
ΔΕΥΤΕ, 
οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, 
κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην  

ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 
ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,  

ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με,  
ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 
γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με,  

ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, 
ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 

(Ματθ. 25, 34-36)

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,  ΒΥΡΩΝΟΣ  ΚΑΙ  ΥΜΗΤΤΟΥ 
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Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Ἔργα δέ τῆς ἐλεημοσύνης 

εἶναι τά ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῖν  
ἐντελλόμενα: 

α)  νά τρέφωμεν τούς πεινῶντας, 
β)  νά ποτίζωμεν τούς διψῶντας,
γ)  νά ἐνδύωμεν τούς γυμνούς, 
δ)  νά φιλοξενῶμεν τούς ξένους, 
ε)   νά ἐπισκεπτώμεθα τούς ἀρρώστους, 
στ)  νά παρηγορῶμεν τούς τεθλιμμένους, 
ζ)   νά βοηθῶμεν τούς ἐν φυλακαῖς. 
Εἰς τά ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης ἀνάγον
ται καί τά ἔργα τά τελούμενα ὑπέρ 
τῆς πνευματικῆς καί ἠθικῆς μορφώσεως 

καί ἀναπτύξεως τοῦ πλησίον. 
Ἡ ἐλεημοσύνη καλύπτει  

πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
Ἡ ἐλεημοσύνη ῥύεται ἐκ θανάτου. 

(Ἁγ. Νεκταρίου: Περί ἐλημοσύνης)



  ἱ συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί 
οἱ ἐπιπτώσεις της στήν κοινωνία καί στήν ζωή 
τῶν ἀνθρώπων εἶναι γνωστές. Τίς συναντᾶμε 
συνέχεια στήν διακονία μας. Δέν θά ἐπεκτα-
θοῦμε ἐδῶ στό θέμα αὐτό πού ὅλοι τό βιώνου-
με καί τό γνωρίζουμε.

Οἱ πιστοί ὀφείλουμε νά συμπαρασταθοῦμε 
μ’ ὅποιο τρόπο μᾶς προσφέρεται καί μ’ ὅποια 
μέσα διαθέτουμε σέ καθένα δοκιμαζόμενο καί 
καταπιεζόμενο ἀπό τήν φτώχεια, τήν ἀσθέ-
νεια, τήν ἀνεργία, τήν πάσης φύσεως ἀδυνα-
μία καί ἐγκατάλειψη. Αὐτή τήν συμπαράσταση 
ἀποκαλοῦμε ἐλεημοσύνη.

α)  Ὁ Κύριός μας συμπεριέλαβε τήν ἐλεημο-
σύνη, τήν νηστεία καί τήν προσευχή στούς 
τρεῖς στύλους τῆς πνευματικῆς ζωῆς (Ματθαί-
ου στ΄, 1-18).

β) Ἡ ἐλεημοσύνη στήν εὐρύτατη ἔννοιά της 
σημαίνει τό ἔλεος, τήν εὐσπλαγχνία πού ἐκδη-
λώνει ὁ πιστός σ’ ὅσους δοκιμάζονται ἀπό ποι-
κίλες αἰτίες στήν ζωή. Συμπεριλαμβάνει τήν 
προσφορά ὑλικῆς καί πνευματικῆς βοήθειας. 

γ) Ἡ ἐλεημοσύνη θεωρεῖται ἐκκλησιαστική 
πράξη καί συνδέεται μέ τήν διεξαγωγή τῶν 
ἑορτῶν (Δευτερονομίου ιστ΄ 11, 14). Εἶναι ἡ πιό 
εὐάρεστη θυσία πού προσφέρουμε ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ κατά τήν προτροπή τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου «τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ 
ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρε-
στεῖται ὁ Θεός» (Πρός Ἑβραίους ιγ΄ 16).

δ) Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ἕνα πνευ-
ματικό νόμο πού πρέπει νά διέπει τήν ζωή τῶν 
πιστῶν ὅτι «μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ 

λαμβάνειν» (Πράξεων κ΄ 35) πού ἀνυψώνει στήν 
κλίμακα τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τήν ἐλεημο-
σύνη. 

ε) Γιά ὅ,τι προσφέρει ὁ πιστός μέ τήν ἐλεημο-
σύνη θά λάβει ἀνταποδοτικῶς ἀπό τόν Θεό 
ἐπίγεια ἀγαθά, κυρίως ὅμως πνευματικές καί 
αἰώνιες δωρεές (Ματθαίου ι΄ 42· Μάρκου θ΄ 41). 
Γι’ αὐτό ἡ ἐλεημοσύνη θεωρεῖται δάνειο πρός 
τόν Θεό κατά τόν ἁγιογραφικό λόγο «Δανείζει 
Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παροιμιῶν ιθ΄ 17).

Ὅσο ἡ οἰκονομική κρίση διευρύνεται καί ἡ 
φτώχεια πλήττει εὐρύτερα, τόσο τό καθῆκον 
μᾶς ὑποχρεώνει νά στηρίξουμε τούς εὑρίσκο-
μένους στίς ποικίλες ἀνάγκες τῆς ζωῆς.

Συνεχίζοντες τήν παράδοση  
τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας  
διοργανώνουμε καί φέτος  
τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης»  
καί καλοῦμε τούς πιστούς  

νά προσφέρουν  
κατά τήν οἰκονομική δύναμή τους 

καί τήν ἔμπνευσή τους  
στήν συλλογική αὐτή προσπάθεια.
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