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Όταν ο προσωπικός μας αγώνας ενωθεί με τη χάρη του Θεού, πολύ εύκολα αυτό που

εμείς ονομάζουμε κόλαση μπορεί να μεταμορφωθεί σε παράδεισο.


Τις πόρτες που έκλεισε ο Θεός εγώ δεν τις παραβιάζω, γιατί πίσω από αυτές τις πόρτες

κρύβεται η κόλασή μου. (Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)


Μια πληγή που ανοίγει από τη ζωή που κάνουμε μπορεί να διώξει λίγο εγωισμό. Και τότε

αυτή η πληγή γίνεται πηγή.


Να μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία οι πηγές μας δεν είναι άλλες από τις πληγές του

σταυρωμένου και λογχισμένου Χριστού. (Σπυρίδων Βασιλάκος)


Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όπου η δύναμη κρύβεται στο να φύγεις και κάποιες άλλες

όπου η δύναμη κρύβεται στο να μείνεις. (Μέγας Βασίλειος)


Από τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε φεύγουμε τις περισσότερες φορές και αυτό

δηλώνει την αδυναμία μας, την ανισορροπία μας, την ανωριμότητά μας. Και φεύγοντας
έχουμε χάσει και ψυχή και Θεό και ανθρώπους. (Σπυρίδων Βασιλάκος)


Όταν κάνουμε υπομονή, ο Θεός μάς στέλνει παρηγορητή.



Ένας λογισμός, μια απλή μικρή σκέψη, μπορεί να μας χωρίσει από κάποιον άνθρωπο, να

γίνει χάσμα ανάμεσα σε μας και στον άνθρωπο αυτόν.


Ακόμη και ένας λογισμός μπορεί να πιέσει την ψυχή μας αφόρητα.



Οι λογισμοί καθορίζουν τόσο την εσωτερική μας κατάσταση, όσο και την ποιότητα των

σχέσεών μας με τους ανθρώπους.


Ο χριστιανός, ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, πρέπει να είναι ξύπνιος, γιατί δεν

μπορεί να ξέρει από πού θα του προκύψει κίνδυνος. Σε όλα να έχει διάκριση, προσοχή και
προσευχή. (Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)


Όταν προσεύχεστε, γεμίζετε με χρυσάφι το πορτοφόλι σας. (Εφραίμ ο Κατουνακιώτης)



Είμαστε διαρκώς διασκορπισμένοι και μόνο αν αυτό το σταματήσουμε θα αποκτήσουμε

σιγά σιγά την ικανότητα να συγκεντρωνόμαστε.


Η αγιότητα έχει συγκλονιστική και καυτή τρυφερότητα. (Σπυρίδων Βασιλάκος)



Ακόμα και η αυστηρότητα του πνευματικού ανθρώπου έχει πολλή αγάπη και

τρυφερότητα μέσα της, που ο άλλος τις αντιλαμβάνεται.


Η απόγνωση είναι μια πνιγηρή, νεκρική ακινησία. Η αμαρτία είναι τουλάχιστον κάποια

κίνηση, έστω και λανθασμένη. Άρα η απόγνωση είναι χειρότερη ακόμα και από την αμαρτία.

