
Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, ο Παπάς χρησιμοποιεί το θυμιατό για να 
ευλογήσει εμάς και τις εικόνες. Το θυμιατό έχει μέσα θυμίαμα. Το θυμίαμα 
προέρχεται από δέντρα κι όταν καίγεται βγάζει καπνό και μυρίζει ωραία. 
Αυτό μας θυμίζει τους Τρεις Μάγους που έφεραν δώρα στο νεογέννητο 
Χριστό. Ο καπνός πηγαίνει ψηλά στον ουρανό, όπως ακριβώς πάνε οι 

προσευχές μας. 

• Το δαχτυλίδι μάς θυμίζει τον Θεό.
• Η κορυφή συμβολίζει την Αρχή «Αλφα».

• Οι 4 αλυσίδες θυμίζουν τους 4 Ευαγγελιστές.
• Τα 12 κουδουνάκια θυμίζουν τους 12 Αποστόλους.

•  Ο σταυρός θυμίζει τον Άγιο Κωνσταντίνο και 
πόσο πολύ αγαπούσε τον Θεό.

• Το κάλυμμα συμβολίζει τον Παράδεισο.
•  Το δοχείο της φωτιάς θυμίζει ότι χρειαζόμαστε το 

Άγιο Πνεύμα για ζωή και φως.
• Το κάτω δοχείο συμβολίζει τη Γη.

• Η βάση συμβολίζει το τέλος «Ωμέγα»

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το 
θυμιατό  στη Βίβλο

«Κι ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο βωμό κρατώντας ένα 
χρυσό θυμιατό. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να τα προσφέρει 
μαζί με τις προσευχές όλων των αγίων στο Χρυσό Βωμό μπροστά στο 
θρόνο του Θεού. Και η ευωδία των θυμιαμάτων, μαζί με τις προσευχές 
των πιστών, ανέβηκαν από το χέρι του αγγέλου μπροστά στον Θεό».

Αποκάλυψη 8:3-4
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Το θυμιατό



Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο 
χρησιμοποιώντας 

τις παρακάτω λέξεις:

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα 

πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν 

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το δαχτυλίδι του θυμιατού μάς θυμίζει τον
3. Οι 4 αλυσίδες στο θυμιατό θυμίζουν τους 4
4. Τα 12 κουδουνάκια του θυμιατού θυμίζουν τους 12
5. Χρησιμοποιεί το θυμιατό
7. Ο καπνός απ’ το θυμιατό πάει πάνω στον ουρανό όπως οι

ΚΑΘΕΤΑ
2.  Βλέπουμε το θυμιατό όταν 

πάμε στην 
6. Οι 3 μάγοι έφεραν δώρα στον
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Συμβολισμός 
του θυμιατού:

Δραστηριότητα:

Το θυμιατό
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να καταλάβουν τα παιδιά γιατί 
χρησιμοποιείται το θυμιατό και τι συμβολίζει.

Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, ο Παπάς χρησιμοποιεί το θυμιατό για να 
ευλογήσει εμάς και τις εικόνες. Το θυμιατό έχει μέσα θυμίαμα. Το θυμίαμα 
προέρχεται από δέντρα κι όταν καίγεται βγάζει καπνό και μυρίζει ωραία. Αυτό 
μας θυμίζει τους Τρεις Μάγους που έφεραν δώρα στο νεογέννητο Χριστό. Ο 
καπνός πηγαίνει ψηλά στον ουρανό, όπως ακριβώς πάνε οι προσευχές μας. 

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών 
και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και 
σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ, 
τας ψυχάς ημών. Αμήν

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το θυμιατό  στη Βίβλο
«Κι ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο βωμό κρατώντας ένα χρυσό 
θυμιατό. Και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα για να τα προσφέρει μαζί με τις 
προσευχές όλων των αγίων στο Χρυσό Βωμό μπροστά στο θρόνο του Θεού. 
Και η ευωδία των θυμιαμάτων, μαζί με τις προσευχές των πιστών, ανέβηκαν 
από το χέρι του αγγέλου μπροστά στον Θεό». Αποκάλυψη 8:3-4

1 Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου. Μη λατρεύεις άλλους θεούς.   
Το δαχτυλίδι συμβολίζει το Θεό.

2  Η κορυφή συμβολίζει την Αρχή «Άλφα». Οι 4 αλυσίδες θυμίζουν τους 4 
Ευαγγελιστές.

3  Τα 12 κουδουνάκια θυμίζουν τους 12 Αποστόλους.

4 Ο σταυρός θυμίζει τον Άγιο Κωνσταντίνο και πόσο πολύ αγαπούσε τον Θεό.

5 Το κάλυμμα συμβολίζει τον παράδεισο.

6  Το δοχείο της φωτιάς θυμίζει ότι χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα για ζωή και φως.

7  Το κάτω δοχείο συμβολίζει τη Γη.

8 Η βάση συμβολίζει το τέλος «Ωμέγα».

1. Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο χρησιμοποιώντας 
τις λέξεις που δίνονται. Όλες οι απαντήσεις περιλαμβάνονται στο μάθημα.
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