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Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
 

[…] ιά να μη σε αφήση να υπερηφανευθής κοίταξε πώς σε 
ταπεινώνει. «Διότι διά της χάριτος έχετε σωθή», λέγει, «διά 
της πίστεως». 
 

 στερον πάλιν, διά να μη καταστρέψη το αυτεξούσιον, 
προσέθεσε και την ιδικήν μας συμβολήν, και πάλιν ανήρεσεν 
αυτήν και λέγει· «και αυτό δεν προέρχεται από εμάς». Ούτε 
η πίστις, λέγει, είναι ιδικόν μας έργον. Διότι εάν δεν ήρχετο, 
εάν δεν προσεκάλει, πώς θα ηδυνάμεθα να πιστεύσωμεν; 
Διότι «Πώς», λέγει, «θα πιστεύσουν εις εκείνον διά τον ο-
ποίον δεν ήκουσαν;» (Ρωμ. 10, 14). Ώστε, ούτε η πίστις είναι 
ιδικόν μας κατόρθωμα. «Του Θεού είναι», λέγει «το δώρον 
αυτό». Αλλά μήπως ήτο αρκετή η πίστις διά να σώση; λέγει. 
Αλλά διά να μη μας σώση χωρίς καθόλου να συμπράξωμεν, 
τελείως απράκτους, αυτήν εζήτησεν ο Θεός, λέγει. Είπεν, ότι 
η πίστις σώζει. Επειδή ο Θεός ηθέλησε, διά τούτο έσωσεν η 
πίστις. Διότι, ειπέ μου, πού σώζει η πίστις δίχως έργα; Τούτο 
είναι δώρον του Θεού. «Διά να μη ημπορή κανείς να καυχη-
θή» (Εφεσ. 2, 9), διά να μας κάνη ευγνώμονας διά την χάριν. 
Τι δηλαδή; λέγει. Αυτός ημπόδισε να δικαιωθώμεν από τα 
έργα; Καθόλου· αλλά κανείς, λέγει, δεν εδικαιώθη από τα έρ-
γα,    διά    να    δειχθή    η    χάρις    και    η   φιλανθρωπία   του   Θεού.   Δεν  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εφεσ. β΄ 4-10) 
 

    ᾿Αδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀ-
γάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσω-
σμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις 
τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι 
ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ 
τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ 
ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτι-
σθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμα-
σεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 
 
 

μας απεμάκρυνεν, ενώ είχομεν έργα, αλλ’ επειδή εγκατελεί-
φθημεν από τα έργα, μας έσωσε διά της χάριτος, ώστε κανείς 
λοιπόν να μη ημπορή να καυχάται.  
 

 στερον, διά να μη γίνης οκνηρός και δεν φροντίζης 
δι’ έργα, επειδή ήκουσες ότι όχι από έργα, αλλ’ από την πί-
στιν κατωρθώθη το παν, κοίταξε τι προσέθεσε. «Διότι είμεθα 
ιδικόν του δημιούργημα, δημιουργηθέντες εν Χριστώ Ιησού 
δι’ έργα αγαθά, τα οποία ο Θεός προητοίμασε διά ν’ αποτε-
λέσουν τον τρόπον της ζωής μας» (Εφεσ. 2, 10). Πρόσεξε τι 
λέγει· εδώ υπαινίσσεται την αναγέννησιν. Πράγματι είναι άλ-
λη δημιουργία. Από το μη είναι ωδηγήθημεν εις το είναι. Αυ-
τό το οποίον ήμεθα πριν, δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος, απέ-
θανεν· αυτό το οποίον εγίναμεν, δεν είμεθα πριν. Άρα είναι 
δημιουργία αυτό το πράγμα, και πολυτιμωτέρα από την άλ-
λην· διότι από εκείνην μεν ελάβομεν απλώς την ζωήν, ενώ α-
πό αυτήν το να ζώμεν όπως πρέπει.   
 

 « ι’  έργα  αγαθά,  τα  οποία  ο  Θεός  προητοίμασε, διά ν’  
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αποτελέσουν τον τρόπον της ζωής μας». Έχομεν ανάγκην 
λοιπόν διαρκούς αρετής, η οποία ν’ αναπτύσσεται μέχρι τον 
θάνατόν μας. Διότι καθόλου δεν θα μας ήτο ωφέλιμον εάν εί-
χωμεν να βαδίσωμεν μίαν οδόν η οποία οδηγεί εις πόλιν βα-
σιλικήν και ηθέλαμεν λόγω μαλθακότητος καθήσει προς το 
τέλος, την στιγμήν δηλαδή που είχομεν διανύσει το μεγαλύ-
τερον μέρος αυτής. Διότι, λέγει, «δι’ έργα αγαθά». Καθόλου 
δεν θα μας ωφέλει το πράγμα.  
 

 τσι, λοιπόν και εδώ, δεν προστάσσει να τελειώσωμεν 
μόνον εν έργον, αλλ’ όλα. Διότι όπως αι αισθήσεις μας είναι 
πέντε, και πρέπει όλας να τας χρησιμοποιούμεν όπως πρέπει, 
έτσι πρέπει να ασκούμεν και όλας τας αρετάς. Εάν κάποιος 
φυλάττη μεν την σωφροσύνην, αλλ’ είναι ανελεήμων, ή είναι 
μεν ελεήμων, αλλά συγχρόνως και πλεονέκτης, ή δεν επιθυ-
μεί μεν τα αγαθά των άλλων, αλλ’ ούτε από τα ιδικά του δί-
δει, τότε όλα εις μάτην γίνονται. Διότι δεν αρκεί μία αρετή 
διά να μας κάνη να παραστώμεν με παρρησίαν εις το βήμα 
του Χριστού, αλλά χρειάζεται πολλή και πολυποίκιλος και α-
πό κάθε είδος και ολόκληρος η αρετή. Διότι άκουσε τον ίδιον 
τον Κύριον ο οποίος λέγει εις τους μαθητάς του· «Πηγαίνετε 
και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου, διδάσκοντες αυτούς να 
τηρούν όλα όσα σας διέταξα» (Ματθ. 28, 19). Και πάλιν· «Ε-
κείνος ο οποίος θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς τας 
ελαχίστας, αυτός θα ονομασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν 
των ουρανών» (Ματθ. 5, 19). Δηλαδή εις την ανάστασιν. 
Διότι δεν θα εισέλθη εις την βασιλείαν· καθ’ όσον γνωρίζει 
να ονομάζη βασιλείαν και αυτόν τον καιρόν της αναστάσεως 
των νεκρών. Μίαν εάν παραβή, λέγει, ελάχιστος θα ονομα-
σθή· ώστε έχομεν ανάγκην από όλας. […] 

(Πηγή: Ι. Χρυσοστόμου άπαντα τα έργα 20, σελ. 505-509, 
ΕΠΕ Θεσ/νίκη 1979) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ                
                  (15 Νοεμβρίου - 24 Δεκεμβρίου 2022) 
 

Καθημερινά τελούνται στο Ναό μας: 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 9:00 π.μ. & 
 

Εσπερινός 5:00 μ.μ. 
 

Κάθε Τετάρτη μετά τον Εσπερινό: 
Παράκληση στην Παναγία Γοργοϋπήκοο 
 

Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό: 
Παράκληση στον Άγιο Νικόλαο 
 

Κάθε Κυριακή: 
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 7:00 - 10:00 π.μ. 
 

2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
                  (ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ  μ α ς) 

 

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 
6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός  
 

 

9:00 μ.μ. - 12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία  
 

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία   
 
 

5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση  
 

3) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 Απογευ-
ματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στο Ιερό Γυναικείο Ησυ-
χαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος - Μετόχιον 
Μηλεσίου’ του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα αναχώρησης 3:00 
μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.   
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