
Αρχάγγελος Γαβριήλ
Είναι μια πνευματική δύναμη 
του Θεού και ο κάτοχος των 
μυστηρίων Του. Η αποστολή 

του είναι να αναγγέλλει τα 
μυστήρια του Θεού στους 
ανθρώπους. Είναι γλυκός 

και έχει θεϊκή ευγένεια.

Εικόνα
Κρατά ένα φανάρι με ένα 

αναμμένο κερί στο δεξί του 
χέρι για να μας δείχνει  το 
δρόμο και έναν καθρέφτη 
από πράσινο  ίασπη στο 
αριστερό του χέρι για να 
μας δείχνει  τη σοφία των 

Μυστηρίων  του Θεού.

Αρχάγγελος Μιχαήλ
Είναι ο ηγέτης του ιερού 
στρατού του ουρανού. 
Καθήκον του είναι να 

προστατεύει το νόμο του 
Θεού και να νικά τις δυνάμεις 

του κακού. Έχει σταλεί για 
να μας προστατεύει.

Εικόνα
Κρατά μια λόγχη με μια 
κορδέλα και ένα σταυρό 
στο δεξί χέρι του για να 
διώχνει το κακό και ένα 
πράσινο κλαδί φοίνικα 
στο αριστερό του χέρι 

που συμβολίζει ότι είναι ο 
φύλακας της πίστης.

Μαθαίνουμε για τους αγγέλους στην Αγία Γραφή  
“διότι μέσω αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, 

τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είναι είτε κυριότητες, είτε αρχές είτε εξουσίες. 
Tα πάντα μέσω αυτού και για αυτόν έχουν δημιουργηθεί.”  

 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16.

Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στην 
Καινη Διαθηκη

«Kι έγινε πόλεμος στον ουρανό. O Mιχαήλ 
και οι άγγελοί του βγήκαν να πολεμήσουν το 
δράκο. Kαι πολέμησε ο δράκος και οι άγγελοί 
του, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν κι ούτε 
πια υπήρχε θέση για αυτούς στον ουρανό.» 

Αποκάλυψη 12:7-8

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ 
στην Καινη Διαθήκη

“…ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να 
πάει στη Nαζαρέτ, σε μια παρθένο 

αρραβωνιασμένη με έναν άντρα που 
ονομαζόταν Iωσήφ. Το όνομα της παρθένου 

ήταν Mαριάμ. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, 
ο άγγελος και της είπε: Xαίρε εσύ, η 

πλημμυρισμένη με θεία χάρη. O Kύριος είναι 
μαζί σου.”  Λουκάς 1:26-28

Άγγελοι
Είναι αγγελιοφόροι 

της αγάπης του Θεού. 
Ο Θεός μάς δίνει ένα 

φύλακα άγγελο. 
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1. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έιναι ο  __  __  __  __  __  __  __   της πίστης. 

2. Ο Θεός μάς δίνει ένα φύλακα  __  __  __  __  __  __

3. Αποστολή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ είναι να  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

τα μυστήρια του Θεού.

άγγελο      φύλακας     αναγγέλλει

Γέμισε τα κενά 
με τις παρακάτω 

λέξεις.

Αναγνωρίστε 
τους 

Αρχαγγέλους 
στην εικόνα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
“Αινείτε αυτόν, πάντες οι Άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν πάσαι αι Δυνάμεις αυτού. Αινείτε 

αυτόν, ήλιος και σελήνη· αινείτε αυτόν, πάντα τα άστρα και το φως. Αινείτε αυτόν, οι 
ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών. Αινεσάτωσαν το όνομα 

Κυρίου· ότι αυτός είπε και εγενήθησαν· αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν” 
- Ψαλμός 148:2,5 -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

Αρχαγγ. __  __  __  __  __  __      Αρχαγγ. __  __  __  __  __  __  __
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Προσευχή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Σημαντικά στοιχεία 
για τον Αρχάγγελο 
Μιχαήλ:

Σημαντικά στοιχεία 
για τον Αρχάγγελο 
Γαβριήλ:

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τους 
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και το 
ρόλο τους στην Εκκλησία.
ΕΟΡΤΗ – 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

“Αινείτε αυτόν, πάντες οι Άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν πάσαι αι Δυνάμεις αυτού. Αινείτε 
αυτόν, ήλιος και σελήνη· αινείτε αυτόν, πάντα τα άστρα και το φως. Αινείτε αυτόν, οι 
ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών. Αινεσάτωσαν το όνομα 
Κυρίου· ότι αυτός είπε και εγενήθησαν· αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν” 
Ψαλμός 148:2,5

Μαθαίνουμε για τους αγγέλους στην Αγία Γραφή  
“ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ 
ἀόρατα,  εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἄρχαι εἴτε ἐξουσίαι·τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ 
καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται” ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:16  Εξηγήστε πώς οι Άγγελοι 
δημιουργήθηκαν από τον Θεό.

1. Ζητήστε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τα κενά με τις λέξεις που δίνονται.  

2. Ζητήστε από τα παιδιά να  αναγνωρίσουν τους Αρχαγγέλους στην εικόνα.

1  Είναι ο ηγέτης του ιερού στρατού του ουρανού. Καθήκον του είναι να προστατεύει το 
νόμο του Θεού και να νικά τις δυνάμεις του κακού. Έχει σταλεί για να μας προστατεύει.

2  Η εικόνα περιγράφει πώς απεικονίζεται συνήθως 
Έχει μια λόγχη με μια κορδέλα και ένα σταυρό στο δεξί χέρι του για να  διώχνει το 
κακό και ένα πράσινο κλαδί φοίνικα στο αριστερό του χέρι που συμβολίζει ότι είναι ο 
φύλακας της πίστης.

3   Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Καινή Διαθήκη 
“Kι έγινε πόλεμος στον ουρανό. O Mιχαήλ και οι άγγελοί του βγήκαν να πολεμήσουν 
το δράκο. Kαι πολέμησε ο δράκος και οι άγγελοί του, αλλά δεν μπόρεσαν να 
νικήσουν κι ούτε πια υπήρχε θέση για αυτούς στον ουρανό.” Αποκάλυψη, 12:7-8 
Αυτό δείχνει ότι πολεμά το κακό και νικάει

1  Είναι μία πνευματική δύναμη του Θεού και ο κάτοχος των μυστηρίων Του. Η 
αποστολή του είναι να αναγγέλλει τα μυστήρια του Θεού στους ανθρώπους. Είναι 
γλυκός και έχει θεϊκή ευγένεια.

2  Η εικόνα περιγράφει πώς απεικονίζεται συνήθως 
Κρατά ένα φανάρι με ένα αναμμένο κερί στο δεξί του χέρι για να μας δείχνει το 
δρόμο και έναν καθρέφτη από πράσινο ίασπη στο αριστερό του χέρι για να μας 
δείχνει τη σοφία των Μυστηρίων του Θεού.

3   Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Καινή Διαθήκη 
“…Tον έκτο μήνα, λοιπόν, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ να πάει σε μια πόλη 
της Γαλιλαίας που ονομάζεται Nαζαρέτ, σε μια παρθένο αρραβωνιασμένη με έναν 
άντρα από τη γενιά του Δαβίδ, που ονομαζόταν Iωσήφ. Kαι το όνομα της παρθένου 
ήταν Mαριάμ. Παρουσιάστηκε, λοιπόν, ο άγγελος σε αυτήν και της είπε: Xαίρε εσύ, 
η πλημμυρισμένη με θεία χάρη. O Kύριος είναι μαζί σου. Eυλογημένη είσαι εσύ 
ανάμεσα στις γυναίκες. Κατά Λουκάν: 1:26-28  Αυτό μας δείχνει ότι ανήγγειλε τη 
γέννηση του Χριστού.

Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ
{Έκδοση για δασκάλους}
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