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Όσιος Σιλουανός: Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη,
γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη!
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα,
εξαιτίας της υπερηφάνειας του.
Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνη και να προσεύχεται
για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του και τότε ο Κύριος, βλέποντας την

υπομονή του, θα του δώση άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή.
Είναι μέγα έργον ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς γι’ αυτούς που τον
αδικούν και τον προσβάλλουν.
Εξαιτίας αυτού θα του δώση ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίση με το Άγιο Πνεύμα
τον Κύριο.
Κι έτσι θα υπομείνη τότε, χάριν του Κυρίου, με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του
δώση ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμη ολόψυχα το καλό για
όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του.
Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή ν’ αγαπούμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους
εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο.
Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος.
Γι’ αυτό, μόλις σε προσβάλη κανείς, προσευχήσου γι’ αυτόν στον Θεό κι έτσι θα
διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου.
****
Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη, γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη.
Έτσι λέει η Γραφή και αποδεικνύει η πείρα.
Είναι αδύνατο να έχωμε ειρήνη στην ψυχή, αν δεν παρακαλούμε μ’ όλη μας τη
δύναμη τον Κύριο ν᾿ αγαπούμε όλους τους ανθρώπους.
Ο Κύριος ήξερε πως αν δεν αγαπούμε τους εχθρούς, δεν θα έχωμε ψυχική ειρήνη,
και γι᾿ αυτό μας έδωσε την εντολή· «αγαπάτε τους εχθρούς υμών».
Αν δεν αγαπούμε τους εχθρούς, τότε μόνο κατά διαστήματα θα είναι κάπως
ειρηνική η ψυχή.
Ενώ αν αγαπούμε τους εχθρούς, τότε η ειρήνη θα παραμένη στην ψυχή ημέρα και
νύχτα.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου (οσίου Σωφρονίου), ο
“Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης”, έκδοση Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ
Αγγλίας.

