


 Ιεροσύνη είναι το μυστήριο κατά το 
οποίο δια της ευχής και της επίθεσης 
των χειρών του επισκόπου στον 
χειροτονούμενο , κατέρχεται σ’  αυτόν η 
Θεία Χάρις και τον χειροτονεί σε μία 
από τις τρεις βαθμίδες: 

 Διάκονος , Πρεσβύτερος , Επίσκοπος 



ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 



Χειροτονία 
Επισκόπου 



 Το μυστήριο της Ιεροσύνης, ιδρύθηκε 
από το Χριστό, όταν εξέλεξε τους 12 
αποστόλους και τους ανέθεσε το έργο 
της τέλεσης των μυστηρίων , της 
διδασκαλίας και της διοίκησης της 
εκκλησίας.  





Η Αποστολική διαδοχή : 
  

1. Η χειροτονία των διαδόχων από 
 τους Αποστόλους.   

2. Η συνέχιση της αποστολικής 
παράδοσης εκ μέρους των διαδόχων. 



Ο Χριστός καθίσταται Μέγας Αρχιερέας 
με τη Θυσία Του στο Σταυρό όπου είναι ο 
θύτης και το θύμα (ο αμνός του Θεού ο αίρων τας 
αμαρτίας του κόσμου). 





 Ο ιερέας τελεί τα μυστήρια , ο Χριστός 
τελειοποιεί.  

 Ο ιερέας  δανείζει τα χέρια και το σώμα 
του στο Χριστό και τον καθιστά έτσι 
ορατό στο πλήρωμα της 
Εκκλησίας.(Ιωάννης Χρυσόστομος ). 







 Επίθεση χειρών.  
 Ευχή.  
 Το μυστήριο τελεί ο επίσκοπος , όταν 

χειροτονείται  επίσκοπος έχουμε 
συμμετοχή 2-3 επισκόπων. 



 Επίσκοπος : διδάσκει το θείο λόγο  
                    επιτελεί τα ιερά μυστήρια  
                    διοικεί την εκκλησία. 
 Πρεσβύτερος :ό,τι και ο επίσκοπος  

  εκτός από χειροτονία ,   
 εγκαίνια ναού και     
 καθαγιασμό μύρου. 

 Διάκονος :διακονεί τον επίσκοπο και 
      τον πρεσβύτερο. 



 Η Ιεροσύνη έχει εξουσία πνευματική 
που σκοπό έχει τη διακονία του λαού. 

 Ο ιερέας πνευματικός πατέρας και οι 
πιστοί πνευματικά τέκνα:  

 μεταδίδει το μήνυμα της σωτηρίας, 
 οδηγεί τους πιστούς στη Βασιλεία του 

Θεού, 
 Θυσιάζεται για το ποίμνιό του. 

 
  





 Η Γενική Ιεροσύνη παρέχεται στους λαϊκούς  με το 
μυστήριο του Βαπτίσματος και του Χρίσματος.  

 Η Ειδική Ιεροσύνη παρέχεται στους λαϊκούς που 
καθίστανται κληρικοί με το μυστήριο της 
Ιεροσύνης.  

 Η Ειδική Ιεροσύνη σχετίζεται με τη  διοίκηση, 
διδαχή (διδασκαλία) και λατρεία (τέλεση 
μυστηρίων) της εκκλησίας.  



 Στο Ρωμαιοκαθολικισμό ο παπικός θεσμός έχει 
εισαγάγει την έννοια του υπερεπισκόπου, ενώ η 
Ιεροσύνη ταυτίστηκε με την κοσμική εξουσία. 

 Στους Προτεστάντες έχει υποβαθμιστεί ο 
πνευματικός χαρακτήρας της Ιεροσύνης και οι 
κληρικοί θεωρούνται εντολοδόχοι της κοινότητας 
με πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες.   



1. Βάπτισμα. 
2. Το μυστήριο της Ιεροσύνης.  
3. Τη συνεχή πνευματική προσπάθεια. 
4. Την προσευχή και την αληθινή 

μετάνοια. 



1. Ο Χριστός.
2. Οι απόστολοι.
3. Κανείς.



1. Οι διάδοχοι του Κυρίου. 
2. Η εκλογή των 7 διακόνων. 
3. Η συνέχεια της πνευματικής ζωής 

της εκκλησίας. 



1. Του επισκόπου,πρεσβυτέρου,
μητροπολίτη.

2. Του επισκόπου, διακόνου,
αρχιεπισκόπου.

3. Του επισκόπου, πρεσβυτέρου, διακόνου.



1. Αξίωμα που εξασφαλίζει στο χώρο της
Εκκλησίας εξουσία.

2. Λειτούργημα που έχει ως σκοπό τη
διακονία του λαού.

3. Αξίωμα που παρέχει εκκλησιαστική και
πολιτική εξουσία.



1. Θεωρούν ότι είναι πνευματικός τους
πατέρας.

2. Με τη γενειάδα φαίνεται σεβάσμιος στα
μάτια τους.

3. Δε γνωρίζουν το όνομά του.
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