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ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν. και κατά το δόμα ανταποδώσει αυτώ.
(Παροιμίαι ΙΖ΄.17)

Οδός δικαιοσύνης και ελεημοσύνης ευρήσει ζωήν και δόξαν.
(Παροιμίαι Κ΄.21)

Εάν ολίγον σοι υπάρχη κατά το ολίγον μη φοβού ποιείν ελεημοσύνην.
(Τωβίτ Δ΄.7-11)

Αγαθόν προσευχή μετά νηστείας και ελεημοσύνης. Αγαθόν το ολίγον μετά δικαιοσύνης ή πολύ 
μετά αδικίας.

(Τωβίτ ΙΒ΄.8)
Ελεημοσύνη εκ θανάτου ρύεται. και αποκαθαριεί πάσαν αμαρτίαν.

(Τωβίτ ΙΒ΄.9)
Οι ποιούντες ελεημοσύνην και δικαοσύνην πληςθήσονται ζωής.

(Τωβίτ ΙΒ΄.9)
Ελεημοσύνη είναι η πρόθυμος και σπλαχνική μετάδοσις παντός καλού και αγαθού το οποίον ημείς 

και έχομεν και δυνάμεθα να μεταδώσωμεν. ο δε πλησίον στερείται αυτού έχει ανάγκην αυτού.
Ποικίλος γάρ ο της ελεημοσύνης τρόπος και πλατεία αύτη η εντολή. Όλην την ημέραν ελεί και 

δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έσται.
(Ψαλμ. 36.26)

Ο δε δίκαιος ελεεί και οικτίρει αφειδώς.
(Παροιμ. ΚΑ΄.26)

Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρύσεται αυτόν ο Κύριος.
(Ψαλμ. 40,1) 

Ουχί καύσωνα αναπαύει δρόσος, ούτω κρείσσων λόγος ή δόσις και ιδού λόγος υπέρ δόμα 
αγαθόν.

(Σοφία Σειράχ ΙΗ΄.16,17)
Ός δίδωσι πτωχοίς ουκ ενδεηθήσεται, ός δε αποστρέψει οφθαλμόν αυτού, εν πολλή απορία 

έσται.
(Παροιμ. ΚΗ΄.27)

Μακάριος ο συνιών επι πτωχόν και πένητα.
(Ψαλμός 40, 1-4)

ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Αι προσευχαί και ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού.

(Πράξ. Ι΄.4)
Μακάριοι οι ελεημοσύνες ότι αυτοί ελεηθήσονται.

(Ματθ. Ε΄.7)
Ιλαρόν γάρ δότην αγαπά ο Θεός.

(Β΄ Κορινθ. Θ΄.17)

Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι 
αυτοίς…. σού δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Όπως ή η 



ελεημοσύνη σου εν τω κρυπτώ και ο πατήρ ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει εν τω φανερώ.
(Ματθ. στ΄.2-3)

Και όταν στήκετε προσευχόμενοι αφίεται είτι έχετε κατά τινος ίνα και ο πατήρ υμών ο εν τοις 
ουρανοίς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών, ει δε υμείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ υμών ο εν τοις 
ουρανοίς αφήσει τα πραπτώματα υμών.

(Μάρκος ΙΑ΄.25-28)
Διακονήσωμεν ως καλοί οικονόμοι ποικίλης χάριτος του Θεού.

(Α΄ Πέτρου Δ΄.10)
Ο επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού, σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος 

αμαρτιών.
(Ιάκωβος Ε΄.19-20)

Ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύητε εις πάν έργον αγαθόν (Β΄ Κορινθ. 
Θ΄.6-8) 

Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται.
(Ματθ. στ΄.1)

Τεκνία μου μη αγαπώμεν λόγω μηδέ γλώσση αλλ’ έργω και αληθεία.
(Α΄  Ιωάνν. Γ΄.18)

Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι ό δε έχω τούτο σοι δίδωμι. Εν τω ονόματι Ιησού Χριστού 
του Ναζωραίου έγειραι και περιπάτει.

(Πράξεις Γ΄.1-8)
Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά Θεώ και Πατρί αύτη εστίν επισκέψασθαι ορφανούς και 

χήρας εν τη θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτών τηρείν από του κόσμου.
(Ιάκωβος Α΄.27)

Δυνατός ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσαι εις υμάς, ίνα εν παντί πάντοτε πάσα αυτάρκειαν 
έχοντες, περισσεύηται εις πάν έργον αγαθόν.

(Β΄. Κορινθ. Θ΄.6-8)
Τα ενόντα δότε ελεημοσύνην, και ιδού πάντα καθαρά υμίν εστίν.

(Λουκάς ΙΑ΄.21)
Τα καλά έργα πρόδηλα εστί.

(Α΄ Τιμοθ. Ε΄.25)

ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Ποικίλος γάρ ο της ελημοσύνης τρόπος και πλατεία αύτη η εντολή.
Καλόν γάρ ο πλούτος τοις καλώς διοικούσιν αυτόν, καλή η πενία τοις 

καλώς υπομένουσιν αυτήν.
Πενίαν φοβή και τον Θεόν ου φοβή;
Πτωχείαν φοβή και αμαρτίαν ου φοβή;
Μη φοβηθής πενίαν, αλλ’ αμαρτίαν την μητέρα της κολάσεως.

(Ιωάννης Χρυσόστομος)
Ουαί ημίν, ότι ταις μωραίς παρθένοις ομοιούμεθα δι’ ασπλαχνίαν, και 

φωτίζον έλαιον τας λαμπάδας εντεύθεν διά της των πλησίον ευποιϊας 
ουκ αγοράζομεν.

(Αββά Ησαϊου, Λόγοι ΚΘ)
Σεραπίων δε (πατήρ μοναχών εν Αιγύπτω) περί τον Αρσενοϊτην 

διέτριβεν, αμφί τους μυρίους υφ’ εαυτόν έχων. Πάντας δε ήγεν εξ 
οικείων ιδρώτων τα επιτήδια πορίζεσθαι, και άλλοις δεομένοις χορηγείν. 
ώρα δε θέρους, επί μισθώ αμώντες (=θερίζοντες) αρκούντα αυτοίς σίτον απετίθοντο, και άλλοις 
μοναχοίς μετεδίδουν.

(Ερμείου Σωζομένου, Εκκλ. Ιστορία Στ΄.ΚΗ)
Ώσπερ ου δυνατόν την λαμπηδόνα του πυρός αποκλείσαι, του μη ανελθείν άνω, ούτως ουκ 

εμποδίζονται αι ευχαί των ελεημόνων, του ανελθείν εις ουρανόν.
Δένδρον άκαρπον, ασκητής ανελεήμων.

(Ισαάκ του Σύρου, Τα ευρεθέντα ασκητικά)
Τούτον άνθρωπον του Θεού λογίζου είναι, τον δια πολλήν ευσπλαχνίαν εαυτόν θανατόσαντα 

της αναγκαίας χρείαν. Ο γάρ ελεών πτωχόν, τον Θεόν έχει μεριμνώντα περί αυτού. και ο δι’ αυτόν 



πτωχεύων, εύρε θησαυρούς ανελλιπείς.
(Ισαάκ του Σύρου, Τα ευρεθέντα ασκητικά)

Παλαίει μέν ο της φιλαργυρίας (δαίμων) οξέως τοις ακτήμοσιν. Όταν δε μη ισχύση, τότε λοιπόν 
τους πτωχούς εις αφορμήν προβαλλόμενος, υλικούς πάλιν του αϋλους ανέπεισε γενέσθω.

(Ιωάννου Κλίμακος)
Ο κατά μίμησιν Θεού την ελεημοσύνην ποιούμενος, ουκ οίδε διαφοράν πονηρού και αγαθού, 

δικαίου και αδίκου εν τοις του σώματος αναγκαίοις. αλλά πάσαν εξ ίσου κατά την χρείαν διανέμει. ει 
και προτιμά δι’ αγαθήν προαίρεσιν του φαύλου τον ενάρετον.

(Μαξίμου του ομολογητού, Κεφάλαιον περί αγάπης)
Πάντα χρή μετά διακρίσεως ποιείν. το δε συμμετρήσαι εαυτόν διάκρισις εστί και ασφάλεια τω 

λογισμώ του μη ταραχθήναι αυτόν μετά ταύτα. το δε υπέρ δύναμιν ποιείσαι είτε ευποιϊαν, είτε άλλο 
τι αδιακρισία εστίν. ύστερον γάρ εις ταραχήν και ακηδίαν και γογγυσμόν φέρει τον ποιούντα. Καλόν 
γάρ πάνυ καλόν, ως η χήρα εκείνη διδόναι τω δεομένω και ουκ έστι το πράγμα κακόν αλλ’ ότι 
άνθρωπος υπέρ δύναμιν ποιών ου βαστάζεται και ο Θεός το κατά δύναμιν ζητεί.

(Ιωάννου του Προφήτου, Βίβλος Βαρσανουφρίου και Ιωάννου)
Πού γάρ έσται χρήσιμος ειπέ μοι, ο ελεημοσύνην μη ποιών; Νηστεύεις καθ’ εκάστην ημέραν; Αλλά 

και αι παρθένοι τότε εκείναι, αλλ’ ουδέν απώναντο. Εύχη; και τι τούτο; Ελεημοσύνης χωρίς άκαρπος 
η ευχή. πάντα ακάθαρτα ταύτης χωρίς, πάντα ακατανόητα. Το πλέον της αρετής μέρος εκκόπτεται. 
Ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, φησί τον Θεόν ουκ οίδε… Γίνεθε ούν οικτίρμονες, ως ο Πατήρ 
υμών ο εν τοις ουρανοίς. τούτο Θεού έργον. Εάν ούν τούτο μη έχης, τι έχεις; Έλεον θέλω φησί και 
ου θυσίαν.

(Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Εάν οικής μετά μείζονός σου, μη θελήσης ποιήσαι πράγμα ευεργετικόν πτωχώ, ει μη πρότερον 

ερωτήσης αυτόν, και μη ποιήσης εν κρυπτώ.
(Αββά Ησαίου Λόγοι ΚΘ΄.)


