Ἔφτασε στά ὅρια
Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

Ἡ ὁδός τοῦ χριστιανοῦ σέ γενικές γραμμές εἶναι τέτοιας λογῆς.
Στήν ἀρχή ὁ ἄνθρωπος προσελκύεται ἀπό τόν Θεό μέ τήν δωρεά
τῆς χάρης, κι ὅταν ἔχει πιά προσελκυσθεῖ, τότε ἀρχίζει μακρά περίοδος
δοκιμασίας. Δοκιμάζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐμπιστοσύνη του στόν Θεό, καί δοκιμάζεται
«σκληρά».
Στήν ἀρχή οἱ αἰτήσεις πρός τόν
Θεό, μικρές καί μεγάλες, ἀκόμη καί
οἱ παρακλήσεις πού μόλις ἐκφράζονται, ἐκπληρώνονται συνήθως μέ
γρήγορο καί θαυμαστό τρόπο ἀπό τό
Θεό.
Ὅταν ὅμως ἔλθει ἡ περίοδος τῆς
δοκιμασίας, τότε ὅλα ἀλλάζουν καί
σάν νά κλείνεται ὁ οὐρανός καί νά
γίνεται κουφός σ’ ὅλες τίς δεήσεις.
Ὁ Θεός ἐγκαταλείπει τόν ἄνθρωπο;… Εἶναι δυνατό αὐτό;
Κι ἐν τούτοις στή θέση τοῦ βιώματος τῆς ἐγγύτητας τοῦ Θεοῦ
ἔρχεται στήν ψυχή τό αἴσθημα πὼς
Ἐκεῖνος εἶναι ἀπείρως, ἀπροσίτως
μακριά, πέρα ἀπό τούς ἀστρικούς
κόσμους κι ὅλες οἱ ἐπικλήσεις πρός
Αὐτόν χάνονται ἀβοήθητες στό ἀχανές τοῦ κοσμικοῦ διαστήματος.

Ἡ ψυχή ἐντείνει ἐσωτερικά τήν
κραυγή της πρός Αὐτόν, ἀλλά δέν
βλέπει ἀκόμα οὔτε βοήθεια οὔτε
προσοχή. Ὅλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται μέ δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Ή ζωή γεμίζει
ἀπό μόχθους κι ἀναδεύει μέσα στόν
ἄνθρωπο τό αἴσθημα πὼς βαραίνει
πάνω του ἡ κατάρα καί ἡ ὀργή τοῦ
Θεοῦ.
Ὅταν ὅμως περάσουν αὐτές οἱ
δοκιμασίες, τότε θά δεῖ πὼς ἡ θαυμαστή πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν φύλαγε
προσεκτικά σ’ ὅλες τίς πτυχές τῆς
ζωῆς του.
Χιλιόχρονη πεῖρα, ποὺ παραδίνεται ἀπό γενιά σέ γενιά, λέει πώς,
ὅταν ὁ Θεός δεῖ τήν πίστη τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀγωνιστῆ γι’ Αὐτόν, ὅπως εἶδε
τήν πίστη τοῦ Ἰώβ, τότε τόν ὁδηγεῖ σέ ἀβύσσους καί ὕψη ποὺ εἶναι
ἀπρόσιτα σ’ ἄλλους.
Ὅσο πληρέστερη καί ἰσχυρότερη
εἶναι ἡ πίστη καί ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ
ἀνθρώπου στό Θεό, τόσο μεγαλύτερο
θά εἶναι καί τό μέτρο τῆς δοκιμασίας καί ἡ πληρότητα τῆς πείρας, ποὺ
μπορεῖ νά φτάσει σέ μεγάλο βαθμό.
Τότε γίνεται ὁλοφάνερο πὼς ἔφτασε
στά ὅρια, ποὺ δέν μπορεῖ νά ξεπεράσει ὁ ἄνθρωπος.

Αγια Ζωνη
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Αὐτό τό κατρακύλισμα μᾶς φοβίζει. Τί νά κάνουμε;
Ἐ ρ ώτη ση π ρ ὸς τὸν π . Ἐ π ιφ άν ιο Θ εοδ ω ρ όπουλο

- Νά παραμένουμε κοντά στόν
Θεό. Ὅσο εἴμεθα κοντά Του, ἰσχύει τό: «Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου
κύκλῳ τῶν φοβούμενων αὐτόν καί ρύσεται αὐτούς» (ψαλμ 33, 8)
Ὅταν ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας εἶχε
στείλει στρατό νά συλλάβουν τόν προφήτη Ἐλισσαῖο, ὁ προφήτης βρισκόταν μέ τόν ὑποτακτικό του. Μόλις ὁ
ὑποτακτικός του εἶδε νά ἀνεβαίνουν
οἱ στρατιῶτες γιά νά τούς συλλάβουν,
τρομοκρατήθηκε, τόν ἔπιασε πανικός.
Καί στράφηκε στόν Ἐλισσαῖο καί τοῦ
λέγει: «Γιά κοίτα κύριε, τί γίνεται.
Πόσοι ἔρχονται νά μᾶς συλλάβουν,
πῶς θά γλιτώσουμε;». Ὁ προφήτης
τοῦ ἀπάντησε νά μήν φοβᾶται, διότι
«πλείους οἱ μεθ` ἡμῶν ὑπέρ τούς μετ’
αὐτῶν» (Δ΄ Βασ. 6, 16). Εἶναι πολύ
περισσότεροι ἐκεῖνοι πού εἶναι μαζί
μας, παρά οἱ ἐχθροί μας πού ἔρχονται
νά μᾶς συλλάβουν. Καί προσευχήθηκε
ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος στό Θεό καί
εἶπε:
«Κύριε, ἄνοιξε τούς ὀφθαλμούς
τοῦ παιδιοῦ γιά νά δεῖ πῶς Ἐσύ μέ
ὑπερασπίζεις». Καί πράγματι ὁ Θεός

ἄνοιξε τούς ὀφθαλμούς τοῦ ὑποτακτικοῦ καί εἶδε γύρω ἀπό τόν προφήτη
νά εἶναι μιὰ στρατιά ὁλόκληρη ἀγγέλων, πού κρατοῦσαν πύρινα σπαθιά
στά χέρια τους. Ἀμέσως ἡ ψυχή του
γέμισε ἀπό ἱκανοποίηση, ἀπό ἀγαλλίαση, καί τοῦ ἔφυγε ὁ φόβος. Καί
φυσικά δέν κατώρθωσαν νά συλλάβουν καί νά θανατώσουν τόν προφήτη
Ἐλισσαῖο. Πύρινα τάγματα ἀγγέλων,
στρατιές ἀγγέλων εἶχαν σταλῆ ἀπό
τόν Θεό γιά νά ὑπερασπιστοῦν τόν
προφήτη Του.
Αὐτά δέν ἐγίνοντο μόνο τότε. Γίνονται στή ζωή κάθε ἀνθρώπου, ὅταν
εἴμεθα ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστις
μας εἶναι στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Δέν ἦταν μόνο γιά ἐκείνη τήν ἐποχή.
Οὔτε γιά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων
καί τῶν Πατέρων. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά εἴμεθα σάν αὐτούς. Ὁ Θεός εἶναι ὁ ἴδιος
«Χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς
τούς αἰῶνας». Ἡ ζωή μας, ἡ ὕπαρξίς
μας στά χέρια Του. Μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ὄχι μόνον νά ἀναφωνοῦμε,
ἀλλά καί νά ζοῦμε τό, «Ἑαυτούς καί
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»

«… θά σᾶς ζητήσουν τά αἵματα πίσω… »
Ἐ π ι σ τ ο λή τ ο ῦ σ τ ρ α τ η γ ο ῦ Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η π ρ ό ς τ ο ύ ς Ν έ ο υ ς

Ἀγαπητά μου Παιδιά, μαζί μέ
πολλούς ἄλλους ἄξιους καί γενναίγους Ἕλληνες πολεμήσαμε καί λευτερώσαμε τοῦτο τόν τόπο πού πατᾶτε
ἐσεῖς, καί νά στοχάζεστε πώς τόν λευτερώσαμε γιά σᾶς πού γεννηθήκατε
σέ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί ἐμεῖς λίγο
τήν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις ἐδιώξαμε
τούς Τούρκους, ἀρχίσαμε νά τρῶμε ὁ
ἕνας τόν ἄλλον κι ἔτσι μᾶς βρῆκαν
διαιρεμένους οἱ Μπαυαροί καί μᾶς
τζαλαπάτησαν.
Μά ὁ Θεός, τό ἔλεός του μεγάλο,
δέν συνερίστη τά κρίματά μας καί στέριωσε τό ἔθνος, ὅπου καταφανίστηκε
τόσους χρόνους στή σκλαβιά καί ἦρθε
ὁ καιρός πάλι νά δικαιωθεῖ. Ὅτι τό
δίκιο μας μᾶς τό ‘δινε ὁ Θεός καί τό
χαλούσαμε ἐμεῖς. Κι ἀπ’ τό λίγο πού
δέν προκάναμε νά χαλάσουμε ἐστερεώθη τό ἔθνος αὐτό, πού ἐγέννησε κι
ἐσᾶς.
Ἐσεῖς τώρα μάθατε καί γράμματα, ὅτι σκολάσατε ἀπό τίς ἀγγαρεῖες
καί τούς κιντύνους καί κατατρεγμούς
ὁπού ‘χαμεν ἐμεῖς – ἐγώ ἐμεγάλωσα
ἀγράμματος, μέ ἄσπρα τά μαλλιά,
ὄψιμος ἔπιασα κοντύλι στό χέρι μου.
Καί τά γράμματα πού μάθατε σᾶς

δίδαξαν πώς εἶστε Ἕλληνες καί Χριστιανοί τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας.
Ἄν ἤθελ’ ἐμεῖς, γιά νά γλυτώσουμε ἀπό τήν τυραγνία καί τά βάσανα, νά γίνουμε Τοῦρκοι, ὅπως ἔγιναν
καμπόσοι τότε, θά σᾶς εἶχαν γεννημένους χανούμισσες κι ὄχι Ρωμαίϊσσες
Χριστιανές καί μέ τοῦτο θά ἤστενε κι
ἐσεῖς Τοῦρκοι. Καί θά παίρνατε πάνω
σας καί τά κρίματα τοῦ μολεμένου
αὐτοῦ Ἔθνους, πού ἐσώριασε τόσα
ἀδικοχαμένων καί ἀτιμασμένων κουφάρια ἀπάνω στή γῆ.
Κι ἄν θέλαμε μεῖς νά σεργιανᾶμε
μέ τές καρρότσες τῆς βασιλείας, φορτωμένοι τά παράσημα, καί νά μᾶς
φυλεύουν οἱ Μπαυαροί τιμές καί περιουσίες, ἤθελ’ ἀφήσομε τόν Κωλέττη
μέ τούς μισσιονάριους καί τούς ξένους
πρέσβεις νά μᾶς ἀλλάξουνε τήν πίστη
καί τότε κι ἐσεῖς θά ‘χατε γεννηθεῖ
ἀπό μάννες Φράγκισες καί θά κάνατε
ἀνάποδα τό σταυρό σας. Καί θά στοχαζόσασταν ὅτι ἐχρειάστη νά χυθεῖ
ποτάμι τό αἷμα τόσων παλληκαριῶν
καί ἡρώων τῆς πατρίδος, γιά νά χάσετε ἐλεύτεροι τήν πίστη πού εἴχατε
σκλαβωμένοι.

Τώρα ὅμως ζεῖτε πάνω σέ τοῦτο
τό ματωμένο καί καπνισμένο χῶμα
καί λογαριάζεστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὅσοι ἔχετε μέσα
σας καρδιά καί νοῦ, τό ‘χετε γιά τήν
πιό τρανή χαρά σας, κορόνα στό κεφάλι. Νά μή θαρρεῖτε ὅμως πώς ἔτσι
κοιμηθήκαμε ἀπό βραδίς Τοῦρκοι
καί ξυπνήσαμε Ἕλληνες.
Ἐχρειάστηκε νά θυσιάσουμε
ἀρετή καντάρια καί κόπους καί αἵματα γι’ αὐτή τήν ἐλευθερία πού ἔχετε
ἐσεῖς. Ὅτι ἡ ἐπανάσταση δέν ἔγινε
τό ’21 μονάχα κάθε ὥρα καί στιγμή
ἀπό τότε πού πῆρε ὁ Ἀγαρηνός τήν
Πόλη, μέ κάθε σφαγή καί ἁρπαγή
καί ἀτιμία πού σήκωνε ὁ σβέρκος τοῦ
σκλάβου, γιά νά προσκυνήσει καί δέν
προσκύναγε, γίνονταν μιά ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτές οἱ ἐπαναστάσεις
γνωστῶν καί ἀγνώστων ἡρώων τῆς
πίστης καί τῆς πατρίδος ἔτρεξαν σάν
τά ρυάκια στό μεγάλο ράμμα καί
ἔτσι ἔγινε τό ’21 πού ἤθελε ὁ Θεός
καί μᾶς ἔκανε λεύτερους.
Γι’ αὐτό, παιδιά μου, τέτοιες μέρες, πού γιορτάζετε τό σηκωμό τοῦ
γένους, νά μνημονεύετε αὐτούς τούς
ἥρωες πού θυσίασαν καί τή ζωή τους
καί τό βιός τους γιά πίστη καί πατρίδα κι ἄφησαν τίς φαμίλιες τους γυμνές νά διακονεύουν. Καί τούτη τήν
πίστη νά τή λογαριάζετε ὡς ἕνα τζιβαΐρι πού τό κρατᾶ ὁ ἄνθρωπος καί
περπατεῖ καί φόβος εἶναι νά μήν τοῦ
πέσει. Καί ἡ πατρίδα δέν εἶναι ἑνός
οὔτε ὀλίγων ἀλλά τήν ἔχουμε ὅλοι

μαζί, ὅτι ὅλοι μαζί τήν ἐλευτερώσαμε.
Ὥστε ἄν ἀμελήσετε τήν πίστιν
ὅπου σᾶς παραδώσαμεν Ὀρθόδοξην
Ἀνατολικήν καί σᾶς τήν κλέψουν, ἄν
πέσετε στές παραλυσίες καί ἀφήσετε
τά κάστρα ἀφύλακτα καί σᾶς τά πάρουν, οὔτε νά ζήσετε μπορεῖτε οὔτε νά
πεθάνετε παρηγοριέστε, ὅτι θά βρεῖτε
ἐκεῖ πού θά πᾶτε τούς γενναίγους
πατέρες σας, τό Διάκο, τόν Ὑψηλάντη, τόν Κολοκοτρώνη, τό Δυσσέα,
καί θά σᾶς ζητήσουν τά αἵματα πίσω
πού χύθησαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς
πατρίδος. Καί καθώς τά αἵματα δέν
γυρίζουν πλέον, θέ νά εἶστε καταδικασμένοι.
Ὅθεν, ἀγαπητά μου Ἑλληνόπουλα, κάνετε τά καλά σας καί μή
σκολᾶτε τίς μετάνοιές σας γιά τούτη
τήν ἅγια πατρίδα, τηρᾶτε νά ‘χετε
τό νοῦ καθαρό καί Ὀρθόδοξο καί τό
σῶμα τυραννισμένο, γιά νά ἀντέχει
τούς κόπους καί νά πηγαίνετε τοῦτες
τίς μέρες στούς τάφους μας καί νά
στοχάζεστε τά χρέη σας. Ὅτι ἐμεῖς
ἀπό μέσ’ ἀπ’ αὐτούς τούς τάφους μας
μιά μέρα θ’ ἀναστηθοῦμε καί θά σᾶς
κρίνουμε.
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