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Ἰανουάριος - Ἰούνιος  ᾽17 – ἀρ. τευχ.  85-86-87 - 3-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

Ὁ ΘΕΟΣ «οὐκ ΑΜΑΡΤΥΡΟΝ ἑαυτὸν ἀφῆκεν» (Πράξ ΙΔ´ 15-17).
«ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ πάλαι ὁ ΘΕΟΣ ΛΑΛΗΣΑΣ 

τοῖς Πατράσιν ἐν τοῖς Προφήταις, ἐπ᾽ ἐσχά του τῶν ἡμερῶν τούτων 
ΕΛΑΛΗΣΕΝ ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ. Α´ 1).

Ὁ Κ.Η.Ι. Χριστὸς εἶπε: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν ΘΕΟΝ ΟΨΟΝΤΑΙ» (Ματθ. Ε´ 8).

Ἡ Ἄρνησις τῆς Ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν κατὰ τὸν 20ὸν αἰῶνα ἐναντίον τῆς

ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὅτι ἀποτελεῖ προσπάθειαν ἀπεικονί  σεως τῆς
Θείας Οὐσίας, ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ συνιστᾶ ἀσέβειαν, αἵρεσιν, εἰ δωλο λατρείαν,
παγανισμόν, καὶ κατὰ βάθος ἀθεΐαν,
καὶ ὅτι ἡ προσκύνησις τῆς εἰκόνος τῆς
Ἁγίας Τριάδος συνιστᾶ προετοιμασί -
αν διὰ τὸν ἐρ χομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου,
μπο ρεῖ εἰς μερικοὺς νὰ φαίνωνται πει-
στι κά, ἀλλὰ ὅσοι πείθονται δι᾽ αὐτῶν
εὑρίσκονται ἀμέσως ἀντιμέτωποι μὲ
μίαν δισχιλιετῆ Ἐκκλησιαστικὴν Ἱε -
ρὰν Παράδοσιν καὶ πραγματικότητα.
Ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀκόμη αἰῶνας καὶ
ἐξακολου θη τικῶς καθ᾽ ὅλην τὴν ἱ στορι -
κὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ΘΕΟΣ
ΠΑ ΤΗΡ ἀ πει κονίζεται ἀνθρωπομορ-
 φικῶς καὶ ἡ Εἰκὼν τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑ-
ΤΡΟΣ προσ κυνεῖται ἀνενδοιά στως.
Παρ᾽ ὅλον ὅτι πλῆθος ἱερῶν εἰ κόνων
κατεστρά  φησαν κατὰ τὴν μακροχρόνιον
περίο δον τῆς Αἱ ρέσεως τῆς Εἰκονο-
μαχίας (726-843 μ.Χ.), ἀρ χαῖαι εἰ κόνες
τοῦ Θεοῦ Πα τρὸς ἔχουν διασωθῆ καὶ
μαρτυροῦν τὴν τιμητικήν των θέσιν εἰς

«ΦΩΝΗ  ΚΥΡΙΟΥ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ»
Συμβολὴ εἰς τὴν Ἀπεικόνισιν 

τοῦ Θεοῦ Πατρός

Τὸ Ὅραμα τοῦ Πρωτο-
μάρτυρος καὶ Ἀρχιδια-
κόνου Στεφάνου, ἐν ᾧ
ἀπεκαλύφθη εἰς αὐτὸν
ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ἔχων
ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τὸν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν:
«Ὑπάρχων δὲ πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου, ἀτε-
νίσας εἰς τὸν οὐρανὸν
εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰ -
ησοῦν ἑστῶτα ἐκ ΔΕ-
ΞΙ ΩΝ τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ
εἶ πεν∙ Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς
οὐρα νοὺς ἀνεῳγμένους
καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ-
 που ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ
ΘΕΟΥ ἑστῶτα» (Πράξ.
Ζ´55-56). Συμβολικὴ
μικρογραφία 9ου αἰῶ -
νος, Ἐθνικὴ Βι βλιοθήκη
Παρισίων.
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τὴν Ὀρ θόδο  ξον Ἐκ κλησίαν. Τί συμβαί νει λοιπόν; Τυ φλὴ ἦτο ἡ Ἐκκλησία
ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰῶνας; Ἐκάθευ δεν ἡ Ἐκ κλησία τοῦ Χριστοῦ ἕως τὰ μέσα
τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ τώρα ἦλθον οἱ ἔξυπνοι νὰ τὴν ἐγείρουν ἐκ τοῦ ὕπνου;
Τελοῦσεν ἐν Αἱρέσει καὶ Εἰδωλο λατρείᾳ καὶ Ἀθεΐᾳ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ,
καὶ τώρα ἐπὶ τέλους ἐν εφανίσθησαν οἱ «σωτῆρες καὶ λυτρωταί της» διὰ νὰ
τὴν ἐξαναστήσουν; Δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀλάθητος, ἀλλὰ σφάλλει;
Ἦτο Αἱρετικὴ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τόσους αἰῶνας;

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον: (α) Ὅτι δὲν συνεκλή θη ποτὲ κάποια εἰδικὴ Οἰκουμε -
νικὴ Σύνοδος νὰ καταδικάσῃ «τὴν Αἵ ρεσιν τῆς Ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός»∙
(β) ὅτι καμμία ἀπὸ τὰς τό σας συγκληθείσας Οἰκουμενικὰς Συνόδους δὲν ἀν τε-
λήφθη ὅτι ὑπάρχει τοιαύτη «Αἵρεσις»∙ (γ) ὅτι μία τόσο «μεγάλη Αἵρεσις» διέφυγε
τῆς προσοχῆς τῶν Ἁγίων καὶ δὲν ὑπάρχει σύγγραμμα ἐναντίον τῆς «Αἱρέσεως»
αὐτῆς εἰς τὴν Πατρολογίαν∙ καὶ (δ) ὅτι τὸ πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
δὲν ἐπανεστάτησε ποτὲ κατ᾽ αὐτῆς, ὅπως συνέβαινε κάθε φορὰ εἰς τὴν Ἱστορίαν
ὅ ταν ἐνεφανίζετο κάποια ὕπουλος αἵρεσις. Ἀλλὰ καὶ πάλιν, (ε) μία Ἐκκλησία ἡ
ὁποία εἰδωλολατρεῖ καὶ εἶναι Αἱρετική, δύναται νὰ ἀναδεικνύῃ καὶ νὰ ἔχῃ Ἁγίους; 

Τὸ ἐγειρόμενον θέμα, εἰκονίζεται ἢ δὲν εἰκονίζεται ὁ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ, προσ -
 κυνεῖται ἢ δὲν προσκυνεῖται ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ Συμβολικὴ
εἰ κὼν τοῦ Θεοῦ Πατρός, δὲν συνιστᾶ διαμάχην μεταξὺ συντηρητικῶν καὶ προ-
 οδευτικῶν ἀπόψεων, μεταξὺ παραδοσιακῶν καὶ ἀνανεωτικῶν τάσεων, οὔτε
ἀποτελεῖ πε δίον ἀσκήσεως ἀκαδημαϊκῆς δεινότητος. Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθῇ κα-
 νεὶς ὅτι, ἐὰν δικαιωθοῦν ὅσοι τάσσονται ἐναντίον τῆς ἀπεικο νίσεως τοῦ Θεοῦ
Πατρός, τότε ἀποδεικνύεται ὅτι, κατὰ τὴν αἰωνόβιον πρακτικήν της, ἡ Ἐκ -
κλησία ἠδί κησε τὴν Ἀλήθειαν καὶ εὑρίσκετο εἰς Αἵρεσιν. Ἐὰν ἀποδειχθῇ
Αἱρετικὴ καὶ Εἰδω λολατρικὴ ἡ πρακτικὴ τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός,
τότε θὰ ἀποδειχθῇ Αἱρετικὴ καὶ Εἰ δωλολατρικὴ αὐτὴ αὕτη ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ἐπὶ αἰῶνας εἰκονίζουσα τὸν Θεὸν Πατέρα. Ὅ ποιος νικήσει τὴν ἀπεικόνισιν τοῦ

Θεοῦ Πατρός, θὰ ἀνα δειχθῇ ταυτοχρόνως καὶ
νικητὴς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή, θὰ ἀ -
ποδείξῃ ὅτι, ἐπὶ αἰῶνας τώ ρα, ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Αἱ ρετικὴ καὶ ὄχι Ὀρθόδο ξος, Εἰ δωλο-
 λατρι κὴ καὶ ὄχι Ἁγία. Τὸ καίριον εἶναι ὅτι οἱ
τοιαῦτα ἰσχυριζόμε νοι κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλη-
 σίαν διὰ Εἰδωλολατρείαν καὶ ἐμπί πτουν εἰς
φρικτὸν Ἀνάθεμα: «Τοῖς τολμῶσι λέγειν, τὴν
Καθολικὴν Ἐκ κλησίαν εἴδωλα πο τὲ δεδέ -
χθαι, ὡς ὅλον τὸ Μυστή ριον ἀνα τρέ πουσι,
καὶ τὴν Χριστια νῶν ἐνυβρίζουσι Πίστιν, Ἀνά -
θεμα. (γ΄)» (Συνοδικὸν Κυριακῆς Ὀρθοδο-
ξίας).
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Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Πατρός,
(τροῦλλος Ναοῦ Ἁγίου Νικο-

λάου, Κάϊρον, Αἴγυπτος, ὅπου
ἐλειτούργει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος)
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Ποῦ ἦτο ἐπὶ τόσους αἰῶνας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐφ᾽ ὅσον εἶχε ἐπικρα -
τήσει «ἡ Εἰδω λολατρεία» τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός; Ὅποιος λοιπὸν
θέλει νὰ ἐκπορθήσῃ τὴν ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ στεφθῇ
καὶ πορθητὴς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἕτοιμος νὰ ὑπο δείξῃ
ποῦ εὑρίσκετο ἐπὶ τόσους αἰῶνας; Ποῦ εὑρίσκεται τώρα, καὶ ποία εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία τοῦ Θεοῦ, ἡ διασώζουσα τὴν Ἀπο στολικὴν Πίστιν καὶ τὴν Ἀποστολι -
κὴν Διαδοχήν, ἡ γεννῶσα τέκνα τῷ Θεῷ, ἡ διαφυλάττουσα ἀνεῳγ μένην τὴν
Ὁδὸν τῆς Σωτηρίας; 

Ποῖος εἶναι πρόθυμος διὰ μίαν τοιαύτην νίκην; Ποῖος φιλοδοξεῖ νὰ κα τατρο-
 πώσῃ τὴν Ἐκκλησίαν; Δὲν ὑπάρχει τέκνον γνήσιον τῆς Ἐκκλησίας τὸ ὁποῖον νὰ
θέλῃ νὰ «διορθώ σῃ» τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ οὕτω νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ
τόσους αἰῶνας ἦτο Αἱρετική, ἐσφαλμένη, ὅτι δηλαδὴ εἶναι νεκρά. Ἡ Ἐκκλησία
ὅμως εἶναι ζῶσα. Κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦ λον, εἶναι Οἶκος Θεοῦ ζῶντος,
«στῦλος καὶ ἑδραίω μα τῆς ἀληθείας» (Α´ Τιμ. Γ´ 15). Κατὰ τὸν Ἅγιον Αὐγου -
στῖνον, εἶναι αὐ τὸς ὁ Χριστὸς πα ρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ κατὰ τὸν
Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξαν δρείας, Χριστὸς = Ἐκκλη σία καὶ Ἐκκλησία = Χριστός.
Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰγνά τιος γράφει, «ὅπου ἂν ᾖ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία» (Πρὸς Σμυρναίους VIII, Ἀποστολικοὶ Πατέρες, Ε.Π.Ε. 4, 138). Οἱ
μόνοι πρόθυμοι νὰ «διορθώσουν», δηλαδή, νὰ κατατρο πώ σουν τὴν Ἐκ  κλησίαν
εἶναι πρωτίστως οἱ Ἑβραῖοι οἱ ὁποῖοι ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν Χρι στὸν καὶ μά-
 χον ται ἀκόμη καὶ τώρα ἐναντίον τοῦ Υἱοῦ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ (Κολ. Α´ 13). 

Ἡ Ἑβραϊκὴ Προέλευσις τῆς Εἰκονομαχίας τοῦ 8ου αἰῶνος,
τῆς Τριαδομαχίας τοῦ 16ου αἰῶνος, 

καὶ τῆς Νεοεικονομαχίας τοῦ 20οῦ αἰῶνος.
Ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἐκκλη σίαν

τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Πατριαρχῶν καὶ τῶν Δικαίων, ἀλλὰ εἶναι Μία καὶ ἡ
αὐτὴ πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν. Τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς Δομήτωρ καὶ
Κυβερνήτης καὶ Κεφαλὴ εἶναι ὁ ἐν Τριάδι Ὢν Εἷς ΘΕΟΣ. Ὁ Ἰη σοῦς Χρι -
στὸς εἶναι ὁ Εὐλογητὸς Θεὸς τῶν Πατέ ρων τὸν ὁποῖον οἱ Ἑβραῖοι ὑμνοῦσαν,
ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν Παλαιοδιαθηκικὴν ἀποκάλυψιν. Οἱ μετὰ Χριστὸν ὅ -
μως Ἐβραῖοι δὲν θέλουν νὰ ἀνήκουν εἰς αὐτὴν τὴν Ἐκκλη σίαν τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνῆκον οἱ Δίκαιοι, οἱ Πατριάρχαι, οἱ Προφῆ ται, ὁ
Μωϋσῆς, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Μελχισεδέκ, ὁ Ἰώβ, ὁ Νῶε, ὁ Ἄ βελ, ὁ Ἀδάμ. Μία εἶναι
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία συνεχίζει ἀδιακόπως τὴν Ἱστορικὴν ἐπὶ γῆς πο-
ρείαν της καὶ εἰσάγει διαρκῶς ἀνθρώπους εἰς τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν. Οὔτε
πάλιν δέχονται τώρα οἱ Ἑβραῖοι νὰ πιστεύσουν εἰς τὸν ἐξ ἀρ χῆς τῷ Ἀδὰμ ἀ -
ποκα λυφθέντα Τριαδικὸν Θεόν, οὔτε πιστεύουν ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Πα τὴρ καὶ
ἔχει Ὁμοούσιον Υἱόν, οὔτε πιστεύ ουν ὅτι ὁ Μεσ σίας, διὰ νὰ εἶναι Μεσ  σίας,
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πρέπει νὰ εἶναι ΘΕΟΣ Ἐνανθρωπήσας, οὔτε ἀποδέ χονται ὅτι ὁ ΘΕΟΣ, διὰ
φιλανθρωπίαν καὶ κατὰ Συγκατάβασιν, γίνεται «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως»
(Ἑβρ. Α´ 1) προσιτὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴν τὴν Πλάνην τῶν Ἰουδαίων-
Ἑβραίων Σταυρωτῶν, αὐτὴν τὴν μετα-Παλαιο διαθηκικὴν Ἰουδαϊκὴν δια-
 στρέβλωσιν, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κατὰ πᾶ σαν ἔννοιαν ΑΠΡΟΣΙΤΟΣ τοῖς ἀν -
θρώποις, ἔρ χεται νὰ διαδώσῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ ΘΕΟΥ ἡ Ἑβραϊκὴ
ἄρνησις τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ὅθεν κατ᾽ ἐπέκτασιν ἐγεί-
ρεται ὁ πόλεμος καὶ κα τὰ τῆς ἱερᾶς εἰκό νος τῆς Ἁγίας Τριά δος ἐν ᾗ εἰκονίζεται
Συμβολικῶς ὁ Θεὸς Πατὴρ ὡς Παλαιὸς τῶν Ἡμε ρῶν. 

Κατ᾽ οὐ σίαν λοιπόν, ἡ ἀπόρριψις τῆς ἀπεικονί σεως τοῦ Θεοῦ Πα τρὸς δὲν
ἀποτελεῖ ἁπλῶς καὶ μόνον εἰκονο λογικὸν πρόβλημα ἢ μίαν περιορισμένης
ἐκτάσεως εἰκονομαχίαν. Ἡ ἐπιχείρη σις ἀπορρίψεως τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ
Θεοῦ Πα τρὸς εἰς τὴν Ὀρθόδο ξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ εἶναι σκόπιμος
σατανικὴ ἐπιχεί ρησις ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὴν μετὰ Χριστὸν διαστρε -
βλωμένην Ἑβραϊκὴν θεολογίαν καὶ ἀποτελεῖ προοίμιον Τριαδομαχίας καὶ
καίριον Ἀρνησι χριστίαν. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἑβραϊκὴν πλάνην προέρχεται ἡ
ἀπόρριψις τῆς εἰκονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς
Ἁγίας Τριάδος, μὲ προέκτασιν καὶ εἰς ἄλλας εἰκόνας. 

Μὲ παρόμοιον ὕπουλον τρόπον εἶχε ξεκινήσει καὶ ἡ Αἵρεσις τῆς Εἰκονο-
 μαχίας τὸν ὄγδοον αἰῶνα, ὅταν μὲ διαταγὴν τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος Γ´
Ἰσαύρου (726 μ.Χ.) ἀνεβιβάζοντο ὑψηλὰ αἱ εἰκόνες μὲ τὸ πρόσχημα νὰ μὴ
μολύνωνται ἀπὸ τὴν προσκύνησιν τῶν ἁμαρτωλῶν.

Οἱ Ἑβραῖοι ΔΕΝ εἰκονίζουν τὸν Θεόν. Ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους παρέλαβον καὶ
οἱ Μωαμεθανοὶ νὰ μὴν εἰκονίζουν τὸν Θεόν. Ἐπὶ πλέον, οὔτε οἱ Ἑ βραῖοι οὔτε οἱ
Μουσουλμᾶνοι δέχονται ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραὰμ ἔχει Υἱ όν, καὶ συνεπῶς δὲν
δύνανται ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ Ἰη σοῦς Χρι στὸς εἶναι ὁ Μονογενὴς
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Ὁμοούσιος τῷ Πατρί, ἢ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Τρισυπόστατος. Εἶναι
Ἑβραϊκῆς ἐμπνεύσεως ὁ πόλεμος ἐναντίον τῆς Τριαδικότητος τοῦ Θεοῦ καὶ
ἐναντίον τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι Ἑβραϊκῆς ἐμπνεύσεως ὁ πόλεμος
ἐναντίον τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὅπως καὶ ἡ πρώτη Εἰκονο -
μαχία τοῦ 8ου-9ου αἰῶνος, ὅπως ὁ πόλεμος κατὰ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τρι -
άδος ὑπὸ τῶν Ἰουδαϊζόντων κληρικῶν τῆς Ρωσίας τὸν 16ον αἰῶνα, ἔτσι
καὶ ἡ Νεοεικονο μαχία τοῦ 20οῦ-21ου αἰῶνος εἶναι ΚΡΥΠΤΟΕΒΡΑΪΣΜΟΣ.

Σύνοψις τῶν Βασικῶν Νεοεικονομαχικῶν 
Αἱρετικῶν Ἰσχυρισμῶν.

Ἐν συνόψει, οἱ βασικοὶ ἰσχυρισμοὶ τῶν Νεοεικονομάχων εἶναι:
1. Εἰς ὅλας τὰς Θεοφανείας τὰς ἀναφερομένας εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφήν

(Παλαιὰν καὶ Καινὴν Διαθήκην), δὲν ἐνεφανίσθη ποτὲ ὁ Θεὸς Πατήρ, ἀλλὰ
μόνον ὁ Υἱός.
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2. Τὸ θεμέλιον τῆς εἰκονογραφίας εἶναι ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Χριστοῦ καὶ
ὅλη ἡ εἰκονογραφία ἔχει Χριστολογικὸν καὶ Χριστοκεντρικὸν περιεχόμενον.

3. Ἡ καινοτομία τῆς εἰκονίσεως τῶν Προφητικῶν Ὁράσεων ἐπιφέρει Ἀ -
ναθεματισμοὺς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, δηλαδή, τὰ Ὁράματα γενικῶς ἀπα-
γορεύεται νὰ εἰκονίζωνται.

4. Ὁ Θεὸς Πατὴρ Σαβαὼθ δὲν πρέπει νὰ εἰκονίζεται διότι δὲν ἐσαρκώθη.
5. Οἱ εἰκονίζοντες τὸν Θεὸν Πατέρα εἰκονίζουν τὴν Οὐσίαν τοῦ Θεοῦ.
6. Ἐκτὸς τῆς Σαρκώσεως οὐδεμία εἰκόνισις ἐπιτρέπεται.
7. Ἐφ᾽ ὅσον δὲν ὑπάρχει τὸ πρωτότυπο κάποιας ἀληθινῆς σωματικῆς

φύσεως, αἱ εἰκόνες τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ ὑλικὴν μορ φὴν
γίνονται Εἴδωλα καὶ ἡ προσκύνησίς τους Εἰδωλολατρεία.

8. Οἱ προσκυνοῦντες τὴν Αἱρετικὴν εἰκόνα τοῦ Συνθρόνου, Πατρός-Υἱοῦ-
Ἁγίου Πνεύματος, τὴν λεγομένην «Ἁγίαν Τριάδα», ὑπηρετοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ
Ἀντιχρίστου καὶ προετοιμάζουν τὸν ἐρχο μὸν τοῦ Ἀντιχρίστου.

Βάσει αὐτῶν τῶν ἰσχυρισμῶν: (α) Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχῃ εἰ κὼν τῆς
Ἁγίας Τριάδος. (β) Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ δὲν εἶναι εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριά-
δος. (γ) Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ δὲν πρέπει νὰ εἰκονίζεται διότι εἶναι ὅραμα
καὶ δὲν ἦσαν ἐνσαρκωμένοι οἱ Ἄγγελοι. (δ) Τὸ Ἅ γιον Πνεῦμα δὲν πρέπει νὰ
εἰκο νίζεται. (ε) Ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ εἰκονίζεται οὔτε ἡ Μεταμόρφωσις
ἐπειδὴ εἶ ναι ὅραμα, οὔτε ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος διότι δὲν τὴν εἶδε κανείς, οὔτε
ἡ Κρίσις τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν Δευτέραν Παρου σίαν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει γίνει ἀκό -
μη, καὶ παρου σιάζει Ἀγγέλους καὶ Δαίμονας καὶ ἄλλα ἀνθρωπομορφικὰ σύμ-
βολα, οὔτε οἱ Ἄγγελοι, οὔτε οἱ Δαίμονες, οὔτε αἱ ψυχαί, οὔτε ὁ Ἅδης, οὔτε
ὁ ἐν γένει μεταφυσικὸς καὶ πνευμα τικὸς κόσμος. Ὁπότε ἡ Νεοεικονο μαχικὴ
Αἵρεσις δὲν περιορίζεται μόνον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλὰ ἐπε-
κτείνεται καὶ γενικεύεται εἰς ὅλας τὰς σωτη ριώδης ἀποκαλύψεις τοῦ μετα-
φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ κόσμου τὰς ὁποίας ἡ Ὀρ θόδοξος Ἐκ κλησία, εἰς
πεῖσμα τῶν Ἑβραιοφρόνων Αἰρετικῶν Εἰκονομά  χων, παλαιῶν τε καὶ νέων,
ἀποδέχεται καὶ ἀπεικονίζει κανονικῶς ἐπὶ αἰῶνας. 

Συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτέρω Αἱρετικὰς θεωρίας τῶν Νεοεικονομάχων, ἀ -
πορρίπτεται σχεδὸν τὸ 30% τῶν εἰκόνων, ἐκείνων αἱ ὁποῖαι εἰκονίζουν πρόσ -
ωπα καὶ πράγματα τοῦ ἀΰλου, ἀοράτου, μεταφυσικοῦ καὶ πνευματι κοῦ κόσμου.
Συμφώνως δὲ μὲ τὴν ἄλλην θεωρίαν τῶν Νεοεικονομάχων, ὅτι αἱ Μὴ Βυζαν-
 τιναὶ εἰκόνες εἶναι «κακέκτυπα τοῦ Διαβόλου», πρέπει νὰ καταστρα φῇ περὶ
τὸ 60% τῶν εἰκόνων, καθὼς καὶ ὅλαι αἱ χάρτιναι εἰκόνες τὰ ὁποίας δὲν δέ-
χονται ὡς Ὀρθοδόξους. Κατόπιν αὐτῶν, γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ἔχομε μίαν
ἀναβίωσιν τῆς ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ τοῦ 8ου-9ου αἰῶνος.

Ἡ Παρρησία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Δολιότης τῶν Αἱρέσεων.
Οὐδεὶς ἐμποδίζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀρ νηθοῦν τὴν Ἀλήθειαν, τὴν Τρι  α-
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δι κότητα τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ, τὴν Συγκαταβατικὴν Ἀποκάλυ ψιν τοῦ Ὑπερ ου-
 σίου Θεοῦ, τὴν Ἐνανθρώπη σιν τοῦ Θεοῦ, ἢ τὴν Ἀπεικόνισιν τοῦ Θείου, ὡς
αὐτὸς ὁ Θεὸς ηὐδόκησε νὰ ἀποκαλυφθῇ κατὰ Χάριν. Οὐδεὶς Χριστια νὸς ἐπι-
βάλλει τὴν Ἀλήθειαν δυναστευτικῶς ἢ ἐξάγει διὰ τῆς βίας ἀπὸ τὴν πλάνην
τὸν αἱ ρε τικόν: «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νου θε σίαν πα-
ραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτο κατάκρι-
τος» (Τίτ. Γ´ 10-11). Θεόσδοτος γὰρ ἡ ἐλευθερία. Οὐδεὶς ὅμως αἱρετικὸς ἢ
πλάνος δικαιοῦται νὰ ἐ πιβάλῃ ἢ ὑπούλως νὰ διαδώσῃ εἰς τὴν Ἐκ κλησίαν μίαν
πλάνην, καὶ μάλιστα Ἑβραϊκήν, ὡς Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀ -
γεννήτου αὐτοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Συναϊδίου Ἁγίου Πνεύματος, δὲν εἰσχω-
ρεῖ ποτὲ κρυφίως εἰς τὰς θρη σκείας τῶν Ἐθνῶν, οὔτε στέλλει κατασκό πους
διὰ νὰ εἰσαγάγῃ εἰς αὐτὰς τὰ Δόγματα τῆς Ἀληθείας τοῦ Εὐ αγγε λίου διὰ μυ-
 στικῶν ὑπογείων διαδρομῶν καὶ διαδικασιῶν. Ἄλλοι εἶναι οἱ ποιοῦν  τες αὐτὰ
κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, παρείσακτοι ψευδάδελφοι, «οἵτινες παρει -
σῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται» (Γαλ. Β´ 4), ὅπως κάνουν οἱ Αἱρετικοὶ Παπι-
κοί, οἱ Οὐνῖται, οἱ Προτεστάντες, οἱ Ἑβραιο-Χιλιασταὶ καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι
ἐμφανίζον ται ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ διὰ νὰ παραπλανοῦν τοὺς ἀφελεῖς.
Οὕτω καὶ οἱ Νεοεικονομάχοι, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταπολεμή σεως τῆς δῆθεν
εἰδωλολατρείας, εἰσάγουν τὴν Ἑβραιογενῆ Αἵρεσιν τῆς Μὴ ἀπεικονίσεως τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως ἔκανον οἱ Ἰουδαΐζοντες κληρι-
κοὶ τοῦ 15ου-16ου αἰῶνος εἰς τὴν Ρωσίαν, οἱ καταδικασθέντες ὑπὸ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀργότερον ὁ Οὐνίτης Ἐπίσκοπος Παΐσιος
Λυγαρίδης εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Μόσχας τὸ 1666 μ.Χ., οἱ ὁποῖοι ἀντὶ τῆς εἰκό-
νος τῆς Ἁγίας Τριάδος προέτασσον τὴν εἰκόνα τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ.

Ἡ Ἐκκλησία παρρησίᾳ τῷ κόσμῳ λαλεῖ καὶ ἐν κρυπτῷ οὐδὲν κηρύτ-
τει, ὡς καὶ ὁ Νυμ φίος αὐτῆς Χριστός (Ἰωάν. ΙΗ´ 20). Μὲ τὴν αὐτὴν παρρη-
σίαν, ἡ Ἐκ κλησία, ἡ ὁποία ἀγρύπνως ἐξετάζει πᾶσαν διδασκαλίαν ὡς πρὸς τὸ
ὑγιὲς ἢ νόθον αὐτῆς, καταγ γέλλει καὶ καταδικάζει τὴν παρεί σφρη σιν αἱρέ-
σεων ἢ φρονημάτων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου καθὼς καὶ τὴν συγκεκαλυμ -
μένην δολιό  τητα ἀνθρώπων ὑποδυο μένων τὸν Ὀρθόδοξον Χριστιανόν. Τοῦτο
ἔπραξε καί, κατὰ τὴν περίοδον 1975-1997 καὶ ἰδιαιτέ ρως κατὰ τὰ ἔτη 1989-
1995, ἐν αντίον τῆς Αἱρέσεως τῆς Νεοεικονομα χίας καὶ τῶν μυστικῶν πρα-
κτό ρων αὐτῆς, ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν καιρῷ εἰρήνης
ἤγειρον πόλε μον κατὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, ὅπως ὅλοι οἱ ἀπότο-
κοι τοῦ Σατανᾶ Αἱρετικοί, μὲ τὴν προσχη ματικὴν κα τηγορίαν ὅτι δῆθεν εἶναι
Αἵρεσις καὶ Εἰδωλολατρεία ἡ ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Ἐν προκειμένῳ δὲν θὰ γίνῃ ἀναφορὰ εἰς τὴν ἐμφάνισιν καὶ Ἐκκλησιαστι -
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κὴν Καταδίκην τῆς Νεοεικονομαχίας τὸ 1992, 1993, 1995, 1997, καθότι ἡ
ἄνοδος καὶ ἡ πτῶσις τῆς Αἱρέσεως αὐτῆς ἔχει τεκμηριωθῆ Ἁγιογραφικῶς,
Ἁγιοπατερικῶς, Ὑμνολογικῶς καὶ Ἱστορικῶς πολλάκις, καὶ ἀλλοῦ καὶ ἐδῶ
εἰς τὸν «Κ.Ε.Ο.». «Τοῦ ἐ χθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος... ἀπώλετο τὸ
μνημόσυνον αὐ τοῦ μετ᾿ ἤχου» (Ψαλμ. Θ´ 7). 

Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους.
Εἰς τὴν παροῦσαν, διὰ τῆς ἐξετάσεως τῆς ἐν Ἰορδάνει Θεοφανείας καὶ με-

ρικῶν σχετικῶν μὲ αὐτὴν Ἁγιογραφικῶν, Ἁγιοπατερικῶν καὶ Ὑμνο λο-
 γικῶν κειμένων, θὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ὅσοι μάχονται κατὰ τῆς ἀπεικονί σεως
τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὅσοι διατυμπανίζουν ὅτι «ὁ Θεὸς Πατὴρ ΔΕΝ ἐνεφα-
νίσθη ποτέ», προπαγανδίζουν μεταχριστιανικὰς Ἰουδαϊκὰς Ἑ βραϊκὰς πε-
ποιθήσεις περὶ Θεοῦ, ὅτι δῆθεν ὁ Θεὸς ΔΕΝ ἀποκαλύπτεται εἰς τὸν
ἄνθρω πον, ὅτι εἶναι πάντῃ πάν τως ΑΠΡΟΣΙΤΟΣ, ἰσχυρισμοὶ ἄκρως ἀντίθε-
τοι πρὸς τὴν ἑνιαίαν περὶ τοῦ Θεοῦ Διδασκαλίαν καὶ Ἱερὰν Παράδοσιν τῆς
Ὀρθοδό ξου Ἐκκλησίας, ἀν τίθετοι πρὸς τὴν Ὀρ θόδοξον Χριστια νικὴν Πίστιν
καὶ πρὸς τὴν πρὸ Χριστοῦ Ὀρθόδο ξον Ἰουδαϊκὴν Πίστιν, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ
Θεὸς διὰ φιλανθρωπίαν προσ εγγίζει καὶ γίνε ται γνωστὸς εἰς τοὺς ἀν θρώ-
πους. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι φθονερὸς ὥστε νὰ μὴν θέλῃ νὰ τὸν γνωρίζουν οἱ
ἄνθρω ποι. Ἀληθι νὸς ὁ Θεὀς, «ΟΥΚ ΑΜΑΡΤΥΡΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΑΦΗ ΚΕΝ»
(Πράξ. ΙΔ´ 15-17)∙ «ΓΝΩΣΤΟΣ ἐν τῇ ᾿Ιου δαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ μέγα
τὸ ΟΝΟΜΑ Αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΟΕ´ 2)∙ «ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ
πάλαι ὁ ΘΕΟΣ ΛΑΛΗΣΑΣ τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς Προ φήταις, ἐπ᾽ ἐσχά  του
τῶν ἡμερῶν τούτων ΕΛΑΛΗΣΕΝ ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ. Α´ 1). Διὰ τῶν ἀνω-
τέρω ῥητῶν καὶ ἄλλων παρομοίων, ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ
Θεὸς Πατὴρ δὲν ἠθέλησε νὰ μείνῃ ἄγνωστος, ἀλλ᾽ ηὐδόκησε νὰ γίνῃ γνω-
στός, καὶ ἐνεφα νίσθη πολλάκις καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, καὶ ἐλάλησε καὶ ἐφα-
νερώθη εἰς τὰ μάτια τῶν Ἁγίων Του Προφητῶν, Πατριαρχῶν καὶ Δικαίων.

Ἡ Φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν.
Ἡ Ἱερὰ Εὐαγγελικὴ μαρτυρία περὶ τῆς ἐν Ἰορδάνῃ Θεοφανείας εἶναι τε-

τραπλῆ καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«Καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέ βη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνε ῴ -

χθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ ΕΙΔΕ τὸ ΠΝΕΥΜΑ τοῦ ΘΕΟΥ καταβαῖνον ὡσεὶ
περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ ΦΩΝΗ ἐκ τῶν οὐ ρανῶν λέγου -
σα· οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. Γ´ 16-17). 

«Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ ραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς
Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάν νου εἰς τὸν Ἰορδάνην. Καὶ εὐ  θέως ἀνα-
 βαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος ΕΙΔΕ σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς
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περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ΦΩΝΗ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐ ρανῶν· σὺ
εἶ ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα» (Μάρκ. Α´ 9-11). 

«Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ
προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ καταβῆναι τὸ ΠΝΕΥΜΑ τὸ Ἅγιον
σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ΦΩΝΗΝ ἐξ οὐ ρανοῦ γενέσθαι
λέγουσαν· σὺ εἶ ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα» (Λουκ. Γ´ 21-22).

«Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι ΤΕΘΕΑΜΑΙ τὸ ΠΝΕΥΜΑ κατα-
βαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν
αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ ΠΕΜΨΑΣ με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ΕΚΕΙΝΟΣ μοι ΕΙΠΕΝ· ἐφ᾽
ὃν ἂν ἴδῃς τὸ ΠΝΕΥΜΑ καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βα-
πτίζων ἐν ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ἁγίῳ. Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός
ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. Α´ 32-34).

Ἡ μαρτυρία τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν σχετικῶς μὲ τὴν Βάπτισιν τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ποταμόν, θεσπίζει ἐπαρκῶς καὶ τὸ ΔΟΓΜΑ
τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ΦΑΝΕΡΩΣΕΩΣ τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ἀποκαλύπτει καὶ τὴν Ἀλήθειαν ὅτι ὁ Εἷς ΘΕΟΣ εἶναι ΤΡΙΑ ΔΙΚΟΣ, καὶ
ὅτι ὁ ἄπειρος Θεὸς ΦΑΝΕΡΟΥΤΑΙ μὲ πεπερασμένα μέσα. Τὸ Εὐ αγγέλιον
περιγράφει ὅτι ὁ βαπτιζόμενος εἰς τὸν Ἰορ δάνην ποταμὸν Ἰησοῦς μαρτυρεῖται
Γνήσιος Υἱὸς Θεοῦ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρός, καὶ δακτυλο δεικτεῖται τρανῶς
ὑπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὡς ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙ -
ΝΟΥ. Ὁ ΘΕΟΣ ἀποκαλύπτε ται ὡς ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ, καὶ αἱ ΤΡΕΙΣ Θεαρχικαὶ
Ὑποστάσεις τοῦ Ἑνὸς Ὁμοουσίου Ἀδιαιρέτου Ἀνάρχου ΘΕΟΥ ἀποκαλύ -
πτονται διακριτῶς ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλην: Ἡ Μία βαπτιζομένη ἐν ὕδατι, ἡ
Μία «σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερά», καὶ ἡ Μία ἐκ τῶν Οὐρανῶν λαλοῦσα.

Κατὰ πρῶτον λόγον, ὁ ΙΗΣΟΥΣ, ἐρχόμενος ὡς ἄνθρωπος εἰς τὸν Ἰορ δά-
νην, μαρ   τυρεῖται ὑπὸ τῶν Ὁμοθρόνων Του, ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ ὑπὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ὡς Ὁμοούσιος καὶ Ὁ μότιμος Αὐτῶν. Εἰ καὶ σάρ κα φέρει,
εἰ καὶ ἀνθρωπίνως ἐκ Μητρὸς τυγχά νει Υἱός, δὲν ἔχει πατέρα ἐπίγειον, ἄν θρω-
πον, μή-προαιώνιον. Πατέρα ἔχει τὸν Θεὸν Πατέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπάρ-
ξεως Αὐτοῦ δὲν εἶναι χρο  νική. Τὸ Πρόσωπον τοῦ Ἰ ησοῦ ἔχει ἐξωχρονικὴν
Αἰτίαν τὸν Ἄναρχον Πατέρα, εἶναι χρόνῳ Ἄν αρχον καὶ Προαιώνιον. Ἡ
Πατρῴα φωνὴ ἀποκαλύπτει, μαρτυρεῖ καὶ «διεκδικεῖ» τὸν βαπτιζόμενον:
Ἐμὸς Υἱὸς ἐστὶν οὖτος. Δὲν εἶναι ἄλλος ὁ ἰδικός μου Υἱὸς καὶ ἄλλος ὁ υἱὸς
τῆς Μαρίας∙ οὗτός ἐστιν, εἷς καὶ ὁ αὐτός. Οὗτος, ὁ βλε πόμενος υἱὸς τῆς
Μαρίας, οὗτός ἐστι νοούμενος καὶ ὁμολογούμε νος ἐμὸς Υἱός.

Κατὰ δεύτερον λόγον, τὸ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, «τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» τὸ
ὄντως Πνεῦμα, Ἄσαρκον, Ἀσώμα τον, Ἄϋλον, Ἀπερίγραπτον, Ἀσχημά τι στον
φανεροῦται «σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερά». Δὲν ἐσαρκώθη οὕτε πρόκειται
νὰ ἐνσαρκωθῇ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ καὶ Ὁμόθρονον.
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Ὡστόσο ἐμφανίζεται, φανεροῦται σωματικῶς, καὶ μάλιστα ἐμφανίζεται ὄχι
ἐν ἀνθρωπίνῳ εἴδει, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει περιστε ρᾶς. Τὸ ἑτεροει δὲς δὲ τῆς ἐμφανίσεως
δὲν ὑποδηλώνει ἑτέραν φύσιν ἢ ἑτεροουσιότητα. Τὸ εἶδος τῆς περιστερᾶς
Συμβολικῶς φανεροῖ τὴν ὑπερ βολὴν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον
(καθότι τὸ «περιστερά» «περισσῶς ἐρᾶν» ἐτυμολογεῖται, ἤτοι «περισσῶς ἀγα -
πᾶν»), ἀλλὰ καὶ τὴν Εἰρήνην, τὴν μὴ ἀνθρωπίνην, τὴν ὑπεράρχιον Εἰρήνην τοῦ
Θεοῦ συμβολίζει, ἥτις οὐκ ἔχει ὅριον. Εἶναι Σύμβολον τῆς Εἰρήνης τοῦ Θεοῦ
καὶ δηλώνει τὴν Θείαν Παρουσίαν, Βα σιλείαν, καὶ Ἁγι ότητα. Ὁ ρᾶται οὖν τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον «καταβαῖνον καὶ μένον» ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, ὄχι ἐπειδὴ πρότε-
 ρον ἦτο κεχωρισμένον ἀπ᾽ Αὐ τοῦ, ἀλλὰ διὰ νὰ σημάνῃ τὴν Θείαν Ὁμοουσιό -
τητα, ὅτι καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶναι ΘΕΟΣ Ἀ ληθινὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα βάς, εἶναι
«ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰωάν.
Γ´ 13, καὶ Ἰωάν. ΣΤ´ 41, 51, 58), ὡς ὁ ἴδιος ἐβεβαίωσε, καὶ ἀλλοῦ ἀπεκάλυψε
λέγων, «καταβέ βηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ
τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμ ψαντός με
ΠΑΤΡΟΣ» (Ἰωάν. ΣΤ´ 38-39). Ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον καταβαί -
νει διὰ νὰ σημάνῃ τὴν ἐκ τοῦ Πατρὸς Ἐκπόρευσιν, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν μένει,
διὰ νὰ σημάνῃ ὅτι ἐν τῷ ἐκ Πατρὸς Γεννηθέντι ἀναπαύεται Υἱῷ. Φανεροῦται
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὡς Τρίτη Ὑπόστασις Θεοῦ, καὶ οὕτω ἀποκαλύπτεται ὀ -
φθαλμοφανῶς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Τριαδικός, Τρισυπόστατος. 

Κατὰ τρίτον λόγον, ὁ ΘΕΟΣ  ΠΑΤΗΡ, ὁ καὶ κατὰ τὴν Αἰτίαν Ἄναρχος,
ὁμιλεῖ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ μὲ Φωνὴν Μεγάλην, ἀλλὰ Φωνὴν Ἀνθρωπίνην:
«Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδό-
 κησα» (Ματθ. Γ´ 17). Ἀποκα λύπτει τὸν ἑαυτόν
Του, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Πατὴρ τοῦ Βαπτιζομένου
Ἰη σοῦ, ὅτι εἶναι Πατὴρ καὶ ὄχι ἄγονος, ὅτι ἔχει
ὁμοού σιον Υἱόν, ὅτι ὁ Υἱός Του ἐγένετο Σάρξ,
Ἐνηνθρώπησε, καὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγι ον, τὸ
καταβαῖνον καὶ μένον ἐπὶ τὸν Σαρκωθέντα Γνή-
 σιον καὶ Ἀγαπη τὸν Αὐτοῦ Υἱόν, ἐξ Αὐτοῦ Ἐκ -
πορεύεται. Ἀπο καλῶν δὲ τὸν Ἰησοῦν «Υἱόν»,
ὁ Θεὸς Πατὴρ ἀποκαλύπτει ὄχι τὸν τρόπον τῆς
Γεννήσεως, ἀλλὰ τὸν τρόπον τῆς ὑπάρξεως
τοῦ Ἰησοῦ, τὸ Ὑποστα τι κὸν Ἰδίωμα τοῦ Ἰη -
σοῦ, ὅτι εἶναι Γεννητός, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶ δος τοῦ
Γεν νηθέντος, ὅτι εἶναι ΘΕΟΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ
μὲ τὸν Πατέρα. 

Περὶ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
μαρτυρεῖ καὶ ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης, ὅτι Ἐκεῖ -
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νος τὸν ἔστειλε νὰ βαπτίζῃ καὶ ὅτι Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε πῶς θὰ ἀναγνωρίσῃ τὸν
Μονογενῆ Του Υἱόν. Δὲν βεβαιοῖ ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως ὁ Βαπτιστής, ἀλλὰ πρὸς
τὸν ΘΕΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ ἀνάγει τὴν μαρτυρίαν περὶ τοῦ Ποῖος εἶναι ὁ Χριστός:
«Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ ΠΕΜΨΑΣ με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ΕΚΕΙΝΟΣ
μοι ΕΙΠΕΝ· ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν,
Οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ἰωάν. Α´ 33). 

Ὁ Θεὸς Πατὴρ λοιπὸν δὲν ἔμεινεν ἀφανής, ἀπρό σιτος ἢ ἀπόμακρος ἀπὸ
τὴν λογικὴν κτίσιν, Ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ ἐλάλησεν. Ἐλάλησεν
ἀνθρωπίνως κατὰ τὴν Βάπτισιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Λόγου, ἐλάλησε καὶ
προηγουμένως κατ᾽ ἰδίαν εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον, ὅστις ἐκ τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς ἔμαθεν ὅτι ὀπίσω του ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν του γέγονεν, ὅτι
πρῶτός του ἦν (Ἰωάν. Α´ 29).

Ἐφάνη λοιπὸν ἐν Ἰορδάνῃ ὁ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ. Διὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία
Δογματικῷ ὕμνῳ ψάλλει: «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς ΤΡΙ -
ΑΔΟΣ ἐ φανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ ΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ ἡ ΦΩΝΗ προσ -
εμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε ΥΙΟΝ ὀνομάζουσα· καὶ τὸ ΠΝΕΥΜΑ ἐν εἴδει
περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ
τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι» (Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Θεοφανείων). «ΤΡΙΑΔΟΣ
ἡ ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ, ἐν Ἰορ δάνῃ γέγονεν· αὕτη γὰρ ὑπέρθεος φύσις, ὁ ΠΑΤΗΡ
ΕΦΩΝΗΣΕΝ. Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος, Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου, τὸ Πνεῦμα
συμ παρῆν τῷ ὁμοίῳ· ὅν εὐλογοῦσι λαοί, καὶ ὑπερυψοῦ σιν, εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας» (ᾨδὴ Η´, Α´ Κανὼν ἑορτῆς Θεοφανείων). «Ἐν Ἰορδάνῃ ποταμῷ, ἰδών
σε ὁ Ἰωάννης πρὸς αὐτὸν ἐρχόμενον ἔλεγε, ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ· Τὶ πρὸς τὸν
δοῦλον παραγέγονας, ῥύπον μὴ ἔχων ΚΥΡΙΕ; Εἰς ὄνομα δὲ τίνος σε βαπτίσω;
ΠΑΤΡΟΣ; Ἀλλὰ τοῦτον φέρεις ἐν ἑαυτῷ. ΥΙΟΥ; Ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑπάρχεις ὁ σαρ-
κωθείς. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΑΓΙΟΥ; Καὶ τοῦτο οἶδας διδόναι τοῖς πιστοῖς διὰ
στόματος. Ὁ ἐπιφανεὶς ΘΕΟΣ, ἐλέησον ἡμᾶς» (Ἀπόστιχον Στιχηρὸν Ἰδιόμελον
ἑορτῆς Θεοφανείων). Ἐφανε ρώ θη τοῖς ἀνθρώποις ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Πατήρ,
ὁ Υἱός, τὸ Ἅγιον Πνεῦ μα, καὶ τοῦτο Πίστις Ζωῆς Αἰ ωνίου διὰ τοὺς εὐσεβεῖς.

«Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς», ὅμως, «οὐχ οὕτως» (Ψαλμ. Α´ 4). Οὐκ ἀποδέ χον-
ται οἱ Ἑβραιόφρονες Ἀσεβεῖς Αἱρετικοὶ τὴν τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΦΑΝΕ -
ΡΩ ΣΙΝ. Δὲν ἀποδέχονται τὴν φανέρωσιν τοῦ Θεοῦ Πατρός, διότι ὁ Πατὴρ δὲν
ἐν ηνθρώπησε, δὲν ἐσαρκώθη. Οὔτε τὸ Ἅ γιον Πνεῦμα ὅμως ἐσαρκώθη, ὁπότε
πῶς ἐφανερώ θη ὀφθαλμοφανῶς; 

Οἱ ἀσεβεῖς Αἱρετικοὶ δὲν ἀποδέ χονται τὴν φανέρωσιν τοῦ ΘΕΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ.
Ἤδη ἠκούσθη ἡ διαμαρτυρία αὐτῶν καὶ ἡ ἄνοια αὐτῶν ἐμαρ τυρήθη: «Ὁ
Θεὸς Πατὴρ ΔΕΝ ἐφανερώθη εἰς τὸν Ἰορδά νην· μόνον φωνὴ ἠκούσθη.»
Καὶ ἔσπευσαν ὀπίσω τῆς ἀνοίας πλήθη, καὶ προσε τέθη σαν καὶ ἀκαδημαϊκοὶ
ὄπισθεν αὐτῆς.
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Ἡ Φανέρωσις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς 
εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀκοὴν καὶ εἰς τὴν ὅρασιν.

Ὄντως ἡ Φωνὴ τοῦ Πατρὸς ἠκούσθη. Τί λοιπόν; Ἀπόκρυψις ἢ Φανέ ρω-
 σις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἦτο ἡ Φωνὴ Αὐτοῦ; Ἢ μήπως ὁ λαλῶν δὲν ἦτο ὁ Θεὸς
Πατήρ; Μήπως ἦτο ὁ Υἱὸς ὁ λαλήσας καὶ εἰπών, «σὺ εἶ ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπη -
τός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα» (Μάρκ. Α´ 11), ὡς διατείνονται οἱ Αἱρε τικώτεροι τῶν
Αἱρετικῶν καὶ ἀνοητότεροι τῶν ἀνοήτων; Διότι ὁ ἐσμὸς τῶν ἀρνουμένων
τὴν ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς τοῦτο ἰσχυρί ζεται, ὅτι εἰς ὅλας τὰς Θεοφα -
νείας ἐφάνη μόνον καὶ πάντοτε ὁ Υἱὸς καὶ οὐδέποτε ὁ Πατήρ, ὅτι ὁ Υἱὸς
μόνον φαίνεται καὶ ὁ Υἱὸς μόνον ὁμιλεῖ. Καταρρέει ὅμως ὁ ἰσχυρισμός των
κάτω ἀπὸ τὴν πα τρῴαν λαλιάν. Ὁ Πατὴρ ἦτο ὁ λαλή σας. Τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
ἦτο ἡ Φωνὴ καὶ ἡ Φανέρωσις.

Φανέρωσις τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ οὐχὶ Ἀπόκρυψις ἡ ἐξ Οὐρανοῦ Φωνή.
«Φωνὴ ΚΥΡΙΟΥ ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ ΘΕΟΣ τῆς δόξης ἐβρόντησε, ΚΥΡΙΟΣ
ἐπὶ ὑδάτων πολ λῶν» (Ψαλμ. ΚΗ´ 3). Ὁ Πατὴρ ἐλάλησε, καὶ ὄχι ὁ Υἱός. Ὁ
Πατὴρ ἐλάλη σε, καὶ ἡ λαλιὰ Αὐτοῦ ἀνθρωπίνη. Οὐκ ἐνηνθρώπησεν ἢ ἐναν-
θρωπήσει ποτὲ ὁ Θεὸς Πατήρ, ἀλλ᾽ ἡ Φωνὴ Αὐτοῦ, ἡ ἐπὶ τῶν ὑδά των, ἀνθρω-
πίνη. 

Διατί τοῦτο; Διότι ὁ Ἀπερίγραπτος καὶ
Ἄπειρος Θεός, θέλων νὰ γνωρισθῇ εἰς τοὺς
ἀνθρώπους κατὰ τὰ ἀνθρώπινα μέτρα, πε-
ριγραπτῶς, μὲ σχήματα «οὐκ ΑΜΑΡΤΥ-
ΡΟΝ ἑαυτὸν ἀφῆκεν» (Πράξ. ΙΔ´ 15-17).
Διατί τοῦτο; Διότι φιλάνθρωπος: «Ὁ Θε -
ὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐ λογή σαι ἡμᾶς,
ΕΠΙΦΑΝΑΙ  ΤΟ  ΠΡΟΣΩΠΟΝ Αὑτοῦ ἐφ᾿
ἡμᾶς» (Ψαλμ. ΞΣΤ´ 2). Διατί τοῦτο; Διότι
οὐ τὸ κρύπτεσθαι φιλεῖ: «Θεὸς Κύριος καὶ
ἐπέφανεν ἡμῖν» (Ψαλμ. ΡΙΖ´ 27). Διατί
τοῦτο; Διότι οὐ θέλει ἡμᾶς ἀ γνο εῖν περὶ
Αὐτοῦ, ἀλλὰ προσεγγίζειν Αὐτῷ: «Προσ -
έλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ
πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ» (Ψαλμ.
ΛΓ´ 6). Διατί τοῦτο; Διότι τοῦτόν ἐστι Σω-
 τηρία: «Εἶδον γὰρ Θεὸν ΠΡΟΣΩΠΟΝ
πρὸς ΠΡΟΣΩΠΟΝ, καὶ ἐσώθη μου ἡ ψυ -
χή» (Γεν. ΛΒ´ 30), ὡς ἐξομολογεῖται ὁ Πα-
τριάρχης Ἰακώβ. Οὐκ ἔστι σωτηρία ἄνευ
ὁράσεως Θεοῦ.
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Δὲν εἶναι ὀλιγώτερον ἀνθρωπομορφικὸν καὶ ἀνθρωποειδὲς καὶ ἀν  θρω-
 ποπρεπὲς καὶ ἀνθρωποπαθὲς τὸ νὰ λαλῇ μὲ ἀνθρωπίνην φωνὴν ὁ Θεὸς
Πατήρ, ἀπὸ τὸ νὰ ὁρᾶται μὲ ἀνθρώπινον σχῆμα. Εἶναι ἐξ ἴσου Συγκαταβα -
τικὸν καὶ φιλάν θρωπον νὰ ἐξομοιώνεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους ὁ Θεὸς Πατήρ,
ἵνα τοὺς ἀνθρώ πους ἑλκύσῃ πρὸς τὸν Υἱόν, καὶ συνάψῃ ἡμᾶς εἰς Σῶμα Ἕν, ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ. Ἀγάπης ἴδιον καὶ ταπεινώσεως ἡ πρὸς τὸ πλάσμα Συγκατά-
βασις τοῦ Θεοῦ. Λαμβάνει ὁ Θεὸς χαρακτηρι στικὰ ἀνθρώπου ἵνα ἀντιδώσῃ
εἰς τὸν ἄνθρω πον χαρακτηριστικὰ Θεοῦ, «ἵνα θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται»
(Θεοτοκίον Αἴνων ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ). Ἐπειδὴ δὲ τὰ τρία Θεαρχικὰ Πρόσ -
ωπα εἶναι Ὁμοούσια καὶ Ὁμότιμα, ἀπεκαλύφθησαν καὶ τὰ Τρία Πρόσ ωπα
τῆς Ἀπείρου, Ἀπερι γράπτου, Ἀ κτίστου, Ἀΰλου, Ἀσωμάτου, Ἀοράτου καὶ
Ἀκαταλήπτου Ἁγίας Τριά δος κατὰ καιρούς, καὶ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν τὸ κάθε
ἓν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, κατὰ τὰς ἀνεξιχνιάστους Βουλὰς Αὐτοῦ ὡς ἔκρινεν,
ὅπως εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιλη φθῇ ἄνθρωπος, δηλαδή, ἐν πεπερασμένῳ σχή-
ματι, ἐν φωνῇ, καὶ ἐν ὄψει. «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε ψυχῆς, οὔτε
δαίμονος δυνατὸν θε α θῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετα σχημα τισμῷ τινὶ θεω -
ροῦνται ταῦτα.... ΣΧΗΜΑΤΑ σω ματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ
ταῦτα ΣΧΗ ΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟ ΝΙΖΟΜΕΝ.... Ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΥ ΣΧΗ -
ΜΑΤΑ καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94,
1344D-1345A). 

Ἀκουσάτωσαν πάντες οἱ πολέμιοι τῆς τοῦ Θεοῦ Πατρὸς προσωπικῆς φανε -
ρώσεως, ὅτι ὄχι μόνον τῶν ἀΰλων κτισμάτων, τῶν Ἀγγέλων, τῶν ψυχῶν, καὶ
τῶν δαιμόνων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀΰλου, ἀσωμάτου, ἀοράτου, ἀσχηματίστου ΑΚΤΙ-
 ΣΤΟΥ ΘΕΟΥ ὑπάρχουν μορφοποιημέναι ἀποκαλύψεις: «ΘΕΟΥ  ΣΧΗΜΑΤΑ
καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει» «καὶ ταῦτα ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙ ΚΟ -
ΝΙΖΟΜΕΝ» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344D-1345A).

Πῶς δὲν ἐλάλησεν ὁ Θεὸς Πατήρ, παρὰ μόνον ὁ Υἱός; Ποῖος ἐλάλησε τό,
«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (Γεν. Α´
26); Ὁ Θεὸς Πατήρ. Τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ ἱερὰ Ὑμνολογία: «Ὅτε κατ᾽ ἀρχὰς
τὸν Ἀδὰμ διέπλασας, ΚΥΡΙΕ, τότε τῷ ΛΟΓῼ Σου τῷ Ἐνυποστάτῳ ἐβόησας,
Εὔσπλαγχνε. Ποιήσωμεν κατὰ τὴν ἡμετέραν ὁ μοίωσιν. Τὸ δὲ ΠΝΕΥΜΑ τὸ
ΑΓΙΟΝ συμπαρῆν δημιουργόν· διὸ βοῶμέν σοι, Ποιητὰ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα
σοι» (Κάθισμα Τριαδικοῦ Κανόνος Β´ ἤ χου). Ποῖος ἐλάλησε τό, «Δεῦτε καὶ
καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος
τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον»; (Γεν. ΙΑ´ 7) Ὁ Θεὸς Πατήρ. Ὄχι βεβαίως διότι ἔχει
χρείαν τῆς διὰ λόγου ἐπικοινω νίας τὸ ἓν μετὰ τῶν ἄλλων Θεαρχικῶν Προσώ -
πων, ἀλλὰ διὰ τὴν φιλάν θρωπον πρὸς ἡμᾶς ἀποκάλυψιν τῆς Τριαδικότητος
τοῦ Ἑνὸς Θεοῦ. Ποῖος ΚΥΡΙΟΣ ἐλάλησε καὶ πρὸς ποῖον ΚΥΡΙΟΝ τὸ διὰ
τοῦ Προφητάνακτος ἀποκα λυπτόμενον; «Εἶπεν ὁ ΚΥΡΙΟΣ τῷ ΚΥΡΙῼ μου·
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κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν
σου.... ἐκ ΓΑΣΤΡΟΣ  Πρὸ Ἑωσφόρου ΕΓΕΝΝΗΣΑ  ΣΕ. Ὥμοσε Κύριος καὶ
οὐ μεταμεληθήσεται· Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ»
(Ψαλμ. ΡΘ´ 1-4). Ὁ Θεὸς Πα τὴρ ἐλάλησε πρὸς τὸν Ὁμοούσιον Υἱόν. Τοῦτο
βεβαιοῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μο νογενὴς Υἱὸς ἐν σαρκί, ἐπερωτῶν τοὺς Φαρισαίους
περὶ τοῦ τίνος Υἱὸς ἔ στιν ὁ Χριστός: «Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον
αὐτὸν καλεῖ λέγων, εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;» (Ματθ. ΚΒ´ 43-44,
Μάρκ. ΙΒ´ 36, Λουκ. Κ´ 42). Ποῖος Κύριος ἐλάλησε τό, «Κύριος εἶπε πρός με·
υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε»; (Ψαλμ. Β´ 7). Ὁ Θεὸς Πα τὴρ
ἐλάλησε πρὸς τὸν Ὁμοούσιον Υἱόν. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦται καὶ ὑπὸ τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου (Πράξ. ΙΓ´ 33 καὶ Ἑβρ. Α´ 5). Τὴν αὐτὴν ἀλήθειαν καὶ οἱ
Θεῖοι Ἀπόστολοι εἰς τὸ κήρυγ μά των ἐπικαλοῦνται (Πράξ. Β´ 32-34). Ὁ δὲ
Ἀπόστολος Παῦλος πολλάκις ἐπικα λεῖται τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἰδιαι-
 τέρως εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολήν του: «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως
πάλαι ὁ ΘΕΟΣ λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς Προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτου τῶν
ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ.... Τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν Ἀγγέλων·
Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμε ρον γεγέννηκά σε; Καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι Αὐτῷ εἰς
ΠΑΤΕΡΑ, καὶ Αὐτὸς ἔσται μοι εἰς Υἱόν; Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν Πρω -
τότοκον εἰς τὴν οἰ κουμένην, λέγει· καὶ προσκυνησάτωσαν Αὐτῷ πάντες
Ἄγγελοι Θεοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς Ἀγγέλους λέγει.... πρὸς δὲ τὸν Υἱόν· ὁ θρόνος
σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.... καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς
τίνα δὲ τῶν Ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;» (Ἑβρ. Α´ 1-13). Σαφέστατα λοιπὸν
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μαρτυρεῖ ὅτι ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ.

Ποῖος ἐλάλησεν εἰς τὸν Μωϋσῆν καὶ τοῦ εἶπεν περὶ τοῦ μέλλοντος τότε
ἐνανθρωπῆσαι Λό γου, ὅτι Προφήτην ἀναστήσει ὡς αὐτόν (Πράξ. Ζ´ 37); Ὁ
Θεὸς Πατήρ. Γέγραπται γάρ: «καὶ ΕΙΠΕ ΚΥΡΙΟΣ πρός με... Προφήτην
ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀ δελφῶν αὐτῶν, ὥσπερ σέ, καὶ δώσω τὰ ῥήματα
ἐν τῷ στόματι ΑΥΤΟΥ, καὶ λαλήσει αὐ τοῖς καθ᾿ ὅτι ἂν ἐντείλωμαι Αὐτῷ· καὶ
ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἂν λαλήσῃ ὁ Προφήτης ΕΚΕΙΝΟΣ ἐπὶ
τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδι κήσω ἐξ Αὐτοῦ» (Δευτ. ΙΗ´ 17-19). Ὁ Θεὸς Πατὴρ
ἦν ὁ λαλῶν. Ποῖος ἐλάλησε διὰ τοῦ Προφήτου, «ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν
ΥΙΟΝ μου»; (Ματθ. Β´ 15). Ὁ Θεὸς Πατὴρ ἦν ὁ λαλῶν. Ποῖος ἀπεκρίθη ἐκ
τοῦ Οὐρανοῦ εἰς τὸ αἴτημα τοῦ Ἰησοῦ: «ΠΑΤΕΡ, δόξασόν Σου τὸ Ὄνομα. Ἦλ -
θεν οὖν ΦΩΝΗ ἐκ τοῦ ΟΥΡΑΝΟΥ· ΚΑΙ  ΕΔΟΞΑΣΑ  ΚΑΙ  ΠΑΛΙΝ  ΔΟΞΑΣΩ»;
(Ἰωάν. ΙΒ´ 28). Ὁ Θεὸς Πατήρ. Δὲν εἶναι ἀγέρωχος καὶ ἀπρόσιτος ὁ Θεὸς Πα -
τήρ. Καταδέχεται ὁ Ἄσαρκος νὰ συγ καταβῇ εἰς τὰ μέ τρα τῆς κτιστῆς σαρκός,
καὶ νὰ ἐνεργήσῃ ἀνθρωπίνως πρὸς τὸν ἄνθρωπον, διὰ νὰ ἀναβιβάσῃ τὸν ἄν -
θρωπον πρὸς τὴν Θείαν ἀφθαρσίαν.
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Ἐλάλησεν ὁ Θεὸς Πατήρ∙ καὶ ὄχι μόνον τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐλάλησεν, ἀλλὰ
καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ὤφθη. Ὡστόσο, διακηρύσσεται ἔνθεν κακεῖθεν μὲ
ὕφος τεσσαράκοντα Καρδιναλίων ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ΔΕΝ εἶναι ὁρατός καὶ
ΠΟΤΕ δὲν ἐφανερώθη εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων∙ ὅτι ΜΟΝΟΝ
ὁ Θεὸς Λόγος ἔγινεν ὁρατός.

Ἆρα γε λοιπὸν ὑπάρχουν δύο Θεοί, ὁ μὲν εἷς ἔχων πρόσωπον τὸ ὁ ποῖον
ὑποπίπτει εἰς τὴν ὅρασιν τῶν Ἁγίων, ὁ δὲ ἄλλος ἔχων πρόσωπον τὸ ὁ ποῖον
εὑρίσκεται ὑπεράνω πάσης θέας; «Ἆρ᾽ οὖν δύο Θεοί, ὁ μὲν εἷς ἔχων πρό-
σωπον τῇ ὁράσει τῶν Ἁγίων ὑποπίπτον, ὁ δὲ ἕτερος πρόσωπον ἔ χων ὑπὲρ
πᾶσαν ὅρασιν; Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Ἀλλὰ πρόσ ωπον μὲν τοῦ Θεοῦ ὁρώ-
μενόν ἐστιν ἡ κατὰ τὴν ἐπὶ τοὺς ἀξίους ἐπιφά νειαν ΕΝΕΡΓΕΙΑ καὶ ΧΑΡΙΣ
τοῦ ΘΕΟΥ· τοῦ αὐτοῦ δὲ πρόσωπον μηδέποτε ὁρώμενον ἡ ὑπὲρ πᾶσαν
ἔκφανσιν καὶ ὅρασιν ἔσθ᾽ ὅτε λέγεται ΦΥΣΙΣ τοῦ Θεοῦ· οὐ  δεὶς γὰρ ἔστη, ἐν
Ὑποστήματι καὶ ΟΥΣΙᾼ Κυρίου κατὰ τὸ γε γραμμένον, καὶ Θεοῦ φύσιν ἢ
εἶδεν, ἢ ἐξηγόρευσεν» (Ἅγιος Γρηγό ριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 9, 298). Ἂς φύγωμε
μακρὰν ἀπὸ αὐτὴν τὴν βλασ φημίαν. Πρόσωπον Θεοῦ βλεπόμενον εἶναι ἡ
κατ᾽ Ἐνέργειαν καὶ Χάριν ἐμφάνι σις τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς Ἁγίους, καὶ πρόσω -
πον Θεοῦ μὴ βλεπόμενον λέγεται ἡ ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἐμφάνισιν καὶ ὅρασιν
φύσις ἢ οὐσία τοῦ Θεοῦ, διότι κανεὶς δὲν ἐστάθη (κατενόησε) ποτὲ τὴν ὑπό-
στασιν ἢ τὴν οὐσίαν τοῦ Κυρίου ἢ εἶδε ἢ περιέγραψε τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ,
κατὰ τὸ γεγραμμένον: «Ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι Κυρίου καὶ εἶδε τὸν λόγον
αὐτοῦ;» (Ἰερ. ΚΓ´ 18), δηλαδή, οὐδείς, οὔτε ἄνθρωπος οὔτε Ἄγγελος, κατενό -
ησε τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ ἢ τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ, δηλαδή, τὸ Τί εἶναι ὁ Θεός.
Τὴν κατὰ Χάριν ὅρασιν τοῦ Θεοῦ μακαρίζει ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ καθαροί
τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν ΘΕΟΝ  ΟΨΟΝΤΑΙ» (Ματθ. Ε´ 8). 

Ὁ ΘΕΟΣ, οἱ Προφῆται, οἱ
Ἀπόστολοι, οἱ Εὐαγγελισταὶ μᾶς
λέγουν ἄλλοτε ὅτι δὲν ἠμπο-
ροῦμε νὰ ἰδοῦμε τὸν Θεόν, τὸ
Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλοτε
ὅτι καὶ ἄνθρωποι καὶ Ἄγγελοι
εἶδον τὸν Θεόν, τὸ Πρόσωπον
τοῦ Θεοῦ. Τί συμβαίνει; Ὁσάκις
ἀναγρά φεται ὅτι κανεὶς δὲν εἶδε
τὸ Πρόσωπον τοῦ Θεοῦ, τοσάκις
πάλιν ἀναγρά φεται ὅτι ἄνθρωποι
καὶ Ἄγγελοι εἶδον τὸ Πρόσωπον
τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὺ ἀπόδειξις: Ἀφ᾽
ἑνός, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης
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λέγει, «ΘΕΟΝ οὐδεὶς ἑώ ρακε πώποτε· ὁ Μονογενὴς Υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον
τοῦ ΠΑΤΡΟΣ, ἐκεῖ νος ἐξηγήσατο» (Ἰωάν. Α´ 18), ἀφ᾽ ἑτέρου, ὁ Χριστὸς νου-
 θετεῖ: «Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν
ὅτι οἱ Ἄγ γελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς ΒΛΕΠΟΥΣΙ τὸ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
τοῦ ΠΑΤΡΟΣ μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ΙΗ´ 10). Καὶ πάλιν, ἀφ᾽ ἑνός, ὁ
Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέγει, «ΘΕΟΝ οὐδεὶς πώποτε τεθέαται·» (Α´ Ἰωάν. Δ´
12), ἀφ᾽ ἑτέρου, ὁ ἴδιος Εὐαγγελιστὴς λέγει: «Ἴδετε ποταπὴν ἀγά πην δέδω κεν
ἡμῖν ὁ ΠΑΤΗΡ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν.... οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐάν φανερωθῇ,
ὅμοιοι ΑΥΤῼ ἐσόμεθα, ὅτι ΟΨΟΜΕΘΑ ΑΥΤΟΝ καθώς ἐστι» (Α´ Ἰωάν. Γ´
1-2), ὅπως καὶ εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ ἴδιος εἶδε τὸν Θεὸν καθήμε-
 νον ἐπὶ θρόνου καὶ τὸ ἐσφαγμένον ἀρνίον, δηλαδή, τὸν Σαρκωθέντα Υἱόν: «Καὶ
εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ Θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν Πρεσβυ -
τέρων ΑΡΝΙΟΝ Ἑστηκὸς ὡς ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΝ, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλ-
 μοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ Ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν
τὴν γῆν. Καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς Δεξιᾶς τοῦ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ  ΕΠΙ  ΤΟΥ
ΘΡΟΝΟΥ» (Ἀποκ. Δ´ 1-Ε´ 14). Καὶ πάλιν, ἀφ᾽ ἑνός, ὁ Θεὸς λέγει πρὸς τὸν
Μω ϋσῆν, «οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ
πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται» (Ἔξοδος ΛΓ´ 20), ἀφ᾽ ἑτέρου, ὁ Ἰακώβ ἐξομο λο-
 γεῖται: «Εἶδον γὰρ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ πρὸς ΠΡΟΣΩΠΟΝ, καὶ ἐσώθη μου
ἡ ψυχή. Ἀνέτειλε δὲ αὐτῷ ὁ ἥ λιος, ἡνίκα παρῆλθε τὸ ΕΙΔΟΣ τοῦ ΘΕΟΥ»
(Γένεσις ΛΒ´ 30-31). Καὶ πάλιν, ἀφ᾽ ἑνός, ὁ Χριστὸς λέγει περὶ τοῦ Πατρός του,
«Οὔτε ΦΩΝΗΝ Αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε οὔτε ΕΙΔΟΣ Αὐτοῦ ἑωράκατε»
(Ἰωάν. Ε´ 37), καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὁ ἴδιος, «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι
αὐτοὶ τὸν ΘΕΟΝ  ΟΨΟΝΤΑΙ» (Ματθ. Ε´ 8).  Καὶ πάλιν ἐν τῷ Ἱερῷ συνδιαλε -
γόμενος μετὰ τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων: «Ἔλεγον οὖν Αὐτῷ· ποῦ ἐστιν
ὁ ΠΑΤΗΡ σου; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε ΕΜΕ οἴδατε οὔτε τὸν ΠΑΤΕΡΑ μου·
εἰ ΕΜΕ ᾔδειτε, καὶ τὸν ΠΑΤΕΡΑ μου ᾔδειτε ἄν» (Ἰωάν. H´ 19). Καὶ ὁ Προ-
φήτης Ἡσαΐας: «ΕΙ ΔΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΘΗ ΜΕ  ΝΟΝ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ
ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρμένου.... ὦ τάλας ἐγώ... τὸν Βασιλέα ΚΥΡΙΟΝ ΣΑΒΑ ΩΘ
ΕΙΔΟΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΜΟΥ» (Ἡσ. ΣΤ´ 1-3, 5). Καὶ ὁ Προφήτης
Ἰεζεκιήλ: «Καὶ ἠνοί χθη  σαν οἱ οὐ ρα νοί, καὶ εἶδον ΟΡΑΣΕΙΣ ΘΕΟΥ» (Ἰεζ. Α´
1). Ἀντιφατικὰ φαίνονται τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ὅμως σύμφωνα εἶναι τὰ νοούμενα.
Ὁ Θεὸς οὐ ψεύδεται, οὔτε οἱ Ἅγιοι Προφῆται καὶ Ἀπόστολοι καὶ Εὐαγγελισταὶ
τοῦ Θεοῦ. Ἀληθεύει καὶ ὁ εἷς λόγος καὶ ὁ ἕτερος, διότι δὲν ἐναντιοῦνται πρὸς
ἀλλήλους, καθότι τὸ νόημα τοῦ ἑνὸς διαφέρει τοῦ ἄλλου. Δὲν ὁρᾶται ἡ φύσις ἢ
ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ὁρᾶται ἡ Θεία Χάρις καὶ ἡ Ἄκτιστος Ἐνέργεια Αὐτοῦ
ὅτε καὶ ὅπου καὶ ὅσῳ Αὐτὸς βούλεται. Οὕτω ἀποκαλύπτει ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Προ-
 φήτου Ὡ σηέ. «Ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σου... καὶ λαλήσω πρὸς Προφή τας, καὶ
ἐγὼ ὁρά σεις ἐπλή θυνα καὶ ἐν χερσὶ Προ φητῶν ὡμοιώ θην» (Ὡσ. ΙΒ´ 10-11).
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Δὲν εἶναι περισσότερον Θεὸς ὁ Θεὸς Πατὴρ ἀπὸ τὸν Μονογενῆ Υἱόν,
ὥστε ὁ μὲν Υἱὸς νὰ ἐπιδέχεται νὰ γίνῃ φύσει ἄν θρωπος, ὁ δὲ Θεὸς Πατὴρ
νὰ μὴν ἐπιδέχεται κἂν νὰ φανῇ θέσει ἄνθρωπος, ἐν ὁράματι. Δὲν εἶναι ὀλι-
γώτερον Θεὸς ὁ Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, ὥστε ὁ μὲν Υἱὸς νὰ δύναται νὰ γίνῃ
κατὰ φύσιν ἄνθρωπος, ὁ δὲ Πατὴρ νὰ ἀδυνατῇ νὰ φανερωθῇ ΣΥΜΒΟΛΙ -
ΚΩΣ κατ᾽ ἐνέργειαν εἰς ὁράματα καὶ Θεοφανείας ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι
καὶ δι᾽ ἀνθρωπίνης φωνῆς.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐνηνθρώπησε δὲν τὸν καθιστᾶ ἀνεπί δεκτον
ἀνθρωπομορφικῆς φανερώσεως. Δὲν θὰ υἱοθετήσῃ ἡ Ἐκκλησία τὴν Αἵρεσιν
τῶν Ὑψισταρίων, ἢ ἑνὸς κρυπτοαρειανισμοῦ, ὅστις ἰσχυρί ζεται ὅτι ὁ Υἱὸς
εἶναι κατώτερος τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἀποτελεῖ βλασ  φημίαν καὶ ὄχι θεοσέβειαν
ἡ ἄρνησις τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἀποτελεῖ δὲ καὶ Κρυπτοϊου-
δαϊσμόν. Διὰ τῆς ἀρνήσεως τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ Θεὸς Πατὴρ
ὑψοῦται ὑπεράνω τοῦ Υἱοῦ, ὡς ὁ μόνος πράγματι Ὕψιστος, ἀνυψοῦται ὡς Πρω-
 τεύων Θεός, ὁ δὲ ἐν ανθρωπήσας Υἱὸς ἐλατ τοῦται ὡς Δευτερεύων θεός. Αὐτὸ
ὅμως εἶναι Αἵρεσις καὶ ἔχει καθαρῶς Ἑβραϊκὴν προέλευσιν καὶ εἰσάγεται
μὲ ὕπουλον τρόπον εἰς τὸν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τῶν Νε-
 οεικονομάχων.

Ἐν ἀληθείᾳ ὅμως, Ὕψιστος εἶναι καὶ ὁ Υἱός, ὅπως ὁ Πατήρ, ἴσος γὰρ τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἔφη γάρ: «Ἐγὼ καὶ ὁ ΠΑΤΗΡ Ἕν ἐσμεν»
(Ἰωάν. Ι´ 30)∙ «Ἐγὼ ἐν τῷ ΠΑΤΡΙ καὶ ὁ ΠΑ ΤΗΡ ἐν ἐμοί» (Ἰωάν. ΙΔ´ 11). «Ὁ
ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν ΠΑΤΕΡΑ» (Ἰωάν. ΙΔ´ 9). Ἡ δὲ Ἐκκλησία ψάλλει:
«ΙΣΟΣ  ΠΑΤΡΙ, ὁ Υἱὸς τῆς Παρ θένου, Λόγος Θεοῦ, ὑπόστασις τελεία.....
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑΜ τοῦ πρωτοπλάστου, οὐ δημιούργημα» (Παρακλητική,
Κυριακὴ ἦχος Γ´, ὠδὴ Ε´). Παρομοίως καὶ τὸ ἐν εἴδει περιστερᾶς φανερωθὲν
Ἅγιον Πνεῦμα δὲν εἶναι ὀλιγώτερον Θεὸς ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα. Ὁμοούσιος
καὶ Ὁμότιμος καὶ Ὁμόθρονος καὶ Ἄκτιστος γὰρ ἡ Ὑπεραγία Τριάς. Πα-
λαιὸς τῶν Ἡμερῶν ὁ Πατήρ. Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν ὁ Υἱός. Παλαιὸς τῶν
Ἡμερῶν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Κοινὰ εἰς τὰ τρία Θεαρχικὰ Πρόσωπα ὅλα τὰ
χαρακτηριστικὰ τῆς κοινῆς Θείας φύσεως. Ἰδιαίτερα εἰς κάθε Ὑπόστα-
σιν μόνον τὰ Ὑποστατικὰ ἰδιώματα, τὸ Ἀγέννητον τοῦ Πατρός, τὸ Γεν-
νητὸν τοῦ Υἱοῦ, τὸ Ἐκπορευτὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰς τὴν Ἁγίαν
Τριάδα δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος καὶ κατώτερος. Θεὸς ὁ Πατήρ. Θεὸς ὁ
Υἱός. Θεὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Οὐχὶ τρεῖς Θεοί, ἀλλ᾽ ΕΙΣ ΘΕΟΣ. Οἱ Σταυ-
ρωταὶ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκ -
κλησία ὅμως τοῦ ΘΕΟΥ γνωρίζει τὸν Νυμφίον της, καὶ λατρεύει τὸν Ἰησοῦν
Χρι στὸν ὡς Βασιλέα καὶ Δημιουργὸν τῶν Ἁπάντων, ὡς Φῶς ἐκ Φωτός, ὡς
ΘΕΟΝ Ἀληθινὸν ἐκ ΘΕΟΥ Ἀληθινοῦ γεννηθέντα καὶ οὐ ποιη θέντα, ὁμοού-
σιον τῷ Πατρί, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο (Ἱερὸν Σύμβολον τῆς Πίστεως, Β´
ἄρθρον). 
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Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθῇ ὅτι δὲν ἐφανέρωσε ποτὲ ἑαυτὸν ὁ Θεὸς
Πατήρ, ὅταν ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ τὸν Θεὸν Πατέρα ἐλά τρευε καὶ
εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς προσέφερε τὰς ἱερὰς θυσίας του; «Ἐν τῇ
Παλαιᾷ (Διαθήκῃ) συνεχῶς ὁ ΠΑΤΗΡ Κύριος λέγεται, Κύ ριος ὁ Θεός μου,
Κύριος εἷς ἐστίν» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Λόγος Ε´, Ε.Π.Ε. 35, σελ. 154).
«Κήρυσσε φανερῶς ἡ Παλαιὰ (Διαθήκη) τὸν ΠΑΤΕΡΑ, τὸν Υἱὸν ἀμυδρότε -
ρον, ἐφανέρωσεν ἡ Καινὴ τὸν Υἱόν, ὑπέδειξε τοῦ Πνεύματος τὴν Θεότητα»
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος ΛΑ´, Ε.Π.Ε. 4, σελ. 240). Αὐτὸ βεβαιοῖ καὶ
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅτι πρὸ Χριστοῦ τὸν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ εἶχον
Θεὸν οἱ Ἑβραῖοι: «Ἀ πεκρίθη Ἰησοῦς... ἔστιν ὁ ΠΑΤΗΡ μου ὁ δοξάζων με, ὃν
ὑμεῖς λέ γετε ὅτι ΘΕΟΣ ὑμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν» (Ἰωάν. Η´ 54-55). 

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, εἰς τὰς Κατηχήσεις μαρτυρεῖ εἰς τοὺς Φω-
 τιζομένους ὅτι ὁ Ναὸς ἀπέναντι ἦτο ἀφιερωμένος εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ
Πατρός, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ἐπιδιαβεβαιοῖ Δωδεκαετὴς ὤν:
«Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ Ἱερῷ καθεζόμενον ἐν
μέσῳ τῶν διδασκάλων.... καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ Μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· τέκνον, τί
ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ ΠΑΤΡΟΣ
μου δεῖ εἶναί με;» (Λουκ. Β´ 46-49)∙ καὶ πάλιν ἀργότερον ὅτε ἐποίησε φρα-
γέλλιον καὶ ἐξέβαλε πάντας ἐκ τοῦ Ναοῦ ἐπιτάσσων: «Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν·
μὴ ποιεῖτε τὸν Οἶκον τοῦ ΠΑΤΡΟΣ μου οἶκον ἐμπορίου» (Ἰωάν. Β´ 16).  

Εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα ἦτο ἀφιερωμένος ὁ Ναὸς τοῦ Σολομῶντος, διότι τὸν
Θεὸν Πατέρα ἐγνώριζον οἱ Ἰσραηλῖται, καθότι ὁ Θεὸς Πατὴρ πολλάκις ἐφάνη
καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς. Ἐνδεικτικαὶ τούτου εἶναι καὶ αἱ ὀλίγαι ἐκ τῶν πολλῶν
ἀναφορῶν τοῦ Μεσσιανικοῦ Ψαλμοῦ, ἤτοι τοῦ ὀγδοηκοστοῦ ὀγδόου ψαλμοῦ:
«Τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς υἱοῖς σου καὶ εἶπας· ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυ-
 νατόν, ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου· εὗρον Δαυΐδ τὸν δοῦλόν μου, ἐν
ἐλέει Ἁγίῳ μου ἔχρισα Αὐ τόν» (Ψαλμ. ΠΗ´ 20-21). «Αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με·
ΠΑΤΗΡ μου εἶ σύ, Θεός μου καὶ ἀντι -
λήπτωρ τῆς σωτηρίας μου· κἀγὼ
ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ θήσομαι Αὐτόν, ὑψη -
λὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς»
(Ψαλμ. ΠΗ´ 27-28). «Καὶ θήσομαι εἰς
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα Αὐ -
τοῦ καὶ τὸν Θρόνον Αὐτοῦ ὡς τὰς ἡ -
μέρας τοῦ οὐρανοῦ» (Ψαλμ. ΠΗ´ 30).
«Τὸ σπέρμα Αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ
καὶ ὁ Θρόνος Αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναν -
τίον μου» (Ψαλμ. ΠΗ´ 37). Περὶ τοῦ
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Μονογενοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ ἐλάλει τοῖς ἀνθρώποις μὲ ἀνθρωπίνην φωνὴν ὁ
μηδέποτε ἐνανθρωπήσας Θεὸς ΠΑΤΗΡ, ἵνα γνωρίσῃ τῷ λαῷ Αὐτοῦ τὰ περὶ
τοῦ μέλλοντος τότε Ἐνανθρωπῆσαι Λόγου: «Καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς
Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ διὰ τοῦ Προφήτου λέγον-
τος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν Υἱόν μου» (Ματθ. Β´ 15). Ὁ Πατὴρ λαλεῖ.
Ἐξ Αἰγύπτου καλεῖ τὸν Υἱόν Του ὁ Πατήρ. 

Βεβαίως ἐάν μεν εἰς τὸν Μωϋσῆν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Ἰορδάνην, καὶ εἰς τὸ Ὄ -
ρος Θα βώρ ὕστερον (Ματθ. ΙΖ´ 5, Λουκ. Θ´ 35, Β´ Πέτ. Α´ 17), καὶ εἰς τὴν Βηθα -
νίαν ἀργότερον (Ἰωάν. ΙΒ´ 28), μόνον ἠκούσθη καὶ οὐκ ἐθεάθη ὁ Θεὸς Πατήρ,
ἄλλοτε ὅμως ἀλλοῦ ἐγένετο καὶ ὁρατός, ὅπως μεταξὺ ἄλλων διηγεῖται ὁ Προ-
 φήτης Ἡσαΐας: «ΕΙ ΔΟΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΘΗ ΜΕ  ΝΟΝ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ
ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρμένου.... Καὶ Σε ραφὶμ... ἐκέ κραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ
ἔλε γον· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ΚΥΡΙΟΣ ΣΑ ΒΑΩΘ.... Καὶ εἶπον· ὦ τάλας ἐγώ... τὸν
Βασιλέα ΚΥΡΙΟΝ ΣΑΒΑ ΩΘ ΕΙΔΟΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΜΟΥ» (Ἡσ.
ΣΤ´ 1-3, 5)· καὶ ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ: «Καὶ ἠνοί χθη  σαν οἱ οὐ ρα νοί, καὶ εἶδον
ΟΡΑΣΕΙΣ ΘΕΟΥ.... καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ ΧΕΙΡ ΚΥ ΡΙΟΥ.... Καὶ ἰδοὺ ΦΩΝΗ
ὑπερ άνωθεν τοῦ στε ρεώ μα τος τοῦ ὄντος ὑπὲρ κεφα λῆς αὐτῶν. Ὡς ὅρασις
λίθου σαπφεί ρου ΟΜΟΙΩΜΑ ΘΡΟ ΝΟΥ ἐπ᾿ αὐ τοῦ, καὶ ἐπὶ τοῦ ΟΜΟΙ Ω -
ΜΑΤΟΣ τοῦ ΘΡΟ ΝΟΥ ὁμοί ω μα ὡς ΕΙΔΟΣ ΑΝΘΡΩ ΠΟΥ ἄνωθεν.... Αὕ τη
ἡ ὅρασις ὁμοιώμα τος δόξης ΚΥΡΙΟΥ» (Ἰεζ. Α´ 1, 3, 25-26, 28)· καὶ ὁ Προ-
φήτης Δανιήλ: «Ἐθε ώρουν ἕως ὅτου οἱ Θρόνοι ἐτέθη σαν, καὶ ΠΑΛΑΙΟΣ
Η ΜΕ ΡΩΝ ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυ μα Αὐτοῦ λευ κὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς
κεφαλῆς Αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ Θρόνος Αὐτοῦ φλὸξ πυρός.... Ἐθε ώ -
ρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρα νοῦ ὡς Υἱὸς
ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΤΩΝ  ΗΜΕ ΡΩΝ ἔφθασε
καὶ ἐνώπιον Αὐτοῦ προσ η νέχθη. Καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ Τιμὴ καὶ ἡ
Βασιλεία, καὶ πάν τες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύ σου σιν» (Δαν. Ζ´
9, 13-14)· καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς παρομοίως ἀναγρά  φων τὸ Ὅραμα τοῦ
Πρωτομάρ τυρος Στεφάνου: «Ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας
εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε ΔΟΞΑΝ  ΘΕΟΥ καὶ ΙΗΣΟΥΝ  ΕΣΤΩΤΑ  ΕΚ  ΔΕΞΙΩΝ
ΤΟΥ  ΘΕΟΥ, καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν ΥΙΟΝ
ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  ΕΚ  ΔΕΞΙΩΝ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΕΣΤΩΤΑ» (Πράξ. Ζ´ 55-56)·
καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀποκάλυψιν, περιγράφει τὸ Ὅ -
ραμα τοῦ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ἐπὶ Θρόνου καθημένου καὶ τοῦ Υἱοῦ ὡς «Ἐσφα-
γ μένου Ἀρνίου»: «...καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ... καὶ εὐθέως
ἐγενόμην ἐν Πνεύματι· καὶ ἰδοὺ ΘΡΟΝΟΣ ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν
ΘΡΟΝΟΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ, ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ...... Καὶ
εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ Θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν Πρε-
σβυτέρων ΑΡΝΙΟΝ Ἑστηκὸς ὡς ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΝ, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ
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ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ Ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶ -
σαν τὴν γῆν. Καὶ ἦλθε καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς Δεξιᾶς τοῦ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ  ΕΠΙ  ΤΟΥ
ΘΡΟΝΟΥ.... τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ
καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. Δ´ 1-Ε´ 14). 

Οἱ δὲ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας οὐ κατέλιπον τὴν ἑρμηνείαν τῶν Θε ο-
 φανειῶν τούτων εἰς τοὺς Ἑβραιόφρονας, ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ διεκή ρυξαν
ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐφανερώθη τοῖς ἀνθρωπίνοις ὀφθαλμοῖς: «Τοῦτον Δανιήλ,
Υἱὸν ἀνθρώπου λέγει εἶναι, ἐρχό μενον πρὸς τὸν ΠΑΤΕ ΡΑ» (Ἀποστο λικαὶ
Δια ταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, Β.Ε.Π. 2,92· Ε.Π.Ε. 1, σελ. 268)· «Παλαιὸν μὲν οὖν
Ἡμερῶν οὐχ ἕτερον λέγει, ἀλλ᾽ ἢ τὸν τῶν ἁπάντων ΚΥΡΙΟΝ καὶ ΘΕΟΝ καὶ
Δε  σπότην, τὸν καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ΠΑ ΤΕΡΑ» (Ἅγιος Ἱππόλυτος, Εἰς τὸν
Δανιήλ, Λόγος Δ´ ΧΙ, Β.Ε.Π.Ε.Σ. τόμ. 6,
σελ. 80)· «Καὶ ἓν Πνεῦμα Ἅγι ον.... ἐν ᾧ
φανεροῦ ται ΘΕΟΣ ὁ ΠΑΤΗΡ, ὁ ἐπὶ πάν -
των καὶ ἐν πᾶσι» (Ἅγιος Γρηγόριος Νύσ -
 σης, P.G. 46, 912D-913Α)· «Καὶ τοῦτον
τὸν ΠΑ ΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦ -
μα τοῖς Αὐ τοῦ Ἁγίοις καταξιώ σαντα
ἐν ΟΠΤΑΣΙ ΑΙΣ φανῆναι.... Πὴ μὲν ΠΑ -
ΤΕΡΑ θεάσα σθαι καθὼς ἠδύναντο....
Καὶ ὡς ὁ Δανι ήλ, εἶδεν τὸν Παλαιὸν τῶν
Ἡμερῶν· τοῦτο ΟΠΤΑ ΣΙΑ τοῦ ΠΑ -
ΤΡΟΣ» (Ἅγιος Ἐπιφάνιος, P.G. 42, 877B-
C)· «ΠΑΤΕΡΑ καὶ Υἱὸν οὗτος καὶ πρῶ -
τος καὶ μόνος ὁρᾶ ὡς ἐν ὄψει» (Ἅγιος
Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 8, σελ.
642, & P.G. 56, 233)· «Kaὶ τί ἐστιν,
«Ἕως τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕ ΡΩΝ
ἔφθασεν;» Ἆρα τοπικῶς; Εἶτα πῶς τοῦ -
το οὐκ ἀμα θές; Τί οὖν ἐστι τό, «Ἕως
τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ Η ΜΕΡΩΝ ἔφθα -
σεν;» Εἰς τὴν δόξαν τοῦ ΠΑΤΡΟΣ δη -
λονότι ἔ φθασεν ὁ Υἱός... Ἤκουσε γὰρ
τοῦ ΠΑΤΡΟΣ λέγοντος «Κά θου ἐκ δε -
ξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχ θρούς σου
ὑπο πόδιον τῶν πο δῶν σου» (Ἅγιος Κύ -
ριλλος Ἀλεξ ανδρείας, Ε.Π.Ε. 20, σελ. 472)·
συμφωνούντων ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῦ Ἁ γίου
Ἀθανασίου (Πρὸς Ἀντί οχον, Β.Ε.Π.Ε.Σ.
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Τὸ  Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
(Ἀποκ. Δ΄ 1 - Ε΄ 14). ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ
ἀπεικόνισις τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, 
Ὁ  καθήμενος ἐπὶ ΘΡΟΝΟΥ ΘΕΟΣ

ΠΑΤΗΡ, τὸ Ἐσφαγμένον Ἀρνίον, ὁ Κ.Η.Ι.
Χριστός, καὶ αἱ  Ἑπτὰ Λυχνίαι, τὸ ΑΓΙΟΝ

ΠΝΕΥΜΑ. (Τοιχογραφία Τραπέζης
Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.)
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35, σελ. 121) καὶ τοῦ Ἁγί ου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (Ε.Π.Ε. 9, σελ. 391). Διὰ
τοῦτο ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας τρανῶς διδάσκει: «Μυεῖται τῆς Μιᾶς Κυ-
ριότητος τὸ Τριφαὲς ὁ Δανιήλ, ΧΡΙΣΤΟΝ Κριτὴν θεασάμενος πρὸς τὸν ΠΑ-
ΤΕΡΑ ἰ όντα, καὶ ΠΝΕΥΜΑ τὸ προφαῖνον τὴν ὅρασιν» (Παρακλη τική, Ἦχος
Πλ. Α´ Κυριακή, Τριαδικὸς Κανών, Ὠδὴ Δ´). Παρομοίως ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐφάνη
καὶ εἰς τὸ ὅραμα τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου: «Κάτωθεν ἐκεῖσε ἀπὸ τῆς
γῆς ἑώρα καὶ τὸ μεῖζον, ὡς οὐ τὸν Χριστὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν Αὐτοῦ ΠΑ-
ΤΕΡΑ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 2, σελ. 212-214).

Ἡ Ἀπεικόνισις τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Συμφώνως πρὸς τὸ Αἱρετικὸν φρόνημα τῶν Νεοεικονομάχων, «Ἄνευ

Σαρκώσεως Οὐδεμία Ἀπεικόνισις ἐπιτρέπεται», καθὼς καί, «Ἐφ᾽ ὅσον δὲν
ὑπάρχει τὸ πρωτότυπο κάποιας ἀληθινῆς σωματικῆς φύσεως, αἱ εἰκόνες
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ ὑλικὴν μορ φὴν γίνονται Εἴδωλα
καὶ ἡ προσκύνησίς τους Εἰδωλολατρεία», δηλαδή, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰκο-
νισθῇ οὕτε ὁ Πατὴρ οὔτε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα οὔτε καὶ τὰ κτιστὰ πνεύματα, οἱ
Ἄγγελοι, οἱ Δαίμονες, καὶ αἱ ψυχαί. Ἀφοῦ οὔτε καὶ αὐτοὶ ἔχουν σαρκωθῆ, δὲν
εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ ἐμφανι σθοῦν σωματικῶς, οὔτε νὰ ἀπεικονισθοῦν μὲ
οἱονδήποτε τρόπον, διότι καὶ αὐτὰ δὲν ἔχουν ὑλικὸν πρωτότυπον.

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὅμως, τὸ ὁποῖον ΔΕΝ ἐσαρκώθη, ἐφανερώθη ὀφθαλμο -
φανῶς, καὶ ἀποτυποῦται ἐν εἴδει περιστερᾶς εἰς Ναούς, εἰς Βαπτιστήρια καὶ
εἰς Εἰκόνας, καθὼς ἐντέλλεται ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν τῇ Ε´ αὐτῆς
Πράξει, ὅτε κατεδίκασε τὸν Αἱρετικὸν ἐπίσκοπον Ξεναΐαν, ὅστις δὲν ἐδέχετο
τὴν ἀπεικόνισιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 320). Ἀλλὰ καὶ ὁ
ἰσχυρισμός των, ὅτι εἰς τὰς Θεοφανείας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐφανεροῦτο
μόνον ὁ Υἱός, δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ οὔτε Ἁγιογραφικῶς οὔτε Ἁγιοπα-
τερικῶς. Τὸ δὲ γεγονὸς ὅτι ὁ Υἱὸς θὰ ἐνηνθρώπιζεν εἰς τὸ μέλλον δὲν τοὺς
δίδει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν εἰκονίζουν εἰς τὰ πρὸ τῆς Σαρκώσεώς Του Ὁράματα,
διότι κατὰ τὴν θεωρίαν των τὰ ὁράματα δὲν εἰκονίζονται. Ἄρα ὁ Υἱὸς οὔτε καὶ
εἰς τὴν Φιλοξενίαν τοῦ Ἀβραάμ δύναται νὰ εἰκονισθῇ.

Τὸ ἐπὶ πλέον ἐπιχείρημα τῶν Νεοεικονομάχων κατὰ τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ὅτι, ἀφοῦ ὁ Θεὸς Πατὴρ εἶναι ἄσαρκος, ὅσοι εἰκονίζουν
τὸν Θεὸν Πατέρα εἰκονίζουν τὴν οὐ σίαν τοῦ Θεοῦ. Ναί, ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν
ἔγινε οὔτε θὰ γίνῃ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὲν τοῦ περιορίζει τὴν δύναμιν, τὴν
ἐλευθερίαν καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἐμφανισθῇ κατὰ Συγκατάβασιν ὡς ἄνθρωπος
εἰς ὁράματα καὶ νὰ μορφοποιηθῇ Συμβολικῶς ἐν σωματικῷ σχήματι. 

Τὴν ἐν γένει Μορφοποίησιν καὶ Συγκαταβατικὴν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
φανέρωσιν ὡς καὶ τὴν ἀντίστοιχον Αὐτοῦ ἀπεικόνισιν αἰτιολογεῖ ἀναλυτι-
κώτατα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Οἴδαμεν οὖν, ὅτι οὔτε Θεοῦ, οὔτε
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ψυχῆς, οὔτε δαίμονος δυνατὸν θε αθῆναι φύσιν, ἀλλ᾽ ἐν μετα σχη ματισμῷ τινὶ
θεωροῦνται ταῦτα, τῆς Θείας Προ νοίας ΤΥΠΟΥΣ καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ περιτιθεί -
 σης τοῖς ἀσωμάτοις καὶ ἀτυπώ τοις, καὶ μὴ ἔχουσι σχηματισμὸν σωματι κῶς,
πρὸς τὸ χειρα γωγηθῆναι ἡ μᾶς.... Ὁ μὲν γὰρ ΘΕΟΣ φύσει καὶ παν τελῶς Ἀ -
σώματος· Ἄγγελος δέ, καὶ ψυχή, καὶ δαίμων, πρὸς μὲν Θεὸν συγκρινόμενοι,
τὸν μόνον Ἀσύγ κριτον, σώματά εἰσι· πρὸς δὲ τὰ ὑλικὰ σώματα, ΑΣΩΜΑ ΤΟΙ.
Μὴ θέλων οὖν ὁ Θεὸς παν τελῶς ἀγνοεῖν ἡμᾶς τὰ Ἀσώ ματα, περιέθηκεν αὐ -
τοῖς ΤΥΠΟΥΣ, καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ, καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ κατὰ τὴν ἀνα λογίαν τῆς φύ -
σεως ἡμῶν, ΣΧΗΜΑΤΑ σω ματικὰ ἐν ἀΰλῳ ὁράσει νοὸς ὁρώμενα· καὶ ταῦτα
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝ καὶ ΕΙΚΟ ΝΙΖΟΜΕΝ. Ἐπεί, πῶς ἐσχηματί σθη καὶ εἰκο -
νίσθη τὰ Χερουβίμ; Ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΥ ΣΧΗ ΜΑΤΑ καὶ ΕΙΚΟΝΑΣ ἡ Γραφὴ ἔχει»
(Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 1344D-1345A). «Ἐπεὶ δὲ πλεῖστα περὶ
Θεοῦ σωματικώτε ρον ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ εἰρημένα εὑρίσκο -
μεν, εἰδέναι χρή, ὡς ἀνθρώπους ὄντας ἡμᾶς καὶ τὸ παχὺ τοῦτο σαρκίον πε ρι-
 κει μένους τὰς ΘΕΙΑΣ καὶ ὑψηλὰς καὶ ἀΰ λους τῆς ΘΕΟΤΗΤΟΣ Ἐνεργείας
νοεῖν ἢ λέγειν ἀδύνατον, εἰ μὴ ΕΙΚΟΣΙ καὶ ΤΥΠΟΙΣ καὶ ΣΥΜΒΟΛΟΙΣ τοῖς
καθ᾿ ἡμᾶς χρησαίμεθα» (Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, P.G. 94, 841A-Β).

Ὁμοφρόνως ἀποφαίνεται καὶ ὁ Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας Ἰωσὴφ Βρυ έν-
νιος († 1438), λέγων ὅτι οἱ Ἁγιογράφοι καλῶς εἰκονίζουν τὸν Θεὸν Πα τέρα:
«Καὶ τοῖς ζωγράφοις νεμεσᾷν, ὅτι μὴ τὸν σαρκωθέντα μόνον Υἱόν, ἀλλὰ καὶ
τὸν ΠΑΤΕΡΑ καὶ τὸ ΠΝΕΥΜΑ διαμορφοῦσι τοῖς χρώ μασι... οὐκ ἔστι βλά-
σφημα ταῦτα, οὐδ᾽ ἀνάξια τοῦ Θεοῦ... οὐχὶ τὸν Ὕ ψιστον κατάγει πρός τι μι-
κροπρεπές» (Τὰ Εὑρεθέντα, τόμ. Α´, Λειψία 1768, σελ. 22).

Ἐφανερώθη ὁ Θεὸς Πατήρ, εἰ καὶ οὐκ ἐνηνθρώπησεν. Ἐφανερώθη ὁ
Θεὸς Πατήρ, μὲ ΤΥΠΟΥΣ καὶ ΣΥΜΒΟΛΑ καὶ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟ -
ΜΟΡΦΙΚΑ, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς φύσεως ἡμῶν, διὸ καὶ εἰκονίζεται.
Τὰς ὁράσεις αὐτὰς εἰκονίζομεν, ὡς κελεύει ἡ Ἐκκλησία: «Τῶν τὰς Προ φη -
τικὰς ὁρά σεις, ὡς αὐτὸ τὸ Θεῖον αὐτὰς ἐσχημά τιζε καὶ διετύ που, εἰδότων,
καὶ ἀπο δεχο μέ νων, καὶ πιστευ όντων, ἅ περ ὁ τῶν Προ φητῶν χορὸς ἑωρα -
κότες διηγήσαν το... καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόν των τὰ Ἅγια, καὶ τιμώντων,
Αἰωνία ἡ μνήμη. (τρίς)» (Πρα κτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόμ. Γ´, στῆλες
405-406/905-906). Εἰκονίζοντες δὲ τὸν Θεὸν Πατέρα ΔΕΝ εἰκονίζομεν τὴν
Ἀκατάληπτον Θείαν Φύσιν καὶ Οὐσίαν ὡς διατείνονται οἱ κρυπτοεβραῖοι
Νεοεικονομάχοι, ἥτις καὶ ὡς Θεία εἶναι Ἀπρόσιτος καὶ Ἀκατάληπτος καὶ Ἀγ -
γέλοις καὶ ἀνθρώποις, καὶ ὡς φύσις εἶναι Ἀ σχημάτιστος. Ἡ Ἁγία Ζ´ Οἰκουμε-
 νικὴ Σύνοδος διέταξεν ὅτι ΔΕΝ εἰκονί ζομεν τὴν Θείαν Φύσιν, «καὶ ὄχι ὅτι δὲν
ζωγραφοῦμεν Αὐτὸν (τὸν ΘΕΟΝ ΠΑΤΕΡΑ) ὡς ἐφάνη εἰς τὸν Προφήτην»
(Προλεγόμενα Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἱερὸν Πηδάλιον, ἔκδοσις Ἀστήρ, σε -
λὶς 320). Μᾶλλον δὲ καὶ «ὁ Ἄναρχος Πα τὴρ πρέπει νὰ ζωγραφίζεται καθὼς
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ἐφάνη εἰς τὸν Προφήτην Δανιὴλ ὡς Παλαιὸς Ἡμερῶν» (αὐτόθι). «Εἰ γὰρ μὴ
ἐζωγραφοῦμεν Αὐτὸν ὁλοτε λῶς, διὰ τί νὰ ζωγραφοῦμεν τόσον τὸν Πατέρα
ὅσον καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει Ἀγγέλων, ἀνδρῶν νέων, καθὼς ἐ φά-
νηκαν εἰς τὸν Ἀβρα άμ;» (αὐτόθι). «...τῆς κατὰ Σάρκα Αὐτοῦ ἀνθρω πίνης
ἰδέας τὴν εἰ κόνα τυποῦντες καὶ οὐ τῆς Ἀκαταλήπτου Αὐτοῦ καὶ Ἀθε άτου
Θεότητος» (Πρᾶξις Δ´, Πρακτικά, Τόμ. Γ´ σελ. 297), καὶ πάλιν: «ΑΛΛΟ γὰρ
ἐστὶ εἰκὼν καὶ ΑΛΛΟ τὸ πρωτότυ πον· καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ πρωτοτύπου
οὐδαμῶς τις τῶν εὖ φρο νούντων ἐν τῇ εἰκόνι ἐπιζητεῖ» (αὐτόθι, σελ. 340),
«Οἱ δὲ ἐν τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς τέκνα γνήσια γεννηθέντες... τὰς
σεπτὰς Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰκόνας μόνον καὶ οὐ δὲν ἕτερον αὐτὰς γι-
νώσκοντες, καθὸ τοῦ πρωτοτύπου τὸ ὄνομα μόνον ἐχούσας, καὶ οὐχὶ τὴν
οὐσίαν» (Πρακτικά, Τόμ. Γ ,́ σελ. 342/842). Πῶς λοιπὸν εἰς τὸ ὅραμα ἢ εἰς τὴν
ἐξεικόνισιν τοῦ ὁράματος ἐξεικονίζομε τὴν Θείαν Οὐσίαν; Ὅταν εἰκονίζομεν
Ἀγγέλους, Ψυχάς, Δαίμονας, εἰκονίζομεν τὴν ἄϋλον οὐσίαν των; Ὄχι. Εἶναι
παράλογος, φρενοβλαβὴς καὶ παρανοϊκὴ ἡ κατηγορία. 

Οἱ ἀπορρίπτοντες τὴν εἰκόνα τοῦ Συνθρόνου τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς εἰ δωλο-
 λατρικὴν καὶ ἀντικαθιστῶντες αὐτὴν διὰ τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀ βραάμ ἀναιροῦν
οἱ ἴδιοι καὶ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ὅταν ἰσχυρίζωνται ὅτι ὁ Θεὸς Πα τὴρ δὲν ἐφανε -
ρώθη ποτὲ καὶ δι᾽ αὐτὸ δὲν εἰκονίζεται. Ἄρα δὲν ἐφανε ρώθη οὔτε εἰς τὴν Φι-
λοξενίαν. Διατί λοιπὸν ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραὰμ εἶναι εἰκὼν
τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅταν ταυτοχρόνως ὑποστηρί ζουν ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐφα-
 νερώθη ποτὲ εἰς οὐδεμίαν Θεοφάνειαν; Καὶ πῶς εἰκονίζουν τὴν Φιλοξενίαν
τοῦ Ἀβραὰμ ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι Αἵρεσις νὰ εἰ κονίζωνται τὰ ὁράματα;
Ἄρα δὲν εἰκονίζεται οὔτε ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀ βραάμ, κατὰ τὴν θεωρίαν των.
Παρὰ ταῦτα, δέχονται καὶ εἰκονίζουν Ἀνθρωπομορφικῶς καὶ Ἀνθρωποειδῶς
ὡς Ἁγίαν Τριάδα τὴν Φιλοξε νίαν τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου ὁμιλεῖ ἀνθρωπίνως μετὰ
τοῦ Ἀβραάμ, καὶ μάλιστα ἐσθίει καὶ βρώματα, κατὰ τό, «ἔλαβε δὲ βούτυρον,
καὶ γάλα, καὶ τὸ μοσχάριον ὃ ἐποίησε, καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον»
(Γέν. ΙΗ´ 8). Αἱ αἱρετικαὶ θεωρίαι τῶν Νεοεικονομάχων αὐτοαναιροῦνται
καὶ δὲν δύνανται να σταθοῦν ἐναντιούμεναι πρὸς τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν των.
Τὸ ψεῦδος εἶναι ἑαυτοῦ πολέμιον. Δικαιώνεται λοιπὸν καὶ πάλιν τὸ λεχθὲν
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου († 662), ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ χρησιμο -
ποιήσῃ βέλη ἀπὸ τὴν φαρέτραν της ἐναντίον τῶν Αἱρετικῶν, ἀλλὰ λαμβάνει
τὰ ὅπλα τῶν ἰδίων τῶν Αἱρετικῶν διὰ νὰ πολεμήσῃ καὶ ἀναιρέσῃ τὰς βλασφη -
μίας των. Ἡ Αἵρεσις φέρει ἐν ἑαυτῇ τὸ σπέρμα τῆς αὐτοκαταστροφῆς.

Διαφωτιστικὴ εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον δύναται νὰ σταθῇ μία λακωνικὴ περὶ εἰκό-
 νων διατύπωσις τοῦ Ἁ γίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου (759-826 μ.Χ): «Παντὸς
εἰκονιζομέ νου, ΟΥΧ Η ΦΥΣΙΣ, ἀλλ᾽ ἡ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ εἰκονίζεται» (P.G. 99,
405Α). Δηλαδή, εἰς κάθε ἀπεικόνισιν, εἰκονίζεται τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα μὲ τὸ
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ὁποῖον ἐμφανίζεται κάποιος καὶ ὄχι ἡ φύσις τοῦ εἰκονιζομέ νου. Ζωγραφεῖται ὁ
συγκεκριμένος ἄνθρωπος, ὁ Πέτρος ἢ ὁ Παῦλος, καὶ ὄχι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, ἡ
ὁποία εἶναι κοινὴ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Οὕτω καὶ πάλιν, δὲν εἰκονίζεται
ἡ Θεία φύσις καὶ οὐσία, ἀλλὰ ὁ Θεὸς Πατὴρ ἢ ὁ Υἱὸς ἢ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὡς
αὐτὸς ἠθέλησε νὰ ἐμφανισθῇ ἐν Σχήμασι καὶ Συμβόλοις καὶ Ἀνθρωπομορ φι -
κῶς εἰς τὰ ὁράματα καὶ τὰς Θεοφανείας. Οὔτε τοῦ Θεοῦ οὔτε τῶν Ἀγγέλων
οὔτε τῶν ψυχῶν οὔτε τῶν δαιμόνων εἰκονίζεται ἡ ἄϋλος φύσις, διότι εἶναι πνεύ-
 ματα. Εἰκονίζονται ὅμως καὶ αἱ ψυχαὶ καὶ οἱ δαίμονες καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ ὁ Θεός,
διότι ἔχουν ἐμφανισθῆ Συμβολικῶς ἐν ὑλικῷ πεπερασμένῳ σχήματι. Οὔτε εἶναι
τῆς αὐτῆς οὐσίας ἡ εἰκὼν καὶ τὸ εἰκονιζόμενον. Ἡ εἰκὼν καὶ τὸ εἰκονιζόμενον
τὸ ὄνομα μόνον ἔχουν κοινὸν καὶ ὄχι τὴν φύσιν. Δὲν ἔχει τίποτε κοινὸν μὲ τὴν
οὐ σίαν τοῦ Θεοῦ Πατρός: «τὰς σεπτὰς Εἰκόνας ἀποδεχόμεθα, εἰκόνας μόνον
καὶ οὐ δὲν ἕτερον αὐτὰς γινώσκοντες, καθὸ τοῦ πρωτοτύπου τὸ ὄνομα μόνον
ἐχούσας, καὶ οὐχὶ τὴν οὐσίαν» (Πρακτικά, Τόμ. Γ ,́ σελ. 342/842). «ΑΛΛΟ γὰρ
ἐστὶ εἰκὼν καὶ ΑΛΛΟ τὸ πρωτότυ πον· καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ πρωτοτύπου οὐ -
δαμῶς τις τῶν εὖ φρο νούντων ἐν τῇ εἰκόνι ἐπιζητεῖ» (αὐτόθι, σελ. 340). 

Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρίαν τῶν Νεοεικονομάχων, πέραν ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα
καὶ τὴν Ἁγίαν Τριάδα ἐν γένει, δὲν πρέπει νὰ εἰκονίζωνται οὔτε οἱ Ἄγγελοι οὔτε
αἱ ψυχαὶ οὔτε οἱ δαίμονες οὔτε ὅ,τι ὑπάρχει εἰς τὸν μεταφυ σικὸν καὶ πνευμα -
τικὸν κόσμον, ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄϋλα, ἀσώματα καὶ ἀσχημάτιστα πνεύ-
ματα, διότι δὲν ἔχουν ὑλικὸν πρωτότυπον. Ἡ Ἐκ  κλησία ὅμως δὲν σφάλλει
ὅταν τὰ ἀπεικονίζει Ὀρθοδόξως ἐπὶ αἰῶνας ὡς αὐτὰ Συμβολικῶς ἐφάνησαν.

Πᾶσα οὖν Θεοφάνεια εἰκονιστή. Δὲν σχηματοποιοῦμεν ἡμεῖς οἱ ἄν θρωποι
τὸν Θεὸν Πατέρα, ὅπερ καὶ αὐθάδεια θὰ ἦτο καὶ εἰδωλοποιία καὶ βλασφημία.
Ἐφανερώθη ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Πατήρ, διὰ φιλανθρωπίαν, εἰ καὶ οὐκ ἐνηνθρώπησεν.
Ἐφανερώθη ὁ Θεὸς Πατήρ, Συγκαταβατικῶς, Συμ βολικῶς, Ἀνθρωπομορφι -
κῶς, Ἀνθρωποειδῶς, διὸ καὶ εἰκονίζομεν Αὐτὸν, καὶ τὰς τιμίας Αὐτοῦ εἰκόνας
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὀρθοδόξως σεβόμεθα. Οὕτω
διδάσκει καὶ οὕτω ἐν τέλλεται ἡ Ἐκ κλησία διὰ τῶν Ἁγίων της καὶ διὰ τῆς Ἁγίας
Ζ´ Οἰκουμενι κῆς Συν όδου: «Πιστεύοντες εἰς ἕνα Θεὸν ἐν Τριάδι ἀνυμνού-
μενον, τὰς τιμίας αὐτοῦ εἰκόνας ἀσπαζόμεθα» (Ἁγία Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δος, Πρᾶξις Η´, Πρακτικὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τόμος Γ´, ἔκδοσις Καλύβης
Τιμίου Προ δρόμου, Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1986, σελ. 383/883).

Τεχνικαὶ Ὁδηγίαι τοῦ ἁγιογράφου Φωτίου Κόντογλου
διὰ τὴν Ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Ὡστόσο, οἱ πολέμιοι τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Εἰκό  νος
τῆς Ἁγίας Τριάδος, Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, στερού με νοι Ἐκ -
κλησιαστικῶν, Ἁγιογραφικῶν, Ἁγιοπατερικῶν, Θεολογικῶν, Ὑμνολογι -
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κῶν καὶ λογικῶν ἐρεισμάτων διὰ τὸν ἰσχυρισμόν των ὅτι δὲν εἰκονίζεται ὁ
Θεὸς Πατήρ, πολλάκις ἀναζητοῦν στήριγμα εἰς τὴν αὐθεντίαν ὁρισμένων ἁγιο  -
 γράφων, ὅπως ὁ Φώτιος Κόντογλου (1895-1965). Τὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι, ὅτι
οὐδεὶς ἁγιογράφος εὑρίσκεται ἀνώτερος τῆς Ἐκκλησίας ἢ τῆς Ἁγίας Γρα φῆς,
ἐν ᾗ φανεροῦται ὁ Θεὸς Πατήρ, ἢ τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἵτινες μᾶς διδάσκουν
ὅτι εἰκονίζεται ὁ Θεὸς Πατήρ, ἢ τῆς Ἁγίας Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἥτις μὲ
ἀπόλυτον αὐ θεντίαν ἀποφαίνεται: «Οὐ ζωγρά φων ἐφεύρεσις ἡ τῶν εἰκόνων
ποίησις, ἀλλὰ τῆς Καθο λικῆς Ἐκκλησίας ἔγ κριτος θεσμοθεσία καὶ παράδο -
σις. Αὐτῶν [τῶν Πατέρων] ἡ ἐπίνοια καὶ ἡ παράδοσις, καὶ οὐ τοῦ ζω γράφου»
(Πρακτικά, Mansi 13, 252BC). Τῶν Θεο φόρων Πατέρων ἡ Θεοπνευστία καὶ
ὄχι τῶν Ἁγιογράφων. Οἱ Νεοεικονομάχοι ἀρνοῦνται, ὡς οἱ Αἱρετικοὶ Βαρ-
λααμῖται τοῦ 14ου αἰῶνος, τὰς Ἀκτίστους Θείας Ἐνεργείας διὰ τῶν ὁ ποίων
ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τῶν ὁποίων συντε λοῦνται ὅλαι
αἱ Θεοφάνειαι εἰς τὰς ὁ ποίας κατ᾽ ἐπανάλη ψιν ἐφανερώθη ὁ Θεὸς Πατήρ. Εἰς
τὴν Νεοεικονομαχίαν ὑποβόσκει ἡ Αἵρεσις τοῦ Βαρλααμιτισμοῦ, ἡ ὁποία
κατεδικάσθη ὑπὸ τῆς Θ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 1351 μ.Χ.

Ἡ ἐπίκλησις εἰς τὴν αὐθεντίαν τοῦ Κόντογλου βεβαίως, ἐκτὸς ἀπὸ Ἐκ  κλησια-
 στικῶς ἀνίσχυρος εἶναι καὶ Ἱστορικῶς ψευδής, διότι ὁ Ἀϊβαλιώτης ζωγρά φος
δὲν ἀπέφυγε νὰ ἀπεικονίσῃ τὸν Θεὸν Πατέρα ἢ τὸ Σύνθρονον Πατρὸς καὶ
Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος. Τοιαύτη εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριά δος, φιλοτεχνηθεῖσα
ὑπὸ τοῦ Φωτίου Κόντογλου τὸ 1955, ὅταν ὁ ἁγιογρά φος ἦτο εἰς τὴν ὥριμον ἡ -
λικίαν τῶν 60 ἐτῶν, εὑρίσκεται εἰς τὸ τέμπλον τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Μετοχίου
τῆς Μο νῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ εἰς τὸ Λιτόχωρον Πιερίας. 

Ἐπὶ πλέον, ὁ ἴδιος ὁ Φώτιος Κόντογλου προσφέρει πρακτικὴν καθοδήγησιν
διὰ τὴν ὀρθὴν ἁγιογράφησιν τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ὡς ἔμπειρος ἐκπαιδευτὴς ἁγιο-
 γραφίας συγκεκριμένως διδάσκει: «Ἄνωθεν τῆς κόγχης τῆς Προθέσεως εἰ -
κονίζεται ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, ἤγουν ὁ ΑΝΑΡΧΟΣ  ΠΑΤΗΡ εἰς τύπον
Παντοκράτορος, μὲ λευκὴν γενειάδα κοντὴν καὶ σφη νοειδῆ, κρατῶν εἰς τὴν

ἀριστε ρὰν χεῖρα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ φέρων ἐπι-
γραφὴν  Ο  ΠΑΛΑΙΟΣ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ» (Ἔκφρασις
τῆς Ὀρθοδόξου Εἰκονογραφίας, τόμος Α´, ἐκδοτικὸς οἶ -
κος Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1960, σελ. 141). Εἰς ἄλλην δὲ σελίδα
παραγγέλλει: «Ἐὰν ὑπάρχῃ μικρὸς τροῦλλος εἰς τὴν
Πρόθε σιν, ζωγράφισε τὸν ΑΝΑΡΧΟΝ  ΠΑΤΕΡΑ εἰς
τύπον Παντοκράτορος, μὲ χαρακτῆρα πολιοῦ γέρον -
τος ἔχοντας κοντὸν καὶ ὀξὺ γένειον καὶ βαστῶντας
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χαρτὶ μισοτυλιγμένον, ὅπου γράφει: «Ἐγὼ εἰμὶ ὁ Ὤν». Περί τοῦ Παλαιοῦ
τῶν Ἡμερῶν προε γράψαμεν.» Καὶ συνεχίζει: «Οὗτος ὁ τύπος τῆς εἰκόνος
τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ φαίνεται ὅτι ἔχει τὴν προέλευσίν του εἰς τὰ λεγόμενα
ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου, λέγοντος: «Ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ
ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς Υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ
ἕως τοῦ ΠΑΛΑΙΟΥ τῶν  ΗΜΕΡΩΝ ἔφθασε» (Δαν. Ζ´ 13). Ἔχει δὲ ἡ εἰκὼν
αὕτη τὴν ἐπιγραφήν: Ο  ΠΑΛΑΙΟΣ  ΤΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ» (αὐτόθι, σελ. 143).
Εὑρίσκεται λοιπὸν καὶ ὁ Φώτιος Κόντογλου σύμμαχος τῆς ἀπεικονίσεως τοῦ
Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, καίτοι οἱ πολέμιοι τῶν ἱερῶν
αὐτῶν εἰκόνων ψευδόμενοι ἀσυστόλως τὸν χρησιμοποιοῦν ὡς ἀρνητήν. Τὴν
ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἀποδέχονται ἐπίσης πολλοὶ σπουδαῖοι Ἁγιο-
γράφοι, ὅπως ὁ ἐκ Κρήτης Μιχαὴλ Δαμασκηνός (1530-1592/93), ὁ Διονύσιος
ἐκ Φουρνᾶ (1670-1746), ὁ Ἰωάννης Κορνάρος (1745-1821), ὁ πιὸ σύγχρονος
Ράλλης Κοψίδης (1929-2010), καθὼς καὶ ἄλλοι. 

Ἀπεικονίζεται ὁ Θεὸς Πατὴρ καὶ Προσκυνεῖται 
ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Ἐν κατακλεῖδι, οὔτε λόγος ὑπάρχει νὰ μὴν εἰκονίζεται ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας ὁ Θεὸς Πατήρ, οὔτε καὶ Θεολογικὴ βάσις. Οὔτε ἀληθεύει ὅτι ὁ
Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐφανερώθη ποτὲ Συμβολικῶς εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἐν ὁρά-
μασιν εἰς τὰς Θεοφανείας, οὔτε εἶναι εὐσεβὲς τὸ φρόνημα ὅτι ὡς φύσει Ἀσώ-
ματος εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ ἐμφανισθῇ ἀνθρωπομορ φικῶς εἰς ὁράματα.
Οὔτε πρὸ Χριστοῦ ἐκρύβη πίσω καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Υἱὸν ὁ Θεὸς Πατήρ, οὔτε
μετὰ Χριστὸν ἀπέκρυψε τὸ Πρόσωπόν Του ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Του, ὅπως χαρα -
κτηριστικῶς μαρτυρεῖ καὶ ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος: «Ὑπάρχων δὲ πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε Δόξαν ΘΕΟΥ καὶ Ἰησοῦν
ἑστῶτα ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ ΘΕΟΥ, καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγ -
μέ νους καὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ ΔΕΞΙΩΝ τοῦ ΘΕΟΥ ἑστῶτα» (Πράξ.
Ζ´ 55-56). 

Δὲν εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη τόλμη αὐτὴ ἡ ὁποία ἀποδίδει εἰς τὸν ἀπερίγρα πτον
Θεὸν ἀνθρωπίνην περιγραφήν. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν ἄν θρωπον
ἕνεκεν τῆς ὁποίας, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀναφέρεται εἰς τὸν ἑαυτόν του, ἀποκαλύ-
πτεται καὶ φανερώνεται ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΙΚΩΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΩΣ,
ΑΝΘΡΩΠΟΠΡΕΠΩΣ καὶ ΑΝΘΡΩΠΟΠΑΘΩΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ κατὰ
Συγκατάβασιν, ὡς ἔχων πρόσωπον, ὀφθαλμούς, ὦτα, στόμα, χείλη, καρδίαν,
γαστέρα ἡ ὁποία γεννᾶ υἱόν, ὀπίσθια, χεῖρας, πόδας, πτέρυ γας, θρόνον, ψυχήν,
ὡς ὁμιλῶν μὲ ἀνθρωπίνην φωνήν, ὡς μεταμελούμενος, ὡς μισῶν, ὡς ὀργιζόμε -
νος, ὡς ὁρκιζόμενος, ὡς καθήμενος ἐπὶ θρόνου, ὡς βαδίζων, ὡς ἀναβαίνων καὶ
καταβαίνων, ὡς ὀσφραινόμενος, ὡς παλεύων μετὰ τοῦ Ἰακώβ, ὡς στηριζόμενος

Ἰανουάριος - Ἰούνιος  ᾽17 – ἀρ. τευχ.  85-86-87 - 27-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

KEO 85-86-87 JAN-JUNE 2017.qxp_Layout 1  5/7/19  10:39 AM  Page 27



εἰς σκάλαν, καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους τρόπους. Ἀνθρωπομορφικῶς καὶ Ἀνθρω-
 ποειδῶς καὶ Ἀνθρωποπρεπῶς  καὶ Ἀνθρωποπαθῶς ἀναφέρονται εἰς τὸν
Θεόν: (α) Ὁλό κληρος ἡ Ἁγία Γραφή, (β) ὅλοι οἱ Προφῆται, (γ) οἱ Ἀπόστολοι,
(δ) οἱ Εὐαγγελισταί, (ε) οἱ Ἅγιοι, (στ) τὸ Ἱερὸν Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας,
καθὼς καὶ (ζ) ἡ Ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ Μέγα Ὡρολόγιον, τὴν Παρα-
 κλητικήν, τὰ Μηναῖα, τὸ Τριώδιον, τὸ Πεντηκοστάριον, (η) αἱ Ἀκολουθίαι τῶν
(7) Ἱερῶν Μυστηρίων, (θ) αἱ νεκρώσι μοι Ἀκολουθίαι, (ι) αἱ Ἀκολουθίαι τοῦ
Μικροῦ καὶ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, (ια) αἱ Εὐχαὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, (ιβ) ὡς
καὶ αἱ Εὐχαὶ τῆς Γονυκλισίας τὴν Πεντηκοστήν. Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
βληθῇ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅλα τὰ ἀνωτέρω Ἱερὰ Βιβλία καὶ Κείμενα τῆς
Ἐκκλησίας ἐπειδὴ παρουσιάζουν τὸν Θεὸν ἀνθρωπομορφικῶς; Πῶς εἰς αὐ -
τὰ δέχονται οἱ Νεοεικονομἀχοι νὰ παρουσιάζεται ὁ Θεὸς Ἀνθρωπομορφικῶς
καὶ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ καὶ ὄχι εἰς τὰς ἱερὰς εἰκόνας; Πῶς αὐτὰ τὰ δέχονται οἱ
Νεοεικονομάχοι καὶ τὰς ἀντιστοίχους ἱερὰς εἰκόνας τὰς ἀπορρίπτουν; Τὸ ἑπό-
μενον βῆμα των εἶναι νὰ κατηγορήσουν καὶ τὸν ἴδιον τὸν Θεὸν ὁ ὁποῖος, ὅπως
μᾶς λέγουν οἱ Ἅγιοι, ἐμφανίζεται ἀνθρωπομορφικῶς κατὰ Συγκατάβασιν
εἰς τὰ ὁράματα καὶ τὰς Θεοφανείας.

Ὅ,τι δύναται νὰ ἐκφρασθῇ καὶ περιγραφῇ Συμβολικῶς καὶ Ἀνθρω πο-
μορφικῶς διὰ λόγου περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀΰλων πνευματικῶν ὄντων
(Ἀγγέλων, Δαιμόνων, καὶ ψυχῶν), καθὼς καὶ ὅλου τοῦ Ἀΰλου Μεταφυσι-
κοῦ καὶ Πνευματικοῦ κόσμου, δύναται ἀναντιρρήτως καὶ νὰ ἀπεικονισθῇ
Συμβολικῶς καὶ Ἀνθρωπο μορφικῶς καὶ εἰς εἰκόνας.

Πῶς ἀπαντοῦν δὲ εἰς ὅλας αὐτὰς τὰς ἀποκαλύψεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὰς
διδασκαλίας τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καὶ τὰς Θεοπνεύστους Συν ο δικὰς Ἀπο-
 φάσεις τῆς Ἐκκλησίας οἱ ματαιόφρονες ἀρνηταὶ τῆς Συμβολι κῆς ἐμ φανί σεως
καὶ τῆς Ἀνθρωπομορφικῆς ἀπεικονίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρός; Μαίνονται οἱ
Νεοεικονομάχοι ὡς γνήσιοι Ἑβραιόφρονες, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ Συνέδριον
τῶν Ἰουδαί ων κατὰ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου: «Κρά ξαντες δὲ φωνῇ
μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ
ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν» (Πράξ. Ζ´ 57-58). Μαίνονται οἱ
Αἱρετικοὶ Νεοεικονομάχοι διότι παρὰ τῶν Ἑβραίων παρέλαβον αὐ τὴν τὴν
Αἵρεσιν καὶ ἀρνοῦνται τὴν Συμβολικὴν ἀπεικόνισιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
τῆς Ἁ γίας Τριάδος. Εἰς τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν τῆς Ὀρ θοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς
ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Ἔθνη, παγκοσμίως καὶ ἐπὶ αἰῶνας, ὑπάρχουν ἑκατομ μύρια
εἰκόνων τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς εἰς Ἅδου Καθόδου, κα -
θὼς καὶ Ἀγγέλων, Δαιμόνων, ψυχῶν, τῆς ἐν τῇ Δευτέρᾳ Παρουσίᾳ Κρίσεως,
τοῦ Ἅδου, τῆς Οὐρανίου Βασιλείας, καὶ ὅμως δὲν ἔγινε ποτὲ μία εἰδικὴ Οἰ -
κουμενικὴ Σύνοδος δι᾽ αὐτὸ τὸ θέμα νὰ καταδικάσῃ τὴν πρα κτι κὴν αὐτὴν ὡς
Αἵρεσιν, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ κάποια Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συμπεριέλαβεν αὐτὸ τὸ
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θέμα ὡς Εἰδωλολατρικὴν Αἵρεσιν. Ἔγιναν ὅμως Σύνοδοι αἱ ὁποῖαι κατεδί-
κα σαν τοὺς Αἱρετικοὺς Εἰκονομάχους καὶ κατὰ τὸν 16ον αἰ ῶνα καὶ κατὰ τὸν
20όν. 

Οἱ κατηγοροῦντες τὰς εἰ -
κόνας τοῦ Θεοῦ Πα τρὸς καὶ
τῆς Ἁγίας Τριάδος ὡς εἴδω -
λα κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλη-
σίαν ὡς εἰδωλολατροῦ σαν
ἐπὶ αἰ ῶνας. Οἱ ἴδιοι λοιπὸν
προέρχονται ἀπὸ μίαν «Εἰ -
δωλολατρικὴν Ἐκκλη σί αν»,
εἶναι μέλη μιᾶς «Εἰδωλολα -
τρικῆς Ἐκκλη σί ας», καὶ εἶναι
καὶ αὐτοὶ Εἰδωλολάτραι.
Διὰ τοῦτο, ἂς ἀναζητήσουν
νὰ εὕ ρουν τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλη σίαν διὰ νὰ βαπτισθοῦν
εἰς αὐτὴν καὶ νὰ γίνουν Χρι-
στι ανοί, καὶ ἂς ἀ νακοινώσουν
εἰς τὴν οἰ κου μένην, πότε ἔ -
παυσεν ἡ Ἐκκλησία νὰ εἶναι
Ὀρθόδοξος, ἢ ποῦ ὑπάρχει
καὶ κρύπτεται σήμερον ἡ Ὀρ -
θόδοξος Ἐκ κλησία τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλοίμονον! 

Ἂς εἶναι λοιπὸν σί γουρος
ὁ κάθε Αἱρετικὸς Νεοεικο-
νομάχος ὅτι θὰ ἀκού σῃ τὴν
αὐστη ρὰν ἐπίπληξιν τοῦ Χρι  -
στοῦ, «σκληρόν σοι πρὸς
κέντρα λακτίζειν» (Πράξ.
ΚΣΤ´ 14).
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Η  ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΣ
(Διὰ χειρὸς ΦΩΤΙΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ἔτος 1955, 
τέμπλον παλαιοῦ Ναοῦ Μετο-
χίου Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου
τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, Λιτόχωρον

Πιερίας.)  
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Τὴν Πέμπτην, 6 Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ λαμπρὰ ἡμέρα τῶν
Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Θεσσα -
λονίκης, μὲ τὴν τέλεσιν Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ Με γάλου
Ἁγιασμοῦ, ὑπὸ τοῦ Πανα γιωτάτου Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονί-
κης κ. Χρυσοστόμου, βοηθουμέ νου ὑπὸ τοῦ ἱερέως π. Νικολάου, καὶ
μὲ τὴν συμμετοχὴν πλήθους πιστῶν. Εἰς τὴν συνέχειαν, οἱ πανηγυρί-
ζοντες μετέβησαν εἰς τὴν παραθαλασσίαν περιοχὴν παρὰ τῷ Μεγάρῳ
Μουσικῆς, ὅπου ἐγένετο πάλιν Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Κατάδυσις τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ. Ἀκολουθοῦν φωτογραφικὰ στιγμιότυπα.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  ΕΙΣ ΤΗΝ
ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ  Ο  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ:Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου εἰς τὸ παρὸν τεῦχος, αἱ Βαπτίσεις,
οἱ Γάμοι, καὶ αἱ Πρὸς Κύριον Ἐκδημεῖαι τῆς περιόδου αὐτῆς θὰ δημοσιευ-
θοῦν εἰς τὸν ἑπόμενον «Κ.Ε.Ο.».
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Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2017 εἶναι ἀφιερωμένα εἰς τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑ-
ΔΟΧΗΝ τῶν Ἐπισκόπων ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ, Ἀποστολικῇ, Στρατευομένῃ,
Ὀρθοδόξῳ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίᾳ, τὴν διαιωνίζουσαν ἐπὶ τῆς γῆς τοὺς Θείους θησαυ-
ροὺς τῆς ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, τὴν διαφυλάττουσαν τὴν Παρακαταθήκην
τῆς Ἀκτίστου Θείας Χάριτος, τὴν ἐνεργοῦσαν τὸ Μυστήριον τῆς Σωτηρίας διὰ τῆς θε-
ουργοῦ Ἱερωσύνης, τῆς ἑλκούσης ἀδιακόπως τὴν προέλευσίν της ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Ἀποστόλους ἕως σήμερον καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων. 

Ἡ ἀφιέρωσις αὕτη ἔχει ὁμολογιακὸν χαρακτῆρα καὶ ἀντικρούει τὴν βλάσφημον
διακήρυξιν ὅτι οἱ Ἀπόστολοι εἶναι
Διάδοχοι τοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὁ Χρι -
στὸς ἔχει Διαδόχους. Ὁ Χριστὸς
ὅμως «ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΟΧΟΝ» (Ἅ -
γιος Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 24, σελ.
524), καὶ «παρὰ Θεοῦ καὶ Πατρὸς
ὡς ἄνθρωπος τὴν ΑΔΙ ΑΔΟΧΟΝ ΒΑ-
 ΣΙΛΕΙΑΝ...  [λαμβάνει] ὡς εἶδε καὶ
προανεκήρυξεν ὁ Δανιήλ» (Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ε.Π.Ε. 9, σελ.
390).

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι ΑΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ο ΥΤ Ο Υ Ε Τ Ο ΥΕ Τ Ο Υ ΣΣ 2 0 1 72 0 1 7

Ἄνω:
Ἡμερολόγιον Τσέπης 2017

Κάτω:
Ἡμερολόγιον Τοίχου 2017
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Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Λειτουργῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ Διδασκάλων
τῆς Θεογνωσίας. Ἄνωθεν ἡ Στέψις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὑπὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος.

ΟΙ  ΑΓΙΟΙ  ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΑΙ  
ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ  ΟΙ  ΚΗΡΥΚΕΣ
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