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1. Η θεραπευτική της κενοδοξίας
Περιγράφοντας την κενοδοξία, είδαμε, ότι αποτελεί ένα πάθος ιδιαίτερα λεπτό,
δύσκολο ν' αναγνωριστεί και ικανό να περιβάλλεται πολλές μορφές και
να επιτίθεται στον άνθρωπο από πολλές πλευρές . Ο Αγιος Ιωάννης Σιναΐτης
τη θεωρεί ως την πιο δύσκολη και επικίνδυνη απ’ όλες τις παγίδες.
Η θεραπευτική έναντι της συγκεκριμένης πνευματικής νόσου αποδεικνύεται λοιπόν
ότι είναι εξαρχής ιδιαίτερα λεπτή: και τόσο περισσότερο μάλιστα, καθώςτο πάθος
τροφοδοτείται ακόμη και απ’ όσα κάνουμε για να το πολεμήσουμε και
ενισχύεται από την ήττα και την καταστροφή του , όπως εξηγεί ο Αγιος
Ιωάννης Κασσιανός: Όλα τα κακά εξασθενούν μόλις κυριαρχήσουμε σ' αυτά
και όταν ηττηθούν αποδυναμώνονται μέρα με τη μέρα [...]. Η κενοδοξία,
μόλις νικηθεί (από κάποιον), ανορθώνεται και επανέρχεται για να τον πολεμήσει αγριότερα και ενώ τη θεωρούμε αδύναμη και μισοπεθαμένη, αυτή
μπροστά στο κατώφλι του θανάτου αναλαμβάνει τις δυνάμεις της . Οι
υπόλοιπες κακίες προσβάλλουν γενικά μόνο όσους έχουν ήδη νικηθεί· όμως αυτή εδώ
καταδιώκει σκληρότερα τους νικητές της, και όσο δυναμικότερα την
πιέζει και τη στριμώχνει κάποιος, τόσο περισσότερο επωφελείται η
κενοδοξία από την έπαρση και την αλαζονία του νικητή της, ώστε να
(του) αντεπιτεθεί βιαιότερα. Έτσι η κενοδοξία εξαπατά ανελέητα όσους
δεν περιμένουν την επίθεσή της και δεν παίρνουν τα μέτρα τους.
Εκείνος που αναλαμβάνει τη θεραπευτική της κενοδοξίας θα πρέπει λοιπόν να
δείχνει από την αρχή ως το τέλος μεγάληπνευματική διάκριση και συνεχή νήψη
και εγρήγορση (Πρβλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ, Κλίμαξ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΖΗΣ, Επιστολή).
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