
Ιερά Σκεφη της Εκκλησίας                                                                           Μαρία Σαλονίδου    
 

  
Σελίδα 1 

 
  

 

 

ΣΑ ΙΕΡΑ ΚΕΤΗ ΣΗ ΘΕΙΑ ΛΑΣΡΕΙΑ  
 

 Σα ηεξά θεύε  

 

Ηεξά ζθεύε ιέγνληαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεία ιαηξεία. Σύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο ηεο Δθθιεζίαο καο ηεξά ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη κηα θνξά αθόκε ζηε 

ζεία ιαηξεία, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιιεο αλάγθεο.  

 

 Τα ηεξά ζθεύε ηα ρσξίδνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο. 

Ηεξά ζθεύε αλαγθαία γηα ηελ ηέιεζε ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο 

Καη είλαη : 

 

α) Σν Άγην Πνηήξην.  

 

Πξέπεη λα ην μερσξίδνπκε από η' αιιά ηεξά ζθεύε, γηαηί ζ' απηό ηνπνζεηείηαη ην άγην Σώκα 

θαη ην ηίκην Αίκα ηνπ Κπξίνπ. Απ' απηό θνηλσλνύλ νη πηζηνί. Σπκβνιίδεη ην πνηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Κύξηνο ζην Μπζηηθό Γείπλν. 

 

  β) Ο Άγηνο Δίζθνο θαη ν Αζηεξίζθνο  

 

α) Δπάλσ ζ' απηόλ ηνπνζεηείηαη ν Άγηνο άξηνο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζείαο Δπραξηζηίαο. 

Σπκβόιηδε Φάηλε, όπνπ έβαιαλ ην ζείν Βξέθνο.  

 

β) Ο Αζηεξίζθνο απνηειείηαη από δύν θπξηά ζηεξίγκαηα πνπ αλνίγνπλ ζηαπξσηά ζαλ αζηέξη. 

Τνπνζεηείηαη επάλσ ζηνλ άγηα ώζηε λα πξνζηαηεύεη ηνλ άγην Άξην από ηα ηεξά θαιύκκαηα. 

Ο αζηεξίζθνο καο ζπκίδεη ην αζηέξη ηεο Βεζιεέκ. 

 

  γ) Η ιόγρε θαη ε ιαβίδα.  

 

α)Δίλαη κηα κηθξή ιόγρε ζαλ καραηξάθη. Μαο ζπκίδεη ηε ιόγρε, κε ηελ νπνία θέληεζαλ ηελ 

Αγία πιεπξά ηνπ Κπξίνπ ζην Σηαπξό. Τε ρξεζηκνπνηνύλ νη ηεξείο γηα λα αθαηξνύλ ηνλ ακλό 

θαη ηηο άιιεο κεξίδεο από ηελ πξνζθνξά. 

 

β) Δίλαη κηα ιαβίδα θαη έηζη ιέγεηαη ηώξα ην θνπηαιάθη κε ην νπνίν θνηλσλνύλ ηνπο πηζηνύο. 

Σηελ παιηά επνρή ήηαλ πξαγκαηηθή δειαδή ηζηκπίδα. 

 

δ) Ο ζπόγγνο θαη ε κνύζα.  

 

Δίλαη δύν ζθνπγγαξάθηα. Ο Σπόγγνο ρξεζηκεύεη γηα λα θαζαξίδεηαη ην Άγην Πνηήξην θαη ε 

Μνύζα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ καξγαξηηώλ. Σπκβνιίδνπλ ην ζθνπγγάξη, κε ην νπνίν 

πόηηζαλ ηνλ Κύξην μίδη θαη ρνιή επάλσ ζην Σηαπξό.  
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ε) Σν δέν.  

 

Δίλαη έλα κηθξό δνρείν, κε ην νπνίν δεζηαίλνπλ ην λεξό πνπ ξίρλνπλ ζην Άγην Πνηήξην. Μαο 

ζπκίδεη ηε ζεξκόηεηα, πνπ πξέπεη λα έρεη ε πίζηε καο. Εέν ιέγεηαη θαη ην βξαζηό λεξό πνπ 

έρεη κέζα. 

 

ζη) Σν Αξηνθόξην. 

 

Δίλαη έλα κεηάιιηλν ζθεύνο ζπλήζσο ζε ζρήκα κηθξήο Δθθιεζίαο. Βξίζθεηαη πάλσ ζηελ 

Αγία Τξάπεδα θαη θπιάγεηαη ζ' απηό ην άρξαλην ζώκα ηνπ Κπξίνπ πνηηζκέλν ζην Τίκην 

Αίκα. Δίλαη γηα επείγνπζεο αλάγθεο (Μεηάιεςε βαξηά αξξώζησλ θηι). Δθηόο ππό ην κεγάιν, 

ππάξρεη θαη ην κηθξό αξηνθόξην, γηα ηε κεηαθνξά ηεο Θείαο Κνηλσλίαο ζηνπο αζζελείο. 

 

 

Άιια ηεξά ζθεύε θαη αληηθείκελα 

 

α) Σν ζπκηαηήξη. 

 

Σ' απηό θαίγεηαη ην ζπκίακα, πνπ καο ζπκίδεη ηελ πξνζεπρή. Τν ρξεζηκνπνηεί ν Γεζπόηεο, ν 

Ηεξέαο ή Γηάθνλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηεξώλ αθνινπζηώλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Θείαο 

Δπραξηζηίαο .  

 

β) Σα θαληήιηα.  

 

Καίλε ζπλήζσο κε ιάδη κπξνζηά ζηελ «Ωξαία Πύιε» θαη ζηηο άγηεο Δηθόλεο. Τν ιάδη ηνπο 

καο ζπκίδεη ηελ επζπιαρλία ηνπ Θενύ θαη ην θσο ηνπο ζηε δσή καο, πνπ πξέπεη λα είλαη 

θσηεηλή θαη άγηα. 

 

  γ) Σα θεξνπήγηα .  

 

Δίλαη γηα λα ηνπνζεηνύκε ζ' απηά ηα θεξηά θαη ηηο ιακπάδεο. Τα θεξηά καο ζπκίδνπλ όηη ζαλ 

απηά πξέπεη λα είλαη εύπιαζηεο νη θαξδηέο καο, λα επεξεάδνληαη από ην Λόγν ηνπ Θενύ θαη 

λα ιηώλνπλ από ηε ζεία Αγάπε. 

 

δ) Σα εμαπηέξπγα.  

 

Σπλήζσο είλαη κεηάιιηλνη δίζθνη επάλσ ζε θνληάξηα. Παξηζηάλνπλ Αγγέινπο κε έμη θηεξά, 

γηα λα δείμνπλ πόζν γξήγνξα εθηεινύλ ην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Χξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

Δθιεζηαζηηθέο ιηηαλείεο θαη ηειεηέο. 
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ε) Η θνιπκπήζξα.  

 

Σ' απηή γίλεηαη ην άγην Βάπηηζκα. Σπκβόιηδε ηνλ Ηνξδάλε πνηακό πνπ βαπηίζηεθε ν Ηεζνύο . 

Ζ θνιπκπήζξα είλαη κέζα ζηνπο ηεξνύο λανύο. Παιαηά όηαλ νη βαπηίζεηο γηλόληνπζαλ ζηα 

ζπίηηα, ηα άηνκα ηεο εθθιεζίαο ηελ κεηέθεξαλ ζηα ζπίηηα ησλ πηζηώλ, πνιινί από ηνπο 

απνδήκνπο ηελ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηα ρσξηά ή ηηο πόιεηο από όπνπ θαηαγόληνπζαλ . 

 

 

ζη) Σν κπξνδνρείν. 

 

Δίλαη έλα κεηάιιηλν ζθεύνο, όπνπ θπιάγεηαη ην άγην Μύξν γηα ην κπζηήξην ηνπ Χξίζκαηνο, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Βαπηίζεσο ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ήδε θαηερεζεί . 

 

 

δ) Σν Ιεξό Επαγγέιην.  

 

Τν Ηεξό Δπαγγέιην πάληα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ Αγία Τξάπεδα . Μέζα από απηό νη Ηεξείο ή 

Γηάθνλνη δηαβάδνπλ ηνπο ιόγνπο ησλ Δπαγγειηζηώλ. Καηά δε ηελ δηάξθεηα ηνπ Όξζξνπ κεηά 

ηελ αλάγλσζε ηνπ Δπαγγειίνπ πάληα νη πηζηνί ην αζπάδνληαη θαη παξακέλεη γηα πξνζθύλεκα 

κέρξη ην ηέινο ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο . 

 

 

ε) Σν Ιεξό Κηβώηην ηεο Πξνεγηαζκέλεο .  

 

Μέζα ζ’ απηό θπιάζζεηαη ν ζ' απηό ην άρξαλην ζώκα ηνπ Κπξίνπ πνηηζκέλν ζην Τίκην 

Αίκα, πνπ ηνπνζεηείηαη εθεί πξηλ ηελ έλσζε ηνπ Άξηνπ θαη ηνπ Οίλνπ κε ην Εένλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηήο. Χξεζηκνπνηείηαη 

δε θαηά ηελ εηδηθή ιεηηνπξγία ε νπνία νλνκάδεηαη Λεηηνπξγία ησλ Πξνεγηαζκέλσλ, ε νπνία 

έρεη μερσξηζηή πκλνγξαθία θαη ηάμε.  

 

 

ζ) Λεηςαλνζήθε . 

 

Σην Κηβώηην απηό κέζα ηνπνζεηνύληαη ηα Λείςαλα ησλ Αγίσλ, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ναό ή 

ζηα Μνλαζηήξηα. Ζ Λεηςαλνζήθε πάληα βξίζθεηαη ζηελ Αγία Τξάπεδα ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ρώξνπο θύιαμεο .  

 

η) Οη Κακπάλεο. 

 

Οη θακπάλεο είλαη κεηάιιηλα απηά θσληθά ζώκαηα ηα νπνία κε ην γιπθό ηνπο ήρν καο 

θαινύλ ζην λαό. Δπίζεο καο αλαγγέιινπλ δηάθνξα ραξκόζπλα ή πέλζηκα γεγνλόηα. 

 

 


