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Ίσως θα πει κάποιος από σας. Αν και σε μένα 
έλεγε κάποιος να φιλοξενήσω τον Παύλο, θα το 
έκανα με μεγάλη προθυμία. Να όμως που είναι 
δυνατόν να φιλοξενήσεις τον  Κύριο του 
Παύλου και δεν θέλεις. «Ο γαρ δεχόμενος, 
λέγει, ένα των ελαχίστων, εμέ δέχεται».



Ουκρανοί πρόσφυγες

Όσο πιο ασήμαντος είναι ο αδελφός, τόσο 
περισσότερο διά μέσου αυτού παρευρίσκεται ο 
Χριστός. Γιατί εκείνος που φιλοξενεί τον 
σπουδαίο, πολλές φορές το κάνει από 
ματαιοδοξία, ενώ εκείνος που φιλοξενεί τον 
άσημο, το κάνει καθαρά για τον Χριστό. Σου 
είναι δυνατόν να φιλοξενήσεις και τον πατέρα 
του Χριστού και δεν θέλεις. «Ξένος γαρ ήμην
λέγει, και ου συνηγάγετέ με», και πάλι «Εφ’ 
όσον ενί τούτων των ελαχίστων εποιήσατε, εμοί όσον ενί τούτων των ελαχίστων εποιήσατε, εμοί 
εποιήσατε». Και αν δεν είναι ο Παύλος, αλλά 
πιστός και αδελφός και αν είναι άσημος, διά 
μέσου αυτού ο Χριστός είναι παρών. Άνοιξε το 
σπίτι σου και υποδέξου τον. «Ο δεχόμενος 
προφήτην, λέγει, μισθόν προφήτου δέξεται». 
Επομένως και εκείνος που δέχεται το Χριστό, θα 
λάβει την αμοιβή εκείνου που φιλοξενεί το 
Χριστό.



Μην απιστείς στα λόγια του, αλλά να είσαι πιστός. Ο ίδιος είπε «Δι’ αυτών εγώ 
παραγίγνομαι». Και για να μην αμφιβάλλεις, και τιμωρίες καθορίζει σ’ εκείνους που δεν τον 
δέχονται και τιμές σ’ αυτούς που τον δέχονται. Δεν θα το έκανε αυτό, αν δεν ήταν ο ίδιος 
και αυτός που τιμήθηκε και αυτός που περιφρονήθηκε.
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Διάσωση προσφύγων



Διάσωση προσφύγων

Με δέχτηκες, λέει, στο δικό σου κατάλυμα; Θα 
σε δεχτώ και εγώ στη Βασιλεία του Πατρός μου. 
Με ελευθέρωσες από την πείνα; Θα σε 
ελευθερώσω και εγώ από τις αμαρτίες. […] Με 
είδες ως ξένο; Σε κάνω πολίτη του ουρανού. 
Μου έδωσες ψωμί; Σου δίνω ολόκληρη  τη 
βασιλεία μου να την κληρονομήσεις και να την 
κατακτήσεις. Γιατί είπε «Δεύτε κληρονομήσατε κατακτήσεις. Γιατί είπε «Δεύτε κληρονομήσατε 
την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν». Δεν είπε 
«Λάβετε», αλλά «κληρονομήστε», που λέγεται 
για όσα αποκτά κανείς με κληρονομιά και έχει 
την κυριότητά τους […].



Όπως και ο Αβραάμ , παρ’ όλο που ήταν ξένος στην περιοχή που δέχτηκε την επίσκεψη των 
αγγέλων , πρόσφερε πλούσια φιλοξενία, έτσι και συ να τον μιμηθείς. […] Και αυτός που φιλοξενεί 
πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά: την προθυμία, τη χαρά, τη γενναιοδωρία.
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