Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH
русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλήρη
Περιεχόμενα

Προηγούμενη Σελίδα

Αγία Γραφή
Λειτουργικά
κείμενα

ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσόστοµος

Η ζωή του
πιστού

Δῶστε, δῶστε στοὺς φτωχούς!

Μοναχισμός

Από Αὐτοβιογραφικὲς σελίδες καὶ ἀπάνθισµα κειµένων
του
Εἰσαγωγὴ καὶ ἀπόδοση στὴ νεοελληνικὴ Ἀρχιµ.
Χρυσόστοµος Π. Αβαγιάνος, ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1998.
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Ξέρω ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συγκεντρωµένους πάλι θὰ µᾶς
κατηγορήσουν, ὅταν µιλοῦµε γι' αὐτά, καὶ θὰ ποῦν «Μή,
σὲ παρακαλῶ, µὴ γίνεσαι φορτικὸς καὶ βαρετὸς στοὺς
ἀκροατές• ἄφησέ το στὴ συνείδηση τοῦ καθενός, ἄφησέ
το στὴν κρίση τῶν ἀκροατῶν• ἔτσι τώρα µᾶς
ντροπιάζεις, µᾶς κάνεις νὰ κοκκινίζουµε!...».
Ἀλλ' ὄχι! Αὐτὰ τὰ λόγια δὲν τὰ ἀνέχοµαι! Γιατί οὔτε ὁ
Παῦλος ντρεπόταν νὰ ἐνοχλῆ συνέχεια γιὰ τέτοια
πράγµατα καὶ νὰ ζητᾶ σὰν ζητιάνος. Ἐὰν ἔλεγα τοῦτο,
δηλαδὴ δός µου, φέρε γιὰ τὸ σπίτι µου, ἲσως νὰ 'ταν
ντροπή. Ἂν καὶ οὔτε τότε θὰ 'ταν ντροπή. «Οἱ γὰρ τῷ
θυσιαστηρίῳ», λέγει, «προσεδρεύοντες, τῷ θυσιαστηρὶῳ
συµµερίζονται» (Α' Κορ. 9,13). Πλὴν ὅµως πιθανὸν νὰ µὲ
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κατηγοροῦσε κάποιος, ὅτι µιλῶ γιὰ τὸν ἑαυτὸ µου• τώρα
ὅµως παρακαλῶ γι' αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται, µᾶλλον ὄχι
γι' αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται, ἀλλὰ γιὰ σᾶς ποὺ δίνετε• γι'
αὐτὸ καὶ µιλῶ χωρὶς νὰ ντρέποµαι.
Γιατί ποῦ εἶναι ἡ ντροπὴ σὰν πῶ, δῶσε στὸν Κύριο ποῦ
πεινᾶ, ντύσε τον ποὺ γυρίζει γυµνός, φιλοξένησέ τον ποῦ
εἶναι ξένος; Ὁ Δεσπότης σου δὲν ντρέπεται µπροστὰ σ'
ὅλη τὴν οἰκουµένη νὰ λέγη «ἐπείνασα καὶ οὐκ ἐδώκατέ
µοι φαγεῖν» (Ματθ. 25,42), ὁ ἀνενδεής, ἐκεῖνος ποὺ δὲν
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε' καὶ ἐγὼ θὰ ντραπῶ καὶ θὰ
διστάσω; Σὲ παρακαλῶ, µακριὰ τέτοια πράγµατα! Τοῦ
διαβόλου εἶναι αὐτὴ ἡ ντροπή!
Δὲν θὰ ντραπῶ, λοιπόν. Ἀντίθετα µάλιστα καὶ µὲ
παρρησία θὰ πῶ• δῶστε σ' ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, καὶ θὰ
φωνάζω πιὸ δυνατὰ ἀπ' αὐτούς. Γιατί ἐὰν κάποιος ἔχη
στοιχεῖα καὶ µπορῆ νὰ µᾶς κατηγορήση, ὅτι αὐτὰ τὰ λέµε
γιὰ νὰ σᾶς παρασύρουµε πρὸς ὄφελός µας, καὶ µὲ τὸ
πρόσχηµα τῶν φτωχῶν κερδίζουµε ἐµεῖς, τότε πράγµατι
αὐτὰ δὲν εἶναι µονάχα ἄξια ντροπῆς, ἀλλὰ καὶ µυρίων
κεραυνῶν, καὶ οὔτε ἀξίζει νὰ ζοῦν ὅσοι κάνουν
παρόµοια.
Ἀλλὰ ἐάν, µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καθόλου δὲν σᾶς
ἐνοχλοῦµε γιὰ τὸν ἑαυτό µας καὶ κηρύττουµε ἀδάπανο
τὸ εὐαγγέλιο, χωρὶς βέβαια νὰ κοπιάζουµε ὅπως ὁ
Παῦλος, ἀρκούµενοι πάντως στὰ δικά µας, µὲ ὅλο τὸ
θάρρος θὰ σᾶς λέγω, δῶστε στοὺς φτωχούς• καὶ δὲν θὰ
σταµατήσω νὰ τὸ λέγω, καὶ ὅταν δὲν δίνετε θὰ σᾶς εἶµαι
σκληρὸς κατήγορος!(38).
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