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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Ἰωά νν ου Φουντούλ η 1

Ο

῾ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῷ δια λόγῳ αὐτοῦ πρὸς τὴν Σαμα
ρείτιδα ἔθεσε τάς βάσεις καὶ διετ ύπωσεν ἐπιγραμματικῶς τὸ νόημα
καὶ τὸ πνεῦμα τῆς λατρείας τῆς νέας θρησκείας του. Ἡ καινὴ λατρεία ὤ
φειλε νὰ εἶναι «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ ηθείᾳ» (Ἰω. δ΄ 24) λατρεία. Ἡ λατρεία
τῶν εἰδώλ ων δεν ἦτο οὔτε «ἐν πνεύματι» οὔτε «ἐν ἀλ ηθείᾳ». Ἡ Ἰουδα
ϊκὴ ἦτο «λατρεία οὐ πνεύματος ἀλλὰ γράμματος» (Β΄ Κορ. γ΄ 6), οὐχὶ τῆς
ἀλ ηθείας ἀλλὰ τῆς «σκιᾶς» (Ἑβρ. η΄ 5). Τὸ νέον πνεῦμα ἀπ ῄτει νέα ν λα
τρεία ν. Ὁ ἀποκαλυφθεὶς ἀλ ηθὴς πνευματικὸς Θεὸς ἀπ ῄτει ἀλ ηθῆ καὶ
πνευματικὴν λατρεία ν. «Καὶ γὰρ ὁ Πατ ὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυ
νοῦντας αὐτὸν» (Ἰω. δ΄ 23).
Τῆς πνευματικ ῆς αὐτ ῆς λατρείας τὸν ὑπογραμμὸν καὶ τὸ περιε χό
μενον ἔδωκεν αὐτὸς ὁ Κύριος, λατρεύων τὸν Πατέρα καὶ ἀναφέρων «ἐν
ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετ ηρίας ... μετὰ κραυ
γῆς ἰσ χυρᾶς καὶ δακρύων» (Ἑβρ. ε΄ 7), «δια ν υκ τερεύων ἐν τῇ προσευ
χῇ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. ϝ΄ 12), μετέχων εἰς τὴν λατρεία ν τοῦ σκιώδους ναοῦ
καὶ ὡς «ἐλεήμων καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς» (Ἑβρ. β΄ 17) «ἀνενέγκας ἑαυτὸν»
(Ἑβρ. ζ΄ 27) «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰω. ϝ΄ 51) καὶ «σωτ ηρίας αἰω
νίου» (Ἑβρ. ε΄ 9). Εἰς τὴν Κυριακ ὴν (Ματθ. ϝ΄ 9-13, Λουκ. ια΄ 24) καὶ εἰς τὴν
1. Ὁ Ἰωά νν ης Φουντούλ ης (†2008) ὑπ ῆρξε καθηγ ητ ὴς εἰς τὴν Θεολ ογ ικ ὴν Σχολ ὴν
τοῦ πανεπισ τημίου Θεσσαλ ονίκ ης. Τὸ παρὸν ἄρθρον του ἐδ ημοσιε ύθη ἀρχ ικῶς εἰς
τὸ βιβλίον του : «Λειτουργ ικὰ θέματα», τ. Α΄, Θεσσαλ ονίκ η 1977, σ. 13-37.
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Ἀρχιερατικὴν προσευχ ήν (Ἰω. ιζ΄ 1-26), εἰς τὴν προσευχ ὴν τῆς δοξολογ ί
ας ἐπὶ τῇ νίκῃ κατὰ τοῦ Σατανᾶ διὰ τῶν μαθητῶν (Λουκ. ι΄ 21, Ματθ. ια΄ 2526) καὶ πρὸ τοῦ τάφου τοῦ Λαζάρου (Ἰω. ια΄ 41-42), εἰς τὴν ὀλιγόλ ογον δέ
ησίν του «τῇ νυκ τί, ᾗ παρεδ ίδοτο» (Ματθ. κϝ΄ 39, 42, Μάρκ. ιδ΄ 36, Λουκ. κβ΄
42) εὗρεν ἡ Ἐκκ λησία τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἀλ ηθοῦς ἐν πνεύματ ι προσευ
χῆς. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπὶ τῆς γῆς ἔλευσις τῆς βασιλείας του, ἡ μετ’
ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης ἐγκατάλειψις εἰς τὸ θέλ ημα αὐτοῦ, ὁ πόθος τῆς
ἐν Θεῷ ζωῆς, τῆς ἐν πνεύματι χαρᾶς καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότ ητος καὶ
κοινωνίας, ὁ ἁγ ιασμὸς «ἐν τῇ ἀλ ηθείᾳ» καὶ ἡ δι’ αὐτῶν πληροφορία τοῦ
κόσμου πρὸς σωτ ηρία ν ἦσαν τὰ κύρια θέματα τῶν προσευχῶν τούτων.

Ε

᾿ν τῇ ἀποστολικ ῇ ἐποχ ῇ ἡ λατρεία συνεχίζεται
διὰ τῶν Ἀποστόλ ων. Ἡ ζωὴ τῆς πρώτ ης κοι
νότ ητος ἔχει ἔντονον λειτουργ ικὸν χαρακ τῆρα. Νέ
ον στοιχεῖον προστίθεται εἰς αὐτ ήν. Ἡ θεία λατρεία
δὲν εἶναι μόνον θεοκεντρικ ὴ καὶ τριαδ ικ ή, ἀλλὰ
καὶ κατ’ ἐξοχ ὴν χριστοκεντρικ ή. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ
«Κύριος», ἐνώπιον τοῦ ὁποίου «πᾶν γόν υ θὰ κάμψῃ» κ α ὶ
«πᾶσα γλῶσσα» θὰ ἀναφέρῃ ἐξομολόγ ησιν (Φιλιπ. β΄ 10-11), ὁ αἰνού
μενος καὶ ὑπερυψούμενος Θεός, ὁ νικ ητ ὴς «τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
ᾍδου» (Ἀποκ. α΄ 18), ὁ ἐλευθερωτ ής, ὁ παρὼν καὶ ὁ ἐρχόμενος, τοῦ ὁποί
ου ἡ ἀτελεύτ ητος βασιλεία ἦλθε καὶ ἔρχεται. Ἡ νέα ἐν Χριστῷ σεσωσμέ
νη κοινωνία ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει πολλ ῇ ἀτενίζει πρὸς αὐτόν. Διὰ τοῦ
βαπ τίσματος συνθάπ τεται καὶ συνανίσταται μετ’ αὐτοῦ (Ρωμ. ϝ΄ 4, Κολ. β΄
12), γίνεται «σύμφυτος» (Ρωμ. ϝ΄ 5) μετ’ αὐτοῦ. Διὰ τῆς μεταλ ήψεως τοῦ
ἄρτου τῆς Εὐχαριστίας ἑνοῦται μετ’ αὐτοῦ καὶ ζῇ ἐν ἀδ ιασπάστῳ πρὸς
αὐτὸν ἑνότ ητι. Τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀνεκαίνισεν. Αἱ ἐνθουσι
αστικαὶ τάσεις τῆς πρώτ ης Ἐκκ λησίας εἶναι κατ’ ἐξοχ ὴν λειτουργ ικὸν
φαινόμενον. Ὑπὸ τὴν πίεσιν αὐτῶν συνεχίζει τὴν διαμόρφωσιν αὐτ ῆς
ἡ χριστια νικὴ θεία λατρεία.
Ἡ ἐποχ ὴ αὕτ η ἔχει τὰ ὅριά της. Ὅρια καθαρῶς θεωρητικά, διότι
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ἐν τῇ πραγματικότ ητι τὸ ρεῦμα συνεχίζεται ἀδ ιακόπως. Καὶ τὰ θεωρη
τικὰ αὐτὰ ὅρια σημειοῦνται ὑπὸ τῆς παραδόσεως τοῦ πρώτου ἐπισήμου
καὶ θεοπνεύστου λειτουργ ικοῦ τυπικοῦ, τὸ ὁποῖον κληροδοτεῖ εἰς τὴν
Ἐκκ λησία ν μετὰ τῆς Καινῆς Δια θήκ ης ἡ ἀποστολικ ὴ ἐποχ ὴ διὰ τοῦ με
γάλου χαρισματούχου, τοῦ ἀποστόλου Ἰωά ννου τοῦ Θεολόγου. Δὲν εἶναι
τυχαῖον ὅτι οὗτος εἶναι ὁ μαθητ ὴς τῆς ἀγάπ ης, ὁ ἀναπεσὼν εἰς τὸ στῆ
θος τοῦ Διδασκάλου καὶ ἀκούσας τοὺς παλμοὺς τῆς καρδ ίας του κα
τὰ τὴν ὥραν τῆς παραδόσεως τῶν φρικ τῶν Μυστηρίων, ὁ παρευρεθεὶς
καὶ ἰδὼν τὴν ἀπαστράπ τουσαν δόξαν τῆς θεότ ητος αὐτοῦ ἐν τῷ Θαβώρ,
ὁ παρασταθεὶς ἐν φόβῳ καὶ ὀδ ύνη εἰς τὴν ὑπερτάτ ην αὐτοῦ θυσία ν, ὁ
ἰδὼν τοὺς κρουνοὺς τῆς λογχον ύκ του πλευρᾶς του. Πρόκειται περὶ τῆς
οὐρανίου λατρείας τῆς περιγραφομένης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει (Ἀποκ. δ΄ 2-14,
ζ΄ 9-12, ια΄ 15-19, ιε΄ 18, ιθ΄ 1-10). Τοιαύτ η ἦτο ἐν σπέρματι ἡ λατρεία τῆς ἀπο
στολικ ῆς ἐποχ ῆς καὶ προφητικῶς ἐνεῖδεν ὁ Προφήτ ης τὴν μέχ ρι συν
τελείας τῶν αἰώνων ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἀναφερομένην «ἐν πνεύμα
τι καὶ ἀλ ηθείᾳ» λατρεία ν. Ἡ ἰδ ία χεὶρ ἔγραψε τὸ «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ η
θείᾳ», ἡ ἰδ ία θεοκίνητος χεὶρ λεπ τομερῶς καὶ θεοπνεύστως περιέγραψε
καὶ ἐξεικόνισε ταύτ ην. Τὸ λειτουργ ικὸν τοῦτο τυπικὸν ἦτο τὸ μόνον ἀ
κατάλυτον καὶ ἀπαρασάλευτον, θεόθεν κεκ υρωμένον καὶ ἄνωθεν πα
ραδεδομένον τυπικόν, ὡς τὸ ὑπὸ τοῦ Μωϋσέως δοθὲν λειτουργ ικὸν τυ
πικὸν τῆς σκηνῆς τοῦ Μαρτ υρίου.

Α

ἱ ἐν τῇ Ἐκκ λησίᾳ ἐνθουσιαστικαὶ τάσεις συνεχίζονται ὑπὸ ἄλλας
μορφάς. Οἱ μάρτ υρες, οἱ «στρατιῶται τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου»
(«Παρακ λητ ικ ή», ἦχος α΄, Τρίτ η, ἀποσ τιχα αἴνων, τροπάριον γ΄), τὰ «ἱερεῖα τὰ ἔμ
ψυχα καὶ τὰ λογ ικὰ ὁλοκαυτώματα, τὰ θύματα τὰ τέλεια» τοῦ Κυρίου,
τὸν «Θεὸν γινώσκοντα καὶ Θεῷ γινωσκόμενα» («Παρακ λητικ ή», ἦχος δ΄, Πα
ρασ κευὴ ἑσ πέρας, ἀπόσ τιχα, τροπ. γ΄) διὰ τοῦ ἐνθουσια σμοῦ, τοῦ ἡρωισμοῦ,
τῆς μιμήσεως τοὺ πάθους τοῦ Κυρίου διαποτ ίζουν τὴν νέα ν λατρεία ν.
Τὰ αἵματα αὐτῶν «ὡς πορφύραν καὶ βύσσον» (ἀπολυτ ίκιον Κυριακ ῆς τῶν Ἁ
γίων Πάντων), ὡς θεοΰφαντον λειτουργ ικὸν ἄμφιον περιεβλήθη ἡ Ἐκκ λη
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σία. Ἡ πρεσβεία τῶν μαρτ ύρων, ἡ τιμὴ αὐτῶν, οἱ τάφοι, τὰ λείψανα, αἱ
ἐτ ήσιαι μνῆμαι των δίδουν νέα θέματα ἐμπλουτ ίζοντα τὴν νέα ν λατρεί
αν. Ἀλλ’ ἰδ ίως οἱ μοναχοί, οἱ «μάρτ υρες τῆς συνειδ ήσεως», συνεχίζουν
τὰς ἐνθουσιαστικὰς τάσεις τῆς ἀρχαίας Ἐκκ λησίας, συγκεντρώνουν τὰ
ἐνθουσιαστικώτερα καὶ ζωτικώτερα στοιχεῖα τῆς χριστια νικ ῆς κοινωνί
ας καὶ ποικιλοτρόπως ἐπιδροῦν ἐπ’ αὐτ ῆς καὶ ἰδ ίᾳ ἐπὶ τῆς θείας λατρεί
ας. Ἡ ζωὴ αὐτῶν εἶναι ζωὴ λατρείας. Κύριον ἔργον αὐτῶν εἶναι ἡ ἀν ύ
μνησις καὶ δοξολογ ία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι οἱ «ἐν σώματι ἄγγελοι» (ἀπολυτ ίκι
ον ὁσια κόν, «Τῆς ἐρήμου πολ ίτ ης...»), τὰ «λειτουργ ικὰ πνεύματα» (πρβλ. Ἑβρ.
α΄ 14). Ἐξ αὐτῶν ἐξέρχονται κληρικοί, ἐπίσκοποι, ποιηταί, συντάκ ται εὐ
χῶν καὶ διασκευασταὶ λειτουργ ικῶν τυπικῶν. Τὸ θέλγ ητρον τὸ ὁποῖον
ἀσκοῦν ἐπὶ τοῦ χριστια νικοῦ κόσμου εἶναι μέγ ιστον. Αἱ ἐκ λεκ ταὶ ψυ
χαὶ στρέφονται πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀποβλέπουν εἰς αὐτοὺς ὡς πρὸς ἰδεώ
δη καὶ ἡ λατρεία των καθίσταται τὸ λειτουργ ικὸν πρότ υπον καὶ τὸ ἰδεῶ
δες καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς ἐν τῷ κόσμῳ ἐκκ λησίαις.

Ο

ὕτως ἡ θεία λατρεία ἐν τῇ σημερινῇ αὐτ ῆς μορφῇ παρουσιάζεται
γέννημα δύο παραγόντων ἢ μᾶλλον ἑνός : τῶν ἐνθουσιαστικῶν
τάσεων, αἱ ὁποῖαι ἐγ νώρισαν δύο διαδοχικὰς μορφάς, ἤτοι τὰ χαρίσμα
τα τῆς πρώτ ης Ἐκκ λησίας καὶ τὸν μοναχικὸν βίον τοῦ μεσαίωνος. Ὑ
πὸ τὴν ἐπίδρασιν αὐτῶν δημιουργεῖται τὸ πνεῦμα τῆς χριστια νικ ῆς λα
τρείας. Ἢ μᾶλλον τὸ πνεῦμα τῆς «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ ηθείᾳ» εὐαγγε
λικῆς λατρείας λαμβάνει σάρκα καὶ ὀστᾶ, ὑλοποιεῖται καὶ ὑποτάσσεται
εἰς ὡρισμένον σχῆμα. Τὰ πάντα ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ καὶ αἱ πλέον ἀπομε
μακρυσμέναι καὶ ἀσήμαντοι λειτουργ ικαὶ μορφαὶ ὀρθῶς ἑρμηνευόμε
ναι πηγάζουν ἐκεῖθεν, ὑπηρετοῦν καὶ ὑποτάσσονται εἰς τὸ πνεῦμα αὐτό.
Οὕτω καθίσταται φανερὸν διατὶ τὸ πνεῦμα τῆς χριστια νικ ῆς λα
τρείας ἐνεσαρκώθη εἰς τέσσαρας κυρίως χαρακ τῆρας : τὸν ὑπερκόσμι
ον, τὸν ἀσκητικόν, τὸν μυστικὸν καὶ τὸν ἱερατικόν. Ἡ ἀνάλυσίς των εἶ
ναι ἀπαραίτ ητος καὶ ἀναγκαία οὐ μόνον διὰ τὴν διακρίβωσιν τῶν βα
θμῶν τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἐνθουσιαστικῶν τάσεων τῆς ἀρχαίας Ἐκκ λη
σίας καὶ τοῦ μοναχισμοῦ ἐπὶ τῆς θείας λατρείας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν κα
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τανόησιν αὐτοῦ τούτου τοῦ πνεύματος τῆς θείας λατρείας. Μὲ ἄλλους
λόγους, διὰ τὴν σύλλ ηψιν τοῦ νοήματος, τὸ ὁποῖον ἔδωκεν ἡ Ἐκκ λη
σία εἰς τὴν Κυριακ ὴν ἀπαίτ ησιν τῆς «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ ηθείᾳ» λατρείας
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ τρόπου κατὰ τὸν ὁποῖον ἐνσυνειδ ήτως ἢ καὶ ἀσυνει
δήτως ἐφήρμοσε ταύτ ην ἐν τῇ λειτουργ ικ ῇ αὐτ ῆς πράξει.

Α΄. Ἡ χρισ τια ν ικ ὴ
θεία λατρεία
εἶναι λατρεία
ὑπερκ όσμιο ς

Τ

ὴν οὐράνιον λειτουργ ία ν, τὴν «ἐνώπιον τοῦ καθήμενου ἐπί του
θρόνου» (Ἀποκ. δ΄ 10), «τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἑστηκότος ὡς ἐσφαγμέ
νου» (Ἀποκ. ε΄ 6) καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Πνεύματος «τοῦ ἐκπορευομένου
ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. κβ΄ 1), τὴν ὁποία ν περι
γράφει ὁ Ἰωά ννης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει, τὴν ὑπὸ χιλιάδων καὶ μυριάδων
ἀγγέλ ων (Ἀποκ. ε΄ 11) καὶ τῶν εἰκοσιτεσσάρων ἐκπροσώπων τῆς σεσωσμέ
νης ἀνθρωπότ ητος (Ἀποκ. δ΄ 4) ἀδ ια λείπ τως ἀναφερομένην, συνεχίζει
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἡ Ἐκκ λησία. Πρὸς τὴν φωνὴν ἐκείνην προσπαθεῖ νὰ ἀ
ναμείξῃ καὶ τὴν φωνὴν τῶν τέκνων της. Τὸ «ἓν πλανηθὲν πρόβατον»,
ἡ ἀνθρωπότ ης, συνάπ τεται πρὸς τὴν χορεία ν τῶν «ἐνενήκοντα ἐννέα»
(Ματθ. ιη΄ 12), τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων, καὶ ἀπὸ τὰ στόματα ὅλ ων κοινὸς
ὕμ νος ἀναπέμπεται. «Πᾶσα πνοὴ» αἰνεῖ τὸν Κύριον (Ψαλμ. ρν΄ 6). Γῆ καὶ
οὐρανός, ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, ζῶντες καὶ τεθνεῶτες συνάπ τονται εἰς
ἕν. Ὁ κόσμος μεταμορφοῦται εἰς «καινὴν κτίσιν» (Β΄ Κορ. ε΄ 17. Γαλ. ϝ΄ 15).
Ἂς παρατ ηρήσωμεν τὸ δισκάριον ἐν τῇ Προθέσει. Ὁ Χριστὸς ἐν
μέσῳ τοῦ κόσμου. Θεὸς ἐν μέσῳ θεῶν. Ἂς ἴδωμεν τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγ ί
ων Πάντων. Εἶναι ἡ εἰκὼν τῆς καινῆς οὐρανίου οἰκογενείας. Θεὸς καὶ θε
οειδεῖς. Τὸ θυσιαστήριον (ἑτοιμασία τοῦ θρόνου), ὁ τριαδ ικὸς Θεὸς καὶ αἱ
μύριαι μυριάδες τῶν λογ ικῶν κτισμάτων ἐν λειτουργ ικ ῇ στάσει, ἐν κοι
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νωνίᾳ καὶ ἀδ ια λείπ τῳ δοξολογ ικ ῇ ἐνατενίσει πρὸς αὐτόν.
Οὕτως ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ αἴρεται ἐπάνω χώρου καὶ
χρόνου καὶ ἐν τῇ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνίᾳ προαπολαύει τῆς ἐν οὐρανοῖς
μακαριότ ητος. Αἰνεῖ καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεόν. Εἶναι τὸ μόνον μέλ ημά του.
Τὰ πάντα πρὸ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ σιγοῦν. Καὶ ὡς ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδε
μία βιοτικὴ μέριμ να, φροντ ίς, πόνος, κραυγ ή, πένθος, δάκρυον θὰ δια
κόπ τῃ τὸν αἶνον αὐτὸν (Ἀποκ. κα΄ 4), οὕτω καὶ ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ τὰ πάν
τα ὑποχωροῦν πρὸ τοῦ θείου μεγαλείου. Ὁ διασκελίζων τὸ κατώφλιον
τοῦ ναοῦ εἰσέρχεται εἰς τὸν οὐρανόν. Ἐκεῖ ἀναμένουν αὐτὸν ὁ Σωτ ήρ,
ἡ Θεοτόκος, οἱ Ἅγ ιοι, οἱ Προφῆται, οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἀρχάγγελοι. Ἐκεῖ
ὁ ἀήρ, τὸν ὁποῖον θὰ ἀναπνέῃ, εἶναι μετουσιωμένος εἰς τὸ εὐῶδες θυμί
αμα. Ἡ τροφή, τὴν ὁποία ν θὰ λάβῃ, εἶναι ὁ «ἄρτος τῶν ἀγγέλ ων» (Ψαλμ.
οζ΄ 25). Ἀπὸ τοῦ στόματός του θὰ ἐξέλθουν λόγοι ἀγγελικοί. Τὰ ὦτά του
θὰ ἀκούσουν οὐρανίας φωνάς. Αἱ χεῖρές του θὰ ψαύσουν εἰκόνας οὐ
ρανίων ἀντικειμένων. «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος» (Γεν. κη΄ 17). «Αὕ
τη ἡ πύλ η τοῦ Κυρίου· δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτ ῇ» (Ψαλμ. ρνζ΄ 20). Ὁ
οὐρανὸς κατ ῆλθεν εἰς τὴν γῆν. «Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀν
θρώπων. Καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται
καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται» (Ἀποκ. κα΄ 3), «ὅτι τὰ πρῶ
τα ἀπῆλθον» (Ἀποκ. κα΄ 4). Τὸ τέλος, ὁ σκοπός, τοῦ κόσμου ἐ
πληρώθη. «Τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς
ἄνω συνομιλεῖ» (Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Εὐχ ὴ τοῦ μεγάλ ου
Ἁγ ια σμοῦ τῶν Θεοφανείων).

Υ

῾πὸ τὴν προϋ πόθεσιν ταύτ ην ἑρμηνεύον
ται ὡρισμέναι ἰδ ιορρυθμίαι τῆς χριστια
νικῆς λατρείας:
1) Ἡ ἀγγελολογ ία τῆς θείας λατρείας.
Ἡ πληθὺς τῶν ἑορτῶν τῶν ἀσωμάτων καὶ
ἡ καθιέρωσις μιᾶς ἐβδομαδ ιαίας ἑορτ ῆς
δι’ αὐτούς, τὸ πλῆθος τῶν ναῶν καὶ τῶν
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παρεκκ λησίων καὶ τῶν εἰκόνων αὐτῶν, τὸ πλῆθος τῶν τροπαρίων καὶ
τῶν εὐχῶν, ἐν ταῖς ὁποίαις δια ρκῶς γίνεται λόγος περὶ αὐτῶν, δὲν ἀπο
τελοῦν ὑποχώρησιν τῆς Ἐκκ λησίας εἰς τὴν λαϊκ ὴν εὐσέβεια ν οὔτε ἁ
πλᾶ φιλολογ ικὰ ἄνθη. Εἰς τοὺς ἀγγέλους ἡ Ἐκκ λησία βιβλικώτατα ἐ
νεῖδε τὰ «λειτουργ ικὰ πνεύματα» (Ἑβρ. α΄ 14, Ψαλμ. ρβ΄ 21), τὰ ὁποῖα συλ
λειτουργοῦν μετὰ τῶν ἀνθρώπων καί, ὡς ἐν τῇ Ἀποκαλύψει, ἐν ἑνιαίᾳ
Ἐκκ λησίᾳ εὐλογοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεόν. «Μία ποίμ νη γέγονεν ἀγ
γέλ ων καὶ ἀνθρώπων καὶ μία βασιλεία» («Παρακ λητικ ή», ἦχος α΄, Τετάρτ η, ἀ
πόσ τιχα αἴνων, τροπ. β΄).
2) Ὁ δοξολογ ικὸς χαρακ τὴρ τῆς θείας λατρείας. Πάντα τὰ ἐν αὐ
τῇ ἀποβλέπουν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Τὸ λειτουργ ικὸν ἔτος, αἱ ἡμερο
νύκ τιοι ἀκολουθίαι, ἡ θεία Λειτουργ ία, τὰ μυστήρια καὶ αἱ διάφοροι τε
λεταὶ ἀποτελοῦν ἀφορμὴν δοξολογ ίας καὶ αἴνου. Τὸ «πλήρης ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ τῆς δόξῃς σου» (Θ. Λειτουργ ία, Ἐπινίκιος ὕμ νος) εἶναι οἱονεὶ ἡ κε
φαλὶς καὶ τὸ ἔμβλημα τῆς θείας λατρείας. Αὕτ η ὑπ ηρετεῖ τὸ βασιλικὸν
ἀξίωμα τοῦ Κυρίου καὶ πρὸς ἔξαρσιν τούτου ἀποβλέπουν πάντα τὰ ἐν
αὐτ ῇ. Ἡ θεία Λειτουργ ία κατ ήντ ησε σειρὰ δοξολογ ικῶν ἀναφωνήσεων :
«Εὐλογ ημένη ἡ βασιλεία», «Ὅτι πρέπει σοὶ πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύ
νησις», «Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ
δόξα», «Καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν», «Ἅγ ιος, ἅγ ιος, ἅγ ιος, Κύριος
Σαβαώθ», «Μεθ’ οὗ εὐλογ ητὸς εἶ», «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογ ημένον».
Αἱ εὐαγγελικαὶ περικοπαὶ σχεδὸν παρατρέχουν τὴν διδασκαλία ν τοῦ Κυ
ρίου καὶ αἱ πλεῖσται ἐξ αὐτῶν ἀναφέρονται εἰς τὰ πλέον ἐντ υπωσιακὰ
θαύματα αὐτοῦ, «ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. θ΄ 3) ἐν αὐτοῖς.
3) Τὸ λειτουργ ικὸν ἔτος. Τοῦτο ἀκολουθεῖ βεβαίως τὸ ἐκασταχοῦ
καὶ ἑκάστοτε ἐν χρήσει πολιτικὸν καὶ ἀστρονομικὸν ἡμερολόγ ιον, ἀλλὰ
μετουσιοῖ τοῦτο εἰς ἴδ ιον ἔτος, κατὰ συνθήκ ην συνδεόμενον πρὸς τοὺς
ῥέοντας τοῦ παρόντος κόσμου καιρούς. Δι’ ἑκάστην ἡμέραν εὑρέθη ἴ
διον θέμα, ἐκ τοῦ βίου τοῦ Σωτ ῆρος, τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγ ίων αὐ
τοῦ. Περὶ αὐτὰ κινεῖται τὸ ἐνδ ιαφέρον τῆς λατρευούσης ψυχ ῆς. Ὡς ὁ
κόσμος ἀνεγεννήθη καὶ μετεμορφώθη ἐν Χριστῷ, οὕτω καὶ τὸ ἀστρο
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νομικον ἔτος ἐγ ινεν ἔτος λατρείας, ἔτος δοξολογ ίας, προσδ ιοριζομένης
καθ’ ἑκάστην ἐκ τοῦ θέματος τῆς ἡμέρας.
4) Εἰς τὸν ὑπερκόσμιον χαρακ τῆρα τῆς θείας λατρείας ὀφείλεται
καὶ ἡ σταθερότ ης τοῦ λειτουργ ικοῦ τύπου. Οὗτος ἐξελίσσεται μὲν πάν
τοτε καὶ ἀναπ τύσσεται ὡς τὸ ἀειθαλὲς δένδρον τὸ «πεφυτευμένον παρὰ
τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων» (Ψαλμ. α΄ 3) τοῦ Πνεύματος, ἀλλ’ ἐν τῷ συ
νόλ ῳ του κέκ τηται θεῖον κῦρος, δὸς δ’ εἰπεῖν καὶ τὴν σφραγ ίδα τῆς θε
οπνευστίας καὶ τῆς θείας ἀποκαλύψεως. Ἡ ἐπὶ γῆς λατρεία ἦτο πάντοτε
ἐν τῇ λειτουργ ικῇ συνειδ ήσει τῆς Ἐκκ λησίας τὸ ἀπαύγασμα καὶ τὸ ἀπο
τύπωμα τῆς ἐπουρανίου. Οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς τελοῦν τὴν αὐτ ὴν λει
τουργ ία ν διακονοῦντες τὸν Ἀρχιερέα Χριστόν, ὡς ἐν τῇ ἁψῖδ ι τοῦ βήμα
τος εἰκονίζεται. Αὐτοὶ καὶ ἐκεῖνος φοροῦν τὰ αὐτὰ ἱμάτια καὶ λειτουργ ι
κὰ ἄμφια, διὰ τῶν ὁποίων κοσμεῖται καὶ ἡ ἐπὶ γῆς ἱεραρχία. Ὁ Μωϋσῆς
εἶδεν ἐν τῷ ὄρει τὴν οὐράνιον σκηνὴν καὶ κατὰ τὸν ἀκριβῆ αὐτ ῆς τύπον
ἐγένετο καὶ ἡ ἐπίγειος (Ἐξ. κε΄ 40). Καὶ αἱ πλέον ἀσήμαντοι λεπ τομέρειαι
τῆς λατρείας τῆς σκηνῆς ἦσαν ἄνωθεν ἀποκεκαλυμμέναι καί, τὰ ἐπὶ γῆς
τελούμενα, ἀπομιμήματα τῶν οὐρανίων. Ὁ Ἰωά ννης εἶδε τὴν πρὸ τοῦ
Ἀρνίου λατρεία ν τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ καί, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα αὐτ ῆς καὶ
κατὰ τὴν θεόπνευστον προφητικὴν ὅρασιν, τὰ ἐπὶ γῆς ἐμιμήθησαν τὰ ἐν
τοῖς οὐρανοῖς. Τὸ ἔλασσον ἀκολουθεῖ τὸ μεῖζον. Καὶ λατρεία, εἰς τὴν ὁ
ποία ν συμμετέχουν ἀοράτως ἐν τῷ ναῷ παρόντες ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς,
οἱ ἄγγελοι καὶ τὰ πνεύματα τῶν δικαίων, ὁποία ν προσοχ ὴν ἐπιβάλλει εἰς
τὸν ταπεινὸν τῆς γῆς ὑμ νῳδὸν καὶ τελετουργόν, διὰ νὰ μὴ παρασαλεύ
σῃ τὴν οὐράνιον ἁρμονία ν τῆς «ἐν ἑνὶ στόματι» ὑπὸ πάντων τῶν κτι
σμάτων ἀναπεμπομένης δοξολογ ίας !

Β΄. Ὁ ἀσ κητ ικ ὸς χαρακ τὴρ τῆς θεία ς λατρεία ς

Σ

υναφὴς πρὸς τὸν ὑπερκόσμιον καὶ ἐν αἰτιώδει πρὸς αὐτὸν σχέσει
παρουσιάζεται ὁ ἕτερος χαρακ τὴρ τῆς θείας λατρείας, ὁ ἀσκητικός.
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Ἂν ὁ πρῶτος χαρακ τὴρ αὐτ ῆς εἶναι τὸ γέννημα τῆς ἀποστολικ ῆς κυρί
ως ἐποχ ῆς, οὗτος ὀφείλεται κατ’ ἐξοχ ὴν εἰς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ μοναχι
κοῦ ἐπ’ αὐτ ὴν πνεύματος. Ἡ καινὴ πολιτεία τῶν μοναχῶν ἀείποτε ἐπε
ζήτ ησε τὴν μακρὰν τοῦ κόσμου ἐπίτευξιν ἐκείνου, διὰ τὸ ὁποῖον κατ’ ἐ
ξοχ ὴν ἐκ λήθη ὁ ἄνθρωπος, τῆς τελειότ ητος. Οἱ ἄγγελοι ἦσαν τὰ τελει
ότερα λογ ικὰ ὄντα: Αὐτοὺς ἔπρεπε νὰ μιμῶνται καὶ οἱ μοναχοί. Ἡ λα
τρεία τοῦ Θεοῦ ἦτο τὸ ἔργον τῶν ἀγγέλ ων: Κατ’ ἀνάγκ ην αὐτ ὴ θὰ ἦτο
καὶ τῶν μοναχῶν τὸ κύριον μέλ ημα.
Οὕτως ὁ μοναστικὸς λειτουργ ικὸς
τύπος, διὰ τῆς ἀδ ιάκοπου προσπαθείας καὶ
τῆς συμβολ ῆς τῆς πείρας πολλ ῶν μοναχι
κῶν γενεῶν, προσέλαβε τοιαύτ ην τελειότ η
τα ὡς πρὸς τάς ἐξωτερικὰς μορφὰς καὶ τοι
αύτ ην ἀκρίβεια ν ὡς πρὸς τὸ δόγμα, ὥστε ἡ
πρὸ αὐτοῦ ὑποχώρησις τοῦ κοσμικοῦ λει
τουργ ικοῦ τυπικοῦ κατέστη ἀναπόφευκ τος.
Ἐν τῷ Βυζαντ ίῳ τὴν ἀντικατάστασιν ταύτ ην
ἐπετάχ υνεν ἡ εἰκονομαχία. Μετ’ αὐτ ὴν ἴχνη
μόνον τῆς διαβάσεως τοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ διεσώθησαν ἐπί τινα χρό
νον εἰς τόπους τινάς. Οἱ μοναχοὶ ἔδωκαν εἰς τὸν χριστια νικὸν κόσμον
ὅ,τι εὐγενέστερον διὰ τῶν αἰώνων εἶχον δημιουργ ήσει.
Ἐκ τούτου ἡ θεία λατρεία διετ ήρησεν ἔκ τοτε σαφῆ ἀσκητικὸν
καὶ μοναστικὸν χαρακ τῆρα. Ἡ ἄρσις τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου καὶ ἡ ἀ
κολουθία αὐτοῦ (Ματθ. ιδ΄ 24), ἡ ἐκ λογ ὴ τῆς ἀγαθῆς μερίδος τῆς Μαρίας
(Λουκ. ι΄ 42), ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν καὶ ἡ κατασ τολ ὴ τῶν ἐπανασ τάσεων
τῆς σαρκός, ἡ πρὸς τὰ ὑπερκόσμια σταθερὰ ἐνατένισις καὶ τῆς «ἀστά
του φορᾶς τῶν ῥεόντων» («Παρακ λητικ ή», ἦχος πλ. β΄, Κανὼν Σαββάτου β΄, ᾠ
δὴ γ΄, τροπ. γ΄) τὸ μάταιον, ἐμποτ ίζουν τὸ σύνολ ον σχεδὸν τῆς ἐκκ λησια
στικ ῆς ποιήσεως καὶ ὑμ νογραφίας. Πολλαὶ ἀκολουθίαι ἀποβλέπουν κα
θαρῶς εἰς μοναχούς. «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη» (Δοξασ τικὸν ἀποσ τίχων
ἑσ περινοῦ Ἁγ ίου Σάββα, ε΄ Δεκεμβρίου, κ. ἄ). «Οἱ ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ ὄρεσι
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καὶ σπηλαίοις ἥκατε, ἀθροίσθητε» («Τριῴδ ιον», Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων, κα
νὼν β΄, ᾠδ ὴ θ΄, τροπ. ε΄), «Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία ἐσ τὶν» (Ἀναβαθμοὶ Ὀ
κτωή χου, ἦχος πλ. α΄, ἀντ ίφωνον α΄, τροπ. β΄). Εἰς τὸ ἑορτολ όγ ιον ἀφθονοῦν αἱ
μνῆμαι ἀσκητῶν καὶ ὁσίων, προβαλλομένων διὰ τῆς ὑμ νολογ ίας ὡς ὑ
ποδειγμάτων πρὸς μίμησιν, καὶ ὑπογραμμῶν ἀρετ ῆς καὶ ἀκριβείας βίου.
Ἡ ἔξαρσις τοῦ τιμίου Προδρόμου, τοῦ ἀστέγου, τοῦ ἀγάμου, τοῦ φερε
οίκου, τοῦ ἀν υποδ ήτου, τοῦ ἀσκητοῦ, τοῦ ἐνδεδ υμένου τρίχας καμή
λου καὶ ἐσθίοντος ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον, τοῦ πτεροφόρου καὶ ἰσαγ
γέλου ὡς τοῦ ὑποδείγματος πάντων τῶν ἀνδρῶν καὶ ἡ ἀν ύψωσις αὐ
τοῦ ἐπὶ τοῦ τέμπλου παρὰ τὸν Κύριον, τί ἄλλο μαρτ υρεῖ ἢ ἐπικράτ ησιν
καθαρῶς μοναχικ ῆς εὐλαβείας ; Τὸ αὐτὸ ἰσ χύει καὶ διὰ τὴν προβολ ὴν
τῆς ὑπεραγ ίας Θεοτόκου, τῆς παρθένου, ἁγ νῆς καὶ ἀνάνδρου ὡς τοῦ ὑ
ποδείγματος πασῶν τῶν γυναικῶν. Αἱ καταπονοῦσαι τὸ σῶμα μακρότα
ται νηστεῖαι, αἱ καλύπ τουσαι τὸ ἥμισυ ἴσως καὶ πλέον τι τοῦ ἔτους, δὲν
εἶναι ἄλλο τι εἰ μὴ μεταφορὰ τῶν μοναχικῶν λειτουργ ικῶν ἐθίμων εἰς
τὴν ἐν τῷ κόσμῳ Ἐκκ λησία ν. Ἡ προτ ίμησις ἐν τῷ ναῷ τῆς ὀρθίας στά
σεως ὠφείλετο ἆρα γε εἰς τὴν ἀδ ήριτον ἀνάγκ ην τῆς ἐλλείψεως καθι
σμάτων ἢ εἰς τὴν διὰ τῶν μοναχῶν ὑπεισελθοῦσαν συνήθεια ν τῆς καὶ
ἐν τούτῳ μιμήσεως τῶν ἀγγέλ ων, τῶν ἱσταμένων πρὸ τοῦ θρόνου τοῦ
Θεοῦ ἢ εἰς τὴν προσπάθεια ν περισσοτέρας καταπονήσεως τοῦ πρὸς δο
ξολογ ία ν τοῦ Θεοῦ ραθύμου σώματος ;
Δὲν θὰ ἦτο ἄσκοπος καὶ ἡ σύγκρισις δύο ἀκολουθιῶν τοῦ βυ
ζαντινοῦ λειτουργ ικοῦ τύπου. Τοῦ γάμου ἀφ’ ἑνὸς καὶ τῆς μοναχικ ῆς
κουρᾶς ἀφ’ ἑτέρου. Ἡ πρώτ η μετὰ τῆς ἀκολουθίας τῶν μνήστρων μό
λις καλύπ τει δεκάδα τινα σελίδων. Οὐδὲν ποιητικὸν τεμάχιον τὴν κο
σμεῖ. Αἱ πλεῖστοι τῶν εὐχῶν ὁμολογουμένως εἶναι ἰσ χυρᾶς ἐμπνεύσε
ως, γέμουν εὐλογ ιῶν καὶ ὑψηλ ῶν ἐννοιῶν. Ὁ γάμος βιβλικώτατα εἶ
ναι ἡ εἰκὼν τῆς σχέσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκ λησίας· «τὸ μυστή
ριον τοῦτο μέγα ἐστί, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκ λησία ν»
(Ἐφεσ. ε΄ 32). Διὰ τὸν δίγαμον ὅμως ταῦτα δὲν ἰσ χύουν. «Οὗτος οὐ στε
φανοῦται, ἀλλὰ καὶ ἐπιτιμᾶται μὴ μεταλαβεῖν τῶν ἀχ ράντων μυστηρί
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ων ἔτ η δύο· ὁ δὲ τρίγαμος πέντε» («Κεφάλ αιον» Νικ ηφόρου πατριά ρχου Κων
σταντ ινουπόλ εως τοῦ Ὁμολ ογ ητοῦ, ἐν τῷ «Εὐχολ ογ ίῳ»). Καὶ ἐν τῇ ἱερολ ογ ίᾳ οἱ
μελλόν υμφοι παραδ ίδονται εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τοῦ «πάντων φειδο
μένου ... τοῦ ἱλασκομένου τὰς ἁμαρτ ίας καὶ συγχωροῦντος τὰς ἀνομί
ας ἡμῶν καὶ γνωρίζοντος τὸ ἀσθενὲς τῆς φύσεως» (Ἀκολ ουθία εἰς δίγαμον,
Εὐχ ὴ α΄). Δι’ αὐτοὺς εἶναι ἀναγκαία «τοῦ τελ ώνου ἡ ἐπισ τροφὴ καὶ τοῦ
λῃστοῦ ἡ ἐξομολογ ησις» (ἔνθ. ἀνωτ.). Καὶ δικαίως· διότι δεν ἠδ υνήθησαν
να βαστάσουν «τὸν καύσωνα καὶ τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὴν πύρωσιν
τῆς σαρκὸς» (Ἀκολ ουθία εἰς δίγαμον, Εὐχ ὴ β΄), τὴν ὁποία ν οἱ μοναχοὶ «ἀπὸ
τῆς πρώτ ης ὥρας» γενναίως ὑπέμειναν (πρβλ. Ματθ. κ΄ 12). Ἂς τὴν συγ
κρίνωμεν μὲ τὴν μοναχικ ὴν κουράν, τὸ «δεύτερον βάπ τισμα» (Ἀκολ ου
θία τοῦ μεγ άλ ου σχήματος, Κατ ήχ ησις). Αὕτ η οὐ μόνον καλύπ τει πλέον τοῦ
διπλασίου χώρου ἐν τῷ Εὐχολογ ίῳ, ἀλλὰ καὶ διακρίνεται διὰ τὸ ἐκ λε
κτὸν καὶ ἄρτιον περιε χόμενον αὐτ ῆς. Ἡ κατ ήχ ησις, αἱ εὐχαὶ καὶ ἡ σχε
τικ ὴ ὑμ νογραφία εἶναι ἀριστουργ ηματικά. Ἐδῶ εἶναι ἡ «ποίμ νη τῶν ἐ
κλεκ τῶν» (Ἀκολ ουθία εἰς ἀρχάριον ῥασοφοροῦντα, Εὐχ ὴ α΄), ἡ «ἀγγελικ ὴ πο
λιτεία» (Ἀκολ ουθία εἰς ἀρχάριον ῥασοφοροῦντα, Εὐχ ὴ β΄), τὸ «καλὸν καὶ μα
κάριον ἔργον» (Ἀκολ ουθία τοῦ μικροῦ σχήματος, Κατ ήχ ησις).

Γ΄. Ὁ μυσ τηρια κ ὸς χαρακ τὴρ
τῆς θεία ς Λατρεία ς

Τ

ὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ εἶναι μυστήριον.
Μυστήριον τοῦ ὁποίου ἡ φανέρωσις ἐνέ
χει λυτρωτικὸν χαρακ τῆρα, ἀπελευθεροῦσα διὰ τῆς θείας
ἀποκαλύψεως τὸν ἐν σκότει ἄνθρωπον, καὶ φωτ ίζουσα τὸν
νοῦν αὐτοῦ διὰ τῆς θεογ νωσίας. Ἡ ἀποκάλυψις ἐπιφυλάσσεται εἰς τοὺς
πιστούς. «Μὴ δότε τὸ ἅγ ιον τοῖς κυσὶν» (Ματθ. ζ΄ 6). Ἡ δημιουργ ία τῆς τά
ξεως τῶν κατ ηχουμένων καὶ τῶν φωτιζομένων ὑπ ηρετεῖ ἀκριβῶς τὸν
σκοπὸν τῆς βαθμιαίας ἀποκαλύψεως τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ δια νοί
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ξεως τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῶν ὤτων τῶν ἀμυήτων. Ἐντεῦθεν ἔντονοι ἐν
τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ κατεβάλλοντο προσπάθειαι πρὸς διαφύλαξιν τοῦ
ἀπορρήτου τῶν μυστηρίων, τῆς χριστια νικ ῆς δηλαδ ὴ διδασκαλίας καὶ
τελετουργ ίας. Ὁ Θεὸς παρέμεινε πάντοτε ἐν τῷ γνόφῳ αὐτοῦ, «ὁ τῶν
ἀῤῥήτων καὶ ἀθεάτων μυστηρίων Θεός, παρ’ ᾧ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας
καὶ τῆς γνώσεως οἱ ἀπόκρυφοι» (Λειτουργ ία τῶν Προηγ ιασμένων, Εὐχ ὴ μετὰ
τὴν εἴσοδον τῶν τιμίων δώρων), ἡ δ’ ἀποκάλυψις τῆς δόξης αὐτοῦ, ὡς ἐν τῷ
Θαβωρείῳ φωτ ί, ἐγ ίνετο πάντοτε οὐχὶ εἰς πάντας. Καὶ εἰς τοὺς ὀλίγους
ἐγ ίνετο κατὰ τὴν δυναμικότ ητα καὶ τὴν δεκ τικότ ητα αὐτῶν, «καθὼς ἠ
δύναντο» (Ἀπολυτ ίκιον τῆς Μεταμορφώσεως, ϝ΄ Αὐγούσ του).
Πρὸς τὴν κλιμακωτ ὴν ταύτ ην ἀνάβασιν καὶ θεοφάνεια ν ἀνταπο
κρίνεται ἡ τριμερὴς διαίρεσις τοῦ ναοῦ. Νάρθηξ, κυρίως ναός, βῆμα. Τὸ
βῆμα, τὰ ἅγ ια τῶν ἁγ ίων, κατακ λείει τὸ ὑπερυψωθὲν τέμπλον. Τὰ ἔσω
εἶναι κεκρυμμένα ἀπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ λαοῦ. Δι’ εἰκόνων γίνεται
πρὸς αὐτοὺς ἡ ἀποκάλυψις. Τὰ βῆλα καὶ τὰ βημόθυρα αἴρονται εἰς ὡρι
σμένας μόνον περιστάσεις καὶ κατακ λείονται κατὰ τὰς καιρίας στιγμὰς
τοῦ ὑψίστου τῶν μυστηρίων, τῆς θείας Εὐχαριστίας. Εἰς τὸν νάρθηκα
ἡ ἀποκάλυψις εἶναι ἔτι μικροτέρα. Οἱ ὕμ νοι μόλις ἀκούονται. Τὰ ἐν τῷ
ναῷ τελούμενα εἶναι μόλις ὁρατά. Καὶ εἰς τὸ Σύμβολον κατακ λείονται
καὶ αὐταὶ αἱ θύραι. «Μή τις τῶν κατ ηχουμένων, μή τις τῶν ἀμύητων, μή
τις τῶν μὴ δυναμένων ἡμῖν συνδεηθῆναι» (Λειτουργ ία Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ
φοθέου, Κατ ηχούμενα). Ἡ κάλυψις τῶν ἱερῶν σκευῶν διὰ διπλῶν καλυμ
μάτων ἐλάχιστα ἐξυπ ηρετεῖ πρακ τικοὺς σκοπούς. Ἡ τάσις τῆς ἀποκρύ
ψεως τῶν μυστηρίων ἦτο πολὺ ἰσ χυροτέρα τούτων. Ὁ κατὰ τὸν μεσαί
ωνα τόσον διαδεδομένος συμβολισμὸς καὶ ἡ ἐπιζήτ ησις τῶν κεκρυμμέ
νων νοημ
 άτων δι’ ἕκαστον τῶν λειτουργ ικῶν ἀμφίων καὶ τῶν λειτουρ
γικῶν σκευῶν, καὶ τῶν λειτουργ ικῶν πράξεων, κινήσεων καὶ τελετῶν,
ἀποβλέπουν ἀκριβῶς εἰς τὴν δι’ ὅλ ων τῶν μέσων διείσδ υσιν εἰς τὸ «μυ
στήριον τοῦ Χριστοῦ», τοῦ «ἀποκεκρυμμένου» (Ἐφεσ. γ΄ 9), ἀλλ’ ἐν τῇ
θείᾳ λατρείᾳ παντοιοτρόπως φανερουμένου πρὸς ἁγ ιασμὸν καὶ σωτ ηρί
αν τῶν πιστῶν. Εἰς τὴν τάσιν ταύτ ην ὀφείλεται καὶ ἡ μυστικῶς ἀνάγ νω
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σις τῶν εὐχῶν. Πόσον ἐνωρὶς ἤρχισεν ἡ πρᾶξις αὕτ η μαρτ υρεῖ ἡ σχετι
κὴ Νεα ρά του Ἰουστινια νοῦ, ἥτις μόνον προσωρινὸν ἀποτέλεσμα εἶχεν,
ἐὰ ν εἶχεν. Ἡ θεία Λειτουργ ία, τὸ μυστήριον τῶν μυστηρίων, ἔμεινεν εἰς
ὅλους τοὺς λειτουργ ικοὺς τύπους τὸ σεσιγ ημένον μυστήριον, πρὸ τοῦ
ὁποίου «σιγ ᾷ πᾶσα σὰρξ βροτεία καὶ ἵσταται μετὰ φόβου καὶ τρόμου»
(Ὕμ νος ἀντ ὶ τοῦ Χερουβικοῦ κατὰ τὸ Μέγ α Σάββατον). Εἶναι αὐτ ὴ ἡ ὑπερτά
τη θεοφάνεια, πρὸ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος συντριβόμενος κλείει τὰ ὦ
τα καὶ δέεται, ὡς εἰς τὸ Σινᾶ, νὰ εὑρεθῇ μεσίτ ης (Ἐξ κ΄ 19). Ὁ φόβος τοῦ
κατακρίματος τὸν συνέχει. «Πῦρ γὰρ ὑπάρχει τοὺς ἀναξίους φλέγον»
(Ἀκολ ουθία θείας Μεταλ ήψεως, στίχοι Συμεὼν Μεταφρασ τοῦ). Ἡ περίτρομος δι
άνοια καὶ ἡ συντετριμμένη ψυχ ὴ τοῦ πιστοῦ ἱκανοποιεῖται μόνον ὅταν,
μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς φρικ τῆς θυσίας καὶ μετὰ τὴν κοινωνία ν τῶν Μυ
στηρίων, ἀκούσῃ τὴν εἰρηνικ ὴν καὶ συγκεφαλαιοῦσαν τὰ πάντα γλυκεῖ
αν ὀπισθάμβωνον εὐχ ήν.
Ὅτι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐκαλλιεργεῖτο ἡ ἀπόστασις μεταξὺ
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καὶ τοῦ δούλου αὐτοῦ, μόλις εἶναι ἀ
νάγκ η νὰ λεχθῇ. Τὴν ἀπόστασιν ὅμως ταύτ ην ἐπλήρου
ὑπερεπαρκῶς ἡ τιμὴ τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγ ίων,
τῶν ὁποίων αἱ μεσιτεῖαι ἐγεφύρουν τὸ λειτουργ ι
κὸν τοῦτο κενόν ...

Δ΄. Ὁ ἱε ρατ ικ ὸς χαρακ τὴρ
τῆς χρισ τια ν ικ ῆς Λατρεία ς

Ο

῾ Μέγας Ἀρχιερεὺς τῆς Καινῆς Δια θή
κης, ὁ «ἑαυτὸν ἀνενέγκας» (Ἑβρ. ζ΄ 27)
καὶ «διὰ τοῦ ἰδ ίου αἵματος εἰσελθὼν ἐφάπαξ εἰς
τὰ Ἅγ ια» (Ἑβρ. θ΄ 12) τῆς «ἀλ ηθινῆς σκηνῆς» (Ἑβρ. η΄
2), ὁ «Μεσίτ ης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Ἰησοῦς Χρισ τὸς» (Α΄ Τιμ.
β΄ 5), συνεχ ίζει «εἰς τὸ διη νεκὲς» (Ἑβρ. ι΄ 12) τὸ ἔργον τῆς μεσιτείας ἐν οὐ
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ρανῷ «ἐντ υγχάνων» πρὸς τὸν Πατέρα ὑπὲρ ἡμῶν (Ἑβρ. ζ΄ 25). Καὶ τὸ αὐ
τὸ ἔργον συνεχίζει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν τῇ Ἐκκ λησίᾳ αὐτοῦ διὰ τῶν πνευμα
τικῶν χαρισμάτων, τῶν διὰ τῆς ἐπιφοιτ ήσεως τοῦ ἁγ ίου Πνεύματος δι’
ἀποστολικῆς χειροτονίας ἐπὶ γῆς καθισταμένων διαδόχων καὶ «οἰκονό
μων τῆς ἱερατικῆς χάριτος» (Χειροτονία ἐπισκόπου, Εὐχ ὴ β΄). Οὕτως οἱ τῆς
μετοχ ῆς τοῦ ἀρχιερατικοῦ τοῦ Κυρίου ἀξιώματος ἐπὶ τῆς γῆς ἀξιωθέν
τες, οἱ «διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέτρητον φιλανθρωπία ν αὐτοῦ ... ἐνδεδ υ
μένοι τὴν χάριν τῆς ἱερατείας» (Λειτουργ ία Ἰωά ννου Χρυσοσ τόμου, Εὐχ ὴ τοῦ
Χερουβικοῦ ὕμ νου), διακονοῦν εἰς τὰ μυσ τήρια τῆς Ἐκκ λησίας καὶ ἁγ ιά
ζουν δι’ αὐτῶν τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου. Τοῦτο εἶναι τὸ κύριον ἔργον τῶν
ἱερέων. «Παρεστάναι ἀμέμπ τως τῷ θυσιαστηρίῳ τοῦ Θεοῦ· κηρύσσειν
τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας αὐτοῦ· ἱερουργεῖν τὸν λόγον τῆς ἀλ ηθείας·
προσφέρειν αὐτῷ δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικάς· ἀνακαινίζειν τὸν λα
ὸν τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας» (Χειροτονία πρεσβυτέρου,
Εὐχ ὴ β΄). Τῆς «μεγάλ ης ταύτ ης ἱερατ ικ ῆς τιμ ῆς» (Χειροτονία πρεσβυτέρου,
Εὐχ ὴ α΄) σαφῆ συνείδ ησιν ἔχει ἡ Ἐκκ λησία. Ἰδοὺ πῶς ὁ
ἱερεὺς ἐκφράζεται περὶ ἑαυτοῦ εἰς μία ν εὐχ ήν τοῦ
Εὐχελαίου : «Ὁ καὶ ἐμὲ τὸν ταπεινόν ... καλέσας
εἰς τὸν ἅγ ιον καὶ ὑπερμέγ ιστον βαθμὸν τῆς ἱερω
σύνης καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὸ ἐνδότερον τοῦ καταπε
τάσματος, εἰς τὰ Ἅγ ια τῶν Ἁγ ίων, ὅπου παρακ ύψαι
οἱ ἅγ ιοι ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσι καὶ ἀκοῦσαι τῆς εὐαγγε
λικὴς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ θεάσασθαι αὐτοψεὶ τὸ
πρόσωπον τῆς ἁγ ίας ἀναφορᾶς καὶ ἀπολαῦσαι τῆς θείας
καὶ ἱερᾶς λειτουργ ίας, ὁ καταξιώσας με ἱερουργ ῆσαι τὰ
ἐπουράνιά σου μυστήρια καὶ προσφέρειν σοι δῶρά τε καὶ
θυσίας ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτ ημάτων καὶ τῶν του λαοῦ ἀγ νοημ
 ά
των καὶ μεσιτεῦσαι ὑπὲρ τῶν λογ ικῶν σου προβάτων, ἵνα διὰ τῆς πολ
λῆς καὶ ἀφάτου σου φιλανθρωπίας τὰ παραπ τώματα αὐτῶν ἐξαλείψῃς»
(Ἀκολ ουθία τοῦ ἁγ ίου ἐλ αίου, Εὐχ ὴ μετὰ τό ε΄ Εὐαγγέλ ιον). Ἰδ ίᾳ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ
ταύτ ῃ τῆς ἀφέσεως τῶν παραπ τωμάτων καὶ λύσεως τῶν δεσμῶν τῶν ἁ
μαρτιῶν αἰσθάνεται ἑαυτὸν ὁ ἱερεὺς διάδοχον τῶν Ἀποστόλ ων καὶ οἰκο
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νόμον δυνάμεως ἐχούσης τὸν ἀντ ίκ τυπον αὐτ ῆς ἐν τῇ παρούσῃ καὶ τῇ
μελλούσῃ ζωῇ (ὅρα ἀκολ ουθία ν τῶν ἐξομολ ογουμένων, Εὐχ ὴν τῶν ἐν ἐπιτιμίοις

ὄντων καὶ ἑαυτοὺς ὅρκῳ δεσμούντων, Εὐχ ὴν τῶν ἐξ ἐπιτ ιμίων λυομένων, Εὐχὰς ἐ
πὶ μετανοούντων, Εὐχ ὴν μετὰ θάνατον συγχωρητ ικ ὴν καὶ Εὐχὰς συγχωρητ ικὰς εἰς
τεθνεῶτα). Ἀλλ’ ἀκριβῶς τὴν ἀνάγκ ην τῆς μεσιτείας διὰ τὴν γεφύρωσιν

τοῦ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου διαστήματος ἐκφράζει ἐν ὑψηλ ῇ
θεολογ ίᾳ ἡ εἰς τὴν χειροτονία ν τοῦ ἀρχιερέως δευτέρα εὐχ ή: «Κύριε ὁ
Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὴν ἀνθρώπου φύσιν τὴν τῆς θεότ η
τος ὑπενεγκεῖν οὐσία ν τῇ σῇ οἰκονομίᾳ ὁμοιοπαθεῖς ἡμῖν διδασκάλους
κατέστησας, τὸν σὸν ἐπέχοντας θρόνον εἰς τὸ ἀναφέρειν σοι θυσία ν καὶ
προσφορὰν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου». Ὁ ἀρχιερεὺς διὰ τῆς χειροτο
νίας ἀναδεικνύεται «οἰκονόμος τῆς ἀρχιερατικ ῆς χάριτος, μιμητ ὴς τοῦ
ἀλ ηθινοῦ ποιμένος Χριστοῦ ... ὁδ ηγὸς τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παι
δευτ ὴς ἀφρόνων, διδάσκαλος νηπίων, φωστὴρ ἐν κόσμῳ» (Χειροτονία ἐ
πισ κόπου, Εὐχ ὴ β΄).
Οὐδὲν μυστήριον ἢ τελετ ὴ τελεῖται ἄνευ ἱερέως. Αὐτὸς μόνος
εἰσέρχεται εἰς τὰ Ἅγ ια τῶν Ἁγ ίων. Ἐγγ ίζει τὸ θυσιαστήριον. Ψαύει τὰ
σκεύη καὶ αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου. Ἁγ ιάζει ἑαυτὸν καί, πλήρης χά
ριτος καὶ ἁγ ιασμοῦ, ἐξέρχεται πρὸς στιγμὴν ὡς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διὰ νὰ
εὐλόγ ησῃ, ἁγ ιάσῃ καὶ μεταδώσῃ τὴν χάριν εἰς τὸν παρεστῶτα λαόν. Οὔ
τε ἄγγελοι οὔτε ἀρχάγγελοι ἠξιώθησαν τοιούτων χαρισμάτων. Καὶ αὐ
τῶν ὑπέρκειται ἡ διακονία τοῦ ἱερέως. Τὰ λειτουργ ικὰ κείμενα γέμουν
παρομοίων ἐκφράσεων καὶ χαρακ τηρισμῶν.
Παράδοξον εἶναι λοιπὸν πῶς ὁ ἱερεὺς ἔγ ινε, διὰ τοῦ ἀγγελικοῦ
αὐτοῦ ἔργου, διὰ τῆς ἐν αὐτῷ οἰκούσης ὑπερφυοῦς ἱερατικ ῆς δυνάμε
ως, τὸ κατ’ ἐξοχ ὴν λειτουργ ικὸν ὄργανον τοῦ Θεοῦ, ὁ ἅγ ιος, ὁ πατ ήρ, ἡ
ζῶσα ὑπόμ νησις τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ περὶ πολλὰ
τυρβαζομένου κόσμου. Ἐντεῦθεν ἐξηγοῦνται πλεῖστα λειτουργ ικὰ ἔθι
μα. Αἱ λαμπραὶ ἱερατικαὶ καὶ ἀρχιερατικαὶ στολαί, ἡ ἀπόκοσμος ἐξωτε
ρικ ὴ ἐμφάνισις τοῦ κλήρου, οἱ πολυχ ρονισμοί, οἱ ἀσπασμοὶ τῆς χειρός,
κ.τ.τ., δὲν εἶναι πάντοτε γεννήματα τῆς ἀνθρωπίνης ματαιοδοξίας, ἀλλὰ
τὸ ἀπαύγασμα τῆς περὶ τοῦ ἱερέως συνειδ ήσεως τοῦ χριστων ύμου λαοῦ.
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Τ

οιοῦτον παρουσιάζεται τὸ πνεῦμα τῆς χριστια νικ ῆς λατρείας, τὸ
ζῶν καὶ ζωογονοῦν αὐτ ὴν καὶ τοὺς χριστια νικοὺς λαοὺς μέχ ρι σή
μερον. Πνεῦμα ὑπερκόσμιον, ἀσκητικόν, μυστηριακόν, ἱερατικόν. Λα
τρεία «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ ηθείᾳ», γνήσιον τέκνον τῆς ἐν τῇ μετὰ τοῦ
Πνεύματος κοινωνίᾳ ἐνθουσιώσης καὶ σφριγώσης Ἐκκ λησίας.
Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα λαλεῖ ἐν αὐτ ῇ καὶ κράζει τό «Ἀββᾶ ὁ Πατ ὴρ»
(Ρωμ. η΄ 15, Γαλ. δ΄ 6). Διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ ἡ Ἐκκ λησία αἰρομέν η ἐπά
νωθεν τῶν μικροτ ήτων τοῦ κόσμου καὶ «στερεουμένη ἐν Κυρίῳ» (πρβλ.
τοὺς εἱρμοὺς τῆς γ΄ ᾠδ ῆς τῶν κανόνων), ἐν ἁγ ια σμῷ καὶ θείῳ πόθῳ καὶ ζήλ ῳ
λέγει, ὡς ἡ Νύμφη τῆς Ἀποκαλύψεως, τὸ «ἔρχου» πρὸς τὸν Νυμφίον
αὐτ ῆς (Ἀποκ. κβ΄ 17). «Ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. κβ΄ 20). Καὶ μόνη ἡ δι
αβεβαίωσις αὐτοῦ: «Ναί, ἔρχομαι ταχ ύ» (Ἀποκ. κβ΄ 20), πληροῖ τὴν καρ
δία ν αὐτ ῆς ἀσφαλείας ἐν τῷ κλύδωνι τοῦ κόσμου. «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
σου» (Ματθ. ϝ΄ 10, Λουκ. ια΄ 2), «ἐλθέτω χάρις καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗ
τος» (Διδαχ ὴ τῶν δώδεκα Ἀποσ τόλ ων, Χ).

Κ

αὶ ταῦτα μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ πράξει ἀπ’ ἀρχ ῆς μέ
χρι τῆς ἐποχ ῆς, καθ’ ἣν τὸ πνεῦμα τοῦ χριστια νικοῦ κόσμου εὑ
ρίσκετο ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς λατρείας. Θὰ ἦτο ὑπερβολ ὴ ἐ
ὰν ὑπεστηρίζετο ὅτι ἀπόλυτος ποτὲ ἰσορροπία καὶ ταυτισμὸς ἐπεκρά
τησε μεταξὺ τῶν δύο τούτων. Ἤδ η εἰς τὴν ἀποστολικ ὴν ἐποχ ήν, αἱ ἐν
τῇ θείᾳ λατρείᾳ ἐνθουσιαστικαὶ τάσεις δὲν εὕρισκον πλήρη ἀνταπόκρι
σιν εἰς τὰς χριστια νικὰς κοινότ ητας. Βραδ ύτερον ἡ κατάστασις ἐπεδει
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νώθη, ὅταν ὁ χριστια νισμὸς κατέστη ἡ κατὰ συνθήκ ην θρησκεία πάν
των καὶ πασῶν. Ἀλλ’ ὅμως ἡ ἀντ ίθεσις μεταξὺ τοῦ πνεύματος τοῦ κό
σμου καὶ τοῦ πνεύματος τῆς θείας λατρείας δὲν ἦτο ἰσ χυρά. Καὶ οἱ πλέ
ον χλια ροὶ πιστοί, ζῶντες εἰς μία ν πνευματικ ὴν ἀτμόσφαιραν παραπλή
σιον πρὸς ἐκείνην τῆς θείας λατρείας, ἔβλεπον ὡς πρὸς ἰδεώδ η εἰς ὅ,τι
ἡ θεία λατρεία ἐνεσάρκωνεν. Τὰ ὄμματα τῆς θρησκευούσης ἀνθρωπό
τητος ἴσως ἐν τῇ πράξει ἐθέλγοντο ἀπὸ τὴν «γλυκ ύτ ητα τοῦ κόσμου»,
ἀλλ’ ἐν τῇ θεωρίᾳ εἱλκ ύοντο ἀπὸ τὸ ὅραμα τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ λαός, βασι
λεῖς, στρατ ηγοί, ἄρχοντες ἔζων ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλ’ εἰς τὴν ἤρεμον λα
τρεία ν τῆς μονῆς, ἐντὸς τῶν ναῶν, ἐζήτουν τὸ ὑπερκόσμιον θέλγ ητρον
τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐπικοινωνίας. Μὲ ἄλλας λέξεις, τὰ ἰδανικὰ τοῦ χρι
στια νικοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐν τῇ λατρείᾳ καλλιεργούμενα ἰδεώδ η, κατὰ
μέρος ἢ ἐν ὅλ ῳ, συνέπιπ τον.
Ἀρχ ῆς γενομένης ὅμως ἀπό της Ἀναγεννήσεως καὶ τῆς Μεταρ
ρυθμίσεως καὶ ἐντεῦθεν εἰς τὴν Δύσιν, καὶ βραδ ύτερον μετὰ τὴν διά
λυσιν τοῦ ὀθωμανικοῦ σκότους καὶ τὴν ἀνατολ ὴν τοῦ ἡλίου τῆς ἐλευ
θερίας εἰς τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολ ῆς, τὰ πράγματα ἤρχισαν ριζικῶς νὰ
ἀλλάσσουν. Ὁ πνευματικὸς προσανατολισμὸς τοῦ κόσμου βαθμηδὸν ἐ
στράφη πρὸς ἄλλας κατευθύνσεις. Νέος πολιτισμὸς ἀνεπ τύχθη καὶ νέα
ἰδεώδ η ἐθέρμαναν τὰς καρδ ίας τῶν ἀνθρώπων. Τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου
παρουσιάσθη διάφορον τοῦ πνεύματος τῆς θείας λατρείας.
Μέχ ρι τοῦ σημείου τούτου τὰ πράγματα δὲν θὰ ἦσαν βεβαίως εὐ
χάριστα διὰ τὴν θεία ν λατρεία ν, ἀλλ’ ὁ κίνδ υνος θὰ ἦτο μόνον ἐξωτερι
κός, ἂν οἱ νέοι ἄνεμοι δὲν ἔπνεον ἀναγεννητικῶς καὶ εἰς αὐτοὺς τοὺς
κόλπους τοῦ χριστια νισμοῦ. Νέαι διδασκαλίαι, μέχ ρι τινὸς εὑρισκόμε
ναι ἐν λανθανούσῃ καταστάσει ἢ συμπιεζόμεναι ἀπὸ ἀντιθέτους ἐπικρα
τεστέρας, ἐξῆλθον εἰς τὴν ἐπιφάνεια ν καὶ ἤρχισαν ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ νὰ
κατακ τοῦν ἔδαφος ἐντὸς τῆς χριστια νικ ῆς σκέψεως. Καὶ τὸ δυσ χερέ
στερον ἦτο ὅτι τὸ νέον πνεῦμα τοῦ χριστια νικοῦ κόσμου ἦτο ἀκριβῶς
ἀνάστροφον ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς θείας λατρείας. Τὸ ὑπερκόσμιον, ἀντικατέ
στησε τὸ ἐγκόσμιον. Τὸ ἀσκητικόν, τὸ κοινωνικόν. Τὴν ἐπιζήτ ησιν τοῦ
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μυστηρίου, τὸ θέλγ ητρον τῆς ἀλ ηθείας. Τὸ ἱερατικόν, τὸ λαϊκὸν πνεῦμα.

Κ

αὶ ἀναλυτικώτερον :
1) Ἡ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ θέσις τοῦ χριστια νοῦ ἀπ ησ χόλ ησε
περισσότερον τὸν σύγχ ρονον ἄνθρωπον. Ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἁλμα
τωδῶν προόδων τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν κατακ τήσεων αὐτ ῆς ὁ ἄνθρω
πος ἤρχισε νὰ θέλγεται καὶ νὰ ἐκ τιμᾷ κάλλιον τὴν ἀξία ν τῆς γῆς. Αὕτ η
ἐξ ἄλλου ἦτο ἔργον τοῦ Θεοῦ καὶ «καλ ὴ λία ν», ὡς καὶ πάντα τὰ ἐν αὐ
τῇ δημιουργ ήματα (Γεν. α΄ 31).
Ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ εὐχαί τινες καὶ εὐλογ ίαι καθαγ ιασμοῦ κτισμά
των καὶ ἄλλ ων ἔργων τῶν χειρῶν τῶν ἀνθρώπων (πρβλ. Εὐχὰς ἐπὶ θεμε
λίου οἴκου, εἰς οἶκον νέον, εἰς ἅλ ωνα, εἰς τὸ εὐλ ογ ῆσαι ποίμ νην, δί
κτυα, ἀγρούς, κ.τ.τ.) προσείλκ υσαν περισσότερον τὸ ἐνδ ια

φέρον ἢ ἄλλαι θεωρητικώτεραι ἀκολουθίαι. Ἐκ τῆς θείας
λατρείας καὶ τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς Μυστηρίοις κοι
νωνίας, ὁ νέος ἄνθρωπος ἐνδ ιεφέρθη νὰ ἀντλήσῃ μᾶλ
λον δύναμιν διὰ τὴν κατάκ τησιν τῆς γῆς καὶ τὴν εὐόδω
σιν τῶν ἔργων του. Ἐπεζήτει τὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ
διὰ νὰ εἶναι ἰσ χυρότερος ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐκ τῶν λειτουργ ι
κῶν ἀναγ νωσμάτων ἐζήτ ησε νὰ πληροφορηθῇ ὄχι τόσον
διὰ τὰ ἐξαίσια ἔργα καὶ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, ὅσον διὰ
τὸν τρόπον κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἐρρύθμιζε, συμφώνως πρὸς τὸ θέλ ημά
Του, τὴν ἐπὶ γῆς ζωήν του. Αἱ θεραπεῖαι τῶν ἀσθενῶν καὶ ἡ ἐκβολ ὴ τῶν
δαιμονίων ἐνδ ιέφερον ὀλιγώτερον αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλί
αν τοῦ Σωτ ῆρος. Αἱ τρυφεραὶ εἰδ υλλιακαὶ σκηναί, αἱ προσεγγ ίζουσαι τὸν
Θεὸν πρὸς τὸν κόσμον, ὡς ἡ ἐν σπηλαίῳ γέννησις, συνεκίνουν περισσό
τερον ἀπὸ τὰς θριαμβευτικὰς ἐξάρσεις τοῦ Βασιλικοῦ τοῦ Κυρίου ἀξιώ
ματος. Οἱ ἄγγελοι καὶ αἱ ἑορταὶ αὐτῶν, ὡς καὶ αἱ μνῆμαι τῶν πολυπλη
θῶν ἁγ ίων, ἤρχισαν νὰ ἀτονοῦν καὶ νὰ ἐπιζητ ῆται ἡ ἐντὸς τοῦ παρόντος
χώρου καὶ τοῦ τρέχοντος χρόνου προβολ ὴ ὑποδειγμάτων πρὸς μίμησιν
: Τοῦ Χριστοῦ, ὡς βασιλέως, ὡς ἐργάτου, ὡς παιδ ίου· τῆς Θεοτόκου, ὡς
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μητρός· τῶν μαρτ ύρων, ὡς ἀγωνιστῶν· τῶν Ἀποστόλ ων, ὡς κηρύκων
τῆς πίστεως. Αἱ ἐγκόσμιοι ἰδέαι ἐζήτουν ἱερὸν ἔνδ υμα καὶ δικαίωσιν ἐν
τῷ ἑορτολογ ίῳ. Ναί, ὁ οὐρανός. Ἀλλ’ αὐτὸς θὰ κατακ τηθῇ διὰ τῆς γῆς.
2) Ὑπὸ τοιαύτας προϋ ποθέσεις ἑπόμενον ἦτο ἡ ἐπὶ γῆς κοινωνία
τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀποτελέσῃ τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἐνδ ιαφέροντος παν
τὸς σκεπ τομένου ἀνθρώπου. Ποία εἶναι ἡ θέσις τοῦ χριστια νοῦ ἐν τῇ
κοινωνίᾳ, αἱ ἔναντι αὐτ ῆς ὑποχ ρεώσεις του, ἡ διὰ τοῦ Χριστοῦ δημι
ουργ ία τῆς ἰδεώδους κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων, ἦσαν οἱ νέοι προσανατο
λισμοὶ τῆς χριστια νικ ῆς θεολογ ίας.
Καὶ ὁ ἀσκητικὸς χαρακ τὴρ τῆς θείας λατρείας, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν
τῶν κοινωνικῶν ἰδεῶν, ἤρχισε νὰ ἀτονῇ. Αἱ μακραὶ μονα
στικαὶ ἀκολουθίαι ἐθεωρήθησαν ἄνευ νοήματος διὰ τὸν ἐν
τῇ κοινωνίᾳ ζῶντα ἄνθρωπον, τὸν πιεζόμενον ἀπὸ ποικί
λους ἀντιπερισπασμούς, εἰς τοὺς ὁποίους ἔπρεπε νὰ ἀν
ταποκριθῇ ὡς ὑποδειγματικὸν τῆς κοινωνίας μέλος. Αἱ
ὀρθοστασίαι καὶ αἱ γον υκ λισίαι ἤρχισαν νὰ ἀποφεύγων
ται καὶ νὰ ἐπιζητ ῆται περισσοτέρα ἄνεσις ἐν τῇ λατρείᾳ. Αἱ
μεγάλαι νηστεῖαι ἐν τῇ πράξει περιωρίσθησαν εἰς τὸ κα
τὰ τὸ δυνατὸν ἐλάχιστον. Ὁ γάμος καὶ ἡ ἐν Χριστῷ συ
ζυγ ία ἤρχισαν ταχέως νὰ κερδ ίζουν ἔδαφος εἰς βάρος
τῶν μοναχικῶν κλίσεων. «Τὰς πόλεις ἐκένωσας καὶ τὰς ἐρήμους ἐπόλι
σας» (Κάθισμα γ΄, τροπ. α΄ τοῦ ὄρθρου τοῦ ἁγ ίου Ἀντωνίου, ιζ΄ Ἰα νουα ρίου) ἴσ χυ
σε κατὰ τὸ ἀντ ίστροφον. Οἱ ἄνθρωποι ἔθεσαν ὡς ἰδεώδ η τύπον τὸν τέ
λειον ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἄνθρωπον καὶ ὄχι τοὺς ἐν σαρκὶ ἀγγέλους μονα
χούς. Ἐκ τῶν θησαυρῶν τῆς θείας λατρείας ἐπεζητ ήθη ἡ ἄντλησις καὶ ἡ
προβολ ὴ ἀνθρωπιστικῶν καὶ κοινωνικῶν στοιχείων, οὕτως ὥστε δι’ αὐ
τῶν νὰ ἐμποτισθῇ καὶ νὰ ἐξωραϊσθῇ ἡ παροῦσα κοινωνία, ἀποφευγομέ
νης οὕτω τῆς καλλιεργείας τοῦ παλαιοῦ πνεύματος τῆς φυγ ῆς ἐξ αὐ
τῆς μὲ τὸν σκοπὸν τῆς δημιουργ ίας νέας ἐν Χριστῷ μοναχικ ῆς ἐξωκο
σμίου ἀδελφότ ητος.
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3) Ἡ ἰδέα τοῦ μυστηρίου καὶ τοῦ κεκρυμμένου ἠτόνισεν ἐν τῇ νε
ωτέρᾳ κοινωνίᾳ, ἐν τῇ ὁποίᾳ κρατεῖ ὁ λόγος, ἡ ἔρευνα, ἡ ἐπιζήτ ησις τῆς
ἀλ ηθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἐν πᾶσιν ἐλευθερίας. Ὁ Χριστὸς κατενοεῖ
το καλύτερον ὡς ὁ «Ἀδελφὸς» (Ἰω. κ΄ 17, Ματθ. ιγ΄ 49-50, Ἑβρ. β΄ 11-12, 17), ὁ
«Πρωτότοκος» (Ρωμ. η΄ 29), ὁ «Φίλος» (Ματθ. ια΄ 19, Ἰω. ιε΄ 13-14), ὁ πλήρης ἀ
γάπης καὶ ἐλέους, ὁ «πρᾷος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδ ίᾳ» (Ματθ. ια΄ 29). Ἡ ἀπό
στασις ἠλαττώθη κατὰ πολύ. Ἡ ἔννοια τῆς ἐν Χριστῷ σωτ ηρίας καὶ τῆς
«μετὰ ἀλ ηθινῆς καρδ ίας» (Ἑβρ. ι΄ 22) καὶ «παρρησίας» (Ἑβρ. δ΄ 16) προσεγ
γίσεως εἰς τὸν θρόνον τοῦ Κυρίου, ἄνευ πολλ ῶν ἐνδ ιαμέσων, ἦτο πλέ
ον οἰκεία εἰς τὸν ἄνθρωπον ἢ ὁ γνόφος τοῦ μυστηρίου, αἱ ἀστραπαὶ τοῦ
Σινᾶ, ἡ συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη συνείδ ησις.
Δὲν ἦτο πλέον κατανοητὸν διατ ί ἡ θεία Λειτουργ ία νὰ τελ ῆται κε
κλεισμένων τῶν θυρῶν, ὄπισθεν βήλ ων, εἰς τὸ βάθος σκοτεινῶν ἁψί
δων, μὲ τὰ νῶτα τοῦ ἱερέως ἐστραμμένα πρὸς τὸν λαόν. Ἐπεζητ ήθη τὸ
νόημα τὰς θείας Λειτουργ ίας καὶ εὑρέθη οὐχὶ εἰς τὰς δοξολογ ικὰς κα
τακλεῖδας τῶν εὐχῶν, ἀλλ’ εἰς αὐτὰς τὰς εὐχάς. Τὸ δὲ πρὸ τοῦ μυστη
ρίου δέος δὲν ἦτο πάντοτε ἰσ χυρότερον τοῦ πόθου πρὸς τὴν πλήρη καὶ
«ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ» (Β΄ Κορ. γ΄ 18) διείσδ υσιν εἰς «τὰ βάθη» τοῦ
μυστηρίου τοῦ Πνεύματος «τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. β΄ 10).
4) Τέλος, τὸ ἐρώτ ημα ἐτέθη κατὰ λογ ικ ὴν καὶ φυσι
κὴν συνέπεια ν τῶν ἀνωτέρω : Γνωρίζομεν τὴν θέ
σιν τοῦ κλήρου ἐν τῇ Ἐκκ λησίᾳ καὶ βλέπομεν
τὸν ρόλον αὐτοῦ ἐν τῇ θεία λατρείᾳ· ποία ὅμως
εἶναι ἡ θέσις τοῦ λαοῦ ; Ποῖα τὰ ἐκ τοῦ βαπ τί
σματος ἀπορρέοντα διὰ τοὺς πιστοὺς λειτουργ ι
κὰ δικαιώματα ; Ποῖον τὸ νόημα τῆς ἀκανθώδους
βιβλικῆς φράσεως «βασίλειον ἱεράτευμα» (Α΄ Πέτρου
β΄ 9, Ἐξόδ. ιθ΄ 6, κγ΄ 22) ἢ τῆς Ἀποκαλυπ τικ ῆς «ἐ
ποίησεν ἡμᾶς βασιλεία ν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πα
τρὶ» (Ἀποκ. α΄ 6) ; Δύνανται βάσει αὐτῶν οἱ λαϊ
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κοὶ νὰ διεκδ ικ ήσουν ἱερωσύνην τινὰ καί, βάσει αὐτ ῆς, συμμετοχ ὴν εἰς
τὴν λατρεία ν, καὶ μέχ ρι ποίου βαθμοῦ; Ἀλλὰ καὶ ἀσ χέτως πρὸς τὰς πε
ρὶ βασιλείας καὶ ἱερωσύνης τῶν λαϊκῶν θεωρίας καὶ τὰς ἐνδεχομένας
ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ συνεπείας αὐτῶν, ἤρχισεν ἐντατικῶς καλλιεργούμε
νον τὸ διὰ τῶν αἰώνων ἀμελ ηθὲν στοιχεῖον τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχ ῆς τοῦ
λαοῦ εἰς τὴν θεία ν λατρεία ν, ὡς τοῦ μόνου μέσου ἀξιοποιήσεως αὐτ ῆς
καὶ συγκρατ ήσεως τοῦ καθ’ ἡμέραν μειουμένου πρὸς παρακολούθησιν
αὐτ ῆς ζήλου τοῦ λαοῦ. Ὅτι ἡ τάσις αὕτ η συνεβάδ ισε πρὸς τὴν βαθμη
δὸν καὶ μετὰ διακρίσεως ἐκδ ηλουμένην ἀπαρέσκεια ν τοῦ θρησκεύον
τος λαοῦ πρὸς τὴν ἐν γένει ὑπερέξαρσιν τοῦ ἱερατείου καὶ τὴν ἐπιζή
τησιν τῆς ἁπλουστεύσεως τῶν ἱερατικῶν στολ ῶν, τίτλ ων, πολυχ ρονι
σμῶν, λειτουργ ικῶν τύπων, κ.τ.λ., μόλις εἶναι ἀνάγκ η νὰ λεχθῇ. Τὸ λα
ϊκὸν πνεῦμα ἐκέρδ ισεν ἔδαφος κατεχόμενον ἄλλοτε ὑπὸ τοῦ ἱερατικοῦ.
Οὕτω διὰ τῆς ἐμφανίσεως καὶ τῆς διεισδ ύσεως τοῦ νέου πνεύμα
τος ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ εἰς τοὺς ἐσ χάτους καιρούς, παρουσιάσθη ἔντονον
λειτουργ ικὸν πρόβλημα. Ἐν τῇ Δύσει ἡ κρίσις ἦτο μεγαλυτέρα, διότι
τὸ νέον πνεῦμα παρουσιάσθη ἐκεῖ περισσότερον ἀπαιτ ητικὸν καὶ περισ
σότερον σφριγ ηλόν. Παρ’ ἡμῖν ἡ κρίσις σοβεῖ ἢ τοὐλάχιστον δὲν ἐνεφα
νίσθη ἀκόμη ὑπὸ τὴν αὐτ ὴν ἔντασιν καὶ ἔκ τασιν ὡς ἀλλαχοῦ. Ὑπὸ χρι
στια νικῶν κινήσεων καὶ ὑπὸ μεμονωμένων ἐνοριακῶν παραγόντων ἐδεί
χθη ὁμολογουμένως ζωηρὸν ἐνδ ιαφέρον διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς θείας
λατρείας πρὸς θεραπεία ν πρακ τικῶν ποιμαντικῶν σκοπῶν.
Ἡ προτεραιότ ης ὑπ’ αὐτῶν, ὡς ἦτο ἑπόμενον, ἐδ ιδετο εἰς τὸ νέον
πνεῦμα, ἐνῶ ἀντιθέτως, ἐξ ἀντιδράσεως πρὸς αὐτούς, συντ ηρητικώτε
ρα στοιχεῖα ἠρνήθησαν πᾶσαν ἐπὶ τοῦ προκειμένου συζήτ ησιν. Ἀλλ’ ἐν
τῇ ὁλότ ητι καὶ τῷ θεολογ ικῷ του βάθει τὸ θέμα τῆς θείας λατρείας πα
ρέμεινεν ἔξω τῶν ἀμέσων ἐνδ ιαφερόντων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, διὸ καὶ
παρόμοια προβλήματα δεν ἔτ υχον ἐνδελεχοῦς μελέτ ης ἀπὸ ὀρθοδόξου
πλευρᾶς. Οὔτε καὶ αἱ παροῦσαι γραμμαὶ προτ ίθενται νὰ διεκδ ικ ήσουν
ρόλον ὑπερκείμενον τῶν δυνάμεών των. Θὰ ἀρκεσθοῦν εἰς ὡρισμένας
τινὰς τελικὰς διαπιστώσεις.
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ὸ νέον λειτουργ ικὸν πνεῦμα ἀναμφισβητ ήτως εἶναι ὁ ἀντ ίπους τοῦ
παλαιοῦ. Ποιμαντικαὶ καὶ πρακ τικαὶ ἀνάγκαι ἐπιβάλλουν τὴν υἱο
θέτ ησιν τούτου. Ἐν ἐναντ ίᾳ περιπ τώσει, διὰ τῆς ἀρνητικ ῆς ἔναντι τού
του στάσεως κινδ υνεύει νὰ ἐλεγχθῇ ἡ Ἐκκ λησία οὐ μόνον ὡς μαται
οπονοῦσα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐφαρμόζουσα τὸ φαρισαϊκὸν «ὁ ἄνθρωπος διὰ
τὸ Σάββατον» καὶ οὐχὶ τὸ Κυριακὸν «τὸ Σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον»
(Μάρκ. β΄ 27). Ἡ θεία λατρεία θὰ μείν ῃ ἔξω τοῦ χρισ τια νικοῦ κόσμου ὥς
τι τὸ ἀναχ ρονιστικὸν καὶ ὡς τὸ ἀπολίθωμα ἑνὸς προϊστορικοῦ ζῶντός
ποτε ὀργανισμοῦ. Ἀφ’ ἑτέρου τὸ νέον πνεῦμα εἶναι καὶ παλαιὸν συγ
χρόνως. Στοιχεῖα ἐγκοσμιότ ητος, κοινωνισμοῦ, ἐπιζητ ήσεως τῆς ἀλ ηθεί
ας καὶ λαϊκῆς συμμετοχ ῆς δύνανται νὰ ἁλιευθοῦν ἐν ἀφθονίᾳ ἐν τῇ ἰ
σχυούσῃ λατρείᾳ, ἀμελ ηθέντα καὶ ἐπισκιασθέντα ἐκ τῶν ἀντιθέτων λει
τουργ ικῶν τάσεων. Ἐξ ἄλλου ἡ πρόοδος τῆς χριστια νικ ῆς διδασκαλίας
συντελεῖται διὰ τῆς ἐξάρσεως καὶ ἐμβαθύνσεως ὅτε μὲν εἰς τοῦτο, ὅτε
δὲ εἰς ἐκεῖνο τὸ σημεῖον αὐτ ῆς, οὕτως ὥστε τὸ πνεῦμα ἐν τῷ Χριστια
νισμῷ παραμένει πάντοτε ζῶν, πρωτοπόρον καὶ ἀνακαινιστικόν.
Ἀλλ’ ἡ ἔναντι τοῦ παλαιοῦ πνεύματος εὐθύνη δὲν πρέπει, ἐλα
φρᾷ τῇ συνειδ ήσει, νὰ θεωρηθῇ μικρά. Ἡ ταχεῖα ὑποχώρησις πρὸ τῶν
νέων ρευμάτων δὲν εἶναι ἴδ ιον τῆς αἰωνίου ἀλ ηθείας τῆς ἐν Χριστῷ ἀ
ποκαλυφθείσης. Αὕτ η ὁδ ηγεῖ τὸν κόσμον. Δὲν σύρεται ἀπὸ τὸ ἅρμα αὐ
τοῦ. Τὰ μονομερῶς ἐξαιρόμενα νέα στοιχεῖα, ὅσον καὶ ἂν ἀντλῶνται ἐκ
τοῦ λειτουργ ικοῦ ὑποσυνειδ ήτου τῆς Ἐκκ λησίας, τονιζόμενα καὶ προ
βαλλόμενα, ἀναμφισβητ ήτως ἀλλοιοῦν τὸν παραδοσιακὸν χαρακ τῆρα
τῆς λατρείας καὶ ἐπισκιάζουν τὸ παραδεδομένον ὑπερκόσμιον, ἀσκητι
κόν, μυστηριακὸν καὶ ἱερατικὸν αὐτ ῆς πνεῦμα. Αἵρεσις δὲν εἶναι πάντο
τε ἐξ ὑπαρχ ῆς ἐσφαλμένη διδασκαλία, ἀλλὰ καὶ ὀρθὴ διδασκαλία συρο
μένη πρὸς τὰ ἄκρα, ἄνευ τοῦ ἰσοβάρου τονισμοῦ τῆς ἀντιστοίχου καὶ ἐξ
ἴσου ὀρθῆς τοιαύτ ης. Ἡ συγκράτ ησις ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν αἰώνων παραδε
δομένου ὡς ὀρθοῦ καὶ σταθεροῦ εἰς τὴν ὑψουμένην θάλασσαν τοῦ ἀ
σταθοῦς κόσμου τούτου δὲν εἶναι πάντοτε δεῖγμα ἀσθενοῦς πίστεως ἢ
στενῆς ἀντιλ ήψεως. Ἀσθενεστέρα εἶναι πολλάκις ἡ πίστις τῶν ἐχόντων
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νεοπλουτικ ήν τινα λειτουργ ικ ὴν καὶ θρησκευτικ ὴν ἰδεολογ ία ν, καὶ στε
νοτέρα ἡ ἀντ ίλ ηψις τῶν βλεπόντων μόνον τὴν ἐπιφάνεια ν τῆς λειτουρ
γικῆς παραδόσεως. Οὗτοι μὴ δυνάμενοι ἢ μὴ θέλοντες νὰ ἑρμηνεύσουν
αὐτ ήν, νομίζουν ὅτι πράττουν καλλίτερον ἀγ νοοῦντες ἢ καταφρονοῦν
τες τοὺς παραδοθέντας τύπους.
Μήπως τὸ παλαιὸν πνεῦμα τῆς λατρείας διασῴζει καλλίτερον τὴν
«ἐν πνεύματι» λατρεία ν ;
Μήπως τὸ νέον πνεῦμα τῆς λατρείας θὰ καταστήσῃ αὐτ ὴν περισ
σότερον ἐν «ἀλ ηθείᾳ» λατρεία ν ;
Μήπως ὁ συγκερασμὸς τῶν δύο θὰ συντελέσῃ εἰς μία ν ἀρτιωτέ
ραν «ἐν πνεύματι καὶ ἀλ ηθείᾳ» λατρεία ν ;
Τὸ τελευταῖον τοῦτο θὰ ἦτο διὰ τοὺς μυωπικοὺς ὀφθαλμούς μας
τὸ προχειρότερον καὶ ἀποτελεσματικώτερον. Ἡ πανάκεια τῶν μέσων λύ
σεων θὰ ἰατρεύσῃ καὶ τὴν λειτουργ ικ ὴν κρίσιν.
Ἀλλ’ ἆρά γε τὸ Πνεῦμα θὰ ἀναφωνῇ τότε δοξολογ ικῶς τὸ «Ἀββᾶ
ὁ Πατ ὴρ» (Ρωμ. η΄ 15, Γαλ. δ΄ 6) ἢ θὰ ἐντ υγχάνῃ ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας ἡμῶν
«στεναγμοῖς ἀλαλ ήτοις» (Ρωμ. η΄ 26) ;
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