
Περί ελεημοσύνης
Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Λύτρο της ψυχής είναι η ελεημοσύνη. Γι’ αυτό, 

όπως  οι  νιπτήρες  γεμάτοι  νερό  βρίσκονται 

μπροστά  από  την  είσοδο  του  ναού,  για  να 

πλύνεις  τα  χέρια  σου,  έτσι  έξω  από  το  ναό 

κάθονται και οι φτωχοί, για να πλύνεις τα χέρια 

της  ψυχής.  Έπλυνες  με  το  νερό  τα  σωματικά 

χέρια;  Πλύνε  και  τα  χέρια  της  ψυχής  με  την 

ελεημοσύνη. Μην προφασίζεσαι φτώχεια. Η χήρα 

μέσα  στην  τρανή  της  φτώχεια  φιλοξένησε  τον 

Ηλία. Και η φτώχεια της δεν έγινε εμπόδιο, αλλά 

με  πολλή  χαρά  τον  υποδέχθηκε.  Γι’  αυτό  και 

απόλαυσε  αντάξιους  καρπούς  και  θέρισε  τα 

στάχυα της ελεημοσύνης.

Αλλά ίσως να μου πει ο ακροατής: «Δώσε μου 

τον Ηλία!». Γιατί ζητάς τον Ηλία; Αντί του Ηλία 

σου δίνω τον Δεσπότη και συ δεν τον τρέφεις. 

Εάν εύρισκες τον Ηλία πως θα τον φιλοξενούσες; 

Απόφαση του Δεσπότη των όλων Χριστού είναι ο 

λόγος:  «όποιος  κάμει  κάτι  καλό  σε  έναν  από 

αυτούς τους ασήμαντους, σε μένα το έκαμε».

Εάν ο βασιλιάς καλούσε κάποιον σε δείπνο και 

έλεγε  στους  παρευρισκόμενους  υπηρέτες: 

«Περιποιηθείτε  τον  πολύ  αυτόν  σαν  να 

περιποιείστε  εμένα. αυτός  όταν  βρέθηκα  σε 

φτώχεια με έθρεψε και με φιλοξένησε. αυτός σε 

δύσκολους καιρούς πολύ με ευεργέτησε», στην 

περίπτωση αυτή ο καθένας μας δεν θα ξόδευε 

όλα του χρήματα για ‘κείνον που ο βασιλιάς του 



έδειξε τόση ευγνωμοσύνη; Δεν θα φρόντιζε να 

τον  εξυπηρετήσει  και  να  συνδεθεί  μαζί  του 

φιλικά; 

Είδατε  πόση  δύναμη  έχει  ο  λόγος;  Κι  αν 

προκειμένου περί βασιλιά, που είναι άνθρωπος, 

έχει  το  πράγμα  τόσο  μεγάλη  τιμή,  σκέψου  το 

Χριστό  εκείνη  την  ημέρα  να  σε  καλεί  εμπρός 

στους αγγέλους και να λέει: «Αυτός όταν ήμουν 

στη  γη  με  φιλοξένησε,  αυτός  με  χίλιους  δυο 

τρόπους με ευεργέτησε, αυτός όταν ήμουν ξένος 

με περιμάζεψε». Σκέψου, λοιπόν, τι  θάρρος θα 

‘χεις εμπρός στους αγγέλους, τι καύχημα εμπρός 

στους  αγίους!  Πώς  να  μην  έχει  θάρρος 

παραπάνω από τους αγγέλους, αυτός που έχει το 

Χριστό μάρτυρα των καλών του έργων;

Μεγάλο  πράγμα  λοιπόν  η  ελεημοσύνη, 

αδελφοί  μου!  Ας  την  αγαπήσουμε,  μιας  και 

τίποτε  δεν  είναι  ανώτερό  της.  Είναι  ικανή  να 

σβήσει  κάθε  αμαρτία  και  από  την καταδίκη να 

μας  λυτρώσει.  Ενώ  εσύ  σιωπάς,  αυτή  σου 

συμπαραστέκεται και σε υπερασπίζεται. Μάλλον, 

ενώ εσύ σιωπάς, μύρια στόματα ευχαριστούν για 

σένα.  Τόσο  μεγάλα  αγαθά  πηγάζουν  από  την 

ελεημοσύνη,  και  μεις  αμελούμε  και 

αδιαφορούμε.

Δώσε  ψωμί,  όσο  μπορείς.  Δεν  έχεις  ψωμί; 

Δώσε τουλάχιστον έναν οβολό. Δεν έχεις οβολό; 

Δώσε ένα ποτήρι δροσερό νερό. Δεν έχεις ούτε 

αυτό;  Πένθησε  μαζί  με  τον  θλιμμένο  και  θα 

λάβεις  μισθό.  Γιατί  ο  μισθός  εξαρτάται  από  τη 

προαίρεσή σου  και  όχι  από  το  τι  μπόρεσες  να 

κάμεις.
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