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                                 1.Τν κεγάιν κήλπκα – Αθήγεζε 

Δκκαλνπήι! Δκκαλνπήι! 

Δίθνζη αηώλεο δηάβεθαλ από ηόηε πνπ ζπληειέζηεθε ην ππεξθπέο ζαύκα ηεο 

ελαλζξώπηζεο ηνπ Λόγνπ ηνπ Θενύ. 

«… θαη ν Λόγνο ζαξμ εγέλεην θαη εζθήλσζελ ελ εκηλ …» 

Ο Οθηαβηαλόο θαη ε Ρσκατθή απηνθξαηνξία έιεγρε ηνλ θόζκν, έλαλ θόζκν, πνπ 

θαζεκεξηλά, θαηξαθπινύζε ζην βάξαζξν ηεο ακαξηίαο. Οη λόκνη ηνπ Θενύ 

ιεζκνλήζεθαλ θαη νη άλζξσπνη απνκαθξύλζεθαλ απ΄ απηόλ. 

Αληηθαηηθή θνηλσλία πινπζίσλ θαη θησρώλ, πγηώλ θαη αξξώζησλ, θπξίσλ θαη 

δνύισλ, ρσξίο ζεκεία επαθήο θαη αλαθνξάο. 

Όινη όκσο αλέκελαλ ηνλ εξρνκό ηνπ Μεζζία, ηνπ Διεπζεξσηή. Οη πξνθήηεο είραλ 

κηιήζεη γη απηόλ θαη γηα ηελ 

ππόζρεζε ηνπ Θενύ γηα 

ιύηξσζε ηνπ ιανύ. 

«…Όηε δε ήιζε ην πιήξσκα ηνπ 

ρξόλνπ, εμαπέζηεηιε ν Θεόο ηνλ 

πηόλ απηνύ, γελόκελνλ εθ 

γπλαηθόο, γελόκελνλ ππν λόκνπ 

…» 

Άγγεινο Θενύ επηζθέθηεθε ηελ 

Παξζέλν Μαξία γηα λα ηεο 

κεηαθέξεη ην κεγάιν κήλπκα. 

Καη ην κήλπκα απιώζεθε ζ΄ 

όιε ηελ πιάζε, 

λα ραξεί ν πηζηόο, ε θαξδηά λ΄ 

αγαιιηάζεη. 

θηξηήζαηε ιανί ηεο γεο, 

εθξαίλνπ νηθνπκέλε, 

Διπίδαο γίλεηαη  Πεγή, ε 

Κεραξηησκέλε! 

 

 

 



Τν κεγάιν κήλπκα – Χνξσδία 

Δπινγεκέλε απ΄ ην Θεό είζαη Δζύ πεξηζζόηεξν απ’  όιεο ηηο γπλαίθεο Δθείλε κόιηο ηνλ είδε ηαξάρηεθε κε 

ηα ιόγηα ηνπ θαη πξνζπαζνύζε λα εμεγήζεη  ηη ζήκαηλε ν ραηξεηηζκόο απηόο. Ο άγγεινο ηεο είπε: Με 

θνβάζαη Μαξηάκ, ν Θεόο ζνπ έδσζε ηε Υάξε Σνπ. Θα κείλεηο έγθπνο, ζα γελλήζεηο γην θαη ζα ηνλ 

νλνκάζεηο Ιεζνύ. Απηόο ζα γίλεη Μέγαο θαη ζα νλνκαζηεί Τηόο ηνπ Τςίζηνπ. ΄ Απηόλ ζα δώζεη ν Κύξηνο 

ν Θεόο, ην ζξόλν ηνπ Γαπίδ, ηνπ πξνπάηνξά ηνπ. Θα βαζηιέςεη γηα πάληα ζηνπο απνγόλνπο ηνπ Ιαθώβ 

θαη ε βαζηιεία ηνπ δε ζα έρεη ηέινο. 

 

Μαξία απ’ ηε Ναδαξέη θόξε επινγεκέλε, 

Δζέλα δηάιεμε ν Θεόο θαη από Δζέ πξνζκέλεη, 

Άγην Πλεύκα, δύλακε θαη ηνπ Θενύ νθία, 

ζα ζε θαιύςεη Γέζπνηλα, Παλαγία! 

θηξηήζαηε ιανί ηεο γεο, εθξαίλνπ νηθνπκέλε, 

Διπίδαο γίλεηαη όισλ Πεγή, ε Κεραξηησκέλε! 

θηξηήζαηε ιανί ηεο γεο, εθξαίλνπ νηθνπκέλε, 

Διπίδαο γίλεηαη Πεγή, ε Κεραξηησκέλε! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            2.Ζ γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ – Αθήγεζε 

 

Έλα άζηξν ςειά, πάλσ από ηε ζπειηά. Καη θάησ άιια δύν, ηα κάηηα Σνπ. Έλα 

βξέθνο ζην ιίθλν ηεο Βεζιεέκ. Γελ είλαη απιό λήπην. Δίλαη ηεο Παξζέλνπ ν Τηόο θαη 

ηνπ Θενύ ν Τηόο. Ο Θεόο Λόγνο ελζαξθώλεηαη. 

Απόςε γελληέηαη ν Υξηζηόο, ζθνξπίδεη παληνύ άγην θσο. 

Σ΄ αζηέξη ηνπ ιάκπεη ςειά, καο βιέπεη θαη ρακνγειά. 

 

Σα δώα ζηε θάηλε 

αγξππλνύλ, νη άγγεινη 

δνμνινγνύλ, 

Βνζθνί κπαίλνπλ κεο ζηε 

ζπειηά, γιπθά ηνλ θξαηά ε 

Παλαγηά. 

Οη Μάγνη, πξνζθέξνπλε 

πηζηά ηα δώξα ηα βαζηιηθά, 

ιηβάλη, ζκύξλα θαη ρξπζό 

θαη κε ζεβαζκό πεξηζζό. 

 

Μεγάιε Δζύ Βαζηιηά καο, 

γηα θάηλε πάξε ηελ θαξδηά 

καο, 

θαη θέξε εηξήλε ζηε γε Δζύ 

ηεο δσήο ε Πεγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ζ γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ – Χνξσδία. 

ηελ πεξηνρή εθείλε βξίζθνληαλ βνζθνί πνπ έκελαλ ζην ύπαηζξν θαη θύιαγαλ βάξδηεο ηε λύρηα γηα ην 

θνπάδη ηνπο. ΄ απηνύο παξνπζηάζηεθε έλαο άγγεινο Κπξίνπ θαη ηνπο πεξηέβαιε ζετθή ιακπξόηεηα. 

Δθείλνη θαηαηξόκαμαλ αιιά ν άγγεινο ηνπο είπε. Μελ ηξνκάδεηε, ζαο θέξλσ έλα ραξκόζπλν άγγεικα πνπ 

ζα γεκίζεη κε ραξά κεγάιε όινλ ηνλ θόζκν. ήκεξα, ζηελ πόιε Γαπίδ γελλήζεθε γηα ράξε ζαο σηήξαο 

θη απηόο είλαη ν Υξηζηόο, ν Κύξηνο. Καη ηνύην είλαη ην ζεκάδη γηα λα ηνλ αλαγλσξίζεηε. Θα βξείηε έλα 

βξέθνο, ζπαξγαλσκέλν, θαη μαπισκέλν κέζα ζ΄ έλα παρλί. Ξαθληθά θνληά ζηνλ Άγγειν παξνπζηάζηεθε 

έλα πιήζνο απ΄ ηελ νπξάληα ζηξαηηά ησλ αγγέισλ, νη νπνίνη πκλνύζαλ ην Θεό θαη έιεγαλ: «Γόμα ελ 

πςίζηνηο Θεώ θαη επί γεο εηξήλε ελ αλζξώπνηο επδνθία» 

 

Χξηζηόο γελληέηαη,  ιάκπεη, νπξαλόο θαη γε 

ην θσηεηλό αζηέξη ζηε θάηλε κ’ νδεγεί. 

Μ’ Αγγέινπο ηξαγνπδνύκε ηνπ θόζκνπ ηα παηδηά 

θαη ην Θεό πκλνύκε κε ζέξκε ζηελ θαξδηά! 

Χξηζηόο γελληέηαη απόςε, θνξάσ γηνξηηλά 

θαη πάσ λα πξνζθπλήζσ ζεκλά θαη ηαπεηλά. 

Με ηνπο βνζθνύο αληάκα, ηνπο Μάγνπο ηνπο ζνθνύο, 

ζα ςάιινπκε κε πίζηε ύκλνπο αγγειηθνύο. 

Χξηζηόο γελληέηαη απόςε ζαλ άλζξσπνο ζλεηόο, 

Απηόο είλ’ ν Θεόο καο Άγηνο, Ηζρπξόο! 

Σν Γόμα ελ πςίζηνηο απόςε αληερεί, 

ηελ επί γεο εηξήλε δεηνύλ ζηελ πξνζεπρή. 

Μ’ Αγγέινπο ηξαγνπδνύκε ηνπ θόζκνπ ηα παηδηά 

θαη ην Θεό πκλνύκε κε ζέξκε ζηελ θαξδηά! 

 

 

 

 

 

 

 



                                        3.Έλα παηδί κεγαιώλεη – Αθήγεζε. 

Ο κηθξόο Ηεζνύο, αθνύ γιπηώλεη από ηελ εμνλησηηθή καλία ηνπ Ζξώδε, πεξλά ηα 

παηδηθά ηνπ ρξόληα δίπια ζηνλ Ησζήθ 

θαη ηε κεηέξα ηνπ, Ο ζαξθσκέλνο 

Λόγνο ηνπ Θενύ, πξνθόβεη ζε ειηθία 

θαη ράξε. Γώδεθα κόιηο ρξνλώλ, κέζα 

ζην λαό, απνζηνκώλεη ηνπο ζνθνύο 

ηεξείο ηεο επνρήο ηνπ θαη ηνπο 

λνκνκαζείο ηεο Ηνπδαίαο. Όινη 

ζαπκάδνπλ θαη απνξνύλ κε ηηο 

γλώζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπ. Οη 

γνλείο ηνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε 

ζηάζε ηνπ. 

«… Οπθ νίδαηε όηη ελ ησ νίθσ ηνπ 

Παηξόο κνπ δεη είλαη κε ;…» 

Καη ε γιπθηά Παλαγία, θπιάεη βαζηά 

ζην κπαιό ηεο θαη ηελ θαξδηά ηεο, ηα 

ιόγηα απηά.  Έλα παηδί, ν Θεόο, 

κεγαιώλεη αλάκεζά ηνπο. 

Ραβδί από ηε ξίδα Ιεζζαί, 

ην άλζνο ζνπ γιπθηά επσδηά ζθνξπάεη 

θαη ηνπο ζνθνύο κε γλώζε ηνπο κεζάεη 

θαη θάλεηο λ’  απνξνύλ όινη κε ε. 

 

Τπάθνπνο, εκλόο, νθόο θαη Σαπεηλόο, 

ζηελ ειηθία πξνρσξείο κε ράξε, 

θη ε Μάλα νπ θξπθό ζ΄ έρεη θακάξη, 

ιόγνο γιπθόο ζηα ρείιε θαζελόο. 

 

ε βιέπσ λα θνηηάο ηνπο νπξαλνύο, 

ηεο δήζεο νπ λα ζθέθηεζαη ην κέιινλ! 

ηε κέζε θαζώο είζαη ησλ Αγγέισλ, 

κα ζηνπο ακαξησινύο λα γέξλεη ν λνπο … 

 



Σνπο παηδηθνύο νπ θίινπο ηώξα ιαρηαξώ, 

η’  αλέκειά νπ ρξόληα πσο δειεύσ! 

Αγάπε απ’ ηελ Αγάπε νπ γπξεύσ 

θαη ηε δσή κνπ ζα ‘δηλα,  ζαξξώ. 

 

Έλα παηδί κεγαιώλεη – Χνξσδία 

Μηθξέ Υξηζηέ κνπ απ’ ηε ξίδα Ηεζζαί, 

ην άλζνο ζνπ γιπθηά επσδηά ζθνξπάεη 

θαη ηνπο ζνθνύο κε γλώζε ηνπο κεζάεη 

θαη θάλεηο λ’ απνξνύλ όινη κε ε. 

 

Τπάθνπνο, εκλόο, νθόο θαη Σαπεηλόο, 

ζηελ ειηθία πξνρσξείο κε ράξε 

θη ε Μάλα νπ θξπθό ζ΄ έρεη θακάξη, 

ιόγνο γιπθόο ζηα ρείιε είζαη θαζελόο. 

 

ε βιέπσ λα θνηηάδεηο ηνπο νπξαλνύο, 

ηεο δήζεο νπ λα ζθέθηεζαη ην κέιινλ! 

ηε κέζε θαζώο είζαη ησλ Αγγέισλ, 

κα ζηνπο ακαξησινύο λα γέξλεη ν λνπο … 

Τνπο παηδηθνύο Σνπ θίινπο ηώξα ιαρηαξώ, 

η’  αλέκειά Σνπ ρξόληα πωο δειεύω! 

Αγάπε απ’ ηελ Αγάπε Σνπ γπξεύω 

θαη ηε δωή κνπ ζα ‘δηλα,  ζα ‘δηλα,  ζαξξώ. 

Μηθξέ Υξηζηέ κνπ απ΄ ηε ξίδα Ηεζζαί, 

ην άλζνο ζνπ γιπθηά επσδηά ζθνξπάεη 

θαη ηνπο ζνθνύο κε γλώζε ηνπο κεζάεη 

θαη θάλεηο λ’  απνξνύλ όινη κε ε. (δηο) 



4.Πξνζεπρή – Αθήγεζε 

Κάπνηε ν Ηεζνύο πξνζεπρόηαλ ζ΄ έλαλ ηόπν. Όηαλ ηειείσζε έλαο από ηνπο καζεηέο, ηνπ είπε: Κύξηε 

δίδαμέ καο πώο λα πξνζεπρόκαζηε. Όπσο θαη ν Ησάλλεο, δίδαμε ηνπο καζεηέο ηνπ. Καη ν Ηεζνύο ηνπο 

είπε: Όηαλ πξνζεύρεζηε λα ιέηε: Παηέξα καο πνπ βξίζθεζαη ζηνπο νπξαλνύο, θάλε λα ζε δνμάζνπλ 

όινη σο Θεό. Κάλε λα έξζεη ε Βαζηιεία νπ. Κάλε λα γίλεη ην ζέιεκά νπ θαη από ηνπο αλζξώπνπο, 

όπσο γίλεηαη από ηηο νπξάληεο δπλάκεηο. Γίλε καο θάζε κέξα ηνλ απαξαίηεην γηα ηε δσή καο άξην. 

πγρώξεζε ηηο ακαξηίεο καο γηαηί θαη κείο ζπγρσξνύκε όινπο όζνη καο θηαίλε. Καη κε καο αθήζεηο λα 

πέζνπκε ζε πεηξαζκό, αιιά γιύησζέ καο από ηνλ πνλεξό. αο ιέσ ινηπόλ. Εεηάηε θαη ζα ζαο δνζεί. 

Φάρλεηε θαη ζα βξείηε. Υηππάηε ηελ πόξηα θαη ζα ζαο αλνηρηεί. Όπνηνο δεηάεη, παίξλεη. Όπνηνο 

ςάρλεη, βξίζθεη. Κη όπνηνο θηππάεη, ηνπ αλνίγεηε. 

Εεηήζηε από ηνλ Παηέξα θη Απηόο κε ραξά ζα ραξίζεη. 

Υηππήζηε κε ζάξξνο ηελ πόξηα θαη θάπνηνο ζα βγεη λα αλνίμεη. 

 

Παηέξα καο πνπ είζαη ζηα νπξάληα, αο αγηαζηεί η’  Ολνκά νπ. 

Αο είζαη Δζύ βαζηιηάο καο, λα γίλεηαη ην ζέιεκά νπ. 

 

Σνλ άξην καο ηνλ επηνύζην αο δώζεηο θαη ζήκεξα Θεέ καο. 

ρσξλάκε αιισλώλ ακαξηίεο, ζπρώξεζε θαη ηηο δηθέο καο. 

 

Καη ζηνλ πεηξαζκό κε καο βάιεηο, απ΄ ηνλ πνλεξό γιίησζέ καο. 

Αθνύ ε Βαζηιεία ζνπ αλήθεη γηα πάληα, Θεέ ιύηξσζέ καο. 



Πξνζεπρή – Χνξσδία 

 

Γιπθά κηα πξνζεπρή, ραξκόζπλα αληηιαιεί, 

ηα ζύκπαληα ερνύλ Αγάπε ε ςπρή πνζεί. 

 

Ζ θύζε αλπκλεί, νη Άγγεινη δνμνινγνύλ, 

ην Μέγα Λπηξσηή, Πεγή Αγάπεο, Θετθή! 

 

Οη άλζξσπνη δεηνύλ εηξήλε, ειπίδα, θσο ραξά 

Αγάπε ζηελ θαξδηά, ζηνλ θόζκν κηα παξεγνξηά. 

 

Υνξσδία    Μίιεζε ζηελ θαξδηά καο γιπθέ 

Ηεζνύ! 

Υάξηδε Θείν Φσο, Οπξάληα Υαξά! 

 

Γιπθά κηα πξνζεπρή, ραξκόζπλα αληηιαιεί, 

ηα ζύκπαληα ερνύλ Αγάπε ε ςπρή πνζεί. 

 

Υνξσδία   Μίιεζε ζηελ θαξδηά καο γιπθέ 

Ηεζνύ! 

Υάξηδε Θείν Φσο, Οπξάληα Υαξά! 

 

Ζ θύζε αλπκλεί, νη Άγγεινη δνμνινγνύλ, 

ην Μέγα Λπηξσηή, Πεγή Αγάπεο, Θετθή! 

 

Υνξσδία   Γιπθά κηα πξνζεπρή, Αγάπε ζηε ςπρή! 

 

 

 



                                    5.Ζ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ - Αθήγεζε 

Ο Ηεζνύο έιεγε: Με ηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ ζπκβαίλεη, όηη κε ηνλ άλζξσπν πνπ ζπέξλεη ην ζπόξν ζηε 

γε. Κνηκάηαη ηε λύρηα θαη μππλάεη ηελ εκέξα. Κη ν ζπόξνο βιαζηαίλεη θη απμάλεη κε ηξόπν πνπ ν ίδηνο 

δελ μέξεη. Ζ γε θαξπνθνξεί από κόλε ηεο. ηελ αξρή βιαζηάξη, ύζηεξα ζηάρπ θαη ηέινο κεζησκέλν 

ζηηάξη ζην ζηάρπ. Όηαλ σξηκάζεη ν θαξπόο, ακέζσο αξρίδεη λα ζεξίδεη, γηαηί ήξζε ν θαηξόο ηνπ 

ζεξηζκνύ. Έιεγε αθόκε ν Ηεζνύο. Με ηη λα παξνκνηάζνπκε ηε Βαζηιεία ηνπ Θενύ; Ή κε πνηα 

παξαβνιή λα ηελ παξαζηήζνπκε; Μνηάδεη κε ζπόξν ζηλαπηνύ, πνπ όηαλ ηνλ ζπείξνπκε ζηε γε είλαη ν 

κηθξόηεξνο από όινπο ηνπο ζπόξνπο πνπ ζπέξλνληαη. Μεηά ηελ ζπνξά όκσο, βιαζηαίλεη θαη γίλεηαη 

κεγαιύηεξνο απ΄ όια ηα ιαραληθά. Κάλεη ηόζν κεγάια θιαδηά, ώζηε ηα πνπιηά λα κπνξνύλ λα 

θσιηάδνπλ ζηε ζθηά ηνπ. 

  

 αλ ην ζπόξν ζηλαπηνύ, πνπ ΄λαη ζακκέλνο, 

κεο΄ ζηεο γεο ηα ζπιάρλα θη όηαλ πηα βιαζηήζεη, 

βγάδεη θιάδνπο θαη αλζνύο θαη ζεξηεκέλνο, 

ζηε ζθηά ηνπ θνπξαζκέλνπο ζα δξνζίζεη. 

αλ πνιύηηκν αθξηβό καξγαξηηάξη, 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία παξνκνηάδεη, 

ζαλ θξπκκέλνο ζεζαπξόο, πεξίζζηα ράξε, 

ζα ζθνξπίζεη ζε απηόλ πνπ θνπηάδεη. 

 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία, ηνπ Θενύ ηα κεγαιεία, 

ηα Παλάγηα θαη Θεία, λα ραξνύκε, πξνζθαιεί! 

 

Σσλ πησρώλ παξεγνξία, θαη ζεκλώλ παξακπζία, 

ζησλ Αγγέισλ ηε ρνξεία, ηνπο πηζηνύο ζπλαξηζκεί! 



 

Ζ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ - Χνξσδία 

 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία, ηνπ Θενύ ηα κεγαιεία, 

ηα Παλάγηα θαη Θεία λα ραξνύκε πξνζθαιεί! 

 

Σσλ πησρώλ παξεγνξία, θαη ζεκλώλ παξακπζία, 

ζησλ Αγγέισλ ηε ρνξεία, ηνπο πηζηνύο ζπλαξηζκεί! (3) 

 

Γόμα παηδηά ζην Λπηξσηή, ηνλ Γίθαην Κξηηή! 

Ζ Αγάπε ζηελ θαξδηά, παξάδεηζν γελλά, 

ζθηξηήζηε κε ραξά, ζθηξηήζηε κε ραξά, ραξά, ζθηξηήζηε κε ραξά! 

 

αλ πνιύηηκν καξγαξηηάξη, 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία παξνκνηάδεη! 

Οπξαλώλ ε Βαζηιεία, ηνπ Θενύ ηα κεγαιεία!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      6.Ζ παξαβνιή ηνπ θαινύ Σακαξείηε - Αθήγεζε 

Ο Ηεζνύο κίιεζε κε παξαβνιέο, θάηη ζπλεζηζκέλν γηα ηελ επνρή ηνπ. Κάζε θνξά πνπ 

ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία, δηεγείηαη κηα παξαβνιή θαη όινη ηνλ αθνύλε κε πξνζνρή. 

Δθείλνο ηνπο ρακνγειά γιπθά θαη ραίξεηαη γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Ζ αγάπε πξνο ηνλ 

πιεζίνλ είλαη αγάπε πξνο ηνλ ίδην ην Θεό. Καη πνηνο είλαη ν πιεζίνλ; Να ε επθαηξία 

γηα κηα λέα δηήγεζε, γηα κηα λέα παξαβνιή. 

Ζ αγαζνεξγία είλαη πξάμε αγάπεο θαη όρη θαζήθνληνο. Ζ επζπιαρλία δελ 

απεπζύλεηαη κόλν ζε νκόθπινπο ή νκόζξεζθνπο. … θαη γαξ νη ακαξησινί ην απηό 

πνηνύζηλ». Ο ζπλάλζξσπόο καο έρεη ηελ αλάγθε θαη δεηά ην έιενο θαη ηε βνήζεηά καο 

πνπ δελ κπνξνύκε λα ηνπ ηελ αξλεζνύκε. 

 

O θαιόο Σακαξείηεο - Χνξσδία 

 

Απόςε, ζνπ θόξεζαλ αγθαζεξό ζηεθάλη, 

ζαλ πέηξα, ε θαξδηά ηνπο ζθιεξή, 

θη αδάθξπηνη κ’ απάζεηα κεγάιε, 

απέζηξεςαλ ην βιέκκα απ’ ηελ πιεγή! 



 

Χνξσδία  Σνπ ακαξείηε ηε ζπκπόληα, 

ηελ επζπιαρλία θαη ηελ θαινζύλε, 

ε αγάπε κνπ απιόρεξα λα δίλεη… 

 

ηνπο πιεγσκέλνπο αδειθνύο όινπ ηνπ θόζκνπ, 

ε αγάπε κνπ λα δίλεη! 

 

 

 

 

 

 



7. Ζ δηδαζθαιία γηα ηελ θξίζε - Αθήγεζε 

Όηαλ ζα έξζεη ν Τηόο ηνπ Αλζξώπνπ κ΄ όιε ηνπ ηε κεγαινπξέπεηα θαη ζα ηνλ ζπλνδεύνπλ όινη νη 

άγηνη άγγεινη ζα θαζίζεη ζην βαζηιηθό ζξόλν. Σόηε ζα ζπλαρζνύλ κπξνζηά Σνπ όια ηα έζλε θαη ζα 

ηνπο μερσξίζεη, όπσο μερσξίδεη ν βνζθόο ηα πξόβαηα από ηα θαηζίθηα. Σα πξόβαηα ζα ηα ηνπνζεηήζεη 

ζηα δεμηά Σνπ θαη ηα θαηζίθηα ζηα αξηζηεξά ηνπ. Θα πεη ηόηε ν βαζηιηάο ζ΄ απηνύο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα δεμηά Σνπ. Διάηε νη επινγεκέλνη από ηνλ Παηέξα κνπ, θιεξνλνκείζηε ηε Βαζηιεία πνπ ζαο έρεη 

εηνηκαζηεί απ΄ ηελ αξρή ηνπ θόζκνπ. Γηαηί πείλαζα θαη κνπ δώζαηε λα θάσ. Γίςαζα θαη κνπ δώζαηε 

λα πησ. Ήκνπλ μέλνο θαη κε πεξηκαδέςαηε. Γπκλόο θαη κε ληύζαηε. Άξξσζηνο θαη κ΄ επηζθεθηήθαηε. 

Φπιαθηζκέλνο θαη ήξζαηε λα κε δείηε. Σόηε ζα ηνπ απαληήζνπλ νη άλζξσπνη ηνπ Θενύ. Κύξηε πόηε ζε 

είδακε λα πεηλάο θαη ζε ζξέςακε ή λα δηςάο θαη ζνπ δώζακε λα πηείο. Πόηε ζε είδακε μέλν θαη ζε 

πεξηκαδέςακε ή γπκλό θαη ζε ληύζακε; Πόηε ζε είδακε άξξσζην ή θπιαθηζκέλν θαη ήξζακε λα ζε 

επηζθεθηνύκε; Σόηε ζα ηνπο απαληήζεη ν βαζηιηάο. αο βεβαηώλσ πσο αθνύ ηα θάλαηε απηά γηα έλαλ 

από ηνπο άζεκνπο αδειθνύο κνπ, ηα θάλαηε γηα κέλα. Ύζηεξα ζα πεη θαη ζ΄ απηνύο πνπ βξίζθνληαη 

αξηζηεξά Σνπ. Φύγεηε από κπξνζηά κνπ θαηαξακέλνη. Πεγαίλεηε ζηελ αηώληα θσηηά πνπ έρεη 

εηνηκαζηεί γηα ην δηάβνιν θαη ηνπο δηθνύο ηνπ. Γηαηί πείλαζα θαη δε κνπ δώζαηε λα θάσ, δίςαζα θαη 

δε κνπ δώζαηε λα πησ, ήκνπλ μέλνο θαη δελ κε πεξηκαδέςαηε. Γπκλόο θαη δελ κε ληύζαηε. Άξξσζηνο 

θαη θπιαθηζκέλνο θαη δελ 

ήξζαηε λα κε δείηε. Σόηε 

ζα ηνπ απαληήζνπλ θη 

απηνί. Κύξηε πόηε ζε 

είδακε πεηλαζκέλνλ, ή 

δηςαζκέλνλ ή μέλνλ ή 

γπκλόλ ή άξξσζηνλ ή 

θπιαθηζκέλνλ θαη δελ ζε 

ππεξεηήζακε; Καη ζα ηνπο 

απαληήζεη. αο βεβαηώλσ 

πσο αθνύ δελ ηα θάλαηε 

απηά γηα έλαλ από απηνύο 

ηνπο άζεκνπο αδειθνύο 

κνπ, δελ ηα θάλαηε νύηε 

γηα κέλα. Απηνί ινηπόλ ζα 

πάλε ζηελ αηώληα ηηκσξία 

ελώ νη δίθαηνη ζηελ αηώληα 

δσή. 

 

 

 

Ζ δηδαζθαιία γηα ηελ θξίζε – Χνξσδία (Απαγγειία) 

Ηεζνύο. 

 Όηαλ θζάζεη ε ώξα ηεο θξίζεο 

θαη γπκλνί ζηνλ Παηέξα ζηαζείηε, 

αδειθνί κνπ θη ε ζάιπηγγα ερήζεη, 

ην Θεό πώο λα κε θνβεζείηε; 

 



Χνξσδία - Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

Ηεζνύο. 

Βαζηιέα, ειεύζεξε, δνύιε, 

Πινύζηε, πέλεηα ηεο νηθνπκέλεο 

Θα θξηζεί απ΄ ηα έξγα ε ςπρή ζνπ. 

Μεηαλόεζε! Ση πεξηκέλεηο; 

Χνξσδία - Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

Ηεζνύο. 

Πεηλαζκέλνλ, γπκλόλ, δηςαζκέλνλ, 

αζζελή κα θαη θπιαθηζκέλνλ 

κ΄ αγθαιηάζαηε ζαλ ην παηδί ζαο, 

ζηνλ Παξάδεηζν κέλεη ε ςπρή ζαο! 

Χνξσδία – Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

Ηεζνύο. 

Μα εζείο πνπ πνηέ ζηε δσή ζαο 

δε ζπληξέμαηε ζπλάλζξσπό ζαο, 

κεο ζηελ θόιαζε ηώξα ζα δέξλεη 

ε ςπρή ζαο θαη ην πξόζσπό ζαο! 

Χνξσδία – Απαγγειία 

Θεόο Κξηηήο ηνπ θόζκνπ, Γηθαίνπο θαη αδίθνπο 

Δηο δύν ζα ρσξίζεη, ηηο Βίβινπο ζαλ αλνίμεη! 

 



                                   8.Μπζηηθόο Γείπλνο - Αθήγεζε 

Ο πξάνο, ν γιπθύο θαη ηαπεηλόηαηνο Ηεζνύο πεξηνδεύεη αλά ηνλ θόζκν. 

Διεεί, ζπγρσξεί, βνεζάεη, πξνζθέξεη, ζεξαπεύεη, αλαζηαίλεη, ραξίδεη δσή ζ΄ απηνύο 

πνπ αξγόηεξα ζα ηνλ ζπιιάβνπλ, ζα ηνλ δηθάζνπλ, ζα ηνλ ζπθνθαληήζνπλ, ζα ηνλ 

πεξηγειάζνπλ, ζα ηνλ βαζαλίζνπλ θαη ζα ηνλ ζηαπξώζνπλ. 

Σν γλσξίδεη σο Παληνγλώζηεο, εηάδσλ λεθξνύο θαη θαξδίαο. 

Σν αλακέλεη. Ξέξεη «…πνίσ ζαλάησ κέιιεη απνζλήζθεηλ …» 

Σαπεηλώλεηαη δη επζπιαρλίαλ εκπξόο ζηνπο καζεηέο ηνπ θη σο δνύινο πιέλεη ηνπο 

πόδαο ησλ. 

Καη ηέινο θαλεξώλεη ηνλ αράξηζην καζεηή πνπ ζε ιίγν ζα ηνλ πξνδώζεη. Χ, ηεο 

ακέηξνπ ζπγθαηαβάζεσο! 

Ηνύδα, όηη έρεηο λα θάλεηο, θάλ΄ ην γξήγνξα! 

 

Διάηε ζην Γείπλν θαινί κνπ, ζηνλ ύζηαην ραηξεηηζκό καο 

θη αθνύζηε ηε ζεία βνπιή κνπ, θίινη κνπ ζην ρσξηζκό καο. 

 

Αγλή ε θαξδηά ζαο αο κείλεη καθξηά από ηελ ακαξηία. 

Απόςε, αδειθνί κνπ, αο γίλεη ηνπ εγσηζκνύ ε ζπζία. 

 

Κη εθείλνλ πνπ αλάκεζά καο γηα ρξήκαηα άιιαμε γλώκε, 



αο ηνλ ζπγρσξέζνπκε απόςε θη αο δώζνπκε όινη ζπγγλώκε. 

 

ην Μπζηηθό ην Γείπλν νπ, Υξηζηέ καο, 

Παξάιαβέ κε θνηλσλό ζηκά ζνπ 

- Άγην ην όλνκά νπ – 

Πξνδόηεο δε ζα γίλσ εγώ πνηέ κνπ, 

κε ππόζρεζε θάπνηαο ειπίδαο θξνύδαο, 

ζαλ δόιηνο Ηνύδαο. 

 

Σν ώκα νπ, ην Αίκα νπ ζαλ λάκα, 

βαζηά ζηα ζσζηθά κνπ ζα θξαηήζσ, 

λα κε ζε ιεζκνλήζσ. 

Να δσ θαη ηεο Αλάζηαζεο ην ζάκα, 

αμίσζέ κε, ηε ςπρή κνπ ζώζε, 

ζεξκά παξαθαιώ ζε. 

 

Μπζηηθόο Γείπλνο - Χνξσδία 

 

Σην Γείπλν ειάηε όινη ζηνλ ύζηαην ραηξεηηζκό καο, 

ηε ζεηα βνπιή κνπ αθνύζηε θίινη κνπ γηα ην ρσξηζκό καο. 

Αο κείλεη ε θαξδηά ζαο αγλή, καθξηά απ’  ηελ ακαξηία, 

απόςε αδειθνί κνπ αο γίλεη ηνπ εγσηζκνύ ε ζπζία. 

 

Υνξσδία     ην κπζηήξην ηνπ Γείπλνπ νπ ζα ‘ξζσ Υξηζηέ κνπ, 

ώκα θη Αίκα ζαλ λάκα κελ μεράζσ πνηέ κνπ. 

Πάξαιαβέ κε ηώξα θνηλσλό ζηκά νπ 

θαη ζα δνμάδσ πάληα η’  Άγην Ολνκά νπ! 

 



Σην Μπζηηθό ην Γείπλν Σνπ Χξηζηέ παξάιαβέ κε, 

λα δσ, παξαθαιώ θαη ηεο Αλάζηαζεο ην ζάκα αμησζέ κε! 

Τν Σώκα Σνπ, ην Αίκα Σνπ ζαλ λάκα ζα θξαηήζσ, 

βαζηά κεζ’ ηε ςπρή κνπ ππόζρνκαη λα κε Σε ιεζκνλήζσ. 

 

Πάξαιαβέ κε ηώξα θνηλσλό ζηκά νπ 

θαη ζα δνμάδσ πάληα η’  Άγην Ολνκά νπ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                9.Ο Γξόκνο ηνπ Σηαπξνύ - Αθήγεζε 

Μαδί κε ηνλ Ηεζνύ πήγαηλαλ λα ζηαπξώζνπλ θη άιινπο δύν θαθνύξγνπο. Όηαλ έθζαζαλ ζην κέξνο πνπ 

νλνκαδόηαλ Κξαλίνπ, ζηαύξσζαλ εθεί ηνλ Ηεζνύ θαη ηνπο θαθνύξγνπο. Σνλ έλαλ ζηα δεμηά Σνπ θαη 

ηνλ άιινλ ζη΄ αξηζηεξά. Ο Ηεζνύο έιεγε: Παηέξα, ζπγρώξεζέ ηνπο. Γελ μέξνπλ ηη θάλνπλ. Δθείλνη 

κνηξάζηεθαλ ηα ξνύρα Σνπ ξίρλνληαο θιήξν. Ο ιαόο ζηεθόηαλ θη έβιεπε. Μαδί κ’  απηνύο θη νη 

άξρνληεο θνξόηδεπαλ θη έιεγαλ. Σνπο άιινπο ηνπο έζσζε. Αο ζώζεη ηώξα θαη ηνλ επαηό Σνπ αλ Απηόο 

είλαη ν Μεζζίαο, ν εθιεθηόο ηνπ Θενύ. Σνλ ριεύαδαλ θαη νη ζηξαηηώηεο. Έξρνληαλ θνληά Σνπ, ηνπ 

έδηλαλ μύδη θαη ηνπ έιεγαλ. Αλ εζύ είζαη ν βαζηιηάο ησλ Ηνπδαίσλ, ζώζε ηνλ εαπηό νπ. Τπήξρε 

κάιηζηα θαη κηα επηγξαθή από πάλσ ηνπ γξακκέλε ζηα ειιεληθά, ζηα εβξατθά θαη ζηα ξσκατθά Απηόο 

είλαη ν Βαζηιηάο ησλ Ηνπδαίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόζν βαξύο θη αζήθσηνο ζα ήηαλ ν ηαπξόο νπ, 

- Γιπθέ θη αζώε Ηεζνύ – 

Σνλ βάξπλαλ ακείιηθηα ηνπ θόζκνπ νη ακαξηίεο. 

- ηάδεη πηθξά ην δάθξπ ζνπ. 

 

Κη εζύ βάδηδεο άθσλνο, ζαλ άθαθν αξλάθη 

- Δζύ ν άγηνο Θεόο – 

ε ριεύαδαλ επηθξηηέο θη άλνκνη ινηδνξνύζαλ 

- θη αθνινπζνύζε ν ιαόο. 

 

 



 

 

 

Αο ήηαλ λα βξηζθόκνπλα ζηνπ 

καξηπξίνπ ην δξόκν 

- ηνπ Γνιγνζά ε αλεθνξηά 

– 

Να ζθνύπηδα ην κέησπν, ην 

πξόζσπν, ηα ρείιε, 

- ζηελ πίθξα ζνπ 

παξεγνξηά. 

 

 

Κη από κηαλ άθξε, ην ηαπξό λα 

ζήθσλα ζηνλ ώκν 

- ζηνλ πόλν ζνπ 

μαιάθξσζε - 

λα θιάςσ κπξνο ζηελ Παλαγηά, 

ζαλ άιινο καζεηήο ζνπ 

- ζηε ζεία ζνπ ηε ηαύξσζε. 

 

 

Καη λα θξαηήζσ θπιαρηό, 

πνιύηηκν ζηνλ θόζκν, 

- δάθξπα, αίκα θαη λεξό - 

πνπ ηξέμαλ απ΄ η΄ Άγην θαη ζετθό 

θνξκί ζνπ, 

Υξηζηέ, επάλσ ζην ηαπξό. 

 

 

 

 

 

 

 



Ζ Σηαύξσζε – Χνξσδία 

Θαύκα νθίαο, δώξν επζπιαρλίαο, 

Αλζξώπνπ επινγία, ε Θεία ζπζία! 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο, 

Πεγή  Δπηπρίαο, Εσήο Αησλίαο! 

 

Θαύκα Σνθίαο, δώξν επζπιαρλίαο, 

Αλζξώπνπ επινγία, ε Θεία ζπζία! 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο 

Πεγή  Δπηπρίαο, Αζάλαηεο Εσήο Αησλίαο! 

 

Θαύκα νθίαο, δώξν επζπιαρλίαο, 

Αλζξώπνπ επινγία, ε Θεία ζπζία! 

Φσο Βαζηιείαο, Φύζεο Αγίαο, 

Πεγή  Δπηπρίαο, Αζάλαηεο Εσήο Αησλίαο! 



                         10.Ο Ηεζνύο είλαη δσληαλόο  - Αθήγεζε 

Ση θη αλ ν ζεζκόο ησλ παξάλνκσλ Δβξαίσλ θαη ε ζπλαγσγή ηνπο θαηαδίθαζαλ θαη 

ζηαύξσζαλ ηνλ Ηεζνύ; 

Αλέζηε Υξηζηόο θαη πεπηώθαζη δαίκνλεο! Σν κήλπκα δηαηξέρεη ηελ Ηνπδαία θαη 

Γαιηιαία. Οη γπλαίθεο θαη νη καζεηέο ηνπ ραξνπνηνύληαη. 

Πνπ ζνπ ζάλαηε, ην θέληξνλ; 

Πνπ ζνπ, Άδε, ην λίθνο; 

Ο Ηεζνύο θαηέβεθε ζηνλ Άδε γηα λα παηήζεη ην ζάλαην θαη λα ραξίζεη δσή. 

Πήξε πάλσ ζην ηαπξό ηηο ακαξηίεο καο θαη καο απειεπζέξσζε. 

Αλαζηήζεθε θαη παξακέλεη δσληαλόο αλάκεζά καο. 

Καη ζα παξακείλεη « …έσο αλ ειεύζεη θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο …», «… ηεο γαξ 

βαζηιείαο απηνύ νπθ έζηαη ηέινο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόζν γιπθόο θη αέξηλνο Υξηζηέ, 

ζηελ Δκκανύο εθάλεο, δσλ θαη πάιη, 

κηιώληαο ζηνλ Κιεόπα ιαηξεπηέ, 

κε ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ζην θεθάιη. 

Διπίδα κνπ ζσηήξα ηεο ςπρήο, 

δηέξξεμεο ηνπ Άδε ηα δεζκά ηνπ, 

θαη ζθόξπηζεο γιπθηάο απαληνρήο 

ραξά, αληί ηεο ιύπεο ηνπ ζαλάηνπ. 



 

Θα κέλεηο ζηελ θαξδηά κνπ δσληαλόο, 

αθνύ δσή ζηνλ θόζκν ζπ ραξίδεηο, 

ππμίδα κνπ θαη θάξνο θσηεηλόο, 

ζηα βάζε ηεο ςπρήο κνπ λα θσηίδεηο. 

 

Ο Ηεζνύο είλαη δσληαλόο – Χνξσδία 

 

Πόζν γιπθόο καδί θη αέξηλνο Υξηζηέ, ζηελ Δκκανύο εθάλεο. 

Μηιώληαο ιαηξεπηέ, κε ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ζην θεθάιη! (δηο) 

 

Διπίδα κνπ Υξηζηέ, σηήξα ηεο ςπρήο, δηέξξεμεο ηνλ Άδε 

θαη ζθόξπηζεο γιπθηάο, απαληνρήο ραξά, αληί αηώλην ζθνηάδη! (δηο) 

 

Θα κείλεηο ζηελ θαξδηά κνπ πάληα δσληαλόο, αθνύ δσή ραξίδεηο! 

Φάξνο Φσηεηλόο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                    11.Ζ Νέα Απνζηνιή – Αθήγεζε 

Οη έληεθα καζεηέο έθπγαλ γηα ηε Γαιηιαία, ζην βνπλό όπνπ ν Ηεζνύο ηνπο είρε παξαγγείιεη λα πάλε, 

Όηαλ ηνλ είδαλ, ηνλ πξνζθύλεζαλ. Μεξηθνί όκσο είραλ ακθηβνιίεο. Ο Ηεζνύο ηνπο πιεζίαζε θαη ηνπο 

είπε. Ο Θεόο κνπ έδσζε όιε ηελ εμνπζία ζηνλ νπξαλό θαη ζηε γε. Πεγαίλεηε ινηπόλ θαη θάλεηε 

καζεηέο κνπ όια ηα έζλε βαπηίδνληάο ηνπο ζην Όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο θαη δηδάμηε ηνπο λα ηεξνύλ όιεο ηηο εληνιέο πνπ ζαο έδσζα θαη γσ ζα είκαη καδί ζαο πάληα 

σο ηε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ. Ακήλ. 

 

Μάηηα δαθξπζκέλα, θαξδηέο αλνηρηέο, 

ην αύξην πνζνύκε, δήζακε ην ρηεο. 

Να ν Κύξηόο καο εκπξόο καο νδεγεί, 

γηα λα βαζηιέςεη ε αγάπε ζηε γε. 

 

ηέιλεη ην Άγην Πλεύκα ηνπ παηξόο Θενύ, 

δύλακε, βνήζεηα θάζε ρξηζηηαλνύ. 

Φσηεηλή λεθέιε ν Ηεζνύο Υξηζηόο 

πνπ ηελ αηελίδεη ζαξξεηά ν πηζηόο. 

 

Αο βαπηηζηνύκε αδειθνί, ζη΄ Όλνκα ηνπ Παηέξα, 

Σνπ ιαηξεπηνύ Ηεζνύ θαη Πλεύκαηνο Αγίνπ 



Μαζαίλνληαο ηηο εληνιέο πνπ είπε λα θξαηάκε. 

Κη ε επινγία ηνπ Θενύ αο απισζεί ζηνλ θόζκν 

θη ε ράξε Σνπ παληνηηλά λα κέλεη αλάκεζά καο, 

σο λ’  αληακώζνπκε μαλά ζηελ παηξηθή Σνπ αγθαιηά. 

 

Ζ Νέα Απνζηνιή - Χνξσδία 

Μάηηα δαθξπζκέλα, θαξδηέο αλνηρηέο, 

ην αύξην πνζνύκε, δήζακε ην ρηεο. 

Να ν Κύξηόο καο εκπξόο νδεγεί, 

γηα λα βαζηιέςεη ε Αγάπε ζηε γε! (δηο) 

 

Αο βαπηηζηνύκε, αδειθνί, ζη Όλνκα ηνπ Παηέξα, 

ηνπ ιαηξεκέλνπ Θεζνύ θαη Πλεύκαηνο Αγίνπ, 

καζαίλνληαο ηηο εληνιέο πνπ είπε λα θξαηάκε. 

Κη ε επινγία ηνπ Θενύ αο απιωζεί ζηνλ θόζκν 

θη ε ράξε Τνπ παληνηηλά λα κέλεη αλάκεζά καο, 

ωο λα αληακώζνπκε μαλά ζηελ παηξηθή Τνπ αγθαιηά! 

 

Μάηηα δαθξπζκέλα, θαξδηέο αλνηρηέο, 

ην αύξην πνζνύκε, δήζακε ην ρηεο. 

Να ν Κύξηόο καο εκπξόο νδεγεί, 

γηα λα βαζηιέςεη ε Αγάπε ζηε γε! (δηο) 

 

 

 

 

 

 



 

                                    12.Ο Χξηζηόο καο! – Αθήγεζε 

Ο Υξηζηόο καο ίδξπζε έλα κνλαδηθό, πλεπκαηηθό πιαίζην ζηνλ θόζκν, κε ην αίκα 

Σνπ, ηε ζπζία Σνπ, ην ζάλαην θαη ηελ Αλάζηαζή Σνπ. 

ην πιαίζην απηό εθκεδελίδεηαη ν αηνκηζκόο, εμαθαλίδεηαη ην εγσηζηηθό ζπκθέξνλ, 

εμαγηάδεηαη κε ηε Υάξε ηνπ Θενύ θαη ν ηειεπηαίνο ακαξησιόο θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

ην ζαύκα ηεο αδειθνπνίεζεο ησλ αλζξώπσλ. 

΄ απηό ην πιαίζην κπνξεί λα βξεη ν θνπξαζκέλνο άλζξσπνο θάζε επνρήο ην ζθνπό 

ηεο ύπαξμήο ηνπ, ην αιεζηλό ηνπ πξόζσπν, ηελ εηξήλε, ηνλ ίδην ην Θεό. 

Ο Υξηζηόο καο είλαη ν αηώληνο βαζηιηάο καο, 

θη αλ ηνλ ςάρλεηο, ζα ηνλ βξείο κεο ηελ θαξδηά καο. 

Οπξαλό εμνπζηάδεη θαη ηε γε 

Μ΄ άγηα ράξε ηνπο αλζξώπνπο επινγεί. 

 

Δηλ΄ απηόο πνπ νδεγεί ηα βήκαηά καο, 

Καη ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο είλαη θνληά καο. 

Κιείζε κέζα ζηελ θαξδηά ζνπ ην Υξηζηό 

θαη κε ρείιε αγλά, πεο «επραξηζηώ». 

 

Δηλ΄ Απηόο πνπ μέξεη ηνπο ζπιινγηζκνύο καο 



θη ό, ηη απόθξπθν θαληάδεηαη ν λνπο καο. 

Θα ηνλ ληώζεηο όηαλ θάλεηο πξνζεπρή 

Κη αγαιιίαζε ζα βξίζθεηο ζηε ςπρή. 

 

Κη αλ πνηέ ζνπ ην Υξηζηό εγθαηαιείςεηο, 

Θα ζε θέξνπλε μαλά ζ΄ Απηόλ νη ηύςεηο, 

πνπ αθήθε ηελ πλνή ηνπ ζην ηαπξό, 

ησλ Παζώλ κνπ εγώ ηε ιύηξσζε λα βξσ. 

 

 

 

 



 

 

Ο Χξηζηόο καο! – Χνξσδία 

 

Ο Υξηζηόο, ε Διπίδα καο, ην 

Φσο, 

νπξαλό θη όιε ηε γε, κ’  Άγηα 

ράξε επινγεί! (δηο) 

 

Δίλ’ Απηόο πνπ νδεγεί ηα 

βήκαηά καο 

θαη ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο είλαη 

θνληά καο! 

 

Θα ηνλ ληώζεηο όηαλ, θάλεηο 

πξνζεπρή 

θη αγαιιίαζε ζα βξίζθεηο κέζα 

ζηε ςπρή! 

 

Ο Υξηζηόο, ε Διπίδα καο, ην 

Φσο, 

νπξαλό θη όιε ηε γε, κ’  Άγηα 

ράξε επινγεί! 

 

 

Αθξνάζεηο: https://www.dropbox.com/home  

Τξαγνύδη: Εαραξέληα Τζνπθαιά 

Σπλνδεύεη ε Γεσξγία Τανπζηάλε 

 

Ζρνγξάθεζε: Studio ηνπ Τ.Μ.ΔΤ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Ζρνιήπηεο: Φώηεο Σαθαιήο, Θεζζαινλίθε 2014 

https://www.dropbox.com/home

