
9

Με λίγα λόγια
Ποιος είναι για τον καθένα μας ο ρόλος της προσευχής στη ζωή μας; Στην ενότητα 

αυτή θα δούμε πόση σημασία είχε η προσευχή για κάποια πρόσωπα που ξέρουμε από 
τη Βίβλο και για τον ίδιο τον Χριστό. Θα δούμε ακόμη πώς προσεύχονται οι πιστοί στις 
διάφορες θρησκείες, ώστε να διαπιστώσουμε ότι τελικά η προσευχή είναι η επικοινωνία 
του πιστού με τον Θεό.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται
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Δ΄ Δημοτικού: Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες

1.Η προσευχή στο σχολείο

Πέρασε πια το όμορφο καλοκαίρι και οι διακοπές. Το σχολείο βουίζει και πάλι από τις 
χαρούμενες φωνές των παιδιών. Όλοι ξαναβρίσκουν τους αγαπημένους τους φίλους. Τα 
πρόσωπά τους λάμπουν από χαρά για την καινούρια σχολική χρονιά.

Στην αυλή του σχολείου, βρίσκεται ένα τραπέζι μ’ ένα ωραίο τραπεζομάντηλο. Πάνω 
του είναι τοποθετημένα με τάξη ένα γυάλινο δοχείο με νερό, ένα κλωνάρι βασιλικός που 
μοσχομυρίζει, ένα κερί κι ένα θυμιατό*.

Κτυπά το κουδούνι και τα παιδιά κάνουν γραμμές κοντά στο τραπέζι. Είναι η ώρα του 
Αγιασμού. Ο ιερέας φορά το πετραχήλι** του. Με ευλάβεια, τοποθετεί ένα Σταυρό δίπλα 
στο δοχείο με το νερό. Αφού ανοίξει το Ευχολόγιο, αρχίζει να διαβάζει ευχές και να ψάλλει 
μαζί με τον ψάλτη ωραίους ύμνους. Ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να δίνει υγεία, δύναμη 
και καθαρό μυαλό στα παιδιά και στους δασκάλους. Ύστερα παίρνει στα χέρια του τον 
Σταυρό και το κλωνάρι του βασιλικού, τα βυθίζει τρεις φορές στο νερό για να αγιαστεί, 
και ψάλλει:

«Σώσον Κύριε τόν λαόν σου...»
Όλοι στο τέλος φιλούν τον Σταυρό και ο παπάς τούς ραντίζει με το βασιλικό και τους 

εύχεται: «Καλή χρονιά!».
  
* θυμιατό: Το σκεύος μέσα στο οποίο καίγεται το λιβάνι, λέγεται και λιβανιστήρι.

** πετραχήλι: Μακρύ χρυσοκέντητο ύφασμα που φορά ο ιερέας από το λαιμό (τράχηλο), όταν τελεί Ακο-

λουθίες ή Μυστήρια.
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Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται

Δραστηριότητες

1. Γράψτε σε ένα φύλλο χαρτί με την ομάδα σας, όσες λέξεις σάς φέρνει στο μυαλό η 
λέξη «προσευχή». Να συγκρίνετε με τις άλλες ομάδες. 

2. Ποια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στον Αγιασμό βλέπετε στη φωτογραφία;

Η προσευχή 
 
Όπως ακριβώς όταν φανούν οι ακτίνες του ηλίου, φεύγουν όλα τα θηρία και κρύβονται 

στις φωλιές τους, έτσι και όταν η προσευχή βγει σαν ακτίνα από το στόμα και τη γλώσσα μας, 
φωτίζεται ο νους, και όλα τα άλογα και άγρια πάθη φεύγουν δραπετεύοντας και κρύβονται στις 
φωλιές τους, μόνο όμως όταν προσευχόμαστε σωστά, με ψυχή άγρυπνη και νου προσεκτικό.

Ιω. Χρυσόστομος

Ετούτ’ είν’ ύστερη νυχτιά
όλα τ’ αστέρια βγάνει
ολονυχτίς ανέβαινε η δέηση, τό λιβάνι…

                      Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι  (Σχεδ. Β΄, 910)
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Δ΄ Δημοτικού: Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες

Με την προσευχή οι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνούν με τον Θεό που πι-
στεύουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τόποι και χρόνοι προσευχής. Ωστόσο, καθώς ο Θεός 
είναι «πανταχού παρών», μπορούν να προσεύχονται όποτε και όπου το θελήσουν. Όταν 
προσεύχονται οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν χαρά, φόβο, λύπη, να ευχαριστούν 
τον Θεό, να ζητούν συγχώρηση ή να τον παρακαλούν για κάτι.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Εβραίοι σε προσευχή στο τείχος των Δακρύων

2. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι προσεύχονται
Πότε, πού, πώς και γιατί προσεύχονται οι άνθρωποι;

Μουσουλμάνοι σε προσευχή
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Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται

3. Η προσευχή στη Βίβλο

Ο βασιλιάς Σολομών

Όταν πέθανε ο Δαβίδ, έγινε βασιλιάς ο γιος 
του ο Σολομών. Ο Θεός τού παρουσιάστηκε σε 
όνειρο και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να 
σου δώσω και θα το κάνω».

Ο Σολομών είπε: «Κύριε, εσύ έδειξες μεγάλη 
αγάπη στον πατέρα μου, γιατί έζησε με πιστό-
τητα, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια απέναντί σου. 
Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά 
εμένα. Εγώ όμως είμαι πολύ νέος και δεν ξέρω 
να κυβερνώ. Δώσε μου λοιπόν, Κύριε, τη σοφία 
που χρειάζομαι για να διοικώ τον λαό σου και 
να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό γι’ αυτούς».

Ο Θεός ευχαριστήθηκε με το αίτημα του βασιλιά Σολομώντα και του είπε: «Θα μπο-
ρούσες να είχες ζητήσει πλούτη ή μακροβιότητα. Αλλά δεν το έκανες. Γι’ αυτό εγώ, όπως 
μου ζήτησες, θα σου δώσω σοφία και γνώση, όση κανένας δεν είχε πριν από σένα ούτε 
μετά από σένα θα έχει. Και επιπλέον σου δίνω όσα δεν ζήτησες: πλούτο και δόξα».

Παντού έγινε γνωστό πόσο σοφός και έξυπνος ήταν ο βασιλιάς Σολομών. Άνθρωποι 
από μακρινές χώρες έρχονταν κοντά του, γιατί ήθελαν να ακούσουν τι λέει ο βασιλιάς.

Δραστηριότητα 

1. Τι ζήτησε ο Σολομών από τον Θεό; Σκεφτείτε τι θα ζητούσατε εσείς στη θέση του.
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Ο βασιλιάς Σολομώντας προσεύχεται μέσα στον ναό

Εκείνο τον καιρό, στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε ναός, όπου ο λαός του 
Ισραήλ θα μπορούσε να προσεύχεται στον Θεό. Ο Σολομών αποφάσισε να χτίσει τον 
ναό. Και τώρα, ο Σολομών και ο λαός μπορούσαν να λατρεύουν τον Θεό στον καινούριο, 
ωραίο ναό.

Ο λαός συγκεντρώθηκε μπροστά στον καινούριο ναό. Ο Σολομών στάθηκε μπροστά 
στο θυσιαστήριο και προσευχήθηκε:

«Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος μ’ εσένα στον ουρανό πάνω κι 
εδώ κάτω στη γη. Ακόμα και ο μεγάλος, απέραντος ουρανός να σε χωρέσει δεν μπορεί. 
Κι αυτός ο ναός που έχτισα είναι μικρός για σένα. Γι’ αυτό θέλω να σε παρακαλέσω: ας 
είναι ανοιχτά τα μάτια σου πάνω σ’ ετούτο τον ναό μέρα και νύχτα. Εσύ μας υποσχέθηκες: 
“Εκεί θα μείνω μαζί σας”. Άκουσέ μας, λοιπόν, όταν σου απευθύνουμε τις προσευχές μας 
μέσα σ’ αυτόν τον ναό. Άκουσε τις παρακλήσεις μας και συγχώρεσέ μας όταν κάνουμε 
κάτι κακό. Βοήθησέ μας όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Μετά από την προσευχή αυτή, ο Σολομών ευλόγησε τον λαό. Κατόπιν όλοι μαζί γιόρ-
τασαν μια μεγάλη γιορτή του Ισραήλ, τη γιορτή της Σκηνοπηγίας.

Α΄ Βασιλειών 8, 22-23, 27-29, 52

Ο Ναός του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα
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Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται

Ο Δανιήλ και οι φίλοι του στα παλάτια της Βαβυλώνας
Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, ήρθε στην Ιερουσαλήμ με τον στρατό 

του και κατέλαβε την πόλη. Διέταξε να διαλέξουν από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν 
από αρχοντικές οικογένειες και διέθεταν γνώση και αντίληψη. Ο σκοπός του ήταν να 
τους προσλάβει στην υπηρεσία του, αφού τους δίδασκαν να διαβάζουν και να γράφουν 
στη γλώσσα των Βαβυλωνίων. Για τρία χρόνια δίδαξαν στους νέους όλα όσα έπρεπε να 
ξέρουν, προκειμένου να υπηρετήσουν τον βασιλιά.

Ένας από τους νέους ονομαζόταν Δανιήλ. Αυτός και οι τρεις φίλοι του, ο Ανανίας, ο 
Μισαήλ και ο Αζαρίας, επιλέχτηκαν για την υπηρεσία του Ναβουχοδονόσορα. Ο βασιλιάς 
γρήγορα κατάλαβε ότι και οι τέσσερις ήταν πιο έξυπνοι από τους άλλους. Στις ερωτήσεις 
του αυτοί απαντούσαν με σοφία και σύνεση.

Δανιήλ 1

Προσευχή στο καμίνι της φωτιάς
Κάποια μέρα ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα μεγάλο χρυσό άγαλμα 

και έδωσε τη διαταγή: «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλείου μου θα πρέπει να πέφτουν και 
να προσκυνούν το χρυσό άγαλμα. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ριχτεί αμέσως 
σε καμίνι με φωτιά».

Όλος ο λαός προσκυνούσε το χρυσό 
άγαλμα, αλλά ο Ανανίας, ο Μισαήλ και 
ο Αζαρίας προσκυνούσαν μόνο τον Θεό 
του Ισραήλ. 

Όταν το άκουσε αυτό ο βασιλιάς, δι-
έταξε να τους φέρουν μπροστά του, στο 
παλάτι, και τους είπε: «Πώς τολμάτε να 
μην υπακούτε στις διαταγές μου; Μήπως 
νομίζετε πως ο Θεός σας μπορεί να σας 
γλιτώσει, αν σας ρίξω στο καμίνι;»

Οι τρεις νέοι όμως απάντησαν: «Αν ο 
Θεός θέλει, μπορεί να μας γλιτώσει από 
σένα και το καμίνι. Αλλά κι αν αυτό δε 
γίνει, πρέπει να ξέρεις, ότι εμείς το χρυσό 
άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνά-
με». 

Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε 
πολύ. Διέταξε να ρίξουν τους τρεις νέ-
ους μπροστά στα μάτια του στο καμίνι 
της φωτιάς. Ο Θεός όμως έστειλε έναν 
άγγελο ο οποίος προστάτεψε τους τρεις 
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Δ΄ Δημοτικού: Ανακαλύπτουμε εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες

φίλους από τη φωτιά. Η φωτιά ούτε που τους άγγιζε.
Τότε οι τρεις νέοι μ’ ένα στόμα άρχισαν να προσεύχονται:
«Δοξασμένος είσαι Κύριε, Θεέ των προγόνων μας!
Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα…
Σε υμνούμε και σε δοξάζουμε για πάντα.
Δοξάστε τον Κύριο όλα εσείς τα δημιουργήματά του …
Δοξάστε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις …
Δοξάστε τον Κύριο αστέρια του ουρανού …Δοξάστε τον Κύριο όλοι οι άνεμοι …
Δοξάστε τον Κύριο εσείς φωτιά και καύσωνας …
Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι νύχτες και οι μέρες …
Δοξάστε τον Κύριο εσείς το φως και το σκοτάδι …
Δοξάστε τον Κύριο αστραπές και σύννεφα …
Δοξάστε τον Κύριο όρη και βουνά …
Δοξάστε τον Κύριο θάλασσες και ποταμοί
Δοξάστε τον Κύριο όλα τα πουλιά 

στον ουρανό 
Δοξάστε τον Κύριο όλα τα θηρία 

και τα κτήνη …
Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι άν-

θρωποι …
Δοξάστε τον Κύριο …
Γιατί αυτός μας έσωσε από τον 

θάνατο, 
και μας γλίτωσε μέσα από τη λάβα 
του φλογερού καμινιού…
Ευχαριστήστε τον Κύριο, 
γιατί είναι αγαθός, 
κι αιώνια διαρκεί η αγάπη του…».
Τότε ταράχτηκε ο βασιλιάς και 

φώναξε: «Τρεις δεν ρίξαμε στη φω-
τιά; Πώς εγώ βλέπω τέσσερις άντρες να περπατούν στο κέντρο του καμινιού χωρίς να 
καίγονται;». Τότε διέταξε ο βασιλιάς να βγάλουν από το καμίνι τους τρεις νέους που δεν 
είχαν πάθει τίποτα.

Δανιήλ 3, 51-90

Δραστηριότητες 

1. Να ζωγραφίσετε κάτι από την προσευχή των τριών νέων.

2. Ο Χρόνης Αηδονίδης έχει ασχοληθεί με την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική. 
Ακούστε τον να ψάλλει τον ύμνο: «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου».
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Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται

Ένας ποιητής ψάλλει 
και προσεύχεται 

Αινείτε τον Θεό μέσα στον άγιο του ναό!Αινείτε τον μες στο στερέωμα που λάμπει 
η δύναμή του! Αυτόν αινείτε για τις μεγαλοσύνες του ...Αυτόν αινείτε με της σάλπιγγας τους ήχους, αινείτε τον 

με λαούτο και κιθάρα!Αυτόν αινείτε με το τύμπανο και με τον κυκλικό χορό,αινείτε τον 
με έγχορδα και με φλογέρα!Αυτόν αινείτε με … κύμβαλα που αλαλάζουν.

Κάθε τι που ανασαίνει ας αινεί τον Κύριο!
Ψαλμός 150

Κύριε σου φώναξα∙ 

τρέξε κοντά μου!

Άκουσε τη φωνή μου 

Δοξάστε τον Κύριο εσείς 

βροχή και δροσιά ...

όταν σε καλώ!

Ας είναι η προσευχή μου 

μπρος σου 

σαν το θυμίαμα, 

και τα υψωμένα χέρια μου 

σαν τη θυσία την εσπερινή.

Βάλε μου, Κύριε, φρουρά 

στο στόμα μου, 

φράχτη στη θύρα 

των χειλιών μου.

Την καρδιά μου συγκράτησέ την 

από την κλίση της στο κακό ... 

                    
             Ψαλμός 140

Δραστηριότητα
1. Ο ψαλμός 140 ψάλλεται στην απογευματινή ακολουθία της εκκλησίας, τον Εσπερι-

νό. Βρείτε και ακούστε το τραγούδι: «Από τα βάθη της καρδιάς» που έχει στηριχτεί 
σ’αυτόν τον ψαλμό. Ακούστε και τον ψαλμό 102, όπως τον ψάλλουν μοναχοί από το 
μοναστήρι της Σιμωνόπετρας στο Άγιο Όρος. 
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Η αληθινή προσευχή
(Είπε ο Ιησούς:) «Όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές, που τους αρέ-

σει να στέκονται και να προσεύχονται στις πλατείες, για να κάνουν καλή εντύπωση στους 
ανθρώπους. Εσείς όταν θέλετε να προσευχηθείτε, να πηγαίνετε στο πιο απόμερο δωμάτιο 
του σπιτιού σας, να κλείνετε την πόρτα και να προσεύχεστε στον ουράνιο Πατέρα σας. 
Αυτός βλέπει ακόμα και τις κρυφές πράξεις. 

Ο Θεός είναι ο ουράνιος Πατέρας σας. Αυτός ξέρει από τι έχετε ανάγκη, προτού ακόμη 
να του το ζητήσετε. Γι’ αυτό όταν προσεύχεστε, δεν χρειάζετε να φλυαρείτε».

Ματθαίος 6, 5-8

«Ζητάτε και θα σας δοθεί»
(Είπε ο Ιησούς:) «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα 

και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά 
του ανοίγεται … ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ’ όσους του τα ζητούν».

Ματθαίος 7, 7-11

Δυο άνθρωποι προσεύχονται: 
η παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου

                                 
(Είπε ο Ιησούς:) «Δυο άνθρωποι ξεκίνησαν ένα πρωινό 

ν’ ανέβουν στον ναό για να προσευχηθούν. Ένας Φαρισαί-
ος και ένας τελώνης. Όταν έφτασε στον ναό ο Φαρισαίος 
στάθηκε επιδεικτικά και είπε: “Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου, που 
δεν είμαι κι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους, που είναι 
διεφθαρμένοι και αμαρτωλοί. Εγώ είμαι ένας δίκαιος άν-
θρωπος, κάνω καλό στους ανθρώπους και προσεύχομαι 
πολλές φορές την ημέρα”. 

Ο τελώνης, αντίθετα, στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολ-
μούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: 
“Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό ”.

(Είπε ο Ιησούς:) Σας βεβαιώνω πως αυτός που έφυγε για το σπίτι του συμφιλιωμένος 
με τον Θεό ήταν ο τελώνης, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα τα-
πεινωθεί, κι όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί».

Λουκάς 18, 9-14 

Δραστηριότητα
1. Στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, υπάρχουν διαφορετικές μορφές θρη-

σκευτικής συμπεριφοράς. Να επισημάνετε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τις 
συμπεριφορές αυτές. Μπορείτε να εντοπίσετε παρόμοιες στάσεις σημερινών χριστιανών; 
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Ο Ιησούς προσευχόμενος
Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σ’ ένα ερημικό μέρος, 

κι εκεί προσευχόταν.
Μάρκος 1, 35 

Η φήμη του απλωνόταν όλο και περισσότερο και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν κοντά 
του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει απ’ τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως απο-
συρόταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν.

Λουκάς 5, 16

Εκείνες τις μέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί.
Λουκάς 6, 12

«Έτσι να προσεύχεστε»: Η Κυριακή προσευχή
(Είπε ο Ιησούς:) «Εσείς, λοιπόν,
έτσι να προσεύχεστε: Πατέρα μας, που βρίσκεσαι 
στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως 
Θεό, να έρθει η βασιλεία σου∙ 
να γίνεται το θέλημά σου 
και από τους ανθρώπους, 
όπως γίνεται από τους αγγέλους στον ουρανό.
Δώσε μας σήμερα την απαραίτητη 
τροφή για τη ζωή μας.
Και ξέγραψε τα λάθη μας 
όπως κι εμείς ξεγράφουμε 
ό,τι κακό μας έκαναν οι άλλοι.
Και μην αφήσεις να βρεθούμε σε
δύσκολες στιγμές, αλλά γλίτωσέ μας
από τις παγίδες του πονηρού».

                       Ματθ. 6, 9-13

Η μετάφραση του «Πάτερ ημών» στα νέα ελληνικά, ιαπωνικά, τούρκικα και αγγλικά.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin. 
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin 
istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi 
ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, 
sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi 
kurtar. Amin
 

Our Father, Who art in heaven 
Hallowed be Thy Name; 
Thy kingdom come, 
Thy will be done, 
on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, 
and forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. Amen.
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4. Από τη χριστιανική παράδοση

Προσευχή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης

Κύριε, κάνε με ένα όργανο της ειρήνης Σου.
Όπου υπάρχει μίσος, ας σπείρω Αγάπη,
όπου υπάρχει αδικία, Συγχώρεση,
Όπου υπάρχει απελπισία, Ελπίδα,
Όπου υπάρχει αμφιβολία, Πίστη,
Όπου υπάρχει σκοτάδι, Φως και
Όπου υπάρχει λύπη, Χαρά.

Ω Θεϊκέ Δάσκαλε,
Ευλόγησέ με έτσι ώστε να μην επιζητώ,
Να με παρηγορούν, αλλά να παρηγορώ,
Να με καταλαβαίνουν, αλλά να καταλαβαίνω,

Να με αγαπούν, αλλά να αγαπώ,
Γιατί δίνοντας, λαμβάνουμε,
συγχωρώντας, συγχωρούμαστε,
και πεθαίνοντας, γεννιόμαστε στην αιώνια ζωή.

Δραστηριότητα

1. Ο Φραγκίσκος της Ασσίζης είναι άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, που έζησε τον 12ο-13ο 
αιώνα. Εντοπίστε τις λέξεις με τις οποίες φανερώνει ο άγιος στην προσευχή τα αγαθά 
που θέλει να «σπείρει» στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, βρείτε πού θέλει να σπείρει 
καθένα από αυτά. Πώς σας φαίνεται η προσευχή του;
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5. Από την ελληνική ποίηση

Οι προσευχές των ναυτικών
Οι Γιαπωνέζοι ναυτικοί, προτού να κοιμηθούν, 
βρίσκουν στην πλώρη μια γωνιά που δεν πηγαίνουν άλλοι
κι ώρα πολλή προσεύχονται βουβοί, γονατιστοί
μπρος σ’ ένα Βούδα κίτρινο που σκύβει το κεφάλι.

Κάτι μακριά ως τα πόδια τους φορώντας νυχτικά, 
μασώντας οι ωχροκίτρινοι μικροί Κινέζοι ρύζι, 
προφέρουνε με την ψιλή φωνή τους προσευχές
κοιτάζοντας μια χάλκινη παγόδα που καπνίζει.

Οι Κούληδες με την βαριά βλακώδη τους μορφή
βαστάν σκυφτοί τα γόνατα κοιτώντας πάντα κάτου, 
κι οι Αράπηδες σιγοκουνάν το σώμα ρυθμικά, 
κατάρες μουρμουρίζοντας ενάντια του θανάτου.

Οι Ευρωπαίοι τα χέρια τους κρατώντας ανοιχτά, 
εκστατικά προσεύχονται γιομάτοι από ικεσία
και ψάλλουνε καθολικές ωδές μουρμουριστά, 
που εμάθαν όταν πήγαιναν μικροί στην εκκλησία.

Και οι Έλληνες, με τη μορφή τη βασανιστική, 
από συνήθεια κάνουνε, πριν πέσουν, το σταυρό τους
κι αρχίζοντας με σιγανή φωνή « Πάτερ ημών...»
το μακρουλό σταυρώνουνε λερό προσκέφαλό τους.

Νίκος Καββαδίας

Δραστηριότητα

1. Να βρείτε και να ακούσετε το τραγούδι: Οι προσευχές των ναυτικών.

Θέλουν 
τα μάτια 

να σε δουν 
(απόσπασμα)

… Θέλουν τα μάτια 
να σε δουν, 

Να σε χορτάσουν 
Θεέ μου, θέλουν.

Δίχως καθρέφτισμα 
και συγνεφιά.

Θέλουν τα μάτια 
να σε δουν, 

τα χέρια μου 
να σε κρατήσουν.

Κατάματα, κατάσαρκα ….

Γιώργος Θέμελης
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5. Προσευχές άλλων 
    θρησκευτικών παραδόσεων

Α) Ιουδαϊσμός 

Σεμά Ισραέλ («Άκουσε Ισραήλ», Δευτ 6, 4)

Το βιβλικό εδάφιο που αποτελεί το κεντρικό τμή-
μα των πρωινών και των βραδινών προσευχών είναι 
η Σεμά Ισραέλ, δηλαδή «Άκου, Ισραήλ». Βρίσκεται 
στο Δευτερονόμιο: «Άκου, λαέ του Ισραήλ: ο Κύριος 
είναι ο Θεός μας – μόνο ο Κύριος» (Δευτ. 6, 4). Το 
απόσπασμα αυτό θεωρείται από τους εβραίους ως 
ομολογία της πίστης τους. Σήμερα, η απαγγελία του 
Σεμά στη Συναγωγή αποτελείται από τρία τμήματα. 
Επίσης, εκτός από τη Σεμά, υπάρχει και άλλος τύπος 
προσευχής, μια σειρά από δεκαοχτώ (18) ευλογίες 
που λέγονται κάθε μέρα πρωί, απόγευμα και βράδυ. 
Είναι η λεγόμενη μόνιμη προσευχή.

Β) Ισλάμ: 

«Στο όνομα του ελεήμονος και φιλεύσπλα-
χνου Αλλάχ» 

(Εναρκτήριος Σούρα Κορανίου)

Είναι η τυπικότερη προσευχή του Ισλάμ, πάνω στην 
οποία βασίζεται η πνευματική ζωή των μουσουλμά-
νων. Αλ-Φάτιχα σημαίνει έναρξη, προοίμιο. Αρχίζει 
έτσι: «Εις το όνομα του Αλλάχ του παντελεήμονα, 
του πολυεύσπλαχνου. Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, 
τον Κύριο όλων των κόσμων…»

Επίσης, άλλος τύπος προσευχής είναι μερικές 
σύντομες αναφωνήσεις, όπως «ο Αλλάχ είναι μέγας» 
ή «Μέγας ο Αλλάχ». Και οι δύο τύποι προσευχής 

επαναλαμβάνονται πολλές φορές την ημέρα.
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