ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΙ
Ἑρμηνεία
Ταξιάρχες λέγονται οἱ
Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
Αὐτοί εἶναι Ἀρχιστράτηγοι τῶν
Ἀγγέλων, τῶν Οὐρανίων
στρατευμάτων. Αὐτούς τούς
παρακαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι
καί ἁμαρτωλοί νά μᾶς
περιτειχίσουν καί περιφυλάττουν
μέ τίς δεήσεις τους καί τίς
προσευχές τους. Νά μᾶς
σκεπάζουν μέ τίς ἄϋλες
φτεροῦγες τους καί νά
φρουροῦν ἐμᾶς πού πέφτουμε
στά πόδια τους καί τούς
φωνάζουμε δυνατά: Λυτρῶστε
μας ἀπό τούς κινδύνους ἐσεῖς οἱ
Ταξιάρχες τῶν ἄνω Ἀγγελικῶν
Δυνάμεων.

Ἀπολυτίκιον
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν
Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν
ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα
ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε
ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων
τῆς ἀϋλου ὑμῶν δόξης,
φρουροῦντες ἡμᾶς
προσπίπτοντας ἐκτενῶς καί
βοῶντας˙ἐκ τῶν κινδύνων
λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς
Ταξιάρχαι τῶν ἄνω
Δυνάμεων.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Μέ τίς πέντε αἰσθήσεις, παιδιά, χαιρόσαστε, ἀπολαμβάνετε, ἀλλά καί γνωρίζετε τόν ὄμορφο κόσμο πού
δημιούργησε ὁ Θεός. Κι ὅμως, ὑπάρχουν πράγματα πού τά γνωρίζετε χωρίς νά τά βλέπετε ἢ νά τά ψηλαφίζετε.
Γιά παράδειγμα λέτε στό μάθημα τῆς Γεωγραφίας: «Ἡ Ἀμερική εἶναι μία ἀπό τίς πέντε Ἡπείρους…». Δέχεσθε
λοιπόν ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἀμερική, ἐνῶ ὅλοι ἢ οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς δέν τήν ἔχετε δεῖ μέ τά μάτια σας! Αὐτό
σημαίνει, ὅτι ὅσα γνωρίζετε γιά τόν κόσμο δέν τά μάθατε μόνοι σας, μέ τίς πέντε αἰσθήσεις σας, ἀλλά καί μέ
ἄλλους τρόπους, π.χ. ἀπό τό βιβλίο, ἀπό ἄλλους πού τά εἶδαν, ἀπό τήν ἐπιστήμη κλπ.
Ἔτσι καί πολλά ἀπό τά δημιουργήματα πού ἔφτιαξε ὁ Θεός, δέν τά γνωρίζουμε ἀπό τίς αἰσθήσεις μας, ἀλλά τά
μαθαίνουμε ἀπό ἄλλους. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς μιλάει καί γιά ἄλλα πλάσματα τοῦ Θεοῦ πού ἐμεῖς δέν τά
βλέπουμε, εἶναι δηλαδή ἀόρατα, κι ὅμως ὑπάρχουν. Τά ἀόρατα αὐτά δημιουργήματα τοῦ θεοῦ εἶναι οἱ Ἅγιοι
Ἄγγελοι.
Σήμερα, λοιπόν, θά μιλήσουμε γιά τούς Ἀγγέλους!
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΗΓΗΣΗ
Ὅταν, πρίν ἀμέτρητα χρόνια, ὁ ὑπερήφανος Ἑωσφόρος μέ τό ἀπαίσιο τάγμα του,
ἀπομακρυνόταν ἐπαναστατικά ἀπό τόν Δημιουργό Θεό μας καί ἔπεφτε σάν ἀστραπή ἀπό τόν
οὐρανό στά τάρταρα, τότε ἀκριβώς ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ἀναπήδησε σάν δυνατό λιοντάρι, πού
φυλάει θησαυρούς καί ἀφού ὕμνησε πρῶτα τήν Ἁγία Τριάδα, ἔβγαλε δυνατή φωνή, ὅμοια
βροντή καί εἶπε: Στῶμεν καλῶς. Πρόσχωμεν! Δηλαδή: Προσοχή, προσοχή! Προσέξτε! Ὅλα τά
οὐράνια τάγματα. Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων, σταθεῖτε καλῶς στή θέση σας. Μή παρασυρθεῖτε
καί χάσετε ἀπό τά μάτια σας τόν Θεό μας, τόν Δημιουργό μας, πού εἶναι ὁ μοναδικός Κύριος
τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Πού εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Ἐκτός ἀπ’ Αὐτόν ἄλλος Ἀληθινός
Θεός δέν ὑπάρχει. Σταθεῖτε γερά. Εἴδατε τί ἔπαθε ὁ Ἑωσφόρος καί τό τάγμα του. Στά τάρταρα
πῆγε. Καί ἀπό ἀστραφτεροί ἄγγελοι ἔγιναν κατάμαυροι δαίμονες. Ἐμεῖς, ὅλα τά τάγματα,
στῶμεν καλῶς. Κοντά στό Θεό μας, μέ πίστη ἀκράδαντη καί ἀπεριόριστο σεβασμό!
Καί τότε, παιδιά, ἔγινε κάτι τό ὑπέροχο, κάτι τό ἀσύλληπτο, τό μεγαλειῶδες, κάτι, πού
τό χωματένιο μυαλό μας ἀδυνατεῖ νά φανταστεῖ καί νά συλλάβει: Ὅλα τά οὐράνια τάγματα καί
τά 9, δηλαδή: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἐξουσίες, Δυνάμεις, Ἀρχές, Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι, κύκλωσαν τόν
Θρόνο τοῦ Μεγάλου Θεοῦ μας καί ἀφοῦ ἔσκυψαν καί Τόν προσκύνησαν ταπεινά μέ σεβασμό καί Πίστη ἀπέραντη ἔψαλλαν
μέ φωνή μεγάλη τό: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ! Καί τότε μπροστά σ’ ὅλα τ’ ἀρχαγγελικά τάγματα ἀκούστηκε ἡ
μεγαλόπρεπη Θεϊκή φωνή νά λέει: Μιχαήλ, ἀπό αὐτή τή στιγμή εἶσαι ὁ Ἀρχιστράτηγος ὅλων τῶν οὐρανίων στρατιῶν. Ἡ
θέση σου θά εἶναι πάντα στά δεξιά τοῦ Θρόνου μου, γιά νά ἐκτελεῖς ἀμέσως ὅλα τά προστάγματά μου. Ὁ Μιχαήλ ἔσκυψε
ταπεινά καί μέ δέος προσκύνησε τό ὑποπόδιον τοῦ Παντοδύναμου Θεού, ἐνῶ ὅλα τά Ἀγγελικά τάγματα μέ ἀλαλαγμό
μεγάλο, ὕμνησαν τήν ἁγία ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τή Σύναξη – Συγκέντρωση τῶν Ἀρχαγγέλων καί τῶν Ἀγγέλων τιμᾶ καί γιορτάζει στίς 8 Νοεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας, τήν ἀρχαγγελική προτροπή «Πρόσχωμεν» γιά προσοχή, ὁμόνοια καί ἕνωση κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου
Παντοκράτορος.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα μέ τήν πραγματική, συγκλονιστική αὐτή ἱστορία σχηματίστηκαν οἱ παρατάξεις τῶν καλῶν καί τῶν κακῶν
Ἀγγέλων.
Μήπως κάποιος ξέρει νά μοῦ πεῖ πῶς σχηματίστηκε ἡ παράταξη τῶν κακῶν Ἀγγέλων;
( Ὁ Θεός ἔκανε καλούς τούς Ἀγγέλους. Ἕνας ὅμως ἀπ’ αὐτούς δέν θέλησε ν’ ἀγαπήσει τό Θεό καί νά ὑπακούσει σ’ Αὐτόν.
Ἤθελε νά γίνει ὁ ἴδιος Θεός. Ἔτσι χωρίστηκε ἀπό τό Θεό καί τούς ἄλλους Ἁγίους Ἀγγέλους καί ἔγινε κακό πνεῦμα,
δαίμονας. Τόν κακό ἄγγελο, πού λέγεται «διάβολος», ἀκολούθησαν καί ἄλλα πνεύματα. Ἔτσι σχηματίστηκε ἡ παράταξη
τῶν κακῶν ἀγγέλων ἢ δαιμόνων πού πολεμοῦν τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο).
Τί φώναξε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ τή στιγμή πού ὁ Ἑωσφόρος καί τό τάγμα του ἀποξενώθηκαν ἀπό τό Θεό
καί τά ἄλλα ἀγγελικά τάγματα;
( Στῶμεν καλῶς. Πρόσχωμεν! Νά προσέξουμε τί ἔπαθαν ἐκεῖνοι πού μέχρι τώρα ἦταν μαζί μας, ἦταν Φῶς καί ἔγιναν
σκοτάδι).
Τί σημαίνει γιά μᾶς σήμερα αὐτό τό «Πρόσχωμεν»;
(Εἶναι μια προτροπή γιά νά μή χάσουμε ἀπό τά μάτια μας τό “Φῶς τοῦ κόσμου”, τό Χριστό. Νά μή μᾶς κυριέψει
ὑπερηφάνεια ἑωσφορική, δαιμονική, χάσουμε τήν πίστη μας καί ὑψώσουμε τόν ἑαυτό μας, ὅπως ὁ διάβολος, πάνω ἀπό τό
Θεό).
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Μήπως κατάλαβε κάποιος ἀπό τή διήγηση, ποιό εἶναι τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων;
(Ὁ ὕμνος τοῦ Θεοῦ: Κύριο ἔργο τῶν Ἀγγέλων εἶναι νά ὑμνολογοῦν καί νά δοξάζουν τό Θεό.
Ἀγγελιοφόροι τοῦ Θεοῦ:Τά φτερά εἶναι τό σύμβολο τοῦ Ἀγγελιοφόρου. Οἱ Ἄγγελοι εἶναι βοηθοί
τοῦ Θεοῦ στό ἔργο Του καί, εἰδικότερα, ἀναλαμβάνουν νά μεταφέρουν στούς ἀνθρώπους τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θυμάστε ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Χριστοῦ ποιός Ἄγγελος φανέρωσε τή γέννησή
του καί σέ ποιόν; ( Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Παναγία καί στόν Ἰωσήφ)
Πολεμιστές καί ὑπερασπιστές τοῦ ἀνθρώπου: Μᾶς προστατεύουν καί μᾶς σώζουν ἀπό τίς
ἐπιθέσεις τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Γι’ αὐτό τό λόγο ἀπεικονίζονται κρατῶντας ράβδο ἢ σπαθί
πού εἶναι σύμβολα τῆς ἐξουσίας καί της δυνάμεως.
Ὁ κάθε ἀνθρωπος ἔχει ἕνα δικό του προστάτη καί φύλακα Ἄγγελο. Εἶναι ὁ ἀόρατος φίλος και
σύμμαχός μας, ὁ παντοτινός φρουρός μας).

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Γιά νά βοηθήσει κάποιος ἕναν ἄλλο, τί πρέπει νά έχει μέσα στή καρδιά του; (Ἀγάπη)
Οἱ Ἄγγελοι ἀγαποῦν τό Θεό γι’ αὐτό Τόν βοηθοῦν στό ἔργο του!
Μπορεῖτε νά μοῦ πεῖτε πρόσωπα ἀπό τήν οἰκογένειά σας πού σᾶς βοηθοῦν; ( Ὁ Πατέρας, ἡ Μητέρα).
Γιατί σᾶς βοηθοῦν καί σᾶς προστατεύουν οἱ γονεῖς σας; (διότι σᾶς ἀγαποῦν).
Ἄς δοῦμε τώρα τρόπους, μέ τούς ὁποίους βοηθάει κάθε μέλος τῆς οἱκογένειας.
Πῶς βοηθάει ὁ Πατέρας; (ἐργάζεται, ἐνδιαφέρεται, κουράζεται γιά τούς ἄλλους).
Μέ ποιό τρόπο βοηθάει ἡ Μητέρα; (φροντίζει τό σπίτι, μαγειρεύει, ψωνίζει κ.λ.π.).
Ἐσεῖς μέ τί τρόπο βοηθᾶτε τούς δικούς σας; (θελήματα, ψώνια, ἐξυπηρετήσεις).
Πῶς βοηθᾶτε τούς φίλους σας; (συντροφιά στίς δύσκολες ὧρες, βοήθεια στά μαθήματα).
Τί ἄλλη βοήθεια μπορεῖτε νά προσφέρετε ἐσεῖς καί σέ ποιόν; (σωστή πληροφορία σέ ξένους, βοήθεια σέ
ἡλικιωμένους στό σπίτι ἢ στό δρόμο, βοήθεια γιά κοινωνικούς σκοπούς π.χ. ἐράνους, καθαριότητα τοῦ
περιβάλλοντος, δενδροφύτευση).
Βοηθᾶμε πάρα πολύ τούς ἄλλους, ὅταν προσευχόμαστε στό Θεό γι’ αὐτούς!
Αὐτό κάνουν καί οἱ καλοί Ἄγγελοι γιά μᾶς.
Ὅταν βοηθᾶμε τούς ἄλλους μοιάζουμε μέ τούς ἁγίους Ἀγγέλους!

ΣΥΝΘΗΜΑ
Οἱ Ἄγγελοι εἶναι βοηθοί τοῦ Θεοῦ καί προστάτες τῶν ἀνθρώπων!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἡ προσευχή μας σήμερα εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Φύλακα Ἄγγελο. Αὐτή τήν ὡραία προσευχή ἔχει γράψει ἡ
Ἐκκλησία μας γιά νά τήν ἀπευθύνει ὁ καθένας μας στό Φύλακα Ἀγγελό του κ ά θ ε β ρ ά δ υ.
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Ἃγιε Ἂγγελε, ὁ εφεστῶς τῆς ἀθλίας μου ψυχης καί
Ἃγιε Ἄγγελε, σύ πού βρίσκεσαι πάντα κοντά στήν
ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκαταλίπῃς με τόν
ψυχή καί στή ζωή μου, σέ παρακαλῶ νά μή μέ
ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμου διά τήν ἀκρασίαν
ἐγκαταλείψεις ἐπειδή εἶμαι ἁμαρτωλός ἄνθρωπος
μου˙ μή δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι
οὔτε νά φύγεις ἀπό κοντά μου ἐπειδή κάνω
κατακυριεῦσαι μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητου
ἁμαρτίες. Σέ παρακαλῶ νά μή ἐπιτρέψεις στόν κακό
τούτου σώματος˙ κράτησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης
δαίμονα νά μέ νικήσει. Γι’ αὐτό κράτησέ με ἀπό τό
χειρός μου, καί ὁδήγησόν με εις ὁδόν σωτηρίας. Ναί,
χέρι καί ὁδήγησέ με στό δρόμο πού βγάζει στή
ἃγιε Ἄγγελε του Θεου, ὁ φύλαξ καί σκεπαστής της
σωτηρία. Ναί ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ. Σύ πού εἶσαι ὁ
ἀθλίας μου ψυχῆς καί του σώματος, πάντα μοι
φύλακας καί σκεπαστής τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός
συγχώρησον, ὃσα σοί ἔθλιψα πάσας τάς ἡμέρας τῆς
μου, συγχώρεσέ με γιά ὅλα ὅσα σέ στενοχώρησα
ζωῆς μου, καί εἲ τι ἣμαρτον τήν σήμερον ἡμέραν,
ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου καί γιά ὅ,τι κακό ἔκανα
σκέπασόν με εν τῇ παρούσῃ νυκτί καί διαφύλαξόν με
σήμερα. Σκέπασέ με καί προστάτευσέ με τή νύχτα
από πάσης επηρείας τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα μή ἔν τινι
αὐτή ἀπό κάθε ἐπίθεση τοῦ διαβόλου, γιά νά μή
ἁμαρτήματι παροργίσω τόν Θεόν˙ καί πρέσβευε ὑπέρ
στενοχωρήσω τό Θεό, κάνοντας κάποιο ἁμάρτημα.
εμου πρός τόν Κύριον του επιστηρίξαί με εν τῷ φόβῷ
Καί πρέσβευε γιά μένα στόν Κύριο νά μέ στηρίζει
αὐτοῦ καί ἂξιον αναδεῖξαί με δουλον της αὐτοῦ
στό βαθύ σεβασμό μου γι’ Αὐτόν καί νά μέ ἀναδείξει
ἀγαθότητος. Ἀμήν.
ἄξιο τῆς ἀγάπης Του. Ἀμήν.

Ἄν κάποιο παιδί στό ἑπόμενο μάθημα μοῦ πῇ ἀπ’ ἔξω τήν προσευχή θά ἔχει δῶρο.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ………………
Α) Α Π Ο Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η
Βρεῖτε τίς λέξεις. Ὁ κάθε ἀριθμός ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα γράμμα τῆς ἀλφαβήτου.

1.

2.

8 17 15 13 15 9
_ _ _ _ _ _
6.

1 17 22 5 18
_ _ _ _ _

7.

1 3 3 5 11 15 9
_ _ _ _ _ _ _

1 17 22 1 3 3 5 11 15 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.

4 20 13 1 12 5 9 18
_ _ _ _ _ _ _ _

4.

18 5 17 1 21 5 9 12
_ _ _ _ _ _ _ _

22 5 17 15 20 2 5 9 12
8. _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.

5.

5 14 15 20 18 9 5 18
_ _ _ _ _ _ _ _

10 20 17 9 15 19 7 19 5 18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Β) Σ Υ Ν Α Ρ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Ἑνώνοντας κάθε φορά μιά λέξη ἀπό τή στήλη Α, μέ μία από τή Β καί
μία ἀπό τή Γ, προσπαθεῖστε νά σχηματίσετε 10 λέξεις σχετικές μέ τό μάθημα.
ΛΥΣΗ Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Α
ΠΡΟ
ΑΡΧ
ΤΑΓ
ΠΡΟ
ΠΑΝΤΟ
ΥΠΕΡ
ΣΥ
ΑΓΓΕ
ΑΡΧΙ
ΔΟΞ

Β
ΑΣΠΙ
ΝΑ
ΛΙΟ
ΣΤΡΑ
ΣΤΑ
ΟΛΟ
ΑΓΓ
ΜΑ
ΣΕ
ΚΡΑ

Γ
ΤΑ
ΤΕΣ
ΕΛΟΣ
ΤΟΡΑΣ
ΥΧΗ
ΓΙΑ
ΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΣ
ΤΗΓΟΣ
ΞΗ

1.ΘΡΟΝΟΙ, 2.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ,
3.ΔΥΝΑΜΕΙΣ, 4.ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
5.ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ, 6.ΑΡΧΕΣ,
7.ΑΓΓΕΛΟΙ, 8.ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ,
9.ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΛΥΣΗ Β
ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ,
ΤΑΓΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ,
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ, ΣΥΝΑΞΗ,
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ,
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
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