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                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

       Ο γράφων τολμά, όσα κανείς από τους προκατόχους του Ναζιραίους, να αποκαλύψει. 
Ναζιραίοι όπως αναφέρει ο Σουΐδας στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του (11ος αιώνας), είναι οι 
αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι στον Θεό και περίπου το 63 μ.Χ. μετονομάσθηκαν σε 
Χριστιανοί, όταν πήρε το όνομα Χριστιανισμός η νέα Θρησκεία. 

 

        ΤΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

 

     Είναι ο Πατήρ  ποιητής ουρανού και γης, διά του Υιού (και με το Άγιο Πνεύμα). Ποιητής 
είναι αυτός που ποιεί χωρίς βοήθεια άλλου, όπως ο δημιουργός δημιουργεί με την βοήθεια 
του Θεού, (Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, Απολογίαι). Ο Υιός είναι ομοούσιος του Πατρός 
(και το Άγιο Πνεύμα).  

    Αφού είναι ομοούσιος, και ο ενσαρκωθείς Υιός Λόγος, ενσαρκώθηκε ατρέπτως, δηλαδή 
αμετατρέπτως, με άλλα λόγια δεν μετατράπηκε η Θεία ουσία σε ανθρώπινη. Τότε, οι 
άνθρωποι έβλεπαν το φάσμα του Ιησού και νόμιζαν ότι ήταν σάρκα, αλλά σαν άνθρωπος αν 
και με θεία ουσία, έπρεπε να τρώει, να κοιμάται κλπ. Όμως, επειδή πολύ άνδρες παραμένουν 
άγαμοι, έτσι και αυτός χωρίς να παρεξηγηθεί, δεν πήγε με γυναίκα. Επειδή ήταν Θεία ουσία, 
έγινε δυνατό να σκηνώσει στο σώμα της Μαρίας και να γεννηθεί χωρίς να παραβλαφθεί η 
παρθενία της Παναγίας. 

     Ο Σουΐδας στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του (11ος αιώνας), σώζει στο λήμα Ιησούς Χριστός: 
Πέθανε ένας αρχιερέας του ναού του Σολομώντα και οι υπόλοιποι 21 συνεδρίασαν να τον 
αντικαταστήσουν. Μία από τις προτάσεις, ήταν να εκλεχτεί ο Ιησούς Χριστός (θα ήταν τότε 
27 χρονών). Μερικοί αντέδρασαν έντονα και κάλεσαν στην επόμενη συνεδρία την Μαρία. 
Αυτή τους είπε ότι δεν συνουσιάστηκε και έτεξε τον Ιησού και παρέμεινε παρθένα. Μετά από 
αντιδράσεις, την εξέτασαν μαίες, που διαπίστωσαν την παρθενία.  

     Παρέμεινε παρθένα, γιατί έτεξε την Θεία ουσία. Απόρροια, μία φύση η Θεία, ομοούσια 
και στις τρεις υποστάσεις ενός προσώπου του Θεού. 

     Όμως, σαν άνθρωπος είπε στον σταυρό, Πάτερ άφες απ’ εμού το ποτήριο τούτο, 
(ανθρώπινη Θέληση), αλλ’ όχι ως εγώ θέλω, αλλ’ ως εσύ (Θεία θέληση). Έτσι είχε και τις 



δύο θελήσεις και πάλι σωστά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ήταν η αιτία να επικρατήσει 
στην 5η οικουμενική σύνοδο.     

                                ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ 

 

     Ο Θεός, έδωσε το αυτεξούσιο στον άνθρωπο, που δεσμεύει τον ίδιο να το σεβαστεί. Έτσι, 
μπορεί οι άνθρωποι ή οι συνθήκες να το καταστρατηγούν σε πολλούς, όχι ο Θεός. 

     Ο Χριστός, σαν Θεία ουσία, θα μπορούσε να συγκλονίσει τους ανθρώπους, ακόμη και να 
καταρρεύσει τον σύμπαν. Όμως έτσι, καταστρατηγούσε το αυτεξούσιο και επέβαλε την οδό 
του Θεού. Όμως με τέτοια θαύματα που έκανε και τα κύρηγματά του, απευθύνονταν στο 
αυτεξούσιο του ανθρώπου, να τον πείσει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. 

 

                                           Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

     Τα τρία πρώτα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως που καταδίκασαν τον Αρειανισμό, δεν 
αναφέρουν πουθενά δύο φύσεις. Μυρίζομαι ότι οι σιωνιστές το επέβαλαν, πιθανόν ο Κων/νος 
Εβραίος από την μητέρα Ελένη.  

     Δεν μπόρεσα μέχρι σήμερα να βρω πως επικράτησε ο διφυσιτισμός και κανένας από τους 
Ναζιραίους δεν τόλμησε στα ίσα να συγκρουσθεί, όπως το κάνει τώρα πλέον ο γράφων που 
έχει την τιμή να ηγείται του τάγματος. 

     Επικεφαλής Ναζιραίοι ήσαν: Θεόκλητος ο Διονυσιάτος, π. Παΐσιος, Π. Τρεμπέλας, 
Νεκτάριος Πενταπόλεως, Κων. Παπαρηγόπουλος, Ανρέας Κάλβος που συνέθεσε τον Ύμνο 
εις την Ελευθερία και υπέκλεψε ο Σολομών, Βιζυηνός, Κοσμάς ο Αιτωλός, Μάρκος ο 
Ευγενικός, Γρηγόριος ο Παλαμάς, Συμεών ο νέος Θεολόγος, Σουΐδας, Μιχαήλ Ψελλός που 
σύνταξε το μέγα ετυμολογικό λεξικό (11ος), Φώτιος πατριάρχης Κων/λεως, Ιωάννης ο 
Δαμασκηνός, Μάξιμος ο Ομολογητής, Ησύχιος που σύνταξε το ομώνυμο λεξικό. 

     Πιο πριν Ναζιραίοι: Ιωάννης ο Πρόδρομος, αδελφόθεος Ιάκωβος, Πέτρος, Παύλος, 
Θωμάς, Ιωάννης ο Θεολόγος, Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Κλήμης Ρώμης, Κλήμης ο 
Αλεξανρεύς, Ιουστίνος ο φιλόσοφος και απολογητής, Ειρηναίος Λουγδούνου, Αυγουστίνος, 
Ιερώνυμος, Επιφάνειος επίσκοπος Κωνσταντείας Κύπρου.. 

     Πιο πριν ήσαν: Σωκράτης, Πλάτων που επωνομάσθη Μωϋσής Αττικίζων, Αριστοτέλης, 
Πύρρων ο Ηλείος, Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς. 

     Από πλευράς Εβραιων: Ο Χαλδαίος Μωϋσής, πανεπιστήμων και γνώστης της Ελληνικής 
παιδείας και φιλοσοφίας, ιδρυτής του τάγματος των Ναζιραίων με τους 12 Έλληνες και 
δώδεκα Εβραίους επικεφαλής και τον αρχηγό να εναλλάσσεται μεταξύ τους, Δαυίδης ή 
Δαυίδ, Ηλίας, Ησαΐας, Δανιήλ, Έσδρας, Ιερεμίας κ.α. 

     Όλων ανεξαιρέτως κείμενα έχει ο γράφων και Ναζρί =φύλακας, Ναζιραίοι οι φύλακες της 
κιβωτού της διαθήκης που ο γράφων γνωρίζει που φυλάσσεται. Όπως, το άγιο δισκοπότηρο 
(τρυβλίο), το ποτήριο (πίετε εξ αυτού πάντες), η προς Άυγαρο τον Βασιλέα επιστολή του 



Ιησού, το Περί Θεολογίας κεφάλαιο του Ιησού, πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε το σύμβολο της 
Πίστεως. Η Μυστική Θεολογία του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, είναι ένα τμήμα του Περί 
Θεολογίας Κεφάλαιο, συγγραφέν υπό του Υιού Θεού Λόγου.    

     


