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Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια η Θεία Ευχαριστία 
τελούνταν επάνω στους τάφους των Μαρτύρων. 
Ο κάθε Μαρτυρικός τάφος ήταν και Αγία 
Τράπεζα. Στη συνέχεια µε την ανέγερση των 
Ναών επειδή δεν ήταν δυνατό σε κάθε Ναό να 
υπάρχει και Μαρτυρικός τάφος , όρισε η 
Εκκλησία να εγκαινιάζεται κάθε Ναός µε την 
τοποθέτηση στην Αγία Τράπεζα Τιµίων Λειψάνων 
Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι απέδειξαν την αγάπη 
και αφοσίωσή τους στον Κύριο µε το µαρτύριό
τους. Σεµνοί, ταπεινοί αλλά και θαρραλέοι δε 
φοβήθηκαν να οµολογήσουν τον Αληθινό Θεό 
µπροστά σε σκληρούς διώκτες. Στη συνέχεια µε 
λίγα απλά λόγια θα εξηγήσουµε τι ακριβώς 
συµβαίνει στην τελετή των Εγκαινίων. Τα 
Εγκαίνια τελούνται από τον Επίσκοπο, ο οποίος 
και προσκοµίζει τα Ιερά Λείψανα στο Ναό που 
πρόκειται να εγκαινιασθεί.

Φθάνοντας ο Επίσκοπος στο Ναό, τοποθετεί τα 
Ιερά Λείψανα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τότε 
ψάλλετε µια ειδική ακολουθία της υποδοχής η 
οποία περιέχει Μαρτυρικά και άλλα τροπάρια. 

Στους αίνους του Όρθρου ο Επίσκοπος διαβάζει 
δυο προκαταρκτικές ευχές των εγκαινίων του 
Καλλίστου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
Μετά την απόλυση της ακολουθίας του Όρθρου 
αρχίζει η τελετή των εγκαινίων µε µία σύντοµη 
προσευχή µπροστά στην Αγία Τράπεζα, στην 
οποία ο Επίσκοπός παρακαλεί τον Κύριό µας να 
αναδείξει και µας µιµητές των Αγίων Μαρτύρων. 
Στη συνέχεια βγαίνουν όλοι έξω από το Ναό. Ο 
Επίσκοπος κρατάει στα χέρια του τα Άγια 
Λείψανα, προπορευοµένων των Ιερέων µε το 
Ευαγγέλιο, και ακολουθούντων όλων των 
Χριστιανών.

Πραγµατοποιούνται τρεις λιτανείες γύρω από το 
Ναό. Στο τέλος των δυο πρώτων λιτανειών 
αναγιγνώσκονται δυο Αποστολικά και δύο 
Ευαγγελικά Αναγνώσµατα. Στο τέλος της τρίτης 
λιτανείας, γίνεται η είσοδος στο Ναό µε ένα 
ιδιόµορφο τρόπο. Οι πόρτες είναι κλειστές. Ο 
Επίσκοπος προστάζει αυτούς που είναι πίσω 
από τις πόρτες να τις ανοίξουν στο Βασιλιά της 

A Short Explanation of the Service of the 
Consecration for a Holy Church Building
by Archdeacon Dionysios Golia.

In the early Christian centuries, there was a time 
when the service of the Holy Eucharist (the 
Divine Liturgy) was celebrated on the tombs of 
the martyrs. Every martyr's tomb was also a Holy 
Table - a Holy Altar. Subsequently, with the 
construction of church buildings, since it was not 
possible for a martyr’s tomb to exist in every 
church building, the Church decided to 
consecrate every new church building with the 
placement in the Holy Table, of the precious 
relics of martyrs who showed forth their love and 
dedication to the Lord with their martyrdom; 
humble yet bold, they did not fear to confess the 
true God to their fierce persecutors. What follows 
is a simple account of what happens during the 
service of the consecration of a new church. The 
consecration is performed by the bishop, who 
brings the holy relics of the martyrs to the church 
building which is to be consecrated on the 
evening before the consecration.

Upon his arrival, the bishop brings in and places 
the holy relics on the Holy Table. Then, a special 
Vesperal (evening) service for the reception of 
the holy relics is sang, which includes hymns in 
honor of the martyrs along with other hymns. 

The next morning during the Orthros Service, at 
the Lauds, the bishop reads two preliminary 
prayers of consecration written by Patriarch 
Kallistos of Constantinople. After the dismissal of 
the service of the Orthros, the Service of the 
Consecration begins with a short prayer before 
the Holy Table, in which the bishop supplicates 
our Lord to makes us also imitators of the holy 
martyrs. Following that, everyone exits the 
church building with the bishop holding the holy 
relics in his hands, preceded by the priests with 
the Holy Gospel Book and followed by all the 
faithful. The doors of the church are closed.

The procession around the church building is 
repeated three times in the name of the Father 
and of the Son and of the Holy Spirit. At the end 
of the first two processions, two epistle and two 
Gospel pericopes are read. At the end of the 
third procession, the entrance into the church 
building occurs in a special way; while the doors 
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δόξης, λέγοντας τα λόγια του Δαυίδ «Άρατε 
πύλας οι άρχοντες ηµών...», και από µέσα 
ακούγονται τα λόγια που οι Άγγελοι έλεγαν 
αναµεταξύ τους κατά την ανάληψη του Κυρίου. 
«Τις εστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης». Αφού 
επαναληφθεί τρεις φορές αυτός ο διάλογος ο 
Επίσκοπος εισέρχεται θριαµβευτικά στο Ναό, 
τοποθετώντας τα Άγια Λείψανα στην Αγία 
Τράπεζα, ενώ ψάλλετε το απολυτίκιο «Ως του 
άνω στερεώµατος την ευπρέπειαν...».

Τώρα είµαστε έτοιµοι να εισέλθουµε στο 
κυριώτερο µέρος της τελετής. Ο Επίσκοπος 
εκχύει τρείς φορές Άγιο Μύρο στα Ιερά Λείψανα, 
ευχόµενος να είναι «αιωνία η µνήµη των 
κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου». Στη 
συνέχεια, αφού τα ασφαλίσει σε ειδική θήκη, τα 
τοποθετεί στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας στην 
ειδική οπή που υπάρχει για το λόγο αυτό και 
ονοµάζεται «φυτόν». Πάνω από τα Άγια Λείψανα 
ρίχνει µαρµαρόσκονη και εκχύει κηροµαστίχη. Το 
µίγµα αυτό αποτελείται από καθαρό κερί, 
µαστίχα, σµύρνα, αλόη, θυµίαµα, ρητίνη και 
λάδανο. Αυτά συµβολίζουν τα µύρα µε τα οποία 
ο Ιωσήφ ο από Αριµαθαίας άλειψε το Σώµα του 
Κυρίου, και τα εκχύει για τη στερέωση του 
ανεγειροµένου Τάφου. Αφού σφραγισθεί το 
«φυτόν», ο Επίσκοπος φοράει ένα λευκό χιτώνα 
που ονοµάζεται σάβανο, σύµβολο της σινδόνης 
µε την οποία τυλίχθηκε το Άγιο Σώµα του Κυρίου 
και διαβάζει µια ευχή παρακαλώντας το Θεό να 
στείλει το Πανάγιο Πνεύµα και να αγιάσει τον 
Οίκον τούτον. Στη συνέχεια ακολουθούν τα 
ειρηνικά.

Κατόπιν ο Επίσκοπος ευλογεί µια ποσότητα 
χλιαρού νερού, σύµβολο του Αγίου Πνεύµατος 
και το εκχύει σταυροειδώς στην Αγία Τράπεζα. 
Με λευκά σαπούνια την πλένει και µε 
σφουγγάρια την στεγνώνει, ενώ ψάλλεται ο 43ος 
ψαλµός «Ως αγαπητά τα σκηνώµατά Σου, Κύριε 
των δυνάµεων». Η τελετή µας θυµίζει βάπτισµα. 
Η Αγία Τράπεζα εικονίζει το Σωτήρα και δέχεται 
τα του βαπτίσµατος όπως Εκείνος. Στη συνέχεια 
ραντίζει πάλι την Αγία Τράπεζα µε ειδικά 
αρώµατα ψάλλοντας το « Ραντιείς µε υσσώπω 
και καθαρισθήσωµαι...» και αφού δοξάσει το Θεό 
σταυρώνει την Αγία Τράπεζα µε Άγιο Μύρο, το 
οποίο αλείφει στη συνέχεια µε τα χέρια του. Το 
Άγιο µύρο φέρνει τη Χάρη του Θεού στη γη. Είναι 

are closed, the bishop knocks on the doors and 
commands that the doors be opened for the King 
of Glory, saying the words of David, “Lift up your 
gates! O princes. Be lifted up, O ancient doors! 
that the King of glory may enter.” (Psalm 23/24). 
From inside are heard the words which the 
angels said among themselves at the ascension 
of the Lord. “Who is this King of Glory?” This 
dialogue is repeated three times, then, the doors 
open widely and the bishop (as an icon of Christ) 
enters triumphantly into the church building 
followed by the people. He proceeds to place the 
holy relics upon the Holy Table, while the hymn 
“You have shown the earthly beauty of the 
tabernacle of your glory” is chanted. 

After this, the main part of the consecration 
begins. The bishop pours holy myrrh upon the 
holy relics three times pronouncing “eternal be 
the memory of the builders of this Holy House.” 
Then, he places the holy relics in the special 
opening at the center of the holy table named 
“fyton” and pours marble powder and molten 
candle-mastic (a mixture comprised of pure 
bees-wax, mastic, myrrh, aloe, incense, resin, 
and oil.) These materials symbolize the myrrh 
with which Joseph of Arimathea anointed the 
body of the Lord. The bishop pours these as a 
foundation and seal of the the tomb of Christ 
created in this Holy Table. After sealing the 
“fyton", the bishop puts on a while garment, 
called “savano” (shroud), symbol of the burial 
cloth with which the holy body of the Lord was 
wrapped, and reads a prayer of supplication to 
God asking Him to send the All-holy Spirit and 
sanctify this Holy House. This is followed by the 
Great Litany of Peace.

Next, the bishop blesses some hot water, a 
symbol of the Holy Spirit. He pours the water 
crosswise on the Holy Table, washes it with 
white soap and dries it with sponges while the 
43rd psalm is chanted (“How lovely are your 
dwellings, Lord of the powers”). The ceremony 
reminds us of a baptism. The Holy Table 
represents the Savior who accepts the baptism 
as He did. Then the bishop sprinkles the Holy 
Table with special aromatic spices, chanting, 
“Sprinkle me with hyssop and I shall be made 
clean”. He then glorifies God and anoints the 
Holy Table crosswise with Holy myrrh, which he 
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η δύναµη του Θυσιαστηρίου, η οποία 
ενεργοποιείται µε τη χάρη των Ιερών Λειψάνων.

Κατόπιν καθαγιάζει πάνω στην Αγία Τράπεζα 
Ιερά Αντιµήνσια. Η λέξη Αντιµήνσιο προέρχεται 
από την ελληνική λέξη αντί και τη λατινική λέξη 
Μένσα, που σηµαίνει Τράπεζα. Το κάθε 
Αντιµήνσιο µόλις καθαγιασθεί από τον Επίσκοπο 
είναι µια µικρή Αγία Τράπεζα. Είναι απαραίτητο 
σε κάθε Λειτουργία. Μάλιστα µε το Αντιµήνσιο 
µπορεί να τελεστεί σε έκτατες περιπτώσεις η 
Θεία Λειτουργία και εκεί όπου δεν υπάρχει Ναός.

Στη συνέχεια ο Επίσκοπος τοποθετεί τις εικόνες 
των τεσσάρων Ευαγγελιστών αποτυπωµένες σε 
λινό ύφασµα στις τέσσερις γωνίες της Αγίας 
Τραπέζης, επειδή µε τα Ευαγγέλιά τους 
συνέβαλαν στη στερέωση της Εκκλησίας. 
Κατόπιν σκεπάζει την πλάκα της µε ένα λευκό 
ύφασµα που ονοµάζεται «κατασάρκιο». Αυτό το 
ύφασµα ποτέ δεν βγαίνει από την Αγία Τράπεζα. 
Πάνω από αυτό τοποθετούνται τα επίσηµα 
καλλύµατα, ενώ ψάλεται ο 62ος ψαλµός « Ο 
Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο...».

Στη συνέχεια ο Επίσκοπος κρατώντας στα χέρια 
του ένα καλάµι στο άκρο του οποίου υπάρχει 
σφουγγάρι µε κηροµαστίχη και Άγιο Μύρο, 
σχηµατίζει το µονόγραµµα του Χριστού (ΧΡ) στα 
τέσσερα σηµεία του Ναού. 

Κατόπιν ο Επίσκοπος ανάβει την Κανδήλα και 
ευλογεί, ψάλλοντας τον πρώτο στίχο της 
δοξολογίας «Δόξα Σοι τω δείξαντι το Φως...». Στη 
συνέχεια αφαιρεί το σάβανο που φορούσε σε 
όλη τη διάρκεια της τελετής και φοράει τα 
υπόλοιπα Αρχιερατικά του άµφια. Αυτό το 
σάβανο τεµαχίζεται σε πολλά µικρά κοµµατάκια 
και εµβαπτίζεται µέσα στην κηροµαστίχη που 
περίσσεψε. Φεύγοντας από το Ναό, συνηθίζεται 
οι πιστοί να λαµβάνουν ευλογία από το σάβανο.

Αυτή είναι µε λίγα λόγια η ακολουθία των Ιερών 
Εγκαινίων, µετά την οποία ακολουθεί και η 
πρώτη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο νέο Ιερό 
Ναό.

Πηγή: http://www.xristianos.net/?p=2122

Παρθενοµαρτύρων Νέων Κοιµητηρίων Νέας Ορεστιάδος 
υπό του Σεβ. Μητροπολίτου µας Διδ/χου, Ορεστιάδος & 
Σουφλίου κ. Δαµασκηνού.

spreads with his hands. The Holy Myrrh brings 
the Grace of God to earth and provides power to 
the sacrificial altar which is energized by the 
grace of the holy relics. 

Then, the bishop consecrates several holy 
antimensia on the Holy Table. The word 
“antimension” comes from the Greek word 
“mensa” (as opposed to the Latin word), which 
means table. Every antimension consecrated by 
the bishop becomes a small Holy Table. It is 
indispensable for every liturgy. With the 
antimension it becomes possible to perform the 
Divine Liturgy where there is no consecrated 
church building. 

Then, the bishop places the icons of the four 
evangelists printed on linen fabric on the four 
corners of the Holy Table, for with their Gospels 
they founded the Church. Then he covers the 
Holy Table with a white fabric called 
“katasarkion”. This fabric is never removed from 
the Holy Table. Then, he covers the Holy Table 
with the formal covers while the 62nd/63rd psalm 
is chanted (“The Lord reigns, He is clothed in 
majesty…”). 

The bishop then, holding a long rod, at the end 
of which is placed a sponge dipped in candle-
mastic and holy myrrh, traces the monogram 
letters of Christ (XP) on the four walls of the 
nave of the church.

Then the bishop lights the unwaning oil lamp on 
the Holy Table and blesses, chanting the first 
verse of the doxology (“Glory to you who has 
shown the light…”). He then takes off the savano 
he was wearing for the duration of the service 
and puts on his episcopal vestments. This 
savano is cut into many small pieces, immersed 
in the candle-mastic that is left over and 
distributed to the faithful as a blessing at the end 
of the service.

The first hierarchical Divine Liturgy is then 
celebrated on the newly consecrated Divine Altar 
(the Holy Table) following the Consecration of 
the church building (which has now become a 
sacred Temple to God).

Source:  http://www.xristianos.net/?p=2122
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