ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο
ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια,
επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά λόγια της Αγίας Ματρώνας για τους δύσκολους
καιρούς στους οποίους θαυματουργικά θα επιζήσουν οι Χριστιανοί, πιθανότατα και
αυτή η ίδια. Το φωτεινό περιστέρι είναι μια επί πλέον επιβεβαίωση της παρουσίας
της Αγίας στον τόπο του θαύματος, διότι σχετίζεται με αυτήν, όπως και η εορτή της
Αγίας Σκέπης, διότι σ’ αυτήν είναι αφιερωμένο το μοναστήρι στη Μόσχα με τα οστά της.
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Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται και από τη μητέρα της Σοφίας περιγραφή του συμβάντος,
όπως το αντιλήφθηκε η ίδια, από απόκομμα δικής της επιστολής.
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Η μαρτυρία της μητέρας, από ιδιόχειρο γράμμα της:
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Από τον «Επίτομο», κάποια λόγια της Αγίας Ματρώνας από τη Ρωσία,
προφητικά και άκρως προειδοποιητικά:
Συμβούλευε να κάνουμε σωστά τον σταυρό μας και να σταυρώνουμε τα πάντα γύρω
μας, ακόμη και το φαγητό μας...
Έλεγε: «Θα έλθει καιρός πού θα βάλουν μπροστά σας ψωμί και σταυρό για

να διαλέξετε. Θα περάσουμε δύσκολους καιρούς, κι εμείς οι Χριστιανοί
σταυρό .
πρέπει να διαλέξουμε τον σταυρό»
Μια κυρία που βρέθηκε εκεί ρώτησε: «Τι θα κάνουμε, τι θα τρώμε»;...
«Θα πάρετε χώμα, θα κάνετε κουλουράκια, θα τα σταυρώσετε και θα είναι
σαν ψωμί»! (Οι Χριστιανοί μόνο θαυματουργικά θα επιβιώσουν)1.

Την ρώτησε κάποτε η Ζηναΐδα Ζδάνοβα, για τις καταστροφές που προκάλεσε ο
κομμουνισμός: «Γιατί επέτρεψε ο Θεός να κλείσουν και να γκρεμίσουν τόσες και τόσες
εκκλησίες»; και απάντησε με τα παρακάτω λόγια:
«Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο λαός είναι σαν υπνωτισμένος, και μια φοβερή
δαιμονική δύναμη έχει μπεί σε δράση. Βρίσκεται στον αέρα, και διεισδύει παντού.
Παλιά, η δαιμονική αυτή δύναμη κατοικούσε στα έλη και στα πυκνά δάση, επειδή οι
άνθρωποι πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, φορούσαν και τιμούσαν τον σταυρό. Τα
σπίτια τους ήταν προστατευμένα από τις εικόνες, τα κανδήλια που έκαιγαν, τον αγιασμό
που έκαναν...
Τα δαιμόνια πετούσαν μακριά και φοβόντουσαν να πλησιάσουν...
Σήμερα όμως, τα σπίτια αυτά αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν γίνει κατοικητήριο
δαιμόνων για την απιστία τους και την απομάκρυνσή τους από τον Χριστό».
Έλεγε ακόμη:« Όταν θα πεθάνω λίγοι θα έρχονται στον τάφο μου. Αλλά μετά από χρόνια ο
κόσμος θα με γνωρίσει, και άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από τις θλίψεις θα με παρακαλάνε να
προσεύχομαι γι’ αυτούς...
Όλους θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ... Να έρχεσθε σε μένα και να μου μιλάτε
σαν να είμαι ζωντανή, για τις θλίψεις σας και τα προβλήματά σας, και εγώ όλους θα σας
ακούω και όλους θα σας βοηθώ...».

Σημ:
Η επιβεβαίωση των λόγων της Αγίας Ματρώνας από τη Μόσχα, για επιβίωση των πιστών θαυματουργικά
στους έσχατους χρόνους, ακόμη και τρώγοντας χώμα, δόθηκε απροσδόκητα στη νεαρή Σοφία από την Αθήνα. Επί πλέον
όπως το ένοιωσε η ίδια η κοπέλα, η Αγία προειδοποίησε αυτήν, και εμάς, ότι κάποιες φορές βρισκόμαστε υπό την επίρροια
πονηρών πνευμάτων, οπότε δρούμε σαν σε ύπνωση, και αναβάλλουμε ή ματαιώνουμε ότι είναι πνευματικά ωφέλιμο, ακόμη
και εκνευριζόμαστε μόνο που κάποιος θέλει να μας αποσπάσει από το όραμα της προσδοκόμενης, αλλά όμως κατά φαντασίαν
ευτυχίας μας. Η προσευχή των δικών μας και η βοήθεια των αγίων μπορούν να μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα.
Τα πονηρά πνεύματα (δαιμόνια) φτιάχνουν ιδεατές πραγματικότητες καλοπέρασης που τις προβάλλουν στο νου των
ανθρώπων για να τους παρασύρουν και αποκοιμήσουν, ώστε να απομακρυνθούν από το Θεό, τα Μυστήρια της Εκκλησίας,
και να μην τιμούν τα ιερά αντικείμενα, όπως τις εικόνες και τους σταυρούς. Τότε όσοι αποδεχθούν αυτές τις φαντασίες γίνονται
σαν υπνωτισμένα υποχείριά τους. Και όπως συνέβη και στη σοβιετική Ρωσία, ορμούν και καταστρέφουν τα πάντα, χαρούμενα
μάλιστα διότι, σύμφωνα με το όραμά τους, αυτό θα καταλήξει στη διαρκή μελλοντική ...ευτυχία τους. Δείτε περισσότερα
προφητικά λόγια της Αγίας Ματρώνας στον «Επίτομο» υπό ΛΜΔ.
(http://www.imdleo.gr/htm/2_epitomos_parts.htm#ΑΓΙΑ_ΜΑΤΡΩΝΑ_ΤΗΣ_ΜΟΣΧΑΣ).
+ προφήτου Μαλαχίου, 4/17-1-2008
παρουσίαση: Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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«Η αγία γερόντισσα Ματρώνα η αόμματη». Κελλίον Αγ. Χαραλάμπους Ν. Σκήτη Αγίου Όρους 2006, σελ. 24 και 25.
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