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Χριστούγεννα,
ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα

ΓΕΝΕΣΗ 1
1 Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη.

26 Μετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με 
την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση, κι ας εξουσιάζει στης 
θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά 
σ’ όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σ’ αυτήν». 27 
Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική 
του την εικόνα, «κατ’ εικόνα Θεού» τον δημιούργησε, τους 
δημιούργησε άντρα και γυναίκα. 
28 Τους ευλόγησε και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε 
να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ’ 
αυτήν. Να εξουσιάσετε στης θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα 
πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη».

ΙΩΑΝΝΗΣ 1
1 Απ’ όλα πριν υπήρχε ο Λόγος κι ο Λόγος ήτανε με τον Θεό, κι 
ήταν Θεός ο Λόγος. 2 Απ’ την αρχή ήταν αυτός με τον Θεό. 3 Τα 
πάντα δι’ αυτού δημιουργήθηκαν κι απ’ όσα έγιναν τίποτα χωρίς 
αυτόν δεν έγινε.
4 Αυτός ήτανε η ζωή, και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους 
ανθρώπους.
5 Το φως αυτό έλαμψε μέσα στου κόσμου το σκοτάδι, μα το 
σκοτάδι δεν το δέχτηκε. 6 Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον 
έλεγαν Ιωάννη· 
7 αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, 
ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. 8 Δεν ήταν ο ίδιος το 
φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. 9 Ο Λόγος ήταν το 

αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε 
άνθρωπο. 
10 Μέσα στον κόσμο ήταν, κι ο κόσμος δι’ αυτού δημιουργήθηκε, 
μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος.
11 Ήρθε στον τόπο το δικό του, και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν.
12 Σ’ όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ αυτόν, έδωσε το 
δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού.
13 Απ’ το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε 
από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα.
14 Ο Λόγος έγινε άνθρωπος κι έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας
και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει 
απ’ τον Πατέρα, ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή κι αλήθεια για μας.
15 Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι’ αυτόν και τη 
διακήρυξε λέγοντας: «Γι’ αυτόν ήταν που είπα, “εκείνος που 
έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν 
από μένα”».
16 Απ’ το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω 
στην άλλη.
17 Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρη η θεϊκή όμως και η 
αλήθεια ήρθε σ’ εμάς δια του Ιησού Χριστού. 18 Κανείς ποτέ δεν 
είδε το Θεό· μόνο ο μονογενής Υιός, που είναι μέσα στην αγκαλιά 
του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό.

ΜΑΡΚΟΣ 1
1 Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού 
Χριστό, τον Υιό του Θεού.
2 Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο:
Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για να προετοιµάσει 
το δρόµο σου!


