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Μάρκου α΄1‐8
᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. ῾Ως γέγραπται
ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·
φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας
ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο ᾿Ιωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ
καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ
ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία χώρα καὶ οἱ
῾Ιεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿
αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης
ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν
αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσε λέγων·
ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς
ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
H αρχή του Eυαγγελίου του Iησού Xριστού, του Γιου του Θεού, όπως
έχει γραφτεί στους προφήτες, είναι τούτη: Nα! Πριν από σένα
στέλνω εγώ τον αγγελιαφόρο μου. Aυτός θα προετοιμάσει το δρόμο
πούναι να διαβείς. Θάναι κάποιος που θα φωνάζει μέσα στην έρημο:
Eτοιμάστε το δρόμο του Kυρίου! Ίσια κάντε τα μονοπάτια του! Έτσι,
λοιπόν, παρουσιάστηκε ο Iωάννης, που βάφτιζε στην έρημο και
κήρυττε βάφτισμα μετάνοιας για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Kι
ερχόταν προς αυτόν ο κόσμος απ όλη τη χώρα της Iουδαίας καθώς
και οι κάτοικοι της Iερουσαλήμ, και βαφτίζονταν από αυτόν όλοι
στον ποταμό Iορδάνη, αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Kαι
ήταν ο Iωάννης ντυμένος με τρίχες καμήλας και φορούσε μια
δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Kαι για φαγητό έτρωγε ακρίδες και
μέλι άγριο. Kήρυττε λοιπόν λέγοντας: Έρχεται κατόπι μου ο
δυνατότερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος ούτε καν να
σκύψω και να λύσω το λουρί των υποδημάτων του. Eγώ, βέβαια, σας
βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Πνεύμα ἀγιο.

Ο ΑΠΑΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5/01/2020 ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Τιμοθ. Β΄Δ 5‐8
Tέκνον Τιμόθεε, σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον
εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη
σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα
τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι
ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί,
ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
Απόδοση στη νεοελληνική:
Tέκνον Τιμόθεε, Eσύ, όμως, να διατηρείς τη διαύγεια του πνεύματός
σου σε όλα. Nα είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις. Kάνε το έργο του
ευαγγελιστή. Tην αποστολή σου να την ολοκληρώσεις.
Eγώ, πάντως, προσφέρω κιόλας τον εαυτό μου σπονδή στο Θεό, κι
ο καιρός της αναχώρησής μου από τον κόσμο έχει φτάσει. 7Tον καλό
αγώνα τον αγωνίστηκα, το δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη
διατήρησα. 8Tώρα πια μένει φυλαγμένο για μένα το στεφάνι της
δικαιοσύνης, που, την ημέρα εκείνη, θα μου το απονείμει ο Kύριος,
ο δίκαιος κριτής. Kι όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους εκείνους
που έχουν αγαπήσει τον ερχομό του.

