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Η αγαθή δόξα δεν είναι η αυτοπροβολή και η αυτοδιαφήμιση. Η αγαθή δόξα είναι ο

αγώνας για την αρετή.


Την πνευματική κατάσταση της αρετής κανείς δεν μπορεί να την προσβάλει. Οι

πνευματικές καταστάσεις δεν προσβάλλονται από ενέργειες του περιβάλλοντος, γιατί
"πατάνε γερά".


Εάν ο άνθρωπος είναι ασφαλισμένος στη χάρη του Θεού, με άλλα λόγια αν είναι

συνδεδεμένος με τον Χριστό, δεν προσβάλλεται από τίποτα.


Όταν επαναστατούμε για κάτι που μας έκαναν, αυτό και μόνο δείχνει ότι είμαστε σε

λάθος δρόμο, έξω από τη χάρη του Θεού.


Το αληθινό δεν προσβάλλεται. Όταν θιγόμαστε, αποδεικνύουμε ότι αυτό που έχουμε δεν

είναι αληθινό.


Αν βρούμε και γευτούμε τη ζωή, είμαστε τόσο γεμάτοι που δεν μας νοιάζει αν μας

αδικούν. Αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ότι αυτό που έχουμε βρει και γευτεί και που είναι ο
θησαυρός μας κανείς δεν μπορεί να μας το προσβάλει.


Αυτοί που προσπαθούν να βλάψουν έναν άνθρωπο που έχει φως, πνευματικά τον

ωφελούν, του αυξάνουν το φως.


Για τον πνευματικό άνθρωπο η αγαθή δόξα δεν είναι επιδίωξη, αλλά φυσική συνέχεια της

εμπειρίας της αγάπης του Θεού, την οποία βιώνει.


Για τον άνθρωπο που γεύεται τον Θεό όλα έχουν ζωή και χαίρεται τα πάντα. Αντίθετα, για

τον άνθρωπο που ζει μακριά από τον Θεό όλα έχουν θάνατο και δυσκολεύεται ακόμα και να
ανασάνει.


Ο αγαθός άνθρωπος, δηλαδή αυτός που υπηρετεί το καλό, εκτελεί με αυστηρότητα και με

λαχτάρα τα καθήκοντα που του αναθέτουν. Κάθε του έργο το χαρακτηρίζει η τιμιότητα και
κάθε του πράξη τη διακρίνει η ακεραιότητα. Τίποτα δεν κάνει για επίδειξη. Τίποτα δεν
εργάζεται για την ψεύτικη δόξα. Αλλά η δόξα τον καταδιώκει και ακολουθεί τα ίχνη του.
(Άγιος Νεκτάριος)


Ο αγαθός άνθρωπος ζει αληθινά.



Ζω τη ζωή μου δεν σημαίνει κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτό είναι θάνατος. Ζω τη ζωή μου

σημαίνει βρίσκω λόγο σε αυτό που κάνω κι αυτός ο λόγος είναι αλήθεια και φως.


Το πρόβλημα της εποχής μας δεν είναι ότι κυριάρχησε το κακό, αλλά ότι οι άνθρωποι δεν

έχουν μπούσουλα, δεν ξέρουν πού να στραφούν και πού να αναφερθούν.


Ο φιλόδοξος επιδιώκει τη δόξα με κάθε ενέργειά του και με κάθε θεμιτό και αθέμιτο

μέσο. Κάνει ό,τι μπορεί για να δοξασθεί.


Σύμφωνα με τους νηπτικούς Πατέρες τρία είναι τα βασικά πάθη: η φιλοδοξία, η

φιλαργυρία και η φιληδονία. Και αυτά με τη σειρά τους έχουν ως βάση τη φιλαυτία.


Συχνά πίσω από τη φιλοδοξία υπάρχει η διάθεση του ανθρώπου να κυριαρχεί επάνω

στους άλλους, να τους εξουσιάζει και να τους ελέγχει. Να έχει θαυμαστές, χειροκροτητές,
οπαδούς, που θα τους κάνει ό,τι θέλει.


Ο φιλόδοξος άνθρωπος, αυτός που επιδιώκει τη δόξα, στο τέλος καταλήγει στην αδοξία.



Ο φιλόδοξος γίνεται ευτελής κόλακας των ισχυρών, φθηνός και χυδαίος δούλος αυτών

που υπερέχουν, ασυνείδητος εγκωμιαστής αυτών που νομίζει τέλειους. (Άγιος Νεκτάριος)


Ο φιλόδοξος ασχολείται μόνο με αυτούς που έχουν κάποια μορφή εξουσίας και τους

κολακεύει με ιδιοτέλεια. Αντίθετα, ο πνευματικός άνθρωπος αναγνωρίζει και τιμά στον ίδιο
βαθμό τόσο τους ισχυρούς όσο και τους αδύναμους.


Να προσευχόμαστε γι’ αυτούς που έχουν θέση ευθύνης. Είναι δύσκολη η θέση τους.



Η δήθεν ανατρεπτική μας στάση απέναντι σε κάποιον που έχει θέση ευθύνης υποδηλώνει

την ασυνείδητη ή ακόμα και τη συνειδητοποιημένη ζήλια μας που δεν είμαστε στη θέση του.


Η κενοδοξία οδηγεί με βεβαιότητα σε πτώσεις. Γι’ αυτό, αν θέλουμε να αποφεύγουμε τις

πτώσεις, να μην είμαστε κενόδοξοι.


Η υπερηφάνεια και η κενοδοξία συνυπάρχουν και οδηγούν τον άνθρωπο σε πτώσεις.



Ο κενόδοξος, ένεκα της φθαρτής κοσμικής δόξας, ό,τι κάνει το κάνει για να τον βλέπουν

και για να τον δοξάζουν. Η κενοδοξία είναι μεγάλο εμπόδιο για την αρετή.


Η κενοδοξία συνήθως χτυπάει τους κοινοβιάτες, ενώ η ακηδία τους ερημίτες. (Ιωάννης ο

Σιναΐτης)


Η κενοδοξία αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται με τη βεβαιότητα ότι όλα τα επιτεύγματα

προέρχονται από τη χάρη του Θεού και τίποτα από μας.


Το γεγονός που ο κενόδοξος υπερήφανα καλλιεργεί στρέφεται τελικά εναντίον του.



Κάποιες φορές, ως άνθρωποι που είμαστε, έχουμε ανάγκη από την ενθάρρυνση και από

την επιβράβευση, αλλά αυτά να μην μας γίνονται εμμονές και πάντα να τα αποδίδουμε στην
αγάπη του Θεού.


Η κενοδοξία είναι τυραννία και καταδυναστεύει όσους έχει κατακτήσει. (Άγιος Νεκτάριος)



Ιδίωμα του κενόδοξου είναι να νοιάζεται μόνο για τη δική του δόξα παρά για του άλλου

την ωφέλεια. Με άλλα λόγια, ο κενόδοξος, όταν ωφελεί κάποιον, δεν το κάνει από αγάπη
αλλά για τη δική του αναγνώριση.


Μακριά από όσους έχουν τη φήμη του θεραπευτή, γιατί συνήθως είναι άνθρωποι

κενόδοξοι, που, μέσα από την αυτοπεποίθησή τους ή από κάτι δαιμονικό, πείθουν τους
άλλους ότι είναι οι σωτήρες τους και τους χειρίζονται όπως θέλουν.


Ο πραγματικός θεραπευτής είναι ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που πιστεύει ότι δεν είναι

θεραπευτής αλλά μέσω αυτού θεραπεύει ο Θεός, ο μόνος θεραπευτής.


Ο άνθρωπος του Θεού εκπέμπει ελευθερία και ειρήνη. Δεν προσπαθεί να καθοδηγήσει

κανέναν, γιατί γνωρίζει καλά ότι ο μόνος καθοδηγητής είναι ο Χριστός.


Οι κενόδοξοι προκαλούν και ζηλεύουν ο ένας τον άλλον.



Όταν δεν αναγνωρίζουμε την αξία μας και ότι αυτή προέρχεται από την αγάπη του

Χριστού, τότε διεκδικούμε την αγάπη, που όπως νομίζουμε θα μας δώσει αξία, από τους
ανθρώπους.


Η πραγματική μας καταξίωση και δόξα είναι η σχέση μας με τον Χριστό.



Όταν οι σχέσεις μας είναι αληθινές, είναι και θεραπευτικές. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι

άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού.

