ΑΒΒΑ ΑΜΜΩΝΑ
ΜΕΛΕΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΗ;
Η επιθυμία να εξετάζης με περιέργεια την Αγ. Γραφή γεννά εχθρότητα
και διαμάχη, ενώ ο θρήνος για τις αμαρτίες φέρνει την ειρήνη. Είναι
αμαρτία για τον μοναχό πού κάθεται στο κελλί του, να εξετάζη με
περιέργεια την Αγ. Γραφή παραμελώντας τις αμαρτίες του.
Όποιος απασχολεί την σκέψι του, πριν γνωρίση τον εαυτό του, με το
πως ήταν γραμμένα τα διάφορα γραφικά χωρία, αυτός έχει περιέργεια
στην καρδιά και είναι φοβερά αιχμάλωτος στο πάθος του αυτό.
Όποιος όμως φυλάγεται απ’ αυτή την αιχμαλωσία, επιδιώκει να
ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Όποιος αναζητεί υλικό ομοίωμα του
Θεού, βλασφημεί τον Θεό. Όποιος όμως φροντίζει να Τον τιμήση, αγαπά
να ζή με καθαρότητα και φόβο Θεού.
Όποιος σέβεται τις εντολές του Θεού και τις τηρεί σαν χρεώστης, αυτός
γνώρισε τον Θεό.
Μην αναζήτησης τις υψηλές θεολογικές έννοιες, ενώ ακόμη ζητάς
την βοήθεια τον Θεού, για να έλθη και να σε σώση από την
αμαρτία. Οι υψηλές θεολογικές έννοιες μόνες τους έρχονται, όταν

η ψυχή αγνισθή και καθαρισθή. Όποιος στηρίζεται στις δικές του
γνώσεις και επιμένει στο θέλημα του, προκαλεί εχθρότητα και δεν μπορεί
να ξεφύγη από τον δαίμονα που φέρνει στην καρδιά την λύπη.
Όποιος διαβάζει την Άγ. Γραφή και την ερμηνεύει με την δική του γνώμη
και επιμένει σ’ αύτη λέγοντας «αυτό πού σκέπτομαι είναι
οπωσδήποτε σωστό», αυτός αγνοεί την κατάστασί του, αγνοεί ότι δεν
έχει ούτε δόξα ούτε πλούτο πνευματικό.
Όποιος όμως διαβάζει και λέει «δεν γνωρίζω το σωστό, γιατί είμαι
ατελής άνθρωπος», αυτός δοξάζει τον Θεό. Σ’ αυτόν κατοικεί ο πλούτος
της θ. χάριτος, σύμφωνα με την δεκτικότητα του.
Μη θέλησης να συζήτησης τους λογισμούς σου αδιάκριτα με τον καθένα,
παρά μόνο με τους πνευματικούς σου πατέρες, για να μη προκαλέσης
θλίψι στην καρδιά σου.
Πρόσεχε τα λόγια σου για να έχης σε υπόληψι τον πλησίον σου.
Δίδαξε την γλώσσα σου να προφέρη με συναίσθησι τα λόγια του Θεού και
το ψεύδος θα απομακρυνθή από σένα.
Η επιθυμία της δόξης των ανθρώπων γεννά το ψεύδος, ενώ η ταπεινή
αποφυγή της αυξάνει τον θειο φόβο μέσα στην καρδιά.
Μη θέλησης να γίνης φίλος των ενδόξων του κόσμου αυτού, για να μην
ατονήση μέσα σου η δόξα του Θεού.
Εάν κάποιος κατακρίνη ενώπιον σου τον αδελφό του και τον εξουδενώνη
και αποκαλύπτη αμαρτίες του, μη θελήσης να συμφωνήσης μαζί του, για
να μη σε παρασύρη σε ανεπιθύμητα κακά.
Η απλότης και η εξουδένωσις του εαυτού μας αγνίζουν την καρδιά από
την αμαρτία.
Όποιος συμπεριφέρεται στον αδελφό του με δολιότητα, δεν θ’ αποφύγη
τις θλίψεις.
Όποιος άλλο λέει με το στόμα και άλλο κρύβει πονηρά στην καρδιά,
ματαιοπονεί σε κάθε πνευματική του εργασία. Μη προσκολληθής σε
τέτοιον άνθρωπο, για να μη σε μολύνη με το μιαρό δηλητήριο του.
Ζήσε μαζί με άκακους, για να συμμετέχης στην δόξα και στην
καθαρότητα τους.
Μη φερθής με πονηρία σε κανένα, για να μη χάσης τους κόπους σου.
Να συμπεριφέρεσαι με ευθύτητα σε όλους, για να νοιώσης μέσα σου την
θεία ειρήνη.
Υγιαίνετε εν Αγίω Πνεύματι
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