
 

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Εικ.46 
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Ο Άγιος Μάρωνας 

Ο ΄Άγιος Μάρωνας ήταν ένας ιερέας  και ερημίτης. ΄Έζησε λιτά, απλά 

και ταπεινά, με προσευχή νύχτα και μέρα, σ’ ένα βουνό στη Συρία. 

Ο Θεός του χάρισε το δώρο να κάνει άφθονα θαύματα και η φήμη του 

απλώθηκε στις γύρω περιοχές.  

Πολύς κόσμος πήγαινε να τον συναντήσει. Γιάτρευε και συμβούλευε 

τον κόσμο με σοφία, καλοσύνη και αγάπη. 

1. Συζητούμε για τη ζωή του Αγίου Μάρωνα. 

Εικ.37 

 

Εικ.47 
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σκληρός ταπεινός 

αγαπητός 

2. Κυκλώνουμε ό,τι ταιριάζει στον Άγιο Μάρωνα. 

3. Άκούμε και ψάλουμε τον ύμνο του Άγίου Μάρωνα.  

Μάρωνα, έζησες ψηλά στης Συρίας τα βουνά. 

Μοναχός δίπλα στον Θεό και πατέρας των πιστών.                                             

Νύχτα μέρα προσευχή και γαλήνη στην ψυχή.                                                

Στην καρδιά σου ο Θεός, ο Χριστός και ο λαός.                                                  

Πρέσβευε υπέρ ημών. 

 

            Μάρωνα, νίκησες ξανά είδωλα και Σατανά. 

Μάρωνα ίδρυσες λαό που πιστεύει στον Θεό. 

Το όνομά σου με τιμή φέρει πανταχού στη γη. 

Ζει στο νόμο του Θεού, στην αγάπη του Χριστού. 

Πρέσβευε υπέρ ημών. 

 

             Μάρωνα, έκαμες ναό των ειδώλων τον βωμό. 

΄Έκλινες σώμα και ψυχή λέγοντας την προσευχή. 

Στο ναό σου και εμείς προσκυνούμε ευλαβείς. 

Μαθητές σου είμαστε, τον Θεό φοβόμαστε. 

Πρέσβευε υπέρ ημών. 
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Το Μοναστήρι του Αγίου Μάρωνα και οι μαθητές του 

΄Άγιος Μάρωνας 

μαθητές– μοναχοί 

βουνό 

ποταμός Ορόντης 

Μοναστήρι 

Άποστολική ράβδος 

πετραχήλι 

Πολλοί ήταν οι μαθητές που ακολουθού-

σαν τον Άγιο Μάρωνα. ΄Έκτισαν πολλά μο-

ναστήρια που έφεραν το όνομά του μετά 

τον θάνατό του. Το μεγαλύτερο ήταν στις 

όχθες του ποταμού Ορόντη.  Με τον καιρό 

γίνονταν περισσότεροι. ΄Έτσι δημιουργήθη-

κε το  ΄Έθνος των Μαρωνιτών και η Μαρω-

νιτική Έκκλησία. 

Εικ.48 

Εικ.49 Εικ.50 

3. Μελετούμε την εικόνα του Αγίου Μάρωνα. Βάζουμε τις λέξεις στη σω-

στή θέση. 
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     Ο ΄Άγιος Μάρωνας φοράει στον  ώμο του                           

ένα  …………………………………………...…. 

Εικ.51 

3. Γνωρίζουμε τον Άγιο Μάρωνα στην εικόνα. 

Εικ.37γ 

4. Χρωματίζουμε την εικόνα του Άγίου Μάρωνα 

Ο ΄Άγιος Μάρωνας  προσεύχεται μπροστά 

από ένα…….….…………………………………………. . 

Ο ΄Άγιος Μάρωνας  φοράει τα ρούχα            

ενός …….….…………………………………………. . 
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Ο Άγιος Σιάρπελ 

Ο ΄Άγιος Σιάρπελ ήταν μοναχός και ιερέας. 

Μετά ακολουθώντας το κάλεσμα του Θε-

ού για μια ζωή στην προσευχή, έγινε ερη-

μίτης. Άφιερώθηκε στον Θεό, στην Έκκλη-

σία και στο ερημητήριό του. 

Γεννήθηκε στα βουνά του Λιβάνου, σ’ένα 

μικρό χωριό. Οι γονείς του ήταν φτωχοί. 

Δημιούργησαν  μια μεγάλη οικογένεια και 

είχαν ένα μικρό κοπάδι. Το φρόντιζε όταν 

ήταν μικρός και είχε το όνομα Γιούσεφ  

Άντούν Μαχλούφ. Το όνομα Σιάρπελ το πήρε αργότερα όταν πήγε στο 

μοναστήρι για να γίνει μοναχός και ιερέας. ΄Έζησε πολλά χρόνια σε μια 

σπηλιά, στο ερημητήριό του. Πέθανε ένα βράδυ των Χριστουγέννων. Έί-

ναι πολύ θαυματουργός.  

1. Χρωματίζουμε το Μοναστήρι του Αγίου Σιάρπελ στην περιοχή Ανάγια 

στο Λίβανο.  
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Εικ.52 

Εικ.52 

Εικ.53 



 

 

2. Συμπληρώνουμε τη μεσοστιχίδα του Αγίου Σιάρπελ. 

_ _ _ _ _ _ Σ 

        __ _ _ Ι_ 

                   Ά _ _ _ _ _  

                _ Ρ _ _ _ _ _ _  

             _ _Π _ _ _  

                   Έ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                   Λ _ _ _ _ _ _  

1. ΄Ήταν ο Άγιος Σιάρπελ _____________ 

2. ΄Έζησε πολλά χρόνια σε μια ________ 

3. ΄Ήταν το όνομα του Άγίου πριν. 

4. Μέρα και νύχτα ο Άγιος έκανε______ 

5. Έίχαν οι γονείς του Άγίου. 

6. ΄Έζησε πολλά χρόνια στο __________ 

7. Χώρα που γεννήθηκε ο ΄Άγιος Σιάρπελ.  

3. Αντιστοιχίζουμε τις φωτογραφίες με τις λεζάντες 

Ή εκκλησία του Άγίου Σιάρπελ στη 

Λεμεσό 

Το πατρικό σπίτι του Άγίου Σιάρπελ 

Προσκυνητές στο Μοναστήρι του  

Άγίου Σιάρπελ στο Λίβανο 

44 

Εικ.54 

Εικ.55 

Εικ.56 

Εικ.56 



 

 

4. Η οικογένεια του Αγίου Σιάρπελ. Γράφουμε προτάσεις με τις λέξεις 

στην παρένθεση ( Πατέρας, βοσκός, φτωχοί, αδέλφια, μητέρα, Αντούν, 

Σιάρπελ, μοναχός). 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Εικ.57 

Εικ.58 
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5. Ακούμε και ψάλουμε τον ύμνο του Αγίου Σιάρπελ. 

ΑΓΙΕ ΣΙΑΡΠΕΛ  

1. ΄Άγιε Σιάρπελ Έρημίτη που είσαι στα ψηλά. 

Οι πιστοί σε προσκυνούσι όλοι ευλαβικά.  

 

2. ΄Άγιε Σιάρπελ των Άγγέλων είσαι όμοιος. 

΄Ολους που σε προσκυνούσι δος  τ’ άγιο σου φως. 

 

3. Ο Θεός με θείαν κλήση σένα κάλεσε.  

Τους γονείς σου και τον κόσμο σού ‘πε άφησε. 

 

4. Τον Χριστό να ακολουθήσεις και τον Μάρωνα. 

΄Άρτον, Οίνον να προσφέρεις στ’ άγια βήματα. 

 

5. Έρημίτης και Πατέρας πάνω στα βουνά. 

Οι πιστοί σε σένα βρίσκουν την παρηγοριά. 

 

6. ΄Έζησες στο μοναστήρι  σ’ όλη σου τη ζωή. 

Με νηστεία και θυσία κι απονέκρωση. 

 

7. Μοναχός Πατέρας ζούσες μέσα στη σιωπή. 

Ή καρδιά σου εποθούσε μόνον προσευχή. 

 

8. Στους Άγίους και Οσίους και τους Μάρτυρες. 

΄Ομοιος τους έχει γίνει από αρετές. 

 

9. ΄Άγιε Σιάρπελ, πρόσεχε μας μες την προσφυγιά. 

στα χωριά μας να βρεθούμε όλοι μας ξανά. 
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6. Υπογραμμίζουμε τις λέξεις που βρίσκονται στο κρυπτόλεξο και βρί-

σκονται στον ψαλμό του Αγίου Σιάρπελ.  

Σ Ι Ά Ρ Π Έ Λ Χ Ά Π 

Ι Π Γ Ν Έ Ο Ι Ρ Ρ Ρ 

Ω Ά Ι Τ Ά Ρ Β Ο Τ Ο 

Π Τ Ο Μ Ο Ν Ά Χ 0 Σ 

Ή Έ Σ Έ Τ Ά Ν Ά Ν Κ 

Ά Ρ Τ Ο Ι Ν Ο Ν Ά Υ 

Μ Ά Ρ Τ Υ Ρ Ά Σ Έ Ν 

Ή Σ Ο Σ Ι Ο Σ Ο Ρ Ά 

7. Αντιστοιχίζουμε τις λέξεις με την εικόνα  

I. ΜΟΝΆΣΤΉΡΙ 

II. ΚΈΔΡΟΣ 

III. ΒΟΥΝΆ 

IV. ΈΥΆΓΓΈΛΙΟ 

V. ΦΩΤΟΣΤΈΦΆΝΟ 

VI. ΔΙΣΚΟΠΟΤΉΡΟ  

VII. ΠΆΝΆΓΙΆ 

VIII. ΡΆΣΆ 

IX. ΜΟΝΆΧΙΚΟ ΚΆΠΈΛΟ  

47 



 

 

Αγία Μητέρα Τερέζα της Καλκούτας 

Η ΄Αγκνες,  ήταν ένα μικρό κοριτσάκι 

που καταγόταν από την Αλβανία. Γεν-

νήθηκε όμως στα Σκόπια σε μια γειτονι-

κή χώρα της Ελλάδας. 

Όταν μεγάλωσε άκουσε μέσα της τη 

φωνή Θεού που την καλούσε και έφυγε 

για να γίνει μοναχή στην Ιρλανδία. Από 

εκεί πήγε στην Ινδία και έγινε τελικά 

μοναχή, παίρνοντας το όνομα Τερέζα. 

Δούλεψε ως δασκάλα σ’ ένα σχολείο 

στην Καλκούτα. Έζησε χρόνια δύσκολα . 

Δούλευε σκληρά. Πρόσφερε φαγητό 

και βοήθεια στους φτωχούς που βρί-

σκονταν γύρω από το Μοναστήρι. Τόση ήταν η πίστη και η αγάπη της, στον 

Θεό και στο λόγο Του, που αποφάσισε να φύγει από το Μοναστήρι και να ζή-

σει μέσα στις φτωχογειτονιές, για να ναι πιο κοντά στους ανθρώπους που 

ήταν άρρωστοι και ήθελαν βοήθεια. Έκτισε ορφανοτροφεία και νοσοκομεία 

και ταξίδεψε σ’ όλο τον κόσμο βοηθώντας τους ανθρώπους. 

Ίδρυσε το Τάγμα των Ιεραποστόλων της Ελεημοσύνης. Λεγόταν πια Μητέρα 

Τερέζα. Σήμερα οι Ιεραπόστολοι της Ελεημοσύνης, εργάζονται σε περισσότε-

ρες από εβδομήντα χώρες, προσφέροντας βοήθεια σε φτωχούς και αρρώ-

στους. 

Τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ. Στην Τελετή η Μητέρα Τερέζα εμφανίστηκε 

με το συνηθισμένο ξεθωριασμένο μπλε ράσο. Ακτινοβολούσε γιατί έλαμπε η 

αγάπη στην καρδιά της.  

Η Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 5 Σεπτεμ-

βρίου μέρα του θανάτου της Αγίας Μητέρας Τερέζας. 
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Εικ.59 



 

 

1.Γράφουμε ένα σλόγκαν για τη μέρα αυτή…. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2. Χρωματίζουμε τις εικόνες με τις αδελφές μοναχές που ανήκουν στους 

ιεραπόστολους της ελεημοσύνης   

Εικ.60 

Εικ.61 Εικ.62 
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3. Τα λόγια της Αγίας Μητέρας Τερέζας έμειναν για να μας καθοδηγούν. 

Διαβάζουμε και συζητούμε. 

  

 

« Κάθε φορά που                    

χαμογελάς σε κάποιον       

είναι ένδειξη αγάπης             

ένα δώρο για εκείνον             

κάτι όμορφο...»  

Μητέρα Τερέζα 

 

« Μπορώ να κάνω πράγ-

ματα  που εσύ δεν μπο-

ρείς. Μπορείς να κάνεις 

αυτό που δεν μπορώ εγώ. 

Μαζί μπορούμε να κάνου-

με υπέροχα πράγματα. »  

Μητέρα Τερέζα 

4. Ζωγραφίζουμε τι μας κάνει να χαμογελούμε  
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Η Αγία Ρεβέκα 

Ένα φως μέσα στο σκοτάδι 

 Γεννήθηκε σε μια Μαρωνιτική οικογένεια ένα 

κορίτσι που το έλεγαν Πιερίνα, στο χωριό 

Χιμλάγια του Λιβάνου.  Ή μητέρα της πέθανε 

όταν ήταν επτά χρονών και στην ηλικία των 21 

έφυγε από το σπίτι της για να γίνει μοναχή στο 

Τάγμα των Άδελφών του Ιησού.  Έκεί πήρε το 

όνομα Άδελφή Άγνή. Άργότερα ενώθηκε με 

την οικογένεια των Άδελφών του Άγίου Άντω-

νίου. Έκεί πήρε το όνομα Άδελφή Ράφκα 

(Ρεβέκα) 

Τελικά η Άδελφή Ράφκα τυφλώθηκε.  Ο πόνος στα μάτια της ήταν ανυπό-

φορος, όμως ποτέ δεν παραπονέθηκε.  Παρά το σκοτάδι στο οποίο ήταν 

βυθισμένη, έβλεπε με την ψυχή της.  Κάθε μέρα η καρδιά της ήταν γεμά-

τη από το φως και τη χαρά του Κυρίου. Ή Άδελφή Ράφκα  έζησε στο μο-

ναστήρι και έκανε διάφορες δουλειές εκεί. Με τη ζωή, την προσευχή και 

τις θυσίες τις έδινε φως στη ζωή των άλλων μοναχών γύρω της. 

1. Ζωγραφίζουμε την εικόνα της Αγίας Ρεβέκας. 
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Εικ.63 



 

 

2. Βάζουμε  τις λέξεις στη σωστή θέση  

I. Μοναστήρι 

II. ροδάριο  

III. Σταυρός 

IV. Παναγία  

V. Άγία Ρεβέκκα  

VI. Κέδρα 

VII. Άγία Γραφή 

Εικ.64 
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3. Γράφουμε ένα γράμμα στις Αδελφές του Τάγματος Αγίου Αντωνίου που 

βρίσκονται και στην Κύπρο.  

 

Εικ.64 

Εικ.65 

Αγαπητές αδελφές, 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



 

 

4. Βάζουμε σε κύκλο τα επίθετα που ταιριάζουν στην Αγία Ρεβέκα 

53 

5.Η Αγία Ρεβέκα έβλεπε με την ψυχή της. Πώς; 

Γράφουμε και σχεδιάζουμε όμορφα πράγματα που βλέπουμε και νιώθου-

με γύρω μας.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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