Άνθρωπος που δεν δέχεται συμβουλή είναι εχθρός του εαυτού του.(Μ.Βασίλειος)
Διδάγματα Μεγάλου Βασιλείου
Άνθρωπος που δεν δέχεται συμβουλή είναι εχθρός του εαυτού του. Ο
ασυμβούλευτος άνθρωπος, είναι ακυβέρνητο πλοίο. Είναι ντροπή, τις
βλαβερές τροφές να τις αποφεύγουμε και τα βιβλία, που τρέφουν την ψυχή
μας, να μην τα διαλέγουμε. Όχι μόνο η φωνή ή το βλέμμα δείχνει το είδος
της ψυχής, όπως στον καθρέφτη, αλλά κι ο στολισμός του ανθρώπου και το
γέλιο, και το βήμα του ποδιού αναγγέλλει γι' αυτόν. Ο χρυσός είναι η
αγχόνη των ψυχών, το αγκίστρι του θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας. Ενώ η
φιλία του κόσμου μαραίνεται, όπως τα ανοιξιάτικα λουλούδια, η χριστιανική
φιλία είναι τόσο αγνή όσο και μόνιμη. Μη θαυμάσεις κάτι, που δεν
παραμένει και μη παραβλέψεις αυτό που μένει (Αγ. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός)
Καλύτερα είναι ο άνθρωπος να μη ξέρει πολλά γράμματα, και με την αγάπη να
βρίσκεται κοντά στο Θεό, παρά να θαρρεί τον εαυτό του σοφό και να
αποδεικνύεται υβριστής του Κυρίου (Αγ. Ειρηναίος ο Λουγδούνου) Η αρετή
είναι η φυσική υγεία της ψυχής. Τα πάθη είναι ασθένειες που αφαιρούν την
υγεία της ψυχής. Να προφυλάγεσαι από τα μικρά σφάλματα για να μην πέσεις
σε μεγαλύτερα. Όταν νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, οι
στενοχώριες και οι θλίψεις αυτής της ζωής, γίνονται γλυκύτερες από το
μέλι. Εάν φυλάξεις τη γλώσσα σου, εισέρχεσαι στη χαρά του Αγίου
Πνεύματος. Εάν δεν έχεις καθαρή καρδιά, έχε τουλάχιστον καθαρό στόμα!
Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Η μεγάλη καλοπέραση γεννά πάθη και αρρώστιες, ενώ
η κοπιαστική εργασία προσωρινά φέρνει κούραση, ύστερα όμως από την
κούραση φέρνει υγεία και δύναμη. Εάν αγαπήσεις την ησυχία, θα διασχίσεις
το ταξίδι σου στο πέλαγος της ζωής με γαλήνη. Εάν δεν βάλει προηγουμένως
ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να
ησυχάσει σε κανέναν τόπο (Αββά Ποιμένος). Άνθρωπος που διδάσκει, αλλά δεν
εκτελεί όσα διδάσκει, είναι όμοιος με βρύση. Διότι ποτίζει και πλύνει
όλους, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσει τον εαυτό της. Τη στιγμή που ο
άνθρωπος πέφτει σε σφάλμα και πει «ήμαρτον», αμέσως παύει να έχει ενοχή.
Η πονηρία δεν αναιρεί καθόλου την πονηρία, αλλά εάν σε κακοποιήσει κανείς
ευεργέτησέ τον, ώστε με την αγαθοποιΐα να αναιρέσεις την πονηρία

