
 

 

Ας µάθουµε τώρα για ένα θαύµα που έγινε την ώρα της  Θ.Λειτουργία

 

Ζούσε κάποτε ένας ιερέας ενάρετος και ευλαβέστατος , ο οποίος ονοµαζόταν 

Πελάγιος.  Στην Παναγία έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασµό. Όταν λειτουργούσε , δε διάβαζε 

άλλο Ευαγγέλιο και Απόστολο, παρά µόνο της Παναγίας .Αυτήν την ευλάβειά του φθόνησε ο 

εχθρός των ενάρετων και του έσπειρε στη διάνοια λογισµό ασεβέστατο και δίσταζε εµπρός στο

Σώµα του Κυρίου, λέγοντας αυτά µε τη σκέψη του :  

- Πως είναι δυνατόν το κοινό ψωµί, που παίρνουµε από τους αγρούς , να γίνεται Σώµα 

Θεού.Αυτές οι σκέψεις έθλιβαν αφάνταστα τον απλό Πελάγιο, χωρίς να βρίσκει 

απάντηση στο ερώτηµά του. Τότε κατέφυγε στη Δέσποινα και Κυρία του κόσµου και 

Την παρακαλούσε µε αυτά τα λόγια στην προσευχή του : 

«Παναγία µου, σε παρακαλώ ο ανάξιος δούλος Σου, να µε φωτίσεις να γνωρίσω το 

µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας , πως µετατρέπεται ο Άρτος και ο Οίνος σε Σάρκα 

και Αίµα του Κυρίου µας , γιατί δεν µπορώ να το αντιληφθώ». 

Κάποια µέρα που λειτουργούσε , αφού τελείωσε ο καθαγιασµός των Τιµίων Δώρων, όταν 

εκφώνησε το : «Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου…»,εξαφανίσθηκε από το Δισκάριο ο Άγιος 

Άρτος . Παρά τις έρευνές του σ΄ όλο το Άγιο Βήµα , δεν έγινε δυνατό να Τον βρεί. Λύπη 

θανάτου κατακυρίευσε την ψυχή του και αιτίαζε την απιστία του και αµφιβολία που είχε στο 

Δεσποτικό Σώµα , που αναχώρησε , για να µην το κοινωνήσει . 

Ενώ σκεπτόταν αυτά ο ευλαβής ιερέας , είδε εµπρός στην Αγία Τράπεζ

η Οποία είχε στις αγκάλες Της τον Κύριο µικρό Βρέφος  και λέγει στον Πελάγιο 

- Τούτο το βρέφος είναι ο Ποιητής της Οικουµένης . Αυτόν εγέννησα , Αυτός απέθανε 

στο Σταυρό ως άνθρωπος και ανελήφθει στους ουρανούς . Αυτός και τώρα κάθε µέρα 

συγκαταβαίνει µε άρρητο τρόπο και θαυµαστό µε τη µορφή του Άρτου και του Οίνου, 

από πολλή αγάπη στους ανθρώπους , και δίδεται σε µετάληψη και αγιασµό της ψυχής 

τους . Όπως το Βρέφος αυτό έχει αληθινό σώµα , µε σάρκα και αίµα, έτσι γίνεται και ο 

Άρτος και ο Οίνος , που ιερουργείς . Επειδή η ανθρώπινη φύση δεν µπορεί να τρώει 

ωµή σάρκα ανθρώπου και να πίνει αίµα , γι΄ αυτό πάνσοφα ο Ελεήµων, φαίνεται στον 

Άρτο και Όινο, για να τον µεταλαµβάνουν οι πιστοί .  

Αφού είπε αυτά η Παναγία , απέθεσε το θείο Βρέφος πάνω στην Αγία Τράπεζα και 

αµέσως έγινε άφαντη. Ο δε Ιερέας µε φόβο µεγάλο πήρε στα χέρια του αυτό το Θείο 

Βρέφος , το ασπάσθηκε και πάλι το έθεσε πάνω στην Αγία Τράπεζα και το προσκύνησε µε 

ψυχική αγαλλίαση και ευφροσύνη. 

Όταν σηκώθηκε από τη γη, το Βρέφος Ιησούς είχε γίνει άφαντο , και βλέπει πάλι µέσα 

στο Δισκάριο τον Άγιον Άρτο. Τον οποίο και κοινώνησε .  

 

 

 

Θ.Λειτουργίας .  

Ζούσε κάποτε ένας ιερέας ενάρετος και ευλαβέστατος , ο οποίος ονοµαζόταν 

Στην Παναγία έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασµό. Όταν λειτουργούσε , δε διάβαζε 

άλλο Ευαγγέλιο και Απόστολο, παρά µόνο της Παναγίας .Αυτήν την ευλάβειά του φθόνησε ο 

εχθρός των ενάρετων και του έσπειρε στη διάνοια λογισµό ασεβέστατο και δίσταζε εµπρός στο 

Πως είναι δυνατόν το κοινό ψωµί, που παίρνουµε από τους αγρούς , να γίνεται Σώµα 

Θεού.Αυτές οι σκέψεις έθλιβαν αφάνταστα τον απλό Πελάγιο, χωρίς να βρίσκει 

ινα και Κυρία του κόσµου και 

Παναγία µου, σε παρακαλώ ο ανάξιος δούλος Σου, να µε φωτίσεις να γνωρίσω το 

µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας , πως µετατρέπεται ο Άρτος και ο Οίνος σε Σάρκα 

Κάποια µέρα που λειτουργούσε , αφού τελείωσε ο καθαγιασµός των Τιµίων Δώρων, όταν 

»,εξαφανίσθηκε από το Δισκάριο ο Άγιος 

ήµα , δεν έγινε δυνατό να Τον βρεί. Λύπη 

θανάτου κατακυρίευσε την ψυχή του και αιτίαζε την απιστία του και αµφιβολία που είχε στο 

Ενώ σκεπτόταν αυτά ο ευλαβής ιερέας , είδε εµπρός στην Αγία Τράπεζα την Παναγία , 

η Οποία είχε στις αγκάλες Της τον Κύριο µικρό Βρέφος  και λέγει στον Πελάγιο : 

Τούτο το βρέφος είναι ο Ποιητής της Οικουµένης . Αυτόν εγέννησα , Αυτός απέθανε 

στο Σταυρό ως άνθρωπος και ανελήφθει στους ουρανούς . Αυτός και τώρα κάθε µέρα 

γκαταβαίνει µε άρρητο τρόπο και θαυµαστό µε τη µορφή του Άρτου και του Οίνου, 

από πολλή αγάπη στους ανθρώπους , και δίδεται σε µετάληψη και αγιασµό της ψυχής 

τους . Όπως το Βρέφος αυτό έχει αληθινό σώµα , µε σάρκα και αίµα, έτσι γίνεται και ο 

ίνος , που ιερουργείς . Επειδή η ανθρώπινη φύση δεν µπορεί να τρώει 

ωµή σάρκα ανθρώπου και να πίνει αίµα , γι΄ αυτό πάνσοφα ο Ελεήµων, φαίνεται στον 

στην Αγία Τράπεζα και 

αµέσως έγινε άφαντη. Ο δε Ιερέας µε φόβο µεγάλο πήρε στα χέρια του αυτό το Θείο 

Βρέφος , το ασπάσθηκε και πάλι το έθεσε πάνω στην Αγία Τράπεζα και το προσκύνησε µε 

Όταν σηκώθηκε από τη γη, το Βρέφος Ιησούς είχε γίνει άφαντο , και βλέπει πάλι µέσα 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
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ΤΟ ΨΩΜΙ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ…
 

Στο τεύχος αυτό παιδιά θα µιλήσουµε για 

τα Τίµια Δώρα που προσφέρονται για να γίνει η 

Θ.Λειτουργία.

του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου έφυγε στην 

έρηµο.Εκεί τον ακο

 

Ο Χριστός µας τους σπλαχνίτηκε και θεράπευσε τους 

αρρώστους.Και αφού όλοι τον πίστεψαν και δέχθηκαν τις ευεργεσίες 

του,ο Χριστός τους προσέφερε και την τροφή του 

σώµατος,χορταίνοντας όλο το πλήθος θαυµατουργικά!

Και στον Θεό προσφέρουµε το ψωµί και το κρασί.Είναι τα 

Τίµια Δώρα.Απο αυτά θα κοινωνήσουµε το Σώµα και το Αίµα του 

Χριστού µας. 

Σήµερα λοιπόν, θα µιλήσουµε παιδιά για την Προσκοµιδή!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ 
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ΤΟ ΨΩΜΙ ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ… 

Στο τεύχος αυτό παιδιά θα µιλήσουµε για 

τα Τίµια Δώρα που προσφέρονται για να γίνει η 

Θ.Λειτουργία.Ο Χριστός ,µαθαίνοντας το θάνατο 

του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου έφυγε στην 

έρηµο.Εκεί τον ακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι. 

Ο Χριστός µας τους σπλαχνίτηκε και θεράπευσε τους 

αρρώστους.Και αφού όλοι τον πίστεψαν και δέχθηκαν τις ευεργεσίες 

του,ο Χριστός τους προσέφερε και την τροφή του 

σώµατος,χορταίνοντας όλο το πλήθος θαυµατουργικά!  

προσφέρουµε το ψωµί και το κρασί.Είναι τα 

Τίµια Δώρα.Απο αυτά θα κοινωνήσουµε το Σώµα και το Αίµα του 

 

 

θα µιλήσουµε παιδιά για την Προσκοµιδή!                   



 

 

H ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ
 

 Πριν αρχίσει η θεία Λειτουργία  ο ιερέας 

προετοιµάζει τα Τίµια Δώρα,το ψωµί δηλαδή και 

το κρασί,που θα 

γίνουν Σώµα και 

Αίµα Χριστού. Κόβει 

από το πρόσφορο 

µερίδες, κοµµάτια, 

που η κάθε µία έχει κάποιο συµβολισµό 

και τα τοποθετεί επάνω στο Άγιο 

Δισκάριο. 

 

 

 

Το κοµµάτι που γράφει πανω «ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

ονοµάζεται Αµνός, γιατί ο Xριστός µας θυσιάστηκε σαν

(προβατάκι)για τη σωτηρία µας. Αυτό θα ευλογήσει ο ιερέας

Σώµα Χριστού. 

 

 

Το µεγάλο Τριγωνικό κοµµάτι είναι η µερίδα της 

Μέσα στο Τρίγωνο σχηµατίζονται τα γράµµατα Μ και Θ που σηµαίνουν 

Μητέρα του Θεού. 

 

Τα εννέα τετραγωνάκια είναι οι µερίδες...       

1.των Αγγέλων.                                                 

2.του Άγιου Ιωάννη του Προδρόµου  και των 

προφητών.           

ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ 

κάποιο συµβολισµό 

τοποθετεί επάνω στο Άγιο 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ» 
θυσιάστηκε σαν Αµνός 

ιερέας, για να γίνει 

Το µεγάλο Τριγωνικό κοµµάτι είναι η µερίδα της Παναγίας µας. 

γράµµατα Μ και Θ που σηµαίνουν 

3.των Απόστολων.                                            

4.των Ιεραρχών.                      

5.των Μαρτύρων.                     

6.των Όσιων.                                                     

 7.των Αγίων Αναργύρων . 

8.Του Αγίου που γιορτάζει την ηµέρα αυτή.

9.Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου η του Αγ.Βασιλείου 

ποιού τελείται η Θ.Λειτουργία).                                                                         

 

Τα ψίχουλα είναι οι µερίδες

κεκοιµηµένων που  µνηµονεύει ο

Αρχιεπίσκοπο .Μέσα σ’ αυτά  βρίσκονται  και ο

που κι εµείς σκεφτήκαµε και γράψαµε στο Δίπτυχο (ειδικό χαρτάκι)

δώσαµε στον ιερέα µαζί µε το πρόσφορο

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ

Μαζί µε το πρόσφορο  δίνουµε στον ιερέα

λέγεται ΔΙΠΤΥΧΟ µε τα ονόµατα

µας(υπέρ υγείας),αλλά και όσων έχουν πεθάνει 

 

 

Ολόκληρη η Εκκλησία…λοιπόν  πανω 

στο Δισκάριο! Ο Χριστός, η Παναγία, ο 

Τίµιος Πρόδροµος,οι Προφήτες, οι 

Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ενωµένοι µε 

εµάς τους ταπεινούς και αµαρτωλούς!

Σε κάθε Θεια Λειτουργία λοιπόν 

ενώνεται ο Ουρανός µε τη γη και οι ψυχές 

όλων µας χαίρονται και ωφελούνται πολύ.

                           

                                                 

                                               

                            

Αγίου που γιορτάζει την ηµέρα αυτή. 

9.Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου η του Αγ.Βασιλείου (αναλόγως 

                                                                         

µερίδες  των ζωντανών και των 

που  µνηµονεύει ο Ιερέας ,αρχίζοντας από τον 

αυτά  βρίσκονται  και οι µερίδες  των ανθρώπων 

εµείς σκεφτήκαµε και γράψαµε στο Δίπτυχο (ειδικό χαρτάκι) που 

πρόσφορο. 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ 

το πρόσφορο  δίνουµε στον ιερέα και το χαρτάκι που 

ονόµατα των ζωντανών γνωστών  και φίλων 

και όσων έχουν πεθάνει (υπέρ αναπαύσεως). 

Ολόκληρη η Εκκλησία…λοιπόν  πανω 

Ο Χριστός, η Παναγία, ο 

Τίµιος Πρόδροµος,οι Προφήτες, οι 

Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ενωµένοι µε 

εµάς τους ταπεινούς και αµαρτωλούς! 

Σε κάθε Θεια Λειτουργία λοιπόν 

ενώνεται ο Ουρανός µε τη γη και οι ψυχές 

όλων µας χαίρονται και ωφελούνται πολύ. 


