
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μαθαίνουμε για τη Θεία 
Κοινωνία στην Αγία Γραφή

“Kαι καθώς έτρωγαν, πήρε ο Iησούς το ψωμί, κι αφού το ευλόγησε, 
το έκοψε και το πρόσφερε στους μαθητές του λέγοντας: Πάρτε, 
φάτε. Aυτό είναι το σώμα μου. Πήρε κατόπιν το ποτήρι κι αφού 
ευχαρίστησε, τους έδωσε λέγοντας: Πιέστε από αυτό όλοι, γιατί 

τούτο είναι το αίμα μου, της Kαινούργιας Διαθήκης, το οποίο χύνεται 
για χάρη πολλών, με σκοπό τη συγχώρηση των αμαρτιών.”.  

Κατά Ματθαίον 26:26-28

Η Θεία  Λειτουργία είναι η πιο σημαντική λειτουργία επειδή δεχόμαστε το Μυστήριο 
της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μας έδωσε ο 

Θεός. Η Θεία Κοινωνία μάς ενώνει με το Θεό και μεταξύ μας, γιατί γνωρίζουμε ότι ο 
Χριστός είναι μέσα μας. Όταν λαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία νιώθουμε την αγάπη 

του Θεού, την ειρήνη και χαρά, και παίρνουμε μία εικόνα για τον Παράδεισο.
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1.
Ζητάμε από το Θεό να 

συγχωρήσει τις αμαρτίες 
μας και να μας βοηθήσει 
να συγχωρήσουμε τους 

άλλους 

3.
Πριν λάβουμε τη Θεία Κοινωνία 

προετοιμαζόμαστε με την προσευχή 
και τη νηστεία, σύμφωνα με τους 

κανόνες που δίνονται από τον Ιερέα

4. 
Ο Ιερέας μάς λέει: «Μετά φόβου 

Θεού, πίστεως και αγάπης 
προσέλθετε» και πάμε ήσυχα να 

λάβουμε τη Θεία Μετάληψη

6.
Μια άλλη λέξη για το Μυστήριο 

της Θείας Κοινωνίας είναι η 
Ευχαριστία

2.
Ο Ιερέας ζητά από το Άγιο Πνεύμα να 

ευλογήσει εμάς και τον άρτο και τον οίνο, για 
να γίνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού

5.
Αφού λαβουμε τη Θεία Κοινωνία ψάλλουμε: 

«Είδομεν το φως το αληθινόν”, επειδή ο Ιησούς 
είναι μέσα μας και Τον αισθανόμαστε



Χρωμάτισε τα κενά με τον σταυρό για να βρεις το πιο σημαντικό 
μέρος της Θείας Λειτουργίας.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε.

Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

Όταν λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία 
πρέπει να είμαστε ήσυχοι.     

  __  __  __  __  __

Απάντησε 
ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Πληροφορίες για 
τη Θεία Κοινωνία

Θεία Κοινωνία
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τι συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας

Η Θεία  Λειτουργία είναι η πιο σημαντική λειτουργία επειδή δεχόμαστε το Μυστήριο 
της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μας έδωσε 
ο Θεός. Η Θεία Κοινωνία μάς ενώνει με το Θεό και μεταξύ μας, γιατί γνωρίζουμε 
ότι ο Χριστός είναι μέσα μας. Όταν λαμβάνουμε την Θεία Κοινωνία νιώθουμε την 
αγάπη του Θεού, την ειρήνη και χαρά, και παίρνουμε μία εικόνα για τον  Παράδεισο.

Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε.
Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια.
Αυτό ψάλλει η χορωδία κάθε Κυριακή.

Μαθαίνουμε για την Θεία Κοινωνία στην Αγία Γραφή
“λαβών τον άρτον και ευλογήσας έκλασε (έκοψε σε κομμάτια τον άρτο), και 
έδωκε τοις μαθηταίς αυτού και είπε· λάβετε, φάγετε· τούτο εστι το σώμα μου, το 
υπέρ υμών κλώμενον (θυσιαζόμενο) εις άφεσιν αμαρτιών”. Και έπειτα “λαβών 
ποτήριον και ευχαριστήσας” τον ουράνιο Πατέρα και Θεό έδωσε στους μαθητές 
του λέγοντας· “πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γάρ εστι το αίμα μου το της Καινής 
Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.” Κατά Ματθαίον 
26:26-28 Ο παπάς λέει αυτά τα λόγια κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας.

1.  Ζητήστε από τα παιδιά να απαντήσουν Σωστό ή Λάθος στην ερώτηση.

2.  Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματισουν τα κομμάτια με τον σταυρό για 
να βρουν τη φράση Θεία Κοινωνία.

1  Ζητάμε από το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας βοηθήσει να 
συγχωρήσουμε τους άλλους.  
Αν κάνουμε λάθη, προσπαθούμε να μη τα επαναλάβουμε. 

2  Ο Ιερέας ζητεί από το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει εμάς και τον άρτο και τον 
οίνο για να γίνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

3  Πριν λάβουμε τη Θεία Κοινωνία προετοιμαζόμαστε με την προσευχή και τη 
νηστεία. O Ιερέας μάς δίνει να πούμε ειδικές προσευχές και μας λέει 
πως να  νηστέψουμε.

4  Ο Ιερέας μας λέει: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε» 
και πάμε ήσυχα να λάβουμε τη Θεία Μετάληψη. Είναι πολύ σημαντικό να 
κάνουμε ησυχία. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλάμε ή να παίζουμε.

5  Αφού λαβουμε τη Θεία Κοινωνία ψάλλουμε: «Είδομεν το φως το αληθινόν”, 
επειδή ο Ιησούς είναι μέσα μας και Τον αισθανόμαστε.

6  Μια άλλη λέξη για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι η Ευχαριστία.
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