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Τθν ϊρα τθσ Θείασ Λειτουργίασ και των ιερϊν ακολουκιϊν μιλάμε ςτον
Κφριο με τρεισ τρόπουσ: Τθν ψαλμωδία, το διάβαςμα και τθν
απαγγελία.
Τα ιερά αναγνϊςματα και οι αιτιςεισ απαγγζλλονται, οι ευχζσ
διαβάηονται και οι φμνοι ψάλλονται.
Ο ιερόσ Χρυςόςτομοσ, μιλϊντασ για τθν ψαλμωδία λζει ςχετικά:
«Τίποτα, πραγματικά τίποτα, δεν ανορκϊνει ζτςι τθν ψυχι και δεν
ελευκερϊνει από τα δεςμά του ςϊματοσ και δεν τθν κάνει να ηιςει με
τθν ςοφία του Θεοφ και να καταγελάςει τα βιοτικά πράγματα, όςο μια
αρμονικι μελωδία κι ζνασ Θείοσ φμνοσ φτιαγμζνοσ με μελωδία και
ρυκμό.... Από τουσ πνευματικοφσ ψαλμοφσ πολφ είναι το κζρδοσ, πολλι
κι θ ωφζλεια, πολφσ ο αγιαςμόσ και μπορεί να γίνει ςτιριγμα κάκε
πνευματικισ ςοφίασ, γιατί και τα λόγια των φμνων κακαρίηουν τθν
ψυχι και το Άγιο Πνεφμα γριγορα πετά και κάκεται επάνω ςτθν ψυχι
που ψάλλει».
Πρϊτοσ ο Χριςτόσ με τουσ μακθτζσ του φμνθςαν τον Θεό «και
υμνιςαντεσ εξιλκον εισ το Όροσ των Ελαιϊν» (Ματκ.ΚΕ’ 30), ενϊ ο
Απόςτολοσ Παφλοσ τονίηει «αλλά πλθροφςκε εν πνεφματι, λαλοφντεσ
εαυτοίσ ψαλμοίσ και φμνοισ και ωδαίσ πνευματικαίσ». Επίςθσ: «Εν
χάριτι άδοντεσ και ψάλλοντεσ εν τθ καρδία υμϊν τω Κυρίω». (Εφεσ. Ε’
19, Κολοσ. γ’ 16).
Εισ τισ αποςτολικζσ διαταγζσ αναγράφεται ότι: «Μάλιςτα δε εν τθ
θμζρα του Σαββάτου και εν τθ του Κυρίου Αναςταςίμω, τθ Κυριακι
ςπουδαιοτζρωσ απαντάτε αίνον αναπζμποντεσ τω Θεϊ». (Διαταγ.
Απόςτ. Βιβλ. β’ κεφ. 59).

Επίςθσ θ λατρεία ετελείτο ςε κρυφοφσ ναοφσ κάτω από το ζδαφοσ.
(Ναόσ Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Θεςςαλονίκθ) ι ςε ναοφσ
λαξευμζνουσ μζςα ςε γρανιτϊδθ βράχο (Μετοχίου Αγίου Παφλου ςτθν
Καςςάνδρα Χαλκιδικισ – Νζα Φϊκαια).
Η λατρευτικι μουςικι των Χριςτιανϊν χαρακτθριηόταν από μία
απλότθτα και λιτότθτα ςτθ δομι και οι Χριςτιανικοί φμνοι ιταν κάπωσ
άτεχνοι και απλοί ςτθ φράςθ, το μζτρο και τθ μουςικι και μάλλον
ζμοιαηαν προσ τον πεηό λόγο. Ωσ προσ το δόγμα, δεν ιταν γραμμζνοι με
απόλυτθ ακρίβεια.
Στθν αρχι οι πιςτοί ζψελναν ιουδαϊκοφσ φμνουσ, ψαλμοφσ του Δαυΐδ ι
ςφντομουσ φμνουσ αγνϊςτων Χριςτιανϊν ποιθτϊν.
Η γλϊςςα των εκκλθςιαςτικϊν κειμζνων και τθσ εκκλθςιαςτικισ
ποιιςεωσ, ιταν ευκφσ εξ αρχισ θ Ελλθνικι. Η μουςικι ζπρεπε, φυςικά,
να ταιριάηει ςτθν προςωδία τθσ γλϊςςασ.
Οι Ελλθνιςτζσ Ιουδαίοι χρθςιμοποιοφςαν από πολλοφ για τουσ ψαλμοφσ
και τα ιερά βιβλία τθσ Π.Δ. του Δαυΐδ τθν εξαιρετικι μετάφραςθ των Οϋ.
Οι τελευταίοι πρζπει να απαγγζλ-λονταν όπωσ ςιμερα και ενδεχομζνωσ
ψάλλονταν μόνο από τουσ εξ Ιουδαίων Χριςτιανοφσ.
Όπωσ μαρτυροφν αποςτολικά κείμενα τα μικρά άςματα, που ιςαν
διαφορετικά κατά τόπουσ, ονομάηονταν φμνοι και ωδζσ «πνευματικζσ», ςε αντιδιαςτολι προσ τισ αντίςτοιχεσ «Ελλθνικζσ» δθλαδι
ειδωλολατρικζσ, που ιςαν μουςικά πρότυπά τουσ.
Οι φμνοι ςτθν αρχι ψζλνονταν ςε πολφ απλι μελωδία από όλουσ τουσ
πιςτοφσ, μονοφωνικά και χωρίσ τθ βοικεια μουςικϊν ςθμαδιϊν. Η
μετάδοςι τουσ ιταν κυρίωσ προφορικι.
Αναφζρεται ότι ο Ιερόκεοσ ο Ακθνϊν υμνολόγθςε τθν Κοίμθςθ τθσ
Θεοτόκου και ότι εψάλθςαν φμνοι επιτάφιοι κατά τον ενταφιαςμόν του
πρωτομάρτυρα Στεφάνου.
Πρϊτοσ ο Ιγνάτιοσ Θεοφόροσ (+103) ςτθν Αντιόχεια διιρεςε τον
εκκλθςιαςτικό χόρο ςε δφο θμιχόρια, δεξιό και αριςτερό. Αυτό το ζκανε

κατά μίμθςθ του αρχαίου Θεάτρου – πράγμα που είχαν κάνει
πρωτφτερα και οι Γνωςτικοί – και ςυνζταξε τα Αντίφωνα.
Χαρακτθριςτικό του γεγονόσ ότι μεγάλο μζροσ των Εβραίων ιςαν
«Ελλθνίηοντεσ» είναι ότι ακόμθ και ςτθ μουςικι των εβραϊκϊν ψαλμϊν
επικρατοφςε ο δϊριοσ ιχοσ, ο αρχαιότεροσ και κατ’ εξοχιν ελλθνικόσ
τρόποσ. Οι άλλοι ζχουν μικραςιατικά ονάματα, φρφγιοσ, λφδιοσ κ.λ.π.
Στθ ςφναξθ των Χριςτιανϊν για προςευχι, μποροφςε όπωσ αναφζρει ο
Τερτυλλιανόσ, ο κακζνασ, με τθν τάξθ, να ψάλλει ελεφκερα, με
πρόςκλθςθ του προεςτϊτοσ.
Επίςθσ ο ιςτορικόσ Φίλων ο Ιουδαίοσ, περιγράφει ότι οι Χριςτιανοί
διαιροφνται ςε δφο χοροφσ, ανδρικό και γυναικείο, ςτο κζντρο του
χϊρου προςευχισ και ζψαλλαν, κατά τισ αγρυπνίεσ, πότε ο ζνασ μόνο
πότε εναλλάξ οι δφο χοροί, αντιφωνικά και πότε όλοι μαηί ςαν ζνασ
χορόσ.
Στα πρϊτα χρόνια του Χριατιανιςμοφ, χρθςιμοποιικθκαν οι
επιφωνιςεισ «Αλλθλοφϊα» από τθν ιουδαϊκι υμνολογία, το ευκτιριο
άςμα «Κφριε, ελζθςον» που εκφωνοφςε ο λαόσ και προ πάντων τα
παιδιά, κατά τισ «αιτιςεισ» του διακόνου ςτθ Θεία Λειτουργία και θ
ευχαριςτιριοσ ωδι «Δόξα ςοι, Κφριε, δόξα ςοι» που ψαλλόταν ςτθν
αρχαία Εκκλθςία πρίν και μετά τθν ανάγνωςθ του ιεροφ Ευαγγελίου.
Η χριςθ τθσ οργανικισ μουςικισ ςτθ λατρεία, είχε απαγορευτεί με
Αποςτολικζσ διατάξεισ.
Τα μουςικά όργανα τθσ Ιουδαϊκισ κρθςκείασ είχαν αποκλειςτεί από τθ
χριςτιανικι λατρεία, διότι θ μθτζρα Εκκλθςία επίςτευε ότι οι ιχοι των
οργάνων ιταν ςυνδεδεμζνοι με τθν κοςμικι τζρψθ και ευωχία.
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