
Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Θξεζθεπηηθά Γ΄ Γεκ. 

Δλόηεηα 2 



Πού οδηγεί ο δρόμος;  

Ξαλαζπκάκαη…. 

Πνηνπο έρεη θνληά ηνπ ζηα πξώηα βήκαηά 

ηνπ ν άλζξωπνο γηα λα ηνλ ζηεξίδνπλ; 

 

Οηθνγέλεηα 

Σρνιείν  

Δθθιεζία - Δλνξία 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Ο δξόκνο ηεο δωήο είλαη πιένλ αλνηρηόο 

θαη ηνλ πεξηκέλεη λα ηνλ βαδίζεη. 

Γλωξίδεη 

Μαζαίλεη 

Αλαθαιύπηεη 

Γεκηνπξγεί  

Σπλεξγάδεηαη  



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

Με όια ηα πξνεγνύκελα πεηπραίλεη ην 

ζθνπό ηνπ 

 

 

Κάζε θίλεζε πνπ θάλεη έρεη θάπνην ιόγν 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

Όπωο είδακε θαη ζηελ πξνεγνύκελε 

εηθόλα, όπωο ν αζιεηήο ηξέρεη ζε αγώλα 

δξόκνπ γηα λα θηάζεη ζην ηέξκα, έηζη θάζε 

άλζξωπνο βαδίδεη ζηαζεξά ζην δξόκν ηεο 

δωή ηνπ 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

Κάζε, ινηπόλ πνξεία ελόο δξόκνπ γηα ηνλ 

άλζξωπν είλαη ζεκαληηθή 

 

 

Γηα έλαλ ζωζηό ρξηζηηαλό πνηα πηζηεύεηε 

όηη είλαη ε πην ζεκαληηθή πνξεία θαη ν πην 

ζνβαξόο ηνπ ζθνπόο;  



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

…λα βαδίζεη ην δξόκν ηνπ Χξηζηνύ κέζα 

ζηελ Δθθιεζία, όπωο αθξηβώο έθαλαλ θαη 

ηόζνη Άγηνη 

 

Τη είλαη νη Άγηνη; 

Οη ρξηζηηαλνί πνπ κε ηε δωή θαη ην έξγν 

ηνπο θηάλνπλ θνληά ζην Θεό 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

Απηόο ν δξόκνο ηνπ Χξηζηνύ κέζα ζηελ 

Δθθιεζία δελ είλαη πάληα εύθνινο 

Πνιιά εκπόδηα κπαίλνπλ θαη ηνπ 

δπζθνιεύνπλ ηελ πνξεία 

Μεξηθέο θνξέο θηλδπλεύεη λα ραζεί, όπωο 

ην θαξάβη ζηελ ηξηθπκία 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

 

Χξεηάδεηαη ινηπόλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα πξνζπεξλά απηά 

ηα εκπόδηα… πνηα είλαη απηά; 

 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

 

Να είλαη θαζεκεξηλά πξνζεθηηθόο 

Να έρεη δπλαηή πίζηε όηη ζα ηα θαηαθέξεη 

Να κε ιπγίδεη ζηελ πξώηε δπζθνιία 

Όηαλ ρξεηάδεηαη, λα δηνξζώλεη ηελ πνξεία 

ηνπ κε δύλακε θαη ζηαζεξέο θηλήζεηο 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Σην ηέξκα ηνπ ν δξόκνο απηήο ηεο δωήο 

νδεγεί ηνλ πηζηό άλζξωπν ζην Χξηζηό… 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Τν επινγεκέλν θαξάβη 

 

-Πνπ παο, θαξαβάθη, κε ηέηνηνλ θαηξό; 

Σε κάρεηαη ε ζάιαζζα, δελ ηε θνβάζαη; 

Άλεκνη ζθπξίδνπλ θαη πέθηεη λεξό, 

πνύ παο, θαξαβάθη, κε ηέηνηνλ θαηξό; 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Τν επινγεκέλν θαξάβη 

 

-Γηα ρώξα πεγαίλω πνιύ καθξηλή. 

Θα θέμνπλε θάξνη πνιινί λα πεξάζω. 

Βνξηάδεο, λνηηάδεο ζα βξω, κα ζα θηάζω 

κε πξίκν αγεξάθη, κ΄ αθέξην παλί. 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Τν επινγεκέλν θαξάβη 

 

-Κη νη θάβνη αλ ζνπ ζηήζνπλ ηε λύρηα 

θαξηέξη; 

Απάλω ζνπ αλ πέζεη ην θύκα ζεξηό 

Καη πάξεη ηνπο λαύηεο θαη ηνλ ηηκνληέξε; 

Πνύ παο, θαξαβάθη, κε ηέηνηνλ θαηξό; 

 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Τν επινγεκέλν θαξάβη 

 

-Ψειά ζην εθθιεζάθη ηνπ βξάρνπ, πνπ 
αζπξίδεη, 

Γηα κέλα έρνπλ θάκεη θξπθή ιεηηνπξγία. 

Οξζόο ν Χξηζηόο ην ηηκόλη κνπ αγγίδεη,  

ζηελ πιώξε κνπ ζηέθεη ε Παξζέλα Μαξία. 

                                                    Ε. Παπαληωλίνπ 



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Ο αζιεηήο….. ζε αγώλα δξόκνπ 

 Τξέρεη 

Έηζη ιέγεηαη αιιηώο θαη ην ηέινο ελόο δξόκνπ 

 Τέξκα  

Ο πην ζεκαληηθόο ζθνπόο ηνπ πηζηνύ ρξηζηηαλνύ είλαη λα 

γίλεη… 

 Άγηνο  

Ο άλζξωπνο βάδεη θάπνηνλ… ζηε δωή ηνπ θαη 

πξνζπαζεί λα ηνλ πεηύρεη 

 Σθνπό  



Πού οδηγεί ο δρόμος; 

Ο θαπεηάληνο νδεγεί ην θαξάβη αλάκεζα ζηα 

ηεξάζηηα… 

Κύκαηα  

Όηαλ ρξεηάδεηαη, ν άλζξωπνο… ηελ πνξεία ηνπ 

Γηνξζώλεη  

Ο πηζηόο βαδίδεη ηνλ δξόκν ηνπ Χξηζηνύ κέζα 

ζηελ… 

Δθθιεζία  


