Πνεύµατος.
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] Η Θεία Ο[ικονοµία |οµως δέν [αν?ήρεσε τήν [απρόσιτον ]ενότητα το~υ Θεο~υ,
|οσον καί {αν ]ο περί Θείας Ο[ικονοµίας λόγος τ~ων νεοεκκλησιολόγων θέλει νά
[ανατρέπ?η τήν [ Ορθόδοξον Θεολογίαν.
Α[υτό τό ]οπο~ιον [ανήκει α
[ ποκλειστικά ε[ις τόν Υ]ιόν καί δέν ε@ιναι κοινόν ε[ις
τήν ] Αγίαν Τριάδα ε@ιναι |οτι ο
] Υ]ιός µόνον ε@ιναι γεννητός καί |οτι µόνον ε[ις τόν
Υ]ιόν ]ηνώθη ]υποστατικ~ως ]η Θεία φύσις µετά τ~ης [ανθρωπίνης. <<Ο[υ γάρ τ?~ω Υ]ι?~ω
µόνον α
[ λλά καί τ?~ω Πατρί καί τ?~ω Πνεύµατι ο]ι |αγιοι ]ενο~υνται καί α[υτήν τήν ε[ ν
τρισίν ]υποστάσεσι προσκυνουµένην [ενδύονται δύναµιν. Πρός δέ τούτ?ω καί ]η
καθ΄ ]υπόστασιν |ενωσις µόνου το~υ µόνου Χριστο~υ>> (] Αγίου Γρηγορίου Παλαµ~α, [
Αντιρρητικός 3, 51 ).
] Η θέσις τ~ων νεοεκκλησιολόγων |οτι ]η [ Εκκλησία ε@ιναι το~υ Χριστο~υ καί {οχι
τ~ης ] Αγίας Τριάδος σηµαίνει πώς ]η Κεφαλή τ~ης[ Εκκλησίας ε@ιναι ]ηνωµένη µετά
το~υ σώµατός της κατά τέτοιον τρόπον ]ο ]οπο~ιος δέν ε@ιναι κοινός ε[ις τάς τρε~ις
Θείας ] Υποστάσεις, δηλαδή, δέν γίνεται κατά χάριν καί [ενέργειαν, α
[ λλά [ιδιάζει
µόνον ε[ις τήν υ
] πόστασιν τ~ης Κεφαλ~ης, δηλαδή, ε[ις τήν ]υπόστασιν το~υ Υ]ιο~υ καί
Λόγου το~υ Θεο~υ, το~υ Κυρίου ] Ηµ~ων [ Ιησο~υ Χριστο~υ. Α[υτός ]ο [ιδιάζων τρόπος
ε@ιναι ο
] τρόπος τ~ης υ
] ποστατικ~ης καί ο
{ χι τ~ης κατά χάριν ε] νώσεως.
∆ιά τούς νεοεκκλησιολόγους, λοιπόν, ]η [ Εκκλησία δέν ε@ιναι κατά χάριν
]ηνωµένη µετά τ~ης Κεφαλ~ης της, διότι ]η Θεία χάρις ε@ιναι κοινή καί ε[ις τά τρία Θε~ια
Πρόσωπα, [αλλά θά πρέπει νά λογισθ?~η ]ως [αποκλειστικ~ως καί καθ΄ ]υπόστα-σιν
]ηνωµένη µετά το~υ Υ]ιο~υ καί Λόγου το~υ Θεο~υ.
`] Η [επιλογή διά τούς νεοεκκλησιολόγους ε@ιναι ξεκάθαρη: η
{ θά δεχθο~υν καί
τήν ] Αγίαν Τριάδα ]ως Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας {η θά χρεωθο~υν τήν δοξασίαν ο
| τι
]η [ Εκκλησία ε@ιναι καθ΄ ]υπόστασιν ]ηνωµένη µετά το~υ Χριστο~υ καί ο[υχί κατά
χάριν.
] τοποθέτησις τ~ων δύο Σχεδίων ο
| τι ]η ] Αγία
ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, η
Τριάς δέν ε@ιναι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας προσκρούει καί ε[ις α[υτήν τήν κοινήν
λογικήν. Καί ναί µέν τά µυστήρια το~υ Θεο~υ ε@ιναι ]υπέρλογα, ω
] ς ]υπέρ νο~υν καί
{εννοιαν, δέν ε@ιναι |οµως ποτέ παράλογα.
| Οταν ]η [ Εκκλησία [αφορίζει κάποιον, ο
| πως µ~ας υ
] πενθυµίζουν τά {ιδια τά
Σχέδια [ Εγκυκλίου, {οχι µόνον τόν α
[ ποβάλλλει τ~ης τ~ων πιστ~ων ο
] µηγύρεως [αλλά
καί τόν [αποκόπτει [εκ τ~ης ] Αγίας Τριάδος. <<... ω
] ς α]ιρετικούς λογίζεσθαι
διαταττόµεθα, µηδεµίαν κοινωνίαν ε{ χοντας µεθ΄ ]ηµ~ων καί {εστωσαν τ?~ω α[ιωνί?ω
άναθέµατι υ
] πόδικοι καί [αφωρισµένοι παρά Πατρός, Υ]ιο~υ καί ]αγίου Πνεύµατος>>
(Πρ~ωτον Σχέδιον, σελ. 10, ∆εύτερον Σχέδιον, σελ. 12).
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Π~ως λοιπόν [αποκόπτεται κάποιος [από τήν ] Αγίαν Τριάδα {αν δέν ε@ιναι
προηγουµένως η
] νωµένος µετ΄ α[υτ~ης; Καί π~ως, α
{ µα τ?~η [αποκοπ?~η του [από τήν ] Αγίαν Τριάδα, α
[ ποκόπτετατι καί [από τήν [ Εκκλησίαν α
{ ν ]η [ Εκκλησία δέν ε@ιναι
καί α[υτή η
] νωµένη µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος;
Νουθετ~ων καί ε[ πιπλήσσων τούς Κορινθίους, ο
] [ Απόστολος Πα~υλος [αποκαλύπτει |οτι ]ο Χριστιανός ε@ιναι ]ηνωµένος µετά το~υ Θεο~υ, το~υ Τριαδικο~υ Θεο~υ, ε[ις
τόν ]οπο~ιον [οφείλει λόγον πράξεων καί παρά το~υ ]οποίου τιµωρε~ιται: <<Ο[υκ ο{ιδατε
|οτι ναός Θεο~υ ε[ στε καί τό Πνε~υµα το~υ Θεο~υ ο[ικε~ι [εν ]υµ~ιν; Ε[ι τις τόν ναόν το~υ
Θεο~υ φθείρει, φθερε~ι το~υτον ]ο Θεός. ο
] γάρ ναός το~υ Θεο~υ |αγιός [εστιν, ο|ιτινές
[εστε ]υµε~ις>> (Α΄ Κορ. Γ΄ 16-17). Θά [αγνοήσωµεν τήν προειδοποίησιν το~υ
[ Αποστόλου καί θά δεχθ~ωµεν µετά τ~ων νεοκκλησιολόγων |οτι ]η Κεφαλή µας, ε[ις
τήν ]οποίαν [οφείλοµεν νά [αποδώσωµεν λόγον πράξεων, ε@ιναι η
] [ανθρωπίνη φύσις
το~υ Χριστο~υ;
{ Η µήπως θά διασπάσωµεν τόν Χριστόν ε[ις δύο ]υποστάσεις καί θά δεχθ~ωµεν µετά τ~ων νεοεκκλησιολόγων |οτι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας παρο~υσα ε[ις |ολον τό
σ~ωµα α[υτ~ης ε@ιναι µία υ
] ποτιθεµένη [ανθρωπίνη ]υπόστασις το~υ Χριστο~υ; ] Υπακούων ε[ις τήν [εν τ?~η Παλαι?~α ∆ιαθήκ?η φωνήν το~υ Θεο~υ, ]ο [ Απόστολος Πα~υλος
διδάσκει τό [αντίθετον: <<]υµε~ις γάρ ναός Θεο~υ [εστε ζ~ωντος, καθώς ε@ιπεν ]ο Θεός
|οτι [ενοικήσω ε[ ν α[υτο~ις καί [εµπεριπατήσω, καί {εσοµαι α[υτ~ων Θεός, καί α[υτοί
{εσονταί µοι λαός>> (Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 16). ] Ολόκληρος ]ο Θεός, καί α]ι Τρε~ις Θε~ιαι
] Υποστάσεις ο
] µο~υ κυβερνο~υν τήν [ Εκκλησίαν, α
[ διαιρέτως [ενεργο~υν [εν α[υτ?~η,
διότι Μία ε@ιναι η
] τ~ης ] Αγίας Τριάδος ο[υσία καί κοινή η
] παρουσία.
Ε@ιναι [εξωφρενικόν νά [αποµακρύν?η κανείς τήν ] Αγίαν Τριάδα [εκ τ~ης
Κεφαλ~ης τ~ης [ Εκκλησίας νοµίζοντας |οτι µπορε~ι νά διατηρήσ?η [εκε~ι µόνον τόν ε| να
τ~ης Τριάδος, τόν Χριστόν. Ε@ιναι {ακρα παραφροσύνη νά µερίζ?η κανείς τήν
] Αγίαν Τριάδα |οσον [αφορ~α τήν Κεφαλήν τ~ης [ Εκκλησίας, |οταν ]ολόκληρος ]η
] Αγία Τριάς [ενήργησε καί διά τήν ∆ηµιουργίαν το~υ κόσµου καί διά τήν Θείαν
[ Ενανθρώπησιν |ητις [ανεκαίνισεν τόν κόσµον, |οπως µ~ας λέγει ]ο Ε[υαγγελιστής
Λουκ~ας: <<Πνε~υµα | Αγιον [επελεύσεται [επί σέ καί δύναµις ] Υψίστου [επισκιάσει
σοι, διό καί τό γεννώµενον [εκ Σο~υ | Αγιον κληθήσεται Υ]ιός Θεο~υ>> (Λουκ. Α΄ 35).
[ Εδ~ω βλέποµεν |οτι ]ολόκληρος ]η ] Αγία Τριάς [ενήργησεν διά τήν [ενανθρώπησιν το~υ
Υ]ιο~υ καί Λόγου το~υ Θεο~υ.
Τήν ε| νωσιν τ~ης [ Εκκλησίας µετά τ~ης ] Αγίας Τριάδος δέν δικαιολογε~ιται νά
τήν [αρνηθ?~η ]ο [ Ορθόδοξος Χριστιανός. ] Η |ενωσις α[υτή ]υφίσταται. ] Υφίσταται δέ,
{οχι ]ως |ενωσις [ισότητος, ο{υτε κατ΄ ο[υσίαν, ο{[υδέ καθ΄ ]υπόστασιν, α
[ λλ΄ ]ως |ενωσις
Κεφαλ~ης καί σώµατος, διά [ Ιησο~υ Χριστο~υ το~υ Υ]ιο~υ το~υ Θεο~υ συντελουµένη
κατά χάριν καί ε[ νέργειαν τήν α
{ κτιστον.
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| Οµως, ε{ στω καί παρά τήν θέλησίν τους, α[υτήν τήν |ενωσιν ]οµολογο~υν
καί ο]ι νεοεκκλησιολόγοι, |οταν ε[ις τήν [αρχήν τ~ων δύο Σχεδίων σελίς 1,
δανείζονται [εκ τ~ης Θείας Λειτουργίας τήν ε[υχήν το~υ[ Απόστολου Παύλου (Β΄
Κορινθίους ΙΓ΄ 13): <<] Η Χάρις το~υ Κυρίου η
] µ~ων [ Ιησο~υ Χριστο~υ καί ]η [αγάπη
το~υ Θεο~υ καί Πατρός καί η
] κοινωνία το~υ ] Αγίου Πνεύµατος Ε{ιη µετά πάντων ]
Υµ~ων>>. ∆ηλαδή, [εκ τ~ης ] Αγίας Τριάδος, καί {οχι ε[ κ µόνου το~υ Χριστο~υ, {ερχεται
πρός ]ηµ~ας η
] Χάρις καί ]η Θέωσις καί ]η [ Εκκλησιαστική ] Ενότης.
{ Αν κάποιος [αρνηθ~?η ποτέ τήν [αλήθειαν |οτι ]ο [ Ιησο~υς Χριστός, η
{ τοι, ο
]
[ενανθρωπήσας Υ]ιός καί Λόγος το~υ Θεο~υ, ε@ιναι ]η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας, θά
τελ?~η ]ο {ιδιος [εκτός [ Εκκλησίας ]ως α]ιρετικός. Πολλαπλ~α α]ιρετικός |οµως ε@ιναι καί
|οποιος ]ισχυρίζεται, ο
| πως ο]ι νεοεκκλησιολόγοι, ο
| τι Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας δέν
ε@ιναι η
] ] Αγία Τριάς ε[ πειδή ε@ιναι µόνον ο
] Χριστός καί κανείς α
{ λλος.
] Ο [ισχυρισµός α[υτός [εν τελικ?~η [αναλύσει σηµαίνει |οτι ]ο Χριστός δέν ε@ιναι
τό ∆εύτερον Πρόσωπον τ~ης ] Αγίας Τριάδος, δηλαδή, δέν ε@ιναι Θεός, δέν ε@ιναι
µέλος τ~ης ] Αγίας Τριάδος, ε@ιναι |ενα κτίσµα. { Ετσι α
[ ντιχρίστως καί |ολως
]
Εβραϊκ~ως θεµελιώνεται ]η πρωτοφανής Νεοεκκλησιολογική Α|ιρεσις ο
| τι η
]
Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι κτίσµα.
[ Εάν α]ι [ανωτέρω [αναιρεθε~ισαι α]ιρέσεις τ~ων ∆ύο Σχεδίων υ]ιοθετηθο~υν ε[ις
Συνοδικήν [ Εγκύκλιον τότε κηρύσσεται [επισήµως Νέα Χριστολογική Α|ιρεσις καί
Νέα Τριαδολογική Α|ιρεσις α
[ πό τάς ο
] ποίας [απορρέει καί ]η Νέα [ Εκκλησιολογική Α|ιρεσις η
] ]οποία κηρύττει |οτι ]η Κεφαλή τ~ης [ Εκκλησίας ε@ιναι {η
ΚΤΙΣΜΑ η
{ ΑΚΤΙΣΤΟΣ µέν ∆ΙΗΡΗΜΕΝΗ δέ τ~ης ] Αγίας Τριάδος.

Βεβαίως τό ε]υρίσκοµεν ε[ ντελ~ως [αδιανόητον |οτι ο]ι ]ιεράρχαι καί ]ιερε~ις τ~ης
]ηµετέρας [ Εκκλησίας θ[α ε[ δέχοντο [ενσυνειδήτως ο]ιανδήποτε [από τάς [ανωτέρω
[εξετασθείσας Τριαδολογικάς καί Χριστολογικάς α]ιρέσεις, διά τ~ων ]οποίων ο]ι

