
Πάμε στην Εκκλησία

Ο Θεός μάς λέει στη Βίβλο να πηγαίνουμε 
στην εκκλησία 

“Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά Μου, εκεί είμαι κι Εγώ ανάμεσά τους.” 
 Κατά Ματθαίον 18:20

Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να είμαστε πιο κοντά στον Θεό. Η εκκλησία 
είναι ο Οίκος του Θεού και όλοι είμαστε μέλη της οικογένειάς Του. Ο Θεός θέλει 

να πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και να προσευχόμαστε. Στην 
εκκλησία, κάνουμε πολλά πράγματα για να δείξουμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε.  
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Λαμβάνουμε τη Θεία 
Κοινωνία και άλλα μυστήρια κι 

αισθανόμαστε την αγάπη 
του Θεού, την ειρήνη

και την ευτυχία.

Ανάβουμε  κεριά για να 
δείξουμε στον Θεό ότι 

είναι ο Δρόμος, το Φως 
και η Ζωή.

Ψάλλουμε τις προσευχές 
μας για να δείξουμε στον 

Θεό ότι Τον αγαπάμε.

Προσκυνούμε τις 
εικόνες, οι οποίες μας 
θυμίζουν τη Ζωή του 

Χριστού και των Αγίων.

Προσκυνούμε όταν ο παπάς 
μας ευλογεί με το θυμιατό. Ο 
καπνός πηγαίνει στον ουρανό 

όπως οι προσευχές μας.

Κάνουμε το σταυρό μας για 
να μας θυμίζει ότι ο Χριστός 
θανατώθηκε στο σταυρό για 

να μας σώσει.



Βρείτε τις κρυμμένες 
λέξεις στον ακόλουθο 

πίνακα
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο 

αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας Σοι
Αλληλούια

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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ΨΑΛΛΟΥΜΕ
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Δραστηριότητα:

Δραστηριότητες 
εκκλησίας:

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν 
κάποια από τα πράγματα που κάνουμε 
όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία.

Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να είμαστε πιο κοντά στον Θεό. Η εκκλησία 
είναι ο οίκος του Θεού και όλοι είμαστε μέλη της οικογένειάς Του. Ο Θεός 
θέλει να πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή και να προσευχόμαστε. Στην 
εκκλησία, κάνουμε πολλά πράγματα για να δείξουμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε. 

Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ. 
Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, 
ψάλλοντας Σοι Αλληλούια

Ο Θεός μάς λέει στη Βίβλο να πηγαίνουμε στην εκκλησία
“Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά Μου, εκεί είμαι κι Εγώ 
ανάμεσά τους” Κατά Ματθαίον 18:20  

Εξηγήστε στα παιδιά ότι όταν πηγαίνουμε στη εκκλησία  
συγκεντρωνόμαστε για να δοξάσουμε τον Θεό.

Τα παιδιά πρέπει να ολοκληρώσουν το κρυπτόλεξο χρησιμοποιώντας τις 
λέξεις που δίνονται. Όλες οι απαντήσεις περιέχονται στο μάθημα.

1  Ψάλλουμε τις προσευχές μας για να δείξουμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε.  
Η χορωδία ψάλλει κάθε Κυριακή για να μας βοηθήσει να προσευχηθούμε.

2 Ανάβουμε  κεριά για να δείξουμε στον Θεό ότι είναι ο Δρόμος, το Φως και η Ζωή,

3  Λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία και άλλα μυστήρια κι αισθανόμαστε την αγάπη του 
Θεού, την ειρήνη και την ευτυχία.

4  Προσκυνούμε όταν ο παπάς μας ευλογεί με το θυμιατό. Ο καπνός πηγαίνει στον 
ουρανό όπως οι προσευχές μας.

5  Κάνουμε το σταυρό μας για να μας θυμίζει ότι ο Χριστός θανατώθηκε στο σταυρό για 
να μας σώσει. Εξασκηθείτε κάνοντας τον σταυρό σας μαζί με τα παιδιά.

6 Προσκυνούμε τις εικόνες , οι οποίες μας θυμίζουν τη Ζωή του Χριστού και των Αγίων.

Πάμε στην εκκλησία
{Έκδοση για δασκάλους}
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