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Όσιος Σωφρόνιος: Το άκτιστο φως φέρει μέσα
του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας
αγάπης!
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Σωφρόνιος Αγιορείτης και του Έσσεξ (1896-1993) .

Το άκτιστο φως φωτίζει, σαν τον ήλιο, τον πνευματικό κόσμο κι αποκαλύπτει στον
άνθρωπο τις πνευματικές οδούς, που είναι αθέατες μ’ άλλον τρόπο.
Χωρίς αυτό το φως δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να εννοήση ούτε πολύ
περισσότερο να εκπληρώση τις εντολές του Χριστού, γιατί μένει στο σκοτάδι.
Το άκτιστο φως φέρει μέσα του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας αγάπης.
Μάλλον το ίδιο είναι η αιώνια ζωή και η Θεία αγάπη.

Όποιος δεν είδε με δύναμη και πληροφορία το άκτιστο φως, αυτός δεν γεύτηκε
ακόμη την αληθινή θεωρία.
Κι όποιος, πριν από την όραση του άκτιστου φωτός, απλώνεται μ’ αυθάδεια «με το
νου του» στη θεωρία των μυστηρίων του πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν
πετυχαίνει τον σκοπό του, αλλά φράζει και το δρόμο ακόμα προς αυτά μπροστά
του.
Θα δη μόνο τα προσωπεία της αλήθειας, που τα φαντάζεται ο ίδιος ή του
προσφέρουν απατηλές δαιμονικές δυνάμεις.
Η πραγματική θεωρία έρχεται άνωθεν, με ηρεμία.
Η υπαρξιακή θεωρία δεν είναι σαν την αφηρημένη, τη διανοητική.
Είναι ποιοτικά διαφορετική, είναι το φως της ζωής που δίνεται από την ευδοκία
του Θεού κι η οργανική οδός προς αυτό είναι όχι η διανόηση, αλλ’ η μετάνοια.
Το Θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άκτιστη ενέργεια της
Θεότητας.
Δεν περιλαμβάνεται φυσικώς μέσα στον άνθρωπο, γιατί είναι άλλης φύσης από τη
δική μας κτιστή φύση· και γι’ αυτό δεν μπορεί να ξετυλιχτή μέσα μας μ’
οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλ’ έρχεται αποκλειστικά σαν δώρο του Ενός
Αγαθού.
Ρωτήσαμε τον Γέροντα [τον άγιος Σιλουανό τον Αθωνίτη]: με ποιο τρόπο μπορεί να
το αντιληφθή αυτό ο άνθρωπος με την πείρα του;
Ο μακαριστός Γέροντας εβεβαίωνε πως όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μέγα φως,
τότε ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που φανερώθηκε είναι ο
Κύριος, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας.
Όποιος όμως αξιώθηκε να έχη αμυδρή ακόμη θεωρία του φωτός, δεν μπορεί ν’
αντιληφθή σαφώς πως το φως που θεωρεί είναι διαφορετικό στην υφή του από την
ψυχή του· έτσι γι’ αυτόν η οδός για βεβαιότερη επίγνωση, μπορεί να είναι η
πλήρης εμπιστοσύνη στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που
αξιώθηκαν αυτή τη θεωρία ή η περαιτέρω επανάληψη των επισκέψεων και των
άρσεων της χάρης, που θα τον διδάξουν να διακρίνη την άκτιστη θεία ενέργεια
από τη φυσική ενέργεια του ανθρώπου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο “Το άκτιστο θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του” από
το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Σωφρονίου (οσίου Σωφρονίου του Αγιορείτη και του
Έσσεξ), ο “Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», έκδοση Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου
Έσσεξ Αγγλίας.

