
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Β’ 11 – 14, Γ’ 4 - 7 

Τέκνον Τίτε,  ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν 

ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν 

ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ 

δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 

προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 

δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται 

ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 

περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. Ὅτε δὲ ἡ χρηστότης 

καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, οὐκ 

ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ 

κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 

παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου, οὗ 

ἐξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν, ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι 

κληρονόμοι γενώμεθα κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Β’ 11 – 14, Γ’ 4 - 7 

Παιδί μου Τίτε, ο Θεός φανέρωσε τη χάρη του, για να σώσει 

όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μάς καθοδηγεί να 

αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και 

να ζήσουμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια 

στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακαριότητα που 

ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου 

Θεού και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον 

εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, 

να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει 

μόνο σ’ αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. 

Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη 

του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε, όχι 

για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας 

σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της 

αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο 

Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού 

Χριστού του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική 

του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, που την 

προσδοκούμε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Θεοφάνεια 
6 Ιανουαρίου 2021 



Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ’ 13 - 17 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ 

βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν 

λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ 

πρός με; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες 

ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν 

δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς 

ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ 

οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 

περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ 

τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, 

ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ’ 13 - 17 

Εκείνο τον καιρό, έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον 

Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί απ’ αυτόν. Ο 

Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Εγώ έχω 

ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σ’ εμένα;» Ο 

Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ας τ’ αφήσουμε τώρα αυτά, 

γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε κι οι δυο μας ό,τι προβλέπει 

το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να 

βαφτιστεί. Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς κι αμέσως βγήκε 

από το νερό. Κι αμέσως άνοιξαν γι’ αυτόν οι ουρανοί και 

είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και 

να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα 

ουράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, 

αυτός είναι ο εκλεκτός μου». 
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