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ΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Πιστεύω, προσκυνῶ καὶ λατρεύω ΕΕΝΑ ΘΕΟΝ,

ΤΡΙΣΥ ΠΟΣΤΑΤΟΝ, ΠΑΤΕ ΡΑ, ΥΙΟΝ καὶ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥ -
 ΜΑ, Τριάδα Ὁμο ούσιον, Ἀδιαίρετον, Ἀχώριστον καὶ
Ἀναλ λοίωτον. 

Συνομολογῶ μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων ὅτι πιστεύω
καὶ φρονῶ βεβαίως καὶ ἀναμφιβόλως εἰς ὅ,τι φρονεῖ
καὶ πιστεύει ἡ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟ ΛΙ ΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ-
 ΣΤΟ ΛΙΚΗ ΕΚ ΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ ὅ,τι
Καταδικάζει καὶ Ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Θεοῦ, καὶ ἐγὼ ὡσαύτως. 

Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν Ἅπαντα τὰ Θεό-
πνευστα Ὀρθόδοξα @ΟΓΜΑΤΑ καὶ τὰς Ἱερὰς ΠΑΡΑ  -
@Ο ΣΕΙΣ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς
καὶ Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

«Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσιν.... οὓς μὲν τῷ
ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ παραπέμπουσι, καὶ ἡμεῖς ἀναθεματί-
 ζομεν· οὓς δὲ τῇ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙ, καὶ ἡμεῖς καθαιροῦ -
μεν· οὓς δὲ τῷ ΑΦΟΡΙΣΜῼ, καὶ ἡμεῖς ἀφορίζομεν·
οὓς δὲ ΕΠΙΤΙΜΙῼ παραδιδόασι, καὶ ἡμεῖς ὡσαύτως
ὑποβάλ λομεν...» (Α΄ Κανὼν Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Ὡς ἐκ τούτου:

Τοὺς ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ, Καινοτόμους Νεω τε ρι-
στάς, Σχισματοαι  ρε τικοὺς Οἰ κουμενιστάς, τοὺς ἐμπί-
 πτοντας εἰς τὴν Καταδίκην καὶ τὸν Ἀναθε ματισμὸν
τῶν Ἁγίων καὶ Πανορ θοδόξων Συνόδων τῶν ἐτῶν 1583,



1587, 1593, 1848 καὶ ἄλλοτε, Ἀναθε ματίζομεν. ΑΝΑ-
ΘΕΜΑ.

Τοὺς ΦΦΛΩΡΙΝΟΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΟΥΣ, τοὺς Οὐ νί   τας
τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, τοὺς ἕλκοντας τὰς χει ρο  τονίας
καὶ τὴν διαδοχὴν τῶν ἐπισκόπων των ἀπὸ Σχι σματικοὺς
καὶ Νεο ημερολογίτας καὶ Λατινόφρονας Αἱρετικούς, τοὺς
πιστεύον τας ὅ τι ἡ Νεο ημερολογιτικὴ Ἐκκλησία καὶ αἱ
κοινωνοῦσαι αὐτῇ εἶναι Ὀρ  θόδο ξοι, ἔχουσαι Χάριν Ἁγίου
Πνεύ ματος εἰς τὰ Μυ στήριά των καὶ παρέχουσαι Σωτη -
ρίαν, ὡς φύσει καὶ οὐσίᾳ ὁμαίμονας τῶν Νεοημερολο γι -
τῶν καὶ ὡς Σχισματικούς, Ἀνα θεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς ΝΕΟΕΙΚΟΝΟ ΜΑ ΧΟΥΣ, τοὺς συγχρό νους Αἱ -
ρετικούς, τοὺς ἀρνουμένους τὴν εἰκονογρά φη σιν τῶν
Θεοφανειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἤτοι, τοῦ Θεοῦ Πα  τρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς μὴ δεχο -
μένους τὴν Συμ βο λικὴν Εἰκόνισιν τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἤτοι, τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς Παλαιοῦ τῶν ἡμε ρῶν καὶ τοῦ
Υἱοῦ ὡς ἐσαρ κώθη καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ ματος ἐν εἴδει
Περιστερᾶς, ἀ πορρίπτοντας οὕ τω ὡς ὁ Αἱρετικὸς Βαρ-
λαὰμ τὰς Ἀκτίστους Ἐνεργείας διὰ τῶν ὁποίων ἐμ  φανί-
 ζεται Συμ βολικῶς ὁ Θεός, τοὺς χαρακτη ρί ζον τας τὰς μὲν
εἰκόνας αὐτὰς Αἱρετικὰς καὶ Εἴδω λα, τοὺς δὲ προσ κυ-
νοῦντας αὐτὰς Αἱρετικούς, Λατινό φρονας, Εἰ δωλο  -
λάτρας καὶ Παγα νιστάς, τοὺς μὴ δεχομένους τὴν
εἰ κόνα τῆς ἐκ τοῦ Τάφου Σωματικῆς Ἀναστά σεως τοῦ
Χριστοῦ, ὡς δῆ θεν Λατινικῆς, Αἱρετικῆς καὶ Ἀντι  -
ευαγγελι  κῆς, τοὺς συκοφαντοῦντας τὴν ἐκ Τά φου
Σωματι κὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ὡς «ὑποθετικὸν
γεγονός» καὶ αὐθαδιά ζοντας ὅτι οὐδεὶς εἶδε τὸν Χρι -
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στὸν ἐγει ρόμενον ἐκ τοῦ Τάφου, ἀντ᾽ αὐτῆς δὲ δεχο -
μένους ὡς εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι στοῦ τὴν
εἰς Ἅδου Κάθοδον, καίτοι ἐν τῷ Ἅδῃ πάλιν οὐδεὶς εἶδεν
Αὐ  τόν, καὶ κηρύσσοντας τὴν βλασφημίαν ὅτι ἀνέστη
ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ Ἅδου, ὡς νὰ εἶχεν ἀπο-
θάνει καίτοι ἦτο ΤΕΘΕΩΜΕΝΗ, τοὺς εἰκονί ζοντας τὴν
Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ μετὰ λουτροῦ καὶ μαιῶν, κα-
ταργοῦντας οὕ τω τὴν Θεότη τα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν
Ἀειπαρθενίαν τῆς Θεοτόκου (ἀντιτιθεμένους εἰς τὸν
79ον Κανόνα τῆς Πενθέκτης), τοὺς μὴ δεχομέ νους
νὰ εἰκονίζεται εἰς τὴν Πεντη κο στὴν ἡ Παναγία, καίτοι
ἦτο παροῦσα εἰς τὸ Ὑπερῶον κατὰ τὴν ἐπιφοί τησιν τοῦ
Ἁ γίου Πνεύμα τος, ὡς ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λου κᾶς
(Πράξ. Α´ 14), τοὺς μὴ εἰκονίζοντας τοὺς 12 ἐκλελεγ-
μέ νους Ἀπο στόλους τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Πεντηκοστὴν
καὶ προσ θέτοντας ἄλ λους, παραποι οῦν τες τὴν Εὐαγ-
γελικὴν Ἱστορίαν, τοὺς χα ρακτηρίζοντας τὰς μὴ Βυ-
 ζαν τινὰς εἰκόνας Αἱρετι κὰς καὶ «κακέκτυπα τοῦ
Διαβόλου», τοὺς κη ρύττοντας ὅτι αἱ κλασσικαὶ εἰκό-
νες εἰκονίζουν τὸν Χρι  στὸν μόνον ὡς ἄνθρω πον, ἐνῶ
αἱ Βυζαντιναὶ ὡς Θε άνθρωπον, δεχόμε νοι δηλαδὴ τὴν
αἵρεσιν ὅτι εἰ κονίζεται ἡ Θεϊ  κὴ Φύσις, τοὺς φρονοῦν -
τας ὅτι ὅσοι εἰκονίζουν τὸν Χριστὸν εἰς τὴν Κλασ-
 σικὴν τέχνην τὸν χωρίζουν ἀπὸ τὴν Θεό τητά του καὶ
γίνονται Αἱρετικοὶ Νεστο  ρια νοί, τοὺς δογ ματίζοντας
ὅτι «ἐκτὸς τῆς σαρ κώσεως οὐδεμία εἰκόνισις ἐπιτρέ -
πεται», τοὺς δι δά σκοντας πὼς «ὅ,τι δὲν ἔχει ὑλικὸν
πρωτότυπον δὲν εἰκονίζεται, ἀλλ᾽ εἶναι εἴδω λον ἡ
εἰκὼν αὐτοῦ», καὶ ἄλ λα παρεμφερῆ Αἱρετικά, φρενο   -



βλαβῆ καὶ παρα νοϊκά, ὡς Εἰκονομάχους, Ἐκκλη σιο-
μάχους, Χριστομά χους καὶ Θεο  μάχους, Ἀναθε ματί-
ζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς ΕΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ, τοὺς συγχρό νους Αἱρε  τι-
κούς, τοὺς πιστεύοντας ὅτι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλη σίας
ΔΕΝ εἶναι Θεϊκή, ὡς νὰ μὴν ἦτο Θεὸς ὁ Χριστός, ὡς νὰ
μὴν ἦτο ὁ Θεὸς Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς νὰ μὴν ἦτο
τοῦ Θεοῦ ἡ Ἐκκλησία, καὶ στεροῦντας τὴν Ἐκκλη  σίαν
τῶν Ἀ κτίστων Θεϊκῶν Ἐνεργειῶν αἱ ὁποῖαι μόνον ἐκ
Θεϊ κῆς Κεφα λῆς δύνανται νὰ πηγάσουν καὶ νὰ τὴν
ἁγιάσουν, τοὺς πιστεύοντας ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλη-
 σίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς», ὡς νὰ μὴν
εἶναι ὁ Εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Χριστός, καὶ ἡ Ἐκκλησία
Του νὰ μὴν εἶναι ἡ Εὐλο γημένη Βασιλεία τοῦ Πατρὸς
καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς
πρεσβεύοντας ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀν -
 θρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τὸ Θεαρχι κὸν
Πρόσω πον τοῦ Χρι στοῦ, ἤτοι ὁ Ἐνανθρωπήσας Υἱὸς
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ», τοὺς κηρύσσοντας ὅτι Κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ὁ Ἄκτιστος
καὶ Ἄναρχος Λόγος, τοὺς διδά σκοντας ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ
Λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Κεφαλὴ καμμίας
Ἐκκλησίας, τοὺς ἰσχυριζομένους ὅτι εἶναι «ἐκ τοῦ Δια  -
βόλου» ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
ὑπῆρχε πρὸ Χριστοῦ, Ἀναθεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ. 

Τοὺς ΤΡΙΑ@ΟΜΑΧΟΥΣ, τοὺς συγχρό νους Αἱρετικούς,
τοὺς πιστεύοντας ὅτι ἀλλοιώθηκε καὶ διαφο ρο ποιή  θηκε
κατὰ τὴν Σάρκωσιν ἡ Θεαρχικὴ Ὑπόστασις τοῦ Μονο γε-
νοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοὺς κηρύτ  τοντας ὅτι
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κατὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἔπαθε τρο  πήν, ἀλλοίωσιν καὶ
δια φοροποίησιν τὸ Πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ, ὅπως ἐκήρυττεν
ὁ Ἄρειος, τοιουτοτρόπως κα τάγοντες τὸν ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ
εἰς τάξιν κτίσματος, μετατρέποντες τὴν ΤΡΙΑΔΑ εἰς ΔΥΑ -
ΔΑ καὶ καθι στῶν τες ΤΡΕΠΤΟΝ καὶ ΑΛΛΟΙΩΤΟΝ τὸν ΤΡΙΣΥ -
ΠΟΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ, Ἀναθεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς ΧΡΙΣΤΟ  ΜΑ ΧΟΥΣ, τοὺς συγχρό νους Αἱρετι κούς,
τοὺς διδάσκοντας ὅτι τὸ Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ΔΕΝ
εἶναι Προαιώνιον καὶ Ἄναρχον, παρὰ μόνον ὡς Σχέδιον
εἰς τὴν Βουλὴν τοῦ Θεοῦ, καὶ δι᾽ αὐτὸ ἔχει χρονικὴν
ἀρχὴν ὑπάρξεως ὅπως τὰ κτίσματα,τοὺς κηρύσσοντας
τὴν Αἵρεσιν τοῦ Νεστορίου ὅτι εἶναι ΑΛΛΟΣ ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ καὶ ΑΛΛΟΣ ὁ Χριστός, τοὺς πιστεύοντας ὅτι τὸ
Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ εἶναι Διπλοῦν καὶ ὄχι Ἁπλοῦν,
τοὺς διαστρέφον τας τὴν Ἀλήθειαν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι
ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Βλασ φημίαν ὅτι
«Κεφαλὴ τῆς Ἐκ κλησίας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ
Ἁγία Τριάς», ἐμπιπτόντων οὕτω αὐτῶν εἰς σωρείαν
Αἱρέσεων, ἤτοι, ἀρνουμένων ὅτι ὁ Χρι στὸς εἶναι ὁ Εἷς
τῆς Ἁγίας Τριάδος, διασπών των τὴν ΕΝΟΤΗΤΑ καὶ ΤΑΥ  -
ΤΟΥΡΓΙΑΝ τῆς Ἁγί ας Τριάδος, διαταρασ σόντων τὰς ἐνδο-
 αγιοτρια δι κὰς σχέσεις, καὶ ἐμ φανιζόντων τὸν Χριστὸν
ἐνεργοῦν  τα ὡς ἓν ἄλλο ξένον πρόσωπον, τέ τα ρ  τον,
ἐξωαγιο τριαδι κόν, Ἀναθεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς ΘΕΟΜΑΧΟΥΣ, τοὺς συγχρό νους Αἱρετικούς,
τοὺς φρο νοῦντας ὅλα τὰ ἀνωτέρω, τοὺς ἀρνου μένους
ὅτι ἡ Ἁγία Τριὰς σώζει, λέγοντας ὅτι ἡ Ἐκ κλη σία σώζει
ποὺ ἔχει σάρκα καὶ αἷμα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει ἡ Ἁγία
Τριάς, τοὺς κηρύσσοντας ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τὴν οἰ -



κοδό μησεν ὁ Χριστὸς καὶ ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς, καίτοι ἡ
Ἁγία Τριὰς ταυτουργεῖ, ὅτι ΔΕΝ θὰ ἀφήσουν τὴν Ἐκ -
κλησίαν τοῦ Χριστοῦ νὰ περάσῃ εἰς τὰ χέρια τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τὴν κυβερνᾶ ὁ Χριστὸς καὶ
ΟΧΙ ἡ Ἁγία Τριάς, καὶ ὅτι ΔΕΝ Βασιλεύει ἡ Ἁγία Τριὰς
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καθὼς καὶ ἄλλα παρεμφερῆ Αἱ ρετικὰ
καὶ φρενοβλαβῆ, Ἀναθεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς Ἀντιχρίστους Παναιρετι κοὺς ΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙ-
 ΣΤΑΣ, τοὺς πρεσβεύ ον τας τὴν Συγ κρητιστικὴν Θεω ρίαν
τῶν Κλάδων (BRANCH THEORY) -- κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σήμερον δὲν εἶναι Μία, ἀλλὰ
ἔχει διαι ρεθῆ εἰς διαφό ρους Ὁμολογίας–Ἐκκλησίας ἢ
Κλάδους, ἕκα στος τῶν ὁποίων κατέχει μέρος μόνον
τῆς Ἀληθείας καὶ οὐδεὶς κατέχει ὅλην τὴν Ἀλή θειαν,
καὶ μόνον ὅταν ἐπανενω θοῦν ὅλοι οἱ Κλάδοι, ὅπερ
ἀπεργάζεται τὸ Σατανοκίνητον Παγκόσμιον Συμ βού-
λιον Ἐκκλησιῶν, θὰ ἀπαρτισθῇ πάλιν ἡ Μία Ἐκκλη σία-
-τοὺς ἀρνου μέ νους δηλαδὴ τὴν ὕπαρξιν τῆς Μιᾶς
Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐναντιουμένους εἰς τὴν Αὐτο-
 αλήθειαν τὸν Χριστόν, τὸν ἐπαγγειλάμενον, «καὶ πύλαι
ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ´ 18) καὶ
«ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ´ 20) Ἀναθεματί -
ζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ.

Τοὺς δὲ Αἱρετικοὺς Παπικούς, Προ τεστάντας, Μο    -
νο φυ σίτας, Νεστοριανούς, τοὺς λάτρεις τοῦ Ἑωσ  φό-
 ρου καὶ Σατανᾶ Ἑβραιοσιωνιστὰς καὶ Μασ  ό νους, τοὺς
Εἰδωλολάτρας καὶ τοὺς Ἀθέους, πᾶσαν ΑΙ ΡΕ  ΣΙΝ καὶ
τὴν ΣΥΓΚΡΗ ΤΙΣΤΙ ΚΗΝ ΠΑΝΑΙ ΡΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΘΡΗ-
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 ΣΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ -
ΝΙΣΜΟΥ, Ἀναθεματίζομεν. ΑΝΑΘΕΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ,
ΑΝΑΘΕΜΑ.

«Ὅλοις τοῖς Αἱρετικοῖς, ΑΝΑΘΕΜΑ» (Ἁγία Ζ´ Οἰ -
κουμενικὴ Σύνοδος). (1)

«Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ Νομοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκ -
κλη σίας ἐπακολουθοῦμεν, ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν
Πατέρων φυλάτ τομεν, ἡμεῖς τοὺς προσθέτοντάς τι
ἢ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙ ΖΟ-
ΜΕΝ» (αὐτόθι). (2)

«Ἅπαντα τὰ παρὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Παράδο σιν,
καὶ τὴν Διδασκαλίαν καὶ ὑπο  τύπωσιν τῶν Ἁγίων καὶ
Ἀοιδί μων Πατέ  ρων καινοτομηθέντα, ἢ πραχθέν τα ἢ
με τὰ τοῦτο πρα χθησόμενα, ΑΝΑΘΕΜΑ» (αὐτόθι). (3)

«Εἴ τις πᾶσαν Παράδοσιν Ἐκκλησιαστι  κὴν ἔγγρα  -
φον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (αὐτόθι). (4)

«Κρατῶμεν τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ἣν παρελά  βομεν
ἄδο λον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀπο στρεφόμενοι
πάντα νεωτε ρισμὸν ὡς ὑπαγό ρευμα τοῦ Διαβόλου.
Ὁ δεχό με νος νεωτερι σμὸν κατελέγχει ἐλλι πῆ τὴν κε-
κη ρυγμέ νην Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ἀλλ᾽ αὕτη πεπληρω -
μέ νη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχομένη μήτε μείω σιν,
μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν ἥν τιναοῦν, καὶ ὁ τολ -
μῶν ἢ πρᾶξαι, ἢ συμβουλεῦ σαι, ἢ διανοηθῆναι τοῦτο,
ἤδη ἠρνήθη τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως
καθυ πε βλήθη εἰς τὸ ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑ, διὰ τὸ
Βλασφη μεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ
ἀρ τίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ διὰ τῶν
Οἰκουμε νικῶν Συνόδων.



»Ἅπαντες οὖν οἱ νεωτερίζοντες ἢ Αἱρέσει ἢ Σχίσματι,
ἑκουσίως ἐνεδύθησαν, κατὰ τὸν Ψαλμωδὸν «κατάραν
ὡς ἱμάτιον» (Ψαλμ. ΡΗ´ 17), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πα-
 τριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι,
«κἂν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ
εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ΑΝΑΘΕΜΑ ἔστω» (Γαλ. Α´ 8).(5)

Ὑπόσχομαι εἰς τὴν ΟΜΟ   ΟΥΣΙΟΝ, Α@Ι ΑΙΡΕ  ΤΟΝ ΚΑΙ
ΖΩΑΡΧΙΚΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑ@Α, τὸν ΕΝΑ ΤΡΙΣ Υ ΠΟ-
 ΣΤΑΤΟΝ ΘΕΟΝ, ὅτι θὰ δια  κρατήσω Ἀπαρα χάρακτον,
Ἀνό θευτον καὶ Ἀναλλοίωτον τὴν Ἱερὰν ταύτην Ὁμο-
λογίαν Ὀρθοδόξου Πίστεως τῶν Ἁγίων Θεο φόρων Πα-
 τέρων καὶ Θεοπνεύστων Ἀπο  στόλων ἕως ἐσχάτης μου
ἀναπνοῆς, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχι -
κοῦ Πνεύματος, πρεσβείαις τῆς Πανυ περευλογημένης
Ἐν δόξου Δεσποί νης ἡμῶν Θεοτό κου καὶ Ἀει παρθένου
Μαρίας, τῶν Ἐπουρα νίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, τοῦ
Τιμίου Ἐν δόξου Προφή του Προδρόμου καὶ Βα πτιστοῦ
Ἰωάν νου, καὶ πάν των τῶν Ἁγίων. ΑΜΗΝ.
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