ΔΙΔΑΧΕΣ ΠΕΡΙ

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

Διδαχές περί ἐλεημοσύνης…!
• Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος († 9η
Νοεμβρίου) μιλώντας γιά τήν ἐλεημοσύνη, ἀναφέρει:
Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι πράξη ἀγαθῆς προαιρέσεως. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ὑπαγόρευση ἀγαθῆς καρδίας, πού ἀγαπάει τόν πλησίον
της. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δικαιοσύνη, πού ἀποδίδει τά ὀφειλόμενα σέ ὅσους τά ἔχουν ἀνάγκη.
Γιατί ὅποιος ἔχει λάβει τά ἀγαθά ἀπό τόν Θεό, γίνεται διαχειριστής καί οἰκονόμος αὐτῶν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἐντολή τοῦ
Θεοῦ, τῆς ὁποίας τήν ἐκπλήρωση ζητάει ὁ Θεός περισσότερο ἀπό
θυσίες κι ὁλοκαυτώματα.
Στά ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης ὑπάγονται κι ὅσα γίνονται χάρη τῆς
πνευματικῆς καί ἠθικῆς μορφώσεως καί ἀναπτύξεως τοῦ πλησίον.
Ἡ ἐλεημοσύνη θά καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν καί θά σώσει ἀπό τόν
θάνατο.1
• Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης († 20ή Δεκεμβρίου) ἑρμηνεύοντας τούς μακαρισμούς, λέγει:
Ἡ ἐλεημοσύνη πρέπει νά χαρακτηρίζει τό χριστιανό, ἐπειδή αὐτός εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας μέλη εἶναι
ὅλοι οἱ χριστιανοί, πού μαζί Του συγκροτοῦν ἕνα Σῶμα. Καθώς
ὅμως ὑπάρχουν καί πολλά ἀδύναμα μέλη αὐτοῦ τοῦ Σώματος ἤ ἄλλα πού δοκιμάζονται ἀπό πολλές στερήσεις κι ἀνάγκες, δέν ὑπάρχει τίποτε πιό φυσικό καί δίκαιο ἀπό τό νά νοιώθουμε συμπάθεια
γιά τό μέλος πού δοκιμάζεται κι ἔχει ἀνάγκη, καί νά τό βοηθοῦμε ὁ
καθένας ἀνάλογα μέ τήν δύναμή του.
Πολλά εἶναι ἐκεῖνα, πού μποροῦν νά μᾶς παρακινήσουν, γιά νά
ἐφαρμόσουμε τήν ἐντολή τῆς ἐλεημοσύνης. Ὑπάρχει ἡ ἄπειρη ἀγάπη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ὑπάρχει ἡ
σαφής καί ξεκάθαρη εὐαγγελική ἐντολή. Ὑπάρχει τό παράδειγμα
τοῦ Κυρίου μας. Εἴμαστε μέλη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώματός Του. Νά
προσθέσεις σέ ὅλα αὐτά καί τήν αἴσθηση τῆς εὐσπλαγχνίας, πού
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εἶναι ἔμφυτη στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἀναγκάζει ἀκόμα κι ἕναν ἄγριο
ἄνθρωπο, πολύ δέ περισσότερο τό χριστιανό, νά νιώσει συμπάθεια
γιά κάποιον πού ὑποφέρει.2
• Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος († 13η Νοεμβρίου) ἑρμη-νεύοντας τό «Ἐφ᾽ ὅσον γὰρ οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε», γράφει:
Ὁ Θεὸς δέν μᾶς εἶπε ποτέ ἐπειδή εἶσαι ὀκνηρός δέν σοῦ ἀνάπτω
τόν ἥλιον· ἐπειδή δέν κάνεις τίποτε τό σπουδαῖον σοῦ σβήνω τήν
σελήνην, καθιστῶ τήν κοιλίαν τῆς γῆς ἀνίκανον διά παραγωγήν,
ἀποξηραίνω τάς λίμνας, τάς πηγάς καί τούς ποταμούς· ἀλλά ἀντιθέτως, ὅλα μᾶς τά παρέχει μέ ἀφθονίαν.
Εἰς ὡρισμένους δέ, πού ὄχι μόνον εἶναι ἄνεργοι (ἀπό ὀκνηρία),
ἀλλά καί ἐπιπλέον διαπράττουν καί πονηρά ἔργα, τούς ἐπιτρέπει ὁ
Θεός νά ἀπολαμβάνουν αὐτά. Ὅταν ἰδῆς κάποιον πτωχόν καί εἰπῆς
ὅτι ἀγανακτῶ, ἐπειδή εἶναι νέος, ὑγιής καί δέν πάσχει ἀπό τίποτε,
παρά ταῦτα ὅμως θέλει νά τρέφεται χωρίς νά ἐργάζεται, ὅλα αὐτά
πού προανέφερα νά τά εἰπῆς εἰς τόν ἑαυτό σου, μᾶλλον δῶσε παρρησία εἰς ἐκεῖνον νά τά εἰπῆ εἰς σέ καί πολύ δίκαια νά σοῦ εἰπῆ· σύ
μέν μέ κατηγορεῖς διά ὀκνηρίαν, ἐγώ ὅμως σέ κατηγορῶ διά τά
πονηρά ἔργα πού κάνεις, ὅταν συκοφαντῆς, ὅταν ὁρκίζεσαι, ὅταν
ψεύδεσαι, ὅταν ἁρπάζης, ὅταν διαπράττης ἀμέτρητα τέτοιου εἴδους
ἔργα.3
• Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (14η Νοεμβρίου) μιλώντας γιά
τήν ἀνεξικακία καί τήν συμπάθεια, λέγει:
Τό καλό τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι διπλό, καί τό μέν ἕνα εἶναι ἡ μετάδοση στέγης, σκέπης, τροφῆς καί σέ εὐκαιριακή βοήθεια πρός
ἐκείνους, πού ἔχουν ἀνάγκη· τό δέ ἄλλο εἶναι μακροθυμία καί ἀνεξικακία καί συμπάθεια πρός ὅσους πταίουν.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε γιά χάρη μας ἄνθρωπος καί καταδέχτηκε νά εἶναι δάσκαλός μας, μᾶς λέγει: «νά δίδης σέ ὅποιον σοῦ
ζητεῖ καί νά μήν ἀποστραφῆς ὅποιον θέλει νά δανεισθῆ ἀπό ἐσένα».4
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• Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (1930–† 1989) ἔλεγε σχετικά
μέ τήν ἐλεημοσύνη:
Διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι ὁ Θεός εἶπε: «Αἱ
προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν ὡς μνημόσυνον
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».
Εἰσακούσθηκαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί οἱ προσευχές καί οἱ ἐλεημοσύνες. Σάν νά ἔχουν κάποια φωνή, σάν νά ἔχουν κάποιον ἦχο.

Καί οἱ μέν προσευχές, ὅταν λέγωνται μέ τά χείλη, ἔχουν ἦχο· ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως τί ἦχο νά ἔχη;
Κι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει δικό της ἦχο. Διότι εἶναι τά «εὐχαριστῶ» πρός τόν Θεό, τά ὁποῖα ἀπευθύνουν οἱ ἄνθρωποι, πού εὐεργετοῦνται. Καί ὅλα αὐτά τά «εὐχαριστῶ» ὁ Θεός τά καταγράφει
στό βιβλίο Του γιά τόν ἐλεήμονα ἄνθρωπο.
Βέβαια δέν θά μᾶς σώσουν τά ἔργα μας. Δέν ὑπάρχει σωτηρία ἐξ
ἔργων. Ἀλλοίμονο ἄν πιστεύουμε κάτι τέτοιο! Μᾶς σώζει μόνο τό
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς σώζει ἡ θυσία Του. Μᾶς σώζει τό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ.
Τά ἔργα μας ὅμως εἶναι καρποί τῆς πίστεως, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος
πού πιστεύει καί δέν ἔχει ἔργα εἶναι δένδρο ἄκαρπο. Καί τό δένδρο
τό ἄκαρπο «ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται». Τά καλά μας ἔργα
συνηγοροῦν ὅτι ὄντως ἀποδεχτήκαμε τόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί
Λυτρωτή.5
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