
C  Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. 

Μας αγαπά όλους άνευ όρων. 

Είναι στους ουρανούς, αλλά Τον 

αισθανόμαστε παντού.

C  Πρέπει να διατηρούμε το όνομα  

του Θεού Άγιο.

C  Ο Χριστός μάς έφερε το μήνυμα 

της Βασιλείας του Θεού. 

Παρακαλούμε τον Θεό να μας 

βοηθήσει να Τον υπακούμε, ώστε 

να έχουμε τη βασιλεία Του στις 

καρδιές μας.

C  Παρακαλούμε τον Θεό να μας 

βοηθήσει να δουλέψουμε ώστε 

να έχουμε τα βασικά αγαθά. Τον 

εμπιστευόμαστε όταν αποφασίζει 

τι είναι καλύτερο για μας.

C  Παρακαλούμε να συγχωρήσει τα 

λάθη μας και να μας βοηθήσει 

να συγχωρήσουμε άλλους που 

έχουν κάνει λάθη.

C  Παρακαλούμε τον Θεό να μας 

βοηθήσει να πάρουμε σωστές 

αποφάσεις όταν ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με δύσκολες 

καταστάσεις.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
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Ο Ιησούς διδάσκει την 
Προσευχή Του Θεού 

στην Αγία Γραφή
“μια μέρα ο Ιησούς προσευχόταν σε συγκεκριμένο μέρος. 

Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές Του, Του είπε « Κύριε 
δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, 

όπως ο Ιωάννης δίδασκε τους μαθητές του» 
Εκείνος τους απάντησε «όταν προσεύχεστε να λέτε 

Πάτερ ημών…” Λουκάς 11:1-2

Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς, 

αγιασθήτω το όνομα σου.

Ελθέτω η βασιλεία σου.

Γεννηθήτω το θέλημά σου, 

ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον 

δος ημίν σήμερον.

Και άφες ημίν τα οφειλήματα 

ημών, 

ως και ημείς αφίεμεν 

τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς 

εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι 

ημάς από του πονηρού.

Αμήν

Ο Χριστός προσευχόταν και δίδαξε τους μαθητές Του πώς να προσευχηθούν επειδή δεν 
ήξεραν πώς να το κάνουν. Τους δίδαξε τη Προσευχή του Θεού. Έδειξε σε όλους μας ότι ο Θεός 
είναι πατέρας όλων και πρέπει να Τον σεβόμαστε, να Τον τιμούμε και να Τον αγαπάμε όπως 
τους γονείς μας. Δείχνουμε στον Θεό πώς αισθανόμαστε γι’ Αυτόν με την προσευχή μας. Ο 

Θεός μάς ακούει όταν προσευχόμαστε και μας βοηθάει σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής 
μας. Η προσευχή μάς φέρνει πιο κοντά στον Θεό.



Ένωσε τις 
κουκίδες και 

χρωμάτισε την 
εικόνα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου.

Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν!
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Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Επεξήγηση της 
Προσευχής Του 
Θεού:

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά το νόημα της 
προσευχής του Θεού και μετά να τη μάθουν.

Ο Χριστός προσευχόταν και δίδαξε τους μαθητές Του πώς να προσευχηθούν 
επειδή δεν ήξεραν πώς να το κάνουν. Τους δίδαξε την Προσευχή του 
Θεού. Έδειξε σε όλους μας ότι ο Θεός είναι πατέρας όλων και πρέπει να 
Τον σεβόμαστε, να Τον τιμούμε και να Τον αγαπάμε όπως τους γονείς μας. 
Δείχνουμε στον Θεό πως αισθανόμαστε γι’ Αυτόν, με την προσευχή μας. Ο 
Θεός μάς ακούει όταν προσευχόμαστε και μας βοηθάει σε όλες τις δύσκολες 
στιγμές της ζωής μας. Η προσευχή μάς φέρνει πιο κοντά στον Θεό.

Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου.
Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν!

Ο Ιησούς διδάσκει την Προσευχή Του Θεού στην Αγία Γραφή
“Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ 
τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς 
καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, 
λέγετε, Πάτερ ἡμῶν…” Λουκάς 11:1-2

Ζητήστε από τα παιδιά να ενώσουν τις κουκίδες και να χρωματίσουν την 
εικόνα.

1  Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς, 
C  Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Μας αγαπά όλους άνευ όρων. Είναι στους 

ουρανούς αλλά Τον αισθανόμαστε παντού.

2 αγιασθήτω το όνομα Σου. 
 C  Πρέπει να διατηρούμε το όνομα  του Θεού Άγιο.

3 Ελθέτω η βασιλεία Σου. Γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης 
 C  Ο Χριστός έφερε το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού σε μας. Παρακαλούμε τον 

Θεό να μας βοηθήσει να Τον υπακούμε ώστε να έχουμε τη βασιλεία Του στις 
καρδιές μας.

4. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, 
 C  Παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να δουλέψουμε ώστε να έχουμε τα 

βασικά αγαθά. Τον εμπιστευόμαστε όταν αποφασίζει τι είναι καλύτερο για εμάς.

5. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. 
 C  Παρακαλούμε να συγχωρήσει τα λάθη μας και να μας βοηθήσει να 

συγχωρήσουμε άλλους που έχουν κάνει λάθη.

6 Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν! 
 C Παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να πάρουμε σωστές αποφάσεις όταν 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.

Η Προσευχή Του Κυρίου
{Έκδοση για δασκάλους}
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