
Τα άμφια των Ιερέων

Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους «...να πάτε και να κάνετε μαθητές σε όλα τα έθνη ...” 
Ματθαίος 28:19. Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και χειροτόνησαν Επισκόπους, οι οποίοι με τη 
σειρά τους χειροτόνησαν Ιερείς για να διαδώσουν το μήνυμα του Θεού. Οι Ιερείς υπηρετούν την 
Εκκλησία του Θεού στη γη. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού και να συμμετέχουμε 
στα Ιερά Μυστήρια μέσω των Ιερέων μας. Έχουν λάβει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος για να 
κάνουν τις Λειτουργίες. Όταν το κάνουν αυτό, φορούν ιερά ενδύματα που ονομάζονται άμφια.

Επιγονάτιο
Είναι ένα κομμάτι υφάσματος με σχήμα 
διαμαντιού που κρέμεται από τη ζώνη. 
Απονέμεται σε ιερείς που έχουν αποκτήσει 
ειδική θέση στην εκκλησία. Είναι σαν μια 
ασπίδα και υπενθυμίζει στον ιερέα ότι 
είναι ένα είδος πολεμιστή σε μια 
πνευματική μάχη για τη διάδοση 
της Πίστης.

Επιμάνικα
Τα επιμάνικα τοποθετούνται στους 
καρπούς του Ιερέα. Αντιπροσωπεύουν 
τα χέρια του Θεού και βοηθούν τον 
Ιερέα να τιμά την Πίστη με τη Δύναμη 
και τη Χάρη του Θεού. Μας θυμίζουν 
επίσης όταν τα χέρια του Ιησού ήταν 
δεμένα κατά τη διάρκεια των Παθών 
Του.

Ζώνη
Η ζώνη συμβολίζει ότι ο Ιερέας είναι 
έτοιμος και πρόθυμος να υπηρετήσει 
τον Θεό.

Επιτραχήλιον
Το πετραχήλι κρέμεται γύρω 
από το λαιμό του ιερέα και τα 
δύο μπροστινά μέρη του είναι 
ενωμένα μεταξύ τους. Είναι το 
κύριο άμφιο του ιερέα και το 
φοράει κατά τη διάρκεια κάθε 
λειτουργίας. Οι άκρες του είναι 
διακοσμημένες με κεντήματα, 
τα οποία συμβολίζουν τους 
χριστιανούς που εξαρτώνται 
από τη Χάρη του Θεού, την 
οποία λαμβάνουν μέσω των 
μυστηρίων.

Φαιλόνιο
Αυτή η κάπα θυμίζει στον ιερέα 
το μανδύα του Ιησού κατά 
τη διάρκεια των Παθών Του 
και η κορδέλα στο τελείωμα 
συμβολίζει το αίμα. Ο ιερέας 
αισθάνεται τη δόξα του Θεού 
όταν φοράει το τελευταίο ρούχο.

Στοιχάριον
Αυτό το πουκάμισο είναι 
συνήθως ανοιχτόχρωμο 
και συμβολίζει την 
αγνότητα της ψυχής, την 
ευτυχία και τη λύτρωση.

Μαθαίνουμε για τα Άμφια στην Αγία Γραφή
“Και πρέπει να φτιάξεις άγια ενδύματα για τον Ααρών τον αδελφό σου, προς τιμήν και δόξαν του ιερατικού του έργου. 

Και εσύ ο ίδιος θα μιλήσεις σε όλους τους σοφούς των οποίων την καρδιά γέμισα με το πνεύμα της σοφίας, και αυτοί θα 
φτιάξουν τα ενδύματα του Ααρών ώστε να αγιαστεί, για να με υπηρετεί ως ιερέας.  Και αυτά είναι τα ενδύματα που θα 

φτιάξουν: Το περιστήθιον, η επωμίς, ο ποδήρης χιτών, ο κροσσωτός χιτών, η μίτρα και η ζώνη· Και αυτοί θα πάρουν το 
χρυσάφι και την μπλε κλωστή και το μαλλί το βαμμένο πορφυροκόκκινο και κόκκινη κλωστή και εκλεκτό λινάρι.”  

Έξοδος 28:2-5
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Αναγνωρίστε κάθε άμφιο 
και χρωματίστε 

τα σχέδια

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού 

Ελέησόν με τον αμαρτωλό
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Τα άμφια των Ιερέων
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά ποια είναι τα 
διάφορα μέρη των αμφίων του Ιερέα

Ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους «...να πάτε και να κάνετε μαθητές σε 
όλα τα έθνη ...” Ματθαίος 28:19. Ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και χειροτόνησαν 
Επισκόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους χειροτόνησαν Ιερείς για να διαδώσουν το 
μήνυμα του Θεού. Οι Ιερείς υπηρετούν την Εκκλησία του Θεού στη γη. Μπορούμε 
να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού και να συμμετέχουμε στα Ιερά Μυστήρια 
μέσω των Ιερέων μας. Έχουν λάβει τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κάνουν 
τις Λειτουργίες. Όταν το κάνουν αυτό, φορούν ιερά ενδύματα που ονομάζονται 
άμφια. 

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού 
Ελέησόν με, τον αμαρτωλό.

Μαθαίνουμε για τα άμφια στην Αγία Γραφή
“καὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν καὶ σὺ 
λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως καὶ 
ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν ααρων εἰς τὸ ἅγιον ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι καὶ αὗται 
αἱ στολαί ἃς ποιήσουσιν τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ 
χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας ααρων 
καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ 
τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.” Έξοδος 28:2-5
Επιγονάτιο 
Είναι ένα κομμάτι υφάσματος με σχήμα διαμαντιού που κρέμεται από τη ζώνη. 
Απονέμεται σε ιερείς που έχουν αποκτήσει ειδική θέση στην εκκλησία. Είναι σαν μια 
ασπίδα και υπενθυμίζει στον ιερέα ότι είναι ένα είδος πολεμιστή σε μια πνευματική 
μάχη για τη διάδοση της Πίστης.

Επιμάνικα 
Τα επιμάνικα τοποθετούνται στους καρπούς του Ιερέα. Αντιπροσωπεύουν τα χέρια 
του Θεού και βοηθούν τον Ιερέα  να τιμά την Πίστη με τη Δύναμη και τη Χάρη του 
Θεού. Μας θυμίζουν επίσης όταν τα χέρια του Ιησού ήταν δεμένα κατά τη διάρκεια 
των Παθών Του.                               

Ζώνη 
Η ζώνη συμβολίζει ότι ο Ιερέας είναι έτοιμος και πρόθυμος να υπηρετήσει τον Θεό.

Φαιλόνιο 
Αυτή η κάπα θυμίζει στον ιερέα το μανδύα του Ιησού κατά τη διάρκεια των Παθών 
Του και η κορδέλα στο τελείωμα συμβολίζει το αίμα. Ο ιερέας αισθάνεται τη δόξα του 
Θεού όταν φοράει το τελευταίο ρούχο.

Επιτραχήλιον 
Το πετραχήλι κρέμεται γύρω από το λαιμό του ιερέα και τα δύο μπροστινά μέρη του 
είναι ενωμένα μεταξύ τους. Είναι το κύριο άμφιο του ιερέα και το φοράει κατά τη 
διάρκεια κάθε λειτουργίας. Οι άκρες του είναι διακοσμημένες με κεντήματα, τα οποία 
συμβολίζουν τους χριστιανούς που εξαρτώνται από τη Χάρη του Θεού, την οποία 
λαμβάνουν μέσω των μυστηρίων.

Στοιχάριον 
Αυτό το πουκάμισο είναι συνήθως ανοιχτόχρωμο και συμβολίζει την αγνότητα της 
ψυχής, την ευτυχία και τη λύτρωση.
Τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίσουν κάθε άμφιο και να χρωματίσουν τα σχέδια.
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