
ΜΑΘΗΜΑ 15Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

 

Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με 

τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ.  Να τεκμηριώσετε με συντομία την 

επιλογή σας . 

1. Το έργο της Εκκλησίας είναι… 

α. διδακτικό 

β. φιλανθρωπικό 

γ. λατρευτικό 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

 1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων… 

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της  

Πεντηκοστής. 

β. είχε ως κέντρο της τη λατρεία, την προσευχή, την καθημερινή τέλεση της θείας 

Ευχαριστίας. 

γ. χαρακτηρίζονταν από την κοινοκτημοσύνη και τις «αγάπες». 

δ. όλα τα παραπάνω. 

 

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες 

λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση. 

 

«Η ενότητα των πιστών στη Θεία Λειτουργία καταργεί τα όρια κάθε ατομισμού. Αυτό 

φαίνεται ιδιαίτερα όταν ……………. από τον έναν άρτο και το ένα ποτήριο. Στη Θεία 

Λειτουργία, οι πιστοί ……………. με τον Χριστό και ταυτόχρονα ……………. . Επιπλέον, ……………. 

όχι μόνο για τους συμμετέχοντες στη σύναξη, αλλά και για όσους δεν ……………. , ακόμη και 

για τους εχθρούς τους». 

 

(μπόρεσαν να παραστούν / προσεύχονται / ενώνονται / δένονται και μεταξύ τους 

/μεταλαμβάνουν) 

 



  

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή 

απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

1. Οι πρώτοι Χριστιανοί… 

α. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με πνεύμα αδελφοσύνης και αγάπης 

β. αγνοούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 

γ. τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με σήμερα 

2. Στην αρχαία Εκκλησία, οι φυλετικές διακρίσεις… 

α. καταργήθηκαν από την πρώτη στιγμή 

β. θεωρήθηκαν αναγκαίο κακό 

γ. δεν ίσχυαν παρά μόνο στη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας 

3. Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία, οι απολογητές… 

α. ήταν νομοδιδάσκαλοι 

β. ήταν χριστιανοί που αρνιόντουσαν να απολογηθούν στα δικαστήρια 

γ. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας όταν αυτή πολεμήθηκε 

4. Οι Απόστολοι στις περιοδείες τους ίδρυσαν τοπικές Εκκλησίες και… 

α. χειροτόνησαν διαδόχους τους 

β. δεν χειροτόνησαν κληρικούς 

γ. παραμέλησαν την ιεραποστολή 

5. Από τα πρώτα χρόνια, η Εκκλησία γνώρισε… 

α. την αποδοχή από την επίσημη κρατική εξουσία 

β. τη θετική στάση των ειδωλολατρών 

γ. αντιδράσεις, διωγμούς και μάρτυρες 

 

 1. Με την Πεντηκοστή δημιουργήθηκε… 

α. μια νέα πραγματικότητα στον κόσμο, η Εκκλησία 

β. μια ομάδα πιστών που ονομάστηκε μάρτυρες της αλήθειας 

γ. μια νέα αίρεση, εξέλιξη της αρχαίας θρησκείας 



2. Οι πιστοί των Ιεροσολύμων μετά την Πεντηκοστή είναι… 

α. ενωμένοι για να μεταμορφώσουν την εβραϊκή θρησκεία 

β. βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος 

γ. έτοιμοι να κυβερνήσουν τον κόσμο 

3. Μετά την Πεντηκοστή η καινούργια κοινότητα των πιστών… 

α. έχει ως κέντρο της τη λατρεία και την προσευχή 

β. ζει σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο 

γ. ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις της εποχής της 

4. Οι πρώτοι πιστοί της κοινότητας των Ιεροσολύμων… 

α. ζουν σε πνεύμα αδελφοσύνης και κοινοκτημοσύνης 

β. συνδέονται με κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις 

γ. ετοιμάζονται να αλλάξουν βίαια τον κόσμο 

5. Η πρώτη Εκκλησία τελούσε καθημερινά… 

α. το μυστήριο της Ιεροσύνης 

β. γάμους ανάμεσα στους πιστούς 

γ. τη Θεία Ευχαριστία 

 

1. Οι Απολογητές της Εκκλησίας… 

α. ήταν δικηγόροι στα ρωμαϊκά δικαστήρια 

β. υπερασπίστηκαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας 

γ. αναλάμβαναν την προστασία των μαρτύρων 

2. Η πρώτη κοινότητα των Ιεροσολύμων τελούσε τη Θ. Ευχαριστία… 

α. καθημερινά 

β. κάθε Κυριακή 

γ. κάθε Σάββατο 

3. Η Εκκλησία φανερώνεται ότι είναι Σώμα Χριστού… 

α. στη Θεία Ευχαριστία 



β. στις ομαδικές βαπτίσεις 

γ. στην ομαδική προσευχή 

4. Ο όρος «Λειτουργία» σημαίνει… 

α. τον τρόπο τέλεσης της λατρείας                                                

β. τη συμμετοχή του λαού στη λατρεία 

γ. τον κανόνα της προσευχής 

5. Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία προσεύχεται…. 

α. κυρίως για τους παρόντες 

β. για τους παρόντες αλλά και τους απόντες 

γ. για όλους, ακόμη και τους εχθρούς της 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη 

διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» 

ή «λάθος»: 

1. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα σχηματίστηκε στην Αντιόχεια. 

2. Η ενότητα των πιστών της Εκκλησίας πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. 

3. Στην αρχαία Εκκλησία η λατρευτική σύναξη συνδεόταν με τη φιλανθρωπία. 

4. Ειδικά οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων ονομάζονταν Απολογητές. 

5. Η πιο γνωστή λειτουργία είναι γραμμένη από τον Απόστολο Παύλο. 

 

 ΘΕΜΑΤΑ  Β1 

1  «Οι χριστιανοί πρέπει να βγαίνουν από τον ναό … σα να κατεβαίνουν από τους ουρανούς. 

Ήσυχοι και φιλοσοφημένοι… με αγάπη προς τη σοφία, περισσότερο ευλαβείς. … Να 

διδάσκουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους ότι συνομίλησαν με τον Κύριο, ότι 

συναναστράφηκαν τον Χριστό» (Ιωάννης ο Χρυσόστομος). 

Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία με τα οποία ο συγγραφέας περιγράφει τη 

σχέση της λατρείας με την καθημερινή ζωή των χριστιανών.  

 

2  Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην Εκκλησία, σημειώνει ότι: «… είναι θεμέλιο 

αρετής, διδασκαλείο (σχολείο) φιλοσοφίας, όχι μόνον την ώρα της λατρευτικής σύναξης… 



αλλά και σ’ όλον τον υπόλοιπο χρόνο. … Όσα υπάρχουν και γίνονται εδώ είναι πνευματικό 

λουτρό, που με τη θερμότητα του Πνεύματος αφαιρείται κάθε βρωμιά…». 

Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε τις βασικές θέσεις του κειμένου. 

 

3  Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την εικόνα του «σώματος» για να ορίσει την 

Εκκλησία: «Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στον Χριστό, και 

καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι κι όλοι οι άλλοι». 

Να εξηγήσετε αυτή τη θέση και να δείξετε ποια είναι η σημασία της για τους χριστιανούς. 

 

  

4  Το απόσπασμα που ακολουθεί, προέρχεται από την ευχή της Αγίας Αναφοράς, στη Θεία 

Λειτουργία. 

«Κύριε, … συντρόφευσε στο ταξίδι αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα∙ συνόδευσε 

αυτούς που οδοιπορούν· προστάτευσε τις χήρες· υπεράσπισε τα ορφανά· ελευθέρωσε τους 

αιχμαλώτους· θεράπευσε τους ασθενείς. Θυμήσου, Κύριε ο Θεός μας, εκείνους που 

βρίσκονται στα δικαστήρια και στα καταναγκαστικά έργα … και στις εξορίες και σε πικρές 

δουλείες και σε κάθε θλίψη και ανάγκη και δύσκολη περίσταση, καθώς και όλους που 

έχουν ανάγκη από τη μεγάλη Σου ευσπλαχνία· … Συ ο ίδιος να γίνεις τα πάντα για όλους· Συ 

που γνωρίζεις τον καθένα και καθετί που ζητεί, την οικογένεια και τις ανάγκες της. Σώσε, 

Κύριε, την πόλη … αυτή και κάθε πόλη και χώρα από πείνα, επιδημία, σεισμό, 

καταποντισμό, πυρκαγιά, σφαγή, επιδρομή αλλοφύλων και εμφύλιο πόλεμο» (Μέγας 

Βασίλειος). 

Με βάση το περιεχόμενο του κειμένου, να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τη σημασία της 

Θείας Λειτουργίας σε σχέση με τα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου.  

 

 

 


