
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Δ’ 5-8 

 

Τέκνον Τιμόθεε, 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. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ  Δ’ 5-8 

 

Παιδί μου, Τιμόθεε, να είσαι άγρυπνος για να τα 

αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς 

για τη διάδοση του ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον 

σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω 

το αίμα μου σπονδή στον Θεό∙ έφτασε ο καιρός να φύγω απ’ 

αυτό τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα τον 

δρόμο ως το τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει 

το στεφάνι της δικαιοσύνης, που μ’ αυτό θα με ανταμείψει ο 

Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Κι όχι μόνο εμένα, 

αλλά κι όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον 

ερχομό του. 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α’ 1-8 

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς 

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 Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ 

κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ 

Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 

ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης 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 Ἁγίῳ. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α’ 1-8 

Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού 

Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι 

γραμμένο: Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για 

να προετοιμάσει τον δρόμο σου! Μια φωνή βροντοφωνάζει 

στην έρημο: ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα 

μονοπάτια να περάσει. Σύμφωνα μ’ αυτά, παρουσιάστηκε ο 

Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυττε να 

μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να 

συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σ’ αυτόν όλοι οι 

κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, κι όλους τους 

βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις 

αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες 

καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του, έτρωγε ακρίδες, 

και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: 

«Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και 

που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από 

τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως 

θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». 
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