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Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο και να μην πικραίνεσθε λόγω εγωισμού.Η ταπείνωση
είναι ασφαλής οδηγός «δεν αφήνει αυτόν που την έχει να προσκρούσει σε
υφάλους απροσεξίας και να συντριβεί» αλλά ως οδηγός φωτεινός οδηγεί άπταιστα
επί του ασφαλούς.
Ο εγωισμός είναι το κάκιστο των κακών «αυτός μας δημιουργεί όλα τα σφάλματα,
με τους ανυπότακτους λογισμούς. Φοβηθείτε τον και προσπαθείτε να απαλλαγείτε
απ’ αυτόν, καθώς όσο μένει μέσα μας αχτύπητος, τόσο θα μας πληγώνει με
ανάλογους πόνους».
«Παρακαλώ μην κατακρίνετε ο ένας τον άλλο, διότι είναι πέρα για πέρα
εγωισμός» ας δικαιολογεί ο αδελφός του αδελφού το σφάλμα, κι αυτό
είναι μαρτυρία ταπεινώσεως και αγάπης.
Αυτός ο αδελφός που το κάνει αυτό θα βρει πολλή τη χάρη του Θεού
«εκείνος όμως που κρίνει και σκανδαλίζει τον πλησίον του, πρέπει να γνωρίζει ότι
όχι χάρη δε θα βρει, αλλά και αν κάτι έχει θα το χάσει, για να μάθει το μάθημα της
ταπείνωσης διά του παθήματος».
Φοβηθείτε περισσότερο την εσωτερική κατάκριση , αυτή που γίνεται με τους
λογισμούς κι αυτό, γιατί δεν έρχεται στο φως με τον προφορικό λόγο, που ενδέχεται
να διορθωθεί απ’ αυτόν που την ακούει.
Προσέξτε, λέω, την ένδοθεν κατάκριση, που ανεπαίσθητα μας ενοχοποιεί θανάσιμα
και μας στερεί τη ζωή της θείας χάριτος και μας προσφέρει ως ποτό πικρότατο,
την ψυχική νέκρωση.
Πόσα και πόσα δε μας λένε το ιερό Ευαγγέλιο και οι Πατέρες περί κατακρίσεως.
Καλύτερα να πέσει από ψηλά, παρά από τη γλώσσα.
Εύχομαι η αγάπη και η ακατακρισία να βασιλεύουν σε όλες τις εκδηλώσεις μεταξύ
σας, ώστε το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται στις ψυχές σας.
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(Από Τις «Πατρικές Νουθεσίες» Του Γέροντος Εφραίμ, Καθηγουμένου Ιεράς Μονής
Φιλοθέου)
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