
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ
Εκ της Καινής Διαθήκης

Κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του  θυμιάσαι εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου.
(Λαυκ.Α΄.9)

… Και εθαύμαζον εν τω χρονίζειν αυτόν εν τω ναώ.
(Λουκ. Α΄.21)

… Και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τω ναώ…
(Λουκ. Α΄.22)

… Εύρον αυτού εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων.
(Λουκ. Β΄.46)

Και ήν διδάσκων καθ’ ημέραν εν τω ιερώ.
(Λουκ. Ιθ΄.47)

Ήν τας ημέρας εν τω ιερώ διδάσκων.
(Λουκ. ΚΑ΄.37)

Και ήσαν διά παντός εν τω αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν.
(Λουκ. ΚΔ΄.53)

… Μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου.
(Ιωάν. Β΄.16)

Εκέκραξαν ούν εν τω ιερώ διδάσκων.
(Ιωάννης Ζ΄.28)

Καθ’ ημέραν τε προκατερούντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ.
(Πράξ. Β΄.46-47)

Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν.
(Πράξ. Γ΄.1)

Και ήσαν δια παντός εν τω ιερώ αινούντες και ευλογούντες 
τον Θεόν.

(Λουκάς ΚΔ΄.53)
… Μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου.

(Ιωάν. Β΄.16, Ζ΄.28)
Πάσαν τε ημέραν εν τω ιερώ και κατ’ οίκον ουκ επαύοντο 

διδάσκοντες.
(Πράξ. Ε΄.42)

Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρει πώς ο όχλος βάλλει χαλκόν εις το 
γαζοφυλάκιον.

(Μάρκος ΙΒ΄.41)

Ουκ ήδηται ότι εν τοις του Πατρός μου δει είναι με;
(Λουκ. Β΄.4)

Ως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού…
(Λουκ. στ΄.4)

Ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεταί με.
(Ιωάν. Β΄.17)

Ίνα ειδής πώς δει εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και 
εδραίωμα της αληθείας.

(Α΄. Τιμοθ. Γ΄.15)



Εκ της Π. Διαθήκης
… Ως συνετέλεσε Σολομών του οικοδομήσαι τον οίκον Κυρίου.

(Γ΄ Βασιλειών Η΄.1)
… Ο γάρ οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται τοις έθνεσιν.

(Ησαΐας ΝΣΤ΄.7)
Και ο οίκος της προσευχής δοξασθήσεται.

(Ησαΐας Ξ΄.7)
Εγώ δε εν τω πλήθει του ελέους σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, 

προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου εν φόβω σου.
(Ψαλμ.Ε΄.8)

Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν.
(Ψαλμ. ΞΖ΄.27)

Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου εις τους αιώνας των αιώνων αινέσουσί σε.
(Ψαλμ. Πγ΄.5)

Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου μάλλον ή εν σκηνώμασι αμαρτωλών.
 (Ψαλμ. ΠΓ΄.11)

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΨΑΛΤΑΔΩΝ:
Και έστησαν οι δύο της αινέσεως εν οίκω Θεού.

(Νεεμίας ΙΒ΄.40)
ΚΙΒΩΤΙΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΟΥ:
Και είπεν ο Βασιλεύς γεννηθήτω γλωσσόκομος και τεθήτω εν πύλη οίκου Κυρίου έξω.

(Β΄ Παραλειπ. ΚΔ΄.8)

 Ναός, εκ του ρήματος ναίω = κατοικώ

ΟΤΙ Ο ΝΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

1.  Ο ζήλος του οίκου σου καταφάγετέ με.
(Ψαλμ. 68,10)  (Ιωάν. Β΄.17)

2. Άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου.
(Ιωάν. Β΄.17-18

3. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και 
αγοράζοντας…και λέγει αυτοίς. γέγραπται γάρ, ο οίκος μου οίκος  προσευχής κληθήσεται. υμείς δε 
αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών.

(Λουκάς ΙΘ΄.45-46) (Μάρκος ΙΑ΄. 17) (Ματθ. ΚΑ΄. 12-13)
4. … Ως συνετέλεσε Σολομών οικοδομήσαι τον οίκον Κυρίου.

(Γ΄ Βασιλ. Η΄.1)
5. Ο γάρ οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται τοις έθνεσι.

(Ησαϊας 60.7)
6. … Και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν τω ναώ.

(Λουκάς Α΄.22)
7. … Εύρον αυτόν εν τω ιερώ καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων.

(Λουκάς Β΄.46)
8. … Και ήν διδάσκων το καθ’ ημέραν εν τω Ιερώ.

(Λουκ. ΙΘ΄.47,  ΚΑ΄.37)
9. … Καθ’ ημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ.

(Πράξ. Β΄. 46-47)
10. … Πάσαν τε ημέραν εν τω ιερώ και κατ’ οίκον ουκ έπαυον διδάσκοντες.

(Πράξεις Ε΄.42)
11. … Κύριος εν ναώ αγίω αυτού.

(Ψαλμ. 10,4)
12. Ήκουσεν εκ ναού αγίου αυτού φωνής μου, και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις 

τα ώτα αυτού.

Εκ της Π. Διαθήκης
… Ως συνετέλεσε Σολομών του οικοδομήσαι τον οίκον Κυρίου.

… Ο γάρ οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται τοις έθνεσιν.

Και ο οίκος της προσευχής δοξασθήσεται.

Εγώ δε εν τω πλήθει του ελέους σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, 
προσκυνήσω προς ναόν άγιόν σου εν φόβω σου.



(Ψαλμ. ΙΖ΄.7)
13. Πλησθησόμεθα εν τοις αγαθοίς του οίκου σου.

(Ψαλμ. 64,5)
14. Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου 

μάλλον, ή οικείν με εν σκηνώμασι αμαρτωλών.
(Ψαλμ. Πγ΄.11)

15. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων.
(Ψαλμ. Πγ΄.2)

ΠΕΡΙ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου, και σκηνώματος δόξης σου.

(Ψαλμ. 25,7)

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΩΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΩΜΕΘΑ

16. Εγώ δε εν τω πλήθει του ελέου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν 
άγιόν σου εν φόβω σου.

(Ψαλμ. Ε΄.7)
17. Ίνα ιδής πώς δει εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στύλος και 

εδραίωμα της αληθείας.
(Α΄. Τιμοθ. Γ΄.15)

18. Ως φοβερός ο τόπος ούτος. Ουκ έστι τούτο αλλ’ οίκος Θεού, και η πύλη του ουρανού.
(Γένεσις Κη΄.17)

19. Λέγων έγειρε και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας 
εν αυτώ και την αυλήν έξωθεν του ναού.

(Αποκάλυψις Ιωάννου Ια΄. 1-2)

ΠΩΣ ΔΕΙ ΕΝ ΟΙΚΩ ΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ
Εφ’ όσον παρά των θεοφόρων Αγίων Αποστόλων και της Εκκλησίας Διδασκάλων, ως το ταμείον 

της θείας Χάριτος και Αγίας Δωρεάς προωρίσθη και καθιερώθη – αναγκαίως έπεται, ότι εις τον άγιον 
τούτον οίκον οφείλεται και ανήκει, ουχί απλώς τιμή και σέβας, φόβος και ευλάβεια, αλλά και τι πλέον: 
ΠΙΣΤΙΣ. Οι εισερχόμενοι δηλαδή εν αυτώ δέον πιστεύουσιν αδιστάκτως ότι εμφανίζονται ενώπιον 
του Κυρίου, και ότι, ως εισερχόμενοι δια της εισόδου των εν τω Ναώ εις επαφήν μετά του Κυρίου ή 
των εν τω ναώ ιερών σκευών αγιάζονται (προς τρανωτέραν απόδειξιν της διαρκούς εν τω ναώ θείας 
παρουσίας ώρισται το μέν «να καίηται λύχνος δια παντός εν τη σκηνή του Μαρτυρίου, αφ’ εσπέρας 
έως πρωί εναντίον Κυρίου» (Έξοδ. ΚΖ΄.21) «Θυμία δε ενδολεχισμού διά παντός εναντίον Κυρίου. 
(Έξοδ. Λ΄.8). Επομένως οι εις τον ναόν του Κυρίου εισερχόμενοι οφείλουσι να εισέρχονται μετά 
πίστεως, πιστεύοντες, ου μόνον ότι πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτώνται λαμβάνουσιν. (Μάρκος 
ΙΑ΄.24), αλλά και ότι ο τόπος εν ώ ίστανται άγιος εστίν. (Έξοδος γ΄.5) «Και ποιήσεις μοι αγίασμα 
και οφθήσομαι υμίν» (Έξοδ. ΚΕ΄.7) «Ίνα είδης πως δει εν οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν 
Εκκλησία Θεού ζώντος στύλος και εδραίωμα της αληθείας». (Α΄ Τιμοθ. Γ΄.15)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, και ο 

προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφομένου την 
υπόστασιν.

(Μέγας Βασίλειος)
Ουκ οίδας εάν εικόνα βασιλέως υβρίνης εις το πρωτότυπον της 

αξίας φέρεις την ύβριν;
(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)



ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Προσκυνούμεν τον Άγιον Ευαγγέλιον 2) Τον Τίμιον Σταυρόν 3) το 

Τρίμορφον τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον, 
και μετά τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδφρομον, αυτό λέγεται τρίμορφον 
επειδή τρείς μορφάς, και τον Άγιον που τιμά ο ιερός Ναός.

Η μέν γάρ λατρευτική προσκύνησις μόνω τω Θεώ και αυτώ Χριστώ 
αποδίδεται. (Ιωάννης ο Δαμασκηνός)

(εκ του ιερού Πηδαλίου)
Η εβδόμη οικουμενική Σύνοδος συνήλθε το έτος 783 μ.Χ. Πατέρες 

ήσαν 367.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Μη οφθής εν προσώπω Κυρίου κενός. πάντα γάρ ταύτα χάριν εντολής.

(Σειράχ ΛΕ΄.4)
Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρει πως ο όχλος βάλλει χαλκόν εις 

γαζοφυλάκιον.
(Μάρκος ΙΒ΄.41-44)

ΠΕΡΙ ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γενέσθω.

(Α΄Κορινθ. ΙΕ΄.10)

ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Ίνα ειδής πως δει εν οίκω αναστρέφεσθαι, ήτις εστί εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα 

της αληθείας.
(Α΄ Τιμοθ.Δ΄.11)

Ο νικών, ποιήσω αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού 
μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το 
καινόν.

(Αποκάλ. Γ΄.12)
Εν ώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξει εις ναόν άγιον εν Κυρίω. Εν ώ και υμείς 

συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι.
(Εφεσίους Β΄.21-22)

Εγώ δε εν τω πλήθει του ελέους σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου προσκυνήσω προς ναόν 
άγιόν σου εν φόβω σου.

(Ψαλμ. Ε΄.8)
Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου μάλλον ή οικείν με εν σκηνώμασιν 

αμαρτωλών.
(Ψαλμ. 83,11)

Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου εις τους αιώνας των αιώνων αινέσουσί σε.
(Ψαλμ. 83,5)

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγων. έντειλαι τοις υιοίς Ισραήλ, και λαβέτωσάν 
σοι έλαιον ελάϊνον καθαρόν κεκομένον εις φώς, καύσαι λύχνον δια παντός. Έξωθεν 
του καταπετάσματος εν τη σκηνή του Ααρών και υιοί αυτού αφ’ εσπέρας έως πρωί 
ενώπιον Κυρίου… Επί της λυχνίας της καθαράς καύσετε τους λύχνους έναντι Κυρίου 
έως πρωί.

(Λευϊτικόν ΚΔ΄.1-4)



Και συ σύνταξον τοις υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσαν σοι έλαιον εξ ελαίων ατρύγητον καθαρόν 
κεκομένον εις φως, ίνα καίη τας λύχνας δια παντός εν τη σκηνή του Μαρτυρίου, έξωθεν του 
καταπετάσματος… εφ’ εσπέρας έως πρωί, έναντι Κυρίου αιώνιον εις τας γενεάς υμών παρά των 
υιών Ισραήλ.

(Έξοδος ΚΖ΄.20-21)


