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• Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα βαθύτερα κίνητρα της καρδιάς μας, γιατί πολλές φορές η 

εσωτερική μας πραγματικότητα διαφέρει πολύ από αυτό που φαίνεται εξωτερικά. 

• Για κάτι που ζητάμε ακόμα και με σφοδρότητα και μας πραγματοποιείται, η συνέχεια 

μαρτυρεί τη βαθύτερη αλήθεια μας. Όταν μετά δεν ευχαριστούμε, αυτό σημαίνει ότι είμαστε 

επικεντρωμένοι στην ανάγκη μας και κλεισμένοι στον εαυτό μας. Το αίτημά μας είναι πάνω 

από το πρόσωπο και τη σχέση. "Η δουλειά μας να γίνει". 

• Συχνά πίσω από τη φαινομενικά βαθιά πίστη κρύβεται ένας θρησκευτικός εγωισμός, μια 

φιλαυτία, μια ιδιοτέλεια, μια σκοπιμότητα. 

• Ο άνθρωπος που είναι επικεντρωμένος στις επιθυμίες του και στις ανάγκες του, όσο κι αν 

είναι νόμιμος ο τρόπος που επιδιώκει την εκπλήρωσή τους, κρύβει ένα πνεύμα δυσάρεστο-

τοξικό. Όταν δεν ικανοποιηθούν οι επιθυμίες του, προσβάλλει τη σχέση, γκρινιάζει, απαιτεί, 

δεν ευχαριστεί. Κι αν ευχαριστεί, αυτό το κάνει με σκοπιμότητα, για να πετύχει και κάτι άλλο. 

Έτσι δείχνουμε ότι δεν νοιαζόμαστε για το πρόσωπο και τη σχέση, αλλά μόνο για τον εαυτό 

μας και τα του εαυτού μας, καλυπτόμενοι είτε με τη θρησκευτικότητα είτε με την 

κοσμικότητα. 

• Αυτό που έχει μέγιστη αξία και είναι το δώρο του Θεού που δείχνει τις αληθινές ψυχές 

είναι το πνεύμα της ευχαριστίας. 

• Η απάντηση στο καίριο ερώτημα αν για μας έχει μεγαλύτερη σημασία η εκπλήρωση των 

επιθυμιών-αναγκών μας ή η σχέση ακόμα και με ένα τραυματικό για μας πρόσωπο μαρτυρεί 

την ποιότητά μας. 

• Η κάθε πληγή μπορεί να γίνει ή ένα κλείσιμο στον εαυτό μας ή μια πηγή ζωής και 

ανάπτυξης του εαυτού μας. 

• Μια σχέση δεν αξιολογείται ως δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, αλλά ως 

δυνατότητα να σταυρωθούμε για χάρη του άλλου. Και αυτό το σταύρωμα γίνεται για μας 

πηγή ζωής και ανάπτυξης. 

• Να μη μένουμε στο δώρο, αλλά να περνούμε στην ευχαριστία και στην ευγνωμοσύνη, 

τόσο προς τον Θεό, όσο και κατ' επέκταση προς τους ανθρώπους. 

• Όσο περισσότερο ευχαριστούμε τον Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός μάς πλουτίζει και μας 

ομορφαίνει με τη χάρη Του. Γιατί όμορφος άνθρωπος είναι αυτός που σε όλα λέει "Να 'ναι 

ευλογημένο" και ευχαριστεί τον Θεό και τους ανθρώπους. 


