
«Ταύτα σοι γράφω… ίνα ειδής πως δει εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού 
ζώντος» (Α΄ Τιμοθ. Γ΄.14-15)

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΟΣ ΝΑΟΥ
(Γ΄ Βασιλ. Ε΄. Β΄. Παραλειπ. Γ΄. Στ΄.)

Ένας από τους ενδοξοτέρους και πλέον φημισμένους βασιλείς των Ισραηλιτών υπήρξε ο Σολομών. 
Ένα δε από τα έργα του, που τον έκαμαν ξακουστόν, ήτο ότι έκτισε ένα πολύ μεγάλον και πολύ ωραίον ναόν. 
Ήτο ο θαυμαστώτερος ναός από όσους ποτέ εκτίσθησαν, ο περίφημος «ναός του Σολομώντος». Ο πατέρας 
του Σολομώντος, ο ένδοξος Βασιλεύς Δαυίδ επιθυμούσε πολύ να κτίση αυτός τον ναόν. Ο Άγιος Θεός όμως 
του είπε ότι δεν ήθελε να τον κτίση αυτός αλλά ο Υιός του Σολομών. Δι’ αυτό ο Δαυίδ έκαμε ό,τι ημπορούσε 
δια να προετοιμάση τα πράγματα και ευκολύνη τον Σολομώντα εις το έργον αυτό. Επειδή ο Άγιος Θεός το 
εβοήθησε και ενίκησε τους διαφόρους εχθρούς του λαού, ευλόγησε δε γενικώς την βασιλείαν του Δαυίδ. Ο 
Δαυίδ υπήρξε πλουσιότατος. Πολλούς λοιπόν από τους θησαυρούς του τους έβαλε κατά μέρος, χρυσάφι, 
ασήμι, πολύ τίμιους λίθους, δια να χρησιμοποιήση ο Σολομών δια τον ναόν.

Ύστερα από μερικά χρόνια ο Δαυίδ απέθανε και ανέβη εις τον θρόνον ο υιός του Σολομών. Μόλις έγινε 
βασιλεύς ο Σολομών, πρώτη του σκέψις ήτο να αρχίση την οικοδομήν του ναού. Εις τους θησαυρούς που είχε 
φυλάξει ο πατέρας του επρόσθεσε και αυτός νέους. Εκάλεσε και τον λαόν να προσφέρη ό,τι ημπορούσε. Οι 
πλούσιοι έδιδαν χρήματα, οι πτωχοί υπεσχέθησαν να εργασθούν οι ίδιοι δια την ανοικοδόμησιν του ναού και 
προσφέρουν ό,τι ημπορούσαν από το υστέρημά των. Όλοι είχαν το πόθον να βοηθήσουν εις την οικοδομήν 
του μεγαλοπρεπούς Ναού, εις τον οποίον θα ελάτρευαν τον αληθινόν Θεόν.

Δια να κτισθή όμως ο ναός, έπρεπε να ευρεθή και η κατάλληλος θέσις. Η Ιερουσαλήμ ήτο κτισμένη 
επάνω εις επτά λόφους. Ως καλυτέραν λοιπόν θέαν επροτίμησεν ο Σολομών τον υψηλότερον λόφο της 
Ιερουσαλήμ. Ήθελε να είναι εις τον υψηλόν αυτόν λόφον ο ναός, δια να μπορή ο λαός να τον βλέπη και από 
μακρυά. Δια την κατασκευήν του ναού ο Σολομών εχρησιμοποίησε χιλιάδες εργάτες. Άλλοι ήσαν εις τα δάση 
και έκοβαν τα μεγάλα δένδρα, που εχρειάζοντο δια την ξυλείαν. Άλλοι επηγαινοήρχοντο και τα μετάφεραν. 
Άλλοι έβγαζαν πέτρες εις τα λατομεία και άλλοι εκουβαλούσαν. Άλλοι πάλιν έκοβαν καταλλήλως τα ξύλα και 
άλλοι επελεκούσαν πέτρες και έφτιαναν εγκωνάρια. Ογδόντα χιλιάδες ήσαν οι εργάτες που έβγαζαν πέτρες 
εις το βουνό, και άλλες εβδομήκοντα χιλιάδες εκείνοι που εκουβαλούσαν τα υλικά. Επί τέλους, ύστερα από 
εργασίαν 7 ετών, ετελείωσεν η οικοδομή του ναού.

Και ήτο πράγματι ναός εξαιρετικός, μέγας εις το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Κάθε τι από έξω και 
από μέσα ήτο ωραίον. Όλοι οι τοίχοι μέσα εις τον ναόν είχαν σκεπασθή με πολύτιμον ξύλον, με χρυσάφι και 
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ασήμι, και εστολίσθησαν με χρυσούς φοίνικας και διάφορα άνθη. Όλα τα σκεύη του ναού, τα θυμιαστήρια, αι 
λυχνίαι, τα πόμολα ακόμη και αυτά τα καρφιά ήσαν από καθαρό χρυσάφι. Το έδαφος του ναού είχε στρωθή με 
πλάκες χρυσές και αι θύραι είχαν και αυτές περιχρυσωθή. Αλλ’ εκεί όπου η λαμπρότης και η μεγαλοπρέπεια 
έφθασαν εις το κατακόρυφον, ήτο το ιλαστήριον. Μέσα δηλαδή εις το βάθος του ναού ένα μέρος είχε χωρισθή 
με παραπετάσματα από άλλον ναόν. Αυτό ήτο το αγιώτερον μέρος από όλον το ναόν και ελέγετο «άγια των 
αγίων». Και ήτο το αγιώτερον μέρος του ναού, διότι εκεί μέσα υπήρχε η κιβωτός της διαθήκης. Ένα δηλαδή 
κιβώτιον στολισμένον ολόγυρα με χρυσάφι, μέσα εις το οποίον εφυλάσσοντο αι δύο πλάκες με τας 10 εντολάς, 
που έδωσεν ο Άγιος Θεός εις τον Μωυσήν. Εις τα δύο άκρα της κιβωτού της διαθήκης υπήρχον δύο χερουβίμ, 
άγγελοι δηλαδή, με μεγάλες φτερούγες ανοικτές, που εσκέπαζαν την κιβωτόν, χρυσωμένοι και αυτοί.

Αφού ετελείωσαν πλεόν όλα, ο Σολομών έστειλε απεσταλμένους εις όλον το Βασίλειον του και 
εκάλεσε τον λαόν να έλθη δια να γίνουν τα εγκαινια του ναού. Άλλως τε, από τώρα και εις το εξής, εκεί έπρεπε 
να μαζεύωνται οι Ισραηλίται πάντοτε, δια να προσεύχωνται εις τον Άγιον Θεόν, να του προσφέρουν θυσίας, 
να ζητούν τας ευλογίας του, να τον ευχαριστούν δι’ όλα τα αγαθά του και όλοι μαζή να ψάλλουν δοξολογίας 
προς αυτόν.

Όταν ήλθε η ωρισμένη ημέρα, πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθή εις την Ιερουσαλήμ. Έως τώρα η 
κιβωτός της Διαθήκης εφυλάσσετο εις άλλο μέρος. Αλλά την ημέραν των εγκαινίων έγινε μεγάλη λιτανεία. 
Όλος ο λαός συγκεντρώθη εις το μέρος, όπου εφυλάσσετο η κιβωτός της Διαθήκης. Ο αρχιερεύς, οι ιερείς 
και οι λευΐται εφορούσαν τας πλέον πολυτίμους στολάς των. Εις το μέσον επήγαινε ο Βασιλεύς Σολομών. Οι 
ιερείς και οι λευΐται εκρατούσαν την κιβωτόν της Διαθήκης. Όλοι δε μαζή, ο βασιλεύς, ο αρχιερεύς, οι ιερείς, 
οι Λευΐται, ο λαός, τα παιδιά έψαλαν, ενώ την ψαλμωδίαν την συνώδευε και η ωραία μουσική από πολλά και 
διάφορα όργανα. «Ας δοξολογήσωμεν – έλεγαν – τον Θεόν, που είναι τόσον καλός. Τι μεγαλοπρεπές θέαμα 
και άκουσμα ήτο εκείνο! Το είπαν, το ξαναείπαν και δεν εχόρταιναν να το επαναλαμβάνουν. «Εξομολογείσθε 
τω Κυρίω, ότι αγαθός». Όταν εμβήκαν πλέον εις τον ναόν, οι λευΐται ετοποθέτησαν την κιβωτόν της Διαθήκης 
εις τα άγια των αγίων». Τότε ο Σολομών, ευχαριστημένος που τον αξίωσεν ο Άγιος Θεός να τελειώση, τον 
ωραίον ναόν, γεμάτος από χαράν και ευγνωμοσύνην, ανέβη εις μίαν εξέδραν που είχε στηθή επίτηδες και 
αφού εγονάτισε, εσήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανόν και έκαμε θερμήν προσευχήν προς τον Θεόν.

- Θεέ μου, είπε, ειξεύρω ότι είσαι τόσον μεγάλος, που ο κόσμος όλος δεν σε χωρεί. Και πως είναι 
δυνατόν να σε χωρέση ο ναός αυτός; Αλλά, Κύριε, συ ηθέλησας να κτίσω τον ναόν αυτόν, δια να έρχεται ο 
λαός εδώ να σου προσφέρη θυσίας, να προσεύχεται, να σε ευχαριστή. Σε παρακαλώ, έλα να κατοικήσης εις 
τον ναόν αυτόν. Ευδόκησε να εισακούσης κάθε προσευχή που θα σου απευθύνωμεν εις τον Άγιον αυτόν τόπον 
και προστάτευε τον λαόν σου πάντοτε.

Οι άνθρωποι με άκραν σιωπήν παρακολουθούσαν την προσευχήν του Σολομώντος. Δεν εκινείτο 
κανείς. Όλοι είχαν στρέψει τα μάτια των προς τον ουρανόν. Έξαφνα βλέπουν να κατεβαίνη από τον ουρανόν 
ένα σύννεφο, τόσον φωτεινόν, τόσον λαμπερόν, ώστε όλοι εσκέπασαν το πρόσωπόν των. Διότι από την 
μεγάλην λάμψιν δεν ημπορούσαν να το κυττάξουν. Όλοι τότε εκατάλαβαν ότι ο Άγιος Θεός είχε ακούσει 
την προσευχήν του Σολομώντος και δι’ αυτό κατέβη η δόξα του Θεού και εγέμισε τον ναόν. Έπεσαν λοιπόν 
κάτω και επροσκύνησαν τον Θεόν. Ο δε Σολομών εκείνην την ημέραν προσέφερε θυσίαν εις τον Θεόν 22.000 
μοσχάρια και 12.000 πρόβατα. Αι εορταί των εγκαινίων διήρκεσαν επτά ημέρας, ύστερα από τας οποίας οι 
άνθρωποι έφυγαν και επήγαν εις τας πόλεις των χαρούμενοι και δοξάζοντες τον Θεόν.
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Β ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πόσα πρόσωπα βλέπετε εις την διήγησίν μας αυτήν; - (Δαυίδ, Σολομών, Ισραηλιτικός λαός). – Τι 

έκαμε ο Δαυίδ δια τον ναόν του Θεού; - (…) – Τι έκαμε ο Βασιλεύς Σολομών; - (…) – Και ποίον μέρος 
έλαβεν ο λαός; - (…) – Και έτσι με την συνεργασίαν όλων έγινε ο μεγαλοπρεπής εκείνος ναός. Όλοι δε 
αυτοί τι έδειξαν με τον τρόπον αυτόν; - (Σεβασμόν και αγάπη προς τον ναόν του Θεού). – Έκαμαν καλά που 
εξόδευσαν ανυπολόγιστα ποσά δια να κτίσουν με τόσην μεγαλοπρέπειαν τον ναόν; - (…) – Βεβαίως, πολύ 
καλά έκαμαν. Εάν τα ανάκτορα του επιγείου βασιλέως πρέπη να είναι λαμπρόν και πολυτελές οικοδόμημα, 
πολύ περισσότερον ο ναός, που είναι σαν κατοικία του ουρανίου Βασιλέως… Έχομεν καμμίαν απόδειξιν, ότι 
ο Άγιος Θεός ευχαριστήθη δια την οικοδόμησιν του ναού; - (το ότι κατέβη η δόξα του Θεού σαν νεφέλη επάνω 
εις τον ναόν). – Μάλιστα. Με τον τρόπον αυτόν έδειξεν ο Θεός ότι ο τόπος αυτός, όπου πηγαίνουμε να τον 
λατρεύουμε όλοι μαζή, είναι τόπος ιερός, οίκος ιδικός του. Και αφού ο ναός είναι οίκος του Θεού, τι πρέπει να 
αισθανώμεθα προς αυτόν; - (Σεβασμόν, ευλάβειαν). – Ποίον λοιπόν είναι σήμερον το δίδαγμά μας;

ΔΙΔΑΓΜΑ
Πρέπει να σεβώμεθα τον ναόν του Θεού.

ΡΗΤΟΝ
«Ως φοβερός ο τόπος ούτος. Ουκ έστι τούτο, αλλ’ ή οίκος Θεού» (Γένεσις ΚΗ΄.17) (Φοβερός = 

αξιοσέβαστος)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δια να αυξάνη ο σεβασμός μας προς τον ναόν, ας σκεπτώμεθα ότι εις τον ναόν τελούνται όλα τα 

μυστήρια. Εις τον ναόν γίνεται το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας. Εάν τότε εις τον ναόν του Σολομώντος 
κατέβη η δόξα του Θεού, εις τους ιδικούς μας χριστιανικούς ναούς κατεβαίνει κατά την θείαν λειτουργίαν το 
Άγιον Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτον και τον οίνον εις το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Την ώραν αυτήν 
χιλιάδες αγγέλων περικυκλώνουν την αγίαν Τράπεζαν. Σκεφθήτε, λοιπόν, με πόσην προθυμίαν πρέπει όλοι οι 
χριστιανοί να προσφέρουν δια την οικοδομήν των Ναών. Σήμερον όλοι οι ναοί εις την χώραν μας κτίζονται 
με εισφοράς, που δείχνουν την αγάπην και τον σεβασμόν των χριστιανών προς τον οίκον. Πρέπει ακόμη να  
προσπαθούμε πάντοτε να είναι ο ναός καθαρός και να προσφέρωμεν δια τας ανάγκας του ναού, μάλιστα 
δε όσα χρειάζονται δια την τέλεσιν του μυστηρίου της θ. Ευχαριστίας… Τοιουτοτρόπως θα δείχνουμε τον 
σεβασμόν μας προς τον ναόν και όταν σεβώμεθα τον ναόν, ποίον πράγματι σεβόμεθα; - (Τον Θεόν).
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