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Στόχοι

• Να έρθουν σε επαφή με το πρόσφορο, και 
να αναφέρουν τους συμβολισμούς που 
σχετίζονται με αυτό και τη χρήση του στη 
Θεία Λειτουργία.

• Να δικαιολογούν τον λόγο και την σημασία 
της χρήσης του άρτου στη λατρευτική 
ζωή.

• Να ασχοληθούν έμπρακτα με την 
παρασκευή του προσφόρου.



Τι είναι το 
πρόσφορο;



Ποιο αγαθό είναι 
πολύ σημαντικό 

στη διατροφή όλων 
των ανθρώπων;



Στη θεία κοινωνία…
Τι 

μεταβάλλεται 
σε σώμα 
Χριστού; 



Το αντίδωρο 



Γιατί όμως 
προσφέρουμε 

ψωμί; 

Πρόσφορο = μία 
προσφορά. 
Από το ρήμα 
προσφέρω.



Το Μυστικό Δείπνο 
• Κατά τη διάρκεια του 

Μυστικού Δείπνου 
και ενώ έτρωγαν, 
πήρε ο Ιησούς ένα 
κομμάτι ψωμί και, 
αφού ευχαρίστησε το 
Θεό, το ευλόγησε, 
το έκοψε σε 
κομμάτια και το 
έδωσε στους 
μαθητές, λέγοντας:

• Έπειτα, αφού πήρε 
το ποτήρι με το 
κρασί, ευχαρίστησε 
πάλι το Θεό και 
έδωσε σ’ όλους να 
πιουν απ’ το ίδιο 
ποτήρι. Και τους 
είπε:

Πιείτε απ’ αυτό 
όλοι. Αυτό είναι 
το αίμα μου, που 
χύνεται για τη 
σωτηρία πολλών. 

Λάβετε, 
φάγετε, αυτό 
είναι το σώμα 

μου…



Έτσι λοιπόν…
• Σε κάθε Θ. Λειτουργία 

επαναλαμβάνεται ο Μυστικός 
Δείπνος.

• Όλοι οι πιστοί κοινωνάμε και 
ενωνόμαστε με το Θεό και 
μεταξύ μας από το ίδιο άγιο 
Ποτήριο.  

• Πως; Μέσα από την βρώση (= 
να φάμε) και την πόση (= να 
πιούμε) του άρτου (ψωμιού) και 
του οίνου (κρασιού), που έχουν 
μεταβληθεί σε σώμα και αίμα του 
Χριστού. 

• Είναι ο τρόπος με τον οποίο 
ενωνόμαστε με τον Θεό και 
τους αδελφούς μας και αν το 
επιτρέψουμε φανερώνεται ο 
Θεός στη ζωή μας. 



Παρασκευή & 
σφράγιση 



Το ψήσιμο 



Στην Πρόθεση 
πριν αρχίσει η 

Θεία Λειτουργία 
γίνεται η 

προσκομιδή…



Η Προσκομιδή 
• Από το πρόσφορο ο ιερέας θα 

βγάλει ένα κομμάτι, το οποίο 
θα μεταβληθεί στο σώμα του 
Χριστού. 

• Το κομμάτι αυτό ονομάζεται 
«Αμνός».

• Ο Αμνός και άλλες μερίδες 
τοποθετούνται πάνω στον 
Άγιο Δίσκο. 

• Η λέξη «αμνός» σημαίνει 
πρόβατο και μας θυμίζει τον 
Χριστό, που θυσιάστηκε για 
χάρη μας, «όπως τα πρόβατα 
στη σφαγή». 

• Πάνω του είναι γραμμένο: 
«Ιησούς Χριστός νικά». 







Το πρόσφορο 
συμβολίζει την 

Παναγία από την 
οποία γεννήθηκε ο 

Χριστός…



Εμείς που 
πηγαίνουμε το 
πρόσφορο στην 

εκκλησία τι 
συμβολίζουμε; 




