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Ὁμολογία Πίστεως Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
 

Ἀπόδοση: Βασίλειος Σκιαδᾶς Θεολόγος 
 
Περί τοῦ Θεοῦ Πατρός1 
Ὑπάρχει ἕνας Θεός πρίν ἀπ᾿ ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα καί μέ ὅλα 
φανερούμενος καί πιό μεγάλος ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο, προσκυνούμενος καί 
πιστευόμενος ἀπό μᾶς «μονάς ἐν Τριάδι καί Τριάς ἐν μονάδι, ἀσυγχύτως 
ἑνουμένη καί ἀμερίστως διαιρουμένη». Αὐτό σημαίνει πώς εἶναι Μονάδα 
στήν Ἅγία Τριάδα καί Τριάδα στήν Ἁγία Μονάδα, πού ἑνώνεται χωρίς 
σύγχυση καί ἀλλοίωση καί διαιρεῖται χωρίς νά τεμαχίζεται. Εἶναι συγχρόνως 
Μονάδα καί Τριάδα, Παντοδύναμη. Εἶναι Πατέρας χωρίς ἀρχή, ἐκτός χρόνου 
καί τόπου, ἀναίτιος παντός κακοῦ. Εἶναι ὁ μόνος αἴτιος καί ἡ ρίζα καί πηγή 
τῆς ἐν Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι, φανερούμενης Θεότητας. Ὁ ἕνας Θεός εἶναι ἡ 
δημιουργική αἰτία ὅλων τῶν δημιουργημάτων καί συγχρόνως ὁ Πατέρας τοῦ 
Υἱοῦ καί ὁ προβολέας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Θεός Πατέρας εἶναι 
μεγαλύτερος τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μόνο ὡς αἰτία τῶν πάντων, 
καθ᾿ ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἴδιος καί ὁμότιμος μέ τά λοιπά πρόσωπα. Τοῦ Θεοῦ 
Πατρός ἕνας εἶναι ὁ Υἱός, ὁ ἄνευ χρονικῆς ἀρχῆς Θεός. 
 

Περί τοῦ Υἱοῦ 
Ὁ Υἱός δέν εἶναι παντελῶς ἄναρχος, ἀφοῦ ἔχει ὡς ἀρχή καί ρίζα καί πηγή 
τόν Πατέρα ἐκ τοῦ ὁποίου γεννᾶται προαιώνια, χωρίς σῶμα. Μέ τήν 
προαιώνια γέννηση τοῦ Υἱοῦ δέν διαιρέθηκε ἡ Θεότητα, μιᾶς καί ἦταν 
πάντοτε Θεός ἐκ Θεοῦ. Δέν ὑπῆρξε ἄλλος Θεός ὁ Πατέρας καί ἄλλος ὁ Υἱός. 
Πάντοτε ὄντας ὁ Πατέρας καί πάντοτε ὄντας ὁ Υἱός. Πάντοτε ἦταν, εἶναι καί 
θά εἶναι ὁ Υἱός ἑνωμένος μέ τόν Πατέρα χωρίς σύγχυση καί χωρίς νά εἶναι ὁ 
Υἱός ἡ αἰτία καί ἡ ἀρχή τῆς Τριαδικῆς Θεότητας, ἀφοῦ αἰτία καί ἀρχή ὅλων                         
εἶναι ὁ Πατέρας ὁ ὁποῖος ἔκαμε τά πάντα “διά τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι”. 

                                                
1 Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται στον 4ο τόμο σελ. 439-451 τῶν Ἁπάντων του, τῆς σειρᾶς “Πατερικαί Ἐκδόσεις Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς”, Θεσσαλονίκη 1983. 
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Ὁ Υἱός κυοφορήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, σύμφωνα μέ τήν εὐδοκία 
τοῦ Πατρός καί τή συνεργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί γεννήθηκε ὡς 
ἄνθρωπος, ὄντας συγχρόνως Θεός. Ἔγινε ἄνθρωπος στ᾿ ἀληθινά ὅμοιος 
μέ μᾶς σέ ὅλα ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία καί διατήρησε ἀληθινή τή Θεότητα, 
ἀφοῦ ἕνωσε τίς δύο φύσεις (θεία καί ἀνθρώπινη) χωρίς σύγχυση καί 
ἀλλαγή, τίς δύο θελήσεις καί τίς δύο ἐνέργειες. Μένοντας ἕνας Υἱός μέ ἕνα 
πρόσωπο καί μιά ὑπόσταση. Μετά τήν ἐνανθρώπηση ἐνεργοῦσε σέ ὅλα τά 
θεῖα ὡς Θεός καί ὅλα τά ἀνθρώπινα ὡς ἄνθρωπος τέλειος, ὑποκείμενος 
μόνο στά ἀνθρώπινα ἀδιάβλητα πάθη. Ὁ Υἱός ὄντας ὡς Θεός ἀπαθής καί 
ἀθάνατος καί διαμένοντας Θεός, μέ τή θέλησή Του ἔπαθε “ἐν σαρκί” ὡς 
ἄνθρωπος. Σταυρώθηκε, πέθανε, τάφηκε καί ἀναστήθηκε τήν τρίτη ἡμέρα. 
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μετά τήν ἀνάστασή Του φάνηκε στούς μαθητές Του, 
δίνοντάς τους τήν ὑπόσχεση τῆς ἀποστολῆς “τῆς ἐξ᾿ ὕψους δύναμης”, ἤτοι 
τό Πανάγιο Πνεῦμα. Συγχρόνως τούς παράγγειλε νά διδάσκουν ὅλα τά 
ἔθνη καί τούς λαούς καί νά βαπτίζουν στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ 
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά δίνουν στούς πιστούς τήν ἐντολή νά 
ἐφαρμόζουν ὅλα ὅσα τούς εἶχε διδάξει. Ὕστερα ἀφοῦ ἀναλήφθηκε στόν 
οὐρανό, κάθισε στά δεξιά  τοῦ Πατέρα, κάνοντας ἔτσι ὁμότιμη, ὁμόθρονη 
καί ὁμόθεη τή δική μας θεωθείσα ἀνθρώπινη φύση, μέ τήν ὁποία 
πρόκειται νά ἔρθει πάλι μέ κάθε δόξα καί τιμή γιά νά κρίνει ζῶντες καί 
νεκρούς καί νά ἀπαδώσει σέ καθένα σύμφωνα μέ τά ἔργα του. 
 

Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ ἀνέβηκε πρός τόν Πατέρα ἔστειλε στούς 
ἁγίους μαθητές καί Ἀποστόλους Του τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό ὁποῖο 
ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, ὄντας συνάναρχο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. 
Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι κι αὐτό ἐκτός χρόνου, ἀλλά ὄχι ἄνευ ἀρχῆς, ἀφοῦ 
καί Αὐτοῦ ρίζα καί πηγή καί αἰτία εἶναι ὁ Πατέρας.  
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Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέ γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα, καθώς ὁ Υἱός ἀλλ᾿ 
ἐκπορεύεται. Προέρχεται καί ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα πρίν ἀπ᾿ ὅλους 
τούς αἰῶνες, χωρίς σταματημό, χωρίς νά παθαίνει κάτι, καί χωρίς νά 
γεννᾶται. Τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι ἀδιαίρετο ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. 
Προέρχεται ὅμως ὡς ἐκ πρώτης πηγῆς μόνο ἀπό τόν Πατέρα καί ἀναπαύεται 
στόν Υἱό, μένοντας ἀσύγχυτο μέ τά ἄλλα δύο πρόσωπα, ἔχοντας πλήρη τήν 
ἕνωση μέ αὐτά καί ἀχώριστη τή διαίρεση, ὄντας καί Αὐτό πλήρης Θεός. Τό 
Πανάγιο Πνεῦμα μένοντας αὐθυπόστατο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί 
στέλνεται «διά τοῦ Υἱοῦ» γιά νά φανερωθεῖ στόν κόσμο. Τό Ἅγιο Πνεῦμα 
εἶναι αἴτιο ὅλων τῶν σωστικῶν γεγονότων, τά ὁποῖα ὁλοκληρώνονται μέ τή 
δική Του ἐνέργεια. Εἶναι ὁμότιμο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Διαφέρει ὅμως 
ἀπό τόν Πατέρα κατά τήν ἀγεννησία, ἡ ὁποία εἶναι προνόμιο τοῦ Πατέρα. 
Διαφέρει δέ κι ἀπό τόν Υἱό κατά τήν ἐκ τοῦ Πατρός ἀέναη Γέννηση Αὐτοῦ, ἡ 
ὁποία εἶναι προνόμιο τοῦ Υἱοῦ. Ἐστάλθηκε ἀπό τόν Υἱό στούς μαθητές Του 
καί φανερώθηκε σ᾿ αὐτούς. Γιατί πῶς ἦταν δυνατό νά σταλεῖ ἀπό τόν Υἱό, ἄν 
δέν χωριζόταν ἀπ᾿ Αὐτόν; Πῶς θά μποροῦσε νά ἔρθει, ἀφοῦ ὑπάρχει παντοῦ; 
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά στέλνεται ἀπό τόν 
Πατέρα καί τόν Υἱό καί φανερώνεται ἀπ᾿ Αὐτόν. Κοινό ἔργο εἶναι λοιπόν τοῦ 
Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ ἡ ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο 
φανερώνεται ὄχι κατά τήν οὐσία - καθότι οὐδείς ποτέ εἶδε ἤ ἐξήγησε τή φύση 
τοῦ Θεοῦ - ἀλλά κατά χάρη μόνο μπορεῖ νά γνωρίσει κανείς τή δύναμη καί 
τήν ἐνέργεια τῆς μιᾶς Θεότητας, πού εἶναι κοινή στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα. Τό κάθε πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδα ἔχει δική του ὑπόσταση καί 
ὅσα ἁρμόζουν σ᾿ αὐτή. Κοινά εἶναι καί στά τρία πρόσωπα ὄχι μόνο ἡ 
ὁλωσδιόλου ἀκαθόριστη, ἀνέκφραστη, ἀμέθεκτη καί ὑπερούσια οὐσία ἀλλά 
καί οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες. Ἤτοι ἡ χάρη, ἡ δύναμη, ἡ ἐνέργεια, ἡ λαμπρότητα, 
ἡ βασιλεία, ἡ ἀφθαρσία καί ὅλα τά ἄλλα΄, μέ τά ὁποῖα μπορεῖ ὁ Θεός νά 
ἑνώνεται κατά χάρη μέ τούς Ἁγίους Ἀγγέλους καί τούς δικαίους ἀνθρώπους. 
Παρέχει ὁ Θεός αὐτές τίς ποικίλες δυνάμεις καί ἐνέργειες, χωρίς νά χάνει τήν 
ἁπλότητα Αὐτοῦ.  
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Ἔτσι γιά μᾶς Ἕνας εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός φανερούμενος ὡς μία 
Θεότητα, χωρίς ποτέ νά νομιστεῖ ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό σύνθεση ἤ ἄθροισμα 
ὑποστάσεων. 
 
Τί προσκυνοῦμε 
Προσκυνοῦμε τήν Ἁγία Εἰκόνα τοῦ περιγραφέντος καί ἐνανθρωπήσαντος 
γιά μᾶς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ τή βεβαιότητα πώς ἡ προσκύνηση αὐτή 
ἀναφέρεται στό εἰκονιζόμενο πρωτότυπο Πρόσωπο. 
Προσκυνοῦμε ἀκόμη τό τίμιο ξύλο τοῦ Σταυροῦ καί ὅλα τά σύμβολα τῶν 
παθημάτων Του ὡς θεῖα τρόπαια κατά τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ γένους μας. 
Ἀκόμη σεβόμαστε τόν σωτήριο τύπο τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τούς ἱερούς τόπους 
καί ναούς, τά ἱερά σκεύη καί τά θεοπαράδοτα λόγια, γιά τή χάρη τοῦ Θεοῦ 
πού ἐνοικεῖ σ᾿ αὐτά. Ὁμοίως προσκυνοῦμε καί τίς ἱερές εἰκόνες ὅλων τῶν 
Ἁγίων, ἕνεκα τῆς ἀγάπης πού ἔχουμε πρός αὐτούς καί τό Θεό, τόν ὁποῖο 
αὐτοί ἀγάπησαν καί ὑπηρέτησαν στ᾿ ἀληθινά. Κατά τήν προσκύνηση αὐτή 
τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀναφέρουμε τή διάνοιά μας στίς μορφές τῶν Ἁγίων. 
Προσκυνοῦμε ἀκόμη τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων, γιατί πιστεύουμε ὅτι ἡ 
ἁγιαστική τους χάρη δέν ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τά ἱερά λείψανά τους, 
καθώς ἔγινε μέ τό σῶμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, τό ὁποῖο δέ διαιρέθηκε ἀπό 
τή Θεότητα κατά τόν τριήμερο θάνατο Αὐτοῦ. Δέ γνωρίζουμε οὐσιαστικά 
κανένα κακό, οὔτε ἄλλη ἀρχή τοῦ κακοῦ, ἐκτός ἀπό τήν ἐκτροπή τῶν 
λογικῶν πλασμάτων, τά ὁποῖα ἔκαμαν κακή χρήση στό δοσμένο σ᾿ αὐτά 
ἀπό τό Θεό αὐτεξούσιο.  
 
Οἱ παραδόσεις καί ἡ Παράδοση   
Σεβόμαστε ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές παραδόσεις ἔγγραφες καί ἄγραφες. 
Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ὅμως σεβόμαστε τή μυστικότατη καί πανίερη τελετή, 
κοινωνία καί σύναξη, τή θεία λειτουργία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό κέντρο καί 
τῶν ἄλλων ἱερῶν τελετῶν.  
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Κατ᾿ αὐτή τελοῦμε ἀνάμνηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἄδειασε τόν 
῾Εαυτό Του ἀνεξάντλητα, πῆρε σάρκα κι ἔπαθε γιά μᾶς. Τελοῦμε τήν ἱερότατη 
αὐτή τελετή, σύμφωνα μέ τη θεσπέσια παραγγελία Ἐκείνου. Πιστεύουμε ὅτι μέ 
τή δική Του παρουσία ἱερουργεῖται καί θεουργεῖται ἡ μεταβολή τοῦ Ἄρτου καί 
τοῦ Οἴνου, σ᾿ αὐτό τό ζωαρχικό Ἐκείνου Σῶμα καί Αἷμα. Ἡ μετουσία αὐτή 
γίνεται κατά τρόπο ἀνέκφραστο καί χαρίζεται ὡς κοινωνία σέ ὅσους 
προσέρχονται κατάλληλα προετοιμασμένοι. 
Ὅλους ὅσους δέν ὁμολογοῦν καί δέν πιστεύουν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα φώτισε 
τούς προφῆτες νά προείπουν ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θέσπισε μέ τήν παρουσία Του 
ἀνάμεσά μας τούς ἀποβάλλουμε καί καταδικάζουμε τή διδασκαλία τους. 
Ὁμοίως καταδικάζουμε κι αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται ὅσα κήρυξαν οἱ ἅγιοι 
Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες καί οἱ διάδοχοι αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἀκολουθοῦν δικές τους 
δοξασίες καί αἱρέσεις. 
 

Τό κύρος τῶν οἰκουμενικῶν Συνόδων 
Δεχόμαστε καί ἀσπαζόμαστε τίς ἅγιες καί οἰκουμενικές συνόδους. Πρῶτα 
δεχόμαστε τή σύνοδο τῆς Νικαίας, τήν πρώτη οἰκουμενική, μέ τούς 318 
θεοφόρους Πατέρες κατά τοῦ θεομάχου Ἀρείου, πού ὑποβίβασε μέ ἀσέβεια σέ 
κτίσμα τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, χωρίζοντας ἔτσι σέ κτιστή καί ἄκτιστη τήν «ἐν Πατρί 
καί Υἱῷ καί Ἀγίῳ Πνεύματι» προσκυνούμενη Θεότητα. Δεχόμαστε ὅμοια καί 
τή δεύτερη οἰκουμενική σύνοδο τῆς Κωνσταντικουπόλεως μέ τούς 150 Ἁγίους 
Πατέρες κατά τοῦ Μακεδονίου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ οποῖος ὑποβίβαζε σέ 
κτίσμα τό Ἅγιο Πνεῦμα, χωρίζοντας ξανά, σχετικά μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ 
κτιστή καί ἄκτιστη τή μία Θεότητα. Τό ἴδιο δεχόμαστε τήν τρίτη οἰκουμενική 
σύνοδο, πού ἔγινε στήν Ἔφεσο ἀπό τούς 200 Πατέρες κατά τοῦ Νεστορίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀθετοῦσε τήν ὑποστατική ἕνωση 
τῆς Θείας καί τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί ἀρνιόταν νά 
δεχθεῖ ὡς Θεοτόκο τήν Παρθένο, πού γέννησε τό Θεάνθρωπο Χριστό. 
Δεχόμαστε ὁμοίως τήν τέταρτη οἰκουμενική σύνοδο, πού ἔγινε στή Χαλκηδόνα 
ἀπό τούς 630 Πατέρες κατά τοῦ Εὐτυχοῦς καί Διοσκούρου, οἱ ὁποῖοι κακῶς 
δογμάτιζαν μία φύση (τή Θεία) γιά τό Σωτήρα Χριστό. 
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Τό ἴδιο δεχόμαστε καί τήν μετά ἀπ᾿ αὐτή σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
τήν πέμπτη κατά σειρά, μέ τούς 165 Πατέρες κατά τῶν Θεοδώρου καί 
Διοδώρου, οἱ ὁποῖοι μέ τά συγγράματά τους ἐπανελάμβαναν τίς πλάνες τοῦ 
Νεστορίου, μαζί μέ τίς πλάνες τῶν παλαιοτέρων: Ὠριγένη, Δίδυμο καί 
Εὐάγριο, πού ἐπιχειροῦσαν νά εἰσάγουν στήν Ἐκκλησία μυθώδεις διδασκαλίες. 
Συνέχεια σεβόμαστε καί τήν μετά ἀπ᾿ αὐτή στήν ἴδια πόλη συνελθούσα ἕκτη 
οἰκουμενική σύνοδο μέ τούς 170 Πατέρες κατά τῶν Σεργίου, Πύρρου καί 
Παύλου Κωνστανινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι ἀρνιοῦνταν τίς φυσικές συνέπειες τῶν 
δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τίς δύο ἐνέργειες Θείας καί ἀνθρώπινης καί τά 
δύο θελήματα, θεῖο καί ἀνθρώπινο. Τέλος δεχόμαστε καί τήν ἕβδομη σύνοδο 
τῆς Νικαίας μέ τούς 367 Πατέρες, πού κατεδίκασαν τούς εἰκονομάχους. 
 
Τοπικές σύνοδοι 
Ἀσπαζόμαστε ἀκόμη καί ὅλες τίς ἅγιες τοπικές συνόδους, τῶν ὁποίων οἱ 
ἀποφάσεις ἐπικυρώθηκαν ἀπό οἰκουμενικές. Οἱ σύνοδοι αὐτές ἔγιναν μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ σέ διαφόρους καιρούς καί τόπους καί διατράνωσαν τά δόγματα 
τῆς εὐσεβείας καί τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας. Κατ᾿ ἐξαίρεση ἀνάμεσα σ᾿ 
αὐτές συμπεριλαμβάνονται καί οἱ τρεῖς τοπικές σύνοδοι πού συγκροτήθηκαν 
στή μεγαλόπολη Κωνσταντινούπολη τό 14ο αἰώνα στόν περιβόητο Ναό τῆς 
Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας κατά τοῦ Καλαβροῦ Βαρλαάμ καί τοῦ ὁμοφρόνου του 
Ἀκινδύνου, πού ἀρνιοῦνταν τήν κοινή χάρη τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί τό ἄκτιστο φῶς τοῦ μέλλοντα αἰώνα μέσα στό ὁποῖο οἱ 
δίκαιοι θά λάμπουν σάν τόν ἥλιο, καθώς προϋπέδειξε ὁ Χριστός στό ὄρος 
Θαβώρ ὡς ἐνέργεια τῆς τρισυπόστατης Θεότητος. Καταδικάζουμε αὐτούς 
γιατί χαρακτηρίζουν τό φῶς αὐτό τῆς Θείας φύσεως ὡς κτιστό, χωρίζοντας 
ἔτσι κατά ἀσεβή τρόπο σέ κτιστή καί ἄκτιστη τήν ἐνέργεια τῆς μίας Θεότητας. 
Ἀποτέλεσμα τούτου ἦταν νά ὁνομάζουν διθεΐτες καί πολυθεΐτες ὅσους 
δέχονταν εὐσεβῶς τό ἄκτιστο καί θειότατο ἐκεῖνο φῶς, καθώς τους ὀνομάζουν 
οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ Σαβελλιανοί καί οἱ ἀρειανοί. 
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Ἀλλά ἐμεῖς ὅλους αὐτούς ὡς πραγματικούς ἀθέους καί 
πολυθέους τούς ἀποβάλλουμε καί τούς ἀποκόπτουμε 
ἀπό τό πλήρωμα τῆς “Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ” διά τοῦ Συνοδικοῦ 
καί Ἁγιορείτικου τόμου. Ἐμεῖς πιστεύουμε στή μία 
τρισυπόστατη καί παντοδύναμη θεότητα, ἡ ὁποία μέ τίς 
τρεῖς ὑποστάσεις της ἤ τά τρία πρόσωπα δέν ἐκπίπτει 
ἀπό τήν ἑνιαία καί ἀδιαίρετη ἁπλότητα τῆς μίας καί 
ἀδιαίρετης θείας οὐσίας. 
Τέλος προσδοκοῦμε Ἀνάσταση νεκρῶν καί ζωή τοῦ 
μέλλοντα καί ἀτελεύτητου αἰώνα. ᾿Αμήν. 
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