
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Η Παρθένος Μαρία
Στις εικόνες, η Παρθένος 

Μαρία κάποιες φορές 
εμφανίζεται να κρατάει ένα 
κύλινδρο στο αριστερό της 
χέρι, αλλά συνήθως κρατά 
ένα κομμάτι κόκκινο νήμα 

για να δείξει ότι έφτιαχνε ένα 
πέπλο για το Ναό. Το δεξί 

της χέρι είναι συνήθως πάνω 
για να δείξει ότι ζητά από τον 
άγγελο να της εξηγήσει τι της 

λέει. Το κεφάλι της έχει μια 
ελαφριά κλίση για να δείξει 
ότι αποδέχεται το θέλημα 
του Θεού. Ο μανδύας της 

έχει πάνω του τρία αστέρια.
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Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τιμά την ημέρα που ο Θεός έστειλε τον 
Αρχάγγελο Γαβριήλ στη Μαρία για να της πει ότι επρόκειτο να αποκτήσει ένα γιο, τον οποίο 
πρέπει να ονομάσει Ιησού. Ήταν φοβισμένη, αλλά δέχθηκε να ακολουθήσει τον δρόμο του 
Θεού, διότι ήξερε ότι ήταν μέρος του σχεδίου Του για τη σωτηρία μας. Αυτή η Γιορτή είναι 

σημαντική, όχι μόνο επειδή ανακοινώνει  την επικείμενη γέννηση του Σωτήρα μας, αλλά και 
επειδή η Παρθένος Μαρία έδειξε πόσο σπουδαίο είναι να υπακούς στην επιθυμία του Θεού. 

Eορτάζεται στις 25 Μαρτίου και αν πέσει μέσα στη διάρκεια της Σαρακοστής κάνουμε εξαίρεση 
και επιτρέπεται να φάμε ψάρι.

Η ζωή της Παρθένου Μαρίας
Η Μαρία ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας. Μετά από πολλά 

χρόνια γάμου, οι γονείς της δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. 
Προσευχήθηκαν και τότε ο άγγελος ήρθε για να τους ανακοινώσει 

ότι θα αποκτήσουν ένα μωρό και γεννήθηκε η Μαρία. Προσευχόταν 
και μελετούσε τις εντολές του Θεού, καθώς ζούσε μια ευσεβή ζωή 
στο Ναό. Ήταν περίπου δεκαπέντε χρονών όταν αρραβωνιάστηκε 
τον Ιωσήφ. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε σε εκείνη, της είπε 

ότι η εξαδέλφη της η Ελισάβετ ήταν έγκυος. Αυτό το παιδί θα ήταν ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
 “…… 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! Μα εκείνη, σαν τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια 
του, και συλλογιζόταν τι τάχα να σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Της είπε τότε ο άγγελος: Μη φοβάσαι Mαριάμ, γιατί 

βρήκες χάρη από το Θεό. Kαι τώρα άκου! Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, και θα τον ονομάσεις Iησού. Αυτός 
θα είναι μεγάλος, και Γιος του Yψίστου θα ονομαστεί… και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος… Το Άγιο Πνεύμα θα 

έρθει επάνω σου και η δύναμη του Yψίστου θα σε καλύψει. Γι’ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννηθεί, Γιος Θεού θα 
ονομαστεί… Tότε η Mαριάμ είπε: Νάμαι, η δούλη του Kυρίου. Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου.” 

Κατά Λουκάν 1:26-38

Η Εικόνα
Η εικόνα της εορτής του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου έχει συνήθως πολύ 
φωτεινά χρώματα για να δείξει 

πόσο λαμπρό είναι αυτό το γεγονός. 
Στην κορυφή της εικόνας υπάρχει 

κάποιες φορές ένα ημικύκλιο με τρεις 
ακτίνες που βγαίνουν από αυτό και 
κατευθύνονται προς την Παρθένο 
Μαρία. Αυτές συμβολίζουν  το Άγιο 
Πνεύμα που κατεβαίνει επάνω της.

25 ΜαρτίουΟ Αρχάγγελος 
Γαβριήλ 

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ 
κρατά κάποιες φορές μια 
ράβδο στο αριστερό του 
χέρι για να δείξει ότι είναι 

αγγελιοφόρος. Στις εικόνες, 
το δεξί του χέρι είναι 

συνήθως τεντωμένο για 
να δείξει ότι μεταφέρει το 

μήνυμα του Θεού. Κάποιες 
φορές βλέπουμε το ένα 
από τα φτερά του πάνω 

και το άλλο κάτω, και αυτό 
σημαίνει ότι μόλις έφτασε 

για να δώσει στην Παρθένο 
Μαρία τα καλά νέα.



Όνομα:____________________________________    Ημερ.:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
         “Θεοτόκε Παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία,

    ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί
  και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,

ότι Σωτήραν έτεκες των ψυχών ημών”
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Χρωματίστε την 
εικόνα της εορτής 
του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου με 

φωτεινά 
χρώματα!



Εισαγωγή:

Ανάγνωση 
της Βίβλου:

Προσευχή:

Σημαντικότερα 
σημεία:

Δραστηριότητα:

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο 
μαθήματος:

Να κατανοήσουν τα παιδιά τον εορτασμό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εξηγήστε τους ότι δεν 
είναι μόνο σημαντικό το γεγονός ότι ο Θεός έδειξε στην 
Παρθένο Μαρία την πορεία Του, αλλά και ότι εκείνη 
δέχτηκε να την ακολουθήσει.

Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τιμά την ημέρα που ο Θεός έστειλε τον 
Αρχάγγελο Γαβριήλ στη Μαρία για να της πει ότι επρόκειτο να αποκτήσει ένα γιο,            
τον οποίο πρέπει να ονομάσει Ιησού. Ήταν φοβισμένη, αλλά δέχθηκε να ακολουθήσει 
τον δρόμο του Θεού, διότι ήξερε ότι ήταν μέρος του σχεδίου Του για τη σωτηρία μας. 
Αυτή η Γιορτή είναι σημαντική, όχι μόνο επειδή ανακοινώνει την επικείμενη γέννηση του 
Σωτήρα μας, αλλά και επειδή η Παρθένος Μαρία έδειξε πόσο σπουδαίο είναι να υπακούς 
στην επιθυμία του Θεού. Εορτάζεται στις 25 Μαρτίου και αν πέσει μέσα στη διάρκεια της 
Σαρακοστής κάνουμε εξαίρεση και επιτρέπεται να φάμε ψάρι.

Ο Ευαγγελισμός 
“... ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ, 
27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυῒδ, καὶ τὸ ὄνομα 
τῆς παρθένου Μαριάμ. καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε• Χαῖρε, κεχαριτωμένη• ὁ 
Κύριος μετὰ σοῦ• εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, 
καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ• Μὴ φοβοῦ, 
Μαριάμ• εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται... καὶ τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος... Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύναμις ὑψίστου 
ἐπισκιάσει σοι • διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ...  εἶπεν δὲ Μαριάμ• 
Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου• γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.”  Κατά Λουκάν 1:26-38

“Θεοτόκε Παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία,
ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήραν έτεκες των ψυχών ημών”

Η Εικόνα – Η εικόνα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έχει συνήθως πολύ 
φωτεινά χρώματα για να δείξει πόσο λαμπρό είναι αυτό το γεγονός. Στην κορυφή της 
εικόνας υπάρχει κάποιες φορές ένα ημικύκλιο με τρεις ακτίνες που βγαίνουν από αυτό και 
κατευθύνονται προς την Παρθένο Μαρία. Αυτές συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα που κατεβαίνει 
επάνω της.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ – Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κρατά κάποιες φορές μια ράβδο στο 
αριστερό του χέρι για να δείξει ότι είναι αγγελιοφόρος. Στις εικόνες, το δεξί του χέρι είναι 
συνήθως τεντωμένο για να δείξει ότι μεταφέρει το μήνυμα του Θεού. Κάποιες φορές 
βλέπουμε το ένα από τα φτερά του πάνω και το άλλο κάτω, και αυτό σημαίνει ότι μόλις 
έφτασε για να δώσει στην Παρθένο Μαρία τα καλά νέα.

Η Παρθένος Μαρία – Στις εικόνες, η Παρθένος Μαρία κάποιες φορές εμφανίζεται να κρατάει 
ένα κύλινδρο στο αριστερό της χέρι, αλλά συνήθως κρατά ένα κομμάτι κόκκινο νήμα για να 
δείξει ότι έφτιαχνε ένα πέπλο για το Ναό. Το δεξί της χέρι είναι συνήθως πάνω για να δείξει 
ότι ζητά από τον άγγελο να της εξηγήσει τι της λέει. Το κεφάλι της έχει μια ελαφριά κλίση για 
να δείξει ότι αποδέχεται το θέλημα του Θεού. Ο μανδύας της έχει πάνω του τρία αστέρια.

Η ζωή της Μαρίας – Η Μαρία ήταν κόρη του Ιωακείμ και της Άννας. Μετά από πολλά χρόνια 
γάμου, οι γονείς της δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Προσευχήθηκαν και τότε ο 
άγγελος ήρθε για να τους ανακοινώσει ότι θα αποκτήσουν ένα μωρό και γεννήθηκε η Μαρία. 
Προσευχόταν και μελετούσε τις εντολές του Θεού, καθώς ζούσε μια ευσεβή ζωή στο ναό 
της Ναζαρέτ. Ήταν περίπου δεκαπέντε χρονών όταν αρραβωνιάστηκε τον Ιωσήφ. Όταν ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε σε εκείνη, της είπε ότι η εξαδέλφη της η Ελισάβετ ήταν έγκυος. 
Αυτό το παιδί θα ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Ζητήστε από τα παιδιά να χρωματίσουν την εικόνα με φωτεινά χρώματα.
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