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Κοινότητα ζωής: η Εκκλησία των πρώτων χριστιανών                                 

 Mετά την Πεντηκοστή, το ΄Άγιο 
Πνεύμα φώτισε τους ανθρώπους 
και τους ένωσε σε μία νέα κοινωνί-
α, την Εκκλησία. ΄Άρχισαν σιγά σι-
γά να δημιουργούνται οι πρώτες 
χριστιανικές κοινότητες. Δηλαδή, 
οι πρώτες ομάδες χριστιανών, που 
ακολουθούσαν έναν νέο τρόπο 
ζωής βασισμένο στην αδελφοσύνη 
και στην αγάπη. Ζούσαν αγαπημέ-
νοι και μοιράζονταν ό,τι είχαν. 
΄Ετσι, δεν υπήρχε κανένας που να 
στερείται. ΄Όλοι αισθάνονταν ενω-
μένοι μεταξύ τους σαν ένα σώμα με μια καρδιά και μια ψυχή, που κεφαλή είχε τον ίδιο 
τον Χριστό. 
 Πολλά κοινά ένωναν τους πρώτους χριστιανούς. Κάθε βράδυ μαζεύονταν όλοι μαζί, 
για να προσευχηθούν και να τελέσουν το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθονταν 
όπως τα αδέλφια γύρω από ένα κοινό τραπέζι και μοιράζονταν όλα τα αγαθά. Κι επει-
δή τα δείπνα αυτά ήταν γεμάτα από την αγάπη που τους ένωνε, ονομάστηκαν Άγάπες. 

 Τα χρόνια που πέρασαν έφεραν πολλές 
αλλαγές στον τρόπο ζωής των χριστιανών. 
Παρόλα αυτά, η ζωή των χριστιανών, ουσια-
στικά, συνεχίζει να είναι μια προσπάθεια να 
βαδίσουν στον δρόμο που χάραξε ο Χριστός. 
Η πορεία αυτή περνάει μέσα από την Εκκλη-
σία, που μας χαρίζει τα δώρα της πίστης, της 
ελπίδας, της αγάπης. Μέσα στην Εκκλησία 
παίρνουμε δύναμη. Νιώθουμε ότι ο Θεός εί-
ναι δίπλα μας, βοηθός και οδηγός στη        
δύσκολη πορεία μας. Ενωμένοι σαν αδέρφια 

γινόμαστε συνοδοιπόροι και με αγάπη στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.  
 

Διασκευή, Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού «Η πορεία μας στη ζωή» 

Χριστιανικές Κοινότητες Αγάπης 

1. Κοιτάζουμε την πρώτη εικόνα και γράφουμε δύο πράγματα, που μοιράζονταν 
οι πρώτοι χριστιανοί στις χριστιανικές τους κοινότητες. 

1)……………………………………….. 2)………………………………………. 
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3. Μελετούμε στην αριστερή στήλη κάποιες συμπεριφορές των πρώτων χριστια-
νών και συμπληρώνουμε στη διπλανή στήλη συμπεριφορές των χριστιανών του 
σήμερα, που φαίνεται να είναι παρόμοιες. 

Οι πρώτοι χριστιανοί Οι χριστιανοί σήμερα 

Άισθάνονταν ενωμένοι μεταξύ τους σαν 

ένα σώμα με μια καρδιά και μια ψυχή, που 

κεφαλή είχε τον ίδιο τον Χριστό. 

 

Κάθε μέρα μαζεύονταν, για να προσευχη-

θούν και να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία.  

 

Μετά τη Θεία Ευχαριστία κάθονταν σε ένα 

κοινό τραπέζι και μοιράζονταν τα αγαθά.  

 

Μοιράζονταν ό,τι είχαν, ώστε να μη στε-

ρείται κανείς. 

 

Άκολουθούσαν έναν νέο τρόπο ζωής, βασι-

σμένο στην αδελφοσύνη και στην αγάπη.  

 

Είχαν κοινό στόχο να ακολουθήσουν και 

να μιμηθούν το παράδειγμα του Χριστού. 

 

2. Παρατηρούμε την πιο κάτω εικόνα και εντοπίζουμε τυχόν ομοιότητες με τον 
τρόπο ζωής των πρώτων χριστιανών. Ακολούθως τις συζητάμε στην τάξη.  
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6. Συμπληρώνουμε την ακροστιχίδα, για να μάθουμε πώς αποκαλούνταν τα κοι-
νά δείπνα των πρώτων χριστιανών. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

1. Άκολουθία στην Εκκλησία, που θυμίζει τα δείπνα των πρώτων χριστιανών. 

2. Άυτοί παίρνουν στον ναό άρτους, όταν γιορτάζουν. 

3. Σε αυτή βασιζόταν ο νέος τρόπος ζωής των πρώτων χριστιανών. 

4. Μετά από αυτό το γεγονός δημιουργήθηκε η Εκκλησία. 

5. Το θείο αυτό Μυστήριο τελούσαν οι πρώτοι χριστιανοί κάθε βράδυ. 

6. ΄Ετσι αισθάνονται οι χριστιανοί, όταν στηρίζει ο ένας τον άλλο με αγάπη. 

Η συμμετοχή των πιστών χριστια-
νών στο μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας τούς βοηθά να ενωθούν 
με τον Θεό και τον συνάνθρωπό 
τους. Είναι μυστήριο αγάπης, που 
παραδόθηκε από τον ίδιο τον Χρι-
στό, κατά τον Μυστικό Δείπνο. 
Διατηρείται από τα πρώτα χριστι-
ανικά χρόνια και τα κοινά δείπνα 
των χριστιανών («αγάπες»),  μέχρι 
και σήμερα. Στο μυστήριο αυτό 
όσοι κοινωνούν μεταλαμβάνουν 
τα Τίμια Δώρα, που είναι το Σώμα 

και το Άίμα του Χριστού. Άκολούθως, σε μια νέα κίνηση αγάπης μοιράζονται με τους 
συνανθρώπους τους την αληθινή τροφή, που είναι η αγάπη του Θεού. Σε μια άλλη λει-
τουργική πράξη, την αρτοκλασία, που έχει και αυτή τις ρίζες της στις «αγάπες», ο ιερέ-
ας ευλογεί άρτους (ψωμιά), που φέρνουν ως δώρο στην Εκκλησία οι γιορτάρηδες, δη-
λαδή οι πιστοί που γιορτάζουν κάποιον άγιο. Άκολούθως, τα ψωμιά αυτά μοιράζο-
νται στους πιστούς, κάτι που φανερώνει ακόμη περισσότερο τη σχέση της αρτοκλασί-
ας προς τις παλαιές «αγάπες» των πρώτων χριστιανών, όπου προσφερόταν από κοι-
νού σε όλους η ίδια τροφή. 

4. Διαβάζουμε το πιο κάτω κείμενο, για να γνωρίσουμε πώς σήμερα γινόμαστε μέσα 
στην Εκκλησία μια οικογένεια. Ένα όμορφο παράδειγμα: τα πουλιά 

5. Ψάχνουμε μέσα από διάφορες πηγές στο σπίτι να μάθουμε, γιατί όλοι οι γιορτά-
ρηδες παίρνουν στον ναό πέντε άρτους. Ποιος, άραγε, να είναι ο συμβολισμός; 

58 

Εικ. 47 



 

   

Ένα όμορφο παράδειγμα: τα πουλιά 

 

Ποιος άραγε δεν θαυμάζει τα πουλιά, κοιτώντας τα να πετούν 
αγέρωχα, περήφανα και ελεύθερα ψηλά στον ουρανό! Άλήθεια,  
πόσο  όμορφα κουνούν τις φτερούγες τους και χάνονται μέσα 
στα σύννεφα!    

Ποιος, επίσης, δεν έτυχε να δει ομάδες 
πουλιών να ταξιδεύουν προς ένα μακρινό 
προορισμό και δεν παραξενεύτηκε με τον 
σχηματισμό του βέλους που δημιουργούν! 
Άλήθεια, τι να πετυχαίνουν με αυτό;     

Νεότερες έρευνες των επιστημόνων 
έρχονται να λύσουν τις απορίες 
όλων  μας.  Τα  πουλιά,  με  αυτό  τον  
σχηματισμό, πετυχαίνουν να φτάσουν στον κοι-
νό τους προορισμό πιο γρήγορα και ξεκούραστα. 
Το πέταγμα αυτού που προηγείται διευκολύνει πολύ το 
πέταγμα  αυτού που ακολουθεί. Το ρεύμα του αέρα που 
δημιουργούν οι φτερούγες αυτού που βρίσκεται μπροστά 
δίνει ώθηση στο πουλί που βρίσκεται πίσω, έτσι που να μη χρειάζεται να καταβάλει πο-
λύ κόπο, για να πετάξει. Άν ένα πουλί ξεφύγει από τον σχηματισμό, ξαφνικά αισθάνε-
ται την αντίσταση του ανέμου και τη δυσκολία να πετάξει μόνο του και πολύ γρήγορα 
επιστρέφει στον σχηματισμό. 
  Τα πουλιά επιδεικνύουν μια απίστευτη συνεργασία. ΄Όταν ένα πουλί κουραστεί, 
πάει στο πίσω μέρος του σχηματισμού και ένα άλλο παίρνει τη θέση του. Μάλιστα, τα 
πουλιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος ενθαρρύνουν με τις φωνές τους αυτά που βρί-
σκονται μπροστά, ώστε να αυξήσουν την ταχύτητά τους. Ό στόχος για αυτά είναι κοι-
νός και από κοινού αγωνίζονται να τον πετύχουν.   

1. Βάζουμε σε κύκλο τις φωλιές των πουλιών που παρουσιάζουν ένα χαρακτηρι-
στικό της συμπεριφοράς των πουλιών. 

συνεργασία διαμάχη αλληλοβοήθεια 

εγωισμός ομαδικότητα ζήλεια 
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2. Επιλέγουμε και βάζουμε σε κύκλο την πιο κατάλληλη λέξη από τις τρεις επιλο-
γές, που δίνονται για κάθε κενό, ώστε να αντιληφθούμε τον συμβολισμό της ιστο-
ρίας με τα πουλιά για τους χριστιανούς. 

Τα πουλιά, καθώς ταξιδεύουν, έχουν πάντοτε έναν κοινό 
προορισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι ..….(α)…. πορεύο-
νται στη ζωή με έναν κοινό προορισμό: να πλησιάσουν 
στον ..…(β)….. Στο ταξίδι τους αυτό τα πουλιά συνεργάζο-
νται, βοηθώντας το ένα το άλλο. Το πέταγμα του ενός που-
λιού βοηθάει το πέταγμα του .…(γ)…. ΄Ετσι και οι χριστιανοί  
θα πρέπει στη ζωή να βοηθούν και να στηρίζουν ο ένας τον 
άλλο. Η προσπάθεια του ενός θα πρέπει να …….(δ)…….. 
τον αγώνα του άλλου. Μάλιστα, όταν κάποιος κουραστεί, οι 
υπόλοιποι θα πρέπει να τον ……(ε)…..., όπως ακριβώς κά-
νουν τα πουλιά σε όποιο αισθάνεται αδύναμο και μένει τε-
λευταίο στον σχηματισμό.   
   
(α)    1. εργάτες                  2. εχθροί                       3. χριστιανοί 

(β)    1. ναό                           2. Θεό                            3. κόσμο  

(γ)    1. άλλου                      2. αδελφού                  3. χαρταετού 

(δ)    1. εμποδίζει               2. δυσκολεύει             3. ενισχύει 

(ε)    1. κατηγορούν          2. ενθαρρύνουν         3. κοροϊδεύουν  

3. Σχεδιάζουμε τα δικά μας πουλιά που πετούν ψηλά στον ουρανό σε σχηματισμό 
που εμείς επιλέγουμε. 
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Ένα ακόμη πιο όμορφο παράδειγμα: τα κοινόβια μοναστήρια 

Τα μοναστήρια είναι χώροι που φιλοξενούν 
ανθρώπους, οι οποίοι επιλέγουν στη ζωή τους 
να αφιερωθούν στον μοναχισμό και να γίνουν 
μοναχοί ή μοναχές. ΄Εχουν κοινό στόχο να 
πλησιάσουν τον Χριστό, μέσα από την αγάπη 
τους προς αυτόν και προς τον συνάνθρωπό 
τους. Η ζωή των μοναχών, έτσι, μοιάζει πολύ 
στον τρόπο που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί 
στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. 
 Στο κέντρο ενός μοναστηριού θα συναντή-
σει κανείς το Καθολικό, έναν ιερό ναό, μέσα 
στον οποίο οι μοναχοί προσεύχονται μαζί, 

συμμετέχουν από κοινού στα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες και κοινωνούν το      
Σώμα και Άίμα του Χριστού. Γύρω από το Καθολικό βρίσκονται τα κελιά, μέσα στα ο-
ποία οι μοναχοί ξεκουράζονται και προσεύχονται. Πολύ κοντά στο Καθολικό είναι η 
Τράπεζα, ένας χώρος, όπου όλοι οι μοναχοί συμμετέχουν στα κοινά δείπνα και μοιρά-
ζονται το φαγητό.   
 Σε ένα μοναστήρι υπάρχουν και 
άλλοι χώροι, μέσα στους οποίους οι 
μοναχοί συνεργάζονται και εκτελούν 
τα διάφορά τους διακονήματα, δηλα-
δή εργασίες, για το καλό του μοναστη-
ριού και όλων των μοναχών που ζουν 
μέσα σε αυτό. Καθώς, λοιπόν, σε αυτά 
τα μοναστήρια οι μοναχοί έχουν ένα 
κοινό βίο (ζωή), τα μοναστήρια ονομά-
ζονται κοινόβια. 

4. Αντιστοιχίζουμε τα ξύλινα σήμαντρα, με συμπεριφορές των μοναχών, με τους 
κόπανους που παρουσιάζουν παρόμοιες συμπεριφορές των πρώτων χριστιανών. 

Κοινή προσευχή στους ναούς. 

Συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια. 

Συμμετοχή σε κοινά δείπνα. 

Κοινή εργασία σε διακονήματα. 

΄Ετρωγαν μαζί στις    

Άγάπες.  

Τελούσαν το Μυστήριο 

της Θείας Ευχαριστίας.  

Μαζεύονταν και προ-

σεύχονταν μαζί.  
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