
Ιεροπαίδες – Παπαδάκια

“Μόνον να φοβάστε τον Κύριο, και να τον λατρεύετε αληθινά με όλη σας την καρδιά· 
επειδή είδατε πόσα μεγαλεία έκανε για σας.”  Α’ Σαμουήλ 12:24

“Aν κάποιος θέλει να υπηρετεί εμένα, εμένα ν’ ακολουθεί. Kαι όπου είμαι εγώ, 
εκεί θα είναι κι ο  υπηρέτης ο δικός μου. Kι αν κανείς υπηρετεί εμένα, 

αυτόν θα τον τιμήσει ο Πατέρας.” Ιωάννης 12:26
“Θα νίψω τα χέρια μου με αθωότητα, και θα περικυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε· 

για να κάνω να αντηχήσει φωνή αίνεσης, και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσιά σου. Κύριε, αγάπησα την 
κατοίκηση του οίκου σου, και τον τόπο τής σκηνής τής δόξας σου”  Ψαλμοί 26:6-8
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1.
Οι Ιεροπαίδες έχουν πολλά 

καθήκοντα.  Ανάβουν τα κεριά, 
προετοιμάζουν το θυμιατήρι, 
κρατούν το σταυρό κατά τη 
διάρκεια της λιτανείας, είναι 
εξοικειωμένοι με τα διάφορα 

άμφια και ιερά σκεύη και 
ακολουθούν τη λειτουργία 
συμμετέχοντας στη Μικρή 

και τη Μεγάλη Είσοδο καθώς 
και σε άλλα  τμήματα των 

Λειτουργιών.

H λέξη ιεροπαίδες σημαίνει παρευρισκόμενοι απαλλαγμένοι από 
την αμαρτία. Οι ιεροπαίδες ή παπαδάκια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στις 

Λειτουργίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Βοηθούν τους ιερείς και τους επισκόπους 
να υπηρετούν καλύτερα τον Θεό και την Εκκλησία. Οι ιεροπαίδες αντιπροσωπεύουν 

τους αγγέλους της Εκκλησίας, επειδή είναι αγνοί και είναι πάντα έτοιμοι 
να βοηθήσουν όσους χρειάζονται βοήθεια. Είναι μεγάλη τιμή να υπηρετείς 

ως παπαδάκι

3.
Οι ιεροπαίδες φορούν ειδικά 

άμφια: έναν χιτώνα (στιχάριο) που 
αντιπροσωπεύει την καθαρότητα της 

ψυχής, την ευτυχία και τη σωτηρία. Τα 
πολύ μικρά παπαδάκια επιτρέπεται να 
φορούν μια μακριά ζώνη (οράριο) που 
αντιπροσωπεύει τα φτερά του αγγέλου, 
επειδή θεωρούνται αγνοί. Μεγαλύτεροι 

ιεροπαίδες επιτρέπεται να φορούν 
το Οράριο όταν χειροτονηθούν ως 

αναγνώστες της Εκκλησίας και  έχουν 
επιτύχει την καθαρότητα του πνεύματος. 

4.
Όταν είσαι παπαδάκι, πρέπει να 

συνειδητοποιήσεις ότι είναι προνόμιο να υπηρετείς 
τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Θα έχεις την ευκαιρία 

να λάβεις από πρώτο χέρι την έκθεσή σου 
στην Λειτουργία ,συμμετέχοντας σε αυτήν. Θα 

δημιουργήσεις πολλές αναμνήσεις από τον ειδικό 
σου ρόλο στην Ορθόδοξη οικογένεια.

5.
Οι ιεροπαίδες πρέπει να συμπεριφέρονται 
πάντα με υποδειγματικό τρόπο, εντός και 

εκτός της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι πάντα 
προετοιμασμένοι με την ανάγνωση της Αγίας 

Γραφής, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν 
τη λειτουργία. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν το 
“Πάτερ ημών”, το «Σύμβολο της Πίστης» και 

τις προσευχές πριν απο τη Θεία Κοινωνία και 
να είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα τμήματα 

της Εκκλησίας.

2.
Το πιο σημαντικό πράγμα που 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
τα νεαρά αγόρια, είναι ότι οι 
άνθρωποι βασίζονται σους 
ιεροπαίδες ή τα παπαδάκια 

για να φτάσουν καλύτερα στο 
Θεό μέσω της προσευχής. Οι 

ιεροπαίδες είναι ένα παράδειγμα 
για τους υπόλοιπους, και για 

αυτό το λόγο πρέπει πάντα να 
είναι ήρεμοι, ευσεβείς και έτοιμοι 

να  εξυπηρετήσουν.



ΩΡΚΑΤ ΝΤΟ ΤΑΣΥΡΟ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _

ΩΡΑΦΟ ΟΤ ΣΤΡΙΟΙΧΑ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _

ΩΗΘΒΟ ΣΤΟΥ ΡΙΕΕΙΣ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

ΑΝΩΑΒ ΑΤ ΙΚΕΡΑ  _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _

ΡΗΤΕΥΠΩ ΝΤΟ ΕΘΟ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _

ΡΙΓΖΩΝΩ ΤΣΙ ΕΣΠΥΧΡΟΣΕ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

ΤΙΜΖΩΟΕΑ ΟΤ ΜΙΘΥΑΤΙΗΡ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Αποκρυπτογράφησε 
τις λέξεις για να 
ανακαλύψεις τις 

διάφορες ευθύνες 
των ιεροπαίδων

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 Βασιλεῦ τῆς δόξης· 

τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν 
καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν.

- Προσευχή του Ιερέα κατά την διάρκεια του Χερουβικοῦ ὕμνου -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΑΝΑΒΩ ΤΑ ΚΕΡΙΑ        ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟ ΘΥΜΙΑΤΗΡΙ
ΚΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΟΗΘΩ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ
ΦΟΡΑΩ ΤΟ ΣΤΙΧΑΡΙΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ



Εισαγωγή:
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Αγίας Γραφής
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Δραστηριότητα:

Σημαντικότερα 
σημεία:

Αντικείμενο 
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Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το ρόλο 
και τις ευθύνες των ιεροπαίδων

H λέξη ιεροπαίδες σημαίνει παρευρισκόμενοι απαλλαγμένοι από την αμαρτία.                     
Οι ιεροπαίδες ή παπαδάκια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στις Λειτουργίες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Βοηθούν τους ιερείς και τους επισκόπους να υπηρετούν καλύτερα τον Θεό και 
την Εκκλησία. Οι ιεροπαίδες αντιπροσωπεύουν τους αγγέλους της Εκκλησίας, επειδή είναι 
αγνοί και είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν όσους χρειάζονται βοήθεια. Είναι μεγάλη τιμή να 
υπηρετείς ως παπαδάκι.

“μονον φοβεισθε τον Κυριον και λατρευετε αυτον εν αληθεια εξ ολης καρδιας σας· διοτι 
ειδετε ποσα μεγαλεια εκαμεν υπερ υμων·” Α’ Σαμουήλ 12:24

“Εαν εμε υπηρετη τις, εμε ας ακολουθη, και οπου ειμαι εγω, εκει θελει εισθαι και ο υπηρετης 
ο εμος· και εαν τις εμε υπηρετη, θελει τιμησει αυτον ο Πατηρ.” Ιωάννης 12:26

“Θελω νιψει εν αθωοτητι τας χειρας μου και θελω περικυκλωσει το θυσιαστηριον σου, 
Κυριε·δια να καμω να αντηχηση φωνη αινεσεως, και δια να διηγηθω παντα τα θαυμασια 
σου.Κυριε, ηγαπησα την κατοικησιν του οικου σου και τον τοπον της σκηνης της δοξης σου.” 
ψαλμοί 26:6-8

Βασιλεῦ τῆς δόξης· 
τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φοβερὸν 
καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμεσιν.
- Προσευχή του Ιερέα κατά την διάρκεια του Χερουβικοῦ ὕμνου -

Τα παιδιά πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν τις λέξεις για να ανακαλύψουν τις 
διάφορες ευθύνες των ιεροπαίδων. 

1.  Οι Ιεροπαίδες έχουν πολλά καθήκοντα.  Ανάβουν τα κεριά, προετοιμάζουν το θυμιατήρι, 
κρατούν το σταυρό κατά τη διάρκεια της λιτανείας, είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα 
άμφια και ιερά σκεύη και ακολουθούν τη λειτουργία συμμετέχοντας στη Μικρή και τη 
Μεγάλη Είσοδο καθώς και σε άλλα τμήματα των Λειτουργιών.

2.  Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα νεαρά αγόρια, είναι ότι 
οι άνθρωποι βασίζονται σους ιεροπαίδες ή τα παπαδάκια για να φτάσουν καλύτερα στο 
Θεό μέσω της προσευχής. Οι ιεροπαίδες είναι ένα παράδειγμα για τους υπόλοιπους, και 
για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να είναι ήρεμοι, ευσεβείς και έτοιμοι να  εξυπηρετήσουν.

3.  Οι ιεροπαίδες φορούν ειδικά άμφια: έναν χιτώνα (στιχάριο) που αντιπροσωπεύει 
την καθαρότητα της ψυχής, την ευτυχία και τη σωτηρία. Τα πολύ μικρά παπαδάκια 
επιτρέπεται να φορούν μια μακριά ζώνη (οράριο) που αντιπροσωπεύει τα φτερά του 
αγγέλου, επειδή θεωρούνται αγνοί. Μεγαλύτεροι ιεροπαίδες επιτρέπεται να φορούν 
το Οράριο όταν χειροτονηθούν ως αναγνώστες της Εκκλησίας και  έχουν επιτύχει την 
καθαρότητα του πνεύματος. 

4.  Όταν είσαι παπαδάκι, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είναι προνόμιο να υπηρετείς τον 
Θεό με αυτόν τον τρόπο. Θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις από πρώτο χέρι την έκθεσή 
σου στη Λειτουργία,συμμετέχοντας σε αυτήν. Θα δημιουργήσεις πολλές αναμνήσεις από 
τον ειδικό σου ρόλο στην Ορθόδοξη οικογένεια

5.   Οι ιεροπαίδες πρέπει να συμπεριφέρονται πάντα με υποδειγματικό τρόπο, τόσο εντός, 
όσο και εκτός της Εκκλησίας. Πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένοι με την ανάγνωση 
της Αγίας Γραφής, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργία. Επίσης πρέπει 
να γνωρίζουν το “Πάτερ ημών”, το «Σύμβολο της Πίστης» και τις προσευχές πριν από τη 
Θεία Κοινωνία και να είναι εξοικειωμένοι με τα διάφορα τμήματα της Εκκλησίας.

Ιεροπαίδες – Παπαδάκια
{Έκδοση για δασκάλους}
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