
Καιήκ εζπένακ άνπμκηεξ, 

ακ είκαη μνηζμόξ ζαξ, 

Χνηζημύ ηεκ Θείακ γέκκεζηκ, 

κα πς ζη' ανπμκηηθό ζαξ. 

Χνηζηόξ γεκκάηαη ζήμενμκ, 

εκ Βεζιεέμ ηεκ πόιε, 

μη μονακμί αγάιιμκηαη, 

παίνεη ε θύζηξ όιε. 

Γκ ης ζπειαίς ηίθηεηαη, 

εκ θάηκε ηςκ αιόγςκ, 

μ βαζηιεύξ ηςκ μονακώκ, 

θαη πμηεηήξ ηςκ όιςκ. 

Πιήζμξ αγγέιςκ ράιιμοζη, 

ημ Δόλα εκ ορίζημηξ, 

θαη ημύημ άλημκ εζηί, 

ε ηςκ πμημέκςκ πίζηηξ. 

Γθ ηεξ Πενζίαξ ένπμκηαη, 

ηνεηξ μάγμη με ηα δώνα, 

άζηνμ ιαμπνό ημοξ μδεγεί, 

πςνίξ κα ιείρεη ώνα. 



Φηάκμκηαξ ζηεκ Ιενμοζαιήμ, 

με πόζμ ενςηώζη, 

πμύ εγεκκήζε μ Χνηζηόξ, 

κα πάκ κα ημκ εονώζη. 

Δηα Χνηζηόκ ςξ ήθμοζε, 

μ βαζηιεύξ Ηνώδεξ, 

αμέζςξ εηανάπηεθε, 

θη έγηκε ζενηώδεξ. 

Δημηί πμιιά θμβήζεθε, 

δηα ηεκ βαζηιείακ, 

μεκ ημο ηεκ πάνεη μ Χνηζηόξ, 

θαη πάζεη ηεκ αλίακ. 

Κνάδεη ημοξ μάγμοξ θαη νςηά, 

πμύ μ Χνηζηόξ γεκκάηαη, 

εκ Βεζιεέμ ελένμμε, 

ςξ ε Γναθή δηεγάηαη. 

Σμοξ είπε κα οπάγμοζη, 

θαη όπμο ημκ εονώζηκ, 

αθμύ ημκ πνμζθοκήζμοζηκ, 

κα πακ κα ημο εηπώζηκ 



Όπςξ οπάγεη θαη αοηόξ, 

γηα κα ημκ πνμζθοκήζεη, 

με δόιμ ςξ μηζόζεμξ, 

γηα κα ημκ αθακίζεη. 

Βγαίκμοκ μη Μάγμη ηνέπμκηαξ, 

θαη ημκ αζηένα βιέπμοκ, 

θςξ ζεσθό θαηέβαηκε, 

θαη με πανά πνμζηνέπμοκ. 

Φηάκμκηαξ εηξ ημ ζπήιαημ, 

βνίζθμοκ ηεκ Θεμηόθμ, 

θαη εβάζηα ζηαξ αγθάιαξ ηεξ, 

ημκ Άγηόκ ηεξ Σόθμ. 

Γμκαηηζημί ημκ πνμζθοκμύκ, 

θαη δώνα ημο πανίδμοκ, 

ζμύνκα πνοζό θαη ιίβακμ, 

ζεό ημκ εοθεμίδμοκ. 

Σε ζμύνκα 'καη ςξ άκζνςπμκ, 

πνοζόκ ςξ Βαζηιέα, 

θαη ιίβακμκ 'καη ςξ ζεόκ, 

ζ’ όιεκ ηεκ αημμζθαίνα. 



Αθμύ ημκ πνμζθοκήζαζηκ, 

εοζύξ πάιη μηζεύμοκ, 

θαη ημκ Ηνώδε μειεημύκ, 

κα πάκε γηα κα εύνμοκ. 

Άγγειμξ εθ ηςκ μονακώκ, 

βγαίκεη ημοξ εμπμδίδεη, 

από άιιεκ μδό κα πμνεοημύκ, 

αοηόξ ημοξ δημνίδεη. 

Καη πάιη άιιμξ Άγγειμξ, 

ημκ Ιςζήθ πνμζηάδεη, 

εηξ Αίγοπημ κα πμνεοηεί, 

θαη εθεί κα εζοπάδεη. 

Να πάνεη θαη ηεκ Μανηάμ, 

μαδί με ημκ οηόκ ηεξ, 

γηαηί μ Ηνώδεξ εδεηεί, 

ημκ ηόθμ ημκ δηθόκ ηεξ. 

Με βιέπμκηαξ μ Βαζηιεύξ, 

ημοξ μάγμοξ κα γονίδμοκ, 

ζηεκ Βεζιεέμ επνόζηαλε, 

παηδί κα μεκ αθήζμοκ. 



Χηιηάδεξ δεθαηέζζενηξ, 

ζθάδμοκ ζε μηα εμένα, 

ζνήκμ θιαοζμό θαη μδονμό, 

είπε θάζε μεηένα. 

Καη επιενώζε ημ νεζέκ, 

Πνμθήημο Ηζαΐμο, 

ςξ θαη ηςκ άιιςκ πνμθεηώκ, 

θαη ημο Ιενεμίμο. 

"Θνήκμξ εθμύζζε εκ Ραμά, Ραπήι ηα ηέθκα θιαίεη, 

παναμοζήκ μύθ ήζειε, όηη αοηά μύθ έπεη. 

Ιδμύ όπμο ζαξ είπαμε όιεκ ηεκ ομκςδίακ, θαη ημο Χνηζημύ 

μαξ Ιεζμύ, γέκκεζηκ ηεκ αγίακ. 

' αοηό ημ ζπίηη πμο 'νζαμε, 

πέηνα κα μεκ ναγίζεη, 

θαη μ κμηθμθύνεξ ημο ζπηηημύ, 

πίιηα πνόκηα κα δήζεη. 

Καη αθμύ ζαξ θαιεκοπηίζμομε, 

πέζηε κα θμημεζείηε, 

μιίγμκ ύπκμκ πάνεηε, 

θαη εοζύξ κα ζεθςζείηε. 



Να βάιεηε ηα νμύπα ζαξ, 

εύμμνθα κα κηοζείηε, 

ζηεκ εθθιεζία ηνέλεηε, 

εθεί κα πμνεοζείηε. 

Ν' αθμύζεηε με πνμζμπή, 

όιεκ ηεκ ομκςδίακ, 

ημο Ιεζμύ μαξ ημο Χνηζημύ, 

γέκκεζηκ ηεκ Αγίακ. 

Καη όηακ ζα γονίζεηε, 

εηξ ημ ανπμκηηθό ζαξ, 

εοζύξ ηναπέδη ζηνώζεηε, 

βάιηε ημ θαγεηό ζαξ. 

Καη ημκ ζηαονό ζαξ θάκεηε, 

γεοζείηε εοθνακζείηε, 

δώζηε θαη θακεκόξ θηςπμύ, 

όπμο ημ εζηενείηαη. 

Δώζηε θαη μαξ ημοξ θόπμοξ μαξ, 

ακ είκαη μνηζμόξ ζαξ, 

θαη μ Χνηζηόξ μαξ πάκημηε, 

κα είκαη βμεζόξ ζαξ. 



θαη ημο πνόκμο... 

 


