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Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 5
(μετ. Βάμβα)

1 Τοὺς μεταξὺ σας πρεσβυτέρους 
παρακαλῶ ἐγὼ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ 
μάρτυς τῶν παθημάτων τον Χριστοῦ, ὁ 
καὶ κοινωνὸς τῆς δόξης, ἥτις μέλλει νὰ 
ἀποκαλυφθῇ, 2 ποιμάνατε τὸ μεταξὺ 
σας ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες 
μή ἀναγκαστικῶς ἀλλ᾿ ἐκουσίως, μηδὲ 
αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, 3 μηδὲ 
ὡς κατακυριεύοντες τὴν κληρονομίαν 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ 
ποιμνίου. 4 Καὶ ὅταν φανερωθῇ ὁ 
ἀρχιποιμήν, θέλετε λάβει τὸν 
ἀμαράντινον στέφανον τῆς δόξης.
5 Ὁμοίως οἱ νεώτεροι ὑποτάχθητε εἰς 
τοὺς πρεσβυτέρους. Πάντες δὲ 
ὑποτασσόμενοι εἰς ἀλλήλους ἐνδύθητε 
τὴν ταπεινοφροσύνην· διότι ὁ Θεὸς 
ἀντιτάσσεται εἰς τοὺς ὑπερηφάνους, εἰς 
δὲ τοὺς ταπεινοὺς δίδει χάριν. 
6 Ταπεινώθητε λοιπὸν ὑπὸ τὴν κραταιὰν 
χεῖρα τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ σᾶς ὑψώσῃ ἐν 
καιρῷ, 7 καὶ πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν 
ῥίψατε ἐπ᾿ αὐτόν, διότι αὐτὸς φροντίζει 
περὶ ὑμῶν.
8 Ἐγκρατεύθητε, ἀγρυπνήσατε· διότι ὁ 
ἀντίδικός σας διάβολος ὡς λέων 

ὠρυόμενος περιέρχεται ζητῶν τίνα νὰ 
καταπίῃ· 9 εἰς τὸν ὁποῖον ἀντιστάθητε 
μένοντες στερεοὶ εἰς τὴν πίστιν, 
ἐξεύροντες ὅτι τὰ αὐτὰ παθήματα 
γίνονται εἰς τοὺς ἀδελφοὺς σας τοὺς ἐν 
τῷ κόσμῳ. 10 Ὁ δὲ Θεὸς πάσης 
χάριτος, ὅστις ἐκάλεσεν ἡμᾶς εἰς τὴν 
αἰώνιον αὑτοῦ δόξαν διὰ τοῦ Χριστοῦ 
Ἰησοῦ, ἀφοῦ πάθητε ὀλίγον, αὐτὸς νὰ 
σᾶς τελειοποιήσῃ, στηρίξῃ, ἐνισχύσῃ, 
θεμελιώσῃ. 11 Εἰς αὐτὸν εἴη ἡ δόξα καὶ 
τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· 
ἀμήν.
12 Σᾶς ἔγραψα ἐν βραχυλογίᾳ διὰ τοῦ 
Σιλουανοῦ τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς 
φρονῶ, προτρέπων καὶ ἐπιμαρτυρῶν ὅτι 
αὕτη εἶναι ἡ ἀληθινή χάρις τοῦ Θεοῦ, εἰς 
τὴν ὁποίαν στέκεσθε. 
13 Σᾶς ἀσπάζεται ἡ ἐν Βαβυλῶνι 
συνεκλεκτή ἐκκλησία καὶ Μάρκος, ὁ 
υἱὸς μου.
14 Ἀσπάσθητε ἀλλήλους ἐν φιλήματι 
ἀγάπης. Εἰρήνη εἰς πάντας ὑμᾶς τοὺς 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

Α΄ ΠΕΤΡΟΥ 5
(μετ. Πέργαμος)

5 Παρόμοια, οι νεότεροι, να υποταχθείτε 
στους πρεσβύτερους· όλοι, μάλιστα, 
καθώς θα υποτάσσεστε ο ένας στον 
άλλον, να ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη· 
επειδή, «ο Θεός αντιτάσσεται στους 
υπερήφανους, στους ταπεινούς, όμως, 
δίνει χάρη». 6 Tαπεινωθείτε, λοιπόν, 
κάτω από το πανίσχυρο χέρι τού Θεού, 
για να σας υψώσει εν καιρώ· 7 και όλη τη 
μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ’ αυτόν, 
επειδή αυτός φροντίζει για σας.
8 Eγκρατευθείτε, αγρυπνήστε· επειδή, ο 
αντίδικός σας ο διάβολος περιτριγυρίζει, 
σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον 
να καταπιεί. 9 Στον οποίο αντισταθείτε 
μένοντας στερεοί στην πίστη, ξέροντας 
ότι τα ίδια παθήματα γίνονται στους 
αδελφούς σας που είναι μέσα στον 
κόσμο.
10 Kαι ο Θεός κάθε χάρης, που μας 
κάλεσε στην αιώνια δόξα του διαμέσου 
τού Iησού Xριστού, αφού
πάθετε λίγο, αυτός να σας τελειοποιήσει, 
στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, 11 σ’ 
αυτόν ας είναι η δόξα και η κυριαρχική 
εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Aμήν.


