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Κυριακή:
μια σημαντική ημέρα της εβδομάδας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η Κυριακή είναι πάντοτε μια ξεχωριστή μέρα της εβδομάδας. Για τη ζωή των χριστια-
νών είναι μέρα χαράς, συνύπαρξης και λατρείας. Με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας 
την Κυριακή, η πίστη και η ζωή της Εκκλησίας γιορτάζεται με ιδιαίτερα λαμπρό τρόπο. 
Ξεχωριστές μέρες προσευχής και λατρείας έχουν και άλλες θρησκείες, όπως ο Ιουδα-
ϊσμός και το Ισλάμ.
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  Ι. Μια διαφορετική ημέρα

  Μέρα αργίας ή μέρα γιορτής; 
Την Κυριακή οι χριστιανοί πη-
γαίνουν από νωρίς το πρωί στην 
εκκλησία, για να πάρουν μέρος 
στην πιο σημαντική τελετή, τη 
Θεία Λειτουργία. Είναι γι’ αυτούς 
μέρα γιορτής, αφού συναντιού-
νται για να προσευχηθούν όλοι 
μαζί, να δείξουν την αγάπη τους 
μεταξύ τους και, το πιο σημαντι-
κό απ’ όλα, να κοινωνήσουν. 

Η Κυριακή για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους είναι 
μέρα αργίας και αποχής από 
την καθημερινή δουλειά τους, 
η οποία αρκετές φορές μπορεί 
να είναι βαρετή και κουραστική. 
Συνεπώς, είναι μέρα χαράς, που 
προσφέρεται για ξεκούραση και 

διασκέδαση. Για πολλούς συνανθρώπους μας είναι και μέρα για έξοδο στο βουνό ή 
στη θάλασσα, σε αθλητικά κέντρα για να γυμναστούν, στο καφενείο ή στο θέατρο και 
τον κινηματογράφο, για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

Όμως είναι και αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μην εργαστούν την Κυ-
ριακή. Είναι οι κτηνοτρόφοι που πρέπει να φροντίζουν κάθε μέρα τα κοπάδια τους για 
τροφή και νερό. Είναι υπάλληλοι και εργάτες στα μεγάλα εργοστάσια που παράγουν 
το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι οι μάγειροι και οι σερβιτόροι στα εστιατόρια και στα καφε-
νεία. Κάποιοι από αυτούς δεν εργάζονται μια άλλη μέρα της εβδομάδας.  

                                                                                                         
Κώστας Καρυωτάκης, Κυριακή 
Οήλιοςψηλότεραθ’ανέβει
σήμεραπου’ναιΚυριακή.
Φυσάειτοαγέρικαισαλεύει
μιαθημωνιάστολόφοεκεί.

Ταγιορτινάθαβάλουν,κιόλοι
θα’χουνανάλαφρηκαρδιά:

κοίταστοδρόμοταπαιδιά,
κοίταξετ’άνθηστοπερβόλι.

Τώρακαμπάνεςπουχτυπάνε
είναιοΘεόςαληθινός.
Πέρατασύννεφασκορπάνε
καιμεγαλώνειοουρανός.[...]
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Κωνσταντίνος Καβάφης, Στην εκκλησία 
Τηνεκκλησίαναγαπώ—ταεξαπτέρυγάτης,
τ’ασήμιατωνσκευών,τακηροπήγιάτης,
ταφώτα,τεςεικόνεςτης,τονάμβωνάτης.
Εκείσανμπω,μεςσ’εκκλησίατωνΓραικών·
μετωνθυμιαμάτωντηςτεςευωδίες,
μεςτεςλειτουργικέςφωνέςκαισυμφωνίες,
τεςμεγαλοπρεπείςτωνιερέωνπαρουσίες
καικάθετωνκινήσεωςτονσοβαρόρυθμό
–λαμπρότατοιμεςστωναμφίωντονστολισμό–
ονουςμουπηαίνεισετιμέςμεγάλεςτηςφυλής
μας,στονένδοξόμαςΒυζαντινισμό.

Γιάννης Ρίτσος, Κυριακή
Κυριακή,καιμαςξύπνησανοικαμπάνες. 
Βγήκανταπαιδιάμεταποδήλατα.
Βγήκανταπουλιάμετιςκαρότσες.
Κ’έναφύλλοστάθηκεκαιρώτησε:
Τιθαγίνωεγώμονάχομουστοψήλωμα
ναμεδέρνειοαγέραςκαιτοπέλαγο
κιούτενα’χωένασκοινίνατοτραβήξετε
νασαςφυλλοκαμπανίσωόλοτο
πράσινο;

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Περιγράφουμε στον διπλανό ή στη διπλανή μας πώς περνάμε 

συνήθως την Κυριακή μας. Τι κάνουμε ίδιο με τις άλλες μέρες και 
τι διαφορετικό;

2.  Σε μικρές ομάδες φτιάχνουμε μια παγωμένη εικόνα που να 
αναπαριστά μια Κυριακή. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας θα πρέπει 
να φαίνονται στο πρόσωπό μας και οι δραστηριότητές μας στη στάση του 
σώματός μας!
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  ΙΙ. Η Κυριακή των Χριστιανών

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, μια μέρα είναι αφιερωμένη στον Θεό: «Και είδε ο Θεός 
όλα όσα δημιούργησε κι ευχαριστήθηκε. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Μετά ο Θεός ξε-
κουράστηκε. Κι ευλόγησε τη μέρα την εβδόμη, όταν πια όλα τα είχε τελειώσει, και την 
ξεχώρισε για να την τιμούν όλοι οι άνθρωποι. Να ξεκουράζονται και να δοξάζουν τον 
Θεό για όλα τα ωραία έργα του» (Γεν 1, 31. 2,3). Για τους χριστιανούς, η ημέρα αυτή 
είναι η Κυριακή.

Η κυριακάτικη πρόσκληση
Την Κυριακή, σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας, οι καμπάνες που χτυπούν προσκα-
λούν τους χριστιανούς στη Θεία Λειτουργία. Η ετοιμασία αρχίζει από το σπίτι. Όλοι 
πλυμένοι, καθαροί, με τα καλά τους ρούχα. Πριν τη Θεία Λειτουργία, όσοι πρόκειται 
να κοινωνήσουν δεν τρώνε. 

Η εκκλησία ολόφωτη περιμένει τους χριστιανούς, με τη μυρωδιά του λιβανιού 
και τις μελωδίες των ύμνων. Ανάβουν το κερί τους, προσκυνούν τις εικόνες και ύστερα 
στέκονται πλάι-πλάι σιωπηλοί, συμμετέχοντας με προσοχή. Όταν η Θεία Λειτουργία 
τελειώσει, ο ιερέας μοιράζει στους πιστούς το αντίδωρο.  
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  Η Θεία Λειτουργία μέσα στον ναό
Η θεία Λειτουργία γίνεται στον ναό της κάθε ενορίας. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. 
Την ώρα της θείας Λειτουργίας επαναλαμβάνεται όλη η ζωή του Χριστού και μάλιστα 
ο Μυστικός Δείπνος. Για να γίνει θεία Λειτουργία χρειάζεται να υπάρχουν Αγία Τράπε-
ζα, ιερά σκεύη και ιερά άμφια, καθώς και τα τίμια δώρα: το πρόσφορο (άρτοςένζυμος, 
δηλαδή ζυμωτό ψωμί) και το νάμα (οίνοςερυθρός, δηλαδή κόκκινο κρασί). Χρειάζεται 
οπωσδήποτε συμμετοχή των πιστών, τουλάχιστον ενός, που μπορεί να είναι ο ψάλτης.

Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με τον ιερέα να λέει δυνατά: «Ευλογημένη η Βασι-
λεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και τους πιστούς να απα-
ντούν «Αμήν». Αφού προσευχηθούν για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ακολουθούν 
ύμνοι και ψαλμοί.

Έπειτα γίνεται η Μικρή Είσοδος, που συμβολίζει την ερχομό του Χριστού στον 
κόσμο και τη διδασκαλία του στους ανθρώπους. Η Μικρή Είσοδος είναι μια λιτανεία. 
Ο ιερέας κρατάει ψηλά το Ευαγγέλιο και μπροστά του πηγαίνει ένα παπαδάκι που 
κρατά μία λαμπάδα, η οποία συμβολίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που άνοιξε τον δρό-
μο για τον ερχομό του Χριστού στη γη. Όταν η λιτανεία φτάσει κοντά στο ιερό Βήμα, 
ο ιερέας σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο και λέει δυνατά: «Σοφία! Ορθοί!», που θα πει: 
«Ήρθε η Σοφία του Θεού. Σηκωθείτε όρθιοι για να την υποδεχθείτε».
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Ακολουθεί ο Τρισάγιος Ύμνος, δηλαδή το «Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος 
Αθάνατος, ελέησον ημάς», και αφού ο ψάλτης διαβάσει το αποστολικό ανάγνωσμα, 
βγαίνει ο ιερέας στην Ωραία Πύλη, λέγοντας δυνατά: «Σοφία! Ορθοί! Ακούσωμεν 
του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι». Δηλαδή: «Να, η Σοφία του Θεού. Ας σταθούμε 
όρθιοι για να ακούσουμε το άγιο Ευαγγέλιο. Ειρήνη σε όλους».

Μετά γίνεται η Μεγάλη Είσοδος και πάλι με λιτανεία. Συμβολίζει την πορεία 
του Χριστού προς το Πάθος. Οι ιερείς κρατούν στα χέρια τους τα δώρα, δηλαδή το 
κρασί και το ψωμί (πρόσφορα) που θα αγιαστούν, τα οποία είναι η προσφορά όλης 
της Εκκλησίας, όλου του λαού. Λίγο μετά όλοι μαζί, ψάλτες και λαός, απαγγέλλουν το 
Σύμβολο της Πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα».

Στη συνέχεια, ο ιερέας λέει: «Λάβετε, φάγετε. Τούτο μου εστί το σώμα», δη-
λαδή: «Πάρτε αυτό το ψωμί και φάτε το. Δεν είναι πια ψωμί, αλλά το σώμα μου που 
μοιράζεται για χάρη σας, για τη συγχώρηση των αμαρτιών». Και πάλι λέει ο ιερέας: 
«Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου», δηλαδή: «Όλοι απ’ αυτό να πιείτε. 
Είναι το αίμα μου που δόθηκε για χάρη σας, για τη συγχώρηση των αμαρτιών». 

Όλοι μαζί οι πιστοί λένε το «Πάτερ ημών». Ζητάνε συγχώρεση από τον Θεό, 
αφού πρώτα οι ίδιοι έχουν συγχωρέσει τους αδελφούς τους. Μέσα στο Ιερό, ο ιερέας 
ενώνει στο Άγιο Ποτήριο το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Βγαίνει λέγοντας: «Μετά 
φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», δηλαδή: «Ελάτε να μεταλάβετε. Με 
φόβο στον Θεό, πίστη και αγάπη» και δίνει στους πιστούς τη Θεία Κοινωνία.
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Η θεία Λειτουργία ολοκληρώνεται με το «Δι’ ευχών...» και ο ιερέας  μοιράζει 
το αντίδωρο. Όμως η θεία Λειτουργία δεν τελειώνει εδώ μόνο μέσα στον ναό γιατί ο 
ιερέας καλεί τους πιστούς να συνεχίσουν να ζουν όμορφα τη ζωή τους με αγάπη και 
ειρήνη, όπως και μέσα στη θεία Λειτουργία. 

Κάθε εκκλησιαστική ευχή, κάθε ανάγνωση ιερού κειμένου, την ευλαβείτο ο άγιος Πορ-
φύριος. Έπρεπε να λεχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Σ’ όλη του τη ζωή βοηθούσε ανα-
ρίθμητους ιερείς, μοναχούς, ψάλτες, αναγνώστες, να ψάλλουν και να διαβάζουν με 
τον πιο ωραίο τρόπο, αντάξιο του Θεού. 

Στον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, όταν ήταν μικρό παιδί στη Ζάκυνθο, άρεσε 
πολύ να πηγαίνει στην εκκλησία. Εκεί τον έβαζαν να διαβάζει στη Θεία Λειτουργία τον 
«Απόστολο», πριν ακουστεί το Ευαγγέλιο από τον ιερέα. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Συζητάμε με τον διπλανό ή τη διπλανή μας τι μπορούμε να 

σκεφτούμε και να κάνουμε μια τόσο ξεχωριστή ημέρα, όπως 
η Κυριακή. Με ποιους τρόπους μπορούμε να τη ζήσουμε, ώστε 
να είναι ξεχωριστή; Γράφουμε αυτό που συμφωνήσαμε και το 
μοιραζόμαστε με άλλη μια δυάδα. Τι σκέφτηκε αυτή η δυάδα; Κρατάμε 
τις καλύτερες ιδέες της κάθε δυάδας. Κατόπιν, όλες οι ομάδες-τετράδες 
ανακοινώνουν σε όλη την τάξη τις ιδέες τους και η δασκάλα ή ο δάσκαλος 
τις γράφει στον πίνακα για να τις δούμε όλοι και όλες.

2.  Φτιάχνουμε παζλ με φωτογραφίες μικρών και μεγάλων εκκλησιών στην 
τάξη.

3.  Οργανώνουμε μία επίσκεψη σε μία εκκλησία ή, αν μπορούμε, 
παρακολουθούμε μετά την επεξεργασία του κεφαλαίου μία θεία 
Λειτουργία και στη συνέχεια συζητούμε.
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  ΙΙΙ. Το Σάββατο των Εβραίων
Η ελληνική λέξη «συναγωγή» χρησιμο-
ποιείται σε όλο τον κόσμο ως ονομασία 
για τον χώρο λατρείας των Εβραίων. 
Στον τοίχο που βρίσκεται στο βάθος του 
κτιρίου βρίσκεται τοποθετημένη η Ιερή 
Κιβωτός που περιέχει τα ιερά τους βι-
βλία. Συναγωγές υπάρχουν σε πολλά 
μέρη του κόσμου και, βέβαια, και στην 
Ελλάδα. Οι σπουδαιότερες γιορτές των 
Εβραίων, αλλά και το Σάββατο, που είναι 
η ιερή τους μέρα, γιορτάζονται πάντοτε 
στη συναγωγή. 

Για τους Εβραίους, το Σάββατο (Σαμπάτ) είναι η ονομασία της τελευταίας ημέρας 
της εβδομάδας και η λέξη «Σαμπάτ» σημαίνει «διακόπτω την εργασία». Το Σάββατο 
είναι μέρα ξεκούρασης, μελέτης και προσευχής για τους Εβραίους. Για να τηρήσει 
κανείς το Σαμπάτπρέπει να απέχει από κάθε εργασία και δραστηριότητα. Το πρωί του 
Σαββάτου συγκεντρώνονται στον χώρο της συναγωγής όλα τα μέλη της εβραϊκής κοι-
νότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οφείλουν, ως ένδειξη σεβασμού, να 

έχουν καλυμμένο το κεφάλι με ένα μι-
κροσκοπικό κάλυμμα, το οποίο ονομά-
ζεται «κιπά», ενώ φορούν και ένα σάλι 
(ταλίτ) στους ώμους για την προσευχή. 

Εκεί παρακολουθούν την ιερή τους ακο-
λουθία, η οποία περιλαμβάνει:
	 Την ανάγνωση και μελέτη των Γρα-
φών: της Πεντατεύχου, που περιέχει τα 
5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 
και της Τορά, που περιέχει ολόκληρη 
την εβραϊκή διδασκαλία από την αρχή 
της Βίβλου μέχρι τις μέρες μας.
	 Την προσευχή, που συνοδεύεται με 
την απαγγελία διάφορων ψαλμών.
	 Το κήρυγμα από τον ραβίνο, που 
διαβάζει και σχολιάζει αποσπάσματα 
από την Τορά. 
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Η επτάφωτος λυχνία (Μενορά) αποτελεί 
απαραίτητο ιερό σκεύος για κάθε συναγωγή. 
Την πρώτη Μενορά κατασκεύασε ο Μωυσής 
και έκαιγε αρχικά εκεί που οι Ισραηλίτες το-
ποθέτησαν την Κιβωτό της Διαθήκης με τις 
Δέκα Εντολές. Αργότερα συνέχισε να καίει και 
στον Ναό του Σολομώντα. Με τον καιρό έγι-
νε σύμβολο των Ισραηλιτών και της εβραϊκής 
θρησκείας.

Ραβίνος είναι ο διδάσκαλος που τελεί τις 
θρησκευτικές τελετές των Εβραίων και κηρύτ-
τει. Το όνομά του προέρχεται από την εβρα-
ϊκή λέξη «ραβί», που σημαίνει «μεγάλος, 
έξοχος». Είναι αυτός που έχει την εξουσία να 
διδάσκει την εβραϊκή θρησκεία. Ο ραβίνος 
είναι υπεύθυνος, επίσης, και για όλη την κοι-
νότητα των Εβραίων που βρίσκονται εγκατε-
στημένοι σε έναν τόπο.

Οι Εβραίοι προσεύχονται
Yψώνωταμάτιαμουπροςταβουνά.Απόπούθαέρθειηβοήθειάμου;Ηβοήθειάμου
έρχεταιαπότονΚύριο,τονδημιουργότουουρανούκαιτηςγης.ΟΚύριοςείναιοφύ-
λακαςσου,οΚύριοςείναισταδεξιάσουκαισεακολουθείόπωςησκιάσου.ΟΚύριος
σεφυλάειαπόκάθεκακό.

ΕβραϊκόΠροσευχολόγιο, Ψαλμός ΡΚ΄ 

  IV. Η Παρασκευή των Μουσουλμάνων
Η σημασία της Παρασκευής
Η ιερή μέρα λατρείας για τους μουσουλμάνους είναι η Παρασκευή. Το μεσημέρι της 
ημέρας αυτής, οι μουσουλμάνοι πηγαίνουν στον τόπο λατρείας τους, που ονομάζεται 
τζαμί (ή τέμενος), για να προσευχηθούν. Το τζαμί αποτελεί το κέντρο της λατρευτικής 
ζωής των μουσουλμάνων.

Το κάλεσμα σε προσευχή του μουεζίνη
Από το τζαμί γίνεται η πρόσκληση πέντε φορές μέσα στην ημέρα, για να υπενθυμίσει 
στους πιστούς ότι έφτασε η ώρα της προσευχής. Πριν την είσοδό τους στο τζαμί, οι 
πιστοί οφείλουν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να πλύνουν τα πόδια, τα χέρια και 
το πρόσωπό τους, σε ειδικό χώρο έξω από το τζαμί.
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  Οι πιστοί μέσα στο τζαμί την ώρα της προσευχής

Μέσα στο τζαμί δεν υπάρχουν καθίσματα. Όλο 
το δάπεδο είναι καλυμμένο με χαλιά. Οι πιστοί 
παρατάσσονται σε σειρές με το πρόσωπο στραμ-
μένο προς τη Μέκκα, που είναι η ιερή πόλη του 
Ισλάμ. Ο ιμάμης στέκεται μπροστά στους συγκε-
ντρωμένους και απαγγέλλει τους καθορισμένους 
στίχους από το Κοράνιο. Πίσω από τον ιμάμη, οι 
πιστοί προσεύχονται εκτελώντας ρυθμικά τις κι-
νήσεις που προβλέπονται. Ο  ιμάμης είναι  ο κα-
θοδηγητής και ο υπεύθυνος της μουσουλμανικής 
κοινότητας. Το Κοράνιο, είναι το ιερό βιβλίο των 
μουσουλμάνων, που διαβάζεται στο τζαμί, αλλά 
όχι μόνο εκεί. Πάνω στο Κοράνιο στηρίζεται όλη 
η θρησκεία του Ισλάμ. 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.  Οργανώνουμε μια επίσκεψη στον ναό της ενορίας. Ζητάμε από 

τον ιερέα να μας δείξει πώς γίνεται η προσευχή και η λατρεία στην 
εκκλησία.

2.  Γινόμαστε ερευνητές: Βρίσκουμε βίντεο ή ρωτάμε ανθρώπους 
που γνωρίζουν τι κάνει: α. ο ραβίνος και β. ο ιμάμης, για να βοηθήσουν 
τους πιστούς να προσευχηθούν.

3.  Φτιάχνουμε κουτιά πληροφοριών: Βρίσκουμε 2 χαρτονένια κουτιά, και στο 
κάθε ένα από αυτά βάζουμε αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, 
ζωγραφιές, σημειώματα ή και αντικείμενα και κατασκευές που βρίσκουμε ή 
φτιάχνουμε σχετικά με την προσευχή των εβραίων και των μουσουλμάνων.
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