40 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 40 Aπαντήσεις είναι ένα διδακτικό παιχνίδι που στοχεύει στη διδασκαλία ότι όλες οι θρησκείες, αν και διαφορετικές μεταξύ τους,
μοιράζονται την κοινή λειτουργία να δίνουν απαντήσεις στις βασικές ερωτήσεις και ανάγκες του ατόμου και της κοινότητας. Μέσα από
τη σκοπιμότητα του ανταγωνισμού, πυροδοτείται ο συλλογισμός για υπαρξιακά ζητήματα και η εκμάθηση σημαντικών εννοιών για τις
κύριες υπάρχουσες θρησκείες. Ενθαρρύνεται επίσης ο διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποκτηθούν διαφορετικές
απόψεις για τα θέματα που αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει «σωστή απάντηση»: ο νικητής δεν καθορίζεται στην πραγματικότητα από το
παιχνίδι αλλά από τους ίδιους τους παίκτες!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το τελευταίο μέρος αυτού του εγγράφου περιλαμβάνει το υλικό που απαιτείται για τη δημιουργία των απαραίτητων καρτών και
καρτών βαθμολογίας. Πρέπει να εκτυπωθούν και να κοπούν ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές. Οι κάρτες απαντήσεων, οι
οποίες είναι αναγνωρίσιμες καθώς περιέχουν μια εικόνα, πρέπει να διπλωθούν και να κολληθούν για να ληφθούν κάρτες διπλής όψης.

Carte bisogno

CartA RISPOSTA

Η σελίδα με τα φύλλα αγώνα θα πρέπει να εκτυπωθεί όσες φορές χρειάζεται (κάθε παιχνίδι απαιτεί ένα φύλλο
αγώνα για κάθε παίκτη).
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα έχετε:
• 19 κάρτες «ανάγκη».
• 40 κάρτες «απάντηση».
• μεταβλητό αριθμό καρτών βαθμολογίας
Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται για να παίξετε είναι ένα στυλό για κάθε συμμετέχοντα, ώστε να καταγράψει τους
αγώνες και τη βαθμολογία που έλαβε.

ΣΚΟΠΟΣ
Να είστε ο παίκτης με τους υψηλότερους πόντους στο τέλος των 3 γύρων του παιχνιδιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ
Κάθε γύρος παίζεται από τουλάχιστον 3 έως το πολύ 7 παίκτες. Χωρίστε τις κάρτες «ανάγκη» και «απάντηση» σε δύο
ξεχωριστές στοίβες και ανακατέψτε τις. Τοποθετήστε τις κάρτες στο κέντρο του τραπεζιού. Κάθε παίκτης πρέπει να έχει
το δικό του φύλλο αγώνα και ένα στυλό.

ΓΥΡΟΙ
Κάθε γύρος χωρίζεται σε τρία μέρη: προετοιμασία, αντιστοίχιση, συζήτηση με υπολογισμό πόντων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙ
2 κάρτες «ανάγκης» βγαίνουν από τη σχετική τράπουλα και τοποθετούνται στο κέντρο του τραπεζιού έτσι ώστε να είναι
ευανάγνωστα από κάθε παίκτη. Στη συνέχεια, τραβιούνται 5 κάρτες «απάντησης» και τοποθετούνται σε μια σειρά κάτω
από τις κάρτες «ανάγκη». Κάθε παίκτης μπορεί να αφιερώσει το χρόνο του/της για να εξετάσει τις κάρτες. Εάν ο παίκτης
δεν γνωρίζει μια συγκεκριμένη κάρτα «απάντησης» ή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιήσει
το πρόσθετο κείμενο στο πίσω μέρος της κάρτας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
Για καθένα από τα δύο φύλλα «ανάγκης», κάθε παίκτης πρέπει να βρει μόνο ένα φύλλο «απάντησης» που πιστεύει ότι
ικανοποιεί/ταιριάζει καλύτερα με αυτήν την ανάγκη. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε
με άλλους. Οι συνδυασμοί πρέπει να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι
παίκτες θα αναφέρονται στα γράμματα και τους αριθμούς στις κάρτες (κάθε κάρτα «ανάγκης» έχει ένα γράμμα αναφοράς
και κάθε κάρτα «απάντηση» έχει έναν αριθμό αναφοράς).
παράδειγμα:
Ο Λουίτζι αποφασίζει να συνδυάσει το «γιορτάζοντας τις χαρές της επίγειας ζωής» με τον «γάμο» γιατί πιστεύει ότι ο γάμος είναι ένα από τα πιο
όμορφα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου. Στη συνέχεια γράφει στο φύλλο του το γράμμα και τον αντίστοιχο αριθμό των καρτών (γράμμα και
αριθμός καρτών, αναμονή για τις τελικές κάρτες). Συνδέει επίσης «τελετουργίες και εκδηλώσεις για την επικύρωση της ανάπτυξης των ατόμων» με
το «Βάπτισμα» (γράμμα και αριθμός καρτών), αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, η λήψη του ονόματος σε μια θρησκευτική τελετή είναι ένα θεμελιώδες
βήμα για την είσοδο σε μια κοινότητα.
Η Giulia δημιουργεί το πρώτο ίδιο ζευγάρι με τον Luigi (γράμμα και αριθμός καρτών). Μη γνωρίζοντας τι είναι το «Ζακάτ», διαβάζει το πίσω
μέρος της κάρτας και ανακαλύπτει ότι είναι υποχρεωτική ετήσια φιλανθρωπία για τους μουσουλμάνους που έχουν τα οικονομικά μέσα να το
κάνουν. Στη συνέχεια αποφασίζει να το συσχετίσει με «τελετουργίες και εκδηλώσεις για την επικύρωση της ανάπτυξης των ατόμων», επειδή,
σύμφωνα με αυτήν, το να έχει αρκετά χρήματα για δωρεά δημιουργεί μια ορισμένη αυτονομία από την οικογένεια και επομένως είναι ένα
σημαντικό στάδιο για το άτομο. Στη συνέχεια κρατά σημειώσεις (γράμμα και αριθμό καρτών).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ
Μόλις όλοι οι παίκτες καταγράψουν τις επιλογές τους (ταίριασμα), η βαθμολογία εκχωρείται. Στη συνέχεια επιλέγεται
ένας παίκτης για να αρχίσει να δηλώνει τα ζευγάρια του. Όλοι οι παίκτες που έχουν ίσους αγώνες θα κερδίσουν
πόντους ίσους με τον αριθμό αυτών των αγώνων στο τραπέζι. Αν ένας αγώνας αποτελείται από έναν μόνο παίκτη, αξίζει
μηδέν βαθμούς. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο επόμενος παίκτης, αποκαλύπτοντας τα ταίρια του/της, μέχρι να
αποκαλυφθούν όλα. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να εξηγούν τον λόγο των επιλογών τους, ειδικά εάν ένας
συνδυασμός δεν έχει επιλεγεί από κανέναν άλλο: το να παρακινήσετε μια διαφορετική άποψη μπορεί να είναι διδακτικό
για άλλους παίκτες!
παράδειγμα:
Η Alessandra αποκαλύπτει το πρώτο της ταίριασμα (γράμμα και αριθμός καρτών). Ο Mario και η Giovanna δημιούργησαν επίσης τον
ίδιο αγώνα στο τραπέζι, οπότε και οι 3 παίκτες λαμβάνουν από 3 βαθμούς. Το δεύτερο ταίριασμα της Alessandra, (γράμμα και αριθμός
καρτών), δεν έγινε από κανέναν άλλο παίκτη, επομένως η Alessandra λαμβάνει μηδέν πόντους για αυτό το ζευγάρι. Η Alessandra εξηγεί
τις επιλογές της. Στη συνέχεια, είναι η σειρά του Mario να αποκαλύψει την αντιστοιχία του και ούτω καθεξής.

Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του τρέχοντος γύρου, ξεκινά ένας νέος γύρος παιχνιδιού. Οι κάρτες «ανάγκη» και
«απάντηση» που παίχτηκαν προηγουμένως τοποθετούνται στο κάτω μέρος των σχετικών καρτών και κληρώνονται 2
νέες κάρτες «ανάγκης» και 5 νέες κάρτες «απάντησης».

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Στο τέλος των τριών γύρων, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους θεωρείται νικητής. Αν πολλοί παίκτες έχουν το
ίδιο σκορ, μοιράζονται τη νίκη.
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Υπάρχει ανάγκη για...

Υπάρχει ανάγκη για...

χρειάζομαι...

χρειάζομαι...

ΣΥΛΛΟΓΙΚΈς
ΠΕΡΊΟΔΟΙ
ΑΝΆΠΑΥΣΗς ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗς
ΕΥΗΜΕΡΊΑς ΚΑΙ ΤΗς
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌΤΗΤΑς

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΊΕς ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΤΗς
ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΤΩΝ
ΑΤΌΜΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙ
ΟΎΜΑΙ ΑΠΌ
ΕΠΙΘΥΜΊΕς ΚΑΙ
ΑΝΑΤΑΡΑΧΈς

ΝΑ ΈΧΩ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ
ΔΙΟΡΘΏΣΩ ΤΑ ΛΆΘΗ
ΜΟΥ
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χρειάζομαι...

χρειάζομαι...

Υπάρχει ανάγκη για...

χρειάζομαι...

ΠΙΣΤΕΎΟΥΝ ΌΤΙ Ο
ΘΆΝΑΤΟς ΔΕΝ
ΔΙΑΓΡΆΦΕΙ ΤΟ
ΝΌΗΜΑ ΤΗς ΖΩΉς

ΠΙΣΤΕΎΩ ΌΤΙ ΟΙ
ΚΑΛΈς ΜΟΥ ΠΡΆΞΕΙς
ΘΑ
ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΟΎΝ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ Η
ΖΩΉ ΕΊΝΑΙ ΙΕΡΉ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΩΘΉΣΕΤΕ ΤΟ
ΣΕΒΑΣΜΌ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΆΛΛΟΝ

ΣΚΈΨΟΥ ΌΤΙ ΤΑ
ΒΆΣΑΝΆ ΜΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΧΡΉΣΙΜΑ
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трябва да...

Υπάρχει ανάγκη για...

χρειάζομαι...

χρειάζομαι...

ΓΙΟΡΤΆΣΤΕ ΤΙς ΧΑΡΈς
ΤΗς ΕΠΊΓΕΙΑς ΖΩΉς

ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΟΥΝ ΤΙς
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕς ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΟΥΝ ΤΟ
ΆΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΖΩΉ

ΈΧΕΤΕ ΠΆΝΤΑ
ΚΆΠΟΙΟΝ ΝΑ
ΒΑΣΙΣΤΕΊΤΕ

ΣΚΈΨΟΥ ΌΤΙ ΘΑ
ΛΥΘΟΎΝ ΟΙ
ΕΡΩΤΉΣΕΙς ΜΟΥ
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χρειάζομαι...

Υπάρχει ανάγκη για...

Υπάρχει ανάγκη για...

Υπάρχει ανάγκη για...

ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΔΕΣΜΌ
ΜΕ ΤΟΥς ΝΕΚΡΟΎς

ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΚΆΘΕ
ΆΤΟΜΟ ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΑ
ΘΈΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΕΝΘΑΡΡΎΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΛΉΡΗ ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΩΝ
ΚΑΝΌΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ

ΑΠΟΘΑΡΡΎΝΟΥΝ ΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΠΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΉς ΓΙΑ
ΤΟΥς ΆΛΛΟΥς
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Υπάρχει ανάγκη για...

χρειάζομαι...

Υπάρχει ανάγκη για...

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗς
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗς ΜΕΤΑΞΎ
ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΜΙΑς
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑς

ΣΚΈΨΟΥ ΌΤΙ ΑΝ
ΔΕΣΜΕΥΤΏ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΌ, ΘΑ ΕΊΜΑΙ
ΚΑΛΆ

ΈΧΟΥΝ ΣΎΓΚΡΙΣΗ
ΓΕΝΕΏΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΒΙΏΣΟΥΝ ΣΤΙς
ΑΛΛΑΓΈς

1
ΑΝΆΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΏΝ

2

ΑΝΆΣΤΑΣΗ
ΝΕΚΡΏΝ

ΈΣΧΑΤΗ ΚΡΊΣΗ /
ΗΜΈΡΑ ΚΡΊΣΕΩς
Σύμφωνα με τις
Χριστιανοκαθολικές και
Χριστιανοορθόδοξες Εκκλησίες,
στο τέλος του χρόνου θα έρθει η
Έσχατη Κρίση, η οποία σύμφωνα
με την Ισλαμική θρησκεία
ονομάζεται Ημέρα Κρίσεως.

Σύμφωνα με τις
Χριστιανοκαθολικές και
Χριστιανοορθόδοξες Εκκλησίες,
το σώμα των νεκρών θα
αναστηθεί μετά την Έσχατη
Κρίση και θα επανενωθεί με την
αντίστοιχη ψυχή. Η Ισλαμική
θρησκεία εξετάζει επίσης την
ανάσταση, αλλά πριν από την
Ημέρα της Κρίσεως.

Όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν
μετά το τέλος του χρόνου.

Στο τέλος του χρόνου, όλοι
οι πιστοί θα κληθούν να
λογοδοτήσουν για τις
πράξεις τους στη ζωή.

1
3
ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΨΥΧΉς
Η αθανασία της ψυχής είναι μία
ιδέα αναγνωρισμένη από τις
Χριστιανοκαθολικές και
Χριστιανοορθόδοξες Εκκλησίες, όσο
και από την Ισλαμική θρησκεία.
Σύμφωνα με τη Χριστιανοκαθολική
Εκκλησία, κάθε ψυχή δημιουργείται
άμεσα από το Θεό και είναι
αθάνατη, δε φθείρεται με το φυσικό
θάνατο και συναντά το σώμα τη
στιγμή της τελικής ανάστασης.
Ομοίως, σύμφωνα με τη
Χριστιανοορθόδοξη Εκλησια, η
ψυχή είναι αθάνατη. Επιπλέον,
ακόμη και σύμφωνα με την Ισλαμική
θρησκεια, η ψυχή (nafs) επιβιώνει
μετά το φυσικό θάνατο.

ΈΣΧΑΤΗ ΚΡΊΣΗ /
ΗΜΈΡΑ ΚΡΊΣΕΩς

4

ΑΘΑΝΑΣΊΑ
ΨΥΧΉς

ΤΟ ΑΛΆΘΗΤΟ ΤΟΥ ΠΆΠΑ
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ΤΟ ΑΛΆΘΗΤΟ ΤΟΥ
ΠΆΠΑ

Σύμφωνα με τη Χριστιανοκαθολική
Εκκλησία, ο Πάπας δεν μπορεί να
διαπράξει λάθη στο όνομα της πίστης και
της ηθικής, παρά μόνο όταν εκφράζεται
ως παγκόσμιος ποιμένας της
χριστιανοκαθολικής Εκκλησίας (όταν
δηλαδή εκφράζεται από τη έδρα του - ex
cathedra). Αυτό το Δόγμα εγκρίθηκε το
1870 από την Πρώτη Σύνοδο του
Βατικανού και σημαίνει ότι δεν είναι
αψεγάδιαστο το πρόσωπο του Πάπα,
αλλά της ίδιας της Εκκλησίας.

Οι ψυχές δε φθείρονται με το φυσικό
θάνατο, αλλά επανενώνονται με το
σώμα τη στιγμή της τελικής ανάστασης.
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Το Δόγμα της Χριστιανοκαθολικής
Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο
όταν ο Πάπας δρα από την έδρα του
(ex cathedra), δεν είναι επιρρεπής
σε σφάλματα.
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ΠΑΡΆΔΕΙΣΟς / JANNA

6

ΠΑΡΆΔΕΙΣΟς / JANNA

ΚΌΛΑΣΗ / ΆΔΗς / NĀR

Η Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία και η
Ισλαμική θρησκεία μοιράζονται
ορισμένα χαρακτηριστικά της έννοιας
"Παράδεισος" (Janna στην Ισλαμική
θρησκεία) που θεωρείται ως
προϋπόθεση αιώνιας ευδαιμονίας της
ψυχής και επικοινωνίας με το Θεό. Οι
τρεις θρησκείες μοιράζονται επίσης
κάποιες προτάσεις της "φυσικής"
περιγραφής αυτής της συνθήκης: το
σενάριο αφορά σε έναν πολυτελή κήπο
που θυμίζει τις ιστορικές εικόνες του
«λίκνου της ανθρωπότητας», κοινές σε
πολλούς πολιτισμούς της περιοχής της
Μεσοποταμίας. Για τις τρεις θρησκείες,
είναι η θεϊκή κρίση που επιτρέπει στην
ψυχή να εισέλθει στον Παράδεισο.

Η Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία και η
Ισλαμική θρησκεία μοιράζονται
κάποια βασικά χαρακτηριστικά της
έννοιας της ¨Κόλασης" (Άδης για
τους Ορθόδοξους, Nār για τους
Μουσουλμάνους), η οποία
θεωρείται μία συνθήκη αιώνιου
αποκλεισμού από την επικοινωνία
με το Θεό. Η Χριστιανοκαθολική και
η Ισλαμική θρησκεία επίσης
μοιράζονται κάποιες προτάσεις της
"φυσικής" περιγραφής αυτής της
συθήκης, για παράδειγμα την
παρουσία της φωτιάς και της
φλόγας και των αιώνιων τιμωριών
και βασάνων για τις καταραμένες
ψυχές.
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Ο παράδεισος είναι μία
"συνθήκη" αιώνιας
ευδαιμονίας της ψυχής και
εγγύτητας στη θεότητα.

5
8

ΚΆΘΑΡΣΗ

ΒΆΠΤΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Χριστιανοκαθολική
Εκκλησία, η Κάθαρση είναι μία
συνθήκη αναγκαίου εξαγνισμού, από
τον οποίο θα πρέπει να περάσουν οι
ψυχές των νεκρών, ακόμα κι αν είναι
πιστοί, για να εξαγνιστούν πλήρως και
έτσι να προετοιμαστούν για την είσοδο
στον Παράδεισο. Δεν έχει εντοπιστεί
παρόμοια ιδέα στη Χριστιανοορθόδοξη
Εκκλησία. Σύμφωνα με το Ισλάμ, το
καθαρτήριο είναι το μουσουλμανικό
διαχωριστικό έδαφος ή η συνοριακή
περιοχή μεταξύ του παραδείσου και
της κόλασης

Σύμφωνα με τη Χριστιανοκαθολική
και Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία, η
βάπτιση συμβολίζει την είσοδο του
πιστού στην κοινότητα της πίστης.
Αυτές οι δύο θρησκείες μοιράζονται
την έννοια του προπατορικού
αμαρτήματος, το οποίο καθαρίζεται
συμβολικά με νερό μέσω του
βαπτίσματος που μπορεί να γίνει με
ράντισμα (χριστιανοκαθολική
θρησκεία) ή με βύθιση
(χριστιανοορθόδοξη θρησκεία). Το
Ισλάμ δεν αποδέχεται το δόγμα του
προπατορικού αμαρτήματος, άρα δεν
υπάρχει μυστήριο βάπτισης ακόμα κι
αν κάποιες τελετουργικές πρακτικές
συνοδεύουν την είσοδο στην
κοινότητα των μουσουλμάνων
πιστών.

7

Κόλαση είναι η "συνθήκη"
αιώνιου αποκλεισμού από την
επικοινωνία με το Θεό.

6

ΒΆΠΤΙΣΗ

ΚΆΘΑΡΣΗ

Σύμφωνα με τη Χριστιανοκαθολική
Εκκλησία, η Κάθαρση είναι μια
κατάσταση εξαγνισμού των ψυχών των
πιστών.

ΚΌΛΑΣΗ / ΆΔΗς /
NĀR

Η βάπτιση συμβολίζει την
κάθαρση από το προπατορικό
αμάρτημα.

8
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ΧΡΊΣΜΑ
ΧΡΊΣΜΑ
Σύμφωνα με τις Χριστιανοκαθολικές
και Χριστιανοορθόδοξες Εκκλησίες, το
Χρίσμα είνα το μυστήριο που
επιβεβαιώνει την οριστική υπαγωγή
του βαπτισμένου στο σώμα της
Εκκλησίας. Στη Χριστιανοκαθολική
Εκλησία, αυτό το μυστήριο κανονικά
χορηγείται από τον επίσκοπο, ο οποίος
το απονέμει με την επιβολή των χεριών
και το χρίσμα του φρυδιού «ιερό
χρίσμα». Στη Χριστιανοορθόδοξη
Εκκλησία, το μυστήριο αυτό
συντονίζεται γενικά κατά τη διάρκεια
της τελετής του βαπτίσματος από έναν
λειτουργό της Εκκλησίας, όχι
απαραίτητα από τον επίσκοπο.
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ΕΞΟΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΑΜΑΡΤΙΏΝ
Στη Χριστιανοκαθολική,
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία και στο
Ισλαμ υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει
κανείς συγχώρεση για τις αμαρτίες του.
Στη Χριστιανοκαθολική,
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία, αυτή η
στιγμή ονομάζεται «εξομολόγηση» και
είναι ένα μυστήριο που διοικείται από
έναν λειτουργό της εκκλησίας. Στην
Ισλαμική θρησκεία, η πράξη κατά την
οποία ζητείται από τον Αλλάχ άφεση
αμαρτιών ονομάζεται "Istighfar" και
εφόσον δεν υπάρχουν λειτουργοί της
εκκλησίας σε αυτή τη θρησκεία,
πραγματοποιείται αυτόνομα από τον
πιστό.

ΘΕΊΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΑ /
ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Η Θεία Ευχαριστία είναι η θυσία κατά
την οποία ο ιερέας προσφέρει ψωμί και
κρασί, τα οποία μέσω του Αγίου
Πνεύματος γίνονται για τους πιστούς
σώμα και αίμα Χριστού και
αναλαμβάνονται από τα χέρια του ιερέα
ως οικοδεσπότη (στη χριστιανοκαθολική
ιεροτελεστία) και με ένα μακρύ κουτάλι
με ψωμί εμποτισμένο με κρασί (στη
χριστιανοορθόδοξη ιεροτελεστία). Στη
Χριστιανοκαθολική θρησκεία, η Θεία
Ευχαριστία, όταν λαμβάνεται για πρώτη
φορά ονομάζεται "Θεία Κοινωνία".

Τελετουργικό που επιβεβαιώνει
την οριστική υπαγωγή του
βαπτισμένου στο σώμα της
Εκκλησίας.

9

Μυστήριο που καθιέρωσε ο Ιησούς
κατά τη διάρκεια του Μυστικού
Δείπνου την παραμονή του πάθους
και του θανάτου του.

10
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ΕΞΟΜΟΛΌΓΗΣΗ
ΑΜΑΡΤΙΏΝ

ΘΕΊΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΊΑ /
ΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΓΆΜΟς / AN-NIKÂH
Брак
Ο Γάμος είναι ένα από τα κοινά
μυστήρια της Χριστιανοκαθολικής και
Χριστιανοορθόδοξης Εκκλησίας. Για τη
Χριστιανοκαθολική Εκκλησία, οι δύο
σύζυγοι ενώνονται «μέχρι ο θάνατος
να τους χωρίσει» με την ευλογία του
Θεού, ενώ για τη Χριστιανοορθόδοξη
Εκκλησία, οι δύο σύζυγοι είναι
ενωμένοι μέχρι την αιωνιότητα, άρα
και μετά θάνατον. Στο Ισλαμ, ο γάμος
(an-Nikâh) ενθαρρύνεται έντονα, αφού
θεωρείται ως θρησκευτική υποχρέωση
και ως συμβόλαιο μεταξύ των
ζευγαριών και του Αλλάχ.

Πράξη με την οποία οι πιστοί
ζητούν συγχώρεση για τις
αμαρτίες τους.

Ο Γάμος είναι η πράξη ένωσης
δύο πιστών.

11

12

13
ΠΆΣΧΑ / EID AL-ADHA
Οι τρεις θρησκείες: Χριστιανοκαθολική,
Χριστιανοορθόδοξη και Ισλαμική
μοιράζονται τον εορτασμό μιας γιορτής
που μνημονεύει τη θυσία που έγινε στο
όνομα ολόκληρης της κοινότητας των
πιστών. Στη Χριστιανοκαθολική θρησκεία,
αυτή η γιορτή ονομάζεται "Πάσχα" και
είναι η κύρια ιεροπρέπεια που γιορτάζει
την ανάσταση του Ιησού. Το Πάσχα έχει
την ίδια έννοια και το ίδιο όνομα στη
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία, αλλά η
ημερομηνία εορτασμού είναι διαφορετική.
Στην Ισλαμική θρησκεία, αυτή η γιορτή
αφιερωμένη στη θυσία ονομάζεται "Eid AlAdha" και γιορτάζει την αποστολή του
Ιμπραήμ να πράξει το θείο θέλημα.
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ΑΝΎΨΩΣΗ / LAYLAT
AL-MIRAJ
Η ημέρα μνήμης όπως είναι γνωστή
στη Χριστιανοκαθολική,
Χριστιανοορθόδοξη εκκλησία και στο
Ισλαμ. Οι Χριστιανικές Εκκλησίες
γιορτάζουν την ανάβαση του
Χριστού στον Παράδεισο μετά από
μια περίοδο σαράντα ημερών από
την ημερομηνία της ανάστασής του.
Για την Ισλαμική θρησκεία, η
ανάβαση του Μοχάμεντ στον
Παράδεισο γιορτάζεται από αυτό
που σήμερα είναι γνωστό ως ο
"Θόλος του Βράχου (Dome of the
Rock)".
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ΠΆΣΧΑ / EID ALADHA

ΣΑΡΑΚΟΣΤΉ / RAMADAN

ΣΑΡΑΚΟΣΤΉ /
RAMADAN

Η Χριστιανοκαθολική, Χριστιανοορθόδοξη
και η Ισλαμική θρησκεία μοιράζονται την
προσταγή της παρατήρησης, σε
συγκεκριμένες και διαφορετικές στιγμές του
χρόνου, αποχή από ορισμένα τρόφιμα,
νηστεία ή/και περιορισμός ορισμένων
καθημερινών πρακτικών. Στη
Χριστιανοκαθολική και Χριστιανοορθόδοξη
εκκλησία, αυτή η περίοδος του χρόνου
ονομάζεται "Σαρακοστή" και είναι η
περίοδος που προηγείτου του Πάσχα.
Σύμφωνα με το Ισλαμ, ωστόσο, είναι
υποχρεωτική η αποχή από τα τρόφιμα και
τα ποτά κατά τη διάρκεια της ημέρας σε
συνδυασμό με την περίοδο του Ραμαζανιού.

Γιορτή που συνδέεται με τη
θυσία που έγινε για την
απελευθέρωση των πιστών.

Περίοδος νηστείας,
αποχής και μετάνοιας που
τηρούν οι πιστοί.
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ΑΝΎΨΩΣΗ / LAYLAT
AL-MIRAJ
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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉ
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΉ
Πεντηκοστή σημαίνει η αρχαία
ελληνική ονομασία για την εβραϊκή
γιορτή του "Shavuot", η οποία
αντιπροσωπεύει τη γιορτή των
ευχαριστιών. Μέσα στην ομάδα των
μαθητών του Ιησού, η γιορτή χάνει το
εβραϊκό της νόημα, για να ορίσει
αντίθετα την κάθοδο του Αγίου
Πνεύματος, η οποία έρχεται ως νέος
νόμος που δόθηκε από τον Θεό στην
πιστή κοινότητα και σηματοδοτεί τη
γέννηση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή
ολοκληρώνει τις εορταστικές
εκδηλώσεις του Πάσχα και εορτάζεται
από τη Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία.

Ημέρα μνήμης της ανάβασης
στους Ουρανούς

15
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Εκδήλωση που εορτάζει την
εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος
και τη γέννηση της Εκκλησίας.
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ΣΏΜΑ ΚΥΡΊΟΥ /
CORPUS DOMINI

18

ΣΏΜΑ ΚΥΡΊΟΥ /
CORPUS DOMINI

ΙΕΡΉ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΎ
Η Χριστιανοκαθολική Εκκλησία
λατρεύει την Ιερή Καρδιά της
εικόνας του Ιησού (γνωστή και ως
Ιερή Καρδιά του Ιησού).
Αναπαρίσταται στεφανωμένο με
αγκάθια, όπου κυριαρχεί ο σταυρός
και πληγώνεται από το δόρυ σε
ανάμνηση της θυσίας που έκανε ο
Ιησούς για τη σωτηρία της
ανθρωπότητας. Αυτή η λατρεία
απορρίπτεται από τη
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία.

Corpus Domini (που στην κυριολεξία
σημαίνει το "Σώμα του Κυρίου"), είναι
μία από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις
μνήμης της Χριστιανικής-Καθολικής
Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περίστασης, ένας ιερός οικοδεσπότης
μεταφέρεται σε πομπή, περικλείεται
από ένα τέρας και εκτίθεται στη
δημόσια λατρεία. Είναι μία γιορτή η
οποία δεν τηρείται από την
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία.

Eκδήλωση μνήμης που φέρνει
στη μνήμη τη λειτουργία της
Θείας Λειτουργίας στο Δείπνο
του Θεού.
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ΙΕΡΉ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΎ

Η εικόνα της καρδιάς του Ιησού

17
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ΚΟΊΜΗΣΙς

ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΝΉΜΗς
ΝΕΚΡΏΝ

ΚΟΊΜΗΣΙς
Η Κοίμησις της Θεοτόκου στον
Παράδεισο είναι ένα δόγμα της
Χριστιανοκαθολικής Εκκλησίας,
σύμφωνα με το οποίο η Μαρία, η
μητέρα του Ιησού, στο τέλος της
επίγειας ζωής της, πήγε στον
Παράδεισο σώμα και ψυχή, δηλαδή
την "υποδέχτηκε" ο Παράδεισος. Η
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία
γιορτάζει την εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου την ίδια ημερομηνία.

Γιορτή που εορτάζει την
κοίμηση της Μαρίας στον
Παράδεισο.

Πρόκειται για την ημέρα μνήμης της
Χριστιανοκαθολικής Εκκλησίας που
εορτάζεται στις 2 Νοεμβρίου κάθε χρόνο
(Γιορτή για όλες τις Ψυχές), την επομένη
της εορτής των Αγίων Πάντων. Της
εκδήλωσης αυτής προηγείται μια περίοδος
εννέα ημερών προετοιμασίας και
προσευχής με ψηφοφορία για τους
νεκρούς: το λεγόμενο «novena
(εννιάμερα)» για τους νεκρούς, που
ξεκινάνε στις 24 Οκτωβρίου. Συνδεδεμένη
με την εκδήλωση μνήμης είναι η
δυνατότητα απόκτησης μερικής ή
ολόκληρης τέρψης, σύμφωνα με τις
ενδείξεις της Χριστιανοκαθολικής
Εκκλησίας.
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ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΝΉΜΗς
ΝΕΚΡΏΝ

Μνημόσυνο νεκρών
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ΓΈΝΝΗΣΗ

ΘΕΟΦΆΝΕΙΑ

ΓΈΝΝΗΣΗ

ΘΕΟΦΆΝΕΙΑ

Τα Χριστούγεννα (η γέννηση του Ιησού)
είναι γιορτή και για τη
Χριστιανοκαθολική και για τη
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία. Η πρώτη
γιορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ η
δεύτερη, ακολουθώντας το Ιουλιανό
ημερολόγιο, γιορτάζει στις 7
Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα είναι μία
από τις πιο δημοφιλείς γιορτές, ακόμη
και πέρα από τη θρησκευτική σφαίρα
στη λαϊκή κουλτούρα, έχοντας ένα
χαρακτήρα χαράς και γιορτής. Στην
Ισλαμική θησκεία, δε εορτάζονται τα
Χριστούγεννα, ωστόσο ο Ιησούς
θεωρείται προφήτης από τους
μουσουλμάνους και ως εκ τούτου δεν
απαγορεύεται (haram) να προσφέρουν
ευχές για τα Χριστούγεννα.

Στη Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία, τα
Θεοφάνεια είναι η γιορτή της πρώτης
εμφάνισης του Ιησού στον κόσμο. Ο
όρος προέρχεται από την αρχαία
ελληνική λέξη που σημαίνει
"εμφάνιση" και στις Δυτικές εκκλησίες
το γεγονός που εκφράζει αυτή αυτή η
εκδήλωση είναι η επίσκεψη στον
νεογέννητο Ιησού από τους Μάγους,
ως συμβολικούς εκπροσώπους όλων
των λαών της Γης. Οι
Χριστιανοκαθολικοί γιορτάζουν τα
Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου, ενώ οι
Χριστιανοορθόδοξοι γιορτάζουν στις
19 Ιανουαρίου.

Γέννηση του Ιησού
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ΠΊΣΤΗ ΣΤΗΝ AL-QADAR
Αl-Qadar στα Αραβικά σημαίνει
"προορισμός, μοίρα". Οι Μουσουλμάνοι
πιστεύουν στο θεϊκό προορισμό, αλλά
αυτή η πίστη δε σημαίνει ότι η
ανθρωπότητα δεν έχει ελεύθερη
βούληση. Σύμφωνα με το Ισλαμ, ο Αλλαχ
γνωρίζει ήδη τι έχει συμβεί και τι θα
συμβεί. Ωστόσο, αυτό δε σημαίναι ότι η
μοίρα είναι αμετάβλητη. Αντιθέτως,
συνίσταται σε μια συνεργασία μεταξύ
του ανθρώπινου και του θείου, μέσω της
οποίας μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο
πεπρωμένο όταν ο άνθρωπος επιλέξει
ένα από τα πεπρωμένα που κρύβει ο
Θεός.

24

ΠΊΣΤΗ ΣΤΗΝ
AL-QADAR

ΑΠΟΥΣΊΑ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΎ
ΑΜΑΡΤΉΜΑΤΟς
Ενώ στη Χριστιανοκαθολική θρησκεία το
προπατορικό αμάρτημα δεν έχει
χαρακτήρα προσωπικής ενοχής και αφορά
τη συγκεκριμένη ανθρώπινη φύση (όλοι οι
άνθρωποι γεννιούνται αμαρτωλοί και
συγχωρούνται με το Βάπτισμα), σύμφωνα
με το Κοράνι, ο Αδάμ και η Εύα μπήκαν
εξίσου στον πειρασμό, αμάρτησαν και οι
δύο, μετανόησαν και έλαβαν κατ' αυτόν
τον τρόπο τη συγχώρεση του Αλλάχ.
Σύμφωνα με την ισλαμική θρησκεία,
λοιπόν, η σύλληψη της ανθρωπότητας που
γεννιέται διεφθαρμένη δεν μπορεί να βρει
έδαφος.

"Θεϊκός προορισμός"
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Η γιορτή που εορτάζει την
πρώτη εμφάνιση του Ιησού
στον κόσμο.
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ΑΠΟΥΣΊΑ
ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟΎ
ΑΜΑΡΤΉΜΑΤΟς

Σύμφωνα με το Ισλαμ, ο
άνθρωπος γεννιέται καλός
και απαλλαγμένος από την
αμαρτία.

24
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ΑΠΟΥΣΊΑ ΚΛΗΡΙΚΉς
ΔΟΜΉς
Τα κύρια ρεύματα του Ισλάμ δεν
παραδέχονται ούτε αναγνωρίζουν
κληρικούς, αφού θεωρείται ότι δεν μπορεί
να υπάρξει ενδιάμεσος μεταξύ του Αλλάχ
και των πιστών. Οι Ιμάμηδες στην
πραγματικότητα, δεν πρέπει να συγχέονται
με τον κλήρο, δηλαδή με τους
μουσουλμάνους που (λόγω της
λειτουργικής τους γνώσης) έχουν εντολή
από την πλειοψηφία των πιστών να κάνουν
υποχρεωτική προσευχή στα τζαμιά. Για
τους Σουνίτες, οι μελετητές και οι άγιοι δεν
μπορούν να είναι οι μεσάζοντες του Αλλάχ,
είναι μόνο αναγνωρισμένοι διερμηνείς του
Ισλάμ. Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι πιστεύουν
ότι η μεσολάβηση είναι αναπόσπαστο μέρος
του θεϊκού σχεδίου σωτηρίας.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΑ /
ZAKAT
Η Φιλανθρωπία (γνωστή και ως
"ευσπλαχνία/οίκτος - mercy", ή
στην Ισλαμική θρησκεία "Zakat")
είναι μία γνωστή επιταγή στη
Χριστιανοκαθολική, στη
Χριστιανοορθόδοξη όπως και στην
Ισλαμική θρησκεία. Γενικότερα, για
την Ισλαμική θρησκεία συνιστά
έναν από τους πέντε πυλώνες του
Ισλάμ και είναι υποχρεωτική η
ετήσια φιλανθρωπία που πρέπει να
δίνεται από όποιον έχει χρήματα ή/
και περιουσιακά στοιχεία που
υπερβαίνουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις.

ΑΠΟΥΣΊΑ ΚΛΗΡΙΚΉς
ΔΟΜΉς
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ΜΕΤΕΝΣΆΡΚΩΣΗ

ΜΕΤΕΝΣΆΡ
ΚΩΣΗ

Η Μετενσάρκωση είναι μία
θεωρία σύμφωνα με την οποία η
ψυχή, μετά το θάνατο του
σώματος, δεν πεθαίνει, αλλά
αναγεννάται μέσα σε ένα άλλο
σώμα. Η Χριστιανοκαθολική, η
Χριστιανοορθόδοξη εκκλησία,
όπως και η Ισλαμική θρησκεία
απορρίπτουν εντελώς το δόγμα
της Μετενσάρκωσης.

Δεν υπάρχει μεσολαβητής
ανάμεσα στον Αλλάχ και στους
Μουσουλμάνους.
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΑ
/ ZAKAT

Επιταγή που συνιστά την
οικονομική βοήθεια των
φτωχών.

Η ψυχή μπορεί να
μετακινηθεί από ένα σώμα
σε ένα άλλο.
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ΠΡΟΣΕΥΧΉ/ SALAT
ΠΡΟΣΕΥΧΉ/ SALAT

Κάθε θρησκεία στον Κόσμο θεωρεί την
προσευχή ως την πρωταρχική μορφή
επικοινωνίας με το θείο. Για το Ισλαμ,
η προσευχή αποτελεί έναν από τους 5
πυλώνες και υπάρχουν αυστηροί
κανόνες σχετικά με τον αριθμό της
καθημερινής προσεχυής και των
τελετουργικών που τη συνοδεύουν. Οι
σκοποί της προσευχής μπορεί να είναι
πολλαπλοί: να επικαλέσει, να ζητήσει
κάποιος βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να
ζητήσει συγχώρεση, να επαινέσει, να
ευχαριστήσει, να καθαγιάσει ή να
εκφράσει αφοσίωση. Η προσευχή
μπορεί να είναι προφορική ή νοητική,
προσωπική ή ομαδική, ελεύθερη ή
λειτουργική.
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Είναι πράξη κατά την οποία οι πιστοί
απευθύνονται στη θεότητα.
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ΤΖΙΧΆΝΤ / JIHAD
(ΑΓΏΝΑς ΓΙΑ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ)

30

ΤΖΙΧΆΝΤ / JIHAD
(ΑΓΏΝΑς ΓΙΑ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ)

EID AL-FITR: ΤΟ
ΤΈΛΟς ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΆΝΙ
Eid στα Αραβικά σημαίνει "καιρός για
γιορτή". Fitr σημαίνει "σπάω τη
νηστεία". Με αυτές τις 3 ημέρες
γιορτής ολοκληρώνεται ο "μακρύς"
μήνας του Ραμαζάνι (Ramadan). Αφού
τελειώσει η νηστεία, κατά τη διάρκεια
των τριών ημερών εορτής, το πιο
σημαντικό για τη Μουσουλμανική
παράδοση, ο κόσμος τρώει ιδιαίτερα
γεύματα, συναντά συγγενείς και
φίλους, προσεύχεται μαζί στο Τζαμί.

Στο Ισλαμ, το Τζιχάντ δε σημαίνει
"ιερός πόλεμος". Τζιχάντ στην
κυριολεξία σημαίνει "προσπάθεια,
αγώνας ή καταβολή μεγάλων
προσπαθειών πέραν των
συνηθισμένων για τη βελτίωση του
εαυτού ή της κοινότητας ευρύτερα".
Έχει μία εσωτερική, κοινωνική και
μαχητική πτυχή.

Ο "αγώνας" για τον
εαυτό τους, ή για τη
βελτίωση της κοινότητας.
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ΑΣΟΎΡΑ (ΕΟΡΤΉ ΤΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΊΟΥ)

EID AL-FITR: ΤΟ ΤΈΛΟς
ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΆΝΙ

Οι τρεις ημέρες κατά τις
οποίες ολοκληρώνεται
το Ραμαζάνι.
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ΑΣΟΎΡΑ (ΕΟΡΤΉ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΊΟΥ)

Η ΙΣΛΑΜΙΚΉ ΝΈΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΉ

Οι Σιίτες Μουσουλμάνοι θεωρούν
την Ασούρα ως μία από τις κύριες
θρησκευτικές υποτροπές:
θυμούνται το μαρτύριο του
ανιψιού του Προφήτη Μωάμεθ,
Hussein (680 AD). Δύο ακόμη
σημαντικά γεγονότα
μνημονεύονται εκείνη την ημέρα:
1) την ημέρα που ο Νώε έφυγε από
την Κιβωτό και 2) την ημέρα που ο
Αλλάχ έσωσε τον Μωυσή από τους
Αιγύπτιους.
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Η ΙΣΛΑΜΙΚΉ ΝΈΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΉ

Σε αντίθεση με άλλους
πολιτισμούς, η Ισλαμική Νέα
Χρονιά δεν είναι γιορτή, αλλά
ημέρα μνήμης της ημέρας που ο
Μωάμεθ καθιέρωσε το Ισλαμικό
ημερολόγιο, σε συνδυασμό με την
ίδρυση του Πρώτου Ισλαμικού
Κράτους, στην πόλη της Μεδίνα.

Γιορτή κατά την οποία
μνημονεύεται το μαρτύριο του
εγγονού του Προφήτη Μωάμεθ.
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Ημέρα μνήμης για την
καθιέρωση του ισλαμικού
ημερολογίου από τον
Μωάμεθ.

32

33
ΕΟΡΤΑΣΜΌς ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ
Η Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία σέβεται
και γιορτάζει τους Αγίους. Οι
Χριστιανοκαθολικοί τους γιορτάζουν την
1η Νοεμβρίου κάθε χρόνο (Ημέρα Αγίων
Πάντων), ενώ η Χριστιανοορθόδοξη
Εκκλησία τους γιορτάζει την πρώτη
Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Στο Ισλαμ
ωστόσο, η λατρεία των Θεών δεν
αναγνωρίζεται, γιατί σε αυτή τη
θρησκεία κανείς δεν μπορεί να είναι
μεσολαβητής ανάμεσα στους πιστούς
και στο θείο. Στο Ισλαμ υπάρχουν
μερικές φιγούρες (που ονομάζονται
ουάλι / Wali) που πιστεύεται ότι είχαν
μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Αλλάχ
και τους οποίους τιμούν οι άνθρωποι.
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ΕΟΡΤΑΣΜΌς ΤΩΝ
ΑΓΊΩΝ

ΆΓΙΟ ΠΝΕΎΜΑ
ΆΓΙΟ ΠΝΕΎΜΑ
Η Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη Εκκλησία
μοιράζονται το δόγμα της Τριάδας.
Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, ο Θεός
είναι μοναδικός, αλλά αποτελείται από
τρία "πρόσωπα": τον Θεό Πατέρα, τον
Θεό Υιό (Ιησούς) και το Άγιο Πνεύμα.
Μαζί με άλλα ζητήματα, οι διαφορές
σχετικά με την ακριβή φύση του Αγίου
Πνεύματος οδήγησαν στο Μεγάλο
Σχίσμα μεταξύ Καθολικών και
Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το Ισλαμ, από
την άλλη πλευρά δε μοιράζεται το
δόγμα της Τριάδας: το Άγιο Πνεύμα
θεωρείται το πνεύμα του Αλλάχ.

Λατρεία των Αγίων
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ΠΡΟΦΉΤΗς

ΘΑΎΜΑ

Οι προφήτες είναι θρησκευτικές
προσωπικότητες εμπνευσμένες από
τη θεότητα και που μιλούν στο
όνομα του Θεού. Ο προφήτης είναι
γνωστός στη Χριστιανοκαθολική,
στη Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία
και στο Ισλαμ. Ο Ιησούς θεωρείται
προφήτης και από τις τρεις
θρησκείες, ενώ ο Μωάμεθ θεωρείται
από το Ισλάμ ως ο τελευταίος
προφήτης.

Θαύμα ορίζεται ένα ανεξήγητο
γεγονός, το οποίο, σύμφωνα με τη
Χριστιανοκαθολική, τη
Χριστιανοορθόδοξη και την Ισλαμική
θρησκεία μπορεί να αποδοθεί άμεσα
στη θεϊκή δράση ή σε αυτή ενός
μεσολαβητή. Τα θαύματα ήταν
ιστορικά, και εξακολουθούν μέχρι
σήμερα να είναι εξαιρετικά
αμφιλεγόμενα γεγονότα.
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34

ΘΑΎΜΑ

ΠΡΟΦΉΤΗς

Η λατρεία των προφητών

Το Άγιο Πνεύμα είναι
η τρίτη συνιστώσα της
Τριάδας.

Ένα παράδοξο γεγονός,
ανεξήγητο από φυσικούς
νόμους.
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ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΎΝΗΜΑ

ΓΈΝΕΣΙς / ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ

Η Χριστιανοκαθολική, η
Χριστιανοορθόδοξη και η Ισλαμική
θρησκεία μοιράζονται την πράξη του
προσκυνήματος. Για το Ισλαμ, το
προσκύνημα στη Μέκκα (ή τη
"Μεδίνα") είναι ένα ταξίδι το οποίο
κάθε ενήλικος πιστός πρέπει να κάνει
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του.
Στις δύο Χριστιανικές θρησκείες
(Καθολική και Ορθόδοξη), το
προσκύνημα δεν είναι προσταγή, αλλά
μία αρκετά διαδεδομένη πρακτική. Οι
τρεις θρησκείες μοιράζονται τον
λατρευτικό ή/και μετανοητικό
χαρακτήρα του προσκυνήματος.

Σε κάθε θρησκεία υπάρχει μία θεωρία η
οποία εξηγεί τη δημιουργία του
σύμπαντος. Η Χριστιανοκαθολική και
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία αναφέρει
κάποια βιβλία που περιέχονται στη Βίβλο
και αφηγούνται πώς ο Θεός δημιούργησε
όλα όσα υπάρχουν. Οι Μουσουλμάνοι
αναφέρονται στο Κοράνι. Υπάρχουν
μερικές διαφορές (όπως η πίστη ότι η
δημιουργία ήταν «στιγμιαία» ή αντ' αυτού
ότι υπήρχε «εξελικτική διαδικασία») αλλά
και οι τρεις θρησκείες πιστεύουν ότι όλα
τα πράγματα δημιουργήθηκαν με τη
θέληση της θεότητας.

39

Ένα ταξίδι που έκανε ένα
άτομο σε ένα μέρος, το οποίο
θεωρείται σημαντικό για τη
θρησκεία του.
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ΣΎΜΒΟΛΑ

Η στιγμή κατά την οποία
δημιουργήθηκε οτιδήποτε
υπάρχει στον κόσμο.
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ΤΡΙΆΔΑ

Икони

ΤΡΙΆΔΑ

Τα σύμβολα είναι εικόνες, οι οποίες
αναπαριστούν το θείο. Η
Χριστιανοορθόδοξη θρησκεία τρέφει
ιδιαίτερη λατρεία για τις εικόνες, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα παρούσες στις
ορθόδοξες εκκλησίες. Η
Χριστιανοκαθολική θρησκεία
αποδέχται τη λατρεία των εικόνων, στις
οποίες προστίθενται άλλα είδη
καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων της
θεότητας και του ιερού. Στο Ισλαμ, από
την άλλη πλευρά, υπάρχει απαγόρευση
απεικόνισης του Μωάμεθ, και αυτή η
θέση προέρχεται εν μέρει από την
απαγόρευση της ειδωλολατρίας και εν
μέρει από την πεποίθηση ότι η
«δημιουργία» των ζωντανών μορφών
(και επομένως και η αναπαράστασή
τους) είναι προνόμιο του Αλλάχ.

Η Τριάδα είναι το πιο σημαντικό δόγμα
της Χριστιανοκαθολικής και της
Χριστιανοορθόδοξης Εκκλησίας και
εκφράζεται υπο την έννοια ότι ο θεός
είναι μοναδικός και αδιαίρετος, αλλά
«αποτελείται» από τρία στοιχεία: τον
Θεό Πατέρα, τον Θεό τον Υιό και το
Άγιο Πνεύμα. Οι διαφορές στην
αντίληψη αυτών των τριών
συνιστωσών έχουν οδηγήσει στο
παρελθόν σε μεγάλες συζητήσεις
μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Το Ισλάμ
αρνείται ρητά την έννοια της Τριάδας.

Ιερές εικόνες

ΓΈΝΕΣΙς /
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ

Ο τριπλός χαρακτήρας της
θεότητας.
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