
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος – ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 

τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά 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 

φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν 

νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 

χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ 

ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν 

δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 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 θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ 

χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν 

ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

 

Απόστολος – Μετάφραση, ΠΡΟΣ Β’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ  ΣΤ’ 1-10 

Αδελφοί, συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας 

παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού 

που δεχτήκατε, γιατί η Γραφή λέει: Στον καιρό της χάρης σε 

άκουσα, και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Να, τώρα είναι 

ο καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κανένα 

πρόσκομμα δε φέρνουμε σε κανένα, για να μη δυσφημηθεί το 

έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτό μας 

ως υπηρέτες του Θεού: με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, 

με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις 

φυλακίσεις, τις εναντίον μας εξεγέρσεις, τις ταλαιπωρίες, τις 

αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τον εαυτό μας με την 

εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την 

καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη 

αγάπη, με το κήρυγμα για την αλήθεια, με τη δύναμη του Θεού, 

με τα όπλα της σωτηρίας τα επιθετικά και τα αμυντικά. 

Δοκιμάζουμε δόξα και ατίμωση, δυσφήμηση και έπαινο· μας 

θεωρούν λαοπλάνους, και όμως λέμε την αλήθεια· μας αγνοούν 

και όμως γινόμαστε γνωστοί· φτάνουμε στο θάνατο, και να που 

ζούμε· μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε· μας προξενούν 

στενοχώριες κι όμως πάντοτε χαιρόμαστε· είμαστε φτωχοί, 

κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν· τίποτα δεν έχουμε και τα 

πάντα κατέχουμε. 
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Ευαγγέλιο - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36 

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ 

ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν 

ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν 

δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις 

ἐστί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα 

ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ 

ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται 

ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς 

χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε 

οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 

Ευαγγέλιο – Μετάφραση, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΣΤ’ 31-36 

Είπε ο Κύριος: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σ’ 

αυτούς. Γιατί, αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια 

εύνοια περιμένετε από το Θεό; Αφού και οι αμαρτωλοί 

αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σ’ 

αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το 

Θεό; Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ’ όσους 

ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε 

από το Θεό; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους 

για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς ν’ αγαπάτε τους 

εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να 

περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός, που είναι 

καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα 

σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά 

του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι κι 

ο Θεός Πατέρας σας». 
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