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Η λειτουργική κρίση 
 

ΜΜΜΜπορεί να λεχθεί ότι στην εποχή µας η ζωή της Εκκλησίας 
έγινε σχεδόν αποκλειστικά λειτουργική, περιορίστηκε στη λατρεία 
και µόνο στη λατρεία… 

 

ΌΌΌΌµως το πραγµατικό ερώτηµα είναι άλλο: αποτελεί ο σύγ-
χρονος αυτός ορθόδοξος "λειτουργισµός" µια ευχάριστη κατάσταση; 
Ανταποκρίνεται η κατάσταση αυτή προς τον αιώνιο "κανόνα προσευχής" 
της Εκκλησίας; Πραγµατώνεται έτσι αυτή η "�ν πνεύµατι καί �ληθεί!" 
λατρεία που δόθηκε στην Εκκλησία µε την εντολή του Χριστού; 

 

∆∆∆∆ε θ’ ασχοληθούµε εδώ µε τα πολλά και µάλλον ανησυχη-
τικά σφάλµατα και τις ατέλειες της σύγχρονης λειτουργικής πρακτι-
κής, αν και υπάρχουν πολλά απ’ αυτά, που κάνουν αµφισβητήσιµη 
την πλήρη λειτουργική ευρωστία της Ορθοδοξίας. Μ’ αυτά έχει α-
σχοληθεί επανειληµµένα η ειδική βιβλιογραφία. ∆εν πρόκειται, λοι-
πόν, γι’ αυτά καθαυτά τα σφάλµατα, όπου εµείς βρίσκουµε την ου-
σία αυτού, που ονοµάσαµε λειτουργική κρίση. Η κρίση συνδέεται µε 
κάτι πολύ βαθύτερο και µόνο σε σχέση µ’ αυτό −ως σύµπτωµα και 
φανέρωσή του− κάνει όλες τις άλλες επιµέρους ατέλειες της λει-
τουργικής µας ζωής ν’ αποκτούν την αληθινή σηµασία τους. 

 

ΗΗΗΗ λειτουργική κρίση συνίσταται, πριν απ’ όλα, στη λανθασµένη αντί-

ληψη για το ρόλο και τη θέση της λατρείας στην Εκκλησία, στη βαθιά 

µεταβολή που υπέστη η έννοια της λατρείας µέσα στο πνεύµα της Εκ-
κλησίας. Πρέπει να τονίσουµε µε έµφαση το γεγονός ότι οµιλούµε ε-
δώ για κάτι πολύ πιο σπουδαίο από την παρανόηση των κειµένων, 
των   ακολουθιών   και   της   γλώσσας   της   θείας   λατρείας.   Οµιλούµε  για 
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την καθολική προσέγγιση της λατρείας και της "βίωσής" της. Η λατρεία −η δοµή 
της, ο τύπος και το περιεχόµενό της− παραµένουν ό,τι ήταν και πριν 
και ουσιαστικά ό,τι ήταν πάντοτε. Μ’ αυτή την έννοια είναι δίκαιο 
να οµιλούµε για πιστότητα της Ορθοδοξίας στη λατρεία της. Αλλ’ η 
κατανόηση και η χρήση είναι δυο διαφορετικά πράγµατα. Παρατη-
ρείται, δηλαδή, µια ασυµφωνία ανάµεσα στο βασικό σκοπό της λατρείας και στον 

τρόπο µε τον οποίο αυτός κατανοείται, ενώ τα µέλη της Εκκλησίας απλώς 
δεν έχουν προσέξει αυτή τη διαφορά. Και η "κλείδα" που υποθετικά 
θα οδηγούσε σε µια κατανόηση της λατρείας της Εκκλησίας, προς 
το παρόν, αποκλείει κάθε τέτοια δυνατότητα. Αδιάφορο αν ηχεί πα-
ράδοξα, πάντως εκείνο που συσκοτίζει την έννοια της λατρείας είναι ότι 
έγινε για τους πιστούς ένα αντικείµενο αγάπης, αληθινά σχεδόν το 
µοναδικό περιεχόµενο της ζωής της Εκκλησίας. 
 

ΌΌΌΌµως ποια είναι ακριβώς αυτή η νέα "κλείδα" και πώς συµ-
βαίνει να µην ανταποκρίνεται στη φύση της λατρείας; Γεγονός είναι 
ότι η λατρεία έπαυσε να κατανοείται ως µια λειτουργία της Εκκλη-
σίας. Αντίθετα η ίδια η Εκκλησία έφτασε να θεωρείται ως µια λει-
τουργία της λατρείας. Η χριστιανική λατρεία µε τη φύση, τη δοµή 
και το περιεχόµενό της αποτελεί αποκάλυψη και πραγµατοποίηση αυτής της ί-

διας της πραγµατικής φύσης της Εκκλησίας. Κι αυτή η φύση είναι η νέα ἐν 

Χριστῷ ζωή −ένωση ἐν Χριστῷ µε το Θεό, το Άγιο Πνεύµα, γνώση 
της αλήθειας, της ενότητας, της αγάπης, της χάρης, της ειρήνης, της 
σωτηρίας… Μ’ αυτή την έννοια η Εκκλησία δεν µπορεί να εξισώνε-
ται ούτε να συγχέεται µε τη λατρεία. ∆εν είναι η Εκκλησία που υ-
πάρχει για τη "λατρεία", αλλ’ η λατρεία που υπάρχει για την Εκκλη-
σία, για την πρόοδο και την ανάπτυξή της "εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 

πληρώματος τοῦ Χριστοῦ" (Εφεσ. 4, 13). Ο Χριστός δεν ίδρυσε µια 
κοινωνία για την τήρηση της λατρείας, µια "κοινωνία λατρείας", αλ-
λά µάλλον την Εκκλησία ως οδό σωτηρίας, ως τη νέα ζωή του αναδηµιουργηµέ-

νου ανθρώπινου γένους. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η λατρεία έχει δευτερεύ-
ουσα θέση µέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, δε χωρίζεται από την 
Εκκλησία και χωρίς αυτήν δεν υπάρχει Εκκλησία. Όµως αυτό συµ-
βαίνει διότι σκοπός της είναι να εκφράζει, να µορφοποιεί και να πραγµατώνει 

την Εκκλησία −να είναι η πηγή αυτής της χάρης που κάνει πάντοτε την 
Εκκλησία  Εκκλησία,  λαό  του  Θεού,  σώµα  του  Χριστού,  "γένος  ἐ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. δ΄ 5  δ΄ 5  δ΄ 5  δ΄ 5 ---- 42) 42) 42) 42) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας, λεγομέ-

νην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν 

δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκα-

θέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμα-

ρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Δός μοι πιεῖν. Οἱ γὰρ Μαθηταὶ 

αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν 

αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν, παρ᾿ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, 

οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. 

Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐ-

στιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕ-

δωρ ζῶν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐ-

στὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡ-

μῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πί-

νων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν· ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ 

ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐ-

τῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Λέγει 

πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχω-

μαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα 

σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει 

αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, 

καὶ νῦν ὃν ἔχεις, οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Λέγει αὐτῷ ἡ 

γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τού-

τῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅ-

που δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχεται 

ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ 

Πατρί. Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν, ὃ οἴδαμεν· ὅτι 

ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. Ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ 

ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ Πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· 

καὶ γὰρ ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. Πνεῦμα ὁ 

Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προ-

σκυνεῖν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος Χρι-

στός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ 

εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν 

ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε· Τί ζητεῖς; ἤ, τί λαλεῖς μετ᾿ αὐ-

τῆς;  Ἀφῆκεν  οὖν  τὴν  ὑδρίαν  αὐτῆς  ἡ  γυνή,  καὶ  ἀπῆλθεν  εἰς  τὴν  πόλιν,  καὶ  
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λέγει τοῖς ἀνθρώποις· Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐ-

ποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρ-

χοντο πρὸς αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ μεταξύ, ἠρώτων αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ λέγοντες· 

Ῥαββί, φάγε. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴ-

δατε. Ἔλεγον οὖν οἱ Μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φα-

γεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἔτι τε-

τράμηνός ἐστι, καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδού, λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀ-

φθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν 

ἤδη. Καὶ ὁ θερίζων, μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώ-

νιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ, καὶ ὁ θερίζων. Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος 

ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. Ἐγὼ ἀ-

πέστειλα ὑμᾶς θερίζειν, ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ 

ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, μαρ-

τυρούσης· Ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ 

Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾿ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέ-

ρας. Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ. Τῇ τε γυναικὶ ἔ-

λεγον· Ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, 

καὶ οἴδαμεν, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός.   
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Σάββατο 16 Μαΐου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
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Την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 (8:30 µ.µ.) προς Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 
(12:30 π.µ.) θα τελεστεί στο Ναό µας Αναστάσιµη Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζα-
ντινός χορός. Σας περιµένουµε µε  Α ν α σ τ ά σ ι µ η  χ α ρ ά. 
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κλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα" (Α΄ Πέτρ. 2, 9). Πράγµατι, (…) η 
Εκκλησία (…) εκφράζει µε τη λατρεία τη συµµετοχή της στη βασιλεία 
του Θεού, µας δίνει µια όψη του µυστηρίου του ερχόµενου αιώνα, 
εκφράζει την αγάπη της προς τον Κύριο, που κατοικεί "ἐν τῷ μέσῳ 

αὐτῆς" και την κοινωνία της µε το Άγιο Πνεύµα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο η λατρεία γίνεται σκοπός της Εκκλησίας, αλλ’ ακριβώς µε την 
έννοια της υψηλότερης και πληρέστερης έκφρασης και εκπλήρωσης 
της φύσης της: της ενότητας και της αγάπης, της γνώσης και της 
κοινωνίας µε το Θεό. Αντίθετα, στη σύγχρονη προσέγγιση της λα-
τρείας είναι χαρακτηριστική η απουσία µιας τέτοιας αντίληψης περί λα-
τρείας, ως έκφρασης, δηµιουργίας και τελείωσης της Εκκλησίας. Η 
Εκκλησία συγχέεται µε τη λατρεία. Έφτασε µάλιστα στο σηµείο να 
κατανοείται σαν ένα µυστηριακό ιεραρχικό καθίδρυµα, που υπάρχει 
για να τελεί τη θεία λατρεία, σαν ένα ιερό, υπερχρονικό και αµετά-
βλητο µυστήριο. Η Εκκλησία είναι εκείνη που εγγυάται τον αντικει-
µενικό χαρακτήρα και την πραγµατικότητα αυτής "της ιερής πρά-
ξης", και µ’ αυτή την έννοια η Εκκλησία, στη µυστηριακή ιεραρχική 
της δοµή, είναι το όργανο αυτού του µυστηρίου και υποτάσσεται σ’ 
αυτό. Αλλ’ η Εκκλησία δεν µπορεί να περιορίσει την έκφραση, αύ-
ξηση και τελείωσή της στα πλαίσια του µυστηρίου αυτού, διότι έξω 
απ’ αυτό δεν υπάρχει Εκκλησία. Υπάρχουν µόνο επιµέρους χριστια-
νοί, που σε µικρότερη ή µεγαλύτερη έκταση ζουν ατοµικά, από µια 
ιερή σχέση µ’ αυτό, µε τον αγιασµό και την πνευµατική τροφή που 
αυτό τούς παρέχει. Υπάρχει, δηλαδή, "η ενορία" ως µια οργάνωση 
ουσιαστικά των λαϊκών, που τους συνδέει µεταξύ τους το ενδιαφέ-
ρον για την παρουσία αυτού του "ιερού κάτι" −για το ναό και τη 
φροντίδα του ιερατείου που αυτός χρειάζεται. Αλλ’ ο κάθε πιστός, 
µπαίνοντας στην Εκκλησία, δεν αισθάνεται ότι είναι κοινωνός και 
τελετουργός της λατρείας, δεν ξέρει ότι σ’ αυτή την πράξη της λα-
τρείας αυτός µαζί µε τους άλλους και όλοι µαζί συγκροτούν την Εκκλησία, 
έχουν την κλήση να εκφράζουν την Εκκλησία ως µια καινούργια 
ζωή και να µεταµορφώνονται ξανά σε µέλη της Εκκλησίας. Ο πι-
στός έγινε ένα "αντικείµενο" της λατρείας, η οποία τελείται για την 
"τροφοδοσία" του έτσι, ώστε να µπορεί ως άτοµο να ικανοποιεί τις 
"θρησκευτικές" του ανάγκες. Κατά τον ίδιο τρόπο η ενορία δεν  ξέρει 
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ότι η λατρεία ως έκφραση της ενορίας τη µεταµορφώνει σε Εκκλησία και 
της δίνει εκείνες τις "διαστάσεις", που δε θα µπορούσε φυσιολογικά 
να έχει. Έτσι παραµένει µια περιορισµένη ανθρώπινη και µόνο αν-
θρώπινη κοινότητα που ζει, όχι ως Εκκλησία, αλλά µέσα στα ανα-
γκαστικά περιορισµένα ανθρώπινα ενδιαφέροντα. Έχοντας µεταβλη-
θεί σε κάτι "ιερό καθαυτό", η λατρεία δίνει την εντύπωση ότι καθετί 
άλλο στην Εκκλησία είναι "κοσµικό": η διοίκησή της έγινε στα µά-
τια µας νοµική και διοικητική· η "υλική" ζωή της χωρίστηκε αυστη-
ρά από το πνευµατικό της περιεχόµενο… Σήµερα το µοναδικό πε-
ριεχόµενο της ζωής της Εκκλησίας, η λατρεία, έπαυσε να κατανοεί-
ται στο πραγµατικό της περιεχόµενο, να είναι δηλαδή έκφραση, αύ-
ξηση και τελείωση της Εκκλησίας. Η συντριπτική πλειοψηφία του 
ορθόδοξου λαού δεν ενδιαφέρεται για το νόηµα της λατρείας. Την α-
ποδέχεται και τη βιώνει µε µυστικές και αισθητικές, αλλά ποτέ "λο-
γικές" κατηγορίες. Η λατρεία συγκινεί τις ψυχές των πιστών µε την 
ιερότητα, τη µυστηριακότητα και την υπερκοσµιότητά της. Και κα-
θετί που συµβαίνει να µπει στην τροχιά της επαυξάνεται µε πολύ-
πλοκες συµβολικές ερµηνείες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σ’ αυ-
τούς τους συµβολισµούς δε συµπεριλαµβάνεται συµβολισµός της 
Εκκλησίας. Έτσι, ο λαός αγαπά να ερµηνεύει τη θεία λειτουργία σαν 
µια απεικόνιση της ζωής του Χριστού. Αλλά ποιος ερµηνεύει τη λα-
τρεία ως έκφραση της ζωής της Εκκλησίας, ως την πράξη εκείνη µε 
την οποία αυτή γίνεται, πραγµατώνεται αιώνια; Ποιος βλέπει καθα-
ρά ότι σ’ αυτή την πράξη δεν είναι οι επιµέρους πτυχές της ζωής του 
Χριστού, που παρουσιάζονται µπροστά στη σύναξη της Εκκλησίας, 
αλλ’ η Εκκλησία που φανερώνεται και γίνεται σώµα, "Σώµα Χριστού"; Ο πιστός 
αγαπά τις ακολουθίες, τα σύµβολα, την όλη ατµόσφαιρα του ναού, 
αυτή τη γνωστή και πολύτιµη πνευµατική τροφή για την ψυχή του. 
Αλλ’ η αγάπη αυτή δε σηµαίνει και σωστή κατανόηση της λατρείας, 
αφού σκοπός της θεωρείται µόνο η εξασφάλιση πνευµατικών εµπει-
ριών και η πνευµατική τροφοδοσία. Για τα µέλη της Εκκλησίας η 
λατρεία έπαυσε να είναι η αυτοαποκάλυψη της Εκκλησίας. 
π. Αλεξάνδρου Σµέµαν, από το βιβλίο «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΗ, ΕΙΣΑ-
ΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ», σελ. 32 - 36, έκδοση πρώτη: Μάιος 1991, εκδόσεις "Ακρίτας"  
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