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Η μακροθυμία είναι η διάθεση να είμαι συγχωρητικός. Στις αστοχίες των άλλων να μην

οργίζομαι και να μην αντιδρώ με ένταση, αλλά να είμαι ήπιος και να μπορώ να ακούω.


Η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη

προς τον πλησίον. (Άγιος Νεκτάριος)


Οι αρετές και τα πάθη είναι εξωτερικές εκδηλώσεις της εσωτερικής μας κατάστασης.



Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας.



Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται ως συμπάθεια,

φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. (Άγιος Νεκτάριος)


Συνεχώς μας δίνονται οι αφορμές να είμαστε σκληρόκαρδοι ή μεγαλόψυχοι-μακρόθυμοι.



Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στον θυμό και την οργή του, κατευνάζοντας τις ορμές της

καρδιάς του. Ελεεί όσους έφταιξαν σε κάτι, λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν και τους ελέγχει
με επιείκεια, σύνεση και φρόνηση. (Άγιος Νεκτάριος)


Άλλο είναι η μακροθυμία και άλλο είναι η νομιμοποίηση του λάθους.



Ο νους του μακρόθυμου δεν σκοτίζεται από οργή και θυμό.



Η όψη του μακρόθυμου είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς.



Επιτρέπεται να οργιζόμαστε, όχι όμως εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον της κακότητας.



Ο μακρόθυμος, έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά

αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. (Άγιος Νεκτάριος)


Η μακροθυμία είναι το αίτιο όλων των αγαθών και η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Είναι όπλο

ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, που αντιμετωπίζει με ευκολία τα λυπηρά και τα
δύσκολα. (Ιωάννης ο Χρυσόστομος)


Ο μακρόθυμος λέει στον άλλον την οδυνηρή αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα τον αποδέχεται,

τον αγκαλιάζει. Κι έτσι του διαμορφώνει τη συνείδηση.


Ο μακρόθυμος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη, σαν να βρίσκεται καθισμένος σε λιμάνι. Αυτή

η γαλήνη προέρχεται από την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού.


Ο ισορροπημένος ψυχολογικά και πνευματικά άνθρωπος μπορεί να συνυπάρχει με όλους.



Από τους ανθρώπους που κατέχουν κάποιες θέσεις εξουσίας ελάχιστοι νοιάζονται για το

καλό του κόσμου. Οι περισσότεροι νοιάζονται για τη δόξα και το χρήμα. Αν οι άνθρωποι που
κατέχουν κάποιες θέσεις εξουσίας νοιάζονταν για το καλό του κόσμου, ο κόσμος θα ήταν
πολύ διαφορετικός.


Φιλαργυρία είναι η φιλοχρηματία και η επιθυμία του πλούτου που κατακυριεύει την

καρδιά και αιχμαλωτίζει τον νου. (Άγιος Νεκτάριος)


Να διερωτηθούμε αν τα χρήματα και τα αποκτήματα είναι για μας απλά θέμα επιβίωσης

ή είναι στόχος ζωής και λόγος ύπαρξης. Να διερωτηθούμε πόσο ο πόθος για τον υλικό
πλουτισμό κλέβει την καρδιά μας.


Η φιλαργυρία είναι αρρώστια της ψυχής παράξενη και παράδοξη. Είναι η ρίζα των κακών,

η ακρόπολη των κακιών, η κορυφή των αμαρτημάτων. (Άγιος Νεκτάριος)


Η φιλαργυρία είναι αληθινή κόλαση.



Όλα τα κακά που θα βρεις είναι βλαστάρια της φιλαργυρίας. (Ιωάννης ο Χρυσόστομος)



Η φιλαργυρία προκαλεί πολλούς να αδικήσουν με την ελπίδα του χρήματος και γίνεται

αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους.


Όσο περισσότερο πλουτίζουμε, τόσο περισσότερο μας αρρωσταίνει ο πλούτος.



Πίσω από τη συσσώρευση πλούτου υπάρχει μέσα μας ο φόβος του θανάτου. Θέλουμε να

πλουτίζουμε υλικά και να δενόμαστε με τη γη, γιατί δεν θέλουμε να φύγουμε από τη γη.
Δηλαδή με τη συσσώρευση πλούτου δημιουργούμε μια ψευδαίσθηση αιωνιότητας.


Θέλουμε να ασχολούμαστε με τον υλικό πλουτισμό, για να μην αναζητούμε την αλήθεια

και το φως, που είναι ο μόνος αληθινός πλουτισμός.


Η φιλαργυρία είναι τεχνίτης της φτώχιας, γιατί θησαυρίζει για τον εαυτό της και όχι για

τον φιλάργυρο. (Άγιος Νεκτάριος)


Ο φιλάργυρος είναι ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, καθώς πάντα θέλει κάτι παραπάνω.



Η φτώχια εξαρτάται από τις ανάγκες, τις οποίες όμως ανάγκες τις ορίζουμε εμείς.



Συνήθως ο φιλάργυρος είναι τσιγκούνης και στα συναισθήματά του και σε όλα του.



Η φιλαργυρία είναι ψυχοφθόρος, γιατί διαφθείρει ό,τι υγιές έχει κατακτηθεί από την

ψυχή και αμαυρώνει κάθε αρετή της. Είναι φίλος της κόλασης, καθώς οδηγεί με σιγουριά
προς αυτήν. Είναι εχθρός της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς κλείνει την πόρτα της εισόδου
του παραδείσου. (Άγιος Νεκτάριος)


Η φιλαργυρία είναι σκληρή, ανηλεής, άσπλαχνη και τυραννική. Αυτόν που την αγαπάει

τον καταθλίβει πρώτο και τον κρατάει αιχμάλωτό της. (Άγιος Νεκτάριος)


Η φιλαργυρία γεννά την απληστία, την τσιγκουνιά, την αγνωμοσύνη. Ο φιλάργυρος ποτέ

δεν είναι ευχαριστημένος και η κατάστασή του συνεχώς χειροτερεύει.


Ούτε η φτώχια σώζει, ούτε ο πλούτος καταστρέφει. Αυτό που γεννά τη φιλαργυρία είναι ο

πόθος μας για τον υλικό πλούτο και το πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με αυτόν, δηλαδή το αν ο
υλικός πλούτος είναι για μας ο θησαυρός μας.


Αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει το γιατί πραγματικά υπάρχει και το τι είναι γι’ αυτόν οι

άλλοι άνθρωποι και τα υλικά πράγματα, τότε αποκτά ισορροπία και αρχίζει να ζει.


Να σεβόμαστε τις αντοχές και το μέτρο των άλλων ανθρώπων. Να μην θέλουμε να τους

αλλάξουμε και μάλιστα αμέσως.


Οφείλουμε να γίνουμε πιο ασκητικοί στη ζωή μας. Το πνευματικό μας όφελος θα είναι

πολύ μεγάλο.


Η λιτότητα αναπτύσσει το πνεύμα.



Ο φιλάργυρος είναι άνθρωπος πάρα πολύ δυστυχής, γιατί πάσχει στην ψυχή ανίατα και

υποφέρει τα πάνδεινα. Διψάει για χρυσάφι, ωστόσο, παρότι ποταμός από χρυσό περνάει από
τα χέρια του, αυτός δεν απαλλάσσεται από τη δίψα του. (Άγιος Νεκτάριος)



Είναι τεράστιας σημασίας το πού στηρίζουμε τις ελπίδες μας και τη χαρά μας, γιατί εκεί

είναι κι ο Θεός που πιστεύουμε.


Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος, άπονος, ασυμπαθής, ανελεήμονας. Τα βάσανα του

αδελφού του δεν συγκινούν την αναίσθητη καρδιά του. (Άγιος Νεκτάριος)


Κέρδος να θεωρούμε αυτό που δίνουμε στον άλλον και όχι αυτό που παίρνουμε.



Ο φιλάργυρος είναι μανιακός, γιατί ο έρωτας του χρήματος τον έκανε να παρανοήσει.

Αυτά που απέκτησε τα παραβλέπει και τα αμελεί, ενώ ταυτόχρονα υποφέρει από τον πόθο
του για όσα δεν κατάφερε να αποκτήσει. (Άγιος Νεκτάριος)

