
Η λειτουργική ανάμνηση των αγώνων κατά των αιρέσεων   

Υπερδεδοξασμένος ει Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί 

της γης τους Πατέρας ημών θεμελιώσας και δι  αυτών προς 

την αληθινήν πίστιν πάντας ημάς οδηγήσας , πολυεύσπλαχνε 

κύριε δόξα σοι 

 

                                                                                                                                    

Απολυτίκιο αγίων πάντων 



Η πίστη της Εκκλησίας είναι:  

 

• Αποστολική 

 

• Καθολική 

 

• Υπερ- λόγον 

 

• αποκεκαλυμμένη 



Αίρεση  ( επιλογή)  

 

• Ανθρώπινο κατασκεύασμα 

 

• Απολυτοποίηση λογικής 

 

• Πρόσμιξη αντιλήψεων - ιδεών  



Οικουμενική σύνοδος 

 

• Θεσμικό όργανο της Εκκλησίας  

 

 

 

• Αντιμετώπισης των αιρέσεων 

 

• Περιφρούρησης της αλήθειας 

 

• Καθολικότητας= πληρότητας της εκκλησίας 



• Αποφάσεις οικουμενικής συνόδου 

 

 

 

• Συλλογικές  και  δημοκρατικές 

• Εκφράζουν την εκκλησιαστική συνείδηση 

• Οριστικές και αμετάκλητες 

• Θεόπνευστες  

 

 

• Οι Πατέρες  φορείς του Αγίου Πνεύματος και εκφραστές της αλήθειας. 

   

 



Η πίστη της Ορθόδοξη Εκκλησίας είναι:  

 

• Πατερική  και  

 

•  Συνοδική  

 

 

 Οι Πατέρες  διατυπώνουν την ορθή θεολογία και οι σύνοδοι  τα δόγματα    

 

 

                                                                Ορθοτόμηση αλήθειας 

 



Των αγίων πατέρων ο χορός, εκ των της οικουμένης περάτων 

συνδραμών, Πατρός και Υιού και Πνεύματος  Αγίου μίαν ουσίαν 

εδογμάτισε και φύσιν, και το μυστήριον της Θεολογίας, τρανώς 

παρέδωκε τη εκκλησία. Ους ευφημήσωμεν εν πίστει, μακαρίσωμεν 

λέγοντες. Ω θεία παρεμβολή, θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου, 

αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, της μυστικής Σιών οι 

ακαθαίρετοι πύργοι, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάγχρυσα 

στόματα του Λόγου, Νικαίας το καύχημα, οικουμένης αγλάισμα. 

Εκτενώς πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.  

 

Δοξαστικό, Κυριακής Αγίων Πατέρων. 



Δόγματα  

 

• Δεν είναι εγκεφαλικοί ορισμοί 

• Δεν είναι αφηρημένες αλήθειες 

 

Αλλά:  

 

• οριοθετούν την αληθινή πίστη 

 

• Η ορθή πίστη προσδιορίζει την ορθή ζωή  

 

• Η ορθή ζωή ορίζει τη σωτηρία. 

 



Τριαδικό δόγμα 

 

• Μία ουσία:  ενότητα  - κοινωνία αγαπητική - ισότητα 

• Τρεις υποστάσεις:  μοναδικότητα  - ιδιαιτερότητα 

 

Προσδιορίζει στον κατ΄ εικόνα Θεού άνθρωπο: 

 

1. Κοινωνικότητα ως αγαπητική συνύπαρξη και απόρριψη του ατομικισμού 

2. Μοναδικότητα κάθε προσώπου και απόρριψη της μαζοποίησης  



Χριστολογικό δόγμα 

 

• Τέλειος θεός  και  τέλειος άνθρωπος 

•  Ένα πρόσωπο (Υποστατική ένωση) 

 

 

• Προσδιορίζει για τον άνθρωπο και την κτίση:  

 

1.  Ένωση κτιστού και ακτίστου εν Χριστώ. 

2. Δυνατότητα θέωσης.  

3.  Αγιασμό και αφθαρτοποίηση του κόσμου. 



• Η αλήθεια της πίστης αφορά όλη την Εκκλησία και για αυτό:  

 
«   Υπερασπιστής της πίστης είναι το σώμα της Εκκλησίας, ήτοι αυτός ο λαός»   



• Τας μυστικάς του Πνεύματος 

σάλπιγγας, τους θεοφόρους 

Πατέρας ανευφημήσωμεν, τους 

μελωδήσαντας εν μέσω της 

εκκλησίας, μέλος εναρμόνιον 

θεολογίας. Τριάδα μίαν, 

απαράλλακτον, ουσίαν τε και 

Θεότητα τους καθαιρέτας Αρείου 

και Ορθοδόξων προμάχους, τους 

πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω, 

ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. 


