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 Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης μάρτυρος (304).   

 

1. πειδή δηλαδή είπεν, ότι ο Θεός παρακαλεί και εμείς πρε-
σβεύουμε και σας ικετεύουμε να συμφιλιωθείτε με το Θεό, για 
να μην πέσουν σε αδιαφορία, τους φοβίζει πάλι και τους καθι-
στά προσεκτικούς, λέγοντας, «σας παρακαλούμε να μη δεχθεί-
τε μάταια τη χάρη του Θεού». Μη λοιπόν, λέγει, επειδή παρα-
καλεί και έστειλε πρεσβευτές, γι’ αυτό μείνουμε αδιάφοροι, 
αλλά γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να φροντίζουμε να γίνουμε αρε-
στοί στο Θεό και ν’ αποκομίσουμε πνευματικό κέρδος (πράγ-
μα που έλεγε και παραπάνω, ότι δηλαδή «η αγάπη του Θεού 
μάς συνέχει», που σημαίνει ότι μας θλίβει, μας παρακινεί, μας 
κάνει να αγρυπνούμε), για να μη συμβεί, μετά την τόση φρο-
ντίδα του, δείχνοντας αδιαφορία και μη εκδηλώνοντας καμιάν 
αρετή, να χάσουμε τα τόσα αγαθά. Μη νομίσετε λοιπόν πως, 
επειδή μας έστειλε να σας παρακαλέσουμε, θα γίνεται πάντοτε 
το ίδιο. Αυτό θα γίνεται μέχρι τη δευτέρα παρουσία του, μέχρι 
τότε θα παρακαλεί, όσον καιρό θα βρισκόμαστε στην εδώ ζω-
ή· μετά απ’ αυτά θ’ ακολουθήσει η δίκη και η τιμωρία. Γι’ αυ-
τό, λέγει, μας προφυλάσσει η αγάπη του Θεού. Μας κάνει να 
βιαζόμαστε για εκεί όχι μόνο από το μέγεθος των αγαθών και 
τη φιλανθρωπία του, αλλά και από τον λίγο χρόνο που έχουμε. 
Γι’ αυτό και αλλού λέγει, «τώρα είναι πιο κοντά μας η σωτη-
ρία»   (Ρωμ.   13,   11)·   και   αλλού,  «ο  Κύριος  είναι  κοντά»  (Φιλιπ. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ς΄ 1-10) 
 

    ᾽Αδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χά-
ριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκου-
σά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς 
εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας· μηδεμίαν ἐν μηδενὶ 
διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ 
συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν 
θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλα-
καῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύ-
ματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνά-
μει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀρι-
στερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, 
ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, 
ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θα-
νατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολ-
λοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 
 
 

4, 5). Εδώ κάνει κάτι περισσότερο. Προτρέπει δηλαδή όχι μό-
νο από το ότι μας απομένει μικρό και σύντομο χρονικό διά-
στημα, αλλά και από το ότι αυτός μόνο είναι ο κατάλληλος 
καιρός για τη σωτηρία μας. «Να», λέγει, «τώρα είναι ο καιρός 
της εύνοιας του Θεού, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας». 
 

ς μη αφήσουμε λοιπόν να μας φύγει η μεγάλη ευκαι-
ρία, αλλ’ ας δείξουμε ενδιαφέρον ανάλογο με τη χάρη του 
Θεού. Γι’ αυτό βιαζόμαστε κι εμείς, γνωρίζοντας και το σύ-
ντομο και κατάλληλο του καιρού· γι’ αυτό και έλεγε· «συ-
νεργαζόμαστε και σας παρακαλούμε». Συνεργαζόμαστε μ’ ε- 
σάς. Πραγματικά μ’ εσάς συνεργαζόμαστε περισσότερο πα- 
ρά με το Θεό, για τον οποίο πρεσβεύομε· γιατί εκείνος δεν έ- 
χει     καμιά     ανάγκη,     αλλά     σεις     θ’     απολαύσετε     τη    σωτηρία.    Κι 
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αν λέγει πως είναι συνεργάτης του Θεού πράγμα που δεν 
παύει να το λέγει, γιατί και αλλού λέγει, «είμαστε συνεργά-
τες του Θεού» (Α΄ Κορ. 3, 9), με αυτόν τον τρόπο λέγει σώ-
ζει πάλι τους ανθρώπους. «Και παρακαλούμε». Εκείνος πα-
ρακαλώντας, δεν παρακαλεί μόνο, αλλά παρέχει κι αυτές τις 
ευεργεσίες. Πρόσφερε δηλαδή τον Υιό του τον δίκαιο, που 
δε γνώρισε την αμαρτία, και τον έκαμε αμαρτία για να σώσει 
εμάς τους αμαρτωλούς, για να γίνουμε εμείς ενάρετοι. Ενώ 
λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι, και ενώ εκείνος είναι Θεός 
και δεν πρέπει να παρακαλεί εμάς, που είμαστε άνθρωποι και 
αμαρτήσαμε βαριά απέναντί του, αλλά να τον παρακαλούμε 
εμείς κάθε μέρα, όμως αυτός παρακαλεί. Εμείς παρακαλούμε, 
χωρίς να έχουμε να αναφέρουμε καμιά προσφορά, ούτε ευερ-
γεσία, παρά μόνο ένα, το ότι σας παρακαλούμε για το Θεό, 
που σας πρόσφερε τόσες ευεργεσίες. Σας παρακαλούμε να δε-
χθείτε την ευεργεσία, να μην αρνηθείτε τη δωρεά του. Πεισθεί-
τε λοιπόν στα λόγια μας και μην αφήσετε τη χάρη να χαθεί.  
  

ια να μη νομίσουν λοιπόν ότι αυτό είναι μόνο συμφι-
λίωση, το να πιστέψουν δηλαδή σ’ εκείνον που τους καλεί, 
προσθέτει αυτά, ζητώντας να μας απασχολήσει σοβαρά ο 
τρόπος της ζωής μας. Γιατί η επανάληψη των αμαρτημάτων 
μετά την απαλλαγή από αυτά και τη συμφιλίωση με το Θεό 
σημαίνει επάνοδο στην έχθρα, όπως συμβαίνει συνήθως στη 
ζωή, και παραίτηση από την ευεργεσία. Γιατί, αν η ζωή μας 
είναι ακάθαρτη, δεν ωφελούμαστε καθόλου από τη χάρη του 
Θεού για τη σωτηρία μας, αντίθετα μάλιστα ζημιωνόμαστε 
περισσότερο και επιβαρυνόμαστε με τις αμαρτίες, γιατί μετά 
από τέτοια επίγνωση και ευεργεσία γυρίζουμε στα προηγού-
μενα κακά. Αλλ’ αυτό βέβαια δεν το λέγει ακόμα, για να μη 
κάνει το λόγο του σκληρό, απλώς λέγει μόνο ότι δεν ωφε-
λούμαστε    καθόλου.   Έπειτα   υπενθυμίζει   και   κάποια   προφη- 
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τεία, θέλοντας να τους παρακινήσει να βιαστούν και να φρο-
ντίσουν όλοι για τη σωτηρία τους. Γιατί λέγει· «σε καιρό εύ-
νοιας σε άκουσα και σε βοήθησα σε ημέρα σωτηρίας. Να 
λοιπόν η καλόδεχτη ευκαιρία, να η ημέρα της σωτηρίας».      
 

« αλόδεχτη ευκαιρία». Ποια είναι αυτή; Η ευκαιρία 
της δωρεάς, της ευεργεσίας, κατά την οποία δεν μας ζητού-
νται ευθύνες, ούτε τιμωρούμαστε για τα αμαρτήματά μας, 
αλλά μαζί με την απαλλαγή από αυτά μπορούμε ν’ απολαύ-
σουμε άπειρα αγαθά, δικαιοσύνη δηλαδή, αγιότητα και όλα 
τα άλλα. Πόσα λοιπόν έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε 
την ευκαιρία αυτή; Αλλά να, χωρίς να κοπιάσουμε καθόλου, 
ήρθε και μας συγχώρησε όλα τα προηγούμενα. Γι’ αυτό τη 
χαρακτηρίζει «καλόδεχτη ευκαιρία», γιατί ο Θεός δεχόταν με 
ευχαρίστηση και τους πιο αμαρτωλούς. Και δεν τους δεχόταν 
μόνο, αλλά και τους πρόσφερε την πιο μεγάλη τιμή. […] 
(Πηγή: Ι. Χρυσοστόμου άπαντα τα έργα 19, σελ. 325-329, ΕΠΕ Θεσ/νίκη 1986)    

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, Παρεκκλήσι Υπαπαντής 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, Άγιος Θωμάς Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, Άγ. Νεκτάριος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 8 Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ   ΣΤΗΝ   ΠΑΝΑΓΙΑ   ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟ  
          &          Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο                                                   
Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, 6:00 μ.μ. Παράκληση στην 
Παναγία Γοργοϋπήκοο & Ιερό Ευχέλαιο στο Ναό μας. 
3)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ                            
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική   
                                                       Θεία Λειτουργία. 
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