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Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σέβονται την καρδιά τους και το γεγονός της ύπαρξής τους

ούτε βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης του πραγματικού νοήματος της ζωής.


Αν δούμε τον κόσμο με τα μάτια του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι τα πάντα γύρω μας

είναι ενδιαφέροντα.


Αν καλλιεργήσουμε την καρδιά μας, θα βγάλουμε προς τα έξω έναν άλλο εαυτό.



Υψηλοφροσύνη είναι το να σκεφτόμαστε τα υψηλά από οίηση και υπερηφάνεια. (Άγιος

Νεκτάριος)


Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε έναν φαντασιακό κόσμο. Από αυτό τρεφόμαστε, σε

αυτό καταφεύγουμε, εκεί βολευόμαστε. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητά μας και
δεν δεχόμαστε ελέγχους, παρατηρήσεις, αμφισβήτηση.


Αυτός που υψηλοφρονεί ουσιαστικά αρνείται τη χάρη του Θεού και έτσι είναι ευάλωτος

σε αδυναμίες και σε πάθη.


Οι υπερήφανοι πάσχουν. (Άγιος Σιλουανός)



Οι υπερήφανοι έχουν ταραχή και άγχος. Δεν αντέχουν κανέναν έλεγχο και καμία

αμφισβήτηση. Αντίθετα, η καρδιά του ταπεινού είναι σαν το πέλαγος, που αν πέσει σε αυτό
μια πέτρα, η ταραχή που προκαλείται είναι μόνο προσωρινή.


Τα αξιώματα και οι θέσεις δεν εμπνέουν σεβασμό και τιμή. Εμπνέουν κολακεία,

υποκρισία και ψευτιά. Σεβασμό και τιμή εμπνέει το βαθύ είναι του καλλιεργημένου
πνευματικά ανθρώπου.


Στην ουσία μία είναι η αρετή: η παραμονή μας κοντά στον Θεό, την πηγή της ζωής. Και

στην ουσία ένα είναι το πάθος: το γινάτι μας να είμαστε μακριά από τον Θεό.


Η κενοδοξία είναι ο γλυκός κλέφτης του πνευματικού πλούτου. (Μέγας Βασίλειος)



Ο πιο βλακώδης τρόπος να διασκορπίσουμε τον όποιο πνευματικό πλούτο έχουμε είναι η

κενοδοξία.


Η κενοδοξία δεν καταστρέφει μόνο τις καλές πράξεις αλλά οδηγεί και σε πονηρές, καθώς

ο κενόδοξος για να πετύχει κάτι χρησιμοποιεί τρόπους πονηρούς.


Η κενοδοξία μολύνει τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία.



Η κενοδοξία κάνει τους ανθρώπους ευάλωτους σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πτώση.



Το να απαιτώ ο σύντροφός μου να ασχολείται μαζί μου και να μην έχει κανένα άλλο

ενδιαφέρον είναι κενοδοξία.


Η κενοδοξία είναι μάταιη, όχι γιατί αγαπάει τη δόξα, αλλά γιατί δεν αγαπάει την εκ Θεού

δόξα. (Ιωάννης ο Δαμασκηνός)


Η εκ Θεού δόξα είναι η εμπειρία της αγάπης Του, της χάριτός Του, των δωρεών Του, του

φωτός Του. Και σε αυτήν την εμπειρία μετέχουν οι ταπεινοί, αυτοί που βγαίνουν από τον
εαυτό τους, το ατομικό τους συμφέρον και νοιάζονται για τον άλλον.


Κενόδοξος είναι αυτός που δοξάζεται με τον επίγειο πλούτο και φροντίζει για την

εφήμερη τιμή των ανθρώπων, που πιστεύει στα σωματικά του πλεονεκτήματα, που δίνει δόξα
στον εαυτό του, όχι όμως αυτή που ανεβάζει στους Ουρανούς αλλά αυτή που εγκλωβίζει στη
γη. (Μέγας Βασίλειος)


Ο Αριστοτέλης λέει ισχυρογνώμονες είναι όσοι πιστεύουν μόνο στη δική τους γνώμη, οι

αμαθείς και οι αγενείς. (Άγιος Νεκτάριος)


Ο άνδρας είναι πιο ισχυρογνώμων στον νου, ενώ η γυναίκα στα συναισθήματα.



Ο άνθρωπος των βεβαιοτήτων είναι ο πιο κρύος άνθρωπος και ο λιγότερο συνεργάσιμος.



Το να θέτουμε ερωτηματικά στις βεβαιότητές μας είναι αρχή σοφίας.



Ο ισχυρογνώμων δεν φροντίζει για το αληθινό, το ορθό, το δίκαιο. Αντιλέγει το ίδιο σε

όλους. Είναι πνεύμα αντιλογίας και έχει κάνει συνήθεια το να μην απαντάει με κόσμιο τρόπο.
Γι’ αυτό δεν τον αντέχει κανείς.


Ο ισχυρογνώμων είναι ως συνέταιρος ασυμβίβαστος, ως σύζυγος τυραννικός και ως

άρχων επιζήμιος. (Άγιος Νεκτάριος)


Ο σωστός ηγέτης παίρνει κοντά του τους σωστότερους συμβούλους. Ο ισχυρογνώμων

νομίζει ότι δεν τους χρειάζεται.


Ισχυρογνώμων είναι και ο ιδεοληπτικός άνθρωπος. Αυτός που βάζει την ιδέα του, το

ιδεολόγημά του πάνω από το καλό του ανθρώπου και που συμβουλεύεται μόνο όσους
υπηρετούν το ιδεολόγημά του.


Ο άνθρωπος που έχει θέση ευθύνης θα πρέπει να είναι ευέλικτος, άρα όχι ισχυρογνώμων,

να ακούει τους άλλους και να έχει σωστούς συμβούλους. Και αυτά όλα να τα κάνει για τη
διακονία του ανθρώπου.


Ο άνθρωπος που έχει αποφασίσει να ελέγχει τον εαυτό του και άρχισε αυτό να το κάνει

παύει να είναι ισχυρογνώμων.


Οι άνθρωποι που ζουν μαζί ή κοντά σε έναν ισχυρογνώμονα ταλαιπωρούνται από αυτόν

και θέλουν να απομακρυνθούν από αυτόν. Έτσι ο ισχυρογνώμων συχνά μένει μόνος του και
αρρωσταίνει.


Η παρατήρηση που μπορεί να κάνουμε σε κάποιον να έχει ευγένεια και ποτέ εμπάθεια.



Δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα ούτε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον άλλον άνθρωπο.

Απλώς διαμορφώνουμε συνθήκες καλές για κάτι τέτοιο και προσευχόμαστε ο Θεός να τον
φωτίζει.

