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Γεώργιος Δανιάς - 
Χριστίνα Χατζηθανάση Δανιὰ

Ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά μας 
Ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ σχόλια 
στὴν θεία Λειτουργία 
Ἐμπειρίες Ἁγίων

Ἐκδόσεις «Ἄθως»,
Μάρτιος 2015, σελίδες 153.

Πρόλογος

Τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Μὲ 
τὸ ἅγιο Βάπτισμα πεθαίνει ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος καὶ ἀνα-
γεννᾶται ὁ καινούργιος. 

Μετὰ ὅμως ἀπὸ κάθε γέννηση, ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς εἶναι ἡ σίτιση. Στὴν ἐν Χριστῷ 
ζωή, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς γίνεται ἡ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, γίνε-
ται ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τρέφεται μὲ τὸ ἅγιο 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τρέφει τὴν ψυχή του γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Γιὰ τὸν σαρκικὸ ἄνθρωπο, ἡ σωστὴ διατροφὴ στὴν παιδικὴ 
ἡλικία θέτει τὰ ἀπαραίτητα θεμέλια γιὰ μία καλὴ ὑγεία γιὰ 
τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του. 

Ἀντιστοίχως, ἡ συνειδητὴ συμμετοχὴ στὴν θεία Λειτουρ-
γία ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία θέτει τὰ θεμέλια γιὰ τὴν πνευ-
ματικὴ ὑγεία καὶ προκοπὴ τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ δίνει, ἑπομέ-
νως, ὅλα τὰ πνευματικὰ ἐφόδια γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωή του.

Ὁ Γέροντας Κλεόπας (μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες σύγχρο-
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νες μορφὲς τῆς Ρουμανίας), διηγεῖται 
σχετικά, γιὰ ἕνα νέο παιδί, ποὺ μετὰ 
τὴν θεία Λειτουργία, καὶ ἐνῶ προσευ-
χόταν στὸ δωμάτιό του, ἀξιώθηκε νὰ 
ἀκούσει τὴν οὐράνια χορωδία τῶν 
Ἀγγέλων, ἀξιώθηκε δηλαδὴ νὰ γευ-
τεῖ ὑψηλὲς καταστάσεις τῶν θεου-
μένων ἀνθρώπων. Ὁ Γέροντας Κλε-
όπας τόνισε, ὅτι ὁ νέος ἐκεῖνος εἶχε σὲ 
πολὺ μικρὸ χρονικὸ διάστημα φθάσει 
σὲ ὑψηλὸ στάδιο πνευματικῆς ζωῆς, 
διότι εἶχε καλοὺς καὶ καθαροὺς λογι-
σμοὺς καὶ συνειδητὴ συμμετοχὴ στὴν 

θεία Λειτουργία καὶ στὶς ἄλλες ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. (Ὁ νέος αὐτός, ὅπως ἀποκαλύφθηκε ἀργότερα, 
ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας Κλεόπας).

Ἔχοντας αὐτὲς τὶς σκέψεις στὸ μυαλό μας, συλλάβαμε τὴν 
ἰδέα τῆς ἐκδόσεως ἑνὸς βιβλίου γιὰ τὴν θεία Λειτουργία, ποὺ 
νὰ ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ καὶ νέους. Τὴν ἀνάγκη ἑνὸς τέ-
τοιου βιβλίου τὴν ζήσαμε στὴν προσπάθειά μας νὰ μεγαλώ-
σουμε τὰ ἑπτὰ παιδιὰ ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός. 

Στὴν ἐργασία μας αὐτή, βασιστήκαμε στὸ βιβλίο τοῦ ἱερο-
μονάχου Γρηγορίου «Ἡ θεία Λειτουργία». Οἱ ἔνθετες διηγή-
σεις ἔχουν ληφθεῖ κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸ πολὺ ἀξιόλογο βιβλίο 
«Θαύματα καὶ ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴν θεία Λειτουργία» 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου.

Ἐπιθυμία μας εἶναι, τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ ἀποτελέσει μία μικρὴ 
συνδρομὴ καὶ βοήθεια σὲ κάθε νέο ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ βάλει ὡς 
κέντρο τῆς ζωῆς του τὴν θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ στοὺς γο-
νεῖς καὶ κατηχητὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μιλήσουν στὰ παιδιά 
τους γι᾿ αὐτήν. 

Ἔχοντας ἐπίγνωση τοῦ βάθους τοῦ 
Μυστηρίου, δὲν προχωρήσαμε σὲ μία 
ὑπερβολικὴ ἁπλούστευση τῶν ἐννοιῶν 
τῆς θείας Λειτουργίας, καθὼς γνωρί-
ζουμε ὅτι ἡ πραγματικὴ κατανόηση τοῦ 
Μυστηρίου εἶναι ἡ βίωσή του. Ἐπιμεί-
ναμε περισσότερο σὲ ὁρισμένα τμήμα-
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τα τῆς θείας Λειτουργίας, χωρὶς 
αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ὑποτιμή-
σαμε τὰ ὑπόλοιπα. Ἡ παράθεση 
διηγήσεων καὶ ἡ εἰκονογράφηση 
ἐλπίζουμε νὰ διευκολύνει τὸν φι-
λότιμο καὶ φιλόπονο ἀναγνώστη 
στὸν ἀγώνα του γιὰ τὴν ἐπίτευξη 
τοῦ στόχου αὐτοῦ.

Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸν Γέ-
ροντα Γρηγόριο καὶ τὴν Συνοδεία 
του, ποὺ ἀγκάλιασαν τὴν προσπά-

θειά μας, καὶ μὲ τὶς προτάσεις καὶ διορθώσεις τους καθόρι-
σαν τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα. Ἐπιπλέον εὐχαριστοῦμε τὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Παρακλήτου γιὰ τὴν παραχώρηση τῶν διηγήσεων, τὴν 
εἰκονογράφο μας Παρασκευὴ Χατζηθανάση-Ἀντωνάτου, ποὺ 
μὲ τὸ χάρισμα ποὺ τῆς δώρισε ὁ Θεός, στόλισε τὸ βιβλίο αὐτό, 
καθὼς καὶ ὅλους ὅσοι συνέδραμαν σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια.

* * *
Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου

Πρόλογος.
Εἰσαγωγικὰ

Τί εἶναι ἡ θεία Λειτουργία.
Γιατί λέγεται θεία Λειτουργία.
Ὁ ἱερὸς Ναός.
Ἡ Προσκομιδή.
Οἱ θεῖες Λειτουργίες ποὺ τελοῦνται σήμερα.
Τὰ ἱερὰ ἄμφια.

Ἄμφια τοῦ Διακόνου.
Ἄμφια τοῦ Ἱερέως.
Ἄμφια καὶ ἐμβλήματα τοῦ Ἀρχιερέως.

Α’ Μέρος τῆς θείας Λειτουργίας
Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγί-
  ου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντίφωνα.
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Μικρὴ Εἴσοδος (Εἴσοδος τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου).
Ὁ Τρισάγιος Ὕμνος.
Ἀνάγνωση Ἀποστόλου καὶ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
Ὅσοι κατηχούμενοι, προέλθετε.

Β’ Μέρος τῆς θείας Λειτουργίας
Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὁ Χερουβικὸς Ὕμνος.
Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος.
Ἐκτενὴς καὶ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης.
Τὰς θύρα, τὰς θύρας· ἐν σοφία πρόσχωμεν.
Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.
Ἡ ἁγία Ἀναφορά.

1. «Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν 
    Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν».
2. Ὁ ἐπινίκιος Ὕμνος.
3. Ὁ Καθαγιασμός.
4. Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου...

Ἡ θεία Κοινωνία.
1. Ἡ Κυριακὴ προσευχή.
2. Πρόσχωμεν! Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις.
3. Ἡ ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ.
4. Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.

Εὐχαριστία - Ἀπόλυσις.
Ἀντὶ ἐπιλόγου.

Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Α’ μέρος τῆς θείας Λειτουργίας.
Β’ μέρος τῆς θείας Λειτουργίας.
Ἡ θεία Κοινωνία.
Εὐχαριστία - Ἀπόλυσις.

Γλωσσάρι.



