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Ύμνος της ομάδας «Νώε» 

 

Άρχισε βροχή, η δυνατή 

μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει ο τόπος μας 

φέρε τα παιδιά να’ ναι μαζί 

θα δοκιμαστεί, νομίζω, τώρα ο κόπος μας… 

Τέλειωσε καλά - ούτε κι εγώ – 

άντεχα στου κόσμου όλα τα χτυπήματα 

κι όμως… 

 

Του Θεού ο λόγος ειν’ υπόσχεση 

κι όταν η ψυχή σου εμπιστευτεί 

όλα στη ζωή τα παίρνει απόφαση 

κάτω από τον ήλιο ή τη βροχή!  

 

Ένας δυνατός κατακλυσμός 

είναι για τον κόσμο σήμερα τα λάθη του 

κι είναι η Εκκλησία Κιβωτός 

σώζει τα πολύτιμα με την Αγάπη Του. 

Νώε, στης ελπίδας την κορφή 

πήγε η ψυχή μας πάλι και σταμάτησε  

τώρα… 
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Ύμνος της ομάδας «Δαβίδ» 

 

Μια μικρός βοσκός, μια βασιλιάς 

που να το ‘ξερες τι ‘σαι για μας! 

Απ’ τη ρίζα σου, ήταν γραφτό, 

δες πώς άνθισε κι ήρθε ο Χριστός! 

 

Δέντρο ολάκερο έγινε η Εκκλησιά 

τί χαρά να ‘μαι εγώ ένα απ’ τα κλαδιά! 

Τη σφεντόνα σου δώσε μου, Δαβίδ, 

το κακό να νικώ πάντοτε… αμήν! 

 

Μια ψηλά κι εγώ, μια χαμηλά 

πότε σαν Δαβίδ, πότε Γολιάθ… 

Κάνε, Κύριε, να μην ξεχνώ 

μες τα δύσκολα κι έναν ψαλμό! 

 

Δέντρο ολάκερο έγινε η Εκκλησιά… 
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Ύμνος της ομάδας «Ιωσήφ» 

 

Μια μεγάλη ψυχή 

τα ανθρώπινα που ξεπέρασε 

βρέφος στον Ισραήλ 

και στην Αίγυπτο μόνος γέρασε. 

 

Καλοσύνη, καλοσύνη 

πάντα στέκει ψηλά δε ζητάει πολλά 

παραστέκει κι όλο δίνει  

και σ’ αυτούς που την πίκραναν κάποια φορά 

καλοσύνη… 

 

Δίκαια, Ιωσήφ, 

δεν ξεχάστηκες, δεν ξεπεράστηκες 

και σε Βίβλο Ζωής 

είσαι Ρίζα Εκεινού του προπάντων καλού! 
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Ύμνος της ομάδας «Τρεις Παίδες»  

 
Τώρα η σάλπιγγα σημαίνει στην πλατεία, 

και γονατίζουνε τα έθνη κι οι λαοί. 

Να προσκυνήσουν τους διατάζει η Βασιλεία 

μον' οι Τρεις οι Παίδες στέκονται ορθοί. 

 

Γενναίοι, σώμα δυνατό απ' τη νηστεία, 

πνεύμα λαμπρό από την πίστη στον Θεό, 

καλούν τα πλάσματα, της φύσης τα στοιχεία 

υμνούν απ΄ το καμίνι τον Θεό. 

 

Για Σένα έγινα στρατιώτης της Αγάπης 

που 'σαι Πατέρας μου, κάθε παιδιού προστάτης. 

Είσαι Πατέρας μου, κάθε παιδιού προστάτης, 

για Σένα έγινα στρατιώτης της Αγάπης. 

 

Βίβλος Γενέσεως ο Νόμος στους Αιώνες 

σαν το λυχνάρι στο σκοτάδι των ψυχών, 

γεμάτη αινίγματα, πολέμους και αγώνες, 

λόγια του Κτίστη και οράσεις προφητών. 

 

Φτωχοί και πλούσιοι, δούλοι ή βασιλιάδες, 

άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά 

παλεύουν μόνοι με πολλούς και με χιλιάδες 

για την Ελπίδα που φουντώνει στην καρδιά! 

 

Για Σένα έγινα στρατιώτης της Αγάπης 
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Ύμνος της ομάδας «Σαμουήλ» 

 

Κριτής που οργώνει ολόκληρο το Ισραήλ 

από μικρός ταγμένος είσαι Σαμουήλ. 

Ποιος το ‘λεγε πως θα σε διάλεγε ο Θεός 

για βασιλιά να ορίσεις όποιον πει Αυτός! 

 

Αφού η αγάπη του Θεού σε πλημμυρίζει 

το θέλημά Του είναι για σένα οδηγός! 

Λίγο και μένα η καρδιά μου ας ανοίξει 

μες τα σκοτάδια μου να ξεχυθεί το Φως! 

 

Κριτή δεν θέλω εγώ μήτε και «βασιλιά» 

τάχα πιο εύκολα περνάω έτσι καλά! 

Ποιον Σαμουήλ θα στείλει πάλι ο Θεός 

για Βασιλιά μου να τον χρίσει πάλι αυτός! 

 

Ας είν΄ η αγάπη του Θεού να πλημμυρίσει 

το θέλημά Του να ‘ναι πάντα οδηγός! 

Τότε και μένα η καρδιά μου να ανοίξει 

μες τα σκοτάδια μου να ξεχυθεί το Φως! 
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Ύμνος της ομάδας «Γεδεών» 

 
Βρες τον τρόπο στη ζωή 

να σταθείς ολόρθος 

μαχητής σαν τον Κριτή 

Δες! Νικιέται ο Κόσμος! 

Δες! Νικιέται των πολλών 

η ορμή στη μάχη 

κέρδισε σα Γεδεών 

του Θεού τη χάρη. 

 

Ειν’ η ώρα να παλέψεις 

ειν ‘ η ώρα να αντισταθείς. 

Τώρα πρέπει να πιστέψεις 

ο Χριστός αυτό ζητάει 

μην αργείς (δις) 

 

Των ειδώλων τις σκιές 

Μέσα σου να σβήσεις 

σιωπηλά και ταπεινά 

τη ζωή να ζήσεις. 

Απ’ τα στίφη των πολλών 

ο Θεός σ ‘ αδράχνει 

κέρδισε σα Γεδεών 

και αυτή τη μάχη! 
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Ύμνος της ομάδας «Αβραάμ» 
 

Στείλε, Θεέ μου, μια αχτίδα 

Δώσε στον κόσμο ξανά την ελπίδα 

δος στις καρδιές μας και πάλι τον ήλιο 

δος του πατέρα Αβραάμ το κουράγιο. 

 

Να ‘χουμ πίστη σαν τη δική του 

να είναι η ψυχή μας σαν την ψυχή του 

να ‘χουμε αγάπη που όλα τα καίει 

όλα τα καίει η δική Σου αγάπη. 

 

 Στείλε, Θεέ μου, ουράξιο τόξο 

 στείλε την άνοιξη που λείπει τόσο 

 στείλε στη μέρα και πάλι τον ήλιο 

 στείλε τη νύχτα αστέρια χρυσά. 

Κάνε η αγάπη να διώξει το μίσος 

 Κάνε τον ουρανό γαλάζιο ξανά! 
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Ύμνος της ομάδας «Ησαΐας»  
 

Σε διάλεξε, Σου σφράγισε 

τα χείλη κάρβουνο αναμμένο. 

Στο χρόνο μέσα, Ο Άχρονος 

σου γνώρισε τί είναι γραμμένο. 

                  

Και Τον είδες Ησαΐα 

μες την Ιστορία 

λύτρο το αίμα Του να δίνει 

και το Θάνατο να σβήνει! 

 

Μέσα απ΄ του προφήτη τη ματιά 

φωτίζει ο Πλάστης μυστικά 

ελπίδα ανάβει σα φωτιά 

στην πρώτη Του Διαθήκη. 

Μέσα απ΄του προφήτη τη ματιά 

πώς ξεπηδάν τα μυστικά 

και πώς ανάβει η φωτιά 

για την καινή Διαθήκη! 

 

Αμνό Τον είδες Σιωπηλό 

που στη σφαγή αγνός πηγαίνει. 

του κόσμου όλου τις πληγές 

αθώος Αυτός  

πάνω Του παίρνει. 

 

Τον γνωρίζεις Ησαΐα 

μες την Ιστορία 

νικητή Εσταυρωμένο 

Βασιλιά Αναστημένο! 

 

Μέσα απ’ του προφήτη……  
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Ύμνος της ομάδας «Ιησούς του Ναυή» 
 

Από την Αίγυπτο αρχίζει πορεία μακριά 

να βρει ο Ισραήλ σωτηρία και ελπίδα ξανά. 

Ο Μωυσής θα αφήσει εσένα οδηγό 

να πολεμάς με κουράγιο το κάθε κακό… 

 

Κι αν τα τείχη αντέχουν στην Ιεριχώ 

σαλπίζει η πίστη στο Θεό! 

 

Συ μπροστά να πηγαίνεις, Ιησού του Ναυή 

τη σωτηρία ο κόσμος και πάλι να βρει! 

Δυνατά να παλεύεις για κάθε καλό 

κι από τη γη της ελπίδας να βρούμε Χριστό! 

 

Από παιδί πάλι ψάχνω τη γη Χαναάν 

πόσο πιο εύκολο θα ‘ταν, αν λείπαν τα «αν»… 

Θέλει αλήθεια και πίστη να ζω με Θεό 

μα θα’ ναι ο κόσμος για μένα πορεία στο Φως! 

 

Τείχη τώρα δεν έχει στην Ιεριχώ 

τώρα φόβος κανένας ούτε εδώ! 

 

Συ μπροστά να πηγαίνεις, Ιησού του Ναυή… 
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Γενικός Ύμνος των 30 χρόνων 

Ήτανε μια στιγμή 

τόσα καλοκαίρια, μια ζωή. 

Ήμασταν μικρά παιδιά 

Ήταν μόλις χθες. 

 

Είμαστε μεγάλοι πια 

μα οι στιγμές που ζήσαμε κρατάν 

είναι η πατρίδα μας 

πατρίδα της ψυχής. 

 

Χρόνια της καρδιάς 

Τα σημάδια του Θεού βαστάς. 

Χρόνια της καρδιάς 

Θα’ σαι νέος όσο θ’ αγαπάς 

όσο θα τα ζεις 

ξανά απ’ την αρχή! 

 

Πες απόψε μιαν ευχή 

μιαν υπόσχεση, μια προσευχή 

να γυρνάμε πάντα εδώ 

πάντα στο Χριστό. 

 

Στο Χριστό απ’ την αρχή 

να μας δένει πάντα η στιγμή 

που τη μοιραστήκαμε 

τριάντα της καρδιάς. 

 

Χρόνια της καρδιάς... 
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