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Γιατί φοβήθηκες; Ξεσηκώθηκαν
οι φτωχοί εναντίον του πλούτου σου κι εσύ φοβήθηκες! Ανέκαθεν ήταν έτσι, οι
φτωχοί να βλέπουν τους πλούσιους με δυσαρέσκεια. Η πίστη σου είναι ο πλούτος
σου. Η χριστιανική σου πίστη περιλαμβάνει τον ουρανό και την αιωνιότητα και τη
χαρά και το φως και τους αγγέλους και το τραγούδι. Και εκείνοι που είναι χωρίς
όλα αυτά εξεγείρονται εναντίον σου, του αληθινά πλούσιου. Εάν αυτοί
εξεγείρονταν , για να γίνουν και οι ίδιοι πνευματικά πλούσιοι σαν εσένα, τότε
να χαιρόμασταν. Αλλά όχι∙ αυτοί θέλουν μόνο να φτωχύνουν εσένα. Σ’ αυτό
έγκειται η διαφορά μεταξύ των εξεγειρόμενων εναντίον των κοσμικά πλουσίων και
των εξεγειρόμενων εναντίον των πνευματικά πλουσίων.

Εκείνοι οι πρώτοι θά ‘θελαν
να τους αφαιρέσουν τον πλούτο και να τον οικειοποιηθούν, ενώ αυτοί οι δεύτεροι
να τον αφαιρέσουν και να τον πετάξουν. Σ’ εκείνους τους πρώτους είναι συχνή η
ανάγκη, καμιά φορά και η ζήλια, ενώ στους δεύτερους είναι η μοχθηρία. Και η
μοχθηρία
τρέφεται με το σκοτάδι της άγνοιας και στα στήθη της φέρει την τιμωρία για τον
εαυτό της. Εάν μισείς τον μοχθηρό, τον τιμωρείς διπλά. Εάν τον φοβάσαι,
τιμωρείς τον εαυτό σου. «μὴ πτυρόμενοι
ἐν
μηδενὶ
ὑπὸ
τῶν
ἀντικειμένων»,
μας διδάσκει οι απόστολος αφού, λέει, «ἥτις
αὐτοῖς
μέν
ἐστιν
ἔνδειξις
ἀπωλείας,
ὑμῖν
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δὲ
σωτηρίας,
καὶ
τοῦτο
ἀπὸ
Θεοῦ»
(Φιλ. 1, 28). Ο Κύριος που βλέπει τα
πάντα, βλέπει κι εσένα και τους αντιπάλους σου ασταμάτητα, από το πρωί έως το
βράδυ
και από το βράδυ έως το πρωί. Να σκέπτεσαι τον Κύριο και δεν θα φοβάσαι. Ένας
θαρραλέος
νεαρός μου έγραφε πως παλεύει για την ψυχή του. «Όταν σκέπτομαι», λέει «τον Θεό
δίπλα μου, ούτε καν φοβάμαι τον αντίπαλο∙ όμως μόλις η σκέψη μου για την
εγγύτητα του Θεού απομακρυνθεί από μένα, με καταλαμβάνει ο φόβος». Και το
πρόβατο αισθάνεται θαρραλέο δίπλα στον ποιμένα του. Πλησίασε κι εσύ δίπλα στον
καλό
Ποιμένα, τον Χριστό. Να προσεύχεσαι σ’ Αυτόν, να ανοίξει τα μάτια και την
καρδιά στους αντιπάλους της πίστης, για να μπορέσουν να δουν, ότι αυτοί
δεν
είναι αντίπαλοι κανενός παρά μόνο του εαυτού τους. Για να μπορέσουν να
δουν
μόνο τη σωτηρία τους.

Ειρήνη σε σένα
από τον Θεό.

(ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ, «Δεν φτάνει μόνο η
πίστη… ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Β΄», Εκδόσεις «Εν Πλω»)

(Πηγή ηλ. κειμένου: hristospanagia.gr)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

