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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, μάθημα 1 
 

1. Η γέννηση του Ιησού Χριστού 
 

 
 

Ο Δρ. Λουκάς ξεκινά την αφήγησή του με την γέννηση του Ιησού Χριστού.  
 
Άνοιξε την Αγία Γραφή σου (στην Καινή Διαθήκη) και διάβασε την εισαγωγή που έγραψε ο 
Λουκάς στον Θεόφιλο:  ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ*, κεφάλαιο  1, εδάφια 1-4.   
  
 

*Για λόγους συντομίας, από δω και πέρα θα γράφουμε απλά «Λουκάς» κι όχι ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. 
 
 

Ερωτήσεις 
 

Ερώτηση 1 
 

Είναι έγκυρος ο συγγραφέας.;           Ναι.              Όχι.      
           (5 πόντοι) 

 
Ερώτηση 2 
 

Τι σκέφτεσαι; Αυτή η ιστορία είναι τάχα επινόηση του Λουκά;       Σωστό.              Λάθος.      
           (5 πόντοι) 

 
Ερώτηση 3 
 

 Μια μέρα, η παρθένος Μαρία, μία νεαρή κοπέλα από τη Ναζαρέτ, δέχτηκε μια παράξενη 
επίσκεψη. 
 

Διάβασε: Λουκάς 1, εδάφιο 26. Ποιος την επισκέφτηκε; (Τσέκαρε το σωστό!) 
O  Ο Ιωσήφ. 
O  Η μαμά της. 
O  Ο άγγελος Γαβριήλ. 
O  Η ξαδέλφη της Ελισάβετ. 

 

(5 πόντοι) 

 
Ερώτηση 4 

 Ναι, ο άγγελος Γαβριήλ της ανακοίνωσε ότι θα γίνει η μητέρα ενός παιδιού. 
 

Διάβασε: Λουκάς,  κεφάλαιο 1, εδάφια 26 έως 31. Ποιος είπε στην Μαρία να ονομάσει το παιδί 
που θα γεννήσει  «Ιησούς»; (Τσέκαρε το σωστό!) 
O  Η μητέρα της. 
O  Ο άγγελος Γαβριήλ. 
O  Ο Ιωσήφ. 
O  Ο μπαμπάς της. 

 

(5 πόντοι) 
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Ερώτηση 5 

 Διάβασε: Λουκάς 1, εδάφια 31-34. Γιατί ο Ιησούς ονομάζεται και «Χριστός»; 
 

 
 

 
(5 πόντοι) 

 

Ερώτηση 6 

 Τη νύχτα της γέννησης του Ιησού, οι βοσκοί ήταν εκείνοι που έμαθαν πρώτοι το γεγονός.  
 

Διάβασε:  Λουκάς, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έως 20.  
 

Οι βοσκοί ξαφνιάστηκαν όταν είδαν τον άγγελο (εδάφιο 11).  
Τι τους είπε ο άγγελος; (Τσέκαρε το σωστό!) 
 

O  Εσείς τι κάνετε εδώ, μέσα στη νύχτα; 
O  Γεια σας! Ήθελα μόνο να δω αν είναι όλα τα πρόβατα εδώ. 
O  Μπορεί κάποιος να μου πει πώς θα πάω πιο γρήγορα στη Βηθλεέμ; 
O Μην τρομάζετε! Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο.  

Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας Σωτήρας - κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος! 
(5 πόντοι) 

 

Ερώτηση 7 

Διάβασε: Λουκάς 2:21. 
 

Πόσες μέρες μετά την γέννησή του (σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο) έκαναν 
στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα «Ιησούς»; (Τσέκαρε το σωστό!) 
O  1 
O  3 
O  8 
O  10 

(5 πόντοι) 
 

Ερώτηση 8 

 Έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του Ιησού (πάλι σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό νόμο) η Μαρία 
και ο Ιωσήφ πήγαν στο Ναό, στα Ιεροσόλυμα. 
Διάβασε: Λουκάς 2:22-36. 
Εκεί, στο Ναό, τους πλησίασαν δυο πολύ πιστοί και ευλαβείς άνθρωποι, που προσεύχονταν και 
περίμεναν να ‘ρθει ο Μεσσίας (εδάφια 25-26). Ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα.  
Μπορείς να βρεις τα ονόματά τους; (Τσέκαρε τα σωστά!) 
 

 Συμεών. 
 Ραχήλ. 
 Άννα. 
 Φανουήλ.  

(4 πόντοι) 
 

Ερώτηση 9 

 Ο Συμεών πήρε τον Ιησού στην αγκαλιά του και δόξασε τον Θεό. Γιατί το έκανε αυτό; 
(Βοήθεια: Διάβασε πάλι τα εδάφια 26 και 29-30 πολύ προσεκτικά!) 
 

 
 

 
(5 πόντοι) 
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Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας εξιστορεί τίποτα άλλο από 
τα παιδικά χρόνια του Ιησού.  
 

Αναφέρει μόνο ένα γεγονός, που συνέβη στα Ιεροσόλυμα, 
όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών.  
 

Διάβασέ το! Λουκάς, κεφάλαιο 2, εδάφια 41 έως 52. 
 

 
Ερώτηση 10 

 Στην ηλικία των 30 ετών, ο Ιησούς συναντήθηκε με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο 
οποίος Τον βάπτισε. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια φωνή.  
Ήταν ο Θεός-Πατέρας από τον Ουρανό.  
Μίλησε δυνατά για να Τον ακούσουν όλοι οι άνθρωποι!  
Διάβασε: Λουκάς, κεφάλαιο 3, εδάφια 21 και 22.  
Τι ακριβώς είπε η φωνή; 
 

 
 

 
(5 πόντοι) 

 

- Ποιος είναι ο Ιησούς;  
- Τι είπε;  
- Τι έκανε;  
- Είναι απαραίτητο για μας να γνωρίζουμε όλα αυτά;  
Ο Δρ. Λουκάς απαντά σε όλες μας τις ερωτήσεις!  
Τις απαντήσεις του θα μάθεις κι εσύ, αν συνεχίσεις τα μαθήματα! 
 

 
 

Έμαθες κάτι που δεν ήξερες σ’ αυτό το μάθημα; Σε βοήθησε κάτι; Ποιο ήταν για σένα το πιο 
σημαντικό σημείο της περικοπής; Έχεις, μήπως, κάποια άλλη ερώτηση; Γράψε μας εδώ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Αφού απαντήσεις σ’ όλες τις ερωτήσεις, στείλε μας την εργασία σου στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

Mailbox - Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση 
Λυκίας 25 

GR - Νέα Ιωνία 
 

 
 

 
 

 
 
 


