
Το μυστήριο της Βάπτισης

Ο Ιησούς Βαπτίζεται
 “Eκείνες τις μέρες, λοιπόν, ήρθε ο Iησούς από τη Nαζαρέτ 

της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε από τον Iωάννη στον Iορδάνη.” 
Μάρκος 1:9

Ο Ιησούς θέλει να βαπτιζόμαστε  
“Πηγαίνετε λοιπόν και μαθητέψτε όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς 

τους στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του Aγίου 
Πνεύματος.” Ματθαίος 28:19

Το μυστήριο της Βάπτισης μάς απαλλάσει από τις αμαρτίες μας, μάς ενώνει με το Θεό, μας 
βάζει στην οικογένεια του Θεού και μας κάνει Ορθόδοξους Χριστιανούς. Οι νονοί βοηθούν 

τους γονείς να μας μεγαλώσουν, ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού. 
Το μυστήριο του Χρίσματος εισάγει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Το νερό χρησιμοποιείται για να 

βαπτιστούμε και να καθαρίσουμε την ψυχή μας, όπως βαπτίστηκε και ο Ιησούς από τον Ιωάννη 
τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη Ποταμό. Η Βάπτιση είναι ο τρόπος του Θεού να δείξει ότι τα παιδιά 

είναι πολύ σημαντικά μέλη της οικογένειάς Του.
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2.
Ο ιερέας αλείφει 

το παιδί με το 
Ιερό Λάδι ως 

μέσο θεραπείας.

1.
Ο ιερέας ευλογεί το 
νερό και το λάδι για 

να γίνουν ιερά.

3.
Ο ιερέας βουτά το παιδί στο νερό τρεις φορές και 
λέει: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού (όνομα) στο 

όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
Αμήν.».

4.
Ο ιερέας αλείφει το 
παιδί με Άγιο Μύρο 
και λέει: «Σφραγίς 

δωρεάς Πνεύματος 
Αγίου». Αυτό είναι 
το μυστήριο του 

Χρίσματος.

5.
Ο ιερέας και οι νονοί 

κάνουν μαζί με το 
παιδί το γύρο της 

κολυμπήθρας τρεις 
φορές. Εδώ το παιδί 
κάνει τα πρώτα του 

βήματα ως Ορθόδοξος 
Χριστιανός.



Χρησιμοποίησε τις παρακάτω 
λέξεις για να γεμίσεις τα κενά 
και συμπλήρωσε τη φράση 

με τα γράμματα στα ροζ 
κουτάκια

Προσευχή- Βαπτισματικός Ύμνος
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε, Αλληλούια

Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________
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Πατρός   Περπατάνε   Άγια   Αλείφει    Χριστιανοί   Μύρο

1.  Ο ιερέας βαπτίζει το παιδί στο όνομα του 
_________, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

2. Ο ιερέας  __________ το παιδί με Άγιο Λάδι.

3.  Αφού το παιδί μπει στο νερό είναι 
ευλογημένο με Άγιο _________.

4.  Βαπτιζόμαστε για να γίνουμε           
_______________  Ορθόδοξοι.

5.  Ο ιερέας, οι νονοί και το παιδί  _______ γύρω 
από την κολυμπήθρα τρεις φορές.

6.  Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι για να 
γίνουν  _________.

 _ _ _ _  _

 _ _ _ _ _ _ 

_ _ _   

_ _ _ _ _ _ _  _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

Με τη Βάπτιση γίνεσαι 
μέλος της 

_ _ κ _ γέ _ _ ι _ ς 
του Θεού



Εισαγωγή:

Προσευχή:

Ανάγνωση της 
Αγίας Γραφής:

Δραστηριότητα:

Σημαντικά σημεία:

Το μυστήριο της Βάπτισης
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
Μαθήματος:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά  με το 
μυστήριο της Βάπτισης

Το μυστήριο της Βάπτισης μάς απαλλάσει από τις αμαρτίες μας, μάς ενώνει 
με το Θεό, μας βάζει στην οικογένεια του Θεού και μας κάνει Ορθόδοξους 
Χριστιανούς. Οι νονοί βοηθούν τους γονείς να μας μεγαλώσουν, ώστε να 
μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Θεού. Το μυστήριο του Χρίσματος 
εισάγει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Το νερό χρησιμοποιείται για να βαπτιστούμε 
και να καθαρίσουμε την ψυχή μας, όπως βαπτίστηκε και ο Ιησούς από τον 
Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη Ποταμό. Η Βάπτιση είναι ο τρόπος του Θεού 
να δείξει ότι τα παιδιά είναι πολύ αημαντικά μέλη της οικογένειάς Του.

Βαπτισματικός ύμνος
Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε, Αλληλούια
Εξηγήστε στα παιδιά ότι αυτός ο ύμνος ψάλλεται όταν το παιδί βγει από το 
νερό.

Ο Ιησούς Βαπτίζεται
“και εγενετο εν εκειναις ταις ημεραις ηλθεν ιησους απο ναζαρετ της γαλιλαιας και 
εβαπτισθη υπο ιωαννου εις τον ιορδανην.” Κατά Μάρκον 1:9

Ο Ιησούς θέλει να βαπτιζόμαστε
“πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα 
του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος” Κατά Ματθαίον 28:19

Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά με τις λέξεις που 
δίνονται  και να  χρησιμοποιήσουν τα γράμματα στα ροζ κουτιά για να 
ολοκληρώσουν το μήνυμα. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

1. Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι για να γίνουν ιερά.

2.  Ο ιερέας αλείφει το παιδί με το Ιερό Λάδι ως μέσο θεραπείας.

3.  Ο ιερέας βουτά το παιδί στο νερό τρεις φορές και λέει: «Βαπτίζεται ο δούλος 
του Θεού (όνομα) στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
Αμήν.».

4.  Ο ιερέας αλείφει το παιδί με Άγιο Μύρο και λέει: «Σφραγίς δωρεάς 
Πνεύματος Αγίου». Αυτό είναι το μυστήριο του Χρίσματος.

5.  Ο ιερέας και οι νονοί κάνουν μαζί με το παιδί το γύρο της κολυμπήθρας τρεις 
φορές. Εδώ το παιδί κάνει τα πρώτα του βήματα ως Ορθόδοξος Χριστιανός.
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