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Ο Μάρκος αγιογραφείται με ένα λιοντάρι 
(τον βασιλιά των ζώων) δίπλα του, είτε 
διότι το Ευαγγέλιό του αρχίζει με την 
ασκητική ζωή του Ιωάννη του Προδρόμου 
στην έρημο, όπου ζουν τα λιοντάρια, είτε 
διότι χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου του 
είναι η βασιλεία του Χριστού, καθώς το 
ζώο αυτό θεωρείται ότι είναι βασιλικό. 

Μαρκ. 1,1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού 
Χριστού, του ενανθρωπήσαντος Υιού 
του Θεού (έγινε ο Ιωάννης) 

Μαρκ. 1,2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς 
προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ 
ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 
πρὸ προσώπου σου, ὃς 
κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
ἔμπροσθέν σου 

σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφή 
στους προφήτας περί του Ιωάννου του 
Προδρόμου·“Ιδού εγώ, λέγει ο Θεός δια 
του προφήτου Μαλαχίου, αποστέλλω 
τον αγγελιοφόρον μου ολίγον 
ενωρίτερα από σε, ο οποίος και θα 
προπαρασκευάση την οδόν σου 
(δηλαδή τας ψυχάς και τας καρδίας 
των ανθρώπων) δια να σε 
υποδεχθούν”. 

Μαρκ. 1,3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
αὐτοῦ, 

Και ο σταλμένος αυτός από τον Θεόν 
αγγελιοφόρος είναι εκείνος, δια τον 
οποίον ο προφήτης Ησαΐας είπε· 
“Φωνή ανθρώπου, ο οποίος βοά εις 
έρημον· ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου· 
κάμετε ευθείς τους δρόμους του 
(ευθύνατε τας καρδίας σας)”. 

Μαρκ. 1,4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν 
τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων 
βάπτισμα μετανοίας εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Εγινε δε ο Ιωάννης αρχή κατά την 
εποχήν εκείνην, βαπτίζων εις την 
έρημον και κηρύσσων βάπτισμα εις 
πιστοποίησιν της μετανοίας, δια να 
λάβουν οι βαπτιζόμενοι την άφεσιν 
των αμαρτιών, όταν θα εδέχοντο τον 
ερχόμενον μετ' ολίγον Μεσσίαν. 
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Μαρκ. 1,5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 
πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ 
Ἱεροσολυμῖται, καὶ 
ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ 
Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ 
ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν. 

Και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι 
ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι 
Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο από 
αυτόν στον Ιορδάνην ποταμόν, 
εξομολογούμενοι συγχρόνως τας 
αμαρτίας των. 

Μαρκ. 1,6 ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος 
τρίχας καμήλου καὶ ζώνην 
δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 
αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ 
μέλι ἄγριον. 

Εφορούσε δε ο Ιωάννης ένδυμα από 
τρίχας καμήλου και είχε δερματίνην 
ζώνην γύρω από την μέσην του και 
έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον. 

Μαρκ. 1,7 καὶ ἐκήρυσσε λέγων· ἔρχεται ὁ 
ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, 
οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας 
λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

Και εκήρυττε λέγων· “έρχεται ύστερα 
από εμέ εκείνος που είναι ισχυρότερός 
μου και του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος 
να σκύψω και να λύσω το λουρί των 
υποδημάτων του. 

Μαρκ. 1,8 ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν 
ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς 
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 

Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερό, αυτός 
όμως θα σας βαπτίση με Πνεύμα 
Αγιον”. 

Μαρκ. 1,9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ 
Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ 
ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς 
τὸν Ἰορδάνην. 

Και κατά τας ημέρας εκείνας ήλθε ο 
Ιησούς από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας 
και εβαπτίσθη από τον Ιωάννην στον 
Ιορδάνην. 

Μαρκ. 1,10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ 
τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα 
ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ 
αὐτόν· 

Και αμέσως όταν εβγήκε από το νερό, 
είδε να σχίζωνται οι ουρανοί και το 
Πνεύμα του Θεού, ωσάν περιστερά, να 
κατεβαίνη εις αυτόν. 

Μαρκ. 1,11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα. 

Και ήλθε φωνή από τον ουρανούς, που 
έλεγε· “συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, 
στον οποίον εγώ έχω τελείως 
ευαρεστηθή”. 


