
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΩΝ:

Η ΧΑΡΑΤΓΗ ΣΗ 8ησ ΗΜΕΡΑ



Ε Ι  Α Γ Ω Γ Η

 Όταν γύνονται τα εγκαύνια ενόσ 
καταςτόματοσ ό ενόσ δημόςιου χώρου, 
κόβεται  με ψαλύδι  μύα 
κορδϋλα ,

 Κόβεται, δηλαδό, η διαχωριςτικό 
γραμμό μεταξύ του υπόλοιπου κόςμου 
και του χώρου που εγκαινιϊζεται,

 ώς τε ο χώροσ αυτόσ να 
ανούξει  γ ια τον υπόλοιπο 
κόςμο , να γύνει κομμϊτι του.



 τα εγκαύνια ναών δε ν κόβουμε 
κορδϋλεσ . Αντύθετα τονύζουμε 
την υποχρϋωςη κϊθε Ορθόδοξου 
Χριςτιανού:

1. να κόβει τισ «κορδϋλεσ» που τον 
κρατούν προςκολλημϋνο ςτα 
γόινα και

2. να δϋνεται με ϊλλου τύπου 
«κορδϋλεσ» που,

 ςυγκρατούν πϊθη και λϊθη και

 αποτελούν τον ομφϊλιο λώρο 
με τον Θεό και τη Χϊρη Σου



Ϊλλωςτε, η λϋξη «εγκαύνια» από μόνη τησ 
φανερώνει το αυτονόητο:

 Σον ανα-καινιςμό

 Σην ανα-νϋωςη

 Σην επανα-δημιουργύα

Και κατ’ επϋκταςη, ςτο πρόςωπο του 
Ιηςού Χριςτού:

 Σην Οδό

 Σην Αλόθεια, και,

 Ση Ζωό



 Επιπροςθϋτωσ, ςτα εγκαύνια των ναών 
κόβεται και μια νοητό «κορδϋλα» που 
μϋχρι τότε εμποδύζει το ςυγκεκριμϋνο χώρο 
να γύνει ναόσ (=κατοικητήριο) του Αληθινού 
Θεού.

 Μϋςω τησ ακολουθύασ των εγκαινύων (που θα 

αναλυθεί παρακάτω) ϋνα κτύςμα φτιαγμϋνο από 
φθαρτό ύλη ςε ςυγκεκριμϋνο χρόνο, γύνεται 
κατοικητόριο του ϊφθαρτου και ϊχρονου 
Θεού, καθώσ,

 Καθαγιϊζεται (=καθαρύζεται) πνευματικϊ από 
ό,τι και όποιον πονηρό ϋχει ενδεχομϋνωσ 
φωλιϊςει μϋςα του,

 και προςφϋρεται για λατρεύα από την 
ςυνϊθροιςη των ντόπιων Ορθοδόξων, την 
τοπικό Εκκληςύα (ενορία)



 Και ποιοσ εύναι αυτόσ που μπορεύ να αγιϊςει και να 

καθαρύςει  πνευματικϊ εκτόσ από το Ϊγιο Πνεύμα και 
όςουσ αλλοιώθηκαν από αυτό ψυχό τε και ςώματι, 
δηλαδό τουσ ϊγιουσ μϊρτυρεσ;

 Αυτούσ που ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, όπωσ αναφϋρεται 
ςτουσ βύουσ τουσ, ζητούςαν από τουσ βαςανιςτϋσ τουσ 
να τούσ πϊνε ςε ειδωλολατρικούσ ναούσ,

 για να αναμετρηθούν με τα δαιμόνια που 
κατοικούςαν εκεύ μϋςα,

 Για να δεύξουν ςε όλουσ ποιοσ εύναι ο αληθινόσ Θεόσ,

 Αφού με την προςευχό τουσ ό με το ςημεύο του ταυρού 
ςυνϋτριβαν τα εύδωλα ό

 ανϊγκαζαν τα δαιμόνια που όταν κρυμμϋνα πύςω από 

αυτϊ να ομολογόςουν ότι Αληθινόσ Θεόσ εύναι η Αγύα 
Σριϊδα…



 Για αυτό και ςτην κολώνα τησ Αγύασ 
Σρϊπεζασ του ναού που θα 
εγκαινιαςτεύ (ςτο «φυτόν», όπωσ λέγεται), 
που εύναι ςκαμμϋνη κατϊλληλα,

 πριν τοποθετηθεύ η μαρμϊρινη επύπεδη 
πλϊκα τησ Αγύασ Σρϊπεζασ,

 εμφυτεύεται αςημϋνια θόκη με 
λεύψανα αγύων ΜΑΡΣΤΡΩΝ κι όχι 
ΟΙΩΝ ό ΔΙΚΑΙΩΝ

Α λ λ ά  α ς  π ά ρ ο υ μ ε  τ α  π ρ ά γ μ α τ α

μ ε  τ η  σ ε ι ρ ά …



ΕΓΚΑΙΝΙΑ -ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕ

 Η ακολουθύα των Εγκαινύων τελεύται 
μετϊ το τϋλοσ του Όρθρου (τησ πρωινήσ 

ακολουθίασ τησ Εκκληςίασ μασ) και πριν τη 
Θεύα Λειτουργύα

 Η προετοιμαςύα, όμωσ, ξεκινϊ από το 
προηγούμενο απόγευμα με:

1. Μύα ειδικό ακολουθύα Κατϊρτιςησ 
των Λειψϊνων, και,

2. Εςπερινό



 την Ακολουθύα Κατϊρτιςησ των 
Λειψϊνων ο αρχιερϋασ:

1. τα χωρύζει ςε τρύα τμόματα,

2. τα τοποθετεύ ςτο ϊγιο Διςκϊριο (ςτο 

εκκληςιαςτικό ςκεύοσ το οποίο βαςτάζει τον Αμνό, 
δηλαδή, εκείνο το τμήμα του προςφερόμενου άρτου 

που θα γίνει ςώμα Χριςτού), και,

3. τα καλύπτει με τον Αϋρα (το 

εκκληςιαςτικό ύφαςμα το οποίο ςυμβολίζει τη 
ςινδόνα με την οποία τύλιξε ο ευςχήμων Ιωςήφ το 
νεκρό ςώμα του Ιηςού Χριςτού μετά την 
αποκαθήλωςή Του από το Σταυρό)



 τη ςυνϋχεια ψϊλλονται ύμνοι που αναφϋρονται ςτουσ ϊγιουσ μϊρτυρεσ 
και την προςφορϊ τουσ ςτην Εκκληςύα με χαρακτηριςτικότερο τον εξόσ:

 Ώςτε οι μϊρτυρεσ εξυμνούνται ωσ βϊςη και φύλακεσ τησ Εκκληςύασ, και 
ϋμπρακτη ολοκλόρωςη του πνεύματοσ του Ευαγγελύου, δηλαδό ςυνεχιςτϋσ 
του κηρύγματοσ του Ιηςού Χριςτού,

 Σο αύμα τουσ παρουςιϊζεται ςαν ορμητικό ποτϊμι που παρϋςυρε και 
εξϊλειψε τισ θυςύεσ και προςφορϋσ ςτουσ ψεύτικουσ θεούσ (=τα δαιμόνια)

 Σο ςώμα τουσ, που κατακόπηκε από τα βαςανιςτόρια, και τμόμα του ϋχει 
όδη τοποθετηθεύ ςτο ϊγιο Διςκϊριο, ωσ αυτό που εμπνϋει τουσ ανθρώπουσ
να βαπτιςτούν ςτο όνομα τησ Αγύασ Σριϊδασ,

 ώςτε να εκκληςιϊζονται ςτα επύγεια κατοικητόριϊ Σησ (=τουσ εγκαινιαςμένουσ 

ναούσ), και να κοινωνούν το ώμα και το Αύμα του δευτϋρου Προςώπου 
Σησ



 Και αφού ολοκληρωθεύ η 
ςύντομη αυτό Ακολουθύα 
Κατϊρτιςησ των Λειψϊνων,

 Αυτϊ τοποθετούνται ό ςε διπλανό 
ναό που εύναι όδη εγκαινιαςμϋνοσ 
ό ςτην Σρϊπεζα που ΘΑ 
εγκαινιαςτεύ την επόμενη ημϋρα 
(και θα γύνει Αγύα Σρϊπεζα)

 Ανϊβεται μπροςτϊ τουσ λαμπϊδα 
για όλη τη νύχτα, και, αν εύναι 
δυνατόν,

 Ψϊλλεται και ολονυκτύα



 τη ςυνϋχεια ψϊλλεται η Ακολουθύα του 
Εςπερινού των Εγκαινύων, η οπούα δεν 
διαφϋρει από οποιαδόποτε ϊλλη ακολουθύα 
Πανηγυρικού Εςπερινού

 Απλώσ, μαζύ με ό,τι ϊλλο ψϊλλεται εκεύνο 
το απόγευμα, ψϊλλονται ύμνοι και 
διαβϊζονται παλαιοδιαθηκικϊ
αναγνώςματα, που ψϊλλονται και 
διαβϊζονται ςτον Εςπερινό τησ 13ησ

επτεμβρύου,

 Όταν δηλαδό η Εκκληςύα τελεύ τη μνόμη 
των Εγκαινύων του Ναού τησ 
Αναςτϊςεωσ ςτα Ιεροςόλυμα,

 Ο οπούοσ χτύςτηκε  πϊνω από τον Πανϊγιο 
Σϊφο, και εγκαινιϊςτηκε το 336μΧ,

 Από τον αυτοκρϊτορα Ϊγιο Κωνςταντύνο 
και τη μητϋρα του Αγύα Ελϋνη



 Σα νοόματα των ύμνων και των αναγνωςμϊτων 
περιςτρϋφονται γύρω από:

1. Σου πόςο απαραύτητη εύναι η ύπαρξη 
ναού του Αληθινού Θεού για τη 
ςωτηρύα των ψυχών μασ

2. Σησ υποχρϋωςόσ μασ, ωσ 
ςυμμετεχόντων ςτα εγκαύνια ενόσ ναού, 
να τα εορτϊςουμε πνευματικϊ,

 α) κόβοντασ βλαβερϋσ ςυνόθειεσ, 

 β) φιμώνοντασ κακϋσ κλύςεισ,

 γ) αποταςςόμενοι από τον πονηρό και τα ϋργα 
του,

 ώςτε να ΕΓ-ΚΑΙΝΙΘΟΤΜΕ και εμεύσ 
ψ υ χ ι κ ϊ



Και ωσ προσ το πρώτο αναφϋρεται ςε ϋνα από 
τα αναγνώςματα από τη οφύα ολομώντοσ: 

 Κύριε ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, …. ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου ἀκούειν
τῆς προσευχῆς….τοῦ εἶναι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους
εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν
εἶπας· ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς
προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον
τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός…καὶ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς
κατοικήσεώς σου ἐν οὐρανῷ καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ.

 υνεπώσ, ο επύγειοσ ναόσ εύναι ο τόποσ όπου 
οι δούλοι του Θεού ςυναθρούζονται ωσ 
Εκκληςύα για να αναπϋμψουν τισ 
προςευχϋστουσ, γιατύ εύναι εκεύ που ο Θεόσ 
υποςχϋθηκε ότι θα εύναι μαζύ τουσ για να 
ακούει τα αιτόματϊ τουσ και να τουσ ελεεύ



Και ωσ προσ το δεύτερο αναφϋρονται ςε ύμνο τα εξόσ: 

 υνεπώσ,για να επιτελεςτεύ ο ςκοπόσ του κτιςύματοσ και 
των εγκαινύων ενόσ νϋου ναού,

 πρϋπει κι όςοι ςυναθρούζονται ςε αυτόν, αρχόσ γενομϋνησ 
από την ημϋρα των εγκαινύων του, να εγκαινύζονται,

 αποβϊλλοντασ τον παλαιό ϊνθρωπο «τον φθειρόμενον
κατά τασ επιθυμίασ τησ απάτησ» και

 ενδυόμενοι «τον νέον τον ανακαινούμενον κατ’ εικόνα 
του κτίςαντοσ αυτόν», όπωσ λϋγεται και ςε ευχό προ του 
Βαπτύςματοσ



 Και αφού ολοκληρωθεύ ο Εςπερινόσ, περϊςει η νύχτα, ψαλεύ κι ο Όρθροσ τησ επόμενησ ημϋρασ, 

ξεκινϊ η καθ’ εαυτόν Ακολουθύα των Εγκαινύων.

Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α

1. Ο Αρχιερϋασ ευλογεύ και διαβϊζεται ο 142οσ ψαλμόσ και 
κϊποιεσ ευχϋσ

2. Μετϊ παύρνει ςτα χϋριϊ του το ϊγιο Διςκϊριο, ςτο οπούο 
βρύςκονται τα καταρτιςμϋνα από την προηγούμενη 
λεύψανα μαρτύρων, και

3. Με ςυνοδεύα όλου του παραβριςκόμενου κλόρου και 
λαού, κι ενώ ψϊλλονται κατϊλληλοι ύμνοι,

4. Βγαύνει ϋξω από ναό, όπωσ κι ΟΛΟΙ οι κληρικού και οι 
λαώκού εκτόσ από ΕΝΑΝ, και

5. λιτανεύει τρεισ φορϋσ (= κϊνει το γύρο) του νϋου ναού.



 το τϋλοσ τησ πρώτησ λιτϊνευςησ, 
διαβϊζονται μπροςτϊ ςτην κυρύωσ πύλη του 
ναού αποςτολικό και ευαγγελικό ανϊγνωςμα 
ςτα οπούα τονύζονται:

 Η αγϊπη του Θεού για τον ϊνθρωπο όπωσ 
εκφρϊςτηκε με τη ςϊρκωςη και 
ενανθρώπηςη του Τιού του Θεού και το Θεύο 
Πϊθοσ

 Η υπόςχεςη του Ιηςού Χριςτού ςτον Πϋτρο 
για την οικοδόμηςη τησ Εκκληςύασ Σου,

 δηλαδό όλων των ορθόδοξα βαπτιςμϋνων ςτο 
όνομα τησ Αγύασ Σριϊδοσ και κοινωνούντων το 
ώμα Σου και το Αύμα Σου,

 την οπούα (Εκκληςύα) δεν πρόκειται ποτϋ να 
αφανύςει ο Διϊβολοσ



 το τϋλοσ τησ δεύτερησ λιτϊνευςησ, διαβϊζονται πϊλι 
αποςτολικό και ευαγγελικό ανϊγνωςμα ςτα οπούα 
τονύζονται:

 Ότι οι θυςύεσ που τελούνται ςτουσ ναούσ του Αληθινού 
Θεού (άρα που ΘΑ τελούνται και ςτον εγκαινιαζόμενο) εύναι αναύμακτεσ 
(δεν θα ςφάζονται ζώα όπωσ ςτο ναό του Σολομώντα τησ Παλαιάσ Διαθήκησ),

 Διότι εύναι το ώμα και το Αύμα του Τιού του Θεού, «η 
αγαθή μερίδα», που καθαγιϊζει όςουσ Σα κοινωνούν, κι όχι ο 
ραντιςμόσ με αύμα θυςιαςμϋνων ζώων



 το τϋλοσ τησ τρύτησ λιτϊνευςησ, διαβϊζεται 
από τον αρχιερϋα ευχό ςτην οπούα τονύζεται:

 Ότι ο υπό εγκαινιαςμό ναόσ εύναι ςύμβολο 
τησ αγιωτϊτησ του Θεού Εκκληςύασ,

 Η οπούα ωσ ςκηνό ςτεγϊζει όλουσ όςουσ εύναι 
βαπτιςμϋνοι ςτο όνομα τησ Αγύασ Σριϊδασ,

 Αλλϊ και κοινωνούν το ώμα και το Αύμα Σου 
Ιηςού Χριςτού,

 Και οι οπούοι, κϊνοντϊσ το αυτό, γύνονται 
«σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους», δηλαδό 
κοινωνούν και μεταξύ τουσ και με τον Θεό



 Μετϊ ετοιμαζόμαςτε, με πρώτον τον αρχιερϋα που 

κρατϊ το ϊγιο Διςκϊριο με τα λεύψανα, να ειςϋλθουμε 

για πρώτη φορϊ ςτον ναό,

 Δεόμενοι να ειςϋλθουν μαζύ μασ και ϊγιοι ϊγγελοι, ώςτε 

μαζύ τουσ να δοξολογούμε τον Θεό και να λειτουργούμε 

τα ϊχραντα Μυςτόριϊ Σου



 Πριν όμωσ μπούμε ςτο ναό ο αρχιερϋασ 
χτυπϊ τρεισ φορϋσ με τη ρϊβδο του την 
κλειςμϋνη πόρτα λϋγοντασ:  «ἄρατε πύλας, 

οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, 
καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης»

 και αυτόσ που ϋχει μεύνει από μϋςα 
ρωτϊ, επύςησ τρεισ φορϋσ: «τίς ἐστιν οὗτος ὁ 
βασιλεὺς τῆς δόξης;»

 και απαντϊ ο αρχιερϋασ αλλϊ και όλοι 
ψϊλλοντασ: «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, 

Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ.»,

 ξαναλϋγοντασ: «ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, 

καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ 
βασιλεὺς τῆς δόξης»



 Αμϋςωσ μετϊ ο αρχιερϋασ ςταυρώνει 
την εύςοδο του ναού με τα λεύψανα 
τρεισ φορϋσ, ςπρώχνει και ανούγει την 
πόρτα, και ειςϋρχεται μαζύ με τουσ 
ιερεύσ και τουσ διακόνουσ προσ το 
Ιερό του νϋου ναού, ενώ ψϊλτεσ και 
λαόσ ειςϋρχονται ςτο ναό…

 Σοποθετεύ τα λεύψανα από το ϊγιο 
Διςκϊριο ςτη λειψανοθόκη,

 Σα ραύνει με ϊγιο Μύρο τρεισ φορϋσ,

 Κλεύνει τη λειψανοθόκη, και, την

 Σοποθετεύ ςτον πυθμϋνα του 
«φυτού» τησ αγύασ Σρϊπεζασ



 Μετϊ αναπϋμπει δύο ευχϋσ, κεντρικό 
νόημα των οπούων εύναι ότι τα 
λεύψανα των αγύων μαρτύρων (που 

μόλισ εμφυτεύθηκαν ςτην αγία Τράπεζα) εύναι:

 ο ςπόροσ που θα πϋςει και ςτισ 
δικϋσ μασ καρδιϋσ, για να βλαςτόςει 
το ϊνθοσ τησ πύςτησ ςτον αληθινό 
Θεό,

 αλλϊ και η βϊςη πϊνω ςτην οπούα 
θα τελεύται η λατρεύα μασ προσ τον 
Θεό, ιδύωσ η τϋλεςη του μυςτηρύου 
τησ Θεύασ Ευχαριςτύασ



 Μετϊ, ςτο κενό που ϋχει ςκαφτεύ ςτο 
φυτό τησ αγύασ Σρϊπεζασ, χύνεται 
ζεςτό υγρό κηρομαςτύχα, ενώ ϋχουν όδη 

τοποθετηθεύ και χαρτιϊ με ονόματα ζωντανών και 
κεκοιμημϋνων…

 Κι αφού ρύξουν και λύγη μαρμαρόςκονη, 
τοποθετεύται η μαρμϊρινη πλϊκα (= η καθ’ 

εαυτήν αγία Τράπεζα) και καθαρύζεται η 
κηρομαςτύχα που περύςςεψε

 Σαυτόχρονα οι ψϊλτεσ ψϊλλουν δύο 

ψαλμούσ (22ο και 144ο),

 κεντρικό νόημα των οπούων εύναι η…

 ανϊγκη δοξολόγηςησ του Θεού και 
το μυςτόριο τησ Θεύασ Ευχαριςτύασ



 τη ςυνϋχεια, ο αρχιερϋασ πϊνω από τα ϊμφιϊ 
του φορϊ λευκό χιτώνα («ςάβανο»), για να 
ευτρεπύςει την αγύα Σρϊπεζα και να 
ολοκληρώςει τον καθαγιαςμό τησ

 Γονατύζει μπροςτϊ τησ, όπωσ κι όλοσ ο κλόροσ 
κι ο λαόσ, και αναπϋμπει ευχό, ςτην οπούα 
τονύζεται ότι:

 Σο ϊγιο Πνεύμα θα κατϋλθει να αγιϊςει την 
αγύα Σρϊπεζα, ώςτε, με κϋντρο αυτόν και τισ 
επιτελούμενεσ ςε αυτόν ιερουργύεσ, ο 
εγκαινιαζόμενοσ ναόσ να γύνει:

1. λιμήν χειμαζομένων,

2. ιατρείον παθών,

3. καταφυγή αςθενών,

4. δαιμόνων φυγαδευτήριον



 Μετϊ, με χλιαρό νερό και ςαπούνι 
πλϋνει την αγύα Σρϊπεζα, ενώ ψϊλλεται ο 

83οσ ψαλμόσ, ςτον οπούο εκφρϊζεται η αγϊπη μασ για τα 
«ςκηνώματα» του Θεού και τα «θυςιαςτόριϊ» Σου και 
μακαρύζονται όςοι κατοικούν και λειτουργούν ςε αυτϊ

 Ύςτερα, ρύχνει τρεισ φορϋσ ροδόνερο ό 
λευκό κραςύ ςτην αγύα Σρϊπεζα, την 
πλϋνει με αυτό και τη ςκουπύζει με 
αντιμόνςια (από το αντί+mensa=τράπεζα)…

 Με τα υφϊςματα εκεύνα, δηλαδό, πϊνω 
ςτα οπούα, αντύ αγύασ Σραπϋζησ, μπορεύ 
να τελεύται η Θεύα Λειτουργύα,

 για τον επιπλϋον λόγο ότι αναπαριςτούν 
το Θεύο Πϊθοσ και την Σαφό του Ιηςού 



 Μετϊ, ρύχνει ςτην αγύα Σρϊπεζα 
ςταυροειδώσ ϊγιο Μύρο 
ςχηματύζοντασ τρεισ ςταυρούσ,

 ϋναν ςτο κϋντρο τησ και από ϋναν δεξιϊ 
και αριςτερϊ,

 και με τα χϋριϊ του την αλεύφει 
ολόκληρη, καθώσ και τισ κολόνεσ τησ,

 Ενώ ψϊλλεται ο 132οσ ψαλμόσ, ςτον οπούο 
παραλληλύζεται η αγϊπη των εν Χριςτώ αδελφών 
(που θα ςυναθροίζονται ςτον εγκαινιαζόμενο ναό)

 με το μύρο που ϋτρεχε από το κεφϊλι του Ααρών 
(του αδελφού του Μωυςή) ωσ απόδειξη τησ 
επιδοκιμαςύασ του Θεού για την ιερατικό του 
διακονύα



 Ύςτερα, ςκουπύζει την αγύα Σρϊπεζα 
από το ϊγιο Μύρο με τα αντιμόνςια με 
τα οπούα την ϋχει όδη ςκουπύςει από το 
ροδόνερο ό το λευκό κραςύ, και,

 Με κηρομαςτύχα κολλϊ ςτισ τϋςςερισ 
γωνύεσ τησ αγύασ Σρϊπεζασ τα ονόματα ό
τισ εικόνεσ των τεςςϊρων 
ευαγγελιςτών, και,

 Σην επενδύει με το «καταςϊρκιο», ϋνα 
ύφαςμα που δϋνεται με ςκοινιϊ 
αγκαλιϊζοντασ όλη την αγύα Σρϊπεζα

 Ενώ ψϊλλεται ο 131οσ ψαλμόσ, κεντρικό νόημα του 
οπούου εύναι η ςχϋςη του πιςτού με το ναό του Θεού 
ωσ το εφαλτόριο προσ το ουρϊνιο και αιώνιο 
θυςιαςτόριο τησ ϊνω Ιερουςαλόμ



 Ύςτερα, ο αρχιερϋασ πλϋνει 
προςεκτικϊ τα χϋριϊ του ςτο χωνευτόρι 
του νϋου ναού, και

 απλώνει ςτην αγύα Σρϊπεζα, πϊνω 
από το καταςϊρκιο την «επενδυτό», 
το εξωτερικό κϊλυμμϊ τησ,

 Ενώ ψϊλλεται ο 92οσ ψαλμόσ, κεντρικό νόημα του 
οπούου εύναι

 η ςύνδεςη του επιγεύου με το ουρϊνιο θυςιαςτόριο 
ωσ Θρόνοσ του Αληθινού Θεού

 που θυςιϊζεται για τη ςωτηρύα του βαςιλεύου 
πλϊςματόσ Σου, του ανθρώπου



 Κι αφού γύνει κι αυτό, και 
δοξολογόςει ο αρχιερϋασ την Αγύα 
Σριϊδα,

 Σοποθετούνται απλωμϋνα τα 
καθαγιαςμϋνα αντιμόνςια πϊνω 
ςτην αγύα Σρϊπεζα,

 Μετϊ, από πϊνω τουσ, το 
αντιμόνςιο που θα παραμεύνει 
ςτον εγκαινιαζόμενο ναό

 Κι επϊνω τουσ το ευαγγϋλιο το 
οπούο προςκυνούν ο αρχιερϋασ και οι 
ιερεύσ



 Μετϊ, ο αρχιερϋασ θυμιϊζει την αγύα 
Σρϊπεζα, το ιερό, τουσ ιερεύσ και το 
λαό,

 Ενώ ψϊλλεται ο 25οσ ψαλμόσ, κεντρικό νόημα του 
οπούου εύναι

 η υποχρϋωςη του κλόρου (αλλά και του λαού, κατ’  

επέκταςη) να προςεγγύζει  το θυςιαςτόριο του Θεού

 και τον εκεύ προςφερόμενο Αμνό του Θεού

 με καθαρϊ χϋρια και καθαρό ςυνεύδηςη



 Κατόπιν, ο αρχιερϋασ εμποτύζει με ϊγιο Μύρο 
ϋνα ςφουγγϊρι,

 το δϋνει ςε ϋνα ψηλό καλϊμι, και ςχηματύζει 
το μονόγραμμα του Ιηςού Χριςτού,

 ςτην κόγχη του Ιερού, ςτισ τϋςςερισ κολόνεσ ό 
αψύδεσ του κυρύωσ ναού, και ςτην εύςοδο του 
ναού

 Και αφού τελειώςει και με αυτό,

 αναπϋμπει ευχό, κεντρικό νόημα τησ οπούασ 
εύναι ότι

 πλϋον  ο εγκαινιαςμϋνοσ ναόσ 
προςφϋρεται ςτη λατρεύα του Αληθινού 
Θεού και, κυρύωσ,

 ςτην τϋλεςη τησ αναύμακτησ ιερουργύασ



 Ακολούθωσ διαβϊζονται αποςτολικό και 
ευαγγελικό ανϊγνωςμα, κεντρικό νόημα 
των οπούων εύναι ότι:

1. Αυτόσ που καταςκευϊζει τα πϊντα 
εύναι ο ύδιοσ ο Θεόσ (ςυνεπώσ να μην 

υπερηφανευόμαςτε ότι ΕΜΕΙΣ χτίςαμε τον 

εγκαινιαςμένο ναό), και ότι…

2. Όποιοσ ακούςει τη φωνό του 
ευαγγελύου του Θεού και πιςτϋψει 
ςε αυτόν, θα ςυγκαταριθμηθεύ ςτο 
ουρϊνιο μαντρύ , θα του δωρόςει
δηλαδό ο Θεόσ αιώνια ζωό



 Σϋλοσ, ο αρχιερϋασ ξεντύνεται από το λευκό 
χιτώνα, το «ςϊβανο», και μϋνει με τη ςτολό του,

 Κι αφού αναπεμφθούν κϊποιεσ τελευταύεσ 
δεόςεισ και ψαλεύ το δοξαςτικό του αγύου του 
νϋου ναού και κϊποιοι ϊλλοι ύμνοι,

 Ολοκληρώνεται η ακολουθύα των εγκαινύων, και,

 Ξεκινϊ η ΠΡΩΣΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ςτον 
νεοεγκαινιαςμϋνο ναό με την εκφώνηςη 
«Ευλογημένη η Βαςιλεία του Πατρόσ και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματοσ»

 όχι από τον πρωθιερϋα

 αλλϊ από τον «εισ τύπον και τόπον 
Χριςτού»  Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Α



 Ώςτε ξεκινϊ η χρόςη του ν ε ο ε γ κα ιν ι α ς θ ϋ ν τ ο σ ν α ο ύ
 ωσ ςημεύου εκκύνηςησ των ςυναθροιζομϋνων ςε αυτόν προσ τα 

ουρϊνια ςκηνώματα,
 με τον αρχιερϋα επικεφαλόσ,
 ςυλλειτουργούσ του τουσ ιερεύσ και τουσ διακόνουσ
 και ςυμμετϋχοντα το λαό.
 Η Ο Γ Δ Ο Η ημϋρα,
 η ημϋρα κατϊ την οπούα η Δημιουργύα, όπωσ την γνωρύζουμε, θα 

πϊψει να υπϊρχει,
 και θα ξεκινόςει η αιωνιότητα…

ό δ η  γ λ υ κ ο χ α ρ ϊ ζ ε ι …



 …Η κοινωνύα του ώματοσ και του 
Αύματοσ του Χριςτού από το ϊγιο 
Ποτόριο τησ πρώτησ θεύασ 
λειτουργύασ θα το επιςφραγύςει!

 Ο ναόσ του Θεού δϋνεται με τη ζωό 
μασ και γύνεται το πεδύο εγκαινιςμού
τησ ψυχόσ μασ ωσ ούκου των δωρεών 
του αγύου Πνεύματοσ

Σούτον τον ούκον

(Σον υλικόν και τον Πνευματικόν)

ςτερϋωςον Κύριε!


