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Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη 
Λατρεια 

 
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να… 
1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να 

επιχειρηματολογούν.  
2. Να ερμηνεύουν τα κύρια σημεία του διαλόγου του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα σε σχέση με τη 

λατρεία.  
3. Να συγκρίνουν τις θυσίες της ιουδαϊκής θρησκείας και τη θυσία του Χριστού. 
 
 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία 
1. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται συνήθως παίρνει τη θρησκεία των γονιών του. Με το Χριστό τι 

έγινε; 
2. Ποια ήταν η θρησκεία των «γονιών» του; Πού έζησε; 
[Βοηθούμε τους μαθητές με υποερωτήσεις (αν χρειάζεται) και περιμένουμε τις απαντήσεις τους] 

 Ο Χριστός παρέλαβε από τους γονείς του την ιουδαϊκή θρησκεία. Τήρησε την παράδοση και 
τη λατρεία της. Συμβούλευε μάλιστα και τους συμπατριώτες του να κάνουν το ίδιο.  
Μάλιστα, σχετικά με τη λατρεία, ο Χριστός απαιτούσε από τους συμπατριώτες του πραγματική 
λατρεία και όχι τυπική.  

               Εξωτερική, τυπική, από συνήθεια  
Άρα, ο Χριστός διακρίνει δύο τρόπους λατρείας  Εσωτερική, ουσιαστική, πνευματική 
 
Ακολούθησε αυτό που είχε πει ο Δαβίδ, περίπου 1.000 χρόνια πριν από Εκείνον: 

 «Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον,  

καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει» (Ψαλμός Ν΄, 50ος).  
[Θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή:  

πνεύμα συντριμμένο από μετάνοια και ταπεινή καρδιά] 
Παρόμοια μιλούσε κι ο προφήτης Ησαΐας τον 8ο αι. π.Χ.:  

« Αυτός ο λαός με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη με τιμάει, 

ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα» (Ησ. 29,13, Μτ 15,8) 
 
Γι’ αυτό καυτηρίαζε την υποκρισία των Φαρισαίων που τα λόγια τους δεν συμφωνούσαν με τις 
πράξεις τους:  

«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χηρών, 
κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί… 

…Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, 
γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, 

εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία….» (Μτ 23, 13εξ) 
  

β) Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και αληθινή 

[Διαβάζουμε το κείμενο του διαλόγου του Ιησού με τη Σαμαρείτισσα από το βιβλίο, σ. 16, και 
απαντούμε στις ερωτήσεις:] 
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1.  Στο τέλος του διαλόγου τι αποκαλύπτει ο Χριστός για τον εαυτό του στη Σαμαρείτισσα; Ποιος 
λέει ότι είναι; 

- Ο Χριστός λέει για τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσ _ _ _ _ . 
2. Πώς λέει ο Χριστός ότι οι πιστοί πρέπει να λατρεύουν το Θεό που είναι πνεύμα; 

- Οι πιστοί πρέπει να λατρεύουν το Θεό με την δύναμη του Πν_ _ _ _ _ _ _.   
3. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό; 

- Η λατρεία του Θεού μετά από τον ερχομό του Χριστού γίνεται πνευματικά, εσ_ _ _ _ _ 
_ _ , με όλη μας την καρ _ _ _ .  

4. Πού θα λατρεύουν το Θεό οι άνθρωποι, στο Ναό της Ιερουσαλήμ ή στο βουνό Γαριζίν; 
- _ _ _ _  στο Ναό _ _ _ _  στο βουνό Γαριζίν. Αυτό σημαίνει ότι θα τον λατρεύουν  
πα_ _ _ _ . 

5. Άρα, γιατί εμείς τον λατρεύουμε στις εκκλησίες; 
- Δεν τον λατρεύουμε μόνο στις εκκλησίες αλλά όπου και όποτε το θελήσουμε. Απλώς, 
στις εκκλησίες είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουμε το μ _ _ _ _  μας και να 
υψώσουμε την καρ_ _ _  μας προς το Θεό. 
 

Ο απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη γράφει:  
«Επιθυμώ, λοιπόν, να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή (θυμό) και εριστικότητα, 

και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να προσεύχονται με 
κόσμια αμφίεση» (Α΄ Τιμ 2, 8-9) 

[Ακολουθούν δύο ερωτήσεις κατανόησης στο Φύλλο εργασίας.] 
 
γ) Οι αιματηρές θυσίες των Ιουδαίων και η θυσία του Χριστού 

Οι Ιουδαίοι τελούσαν αιματηρές θυσίες, δηλαδή έσφαζαν ζώα και καθώς έφευγε το αίμα από τα ζώα, 
έφευγαν και απ’ αυτούς οι αμαρτίες τους. Δύο ήταν οι μεγαλύτερες ιουδαϊκές γιορτές με θυσίες ζώων: η 
γιορτή του Εξιλασμού (συγχώρησης) και η γιορτή του Πάσχα. 
 Όλες όμως αυτές οι θυσίες προεικόνιζαν τη μεγαλύτερη θυσία όλων, τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός 
πρόσφερε στο Θεό Πατέρα το δικό του Αίμα για μας χαρίζοντάς μας έτσι την αιώνια ελευθερία και σωτηρία. Η 
μεγαλύτερη γιορτή των χριστιανών που είναι το Πάσχα μας θυμίζει ακριβώς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για εμάς. 
 Αυτή η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Τότε θυμόμαστε το 
Μυστικό Δείπνο: τότε ο Χριστός μετέβαλε (άλλαξε) τον άρτο και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα του, δηλώνοντας τη 
θυσία του που ακολούθησε. Έτσι ιδρύθηκε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 
 Άρα, η Θεία Κοινωνία μας χαρίζει άφεση αμαρτιών (συγχώρηση των αμαρτιών μας), ένωση με το Χριστό, 
αιώνια ζωή.  
Στη διάρκεια του μυστηρίου αυτού θυμόμαστε όλη τη ζωή του Χριστού: από τη Γέννηση ως τα Πάθη, την 
Ανάσταση και την Ανάληψη Του. Ο ίδιος μας παράγγειλε να το κάνουμε για να τον θυμόμαστε. Σε κάθε Θεία 
Λειτουργία, καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι που κάθισαν και οι μαθητές του εκείνο το βράδυ και ο Χριστός 
είναι μαζί μας όπως τότε. 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ (προαιρετικά μεταφέρουμε το σχήμα στον πίνακα):  
 
                   συγχώρεση αμαρτιών 
Η Θεία Κοινωνία στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας    αιώνια ζωή 

ένωση με το Θεό 
 
 
 
[Αφού εξηγήσουμε το παραπάνω κείμενο, καλούμε τους μαθητές ανά θρανίο να συμπληρώσουν τον αντίστοιχο 
πίνακα στο Φύλλο εργασίας τους. Αν δεν υπάρχει χρόνος, η άσκηση μπορεί να γίνει στο σπίτι.] 

Όλη η ζωή του Χριστού 
Μυστικός Δείπνος. 

Ο Χριστός είναι παρών όπως τότε! 
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Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη 
Λατρεια 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
α) Ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία 
1. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται συνήθως παίρνει τη θρησκεία των γονιών του.  
2. Με το Χριστό τι έγινε; Πού έζησε; Ποια ήταν η θρησκεία των «γονιών» του;  

 Ο Χριστός έζησε στην Ιου_ _ _ _  και παρέλαβε από τους γονείς του την ι_  _  _  _  _  _  _  
θρησκεία. Τήρησε την παράδοση και τη λατρεία της. Συμβούλευε μάλιστα και τους 
συμπατριώτες του να κάνουν το ίδιο.  
Μάλιστα, σχετικά με τη λατρεία, ο Χριστός απαιτούσε από τους συμπατριώτες του 
πραγματική λατρεία και όχι τυπική.  

               Εξωτερική, τυπική, από συνήθεια  
Άρα, ο Χριστός διακρίνει δύο τρόπους λατρείας  Εσωτερική, ουσιαστική, πνευματική 
 
3. Αναφέρετε μερικά παραδείγματα που δείχνουν την τυπική λατρεία και την πνευματική. 
 
Ο Χριστός ακολούθησε αυτό που είχε πει ο Δαβίδ, περίπου 1.000 χρόνια πριν από Εκείνον: 

 «Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον,  

καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει» (Ψαλμός Ν΄, 50ος).  
[Θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή:  

πνεύμα συντριμμένο από μετάνοια και ταπεινή καρδιά] 
 
Παρόμοια μιλούσε κι ο προφήτης Ησαΐας τον 8ο αι. π.Χ.:  

« Αυτός ο λαός με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη με τιμάει, 

ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα» (Ησ. 29,13, Μτ 15,8) 
 
Γι’ αυτό καυτηρίαζε την υποκρισία των Φαρισαίων που τα λόγια τους δεν συμφωνούσαν με τις 
πράξεις τους (άλλα έλεγαν κι άλλα έκαναν):  

«Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χηρών, 
κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί… 

…Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, 
γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, 

εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία….» (Μτ 23, 13εξ) 
  

β) Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική και αληθινή 

[Διαβάστε το κείμενο του διαλόγου του Ιησού με τη Σαμαρείτισσα από το βιβλίο, σ. 16, και απαντήστε στις ερωτήσεις:] 

1.  Στο τέλος του διαλόγου τι αποκαλύπτει (φανερώνει) ο Χριστός για τον εαυτό του στη 
Σαμαρείτισσα; Ποιος λέει ότι είναι; 

- Ο Χριστός λέει για τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσ _ _ _ _ . 
2. Πώς λέει ο Χριστός ότι οι πιστοί πρέπει να λατρεύουν το Θεό που είναι πνεύμα; 

- Οι πιστοί πρέπει να λατρεύουν το Θεό με την δύναμη του Πν_ _ _ _ _ _ _.   
3. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό; 

- Η λατρεία του Θεού μετά από τον ερχομό του Χριστού γίνεται πνευματικά, εσ_ _ _ _ _ 
_ _ , με όλη μας την καρ _ _ _ .  
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4. Πού θα λατρεύουν το Θεό οι άνθρωποι, στο Ναό της Ιερουσαλήμ ή στο βουνό Γαριζίν; 
- _ _ _ _  στο Ναό _ _ _ _  στο βουνό Γαριζίν. Αυτό σημαίνει ότι θα τον λατρεύουν  
πα_ _ _ _ . 

5. Άρα, γιατί εμείς τον λατρεύουμε στις εκκλησίες; 
- Δεν τον λατρεύουμε μόνο στις εκκλησίες αλλά όπου και όποτε το θελήσουμε. Απλώς, 
στις εκκλησίες είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουμε το μ _ _ _ _  μας και να 
υψώσουμε την καρ_ _ _  μας προς το Θεό. 
 

Ο απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη γράφει:  
«Επιθυμώ, λοιπόν, να προσεύχονται οι άντρες σε κάθε τόπο προσευχής, χωρίς οργή (θυμό) και εριστικότητα 

(όρεξη για καυγά), και τα χέρια που υψώνουν στον ουρανό να είναι καθαρά. Παρόμοια και οι γυναίκες να 

προσεύχονται με κόσμια αμφίεση (σεμνά ρούχα)» (Α΄ Τιμ 2, 8-9) 
- Τι σημαίνει η φράση:  «καθαρά χέρια»;  
- Γιατί, κατά τη γνώμη σας, απαιτεί από τις γυναίκες «κόσμια αμφίεση»;  
 

γ) Οι αιματηρές θυσίες των Ιουδαίων και η θυσία του Χριστού 
 

Οι Ιουδαίοι τελούσαν (έκαναν) αιματηρές θυσίες, δηλαδή έσφαζαν ζώα και, καθώς έφευγε το αίμα από 
τα ζώα, έφευγαν και απ’ αυτούς οι αμαρτίες τους. Δύο ήταν οι μεγαλύτερες ιουδαϊκές γιορτές με θυσίες ζώων: 
η γιορτή του Εξιλασμού (συγχώρησης) και η γιορτή του Πάσχα. 
 
 Όλες όμως αυτές οι θυσίες προεικόνιζαν τη μεγαλύτερη θυσία όλων, τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός 
πρόσφερε στο Θεό Πατέρα το δικό του Αίμα για μας χαρίζοντάς μας έτσι την αιώνια ελευθερία και σωτηρία. Η 
μεγαλύτερη γιορτή των χριστιανών που είναι το Πάσχα μας θυμίζει ακριβώς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για εμάς. 
 Αυτή η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Τότε θυμόμαστε το 
Μυστικό Δείπνο: τότε ο Χριστός μετέβαλε (άλλαξε) τον άρτο και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα του, δηλώνοντας τη 
θυσία του που ακολούθησε. Έτσι ιδρύθηκε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 
 Άρα, η Θεία Κοινωνία μας χαρίζει άφεση αμαρτιών (συγχώρηση των αμαρτιών μας), ένωση με το Χριστό, 
αιώνια ζωή.  
Στη διάρκεια του μυστηρίου αυτού θυμόμαστε όλη τη ζωή του Χριστού: από τη Γέννηση ως τα Πάθη, την 
Ανάσταση και την Ανάληψη Του. Ο ίδιος μας παράγγειλε να το κάνουμε, για να τον θυμόμαστε. Σε κάθε Θεία 
Λειτουργία, καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι όπου κάθισαν και οι μαθητές του εκείνο το βράδυ και ο Χριστός 
είναι μαζί μας όπως τότε. 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ (προαιρετικά μεταφέρουμε το σχήμα στον πίνακα):  
 
                   συγχώρεση αμαρτιών 
Η Θεία Κοινωνία στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας    αιώνια ζωή 

ένωση με το Θεό 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ: Αφού διαβάσετε το παραπάνω κείμενο και μελετήσετε το σχήμα, συνεργαστείτε με το διπλανό σας 
και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας ό,τι μάθατε σχετικά με τη θυσία στη λατρεία:  

Ιουδαίοι Χριστός  Χριστιανοί 

 
 
 
 
 

  

Όλη η ζωή του Χριστού 
Μυστικός Δείπνος. 

Ο Χριστός είναι παρών όπως τότε! 
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Ερωτησεισ αξιολογησησ (από την Τράπεζα Θεμάτων): 

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 
  

Σωστό (Σ) ή 
Λάθος (Λ); 

1.  Ο Ιησούς στη Σαµαρείτισσα αποκαλύπτεται ως Θεός και φανερώνει την πνευµατική λατρεία του 
Θεού. 

 

2.  Η Θεία Ευχαριστία µας θυµίζει το θαύµα του πολλαπλασιασµού των άρτων.  

3.  Η Θεία Κοινωνία χαρίζει άφεση αµαρτιών.  

4.  Η Θεία Λειτουργία αποτελεί προέκταση του Μυστικού ∆είπνου.  

5.  Η θυσία του Χριστού επαναλαµβάνεται στη χριστιανική λατρεία.  

6.  Η λατρεία που ταιριάζει στον Θεό είναι τυπική και µε ελεηµοσύνες.  

7.  Η λατρεία πρέπει να προσφέρεται µε καθαρότητα ψυχής και νου.  

8.  Η λατρεία της Εκκλησίας χαρακτηρίζεται «µυσταγωγική» επειδή γίνεται µυστικά.  

9.  Η λατρεία του Θεού είναι εσωτερική, αληθινή και πρέπει να γίνεται µε όλη µας την καρδιά.  

10.  Με τη Θεία Λειτουργία συνεχίζεται η παράδοση των αιµατηρών θυσιών.  

11.  Ο Θεός δεν περιορίζεται από τόπο και χρόνο, παντού και πάντοτε µπορούµε να ζητήσουµε την 
ευλογία Του. 

 

12.  Ο Κύριος αποκαλύπτει στη συνοµιλία του µε τη Σαµαρείτισσα την ηµέρα της θυσίας Του.  

13.  Ο Μυστικός ∆είπνος προεικονίζει τον πασχάλιο αµνό της Παλαιάς ∆ιαθήκης.  

14.  Ο Χριστός ζητούσε από τους συµπατριώτες του να λατρεύουν τον Θεό τυπικά, όπως άλλωστε 
έκαναν και οι Φαρισαίοι. 

 

15.  Ο Χριστός καυτηρίασε την υποκρισία των Φαρισαίων.  

16.  Ο Χριστός σέβεται την ιουδαϊκή παράδοση και τον Νόµο, διδάσκει και προσεύχεται στον Ναό 
του Σολοµώντα. 

 

17.  Ο Χριστός ως άνθρωπος αρνήθηκε να τηρήσει τις ιουδαϊκές παραδόσεις και να σεβαστεί την 
ιουδαϊκή λατρεία. 

 

18.  Στη Θεία Μετάληψη ο πιστός συµµετέχει στον Μυστικό ∆είπνο και ενώνεται µε τον Χριστό.  

19.  Στο Πάσχα της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης γιορτάζεται η θυσία του Χριστού.  

20.  Στον Μυστικό ∆είπνο ο Χριστός έφαγε για πρώτη φορά µε τους µαθητές Του.  

21.  Τα µυστήρια της Εκκλησίας προεικονίζουν τις γιορτές της Παλαιάς ∆ιαθήκης.  

22.  Το κήρυγµα του Χριστού προορίζεται για λίγους εκλεκτούς.  

23.  Το Πάσχα ήταν και είναι η σπουδαιότερη ιουδαϊκή γιορτή.  
 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Θεία Ευχαριστία συστάθηκε από τον ίδιο τον Χριστό. 

α. κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου 
β. κατά τη διάρκεια του Γάμου στην Κανά της Γαλιλαίας 
γ. κατά τη διάρκεια της Πεντηκοστής 

2. Η Θεία Κοινωνία μας χαρίζει...  
α. τη βεβαιότητα ότι είμαστε καλοί χριστιανοί 
β. άφεση αμαρτιών και ένωση με τον Κύριο 
γ. την πίστη στον εαυτό μας 

3. Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της 
α. της Βάπτισης  
β. της Ιεροσύνης 
γ. της Θείας Ευχαριστίας 

4. Με τη Θεία Μετάληψη ο πιστός  
α. συμμετέχει στον Μυστικό Δείπνο 
β. θυμάται το θαύμα του Χριστού με τα ψωμιά και τα ψάρια 
γ. μετέχει μυστικά στη Μεταμόρφωση του Χριστού 
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5. Ο Μυστικός Δείπνος επαναλαμβάνεται 
α. κάθε μέρα με την προσευχή μας 
β. τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ στους ναούς 
γ. σε κάθε Θεία Λειτουργία 

6. Ο Χριστός απέδειξε με τη ζωή Του ότι 
α. σεβάστηκε την ιουδαϊκή παράδοση και λατρεία 
β. δεν τον ενδιέφερε η λατρευτική παράδοση του ιουδαϊκού λαού 
γ. η λατρεία του Θεού είναι μάταιη για τον άνθρωπο 

7. Ο Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρείτισσα ότι  
α. ο Θεός είναι πνεύμα 
β. η λατρεία πρέπει να είναι τυπική 
γ. ο Θεός πρέπει να λατρεύεται μόνο στον Ναό των Ιεροσολύμων 

8. Ο Χριστός μίλησε για την πραγματική λατρεία στη 
α. Χαναναία   
β. Μαρία τη Μαγδαληνή  
γ. Σαμαρείτισσα  

9. Ο Χριστός στον διάλογο με τη Σαμαρείτισσα τόνισε 
α. τη διαφορά της χριστιανικής από την ιουδαϊκή λατρεία 
β. τη διαφορά της χριστιανικής από την ειδωλολατρική λατρεία 
γ. τη διαφορά της ιουδαϊκής από την ειδωλολατρική λατρεία 

10. Ο Χριστός τόνισε τη διαφορά της χριστιανικής από την ιουδαϊκή λατρεία στον διάλογο με… 
α. τη Σαμαρείτισσα  
β.τον Πέτρο 
γ. Τον Παύλο  
δ. την Παναγία 

11. Οι αιματηρές θυσίες των Ιουδαίων προεικονίζουν 
α. τη διδασκαλία του Χριστού 
β. τη θυσία του Χριστού 
γ. τα θαύματα του Χριστού 

12. Όταν οι πιστοί μετέχουν στη Θεία Ευχαριστία θυμούνται και 
α. τον Μυστικό Δείπνο  
β. τη Δίκη του Χριστού 
γ. την Προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή 

13. Πολλοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης 
α. καυτηρίασαν την υποκρισία και την τυπολατρία 
β. υπερασπίστηκαν τη λατρεία των ειδώλων 
γ. τελούσαν τη Θεία Λειτουργία 

14. Σε θέματα λατρείας, ο Χριστός...  
α. κατήργησε τον μωσαϊκό νόμο 
β. τήρησε την παράδοση και τον μωσαϊκό νόμο 
γ. απέρριψε την υποκρισία των χριστιανών 

15. Σε κάθε Θεία Λειτουργία 
α. καθόμαστε όπως και οι μαθητές Του στο ίδιο τραπέζι 
β. νιώθουμε ότι είμαστε ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους 
γ. ελπίζουμε ότι θα σωθούμε ατομικά, επειδή είμαστε παρόντες στον ναό 

16. Στη διήγηση της Σαμαρείτισσας, ο Χριστός 
α. ζητά η λατρεία του Θεού να γίνεται σε συγκεκριμένο τόπο 
β. ενισχύει τις φαρισαϊκές παραδόσεις για τη λατρεία 
γ. φανερώνει την πνευματική διάσταση της λατρείας 

17. Στη χριστιανική λατρεία η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται με το μυστήριο 
α. του Γάμου  
β. της Θείας Ευχαριστίας  
γ. της Μετάνοιας  
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18. Στην Εκκλησία, ο Χριστός αναγνωρίζεται ως 
α. ο μόνος αρχιερέας 
β. ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης 
γ. διάκονος, αλλά όχι ιερέας 

19. Στην Καινή Διαθήκη θεωρείται σημαντικό η λατρεία να γίνεται  
α. με καθαρή καρδιά 
β. πάντοτε στον ίδιο τόπο 
γ. πάντοτε με τον ίδιο τρόπο 

20. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας  
α. είναι παρών ο Κύριος 
β. φανερώνεται η αξία του κλήρου 
γ. σώζουμε την ψυχή μας με την ελεημοσύνη 

21. Σύμφωνα με τη διήγηση της Σαμαρείτισσας, το σημαντικότερο στη λατρεία είναι 
α. να γίνεται τυπικά, εξωτερικά, από συνήθεια 
β. η προσκύνηση και οι θυσίες στο Γαριζίν 
γ. να γίνεται με τη δύναμη του Πνεύματος 

22. Τα λόγια του Χριστού που παραπέμπουν στην ίδρυση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι 
α. «λάβετε φάγετε», «πίετε εξ αυτού πάντες» 
β. «ο Θεός αγάπη εστί» 
γ. «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν.» 

 
3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και δικαιολογήστε σύντομα την επιλογή σας. 
1. Την ημέρα του εξιλασμού οι Ιουδαίοι ζητούσαν από τον Θεό 

α. να τους χαρίσει σωματική και ψυχική υγεία 
β. να τους συγχωρήσει τις αμαρτίες τους 
γ. να ευλογήσει τη γη τους 

2. Σε κάθε Θεία Λειτουργία «καθόμαστε» στο ίδιο τραπέζι με αυτό 
α. που κάθισε ο Χριστός στον γάμο της Κανά 
β. που κάθισαν οι μαθητές του Χριστού στο Μυστικό Δείπνο 
γ. που κάθισαν οι τρεις ξένοι στη σκηνή του Αβραάμ 

3. Η γιορτή του Πάσχα θυμίζει στους πιστούς 
α. την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο 
β. τη θυσία του Χριστού 
γ. την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας 

 
4. ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ 

Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου επιλέγοντας τη σωστή λέξη από αυτές που βρίσκονται στην 
παρένθεση κάτω από το κείμενο. 
1. «Για να αντιληφθούμε το νόημα της Θείας ______________ που αποτελεί το κύριο ______________ 

της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να θυμηθούμε τις ______________ θυσίες των Ιουδαίων, επειδή με 
αυτές έδειχναν την  ______________ τους στον Θεό και εξαγόραζαν τις ______________ τους».  

(Ευχαριστίας / αιματηρές / αμαρτίες / ευγνωμοσύνη / μυστήριο) 
2. «Η θυσία του Χριστού ______________ στη χριστιανική λατρεία. Γιατί το βράδυ του Μυστικού Δείπνου 

ο Χριστός ______________ για χάρη μας τον άρτο και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα Του. Η Θεία 
Λειτουργία είναι το ίδιο τραπέζι, που ______________ τότε στους μαθητές. Στο μυστήριο αυτό 
______________ ο ίδιος ο Κύριος, ο σταυρωμένος και αναστημένος, αυτός που θα ______________. 

(προσφέρθηκε / παραβρίσκεται / μετέβαλε / ξανάρθει / επαναλαμβάνεται) 
3. «Ο Ιησούς τήρησε την παράδοση και τον ______________ ______ και συμβούλευε τους ακροατές του 

να κάνουν το ίδιο. Στους συμπατριώτες του που λάτρευαν τον Θεό τυπικά, ______________ και από 
συνήθεια, μίλησε για την ______________ ____________, που είναι αρεστή στον Θεό όταν γίνεται με 
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______________ συντετριμμένο και ταπεινή καρδιά. Καυτηρίαζε την ______________ των Φαρισαίων, 
γιατί τα λόγια τους δεν αντιστοιχούσαν στις πράξεις τους».  

(υποκρισία / αληθινή λατρεία / μωσαϊκό νόμο / πνεύμα / εξωτερικά) 
4. «Στον Μυστικό Δείπνο, ο Κύριος παρέδωσε το μυστήριο της ______________  

__________προσφέροντας το ______________ ____ ________Του και παραγγέλνοντας στους μαθητές 
να κάνουν το ίδιο για να τον "θυμούνται", "ώσπου να έρθει και πάλι κατά τη ______________  
___________.  Όλη η δράση και η ______________ του Χριστού ήταν μια ______________ για τον 
Μυστικό Δείπνο».  

(προετοιμασία / Δευτέρα Παρουσία / Θείας Ευχαριστίας / διδασκαλία / Σώμα και το Αίμα) 

5. «Τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου, ο Κύριος παρέδωσε το ______________ της Θείας Ευχαριστίας, 
προσφέροντας το ______________ _________ __________ και παραγγέλνοντας στους μαθητές του να 
κάνουν το ίδιο για την ______________ Του. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Το 
______________ ______________ για τους χριστιανούς αποτελεί πλέον ______________ όπως και ο 
μωσαϊκός νόμος».  

(Παρελθόν / ανάμνησή / μυστήριο / ιουδαϊκό Πάσχα / Σώμα του και το Αίμα Του) 
 
 
5. ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (για το σπίτι)         

1. Ο ίδιος ο Χριστός συνέστησε τη Θεία Ευχαριστία κατά τον Μυστικό Δείπνο, προσφέροντας το Σώμα 
του και το Αίμα του και παραγγέλνοντας στους μαθητές του να κάνουν το ίδιο. Οι απόστολοι με τη 
διδασκαλία του ευαγγελίου, παρέδιδαν και τον τρόπο τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας, που ήταν μια 
επανάληψη των πράξεων του Χριστού κατά το τελευταίο εκείνο Δείπνο. Ποια σημασία έχει για την 
Εκκλησία η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Χριστό; 
 
2. Συχνά η τέλεση της λατρείας γίνεται τυπικά, εξωτερικά ή από συνήθεια. Ο Χριστός την Καινή Διαθήκη, 
προτείνει πραγματική λατρεία, που γίνεται με αγάπη, με αλήθεια και με ταπείνωση. Στην προηγούμενη 
παράγραφο, η λατρεία του Θεού περιγράφεται με δύο τρόπους. Να τους εξηγήσετε και να τους 
σχολιάσετε. 

 
 
6. ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται πέντε γεγονότα από τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης και πέντε από τη λατρεία της 
Καινής Διαθήκης. Να οργανώσετε τα γεγονότα σε δύο στήλες. Στην πρώτη να αναφέρετε όσα σχετίζονται με την Παλαιά 
Διαθήκη και στη δεύτερη εκείνα που αφορούν στην Καινή Διαθήκη. 

 Π.Δ. Κ.Δ. 

1. Αιματηρές θυσίες    

2. Προσμονή Μεσσία   

3. Ο Αρχιερέας θυσιάζει τον πασχάλιο αμνό   

4. Πάσχα: Γιορτή της νίκης πάνω στον θάνατο με τη θυσία και την Ανάσταση του Χριστού   

5. Μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού   

6. Αναίμακτη λατρεία     

7. Θεία Ευχαριστία   

8. Πάσχα: Γιορτή της απελευθέρωσης από την Αίγυπτο   

9. Μυστικός Δείπνος   

10. Ημέρα του εξιλασμού   

 


