Μικρά μηνύματα
"Οι πελαργοί, όταν ο γονιός τους γυμνωθεί τελείως από τα φτερά, επειδή όταν
γεράσει, αρχίζουν και πέφτουν, τον βάζουν ανάμεσά τους και τον ζεσταίνουν
με τα δικά τους φτερά. Και του ετοιμάζουν άφθονο φαγητό, και τον βοηθούν
όσο είναι δυνατόν όταν πρέπει να πετάξει, σηκώνοντάς τον απαλά, με τη
φτερούγα τους, πότε ο ένας εκ δεξιών και πότε ο άλλος εξ αριστερών. Και
τούτο είναι πασίγνωστο, ώστε μερικοί και την ανταπόδοση των ευεργεσιών να
την ονομάζουν "αντιπελάργωση". (Μέγας Βασίλειος)
"Η παιδεία είναι η αγωγή που ωφελεί την ψυχή, αυτή που με κόπο και πόνο
την καθαρίζει από τις κηλίδες της κακίας. Κι αν ακόμη πρόσκαιρα φαίνεται ότι
δεν προκαλεί χαρά, αλλά λύπη, αργότερα θα δώσει σε όσους την δεχθούν
καρπούς εσωτερικής ειρήνης, πού θα βοηθήσουν στη σωτηρία... " (Μέγας
Βασίλειος)
"Τα ζώα που κατατρώγονται περισσότερο, πολλαπλασιάζονται και
περισσότερο. Γι' αυτό γενούν πολλά οι λαγοί, γι' αυτό και τα αγριόγιδα και τα
άγρια πρόβατα γεννούν δίδυμα, για να μην εξαφανισθούν τα είδη που
τρώγουν τα σαρκοφάγα. Ενώ εκείνα που τρώνε τα άλλα, γενούν λίγα. Έτσι η
λέαινα γεννά μόνο ένα λιονταράκι. Το ίδιο και οι οχιές. Για το λόγο αυτό ας
δοξάζουμε το Θεό, που για όλα έλαβε πρόνοια, πόσο μάλλον για τον
άνθρωπο". (Μέγας Βασίλειος)
"Πίστευα ότι δεν είναι το ίδιο και το πιστεύω και τώρα, να εξουσιάζει κανείς ένα
κοπάδι πρόβατα ή βόδια και το να επιβλέπει ψυχές ανθρώπων. Διότι στην
πρώτη περίπτωση είναι αρκετό κανείς να κάμει παχύτερα τα βόδια ή τα
πρόβατα. Άλλο έργο δεν έχει ο βοσκός ή ο γελαδάρης παρά να αντιμετωπίσει
για λίγο τους λύκους και πότε-πότε, αν αρρωστήσει κανένα μέλος από το
κοπάδι του να το περιποιηθεί. Για τον άνθρωπο όμως, ο οποίος είναι δύσκολο
να μάθει να διοικείται, αλλά και να ασκείται στη γνώση και την αρετή, είναι το
έργο όσων ασχολούνται μαζί του πολύ κουραστικό. Γιατί είναι δύσκολο να
αφομοιώσει η ψυχή του ανθρώπου το καλό, ενώ οι περισσότεροι είναι
πρόθυμοι να δεχτούν το κακό, όπως μεταδίδεται η σπίθα στην καλαμιά και με
τη βοήθεια του ανέμου την ανάβει και την κατακαίει, επειδή είναι ξερή. Άρα,
χρειάζεται κι εμείς να μην επιχειρούμε να θεραπεύσουμε τους άλλους όντας
γεμάτοι από πληγές, αλλά να είμαστε ενάρετοι και να καθοδηγούμε στην
αρετή". (Γρηγόριος ο Θεόλογος)
«Η παιδεία είναι η μετάληψη της αγιότητας στη ζωή μας» (Ιωάννης ο
Χρυσόστομος)

