«Το Θυσιαστήριον τούτο Άγιον Αγίων ανάδειξον...»
ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
(Φωτογραφικό υλικό από τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Μανάση Λευκάδος)

Ο Επίσκοπος λιτανεύει γύρω από το νέο Ι. Ναό
ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων ...

...και κατόπιν τα τοποθετεί στο «φυτόν»,
μια τρύπα στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης!

Σφραγίζεται με «κηρομαστίχη»
η πλάκα της Αγ. Τραπέζης...

...πλένεται με νερό και αρώματα, χρίεται με το Άγιο Μύρο...

...καθιερώνονται τα «αντιμήνσια»...

...χρίεται με Άγιο Μύρο όλος ο Ναός...

...ανάβει το «ακοίμητο καντήλι» στο Ιερό Βήμα...

...και ο Επίσκοπος τελεί την 1η Θεία Λειτουργία
στον εγκαινιασμένο πλέον Ιερό Ναό!

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
στο Ναό του Θεού!

Εν τω ναώ
εστώτες της δόξης σου,
εν Ουρανώ εστάναι νομίζομεν,
Θεοτόκε,
Πύλη επουράνιε.
Άνοιξον ημίν
την θύραν του ελέους σου!
Πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία
Πολλοί χριστιανοί μας διερωτώνται πότε πρέπει να κάθονται και πότε να
είναι όρθιοι στην εκκλησία. Επιγραμματικά, μπορούμε να καθόμαστε:
1) Στα "Ειρηνικά". Όταν ο Ιερέας ή ο Διάκονος εκφωνεί το "Εν ειρήνη του
Κυρίου δεηθώμεν..." μέχρι και τη μικρή είσοδο, δηλαδή την έξοδο του Ιερού
Ευαγγελίου από την πλαϊνή θύρα του αγίου Βήματος.
2) Στο "Δύναμις", στον Απόστολο και αμέσως μετά το Ευαγγέλιο.
Δύναμις είναι η ώρα κατά την οποία ο ψάλτης ψάλλει αργά το "Άγιος ο Θεός
…" και λίγο μετά κατά την ώρα που αναγιγνώσκεται το αποστολικό
ανάγνωσμα. Μετά το ευαγγέλιο εκφωνούνται τα "Ελέησον ημάς ο Θεός…",
όπου και πάλι επιτρέπεται να καθόμαστε.
3) Στο χερουβικό ύμνο. "Χερουβικό" είναι ο αργός εκείνος ύμνος, που
λέγεται λίγο πριν γίνει η μεγάλη είσοδος, πριν "βγουν τα Άγια". Είμαστε όμως
όρθιοι τη στιγμή που ο Ιερέας βγαίνει στην Ωραία Πύλη για να θυμιάσει τις
εικόνες και τον λαό.
4) Στα "Πληρωτικά". Είναι οι εκφωνήσεις εκείνες που λέγονται αμέσως
μετά τη μεγάλη Είσοδο. "Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω…." και
μέχρι το σύμβολο της πίστεως, που καλό είναι να το απαγγέλλουμε όλοι μαζί
οι χριστιανοί.
5) Στα δεύτερα "Πληρωτικά". Είναι οι εκφωνήσεις εκείνες που λέγονται
μετά από την ευλογία του λαού από τον Ιερέα "Και έσται τα ελέη του μεγάλου
Θεού …" μέχρι και την απαγγελία του "Πάτερ ημών", που και πάλι καλό είναι
να το απαγγέλλουμε όλοι μαζί οι χριστιανοί.
6) Μετά το "Πρόσχωμεν..." και μέχρι τη φράση "Μετά φόβου Θεού...”

Σε όλη την υπόλοιπη ώρα της Θείας Λειτουργίας στεκόμαστε
όρθιοι, με ευλάβεια μεγάλη!

Εκεί οι Προφήτες μας μιλούν!
Εκεί οι Απόστολοι, μας κηρύττουν!
Εκεί ο Χριστός στέκεται στη μέση!
Εκεί ο Πατέρας δέχεται αυτά που
γίνονται!
Εκεί το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη
δική του αγαλλίαση!
Εκεί αφιέρωσαν την Υπεραγία
Θεοτόκο οι γονείς Της.
Πού αλλού;

Στο Ναό!
Πηγή: http://paravouniotissa.gr

