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Δγθαίληα είλαη ε ηειεηή κε ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη θαη θαζαγηάδεηαη έλαο
λαφο θαη απφ απιφ θηίζκα κεηαβάιιεηαη ζε νίθν ιαηξείαο θαη πξνζεπρήο θαη ε
ηξάπεδά ηνπ ζε ηεξφ ζπζηαζηήξην θαη αγία ηξάπεδα. Άιισζηε ε ίδηα ε ιέμε
ΔΓΚΑΙΝΙΑ θαλεξψλεη πσο έλα πξάγκα απφ παιαηφ γίλεηαη θαηλνχξγην θαη απφ
κε ηεξφ, άγην. Η θαηλνχξγηα απηή δηάζηαζε φζνλ αθνξά ην λαφ είλαη
νινθάζαξε ζ’ φιεο ηηο επρέο θαη ηα ηξνπάξηα ηεο αθνινπζίαο. Φσξίο εγθαίληα
δελ είλαη δπλαηή ε ηέιεζε θαλελφο κπζηεξίνπ παξά κφλν κε ηε ρξήζε ηνπ
Αληηκελζίνπ, ιηλνχ δει. πθάζκαηνο, πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αγία
Τξάπεδα κέρξη λα γίλνπλ θαλνληθά ηα εγθαίληα, αθνχ ζ' απηφ ππάξρνπλ
ηκήκαηα ιεηςάλσλ αγίσλ.

ΡΑ ΔΓΘΑΗΛΗΑ ΔΗΛΑΗ ΔΛΡΝΙΖ ΡΝ ΘΔΝ
ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ

Όζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία ησλ εγθαηλίσλ είλαη ζεκαληηθφ πσο απφ ηελ
Παιαηά αθφκε Γηαζήθε γίλεηαη ιφγνο γη’ απηά. Η ζθελή ηνπ καξηπξίνπ πνπ
ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε ιαηξεία ηνπ Θενχ, είρε «δηθαηψκαηα ιαηξείαο» φπσο
καο ιέεη ν Απ. Παχινο, (εβξ. δ 1), αγηάζζεθε απφ ηνλ Μσυζή θαηά πξνηξνπή
ηνπ Θενχ κε κπζηαγσγηθέο πξάμεηο· «θαη ιήςε ην έιαηνλ ηεο ρξίζεσο, θαη
ρξίζεηο ηελ ζθελή θαη πάληα ηα ελ απηή, θαη έζηαη αγία...» (Έμνδ. 40, 9-11).
Τν ίδην έγηλε θαη κε ην λαφ ηνπ Σνινκψληνο. Οη Δβξαίνη κάιηζηα είραλ θαη
έρνπλ αθφκε εηδηθή γηνξηή ησλ Δγθαηλίσλ, φπσο ιέγεηαη, ζηελ νπνία
γηνξηάδνπλ θαη ζπκνχληαη ηα εγθαίληα θαη ηελ θάζαξζε ηνπ λανχ ηνπ
Σνινκψληνο, ηελ νπνία έθακε ν Ινχδαο ν Μαθθαβαίνο ην 165 π. Φ. κεηά ηε
βεβήισζή ηνπ απφ ηνλ Αληίνρν Γ’ ηνλ Δπηθαλή. Δθείλν φκσο πνπ έρεη ζεκαζία
είλαη πσο ε εθθιεζία απφ ηε ζηηγκή πνπ έπαςε λα θαηαθεχγεη ζηηο
θαηαθφκβεο θαη λα πξνζθέξεη ηελ αλαίκαθηε ζπζία επάλσ ζηνπο ηάθνπο ησλ
καξηχξσλ, άξρηζε λα θαζηεξψλεη λανχο θαη κάιηζηα κε κεγαινπξεπείο ηειεηέο,
φπσο καο πιεξνθνξεί ν ηζηνξηθφο Δπζέβηνο. Ήηαλ παλεγχξη ηα εγθαίληα ηφηε,
φπσο αθξηβψο θαη ζήκεξα. Πλεπκαηηθφ παλεγχξη πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε
ηνπ ιανχ, αιιά θαη ηε δσληαλή παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο.

ΡΑ ΔΓΘΑΗΛΗΑ
ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΝ ΛΑΝ ΠΡΖ ΕΩΖ ΚΑΠ

Τα εγθαίληα είλαη νπσζδήπνηε ζπλδεδεκέλα κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ε
Δθθιεζία ζην Ναφ σο ιεηηνπξγηθφ ρψξν θαη νίθν πξνζεπρήο ηνπ ιανχ αθ' ελφο

θαη αθ’ εηέξνπ κε ηε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηνλ άλζξσπν σο ιεηηνπξγηθφ νλ θαη
πξνζσπηθφηεηα κε ζθνπφ ηνλ αγηαζκφ θαη ηε ζέσζε. Γη’ απηφ θαη ζην
παλεγχξη ησλ Δγθαηλίσλ θαινχκαζηε φινη λα ζπκκεηάζρνπκε πλεπκαηηθά θαη
κε πίζηε.
«Δλ πίζηεη ηα εγθαίληα, επηηεινχκε θαηδξψο». Η ηεξφηεηα ηνπ παλεγπξηνχ
απηνχ ζηεξίδεηαη ζηελ πίζηε καο πσο ν Ναφο είλαη έξγν ηνπ Φξηζηνχ θαη ηνπ
Παλαγίνπ Πλεχκαηνο· έξγν φιεο ηεο Παλαγίαο Τξηάδνο πηζηεχνπκε, φπσο ιέεη
ην ηξνπάξην, πσο «ηνχηνλ ηνλ νίθνλ ν Παηήξ σθνδφκεζε· ηνχηνλ ηνλ νίθνλ ν
Υηφο εζηεξέσζε· ηνχηνλ ηνλ νίθνλ ην Πλεχκα ην Άγηνλ αλεθαίληζε, ην θσηίδνλ,
θαη ζηεξίδνλ, θαη αγηάδνλ ηαο ςπράο εκψλ» (απφζηηρν ηνπ Δζπεξηλνχ). Ο Ναφο
είλαη αζθαιψο ν νίθνο ηνπ Θενχ, αιιά θαη ην δηθφ καο ζπίηη. Δίλαη θαη πξέπεη
λα είλαη ην θέληξν ηεο δσήο καο θη φρη θάηη ην δεπηεξεχνλ. Δίλαη ε ζθελή ε
αιεζηλή, ιηκάλη ησλ ρεηκαδφκελσλ, ηαηξείν παζψλ, θαηαθπγή αζζελψλ,
δαηκφλσλ θπγαδεπηήξην ηφπνο πνπ ν ιαφο δνμάδεη ηνλ Θεφ «ςαικνίο θαη
χκλνηο θαη κπζηηθαίο ιεηηνπξγίαηο» νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη θζάλνπλ ζην
λνεξφ ζπζηαζηήξην θαη ζε καο θνκίδνπλ ηελ αγαζφηεηα θαη ηε ράξε ηνπ ζενχ.

ΞΩΠ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΡΑ ΔΓΘΑΗΛΗΑ
ΘΑΗ ΞΝΗΝΠ Ν ΠΚΒΝΙΗΠΚΝΠ ΡΩΛ ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΞΟΑΜΔΩΛ.

Η θαζηέξσζε ηνπ Νανχ γίλεηαη απφ ηνλ Αξρηεξέα, πνπ είλαη ηχπνο ηνπ
Φξηζηνχ, κε ηελ εμήο ζεηξά θαη ηάμε,. ελψ γηα ηελ φιε ηειεηή
ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά πιηθά ζηνηρεία, φπσο θεξί θαζαξφ, καζηίρε, ζκχξλα,
ζπκίακα, ιείςαλα καξηχξσλ, άγην κχξν, καξκαξνζάπνπλα, ξνδφζηακν, θξαζί,
θαηαζάξθην ηεο αγίαο Τξαπέδεο, Αληηκήλζηα θ.α.
α) Ζ ιηηαλεία ηφλ Ηερώλ ιεηυάλφλ.
Τν απφγεπκα ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, ν Αξρηεξεχο κεηαθέξεη ζηνλ Ι. Ναφ
πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηληαζζεί ηα ηεξά ιείςαλα, ηα νπνία ελαπνζέηεη ζ’ έλα
άγην Γηζθάξην, πάλσ ζηελ Αγία Τξάπεδα. Τν πξσί αθνχ ηειεηψζεη ν φξζξνο, κε
ηελ ςαικσδία ζρεηηθψλ ηξνπαξίσλ γίλεηαη ηξηπιή πεξηθνξά γχξσ απφ ην Ναφ.
Ο Αξρηεξεχο ληπκέλνο κε ιεπθή ζηνιή, ζχκβνιν ηεο θαζαξφηεηαο θαη ηεο
αγλφηεηαο, κε ηεξφ δένο θέξεη ζην θεθάιη ηνπ ηνλ εηδηθφ δίζθν κε ηα άγηα
ιείςαλα ζθεπαζκέλα κε ην ίδην θάιπκκα πνπ ζθεπάδνληαη ηα ζεία δψξα, Οη
ηεξείο θξαηνχλ ην Δπαγγέιην, ην ζηαπξφ θαη εηθφλεο, νη δε ιατθνί
πξνπνξεχνληαη κε ηηο ιακπάδεο. Σε θάζε ζηάζε δηαβάδνληαη νξηζκέλα
αλαγλψζκαηα απφ ηελ Καηλή Γηαζήθε θαη ζηε ζπλέρεηα κπξνζηά ζην Ναφ,
φπνπ ήδε έρεη ηνπνζεηεζεί εηδηθφ αλαιφγην γίλεηαη κία απφ ηηο
θαηαλπθηηθφηεξεο ηειεηέο ηεο εθθιεζίαο καο. Η είζνδνο δειαδή πάιη ζην Ναφ
γίλεηαη κε ηδηφκνξθν ηξφπν. Οη ζχξεο είλαη θιεηζηέο. Ο Αξρηεξεχο πξνζηάδεη
απηνχο πνπ είλαη πίζσ απφ ηηο πφξηεο λα ηηο αλνίμνπλ ζην Βαζηιέα ηεο δφμεο
ιέγνληαο ηα ιφγηα ηνπ Γαπίδ. «Άξαηε πχιαο νη άξρνληεο εκψλ...» (Χαι.
24νο), θαη αθνχγνληαη απφ κέζα ηα ιφγηα πνπ νη άγγεινη έιεγαλ αλακεηαμχ

ηνπο θαηά ηελ Αλάιεςε ηνπ Κπξίνπ. «Τηο εζηηλ νχηνο ν Βαζηιεχο ηεο δφμεο».
Έρνπκε εδψ κίκεζε αθξηβψο ησλ αγγέισλ ηε ζηηγκή ηεο Αλάιεςεο. Καη «νη
πχιεο αλνίγνληαη ζηελ πξφθιεζε ησλ θσλψλ -ηνλίδεη ν Καβάζηιαο- σζάλ λα
επξφθεηην νη θσλέο λα εηζαγάγνπλ ηνλ Φξηζηφλ εηο ηνλ Ναφλ». Με ιακπξφ θαη
παλεγπξηθφ ινηπφλ ηξφπν εηζνδεχνληαη ηα άγηα ιείςαλα κέρξη ην ζπζηαζηήξην,
φπνπ ν Αξρηεξεχο πάιη, αθνχ ηα βάιεη ζε εηδηθή ζήθε κε εχνζκν θεξνκαζηίρε,
ηα ζπκηάδεη, ηα κπξψλεη θαη ηα ηνπνζεηεί ζην ζηπιίζθν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζνλ ηεο Τξαπέδεο σο ην πην θαηάιιειν ζεκέιην. Καλέλα άιιν ζεκέιην δελ
είλαη θαιχηεξν απφ ηα ηεξά ιείςαλα. Κη απηφ, φπσο ιέεη ν Καβάζηιαο γηαηί
«θαλέλα απφ ηα κπζηήξηα δελ είλαη πην ζπγγελέο πξνο ην Φξηζηφ απ’ φηη νη
κάξηπξεο. Έρνπλ ηα πάληα θνηλά κε ηνλ Κχξην δει. ην ζψκα θαη ην πλεχκα θαη
ην ζρήκα ηνπ ζαλάηνπ... Άιισζηε ηα νζηά απηά είλαη ν αιεζηλφο Ναφο θαη ην
ζπζηαζηήξην ηνπ Θενχ, θαη ν αρεηξνπνίεηνο απηφο Ναφο είλαη ε απνκίκεζε ηνπ
αιεζηλνχ».
β) Ν θαζαρηζκός ηες Αγίας Ρραπέδες
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ ζηε ζέζε πνπ πξναλαθέξακε, ν
Αξρηεξεχο παίξλεη ην δνρείν κε ηελ θεξνκαζηίρε θαη ηα αξψκαηα, πνπ
ζπκβνιίδνπλ ηα κχξα κε ηα νπνία ν Ισζήθ ν απφ Αξηκαζαίαο άιεηςε ην ζψκα
ηνπ Κπξίνπ, θαη ηα εθρχλεη ζηελ νπή ηεο αγίαο Τξαπέδεο γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ
αλεγεηξνκέλνπ Τάθνπ. Καηφπηλ ηνπνζεηείηαη ε πιάθα ζηελ νπή ηεο αγίαο
Τξαπέδεο, ελψ ςάιινληαη δχν σξαίνη ςαικνί ν 142νο «Υςψζσ ζε ν Θεφο κνπ,
ν Βαζηιεχο κνπ, θαη επινγήζσ ην φλνκά ζνπ εηο ηνλ αηψλα» ζαλ επραξηζηία
θαη αλάκλεζε ησλ ζαπκαζίσλ ηνπ Θενχ, θαη ν 22νο «Κχξηνο πνηκαίλεη» κε...»,
πνπ πκλεί ηε θηιαλζξσπία ηνπ Θενχ. Δλ, ησ κεηαμχ ν Αξρηεξεχο αθνχ πάλσ
απφ ηα αξρηεξαηηθά ηνπ άκθηα βάιεη ζην ιαηκφ ηνπ, ην ιεγφκελν ζάβαλν,
ιεπθνχ ρξψκαηνο, ζχκβνιν ηεο ζηλδφλεο κε ηελ νπνία ηπιίρζεθε ην άγην
ζψκα ηνπ Κπξίνπ, δηαβάδεη γνλαηηζηφο ηελ επρή «ν Θεφο ν άλαξρνο θαη
αΐδηνο...» κε ηελ νπνία παξαθαιεί ηνλ Θεφ λα απνζηείιεη ην Παλάγηφ ηνπ
Πλεχκα θαη λα αγηάζεη ην λέν Ναφ. Αθνινπζεί ε πιχζε θαη ν θαζαξηζκφο ηεο
αγίαο Τξαπέδεο κε ζαπνχλη θαη λεξφ δεζηφ, ζχκβνιν θη απηφ ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο ηνπ νπνίνπ απφ δσ θαη πέξα πιένλ ζα είλαη φξγαλν ε αγία
Τξάπεδα. Η φιε ηειεηή ζπκίδεη βάπηηζκα. Κη απηφ δελ είλαη ηπραίν. Η αγία
Τξάπεδα εηθνλίδεη ην Σσηήξα θαη δέρεηαη ηα ηνπ βαπηίζκαηνο φπσο Δθείλνο.
«Δίλαη δε αλάγθε - ηνλίδεη πάιη ν Καβάζηιαο - λα γίλεη θάπνηα θάζαξζε ελάληηα
ζηε δχλακε ηνπ πνλεξνχ, θη φπσο ν Αξρηεξεχο κε πξνζεπρέο απνθαζαίξεη απφ
θάζε επήξεηα ησλ δαηκφλσλ ην χδσξ κε ην νπνίν βαπηίδεη ηνλ άλζξσπν, έηζη
θαη ζ’ απηή ηελ ηειεηή δηαιέγεη ηηο θαηάιιειεο πξνζεπρέο θαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν, φπσο θαη πξηλ, κε ην λεξφ απνθιείεη ην πνλεξφλ».
γ) Ζ τρήζε ηοσ Ηερού Θσζηαζηερίοσ
Μεηά ηελ θάζαξζε ηεο αγίαο Τξαπέδεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξακε,
ξαληίδεη ν Αξρηεξεχο ην ηεξφ ζπζηαζηήξην κε ξνδφζηακν, κε ην νπνίν θάλνπκε

ηελ Τξάπεδα λα επσδηάδεη θαη φπσο ιέεη ν Καβάζηιαο, κ' απηφ δείρλνπκε πσο
«θέξακε φια φζα είλαη απαξαίηεηα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή,
δειαδή θέξακε θη απφ ηα αλαγθαία θη απφ ηα επράξηζηα θη απ' απηά θάλακε ηε
ζπζία καο». Καηφπηλ φπσο θαη κεηά ην Βάπηηζκα αθνινπζεί ε Φξίζε κε ην άγην
κχξν, ην νπνίν θέξλεη ηε ράξε ηνπ Θενχ ζηε γε. Τν κχξνλ είλαη ε δχλακε
ηνπ ζπζηαζηεξίνπ. Γχλακε πνπ ελεξγνπνηείηαη, φπσο ηνλίδεη ν Καβάζηιαο, κε
ηελ παξνπζία θαη ηε ράξε ησλ ηεξψλ ιεηςάλσλ γηα ηα νπνία αλαθέξακε πξηλ.
δ) Ζ έλδσζε ηες Αγίας Ρραπέδες
Αθνχ επιχζε (εβαπηίζζε), εκπξψζε ε αγία Τξάπεδα, ηψξα ήιζε ε ψξα λα
βάιεη ηα θαιά ηεο. Αξρηθά ζηελ θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξεηο ηεο γσλίεο
ηνπνζεηείηαη έλα θνκκάηη ιηλφ χθαζκα ζην νπνίν είλαη αγηνγξαθεκέλνο θη έλαο
Δπαγγειηζηήο, επεηδή ε αγία Τξάπεδα εηθνλίδεη φιε ηελ Δθθιεζία ζηε
ζηεξέσζε ηεο νπνίαο ζπλέβαιαλ νη Δπαγγειηζηέο, κε ηα Δπαγγέιηά ηνπο.
Καηφπηλ ηπιίγεηαη ζηαπξνεηδψο ζηελ αγία Τξάπεδα ην πξψην έλδπκα ην
ιεγφκελν θαηαζάξθην, ζχκβνιν ηεο ζηλδφλεο κε ηελ νπνία ηπιίρζεθε ην ζψκα
ηνπ Φξηζηνχ. Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν επελδχηεο, ε αγία ελδπηή ε
ηξαπεδφθνξνλ θαηά ηνλ Σπκεψλ Θεζζαινλίθεο. Δίλαη ην βαζηθφ άκθην ηεο
αγίαο Τξαπέδεο, πνιπηειέο ζχκβνιν δφμεο θαηά ηνλ Σπκεψλ, αθνχ θαηά ηνλ
ίδην ε αγία Τξάπεδα «ηάθνο εζηη θαη ζξφλνο ηνπ Ιεζνχ». Τέινο ηνπνζεηείηαη
ην ιεγφκελν εηιεηφ, ην νπνίν εηζήρζε ζηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη
αξγφηεξα αληηθαηεζηάζε απφ ην γλσζηφ Αληηκήλζην. Λέγεηαη πσο ην εηιεηφ
δειψλεη ην ζνπδάξην ην νπνίν έθεξε ν Φξηζηφο ζην θεθάιη Τνπ ην ρξφλν πνπ
βξηζθφηαλ ζην κλεκείν θαη ζπκβνιίδεη ηελ ππέξ εκψλ λέθξσζε θαη Αλάζηαζε
ηνπ Κπξίνπ. Δπάλσ ζ’ απηφ ηνπνζεηείηαη ην ηεξφ Δπαγγέιην θαη ε ηειεηή
ηειεηψλεη κε ηε κχξσζε θαη ζπκίαζε φινπ πηα ηνπ Νανχ. Οη επρέο δε πνπ
δηαβάδνληαη ζην ηέινο είλαη γεκάηεο επραξηζηία ζην Θεφ θαη παξάθιεζε λα
γεκίδεη κε δφμα, αγηαζκφ θαη ράξε ην λέν ζπζηαζηήξην έηζη ψζηε πάλσ ζ' απηφ
λα κεηαβάιιεηαη ε αλαίκαθηε ζπζία ζε ζψκα θαη αίκα Φξηζηνχ θαη λα αγηάδεηαη
ν ιαφο ηνπ Θενχ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζ' απηφ ην κπζηήξην.
Τειηθά δειαδή ν ζθνπφο ησλ εγθαηλίσλ δελ είλαη κφλν ν αγηαζκφο ηνπ Νανχ
αιιά θαη δηθφο καο κε ηνλ πλεπκαηηθφ αγψλα θαη ηελ αιεζηλή δσή. «Οχησο
εγθαηλίδεηαη ν άλζξσπνο· νχησ ηηκάηαη ε ησλ Δγθαηλίσλ εκέξα». Σ’ απηφλ ηνλ
αγψλα έρνπκε νπσζδήπνηε νδεγφ ην Φξηζηφ. Άιισζηε ην ιπρλάξη πνπ ζην
ηέινο ηεο αθνινπζίαο αλάβεη ν Αξρηεξεχο πάλσ ζηελ αγία Τξάπεδα ζπκβνιίδεη,
θαηά ηνλ Καβάζηια, ην δηθφ Τνπ Φσο. «Απηφ ην θσο κπνξεί λα αλαθαιχςεη
θαη λα θέξεη ζην θσο ηα πάληα, φπσο αθξηβψο γέκηζε ηνλ Άδελ ην θσο, φηαλ
έθζαζε εθεί ν Φξηζηφο.

