
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΣΤ’ 11-16 

Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, 

ἀγάπην, ὑπομονήν, πρᾳότητα. Ἀγωνίζου τὸν καλὸν 

ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καὶ 

ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον 

πολλῶν μαρτύρων. Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ 

μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν 

ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον 

μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν 

καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ 

βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, 

ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν 

οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος 

αἰώνιον· ἀμήν. 

Απόστολος – Μετάφραση,  

ΠΡΟΣ Α’ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΣΤ’ 11-16 

Παιδί μου Τιμόθεε, να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την 

ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την 

πραότητα. Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. 

Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή, στην οποία και σε 

κάλεσε ο Θεός και για την οποία ομολόγησες την καλή 

ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Σου παραγγέλλω 

ενώπιον του Θεού, που δίνει ζωή στα πάντα, και ενώπιον 

του Ιησού Χριστού, που μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο έδωσε 

τη μαρτυρία της καλής ομολογίας· να διατηρείς ακηλίδωτη 

και άψογη, την εντολή που σου έχει δοθεί, ώσπου να έρθει 

ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός, 

θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος 

εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και ο κυρίαρχος 

των κυριάρχων. Αυτός είναι ο μόνος αθάνατος και κατοικεί 

σε φως απρόσιτο. Κανένας από τους ανθρώπους ούτε τον 

είδε ούτε μπορεί να τον δει. Σ’ αυτόν η τιμή και η αιώνια 

δύναμη! Αμήν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Κυριακή των Μυροφόρων – Αγίου Επιφανίου 
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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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