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Έντυπο υλικό στα
Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού

Ο κόσμος της θρησκείας

Ανακαλύπτουμε κείμενα, μνημεία, 
τόπους και γεγονότα  

Το έντυπο προσωρινό υλικό στα 
Θρησκευτικά δημιουργήθηκε με την 
ευθύνη της επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Υποέργου «Εκπόνηση 
Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και Οδηγών για τον Εκ-
παιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών 
Προσεγγίσεων» της Πράξης «ΝΕΟ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – 
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Το παρόν 
υλικό συνοδεύει το αντίστοιχο Πρό-
γραμμα Σπουδών και τον Οδηγό Εκ-
παιδευτικού.

Για τη σύνταξη του φακέλου προ-
σωρινού υλικού στα Θρησκευτικά 
ΣΤ΄ Δημοτικού εργάστηκαν αμισθί 
το μέλος της επιτροπής εμπειρο-
γνωμόνων Αντώνιος Παναγάκης, 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης και  οι εκπαιδευτικοί:

Μαίρη Βούκανου, Σχολική Σύμβου-
λος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεωργία Καρέλα, Εκπαιδευτικός 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
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Παρασκευή  Μυλωνά, ΜΑ, PhD 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και μορφοποίηση Φακέ-
λου: 
Παρασκευή Μυλωνά, ΜΑ, PhD στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εικονογράφηση εξωφύλλου: Κο-
ψίδης Ράλλης, «Το όραμα του Απ. 
Παύλου», τοιχογραφία στον νάρ-
θηκα του ιερού ναού Αποστόλου 
Παύλου του Ορθοδόξου Κέντρου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Chambésy Genève, 1978.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ
ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Η αξιολόγηση, η κρίση  
των προσαρμογών και  
η επιστημονική επιμέλεια  
του προσαρμοσμένου βιβλίου 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η προσαρμογή του βιβλίου  
για μαθητές με μειωμένη όραση 
από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
πραγματοποιείται με βάση 
τις προδιαγραφές που έχουν 
αναπτυχθεί από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες για το ΙΕΠ.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έντυπο προσωρινό υλικό
στα Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού

Tόμος 2ος
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η Αγία Γραφή, ένα ιστορικό και  
διαχρονικό βιβλίο

Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η Αγία Γραφή, ένα ιστορικό και δι-
αχρονικό βιβλίο

Η Βιβλιοθήκη της Μονής Σινά. Εδώ 
βρέθηκε ένα από τα παλαιότερα χει-
ρόγραφα της Αγίας Γραφής, ο Σινα-
ϊτικός Κώδικας (4ος αι. μ.Χ.)

Η Αγία Γραφή είναι το ιερό βιβλίο 
των χριστιανών. Λέγεται «Γραφή», 
γιατί στη θεολογική γλώσσα έτσι 
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χαρακτηρίζουμε ένα γραπτό κείμε-
νο ή μια συλλογή κειμένων. Ονομά-
ζεται «Αγία» επειδή μιλάει για τον 
Θεό.

Η Αγία Γραφή ονομάζεται και Βί-
βλος που είναι αρχαία λέξη και ση-
μαίνει το φυτό του παπύρου, κα-
θώς επίσης και τον φλοιό του, απ’ 
το οποίο παραγόταν η ομώνυμη 
γραφική ύλη, ο πάπυρος. Αρχικά η 
λέξη γραφόταν με -υ- και θεωρείται 
ότι προέρχεται από την πόλη Βύ-
βλο της Φοινίκης, η οποία ήταν φη-
μισμένη για τις εξαγωγές παπύρου. 
Το ότι ταυτίστηκε η βασική λέξη 
της τότε αναγνωστικής και γραφι-
κής ύλης με την Αγία Γραφή, υπο-
γραμμίζει τη σπουδαιότητά της που 
έφτασε να αποκαλείται «Το Βιβλίο 
των βιβλίων».
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- Τι σημαίνει σήμερα η λέξη 'Βίβλος';

Με τον όρο αυτό βασικά περιγρά-
φεται η Εβραϊκή Βίβλος του Ιουδαϊ-
σμού, αλλά και ο συνδυασμός των 
βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που 
αναφέρονται στην προ Χριστού πε-
ρίοδο, και των βιβλίων της Καινής 
Διαθήκης, που αναφέρονται στο 
πρόσωπο και στο έργο του Χρι-
στού, στη διδασκαλία του, καθώς 
και στις επιστολές και Πράξεις των 
Αποστόλων κατά τα πρώτα χρόνια 
της ζωής της Εκκλησίας. 

Τα πρώτα βιβλία της Αγίας Γρα-
φής γράφτηκαν γύρω στα 1.000 
π.Χ., ενώ τα τελευταία τον 1ο αιώνα 
μ.Χ. από τους Αποστόλους και τους 
μαθητές τους.

Για την πίστη και τη ζωή της Εκκλη-
σίας η Αγία Γραφή είναι η αποκάλυ-
ψη, δηλαδή, η φανέρωση του Θεού 
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στην ιστορία μέσα από συγκεκρι-
μένα γεγονότα, πρόσωπα και κα-
ταστάσεις. Η φανέρωση αυτή γίνε-
ται λόγος Θεού που είναι προσιτός 
στον άνθρωπο. Γίνεται προσωπι-
κός διάλογος Θεού και ανθρώπου 
και καταγράφεται σε κείμενα από 
αυτόπτες μάρτυρες με τρόπο ποι-
κίλο και ανάλογο με την ιστορική 
εποχή και το πολιτισμικό της περι-
βάλλον.

Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του 
Θεού σύμφωνα με τη μαρτυρία της 
Εκκλησίας για ό,τι συνέβη σε σχέ-
ση με τον Χριστό σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο. Μέσα από τα κείμε-
νά της οι πιστοί γνωρίζουν ανθρώ-
πους που διακατέχονται από αξίες 
όπως η δικαιοσύνη, η αγάπη για 
τον πλησίον τους, η εμπιστοσύνη 
προς τον Θεό και το θέλημά του. 
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Συριακός κώδικας, 7ος αι., Μονή Σινά

«Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι 
εμπνευσμένο από το Πνεύμα του 
Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδα-
σκαλία της αλήθειας, για τον έλεγ-
χο της πλάνης, για τη διόρθωση 
των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση 
σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, 
ώστε ο άνθρωπος του Θεού να εί-
ναι τέλειος και καταρτισμένος για 
κάθε καλό έργο». 

Β΄ Τιμ., 3,16-17
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Η Αγία Γραφή αναφέρεται σε μια 
σειρά γεγονότων που αφορούν 
την ιστορία της σωτηρίας των αν-
θρώπων όπως πραγματοποιήθηκε 
από τον Χριστό και όπως την έζη-
σε και την εξέφρασε μια συγκεκρι-
μένη κοινότητα, η κοινότητα της 
Εκκλησίας. 

Το κυριότερο, λοιπόν, είναι ότι 
μιλάει για τα έργα του Θεού, τη 
σχέση του με τον άνθρωπο και τον 
κόσμο, το σχέδιο και τις ενέργειές 
του για τη σωτηρία του ανθρώπου. 
Πρόκειται για τον λόγο του Θεού 
ως Διαθήκη, τη συμφωνία δηλα-
δή μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η 
Αγία Γραφή με τα βιβλία της, την 
Παλαιά και την Καινή (νέα) Διαθή-
κη, δεν απευθύνεται σε μεμονωμέ-
να άτομα, αλλά δόθηκε στην αρχή 
σε έναν λαό, δηλαδή σε μια μικρή 
κοινότητα ανθρώπων και κατόπιν 
σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος εξηγεί γιατί ο Θεός έδωσε την 
Αγία Γραφή στον άνθρωπο:

«Από την αρχή που έπλασε ο Θεός 
τους ανθρώπους συνομιλούσε κα-
τευθείαν μαζί τους, με τρόπο που 
ήταν δυνατόν να τον ακούσουν. Έτσι 
λοιπόν πήγε στον Αδάμ, έτσι επέ-
κρινε τον Κάιν, έτσι συνομίλησε με 
τον Νώε, έτσι φιλοξενήθηκε από τον 
Αβραάμ. Ακόμη και όταν όλο το αν-
θρώπινο γένος έπεσε στην αμαρτία, 
ούτε τότε απομακρύνθηκε εντελώς 
από τους ανθρώπους ο Δημιουργός 
των πάντων. Αλλά επειδή έγιναν ανά-
ξιοι να επικοινωνούν μαζί του, θέλο-
ντας να ανανεώσει πάλι τη φιλία μαζί 
τους, στέλνει γράμματα (την Αγία 
Γραφή), όπως σε ανθρώπους που 
βρίσκονται μακριά, καλώντας κοντά 
του όλο το ανθρώπινο γένος». 

PG 53, 27-28
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Ποιοι, πότε και γιατί έγραψαν βι-
βλία της Αγίας Γραφής; 

Από τα πανάρχαια χρόνια ο Θεός 
με διάφορους τρόπους φανερώθηκε 
στους ανθρώπους και τους αποκά-
λυψε το θέλημά του. Αποκαλύφθη-
κε στους Πατριάρχες, στον Μωυσή, 
στους Προφήτες και σε άλλα ιερά 
πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. 
Όλοι αυτοί, στους οποίους ο Θεός 
φανέρωσε το θέλημά του, δίδαξαν 
τον λαό προφορικά, αλλά θεώρη-
σαν χρήσιμο και να γράψουν τα 
όσα ο Θεός τους αποκάλυψε. Τα βι-
βλία που γράφτηκαν αποτέλεσαν 
την Παλαιά Διαθήκη.
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Πολλά και θαυμαστά μας παραδό-
θηκαν με τον νόμο, τους προφήτες 
και τους άλλους (συγγραφείς) που 
τους ακολούθησαν, για τα οποία 
πρέπει να επαινούνται οι Ισραηλί-
τες για την παιδεία και για τη σο-
φία τους.
Σοφία Σειράχ, Πρόλογος στίχ. 1-3

Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης 
γραμμένο σε ειλητάριο
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Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, 
δίδαξε προφορικά και έδωσε την 
εντολή στους μαθητές του να πο-
ρευτούν σ' όλο τον κόσμο και να φέ-
ρουν παντού το χαρμόσυνο μήνυμα 
της Βασιλείας του Θεού.

Οι Απόστολοι και οι συνεργάτες 
τους μετέδωσαν προφορικά το ευ-
αγγέλιο της σωτηρίας. Όταν όμως οι 
ανάγκες της Εκκλησίας το επέβαλαν 
και οι αυτόπτες μάρτυρες αυτών των 
γεγονότων έφευγαν από τη ζωή, κά-
ποιοι κατέγραφαν τις διηγήσεις τους 
για να μην ξεχαστούν, αλλά να φτά-
σουν και στις επόμενες γενιές. Έτσι 
δημιουργήθηκε η Καινή Διαθήκη. 
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Από τη μια μεριά, ο Θεός αναζητά 
με αγάπη τον άνθρωπο μέσα στην 
καθημερινή του ζωή, του δείχνει την 
αλήθεια, τον στηρίζει, τον θεραπεύ-
ει από το κακό. Από την άλλη, ο άν-
θρωπος προσπαθεί να καταλάβει 
τις ενέργειες του Θεού, να ανταπο-
κριθεί θετικά και να αλλάξει τη ζωή 
του, βελτιώνοντας έτσι και τον κό-
σμο ολόκληρο. Αυτήν ακριβώς τη 
σχέση περιγράφουν οι συγγραφείς 
της Αγίας Γραφής στα κείμενά τους. 

Αυτός είναι ο καταγραμμένος λό-
γος του Θεού. Αυτό όμως δεν έγινε 

Αφού ο Θεός με πολλούς και δι-
άφορους τρόπους μίλησε τα παλιά 
χρόνια στους προγόνους μας μέσω 
των προφητών, στις μέρες μας μί-
λησε σε μας με τον Υιό.

Εβρ. 1,1-2
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με ολόκληρη τη θεία αποκάλυψη. 
Ένα τμήμα της εξακολούθησε να 
μεταδίδεται προφορικά μέσα στη 
ζωή της Εκκλησίας. 

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: 
«Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκα-
νε ο Ιησούς, και τα οποία αν γράφο-
νταν με λεπτομέρειες, ολόκληρος ο 
κόσμος δεν θα μπορούσε να χωρέσει 
τα βιβλία στα οποία θα γράφονταν», 

(Ιωάν. 21, 25).
Για την Εκκλησία, το σύνολο των 

βιβλίων γράφτηκε από συγγραφείς 
υπό την έμπνευση και καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό λέγο-
νται και θεόπνευστα.
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Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους συγ-
γραφείς, οι οποίοι έθεσαν στην 
υπηρεσία του τις νοητικές ικανότη-
τες και τη γλώσσα τους (Β΄ Πέτρ. 1, 
21). Αυτό τους προφύλαξε από κάθε 
πλάνη, ώστε να γράψουν μόνο όσα 
ο Θεός τους αποκάλυψε και τους 
οδήγησε να γράψουν. Ο τρόπος 
όμως της διατύπωσης των θείων 
αληθειών, το γλωσσικό ιδίωμα, το 

«Ύστερα (ο Ιησούς) τους είπε: 
«Αυτό ήταν το νόημα των λόγων 
που σας έλεγα, όταν ήμουν ακό-
μη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να 
εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμ-
μένα για μένα στον νόμο του Μω-
υσή, τους προφήτες και τους ψαλ-
μούς». Τότε τους φώτισε για να 
κατανοήσουν τις Γραφές». 

Λουκ. 24, 44-45
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ύφος είναι έργο του ανθρώπινου 
παράγοντα, ανάλογα με τη νοητι-
κή και λογοτεχνική ικανότητα των 
συγγραφέων των βιβλίων της Αγίας 
Γραφής. Έτσι η Αγία Γραφή είναι ο 
«λόγος του Θεού», δοσμένος όμως 
με τα λόγια των συγγραφέων της 
Αγίας Γραφής και στο πλαίσιο του 
πολιτισμού της εποχής τους.

Ιδέα για δραστηριότητα

Φτιάξτε μια παγωμένη σκηνή ή 
ζωγραφίστε μία σκηνή στην οποία 
ο Θεός συνομιλεί με τον άνθρωπο 
τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. 
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Η Αγία Γραφή ως Παλαιά και 
Καινή Διαθήκη: Ο λόγος του 
Θεού στην ιστορία

Ανοίγοντας την Αγία Γραφή, βλέ-
πουμε ότι πρόκειται για δύο αχώ-
ριστες συλλογές βιβλίων, μια αρ-
χαιότερη (Παλαιά Διαθήκη) και μια 
νεότερη (Καινή Διαθήκη).

-Τι σημαίνει η λέξη Διαθήκη;
Στα ελληνικά η λέξη σημαίνει 

συμφωνία. Είναι η συμφωνία που 
έκλεισε ο Θεός με τους ανθρώπους. 
Πρώτα με τον λαό του Ισραήλ (Πα-
λαιά Διαθήκη) και στη συνέχεια 
η νέα συμφωνία του Χριστού με 
όλους τους ανθρώπους (Καινή Δια-
θήκη).
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Όσα βιβλία της Αγίας Γραφής 
γράφτηκαν προ Χριστού αποτελούν 
την Παλαιά Διαθήκη και είναι σα-
ράντα εννέα (49). Περιέχουν τις αλή-
θειες που αποκαλύφθηκαν από τον 
Θεό και τα γεγονότα που γράφτη-
καν με την καθοδήγηση και έμπνευ-
ση του Θεού πριν από τη Γέννηση 
του Ιησού Χριστού. 

Όσα γράφτηκαν μετά Χριστόν, 
αποτελούν την Καινή Διαθήκη και 
είναι είκοσι επτά (27). Περιέχουν τις 
αλήθειες τις οποίες ο Χριστός  

Χειρόγραφο της Εξόδου
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αποκάλυψε στον κόσμο, καθώς και 
τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας 
στην ιστορία. 

Χειρόγραφο Ευαγγέλιο 12ος αι., 
Πάτμος

Ο Χριστός με τον ερχομό του στη 
γη έκλεισε νέα συμφωνία σωτηρίας, 
την Καινή Διαθήκη, όχι όμως μόνο 
με τον Ισραήλ, αλλά με όλους τους 
λαούς της γης. Έτσι με την Καινή 
Διαθήκη εκπληρώθηκε η υπόσχεση 
που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ για 
τη σωτηρία του κόσμου. Η Παλαιά 
Διαθήκη φωτίστηκε από τη διδα-
σκαλία και τη ζωή του Χριστού και 
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οι άνθρωποι κατάφεραν να ανακα-
λύψουν καινούριες αλήθειες και μη-
νύματα. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι 
για να μπορέσουμε να καταλάβουμε 
το έργο και τη διδασκαλία του Ιη-
σού Χριστού, αλλά και την πορεία 
της Εκκλησίας, είναι απαραίτητο 
να γνωρίσουμε την Παλαιά Διαθή-
κη. Οι χριστιανοί στηρίζουν την πί-
στη τους στο γεγονός ότι ο Θεός 
φανερώθηκε στη γη για να σώσει 
όλους τους ανθρώπους. Η απο-
στολή του αρχαίου Ισραήλ ήταν να 
μεταδώσει την αλήθεια για τον Θεό 
και στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. 
Επομένως, η Παλαιά Διαθήκη έχει 
ιστορική και οικουμενική σημασία 
και για τους χριστιανούς, αλλά και 
για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
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Από τις Πράξεις των Αποστόλων 
Ένας άντρας Αιθίοπας, ανώτατος 

αξιωματούχος της Κανδάκης, βασί-
λισσας των Αιθιόπων, ο οποίος ήταν 
υπεύθυνος πάνω σε όλο το θησαυρο-
φυλάκιό της, είχε έρθει να προσκυ-
νήσει στην Ιερουσαλήμ, και καθώς 
επέστρεφε πάνω στην άμαξά του, 
διάβαζε τον προφήτη Ησαΐα. 

Είπε λοιπόν το Πνεύμα στον Φίλιπ-
πο: «Πήγαινε και πλησίασε αυτή την 
άμαξα». 

Πήγε κοντά τότε ο Φίλιππος και 
τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη 
Ησαΐα και του είπε: «Άραγε καταλα-
βαίνεις αυτά που διαβάζεις;» 

Εκείνος είπε: «Πώς λοιπόν θα μπο-
ρούσα αν κάποιος δε με οδηγήσει;» 
Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανε-
βεί και να καθίσει μαζί του. 
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Η περικοπή (το απόσπασμα), λοι-
πόν, της Γραφής που διάβαζε ήταν 
αυτή: 

«Σαν πρόβατο στη σφαγή οδηγή-
θηκε και σαν άφωνο αρνί μπροστά 
σ’ αυτόν που το κουρεύει, έτσι δεν 
ανοίγει το στόμα του.Ταπεινώθηκε 
και καταδικάστηκε άδικα. Ποιος θα 
μπορούσε να μετρήσει τους απογό-
νους του (εννοεί τους χριστιανούς) 
παρόλο που θανατώθηκε;»

Αποκρίθηκε τότε ο Αιθίοπας στον 
Φίλιππο και του είπε: «Σε παρακαλώ, 
πες μου, για ποιον ο προφήτης λέει 
αυτό; Για τον εαυτό του ή για κά-
ποιον άλλο;». Άνοιξε τότε ο Φίλιππος 
το στόμα του και, αφού άρχισε από 
τη γραφή αυτή, κήρυξε στον Αιθίοπα 
αξιωματούχο το ευαγγέλιο για τον 
Ιησού. 

Πρ. 8,27-35
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Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
«Η Παλαιά Διαθήκη προηγήθηκε 

της Καινής και η Καινή Διαθήκη ερ-
μήνευσε την Παλαιά. Πολλές φορές 
είπα ότι οι δύο Διαθήκες είναι δύο κό-
ρες και δύο αδελφές που υπηρετούν 
τον ένα Δεσπότη. Ο Κύριος προα-
ναγγέλλεται από τους προφήτες. Ο 
Χριστός κηρύσσεται στην Καινή. Τα 
νέα δεν είναι νέα, γιατί προηγήθηκαν 
τα παλαιά. Τα παλαιά δεν έχασαν την 
αξία τους, αλλά ερμηνεύτηκαν στην 
Καινή» (PG 50,796) και «Σκοπός και 
των δύο Διαθηκών είναι ένας. Η δι-
όρθωση των ανθρώπων… Γι’ αυτό δεν 
προβάλλει μόνο τους πετυχημένους 
αλλά και όσους απέτυχαν, ώστε να 
μιμηθούμε τους πρώτους και να απο-
φύγουμε τους δεύτερους και έτσι να 
οδηγηθούμε στην αρετή και την επι-
μέλεια από δύο πλευρές».

PG 56, 313-314
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Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 
µιλούν για την παλιότερη συµφωνία 
που έκλεισε ο Θεός µε τον Ισραήλ, 
πριν τον ερχοµό του Χριστού στον 
κόσµο. Τα βιβλία της Καινής Δια-
θήκης κάνουν λόγο για τη νεότερη 
συµφωνία και σχέση που πραγµα-
τοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός 
µε όλους τους ανθρώπους. Τα βι-
βλία της Αγίας Γραφής, τόσο της 
Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθή-
κης, διαιρούνται ως προς το περιε-
χόμενο σε ιστορικά, διδακτικά και 
προφητικά.

Book 1.indb   28 29/9/2017   10:46:59 πµ



29 / 50

Ο Δίκαιος Αβραάμ, Κοψίδης Ράλλης

Φυγή από τον Παράδεισο, Άγ. Μάρ-
κος, Βενετία
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Ιδέες για δραστηριότητες

1.  Πλοηγηθείτε με τη βοήθεια του 
δασκάλου/της δασκάλας σας 
στις ιστοσελίδες του Βατικανού 
και της Βασιλικής της Ραβέν-
νας. Ποια πρόσωπα της Παλαι-
άς Διαθήκης αναγνωρίζετε στα 
διάσημα έργα τέχνης που έχουν 
στους καταλόγους τους;

2.  Ακούστε δύο μελοποιημένους 
από Έλληνες καλλιτέχνες Ψαλ-
μούς του Δαβίδ από την Παλαιά 
Διαθήκη: «Με Φως και Δύνα-
μη» (Ψαλμός 93) και «Όλου του 
κόσμου οι χαρές» (Ψαλμός 23). 
Πώς εκφράζουν τη σχέση του 
Θεού με τον άνθρωπο;
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3.  Δείτε στην επόμενη σελίδα τον 
κατάλογο των Βιβλίων της Αγί-
ας Γραφής. Ποια από τα ονόμα-
τα γνωρίζετε; Πού τα έχετε δει; 
Θυμάστε την ιστορία τους;

4.  Τοποθετήστε τα βιβλία της Αγί-
ας Γραφής στη γραμμή του χρό-
νου με επίκεντρο τη Γέννηση 
του Χριστού.
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Γένεσις      Α´ Παραλειπομένων
 Ἔξοδος      Β´ Παραλειπομένων
Λευϊτικόν     Α´ Ἔσδρας
Αριθμοί      Β´ Ἔσδρας
Δευτερο-     
  νόμιον      Νεεμίας
 Ἰησούς Ναυῆ   Τωβίτ
Κριταί       Ἰουδίθ
Ρούθ Ἑσθήρ
Α´ Βασιλειῶν   Α´Μακκαβαίων
Β´ Βασιλειῶν   Β´Μακκαβαίων
Γ´ Βασιλειῶν    Γ´Μακκαβαίων
Δ´ Βασιλειῶν   Δ´Μακκαβαίων

A. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 "ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ"
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Γένεσις      Α´ Παραλειπομένων
 Ἔξοδος      Β´ Παραλειπομένων
Λευϊτικόν     Α´ Ἔσδρας
Αριθμοί      Β´ Ἔσδρας
Δευτερο-     
  νόμιον      Νεεμίας
 Ἰησούς Ναυῆ   Τωβίτ
Κριταί       Ἰουδίθ
Ρούθ Ἑσθήρ
Α´ Βασιλειῶν   Α´Μακκαβαίων
Β´ Βασιλειῶν   Β´Μακκαβαίων
Γ´ Βασιλειῶν    Γ´Μακκαβαίων
Δ´ Βασιλειῶν   Δ´Μακκαβαίων

A. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ψαλμοί
Παροιμίαι
Ἐκκλησιαστής
Ἆσμα Ἀσμάτων
Ἰώβ
Σοφία Σολομῶντος
Σοφία Σειράχ

A. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
2. ΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
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Ὠσηέ      Ἠσαΐας
Ἀμως     Ιερεμία
Μιχαίας    Βαρούχ
Ἰωήλ      Θρῆνοι
Ὀβδιού    Ἐπιστολή Ἰερεμίου
Ἰωνάς     Ἰεζεκιήλ
Ναούμ     Δανιήλ
Ἀββακούμ
Σοφονίας
Ἀγγαῖος
Ζαχαρίας
Μαλαχίας 

A. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
3. ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
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Ὠσηέ      Ἠσαΐας
Ἀμως     Ιερεμία
Μιχαίας    Βαρούχ
Ἰωήλ      Θρῆνοι
Ὀβδιού    Ἐπιστολή Ἰερεμίου
Ἰωνάς     Ἰεζεκιήλ
Ναούμ     Δανιήλ
Ἀββακούμ
Σοφονίας
Ἀγγαῖος
Ζαχαρίας
Μαλαχίας 

A. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
3. ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Eὐαγγέλια
κατά Ματθαῖον
κατά Μάρκον
κατά Λουκᾶν
κατά Ἰωάννην
Πράξεις Ἀποστόλων

B. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 "ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ"
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Ἐπιστολαί Παύλου προς:

Ἀποκάλυψις  Ἰωάννου

Ρωμαίους        Εβραίους
Κορινθίους Α´      -
Κορινθίους Β´      Καθολικαί
Γαλάτας          Ἐπιστολαί
Ἐφεσίους        Ἰακώβου
Φιλιππησίους      Πέτρου Α´
Κολασσαεῖς       Πέτρου Β´
Θεσσαλονικεῖς Α´   Ἰωάννου Α´
Θεσσαλονικεῖς Β´     Ἰωάννου Β´
Τιμόθεον Α´       Ἰωάννου Γ´
Τιμόθεον Β´       Ἰούδα
Τίτον    
Φιλήμονα
  

B. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

3. ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
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Η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει με τη 
Γένεση, που διηγείται τη δημιουρ-
γία του κόσμου. Έπειτα έρχεται η 
Έξοδος, που διηγείται τα γεγονότα 
από τότε που οι Ισραηλίτες έφυγαν 
από την Αίγυπτο, ώσπου να φτά-
σουν στη χώρα που θα γινόταν πα-
τρίδα τους. Σε άλλα βιβλία καταγρά-
φεται ο Νόμος. Ακόμη υπάρχει το 
βιβλίο των Ψαλμών, τα βιβλία των 
Προφητών και άλλα. Ολόκληρη η 
Παλαιά Διαθήκη μάς προετοιμάζει 
να δεχτούμε τον Χριστό ως σωτήρα 
του κόσμου.

Αυτό το γεγονός της σωτηρίας 
περιγράφει η Καινή Διαθήκη. Εκεί 
δεν διαβάζουμε μόνο κάποια ση-
μαντικά λόγια, αλλά νιώθουμε τη 
«δύναμη και την παρουσία» του Χρι-
στού, όπως μας λέει ο Απόστολος 
Πέτρος (Β΄ Πέτρ. 1,16). 
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Η Καινή Διαθήκη περιέχει τα Ευ-
αγγέλια, τις Πράξεις των Αποστό-
λων, τις Επιστολές του Αποστόλου 
Παύλου προς τις πρώτες Εκκλησίες, 
Επιστολές άλλων Αποστόλων και την 
Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής 
(Παλαιάς και Καινής Διαθήκης) είναι 
χωρισμένα σε κεφάλαια και κάθε κε-
φάλαιο είναι χωρισμένο σε στίχους. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λό-

γος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ 
λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν 
θεόν. 3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ 
χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέ-
γονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ 
ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων 5 καὶ τὸ 
φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία 
αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
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Το πρώτο Κεφάλαιο και τα πρώτα 
χωρία του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. 

6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμέ-
νος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάν-
νης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα 
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πά-
ντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν 
ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ 
περὶ τοῦ φωτός. 
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Ιδέα για δραστηριότητα

Πάρτε στα χέρια σας την Αγία 
Γραφή. Ο δάσκαλος/η δασκάλα 
σας γράφει στον πίνακα κωδικο-
ποιημένα/σε συντομογραφία ένα 
χωρίο (αριθμημένη πρόταση). Ο 
πρώτος ή η πρώτη που θα το βρει 
σωστά σηκώνεται στον πίνακα και 
επιλέγει ένα δικό του/της χωρίο 
για να βρουν οι υπόλοιποι. Παρά-
δειγμα: (Πραξ. Αποστόλων 8,27-
35)
Σημαίνει: Καινή Διαθήκη (εννοεί-
ται), Βιβλίο Πράξεων των Αποστό-
λων, Κεφάλαιο 8, χωρία 27 ως 35.
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Τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι τα 
βιβλία που περιέχουν τη ζωή και 
τη διδασκαλία του Χριστού. Έχουν 
μεγάλη σημασία για τη ζωή της Εκ-
κλησίας, αλλά και του κάθε πιστού, 
γι’ αυτό και στον ναό η θέση τους 
είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. 
Αυτοί που έγραψαν τα Ευαγγέλια, 
οι Ευαγγελιστές, είναι τέσσερις: ο 
Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και 
ο Ιωάννης.

-  Το Ευαγγέλιο του Μάρκου: είναι 
το πρώτο ευαγγέλιο που γράφτηκε 
και σ’ αυτό στηρίχτηκαν ο Ματθαίος 
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και ο Λουκάς. Ο Μάρκος παρακο-
λουθούσε τον Απόστολο Πέτρο, τον 
μαθητή του Χριστού. Βρισκόταν συ-
νεχώς κοντά του κι έτσι κατέγραφε 
τα γεγονότα από το στόμα ενός μα-
θητή που έζησε μαζί με τον Χριστό.

-  Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου: 
γράφει για τον Χριστό από τη Γέν-
νηση ως τη στιγμή που ξεκίνησε 
τη διδασκαλία του. Στη συνέχεια, 
μας περιγράφει τα θαύματα και τη 
δράση του όσο βρισκόταν στη γη, 
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κοντά στους ανθρώπους. Τέλος, 
παρουσιάζει τα γεγονότα της Σταύ-
ρωσης και της Ανάστασης.

-  Το Ευαγγέλιο του Λουκά: Ο 
Λουκάς ήταν γιατρός. Έγραψε τα 
γεγονότα από το έργο του Χριστού 
όπως τα άκουγε από τον Παύλο. 
Έδωσε επίσης μεγάλη σημασία σε 
όσα έγιναν πριν αλλά και μετά τη 
Γέννηση του Χριστού.

Book 1.indb   43 29/9/2017   10:47:00 πµ



44 / 53

-  Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη: Ο Ιω-
άννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής 
του Χριστού και έγραψε όσα είδε 
να συμβαίνουν και να λέει ο ίδιος ο 
Χριστός.

Σε κάθε ορθόδοξο ναό, οι τέσσε-
ρις Ευαγγελιστές είναι ζωγραφισμέ-
νοι στα τέσσερα σημεία που ενώ-
νουν τον τρούλο του ναού με τις 
τέσσερις κολόνες. Οι αγιογράφοι 
θέλουν να πουν με τον τρόπο αυτό 
πως οι ευαγγελιστές συνδέουν τα 
γήινα με τα επουράνια και είναι  
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στηρίγματα της χριστιανικής πίστης.
Στις παλιές εικόνες οι αγιογράφοι 

συχνά παριστάνουν τους τέσσερις 
Ευαγγελιστές με σύμβολα, δηλαδή 
με ζώα ή άλλα πρόσωπα. 

Άγγελος Σικελιανός, «Πάσχα των 
Ελλήνων», Λυρικός Βίος Δ΄

Έχει ο Ματθαίος τον Άγγελο κι ο 
Μάρκος το λιοντάρι, 

έχει ο Λουκάς στα πόδια του το αγνό 
καματερό.

Κι ο Ιωάννης δίπλα του, σκουτάρι και 
κοντάρι, 

τον αετό, που μ’ έτοιμο τονε κοιτάει 
φτερό. 

(καματερό = μοσχάρι, σκουτάρι = 
ασπίδα)
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Πολλά βιβλία γίνονται ένα: Ο Κα-
νόνας της Αγίας Γραφής 

Επειδή μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. κυ-
κλοφορούσαν πολλά κείμενα με 
ψευδεπίγραφα (πλαστογραφημέ-
να) ονόματα Αποστόλων που εί-
χαν όμως αιρετικές ή μη αποδεκτές 
απόψεις και δημιουργούσαν σύγχυ-
ση και λαθεμένη πίστη στους χρι-
στιανούς, η Εκκλησία συνειδητο-
ποίησε την ανάγκη ότι έπρεπε να 
ξεχωρίσει τα γνήσια κείμενα των 
Αποστόλων. 

Ιδέα για δραστηριότητα

Βρείτε δημοτικά τραγούδια που 
αναφέρουν τα Ευαγγέλια ή έργα 
τέχνης που να τα απεικονίζουν. 
Τραγουδήστε ή δείξτε τα ευρήματά 
σας στην τάξη.
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Έτσι, ύστερα από μακροχρόνιες
συζητήσεις δημιούργησε έναν 
«κλειστό» κατάλογο των βιβλίων 
που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέ-
σει ή να προσθέσει κάτι σ’ αυτόν, 
στον οποίο συμπεριέλαβε και τα 
κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Η 
συλλογή αυτή των 76 βιβλίων (49 
της Παλαιάς Διαθήκης και 27 της 
Καινής Διαθήκης) αποτελεί τον Κα-
νόνα της Αγίας Γραφής. Όλα τα 
άλλα βιβλία που για διάφορους λό-
γους δεν κρίθηκαν κατάλληλα να 
μπουν στην κανονική συλλογή ονο-
μάζονται «απόκρυφα».

Η γλώσσα της Βίβλου
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Δια-

θήκης έγραψαν τα κείμενά τους στη 
μητρική τους γλώσσα που ήταν τα 
εβραϊκά. Υπάρχουν όμως και κάποια 
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κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης 
γραμμένα στη ελληνικά. Όλα τα βι-
βλία της Καινής Διαθήκης γράφτη-
καν στην κοινή ελληνική γλώσσα της 
εποχής, δηλαδή την ελληνιστική 
που είχε διαδοθεί από την εποχή 
του Μ. Αλεξάνδρου σχεδόν σε ολό-
κληρο τότε τον γνωστό κόσμο της 
Μεσογείου. 

Οι μεταφράσεις της Βίβλου
Ανάμεσα στα τόσα βιβλία που 

γράφτηκαν, η Αγία Γραφή παρα-
μένει μέχρι σήμερα το βιβλίο με τη 
μεγαλύτερη κυκλοφορία. Έχει με-
ταφραστεί σε περισσότερες από 
1.600 γλώσσες και διαλέκτους και 
συνεχίζει να μεταφράζεται στις ζω-
ντανές γλώσσες του κόσμου.

Η διασημότερη μετάφραση είναι 
αυτή που έκαναν οι «Εβδομήκοντα»,
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ή, όπως συχνά αναγράφονται με 
τον ελληνικό αριθμό, «Ο'». Πρόκει-
ται για μια ομάδα εβδομήντα λό-
γιων των Ελληνιστικών χρόνων, 
οι οποίοι, από τον 3ο ως τον 1ο αι 
π.Χ. μετέφρασαν την Παλαιά Διαθή-
κη από τα Εβραϊκά στην κοινή ελ-
ληνική γλώσσα της εποχής, την ελ-
ληνιστική.

'Ετσι, μέχρι σήμερα με την με-
τάφραση και ερμηνεία της Αγίας 
Γραφής γίνεται κατανοητό στους 
ανθρώπους το μήνυμα της σωτη-
ρίας. Αλλιώς, χωρίς ερμηνεία και 
μετάφραση τα κείμενα αυτά απολι-
θώνονται και γίνονται αρχαιολογικά 
θρησκευτικά σύμβολα, τα οποία δεν 
βοηθούν την ενεργή αναζήτηση του 
ανθρώπου για τον Θεό.
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Αποσπάσματα από την Αγία Γραφή              σε 6 διαφορετικές γλώσσες
α  Εβραϊκά (916 μ. Χ.), 
β  Ελληνικά (12ου αι. μ.Χ.), 
γ  Ιαπωνικά (1929 μ.Χ.), 

α

β

εδ

;

;

;

;
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Αποσπάσματα από την Αγία Γραφή              σε 6 διαφορετικές γλώσσες

51 / 55

δ  Κινεζικά (1915 μ.Χ.), 
ε  Αρμενικά (1895 μ.Χ.), και 
στ Ρουμανικά (1885 μ.Χ.). 

γ

στ
;

;
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Ιδέα για δραστηριότητα

Σε ομάδες συζητήστε και αναζη-
τήστε περισσότερες πληροφορίες 
για την μετάφραση των Εβδομή-
κοντα:
-  Οι λόγιοι αυτοί ποια εθνική και 

θρησκευτική προέλευση είχαν;
-  Γιατί οι λόγιοι αυτοί έκαναν τη 

μετάφραση της Αγίας Γραφής; 
Ποιος την χρειαζόταν;

-  Γιατί θεωρείται η σημαντικότερη 
μετάφραση; Τί το ιδιαίτερο είχε;

-  Έχει διασωθεί;
Ζητήστε τη βοήθεια του δασκά-

λου/της δασκάλας σας για να πα-
ρουσιάσετε τα ευρήματά σας στην 
τάξη σε πόστερ δίνοντάς του τη 
μορφή παπύρου (π.χ. με τη χρήση 
λίγων κόκκων καφέ).
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Η Αγία Γραφή στο κέντρο της 
ζωής της Εκκλησίας

Στην Καινή Διαθήκη, βρίσκουμε 
πολλά αποσπάσματα της Παλαιάς 
Διαθήκης που μιλούν για τον Μεσ-
σία και το λυτρωτικό του έργο ή 
τις προφητείες για τον ερχομό του. 
Πολύ φυσικά, λοιπόν, η Παλαιά Δι-
αθήκη έγινε για τη λατρεία της Εκ-
κλησίας ανάγνωσμα και για τη χρι-
στιανική τέχνη πηγή έμπνευσης.

Η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύτηκε 
πλούσια και πολύπλευρα από τους 
Πατέρες της Εκκλησίας σε ένα πλή-
θος συγγραμμάτων. Οι Ψαλμοί της 
Παλαιάς Διαθήκης μπήκαν από την 
αρχή ακόμη στη λειτουργική ζωή 
της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστια-
νοί που δεν είχαν ακόμη οργανωθεί 
και ούτε είχαν γραφεί τα βιβλία της 
Καινής Διαθήκης, χρησιμοποιώντας 
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την Παλαιά Διαθήκη κάτω από το 
φως της διδασκαλίας του Χριστού, 
καταλάβαιναν καλύτερα το νόημα 
των αληθειών που φανέρωσε κά-
ποτε ο Θεός στους ανθρώπους.

Πολλοί υμνογράφοι της Εκκλη-
σίας άντλησαν την έμπνευσή τους 
από πρόσωπα και βασικά γεγονό-
τα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που με θαυμαστή 
τέχνη παρουσιάζουν τη σχέση και 
την ενότητα των δύο Διαθηκών.

 
Οι αγιογράφοι αποτύπωσαν μέσα 

στους ναούς σκηνές και πρόσωπα 
της Παλαιάς Διαθήκης (μαζί με αυτά 
της Καινής) για να τα βλέπουν οι πι-
στοί στον χώρο της λατρείας τους 
και ιδιαίτερα όσοι δεν μπορούν να 
διαβάσουν, ώστε να αποτελούν 
τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον 
διδακτικό τους περίγυρο.
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Αυτές οι σκηνές υπάρχουν και 
στο εορτολόγιο της Εκκλησίας: Η 
θυσία του Αβραάμ, το όνειρο του 
Ιακώβ, ο Δανιήλ στον λάκκο των 
λεόντων, ο Δαβίδ, η φιλοξενία του 
Αβραάμ (προτύπωση της Αγίας 
Τριάδος), οι Κριτές είναι κάποια 
από τα αγαπημένα θέματα των αγι-
ογράφων. Οι προφήτες αγιογρα-
φούνται πάντοτε στη βάση του 
τρούλου των ναών μαζί με τους τέσ-
σερις Ευαγγελιστές που βρίσκονται 
πιο κάτω, στις τέσσερις γωνίες που 
στηρίζεται ο τρούλος. Βλέπουμε, 
επομένως, σε ποια υψηλή θέση το-
ποθετεί ο αγιογράφος και συνδέει 
τα πρόσωπα αυτά των δύο Διαθη-
κών.

Η Εκκλησία, λοιπόν, ενθαρρύνει 
τους πιστούς να μελετούν την Πα-
λαιά Διαθήκη, έχοντας πάντα υπόψη
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τους ότι το σχέδιο του Θεού για τη 
σωτηρία ολοκληρώνεται με τον ερ-
χομό του Χριστού και το Ευαγγέλιο.

Ο Χριστός και ο Αβραάμ συνυπάρ-
χουν στην τέχνη

Αφού η Παλαιά Διαθήκη έχει μια 
τόσο σημαντική θέση στη ζωή της 
Εκκλησίας, πόσο μάλλον η Καινή 
Διαθήκη, η οποία περιγράφει τη 
ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού, 
που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας.

Book 1.indb   56 29/9/2017   10:47:01 πµ



57 / 57

Μέσα στην λατρευτική ζωή της Εκ-
κλησίας η Αγία Γραφή είναι πάντο-
τε απαραίτητη σε όλες τις ακολου-
θίες. Η Θεία Ευχαριστία και όλοι 
οι τρόποι λατρείας που ακολουθεί 
η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά μία δραματοποιημένη βίωση 
της Αγίας Γραφής.

Σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε 
Μυστήριο και στις περισσότερες 
ακολουθίες της Εκκλησίας, διαβά-
ζονται αποσπάσματα από τα βιβλία 
της Καινής Διαθήκης. Τα αποσπά-
σματα αυτά λέγονται περικοπές ή 
αναγνώσματα: τα αποστολικά ανα-
γνώσματα από τις Επιστολές ή τις 
Πράξεις των Αποστόλων και τα ευ-
αγγελικά αναγνώσματα από τα τέσ-
σερα Ευαγγέλια. Το βιβλίο της Εκ-
κλησίας που περιέχει τις περικοπές 
από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία 
διαβάζονται σε όλες τις ακολουθίες, 
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το Ευαγγέλιο, είναι τοποθετημένο 
πάντοτε στην Αγία Τράπεζα, κοντά 
στα τίμια Δώρα και έχει καλλιτεχνι-
κό κάλυμμα. Αντίστοιχα, το βιβλίο 
που περιέχει όλα τα αποστολικά 
αναγνώσματα είναι ο Απόστολος 
και βρίσκεται πάντοτε στο αναλόγιο 
των ψαλτών. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη δι-
άρκεια της Μικρής Εισόδου, στη 
Θεία Λειτουργία, «εισοδεύεται» το 
Ευαγγέλιο που αποτελεί σύμβολο 
της επίγειας παρουσίας και διδα-
σκαλίας του Χριστού.

 

Ιδέα για δραστηριότητα

Σημειώστε τις διαδρομές που 
πραγματοποιούνται με το Ευαγγέ-
λιο μέσα στον ναό καθώς και τις 
θέσεις στις οποίες τοποθετείται.
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Η Βίβλος ως θεμελιώδες συστατι-
κό του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Η Αγία Γραφή είναι το πρώτο βι-
βλίο που τυπώθηκε, όταν εφευρέ-
θηκε η τυπογραφία από τον Γου-
τεμβέργιο τον 15ο αιώνα. 

Πολλοί είναι οι λόγοι για τους 
οποίους οι σύγχρονοι άνθρωποι 
διαβάζουν την Αγία Γραφή. Οι επι-
στήµονες (θεολόγοι, φιλόλογοι, ιστο-
ρικοί, αρχαιολόγοι κ.ά.) για να την 
ερµηνεύσουν και να αντλήσουν απ' 
αυτήν χρήσιµα στοιχεία για τις επι-
στήµες. Άλλοι διαβάζουν τα γοητευ-
τικά κείµενά της για ευχαρίστηση. 
Πολλοί αναγνώστες ψάχνουν στις 
σελίδες της απαντήσεις για τον Θεό, 
το νόηµα της ζωής και τον προορι-
σµό του κόσµου. Τη θεωρούν οδηγό 
και στήριγµα στη ζωή τους.
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Όλοι αυτοί οι αναγνώστες της 
Αγίας Γραφής φυσικά δεν είναι 
µόνο χριστιανοί. Πολλοί πιστοί και 
άλλων θρησκειών (μουσουλµάνοι, 
εβραίοι, ινδοϊστές κ.ά.) θεωρούν τη 
Βίβλο ένα σπουδαίο βιβλίο που το 
σέβονται και το µελετούν.

Όποιο µουσείο κι αν επισκε-
φτούµε στην Ελλάδα, στην Ευρώ-
πη, αλλά και σ' όλο τον κόσµο, θα 
διαπιστώσουµε ότι πολλοί ζωγρά-
φοι και γλύπτες έχουν εµπνευστεί 
από τις ιστορίες και τα πρόσωπα 
της Βίβλου. Το ίδιο ισχύει και για 
άλλα είδη τέχνης: τη λογοτεχνία, 
τη µουσική, το θέατρο, τον κινηµα-
τογράφο. H µεγάλη επίδραση της 
Βίβλου στην τέχνη συνεχίζεται και 
στις µέρες µας. Πράγµατι, δύσκολα 
µπορεί να βρεθεί κείµενο που εµπνέ-
ει τόσο βαθιά και τόσους πολλούς 
καλλιτέχνες σε όλη την υφήλιο.
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Αντίγραφο της Γουτεμβέργειας Βί-
βλου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας
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Ηλικιωμένη γυναίκα διαβάζει τη Βί-
βλο, Gerard Dou, 1631

Ιδέες για δραστηριότητες

1.  Για ποιο λόγο διαβάζει η ηλικι-
ωμένη γυναίκα του πίνακα τη 
Βίβλο; Γράψτε σε αυτοκόλλη-
τα χαρτάκια τις πιθανές σκέ-
ψεις και τα συναισθήματά της 
και κολλήστε τα στον πίνακα. 
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Εμπνευσμένοι από αυτά, συνθέ-
στε τη φανταστική ιστορία της 
γυναίκας και της σχέσης της με 
τη Βίβλο.

2.  Παρατηρήστε στην επόμενη 
σελίδα είδη τέχνης εμπνευσμέ-
να από μία και μόνο ιστορία 
της Αγίας Γραφής, τη θυσία του 
Αβραάμ. Αναζητήστε και άλλες 
ιστορίες της Αγίας Γραφής που 
εκφράστηκαν με διάφορους 
καλλιτεχνικούς τρόπους ανά τις 
εποχές και ανά την Υφήλιο. Κα-
ταγράψτε τα καλλιτεχνικά έργα 
σε λίστα ή πόστερ με εικόνες, 
βάζοντας ως τίτλο κάθε φορά 
αυτόν της ιστορίας της Αγίας 
Γραφής στην οποία αναφέρο-
νται.
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Εκτός από την τέχνη και τα 
µνηµεία πολιτισµού η Βίβλος έχει 
επηρεάσει και την καθηµερινή ζωή, 
τον πολιτισμό και τη συµπεριφορά 
των ανθρώπων, κυρίως των χρι-
στιανών: τις γιορτές και τα έθιµά 
τους, το πώς πιστεύουν και λατρεύ-
ουν τον Θεό, πώς αντιµετωπίζουν 
τον συνάνθρωπό τους και τον κό-
σµο, πώς φέρονται στις απλές αλλά 
και στις κρίσιµες στιγµές της ζωής 
τους κ.ά.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η Βίβλος 
βρίσκεται στο κέντρο του πολιτι-
σμού και της ζωής των ανθρώπων 
σε όλους τους αιώνες, μετά τη Γέν-
νηση του Χριστού. Αυτό ισχύει για 
τους λαούς της Ευρώπης αλλά και 
για όλες τις χριστιανικές χώρες του 
κόσμου. Έτσι, η Αγία Γραφή μπορεί 
να θεωρηθεί όχι μόνον κοινή πολι-
τιστική τους κληρονομιά αλλά και 
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πηγή πολιτισμού. Όλα αυτά σηµαί-
νουν ότι όποιος θέλει να κατανοή-
σει τη θρησκεία, τον πολιτισµό και 
την ιστορία της πατρίδας του, αλλά 
και πολλών χωρών του κόσµου, 
χρειάζεται να γνωρίσει τον συναρ-
παστικό κόσµο της Αγίας Γραφής. 
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Η θυσία του Αβραάμ

Σχέδιο σκηνικών για τη «Θυσία του 
Αβραάμ» από τον σκηνογράφο του 
Εθνικού Θεάτρου, Κλεόβουλο Κλώνη.
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Η θεατρική παράσταση «Η θυσία 
του Αβραάμ». Πρωταγωνιστούν οι 
σημαντικοί μας ηθοποιοί Αλέξης Μι-
νωτής (Αβραάμ) και Όλγα Τουρνά-
κη (Σάρα) στο Εθνικό Θέατρο.
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Η θεατρική παράσταση «Η θυσία 
του Αβραάμ». Πρωταγωνιστούν οι 
σημαντικοί μας ηθοποιοί Αλέξης Μι-
νωτής (Αβραάμ) και Όλγα Τουρνά-
κη (Σάρα) στο Εθνικό Θέατρο.
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Ἡ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ἈΒΡΑΑΜ, 
ἹΣΤΟΡΙΑ ΨΥΧΩΦΕΛΕΣΤΑΤΗ, 
Εὐγαλμένη ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Γραφήν,
Συνθεμένη παλαιὰ διὰ στίχων 
ἁπλῶν,

Καὶ τῶρα πάλιν εἰς χάριν τῶν Εὐσε-
βῶν, 

Καὶ Φιλαρέτων μὲ πολλὴν ἐπιμέλει-
αν διωρθωμένη, καὶ μετατυπωμένη.

Εἰς τὴν ΒΕΝΕΤΙΑΝ,  ᾳψιγ'.
Παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ, 1713.
Εἰς Τυπογραφίαν Ἀντωνίου τοῦ  
Βόρτολι.
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Ιδέα για δραστηριότητα

Παρατηρήστε τα έργα τέχνης 
στις επόμενες σελίδες. Σκεφτείτε 
ή συμβουλευτείτε την Αγία Γραφή 
και γράψτε δίπλα από κάθε εικόνα 
μια φράση που πιστεύετε ότι ται-
ριάζει.

Book 1.indb   70 29/9/2017   10:47:02 πµ



71 / 61

Caravaggio, Ο Χριστός στο Όρος 
των Ελαιών, 1604-1606

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Peter Paul Rubens, Ο Μυστικός 
Δείπνος, 1630-1631

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Giovanni Bellini, Η αγωνία μέσα 
στον κήπο των Ελαιών, 1459-1465

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Sebastiano Del Piombo Η Ανάστα-
ση του Λαζάρου, 1517-1519

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Μιχαήλ Άγγελος, Η Δευτέρα Πα-
ρουσία, 1508-1512

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η προ-
σκύνηση των ποιμένων, 1612-1614

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η 
ταφή του Χριστού, 1568-1576

Φράση από την Αγία Γραφή:

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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Ο ρόλος της Αγίας Γραφής στο μά-
θημα των Θρησκευτικών

Στο μάθημα των Θρησκευτικών 
με απλό και συνοπτικό τρόπο εκτί-
θεται η πίστη της Εκκλησίας για το 
πρόσωπο και το έργο του Χριστού. 
Τα βιβλικά αποσπάσματα τα οποία 
παρατίθενται εκφράζουν τη διδα-
σκαλία του Χριστού για τον καινού-
ριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού.

Τα βιβλικά κείμενα στο μάθημα 
των Θρησκευτικών είναι μεταφρα-
σμένα στη δημοτική και έτσι μας δί-
νεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε 
απευθείας με την Αγία Γραφή δίχως 
καμία γλωσσική ή ερμηνευτική δυ-
σχέρεια. 

Μελετώντας τα κείμενα της Παλαι-
άς Διαθήκης, μπορούμε να καταλά-
βουμε και να εξηγήσουμε καλύτερα:
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-   θέματα που έχουν σχέση με τη 
δημιουργία του κόσμου και του 
ανθρώπου, 

-   τους τρόπους που εμπνεύσθη-
καν οι συγγραφείς της από τον 
Θεό (θεοπνευστία),

-    την αντίληψη που είχαν την επο-
χή εκείνη για τον κόσμο οι άν-
θρωποι (κοσμοείδωλο),

-    τις αναφορές των προφητικών 
κειμένων για τον ερχομό του 
αναμενόμενου Μεσσία που ήταν 
ο Χριστός,

-    τον σύγχρονο διάλογο της πί-
στης με τις φυσικές επιστήμες. 

Μελετώντας τα κείμενα της Και-
νής Διαθήκης, μπορούμε να κατα-
λάβουμε και να εξηγήσουμε καλύτε-
ρα:
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-    τη σημασία που έχει για τους 
χριστιανούς η παρουσία και η 
δράση του Χριστού μέσα στην 
Ιστορία, 

-    το πρόσωπο και το έργο του Θε-
ανθρώπου Χριστού ως κέντρο 
της χριστιανικής Εκκλησίας,

-    τα πρόσωπα και το έργο από τη 
ζωή των τριών πρώτων αιώνων 
της χριστιανικής Εκκλησίας,

-    τα βαθύτερα νοήματα που βρί-
σκονται πίσω από τα μυστήρια 
και τις λατρευτικές εκδηλώσεις 
της Εκκλησίας, τις γιορτές και τα 
έθιμα της Ορθόδοξης χριστιανι-
κής παράδοσης καθώς και τον 
ρόλο που έχουν στη ζωή των αν-
θρώπων,

-    τις αξίες της χριστιανικής πίστης 
που σκοπό έχουν τη μεταμόρ-
φωση της ζωής και του κόσμου 

Book 1.indb   80 29/9/2017   10:47:03 πµ



81 / 64

(αγάπη, προσφορά, αλληλεγγύη, 
θυσία, χαρά, ελπίδα, σεβασμός 
στη φύση).

Γενικότερα, μελετώντας κείμενα 
της Αγίας Γραφής στο μάθημα των 
Θρησκευτικών, έχουμε τη δυνατό-
τητα:
-    να γνωρίσουμε βιβλικά πρόσω-

πα, βιβλικές αφηγήσεις και ιστο-
ρίες και θα τις συνδέσουμε με 
την οικογενειακή, τη σχολική μας 
ζωή αλλά και του περιβάλλοντος 
που ζούμε,

-    να αρχίσουμε να σεβόμαστε και 
να επικοινωνούμε καλύτερα με 
συμμαθητές μας που έχουν δι-
αφορετική πίστη ή έχουν έρθει 
από ένα διαφορετικό πολιτισμό, 

-      να αρχίσουμε να διακρίνουμε βασι-
κές πληροφορίες που βρίσκονται 
αποτυπωμένες σε έργα τέχνης. 
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-    να καταλάβουμε ότι τα κείμενα 
αυτά αποτελούν σημαντικό μέ-
ρος της παγκόσμιας πολιτισμι-
κής κληρονομιάς.

Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός

«Είναι πολύ ωραίο και πολύ ωφέ-
λιμο για την ψυχή να μελετούμε τις 
θείες Γραφές. Γιατί η ψυχή, όπως 
ακριβώς το δέντρο που είναι φυτε-
μένο κοντά σε νερό, όταν ποτίζεται 
με τη θεία Γραφή, τρέφεται και δίνει 
ώριμο καρπό, δηλαδή την ορθή πί-
στη, και στολίζεται με αειθαλή φύλ-
λα, δηλαδή με θεάρεστες πράξεις… 
Ας καταφύγουμε λοιπόν στον όμορ-
φο παράδεισο των Γραφών… Ας μην 
το κάνουμε όμως αυτό επιπόλαια, 
αλλά με προθυμία και επιμονή… Αν 
διαβάσουμε μια - δυο φορές και δεν 
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καταλάβουμε αυτά που διαβάζουμε, 
ας μην αποθαρρυνθούμε, αλλά ας 
επιμείνουμε κι ας ρωτήσουμε». 

PG 94, 1176

Ιδέα για δραστηριότητα

Διαβάστε στην τάξη τον 22ο 
Ψαλμό. Κατόπιν χωριστείτε σε 
ομάδες έκφρασης, και ζωγραφί-
στε ή κάνετε σκίτσα, μελοποιήστε 
ή γράψτε ένα ποιητικό κείμενο, ή 
ακόμη παραστήστε με σωματική 
κίνηση εικόνες που παρουσιάζο-
νται στον Ψαλμό και σας έκαναν 
εντύπωση.
Ψαλμός 22ος:

«Ο Κύριος μου σαν στοργικός 
ποιμένας με περιφρουρεί, με συ-
ντηρεί και με τρέφει. Τίποτε δεν θα 
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μου λείψει.
Σε πλουσίους χλοερούς βοσκοτό-

πους, σε τόπους ευφορίας και ανα-
ψυχής, εκεί με εγκατέστησε. Με τα 
ολοκάθαρα δροσερά νερά έσβησε 
τη δίψα μου και με αναζωογόνησε.
Και έτσι στην ψυχή μου έδωσε πάλι 
δύναμη και ζωή. Με οδήγησε στορ-
γικά στους ευθείς και χαρούμενους 
δρόμους της δικαιοσύνης, όχι για 
την αξία μου αλλά για το πανάγαθο 
Όνομά του.

Ακριβώς γιατί εσύ, Κύριε, είσαι 
ο στοργικός προστάτης μου και 
ποιμένας, εάν βαδίσω και περάσω  
μέσα από σκοτεινές και απόκρη-
μνες περιοχές και εάν αντικρύσω 
τον θάνατο, δε θα φοβηθώ μήπως 
πάθω κάτι κακό, γιατί εσύ θα είσαι 
μαζί μου. Γιατί η ποιμαντική σου 
ράβδος, η βακτηρία σου, αυτή θα 
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με στηρίζει, θα με εμψυχώνει, θα με 
παρηγορεί.

Εσύ Κύριε, μέσα στην αγαθότητά 
σου ετοίμασες μπροστά μου τρα-
πέζι με πλούσια φαγητά σε πείσμα 
των εχθρών μου. Άλειψες το κεφάλι 
μου με ευωδιαστό άρωμα, πριν κα-
θίσω στο δείπνο σου και το ποτήρι 
σου, με το οποίο με κέρασες, ήταν 
γεμάτο από άριστο και μεθυστικό 
ποτό.

Το έλεός σου θα με ακολουθεί 
και θα με στηρίζει με επιμονή όλες 
τις ημέρες της ζωής μου και έτσι 
εγώ χαρούμενος και ευτυχής θα 
κατοικώ στον ναό σου πάντοτε».
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Η Θεία Ευχαριστία: Πηγή  
και κορύφωση της ζωής  

της Εκκλησίας

Ευχαριστία, φρέσκο του Vladislav 
Radujkovic στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Σάββα στη Νέα Υόρκη
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Η Θεία Ευχαριστία: Πηγή και κο-
ρύφωση της ζωής της Εκκλησίας

Χαρακτηριστικά στοιχεία στη 
χριστιανική λατρεία

Μέσα στον ναό της ενορίας οι 
χριστιανοί συγκεντρώνονται για να 
προσευχηθούν και να συμμετέχουν 
όλοι μαζί στις ακολουθίες και στα 
μυστήρια που τελούνται εκεί. Γι’ 
αυτό και ονομάζεται εκκλησιασμός 
των πιστών, δηλαδή σύναξη και 
συνάντηση των πιστών με κοινό 
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σκοπό στον ίδιο τόπο, τον ναό, την 
εκκλησία. Η λέξη εκκλησία προέρ-
χεται από το ρήμα εκκαλώ που ση-
μαίνει προσκαλώ, συναθροίζω, μα-
ζεύω. Οι πιστοί μαζεύονται, λοιπόν, 
ώστε με την κοινή λατρεία να εκφρά-
σουν την ευχαριστία τους προς τον 
Θεό, να ζητήσουν την προστασία 
του, αλλά και να πάρουν την ευλο-
γία του ιδιαίτερα με το μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, όπου κοινωνούν 
το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Οι 
λατρευτικές συνάξεις των πιστών γί-
νονται την Κυριακή, τις γιορτές αλλά 
και οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου.

Όταν μπαίνουν στον ναό, οι χρι-
στιανοί ανάβουν το κερί τους που 
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συμβολίζει και το φως του Χριστού, 
αλλά και για να δείξουν ότι όπως η 
φλόγα του ανεβαίνει προς τα πάνω, 
έτσι και η προσευχή τους πάει προς 
τον Θεό.

Έπειτα ασπάζονται τις εικόνες 
του αγίου που γιορτάζει, αλλά και 
του αγίου που είναι αφιερωμένος 
ο ναός, κάνοντας το σημείο του 
Σταυρού για να έχουν τη βοήθειά 
τους. Oι πιστοί κάνουν τακτικά τον 
Σταυρό τους κατά τη διάρκεια όλων 
των ακολουθιών όχι μόνο στην 
αρχή και στο τέλος τους, αλλά και 
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σε άλλα σημεία τους, όπως όταν 
ψάλλεται ο ύμνος (απολυτίκιο ή 
τροπάριο) του αγίου, όταν ακού-
γεται το όνομα της Αγίας Τριάδας, 
πριν και μετά τη Θεία Κοινωνία.

Η στάση των χριστιανών στις 
ακολουθίες είναι η όρθια, που δη-
λώνει την Ανάσταση του Χριστού, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν και διαστήματα που 
μπορούν να κάθονται. Μάλιστα 
υπάρχουν σημεία σε ορισμένες ακο-
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λουθίες όπου οι πιστοί μετά από 
ευχή του ιερέα ή όταν θυμιατίζει, 
κλίνουν το γόνατο (γονυκλισία) ή 
κλίνουν ελαφρά την κεφαλή τους 
(κεφαλοκλισία) ή κάνουν μετάνοια 
με συμμετοχή όλου του σώματός 
τους έως κάτω, από σεβασμό στα 
τελούμενα.

Πολύ σημαντικό όμως στη χρι-
στιανική λατρεία είναι ότι οι πιστοί 
συμμετέχουν ενεργά στις ακολουθί-
ες με την ψαλμωδία και την κοινή 
προσευχή. Οι πρώτοι χριστιανοί 
στις συνάξεις τους υμνούσαν τον 
Θεό με ψαλμούς του Δαβίδ και 
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αργότερα άρχισαν να συνθέτουν 
καινούργιους ύμνους. Από την επο-
χή εκείνη σώζονται ως σήμερα κά-
ποιοι όπως το «Φως ιλαρόν…» στον 
εσπερινό και το «Χριστός ανέστη…» 
το Πάσχα. Σπουδαίος ύμνος είναι ο 
«Ακάθιστος Ύμνος» προς την Πανα-
γία που ψάλλεται την περίοδο της 
Σαρακοστής στους Χαιρετισμούς 
κάθε Παρασκευή βράδυ. Με τους 
ύμνους προς τον Θεό και τους αγί-
ους οι πιστοί εκφράζουν δοξολο-
γία, παράκληση και ευχαριστία. Στα 
παλιότερα χρόνια όλα τα τροπάρια 
και οι ύμνοι, που σήμερα ψάλλονται 
από τους ψάλτες, ψάλλονταν από 
ολόκληρο τον λαό.
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Τις ακολουθίες συμπληρώνουν τα 
αναγνώσματα από την Αγία Γρα-
φή. Πρόκειται κυρίως για ψαλμούς 
του Δαβίδ που διαβάζονται στις 
ακολουθίες του εσπερινού και του 
όρθρου. Ακόμη είναι ο Απόστολος, 
ένα μικρό απόσπασμα (περικοπή) 
από τις Πράξεις των Αποστόλων ή 
τις επιστολές της Καινής Διαθήκης 
που διαβάζει ο ψάλτης αλλά και το 
Ευαγγέλιο, ένα μικρό απόσπασμα 
(περικοπή) από τα κείμενα των τεσ-
σάρων ευαγγελιστών που περιγρά-
φουν τη ζωή και τη διδασκαλία του 
Χριστού, το οποίο διαβάζει ο ιερέας 
μπροστά στην Ωραία Πύλη του ιε-
ρού του ναού.
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Ιδέα για δραστηριότητα

Φανταστείτε ότι είστε ένας επι-
σκέπτης από άλλη χώρα και άλλο 
θρήσκευμα που έρχεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα και μπαίνει τυ-
χαία σε μία εκκλησία, ενώ τελείται 
η Θεία Λειτουργία.

Γράψτε ένα μήνυμα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου (e-mail) για να 
περιγράψετε στους φίλους σας 
πίσω στη χώρα σας τί είδατε, πώς 
νιώσατε, τί σας έκανε τη μεγαλύτε-
ρη εντύπωση.
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Γιορτές και αγιασμός κάθε ημέρας 
του χρόνου

Η Εκκλησία έχει αφιερώσει κάθε 
μία ημέρα της εβδομάδας σε κά-
ποιο σημαντικό ιερό πρόσωπο ή 
γεγονός ή σύμβολο, για να τιμηθεί 
ιδιαίτερα. Οι ημέρες της εβδομάδας 
είναι κατά σειρά αφιερωμένες ως 
εξής:

Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη 
στους αγίους Αγγέλους.
Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον 
άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην 
Παναγία. Είναι επίσης αφιερωμέ-
νη στην ανάμνηση της προδοσί-
ας του Χριστού από τον Ιούδα.
Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους 
αγίους Δώδεκα Αποστόλους και 
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στον άγιο Νικόλαο. 
Η Παρασκευή είναι αφιερωμέ-
νη στα άγια Πάθη, στη Σταύρω-
ση και στον θάνατο του Ιησού 
Χριστού, όπως επίσης και στον 
Σταυρό του που είναι το πιο ιερό 
σύμβολο των χριστιανών.
Το Σάββατο είναι αφιερωμένο 
στους άγιους μάρτυρες, όπως 
επίσης και στους κεκοιμημένους 
(λόγω της καθόδου του Χριστού 
στον Άδη κατά την ημέρα του Σαβ-
βάτου).
Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στον 
Κύριο Ιησού Χριστό (γι’ αυτό και 
ονομάζεται Κυριακή-ημέρα του 
Κυρίου) και στην Ανάστασή του.
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Επίσης, κάθε ημέρα του χρό-
νου η Εκκλησία έχει ορίσει τη γιορ-
τή ενός ή περισσοτέρων αγίων. Γι’ 
αυτό έχουν δημιουργηθεί ύμνοι που 
ψάλλονται προς τιμήν τους στον 
εσπερινό και στον όρθρο πριν τη 
Θεία Λειτουργία και περιγράφουν 
βασικά χαρακτηριστικά από τη ζωή, 
τη διδασκαλία, αλλά και το έργο ή 
το μαρτύριο των αγίων αυτών.

Μυστήρια και αγιασμός κάθε 
πλευράς της ζωής

Η λέξη «μυστήριο» προέρχεται 
από το ρήμα «μύω», που σημαίνει 
κλείνω το στόμα και τα μάτια μου, 
για να μη δω ή να μην πω κάτι που 
είναι μυστικό.
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Η λέξη έχει δύο σημασίες:
•  Στην πρώτη, με τη λέξη «μυστή-

ριο» εννοούμε όλες τις βαθιές και 
πάνω από τον νου και τη λογική 
του ανθρώπου αλήθειες, που μόνο 
με την πίστη μπορεί κανείς να 
γνωρίσει.

•  Στη δεύτερη, με τη λέξη «Μυστή-
ριο» εννοούμε κάποιες ιερές πρά-
ξεις της Εκκλησίας, που έχουν γί-
νει για πρώτη φορά από τον ίδιο 
τον Χριστό και τους Αποστόλους 
και από τότε συνεχίζουν να γίνο-
νται στην Εκκλησία στο όνομά του 
και στο όνομα της Αγίας Τριάδας. 
Τα Μυστήρια οδηγούν και εκφρά-
ζουν την Εκκλησια ως Σώμα του 
Χριστού, προσφέρουν στους Χρι-
στιανούς τη θεία χάρη και κάνουν 
τους πολλούς και διαφορετικούς 
ανθρώπους μία κοινότητα πίστης, 
λατρείας και ζωής.
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Στην Ορθόδοξη Εκκλησία με επί-
κεντρο τη Θεία Ευχαριστία τελού-
νται και τα ακόλουθα Mυστήρια: 
το βάπτισμα, το χρίσμα, η εξο-
μολόγηση, ο γάμος, το ευχέλαιο 
και η ιεροσύνη. Με αυτόν τον τρό-
πο, αγιάζονται όλες οι πλευρές της 
ζωής του χριστιανού και οικοδομεί-
ται η ενότητα της Εκκλησίας.

Ευχέλαιο τη Μεγάλη Τετάρτη

Το κυριότερο όμως χαρακτηριστι-
κό των Mυστηρίων είναι ότι δεν αφο-
ρούν κάποιον ατομικά αλλά ολόκλη-
ρη την κοινότητα της Εκκλησίας.
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Γι’ αυτό άλλωστε και τελούνται 
μέσα σε μια κοινότητα ανθρώπων 
και όχι ιδιωτικά.

Η σημασία της χριστιανικής λα-
τρείας για τους πιστούς

Όλα όσα υπάρχουν και γίνονται 
μέσα στον ναό έχουν ένα νόημα στη 
χριστιανική λατρεία. Όλοι και όλα 
κάτι θέλουν να πουν. Υπάρχει μια 
τάξη σε όλα και γι’ αυτό λέγεται και 
Λογική λατρεία. Με αυτό τον όρο 
εννοούμε ότι οι πιστοί καταλαβαί-
νουν ό,τι συμβαίνει κάθε στιγμή σε 
κάθε ακολουθία, συμμετέχουν όλοι, 
συμπροσεύχονται και δεν παρακο-
λουθούν σαν να είναι σε θέατρο ή 
σε συναυλία. Ο ιερέας και οι ψάλ-
τες δεν υμνούν μόνο αυτοί τον Θεό, 
αλλά όλοι μαζί οι πιστοί είναι στη 
φωνή του ιερέα και των ψαλτών,
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στο χέρι του ιερέα όταν θυμιατίζει 
τις εικόνες, όταν τελεί τα Μυστήρια.
Σε κήρυγμά του ένας σύγχρονος 
επίσκοπος τονίζει:

«Η Θεία Λατρεία είναι Λογική Λα-
τρεία, δεν είναι μαγική και αυτό εί-
ναι κάτι που πρέπει ιδιαιτέρως να το 
προσέξουμε, γιατί πολλές φορές πα-
ρασυρόμαστε και ο τρόπος συμμε-
τοχής μας στη Λατρεία μας αποκτά 
κυριολεκτικά ένα μαγικό χαρακτήρα. 
Στη Λατρεία της Εκκλησίας μας ο 
χρόνος σταματά, εδώ και τώρα συμ-
βαίνουν τα πάντα, μετέχουμε της αι-
ωνιότητας και αυτή η Λατρεία δεν γί-
νεται με μαγικό τρόπο… είναι Λογική 
Λατρεία, είναι συμμετοχή ψυχής και 
σώματος, νου και καρδιάς… Έτσι γι-
νόμαστε μέτοχοι αυτής της Λατρεί-
ας και στη Θεία Ευχαριστία συλλει-
τουργούμε όλοι μαζί… Η Λατρεία μας 
είναι συμμετοχή όλων, μηδενός
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εξαιρουμένου, και δεν είναι η Λα-
τρεία των αναμάρτητων, αλλά των 
αγίων. Ποιών αγίων; Των πιστών. 
Έτσι τους ονομάζει η Εκκλησία μας 
από τα πρώτα χρόνια. Έτσι μας θέ-
λει η Εκκλησία. Εν δυνάμει είμαστε 
όλοι άγιοι, αφού μετέχουμε στο Μυ-
στήριο. Όχι αναμάρτητοι, αλλά αγω-
νιστές, με συγχώρεση και μετάνοια… 
Αυτή είναι η Λατρεία μας, γι’ αυτό 
δεν πρέπει να είμαστε μόνο ακροα-
τές αυτής της Λατρείας, ούτε, πολ-
λώ μάλλον, θεατές. Δεν μπορεί η 
Λατρεία μας να είναι θέαμα, αλλά 
χώρος συνειδητής συμμετοχής μας, 
αν θέλουμε να είναι ζωντανή Λα-
τρεία στον ζωντανό Θεό…»
Πάμε Εκκλησία, Ι.Μ. Δημητριάδος, 
Γραφείο Νεότητος
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Ιδέα για δραστηριότητα

Διαβάστε το παραπάνω κείμε-
νο και συζητήστε στην τάξη: τι ση-
μαίνει να αντιλαμβανόμαστε την 
πίστη ως μαγεία; Είναι αρκετό να 
πιστεύουμε ότι το να είμαστε στον 
χώρο και μόνο της εκκλησίας μας 
κάνει "καλούς πιστούς";
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Το μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας: η καρδιά της Θείας Λει-
τουργίας και της εκκλησιαστι-
κής ζωής

Το μυστήριο αυτό ιδρύθηκε από 
τον ίδιο τον Χριστό την ημέρα του 
Μυστικού Δείπνου στην Ιερουσα-
λήμ. Ήταν η τελευταία φορά που ο 
Ιησούς έτρωγε με τους μαθητές του.

 

Μυστικός Δείπνος, Κρήτη, 14ος αι.
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Μυστικός Δείπνος, Άγιο Όρος, 14ος αι.

Από τα Ευαγγέλια
Πλησίαζε το ιουδαϊκό Πάσχα και 

οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού πού 
να ετοιμάσουν το πασχαλινό δεί-
πνο. Κι αυτός τους είπε να πάνε 
στην πόλη και να βρουν έναν συ-
γκεκριμένο άνθρωπο και να του 
πουν ότι ο Διδάσκαλος (ο Χριστός) 
θα γιορτάσει στο σπίτι του το Πά-
σχα μαζί με τους μαθητές του.
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Μυστικός Δείπνος, Κατακόμβη Αγί-
ας Δομιτίλλας, Ρώμη

Έτσι και έγινε. Όταν βράδιασε, 
κάθισαν όλοι στο τραπέζι. Κι εκεί 
που έτρωγαν είπε: «Αλήθεια σας 
λέω, κάποιος από σας θα με προ-
δώσει». Αυτοί πολύ λυπημένοι άρ-
χισαν να ρωτούν ένας ένας: «Μή-
πως εγώ Κύριε;» και «Ποιος είναι 
Κύριε;» Αυτός τους είπε: «Είναι 
εκείνος στον οποίο θα δώσω ένα 
κομμάτι ψωμί, αφού το βουτήξω
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στο πιάτο». Ρώτησε κι ο Ιούδας 
που τον πρόδωσε: «Μήπως είμαι 
εγώ, Διδάσκαλε;». Κι ο Ιησούς του 
απάντησε: «Και βέβαια, εσύ όπως 
το είπες» και του έδωσε ένα κομμά-
τι ψωμί που είχε βουτήξει στο πιά-
το. Τότε ο Ιούδας, αφού το πήρε, 
σηκώθηκε κι έφυγε.

Μυστικός Δείπνος, φρέσκο του Λεο-
νάρντο Ντα Βίντσι, 15ος αι.

Ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε το 
ψωμί κι αφού είπε ευχαριστήρια 
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προσευχή, το έκοψε κομμάτια και 
το έδωσε στους μαθητές του λέ-
γοντας: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό 
είναι το σώμα μου που τεμαχίζε-
ται για σας για να συγχωρεθούν 
οι αμαρτίες σας». Ύστερα πήρε το 
ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια 
προσευχή, τους το έδωσε λέγοντας: 
«Πιείτε από αυτό όλοι, γιατί αυτό εί-
ναι το αίμα μου, που επισφραγίζει 
τη νέα διαθήκη και χύνεται για χάρη 
όλων, για να τους συγχωρεθούν οι 
αμαρτίες». Μετά από αυτά, ξανα-
κοίταξε όλους τους μαθητές του και 
είπε: «Αυτό να το επαναλαμβάνε-
τε πάντοτε για να με θυμάστε». Με 
αυτά τα λόγια του Χριστού καθιερώ-
θηκε το Μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας που είναι ο κεντρικός πυρή-
νας της Θείας Λειτουργίας.
Ιω 13, 21-30, Μτ 26, 20-29, Μκ 14, 
17-25, Λκ 22, 14-20
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Μυστικός Δείπνος, El Greco, 16ος αι.
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Η διαρκής παρουσία του Χριστού 
στη Θεία Ευχαριστία

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
«Είναι παρών και τώρα. Αυτός που 

κάποτε στόλισε εκείνο το τραπέζι, 
αυτός στολίζει και την Αγία Τράπε-
ζα. Ούτε άνθρωπος είναι αυτός που 
κάνει τα προσφερόμενα δώρα Σώμα 
και Αίμα Χριστού, αλλά αυτός ο ίδιος 
ο Χριστός, που σταυρώθηκε για 
χάρη μας».

PG, 49, 380

«Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής»: Το 
αληθινό ψωμί που χαρίζει ζωή

Μετά το θαύμα του χορτασμού των 
πέντε χιλιάδων ο Χριστός τόνισε σε 
συνομιλία του με Ιουδαίους: «Εγώ εί-
μαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχε-
ται σ’ εμένα δεν θα πεινάσει κι όποιος 
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πιστεύει σ’ εμένα δεν θα διψάσει 
ποτέ» (Ιω. 6,35).

Συνεχίζει και πάλι ο Ιησούς: «Εγώ 
είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι 
πρόγονοί σας έφαγαν το μάννα στην 
έρημο, αλλά πέθαναν. Όποιος όμως 
τρώει απ’ αυτόν τον άρτο που κατέ-
βηκε απ’ τον ουρανό, αυτός δεν θα 
πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κα-
τέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει 
τη ζωή. Όποιος φάει απ’ αυτόν τον 
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άρτο, θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος 
που θα δώσω εγώ είναι η σάρκα μου, 
που θα την προσφέρω για τη ζωή 
του κόσμου» (Ιω. 6,48-51).

Και τελειώνει ο Χριστός ως εξής: 
«Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε 
πραγματικά από τον ουρανό, κι όχι 
το μάννα που έφαγαν οι πρόγονοί 
σας στην έρημο κι όμως πέθαναν. 
Όποιος τρώει αυτόν τον άρτο θα ζή-
σει για πάντα» (Ιω. 6,58-59).
«Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανά-
μνησιν»: Καθιέρωση της Θείας 
Ευχαριστίας από τον Χριστό

«Μετά την κοινωνία του ποτηρί-
ου, ο Κύριος είπε. «Τούτο ποιείτε 
εις την εμήν ανάμνησιν», αυτό να 
κάνετε σε ανάμνησή μου. Η εντολή 
αυτή υπάρχει στη Λειτουργία του Με-
γάλου Βασιλείου, μαζί με τα λοιπά λό-
για, όπως τα παραδίδει ο απόστολος 
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Παύλος. «κάθε φορά που θα 
τρώγετε αυτό τον άρτο και θα πί-
νετε αυτό το ποτήριο θα διακη-
ρύττετε τον θάνατό μου και θα 
ομολογείτε την ανάστασή μου» 
(Α΄Κορ. 11,25-26). Κάθε φορά που 
η Εκκλησία τελεί τη θεία Λειτουργία 
βρίσκεται μπροστά στον Χριστό, που 
αποθνήσκει και ανασταίνεται επάνω 
στην αγία Τράπεζα. Πολύ σωστά λοι-
πόν κάποιος σύγχρονός μας ιερέας 
και θεολόγος γράφει. «Ο μυστικός 
δείπνος συνεχίζεται, δεν επαναλαμ-
βάνεται».

Επισκ. Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μη-
τροπ. Σερβίων και Κοζάνης, Η Θεία 
Λειτουργία, εκδ. Αποστ. Διακονία, 
σ. 335
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Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Οι πιστοί με την ανάμνηση αυτή 
δεν σκέπτονται απλώς τη θυσία του 
Χριστού αλλά τη ζουν: «Εκείνη προ-
σφέρουμε και τώρα, αυτήν που τότε 
προσφέρθηκε, αυτήν που δεν δαπα-
νιέται ποτέ. Διότι αυτό γίνεται για 
ανάμνηση αυτού που έγινε τότε. Δι-
ότι αυτό κάντε, λέει, για τη δική μου 
ανάμνηση. Όχι άλλη θυσία… αλλά την 
ίδια πάντοτε τελούμε· μάλλον δε επι-
τελούμε ανάμνηση θυσίας».

PG 63,191

Το Πάσχα και η ανάμνηση
Ο Χριστός, με το στόμα του ιερού 

Χρυσοστόμου, μάς εξήγησε το νό-
ημα της αναμνήσεως: «Όπως, λέει 
στους μαθητές Του, κάνατε εκείνο 
(το ιουδαϊκό πάσχα) για να θυμάστε 
τα θαύματα της Αιγύπτου, έτσι να 
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κάνετε και αυτό (το δικό μου πάσχα) 
για να θυμάστε εμένα». Και συνεχί-
ζει: «Όπως ο Μωϋσής λέει: «Αυτό 
θα είναι αιώνια ανάμνηση για σας» 
(Έξοδος 3,15), έτσι και ο Χριστός 
λέει: «Για να έχετε την ανάμνησή 
μου μέχρις ότου επανέλθω» (Ιωάν-
νης ο Χρυσόστομος, PG 58,739).
Ιερομονάχου Γρηγορίου, Η Θεία 
Λειτουργία Σχόλια, εκδ. Δόμος, σελ. 
281-290

«Λάβετε φάγετε…», «Πίετε εξ αυ-
τού πάντες…»: Από τον Μυστικό 
Δείπνο στη Θεία Ευχαριστία
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Ο Χριστός στον Μυστικό Δεί-
πνο σύνδεσε τον άρτο και τον οίνο 
(ψωμί και κρασί) με τη σταυρική του 
θυσία, λέγοντας στους μαθητές του 
ότι είναι το Σώμα του και το Αίμα 
του (Μτ 26, 17-30). Τρώγοντας και 
πίνοντας από αυτά οι μαθητές ενώ-
θηκαν μαζί του και μεταξύ τους (κοι-
νώνησαν). Από τότε μέχρι σήμερα 
οι χριστιανοί, επαναλαμβάνοντας 
με το Μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας αυτό που έγινε σε εκείνο τον 

"Πίετε εξ αυτού πάντες", φορητή
εικόνα, Ι.Ν. Αγίου Τίτου Ηράκλειο
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Δείπνο δείχνουν την πίστη τους ότι 
ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους 
και ενώνονται με τον Ίδιο και μετα-
ξύ τους. 

Η Θεία Ευχαριστία έχει μεγάλη 
ιστορία

Οι πρώτοι χριστιανοί συγκεντρώ-
νονταν σε σπίτια όπου υμνούσαν 
και δοξολογούσαν τον Θεό με προ-
σευχές και με ανάγνωση κειμένων 
των Προφητειών. Θυμούνταν και 
διηγούνταν τη ζωή και τα θαύματα 
του Χριστού, έτρωγαν σε κοινά τρα-
πέζια, τις «Αγάπες» και τελούσαν 
το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, 
ενώ μοιράζονταν μεταξύ τους ό,τι 
είχε ο καθένας. Έτσι έκαναν πράξη 
τον λόγο του Χριστού στους μαθη-
τές του στον Μυστικό Δείπνο να συ-
γκεντρώνονται στο όνομά του και 

Book 1.indb   117 29/9/2017   10:47:06 πµ



118 / 76

να κοινωνούν το Σώμα του και το 
Αίμα του.

 

Αγάπες, τοιχογραφία σε κατακόμβη 
της Ρώμης

Όταν άρχισαν οι διωγμοί, τότε δι-
αχωρίστηκαν οι «Αγάπες» από το 
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 
Οι χριστιανοί μαζεύονταν σε κρυ-
φά και μακρινά μέρη από τα μάτια 
των ειδωλολατρών και ακόμη σε 
σπήλαια και κατακόμβες. Εκεί έθα-
βαν σε τάφους και τους αγίους που 
είχαν μαρτυρήσει για τον Χριστό. 

Book 1.indb   118 29/9/2017   10:47:06 πµ



119 / 80119 / 76

Σε πολλές περιπτώσεις το μυστή-
ριο της Θείας Ευχαριστίας γινόταν 
πάνω στον τάφο του μάρτυρα. Γι’ 
αυτό και μέχρι σήμερα, όταν εγκαινι-
άζεται ένας ναός γίνεται ειδική τελε-
τή αγιασμού της αγίας Τράπεζας με 
μικρά τεμάχια λειψάνων μαρτύρων.

Κατόπιν, όταν σταμάτησαν οι δι-
ωγμοί, άρχισαν να κτίζονται παντού 
ναοί με διάφορους ρυθμούς (βασιλι-
κές, με τρούλους ή όχι κ.ά.), μικροί 
και μεγάλοι κι εκεί πλέον να συγκε-
ντρώνονται οι πιστοί για τα υπό-
λοιπα μυστήρια και τις ακολουθίες 
αλλά πάνω απ’ όλα για το μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο 
αυτό είναι η καρδιά της εκκλησι-
αστικής ζωής γιατί δίνει νόημα σε 
όλα τα άλλα μυστήρια. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι όλα τα μυστήρια στην 
πρώτη Εκκλησία ήταν ενσωματωμέ-
να μέσα στη Θεία Λειτουργία.
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Με τον καιρό αποκόπηκαν σταδι-
ακά και τελούνται αυτόνομα εκτός 
από το μυστήριο της ιεροσύνης, το 
οποίο, σε όλους τους βαθμούς (δι-
άκονος, ιερέας, επίσκοπος) τελείται 
πάντοτε μέσα στη Θεία Λειτουργία.

Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια δεν 
υπήρχε σταθερό κείμενο για τις ευ-
χές της Θείας Ευχαριστίας. Οι λει-
τουργοί (ιερείς) της εποχής εκείνης, 
με ελεύθερη έμπνευση που περι-
λάμβανε όμως και τα λόγια του Χρι-
στού στον Μυστικό Δείπνο, έλεγαν 
προσευχές πριν να κοινωνήσουν οι 
πιστοί. Δημιουργήθηκαν έτσι από 
στόμα σε στόμα (προφορικά) οι 
πρώτες ευχές για το μεγάλο αυτό 
μυστήριο. Μετά το τέλος των διωγ-
μών, όλες αυτές οι προφορικές πα-
ραδόσεις καταγράφηκαν και, έτσι, 
δημιουργήθηκαν τα πρώτα κείμενα 
Λειτουργιών (Λειτουργία αγίου 
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Ιακώβου, αγίου Μάρκου κ.ά.).
Όταν μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ. εμ-

φανίστηκαν πολλές αιρέσεις, οι 
Πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκ-
κλησίας, για να τις αντιμετωπίσουν, 
έγραψαν πολλά συγγράμματα και 
ευχές για τη Θεία Ευχαριστία. Τα 
έργα αυτά διαμορφώθηκαν σε και-
νούριες Λειτουργίες με το όνομά 
τους. Έτσι έχουμε τη Λειτουργία του 
Μ. Βασιλείου, τη Λειτουργεία του 
αγίου Γρηγόριου του Θεολόγου, τη 
Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου κ.ά.. Αυτές οι Λει-
τουργίες με μικρές προσθέσεις και 
αφαιρέσεις ευχών τελούνται μέχρι 
σήμερα με κυριότερη σε συχνότη-
τα του αγίου Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου, ενώ του Μ. Βασιλείου που 
είναι αρχαιότερη, δέκα φορές μέσα 
σε ένα έτος.
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Το ίδιο και η γλώσσα της Θεί-
ας Ευχαριστίας εξελίχθηκε μέσα 
στον χρόνο ανάλογα με τον τόπο 
που διαδιδόταν ο χριστιανισμός. 
Έτσι από τα αραμαϊκά που ήταν 
η γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός 
και παρέδωσε το μυστήριο της Θεί-
ας Ευχαριστίας στους μαθητές του 
στον Μυστικό Δείπνο, πέρασε στα 
ελληνικά που ήταν η γλώσσα στην 
οποία γράφτηκαν οι Λειτουργίες 
των Πατέρων της Εκκλησίας. Αργό-
τερα το μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας μεταφράστηκε στα λατινικά, 
στις σλαβικές γλώσσες, στις σύγ-
χρονες ευρωπαϊκές γλώσσες και 
μέσω της ιεραποστολής, στις αφρι-
κανικές και ασιατικές γλώσσες.
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Ιδέες για δραστηριότητες

1.  Ο Ιησούς στον Μυστικό Δείπνο 
«έδωσε τον εαυτό Του»: Εξηγή-
στε τη φράση ανατρέχοντας σε 
γεγονότα από τη ζωή του Χρι-
στού που γνωρίζετε και όπου 
φαίνεται τί προσέφερε στους 
ανθρώπους (συμπάθεια, αγάπη, 
έλεος, συμβουλή, παρηγοριά, 
εμπιστοσύνη κ.ά.).

2.  Γιατί ο Ιησούς επέλεξε τον άρτο 
και τον οίνο για να συμβολίσει 
τον εαυτό του; Σε ποιες άλλες 
εκδηλώσεις της εκκλησιαστικής 
ζωής βρίσκουμε αυτά τα δύο 
υλικά;

3.  Συζητήστε τη σημασία της λέξης 
«κοινωνία» για την ονομασία 
του μυστηρίου. Γιατί είναι ται-
ριαστή αυτή η λέξη; Τι σημαίνει;
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Βρείτε ομόρριζες λέξεις και συζη-
τήστε ποια μπορεί να είναι η αντί-
θετη λέξη ή έννοια.
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Δρώμενα της Θείας Ευχαριστίας 
μέσα στη Θεία Λειτουργία

Η «Θεία Λειτουργία» σημαίνει 
«ιερό έργο του λαού», επειδή πα-
ράγεται από τις λέξεις Θεία = ιερή, 
ενώ «λειτουργία», από τις λέξεις 
λείτος (=λαός) + έργο. 

Ο πιστός λαός συμμετέχει στο 
έργο αυτό με τα δώρα του (ψωμί 
– πρόσφορο, κρασί-νάμα, καθαρό 
κερί, ελαιόλαδο), ό,τι δηλαδή χρειά-
ζεται για να τελεστεί η Θεία Ευχαρι-
στία. Ακόμη συμμετέχει με την ψαλ-
μωδία, τις κοινές δεήσεις και τέλος 
με τη συμμετοχή του στη Θεία Κοι-
νωνία.

«Στη Θεία Λειτουργία η Εκκλησία, 
μας καλεί να συμμετάσχουμε όχι ως θε-
ατές, αλλά ως συλλειτουργοί του λει-
τουργού ιερέα. Αυτό επιτυγχάνεται… 
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όταν γνωρίζουμε το τί, πώς, πότε και 
γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει από αυτά 
που τελούνται στη Λατρεία»
π. Γ. Κουγιουμτζόγλου, Πάμε Εκ-
κλησία, Ι.Μ. Δημητριάδος, Γραφείο 
Νεότητος, σελ. 79

1. Σύναξη των πιστών στον ναό με 
το κτύπημα της καμπάνας

Το πρωί της Κυριακής ή κάποιας 
γιορτής η καμπάνα του ναού χτυ-
πάει χαρμόσυνα και καλεί τους πι-
στούς να έρθουν στη σύναξη αυτή 
για τη Θεία Λειτουργία. Ο άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός εξηγώντας τη 
σημασία που έχει για τους χριστια-
νούς το κτύπημα της καμπάνας, 
συμβουλεύει: «Από τον Χριστόν μη 
χωρίζεσθε και από την Εκκλησίαν. 
Ακούτε τον ιερέα οπού σημαίνει; Ευ-
θύς να σηκώνεσθε, να νίπτεσθε, και 

Book 1.indb   126 29/9/2017   10:47:07 πµ



127 / 78

να πηγαίνετε εις την εκκλησίαν, να 
ακούετε την Ακολουθίαν με προσο-
χήν. Ομοίως και την θείαν Λειτουρ-
γίαν… Ακόμη, μάθετε, αδελφοί μου, 
ο Νώε, αφού έκαμεν την κιβωτόν και 
εμαζώχθηκαν όλα τα ζώα μέσα, το 
ταχύ άνοιγεν την κιβωτόν και πήγαι-
ναν και έβοσκαν, και το εσπέρας βα-
ρούσε το σήμαντρον και όλα εμαζώ-
νονταν εις την κιβωτόν· και από τότε 
εβγήκεν ο σήμαντρος και σημαίνου-
σιν οι ιερείς. Ο σήμαντρος σημαίνει 
σημαίαν των ανθρώπων, ο ιερεύς κή-
ρυκας της κιβωτού, κιβωτός είναι η 
αγία Εκκλησία μας· και όσοι αδελφοί 
σέβουν μέσα εις την Εκκλησίαν, θέ-
λουν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά 
τους» (Διδαχή Η΄).
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2. Ψωμί και κρασί

Πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία γί-
νεται η ακολουθία του όρθρου στον 
ναό. Οι πιστοί πηγαίνοντας στον 
ναό, είτε όταν ξεκινάει η ακολουθία 
αυτή, είτε από το προηγούμενο από-
γευμα στον εσπερινό, προσφέρουν 
στον Θεό δώρα που έφτιαξαν από 
σιτάρι και σταφύλι, τους καρπούς αυ-
τούς της γης που από τα πανάρχαια 
χρόνια αποτελούν βασική τροφή  
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του ανθρώπου. Είναι το πρόσφο-
ρο (άρτος) με στρογγυλή σφραγίδα 
επάνω του και το νάμα (οίνος).

Ο ιερέας κατά τη διάρκεια της 
ακολουθίας του όρθρου τελεί την 
Προσκομιδή δηλαδή προετοιμά-
ζει τα τίμια Δώρα των πιστών (τον 
άρτο και τον οίνο) για τη Θεία Ευ-
χαριστία μέσα στο άγιο Βήμα, σε 
ειδικό τόπο που βρίσκεται στο αρι-
στερό μέρος του και λέγεται αγία 
Πρόθεση.

Book 1.indb   129 29/9/2017   10:47:07 πµ



130 / 80130 / 79

Εκεί διαβάζει ευχές και με τη λόγ-
χη κόβει από τον άρτο το τετρά-
γωνο κομμάτι της σφραγίδας ενός 
από τα πρόσφορα, με το όνομα του 
Ιησού Χριστού. Η σφραγίδα αυτή 
λέγεται «Αμνός» και συμβολίζει τον 
Χριστό που έρχεται να θυσιαστεί 
για τους ανθρώπους.

Χύνει στο άγιο Ποτήριο κρασί και 
νερό και κατόπιν βγάζει από όλα τα 
υπόλοιπα πρόσφορα των πιστών 
μερίδες, μικρά κομμάτια που τα το-
ποθετεί κι αυτά δίπλα στον «Αμνό» 
κι όλα μαζί στο Δισκάριο. Είναι οι 
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μερίδες για την Παναγία, τους αγγέ-
λους, τους αγίους αλλά και για τους 
«ζώντες και τεθνεώτες» πιστούς 
για τους οποίους παρακαλεί για κα-
θέναν, έναν έναν ονομαστικά τον 
Κύριο. Έτσι, πλέον, όλη η Εκκλη-
σία βρίσκεται πάνω στο Δισκάριο 
και σε λίγο στη Θεία Λειτουργία θα 
ενωθούν και το Σώμα του Χριστού 
(ο «Αμνός») με όλες τις υπόλοιπες 
μερίδες αλλά και με το Αίμα του 
Χριστού στο άγιο Ποτήριο. Αφού τε-
λειώσει ο ιερέας τη μνημόνευση κα-
λύπτει τα τίμια Δώρα στο Δισκάριο 
καθώς και το άγιο Ποτήριο πρώτα 
ξεχωριστά με ένα κάλυμμα το καθέ-
να αλλά και τα δυο μαζί με ένα με-
γαλύτερο, που ονομάζεται «Αέρας». 
Τα τίμια Δώρα μένουν σκεπασμένα 
στην αγία Πρόθεση μέχρι τη Μεγά-
λη Είσοδο.
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3. Η Βασιλεία του Θεού, ο στόχος 
της πορείας

Αμέσως μετά τη Δοξολογία αρχί-
ζει η Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας, 
από την Ωραία Πύλη, λέει με δυνατή 
φωνή:

133 / 79

«Ευλογημένη η Βασιλεία του Πα-
τρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος». Αυτό σημαίνει ότι οι 
πιστοί βρίσκονται κιόλας μέσα στον 
καινούριο κόσμο που βασιλεύει  ο 
Θεός.
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4. Δεήσεις και ευχές για όλους και 
για όλα

Οι πρώτες δεήσεις «Υπέρ της ει-
ρήνης… της πόλεως… ευκρασίας… των 
καρπών… αιχμαλώτων» αναφέρονται 
στον κόσμο «σύμπαντα», δηλαδή 
σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς εξαί-
ρεση, και ζητούν από τον Θεό την 
ειρήνη και την ενότητα των Εκκλη-
σιών, του κλήρου και του λαού.

Οι πιστοί προσεύχονται για κάθε 
πόλη και χώρα και για όλους όσους 
κατοικούν σ’ αυτές. Προσεύχονται 
για να είναι καλές οι καιρικές συν-
θήκες, κατάλληλες για την καρ-
ποφορία της γης και προπάντων 
ειρηνικές. Θυμούνται ακόμη τους 
ταξιδιώτες, τους αρρώστους, τους 
πονεμένους, τους αιχμαλώτους. 
Παρακαλούν τον Θεό να τους προ-
φυλάξει από τα μεγάλα κακά, που 
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είναι τα θλιβερά γεγονότα, η οργή η 
δική μας ή των άλλων, οι κίνδυνοι 
κάθε λογής και οι διάφορες κατα-
στάσεις ανάγκης.

Το όνομα της Παναγίας και όλων 
των αγίων, που ζητούν τη μεσιτεία 
τους, τους θυμίζει ότι κι αυτοί είναι 
παρόντες και μαζί τους όλα τα μέλη 
της Εκκλησίας που έχουν φύγει 
από τη ζωή.

5. Μικρή Είσοδος: Το Ευαγγέλιο 
μεταφέρεται με πομπή στο μέσο 
του ναού
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Ο ιερέας παίρνει στα χέρια του 
από την αγία Τράπεζα το Ευαγγέ-
λιο και βγαίνει όχι από την ωραία 
Πύλη, αλλά από τη βόρεια. Οι πι-
στοί κοιτάζουν το Ευαγγέλιο, καθώς 
μεταφέρεται από τον ιερέα, σαν να 
βλέπουν τον Χριστό, που πρωτο-
παρουσιάζεται για να αρχίσει να 
κηρύττει. Φθάνει στην ωραία Πύλη 
κι εκεί υψώνει το Ευαγγέλιο και 
λέει: «Σοφία! Ορθοί!». Δηλαδή «Ας 
σταθούμε όρθιοι μπροστά στον Χρι-
στό και το Ευαγγέλιο του».

6. Ιερείς και λαός δοξάζουν τον 
Θεό με ψαλμούς και ύμνους

Ενώ ο ιερέας μπαίνει στο άγιο 
Βήμα, ο λαός ψάλλει τους ύμνους 
που περιγράφουν τη γιορτή της 
ημέρας και το άγιο πρόσωπο ή γε-
γονός στο οποίο είναι αφιερωμένος 
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ο ναός και έχει το όνομά του. Ακόμη 
τον Τρισάγιο ύμνο «Άγιος ο Θεός, 
άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέ-
ησον ημάς».

7. Ακούγοντας και κατανοώντας 
τον λόγο του Θεού

Ακολουθούν τα αναγνώσματα. 
Πρώτα ο Απόστολος, δηλαδή πε-
ρικοπή από το κήρυγμα των απο-
στόλων που διαβάζει ο ψάλτης και 
αμέσως μετά το Ευαγγέλιο, δηλαδή 
περικοπή από την εξιστόρηση της 
ζωής του Χριστού όπως την κατέ-
γραψαν οι τέσσερις ευαγγελιστές στα 
βιβλία τους που διαβάζει ο ιερέας.
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Αμέσως μετά, ο ιερέας κάνει συνή-
θως κήρυγμα σχετικά με τον Από-
στολο και το Ευαγγέλιο που μόλις 
πριν λίγο ακούστηκαν, όπου ανα-
λύει στους πιστούς τα βαθύτερα νο-
ήματά τους.

8. Μεγάλη Είσοδος: Τα δώρα με-
ταφέρονται στην Αγία Τράπεζα

Μετά τον χερουβικό ύμνο «Οι τα 
Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες…» 
στον οποίο αναφέρεται ότι οι πιστοί 
μοιάζουν με τους αγγέλους Χερου-
βίμ αφού υμνούν κι αυτοί τον Θεό, ο 
ιερέας παίρνει στα χέρια του τα Τί-
μια Δώρα από την αγία Πρόθεση
και βγαίνει από το ιερό. Προχωρά 
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αργά ενώ προπορεύονται οι λα-
μπάδες και τα θυμιάματα και πριν 
μπεί στο ιερό σταματά και απαγγέλ-
λει ευχές για ζώντες και κεκοιμημέ-
νους πιστούς. Κατόπιν, τοποθετεί 
τα Τίμια Δώρα στην αγία Τράπεζα 
για να γίνει ο αγιασμός τους. Η με-
ταφορά αυτή των Τιμίων Δώρων 
συμβολίζει τη θριαμβική είσοδο του 
Ιησού στην Ιερουσαλήμ, βαδίζοντας 
προς τα πάθη Του όπου ο λαός τον 
υποδέχθηκε φωνάζοντας «Ωσαννά».
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9. Ο ασπασμός της αγάπης και το 
Σύμβολο της Πίστεως

Μετά από μια δέηση ο ιερέας 
καλεί όλους τους πιστούς «Αγα-
πήσωμεν αλλήλους, ίνα εν ομονοία 
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ομολογήσωμεν» δηλαδή «Ας αγα-
πήσουμε ο ένας τον άλλο, ώστε με 
ομόνοια και αγάπη να ομολογήσουμε 
την πίστη μας στον Θεό». Τα παλιά 
χρόνια οι πιστοί σε αυτό το σημείο 
ασπάζονταν ο ένας τον άλλο. Χωρίς 
συμφιλίωση και αγάπη δεν μπορεί 
κανένας πιστός να πλησιάσει στη 
Θεία Κοινωνία που ακολουθεί.

Σήμερα ο ασπασμός της αγάπης 
γίνεται μόνο αν συλλειτουργούν κι 
άλλοι ιερείς, μεταξύ τους. Ακολουθεί 
η ομολογία των πιστών στον Τρι-
αδικό Θεό με το «Πιστεύω εις ένα 
Θεόν…» που οι ψάλτες και ο λαός το 
απαγγέλλουν αργά, δυνατά και κα-
θαρά. Έτσι αφού όλοι ανταλλάξουν 
ασπασμούς αγάπης, ομολογούν 
την κοινή τους πίστη που τους ενώ-
νει.
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10. Αγία Αναφορά: Τα δώρα των 
ανθρώπων αφιερώνονται στον Θεό

Πλησιάζει πλέον η πιο ιερή στιγ-
μή της Θείας Λειτουργίας γι’ αυτό 
ο ιερέας εκφωνεί «Στώμεν καλώς…» 
δηλαδή «Να σταθούμε με προσοχή 
και σεβασμό τώρα που θα προσφέ-
ρουμε την αγία Θυσία που αναφέρε-
ται (ανεβαίνει) στον Θεό». Και συ-
νεχίζει σε διάλογο με τους πιστούς 
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«Άνω σχώμεν τας καρδίας» που 
απαντούν «Έχομεν προς τον Κύρι-
ον». Δηλαδή «Ας υψώσουμε τις καρ-
διές μας» και η απάντηση των πι-
στών «Τις έχουμε στραμμένες προς 
τον Κύριο». Ακολουθεί ο επινίκιος 
ύμνος «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος 
Σαβαώθ…» με τον οποίο άνθρωποι 
και άγγελοι υμνούν τη νίκη του Χρι-
στού απέναντι στον θάνατο.
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11. Επίκληση του Αγίου Πνεύματος
Ο ιερέας εκφωνεί τώρα τα λόγια 

του Χριστού στον Μυστικό Δείπνο: 
«Λάβετε φάγετε…», «Πίετε εξ αυ-
τού πάντες…» και «Τα σα εκ των σων 
σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια 
πάντα». Δηλαδή «Από τα δικά Σου 
αγαθά που μας δίνεις, σου προσφέ-
ρουμε τα δικά Σου δώρα (το ψωμί και 
το κρασί), όπως ακριβώς μας τα πρό-
σφερες (στον Μυστικό Δείπνο) και 
το κάνουμε αυτό για να σε ευχαρι-
στήσουμε για όλα».
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Εδώ οι πιστοί αναγνωρίζουν ότι 
τίποτα από όσα έχουν και υπάρ-
χουν γύρω τους δεν είναι δικά τους, 
αλλά όλα είναι του Θεού και γι’ 
αυτό τον ευχαριστούν. Η Εκκλησία 
τώρα προσεύχεται για να έρθει το 
Άγιο Πνεύμα και να καθαγιαστούν 
τα Τίμια Δώρα και ο ιερέας λέει: «Σε 
παρακαλούμε και δεόμαστε και ικε-
τεύουμε, στείλε το Πνεύμα Σου το 
Άγιο σε εμάς και σε αυτά εδώ τα 
Δώρα… Και κάνε αυτόν τον άρτο, 
τίμιο Σώμα του Χριστού Σου, και αυ-
τόν τον οίνο, τίμιο Αίμα του Χριστού 
Σου, μεταβάλλοντάς τα με το Άγιο 
Πνεύμα Σου…». Η αγάπη του Θεού 
σε αυτό το σημείο της Θείας Λει-
τουργίας μεταβάλλει τα δώρα του 
λαού σε δώρα του Θεού, σε Σώμα 
και Αίμα Χριστού. Και η Αγία Ανα-
φορά κλείνει με ευχαριστήριες ευ-
χές προς την Παναγία που αποτελεί 
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τη γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώ-
πων.

12. Κυριακή προσευχή: Τα παιδιά 
του Θεού προσεύχονται στον Πα-
τέρα τους

Έρχεται και η στιγμή πλέον οι πι-
στοί να μιλήσουν απευθείας στον 
Θεό σαν Πατέρα και να πουν την 
Κυριακή προσευχή «Πάτερ ημών…».

Ο «επιούσιος» άρτος που ζη-
τούν δεν είναι μόνο το καθημερινό 
ψωμί αλλά την ώρα αυτή είναι και 
το Σώμα του Χριστού που σε λίγο 
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θα κοινωνήσουν. Γι’ αυτό ζητούν 
συγχώρεση για ό,τι άσχημο έχουν 
πράξει αφού βέβαια πρώτα έχουν 
συγχωρέσει όσους έχουν φταίξει σε 
κάτι απέναντί τους.

13. Θεία Κοινωνία και Μετάληψη

Ο ιερέας σε λίγο λέει: «Πρόσχω-
μεν. Τα άγια τοις αγίοις» που ση-
μαίνει ότι τα άγια επιτρέπεται να 
δοθούν σε αυτούς που είναι προ-
ετοιμασμένοι και αγωνίζονται να 
φτάσουν στην αγιότητα. Υψώνει το 
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Σώμα του Χριστού κατόπιν το τεμα-
χίζει και τέλος το ενώνει με το Αίμα 
του Χριστού.

Αφού πρώτα κοινωνήσουν οι ιε-
ρείς μέσα στο άγιο Βήμα, η Ωραία 
Πύλη ανοίγει και ο διάκονος ή ο 
ιερέας εμφανίζεται με υψωμένο 
το άγιο Ποτήριο και καλεί τους πι-
στούς να κοινωνήσουν, λέγοντας:
«Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγά-
πης προσέλθετε». Δηλαδή

«Ελάτε με σεβασμό, πίστη και αγάπη 
να κοινωνήσετε». Έτσι πλέον οι χρι-
στιανοί, κοινωνώντας τον Χριστό, 
γίνονται παιδιά του Θεού και αδέλ-
φια μεταξύ τους.
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14. «Είδομεν το φως το αληθινόν»

Μετά τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας 
καλεί τους πιστούς για τελευταία 
φορά να πουν ευχαριστήρια προ-
σευχή και κατόπιν όλοι με πανη-
γυρικό τόνο αναφωνούν σαν ένα 
τραγούδι αναστάσιμης χαράς, ότι 
«Είδαμε το φως το αληθινό, πήραμε 
το επουράνιο άγιο Πνεύμα, βρήκαμε 
πίστη αληθινή, προσκυνώντας την 
αδιαίρετη αγία Τριάδα, γιατί αυτή 
μας έσωσε».
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15. Aντίδωρο για όλους, απόλυση
Αφού ο ιερέας μνημονεύσει την 

Παναγία, τους αγίους της ημέρας και 
άλλους πολλούς αγίους που τους 
καλεί να βοηθούν τους πιστούς, με 
το «Δι’ ευχών…» τελειώνει τη Θεία 
Λειτουργία και μοιράζει το αντίδω-
ρο σε όλους τους πιστούς, είτε κοι-
νώνησαν είτε όχι για να έχουν όλοι 
οι πιστοί την ευλογία του Χριστού.

Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ση-
μειώνει χαρακτηριστικά: «Οι δε (πι-
στοί) με ευλάβεια μεγάλη το δέχο-
νται (το Αντίδωρο) και φιλούν το χέρι 
(του ιερέα), που πριν λίγο άγγιξε το 
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Πανάγιο Σώμα του Σωτήρος Χριστού 
και αφού έλαβε και δέχθηκε από εκεί 
τον αγιασμό μπορεί να τον μετα-
δώσει και σε αυτούς που τον αγγί-
ζουν».
Νικολάου Καβάσιλα, Εις ερμηνείαν 
της Θείας Λειτουργίας, κεφ. μστ΄

Ιδέες για δραστηριότητες

1.  Ερευνήστε ποια προετοιμασία 
χρειάζεται για την παρασκευή 
του προσφόρου. Πώς μπαίνει 
η σφραγίδα πάνω του; Αναζη-
τήστε παραδοσιακές συνταγές 
για το πρόσφορο, δοκιμάστε να 
ζυμώσετε στην τάξη και συζητή-
στε τις εντυπώσεις σας.
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2.  Τώρα που γνωρίσατε τη Θεία 
Λειτουργία, φτιάξτε μικρά σκί-
τσα με τα κύρια μέρη της ή πα-
γωμένες εικόνες που θα βγά-
λετε φωτογραφία. Μπορείτε να 
αναρτήσετε τις δημιουργίες σας 
σε έναν τοίχο της τάξης ή σε 
σχοινί με μανταλάκια. Προσοχή 
στη σειρά!
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Η Εκκλησία γίνεται το Σώμα του 
Χριστού

Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα, που 
ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη∙ και 
όλα τα μέλη του σώματος, αν και εί-
ναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα…

Αν έλεγε το πόδι: «Δεν είμαι χέρι, 
λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», θα 
έπαυε να ανήκει στο σώμα;

Και αν έλεγε το αυτί: «Δεν είμαι 
μάτι, λοιπόν δεν ανήκω στο σώμα», 
θα έπαυε να ανήκει στο σώμα;

Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά 
ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να 
ακούσει; Αν όλο το σώμα δεν ήταν 
παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε 
να μυρίσουμε;…

Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα 
υπήρχε πουθενά το σώμα; Ενώ τώρα 
υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα 
μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το 
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μάτι στο χέρι: «Δεν έχω την ανάγκη 
σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια: «Δε 
σας χρειάζομαι».

Αντίθετα, τα μέλη του σώματος 
που φαίνονται να είναι τα πιο αδύνα-
μα είναι τα πιο αναγκαία

…
Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα … 

ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα 
στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντί-
ζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, 
όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπά-
σχουν όλα τα μέλη∙ κι όταν τιμάται 
ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα 
μέλη.

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το 
σώμα του Χριστού, και είστε μέλη 
του ο καθένας σας χωριστά.

Α΄ Κορ. 12,12-27.
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Ιδέες για δραστηριότητες

1.  Πραγματοποιήστε επίσκεψη 
στον ναό της ενορίας σας και 
ενημερωθείτε για τα λειτουργικά 
σκεύη και τα δρώμενα της Θείας 
Λειτουργίας.

2.  Γίνετε δάσκαλοι και δασκάλες 
για μια Κυριακή: οργανώστε 
κοινή επίσκεψη της ΣΤ' με την Γ' 
τάξη σε μία εκκλησία που τελεί τη 
Θεία Λειτουργία. Πάρτε μαζί το βι-
βλίο σας και αναλάβετε να εξηγεί-
τε σε ένα μικρό μαθητή ή μια μι-
κρή μαθήτρια τί συμβαίνει σε όλη 
τη διάρκεια του μυστηρίου.

3.  Βρείτε και δείτε στην τάξη βίντεο 
από διάφορες Θείες Λειτουρ-
γίες: απλές, Πανηγυρικές, Πα-
τριαρχικές, στην Ελλάδα, στην 
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Αφρική κλπ. Ποια στιγμιότυπα 
σας δημιουργούν περιέργεια να 
μάθετε και άλλες πληροφορίες 
για όσα συμβαίνουν; Επιλέξτε 
τα πιο ενδιαφέροντα και σχολιά-
στε τα στην τάξη.

4.  Ταξιδέψτε νοερά στα χρόνια του 
Βυζαντίου και φανταστείτε μια 
Θεία Λειτουργία στην Αγία Σο-
φία της Κωνσταντινούπολης με 
την παρουσία του Αυτοκράτορα 
και των ευγενών. Πώς θα ήταν; 
Γράψτε ή ζωγραφίστε όσα φα-
ντάζεστε.
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ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Το βασικό Υλικό όπως αναρτήθηκε 
από το ΙΕΠ και δόθηκε στην ομάδα 
επεξεργασίας περιελάμβανε τις πα-
ρακάτω πηγές:
  1.  Διδακτικά εγχειρίδια Δημοτικού:

α)  Γ’ (1992), Δ’ (1993), Ε’ (1995) 
και ΣΤ’ (1995)

β)  Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ (2006)
  2.  Τα παιδιά διαβάζουν τη Βίβλο, 

εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 
Αθήνα 2005

  3.  Ματθαίος Μουντές, Ιστορίες από 
τη Βίβλο, Παλαιά Διαθήκη, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1997

  4.  Ματθαίος Μουντές, Ιστορίες από 
τη Βίβλο, Καινή Διαθήκη, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1998

  5.  Μαρίζα Ντεκάστρο, Βυζαντινή 
Τέχνη. Οδηγός για παιδιά, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 2001
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  6.  Μαρίζα Ντεκάστρο, Διαβάζοντας 
τις βυζαντινές εικόνες, εκδ. Νέοι 
Ακρίτες, Αθήνα 1992

  7.  Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Το Πά-
σχα της Αννούλας, εκδ. Παρου-
σία, Αθήνα 1994

  8.  Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Οι 
γιορτές του Αποστόλη, εκδ. Πα-
ρουσία, Αθήνα

  9.  Άννα Κωστάκου-Μαρίνη, Η γιορ-
τή του Σωτήρη, εκδ. Αρμός, Αθή-
να 1996

10. Γεώργιος Μέγας, Ελληνικές γιορ-
τές και έθιμα της λαϊκής λατρεί-
ας, εκδ. Εστία, Αθήνα 2007

Η ομάδα επεξεργασίας παραθέτει 
εδώ τις δικές της περαιτέρω προ-
σθήκες κειμενικού υλικού ανά Θε-
ματική Ενότητα:
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η Αγία 
Γραφή, ένα ιστορικό και διαχρονι-
κό βιβλίο
1.  J.-P. Migne Ελληνική Πατρολογία 

(Patrologia Graeca), έκδ. Κέντρον 
Πατερικών Εκδόσεων, Αθήνα 2010

2.  Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού «Ο 
Χριστός είναι η αλήθεια», έκδ. 
ΟΕΔΒ 1995

3.  Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού 
«Αναζητώντας την αλήθεια στη 
ζωή μας» έκδ. ΟΕΔΒ 2006

4.  Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου «Πα-
λαιά Διαθήκη Η προϊστορία του 
Χριστιανισμού» έκδ. ΟΕΔΒ 2006

5.  Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου «Προ-
ετοιμασία των ανθρώπων για τον 
καινούργιο κόσμο του Θεού» έκδ. 
ΟΕΔΒ 1989

6.  Θρησκευτικά Α΄ Γυμνασίου «Προ-
ετοιμασία των ανθρώπων για τον 
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καινούργιο κόσμο του Θεού» έκδ. 
ΟΕΔΒ 2005

7.  Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου «Και-
νή Διαθήκη Ο Ιησούς Χριστός και 
το έργο του» έκδ. ΟΕΔΒ 2006

8.  Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου «Ο 
Ιησούς Χριστός ο καινούργιος κό-
σμος του Θεού και εμείς» έκδ. 
ΟΕΔΒ 1999

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Η Θεία 
Ευχαριστία: πηγή και κορύφωση 
της ζωής της Εκκλησίας
1.  J.-P. Migne Ελληνική Πατρολογία 

(Patrologia Graeca), έκδ. Κέντρον 
Πατερικών Εκδόσεων, Αθήνα 
2010

2.  Πάμε Εκκλησία, έκδ. Ι.Μ. Δημητρι-
άδος, Γραφείο Νεότητος, Βόλος 
2012

3.  Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, 
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έκδ. Ι.Μ. Δημητριάδος, Γραφείο 
Νεότητος, Βόλος 2011

4.  Επισκ. Διονυσίου Λ. Ψαριανού, 
Μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης, Η 
Θεία Λειτουργία, εκδ. Αποστ. Δια-
κονίας, Αθήνα 1986

5.  Νικολάου Καβάσιλα, Εις ερμηνείαν
της Θείας Λειτουργίας (ανακτη-
μένο από το www. users.uoa.
gr/~nektar/)

6.  Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Διδα-
χή Η΄ (ανακτημένο από το www. 
users.uoa.gr/~nektar/)
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ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Κο-
ψίδης Ράλλης, «Το όραμα του Απ. 
Παύλου», τοιχογραφία στο νάρθηκα 
του ιερού ναού Αποστόλου Παύλου 
του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, Chambésy 
Genève, 1978.
Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: 
Κοψίδης Ράλλης, «Προσχέδιο για 
την εικονογράφηση της οροφής του 
κεντρικού κλίτους», 1975. Διακο-
σμητικό  πλαίσιο εντός των Θεμα-
τικών Ενοτήτων: Κοψίδης Ράλλης 
Κόντογλου Φώτης, διακόσμηση στο 
Γ.Α. Μέγας Ελληνικά Παραμύθια, 
εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος και Σία (Εστίας), 
Αθήνα, 1962.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη
βιβλίο θρησκευτικών ΣΤ΄ Δημοτικού 
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«Ο Χριστός είναι η αλήθεια» έκδ. 
ΟΕΔΒ 1995
Η βιβλιοθήκη της Μονής Σινά
βιβλίο θρησκευτικών Α΄ Γυμνασί-
ου «Προετοιμασία των ανθρώπων 
για τον καινούργιο κόσμο του Θεού» 
έκδ. ΟΕΔΒ 2005
Συριακός κώδικας
βιβλίο θρησκευτικών Α΄ Γυμνασί-
ου «Προετοιμασία των ανθρώπων 
για τον καινούργιο κόσμο του Θεού» 
έκδ. ΟΕΔΒ 2005
Βατικανός κώδικας βιβλίο θρησκευ-
τικών Α΄ Γυμνασίου «Προετοιμασία 
των ανθρώπων για τον καινούργιο 
κόσμο του Θεού» έκδ. ΟΕΔΒ 1989
Π. Δ. σε ειλητάριο βιβλίο θρησκευ-
τικών Α΄ Γυμνασίου «Προετοιμασία 
των ανθρώπων για τον καινούργιο 
κόσμο του Θεού» έκδ. ΟΕΔΒ 1989
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Άγιο Πνεύμα – περιστέρι
http://dailyprayer.us/
Χειρόγραφο Εξόδου
www.agiosioannisprodromos.
blogspot.gr
Χειρόγραφο Ευαγγέλιο
βιβλίο θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου 
«Ο Ιησούς Χριστός ο καινούργιος 
κόσμος του Θεού και εμείς» έκδ. 
ΟΕΔΒ 1999
Φυγή από τον Παράδεισο, Άγ. Μάρ-
κος, Βενετία 
https://www.pemptousia.gr
-Ο Δίκαιος Αβραάμ, Κοψίδης Ράλ-
λης
http://users.sch.gr/aiasgr/
-Τα βιβλία της Αγ. Γραφής βιβλίο 
θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου «Προε- 
τοιμασία των ανθρώπων για τον 
καινούργιο κόσμο του Θεού» έκδ. 
ΟΕΔΒ 1989
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Κατά Ιωάννην
http://opencourses.uoa.gr/ 
Ευαγγ. Μάρκος
http://anaplasis.edu.gr/
Ευαγγ. Ματθαίος
http://armenisths.blogspot.gr/ 
Ευαγγ. Λουκάς
http://anaplasis.edu.gr/
Ευαγγ. Ιωάννης
https://mountathos-eshop.com/
Αγ. Γραφή σε 6 γλώσσες
βιβλίο θρησκευτικών Α΄ Γυμνασί-
ου «Η υπόσχεση και η εκπλήρωση 
της Βασιλείας του Θεού» έκδ. ΟΕΔΒ 
1965
Ο Χριστός και ο Αβραάμ
http://poimin.gr/ 
Γουτεμβέργεια Βίβλος Πανεπιστή-
μιο Τέξας
www.hrc.utexas.edu 
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Σελίδα από Βίβλο Γουτεμβέργιου
Υλικό ΙΕΠ
Ηλικιωμένη γυναίκα διαβάζει τη Βίβλο
Υλικό ΙΕΠ
Η θυσία του Αβραάμ
http://users.sch.gr/aiasgr/
Η θυσία του Αβραάμ, θεατρικό Κορ-
νάρου
https://el.wikipedia.org/wiki/ 
Θεατρική παράσταση «Η θυσία του 
Αβραάμ»
http://www.nt-archive.gr/
Σχέδιο σκηνικών για τη «Θυσία του 
Αβραάμ»
http://papastephanaki-hasomeri.
blogspot.gr/ 
Caravaggio, Ο Χριστός στο Όρος 
των Ελαιών
https://en.wikipedia.org/
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Peter Paul Rubens, Ο Μυστικός Δεί-
πνος
https://en.wikipedia.org/
Giovanni Bellini, Η αγωνία μέσα 
στον κήπο των Ελαιών
https://www.nationalgallery.org.uk 
Sebastiano Del Piombo, Η Ανάστα-
ση του Λαζάρου
https://www.nationalgallery.org.uk 
Μιχαήλ Άγγελος, Η Δευτέρα Παρου-
σία
http://peritexnisologos.blogspot.gr 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η προ-
σκύνηση των ποιμένων
https://katalogia.me
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η ταφή 
του Χριστού
www.pemptousia.gr
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ευχαριστία, φρέσκο του Vladislav 
Radujkovic
http://picssr.com/
Θεία Λειτουργία
www.imbelgiou.wordpress.com Κ
Κεριά στο μανουάλι
http://aktines.blogspot.com/ 
Ασπασμός εικόνας
www.trikalavoice.gr
Θυμιάτισμα
http://vimaorthodoxias. gr/ 
Ψάλτες
http://armenisths.blogspot.gr/
Ανάγνωση Ευαγγελίου
http://kefaloniamas.gr/
Ευχέλαιο τη Μ. Τετάρτη
www.erapyrgou.gr
Μυστικός Δείπνος, Άγιο Όρος, 14ος 
αι.
Υλικό ΙΕΠ Μυστικός Δείπνος, 
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Κρήτη, 14ος αι.
Υλικό ΙΕΠ
Μυστικός Δείπνος, Κατακόμβη Δο-
μιτίλα, Ρώμη
https://jarconsian.files.wordpress.
com/ 
Μυστικός Δείπνος, φρέσκο του Λεο-
νάρντο Ντα Βίντσι
Υλικό ΙΕΠ
Μυστικός Δείπνος, El Greco, 16ος αι.
Υλικό ΙΕΠ
Χριστός Άρτος
http://www.osbm.org.ua/ 
Λάβετε φάγετε
http://orahmas.blogspot.gr/
"Πίετε εξ αυτού πάντες", φορητή ει-
κόνα, Ι.Ν. Αγίου Τίτου Ηράκλειο
https://saridakispaintings.
wordpress.com/
Αγάπες, τοιχογραφία σε κατακόμβη 
της Ρώμης
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http://www.atheo.gr/
Πρόσφορο
Υλικό ΙΕΠ
Προσκομιδή – Αμνός
http://anavaseis.blogspot.gr/ 
Προσκομιδή μερίδες
http://www.osbm.org.ua/ 
Δισκάριο μερίδες
http://poimin.gr/
Μερίδες περιγραφή
http://vassileia.blogspot.gr/ 
Ευλογημένη η Βασιλεία
http://www.katixitiko.gr/ 
Μικρή είσοδος
http://www.imlagada.gr/
Ανάγνωση Αποστόλου
http://kaliampos-ioannis-skotina.
blogspot.gr/ 
Ανάγνωση Ευαγγελίου
http://www.youtube/
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comwatch?v=4z3Lmr--NY0
Μεγάλη είσοδος λιτανεία
http://www.imlagada.gr/
Μεγάλη είσοδος ωραία Πύλη
http://www.katixitiko.gr/ 
Ασπασμός της Αγάπης
https://proskynitis.blogspot.gr/
Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος
http://diakonima.wpengine.netdna-
cdn.com/ Λάβετε φάγετε … Πίετε εξ 
αυτού πάντες
http://www.evaggelistria.gr/
Άγγελοι Τίμια Δώρα
https://i.ytimg.com/ 
Καθαγιασμός
Υλικό ΙΕΠ
Θεία Κοινωνία
http://routeofagape.gr/ 
Διανομή αντιδώρου
http://www.ierapostoles.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεματική Ενότητα 3

Η Αγία Γραφή, ένα ιστορικό 
και διαχρονικό βιβλίο

175 / 5

Θεματική Ενότητα 4

Η Θεία Ευχαριστία: πηγή και κο-
ρύφωση της ζωής της Εκκλησίας
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Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄
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