
 

Α΄ λυκείου 
 

2.ΤΟ ΝΟΗΜΑ & Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤ. 

ΛΑΤΡΕΙΑΣ     
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
a)  Εικόνα εκκλησίας 

  

 

 ΣΧΕΔΙΟ 
 

Θέτουμε στα παιδιά το ερώτημα ποιος πιστεύουν ότι είναι ο λόγος 

ύπαρξης των ακολουθιών και της εκκλησίας. Τι εκφράζει ο άνθρωπος 

μέσω της λατρείας.(αγάπη, ικεσία, δοξολογία, νοσταλγία για τον 

παράδεισο και τη σχέση που είχαμε μαζί του) 

Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Τα μυστήρια μας δένουν μαζί του. 

Μόνο η λατρεία μέσα στο ναό αρκεί; Τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος 

για να δείξει ότι λατρεύει το Θεό; (ατομική προσευχή, καντηλάκι, 

θυμίαμα) 

  

a) Χαρακτηριστικά της ορθ. Λατρείας 

 

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη ΛΑΜΠΟ σαν ακροστοιχίδα και εξηγούμε το 

κάθε χαρακτηριστικό 
 Λογική  = ο άνθρωπος είναι λογικό ον (όχι άλογα) 
 Αναγωγική  = «άνω σχώμεν τας καρδίας» 
 Μυσταγωγική = μυσταγωγεί (εισάγει στα μυστήρια) 
 Πνευματική  =<εν πνεύματι και αληθεία»  
 Ορθόδοξη  =έχει θεμέλιο την παράδοση & στην πίστη 

   των αγίων.        

  
 

b) Ο χώρος τέλεσης της λατρείας 

 

Δείχνουμε στους μαθητές ένα εκκλησάκι  και ζητάμε να μας πουν πώς το 

ονομάζουμε.  

(ναός, εκκλησία) 

 

 
Ναός = (ναίω= κατοικώ) 



Εκκλησία = (εκ-καλώ= προσκαλώ) 
 

Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τη δημιουργία  χριστιανικών ναών: 

 
 

1
ος

 – 4
ος

 αι. διωγμοί  της ρωμ. Αυτοκρατορίας (ειδωλολατρία) <κατ΄οίκον εκκλησία» ή  

  κατακόμβες, <μαρτύρια» τάφους μαρτύρων (λείψανα αγ. Τράπεζας)-θόλοι 

4
ος

 αιώνας (313μ.Χ.  Διάταγμα Μεδιολάνων Μ. / Αγ. Κων/νος) χτίζονται ναοί (εγκαίνια)-  

                    βασιλικές με θόλο. 

 

c) Βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της χρ. λατρείας 
 

Γράφουμε στον πίνακα τους βασικούς σταθμούς λέγοντας δυο λόγια για 

το καθένα 

 33-70 μ.Χ .  αποστολική εποχή 

 313 μ.Χ.-7
ος

 αι.διάταγμα Μεδιολάνων (ίδρυση Βυζ.αυτοκρατορίας)  

 8
ος

-9
ος

 αι. Εικονομαχία 

 10
ος

  αι. αραβοκρατία (Λέων  Γ΄ ο Ίσαυρος ),  

  13
ος

 αι. λατινοκρατία (1204- Δ΄σταυροφορία) ,  

 15
ος

 αι.τουρκοκρατία (άλωση Κων/πολης) 

 18
ος

 αι. Κολλυβάδες-Ησυχαστές του Αγ. Όρους 

 απελευθέρωση από τους Τούρκους-σήμερα   
 

d) Η σημερινή μορφή της λατρείας 

  

Διαβάζουμε το κείμενο του βιβλίου 

 

 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ποια περίοδος λατρείας σας άρεσε & γιατί; 


