
Το Μυστήριο της Βάπτισης

3η Συνάντηση Κατηχητικών 
Συντροφιών 2016-17



Στόχοι 

• Να δικαιολογούν το Βάπτισμα ως 
εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της 
Εκκλησίας.

• Να συνδέσουν το μυστήριο με τη ζωή του 
Χριστού. 

• Να αναφέρουν τα βασικά σημεία του 
μυστηρίου της Βάπτισης.

• Να δικαιολογούν τη σημασία τους. 



Τι είναι 
ετούτο;
;;;;; 

?



Χμμμ τι σχέση 
μπορεί να χει 
μια πόρτα με 

το Βάπτισμα;;;;



Ο Φίλιππος βαπτίζει έναν Αιθίοπα 
αξιωματούχο



Η Αιθιοπία



Γιατί οι άνθρωποι πλένουν:

Τα χέρια;
Το σώμα τους;
Τα μαλλιά τους;
Τα ρούχα τους;



Πως καθαρίζονται οι άνθρωποι 
από τις κακίες που λερώνουν…

Την καρδιά 
τους;

Την ψυχή 
τους;

Την ζωή τους;



Τον τρόπο μας τον έδειξε ο 
Χριστός!

Πως;
Που;





Ο ποταμός 
Ιορδάνης 



Τι χρειαζόμαστε για το Βάπτισμα;;;

… χμμμ ποιο 
είναι το βασικό 
στοιχείο του 

Βαπτίσματος;;;;;



Το λάδι….



Τα πρόσωπα



Ωχχχ… τι 
γίνεται εδώ;;;;;



… τι είναι ο 
νονός και η 

νονά;;;;;



Εις το όνομα του 
Πατρός και του 
Υιού και του 
Αγίου 
Πνεύματος. 





Ο Σταυρός!



Το 
Ευαγγέλιο



Συμφωνώ – διαφωνώ 

Τα λευκά ρούχα 
του νεοφώτιστου 
συμβολίζουν το 

φως και την 
αγνότητα και τη 

χαρά!!!



…αν δεν υπάρχει 
κολυμβήθρα δεν 
μπορεί να γίνει η 

Βάπτιση!



Όταν 
βαπτιζόμαστε 

είμαστε 10 
χρονών… 



Ο Ιησούς 
βαπτίστηκε 
στον ποταμό 

Νείλο! 



Το βασικό υλικό για το 
βάπτισμα είναι το νερό που 
συμβολίζει το γεγονός ότι 

καθαριζόμαστε από την βρωμιά 
του σώματος!!!  



Όταν βγάζουμε τα ρούχα 
του μωρού δείχνουμε ότι 

με τον τρόπο αυτό 
εγκαταλείπει τον παλιό 

εαυτό του και ετοιμάζεται 
να φορέσει έναν νέο!!!!



Ο ανάδοχος δεν 
κάνει κάτι 

σημαντικό… το μόνο 
που κάνει είναι να 
φέρνει τη λαμπάδα 

το Πάσχα!!!!



Το μωρό το αλείφουμε με 
λάδι για να αποκτήσει 

ωραίο δέρμα!!!!



Το Βάπτισμα 
τελεί ο Ιερέας 

με την χάρη του 
Αγίου 

Πνεύματος!!!!



Με το Βάπτισμα ένα 
μωράκι γίνεται 

χριστιανός και μπαίνει 
στη ζωή της 
Εκκλησίας!!!!!!



Ο ιερέας βουτάει 
το μωρό μια φορά 

μέσα στην 
κολυμβήθρα και 

λέει: «εις το όνομα 
του Τριαδικού 
Θεού Αμήν»!!!



Μετά το Βάπτισμα 
φοράμε στο λαιμό 

του μωρού ένα 
σταυρό που 

συμβολίζει τον 
πλούτο που θα 
αποκτήσει στη 

ζωή του!!!!!



Ποτέ δε διαβάζουμε το 
Ευαγγέλιο κατά την 

διάρκεια της Βάπτισης 
διότι δεν υπάρχει 

λόγος!!!!



Το βάπτισμα 
τελείται στο τέλος 
της ζωής μας γι’ 

αυτό και 
παρομοιάζεται με 

την πόρτα που 
κλείνουμε όταν 

φεύγουμε από την 
ζωή… 




