ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

΄Όμορφος κόσμος

Όι ομορφιές του κόσμου
Η Δημιουργία υμνεί τον Θεό
Ευλογήστε τον Κύριο όλα τα δημιουργήματα.
Υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο για πάντα.
Κι εσείς ΄Άγγελοι του Θεού, και οι ουρανοί, ευλογήστε, υμνήστε και
δοξάστε τον Θεό και τώρα και πάντοτε.
Ο ήλιος και το φεγγάρι, τα άστρα του ουρανού, η βροχή και η δροσιά
και όλοι οι άνεμοι υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο.
Η φωτιά και η λάβα, η παγωνιά και ο καύσωνας, οι χιονοθύελλες,
οι πάγοι και το ψύχος, η ομίχλη και τα χιόνια, οι αστραπές και τα
σύννεφα, υμνήστε και δοξάστε τον Θεό.
Το φως και το σκοτάδι, οι νύχτες και οι μέρες, η γη, τα όρη και τα
βουνά και όλα όσα φυτρώνουν στη γη, ευλογήστε τον Θεό.
Πηγές, θάλασσα και ποταμοί κι εσείς ψάρια, μεγάλα και μικρά, και
πουλιά του ουρανού και άγρια και ήμερα ζώα,
υμνήστε και δοξάσατε τον Θεό και τώρα και πάντοτε.
΄Ολοι οι άνθρωποι υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο.

Εικ. 36
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1. Υπογραμμίζουμε στο κείμενο όσους κάλεσαν οι Τρεις Παίδες, να
ευχαριστήσουν και να δοξάσουν τον Θεό.
2. Γράφουμε κάποιους από αυτούς στα φτερά των πεταλούδων και
χρωματίζουμε τις πεταλούδες.

3. Διαβάζουμε το πιο κάτω ποίημα και γράφουμε δίπλα ένα δικό μας
ποίημα ή μια προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό, για τον κόσμο που
μας έφτιαξε και για τα όσα καλά μας προσφέρει καθημερινά.
Θεούλη μου, Σ’ ευχαριστώ
………………………………………………………...…….

Θεούλη μου, Σ’ ευχαριστώ
για τα καλά που μου’ χεις δώσει,
για τους καλούς μου τους γονείς
για την αγάπη τους την τόση.
Σ’ ευχαριστώ για τα βουνά,
τη θάλασσα, τον ήλιο σου, τα δάση,

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

για τα πουλάκια που κελαηδούν

……………………………………………………………….

κι ό,τι ομορφαίνει γύρω μας την πλάση.

……………………………………………………………….

Σ’ ευχαριστώ για την αγάπη σου,

……………………………………………………………….

που αληθινά τέλος δεν έχει

……………………………………………………………….

και για τον άγγελο που μου’ στειλες

……………………………………………………………….

κάθε στιγμή να με προσέχει.

………………………………………………………………

(Σταυρούλα Πέρικλου, 1998)

……………………………………………………………….
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Η φύση υπηρετεί και δοξολογεί τον Θεό
1. Γράφουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με το κείμενο και την εικόνα.
Ο καρπός μου ευλογήθηκε από τον
Χριστό κι έγινε αίμα του.

Εικ. 37

Κι ο δικός μου με την ευλογία
του έγινε σώμα του.

σ_ _ _ _ _ _

Εικ. 38

σ_ _ _ _ _

Εικ. 39

ε_ _ _
Με το λάδι μου ανάβουν τα
καντήλια στην εκκλησία.

Μέσα στα καθαρά μου νερά
βαφτίστηκε ο Χριστός.
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Εικ. 40

π_ _ _ _ _

2. Ενώνουμε αυτά που ταιριάζουν:
Πού χρησιμοποιείται σήμερα το ψωμί, το λάδι, το κρασί και το νερό
στη λατρεία της Εκκλησίας;

ψωμί



λάδι



κρασί



νερό



πρόσφορο
 κολυμβήθρα

 καντήλι
 ΄Άγιο Ποτήριο

3. Παρατηρούμε την εικόνα της Γέννησης του Χριστού και
γράφουμε δίπλα πώς η φύση συμμετέχει στη Γέννησή του.

Ο ουρανός πρόσφερε ………..
…………………………………
Η γη πρόσφερε ……………..
………………………………..

Τα ζώα πρόσφεραν …………
………………………………..
Με το νερό …………………..
Εικ. 41

………………………………..
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