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"Η αξία της ελεημοσύνης." 

 

Γνωστή είναι η σημερινή παραβολή, του άφρονος πλουσίου. 

Ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά. 

Τώρα μπορώ για πολλά χρόνια να αναπαύομαι, να τρώω, να πίνω, 

να διασκεδάζω, να γλεντώ, και να κάνω ότι θέλω στη ζωή μου. 

Και όμως την ίδια βραδιά θα πεθάνει. Και ο θάνατός του θα είναι 

σκληρός, διότι του είπε ο Θεός, «Άφρων», δηλαδή άμυαλε, αμετα-

νόητε, αμαρτωλέ, άπληστε, αυτή τη νύκτα, θα έρθουν οι δαίμονες 

και θα απαιτήσουν την ψυχή σου. Αυτά που ετοίμασες ποιος θα τα 

πάρει; Συγγενείς; Ή ξένοι; Φίλοι ή εχθροί; Ή μήπως και το κράτος; 

Όποιος στηρίζεται από μας, στα υλικά αγαθά, στο τέλος και 

αυτά μπορεί να τα χάσει και την ψυχή του να χάσει. 

Σε τι θα μας ωφελήσουν οι πολλές ανέσεις, και οι υλικές 

απολαύσεις εάν μας έλθουν ανίατες ασθένειες ή σωματικές ανα-

πηρίες; Τι να τα κάνουμε τα πλούτη, αν έχουμε έντονα οικογενει-

ακά προβλήματα, και δράματα με διαζύγια, με παραστρατήματα 

διαφόρων μορφών και διαστροφών; Χωρίς Θεό όλα είναι άχρηστα, 

όλα είναι μάταια. 



Ο πλούσιος της παραβολής πάλι, κάνει και ένα μεγάλο 

λάθος, με το να επαναλαμβάνει το κτητικό «μου», πολλές φορές. 

Είπε δηλαδή. Τους καρπούς «μου», τις αποθήκες «μου», τα 

γεννήματά «μου», τα αγαθά «μου». Το λέμε και μείς πολλές φορές. 

Τα λεφτά «μου», τα κτήματά «μου», τα σπίτια «μου», τα χρυσαφι-

κά «μου», τις λίρες «μου» και ούτω καθ’εξής. Και ξεχνάμε ότι μαζί 

μας δεν θα πάρουμε απολύτως τίποτε. 

Να έχεις, δε σου λέγει κανένας να μην έχεις, αλλά δώσε και 

κάτι λίγα για το πτωχό, τον άστεγο, το γυμνό, τον πεινασμένο. 

Ο ελεών πτωχό δανείζει Θεό, λέγει ο λαός, αλλά και η Γραφή. 

Αυτό το λίγο όμως, όταν θα το δώσεις, να το δίδεις με όλη σου την 

καρδιά, διότι "ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός". 

Και κάτι άλλο, να το κάνεις κρυφά και ανώνυμα. "Μη γνώτω 

η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου". Ελεημοσύνη να κάνεις. 

Ελεημοσύνη σε είδος και ελεημοσύνη σε χρήμα και ελεημοσύνη σε 

προϋποθέσεις και ελεημοσύνη πνευματική με το να συγχωρείς 

τους εχθρούς σου. Αυτούς που σου έκαμαν κακό και ζημιά. 

Επίσης ελεημοσύνη πνευματική με τις μνημονεύσεις που οφείλου-

με να κάνομε σε κάθε Θεία Λειτουργία, ζώντων και νεκρών. 

Η πάσης φύσεως ελεημοσύνη είναι βασίλισσα των αρετών. 

Μεγάλο πράγμα και ασύλληπτο είναι ο άνθρωπος ως δημιούρ-

γημα του Θεού και ως πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν. 

Πολυτιμότερος όμως είναι ο ελεήμων χριστιανός και μάλιστα 

αυτός που ελεεί με όλη του την καρδιά και κρυφά, αλλά και 

ιδιαιτέρως εκείνος που ελεεί με πονεμένη προσευχή εν τω ταμείω 

αυτού. Ή κλεισμένος δηλαδή στο δωμάτιό του, ή στο ταμείο της 

καρδιάς του. 

Έχει μεγάλα φτερά η ελεημοσύνη, διότι είναι αυτή που 

διασχίζει όχι μόνον τους ουρανούς, αλλά προσπερνά και όλους 

τους χορούς των αγγέλων και αρχαγγέλων και ίσταται μετά παρ-

ρησίας μπροστά στο Θρόνο του Θεού. Το βεβαιώνει και η Αγία 

Γραφή. Είπε ο άγγελος Κυρίου, «Κορνήλιε, αι προσευχές σου και η 

ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». 

Ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις, η ελεημοσύνη σου 

τις ισοφαρίζει όλες, διότι κάνει την καρδιά σου μαλακή και 



σπλαχνική και αυτή σε οδηγεί στη μετάνοια , στην εξομολόγηση, 

και δι’ αυτής στη Θεία Κοινωνία. Αυτό το εις μνημόσυνον σημαίνει 

ότι σε ενθυμείται διαρκώς, συνεχώς, κάθε στιγμή ο Θεός, και είναι 

Αυτός που θα σου προσφέρει σωτηρία και αιώνια ζωή. 

Εκείνο με το οποίο μπορούμε να μοιάσουμε με τον Θεό, είναι 

η ελεημοσύνη και η ευσπλαχνία προς τον πάσχοντα, είτε αυτός 

είναι φίλος, είτε είναι εχθρός, είτε είναι συγγενής, είτε είναι ξένος 

και άγνωστος, είτε είναι καλός, είτε είναι ακόμα και κακός. 

Όταν στερούμεθα αυτού του είδους την αρετή, είμεθα γυμνοί και 

από τις άλλες. Δεν είπε ο Κύριος αν νηστεύετε, αν αγρυπνείτε, αν 

εγκρατεύεστε, αν παρθενεύετε και αν πολλάς δυνάμεις ποιείτε, 

και αν ακόμα και τέρατα και σημεία ποιείτε, ότι θα είσθε όμοιοι με 

τον ουράνιο Πατέρα, όχι, διότι με κανένα από αυτά δεν ασχολείται 

ο Θεός, ούτε και Τον ενδιαφέρουν αυτές οι μικροαρετές. Αλλά τι 

λέγει; Να είστε σπλαχνικοί προς τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέ-

σεις. Όπως είναι σπλαχνικός ο ουράνιος Πατέρας σας. "Γίνεστε ουν 

οικτίρμονες και ελεήμονες καθώς και ο Πατήρ ημών ο ουρά-νιος 

οικτίρμων εστί". 

Η ελεημοσύνη είναι η καρδιά της κάθε αρετής. Είναι και 

κάτι ακόμα περισσότερο. Είναι η μητέρα, είναι η μάνα της αγάπης. 

Αν θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι άξιος μαθητής του Χριστού, 

οφείλεις να είσαι ελεήμων. Να είσαι παντελεήμων. Εξ όλης ψυχής, 

και καρδίας και ισχύος και διανοίας. Η ελεημοσύνη είναι η οδηγός 

προς τη μετάνοια. Το φάρμακο που θεραπεύει τις πληγές που 

προκαλεί η αμαρτία. Το σαπούνι για τις ακαθαρσίες της ψυχής 

μας, η σκάλα που στηρίζεται στον ουρανό και είναι αυτή που μας 

ενώνει μεταξύ μας ως μέλη του ενός σώματος του Ιησού Χριστού. 

Προσεύχεσαι για νεκρούς και ζωντανούς; Προσευχήθηκες σήμερα 

στη Θεία Λειτουργία και κατά την διάρκεια του καθαγιασμού των 

Τιμίων Δώρων στο "Άξιον Εστί"; Εάν το έκαμες, τότε έκαμες ελεη-

μοσύνη. Προσεύχεσαι ακόμα με πόνο, για τους εχθρούς σου; 

Τότε κάμεις αληθινή ελεημοσύνη! Να δίδουμε ευχές και ευλογίες 

και με όλη μας την καρδιά. Όχι κατάρες. Όχι αναθεματισμούς.  

Συμπαραστέκεσαι στις ανάγκες του πλησίον σου είτε υλικά, 

είτε ηθικά, είτε πνευματικά και έμπρακτα; Το επαναλαμβάνω, 



είσαι ελεήμων. Είναι απολύτως αναγκαία η ελεημοσύνη, διότι 

είναι αυτή που παρασκευάζει το δραστικότατο φάρμακο της μετα-

νοίας. 

Εάν οι ελεημοσύνες μας είναι και γίνονται κατά τους τρό-

πους, τότε η τελευταία νύκτα της ζωής μας θα είναι γεμάτη χαρά, 

γεμάτη ειρήνη και ανάπαυση. 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Υπεραγία Θεοτόκε φώτισόν μου το σκότος . 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δευτέρα 21/11.  7.30 π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.  

                             5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 22/11.      7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία.          5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 23/11. 7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία. (Ζωοδόχος Πηγή). 

                             5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 24/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ.Λειτουργία. (Άγ. Νεκτάριος). 

                             5μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 25/11. 7.30 π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 

Σάββατο 26/11.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.       5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 27/11. 7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
 

ΙΕΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 

 


