Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ
«Ἑρμηνε υτικὲς ἀρχὲς καὶ παρατηρήσεις γύρω ἀπὸ ἐρ ωτήματα καὶ
προβλήματα ποὺ σ υνδέονται μὲ τὴ λατρεία»

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Πρωτοσύγκελλε ,
Αἰδεσιμο λογιώτ ατε Γενικὲ Ἀρ χιερ ατικ έ,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χρ ιστῷ ἀδελφο ί,
«Καιρὸς τοῦ σιγᾶν κ αὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν», κατὰ τ ὸ λόγιο
τοῦ

Ἐκκλησιαστῆ

(Ἐκκ

3.7β).

Ἡ

Ἱε ρά

Μητρόπολή

μας

χαρακτηρίζεται γιὰ τὸ ἡσύχιο πνεῦμα διοίκησης καὶ ποιμαντικῆς
μέριμνας, ποὺ ὁ σεβ ασμιώτατ ος Μητρο πο λίτης μας κ. Συνέσιος
ἔχε ι μεταδώσει ἀπὸ χρ όνου ἱκανοῦ ὡς παρακατ αθήκη ζωῆς . Ἡ
σημερ ινὴ συνάντηση εἶναι ὁ καιρὸ ς τοῦ διαλόγου καὶ τῆς ἐξό δου
ἀπὸ τὴ σιγή, ποὺ σοφὰ ἰσορρ οπεῖ τ ὴν προηγούμενη ἀθόρ υβη
πορε ία ζωῆς τῆς ἐ κκλησιαστικῆς μας περιφέρειας. Κε ντρικὸ
σημεῖο ἀναφορᾶς μας, ὅπως ὅλοι γνωρ ίζε τε, εἶναι ἡ λατρεία στὸν
ναό. Τ ὸ γε νικὸ αὐτὸ θέμα θὰ τὸ προσεγγίσουμε μέσα σὲ ὁρισ μένα
πλαίσια, μέσ α ἀπὸ τρία βασικά, κατὰ τὴ γνώμη μας , ἐρωτήματ ακατε υθύνσεις:
(α ) Ποιὲς ε ἶναι ἐκε ῖνες οἱ ἑρμηνευτικὲς ἀ ρχὲς πο ύ τρό πον τινὰ
εἶναι ἀδιαπραγμάτευ τες ὅταν προσεγγίζουμε ζητ ήματα λ ατρείας
ἀπὸ θεολογ ικὴ ἄποψη;
(β ) Τ ί σχέση ἔχει ἡ λατρε ία μὲ τὴν τρέχουσα πραγματ ικότ ητα τ ῆς
ζωῆς ;
(γ )

Ὑπάρ χει

θέμα -ἀνάγκη

λε ιτου ργικῆς

μεταρρύθμισης -

«ἀναγέννησης»;
Πρὶν προχωρήσουμε στὴ ν πραγμάτε υση τῶν ἐρωτημάτων,
ἐπιθυμοῦμε ε ὐθὺς ἐξ αρχῆς νὰ τ ονίσο υμε πὼς τέτοιου εἴδους
συναντήσεις κρίνο νται ἐπιτυχέστερες ὅτ αν ἔχ ουν διττὴ στόχευση:
μία βραχυπρόθεσμη (π .χ. κατόπιν συμφωνίας, ἐ φαρμογὴ μίας
κοινῆς

πρακτικῆ ς

σὲ

ζη τήματα

τυ πικοῦ,

Μυστηρίων

ἢ

διεκπεραίωσης διο ικητ ικῶν ζητημάτων στὰ ὅρια τῆς Μητρόπο λής

μας) καὶ μία μακροπρόθεσμη (π.χ . κατάθεση πρ ότασης σ τὴν
ἱεραρχία τ ῆς Ἐκκ λησίας τῆς Ἑλλάδος γ ιὰ ἀλλαγὲς σὲ κάτι ποὺ θὰ
θεωρηθ εῖ

ἀναγκαῖο

καὶ

θὰ

δικαιώνεται

τόσο

ἀπὸ

πλευ ρᾶς

θεολ ογικῆς ὅ σο καὶ ἀπὸ τ ὶς ἀνάγκες τοῦ σήμερα).
Ἂς ἔ λθουμε καὶ πάλι στὰ ἐρ ωτ ήματα τ ὰ ὁποῖα συνδέοντα ι
οὐσιαστικὰ μετα ξύ τους , ἐφόσον οἱ θεολογ ικὲς ἀρχὲς ποὺ θὰ
ἐπισημάνουμε
θεολ ογική

δὲν

μας

δίνουν

ματιά,

ἁπλ ῶς

ἀλλὰ

μίαν

ἔρχ ονται

ἄλλη
νὰ

διάσ ταση

σταθ οῦν

στὴ

καὶ

ὡς

πρόκληση στ ὴν καθημερινότητα. Διότι, ἂν δε χθοῦμε ὅτι οἱ ἀρχὲς
αὐτὲς

ἰσχύο υν,

Ἐκκλησίας

τό τε

ἡ

ἐνταγμένη

καθημερινότητα

στὴ

λατρε υτικ ὴ

δ ιαστέ λλεται

καὶ

ζωὴ

τῆς

ἀνο ίγετ αι

σὲ

ὁρίζοντες ζωῆς ἀνυποψίαστους στ ὸν κο σμικὸ ἄνθρωπο κ αὶ στ ὸν
«ὀν ομαζόμεν ο»

ἀλλὰ

τραγικὰ

ἄμοιρο

τ ῆς

λατρευτικῆς

ζωῆς

χριστιανὸ. Τέλος, μὲ βάση κάποιες πα ρατηρήσε ις ποὺ θέτο υμε
πρὸς

συ ζήτηση,

ἀναφαίνεται

ἔντονα

τὸ

ζητούμενο

γιὰ

μία

ἐπανε ξέταση σὲ βάθος το ῦ ἐὰν καὶ σὲ τί εὖρος χρε ιάζεται μία
λειτουρ γικὴ μεταρρύθμισ η.
Γνωρίζουμε ὅτι ἡ λατρ εία τῆς Ἐκκλησίας μα ς εἶναι πλούσ ια
σὲ

περιεχόμενο,

ἱστορία

κ αὶ

ποικιλία

λε ιτου ργικῶν

τύπων.

Μάλιστ α, τ ὸ μεγαλύτερο καὶ ὀγκωδέστερο μέρος τ ης ἀφορὰ τὰ
τελούμενα ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Εἶναι ἐπίσης γν ωσ τὸ ὅτ ι οἱ ποιμένες
τῶν κα τὰ τόπους ἐνορ ιῶν, κυρίως αὐτοί, δίνουν τὸν τόνο κα ὶ
φτιάχνουν τὴν ἀ τμόσφαιρα ποὺ θὰ κυριαρχήσε ι στὴ λατ ρευτικὴ
ζωὴ μίας ἐνορίας. Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία κίνησ ης τοῦ ἱε ρέα γίνετα ι
ἄλλοτε ἀφορμὴ προσέ λκυσης τῶν φιλόθεων ψυ χῶν στὸν Θεό ἤ,
κάποιες φορές , ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ καὶ φα ιδρῶν καταστάσε ων.
Τὰ
δύσκολα

θέματα

ποὺ

ἐν τάσσοντ αι

τιθασεύονται. Καὶ

προσέ γγισή

τους

κ ινδυ νεύει

δ ίχως
νὰ

στὸν
σαφῆ

χῶρο

τῆ ς

θεο λογικὴ

κατ αλήξει

ἀτ υχῶς

λ ατρείας
ματ ιὰ
σὲ

ἡ

μία

δαιδαλώδη κενοφωνία κα ὶ ἀ συναρτησία ἢ σὲ ἀβάσιμες θεολογικά
ἀτομικὲς ἑρμηνεῖες, ποὺ ἀγγίζουν τὴν α ὐθαιρεσία. Ἀπεναντ ίας,
ἐντοπίζοντας τ ὶς θεολογικὲς ἀρ χὲς ποὺ δίνουν τὸ στ ίγμα τ ῆς
χριστιανικῆς ὀρθόδοξης λατρείας, ἀ ποφεύγουμε παραχαράξε ις.

Εἶναι γνωστὸ πὼς γ ενικὰ σὲ μυστηρ ιακὲς θρησ κεῖε ς ἡ κατανόηση
τῶν τελουμένων εἶν αι μαγικὴ ἢ φολκλορική.
Ἡ Ἐκκλησία μας προνόησε ὥστε ὁ πισ τός, διὰ μέσου τῶν
αἰσθητῶν κ αὶ ὁρατῶν, νὰ μυεῖται στὰ νοητὰ καὶ ἀόρατα. Αὐτὴ ἡ
ἀναγωγὴ εἶναι ζητο ύμενο γιὰ κάθε πιστό σὲ κ άθε ε ἴσοδό τ ου σ τὸν
ναό. Ὁ ναὸς, ὡς τύπος τῆς οὐράνιας ἱερ αρχίας καὶ τ ῆς ἄνω
Ἰερουσαλὴμ,

συμβολίζει

πραγμα τικό τητες

ποὺ

συνήθως

δὲν

ψηλαφοῦνται στὴν καθημερινότ ητα τοῦ ὑπόλοιπου βίου μας. Μᾶς
ἀνοίγει, λο ιπόν, ἡ λατ ρεία μία πόρτα ἑνὸ ς ἄλλου κόσμου κ αί
συνάμα μᾶς εἰσάγει ὡς μετόχους κ αὶ ὄχι ὡς ἁπλοὺς θεατές αὐτοῦ
τοῦ ἄλλου κόσμο υ καὶ τ ῶν πραγ ματικο τήτων του. Μᾶς συνδέει μὲ
τὸν οὐράνιο κόσμο μὲ τ ρόπο ποὺ σταδ ιακὰ ὁ ἄνθρ ωπος νὰ
αἰσθάνεται κομμ άτι του. Συμβαίνει σχεδὸ ν ὅπως μὲ τὴν τροφή:
ὅ,τι τρῶς εἶσαι. Τρῶς οὐραν ό, γίνεσαι οὐράνιος· τρῶς γῆ, γ ίνεσ αι
γήινος. Ἂν κάθε λατρευτικὴ πράξη εἶνα ι πηγὴ ἁγιασμοῦ κα ὶ
ἔλλα μψης,

καὶ

το ῦτο

ἔτσι

ε ἶναι

ἐφό σον

τὸ

Ἅγιο

Πν εῦμα

τελεταρχε ῖ τὸ μυσ τήριο, τότε τὸ θέμα δὲν ε ἶναι νὰ σπουδάσο υμε
καὶ νὰ γνωρίσουμε ὁπωσδ ήποτε τοὺς συμβ ολισμο ὺς, ἀλλὰ νὰ
ἀφεθοῦ με στὴ δ ύναμή τους. Νὰ ἐντάξ ουμε τοὺς ἑαυτ ούς μας μέσα
στὴ ροὴ τῆς λατρείας. Αὐτὸ τὸ πλησίασμ ά μας ἀποκαλύπτε ι τὸν
χῶρο

τῆς

λατρείας ,

κατ αρχήν,

ὡς

ἕνα

παράμονο

κα ὶ

παρατε ινό μενο Θαβώρ, στὸ ὁποῖο ὅσο ι ἀνέ ρχονται μαρτυρ οῦν
ἀβίαστα πὼς «καλὸν ἐστιν ὑ μᾶς ὧδε ε ἶναι» (Μτ 1 7.4 ).
Ἰδιαίτερα γιὰ τὴ θεία λε ιτουργία θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτ ι
ὄχι μόνο βιώνουμε μία θαβώρεια ἔλ λαμψη, μία με ταμορφωτικὴ
χάρη, ἀλλὰ συ ναθροιζόμαστε καὶ συγκροτο ῦμε κάτι καθολικότε ρο.
Γινόμαστε

–ἢ

του λάχιστον

καλούμαστε

νὰ

γίνουμε–

Σῶμα

Χριστοῦ, μὲ τρό πο ξέχωρο κ αὶ μοναδ ικό. Ἡ συ νεχής ὡστ όσο
ἐμπλο κὴ μὲ τὰ βιωτ ικὰ ἐξ ασθενίζει αὐτὸ τὸ δέσιμο μὲ τὴν
Κεφαλὴ

τοῦ

Σώματος,

γι’

αὐτὸν

τὸ ν

λό γο

κ αὶ

ἀπαιτ εῖτ αι

ἀκατά παυστη ἀνανέωση τῆς σχέσης μας μὲ Αὐτήν. Τὸ κατεξο χὴν
πλαίσιο ἀναθέρμανσης τῆς σχέση ς μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ἡ Θεία
Λειτουργία. Μέσα στ ὴν εὐ χαριστ ιακὴ σύναξη οἱ χριστια νοί –ἀπὸ
ἕνα ἄχρωμο σύνολο ἀνθρώπων– μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος μεταβάλλονται καὶ συγ κροτοῦν τὸ Σῶμα τοῦ Χριστ οῦ..
Πρὸς τοῦτ ο καὶ ἡ μεγάλη σημασία τῆς ἐπίκλησης τοῦ Πνεύματος
στὴν Ἀναφορά. Μὲ αὐτὴν τὴ λογικὴ ἡ ἀναφορά μας στὸν Θεὸ δὲν
εἶναι μία ὁπο ιαδήποτε προσπάθεια προσέγγ ισης τοῦ Θεο ῦ, τ οῦ
ὅποιου θ εοῦ, ἀλλὰ εἶν αι ἡ Ἀναφορὰ στὸν Θεὸ Πατέ ρα, τὴν πηγὴ
τῆς ζωαρχ ίας, ὁ Ὁποῖος ἀποδέ χεται τὴν προσφορά μας, κ αθότι ἡ
προσφο ρὰ αὐτή –ὄντας ἐμεῖς Σῶμα Χριστ οῦ– Τοῦ κομίζετ αι δ ιὰ
τοῦ Υἱοῦ. Ἤ, νὰ τ ὸ ἐκφράσ ουμε διαφορετ ικά, ὁ Πατέ ρας, ποὺ
ἀγαπάει κ αὶ γ εννᾶ τὸν Υἱό, δέχ εται ἐλε ύθερα ὅ,τ ι ὑπάρχει ἐν τῷ
Υἱώ. Καθόσον καὶ ἐμε ῖς λοιπὸν ὑπάρχουμε ἐν τῷ Υἱῷ, μὲ τὸ νὰ
γινόμαστε Σῶμα Χριστοῦ, ὑπάρχουμε ἐλεύθε ρα καὶ γιὰ τ ὸν
Πατέρα , στ ὸν Ὁποῖον καὶ τελικὰ κατ ευθύνεται ἡ Ἀναφορά. Ὡς
συνέ πεια, γνωρίζουμε ἐν τ ῷ Υἱ ῷ τὸν Πατέρα, ποὺ θὰ πεῖ:
μετέ χουμε στὴν αἰώνια ζωή! Μὲ τ ὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: « Αὕτη
δὲ ἐστιν ἡ α ἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν
θεὸν καὶ ὅν ἀπέστ ειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰων. 17.3). Αὐτὸ τὸ
γεγονὸς, ὅπως ἤδη ἔχου με ὑπογρα μμίσει, ἐπιτ υγχάνετ αι μὲ τὴ
διαμόρφωση μίας εἰκόνας: τῆς εἰκόνας τῆς Βασιλείας το ῦ Θεοῦ.
Γιὰ νὰ εἶναι πλήρης αὐτ ὴ ἡ εἰκονικὴ θε ώρηση τῆς Βασιλε ίας,
εἶναι ἀναγκαία ἡ παρουσία ὁρισμένων στοιχείων ποὺ κατεξο χὴν
συνέ ρχονται στὴ Θεία Λειτουργία καὶ συγκροτοῦν αὐτὴν τὴν
εἰκόνα. Μὲ ἄλλα λόγια, πρέπει νὰ σταθοῦμε μὲ ἰδιαίτερ η προσοχὴ
στὸ τί εἴδ ους δ ομές μᾶς παρέδ ωσ ε ἡ καθ ολικὴ καὶ ἀποστολικὴ
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἀρχῆς καὶ νὰ ἐπιση μάνουμε αὐτὰ
τὰ στοιχεῖα, ποὺ εἶναι ἀναλλοίωτ α, τῶν ὁποίων ἡ ἀλλοίωσή θὰ
παραμόρ φων ε καὶ θὰ δ ιέστρεφε τὴν ἴδια τὴν ταυτ ότητα τῆς
Ἐκκλησίας. Γν ωρίζουμε ἀπὸ τὴ σύγχρ ονη ἔρευνα τῶν πηγῶν ὅτι ἡ
Εὐχαρ ιστία ν οοῦνταν ὡς σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπὸ τὸν
ἐπίσκοπο,

ὁ

ὁπο ῖος

περ ιστο ιχιζόταν

ἀπὸ

τὸν

σύλ λογο

τῶν

πρεσβυτέρων καὶ βοηθιόταν ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν διακόνων. Αὐτὸ τὸ
σχῆμα δ ιατηρήθηκε μὲ ἐλάχιστες μεταβολὲς μέχρι καὶ τὸν 4ο
αἰώνα. Ἔκτ οτε, ἡ δια ίρεση τῆς εὐχαρ ιστιακῆς σύναξης στὶς κατὰ
τόπο υς ἐνορ ίες – πάντοτε στὸ ὄνομα τ οῦ οἰκείου ἐ πισκόπου–
καθιέρωσε βαθιὰ τὴ σύνδε ση τῆς Θείας Λε ιτουργίας μὲ τὸ

πρόσωπο

τοῦ

πρε σβυτέρ ου,

ἀμβλύνοντας

τὴν

προγενέστερη

παράδοση, σὲ σημε ῖο κ άποιες ἀπὸ τ ὶς τάξεις-δ ιακονήματα (τῶν
ὁποίων ὁ ρόλος ἐμφανῶς βεβαιωνόταν στὴν Θ. Εὐχαριστία καὶ ἡ
ἰδιαιτερότητά

τους

ἀναδε ικνυόταν)

νὰ

βιώσουν

μία

κρίση

ταυτ ότητας , τὰ ἀποτελέσματα τ ῆς ὁποίας εἶναι σήμερ α πασιφανῆ
καὶ πάμπολλ α.
Τί σημαίνει ὅμως τὰ τελούμε να στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ο ἱ
σχέσεις τῶν ἐκεῖ χαρισμάτων νὰ ε ἰκον ίζουν μία πραγματ ικότ ητα
ποῦ δὲν εἶν αι ἀκ όμη πλήρ ως παροῦσα; Θὰ πρέπε ι ν ὰ ποῦμε πὼς
στὴν ὀ ρθόδοξη

θε ολογία ἡ

εἰκόνα

δὲν

εἶναι

(ἀπὸ

πλευ ρᾶς

ὀντ ολογίας) ἀδ ιάφορη μὲ τὴν παραγματικότητα ποὺ εἰκονίζει.
Δὲν ε ἶναι δηλαδ ὴ μία ἀν απαράσταση φωτο γραφικὴ , ποὺ μόνο
ψυχολο γικά μᾶς παραπέμπει κ άπου, ἐγείροντας μνῆμες . Ἀλλὰ ,
κατὰ

τρό πο

διασφαλίζει,

ποὺ
ἡ

εἰκονιζομένου.
Βασιλείας

τ οῦ

μόνο
εἰκόνα

Ὅταν,
Θεοῦ,

ἡ

παρουσία

μετ έχει

συνε πῶς,

τῆς

τοῦ

Ἁγίου

πραγματ ικότ ητας

συγκρ οτεῖς

πραγματώνε ις

Πνεύματ ος

σχέσε ις

τὴν

εἰκόνα

ποὺ

τ οῦ
τ ῆς

μετέχ ουν

προλη πτικὰ σὲ κάτι μελλοντικό. Ὁ Χ ριστὸς ποὺ γ νωρίζο υμε σ τὴν
Εὐχαρ ιστία δ ὲν εἶναι μόνον ὁ Χριστὸς τῆς Ἱ στορίας (γι' αὐτὸ καὶ ἡ
Εὐχαρ ιστία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐπανάληψη τῆς θυσίας τοῦ Σταυ ροῦ
ἢ

τοῦ

Μυ στικ οῦ

Δε ίπνου ),

ὁ

νέος

Ἀδάμ,

διὰ

τοῦ

ὁποίου

ἀνακαινιστήκαμε, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ὁ ἔ σχατος Ἀδ ὰμ, στ ὸν
ὁποῖο προσβλέπουμε καὶ χάρη στὸν ὁποῖον ἡ κτίση θὰ μπορέσε ι
νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀληθινή της ταυτ ότητα.
Συνοψίζοντ ας, θὰ λέ γαμε ὅτι ἡ λατρεία εἶναι ἡ πρόσκληση
καὶ ἡ δυνατότητα ποὺ προσφέρε ι δωρεὰν καὶ ἁπλόχε ρα ὁ Θεὸς νὰ
ζήσουμε μία θαβώρεια ἐμπε ιρία. Εἰδικὰ ἡ Θεία Λειτουργ ία, ὡς
εἰκόνα τῆς ἐρ χόμενης Βασιλείας , νὰ καθίστ αται πρόγευση τῶν
μελλοντικ ῶν πραγμ άτων. Δυστυχ ῶς, συχνὰ θεωροῦμε ὡς ἄπιαστα
καὶ ἰδανικὰ τὰ ὅσ α ἀ ναφέραμε, μετρ ώντας τὴν ἀλ ήθεια τ ῆς
πίστης μας μὲ βάση τὴ δική μας ἀδυν αμία ἢ τήν ἀπο τυχία νὰ
φανερ ώσ ουμε ἐπαρκῶς αὐτὸ ποὺ ὁ Θε ὸς παρέδωσε στὴν Ἐκκλησ ία
του . Ἡ θεία χάρ η χαρ ίζετ αι, ἐ πειδὴ εἶναι δωρε ὰ ἄκτ ιστη. Καὶ κάθε

λατρευτικὴ πρά ξη εἶναι λουσμένη μὲ τούτη τ ὴ χάρ η, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὴ δική μας μικρότητ α.
Ἐντούτοις, δέν μᾶς διαφεύγε ι καὶ τὸ τ ί ἀντιμετωπίζει ὁ
σύγχρ ονος

ἄνθρωπος .

Ἀτελείωτο

πλῆθος

προβ λημάτων

ποὺ

συσσωρεύονται πιε στικά, καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλοίμονο, συχνὰ
στρέφεται

σὲ

λ ύσεις

τ οῦ

κόσμου,

ἀγνοώντας

–συνειδητὰ

ἢ

ἀσυνε ίδητ α– τὴν πρότασ η ζωῆς τῆς Ἐκκ λησίας . Νομίζουμε πὼς
κοινὴ διαπίστωση κάθε ἐχέφρο να χριστιανοῦ καὶ μάλιστα ἑνὸς
ἱερέα εἶν αι:
·

ἡ

σπανιότητα

καὶ

ἔλλ ειψη

αὐθόρ μητης

εὐσέβεια ς

κα ὶ

εὐλάβειας ,
·

πολὺ ἄγχος κάτω ἀπὸ σ υνθῆκες πίεσης, πολ ὺ ὀρθο λογισ μὸς
καὶ ἁμαρτ ία κάτω ἀπὸ συ νθῆκες ἄνεσης,

·

παραζά λη, νο ῦς σκοτ ισμένος, γεγονὸς ποὺ ξεσκεπάζετ αι
στὴ

δυσκο λία

ἐπικο ινωνίας

τ ῶν

ἀνθρώπων

καὶ

ποὺ

σταδ ιακὰ ἐξελ ίσσετ αι σὲ ἔντονα δαιμονικὲς καταστ άσεις,
·

ἀπουσία

πίστης

στὴν

Ἀνάστ αση

κα ὶ

στὸ

ὅραμα

τῆς

Βασιλείας τ ῶν Οὐραν ῶν ,
·

ἀπουσία

ἀνιδιο τελοῦς

συμπόνιας,

σκληροκαρδία

ἀπὸ

κοσμικοὺς καὶ « χριστ ιανο ύς»
·

συνε χής πίεση τ ῶν ἀνθρώπων μέσα σὲ δομὲς σφιχτ ὲς κ αὶ
ἀπάνθρωπες.

Παραδειγματικὰ ἀν αφέρουμε τὶς συνθῆκες ἐργασίας καὶ τὶς ἐκε ῖ
σχέσεις , πο ὺ σκιαγραφοῦν καὶ τοὺς ρυθ μοὺς ζωῆς τ ῆς κο ινωνίας
μας. Μίας κοινωνίας ἀφθονίας, κατανάλωσης καὶ ἀμοραλ ισμοῦ,
ποὺ ἀφήνει ἐλάχιστο ἐλεύθερο πρ οσωπικὸ χρόν ο, πού καὶ αὐτ ός
τὶς περισσότερες φορὲς διοχετεύεται σὲ ἄλλη ἐπαγ γελματικὴ
ἐνασ χόληση ἢ ἐ κτόνωση (ἀλκ οολισμός, ναρκωτ ικά, σε ξουαλικὲς ἢ
θρησκευτικὲς ἀναζητ ήσεις σὲ λογ ιῶν-λογιῶν ὁμάδε ς).
Αὐτὲς οἱ συνθῆκες ζωῆς , ὡς ἐπικ ρατοῦσες, διαμορ φώνουν
τὴν ταυτότητά μας τόσο πολὺ ποὺ δύσκ ολα κατ ορθώνουμε νὰ τὸ
συνε ιδητοποιήσουμε. Σὲ αὐτὴν τὴν κα τακλυσμιαία κίνηση τοῦ
κόσμου –δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ ν ὰ τὴν ὀνομά ζαμε ἀ ποστασία– τ ί
μπορε ῖ νὰ προσφέρε ι ἡ λατρεία στὸν ναό; Ἐπειδὴ ἀκρ ιβῶς στὴ

λατρεία μας ὁ Θεὸς προσκυνε ῖται «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ»
(Ἴ ων.4.23) (ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θεολόγ ησε στὴ Σα μαρείτ ισσα), ἡ
λατρεία μας δὲν γίνεται ἕνα ἀφιόν ι, ἕνα παυσίλυπο ἀνάμεσα στὰ
πολλὰ ἄλλα ποὺ κυκλοφοροῦ ν καὶ διατίθενται, ἀλλὰ τολμάει κα ὶ
προσφέ ρει μία διαφορετικὴ προοπτ ική, αὐτὴν τ ῆς θαβώρειας
μετ αμόρφωσης.

Καὶ

πῶς

τὴν

προσφέ ρει;

Ἐντάσσει

τ ὸν

ἐνδ ιαφερόμενο σὲ σχέσεις -δομὲ ς ποὺ δὲν κατ απιέζουν ἀλλὰ
ἐλε υθερώνουν. Ἡ Ἐκκλ ησία δ ὲν ε ἶναι ἀσφαλιστικ ὸ ἢ πιστωτικὸ
σύστημα, ἐφορία ἢ ὅ,τι ἄλλο θὰ βάρυνε τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη μὲ
πίεση, μέριμνα, ἄγχ η, ἀπε ιλὲς καὶ φό βους. Ἀλλὰ τί κάνει; Ἡ
Ἐκκλησία μὲ τὴ λατρ εία της εἰσάγει τὸν πιστὸ στὸ «Εὐλογητός...»
καὶ τὸ «Εὐλογημένη... », τὸν πλουτ ίζε ι, τὸν ὀμο ρφαίνε ι, τὸν
ἀναπαύε ι, τὸν ἐγκαρδ ιώνει, ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἀ νταπεξέ λθει στὰ
γήινα ἀλλά –μαζὶ μὲ αὐτά ἤ , κ αλύτερα, πρὶν ἀπὸ αὐτά– γιὰ νὰ
ἕλξ ουν τ ὴν ψυχὴ του τὰ ἐπουράνια! Μὲ τὸ στόμα τοῦ Κυρίου μας:
«ζητεῖτε δὲ πρώτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην
αὐτο ῦ, καὶ τ αῦτα πάντα προστεθήσετ αι ὕμιν.» (Μτ 6.33). Εἶναι,
λοιπόν,

ἀπαρ αίτητ ο

ὁ

ἄν θρωπος

νὰ

βιώσε ι

τὴ

λατρε ία

ὡς

θεοφάνεια καὶ νὰ γν ωρ ίσει ὅτ ι ἡ ταυτότητα ποὺ λ αμβάνει μὲ τὸ
Βάπτισμα δ ὲν ε ἶναι ληξ ιπρόθε σμη, δὲν θὰ τερματίσει μαζὶ μὲ τὴ
βιολογική

του

ταυτ ότητα.

Παράλλ ηλα,

ὡς

ὑπουρ γοὶ

τῶν

μυστηρίων τ ῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἀνάγκ η νὰ θυμίζουμε σὲ
ἐμᾶς καὶ τὸν λαό μας πόσο ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴ λατ ρευτικὴ
ζωὴ ση μαίνε ι αὐτ όματα καὶ συρρίκνωση τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ,
ἀπώλεια τ οῦ μό νου ὀχυροῦ ποὺ ἐπιτυχῶς ἀνακόπτε ι τὶς μανιώδεις
ἐπιθέσεις τοῦ ἄρχοντ α αὐτ οῦ τ οῦ κόσμου.
Ὁ ἄνθρωπος , ὡς ὕπαρξη ἱστορικὴ, βιώνε ι στὴ σάρκα του
τόσο τὴν ἕλξη πρὸς τὸ κακὸ κ αὶ τ ὴν ἁμαρ τία ὅσο καὶ τὴν ἔ φεση
πρὸς τὸν Θεό , καὶ τού τη ἡ ἐ σωτερικὴ διάσταση τ ὸν ταλαν ίζε ι
ἀσταμάτητα, διότι ἔχει φύση εὐμετάβλητη καὶ ἀσταθῆ . Πάλι ἡ
λατρεία ἀναδεικνύετ αι ἕ νας ἀσφαλ ὴς ὁδοδείκτης.

Συμφωνο ῦμε

πὼς ὁ λαὸς τοῦ θεοῦ δὲν ε ἰσέρχεται στὸν χῶρο το ῦ ναοῦ
ἀπαλλαγμένος ἀπὸ προ βλήματα. Διέκοψε ἐργασ ίες ποὺ ἔμμειναν
ἀτε λείωτες, προσεύχ εται μὲ νοῦ ταλαιπωρημένο καὶ βαρὺ ἀπὸ

χίλιες δυὸ σκέψεις πο ὺ στρο βιλίζουν μέσα τ ου. Ὁ κόσμος γύρω
μας καὶ μέσα μας μοιάζει ὅλο καὶ πιὸ πολὺ μὲ μία μεγάλη πυώδη
πληγῆ, πο ὺ ὅπως καὶ νὰ τὴν ἀγ γίξε ις θὰ νιώσει πόνο . Αὐτὸν τ ὸν
πόνο ὁ πο ιμέν ας καλε ῖτ αι ν ὰ τὸν κάνε ι κ αὶ δικό του , ἔτσι ὥστε ἡ
ἐκκλησιαστ ικὴ ἀγωγὴ ποὺ θὰ ἐμπνεύσει νὰ εἶναι σωτήρ ια.
Ἀπὸ ὅλ η τὴν ἐκκλησ ιαστικὴ ἀ γωγὴ τῶν πιστῶν, ἡ λατρεία
εἶναι αὐτή πού προσφέρει τὴ μεγαλύτ ερη εὐκολία κ αὶ εὐχέρεια νὰ
ἀσκηθε ῖ ὁ ἄνθρωπος σὲ σχ έσεις πο ὺ ἔχει εὐλογήσει ὁ Θεός καὶ νὰ
ἐθιστεῖ στὴν ἀναζήτησή Του. Αὐτὸ προ ϋποθέτε ι κάτι ποὺ ἡ
βιασύνη καὶ τὸ τρέξιμο τῆς ἐποχῆς μας δὲν εὐνοοῦν. Ὁ ἄν θρωπος
πρέπε ι νὰ « ἡσυχάσει», νὰ χρο νίσει στὴν ἀρετὴ, καὶ ἡ ἀρχικὴ
διάθεση πρὸς τ ὸν Θεὸ νὰ γ ίνει ἕξ η, νὰ παγιωθεῖ στὸ καλό – ὅσο
εἶναι δ υνατὸν κ ατ' ἄν θρωπον. Συ νεπῶς, εἶνα ι ἀπαραίτητο ο ἱ
παλαιότερο ι ν ὰ μεταγ γίσουν στοὺ ς νεοτέρους τὸν πόθο καὶ τὴν
ἀναγκα ιότητα νὰ συχνάζουμε στὸ ν ναό, νὰ προσερχόμαστε στὰ
Μυστήρια, νὰ συντονίζεται ὁ κάθε πιστὸς μὲ τ ὴν προσ ευχὴ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ μετέχε ι –πάνω ἀπὸ ὅλα– στὸ κοινὸ ποτήριο τ ῆς
ζωῆς . Ἂν καὶ κοινὴ ἀπὸ πλευρᾶς ε ὐαγγελικοῦ νόμου, αὐτ ὴ ἡ ζωή
γράφετ αι ἀπὸ τὸν καθένα μὲ διαφορετικὴ ἔνταση καὶ δόσιμο.
Τέλο ς, γιὰ τὸ ἂν ὑ πάρχει θέμα λατρε υτικῆς μεταρρύθμισης,
ἡ ἀπάντ ηση δὲν εἶναι ἁπλὴ καὶ μ ονοσήμαντη. Τὸ ὅλο ζήτημα
εἶναι πο λυδιά στατο καὶ εὐαίσθητο. Γιὰ νὰ προσεγ γίσουμε μὲ
νηφαλιότητ α καὶ ἐπάρκε ια τὸ θέμα, πιστεύουμε ὅτ ι ἀφε νὸς δὲν
πρέπε ι νὰ λησμονοῦντ αι οἱ γενικὲς ἀρχὲς ποὺ σημε ιώσαμε καί θά
πρέπε ι

ἀφετέρου

νὰ

συντρέχουν

ε ἰδικότε ροι

λόγοι:

Νὰ

ὀνομαστοῦν τὰ προβλήματα εὐθαρσῶς, νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ γνώση
καὶ ἐξάντ ληση τῶν πτυ χῶν τοῦ ζητήματος , νὰ καθοριστεῖ τὸ
εὖρ ος τ ῆς παρέ μβασης καὶ ν ὰ γνωστο ποιηθε ῖ ὁ φορέας ποὺ τὴν
προτ είνε ι.
Στὶς μέρες μας ὑ πάρχει ἔντ ονο λ ειτουργικὸ ἐνδιαφέ ρον κα ὶ
πλῆθος ἑλληνόγλωσσων καὶ ξενόγλωσσων συγγραμμάτ ων ἀπὸ
Ὀρθοδόξους (καὶ μὴ) θε ολόγους ἐρε υνητές . Οἱ ξένο ι ἐ ρευνητ ὲς
καταθέτουν πολὺ ἐνδια φέ ρουσες ἀπόψεις γ ιὰ τ ὸ πῶς ξεκίνησαν
πολλὰ

στοιχεῖα

τοῦ

βυζαντινοῦ

τ υπικοῦ,

τί

θεο λογικὲς

συνισταμένες
πρακτ ική

εἶχαν

τῆς

καὶ

πῶς

δυτικῆς

ἢ

σχετίζοντ αι

τῆς

μὲ

ἀνατολικῆς

τὴν

τρέχ ουσα

Ἐκκλησίας.

Τὰ

συγγρ άμματά το υς εἶναι σημεῖο ἀναφορ ᾶς καὶ γιὰ τοὺς λίγους
Ὀρθόδοξους

ποὺ

ἀσχολοῦν ται

οὐσιαστικὰ

μὲ

θέ ματα

λειτουρ γικῆς . Οἱ Ὀρ θόδοξοι ἐπίσης με λετητὲς εἶναι αὐτοὶ ποὺ
συζη τοῦν –καὶ ὡς ὀρθόδοξοι ἔχουν λόγο– τὶς δυν ατότητες μίας
λειτουρ γικῆς ἀναγέννησης, ὅπως συνηθίζετ αι πιὰ νὰ λέγε ται,
μιᾶς ἐπέμβασης στὴν κατεστημένη λειτουργικὴ πρακτ ική. Σὲ
αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι δὲν ε ἶναι εὐδιάκριτο τὸ εὖρ ος
αὐτο ῦ τοῦ κινήματος οὔτε ἂν οἱ ἐ κπρόσωποι τοῦ εἶναι λαϊκοί,
κληρικοί,

ἀκα δημαϊκο ί,

μεμονωμένα

ἄτομα

ἢ

εὐρύτεροι

ἐκκλησιαστ ικοὶ κ ύκλοι σὲ ἐπίπεδο ἐνορ ιῶν καὶ μητρο πόλεων.
Προσωπικά, ὡς
ἐρωτ ήματος,

θὰ

ἀρχὴ

ἤθελα

στὴν πρ οσέγγιση

νὰ

κάνω

ὁρ ισμένες

τοῦ

τελευταίου

παρατηρήσε ις,

ἐλπίζοντ ας ὅτι μέσα ἀπὸ τὸν διάλογο κ αὶ τὴν συνδρο μὴ τῶν
συμπαρε υρισκομένων θὰ μπορέσουμε ν ὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ κάπο ια
πρῶτα συμπερ άσματα καὶ κοινὲς ἀποφάσεις.
1. Συμφωνοῦμε μὲ τὴν ἄποψη πὼς ἡ λατρεία πρ οσεγγίζετα ι
ὀρθότερα ὅτ αν σχετ ίζε ται μὲ τὴ θεο λογία τῆς Ἐκκλησίας στὸ
σύνο λό της. Πρ άγμα ποὺ σημαίνει ὅτ ι ἡ ἱστ ορία δὲ ν εἶν αι
ξεκομμένη ἀπὸ τὸν συμβολισμό, οὔτε τ ὸ τυ πικὸ ἀπὸ τὴ θεολογικὴ
ἑρμηνεία.

Ἀντίστοιχ α,

οἱ

κα νόνες

γιὰ

λατρευτ ικὰ

ζητήματα

(πε ρίοδοι νηστείας, προϋποθέσεις συμμετοχ ῆς τοῦ πιστοῦ στὰ
Μυστήρια) ἢ οἱ διοικητ ικὲς πλευρές –ἂν μπορούσαμε νὰ τὶς
ὀνομάσουμε

ἔτσι–

τοῦ

ποιμαντικοῦ

ἔργου

(ὁ

προεστ ῶς

τ ῆς

σύναξ ης εἶναι καὶ ὁ πρόε δρος τ ῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐ πιτρ οπῆς
διαχείρισης τῶν οἰκ ονομικ ῶν, ὁ τε λεστῆς τῶν Μυ στηρίων εἶναι ὁ
ἴδιος καὶ ὁ ἐ κδότης τῶν σχ ετικῶν ἐγγρ άφων) ε ἶναι κομμάτ ι τ ῆς
ἀλήθε ιας τῆς πίστης μας, ἐ φόσον ἀπο ρρέουν ἀπὸ αὐτήν. Ἂν δὲν
θεωρήσ ουμε κάτ’ αὐτὸν τὸν τ ρόπο τὰ πρά γματα, θὰ καταλήξουμε
σὲ ἀτελείωτες διαιρέσε ις χωρίζοντας δογματικοὺς κανόνες ἀπὸ
διοικη τικο ύς, τὸ τυπικὸ ἀπὸ τ ὴ θε ολογία, τὸν συμβολισμὸ ἀπὸ τὸν
ρεαλ ισμό.

Αὐτὴ

ἡ

ἀντίληψη, ποὺ ἐμπε ριέ χει τὸ

σχῆμα τοῦ

ἐπου σιώδου ς καὶ τ οῦ ο ὐσιώδους, μὲ σαφῆ προ τίμηση στὸ δεύτερο,

διακινδυνεύε ι νὰ παρακάμψει ἀνώδυνα ἢ καὶ ν ὰ ἀπαλείψε ι
ἐντελῶς

τὸ

πρῶτο ,

τὸ

«ἐπουσιῶδες».

Ἄν,

π αρόλ’

αὐτά,

πλησιάζαμε κοντινότερα σὲ τούτην τὴ λογικὴ, θὰ α ἰσθανόμασταν
τὸ

πόσο

προβληματικὴ

εἶνα ι.

Περιέχε ι

πολλὰ

στοιχεῖα

τ ῆς

οὐσιοκρατ ικῆς θεώρησης τοῦ κόσμου , ποὺ τόσο ἔντε χνα πέρασε
καὶ καλλιεργήθηκε στὸν δυτικὸ πολιτισμό , το ῦ ὁποίου ἀτόφιο
κομμάτ ι εἴμαστε καὶ ἐμεῖς σήμερ α. Αὐτὴ ἡ τάση χαρακτηρ ίζε ι
ἕναν κόσμο ἀδιέξοδο ποὺ ψάχνει τὴ λύση καὶ τ ὴν ἀλήθε ια πίσω
ἀπὸ τὰ πράγμα τα. Ἡ ὀρθοδοξ ία ἐ γκατέμιξε τὴν ἀλήθεια μὲ ὅ,τ ι
προσέ λαβε. Μὲ αὐτὴν τὴν προσληπτ ικὴ λογικὴ –ποὺ θεολογικὰ
ἑδρ άζεται στ ὴν Ἐνανθ ρώπηση– τ ὸ τυπικό της λατρε ίας δὲν εἶν αι
λιγότερο σημαντ ικὸ ἀπὸ τὸν συμβολισμό της καὶ οἱ διοικ ητικὲς
ὄψεις τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλ ησίας δὲν ε ἶναι ἄμοιρες μυστηριακοῦ
χαρακτήρα, ξεκομμένες ἀπὸ τ ὸ λειτούργ ημα τοῦ ἱε ρέα (οἱ ἅγιο ι
πατέρες, ποὺ ὑπῆρξαν ποιμένες , δὲν ἄσκησαν τὰ δ ιοικητικά τους
καθήκοντα στὰ πλαίσια ἑνὸς ἀνθρωπάρεσκου μάνατζμεν τ, ἀλλὰ
ἐνέ πνευσαν μία θεο κεντρικὴ χειραγώγηση τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ).
2.

Κατανοοῦμε τ ὶς παρεμβάσε ις στὴ λατ ρεία σὲ δυὸ ἐ πίπεδα:

(α ) Ὅσον ἀφορᾶ στὴν προσπάθεια νὰ τηρηθεῖ μὲ ἀκρίβεια τὸ
ὑφιστάμενο τυπικὸ δ ίχως περιτ τοὺς αὐτοσχεδιασμούς καὶ (β) ὡς
παρέμβ αση ποὺ στοχεύει σὲ ριζικὲς ἀλλ αγές, ἐπιβεβλημένες ἀπὸ
πρακτ ικὲς καὶ θεο λογικὲς ἀν άγκες. Καὶ στὶς δυὸ περιπτ ώσεις θὰ
πρέπε ι νὰ προσ έξουμε, ὥστ ε οἱ πε ισματικὲς ἐμμονὲς σὲ ἀλλαγ ὲς
ποὺ τελικὰ δὲ ν θὰ φέρουν τὴ σφραγίδ α τοῦ Θεοῦ –ὅσο ἀληθινὲς
καὶ ἂν φα ίν ονται– ν ὰ μὴ γίνονται ἀποδεκτές .
3.

Οἱ ἐν δεχόμενες ἀλλαγὲς ἔχουν νόη μα, ὅταν δὲν εἶνα ι

ἐπιβεβλημένες ἄνωθεν μὲ τρ όπο ἐξουσιαστικό , ὅταν δ ηλαδὴ δὲν
εἶναι

κατασ τάσεις

ἐ μβόλιμες,

ὅσο

δικαιολογημένες

καὶ

ἂν

ἀκούγονται, ἀλ λὰ περιμένου με νὰ ε ἶναι τὸ φυσικὸ ἀποτέ λεσμα
ὑγειῶν ζυμώσε ων. Μὲ τὰ λ όγια ἑν ὸς σύγχρονου θεο λόγου, ὁ
ὁποῖος

λαμβάνε ι

ὑπόψη

του

καὶ

τὴν

πάγια

πρακτική

τῆς

Ἐκκλησίας νὰ μὴ βιάζετ αι στὶς ἀποφάσε ις της –κάτι ποὺ ὁ
σύγχρ ονος

ἄνθρωπος

τὸ

εἰσπράττει

ὡς

ἀνελα στικότητα–,

διαβάζουμε : «ὅ πως πῆρε αἰῶνες νὰ γ ίνει μία ἀ λλαγὴ ἐπὶ τὸ

χεῖρον, μπορε ῖ νὰ ὑπάρξε ι σὲ μακρὸ χ ρόνο μία ἀλλαγ ὴ ἐπὶ τὰ
βελτ ίῳ.» (Ι. Ζη ζιού λας, Μητροπολ ίτης Περγ άμου).
4.

Τὸ ἀποκρυστ αλλωμένο στὴν συνείδηση πο λλῶν αἴτημα γ ιὰ

ἐνεργητικότερη συ μμετοχὴ τῶν λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας στὴ
λατρεία καὶ ἐν γένει στ ὴ ζωή της, κ αταρχήν, ἀκ ούγεται ὀ ρθὸ κα ὶ
ἐπιδοκιμάζετ αι. Δὲν μποροῦμε νὰ παραβλέψο υμε, ὡστόσο, τὸ
γεγονὸς ὅτι συχν ὰ ἡ τάση αὐτὴ τροφοδοτεῖται ἀπὸ μιὰν ἀντίληψη
κοινωνιστικὴ

καὶ

κ αθόλα

ἐγκοσμιοκρατ ική,

ἀν άλογη

μὲ

τὸ

πολιτικὸ αἴτ ημα γιὰ οὐσιαστικότερη συμμετοχὴ στὰ κοιν ά. (Τὸ
αἴτημα

τῆς

ὁποιαδήποτε

χε ιροτ ονίας
θεολογικὴ

τῶν

γυναικ ῶν

προβληματ ική–

–ἀνε ξάρτητα

ἔ χει

ἀπὸ

διαπιστ ωθεῖ

ὅτ ι

ἀφορμᾶτ αι κυρίως ὄχι ἀπὸ θεολογ ικὴ ἀναγκαιότητα ἀλ λὰ ἀπὸ
προβο λὴ τῶν κοινωνικῶν ἀδιε ξόδων τῶν γ υναικῶν καὶ στοὺς
κόλπους τ ῆς Ἐκκλησίας).
5.

Ἡ

χρήση

τοῦ

παρ όντος

τυπικοῦ

(ἀρχικὴ

μετατρο πὴ τ οῦ

πρωτοψάλ τη Κωνσταντίνου καὶ ἀργότερα τ οῦ Βιολάκ η), τὴ ν ὁποῖα
ἔχε ι

κ αθιερώσε ι

τὸ

Οἰκουμενικὸ

Πατριαρχεῖο,

εἶναι

μ ία

πλημμελής – ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὶς δ ιογκούμενες δυσκ ολίες–
μετ ατροπὴ τοῦ μοναχικοῦ τυπικοῦ γιὰ τὶς ἀνά γκες τῶν ἐν οριῶν.
Ὁ κόσμος χάνεται μέσα ἀπὸ τὴν ποσότητα καὶ ποικ ιλία τῶν
τρο παρίων, ποὺ στὰ χείλη ἀσεβῶν καὶ ἀμαθῶν ἐ πιβαρύνονται κα ὶ
ἀπὸ τὴν κ ακοποίηση, καὶ τελικὰ ὁ λαὸς κατανοε ῖ τὴ λατρεία ὡς
τὰ «γράμματ α» πο ὺ θὰ πεῖ ὁ παπὰς καὶ ὁ ψάλτης. Ὅπως μάλιστα
γνωρίζουμε

σχετ ικὰ

μὲ

τὸ

μεγάλο

ζή τημα

τ ῶν

τυπικῶν

(μ οναχικ οῦ καὶ ἀσματικοῦ), τῆς ἐξέλ ιξης ποὺ ἔτ υχαν καὶ τῶν
δυνατοτήτ ων ποὺ μᾶς παρέχουν σήμερ α, τ ὸ μὲν ἀσματικὸ εἶχε
σταθερά

κυ ρίως

μικρότερ ης

στοιχεῖα,

χ ρονικ ῆς

ἐλάχιστα

δ ιάρκε ιας

με ταβλητὰ,

καὶ

ἔκτ ασης

ἀπὸ

κ αὶ

ἦταν

πλευρᾶς

τρο παρίων καὶ εὐχῶν. Ἀντ ίθετ α, τὸ μοναχικὸ τυπικὸ γνώρισε μία
ἐξέ λιξη μὲ ἔξ αρση στὴν ποικιλία κ αὶ στὴν διάρκειά τ ου, ὅπως
ταιρίαζε σὲ μοναχούς.
6.

Συναντ οῦμε

περιπτώσεις

ποὺ

ἡ

« γραμμή»

ὁρισμένων

πνευ ματικῶν (ε ἴτε ἀπὸ ἀδιακ ρισία τῶν πνευματικῶν τους τέ κνων
εἴτε ἀπὸ ἄγ νοια τῶν ἐπιπτ ώσεων ποὺ οἱ κατ ευθύνσε ις τους ἔχουν

σὲ ὁρισμένα ζητήματ α, ὅπως π.χ. σὲ αὐτὸ τῆς νηστε ίας) ἐπιφέρε ι
ἀναστ άτωση στὴν ἐνοριακὴ ζωή, διγλωσσία καὶ σκανδαλισμὸ
πιστῶν καὶ ἱε ρέων. Γιὰ νὰ μὴν παρ εξηγηθοῦμε, ἀναφερόμαστε
ἀποκλε ιστ ικὰ

σὲ

περιπτώσεις

ποὺ

οἱ

κ ατευθύν σεις

τῶν

πνευ ματικῶν παραβλέ πουν τ ὰ ὅσα ἡ Ἐκκ λησία τῆς Ἑλλάδος ἔχε ι
θεσπίσει συνοδικ ὰ καὶ ε ὐλογεῖ ὡς τρέχουσα πρακτική.
7. Σὲ ἐποχὲς ποὺ ἡ θε ολογικὴ παιδεία παρέχ εται ἀκώλυτα καὶ ἡ
ἐκκλησιαστ ικὴ ζωὴ δὲν ἐμποδίζεται θεσμικά, φαινόμενα ποὺ ἀπὸ
τὴ φύσ η τους ε ἶναι προβληματικά –κατὰ τὴ γνώμη μας– κ αὶ
ὡστόσ ο

τείνο υν

νὰ

γίνουν

αὐτον όητες

πρακτ ικές,

χρήζουν

θεολ ογικότερης ἀντ ιμετ ώπισης, π .χ.: Ἡ θέση τοῦ κηρύγματος στὴ
Θεία Λειτουργία, ἡ «ἰδιωτική» τέλε ση μυστηρίων γιὰ ὁμάδες κατη γορίες

ἀνθρώπων

(φοιτητές,

ἐργάτες,

μ αθητές,

συντ αξιού χους), παρ έχοντας μία νο σηρὴ θρησκευτικὴ κάλυψη,
διαλύει κάθε πιθανότητα νὰ δοῦμε τ ὴν ἐκκλησία σὰν συναγωγὴ
τοῦ σκορπισμένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ «ἐπὶ τ ὸ αὐτό» , ἀν εξαρτήτ ου
φύλου,

ἡλικίας,

ἐ παγγέλματος

κα ὶ

ἄλλων

δ ιακρίσεων

ποὺ

ἐξυ πηρετοῦ ν αὐτ ὴν τὴν ζωή.
8. Εἶναι ἀπαραίτητο ὁ ποιμένας νὰ ἔχει αἴσθηση τοῦ μέτρου, κ αὶ
ἀφενὸς

μὲν

νὰ

ἐ φαρμόζει

τὸ

ὡρολόγιο

πρ όγραμμα

τ ῆς

Μητρόπολης, ἀφετέρου δὲ ν ὰ λαμβάνε ι τὰ μηνύματα τῆς ἐνορίας
του μὲ τὶς ὅ ποιε ς ἰδιαιτερ ότητε ς αὐτὴ ἔχει.
9.

Ἡ

παρ ουσία

λαϊκῶν

ἱεροκηρ ύκων

πο ὺ

περ ιοδε ύουν

τὴ

Μητρόπολη, κατὰ τ ὴ γνώμη μας, πρέ πει νὰ ἀντ ιμετ ωπιστε ῖ
θεολ ογικότερα.

Χρειάζετ αι

ἐ παναπροσδιορισμὸς

τῆς

ἱεραποστο λῆς κ αὶ διάσωση τῆς ἰδ ιάζο υσας θέσης τοῦ κηρύγματος
στὴ

Θεία

Λειτουρ γία,

τὸ

ὁ ποῖο

ἀνήκε ι

ἀποκλειστικὰ

στὸν

προε στώτα τῆς εὐχαριστιακῆς σύναξης , θὰ τ ολμούσαμε νὰ ποῦμε,
ἀνεξ αρτήτο υ ἀκαδημαϊκῆς γνώσης. Τὸ κήρυγμα ποὺ θὰ κ ομίσε ι
πληρο φο ρία καὶ πο ιότητα γνώσης , ποὺ θὰ ἐπιμορφώσει καὶ θὰ
νουθετήσει, μπο ρεῖ ν ὰ ἐξαγγελθεῖ καὶ σὲ ἄλλε ς λατρευτικὲς
εὐκ αιρίες,

ὅπο υ

ἡ

παρουσία

λαϊκῶν

ἱε ροκηρύκ ων

κρίνετα ι

ἀναγκα ία. Ὅμως, ἐν τός τ ῆς Εὐχαρ ιστίας δὲν μπορεῖ ἄλλος νὰ
ἀναγινώσκει τὸ εὐ αγγέλιο καὶ ἄλλ ος νὰ τὸ ἑρμηνε ύει, ὄντ ας

μάλιστα αὐτ ὸς ὁ ἄλλος ἕνα «τίποτα» γιὰ τ ὴν τοπικὴ Ἐκ κλησία.
Πῶς θὰ ἀκούσουν λόγο ν ουθεσίας μὲ κύρος ἀπὸ κάπο ιον κατὰ
βάση ἄγνωστο, ἀπὸ κάποιον ποὺ δὲν ἔχει δοκ ιμαστε ῖ στὰ μάτια
του ς ὅπως ὁ ποιμένας τους; Πῶς ἐπίσ ης τ oλμoῦμε νὰ συνδέσουμε
τὴ

στιγμὴ

τοῦ

εὐαγγε λίου

καὶ

τοῦ

κηρύγματος

μὲ

ξηρὲς

ἠθικοπλαστικὲς σκέψε ις ἢ κ αὶ «χαρισματικές» ἂν θέ λετε , ὅταν τὸ
πλαίσιο τοῦ εὐαγγελίου εἶνα ι ὄχ ι ἡ νουθεσία ἀ λλὰ ἡ ἐξαγγελ ία
τῆς κρίσης τοῦ κόσμου ἐν ὄψῃ το ῦ δε υτέρο υ ἐρχ ομοῦ τοῦ Κυ ρίου.
Πῶς θὰ ἐπιλέξεις τ ὸν χα ρισματ οῦχο; Μὲ τ ί κ ριτήρια; Θεολ ογικά;
Ὅταν

ὁ

κατεξο χὴν

χαρισματοῦχος ἐκείνη

τὴν

ὥρα

εἶν αι ὁ

προε στώς τῆς συνάξε ως , εἰς τύπον τοῦ ἐπισκό που κ αὶ τοῦ Χρισ τοῦ,
ὡς

λε ιτουργός;

Πῶς

ὁ

λαϊκὸς

ἱερο κήρυκας

ἐκπροσωπε ῖ

πληρέ στερα τ ὸν Μητροπολ ίτη ἀπὸ αὐτὸν πο ὺ μνημονεύει τ ὸν
ἐπίσκοπο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σ τὸ τ έλος τῆς Ἀνα φο ρᾶς (δίπτυχα);
Πῶς ε ἶναι δυνα τὸν τ ὸ χάρισμα τ ῆς δ ιδασκα λίας, ἂν ὑποθέσο υμε
ὅτι ὑφίσταται στὸν λαϊκό , ὑπέρκειται τῆς ἀποστολικότητ ας; Ἢ
μήπως μάταια ὁ ἀπό στολος Παῦλος μᾶς παρέ δωσε τ ὴν ἱεραρχία
τῶν χ αρισμάτ ων ; Καὶ π ῶς ἕνα τέτοιο χάρισμα ἐπιτρέ πει στ ὸν
ἑαυτ ὸ του τὸ «ἑτεροδιδασ καλεῖν»; Διότι ἂν λέει ὁ ἱεροκήρυκας
ἕτερα, δηλαδὴ ἄλλα, ποὺ εἶναι ὀρθότερα ἀπὸ το ῦ ἱερέα, ποιὰ ἡ
χρε ία τοῦ ἱερέ α; Κα ὶ ἂν ὁ λαϊκὸς ὀρθοτομεῖ πλέον τοῦ λειτουργοῦ
τὸν

λόγο

τῆς

ἀληθε ίας,

δηλαδὴ

τοῦ

εὐαγγε λίου,

τότε

ἡ

προκε ιμέν η Ἐκκλησία εἶναι ἄραγε ἀληθινὰ τ οῦ Χρ ιστοῦ;
Τὰ

ὅσα

προσπαθήσαμε

νὰ

ἀρ θρώσουμε

σὲ

αὐτὴν

τὴν

εἰσήγηση ἐλπίζουμε νὰ λειτ ουργήσουν θετικά . Εἶναι ἀναγ καῖο νὰ
ἀκουστοῦν μὲ κα λή προα ίρεση , ὅπως κα ὶ γ ράφτηκαν, κα ὶ τ ότε τὰ
λίγα ποὺ ἐμεῖς καταθέσαμε θὰ τὰ πλατ ύνει καὶ θὰ τὰ αὐξήσε ι
ἕνας ἕκαστος μὲ τὴ δύναμη τοῦ δικοῦ του νοῦ. Ἐπίσης, τὰ ὅσα
κοινότοπα ἐ παναλαμβάνοντ αι δὲν ε ἶναι δίχως ἀξ ία, δ ιότ ι –
παράλλη λα μὲ τὶς ἄλλες σκοπε ύσεις– εὐε λπιστοῦμε, ἔστω κα ὶ
σιωπη ρά, στ ὴν ἐπαλήθευση τοῦ λόγου τ οῦ θεοδό χου Συμεὼν:
«...ὅπως ἂν ἄπο καλυφθώσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογ ισμοί» (Λκ
235 ).
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