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Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Ψυχή που
παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται
τίποτε!
/ Αγίων και Γερόντων παραινέσεις

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
Είναι μεγάλο αγαθό το να παραδινώμαστε στο θέλημα του Θεού. Τότε στην ψυχή
είναι Μόνος ο Κύριος και δεν έρχεται καμιά ξένη σκέψη· η ψυχή προσεύχεται με
καθαρό νου και αισθάνεται την αγάπη του Θεού, έστω και αν υποφέρη σωματικά.
Όταν η ψυχή παραδοθή ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε ο Ίδιος ο Κύριος
αρχίζει να την καθοδηγή, και η ψυχή διδάσκεται απευθείας από τον Θεό, ενώ
προηγουμένως την οδηγούσαν οι άνθρωποι και η Γραφή.
Αλλά το να είναι Δάσκαλος της ψυχής ο Ίδιος ο Κύριος με τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος είναι σπάνιο και λίγοι γνωρίζουν αυτό το μυστήριο, μόνο όσοι ζουν
κατά το θέλημα του Θεού.
Ο υπερήφανος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνη ο
ίδιος τη ζωή του.
Και δεν καταλαβαίνει πως, χωρίς τον Θεό, δεν επαρκεί το λογικό του ανθρώπου
για να τον καθοδηγή.

Κι εγώ, όταν εζούσα στον κόσμο προτού να γνωρίσω τον Κύριο και το Άγιο Πνεύμα,
εστηριζόμουν στο λογικό μου.
Όταν όμως εγνώρισα με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον Υιό του
Θεού, τότε παραδόθηκε η ψυχή μου στον Θεό και δέχομαι οτιδήποτε θλιβερό μου
συμβή και λέω: «Ο Κύριος με βλέπει… Τι να φοβηθώ;»
Προηγουμένως όμως δεν μπορούσα να ζω κατ’ αυτό τον τρόπο.
[…] Πώς μπορείς να ξέρης αν ζης σύμφωνα με το θέλημα του Θεού;
Να η ένδειξη: Αν στενοχωριέσαι για κάτι, αυτό σημαίνει πως δεν παραδόθηκες
τελείως στο θέλημα του Θεού, έστω κι αν σου φαίνεται πως ζης σύμφωνα με το
θέλημα του Θεού.
Όποιος ζη κατά το θέλημα του Θεού, αυτός δεν μεριμνά για τίποτε.
Κι αν κάτι του χρειάζεται, παραδίνει τον εαυτό του και την ανάγκη του στον Θεό.
Κι αν πάρη ό,τι θέλει, μένει ήρεμος, σαν να το είχε.
Ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτε: ούτε θύελλες
ούτε ληστές ούτε τίποτα άλλο.
Ότι κι αν έλθη, λέγει: «Έτσι ευδοκεί ο Θεός», κι έτσι διατηρείται η ειρήνη στην
ψυχή και στο σώμα.
Το καλύτερο έργο είναι να παραδοθούμε στο θέλημα του Θεού και να βαστάζωμε
τις θλίψεις με ελπίδα. Ο Κύριος βλέποντας τις θλίψεις μας δεν θα επιτρέψη ποτέ
κάτι που να ξεπερνά τις δυνάμεις μας.
Αν οι θλίψεις μας φαίνονται υπερβολικές, αυτό σημαίνει πως δεν έχομε παραδοθεί
στο θέλημα του Θεού.
Απόσπασμα από το βιβλίου του Αρχιμανδρίτη Σωφρονίου [οσίου Σωφρονίου], ο
«Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», έκδοση Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ
Αγγλίας.
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