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α) Ἡ ἄπειρθ ἀγάπθ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ ὁλόκλθρθ τὴν ἀνκρωπότθτα 

ἀποκαλφπτεται πάντοτε, ἔςτω κι ἂν αὐτὸ ἀμφιςβθτεῖται καὶ δὲν γίνεται εὔκολα 

ἀντιλθπτό. 

Οἱ Πατζρεσ διδάςκουν ὅτι ἡ δθμιουργικι, προνοθτικὴ καὶ ςυνεκτικὴ ἐνζργεια τοῦ 

Θεοῦ ἐξακτινϊνεται ςὲ ὅλο τὸν κόςμο καὶ τὴν κτίςθ. Ἐνῶ ἡ ἁγιαςτικὴ καὶ κεοποιὸσ 

κεία ἐνζργεια ἐκχζεται ἁπλόχερα ςτὴν Ἐκκλθςία διὰ τῶν μυςτθρίων. Ἔτςι, κάκε 

μζλοσ τθσ δὲν ἐγκαταλείπεται μόνο καὶ ἀπαράκλθτο. Ἐνκαρρφνεται καὶ ἐμπνζεται 

ςτὴ ηωὴ τοῦ Πνεφματοσ μὲ διάφορουσ τρόπουσ. 

β) Στὶσ μζρεσ μασ, παρὰ τὴ γιγάντωςθ τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ καὶ τὴν ἀλλοτρίωςθ, 

ἀναδεικνφονται νζοι ἅγιοι, φανερϊνονται χαριςματικοὶ γζροντεσ καὶ δίδονται 

εὐκαιρίεσ ἐπανευαγγελιςμοῦ καὶ ἀναηωπφρωςθσ τῶν κείων χαριςμάτων. Κατὰ τὸν 

εἰκοςτὸ αἰϊνα ἐντάχκθκαν ςτὸ ἁγιολόγιο τῆσ ὀρκοδόξου Ἐκκλθςίασ πολλοὶ ἅγιοι, οἱ 

ὁποῖοι διὰ τοῦ παραδείγματοσ καὶ τῶν ςυγγραφῶν τουσ ςυνζβαλαν ςτὴν 

ἀναγζννθςθ τῆσ ἐκκλθςιαςτικῆσ ηωῆσ. Μεταξὺ αὐτῶν ςυναρικμεῖται καὶ ὁ Ἅγιοσ 

Σιλουανὸσ Ἀκωνίτθσ, ρῶςοσ τὴν καταγωγι, ποὺ τιμᾶται ςτὶσ 24 Σεπτεμβρίου. 

γ) Πρόκειται γιὰ μία ξεχωριςτὴ προςωπικότθτα, ποὺ δόκθκε ὁλοκλθρωτικὰ ςτὴν 

ἐμπειρικὴ ἀναηιτθςθ τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἡλικία τεςςάρων ἐτῶν ἐμφυτεφκθκε ςτὴν 

καρδιά του ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὴν ὕπαρξθ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ κάποιον πλανόδιο 

βιβλιοπϊλθ, ποὺ φιλοξζνθςε ςτὸ ςπίτι τοὺσ ὁ πατζρασ του. Ἐκείνθ τὴν ὥρα 

ςκζφκθκε: «Ὅταν μεγαλϊςω κὰ περιζλκω ὅλθν τὴν γῆν πρὸσ ἀναηιτθςιν τοῦ Θεοῦ» 

(βλ. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, «Ὁ Ἅγιοσ Σιλουανὸσ ὁ Ἀκωνίτθσ», Ἔςεξ Ἀγγλίασ 1995). 

http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/img034.jpg


δ) Σὲ ἡλικία δεκαεννζα ἐτῶν, ἐνῶ ἐργαηόταν ςὲ ςυνεργεῖο ὡσ ξυλουργόσ, ἔλαβε τὴν 

ἀπάντθςθ ποὺ ηθτοῦςε. Ἡ οἰκονόμοσ τοῦ ςυνεργείου, ἐπιςτρζφοντασ ἀπὸ 

προςκφνθμα ςτὸν τάφο τοῦ ἐγκλείςτου Ἰωάννου Σεηζνωφ, διθγοῦνταν ςτοὺσ 

ἐργάτεσ τὰ καφματά του. Ὁριςμζνοι ἀπὸ αὐτοὺσ ἐπιβεβαίωςαν τὰ λεγόμενα τῆσ 

οἰκονόμου. Ὅταν τὰ ἄκουςε αὐτὰ ὁ Συμεὼν (δὲν εἶχε λάβει ἀκόμθ τὸ ὄνομα 

Σιλουανόσ), ςκζφκθκε: «Ἐὰν οὗτοσ εἶναι ἅγιοσ, ἄρα ὁ Θεὸσ εἶναι μεκ’ ἡμῶν, καὶ δὲν 

εἶναι ἀναγκαῖο νὰ περιοδεφςω ὅλον τὸν κόςμον πρὸσ ἀναηιτθςιν αὐτοῦ». 

ε) Μὲ τὴ ςκζψθ αὐτὴ ἡ καρδιὰ του πυρϊκθκε ἀπὸ τὴν ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ. Ἡ χαρά του 

ποὺ ξαναβρῆκε τὴν πίςτθ ἦταν μεγάλθ, ἀφοῦ γιὰ δεκαπζντε χρόνια ἀμφζβαλλε. Τὸν 

ἐντυπωςίαηαν οἱ βίοι τῶν ἁγίων, ἀλλὰ ηοῦςε ἀκόμθ κοςμικὴ ηωι. Τελικὰ τὸ 

ἀνιςυχο πνεῦμα του τὸν ὁδιγθςε ςτὸ Ἅγιον Ὅροσ, ὅπου ἐπιδόκθκε μὲ ἔνταςθ ςτὴν 

ἄςκθςθ καὶ τὴν καρδιακὴ προςευχι. Πάλευε κυριολεκτικὰ μὲ τοὺσ πειραςμοφσ, 

ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπίςκεψθ τῆσ χάριτοσ καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ κείου φωτὸσ ἀναδεικνυόταν 

νικθτισ. Βίωνε τὴν ὀδφνθ τῆσ ἀπουςίασ τῆσ χάριτοσ ἀλλὰ καὶ τὴ γλυκφτθτα τῆσ κείασ 

ἐπίςκεψθσ. 
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