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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

Ἰ ω άν νου Φουν τού λη 1 

Ο ῾ Κύ ρι ος ἡ μῶν Ἰ η σοῦς Χρι στὸς ἐν τῷ δι α λό γῳ αὐ τοῦ πρὸς τὴν Σα μα
ρεί τι δα ἔ θε σε τάς βά σεις καὶ δι ε τύ πω σεν ἐ πι γραμ μα τι κῶς τὸ νό η μα 

καὶ τὸ πνεῦ μα τῆς λα τρεί ας τῆς νέ ας θρη σκεί ας του. Ἡ και νὴ λα τρεία ὤ
φει λε νὰ εἶ ναι «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη θείᾳ» (Ἰω. δ΄ 24) λα τρεία. Ἡ λα τρεία 
τῶν εἰ δώ λων δεν ἦ το οὔ τε «ἐν πνεύ μα τι» οὔ τε «ἐν ἀ λη θείᾳ». Ἡ Ἰ ου δα
ϊ κὴ ἦ το «λα τρεία οὐ πνεύ μα τος ἀλ λὰ γράμ μα τος» (Β΄ Κορ. γ΄ 6), οὐ χὶ τῆς 
ἀ λη θεί ας ἀλ λὰ τῆς «σκι ᾶς» (Ἑβρ. η΄ 5). Τὸ νέ ον πνεῦ μα ἀ πῄ τει νέ αν λα
τρεί αν. Ὁ ἀ πο κα λυ φθεὶς ἀ λη θὴς πνευ μα τι κὸς Θε ὸς ἀ πῄ τει ἀ λη θῆ καὶ 
πνευ μα τι κὴν λα τρεί αν. «Καὶ γὰρ ὁ Πα τὴρ τοι ού τους ζη τεῖ τοὺς προ σκυ
νοῦν τας αὐ τὸν» (Ἰω. δ΄ 23). 

Τῆς πνευ μα τι κῆς αὐ τῆς λα τρεί ας τὸν ὑ πο γραμ μὸν καὶ τὸ πε ρι ε χό
με νον ἔ δω κεν αὐ τὸς ὁ Κύ ρι ος, λα τρεύ ων τὸν Πα τέ ρα καὶ ἀ να φέ ρων «ἐν 
ταῖς ἡ μέ ραις τῆς σαρ κὸς αὐ τοῦ δε ή σεις τε καὶ ἱ κε τη ρί ας ... με τὰ κραυ
γῆς ἰ σχυ ρᾶς καὶ δα κρύ ων» (Ἑβρ. ε΄ 7), «δι α νυ κτε ρεύ ων ἐν τῇ προ σευ
χῇ τοῦ Θε οῦ» (Λουκ. ϝ΄ 12), με τέ χων εἰς τὴν λα τρεί αν τοῦ σκι ώ δους να οῦ 
καὶ ὡς «ἐ λε ή μων καὶ πι στὸς ἀρ χι ε ρεὺς» (Ἑβρ. β΄ 17) «ἀ νε νέγ κας ἑ αυ τὸν» 
(Ἑβρ. ζ΄ 27) «ὑ πὲρ τῆς τοῦ κό σμου ζω ῆς» (Ἰω. ϝ΄ 51) καὶ «σω τη ρί ας αἰ ω
νί ου» (Ἑβρ. ε΄ 9). Εἰς τὴν Κυ ρι α κὴν (Ματθ. ϝ΄ 913, Λουκ. ια΄ 24) καὶ εἰς τὴν 
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ἐν τῇ πρα γμα τι κό τη τι τὸ ρεῦ μα συ νε χί ζε ται ἀ δι α κό πως. Καὶ τὰ θε ω ρη
τι κὰ αὐ τὰ ὅ ρια ση μει οῦν ται ὑ πὸ τῆς πα ρα δό σε ως τοῦ πρώ του ἐ πι σή μου 
καὶ θε ο πνεύ στου λει τουρ γι κοῦ τυ πι κοῦ, τὸ ὁ ποῖ ον κλη ρο δο τεῖ εἰς τὴν 
Ἐκ κλη σί αν με τὰ τῆς Και νῆς Δι α θή κης ἡ ἀ πο στο λι κὴ ἐ πο χὴ διὰ τοῦ με
γά λου χα ρι σμα τού χου, τοῦ ἀ πο στό λου Ἰ ω άν νου τοῦ Θε ο λό γου. Δὲν εἶ ναι 
τυ χαῖ ον ὅ τι οὗ τος εἶ ναι ὁ μα θη τὴς τῆς ἀ γά πης, ὁ ἀ να πε σὼν εἰς τὸ στῆ
θος τοῦ Δι δα σκά λου καὶ ἀ κού σας τοὺς παλ μοὺς τῆς καρ δί ας του κα
τὰ τὴν ὥ ραν τῆς πα ρα δό σε ως τῶν φρι κτῶν Μυ στη ρί ων, ὁ πα ρευ ρε θεὶς 
καὶ ἰ δὼν τὴν ἀ πα στρά πτου σαν δό ξαν τῆς θε ό τη τος αὐ τοῦ ἐν τῷ Θα βώρ, 
ὁ πα ρα στα θεὶς ἐν φό βῳ καὶ ὀ δύ νη εἰς τὴν ὑ περ τά την αὐ τοῦ θυ σί αν, ὁ 
ἰ δὼν τοὺς κρου νοὺς τῆς λογ χο νύ κτου πλευ ρᾶς του. Πρό κει ται πε ρὶ τῆς 
οὐ ρα νί ου λα τρεί ας τῆς πε ρι γρα φο μέ νης ἐν τῇ Ἀ πο κα λύ ψει (Ἀ ποκ. δ΄ 214, 
ζ΄ 912, ια΄ 1519, ιε΄ 18, ιθ΄ 110). Τοι αύ τη ἦ το ἐν σπέρ μα τι ἡ λα τρεία τῆς ἀ πο
στο λι κῆς ἐ πο χῆς καὶ προ φη τι κῶς ἐ νεῖ δεν ὁ Προ φή της τὴν μέ χρι συν
τε λεί ας τῶν αἰ ώ νων ἐν οὐ ρα νῷ καὶ ἐ πὶ γῆς ἀ να φε ρο μέ νην «ἐν πνεύ μα
τι καὶ ἀ λη θείᾳ» λα τρεί αν. Ἡ ἰ δία χεὶρ ἔ γρα ψε τὸ «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη
θείᾳ», ἡ ἰ δία θε ο κί νη τος χεὶρ λε πτο με ρῶς καὶ θε ο πνεύ στως πε ρι έ γρα ψε 
καὶ ἐ ξει κό νι σε ταύ την. Τὸ λει τουρ γι κὸν τοῦ το τυ πι κὸν ἦ το τὸ μό νον ἀ
κα τά λυ τον καὶ ἀ πα ρα σά λευ τον, θε ό θεν κε κυ ρω μέ νον καὶ ἄ νω θεν πα
ρα δε δο μέ νον τυ πι κόν, ὡς τὸ ὑ πὸ τοῦ Μω ϋ σέ ως δο θὲν λει τουρ γι κὸν τυ
πι κὸν τῆς σκη νῆς τοῦ Μαρ τυ ρί ου.

Α ἱ ἐν τῇ Ἐκ κλη σίᾳ ἐν θου σι α στι καὶ τά σεις συ νε χί ζον ται ὑ πὸ ἄλ λας 
μορ φάς. Οἱ μάρ τυ ρες, οἱ «στρα τι ῶ ται τοῦ Βα σι λέ ως τοῦ με γά λου» 

(«Πα ρα κλη τι κή», ἦ χος α ,́ Τρί τη, ἀ πο στι χα αἴ νων, τρο πά ρι ον γ΄), τὰ «ἱ ε ρεῖα τὰ ἔμ
ψυ χα καὶ τὰ λο γι κὰ ὁ λο καυ τώ μα τα, τὰ θύ μα τα τὰ τέ λεια» τοῦ Κυ ρί ου, 
τὸν «Θε ὸν γι νώ σκον τα καὶ Θεῷ γι νω σκό με να» («Πα ρα κλη τι κή», ἦ χος δ ,́ Πα
ρα σκευὴ ἑ σπέ ρας, ἀ πό στι χα, τροπ. γ΄) διὰ τοῦ ἐν θου σι α σμοῦ, τοῦ ἡ ρω ι σμοῦ, 
τῆς μι μή σε ως τοὺ πά θους τοῦ Κυ ρί ου δι α πο τί ζουν τὴν νέ αν λα τρεί αν. 
Τὰ αἵ μα τα αὐ τῶν «ὡς πορ φύ ραν καὶ βύσ σον» (ἀ πο λυ τί κι ον Κυ ρι α κῆς τῶν Ἁ
γί ων Πάν των), ὡς θε ο ΰ φαν τον λει τουρ γι κὸν ἄμ φι ον πε ρι ε βλή θη ἡ Ἐκ κλη

Ἀρ χι ε ρα τι κὴν προ σευ χήν (Ἰω. ιζ΄ 126), εἰς τὴν προ σευ χὴν τῆς δο ξο λο γί
ας ἐ πὶ τῇ νί κῃ κα τὰ τοῦ Σα τα νᾶ διὰ τῶν μα θη τῶν (Λουκ. ί  21, Ματθ. ια΄ 25
26) καὶ πρὸ τοῦ τά φου τοῦ Λα ζά ρου (Ἰω. ια΄ 4142), εἰς τὴν ὀ λι γό λο γον δέ
η σίν του «τῇ νυ κτί, ᾗ πα ρε δί δο το» (Ματθ. κϝ΄ 39, 42, Μάρκ. ιδ΄ 36, Λουκ. κβ΄ 
42) εὗ ρεν ἡ Ἐκ κλη σία τὸ ὑ πό δει γμα τῆς ἀ λη θοῦς ἐν πνεύ μα τι προ σευ
χῆς. Ἡ δό ξα τοῦ Θε οῦ, ἡ ἐ πὶ τῆς γῆς ἔ λευ σις τῆς βα σι λεί ας του, ἡ μετ’ 
ἀ πο λύ του ἐμ πι στο σύ νης ἐγ κα τά λει ψις εἰς τὸ θέ λη μα αὐ τοῦ, ὁ πό θος τῆς 
ἐν Θεῷ ζω ῆς, τῆς ἐν πνεύ μα τι χα ρᾶς καὶ τῆς ἐν Χρι στῷ ἑ νό τη τος καὶ 
κοι νω νί ας, ὁ ἁ γι α σμὸς «ἐν τῇ ἀ λη θείᾳ» καὶ ἡ δι’ αὐ τῶν πλη ρο φο ρία τοῦ 
κό σμου πρὸς σω τη ρί αν ἦ σαν τὰ κύ ρια θέ μα τα τῶν προ σευ χῶν τού των. 

Ε ᾿ν τῇ ἀ πο στο λι κῇ ἐ πο χῇ ἡ λα τρεία συ νε χί ζε ται 
διὰ τῶν Ἀ πο στό λων. Ἡ ζωὴ τῆς πρώ της κοι

νό τη τος ἔ χει ἔν το νον λει τουρ γι κὸν χα ρα κτῆ ρα. Νέ
ον στοι χεῖ ον προ στί θε ται εἰς αὐ τήν. Ἡ θεία λα τρεία 
δὲν εἶ ναι μό νον θε ο κεν τρι κὴ καὶ τρι α δι κή, ἀλ λὰ 
καὶ κατ’ ἐ ξο χὴν χρι στο κεν τρι κή. Ὁ Ἰ η σοῦς εἶ ναι ὁ 
«Κύ ρι ος», ἐ νώ πι ον τοῦ ὁ ποί ου «πᾶν γό νυ θὰ κάμ ψῃ» κ α ὶ 
«πᾶ σα γλῶσ σα» θὰ ἀ να φέ ρῃ ἐ ξο μο λό γη σιν (Φι λιπ. β΄ 1011), ὁ αἰ νού
με νος καὶ ὑ πε ρυ ψού με νος Θε ός, ὁ νι κη τὴς «τοῦ θα νά του καὶ τοῦ 
ᾍ δου» (Ἀ ποκ. α΄ 18), ὁ ἐ λευ θε ρω τής, ὁ πα ρὼν καὶ ὁ ἐρ χό με νος, τοῦ ὁ ποί
ου ἡ ἀ τε λεύ τη τος βα σι λεία ἦλ θε καὶ ἔρ χε ται. Ἡ νέα ἐν Χρι στῷ σε σω σμέ
νη κοι νω νία ἐν χα ρᾷ καὶ ἀ γαλ λι ά σει πολ λῇ ἀ τε νί ζει πρὸς αὐ τόν. Διὰ τοῦ 
βα πτί σμα τος συν θά πτε ται καὶ συ να νί στα ται μετ’ αὐ τοῦ (Ρωμ. ϝ΄ 4, Κολ. β΄ 
12), γί νε ται «σύμ φυ τος» (Ρωμ. ϝ΄ 5) μετ’ αὐ τοῦ. Διὰ τῆς με τα λή ψε ως τοῦ 
ἄρ του τῆς Εὐ χα ρι στί ας ἑ νοῦ ται μετ’ αὐ τοῦ καὶ ζῇ ἐν ἀ δι α σπά στῳ πρὸς 
αὐ τὸν ἑ νό τη τι. Τὸ μυ στή ρι ον τοῦ Χρι στοῦ τὴν ἀ νε καί νι σεν. Αἱ ἐν θου σι
α στι καὶ τά σεις τῆς πρώ της Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι κατ’ ἐ ξο χὴν λει τουρ γι κὸν 
φαι νό με νον. Ὑ πὸ τὴν πί ε σιν αὐ τῶν συ νε χί ζει τὴν δι α μόρ φω σιν αὐ τῆς 
ἡ χρι στι α νι κὴ θεία λα τρεία.

Ἡ ἐ πο χὴ αὕ τη ἔ χει τὰ ὅ ριά της. Ὅ ρια κα θα ρῶς θε ω ρη τι κά, δι ό τι 
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τα νό η σιν αὐ τοῦ τού του τοῦ πνεύ μα τος τῆς θεί ας λα τρεί ας. Μὲ ἄλ λους 
λό γους, διὰ τὴν σύλ λη ψιν τοῦ νο ή μα τος, τὸ ὁ ποῖ ον ἔ δω κεν ἡ Ἐκ κλη
σία εἰς τὴν Κυ ρι α κὴν ἀ παί τη σιν τῆς «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη θείᾳ» λα τρεί ας 
τοῦ Θε οῦ καὶ τοῦ τρό που κα τὰ τὸν ὁ ποῖ ον ἐν συ νει δή τως ἢ καὶ ἀ συ νει
δή τως ἐ φήρ μο σε ταύ την ἐν τῇ λει τουρ γι κῇ αὐ τῆς πρά ξει.

Α .́ Ἡ χρι στι α νι κὴ  
θεία λα τρεία  
εἶ ναι λα τρεία  
ὑ περ κό σμι ος 

Τ ὴν οὐ ρά νι ον λει τουρ γί αν, τὴν «ἐ νώ πι ον τοῦ κα θή με νου ἐ πί του 
θρό νου» (Ἀ ποκ. δ΄ 10), «τοῦ Ἀρ νί ου τοῦ ἑ στη κό τος ὡς ἐ σφα γμέ

νου» (Ἀ ποκ. ε΄ 6) καὶ τοῦ πο τα μοῦ τοῦ Πνεύ μα τος «τοῦ ἐκ πο ρευ ο μέ νου 
ἐκ τοῦ θρό νου τοῦ Θε οῦ καὶ τοῦ Ἀρ νί ου» (Ἀ ποκ. κβ΄ 1), τὴν ὁ ποί αν πε ρι
γρά φει ὁ Ἰ ω άν νης ἐν τῇ Ἀ πο κα λύ ψει, τὴν ὑ πὸ χι λι ά δων καὶ μυ ρι ά δων 
ἀγ γέ λων (Ἀ ποκ. ε΄ 11) καὶ τῶν εἰ κο σι τεσ σά ρων ἐκ προ σώ πων τῆς σε σω σμέ
νης ἀν θρω πό τη τος (Ἀ ποκ. δ΄ 4) ἀ δι α λεί πτως ἀ να φε ρο μέ νην, συ νε χί ζει 
καὶ ἐ πὶ τῆς γῆς ἡ Ἐκ κλη σία. Πρὸς τὴν φω νὴν ἐ κεί νην προ σπα θεῖ νὰ ἀ
να μεί ξῃ καὶ τὴν φω νὴν τῶν τέ κνων της. Τὸ «ἓν πλα νη θὲν πρό βα τον», 
ἡ ἀν θρω πό της, συ νά πτε ται πρὸς τὴν χο ρεί αν τῶν «ἐ νε νή κον τα ἐν νέα» 
(Ματθ. ιη΄ 12), τῶν ἀγ γε λι κῶν τα γμά των, καὶ ἀ πὸ τὰ στό μα τα ὅ λων κοι νὸς 
ὕ μνος ἀ να πέμ πε ται. «Πᾶ σα πνοὴ» αἰ νεῖ τὸν Κύ ρι ον (Ψαλμ. ρν΄ 6). Γῆ καὶ 
οὐ ρα νός, ἄγ γε λοι καὶ ἄν θρω ποι, ζῶν τες καὶ τε θνε ῶ τες συ νά πτον ται εἰς 
ἕν. Ὁ κό σμος με τα μορ φοῦ ται εἰς «και νὴν κτί σιν» (Β΄ Κορ. ε΄ 17. Γαλ. ϝ΄ 15). 

Ἂς πα ρα τη ρή σω μεν τὸ δι σκά ρι ον ἐν τῇ Προ θέ σει. Ὁ Χρι στὸς ἐν 
μέ σῳ τοῦ κό σμου. Θε ὸς ἐν μέ σῳ θε ῶν. Ἂς ἴ δω μεν τὴν εἰ κό να τῶν Ἁ γί
ων Πάν των. Εἶ ναι ἡ εἰ κὼν τῆς και νῆς οὐ ρα νί ου οἰ κο γε νεί ας. Θε ὸς καὶ θε
ο ει δεῖς. Τὸ θυ σι α στή ρι ον (ἑ τοι μα σία τοῦ θρό νου), ὁ τρι α δι κὸς Θε ὸς καὶ αἱ 
μύ ρι αι μυ ρι ά δες τῶν λο γι κῶν κτι σμά των ἐν λει τουρ γι κῇ στά σει, ἐν κοι

σία. Ἡ πρε σβεία τῶν μαρ τύ ρων, ἡ τι μὴ αὐ τῶν, οἱ τά φοι, τὰ λεί ψα να, αἱ 
ἐ τή σι αι μνῆ μαι των δί δουν νέα θέ μα τα ἐμ πλου τί ζον τα τὴν νέ αν λα τρεί
αν. Ἀλλ’ ἰ δί ως οἱ μο να χοί, οἱ «μάρ τυ ρες τῆς συ νει δή σε ως», συ νε χί ζουν 
τὰς ἐν θου σι α στι κὰς τά σεις τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη σί ας, συγ κεν τρώ νουν τὰ 
ἐν θου σι α στι κώ τε ρα καὶ ζω τι κώ τε ρα στοι χεῖα τῆς χρι στι α νι κῆς κοι νω νί
ας καὶ ποι κι λο τρό πως ἐ πι δροῦν ἐπ’ αὐ τῆς καὶ ἰ δίᾳ ἐ πὶ τῆς θεί ας λα τρεί
ας. Ἡ ζωὴ αὐ τῶν εἶ ναι ζωὴ λα τρεί ας. Κύ ρι ον ἔρ γον αὐ τῶν εἶ ναι ἡ ἀ νύ
μνη σις καὶ δο ξο λο γία τοῦ Θε οῦ. Εἶ ναι οἱ «ἐν σώ μα τι ἄγ γε λοι» (ἀ πο λυ τί κι
ον ὁ σι α κόν, «Τῆς ἐ ρή μου πο λί της...»), τὰ «λει τουρ γι κὰ πνεύ μα τα» (πρβλ. Ἑβρ. 
α΄ 14). Ἐξ αὐ τῶν ἐ ξέρ χον ται κλη ρι κοί, ἐ πί σκο ποι, ποι η ταί, συν τά κται εὐ
χῶν καὶ δι α σκευ α σταὶ λει τουρ γι κῶν τυ πι κῶν. Τὸ θέλ γη τρον τὸ ὁ ποῖ ον 
ἀ σκοῦν ἐ πὶ τοῦ χρι στι α νι κοῦ κό σμου εἶ ναι μέ γι στον. Αἱ ἐ κλε κταὶ ψυ
χαὶ στρέ φον ται πρὸς αὐ τοὺς καὶ ἀ πο βλέ πουν εἰς αὐ τοὺς ὡς πρὸς ἰ δε ώ
δη καὶ ἡ λα τρεία των κα θί στα ται τὸ λει τουρ γι κὸν πρό τυ πον καὶ τὸ ἰ δε ῶ
δες καὶ ἐν αὐ ταῖς ταῖς ἐν τῷ κό σμῳ ἐκ κλη σί αις.

Ο ὕ τως ἡ θεία λα τρεία ἐν τῇ ση με ρι νῇ αὐ τῆς μορ φῇ πα ρου σι ά ζε ται 
γέν νη μα δύο πα ρα γόν των ἢ μᾶλ λον ἑ νός : τῶν ἐν θου σι α στι κῶν 

τά σε ων, αἱ ὁ ποῖ αι ἐ γνώ ρι σαν δύο δι α δο χι κὰς μορ φάς, ἤ τοι τὰ χα ρί σμα
τα τῆς πρώ της Ἐκ κλη σί ας καὶ τὸν μο να χι κὸν βί ον τοῦ με σαί ω νος. Ὑ
πὸ τὴν ἐ πί δρα σιν αὐ τῶν δη μι ουρ γεῖ ται τὸ πνεῦ μα τῆς χρι στι α νι κῆς λα
τρεί ας. Ἢ μᾶλ λον τὸ πνεῦ μα τῆς «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη θείᾳ» εὐ αγ γε
λι κῆς λα τρεί ας λαμ βά νει σάρ κα καὶ ὀ στᾶ, ὑ λο ποι εῖ ται καὶ ὑ πο τάσ σε ται 
εἰς ὡ ρι σμέ νον σχῆ μα. Τὰ πάν τα ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ καὶ αἱ πλέ ον ἀ πο με
μα κρυ σμέ ναι καὶ ἀ σή μαν τοι λει τουρ γι καὶ μορ φαὶ ὀρ θῶς ἑρ μη νευ ό με
ναι πη γά ζουν ἐ κεῖ θεν, ὑ πη ρε τοῦν καὶ ὑ πο τάσ σον ται εἰς τὸ πνεῦ μα αὐ τό.

Οὕ τω κα θί στα ται φα νε ρὸν δι α τὶ τὸ πνεῦ μα τῆς χρι στι α νι κῆς λα
τρεί ας ἐ νε σαρ κώ θη εἰς τέσ σα ρας κυ ρί ως χα ρα κτῆ ρας : τὸν ὑ περ κό σμι
ον, τὸν ἀ σκη τι κόν, τὸν μυ στι κὸν καὶ τὸν ἱ ε ρα τι κόν. Ἡ ἀ νά λυ σίς των εἶ
ναι ἀ πα ραί τη τος καὶ ἀ ναγ καία οὐ μό νον διὰ τὴν δι α κρί βω σιν τῶν βα
θμῶν τῆς ἐ πι δρά σε ως τῶν ἐν θου σι α στι κῶν τά σε ων τῆς ἀρ χαί ας Ἐκ κλη
σί ας καὶ τοῦ μο να χι σμοῦ ἐ πὶ τῆς θεί ας λα τρεί ας, ἀλ λὰ καὶ διὰ τὴν κα
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πα ρεκ κλη σί ων καὶ τῶν εἰ κό νων αὐ τῶν, τὸ πλῆ θος τῶν τρο πα ρί ων καὶ 
τῶν εὐ χῶν, ἐν ταῖς ὁ ποί αις δι αρ κῶς γί νε ται λό γος πε ρὶ αὐ τῶν, δὲν ἀ πο
τε λοῦν ὑ πο χώ ρη σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας εἰς τὴν λα ϊ κὴν εὐ σέ βει αν οὔ τε ἁ
πλᾶ φι λο λο γι κὰ ἄν θη. Εἰς τοὺς ἀγ γέ λους ἡ Ἐκ κλη σία βι βλι κώ τα τα ἐ
νεῖ δε τὰ «λει τουρ γι κὰ πνεύ μα τα» (Ἑβρ. α΄ 14, Ψαλμ. ρβ΄ 21), τὰ ὁ ποῖα συλ
λει τουρ γοῦν με τὰ τῶν ἀν θρώ πων καί, ὡς ἐν τῇ Ἀ πο κα λύ ψει, ἐν ἑ νι αίᾳ 
Ἐκ κλη σίᾳ εὐ λο γοῦν καὶ δο ξο λο γοῦν τὸν Θε όν. «Μία ποί μνη γέ γο νεν ἀγ
γέ λων καὶ ἀν θρώ πων καὶ μία βα σι λεία» («Πα ρα κλη τι κή», ἦ χος α ,́ Τε τάρ τη, ἀ
πό στι χα αἴ νων, τροπ. β΄). 

2) Ὁ δο ξο λο γι κὸς χα ρα κτὴρ τῆς θεί ας λα τρεί ας. Πάν τα τὰ ἐν αὐ
τῇ ἀ πο βλέ πουν εἰς τὴν δό ξαν τοῦ Θε οῦ. Τὸ λει τουρ γι κὸν ἔ τος, αἱ ἡ με ρο
νύ κτι οι ἀ κο λου θί αι, ἡ θεία Λει τουρ γία, τὰ μυ στή ρια καὶ αἱ δι ά φο ροι τε
λε ταὶ ἀ πο τε λοῦν ἀ φορ μὴν δο ξο λο γί ας καὶ αἴ νου. Τὸ «πλή ρης ὁ οὐ ρα νὸς 
καὶ ἡ γῆ τῆς δό ξῃς σου» (Θ. Λει τουρ γ ία, Ἐ πι νί κι ος ὕ μνος) εἶ ναι οἱ ο νεὶ ἡ κε
φα λὶς καὶ τὸ ἔμ βλη μα τῆς θεί ας λα τρεί ας. Αὕ τη ὑ πη ρε τεῖ τὸ βα σι λι κὸν 
ἀ ξί ω μα τοῦ Κυ ρί ου καὶ πρὸς ἔ ξαρ σιν τού του ἀ πο βλέ πουν πάν τα τὰ ἐν 
αὐ τῇ. Ἡ θεία Λει τουρ γία κα τήν τη σε σει ρὰ δο ξο λο γι κῶν ἀ να φω νή σε ων : 
«Εὐ λο γη μέ νη ἡ βα σι λεία», «Ὅ τι πρέ πει σοὶ πᾶ σα δό ξα, τι μὴ καὶ προ σκύ
νη σις», «Ὅ τι σὸν τὸ κρά τος καὶ σοῦ ἐ στιν ἡ βα σι λεία καὶ ἡ δύ να μις καὶ ἡ 
δό ξα», «Καὶ σοὶ τὴν δό ξαν ἀ να πέμ πο μεν», «Ἅ γι ος, ἅ γι ος, ἅ γι ος, Κύ ρι ος 
Σα βα ώθ», «Μεθ’ οὗ εὐ λο γη τὸς εἶ», «Εἴη τὸ ὄ νο μα Κυ ρί ου εὐ λο γη μέ νον». 
Αἱ εὐ αγ γε λι καὶ πε ρι κο παὶ σχε δὸν πα ρα τρέ χουν τὴν δι δα σκα λί αν τοῦ Κυ
ρί ου καὶ αἱ πλεῖ σται ἐξ αὐ τῶν ἀ να φέ ρον ται εἰς τὰ πλέ ον ἐν τυ πω σι α κὰ 
θαύ μα τα αὐ τοῦ, «ἵ να φα νε ρω θῇ τὰ ἔρ γα τοῦ Θε οῦ» (Ἰω. θ΄ 3) ἐν αὐ τοῖς.

3) Τὸ λει τουρ γι κὸν ἔ τος. Τοῦ το ἀ κο λου θεῖ βε βαί ως τὸ ἐ κα στα χοῦ 
καὶ ἑ κά στο τε ἐν χρή σει πο λι τι κὸν καὶ ἀ στρο νο μι κὸν ἡ με ρο λό γι ον, ἀλ λὰ 
με του σι οῖ τοῦ το εἰς ἴ δι ον ἔ τος, κα τὰ συν θή κην συν δε ό με νον πρὸς τοὺς 
ῥέ ον τας τοῦ πα ρόν τος κό σμου και ρούς. Δι’ ἑ κά στην ἡ μέ ραν εὑ ρέ θη ἴ
δι ον θέ μα, ἐκ τοῦ βί ου τοῦ Σω τῆ ρος, τῆς Θε ο τό κου καὶ τῶν Ἁ γί ων αὐ
τοῦ. Πε ρὶ αὐ τὰ κι νεῖ ται τὸ ἐν δι α φέ ρον τῆς λα τρευ ού σης ψυ χῆς. Ὡς ὁ 
κό σμος ἀ νε γεν νή θη καὶ με τε μορ φώ θη ἐν Χρι στῷ, οὕ τω καὶ τὸ ἀ στρο

νω νίᾳ καὶ ἀ δι α λεί πτῳ δο ξο λο γι κῇ ἐ να τε νί σει πρὸς αὐ τόν.
Οὕ τως ὁ ἄν θρω πος ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ αἴ ρε ται ἐ πά νω χώ ρου καὶ 

χρό νου καὶ ἐν τῇ με τὰ τοῦ Θε οῦ κοι νω νίᾳ προ α πο λαύ ει τῆς ἐν οὐ ρα νοῖς 
μα κα ρι ό τη τος. Αἰ νεῖ καὶ δο ξο λο γεῖ τὸν Θε όν. Εἶ ναι τὸ μό νον μέ λη μά του. 
Τὰ πάν τα πρὸ τοῦ θρό νου τοῦ Θε οῦ σι γοῦν. Καὶ ὡς ἐν τῷ οὐ ρα νῷ οὐ δε
μία βι ο τι κὴ μέ ρι μνα, φρον τίς, πό νος, κραυ γή, πέν θος, δά κρυ ον θὰ δι α
κό πτῃ τὸν αἶ νον αὐ τὸν (Ἀ ποκ. κα΄ 4), οὕ τω καὶ ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ τὰ πάν
τα ὑ πο χω ροῦν πρὸ τοῦ θεί ου με γα λεί ου. Ὁ δι α σκε λί ζων τὸ κα τώ φλι ον 
τοῦ να οῦ εἰ σέρ χε ται εἰς τὸν οὐ ρα νόν. Ἐ κεῖ ἀ να μέ νουν αὐ τὸν ὁ Σω τήρ, 
ἡ Θε ο τό κος, οἱ Ἅ γι οι, οἱ Προ φῆ ται, οἱ Ἄγ γε λοι καὶ οἱ Ἀρ χάγ γε λοι. Ἐ κεῖ 
ὁ ἀ ήρ, τὸν ὁ ποῖ ον θὰ ἀ να πνέῃ, εἶ ναι με του σι ω μέ νος εἰς τὸ εὐ ῶ δες θυ μί
α μα. Ἡ τρο φή, τὴν ὁ ποί αν θὰ λά βῃ, εἶ ναι ὁ «ἄρ τος τῶν ἀγ γέ λων» (Ψαλμ. 
οζ΄ 25). Ἀ πὸ τοῦ στό μα τός του θὰ ἐ ξέλ θουν λό γοι ἀγ γε λι κοί. Τὰ ὦ τά του 
θὰ ἀ κού σουν οὐ ρα νί ας φω νάς. Αἱ χεῖ ρές του θὰ ψαύ σουν εἰ κό νας οὐ
ρα νί ων ἀν τι κει μέ νων. «Ὡς φο βε ρὸς ὁ τό πος οὗ τος» (Γεν. κη΄ 17). «Αὕ
τη ἡ πύ λη τοῦ Κυ ρί ου· δί και οι εἰ σε λεύ σον ται ἐν αὐ τῇ» (Ψαλμ. ρνζ΄ 20). Ὁ 
οὐ ρα νὸς κα τῆλ θεν εἰς τὴν γῆν. «Ἰ δοὺ ἡ σκη νὴ τοῦ Θε οῦ με τὰ τῶν ἀν
θρώ πων. Καὶ σκη νώ σει μετ’ αὐ τῶν καὶ αὐ τοὶ λα ὸς αὐ τοῦ ἔ σον ται 
καὶ αὐ τὸς ὁ Θε ὸς μετ’ αὐ τῶν ἔ σται» (Ἀ ποκ. κα΄ 3), «ὅ τι τὰ πρῶ
τα ἀ πῆλ θον» (Ἀ ποκ. κα΄ 4). Τὸ τέ λος, ὁ σκο πός, τοῦ κό σμου ἐ
πλη ρώ θη. «Τὰ ἄ νω τοῖς κά τω συ νε ορ τά ζει, καὶ τὰ κά τω τοῖς 
ἄ νω συ νο μι λεῖ» (Σω φρο νί ου Ἱ ε ρο σο λύ μων, Εὐ χὴ τοῦ με γά λου 
Ἁ γι α σμοῦ τῶν Θε ο φα νεί ων).

Υ ῾ πὸ τὴν προ ϋ πό θε σιν ταύ την ἑρ μη νεύ ον
ται ὡ ρι σμέ ναι ἰ δι ορ ρυ θμί αι τῆς χρι στι α

νι κῆς λα τρεί ας:
1) Ἡ ἀγ γε λο λο γία τῆς θεί ας λα τρεί ας. 

Ἡ πλη θὺς τῶν ἑ ορ τῶν τῶν ἀ σω μά των καὶ 
ἡ κα θι έ ρω σις μι ᾶς ἐ βδο μα δι αί ας ἑ ορ τῆς 
δι’ αὐ τούς, τὸ πλῆ θος τῶν να ῶν καὶ τῶν 
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Ἂν ὁ πρῶ τος χα ρα κτὴρ αὐ τῆς εἶ ναι τὸ γέν νη μα τῆς ἀ πο στο λι κῆς κυ ρί
ως ἐ πο χῆς, οὗ τος ὀ φεί λε ται κατ’ ἐ ξο χὴν εἰς τὴν ἐ πί δρα σιν τοῦ μο να χι
κοῦ ἐπ’ αὐ τὴν πνεύ μα τος. Ἡ και νὴ πο λι τεία τῶν μο να χῶν ἀ εί πο τε ἐ πε
ζή τη σε τὴν μα κρὰν τοῦ κό σμου ἐ πί τευ ξιν ἐ κεί νου, διὰ τὸ ὁ ποῖ ον κατ’ ἐ
ξο χὴν ἐ κλή θη ὁ ἄν θρω πος, τῆς τε λει ό τη τος. Οἱ ἄγ γε λοι ἦ σαν τὰ τε λει
ό τε ρα λο γι κὰ ὄν τα: Αὐ τοὺς ἔ πρε πε νὰ μι μῶν ται καὶ οἱ μο να χοί. Ἡ λα
τρεία τοῦ Θε οῦ ἦ το τὸ ἔρ γον τῶν ἀγ γέ λων: Κατ’ ἀ νάγ κην αὐ τὴ θὰ ἦ το 
καὶ τῶν μο να χῶν τὸ κύ ρι ον μέ λη μα.

Οὕ τως ὁ μο να στι κὸς λει τουρ γι κὸς 
τύ πος, διὰ τῆς ἀ δι ά κο που προ σπα θεί ας καὶ 
τῆς συμ βο λῆς τῆς πεί ρας πολ λῶν μο να χι
κῶν γε νε ῶν, προ σέ λα βε τοι αύ την τε λει ό τη
τα ὡς πρὸς τάς ἐ ξω τε ρι κὰς μορ φὰς καὶ τοι
αύ την ἀ κρί βει αν ὡς πρὸς τὸ δό γμα, ὥ στε ἡ 
πρὸ αὐ τοῦ ὑ πο χώ ρη σις τοῦ κο σμι κοῦ λει
τουρ γι κοῦ τυ πι κοῦ κα τέ στη ἀ να πό φευ κτος. 
Ἐν τῷ Βυ ζαν τίῳ τὴν ἀν τι κα τά στα σιν ταύ την 
ἐ πε τά χυ νεν ἡ εἰ κο νο μα χία. Μετ’ αὐ τὴν ἴ χνη 

μό νον τῆς δι α βά σε ως τοῦ κο σμι κοῦ τυ πι κοῦ δι ε σώ θη σαν ἐ πί τι να χρό
νον εἰς τό πους τι νάς. Οἱ μο να χοὶ ἔ δω καν εἰς τὸν χρι στι α νι κὸν κό σμον 
ὅ,τι εὐ γε νέ στε ρον διὰ τῶν αἰ ώ νων εἶ χον δη μι ουρ γή σει.

Ἐκ τού του ἡ θεία λα τρεία δι ε τή ρη σεν ἔ κτο τε σα φῆ ἀ σκη τι κὸν 
καὶ μο να στι κὸν χα ρα κτῆ ρα. Ἡ ἄρ σις τοῦ σταυ ροῦ τοῦ Κυ ρί ου καὶ ἡ ἀ
κο λου θία αὐ τοῦ (Ματθ. ιδ΄ 24), ἡ ἐ κλο γὴ τῆς ἀ γα θῆς με ρί δος τῆς Μα ρί ας 
(Λουκ. ί  42), ἡ νέ κρω σις τῶν πα θῶν καὶ ἡ κα τα στο λὴ τῶν ἐ πα να στά σε ων 
τῆς σαρ κός, ἡ πρὸς τὰ ὑ περ κό σμια στα θε ρὰ ἐ να τέ νι σις καὶ τῆς «ἀ στά
του φο ρᾶς τῶν ῥε όν των» («Πα ρα κλη τι κή», ἦ χος πλ. β ,́ Κα νὼν Σαβ βά του β ,́ ᾠ
δὴ γ ,́ τροπ. γ΄) τὸ μά ται ον, ἐμ πο τί ζουν τὸ σύ νο λον σχε δὸν τῆς ἐκ κλη σι α
στι κῆς ποι ή σε ως καὶ ὑ μνο γρα φί ας. Πολ λαὶ ἀ κο λου θί αι ἀ πο βλέ πουν κα
θα ρῶς εἰς μο να χούς. «Τῶν μο να στῶν τὰ πλή θη» (Δο ξα στι κὸν ἀ πο στί χων 
ἑ σπε ρι νοῦ Ἁ γί ου Σάβ βα, ε΄ Δε κεμ βρί ου, κ. ἄ). «Οἱ ἐν ταῖς ἐ ρή μοις καὶ ὄ ρε σι 

νο μι κον ἔ τος ἐ γι νεν ἔ τος λα τρεί ας, ἔ τος δο ξο λο γί ας, προσ δι ο ρι ζο μέ νης 
καθ’ ἑ κά στην ἐκ τοῦ θέ μα τος τῆς ἡ μέ ρας. 

4) Εἰς τὸν ὑ περ κό σμι ον χα ρα κτῆ ρα τῆς θεί ας λα τρεί ας ὀ φεί λε ται 
καὶ ἡ στα θε ρό της τοῦ λει τουρ γι κοῦ τύ που. Οὗ τος ἐ ξε λίσ σε ται μὲν πάν
το τε καὶ ἀ να πτύσ σε ται ὡς τὸ ἀ ει θα λὲς δέν δρον τὸ «πε φυ τευ μέ νον πα ρὰ 
τὰς δι ε ξό δους τῶν ὑ δά των» (Ψαλμ. α΄ 3) τοῦ Πνεύ μα τος, ἀλλ’ ἐν τῷ συ
νό λῳ του κέ κτη ται θεῖ ον κῦ ρος, δὸς δ’ εἰ πεῖν καὶ τὴν σφρα γί δα τῆς θε
ο πνευ στί ας καὶ τῆς θεί ας ἀ πο κα λύ ψε ως. Ἡ ἐ πὶ γῆς λα τρεία ἦ το πάν το τε 
ἐν τῇ λει τουρ γι κῇ συ νει δή σει τῆς Ἐκ κλη σί ας τὸ ἀ παύ γα σμα καὶ τὸ ἀ πο
τύ πω μα τῆς ἐ που ρα νί ου. Οἱ ἄγ γε λοι ἐν οὐ ρα νοῖς τε λοῦν τὴν αὐ τὴν λει
τουρ γί αν δι α κο νοῦν τες τὸν Ἀρ χι ε ρέα Χρι στόν, ὡς ἐν τῇ ἁ ψῖ δι τοῦ βή μα
τος εἰ κο νί ζε ται. Αὐ τοὶ καὶ ἐ κεῖ νος φο ροῦν τὰ αὐ τὰ ἱ μά τια καὶ λει τουρ γι
κὰ ἄμ φια, διὰ τῶν ὁ ποί ων κο σμεῖ ται καὶ ἡ ἐ πὶ γῆς ἱ ε ραρ χία. Ὁ Μω ϋ σῆς 
εἶ δεν ἐν τῷ ὄ ρει τὴν οὐ ρά νι ον σκη νὴν καὶ κα τὰ τὸν ἀ κρι βῆ αὐ τῆς τύ πον 
ἐ γέ νε το καὶ ἡ ἐ πί γει ος (Ἐξ. κε΄ 40). Καὶ αἱ πλέ ον ἀ σή μαν τοι λε πτο μέ ρει αι 
τῆς λα τρεί ας τῆς σκη νῆς ἦ σαν ἄ νω θεν ἀ πο κε κα λυμ μέ ναι καί, τὰ ἐ πὶ γῆς 
τε λού με να, ἀ πο μι μή μα τα τῶν οὐ ρα νί ων. Ὁ Ἰ ω άν νης εἶ δε τὴν πρὸ τοῦ 
Ἀρ νί ου λα τρεί αν τὴν ἐν τῷ οὐ ρα νῷ καί, κα τὰ τὸ ὑ πό δει γμα αὐ τῆς καὶ 
κα τὰ τὴν θε ό πνευ στον προ φη τι κὴν ὅ ρα σιν, τὰ ἐ πὶ γῆς ἐ μι μή θη σαν τὰ ἐν 
τοῖς οὐ ρα νοῖς. Τὸ ἔ λασ σον ἀ κο λου θεῖ τὸ μεῖ ζον. Καὶ λα τρεία, εἰς τὴν ὁ
ποί αν συμ με τέ χουν ἀ ο ρά τως ἐν τῷ ναῷ πα ρόν τες ὁ Μέ γας Ἀρ χι ε ρεύς, 
οἱ ἄγ γε λοι καὶ τὰ πνεύ μα τα τῶν δι καί ων, ὁ ποί αν προ σο χὴν ἐ πι βάλ λει εἰς 
τὸν τα πει νὸν τῆς γῆς ὑ μνῳ δὸν καὶ τε λε τουρ γόν, διὰ νὰ μὴ πα ρα σα λεύ
σῃ τὴν οὐ ρά νι ον ἁρ μο νί αν τῆς «ἐν ἑ νὶ στό μα τι» ὑ πὸ πάν των τῶν κτι
σμά των ἀ να πεμ πο μέ νης δο ξο λο γί ας ! 

Β .́ Ὁ ἀ σκη τι κὸς χα ρα κτὴρ τῆς θεί ας λα τρεί ας 

Σ υ να φὴς πρὸς τὸν ὑ περ κό σμι ον καὶ ἐν αἰ τι ώ δει πρὸς αὐ τὸν σχέ σει 
πα ρου σι ά ζε ται ὁ ἕ τε ρος χα ρα κτὴρ τῆς θεί ας λα τρεί ας, ὁ ἀ σκη τι κός. 
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ων ἔ τη δύο· ὁ δὲ τρί γα μος πέν τε» («Κε φά λαι ον» Νι κη φό ρου πα τρι άρ χου Κων
σταν τι νου πό λε ως τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ, ἐν τῷ «Εὐ χο λο γ ίῳ»). Καὶ ἐν τῇ ἱ ε ρο λο γίᾳ οἱ 
μελ λό νυμ φοι πα ρα δί δον ται εἰς τὸ ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ, τοῦ «πάν των φει δο
μέ νου ... τοῦ ἱ λα σκο μέ νου τὰς ἁ μαρ τί ας καὶ συγ χω ροῦν τος τὰς ἀ νο μί
ας ἡ μῶν καὶ γνω ρί ζον τος τὸ ἀ σθε νὲς τῆς φύ σε ως» (Ἀ κο λου θία εἰς δί γα μον, 
Εὐ χὴ α΄). Δι’ αὐ τοὺς εἶ ναι ἀ ναγ καία «τοῦ τε λώ νου ἡ ἐ πι στρο φὴ καὶ τοῦ 
λῃ στοῦ ἡ ἐ ξο μο λο γη σις» (ἔνθ. ἀ νωτ.). Καὶ δι καί ως· δι ό τι δεν ἠ δυ νή θη σαν 
να βα στά σουν «τὸν καύ σω να καὶ τὸ βά ρος τῆς ἡ μέ ρας καὶ τὴν πύ ρω σιν 
τῆς σαρ κὸς» (Ἀ κο λου θία εἰς δί γα μον, Εὐ χὴ β΄), τὴν ὁ ποί αν οἱ μο να χοὶ «ἀ πὸ 
τῆς πρώ της ὥ ρας» γεν ναί ως ὑ πέ μει ναν (πρβλ. Ματθ. κ΄ 12). Ἂς τὴν συγ
κρί νω μεν μὲ τὴν μο να χι κὴν κου ράν, τὸ «δεύ τε ρον βά πτι σμα» (Ἀ κο λου
θία τοῦ με γά λου σχή μα τος, Κα τή χη σις). Αὕ τη οὐ μό νον κα λύ πτει πλέ ον τοῦ 
δι πλα σί ου χώ ρου ἐν τῷ Εὐ χο λο γίῳ, ἀλ λὰ καὶ δι α κρί νε ται διὰ τὸ ἐ κλε
κτὸν καὶ ἄρ τι ον πε ρι ε χό με νον αὐ τῆς. Ἡ κα τή χη σις, αἱ εὐ χαὶ καὶ ἡ σχε
τι κὴ ὑ μνο γρα φία εἶ ναι ἀ ρι στουρ γη μα τι κά. Ἐ δῶ εἶ ναι ἡ «ποί μνη τῶν ἐ
κλε κτῶν» (Ἀ κο λου θία εἰς ἀρ χά ρι ον ῥα σο φο ροῦν τα, Εὐ χὴ α΄), ἡ «ἀγ γε λι κὴ πο
λι τεία» (Ἀ κο λου θία εἰς ἀρ χά ρι ον ῥα σο φο ροῦν τα, Εὐ χὴ β΄), τὸ «κα λὸν καὶ μα
κά ρι ον ἔρ γον» (Ἀ κο λου θία τοῦ μι κροῦ σχή μα τος, Κα τή χη σις). 

Γ .́ Ὁ μυ στη ρι α κὸς χα ρα κτὴρ  
τῆς θεί ας Λα τρεί ας 

 

Τ ὰ πάν τα ἐν τῷ Χρι στῷ εἶ ναι μυ στή ρι ον. 
Μυ στή ρι ον τοῦ ὁ ποί ου ἡ φα νέ ρω σις ἐ νέ

χει λυ τρω τι κὸν χα ρα κτῆ ρα, ἀ πε λευ θε ροῦ σα διὰ τῆς θεί ας 
ἀ πο κα λύ ψε ως τὸν ἐν σκό τει ἄν θρω πον, καὶ φω τί ζου σα τὸν 

νοῦν αὐ τοῦ διὰ τῆς θε ο γνω σί ας. Ἡ ἀ πο κά λυ ψις ἐ πι φυ λάσ σε ται εἰς τοὺς 
πι στούς. «Μὴ δό τε τὸ ἅ γι ον τοῖς κυ σὶν» (Ματθ. ζ΄ 6). Ἡ δη μι ουρ γία τῆς τά
ξε ως τῶν κα τη χου μέ νων καὶ τῶν φω τι ζο μέ νων ὑ πη ρε τεῖ ἀ κρι βῶς τὸν 
σκο πὸν τῆς βα θμι αί ας ἀ πο κα λύ ψε ως τοῦ φω τὸς τοῦ Χρι στοῦ καὶ δι α νοί

καὶ σπη λαί οις ἥ κα τε, ἀ θροί σθη τε» («Τρι ῴ δι ον», Πα ρα σκευὴ πρὸ τῶν Βα ΐ ων, κα
νὼν β ,́ ᾠ δὴ θ ,́ τροπ. ε΄), «Τοῖς ἐ ρη μι κοῖς ζωὴ μα κα ρία ἐ στὶν» (Ἀ να βα θμοὶ Ὀ
κτω ή χου, ἦ χος πλ. α ,́ ἀν τί φω νον α ,́ τροπ. β΄). Εἰς τὸ ἑ ορ το λό γι ον ἀ φθο νοῦν αἱ 
μνῆ μαι ἀ σκη τῶν καὶ ὁ σί ων, προ βαλ λο μέ νων διὰ τῆς ὑ μνο λο γί ας ὡς ὑ
πο δει γμά των πρὸς μί μη σιν, καὶ ὑ πο γραμ μῶν ἀ ρε τῆς καὶ ἀ κρι βεί ας βί ου. 
Ἡ ἔ ξαρ σις τοῦ τι μί ου Προ δρό μου, τοῦ ἀ στέ γου, τοῦ ἀ γά μου, τοῦ φε ρε
οί κου, τοῦ ἀ νυ πο δή του, τοῦ ἀ σκη τοῦ, τοῦ ἐν δε δυ μέ νου τρί χας κα μή
λου καὶ ἐ σθί ον τος ἀ κρί δας καὶ μέ λι ἄ γρι ον, τοῦ πτε ρο φό ρου καὶ ἰ σαγ
γέ λου ὡς τοῦ ὑ πο δεί γμα τος πάν των τῶν ἀν δρῶν καὶ ἡ ἀ νύ ψω σις αὐ
τοῦ ἐ πὶ τοῦ τέμ πλου πα ρὰ τὸν Κύ ρι ον, τί ἄλ λο μαρ τυ ρεῖ ἢ ἐ πι κρά τη σιν 
κα θα ρῶς μο να χι κῆς εὐ λα βεί ας ; Τὸ αὐ τὸ ἰ σχύ ει καὶ διὰ τὴν προ βο λὴν 
τῆς ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου, τῆς παρ θέ νου, ἁ γνῆς καὶ ἀ νάν δρου ὡς τοῦ ὑ
πο δεί γμα τος πα σῶν τῶν γυ ναι κῶν. Αἱ κα τα πο νοῦ σαι τὸ σῶ μα μα κρό τα
ται νη στεῖ αι, αἱ κα λύ πτου σαι τὸ ἥ μι συ ἴ σως καὶ πλέ ον τι τοῦ ἔ τους, δὲν 
εἶ ναι ἄλ λο τι εἰ μὴ με τα φο ρὰ τῶν μο να χι κῶν λει τουρ γι κῶν ἐ θί μων εἰς 
τὴν ἐν τῷ κό σμῳ Ἐκ κλη σί αν. Ἡ προ τί μη σις ἐν τῷ ναῷ τῆς ὀρ θί ας στά
σε ως ὠ φεί λε το ἆ ρα γε εἰς τὴν ἀ δή ρι τον ἀ νάγ κην τῆς ἐλ λεί ψε ως κα θι
σμά των ἢ εἰς τὴν διὰ τῶν μο να χῶν ὑ πει σελ θοῦ σαν συ νή θει αν τῆς καὶ 
ἐν τού τῳ μι μή σε ως τῶν ἀγ γέ λων, τῶν ἱ στα μέ νων πρὸ τοῦ θρό νου τοῦ 
Θε οῦ ἢ εἰς τὴν προ σπά θει αν πε ρισ σο τέ ρας κα τα πο νή σε ως τοῦ πρὸς δο
ξο λο γί αν τοῦ Θε οῦ ρα θύ μου σώ μα τος ; 

Δὲν θὰ ἦ το ἄ σκο πος καὶ ἡ σύγ κρι σις δύο ἀ κο λου θι ῶν τοῦ βυ
ζαν τι νοῦ λει τουρ γι κοῦ τύ που. Τοῦ γά μου ἀφ’ ἑ νὸς καὶ τῆς μο να χι κῆς 
κου ρᾶς ἀφ’ ἑ τέ ρου. Ἡ πρώ τη με τὰ τῆς ἀ κο λου θί ας τῶν μνή στρων μό
λις κα λύ πτει δε κά δα τι να σε λί δων. Οὐ δὲν ποι η τι κὸν τε μά χι ον τὴν κο
σμεῖ. Αἱ πλεῖ στοι τῶν εὐ χῶν ὁ μο λο γου μέ νως εἶ ναι ἰ σχυ ρᾶς ἐμ πνεύ σε
ως, γέ μουν εὐ λο γι ῶν καὶ ὑ ψη λῶν ἐν νοι ῶν. Ὁ γά μος βι βλι κώ τα τα εἶ
ναι ἡ εἰ κὼν τῆς σχέ σε ως τοῦ Χρι στοῦ καὶ τῆς Ἐκ κλη σί ας· «τὸ μυ στή
ρι ον τοῦ το μέ γα ἐ στί, ἐ γὼ δὲ λέ γω εἰς Χρι στὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκ κλη σί αν» 
(Ἐ φεσ. ε΄ 32). Διὰ τὸν δί γα μον ὅ μως ταῦ τα δὲν ἰ σχύ ουν. «Οὗ τος οὐ στε
φα νοῦ ται, ἀλ λὰ καὶ ἐ πι τι μᾶ ται μὴ με τα λα βεῖν τῶν ἀ χράν των μυ στη ρί
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σις τῶν εὐ χῶν. Πό σον ἐ νω ρὶς ἤρ χι σεν ἡ πρᾶ ξις αὕ τη μαρ τυ ρεῖ ἡ σχε τι
κὴ Νε α ρά του Ἰ ου στι νι α νοῦ, ἥ τις μό νον προ σω ρι νὸν ἀ πο τέ λε σμα εἶ χεν, 
ἐ ὰν εἶ χεν. Ἡ θεία Λει τουρ γία, τὸ μυ στή ρι ον τῶν μυ στη ρί ων, ἔ μει νεν εἰς 
ὅ λους τοὺς λει τουρ γι κοὺς τύ πους τὸ σε σι γη μέ νον μυ στή ρι ον, πρὸ τοῦ 
ὁ ποί ου «σι γᾷ πᾶ σα σὰρξ βρο τεία καὶ ἵ στα ται με τὰ φό βου καὶ τρό μου» 
(Ὕ μνος ἀν τὶ τοῦ Χε ρου βι κοῦ κα τὰ τὸ Μέ γα Σάβ βα τον). Εἶ ναι αὐ τὴ ἡ ὑ περ τά
τη θε ο φά νεια, πρὸ τῆς ὁ ποί ας ὁ ἄν θρω πος συν τρι βό με νος κλεί ει τὰ ὦ
τα καὶ δέ ε ται, ὡς εἰς τὸ Σι νᾶ, νὰ εὑ ρε θῇ με σί της (Ἐξ κ΄ 19). Ὁ φό βος τοῦ 
κα τα κρί μα τος τὸν συ νέ χει. «Πῦρ γὰρ ὑ πάρ χει τοὺς ἀ να ξί ους φλέ γον» 
(Ἀ κο λου θία θεί ας Με τα λή ψε ως, στί χοι Συ με ὼν Με τα φρα στοῦ). Ἡ πε ρί τρο μος δι
ά νοια καὶ ἡ συν τε τριμ μέ νη ψυ χὴ τοῦ πι στοῦ ἱ κα νο ποι εῖ ται μό νον ὅ ταν, 
με τὰ τὴν τέ λε σιν τῆς φρι κτῆς θυ σί ας καὶ με τὰ τὴν κοι νω νί αν τῶν Μυ
στη ρί ων, ἀ κού σῃ τὴν εἰ ρη νι κὴν καὶ συγ κε φα λαι οῦ σαν τὰ πάν τα γλυ κεῖ
αν ὀ πι σθάμ βω νον εὐ χήν. 

Ὅ τι κατ’ αὐ τὸν τὸν τρό πον ἐ καλ λι ερ γεῖ το ἡ ἀ πό στα σις με τα ξὺ 
τοῦ Δε σπό του Χρι στοῦ καὶ τοῦ δού λου αὐ τοῦ, μό λις εἶ ναι ἀ

νάγ κη νὰ λε χθῇ. Τὴν ἀ πό στα σιν ὅ μως ταύ την ἐ πλή ρου 
ὑ πε ρε παρ κῶς ἡ τι μὴ τῆς Θε ο τό κου καὶ τῶν Ἁ γί ων, 

τῶν ὁ ποί ων αἱ με σι τεῖ αι ἐ γε φύ ρουν τὸ λει τουρ γι
κὸν τοῦ το κε νόν ... 

Δ .́ Ὁ ἱ ε ρα τι κὸς χα ρα κτὴρ  
τῆς χρι στι α νι κῆς Λα τρεί ας 

Ο ῾ Μέ γας Ἀρ χι ε ρεὺς τῆς Και νῆς Δι α θή
κης, ὁ «ἑ αυ τὸν ἀ νε νέγ κας» (Ἑβρ. ζ΄ 27) 

καὶ «διὰ τοῦ ἰ δί ου αἵ μα τος εἰ σελ θὼν ἐ φά παξ εἰς 
τὰ Ἅ για» (Ἑβρ. θ΄ 12) τῆς «ἀ λη θι νῆς σκη νῆς» (Ἑβρ. η΄ 

2), ὁ «Με σί της Θε οῦ καὶ ἀν θρώ πων Ἰ η σοῦς Χρι στὸς» (Α΄ Τιμ. 
β΄ 5), συ νε χί ζει «εἰς τὸ δι η νε κὲς» (Ἑβρ. ί  12) τὸ ἔρ γον τῆς με σι τεί ας ἐν οὐ

ξε ως τῶν ὀ φθαλ μῶν καὶ τῶν ὤ των τῶν ἀ μυ ή των. Ἐν τεῦ θεν ἔν το νοι ἐν 
τῇ ἀρ χαίᾳ Ἐκ κλη σίᾳ κα τε βάλ λον το προ σπά θει αι πρὸς δι α φύ λα ξιν τοῦ 
ἀ πορ ρή του τῶν μυ στη ρί ων, τῆς χρι στι α νι κῆς δη λα δὴ δι δα σκα λί ας καὶ 
τε λε τουρ γί ας. Ὁ Θε ὸς πα ρέ μει νε πάν το τε ἐν τῷ γνό φῳ αὐ τοῦ, «ὁ τῶν 
ἀῤ ῥή των καὶ ἀ θε ά των μυ στη ρί ων Θε ός, παρ’ ᾧ οἱ θη σαυ ροὶ τῆς σο φί ας 
καὶ τῆς γνώ σε ως οἱ ἀ πό κρυ φοι» (Λει τουρ γ ία τῶν Προ η γι α σμέ νων, Εὐ χὴ με τὰ 
τὴν εἴ σο δον τῶν τι μί ων δώ ρων), ἡ δ’ ἀ πο κά λυ ψις τῆς δό ξης αὐ τοῦ, ὡς ἐν τῷ 
Θα βω ρείῳ φω τί, ἐ γί νε το πάν το τε οὐ χὶ εἰς πάν τας. Καὶ εἰς τοὺς ὀ λί γους 
ἐ γί νε το κα τὰ τὴν δυ να μι κό τη τα καὶ τὴν δε κτι κό τη τα αὐ τῶν, «κα θὼς ἠ
δύ ναν το» (Ἀ πο λυ τί κι ον τῆς Με τα μορ φώ σε ως, ϝ΄ Αὐ γού στου). 

Πρὸς τὴν κλι μα κω τὴν ταύ την ἀ νά βα σιν καὶ θε ο φά νει αν ἀν τα πο
κρί νε ται ἡ τρι με ρὴς δι αί ρε σις τοῦ να οῦ. Νάρ θηξ, κυ ρί ως να ός, βῆ μα. Τὸ 
βῆ μα, τὰ ἅ για τῶν ἁ γί ων, κα τα κλεί ει τὸ ὑ πε ρυ ψω θὲν τέμ πλον. Τὰ ἔ σω 
εἶ ναι κε κρυμ μέ να ἀ πὸ τοὺς ὀ φθαλ μοὺς τοῦ λα οῦ. Δι’ εἰ κό νων γί νε ται 
πρὸς αὐ τοὺς ἡ ἀ πο κά λυ ψις. Τὰ βῆ λα καὶ τὰ βη μό θυ ρα αἴ ρον ται εἰς ὡ ρι
σμέ νας μό νον πε ρι στά σεις καὶ κα τα κλεί ον ται κα τὰ τὰς και ρί ας στι γμὰς 
τοῦ ὑ ψί στου τῶν μυ στη ρί ων, τῆς θεί ας Εὐ χα ρι στί ας. Εἰς τὸν νάρ θη κα 
ἡ ἀ πο κά λυ ψις εἶ ναι ἔ τι μι κρο τέ ρα. Οἱ ὕ μνοι μό λις ἀ κού ον ται. Τὰ ἐν τῷ 
ναῷ τε λού με να εἶ ναι μό λις ὁ ρα τά. Καὶ εἰς τὸ Σύμ βο λον κα τα κλεί ον ται 
καὶ αὐ ταὶ αἱ θύ ραι. «Μή τις τῶν κα τη χου μέ νων, μή τις τῶν ἀ μύ η των, μή 
τις τῶν μὴ δυ να μέ νων ἡ μῖν συν δε η θῆ ναι» (Λει τουρ γ ία Ἰ α κώ βου τοῦ Ἀ δελ
φο θέ ου, Κα τη χού με να). Ἡ κά λυ ψις τῶν ἱ ε ρῶν σκευ ῶν διὰ δι πλῶν κα λυμ
μά των ἐ λά χι στα ἐ ξυ πη ρε τεῖ πρα κτι κοὺς σκο πούς. Ἡ τά σις τῆς ἀ πο κρύ
ψε ως τῶν μυ στη ρί ων ἦ το πο λὺ ἰ σχυ ρο τέ ρα τού των. Ὁ κα τὰ τὸν με σαί
ω να τό σον δι α δε δο μέ νος συμ βο λι σμὸς καὶ ἡ ἐ πι ζή τη σις τῶν κε κρυμ μέ
νων νο η μά των δι’ ἕ κα στον τῶν λει τουρ γι κῶν ἀμ φί ων καὶ τῶν λει τουρ
γι κῶν σκευ ῶν, καὶ τῶν λει τουρ γι κῶν πρά ξε ων, κι νή σε ων καὶ τε λε τῶν, 
ἀ πο βλέ πουν ἀ κρι βῶς εἰς τὴν δι’ ὅ λων τῶν μέ σων δι είσ δυ σιν εἰς τὸ «μυ
στή ρι ον τοῦ Χρι στοῦ», τοῦ «ἀ πο κε κρυμ μέ νου» (Ἐ φεσ. γ΄ 9), ἀλλ’ ἐν τῇ 
θείᾳ λα τρείᾳ παν τοι ο τρό πως φα νε ρου μέ νου πρὸς ἁ γι α σμὸν καὶ σω τη ρί
αν τῶν πι στῶν. Εἰς τὴν τά σιν ταύ την ὀ φεί λε ται καὶ ἡ μυ στι κῶς ἀ νά γνω
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νό μον δυ νά με ως ἐ χού σης τὸν ἀν τί κτυ πον αὐ τῆς ἐν τῇ πα ρού σῃ καὶ τῇ 
μελ λού σῃ ζωῇ (ὅ ρα ἀ κο λου θί αν τῶν ἐ ξο μο λο γου μέ νων, Εὐ χὴν τῶν ἐν ἐ πι τι μί οις 
ὄν των καὶ ἑ αυ τοὺς ὅρ κῳ δε σμούν των, Εὐ χὴν τῶν ἐξ ἐ πι τι μί ων λυ ο μέ νων, Εὐ χὰς ἐ
πὶ με τα νο ούν των, Εὐ χὴν με τὰ θά να τον συγ χω ρη τι κὴν καὶ Εὐ χὰς συγ χω ρη τι κὰς εἰς 
τε θνε ῶ τα). Ἀλλ’ ἀ κρι βῶς τὴν ἀ νάγ κην τῆς με σι τεί ας διὰ τὴν γε φύ ρω σιν 
τοῦ με τα ξὺ τοῦ Θε οῦ καὶ ἀν θρώ που δι α στή μα τος ἐκ φρά ζει ἐν ὑ ψη λῇ 
θε ο λο γίᾳ ἡ εἰς τὴν χει ρο το νί αν τοῦ ἀρ χι ε ρέ ως δευ τέ ρα εὐ χή: «Κύ ριε ὁ 
Θε ὸς ἡ μῶν, ὁ διὰ τὸ μὴ δύ να σθαι τὴν ἀν θρώ που φύ σιν τὴν τῆς θε ό τη
τος ὑ πε νεγ κεῖν οὐ σί αν τῇ σῇ οἰ κο νο μίᾳ ὁ μοι ο πα θεῖς ἡ μῖν δι δα σκά λους 
κα τέ στη σας, τὸν σὸν ἐ πέ χον τας θρό νον εἰς τὸ ἀ να φέ ρειν σοι θυ σί αν καὶ 
προ σφο ρὰν ὑ πὲρ παν τὸς τοῦ λα οῦ σου». Ὁ ἀρ χι ε ρεὺς διὰ τῆς χει ρο το
νί ας ἀ να δει κνύ ε ται «οἰ κο νό μος τῆς ἀρ χι ε ρα τι κῆς χά ρι τος, μι μη τὴς τοῦ 
ἀ λη θι νοῦ ποι μέ νος Χρι στοῦ ... ὁ δη γὸς τυ φλῶν, φῶς τῶν ἐν σκό τει, παι
δευ τὴς ἀ φρό νων, δι δά σκα λος νη πί ων, φω στὴρ ἐν κό σμῳ» (Χει ρο το νία ἐ
πι σκό που, Εὐ χὴ β΄). 

Οὐ δὲν μυ στή ρι ον ἢ τε λε τὴ τε λεῖ ται ἄ νευ ἱ ε ρέ ως. Αὐ τὸς μό νος 
εἰ σέρ χε ται εἰς τὰ Ἅ για τῶν Ἁ γί ων. Ἐγ γί ζει τὸ θυ σι α στή ρι ον. Ψαύ ει τὰ 
σκεύη καὶ αὐ τὸ τὸ Σῶ μα τοῦ Κυ ρί ου. Ἁ γι ά ζει ἑ αυ τὸν καί, πλή ρης χά
ρι τος καὶ ἁ γι α σμοῦ, ἐ ξέρ χε ται πρὸς στι γμὴν ὡς ἐκ τοῦ οὐ ρα νοῦ διὰ νὰ 
εὐ λό γη σῃ, ἁ γι ά σῃ καὶ με τα δώ σῃ τὴν χά ριν εἰς τὸν πα ρε στῶ τα λα όν. Οὔ
τε ἄγ γε λοι οὔ τε ἀρ χάγ γε λοι ἠ ξι ώ θη σαν τοι ού των χα ρι σμά των. Καὶ αὐ
τῶν ὑ πέρ κει ται ἡ δι α κο νία τοῦ ἱ ε ρέ ως. Τὰ λει τουρ γι κὰ κεί με να γέ μουν 
πα ρο μοί ων ἐκ φρά σε ων καὶ χα ρα κτη ρι σμῶν.

Πα ρά δο ξον εἶ ναι λοι πὸν πῶς ὁ ἱ ε ρεὺς ἔ γι νε, διὰ τοῦ ἀγ γε λι κοῦ 
αὐ τοῦ ἔρ γου, διὰ τῆς ἐν αὐ τῷ οἰ κού σης ὑ περ φυ οῦς ἱ ε ρα τι κῆς δυ νά με
ως, τὸ κατ’ ἐ ξο χὴν λει τουρ γι κὸν ὄρ γα νον τοῦ Θε οῦ, ὁ ἅ γι ος, ὁ πα τήρ, ἡ 
ζῶ σα ὑ πό μνη σις τῆς πα ρου σί ας τοῦ Θε οῦ ἐν τῷ μέ σῳ τοῦ πε ρὶ πολ λὰ 
τυρ βα ζο μέ νου κό σμου. Ἐν τεῦ θεν ἐ ξη γοῦν ται πλεῖ στα λει τουρ γι κὰ ἔ θι
μα. Αἱ λαμ πραὶ ἱ ε ρα τι καὶ καὶ ἀρ χι ε ρα τι καὶ στο λαί, ἡ ἀ πό κο σμος ἐ ξω τε
ρι κὴ ἐμ φά νι σις τοῦ κλή ρου, οἱ πο λυ χρο νι σμοί, οἱ ἀ σπα σμοὶ τῆς χει ρός, 
κ.τ.τ., δὲν εἶ ναι πάν το τε γεν νή μα τα τῆς ἀν θρω πί νης μα ται ο δο ξί ας, ἀλ λὰ 
τὸ ἀ παύ γα σμα τῆς πε ρὶ τοῦ ἱ ε ρέ ως συ νει δή σε ως τοῦ χρι στω νύ μου λα οῦ.

ρα νῷ «ἐν τυγ χά νων» πρὸς τὸν Πα τέ ρα ὑ πὲρ ἡ μῶν (Ἑβρ. ζ΄ 25). Καὶ τὸ αὐ
τὸ ἔρ γον συ νε χί ζει ἐ πὶ τῆς γῆς ἐν τῇ Ἐκ κλη σίᾳ αὐ τοῦ διὰ τῶν πνευ μα
τι κῶν χα ρι σμά των, τῶν διὰ τῆς ἐ πι φοι τή σε ως τοῦ ἁ γί ου Πνεύ μα τος δι’ 
ἀ πο στο λι κῆς χει ρο το νί ας ἐ πὶ γῆς κα θι στα μέ νων δι α δό χων καὶ «οἰ κο νό
μων τῆς ἱ ε ρα τι κῆς χά ρι τος» (Χει ρο το νία ἐ πι σκό που, Εὐ χὴ β΄). Οὕ τως οἱ τῆς 
με το χῆς τοῦ ἀρ χι ε ρα τι κοῦ τοῦ Κυ ρί ου ἀ ξι ώ μα τος ἐ πὶ τῆς γῆς ἀ ξι ω θέν
τες, οἱ «διὰ τὴν ἄ φα τον καὶ ἀ μέ τρη τον φι λαν θρω πί αν αὐ τοῦ ... ἐν δε δυ
μέ νοι τὴν χά ριν τῆς ἱ ε ρα τεί ας» (Λει τουρ γ ία Ἰω άν νου Χρυ σο στό μου, Εὐ χὴ τοῦ 
Χε ρου βι κοῦ ὕ μνου), δι α κο νοῦν εἰς τὰ μυ στή ρια τῆς Ἐκ κλη σί ας καὶ ἁ γι ά
ζουν δι’ αὐ τῶν τὸν λα ὸν τοῦ Κυ ρί ου. Τοῦ το εἶ ναι τὸ κύ ρι ον ἔρ γον τῶν 
ἱ ε ρέ ων. «Πα ρε στά ναι ἀ μέμ πτως τῷ θυ σι α στη ρίῳ τοῦ Θε οῦ· κη ρύσ σειν 
τὸ εὐ αγ γέ λι ον τῆς βα σι λεί ας αὐ τοῦ· ἱ ε ρουρ γεῖν τὸν λό γον τῆς ἀ λη θεί ας· 
προ σφέ ρειν αὐ τῷ δῶ ρά τε καὶ θυ σί ας πνευ μα τι κάς· ἀ να και νί ζειν τὸν λα
ὸν τοῦ Θε οῦ διὰ τοῦ λου τροῦ τῆς πα λιγ γε νε σί ας» (Χει ρο το νία πρε σβυ τέ ρου, 
Εὐ χὴ β΄). Τῆς «με γά λης ταύ της ἱ ε ρα τι κῆς τι μῆς» (Χει ρο το νία πρε σβυ τέ ρου, 
Εὐ χὴ α΄) σα φῆ συ νεί δη σιν ἔ χει ἡ Ἐκ κλη σία. Ἰ δοὺ πῶς ὁ 
ἱ ε ρεὺς ἐκ φρά ζε ται πε ρὶ ἑ αυ τοῦ εἰς μί αν εὐ χήν τοῦ 
Εὐ χε λαί ου : «Ὁ καὶ ἐ μὲ τὸν τα πει νόν ... κα λέ σας 
εἰς τὸν ἅ γι ον καὶ ὑ περ μέ γι στον βα θμὸν τῆς ἱ ε ρω
σύ νης καὶ εἰ σελ θεῖν εἰς τὸ ἐν δό τε ρον τοῦ κα τα πε
τά σμα τος, εἰς τὰ Ἅ για τῶν Ἁ γί ων, ὅ που πα ρα κύ ψαι 
οἱ ἅ γι οι ἄγ γε λοι ἐ πι θυ μοῦ σι καὶ ἀ κοῦ σαι τῆς εὐ αγ γε
λι κὴς φω νῆς Κυ ρί ου τοῦ Θε οῦ καὶ θε ά σα σθαι αὐ το ψεὶ τὸ 
πρό σω πον τῆς ἁ γί ας ἀ να φο ρᾶς καὶ ἀ πο λαῦ σαι τῆς θεί ας 
καὶ ἱ ε ρᾶς λει τουρ γί ας, ὁ κα τα ξι ώ σας με ἱ ε ρουρ γῆ σαι τὰ 
ἐ που ρά νιά σου μυ στή ρια καὶ προ σφέ ρειν σοι δῶ ρά τε καὶ 
θυ σί ας ὑ πὲρ τῶν ἡ με τέ ρων ἁ μαρ τη μά των καὶ τῶν του λα οῦ ἀ γνο η μά
των καὶ με σι τεῦ σαι ὑ πὲρ τῶν λο γι κῶν σου προ βά των, ἵ να διὰ τῆς πολ
λῆς καὶ ἀ φά του σου φι λαν θρω πί ας τὰ πα ρα πτώ μα τα αὐ τῶν ἐ ξα λεί ψῃς» 
(Ἀ κο λου θία τοῦ ἁ γ ί ου ἐ λαί ου, Εὐ χὴ με τὰ τό ε΄ Εὐ αγ γέ λι ον). Ἰ δίᾳ ἐν τῇ ἐ ξου σίᾳ 
ταύ τῃ τῆς ἀ φέ σε ως τῶν πα ρα πτω μά των καὶ λύ σε ως τῶν δε σμῶν τῶν ἁ
μαρ τι ῶν αἰ σθά νε ται ἑ αυ τὸν ὁ ἱ ε ρεὺς δι ά δο χον τῶν Ἀ πο στό λων καὶ οἰ κο
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νώ θη, ὅ ταν ὁ χρι στι α νι σμὸς κα τέ στη ἡ κα τὰ συν θή κην θρη σκεία πάν
των καὶ πα σῶν. Ἀλλ’ ὅ μως ἡ ἀν τί θε σις με τα ξὺ τοῦ πνεύ μα τος τοῦ κό
σμου καὶ τοῦ πνεύ μα τος τῆς θεί ας λα τρεί ας δὲν ἦ το ἰ σχυ ρά. Καὶ οἱ πλέ
ον χλι α ροὶ πι στοί, ζῶν τες εἰς μί αν πνευ μα τι κὴν ἀ τμό σφαι ραν πα ρα πλή
σι ον πρὸς ἐ κεί νην τῆς θεί ας λα τρεί ας, ἔ βλε πον ὡς πρὸς ἰ δε ώ δη εἰς ὅ,τι 
ἡ θεία λα τρεία ἐ νε σάρ κω νεν. Τὰ ὄμ μα τα τῆς θρη σκευ ού σης ἀν θρω πό
τη τος ἴ σως ἐν τῇ πρά ξει ἐ θέλ γον το ἀ πὸ τὴν «γλυ κύ τη τα τοῦ κό σμου», 
ἀλλ’ ἐν τῇ θε ω ρίᾳ εἱλ κύ ον το ἀ πὸ τὸ ὅ ρα μα τοῦ οὐ ρα νοῦ. Ὁ λα ός, βα σι
λεῖς, στρα τη γοί, ἄρ χον τες ἔ ζων ἐν τῷ κό σμῳ, ἀλλ’ εἰς τὴν ἤ ρε μον λα
τρεί αν τῆς μο νῆς, ἐν τὸς τῶν να ῶν, ἐ ζή τουν τὸ ὑ περ κό σμι ον θέλ γη τρον 
τῆς με τὰ τοῦ Θε οῦ ἐ πι κοι νω νί ας. Μὲ ἄλ λας λέ ξεις, τὰ ἰ δα νι κὰ τοῦ χρι
στι α νι κοῦ κό σμου καὶ τὰ ἐν τῇ λα τρείᾳ καλ λι ερ γού με να ἰ δε ώ δη, κα τὰ 
μέ ρος ἢ ἐν ὅ λῳ, συ νέ πι πτον.

Ἀρ χῆς γε νο μέ νης ὅ μως ἀ πό της Ἀ να γεν νή σε ως καὶ τῆς Με ταρ
ρυ θμί σε ως καὶ ἐν τεῦ θεν εἰς τὴν Δύ σιν, καὶ βρα δύ τε ρον με τὰ τὴν δι ά
λυ σιν τοῦ ὀ θω μα νι κοῦ σκό τους καὶ τὴν ἀ να το λὴν τοῦ ἡ λί ου τῆς ἐ λευ
θε ρί ας εἰς τοὺς λα οὺς τῆς Ἀ να το λῆς, τὰ πρά γμα τα ἤρ χι σαν ρι ζι κῶς νὰ 
ἀλ λάσ σουν. Ὁ πνευ μα τι κὸς προ σα να το λι σμὸς τοῦ κό σμου βα θμη δὸν ἐ
στρά φη πρὸς ἄλ λας κα τευ θύν σεις. Νέ ος πο λι τι σμὸς ἀ νε πτύ χθη καὶ νέα 
ἰ δε ώ δη ἐ θέρ μα ναν τὰς καρ δί ας τῶν ἀν θρώ πων. Τὸ πνεῦ μα τοῦ κό σμου 
πα ρου σι ά σθη δι ά φο ρον τοῦ πνεύ μα τος τῆς θεί ας λα τρεί ας.

Μέ χρι τοῦ ση μεί ου τού του τὰ πρά γμα τα δὲν θὰ ἦ σαν βε βαί ως εὐ
χά ρι στα διὰ τὴν θεί αν λα τρεί αν, ἀλλ’ ὁ κίν δυ νος θὰ ἦ το μό νον ἐ ξω τε ρι
κός, ἂν οἱ νέ οι ἄ νε μοι δὲν ἔ πνε ον ἀ να γεν νη τι κῶς καὶ εἰς αὐ τοὺς τοὺς 
κόλ πους τοῦ χρι στι α νι σμοῦ. Νέ αι δι δα σκα λί αι, μέ χρι τι νὸς εὑ ρι σκό με
ναι ἐν λαν θα νού σῃ κα τα στά σει ἢ συμ πι ε ζό με ναι ἀ πὸ ἀν τι θέ τους ἐ πι κρα
τε στέ ρας, ἐ ξῆλ θον εἰς τὴν ἐ πι φά νει αν καὶ ἤρ χι σαν ἡ μέ ρᾳ τῇ ἡ μέ ρᾳ νὰ 
κα τα κτοῦν ἔ δα φος ἐν τὸς τῆς χρι στι α νι κῆς σκέ ψε ως. Καὶ τὸ δυ σχε ρέ
στε ρον ἦ το ὅ τι τὸ νέ ον πνεῦ μα τοῦ χρι στι α νι κοῦ κό σμου ἦ το ἀ κρι βῶς 
ἀ νά στρο φον ἀ πὸ ἐ κεῖ νο τῆς θεί ας λα τρεί ας. Τὸ ὑ περ κό σμι ον, ἀν τι κα τέ
στη σε τὸ ἐγ κό σμι ον. Τὸ ἀ σκη τι κόν, τὸ κοι νω νι κόν. Τὴν ἐ πι ζή τη σιν τοῦ 

Τ οι οῦ τον πα ρου σι ά ζε ται τὸ πνεῦ μα τῆς χρι στι α νι κῆς λα τρεί ας, τὸ 
ζῶν καὶ ζω ο γο νοῦν αὐ τὴν καὶ τοὺς χρι στι α νι κοὺς λα οὺς μέ χρι σή

με ρον. Πνεῦ μα ὑ περ κό σμι ον, ἀ σκη τι κόν, μυ στη ρι α κόν, ἱ ε ρα τι κόν. Λα
τρεία «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη θείᾳ», γνή σι ον τέ κνον τῆς ἐν τῇ με τὰ τοῦ 
Πνεύ μα τος κοι νω νίᾳ ἐν θου σι ώ σης καὶ σφρι γώ σης Ἐκ κλη σί ας.

Αὐ τὸ τὸ Πνεῦ μα λα λεῖ ἐν αὐ τῇ καὶ κρά ζει τό «Ἀβ βᾶ ὁ Πα τὴρ» 
(Ρωμ. η΄ 15, Γαλ. δ΄ 6). Διὰ τοῦ Πνεύ μα τος αὐ τοῦ ἡ Ἐκ κλη σία αἰ ρο μέ νη ἐ πά
νω θεν τῶν μι κρο τή των τοῦ κό σμου καὶ «στε ρε ου μέ νη ἐν Κυ ρίῳ» (πρβλ. 
τοὺς εἱρ μοὺς τῆς γ΄ ᾠ δῆς τῶν κα νό νων), ἐν ἁ γι α σμῷ καὶ θείῳ πό θῳ καὶ ζή λῳ 
λέ γει, ὡς ἡ Νύμ φη τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως, τὸ «ἔρ χου» πρὸς τὸν Νυμ φί ον 
αὐ τῆς (Ἀ ποκ. κβ΄ 17). «Ἔρ χου, Κύ ριε Ἰ η σοῦ» (Ἀ ποκ. κβ΄ 20). Καὶ μό νη ἡ δι
α βε βαί ω σις αὐ τοῦ: «Ναί, ἔρ χο μαι τα χύ» (Ἀ ποκ. κβ΄ 20), πλη ροῖ τὴν καρ
δί αν αὐ τῆς ἀ σφα λεί ας ἐν τῷ κλύ δω νι τοῦ κό σμου. «Ἐλ θέ τω ἡ Βα σι λεία 
σου» (Ματθ. ϝ΄ 10, Λουκ. ια΄ 2), «ἐλ θέ τω χά ρις καὶ πα ρελ θέ τω ὁ κό σμος οὗ
τος» (Δι δα χὴ τῶν δώ δε κα Ἀ πο στό λων, Χ). 

Κ αὶ ταῦ τα μὲν ἐν τῇ θε ω ρίᾳ ἀλ λὰ καὶ ἐν τῇ πρά ξει ἀπ’ ἀρ χῆς μέ
χρι τῆς ἐ πο χῆς, καθ’ ἣν τὸ πνεῦ μα τοῦ χρι στι α νι κοῦ κό σμου εὑ

ρί σκε το ἐν ἁρ μο νίᾳ πρὸς τὸ πνεῦ μα τῆς λα τρεί ας. Θὰ ἦ το ὑ περ βο λὴ ἐ
ὰν ὑ πε στη ρί ζε το ὅ τι ἀ πό λυ τος πο τὲ ἰ σορ ρο πία καὶ ταυ τι σμὸς ἐ πε κρά
τη σε με τα ξὺ τῶν δύο τού των. Ἤ δη εἰς τὴν ἀ πο στο λι κὴν ἐ πο χήν, αἱ ἐν 
τῇ θείᾳ λα τρείᾳ ἐν θου σι α στι καὶ τά σεις δὲν εὕ ρι σκον πλή ρη ἀν τα πό κρι
σιν εἰς τὰς χρι στι α νι κὰς κοι νό τη τας. Βρα δύ τε ρον ἡ κα τά στα σις ἐ πε δει
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μη τρός· τῶν μαρ τύ ρων, ὡς ἀ γω νι στῶν· τῶν Ἀ πο στό λων, ὡς κη ρύ κων 
τῆς πί στε ως. Αἱ ἐγ κό σμι οι ἰ δέ αι ἐ ζή τουν ἱ ε ρὸν ἔν δυ μα καὶ δι καί ω σιν ἐν 
τῷ ἑ ορ το λο γίῳ. Ναί, ὁ οὐ ρα νός. Ἀλλ’ αὐ τὸς θὰ κα τα κτη θῇ διὰ τῆς γῆς.

2) Ὑ πὸ τοι αύ τας προ ϋ πο θέ σεις ἑ πό με νον ἦ το ἡ ἐ πὶ γῆς κοι νω νία 
τῶν ἀν θρώ πων νὰ ἀ πο τε λέ σῃ τὸ ἀν τι κεί με νον τοῦ ἐν δι α φέ ρον τος παν
τὸς σκε πτο μέ νου ἀν θρώ που. Ποία εἶ ναι ἡ θέ σις τοῦ χρι στι α νοῦ ἐν τῇ 
κοι νω νίᾳ, αἱ ἔ ναν τι αὐ τῆς ὑ πο χρε ώ σεις του, ἡ διὰ τοῦ Χρι στοῦ δη μι
ουρ γία τῆς ἰ δε ώ δους κοι νω νί ας τῶν ἀν θρώ πων, ἦ σαν οἱ νέ οι προ σα να το
λι σμοὶ τῆς χρι στι α νι κῆς θε ο λο γί ας.

Καὶ ὁ ἀ σκη τι κὸς χα ρα κτὴρ τῆς θεί ας λα τρεί ας, ὑ πὸ τὴν ἐ πί δρα σιν 
τῶν κοι νω νι κῶν ἰ δε ῶν, ἤρ χι σε νὰ ἀ το νῇ. Αἱ μα κραὶ μο να
στι καὶ ἀ κο λου θί αι ἐ θε ω ρή θη σαν ἄ νευ νο ή μα τος διὰ τὸν ἐν 
τῇ κοι νω νίᾳ ζῶν τα ἄν θρω πον, τὸν πι ε ζό με νον ἀ πὸ ποι κί
λους ἀν τι πε ρι σπα σμούς, εἰς τοὺς ὁ ποί ους ἔ πρε πε νὰ ἀν
τα πο κρι θῇ ὡς ὑ πο δει γμα τι κὸν τῆς κοι νω νί ας μέ λος. Αἱ 
ὀρ θο στα σί αι καὶ αἱ γο νυ κλι σί αι ἤρ χι σαν νὰ ἀ πο φεύ γων
ται καὶ νὰ ἐ πι ζη τῆ ται πε ρισ σο τέ ρα ἄ νε σις ἐν τῇ λα τρείᾳ. Αἱ 
με γά λαι νη στεῖ αι ἐν τῇ πρά ξει πε ρι ω ρί σθη σαν εἰς τὸ κα
τὰ τὸ δυ να τὸν ἐ λά χι στον. Ὁ γά μος καὶ ἡ ἐν Χρι στῷ συ
ζυ γία ἤρ χι σαν τα χέ ως νὰ κερ δί ζουν ἔ δα φος εἰς βά ρος 

τῶν μο να χι κῶν κλί σε ων. «Τὰς πό λεις ἐ κέ νω σας καὶ τὰς ἐ ρή μους ἐ πό λι
σας» (Κά θι σμα γ ,́ τροπ. α΄ τοῦ ὄρ θρου τοῦ ἁ γ ί ου Ἀν τω νί ου, ιζ΄ Ἰ α νου α ρί ου) ἴ σχυ
σε κα τὰ τὸ ἀν τί στρο φον. Οἱ ἄν θρω ποι ἔ θε σαν ὡς ἰ δε ώ δη τύ πον τὸν τέ
λει ον ἐν τῇ κοι νω νίᾳ ἄν θρω πον καὶ ὄ χι τοὺς ἐν σαρ κὶ ἀγ γέ λους μο να
χούς. Ἐκ τῶν θη σαυ ρῶν τῆς θεί ας λα τρεί ας ἐ πε ζη τή θη ἡ ἄν τλη σις καὶ ἡ 
προ βο λὴ ἀν θρω πι στι κῶν καὶ κοι νω νι κῶν στοι χεί ων, οὕ τως ὥ στε δι’ αὐ
τῶν νὰ ἐμ πο τι σθῇ καὶ νὰ ἐ ξω ρα ϊ σθῇ ἡ πα ροῦ σα κοι νω νία, ἀ πο φευ γο μέ
νης οὕ τω τῆς καλ λι ερ γεί ας τοῦ πα λαι οῦ πνεύ μα τος τῆς φυ γῆς ἐξ αὐ
τῆς μὲ τὸν σκο πὸν τῆς δη μι ουρ γί ας νέ ας ἐν Χρι στῷ μο να χι κῆς ἐ ξω κο
σμί ου ἀ δελ φό τη τος.

μυ στη ρί ου, τὸ θέλ γη τρον τῆς ἀ λη θεί ας. Τὸ ἱ ε ρα τι κόν, τὸ λα ϊ κὸν πνεῦ μα.

Κ αὶ ἀ να λυ τι κώ τε ρον : 
1) Ἡ ἐν τῷ κό σμῳ τού τῳ θέ σις τοῦ χρι στι α νοῦ ἀ πη σχό λη σε 

πε ρισ σό τε ρον τὸν σύγ χρο νον ἄν θρω πον. Ὑ πὸ τὴν ἐ πί δρα σιν τῶν ἁλ μα
τω δῶν προ ό δων τῆς ἐ πι στή μης καὶ τῶν κα τα κτή σε ων αὐ τῆς ὁ ἄν θρω
πος ἤρ χι σε νὰ θέλ γε ται καὶ νὰ ἐ κτι μᾷ κάλ λι ον τὴν ἀ ξί αν τῆς γῆς. Αὕ τη 
ἐξ ἄλ λου ἦ το ἔρ γον τοῦ Θε οῦ καὶ «κα λὴ λί αν», ὡς καὶ πάν τα τὰ ἐν αὐ
τῇ δη μι ουρ γή μα τα (Γεν. α΄ 31). 

Ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ εὐ χαί τι νες καὶ εὐ λο γί αι κα θα γι α σμοῦ κτι σμά
των καὶ ἄλ λων ἔρ γων τῶν χει ρῶν τῶν ἀν θρώ πων (πρβλ. Εὐ χὰς ἐ πὶ θε με
λί ου οἴ κου, εἰς οἶ κον νέ ον, εἰς ἅ λω να, εἰς τὸ εὐ λο γῆ σαι ποί μνην, δί
κτυα, ἀ γρούς, κ.τ.τ.) προ σείλ κυ σαν πε ρισ σό τε ρον τὸ ἐν δι α
φέ ρον ἢ ἄλ λαι θε ω ρη τι κώ τε ραι ἀ κο λου θί αι. Ἐκ τῆς θεί ας 
λα τρεί ας καὶ τῆς με τὰ τοῦ Θε οῦ ἐν τοῖς Μυ στη ρί οις κοι
νω νί ας, ὁ νέ ος ἄν θρω πος ἐν δι ε φέρ θη νὰ ἀν τλή σῃ μᾶλ
λον δύ να μιν διὰ τὴν κα τά κτη σιν τῆς γῆς καὶ τὴν εὐ ό δω
σιν τῶν ἔρ γων του. Ἐ πε ζή τει τὴν ἕ νω σιν με τὰ τοῦ Θε οῦ 
διὰ νὰ εἶ ναι ἰ σχυ ρό τε ρος ἐ πὶ τῆς γῆς. Ἐκ τῶν λει τουρ γι
κῶν ἀ να γνω σμά των ἐ ζή τη σε νὰ πλη ρο φο ρη θῇ ὄ χι τό σον 
διὰ τὰ ἐ ξαί σια ἔρ γα καὶ τὰ θαύ μα τα τοῦ Κυ ρί ου, ὅ σον διὰ 
τὸν τρό πον κα τὰ τὸν ὁ ποῖ ον θὰ ἐρ ρύ θμι ζε, συμ φώ νως πρὸς τὸ θέ λη μά 
Του, τὴν ἐ πὶ γῆς ζω ήν του. Αἱ θε ρα πεῖ αι τῶν ἀ σθε νῶν καὶ ἡ ἐκ βο λὴ τῶν 
δαι μο νί ων ἐν δι έ φε ρον ὀ λι γώ τε ρον αὐ τὸν ἀ πὸ τὴν ἐ πὶ τοῦ Ὄ ρους ὁ μι λί
αν τοῦ Σω τῆ ρος. Αἱ τρυ φε ραὶ εἰ δυλ λι α καὶ σκη ναί, αἱ προ σεγ γί ζου σαι τὸν 
Θε ὸν πρὸς τὸν κό σμον, ὡς ἡ ἐν σπη λαίῳ γέν νη σις, συ νε κί νουν πε ρισ σό
τε ρον ἀ πὸ τὰς θρι αμ βευ τι κὰς ἐ ξάρ σεις τοῦ Βα σι λι κοῦ τοῦ Κυ ρί ου ἀ ξι ώ
μα τος. Οἱ ἄγ γε λοι καὶ αἱ ἑ ορ ταὶ αὐ τῶν, ὡς καὶ αἱ μνῆ μαι τῶν πο λυ πλη
θῶν ἁ γί ων, ἤρ χι σαν νὰ ἀ το νοῦν καὶ νὰ ἐ πι ζη τῆ ται ἡ ἐν τὸς τοῦ πα ρόν τος 
χώ ρου καὶ τοῦ τρέ χον τος χρό νου προ βο λὴ ὑ πο δει γμά των πρὸς μί μη σιν 
: Τοῦ Χρι στοῦ, ὡς βα σι λέ ως, ὡς ἐρ γά του, ὡς παι δί ου· τῆς Θε ο τό κου, ὡς 
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κοὶ νὰ δι εκ δι κή σουν ἱ ε ρω σύ νην τι νὰ καί, βά σει αὐ τῆς, συμ με το χὴν εἰς 
τὴν λα τρεί αν, καὶ μέ χρι ποί ου βα θμοῦ; Ἀλ λὰ καὶ ἀ σχέ τως πρὸς τὰς πε
ρὶ βα σι λεί ας καὶ ἱ ε ρω σύ νης τῶν λα ϊ κῶν θε ω ρί ας καὶ τὰς ἐν δε χο μέ νας 
ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ συ νε πεί ας αὐ τῶν, ἤρ χι σεν ἐν τα τι κῶς καλ λι ερ γού με
νον τὸ διὰ τῶν αἰ ώ νων ἀ με λη θὲν στοι χεῖ ον τῆς ἐ νερ γοῦ συμ με το χῆς τοῦ 
λα οῦ εἰς τὴν θεί αν λα τρεί αν, ὡς τοῦ μό νου μέ σου ἀ ξι ο ποι ή σε ως αὐ τῆς 
καὶ συγ κρα τή σε ως τοῦ καθ’ ἡ μέ ραν μει ου μέ νου πρὸς πα ρα κο λού θη σιν 
αὐ τῆς ζή λου τοῦ λα οῦ. Ὅ τι ἡ τά σις αὕ τη συ νε βά δι σε πρὸς τὴν βα θμη
δὸν καὶ με τὰ δι α κρί σε ως ἐκ δη λου μέ νην ἀ πα ρέ σκει αν τοῦ θρη σκεύ ον
τος λα οῦ πρὸς τὴν ἐν γέ νει ὑ πε ρέ ξαρ σιν τοῦ ἱ ε ρα τεί ου καὶ τὴν ἐ πι ζή
τη σιν τῆς ἁ πλου στεύ σε ως τῶν ἱ ε ρα τι κῶν στο λῶν, τίτ λων, πο λυ χρο νι
σμῶν, λει τουρ γι κῶν τύ πων, κ.τ.λ., μό λις εἶ ναι ἀ νάγ κη νὰ λε χθῇ. Τὸ λα
ϊ κὸν πνεῦ μα ἐ κέρ δι σεν ἔ δα φος κα τε χό με νον ἄλ λο τε ὑ πὸ τοῦ ἱ ε ρα τι κοῦ.

Οὕ τω διὰ τῆς ἐμ φα νί σε ως καὶ τῆς δι εισ δύ σε ως τοῦ νέ ου πνεύ μα
τος ἐν τῇ θείᾳ λα τρείᾳ εἰς τοὺς ἐ σχά τους και ρούς, πα ρου σι ά σθη ἔν το νον 
λει τουρ γι κὸν πρό βλη μα. Ἐν τῇ Δύ σει ἡ κρί σις ἦ το με γα λυ τέ ρα, δι ό τι 
τὸ νέ ον πνεῦ μα πα ρου σι ά σθη ἐ κεῖ πε ρισ σό τε ρον ἀ παι τη τι κὸν καὶ πε ρισ
σό τε ρον σφρι γη λόν. Παρ’ ἡ μῖν ἡ κρί σις σο βεῖ ἢ τοὐ λά χι στον δὲν ἐ νε φα
νί σθη ἀ κό μη ὑ πὸ τὴν αὐ τὴν ἔν τα σιν καὶ ἔ κτα σιν ὡς ἀλ λα χοῦ. Ὑ πὸ χρι
στι α νι κῶν κι νή σε ων καὶ ὑ πὸ με μο νω μέ νων ἐ νο ρι α κῶν πα ρα γόν των ἐ δεί
χθη ὁ μο λο γου μέ νως ζω η ρὸν ἐν δι α φέ ρον διὰ τὴν ἀ ξι ο ποί η σιν τῆς θεί ας 
λα τρεί ας πρὸς θε ρα πεί αν πρα κτι κῶν ποι μαν τι κῶν σκο πῶν. 

Ἡ προ τε ραι ό της ὑπ’ αὐ τῶν, ὡς ἦ το ἑ πό με νον, ἐ δι δε το εἰς τὸ νέ ον 
πνεῦ μα, ἐ νῶ ἀν τι θέ τως, ἐξ ἀν τι δρά σε ως πρὸς αὐ τούς, συν τη ρη τι κώ τε
ρα στοι χεῖα ἠρ νή θη σαν πᾶ σαν ἐ πὶ τοῦ προ κει μέ νου συ ζή τη σιν. Ἀλλ’ ἐν 
τῇ ὁ λό τη τι καὶ τῷ θε ο λο γι κῷ του βά θει τὸ θέ μα τῆς θεί ας λα τρεί ας πα
ρέ μει νεν ἔ ξω τῶν ἀ μέ σων ἐν δι α φε ρόν των τῆς Ἐκ κλη σί ας ἡ μῶν, διὸ καὶ 
πα ρό μοια προ βλή μα τα δεν ἔ τυ χον ἐν δε λε χοῦς με λέ της ἀ πὸ ὀρ θο δό ξου 
πλευ ρᾶς. Οὔ τε καὶ αἱ πα ροῦ σαι γραμ μαὶ προ τί θεν ται νὰ δι εκ δι κή σουν 
ρό λον ὑ περ κεί με νον τῶν δυ νά με ών των. Θὰ ἀρ κε σθοῦν εἰς ὡ ρι σμέ νας 
τι νὰς τε λι κὰς δι α πι στώ σεις. 

3) Ἡ ἰ δέα τοῦ μυ στη ρί ου καὶ τοῦ κε κρυμ μέ νου ἠ τό νι σεν ἐν τῇ νε
ω τέ ρᾳ κοι νω νίᾳ, ἐν τῇ ὁ ποίᾳ κρα τεῖ ὁ λό γος, ἡ ἔ ρευ να, ἡ ἐ πι ζή τη σις τῆς 
ἀ λη θεί ας καὶ τὸ πνεῦ μα τῆς ἐν πᾶ σιν ἐ λευ θε ρί ας. Ὁ Χρι στὸς κα τε νο εῖ
το κα λύ τε ρον ὡς ὁ «Ἀ δελ φὸς» (Ἰω. κ΄ 17, Ματθ. ιγ΄ 4950, Ἑβρ. β΄ 1112, 17), ὁ 
«Πρω τό το κος» (Ρωμ. η΄ 29), ὁ «Φί λος» (Ματθ. ια΄ 19, Ἰω. ιε΄ 1314), ὁ πλή ρης ἀ
γά πης καὶ ἐ λέ ους, ὁ «πρᾷ ος καὶ τα πει νὸς τῇ καρ δίᾳ» (Ματθ. ια΄ 29). Ἡ ἀ πό
στα σις ἠ λατ τώ θη κα τὰ πο λύ. Ἡ ἔν νοια τῆς ἐν Χρι στῷ σω τη ρί ας καὶ τῆς 
«με τὰ ἀ λη θι νῆς καρ δί ας» (Ἑβρ. ί  22) καὶ «παρ ρη σί ας» (Ἑβρ. δ΄ 16) προ σεγ
γί σε ως εἰς τὸν θρό νον τοῦ Κυ ρί ου, ἄ νευ πολ λῶν ἐν δι α μέ σων, ἦ το πλέ
ον οἰ κεία εἰς τὸν ἄν θρω πον ἢ ὁ γνό φος τοῦ μυ στη ρί ου, αἱ ἀ στρα παὶ τοῦ 
Σι νᾶ, ἡ συν τε τριμ μέ νη καὶ τε τα πει νω μέ νη συ νεί δη σις.

Δὲν ἦ το πλέ ον κα τα νο η τὸν δι α τί ἡ θεία Λει τουρ γία νὰ τε λῆ ται κε
κλει σμέ νων τῶν θυ ρῶν, ὄ πι σθεν βή λων, εἰς τὸ βά θος σκο τει νῶν ἁ ψί
δων, μὲ τὰ νῶ τα τοῦ ἱ ε ρέ ως ἐ στραμ μέ να πρὸς τὸν λα όν. Ἐ πε ζη τή θη τὸ 
νό η μα τὰς θεί ας Λει τουρ γί ας καὶ εὑ ρέ θη οὐ χὶ εἰς τὰς δο ξο λο γι κὰς κα
τα κλεῖ δας τῶν εὐ χῶν, ἀλλ’ εἰς αὐ τὰς τὰς εὐ χάς. Τὸ δὲ πρὸ τοῦ μυ στη
ρί ου δέ ος δὲν ἦ το πάν το τε ἰ σχυ ρό τε ρον τοῦ πό θου πρὸς τὴν πλή ρη καὶ 
«ἀ να κε κα λυμ μέ νῳ προ σώ πῳ» (Β΄ Κορ. γ΄ 18) δι είσ δυ σιν εἰς «τὰ βά θη» τοῦ 
μυ στη ρί ου τοῦ Πνεύ μα τος «τοῦ Θε οῦ» (Α΄ Κορ. β΄ 10). 

4) Τέ λος, τὸ ἐ ρώ τη μα ἐ τέ θη κα τὰ λο γι κὴν καὶ φυ σι
κὴν συ νέ πει αν τῶν ἀ νω τέ ρω : Γνω ρί ζο μεν τὴν θέ
σιν τοῦ κλή ρου ἐν τῇ Ἐκ κλη σίᾳ καὶ βλέ πο μεν 
τὸν ρό λον αὐ τοῦ ἐν τῇ θεία λα τρείᾳ· ποία ὅ μως 
εἶ ναι ἡ θέ σις τοῦ λα οῦ ; Ποῖα τὰ ἐκ τοῦ βα πτί
σμα τος ἀ πορ ρέ ον τα διὰ τοὺς πι στοὺς λει τουρ γι
κὰ δι και ώ μα τα ; Ποῖ ον τὸ νό η μα τῆς ἀ καν θώ δους 
βι βλι κῆς φρά σε ως «βα σί λει ον ἱ ε ρά τευ μα» (Α΄ Πέ τρου 
β΄ 9, Ἐ ξόδ. ιθ΄ 6, κγ΄ 22) ἢ τῆς Ἀ πο κα λυ πτι κῆς «ἐ
ποί η σεν ἡ μᾶς βα σι λεί αν, ἱ ε ρεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πα
τρὶ» (Ἀ ποκ. α΄ 6) ; Δύ ναν ται βά σει αὐ τῶν οἱ λα ϊ
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νε ο πλου τι κήν τι να λει τουρ γι κὴν καὶ θρη σκευ τι κὴν ἰ δε ο λο γί αν, καὶ στε
νο τέ ρα ἡ ἀν τί λη ψις τῶν βλε πόν των μό νον τὴν ἐ πι φά νει αν τῆς λει τουρ
γι κῆς πα ρα δό σε ως. Οὗ τοι μὴ δυ νά με νοι ἢ μὴ θέ λον τες νὰ ἑρ μη νεύ σουν 
αὐ τήν, νο μί ζουν ὅ τι πράτ τουν καλ λί τε ρον ἀ γνο οῦν τες ἢ κα τα φρο νοῦν
τες τοὺς πα ρα δο θέν τας τύ πους. 

Μή πως τὸ πα λαι ὸν πνεῦ μα τῆς λα τρεί ας δι α σῴ ζει καλ λί τε ρον τὴν 
«ἐν πνεύ μα τι» λα τρεί αν ; 

Μή πως τὸ νέ ον πνεῦ μα τῆς λα τρεί ας θὰ κα τα στή σῃ αὐ τὴν πε ρισ
σό τε ρον ἐν «ἀ λη θείᾳ» λα τρεί αν ; 

Μή πως ὁ συγ κε ρα σμὸς τῶν δύο θὰ συν τε λέ σῃ εἰς μί αν ἀρ τι ω τέ
ραν «ἐν πνεύ μα τι καὶ ἀ λη θείᾳ» λα τρεί αν ; 

Τὸ τε λευ ταῖ ον τοῦ το θὰ ἦ το διὰ τοὺς μυ ω πι κοὺς ὀ φθαλ μούς μας 
τὸ προ χει ρό τε ρον καὶ ἀ πο τε λε σμα τι κώ τε ρον. Ἡ πα νά κεια τῶν μέ σων λύ
σε ων θὰ ἰ α τρεύ σῃ καὶ τὴν λει τουρ γι κὴν κρί σιν.

Ἀλλ’ ἆ ρά γε τὸ Πνεῦ μα θὰ ἀ να φω νῇ τό τε δο ξο λο γι κῶς τὸ «Ἀβ βᾶ 
ὁ Πα τὴρ» (Ρωμ. η΄ 15, Γαλ. δ΄ 6) ἢ θὰ ἐν τυγ χά νῃ ὑ πὲρ τῆς ἀ σθε νεί ας ἡ μῶν 
«στε να γμοῖς ἀ λα λή τοις» (Ρωμ. η΄ 26) ; 

Τ ὸ νέ ον λει τουρ γι κὸν πνεῦ μα ἀ ναμ φι σβη τή τως εἶ ναι ὁ ἀν τί πους τοῦ 
πα λαι οῦ. Ποι μαν τι καὶ καὶ πρα κτι καὶ ἀ νάγ και ἐ πι βάλ λουν τὴν υἱ ο

θέ τη σιν τού του. Ἐν ἐ ναν τίᾳ πε ρι πτώ σει, διὰ τῆς ἀρ νη τι κῆς ἔ ναν τι τού
του στά σε ως κιν δυ νεύ ει νὰ ἐ λεγ χθῇ ἡ Ἐκ κλη σία οὐ μό νον ὡς μα ται
ο πο νοῦ σα, ἀλ λὰ καὶ ὡς ἐ φαρ μό ζου σα τὸ φα ρι σα ϊ κὸν «ὁ ἄν θρω πος διὰ 
τὸ Σάβ βα τον» καὶ οὐ χὶ τὸ Κυ ρι α κὸν «τὸ Σάβ βα τον διὰ τὸν ἄν θρω πον» 
(Μάρκ. β΄ 27). Ἡ θεία λα τρεία θὰ μεί νῃ ἔ ξω τοῦ χρι στι α νι κοῦ κό σμου ὥς 
τι τὸ ἀ να χρο νι στι κὸν καὶ ὡς τὸ ἀ πο λί θω μα ἑ νὸς προ ϊ στο ρι κοῦ ζῶν τός 
πο τε ὀρ γα νι σμοῦ. Ἀφ’ ἑ τέ ρου τὸ νέ ον πνεῦ μα εἶ ναι καὶ πα λαι ὸν συγ
χρό νως. Στοι χεῖα ἐγ κο σμι ό τη τος, κοι νω νι σμοῦ, ἐ πι ζη τή σε ως τῆς ἀ λη θεί
ας καὶ λα ϊ κῆς συμ με το χῆς δύ ναν ται νὰ ἁ λι ευ θοῦν ἐν ἀ φθο νίᾳ ἐν τῇ ἰ
σχυ ού σῃ λα τρείᾳ, ἀ με λη θέν τα καὶ ἐ πι σκι α σθέν τα ἐκ τῶν ἀν τι θέ των λει
τουρ γι κῶν τά σε ων. Ἐξ ἄλ λου ἡ πρό ο δος τῆς χρι στι α νι κῆς δι δα σκα λί ας 
συν τε λεῖ ται διὰ τῆς ἐ ξάρ σε ως καὶ ἐμ βα θύν σε ως ὅ τε μὲν εἰς τοῦ το, ὅ τε 
δὲ εἰς ἐ κεῖ νο τὸ ση μεῖ ον αὐ τῆς, οὕ τως ὥ στε τὸ πνεῦ μα ἐν τῷ Χρι στι α
νι σμῷ πα ρα μέ νει πάν το τε ζῶν, πρω το πό ρον καὶ ἀ να και νι στι κόν. 

 Ἀλλ’ ἡ ἔ ναν τι τοῦ πα λαι οῦ πνεύ μα τος εὐ θύ νη δὲν πρέ πει, ἐ λα
φρᾷ τῇ συ νει δή σει, νὰ θε ω ρη θῇ μι κρά. Ἡ τα χεῖα ὑ πο χώ ρη σις πρὸ τῶν 
νέ ων ρευ μά των δὲν εἶ ναι ἴ δι ον τῆς αἰ ω νί ου ἀ λη θεί ας τῆς ἐν Χρι στῷ ἀ
πο κα λυ φθεί σης. Αὕ τη ὁ δη γεῖ τὸν κό σμον. Δὲν σύ ρε ται ἀ πὸ τὸ ἅρ μα αὐ
τοῦ. Τὰ μο νο με ρῶς ἐ ξαι ρό με να νέα στοι χεῖα, ὅ σον καὶ ἂν ἀν τλῶν ται ἐκ 
τοῦ λει τουρ γι κοῦ ὑ πο συ νει δή του τῆς Ἐκ κλη σί ας, το νι ζό με να καὶ προ
βαλ λό με να, ἀ ναμ φι σβη τή τως ἀλ λοι οῦν τὸν πα ρα δο σι α κὸν χα ρα κτῆ ρα 
τῆς λα τρεί ας καὶ ἐ πι σκι ά ζουν τὸ πα ρα δε δο μέ νον ὑ περ κό σμι ον, ἀ σκη τι
κόν, μυ στη ρι α κὸν καὶ ἱ ε ρα τι κὸν αὐ τῆς πνεῦ μα. Αἵ ρε σις δὲν εἶ ναι πάν το
τε ἐξ ὑ παρ χῆς ἐ σφαλ μέ νη δι δα σκα λία, ἀλ λὰ καὶ ὀρ θὴ δι δα σκα λία συ ρο
μέ νη πρὸς τὰ ἄ κρα, ἄ νευ τοῦ ἰ σο βά ρου το νι σμοῦ τῆς ἀν τι στοί χου καὶ ἐξ 
ἴ σου ὀρ θῆς τοι αύ της. Ἡ συγ κρά τη σις ἀ πὸ τοῦ ὑ πὸ τῶν αἰ ώ νων πα ρα δε
δο μέ νου ὡς ὀρ θοῦ καὶ στα θε ροῦ εἰς τὴν ὑ ψου μέ νην θά λασ σαν τοῦ ἀ
στα θοῦς κό σμου τού του δὲν εἶ ναι πάν το τε δεῖ γμα ἀ σθε νοῦς πί στε ως ἢ 
στε νῆς ἀν τι λή ψε ως. Ἀ σθε νε στέ ρα εἶ ναι πολ λά κις ἡ πί στις τῶν ἐ χόν των 
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