
         
        11. Πριν κοινωνήσω αφού ακούσω 

τι� ευχέ� που λέει ο Ιερέα� µε τι� 
οποίε� παρακαλεί τον Θεό να τον 

αξιώσει τη� Θ. Μεταλήψεω� προσκυνώ 
τον Εσταυρωµένο  και την Εικόνα τη� 

Παναγία� τη� «Γερόντισσα�» και 

πηγαίνω µπροστά στην Ωραία Πύλη. 

Αφού κοινωνήσω τρώω ένα αντίδωρο 
και περιµένω την απόλυση τη� Θ. 
Λειτουργία�. 

            
        12. Προτού φύγω για το σπίτι µου παίρνω την ευχή του Ιερέα φιλώντα� 

το χέρι του και αναχωρώ χαρούµενο�  που διακόνησα το Μυστήριο τη� Θ. 
Ευχαριστία�,  που µετέλαβα των Αχράντων  Μυστηρίων, και που συνέβαλα 
στην διεξαγωγή τη� Θ. Λατρεία� βοηθώντα� του� πιστού� µε την σωστή και 

ευλαβική παρουσία µου να δεχθούν τι� Ουράνιε� ευλογίε� τη� Θ. 
Λειτουργία�. 

            
           Με την ευχή ότι αυτέ� οι λίγε� συµβουλέ� θα σε βοηθήσουν στη 
διακονία σου, θα αυξήσουν τον ζήλο σου και την επιθυµία σου να έρχεσαι στο 

Ιερό Βήµα και να µεταλαµβάνει�, και  τέλο�  να γίνει� ένα εκλεκτό και 
συνειδητό µέλο� τη� Εκκλησία�, ένα� άνθρωπο� προορισµένο� να γίνει�  

Άγιο� και κληρονόµο� των  αιωνίων αγαθών 
 

                       Σε ευλογώ   µε  όλη µου την αγάπη   

 
π. Ευάγγελο� 
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           Ένα γράµµα για σένα  

που έρχεσαι στο Ιερό Βήµα. 
 

                                        Αγαπητό µου παιδί 
 

 Λατρεία του Θεού κατέχει 
κεντρική θέση στην πνευ-

µατική ζωή κάθε χριστιανού 
και δεν αποτελεί  ένα καθήκον αλλά είναι 
κυρίω� έκφραση αγάπη�. Είναι η ανταπόκριση 

του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι 
Πατέρε�  όπω� ο Άγιο� Ιωάννη� ο Χρυσόστοµο� και ο Άγιο�  Βασίλειο� ο 

Μέγα� που έγραψαν τι� οµώνυµε� Θείε� Λειτουργίε�, έζησαν έντονα το 
µυστήριο τη� αγάπη� του Θεού και προσκαλούν  και εµά� να το ζήσουµε µε 

πόθο και επιµέλεια. 
Ο Θεό�, παιδί µου, σε προσκάλεσε να 

εισέρχεσαι στο Ιερό Βήµα να ντύνεσαι τα Ιερά 

άµφια και να βοηθά� τον Ιερέα στην Θεία 
Λειτουργία. Κυρίω� όµω� σου δίνει την ειδική 

ευλογία την οποία πρέπει να εκτιµήσει�, το να 
παρευρίσκεσαι κοντά, πολύ κοντά στην Αγία 
Τράπεζα και να βλέπει� την τέλεση του 

Μυστηρίου ανάµεσα στου� Αγίου� Αγγέλου� 
που αόρατα παρακολουθούν και  υµνούν τον 

Ιησού Χριστό µα�. 
Η θέση σου λοιπόν είναι προνοµιούχο�. 

∆εν είσαι απλά ένα� βοηθό� που θα 

εξυπηρετήσει τον Ιερέα κρατώντα� την 
λαµπάδα, το θυµιατήριο ή το αντίδωρο. Είσαι ο 

παραστάτη� του Ιερέα, ένα� παράγοντα� 
απαραίτητο� τη� Λατρεία�. Γίνεσαι και συ ένα 

από τα σκαλοπάτια που σκοπό έχουν την µεταρσίωση  των πιστών  και την 

επίτευξη των σκοπών τη�  Λατρεία�. 
          

Η 



 
          Θέλω λοιπόν να σε παρακαλέσω να συναισθανθεί� την αποστολή και 

την διακονία σου µέσα στο Ιερό Βήµα, το οποίο είναι ο ιερότερο� χώρο� του 
Ναού, και να τη θεωρήσει� ω� µια µοναδική ευκαιρία να γνωρίσει�  από κοντά 

ότι σχετίζεται µε τον Θεό και την σωτηρία του ανθρώπου.  
         Βλέπει� λοιπόν, παιδί µου, ότι και εσύ 
συµβάλλει� µε την παρουσία σου στι� Ι. Ακολουθίε� 

στη µεγάλη επιθυµία όλων των πιστών  να σωθούν 
δηλαδή, και να γίνουν πολίτε� και κληρονόµοι τη� 

Βασιλεία� των Ουρανών. 
Να τονίσω θα ήθελα µερικά σηµεία που 

αφορούν τον τρόπο που εισερχόµαστε στο Ι. Βήµα 

και που παραµένουµε σε αυτό, σηµεία που αφορούν 
όλου� µα� και κληρικού� και λαϊκού�, και µικρού� 

και µεγάλου�. 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΩ  ΠΟΛΥ 

 
1.Πρίν µπω στο ιερό προετοιµάζοµαι 

πνευµατικά και ψυχολογικά συναισθανόµενο� ότι 

µπαίνω σε «Τόπο Φοβερό», στον Οίκο του Θεού και 

ότι στην Αγία Τράπεζα βρίσκεται ο Χριστό� µέσα στο  Άγιο Αρτοφόριο. 

 
2.Αφού προσκυνήσω τον Εσταυρωµένο που βρίσκεται πίσω από την 

Αγία Τράπεζα  και την Εικόνα τη� Παναγία� τη� «Γερόντισσα�», παίρνω 

την ευλογία του ιερέα φιλώντα� το χέρι του. 

 
3.Οταν πάρω στα χέρια µου τα 

άµφια που θα φορέσω (το στιχάριο και το 
οράριο) πηγαίνω µπροστά στον Ιερέα και 

λέω «Ευλόγησον ∆έσποτα το στιχάριον συν 

τω οραρίω».Αφού ο Ιερέα� ευλογήσει τα 

άµφια µου, φιλώ το χέρι του και  αποσύροµαι 
σε κάποια άκρη του Ιερού για να τα φορέσω, 

ενώ  ασπάζοµαι Τον Σταυρό που βρίσκεται 

στην «πλάτη του στιχαρίου». Όταν  

τελειώσει η Θ. Λειτουργία δεν πετώ τα 
άµφια µου εδώ και κει, αλλά  τα διπλώνω µε επιµέλεια και σεβασµό και τα 
τοποθετώ στο Ι. Βήµα στη γνωστή θέση . 

 
4.∆ιακονώ αθόρυβα, ή κάθοµαι στη θέση µου χωρί� να ενοχλώ, χωρί� 

να θορυβώ, χωρί� να οµιλώ, να γελώ. Εάν χρειασθεί οµιλώ ψιθυριστά για να 
µην ακούγοµαι. 

 

            
          5.Οταν ξεκινήσει η Θ. Λειτουργία κάθοµαι όρθιο� χωρί� να τεντώνοµαι 

η να χασµουριέµαι , δεν µιλάω µε τα αλλά παπαδάκια, ούτε κοιτάω έξω του� 
εκκλησιαζοµένου�. Παρακολουθώ τι� ευχέ� και τι� 

κινήσει�, του Ιερέα. Πολλοί Ιερεί� έµαθαν να 
λειτουργούν από όταν µικρά παιδιά διακονούσαν τον 
Ιερέα τη� ενορία� του� και πολλοί πιστοί (λαϊκοί) 

γνωρίζουν τη Θ. Λειτουργία επειδή µε ευλάβεια 
παρακολουθούσαν όλε� τι� κινήσει�, όλε� τι� ευχέ� 

του Λειτουργού. 
 
6.Οταν ο Ιερέα� κάνει τον Σταυρό του το ίδιο 

κάνω και εγώ. Μόνο που προσέχω να µην τον κάνω 
βιαστικά και χωρί� να το θέλω ασεβώ. 

 
7.Οταν βγαίνω στην Είσοδο του Ευαγγελίου, ή στη Μεγάλη 

Είσοδο(Άγια)δεν κοιτάω δεξιά ή αριστερά ή πίσω µου. Με την πίστη ότι 
συνοδεύω  τον ίδιο τον Χριστό κρατώ όρθια την λαµπάδα µου και όταν φθάσω 
στην Ωραία Πύλη περιµένω να εισέλθει πρώτο� ο Ιερέα�  στο Ιερό και έπειτα 

εγώ. 
 

            8.Οι Ιερότερε� στιγµέ� τη� Θ. Λειτουργία� είναι η ώρα που 

διαβάζεται το Ευαγγέλιο το οποίο ακούω όρθιο�, όταν λέγεται το «Πιστεύω», 

όταν  λέγονται τα λόγια που ο Χριστό� µα� πρωτοείπε 

στον Μυστικό ∆είπνο«Λάβετε Φάγετε... Πίετε εξG αυτου 

πάντε�..», οταν ο Ιερέα� ευλογεί τα Τίµια ∆ώρα που 

βρίσκονται στα Ιερά σκεύη και το Άγιο Πνεύµα τα 

µεταβάλλει σε Σώµα και Αίµα Χριστού µε την σχετική ευχή 
που παρακολουθώ συµπροσευχόµενο�, όταν λέγεται το 

«Πάτερ ηµών» το οποίο λέω και εγώ, όταν γίνεται η Θ. 

Κοινωνία και  µεταλαµβάνουν οι πιστοί, οταν ο Ιερέα� 

κάνει την απόλυση και τελειώνει η Θ. Λειτουργία. 
 

9.Προσέχω όταν περνάω πίσω από την Αγία Τράπεζα. 
Κινούµαι µε ευλάβεια και σεβασµό µε αργό βήµα και κάνοντα� 
τον Σταυρό µου σωστά. 

 
10. Όταν πηγαίνω  το Ζέον στον Ιερέα (ζεστό νερό 

µέσα στο ασηµένιο κανατάκι) λέω « Ευλόγησον ∆έσποτα το 

Ζέον » φιλώ το χέρι του, που πριν από λίγο άγγιξε το Σώµα 

του Κυρίου και επιστρέφω το Ιερό σκεύο� στην θέση του. 
 

      


