
Ο Άγιος Ανδρέας κι ο Ιησούς στην Αγία Γραφή
“O ένας από τους δύο που τον ακολούθησαν, όταν άκουσαν τα λόγια του Iωάννη, ήταν ο 
Aνδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου. Aυτός βρίσκει πρώτα τον αδελφό του το Σίμωνα 
και του λέει: Bρήκαμε το Mεσσία - που ελληνικά σημαίνει το Xριστό. Έτσι, τον έφερε στον 

Iησού. O Iησούς τον κοίταξε και του είπε: Eσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Iωνά. Eσύ θα 
ονομαστείς Kηφάς, - που ελληνικά σημαίνει Πέτρα).”   Ιωάννης 1:40-43

2.
Ο Άγιος Ανδρέας ήταν από την 

Βηθσαϊδά από τη θάλασσα 
της Γαλιλαίας. Ακολούθησε τον 
Ιησού ως τους Αγίους Τόπους 
και ήταν μάρτυρας σε πολλά 
από τα θαύματα του Ιησού.

1.
Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος 

άνδρας που κάλεσε ο Ιησούς 
να γίνει μαθητής. Αυτός και ο 

αδερφός του Σίμων-Πέτρος ήταν 
ψαράδες. Ο Ιησούς είπε: «Ελάτε, 

ακολουθήστε με... και θα σας 
κάνω ψαράδες ανθρώπων.”  

Μάρκος 1:17

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος
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4.
Ο Άγιος Ανδρέας ήταν 

καλός κήρυκας και 
βοήθησε πολλούς 

ανθρώπους να γίνουν 
χριστιανοί. Θεράπευσε 

άρρωστους με τη δύναμη 
του Αγίου Πνεύματος. 

Ίδρυσε πολλές εκκλησίες 
και χειροτόνησε πολλούς 
ιερείς κι επισκόπους. Η 
κυβέρνηση της Πάτρας 

θύμωσε με αυτόν 
γιατί όλοι έρχονταν να 

ακούσουν τον λόγο του.

3.
Μετά την Πεντηκοστή 

αποφασίστηκε ότι ο Άγιος  
Ανδρέας θα κήρυττε 

το λόγο του Θεού στο 
λαό της Ανατολής. 

Ταξίδεψε κατά μήκος της 
Μαύρης Θάλασσας, και 
στον ποταμό Δούναβη, 

τη μικρή Σκυθία 
(Ντόμπροτζι), τη Θράκη, 

τη Μακεδονία και την 
υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά 
και σε πολλά αλλά μέρη 

και τελικά επέστρεψε 
στην Πάτρα στο 

Βυζάντιο.

5.
Σταυρώθηκε σε σταυρό με σχήμα 

Χ και πέθανε σαν μάρτυρας. 
Θάφτηκε στην Εκκλησία των Αγίων 

Αποστολών. Είναι ο πολιούχος 
και προστάτης της Ρουμανίας και 

πολλών άλλων χωρών.

30 Νοεμβρίου



1. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος άνδρας που ο Ιησούς κάλεσε να γίνει  

__ __ __ __ __ __ __ του.

2. Ήταν από τη Βηθσαϊδά στη θάλασσα της  __ __ __ __ __ __ __ __ __.

3. Κήρυξε το λόγο του Θεού στο λαό της   __ __ __ __ __ __ __ __.

4. Θεράπευε με τη δύναμη του  __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __.

5. Είναι ο πολιούχος και προστάτης της  __ __ __ __ __ __ __ __ __.

Γαλιλαίας  Αγίου Πνεύματος  Ανατολής  Ρουμανίας  Μαθητής

Συμπλήρωσε 
τα κενά με τις 

παρακάτω 
λέξεις

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ως των αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω Δεσπότη 
των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς 

ημών το μέγα έλεος.  
- Τροπάριο Αγίου Ανδρέα, Ήχος 4 -

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

Χρωμάτισε 
την εικόνα
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Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής

Προσευχή:

Δραστηριότητα:

Σημαντικά σημεία 
στη ζωή του Αγίου 
Ανδρέα:

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να γνωρίσουν τα παιδιά τον Άγιο Ανδρέα 
και τη ζωή του.
ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ – 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Άγιος Ανδρέας κι ο Ιησούς στην Αγία Γραφή
“Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων 
παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν 
ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστιν 
μεθερμηνευόμενον Χριστός· καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ 
ἑρμηνεύεται Πέτρος.”  Ιωάννης 1:40-43  Εξηγήστε ότι ο Ιωάννης που 
αναφερόμαστε είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κι ότι Εκείνος είπε στον 
Ανδρέα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.

Ως των αποστόλων Πρωτόκλητος, και του Κορυφαίου αυτάδελφος, τω Δεσπότη 
των όλων Ανδρέα ικέτευε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς 
ημών το μέγα έλεος.  
Τροπάριο Αγίου Ανδρέα, Ήχος 4

1.  Ζητήστε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τα κενά με τις λέξεις που 
δίνονται. Να επισημάνετε ότι οι ερωτήσεις είναι σύμφωνα με τις 
παραγράφους στο μάθημα.

2.  Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματίσουν την εικόνα.

1.  Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος άνδρας που κάλεσε ο Ιησούς να γίνει μαθητής. 
Αυτός και ο αδερφός του Σίμων-Πέτρος ήταν ψαράδες. Ο Ιησούς είπε: «Ελάτε, 
ακολουθήστε με... και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων.»  Μάρκος 1:17  Εξηγήστε 
ότι ο Ιησούς εννοούσε ότι θα τους δίδασκε να κηρύσσουν το λόγο του Θεού.

2.  Ο Άγιος Ανδρέας ήταν από την Βηθσαϊδά από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. 
Ακολούθησε τον Ιησού ως τους Αγίους Τόπους και ήταν μάρτυρας σε πολλά από τα 
θαύματα του Ιησού. 

3.  Μετά την Πεντηκοστή αποφασίστηκε ότι ο Άγιος Ανδρέας θα κήρυττε το λόγο του 
Θεού στο λαό της Ανατολής. Ταξίδεψε κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, και στον 
ποταμό Δούναβη, τη μικρή Σκυθία, (Ντόμπροτζι), τη Θράκη, τη Μακεδονία και την 
υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη και τελικά επέστρεψε στην Πάτρα 
στο Βυζάντιο. 

4.  Ο Άγιος Ανδρέας ήταν καλός κήρυκας και βοήθησε πολλούς ανθρώπους να γίνουν 
χριστιανοί. Θεράπευσε άρρωστους με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ίδρυσε 
πολλές εκκλησίες και χειροτόνησε πολλούς ιερείς κι επισκόπους. Η κυβέρνηση της 
Πάτρας θύμωσε με αυτόν γιατί όλοι έρχονταν να ακούσουν τον λόγο του. 

5.  Σταυρώθηκε σε σταυρό με σχήμα Χ και πέθανε σαν μάρτυρας. Θάφτηκε στην 
Εκκλησία των Αγίων Αποστολών. Είναι ο πολιούχος και προστάτης της Ρουμανίας 
και πολλών άλλων χωρών. 

Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος
{Έκδοση για δασκάλους}
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