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Αγίου Τύχωνος του Ζάντονσκ
Οι πραγματικοί χριστιανοί ζουν σ’ αυτό τον κόσμο σαν οδοιπόροι και ταξιδιώτες
και ξένοι. Ατενίζουν πάντοτε με τα πνευματικά μάτια της πίστεως την ουράνια
πατρίδα, κι αυτή προσπαθούν να κατακτήσουν.
Γίνε κι εσύ σε τούτο τον κόσμο οδοιπόρος και ταξιδιώτης. Ατένιζε αδιάκοπα προς
την πατρίδα αυτή και μόχθησε να την κερδίσεις. Έτσι θα νεκρωθεί μέσα σου ο
κόσμος της αμαρτίας, η σαρκική επιθυμία, η γοητεία του κακού.
Όποιος επιζητεί την αιώνια μακαριότητα και αγωνίζεται με επιμέλεια να την
κατακτήσει,

αυτός

θεωρεί

τα

πάντα

παροδικά

και

προσέχει

μην

τυχόν,

επιδιώκοντας τα πρόσκαιρα στερηθεί τα αιώνια.
Είμαστε πλασμένοι για την αιώνια ζωή από τον Πλάστη μας και έχουμε κληθεί σ’

αυτή με το θείο λόγο Του και το άγιο Βάπτισμα που μας αναγέννησε. Γι’ αυτό ήρθε
ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, στον κόσμο· για να μας καλέσει και να μας οδηγήσει
στην αιώνια ζωή, που είναι η μόνη απαραίτητη και πραγματική.
Αυτή ας αποτελεί τον πρώτο σου στόχο και σ’ αυτήν ας αποβλέπει η κάθε σου
μέριμνα, ώστε να την αποκτήσεις. Χωρίς αυτή τα πάντα είναι μάταια, έστω κι αν
εξουσιάζεις όλο τον κόσμο. Κάθε αμαρτία και προσκόλληση στην κοσμική
ματαιότητα δημιουργεί προσκόμματα στην απόκτησή της. Φυλάξου λοιπόν απ’
αυτά για να μην τη στερηθείς.
Προσέχεις πολύ την πρόσκαιρη ζωή σου, αν και είσαι βέβαιος ότι οπωσδήποτε θα
την αφήσεις, και κάνεις το παν για να μην τη στερηθείς. Πόσο ασύγκριτα
περισσότερο πρέπει να προσέχεις την αιώνια ζωή σου και να καταβάλλεις κάθε
προσπάθεια για να μην τη χάσεις;
Όλα τα πρόσκαιρα, όταν συγκριθούν με τα αγαθά της αιώνιας ζωής, είναι μηδέν.
Ζήτησε την αιώνια ζωή σαν το μοναδικό αληθινό αγαθό σου, και απόφευγε
συστηματικά κάθε τι που σου κλείνει την πόρτα προς αυτήν. Ο φιλάνθρωπος Θεός
θέλει να σε σώσει. Αυτό ας είναι και δικό σου θέλημα. Έτσι οπωσδήποτε θα
σωθείς. Να επιθυμείς την αιώνια ζωή και να τη ζητάς όπως ο πεινασμένος την
τροφή και ο διψασμένος το νερό. Τότε θα την αποκτήσεις σύμφωνα με την
επιθυμία σου.
Μη μιμείσαι εκείνους τους χριστιανούς, που ποθούν και κυνηγούν σ’ αυτόν τον
κόσμο τα πλούτη, για να ζουν μέσα στις απολαύσεις και τις δόξες. Αυτοί ξέχασαν
ότι ο Υιός του Θεού έπαθε και πέθανε για χάρη τους, και με το πάθος και το
θάνατό Του άνοιξε την πύλη της αιωνιότητος, στην οποία τους κάλεσε. Αυτοί
επιθυμούν και επιδιώκουν μόνο όσα βλέπουν· όσα δεν βλέπουν ούτε τα επιθυμούν
ούτε τα αναζητούν.
Αυτοί κάθε μέρα απλώνουν τα χέρια τους, όπως άλλοτε ο Αδάμ, στο απαγορευμένο
δέντρο, τρώνε απ’ αυτό, κι έτσι με τη θέλησή τους αποχωρίζονται από το Θεό.
Αυτοί συμπεριφέρονται όπως οι Ισραηλίτες, οι οποίοι, αφού έφυγαν από την
Αίγυπτο, έστρεψαν πάλι πίσω σ’ αυτήν τις καρδιές τους, επιθυμώντας τα φαγητά
των Αιγυπτίων· έτσι οργίστηκε εναντίον τους ο Κύριος.

Αυτοί οι χριστιανοί με το άγιο Βάπτισμα ελευθερώθηκαν από τη δουλεία του
διαβόλου, όπως τότε οι Ισραηλίτες από τη δουλεία του Φαραώ, και υποσχέθηκαν ν
αγωνιστούν για την κατάκτηση των αιωνίων αγαθών. Η καρδιά τους όμως
παραμένει προσκολλημένη στα κοσμικά και υλικά. Αδιαφορούν για τα αιώνια και
κυνηγούν τα πρόσκαιρα.
Εσύ να μη μιμήσαι τέτοιους χριστιανούς, αλλά να προσανατολίζεις την πίστη σου
και την καρδιά σου προς τ’ άφθαρτα αγαθά. Η περιουσία του χριστιανού, η
κληρονομιά, οι τιμές, η δόξα, ο πλούτος και όλοι οι θησαυροί δεν βρίσκονται στον
κόσμο τούτο, αλλά στην ουράνια πατρίδα, «εν τω μέλλοντι αιώνι». Εκεί είναι
ετοιμασμένα γι’ αυτόν από τον ουράνιο Πατέρα όλα τ’ αγαθά.
Αυτά να επιδιώκεις με κάθε επιμέλεια. Όσο για τα εγκόσμια αγαθά, αυτά να τα
χρησιμοποιείς με προσευχή και φόβο Θεού, για να μην παροργίσεις τον Κύριο με
την πλεονεξία. Θυμήσου τι γράφει ο Απόστολος: «Ουδέν εισηνέγκαμεν εις τον
κόσμον, δήλον ότι ουδέ εξενεγκείν τι δυνάμεθα· έχοντες δε διατροφάς και
σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6, 7-8).
Σύγκρινε το χρόνο με την αιωνιότητα, το παρόν με το μέλλον, τους ζωντανούς με
τους νεκρούς, και θα φωτιστεί ο νους σου, ώστε να γνωρίσεις και να καταλάβεις
ότι κάνουν πολύ άσχημα «οι θησαυρίζοντες επί της γης και μη εις Θεόν
πλουτούντες» (Λουκ. 12, 21).
Όλοι οι νεκροί άφησαν τον κόσμο και τα του κόσμου. Θα τ’ αφήσεις κι εσύ, έστω κι
αν όλος ο κόσμος είναι δικός σου. Ένα μόνο απόκτημα ταξιδεύει μαζί μας στον
μέλλοντα αιώνα, η ευσέβεια.
Να είσαι λοιπόν ευσεβής μέχρι τέλους και να έχεις την ευσέβεια σαν τον μόνο
πραγματικό σου θησαυρό.
Τέλος και τω Θεώ δόξα!

Από το βιβλίο: “ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ”
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

