
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – Α’ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 1 - 7 

Ὁ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς 

ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ 

λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ 

μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, 

ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν· ὃ ἑωράκαμεν καὶ 

ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε 

μεθ' ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ 

μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, 

ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία 

ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς 

φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι 

κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, 

ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ 

περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ 

ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει 

ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 

 

Απόστολος – Μετάφραση,  

Α’ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α’ 1 – 7 

Σας γράφουμε για το ζωοποιό Λόγο, που υπήρχε εξαρχής. Εμείς 

τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. 

Μάλιστα τον είδαμε από κοντά, και τα χέρια μας τον 

ψηλάφησαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια 

μας. Καταθέτουμε, λοιπόν, τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για 

την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα, φανερώθηκε όμως σ’ 

εμάς. Αυτό που είδαμε κι ακούσαμε, το αναγγέλλουμε σ’ εσάς, 

για να συμμετάσχετε κι εσείς μ’ εμάς στην ίδια κοινωνία, που 

είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του τον Ιησού 

Χριστό. Κι αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η 

χαρά σας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού 

Χριστό και σας το μεταφέρουμε: Ο Θεός είναι φως, και δεν 

υπάρχει σ’ αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν, λοιπόν, ισχυριστούμε 

πως έχουμε κοινωνία με το Θεό, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε 

ψέματα, και οι πράξεις μας δε συμφωνούν με την αλήθεια. Αν 

όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε 

έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας, και το αίμα που πρόσφερε με 

το θάνατό του ο Υιός του ο Ιησούς μάς καθαρίζει από κάθε 

αμαρτία. 
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Ευαγγέλιο – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ’ 43 – ΙΣΤ’ 8 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων 

βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 

Ἰησοῦ. Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ 

προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι 

ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ 

Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ 

σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ 

πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. Ἡ δὲ 

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ 

διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ 

Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι 

ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ 

τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς 

ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; Καὶ 

ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας 

σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον 

καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ 

ἐξεθαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν 

ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· 

ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 

ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ 

τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν 

εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ’ 43 – ΙΣΤ’ 8 

Εκείνο τον καιρό, ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου, που 

καταγόταν από την Αριμαθαία, και περίμενε κι αυτός τη βασιλεία του 

Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του 

Ιησού. Ο Πιλάτος απόρησε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε 

τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε 

την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. 

Εκείνος αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε μ’ αυτό 

και τον τοποθέτησε σ’ ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σε βράχο· μετά 

κύλησε ένα λιθάρι κι έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η 

Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ παρακολουθούσαν που 

τον έβαλαν. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η 

Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, και η Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα, για 

να πάνε ν’ αλείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί 

την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος. Κι έλεγαν μεταξύ 

τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος;» 

Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα κει, 

παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις 

μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα 

δεξιά, και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε 

για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, το σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι 

εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε 

στους μαθητές του και στον Πέτρο: πηγαίνει πριν από σας στην 

Γαλιλαία και σας περιμένει· εκεί θα τον δείτε, όπως σας το είπε». Οι 

γυναίκες βγήκαν κι έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος· δεν 

είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες. 
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