Περί ἐλεημοσύνης

Του Ἁγίου Ἰωάννου Κρονστάνδης
Ἀτένισε τόν ἀδελφόν σου μέ ἀγάπη καί οἰκτιρμούς καίβοήθησέ τον
πρόθυμα. Εἶναι μέλος τοῦ Χριστοῦ καί δικόσου ‒«ἀλλήλων μέλη ἐσμέν»
(Ἐφ.

4,

25)‒,

εἶναι

ναός

τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος. Ὁ Θεός

τόν ἀγαπᾶ καί τόνὑπολήπτεται ὅπως καί σένα.
Δέν δίνεις τίποτε τό ἀληθινά δικό σου. Δίνεις ὅ,τι ἀνήκει στόν Θεόν,
στά πενόμενα παιδιά τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶσαι τίποτε ἄλλο παρά οἰκονόμος
καί διαχειριστής

τῆς

θείας

περιουσίας.

Νά θεωρῆς

τόν ἑαυτό σου

ταπεινό ὑπηρέτη τῶν «ἐλαχίστων» ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου…
Νά μή δίδης στούς ἄλλους ἀνάλογα μέ τήν ἀξία τους,ἀλλά ἀνάλογα
μέ τίς ἀνάγκες τους.
Ἡ ἐλεημοσύνη κάνει καλό, πρίν ἀπ᾽ ὅλα, στόν ἴδιο τόνἐλεήμονα.
Ἀληθινά ἐλεήμων εἶναι ὅποιος ὅλα τά ἐναγκαλίζεται καίδέν ἀφήνει
κανέναν ἄνθρωπον ἔξω ἀπό τήν καρδιάτου.Πῶς εἶναι δυνατόν ἀξίως,
«μετά πίστεως
τοῦ Χριστοῦ,ὅταν

καί ἀγάπης»,
περιφρονῆς

νά δεχθῆς

μέσα

καί δέν ἀγαπᾶς

σου

τό Σῶμα

τά μέλη

Του; Ὅλοι

οἱΧριστιανοί εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ, ἀνάμεσά τους καί ὁπτωχός. Ἀγάπα
τά μέλη

Του, ἔχε

συμπάθεια

γι᾽ αὐτάκαί ὁ Κύριος

θά σέ ἀξιώση

τό πλούσιο ἔλεός Του…
Κάνε τό καλό ἀκόμη καί στούς ἀχαρίστους καί τούς κακούς, ὥστε
νά εἶσαι γνήσιο παιδί τοῦ Ὑψίστου…
Τί εἶναι ψευδής εὐγνωμοσύνη στόν Θεό; Τό νά εὐχαριστῆκανείς τόν
Θεό μονάχα

μέ τά χείλη

γιά τά ἀγαθάπού ἔλαβε

καί νά χρησιμοποιῆ αὐτά τά ἀγαθά μονάχα

γιά τόν ἑαυτό του,

χωρίς

νά νοιάζεται γιά τόν πλησίον του… Τί νά τίς κάνη ὁ Θεός τίς εὐχαριστίες
μας, ὅταν

δείχνουμε ἀχαριστία

στήν

πράξι; Ὅταν

δέν

δίνουμε

στούςἄλλους ἀπό ἐκεῖνα πού μᾶς δίνει;
Θεία

σοφία,

τέλος,

εἶναι

νά μή σωρεύουμε

πλούτη

γιά τόνἑαυτό μας, ἀλλά νά δίνουμε στόν φτωχό, ὥστε νάθησαυρίζουμε
θησαυρούς ἀσυλήτους

καί ἀφθάρτους

στόν

οὐρανό, ὅπως

λέγει

τό Εὐαγγέλιο (Λουκ. 12, 33).
Κύριε, δίδαξέ με νά ἐκτελῶ τά ἔργα τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον
μέ προθυμία καί χαρά καί νά πιστεύω ὅτι προσφέροντας στούς ἄλλους
δέν χάνω, ἀλλά κερδίζω… Κύριε, δέξου τίς προσφορές μου στό πρόσωπο
τῶν πτωχῶν…
Νά εἶσαι ζηλωτής τῆς ἀγάπης. Ὅλα θά παρέλθουν,ἡ ἀγάπη ὅμως
θά μείνη, στόν αἰῶνα, ὅπως καί ὁ Θεός, πούεἶναι Ἀγάπη.
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