
ºεò»þτατε Μητqοπολßτα ΝαυπÜκτου καß Αγßου Βλασßου, Ýν Αγßφ Πνεýματι
ÜγαττητÝ ÜδελφÝ καß συλλειτουqγÝ τÞò Þμþν Μετqιüτητοò κýqιε ºεòιüθεε, χÜQιò
εßη τÞ ýμετÝqφ ºεqüτητι καß εßqÞνη παρÜ Θεοý"

¼λοθýμωò εýχαqιστοýμεν διÜ ην ÝπιστολÞν ýμþν, διÜ τÞò δπο'ιαò ÝκφqÜ-

ζετε την βαθεßαν λýπην ýμþν Ýπß τÞ πqοσφÜτωò ληφθεßση ýπü τþν Ýνταýθα
κòιατικþν Üqχþν ÜποφÜσει μετατQοπÞò τοý μουσεßου τÞò Αγßαò Σοφßαò εLò μου-
σουλμανικüν τÝμενοò.

¹ χòιιστιανικÞ ναοδομßα εßναι ÜνυπÝqβλητοò θεολογικÞ γλþσσα, Þ üποßα
Ü τßιò ÜqχιτεκτονικÞò Ýμπνεýσεωò ÝκφqÜζει üqθοτüμωò τÞν πßστιν τιιò

¸κκΛησßαò εßò τüν Τφιαδικüν Θεüν, εßò Þν πανσωστιßα!ν ÝνσÜQκατσιν τοý Θεοý

Λüγου καß εLò τÞν ÝσχατολογικÞν πλÞqωσιν καß τÞν πληqüτητα τÞò Θεßαò
Οßκονομßαò Ýν τÞ Βασιλεß4 τοý Θεοý.

Αýτην τÞν ÜλÞθειαν Ýκπòιοσωπεß καß διακηΕιýττει μÝ μοναδικüν τòιüπον ü

ºεqüò Ναüò τÞò τοý Θεοý Σοφßαò. Οýδεμßα παqÝμβασιò εLò τü οßκοδüμημα

δýναται νÜ Ýπκαλýι|η, νÜ Üλλοþση Þ ,Ü Ýξαφανßση τü εýÜγγελον μÞνυμα καß

Þν Üποστου\Þν τοý Ναοý, πεòιß τοý üποßου Ýχει σοφþò λεχθÞ, üτι Üποτελεß «τÞν

ÜqχιτεκτονικÞν διατýπωσιν τοý δüγματοò τÞò ΧαΛκηδüνοò», Þγουν τÞe πßστεω§

εßò τü «Üεß μυστÞqιον» τÞò Θεανθqωπινüτητοò, εßò τÞν Ýνωσιν καß Üλληλο-
πεgιχþqησιν, Ýν τQ Ýνß πqοσþπφ τοý Θεοý Λüγου, τÞò θεßαò καß ÜνθqωπßνηS

φýσεωò, «Üσυγχýτ ωò, Üτq Ýπτωò, Üδ ιαιòιÝτωò, Üχωq ßστωò ».
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Ýννοßφ ταýτη, μüνον Þ χqÞοι-ò τοý ýπεqüχου τοýτου ßεqοý οßκοδο-

μÞματοò þò χqιστιανικοý ναοý ÜνταποκΕιßνεται εßò τÞν οýσßαν του καß τÞν

λυτqωτικÞν μαQτυqßαν του" Εßò αýτüν τüν πανßεqον χþqον, τÜ πÜντα ýμνοýν τüν

Χòιιστüν, τüν Ýνσαòικον Λüγον, τüν Ýν ÜqχÞ καß τüν Ýqχüμενον. ¹ ÜλÞθεια αýτη,

Þ üποßα Üποτελεß τüν πυqηνα τÞò χqιστιανικÞò πßστεωò εßò τüν Ýν ΤqιÜδι Θεüν,

Üποqqßπτ εται, Üπü τü ºσλÜμ. Οß μουσουλμÜνοι πιστοß πqοσηýχοντο μετÜ τÞν

μετατò)οπÞυ "Þò 
¶γß^ò Σοφßαò εßò τÝμενοò, Ýπß 481 Ýτη, Ýντüò Ýνüò χqιστιανικοý

ναοý, Ýν ÜτμοσφαßQ+ χòιιστιανικÞ, γενικþò καß üχι μüνον λüγφ τþν ÜγιογQα-

φþν, αß üποßαι Ýπεκαλýφθησαν. ¹ μüνη χQÞσιò, Þ üποßα σÝβεται καß Üναδετ
κνýει τÞν ÜλÞθειαν καß τÞν ßεqÜν ÜποστολÞν τÞò Αγß«ò Σοφßαò, εßναι Þ λειτουq-

γßα τηò þò χΕιιστιανικοý ναοý.
¼ ναüò ºζ τοý Θεοý Σοφßαò þò ÜqχιτεκτονικÞ ÜποτýπωσLò τÞò Ýν Χριστφ

Üπολυτqþσεωò τοý Üνθqωπßνου γÝνουò καß συμπÜοηò τÞò κτßσεωò ÜνÞκει εßò

üλüκληqον τÞν Üνθqωπüτητα. ¹ Üναγνþqισßò του þò μνημεßου παγκοσμßου
πολιτισμικÞò κληqονομßαò ÝκφqÜζει ÝμμÝσωò καß αýτÞν Þν ÜλÞθειαν καß δÝν

συνδÝεται μüνον μÝ τü ÜπαqÜμιλλον μεγαλεßον τοý ÜòιχιτεκτονÞματοò, μÝ τÞν

ÜγιογqÜφησιν καß τüν διÜκοσμüν του.



ΜÝ αýτÜò τÜò σκÝΨειò, εýχαòιιστοýμεν ýμßν Üπαξ Ýτι διÜ τÞν πηγαßαν kc.L

εßλικqινÞ Ýκφqασιν τÞò ýμετÝqαò ÜγÜπηò καß τÞò ýποστηqßξεωò πQüò τü Οßκου-

μενικüν Πατòιιαqχεßον, εßò τÞν ζωÞν καß τÞν καλÞν μαqτυqßαν τοý üποßου, πÜντο-

τε Ýγ Üταλαντεýτφ πιστüτητι πò»üò τÜò αποστολικÜò παòιαδüσειò καß Ýν ÜκαμÜτφ

μεqßμνη διÜ τüν ÝκÜστοτε σýγχqονον Üνθqωπον, εßναι παòιüν τü πνεýμα τÞò

Αγßαò Σοφßαò.
¸πß δÝ τοýτοιò, Ýπικαλοýμεθα Ýφ' ýμÜò τÞν χÜqιν καßτü Üπεφον Ýλεοò τοý

Θεοý.
Αýγοýστου κζ
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