
Θὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ, ἀγαπητοί μου, καὶ θὰ
παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχή.

Ἤθελα σήμερα, ἂν μποροῦσα, νὰ κάνω τὰ
χέρια σας χρυσᾶ, νὰ τὰ κάνω χέρια ἁγίων καὶ
ἀγγέλων – τί χαρὰ θὰ ἦταν αὐτὸ καὶ γιὰ μένα!
Μὰ πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ γίνῃ; Προσέξτε.

Ἀπὸ αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
ποὺ χαρακτηρίζεται βέβαια ἀπὸ νηστεία. Ἀλλὰ
ἡ νηστεία πρέπει νὰ συνοδεύεται κι ἀ πὸ ἄλλες
ἀρετές, καὶ κυρίως ἀπὸ τὴ συγχώρησι καὶ τὴν ἐ -
λεημοσύνη. Γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη μίλη σε σήμε  -
ρα ὁ Κύριος στὸ εὐαγγέλιο. Ἀπὸ ἀρνητικῆς πλευ -
 ρᾶς εἶπε· «Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ
τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανί ζει, καὶ ὅ που
κλέπται δι ορύσσουσι καὶ κλέπτου σι»· καὶ ἀπὸ
θετικῆς πλευρᾶς εἶπε· «θησαυρίζετε δὲ ὑ μῖν θη-
σαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔ τε βρῶ σις
ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσ  σουσιν οὐ -
δὲ κλέπτουσιν» (Ματθ. 6,19-20). Θὰ προσπαθήσω λοι πὸν
νὰ ζωγραφίσω μπροστά σας τὴν ἐλεημοσύνη
ὅ πως τὴ διδάσκει τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο.

* * *
Κατ᾽ ἀρχήν, ἀγαπητοί μου, νὰ ξεκαθαρίσου-

   με τὸ ἔδαφος. Διότι ἡ ἐλεημοσύνη σήμερα ἔ -
χει ἐχθρούς, φανατικοὺς θεωρητικοὺς ἐχθρούς.
Εἶνε, λένε, μιὰ ἀνάξια πρᾶξι καὶ πρέπει νὰ σβη-
 στῇ ἀπ᾽ τὸ λεξικό· εἶνε ἀρετὴ τῶν ἀφεν τά  δων,
ἀπομεινάρι τοῦ φεουδαρχισμοῦ· δὲν ἔχει θέσι
στὸ σύγχρονο κόσμο. Ἐμεῖς θέλουμε, λένε, νὰ
φτειάξουμε μιὰ κοινωνία στὴν ὁποία δὲν θὰ ὑ -
πάρχῃ ἀνάγκη ἐλεημοσύνης, γιατὶ ἁπλούστα -
τα δὲν θὰ ὑπάρχουν φτωχοί. Σύνθημά τους εἶ -
νε· «Γιὰ ὅλους ψωμί, ροῦχο, φάρμακο, ἄνεσις».

Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸ τὸ λένε αὐτοὶ μιὰ φορά, ἐ -
μεῖς τὸ λέμε χίλιες. Πόθος κάθε Χριστιανοῦ εἶ -
νε νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ βασιλεία τῆς ἀ γάπης, τῆς
δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας· γι᾽ αὐτὸ λέμε
στὸν οὐράνιο Πατέρα «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου»
(Ματθ. 6,10· καὶ θ. Λειτ.). Πρέπει ὅμως νὰ ὁ μολογήσουμε, ὅ -
τι τὰ μεγαλεπήβολα προγράμ ματα ποὺ ὑπό-
σχονται παγκόσμια εὐτυχία ὥσ τε ἡ ἐλεημοσύ -

νη νὰ περιττεύῃ, προσ κρούουν σὲ ἕνα θλιβε -
ρὸ παράγοντα ποὺ τὰ ματαιώνει· κι αὐτὸς εἶ -
νε ἡ ἀνθρώπινη κακία. Ὅπου νὰ πᾶ με, σὲ ὁποι-
 οδήποτε καθεστώς, θὰ συναντήσουμε τὸ φτω-
χό, τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἀνάγκη. Ἔτσι ἀ πο-
δεικνύεται ἀ ληθινὸς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅτι
«Οὐ μὴ ἐκλί πῃ ἐνδεὴς ἀπὸ τῆς γῆς σου» (Δευτ. 15,11)·
μπορεῖ νὰ ἐλατ τωθῇ ἡ δυσ τυχία, ἀλλὰ δὲν θὰ
λεί ψῃ τελείως ὁ φτωχὸς πάνω στὴ γῆ. Ὁ Χριστὸς
εἶπε ὅτι «Τοὺς πτω χοὺς πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑ -
αυτῶν», πάν τα θὰ ὑπάρχουν φτωχοὶ δίπλα σας
(Ματθ. 26,11). Συνεπῶς, ὅσο ὑπάρχουν φτωχοί, ἡ ἐλεη-
 μο σύνη θά ̓ νε ὁ ἥλιος ποὺ θερμαίνει τὸν κόσμο.

Ἀλλ᾽ ὅταν λέμε ἐλεημοσύνη δὲν τὴν ἐν νο-
οῦμε ὅπως ὁ κόσμος· τὴν ἐννοοοῦμε ὅπως τὴν
ἐννοεῖ τὸ Εὐαγγέλιο. «Ἐλεεῖτε» (Ἰδ. 22)· ναί, ἀλλὰ
ἡ ἐ λεημοσύνη πρέπει νὰ εἶνε καθαρή. Ὅπως
καὶ μιὰ σταγόνα δηλητήριο μέσα στὸ πιὸ ἐκ -
λεκτὸ φαγητὸ τὸ κάνει ἄχρηστο, κατὰ παρό-
μοιο τρόπο καὶ σταγόνες κακίας, ὅταν πέσουν
μέσα στὴν ἐλεημοσύνη, τὴν ἀχρηστεύουν. Ἡ
ἐ λεημοσύνη πρέπει νὰ εἶνε καθαρὴ πρῶτον
ἀ πὸ κλοπή, δεύτερον ἀπὸ ἀνηθικότητα, τρί-
τον ἀπὸ κενοδοξία, καὶ τέταρτον ἀπὸ λύπη.
⃝ Πρῶτον καθαρὴ ἀπὸ κλοπή. Ὑπάρχουν ἄν -
θρωποι μὲ τεράστιες περιουσίες, ποὺ δὲν τὶς
ἀπέκτησαν μὲ τίμια μέσα. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο
κανείς δὲν μπορεῖ νὰ πλουτήσῃ. Καὶ τί κάνουν·
ἀπὸ τὰ χίλια κλεμμένα, τὰ «νομίμως» κλεμμέ -
να, δίνουν τὸ ἕνα, καὶ ῥίχνουν «στάχτη στὰ
μάτια» τοῦ λαοῦ. Δὲν εἶνε αὐτὸ ἐλεημοσύνη,
εἶνε ὑποκρισία. Δὲν εἶπε ὁ Χριστὸς νὰ γδύσῃς
τὸν ἕνα γιὰ νὰ ντύσῃς τὸν ἄλλο. Ὅταν ἤμουν
ἱεροκήρυκας στὴν Ἀκαρ νανία, συνάντησα στὴν
ἐπαρχία τοῦ Βάλτου κάποιο λῃστή, ποὺ λυμαι-
 νόταν τὴν περιφέρεια (εἶχε κλέψει, εἶχε κάψει,
εἶχε σκοτώσει), καὶ μετὰ ἔκανε φιλανθρωπίες·
ἔχτιζε καμ παναριά, ἀφιέρωνε εἰκόνες, προίκιζε
κορίτσια…· ἀπ᾽ τὰ κλεμμένα σκόρπιζε ἕνα μέ-
ρος γιὰ ἐλεημοσύνη. Αὐτὴ ἡ ἐλεημοσύνη εἶνε
λῃστρική, δὲν εἶνε θεάρεστη. Δὲν μπορεῖς νὰ
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γδύνῃς τὸ λαό, νὰ παίρνῃς ἑκατομμύρια, μετὰ
νὰ ῥίχνῃς στὸ δίσκο τῆς ἐκ κλησίας ἕνα χιλιά-
ρικο, καὶ νὰ θέλῃς νὰ σ᾽ ἔχουν γιὰ εὐεργέτη.
⃝ Ἡ ἐλεημοσύνη ἔπειτα πρέπει νά ᾽νε καθα -
ρὴ ἀπὸ ἀνηθικότητα. Κάποιοι ὅλο τὸ χρόνο εἶ -
νε σκληροὶ καὶ ἀπάνθρωποι, καὶ τώρα τὶς ἀπό-
κριες γίνονται φιλάνθρωποι! Τί κάνουν αὐτοί·
διοργανώνουν «φιλανθρωπικοὺς» χορούς· ὑπὲρ
τῶν φυματικῶν, ὑπὲρ τῶν ἀναπήρων, ὑπὲρ τοῦ
ἄλφα ἀσύλου, ὑπὲρ τοῦ βῆτα ἱδρύματος. Οἱ ἄ -
σπλαχνοι, τώρα λὲς καὶ ἀπέκτη σαν φτερὰ ἀγγέ-
 λων κ᾽ εἶνε ἕτοιμοι νὰ κάνουν ἐ λεημοσύνη… Λά-
 θος! Δὲν ἀπατώμεθα. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲ σοῦ λέει,
νὰ μαζέ ψῃς νέους καὶ νέες καὶ ν᾽ ἀρχίσετε ἐ -
κεῖ χοροὺς ποὺ οὔτε οἱ ἄγριοι χορεύουν. Ὄχι,
δὲν εἶνε δεκτὰ τὰ χρήματα αὐτά· εἶνε «τριά-
κοντα ἀργύρια» ἀτιμίας καὶ διαφθορᾶς. Ἐὰν
μία πόρνη ἀμετανόητη –ὄχι μετανοημένη– ἔρ -
θῃ στὴν ἐκκλησία καὶ προσφέρῃ ἕνα καντήλι
στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἱερεὺς δὲν τὸ δέχε -
ται· ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ τὸ χαρακτηρίζει «μίσθω μα
πόρνης» (Δευτ. 23,19· πρβλ. Μιχ. 1,7. Παρ. 19,13)· μακριὰ τέτοιο χρῆμα.
⃝ Ἡ ἐλεημοσύνη ἀκόμα πρέπει νὰ εἶνε καθα -
ρὴ ἀπὸ κενοδοξία. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος· ἡ ἐλεημο -
σύνη εἶνε πρᾶξις μυστική, μία μυσταγωγία. Ὄχι
λοιπὸν ὅταν κάνῃς ἐλεημοσύνη νὰ τρέχῃς ἀ -
μέσως στὴν ἐφημερίδα νὰ γραφῇ στὴ στήλη,
ὄχι νὰ γραφῇ τὸ ὄνομά σου στὴν πλάκα ἔξω ἀ -
πὸ τὴν ἐκκλησία ἢ τὸ ὀρφανοτροφεῖο κ.λπ..
Τὸ Εὐαγγέλιο λέει «νὰ μὴ ξέρῃ τὸ ἀριστερό σου
χέρι τί κάνει τὸ δεξί σου» (Ματθ. 6,3)· οὔτε ἡ γυναί-
κα σου νὰ μὴ γνωρίζῃ τὴν ἐλεημοσύνη σου.
⃝ Τέλος, ἡ ἐλεημοσύνη νά ̓ νε καθα ρὴ ἀπὸ λύπη.
Τί θὰ πῇ αὐτό· ὅταν ἐλεῇς νὰ μὴ λυ πᾶσαι. «Ὁ
Θεὸς ἀγαπᾷ αὐ τὸν ποὺ δίνει μὲ χαρούμενο τὸ
πρόσωπο»(Β΄ Κορ. 9,7). Νὰ χαίρεσαι ὅπως ὅταν εἰσ πράτ-
 τεις τὸ μισθό σου καὶ ἀπείρως περισσότερο. Νὰ
κάνῃς τὴν ἐλεημοσύνη μὲ χαρά. Ὁ γεωργὸς ὅ -
ταν σκορπάει τὸ σπόρο δὲ λυ πᾶ ται· χαρὰ ἔχει,
ἐλπίζει ὅτι ἕνα ἔ σπειρε - ἑκατὸ θὰ θερίσῃ. Κι ὅ -
ποιος καταθέτει στὴν τράπεζα τὸ κεφάλαιό του,
δὲ λυπᾶται· γιατὶ τὸ ποσὸ αὐτὸ θὰ τὸ πάρῃ μαζὶ
μὲ τόκο. Κ᾽ ἐσὺ γεωργὸς καὶ καταθέτης εἶ σαι·
χαρὰ νὰ ἔχῃς, γιατὶ αὐτὸ ποὺ δίνεις θὰ αὐξηθῇ.

Ὑπάρχουν πολλὲς τράπεζες, ἐγὼ θὰ σᾶς συ-
στή σω μία· εἶνε τράπεζα οὐ ράνια, δὲν ὑπάρ  χει
κίνδυνος νὰ χρεωκο πήσῃ ποτέ, καὶ δίνει τὸ με-
γαλύτερο ἐπιτόκιο. Εἶνε τράπεζα ἀσφαλισμέ νη·
κι ἂν ἡ γῆ κι ὁ οὐρα νὸς διαλυ θοῦν, αὐτὴ θὰ μεί νῃ·
εἶνε ἡ τράπεζα τῆς ἐ λε ημοσύνης καὶ φέρει τὴν
ἐπιγραφὴ «Θησαυρίζε τε θησαυροὺς ἐν οὐρα νῷ…»
(ἔ.ἀ.). Ἐδῶ ἐμπιστευθῆτε τὶς καταθέσεις σας, καὶ
νά ̓ στε βέβαιοι ὅτι μιὰ μέρα θὰ εἰσπράξετε ἑκα-
 τονταπλάσια ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δίνετε τώρα.

–Αὐτά, παπούλη, νὰ πᾷς νὰ τὰ πῇς στοὺς
πλουσίους, ὄχι σ᾽ ἐμᾶς· ἐμεῖς εἴμαστε φτωχοί.

Ποιός τὸ λέει αὐτό; ποιός φωνάζει καὶ λέει
«Ἐγὼ εἶμαι φτωχός»; Ὅσο φτωχὸς καὶ νά ᾽σαι,
δὲν εἶσαι πιὸ φτωχὸς ἀπὸ τὴ χήρα ἐκείνη ποὺ
εἶχε ἕνα δίλεπτο καὶ τό ̓ δωσε, καὶ ὁ Χριστὸς εἶ -
πε ὅτι Ἄλλοι ἔδωσαν ἀπὸ τὸ περίσσευμά τους
ἐνῷ αὐτὴ ἔδωσε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά της(βλ. Μᾶρκ. 12,42-
44. Λουκ. 21,1-4). Ποιός λέει πὼς εἶνε φτωχός; Ἐγὼ τὸν
βλέπω νὰ ἔχῃ τὸ χέρι σφιχτὸ ὅταν πρόκει ται νὰ
δώσῃ στὴν ἐκκλησιὰ καὶ στὸ φιλόπτωχο, ἀλλοῦ
ὅμως τὸν βλέπω νὰ σκορπάῃ. Πό σα ξοδεύουν
οἱ ἄντρες γιὰ τὰ τσιγάρα τους; οἱ γυναῖκες, καὶ
οἱ πιὸ φτωχιές, γιὰ τὰ καλλυντικά τους; πόσα
δίνουν γιὰ διασκεδάσεις, θεάματα, λαχεῖα καὶ
τυχερὰ παιχνίδια, γιὰ ματαιότητες; Τεράστια
ποσά, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν
τόσα καλά. «Εἶμαι φτωχός»; Φτωχοὶ ἦταν καὶ
οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ἀλλὰ διαβάστε τὴν πρὸς
Κορινθίους ἐπιστολή, νὰ δῆτε τί λέει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος γιὰ τὴ «λογία» (Α΄ Κορ. 16,1-2). Εἶχαν
σύνθημα «Νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν»! μιὰ
μέρα τὸ μῆνα ἢ τὴ βδομάδα ὥριζαν νηστεία,
τελεία νηστεία, ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ
δὲν ἔτρωγαν τίποτα, κι αὐτὰ ποὺ θὰ ξώδευαν
γιὰ φαγητὸ τά ᾽διναν γιὰ φιλανθρωπία.

Ἄλλοι, μὴ ὀρθόδοξοι, ἐφαρμόζουν τὸ σύν-
θημα αὐτό· ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι ἁγίων καὶ μαρ-
τύρων, τί κάνουμε; Ἡ ἁγία Φιλοθέη π.χ., ποὺ εἶ -
 χε τεράστια περιουσία, στὰ χρόνια τῆς σκλα-
βιᾶς τὰ σκόρπισε ὅλα καὶ ἔσωσε κόσμο ἀπὸ
τὴ δυστυχία. Ὁ ἄγγελος τῆς Ἑλλάδος σήμε-
ρα κλαίει καὶ πενθεῖ· ῥίχνει μιὰ ματιὰ στὴν Ἀ -
θήνα, στὴν Πάτρα, στὸ Βόλο…, καὶ βλέπει ἕ -
να λαὸ νὰ ὀργιάζῃ, νὰ ξοδεύῃ τεράστια ποσά,
νὰ δίνῃ ἑκατομμύρια γιὰ τὸ διάβολο…

* * *
Θέλω, ἀδελφοί μου, ὅπως σᾶς εἶπα, ἂν μπο-

 ρέσω, νὰ κάνω τὰ χέρια σας χρυσᾶ. Καὶ θὰ γί-
νουν χρυσᾶ, ἂν ἀνοίξουν σὲ ἐ λεημοσύνη. Θὰ μ᾽
ἀκούσετε; Ἀλ λὰ κι ἂν δὲν μ᾽ ἀκούσετε, ἐγὼ τὸ
χρέος μου τὸ ἔκανα. Λέει κάπου ἡ Ἀποκάλυψις·
Ὅταν φτά σῃ μέρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ βουλώ -
σουν τ᾽ αὐ τιά τους νὰ μὴν ἀκοῦνε τὸν κήρυκα
τοῦ εὐαγγελίου, τότε θὰ σαλπίσουν «ἑπτὰ σάλ-
 πιγ γες» (Ἀπ. 8,6 κ.ἑ.), καὶ τότε θ᾽ ἀνοίξουν ὅλα τ᾽ αὐ τιά.
Καὶ τώρα βαράει σάλπιγγα στὴν Ἑλλάδα, σαλπί -
ζει ὁ ἀρχάγγελος· καὶ ὅμως «οὐκ ἦν ἀκρόασις»
(Γ΄ Βασ. 18,26) οὐδὲ μετάνοια ἀκόμη στὸν κόσμο…

Εὔχομαι νὰ περάσετε τὴ Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστὴ ἐν εἰρήνῃ, μετανοίᾳ, νηστείᾳ καὶ ἐλεη-
 μοσύ νῃ, γιὰ ν᾽ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν
ἔν δοξη ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ· ἀμήν.
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