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Κι εσύ και η γερόντισσα μητέρα σου είστε αφιερωμένες στην ορθόδοξη πίστη. Από
τότε που αρχίσατε να εκπληρώνετε τις εντολές της νηστείας, της προσευχής, της
ελεημοσύνης και της Μετάληψης, από τότε τα μυστικά της αλήθειας όλο και
περισσότερο σας αποκαλύπτονται. Πράγματι αυτός είναι ο ορθός δρόμος:μέσω της
εξάσκησης του γνωστού φθάνουμε στο άγνωστο.
Κατά τη σιωπηλή και μακροχρόνια προσευχή η αλήθεια εμφανίζεται. Όμως
η καρδιά σου φλέγεται από την επιθυμία, ώστε και πολλούς άλλους να κατευθύνεις
στην οδό της αλήθειας. Αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι: σε κάποιον ο νους είναι
σκοτισμένος από τα ψέματα, σ’ άλλον η καρδιά πετρωμένη από τα πάθη, και δεν
γίνεται εύκολα. Χρειάζεται πολύς καθαρισμός και μεγάλοι αγιασμοί και επταπλάσιες
νίψεις στον Ιορδάνη. Έτσι ένας εργάτης από το Βανάτι σ΄ εξέπληξε με την ερώτηση:
«Ποιος μαρτυρεί ότι υπάρχει ο Θεός; » Και εσύ παραξενεύεσαι, τι να του
απαντήσεις. Πρώτα προσευχήσου στον Θεό γι’ αυτόν, και μετά απάντησε του ως
εξής:
Μαρτυρεί το χόρτο. Εάν αναζητάς, αδελφέ, μάρτυρα κάτω από τα πόδια σου, σου
μαρτυρεί το πράσινο χόρτο, του οποίου η γενεαλογία φθάνει μέχρι εκείνη την ήμερα
και τη στιγμή που ακούστηκε ο λόγος του Δημιουργού: «Βλαστησάτω η γη βοτάνην
χόρτου σπείρον σπέρμα κατά γένος και καθ’ ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν
καρπόν, ου το σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γης» (Γεν. 1,11).
Μαρτυρεί ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια . Εάν αναζητάς, αδελφέ, μάρτυρες
πάνω από το κεφάλι σου, σου μαρτυρεί ο διάπυρος ήλιος, το παράξενο φεγγάρι και
σμήνος από αστέρια. Πήγαινε μέχρι όπου θες ψάχνοντας τη γενεαλογία τους, δεν θα
βρεις το τέλος μέχρι να φτάσεις έως εκείνη την ημέρα και στιγμή, όταν πάνω από το
σκοτάδι και το χάος ήχησε ο λόγος του Θεού: «Γενηθήτωσαν φωστήρες εν τω
στερεώματι του ουρανού εις φαύσιν επί της γης … τους δύο φωστήρας τους μεγάλους
… και τους αστέρας» (Γεν. 1,14 και 16)!
Μαρτυρεί η θάλασσα και ο αέρας. Εάν αναζητάς, αδελφέ, μάρτυρα γύρω σου στο
μάκρος και στο πλάτος και στο βάθος, σου μαρτυρεί η θάλασσα και ο αέρας και το
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όρος και το δάσος, οι σωροί χώματος των μυρμηγκιών και η κηρήθρα των μελισσών
και ό,τι ζει στη θάλασσα και στον αέρα και στα όρη και στα δάση και μέσα στους
σωρούς χώματος και στα κελιά. Πήγαινε προς τα πίσω στη γενεαλογία τους, μην
στρίβεις ούτε αριστερά ούτε δεξιά -όμως μην ρωτάς οποιονδήποτε για τον δρόμο- και
θα πρέπει να φτάσεις έως εκείνη την εορταστική στιγμή, στην οποία ξεχύθηκε από
τον ουρανό η φωνή της αγάπης: να γίνει, να γίνει, να γίνει! «Και εγένετο ούτως»
(Γεν. κεφ. 1).
Μαρτυρεί το βόδι και το γαϊδούρι , κατά τον λόγο του προφήτη ο όποιος
κραυγάζει: «Έγνω βους τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του κυρίου αυτού»
(Ησ. 1,3).
Πές μου, αδελφέ, ποιά ύλη κάτω από τους ουρανούς δεν μαρτυρεί περί Θεού. Σου
δίνω εκατό έτη χρόνο, για να ταλαιπωριέσαι μ’ αυτή τη μάταιη ταλαιπωρία και να
ψάχνεις έστω κι ένα μοναδικό χορταράκι, το οποίο να μην μαρτυρεί περί του
μεγαλειώδους όντος του Δημιουργού του. Όμως για να σου συντομέψω τούτη την
προθεσμία και για να σε βοηθήσω να βρεις ποιος δεν μαρτυρεί περί του Θεού
θα στο αποκαλύψω: μόνο και μόνοι σ’ ολόκληρη την οικουμένη οι
διεστραμμένοι άνθρωποι.
Μαρτυρεί η τάξη και το μέτρο και ο αριθμός και η θεϊκή αρμονία όλης της
δημιουργίας. Μαρτυρεί ο νους και η συνείδηση όλων των αγίων και δικαίων
ψυχών. Όμως, πάνω απ’ όλους και απ΄ όλα πάντα μαρτυρεί ο Κύριος και
Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, στον οποίο ο μεγάλος και αιώνιος Θεός
φανερώθηκε εν σώματι ως άνθρωπος, επισκέφθηκε το ανθρώπινο γένος, ανακοίνωσε
τα μυστικά, έδειξε την οδό, άνοιξε τον Παράδεισο. Εάν κάποιος θέλει και με τα
μάτια του να δει τον Θεό και με τα αυτιά να Τον ακούσει -όντως και αυτή
την επιθυμία εκπλήρωσε ο Δημιουργός στους ανθρώπους- ας κοιτάξει τον
Ιησού Χριστό. Και θα δει και θα ακούσει, και θα ζωντανέψει με νέα ζωή.
Έτσι μπορείς να απαντήσεις σ΄ εκείνη τη φτωχή ψυχή, η οποία διψασμένα ψάχνει
τον Θεό και επιθυμεί να Τον δει και να Τον ακούσει. Όμως αυτό δεν είναι το μόνο
που μπορεί να λεχθεί. Αυτό είναι μόνο ένα δεμάτι στον πελώριο αγρό του Θεού, στον
οποίο ό,τι μεγαλώνει μαρτυρεί περί του Δημιουργού του . Και για τίποτα άλλο
δεν μεγαλώνει παρά για να δείξει τη μαρτυρία του και να φύγει! Ενώ εσύ, κόρη,
συνέχισε να δυναμώνεις στην αρετή σου. Και μην κοιτάς ούτε αριστερά ούτε δεξιά
εκτός από την οδό της σωτηρίας. Σε λίγο πρέπει να πεθαίνουμε. Και εκεί, υστέρα από
τον θάνατο, μας περιμένει η Κρίση του Θεού για το πως εμείς, ως οι πιο κοντινοί του
Θεού, μαρτυρούσαμε τα περί Θεού. Και στη Δίκη υπάρχουν δυο στρατιές των
ανθρώπων: η μία στη δεξιά πλευρά του Κυρίου της δόξας, η οποία σ’ αυτή τη ζωή δεν
ντράπηκε για τον Χριστό, και η άλλη στην αριστερή πλευρά Του, η οποία σ’ αυτήν τη
ζωή «εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ» (Μάρκ. 8,38) ντράπηκε για τον
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Χριστό.
Ειρήνη σε σένα και ευλογία του Θεού.
(Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, "Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται", Εκδ. "Εν πλω",
σ.255-258)

(Πηγή ηλ. κειμένου: aktines.blogspot.com)
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