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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Την πόρτα του Θεού, χτυπούν οι πιστοί όλων των

θρησκειών, συνομιλούν με το Θεό τους, εκφράζουν
ικεσία, ευγνωμοσύνη και η επικοινωνία αυτή τους
γεμίζει χαρά, ανακούφιση, ελπίδα, δύναμη.





ΤΟΠΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Για τους Εβραίους «Οίκος Συνάθροισης» είναι η 

Συναγωγή, χώρος προσευχής και μελέτης του 
Νόμου. Προσανατολισμένη προς την Ιερουσαλήμ, 
στηριγμένη στον τοίχο και καλλυμμένη με κεντητό 
παραπέτασμα, τοποθετείτε η Ιερή Κιβωτός που 
περιέχει τους « κυλίνδρους του Νόμου». Στη μέση 
του κτιρίου της Συναγωγής υπάρχει εξέδρα απ’ 
όπου διαβάζεται η Τορά, ο Νόμος. Οι 
ραβίνοι(=δάσκαλοι) είναι οι πνευματικοί ηγέτες 
και οι των προσευχών.





Χαρακτηριστικά σύμβολα της 
Συναγωγής

Οι πλάκες του Νόμου, το στέμμα του Μαγκέν Νταβίντ
και η επτάφωτη λυχυία. Οι πιστοί φορούν το 
«κίπα» ή «γιαρμουλκέ» και το «ταλλίτ».





Χριστιανικοί Ναοί
Με πρόναο, κυρίως Ναό και με το Ιερό να κοιτάζει 

προς την Ανατολή με την Αγία Τράπεζα  όπου 
τελείται η μετουσίωση Άρτου και Οίνου σε Σώμα 
και Αίμα Χριστού . Υπάρχει η επτάφωτη Λυχυία. 
Στον τρούλο και στους τοίχους αγιογραφούνται 
εικόνες από την ζωή και το έργο του Χριστού και 
των Αγίων.





Ισλαμικοί χώροι λατρείας
Είναι τα Τεμένη. Στους μιναρέδες, βγαίνει ο μουεζίνης 

και καλεί τους πιστούς σε προσευχή πέντε φορές 
την μέρα. Η αίθουσα προσευχής είναι στρωμένη με 
χαλιά ισλαμικής τέχνης και η εσωτερική 
διακόσμηση αποτελείται από αραβουργήματα και 
στίχους από το Κοράνιο αφού απαγορεύονται οι 
εικόνες. Στο εσωτερικό υπάρχει άμβωνας απ' όπου 
ο Ιμάμης απευθύνεται στους πιστούς και μια εσοχή 
στον τοίχο  δείχνει την κατεύθηνση προς την ιερή 
πόλη της Μέκκας. οι πιστοί προσεύχονται 
στραμμένοι προς τα εκεί.





ΙΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
 Ιερή Μέρα στο Ισλάμ είναι η Παρασκευή, για τον 

Ιουδαϊσμό το Σάββατο και για τον Χριστιανισμό η 
Κυριακή.



ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

 Τα κοινά στοιχεία των Θρησκειών είναι η νηστεία, 
η αγαθοεργία και η ελεημοσύνη.



Γιορτές
 Οι Ισλαμικές γιορτές είναι :Εγίρα, Μαουλίντ, 

Ραμαντάν, Ιντ-αλ-Φιντρ και Ιντ-αλ-Καμπίρ

 Οι Ιουδαϊκές είναι : Πέσαχ, Σαβουότ, Σουκότ, 

Χαωουκά, Πουρίμ, Ρος-Ασανά και Γιομ Κιπούρ

 Οι Χριστιανικές είναι : Η γέννηση του Χριστού, η 

Βάπτιση του Κυρίου, η Υπαπαντή, η 
Μεταμόρφωση, το Πάσχα σε αντιστοίχιση με το 
Εβραϊκό Πεσάχ, η Πεντηκοστή , Η Κοίμηση της 
Θεοτόκου, η Σταυροπροσκήνηση, το Γεννέθλιο της 
Θεοτόκου και πολλές γιορτές των Αγίων.


