
Η Σύναξις των Τριών Ιεραρχών

Οι Τρεις Ιεράρχες ακολουθούν τη Βίβλο
 “και μη ξεχνάτε να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους, 

με τέτοιες θυσίες ο Θεός είναι ευχαριστημένος.” 
Προς Εβραίους 13:16
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Οι Τρεις Ιεράρχες 
εμφανίστηκαν 
σε όραμα του 
Πατριάρχη της 

Κωνσταντινούπολης, 
Αγίου Ιωάννη 

Μαυρόποδα, και του 
εξήγησαν ότι είναι ίσοι 
στα ματιά του Θεού. 
Έτσι αποφασίστηκε 

να εορτάζονται οι 
Τρεις Ιεράρχες την 
ίδια ημέρα, στις 30 

Ιανουαρίου.

Οι Τρεις Ιεράρχες 
ήταν μεταξύ των 
σπουδαιοτέρων 
δασκάλων της 

Εκκλησίας. 
Προσπάθησαν να 

οδηγήσουν το λαό να 
λατρέψει το Θεό. Ήταν 
Επίσκοποι κι αργότερα 

ονομάστηκαν 
Φωστήρες της 

Εκκλησίας. 

Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος

Ο Άγιος Γρηγόριος κατανόησε το 
λόγο του Θεού και προσπάθησε 

να τον εξηγήσει σε εμάς. 
Μελέτησε τις Άγιες Γραφές και 
έγραψε για την Αγία Τριάδα. 

Ήταν ένας διανοούμενος 
που μοιράστηκε την αγάπη του 

για το Θεό.

Άγιος Βασίλειος 
ο Μέγας

Ο Άγιος Βασίλειος καταγόταν 
από οικογένεια αγίων. Έχτισε 
μοναστήρια, νοσοκομεία και 

φρόντισε φτωχά παιδιά. Έγραψε 
ακόμα και Λειτουργία που τη 

χρησιμοποιούμε δέκα φορές τον 
χρόνο.

Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος

Ο Άγιος Ιωάννης ήταν περίφημος 
ομιλητής και τον αποκαλούσαν 

«Χρυσόστομο». Μας έδειξε πώς να 
ζούμε με τον τρόπο του Θεού στην 

καθημερινή μας ζωή. Επίσης έγραψε 
τη Θεία Λειτουργία που ψάλλουμε τον 

περισσότερο καιρό.

30 Ιανουαρίου



1. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας φρόντισε τα φτωχά   __  __  __  __  __  __

2. Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν οι σπουδαιότεροι  __  __  __  __  __  __  __  __  

3. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κατανόησε το  __  __  __  __  του Θεού

4. Εορτάζουμε τους Τρεις Ιεράρχες την __  __  __  __  ημέρα

5. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε τη Θεία  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

λόγο     ίδια    παιδιά     δάσκαλοι     Λειτουργία

Συμπλήρωσε 
τα κενά με τις 

παρακάτω 
λέξεις

ΠΡΟΣΕΥΧΗ - Τροπάριο – Σύναξις των Δασκάλων και Ιεραρχών
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων 

θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν 
θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, 

συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, 
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν!

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

Χρωμάτισε 
την εικόνα
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Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής

Προσευχή
Τροπάριο:

Δραστηριότητα:

Σπουδαιότερα 
στοιχεία:

Αντικείμενο 
μαθήματος

Να γνωρίσουν τα παιδιά τις ζωές των Τριών 
Ιεραρχών: Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος. ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ- 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οι Τρεις Ιεράρχες ακολουθούν τη Βίβλο
“τῆς δὲ εὐποιίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις 
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.” Προς Εβραίους 13:16

Σύναξις των Δασκάλων και Ιεραρχών
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην 
ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, 
τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον 
Μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν 
χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις 
τιμήσωμεν· αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν!
Εξηγήστε στα παιδιά ότι αυτός ο ύμνος ψάλλεται στην εορτή των Τριών 
Ιεραρχών.

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

2. Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματίσουν την εικόνα.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας 
Ο Άγιος Βασίλειος καταγόταν από οικογένεια αγίων. Έχτισε μοναστήρια, νοσοκομεία 
και φρόντισε φτωχά παιδιά. Έγραψε ακόμα και Λειτουργία που τη χρησιμοποιούμε 
δέκα φορές τον χρόνο.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
Ο Άγιος Ιωάννης ήταν περίφημος ομιλητής και τον αποκαλούσαν «Χρυσόστομο». 
Μας έδειξε πώς να ζούμε με τον τρόπο του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης 
έγραψε τη Θεία Λειτουργία που ψάλλουμε τον περισσότερο καιρό.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 
Ο Άγιος Γρηγόριος κατανόησε το λόγο του Θεού και προσπάθησε να τον εξηγήσει 
σε εμάς. Μελέτησε τις Άγιες Γραφές και έγραψε για την Αγία Τριάδα. Ήταν ένας 
διανοούμενος που μοιράστηκε την αγάπη του για το Θεό.

Σημείωση 1 
Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν μεταξύ των σπουδαιοτέρων δασκάλων της Εκκλησίας. 
Προσπάθησαν να οδηγήσουν το λαό να λατρέψει το Θεό. Ήταν Επίσκοποι κι 
αργότερα ονομάστηκαν Φωστήρες της Εκκλησίας. 

Σημείωση 2 
Οι Τρεις Ιεράρχες εμφανίστηκαν σε όραμα του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, 
Αγίου Ιωάννη Μαυρόποδα, και του εξήγησαν ότι είναι ίσοι στα ματιά του Θεού. Έτσι 
αποφασίστηκε να εορτάζονται οι Τρεις Ιεράρχες την ίδια ημέρα, στις 30 Ιανουαρίου.

Η Σύναξις των Τριών Ιεραρχών
{Έκδοση για δασκάλους}
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