
Α΄ λυκείου 

 
3.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑ 

 

 ΣΧΕΔΙΟ 
 

1. Ο Χριστός σεβάστηκε & τήρησε την ιουδαϊκή λατρεία 
 

Γνωρίζετε την καταγωγή του Χριστού;(Ιουδαίος) 

Ποια ήταν η θρησκεία των Ιουδαίων; (Ιουδαϊσμός, ο Θεός της Π.Δ.) 

Αφού ο ίδιος ήταν Θεός πιστεύετε ότι ακολούθησε την παράδοση & τη 

λατρεία του Ιουδαϊσμού; (ναι, γιατί ήταν & άνθρωπος και ως άνθρωπος ήθελε 

να δείξει ότι είναι σημαντικό να λατρεύουμε το Θεό, επίσης  ο Θεός της Π.Δ 

ήταν ο αληθινός Θεός, γι΄ αυτό άλλωστε κι εμείς οι χριστιανοί περιλαμβάνουμε 

την Π.Δ στην Αγ. Γραφή και μεγάλο μέρος των ακολουθιών και των μυστηρίων 

της Εκκλησίας μας έχουν λόγια της Π.Δ.) 

Τότε τι αλλάζει από τον Ιουδαϊσμό ο Χριστός;(απαιτεί από τους συμπατριώτες 

του πραγματική-εσωτερική λατρεία και όχι τυπική-εξωτερική, καυτηριάζει την 

υποκρισία των Φαρισαίων[«ουαί»] που άλλα λένε και άλλα πράττουν και 

φυσικά η αποκάλυψη της Αγ. Τριάδος) 

 

2. Η χριστιανική λατρεία είναι πνευματική & αληθινή 

 
Στο κείμενο που ακολουθεί ο Χριστός αποκαλύπτει σε μια γυναίκα και μάλιστα 

διαφορετικού θρησκεύματος Σαμαρείτιδα την αληθινή θρησκεία. 

Διαβάστε ανά δύο το κείμενο και ανακαλύψτε τα στοιχεία της αληθινής 

θρησκείας.(5’) 

 Ο Θεός είναι πνεύμα, οπότε και η λατρεία αυτού γίνεται με τη δύναμη 
του Πνεύματος . 

 Η αναφορά μας σ΄ αυτόν είναι εσωτερική, πνευματική και με όλη την 

καρδιά μας αρκεί αυτή να είναι καθαρή. 

 Ο Θεός δεν περιορίζεται από χρόνο ή τόπο. Ο πιστός μπορεί παντού και 

πάντοτε να προσευχηθεί και να ζητήσει την ευλογία Του, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι ο ναός δε χρειάζεται, αφού εκεί ο πιστός μπορεί να 

συγκεντρώσει το νου του, να υψώσει την καρδιά του για να ενωθεί με 

το Θεό. 

 

Να γίνει αναφορά στα λόγια του απ. Παύλου σχετικά με το πώς πρέπει 

να είναι άντρες και γυναίκες μέσα στο ναό ή την ώρα της προσευχής. 

 



 

3. Οι αιματηρές θυσίες των Ιουδαίων & η θυσία του Χριστού 

  
 

Παραλληλισμός ιουδαϊκού και χριστιανικού Πάσχα 

 

θυσίας  Ιουδαίων    θυσίας Χριστού   
ημέρα εξιλασμού (συγχωρήσεως)   ημέρα Θείας Ευχαριστίας 

-αιματηρή θυσία ζώου    -αναίμακτη θυσία (άρτος-οίνος) 

-με το αίμα του ζώου      -με το αίμα του Χ εξαγοράζουμε  

εξαγόραζαν τις αμαρτίες τους    τις αμαρτίες μας 

- η θυσία του αμνού (Πάσχα)    -Ο Χ ως Μέγας Αρχιερεύς προ- 

απελευθέρωση από τους Αιγυπτίους   σφέρει τον εαυτό του ως αμνό  

αναμονή του Μεσσία (εξουσία) για να μας ελευθερώσει από την 

αμαρτία  

 

Πόσες φορές τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος από τον ίδιο το Χριστό;  
(Ο Μυστικός Δείπνος επαναλαμβάνεται κάθε φορά από τον ίδιο το Χριστό) 

Πόσες φορές θυσιάστηκε ο Χριστός; 
(Θυσιάζεται σε κάθε θ. Ευχαριστία) 

Τι μας προσφέρει η Θ. Κοινωνία; 
(κοινωνία με το Θεό, ένωση με το Χριστό, αιώνια ζωή, βίωση του Παράδεισου από 

τώρα,(«Καλό Παράδεισο») 

 

Σε κάθε θ. Λειτουργία θυμόμαστε τη ζωή του:  

Μικρή είσοδος=>> η πορεία Του μέσα στον κόσμο & η διδασκαλία Του 

Μεγάλη είσοδος=> η πορείαΤτου προς το Γολγοθά & τα πάθη Του 

Μεταβολή-Κοινωνία=>ανάστασή Του 

Αποχώρηση αγ. δισκοπότηρου=> ανάληψή Του 
 

 


