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Ὁ Αποκρυφισμός
�ταν κάνουµε λόγο γιά �ποκρυφισµό, ννοο�µε 

κυρίως τή διδαχή γιά �πόκρυφα πράγµατα, �πόκρυφες 
µεθόδους, �πόκρυφες πραγµατικότητες.

Ο� �παδοί το� �ποκρυφισµο� �σχυρίζονται πώς 
�ναφέρονται σέ �να �λλο κόσµο, «πνευµατικό». Μάλιστα 
ο� σατανιστές περιλαµβάνουν σ’ α�τόν καί τόν κόσµο το� 
κακο�. �τσι �σχολο�νται µέ τίς «µυστικές πιστ�µες», µέ 
τή θεωρία καί τήν πράξη τ�ν φαινοµένων, πού δέν µπορο�ν 
νά ρευνηθο�ν µέ βάση τούς νόµους πού µ�ς ε�ναι µέχρι 
σήµερα γνωστοί, καί γενικά µέ τά φαινόµενα πού βρίσκο-
νται �ξω �πό τίς πραγµατικότητες, πού µπορο�ν νά 
κατανοήσουν ο� �νθρωποι µέ τίς γενικά παραδεγµένες 
δυνατότητες. Ο� �ποκρυφιστές �σχυρίζονται �κόµη πώς τά 
φαινόµενα α�τά µπορο�ν νά «µεθοδευτο�ν» µέ «�πόκρυ-
φες τεχνικές», δηλαδή µέ µεθόδους πού δέν ε�ναι προσιτές 
στούς συνηθισµένους �νθρώπους καί στήν πιστηµονική 
�ρευνα. �τσι γίνεται λόγος γιά «διεύρυνση τ�ς συνείδησης» 
το� �νθρώπου γιά «α�το-ξέλιξη», γιά ναρµόνιση το� 
�νθρώπου µέ τήν «παγκόσµια �περσυνειδητό τητα» καί γιά 
τή δηµιουργία το� «�περάνθρωπου».

Βέβαια θά µπορο�σε κανείς νά παρατηρήσει πώς καί 
τό περιεχόµενο τ�ς χριστιανικ�ς πίστης βρίσκεται �ξω �πό 
τίς πραγµατικότητες πού µπορο�ν νά κατανοηθο�ν µέ τίς 
γενικά παραδεγµένες δυνατότητες το� �νθρώπου. �µως � 
χριστιανική πίστη δέν ε�ναι �ποτέλεσµα �νθρώπινων 
διαδικασι�ν, �λλά θεία �ποκάλυψη, πού δέν ξαναγκάζε-
ται µέ �ποιεσδήποτε τεχνικές � µεθοδεύσεις. Ε�ναι δ�ρο 
το� Θεο�.

Αποκρυφιστικές τεχνικές
Ο� �πόκρυφες δυνάµεις πού βρίσκονται «µέσα στόν 

�νθρωπο» νεργοποιο�νται κατά τήν �ντίληψη τ�ν 
�ποκρυφιστ�ν µέ τίς διάφορες τεχνικές.

Ο� τεχνικές α�τές �ποσκοπο�ν στό νά βοηθήσουν 
τούς «µαθητές» τ�ν γκουρού νά �παλλαγο�ν �πό τά δε σµά 

το� κάρµα* καί νά �δηγηθο�ν στήν «�πελευθέρωση» �πό 
τόν συνεχή βασανισµό τ�ν γεννήσεων καί τ�ν θανάτων, 
τήν Σαµσάρα** (Samsara).

*Κάρμα: σημαίνει «πράξη» (ἔργο), ἀλλά στήν 
φιλοσοφία τῶν ἰνδουιστῶν δηλώνει τό ποσόν ἐνέργειας, 
θετικῆς ἤ ἀρνητικῆς, πού ἔχει συσσωρεύσει μία ὕπαρξη 
καθώς ζεῖ καί δρᾶ μέσα στόν κόσμο.

**Σαμσάρα: ἐννοοῦν τήν ἁλυσίδα τῶν γεννήσεων, 
θανάτων καί ἀναγεννήσεων στήν ὁποία εἶναι 
καταδικασμένη ἡ ψυχή (τό ἄτμαν). Ἡ ἀνακύκληση 
μεταβιώσεων ὀνομάζεται καί Τροχός τῆς Ζωῆς.

Μιά γκουρουιστική τεχνική - ἡ γιόγκα.
Ο� τεχνικές τ�ς γιόγκα δίδονται �πό τόν γκουρού κατά 

τή διαδικασία τ�ς µυήσεως µέ στόχο τήν κπλήρωση το� 
«σκοπο�», πού ε�ναι � �πελευθέρωση �πό τή Samsara.

� λέξη γιόγκα προέρχεται �πό τήν σανσκριτική ρίζα 
JUG, πού σηµαίνει κυρίως �νωση, δηλαδή σ’ α�τή τήν 
περίπτωση �νωση µέ τήν �πέρτατη �περβατική πραγ-
µατικότητα. «Γιόγκα σηµαίνει µπειρία �νότητας µέ τήν 
σωτερική σας �παρξη. Α�τή � �νότητα �ρχεται µετά τή 
διάλυση τ�ς δυαδικότητας το� νο� καί τ�ς �λης µέσα στήν 
�πέρτατη πραγµατικότητα» (Σατυανάντα Παραµαχάµσα, 
�σάνα σ. 1). �µως ταυτόχρονα σηµαίνει καί τήν «�τραπό» 
(δηλ. τό µονοπάτι) γι’ α�τή τήν �νωση, µέ τίς διάφορες 
τεχνικές.

«�ταν µιλάω γιά τήν Γιόγκα, µιλάω γιά µιά �ρισµένη 
διαδικασία �νάπτυξης τ�ς Συνειδητότητας» (Γιόγκα 6/80, 
σ. 24). «Γιά τήν Γιόγκα ε�ναι � συνειδητότητα πού �ποτελε� 
τήν κεντρική καί βασικότερη ¡ψη το� �νθρώπου καί α�τή 
� συνειδητότητα δέν µποδίζεται καί δέν περιορίζεται �πό 
τό πεπερασµένο. Ε�ναι �πειρη καί �περιόριστη» (Γιόγκα 
6/80, σ. 18-19). «Γιόγκα ε�ναι � διαδικασία µέ τήν �ποία 
µπορο�µε νά λευθερώσουµε τήν συνειδητότητά µας �πό 
κάθε µεσολάβηση γνώσης... Α�τή ε�ναι � κατάσταση 
�περσυνειδητότητας» (Γιόγκα 2/30, σ. 11).
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¢ �ληθινός σκοπός τ�ς γιόγκα δέν ε�ναι � �γεία καί � 
ε�εξία το� σώµατος, �λλά καθαρά θρησκευτικός. ¢ 
γκουρού το� Σατυανάντασραµ �µολογε�:

«Θερµά σ�ς παρακαλ� £λους τούς �µιλη τές καί 
£λους α�τούς ο� �πο�οι τήν ξασκο�ν νά µήν υποβιβάζουν 
τήν Γιόγκα κάτω το� �ληθινο� σκοπο� της. ¤άν θέλεις νά 
κάνεις γιόγκα µόνον γιά τήν �µορφιά σου, �πάρχουν γι’ 
α�τό τό σκοπό τά κέντρα �µορφι�ς. Παρακαλ� πήγαινε σ’ 
α�τά καί µήν �ρχεσαι στά κέντρα τ�ς Γιόγκα. ¤άν θέλεις 
πίσης νά φορµάρεις τό σ�µα σου, �πάρχουν καί κέντρα 
φυσιοθεραπευτικ�ς �γωγ�ς καθώς καί �λλα παρόµοια 
µέρη γιά νά π�ς. Πήγαινε λοιπόν κε�. Γιατί στά κέντρα τ�ς 
Γιόγκα θά πρέπει µόνον � σκοπός τ�ς �νάπτυξης τ�ς 
συνειδητότητάς σου νά σέ φέρνει. ¤άν δέν νδιαφέρεσαι 
σύ γι’ α�τήν τήν �νάπτυξη, τότε βεβαίως, µή διστάσεις νά 
ζητήσεις �λλο� α�τό πού ζητ�ς.

Μ’ α�τό τό πνε�µα καί µόνο �χοµε θέσει σέ λειτουργία 
�ρκετά �νά τόν κόσµο ¥σραµ, τά �πο�α πρόκειται νά 
�ναπτυχθο�ν γιά £λους α�τούς τούς πνευµατικούς 
�ναζητητές πού θά �λθουν νά µείνουν σ’ α�τά. � ζωή στά 
¥σραµ ε�ναι πολύ σπουδαία. � �κφραση τ�ς νεργείας στή 
µορφή το� Κάρµα Γιόγκα ε�ναι βασική γιά πνευµατικό 
φωτισµό» (Γιόγκα 1/80, σ. 6).

Τό �δανικό τ�ς γιόγκα δέν ε�ναι � �γεία καί � ε�εξία, 
�λλά � ξουδετέρωση το� σώµατος καί �λόκληρης τ�ς 
προσωπικότητας το� �νθρώπου. Γιά τόν Σατυανάντα, ο� 
πιθυµίες καί ο� προσδοκίες κείνων πού πλησιάζουν τόν 
Γκουρού καί τή Γιόγκα καί �ναφέρονται σέ γήινους 
στόχους, £πως ε�ναι � «καλή �γεία καί ε�τυχία», 
χαρακτηρίζονται «χονδροειδε�ς» (Σάτυ) καί «γκόσµια 
θέµατα» πού διασκορπίζουν «τόν νο�, τό σ�µα καί τό 
πνε�µα» καί µποδίζουν τόν �νθρωπο νά φθάσει «σέ 
�νώτερες καταστάσεις πραγµάτωσης το� Θεο�» 
(Σατυανάντα, Φως, σ. 101).

Ο� διάφορες τεχνικές «λυτρώσεως» στό χ�ρο τ�ς 
�νδουιστικ�ς θρησκευτικότητας ε�ναι προσπάθειες 
«λευθερίας» τόσο �πό τή ζωή, £σο καί �πό τό θάνατο, 
�πογραµµίζει � καθηγητής Johannes Aagard. «� γιόγκα 
�ποτελε� �κφραση τ�ς �πόψεως πώς � πόνος µπορε� νά 
λαττωθε� καί � θάνατος ν’ �ναβληθε� µέ τό νά 
περιορισθο�ν ο� συνήθεις διαδικασίες τ�ς ζω�ς καί νά 
φερθο�ν σέ στάση».

¢ τελικός σκοπός τ�ς γιόγκα διά µέσου τ�ν διαφόρων 
συστηµάτων της, κατά τόν ¤πίσκοπο �λβανίας �ναστάσιο 
Γιαννουλ�το, πιτυγχάνεται βαθµια�α. Τά κυριώτερα 
στάδια τ�ν τεχνικ�ν α�τ�ν διαγράφονται ©ς �ξ�ς:
α) Ἡ αὐτοσυγκράτηση (Yama): συµµόρφωση πρός 
�ρισµένες πιταγές, £πως ε�ναι �ποφυγή γενετησίων 
σχέσεων, κλοπ�ς, φιλαργυρίας, 
β) Ἡ αὐτοκαλλιέργεια (Niyama): πιδίωξη �ταραξίας, 
καθαριότητος, συνεπείας στήν �σκηση κ.λπ. ªστερα �πό 
α�τά τά δύο στάδια � �σκούµενος µυε�ται καί παίρνει �πό 
τόν δάσκαλό του (γκουρού), �να νέο ¡νοµα καί µιά 
τελετουργική φράση (µάντρα), τήν �ποία �φείλει νά 

παναλαµβάνει πίµονα, γιά νά πιταχυνθε� � πορεία του 
πρός τή λύτρωση. 
γ) Ὁ ἔλεγχος τοῦ σώματος (Asana): µέ ε�δικές στάσεις το� 
σώµατος πιδιώκεται � πιβολή πάνω στίς ζωτικές νέργειες 
το� �νθρώπινου �ργανισµο�. 
δ) Ἡ ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς (Pranayama): µέ τήν φαρµογή 
τ�ν �σκήσεων α�τ�ν � �ναπνευστικός ρυθµός 
πιβραδύνεται, τό σ�µα καί � νο�ς �ρεµο�ν καί �λόκληρη 
� νοητική δύναµη του �νθρώπου προετοιµάζεται γιά τά 
τελικά στάδια τ�ς Γιόγκα. 
ε) Ἡ συγκράτηση τῶν αἰσθήσεων (Pratyahara): µέ τήν 
παρατεταµένη νατένιση �νός �ντικειµένου, � «γιόγκι» 
(δηλαδή � �σκούµενος στή Γιόγκα), πιδιώκει νά πιβληθε� 
πάνω στίς α�σθήσεις του. 
στ) Ἡ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς (Dharana): � καθήλωση 
α�τή το� νο� �ποβλέπει στή δηµιουργία �νός µονωτικο� 
φραγµο� �πό τά γύρω φαινόµενα καί τίς σωτερικές 
φαντασίες. Γιά νά τό πιτύχει � �νδουιστική παράδοση �χει 
διαµορφώσει διάφορες τεχνικές, στίς �πο�ες δεσπόζουν � 
πανάληψη τ�ς �νδουιστικ�ς �ερ�ς συλλαβ�ς. «¬µ», 
σιωπηλά � µέ µακρόσυρτο ψαλµικό ρυθµό, � νατένιση 
�διότυπων σχηµάτων κ.�. Τά �πόµενα δύο τελευτα�α στάδια 
�δηγο�ν στόν τελικό σκοπό τ�ς Γιόγκα, πού ε�ναι: 
ζ) Ὁ φωτισμός, ἡ ἐνατένιση καί ἡ θεωρία (Dhyana). 
η) Ὁ φωτισμός, ἡ ἀπελευθέρωση (Samadhi). ¢ γιόγκι 
καταλήγει σέ µιά κατάσταση �περβάσεως καί α�τ�ς �κόµη 
τ�ς συνειδητότητος. ∆έν �ντιλαµβάνεται ο¯τε χρ�µα, ο¯τε 
�σµή, ο¯τε °χο, ο¯τε �φή, ο¯τε τόν �αυτό του, ο¯τε κανέναν 
�λλο. Τό πνε�µα του «λευθερώνεται» - σύµφωνα µέ τήν 
�κφραση τ�ν µεµυηµένων - �πό τή µνήµη καί τή λήθη. Α�τό 
θεωρε�ται πίγνωση, φωτισµός» (�ναστασίου Γιαννουλάτου, 
±ψεις ²νδουισµο� - Βουδδισµο�, σ. 83-85).

�πως καί νά �χει τό πρ�γµα, ο� σκοποί το� 
Σατυανάντασραµ καί γενικότερα τ�ς γιόγκα δέν ε�ναι 
«πιστηµονικοί» �λλά θρησκευτικοί καί �ποκρύπτουν 
σοβαρούς κινδύνους γιά τήν �γεία το� �νθρώπου. ¢ 
Σατυανάντα µάλιστα δέν διστάζει νά πε�: «� Κουνταλίνι 
Γιόγκα*** ε�ναι � θρησκεία το� α¯ριο. ¥ν φοβ�στε νά 
ξυπνήσετε τήν Κουνταλίνι σας, θά τό προσπαθήσει � 
�πόµενη γενιά, καί �ν �ποτύχει τότε θά προσπαθήσει � 
�πόµενη. Σε �να �κατοµµύριο χρόνια £λοι ο� �νθρωποι θά 
ε�ναι κύριοι τ�ς Κουνταλίνι» (Γιόγκα 5/81, σ. 8). 

*** Κουνταλίνι Γιόγκα Θεωροῦν τήν ἀνώτατη 
τεχνογνωσία γιά νά ξυπνήσει ἡ ἐπίγνωση τοῦ ἀτόμου 
καί νά ὁδηγηθεῖ στόν πραγματικό ἑαυτό του. Στή Δύση 
διαδόθηκε ἀπό τόν Γιόγκι Bhajan. Χρησιμοποιεῖ σέτ 
ασκήσεων (κρίγιας), τεχνικές ἀναπνοῆς (πραναγιάμ), 
Μάντρας (ἐπαναλαμβανόμενοι ἦχοι), Μούντρας (θέσεις 
καί κινήσεις τῶν χεριῶν καί τῶν δακτύλων), Μπάντας 
(κλειδώματα) διαλογισμούς καί ὁραματισμούς.

¢ �σχατος σκοπός λοιπόν τ�ς Γιόγκα δέν ε�ναι � 
βελτίωση τ�ς �γείας καί τ�ς ε�εξίας � � �νάπτυξη τ�ν 
�κανοτήτων το� σώµατος καί το� πνεύµατος το� �νθρώπου, 
�λλά � µεταβολή του σέ µιά σωµατική κατάσταση φυτο�, 
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πού θά �δηγήσει στό θάνατο!
�τσι χάνουν £λο καί περισσότερο τήν �κανότητα νά 

διάγουν µιά νεργό καί στραµµένη πρός τά �ξω ζωή, µέ 
�γάπη καί συµβίωση µέ �λλους. � γιόγκα �ποµονώνει τόν 
�νθρωπο β�µα πρός β�µα. ¤κτός �πό α�τό πολλοί 
�νθρωποι, χωρίς νά τό καταλάβουν, προσελκύονται £λο 
καί περισσότερο στήν �νδουιστική θρησκευτικότητα, γιατί 
� πράξη τ�ς γιόγκα δηµιουργε� καί τή θεωρία τ�ς γιόγκα» 
(Aagard, σ. 11).

� τελευταία α�τή διαπίστωση �ποδεικνύει πώς ο� 
διδάσκαλοι τ�ς γιόγκα παγιδεύουν �νύποπτους �νθρώ-
πους, ο� �πο�οι �δηγο�νται χωρίς τή θέλησή τους σέ µιά νέα 
θρησκεία.

¥ν θέλει κανείς νά γίνει �νδουιστής καί γι’ α�τό τό 
λόγο �ρχίζει γιόγκα, ε�ναι δικαίωµά του. Τό ζήτηµα £µως 
ε�ναι πώς πολλοί �δηγο�νται µέ τή γιόγκα κε� πού ο� ³διοι 
δέν ´θέλησαν, δηλ. στό νά γίνουν �νθρωποι µέ �λλες 
�ρχές, �νδουιστές, πρ�γµα πού δέν °ταν στήν πρόθεσή τους. 
«¥ρχισαν γιόγκα πειδή τούς προσφέρθηκε σάν µιά τέχνη 
ζω�ς. �λλά γιόγκα ε�ναι, £πως �ποδείχθηκε, �να ε�δος 
τέχνης θανάτου, � �ποία πρωταρχικά δηµιουργήθη γιά νά 
�παλλάξει �λικιωµένους ²νδούς �νδρες �πό τό φόβο το� 
θανάτου, κατά τά τελευτα�α δύσκολα χρόνια τ�ς ζω�ς 
των».

Κατά τήν �ποψη τ�ν γκουρουιστικ�ν �µάδων στή 
χώρα µας καί � προσευχή το� ²ησο� στήν ¶ρθόδοξο 
παράδοση («Κύριε �µ�ν ²ησο� Χριστέ λέησέ µε τόν 
¸µαρτωλό») ε�ναι �να ε�δος μάντρα (τυποποιηµένες �ερές 
φράσεις πού συµπυκνώνουν µιά �λήθεια � καί �λόκληρη 
θεωρία). �τσι �γετικό στέλεχος το� γκουρού Σάϊ Μπάµπα 
�ναφέρει πώς µέ τήν προσευχή το� ²ησο� �νώνεται κανείς 
«µέ τή Συνείδηση το� Χριστο�» καί � προσευχή α�τή ε�ναι 
κάτι �νάλογο µέ τό µάντρα SO-HAM, πού χρησιµοποιε�ται 
συνήθως µέ συνδυασµό µέ τήν �ναπνοή: «� ε�σπνοή κάνει 
καθώς µπαίνει τόν °χο SO (πού σηµαίνει ΑΥΤΟΣ) καί � 
κπνοή κάνει καθώς βγαίνει τόν σωτερικό °χο HAM (πού 
σηµαίνει ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ). Τό ΑΥΤΟΣ �ναφέρεται στόν ΕΝΑ-
ΘΕΟ. �τσι τό µάντρα πιβεβαιώνει, καθώς κπνέεται πρός 
τά �ξω, τήν νυπάρχουσα �νότητά µας µέ τήν Ψυχή, πού 
ε�ναι �να µέ τό Θεό» (Μπόµπ Νάτζεµυ, Γιόγκα γιά �γεία σ. 
207).

Τό £τι � νοερά προσευχή τ�ς ¶ρθοδοξίας, πού µένει 
πάντοτε προσευχή καί δέν γίνεται διαλογισµός, συγχέεται 
µέ τά �νδουιστικά µάντρα προδίδει παντελή �γνοια τ�ς 
χριστιανικ�ς πίστης �πό µέρους το� Μποµπ Νάτζεµυ, πού 
£µως ε�ναι �κανή νά φέρει σύγχυση σέ �νύποπτους 
�νθρώπους. Α�τό �λλωστε βεβαιώνεται καί µέ τήν �ποψη 
πώς � νοερά προσευχή δέν µ�ς �νώνει µέ τό πρόσωπο το� 
Χριστο�, �λλά µέ τή «Συνείδηση το� Χριστο�»!

�µως τό £τι � πίκληση τ�ν �νδουιστικ�ν θεοτήτων 
«Ράµα» καί «Κρίσνα» τοποθετε�ται στό ³διο πίπεδο µέ τήν 
πίκληση το� �νόµατος το� Χριστο� σηµαίνει πώς � �παδός 
τ�ς γιόγκα πικαλε�ται «�λλους θεούς» (¤ξοδ. κ΄ 3-5. 
∆ευτερ. στ΄ 6-9), �κόµη καί �ν χρησιµοποιε� τό ¡νοµα το� 

Χριστο�.
∆έν �πάρχει λοιπόν �µφιβολία, πώς µέ τή γιόγκα 

µπαίνει κανείς σέ διαδικασίες, πού τόν �δηγο�ν 
�ναπόφευκτα στόν �νδουισµό.

 Ἡ εἰδοποιός διαφορά γιόγκας καί 
ἡσυχασμοῦ

Πάνω σ’ α�τό τό θέµα, � π. Ε�ρηνα�ος �νέφερε µέ 
πολλή συντοµία:

«Πολλοί πού βρίσκονται �ξω �πό τήν ¤κκλησία λένε 
σήµερα πώς δ� �χουµε τά ³δια πράγµατα: Στήν �νατολή 
�χουµε τή γιόγκα καί στήν ¶ρθόδοξη ¤κκλησία παρόµοια 
κίνηση, τόν �συχασµό, πού ε�ναι δ�θεν �να ε�δος 
χριστιανικ�ς γιόγκα, µία ψυχοσωµατική τεχνική, πού µ�ς 
θυµίζει τόν ²σλαµικό σουφφισµό � τόν µυστικισµό τ�ς ¥πω 
�νατολ�ς!

� ο�σία α�τ�ς τ�ς πνευµατικ�ς ζω�ς δέν βρίσκεται 
στίς τεχνικές καί � ¡ραση το� Θείου Φωτός δέν �ποτελε� τό 
σκοπό στήν παράδοση το� �συχασµο�. ¢ σκοπός ε�ναι � 
�κφραση τ�ς �γάπης πρός τόν Θεό, � �κφραση τ�ς µετανοίας 
νώπιον το� Θεο�. Τό «πόσο», τό «πότε» καί τό «σέ ποιόν» � 
Θεός δωρίζει α�τή τήν �περίγραπτη µπειρία, α�τό ε�ναι 
�πόθεση τ�ς λευθερίας το� Θεο� καί δέν µπορε� νά 
ξαναγκασθε� µέ καµµιά �νθρώπινη τεχνική � µαγική 
διαδικασία».

 

Ἡ Ὀρθόδοξη Διδασκαλία
Ἡ σωτηρία: Τό «βασίλειο το� Σαταν�» διαλύθηκε 

µέ τήν �λευση το� Χριστο�, µέ τή δηµόσια δράση του καί 
�διαίτερα µέ τήν �νάστασή Του. ¢ πιστός δέν βαδίζει στό 
δρόµο τ�ς «α�το-ξέλιξης», µέ στόχο τόν «�περάνθρωπο» � 
τή δηµιουργία µι�ς «νέας φυλ�ς», �λλά στό δρόµο τ�ς 
�νακαίνισης πρός τή νέα κτίση. ¢ �νθρωπος µέ �ποιεσδήποτε 
«τεχνικές» δέν µπορε� νά ξεπεράσει τά £ρια τ�ς κτιστ�ς 
�λήθειας. � α�ώνια �λήθεια δέν �ποδεικνύεται µέ τίς 
δυνατότητες το� �νθρώπου, γιατί α�τή ε�ναι � Τριαδικός 
Θεός καί «γνωρίζεται» στά πλαίσια τ�ς κοινωνίας �γάπης 
«ν λευθερίÂ». Α�τή � κοινωνία ε�ναι καρπός ¡χι τ�ς 
�ναζήτησης το� Θεο� �πό µέρους το� �νθρώπου, �λλά τ�ς 
�ναζήτησης το� �νθρώπου �πό µέρους το� Θεο�. «καί � 
Λόγος σάρξ γένετο καί σκήνωσεν ν �µ�ν, καί θεασάµεθα 
τήν δόξαν α�το�, δόξαν ©ς µονογενο�ς παρά πατρός, 
πλήρης χάριτος καί �ληθείας» (²ω. α΄ 14).

Ἡ Κυριότητα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐλευθερία του 
ἀνθρώπου: � �ναγνώριση τ�ς κυριότητας το� Θεο� �πό 
µέρους το� �νθρώπου («γώ ε�µί Κύριος � Θεός σου»!) καί 
� �πόρριψη κάθε ε³δους α�τονοµίας, πιβεβαιώνει τήν 
λευθερία το� �νθρώπου �πό τήν ξάρτηση �πό κάθε �λλο 
«θεό» � «κύριο», �κόµη καί �ν α�τός � «κύριος» ε�ναι � 
³διος � �αυτός του. Α�τή � �ναγνώριση το� �νός Κυρίου καί 
� �ποδέσµευση το� �νθρώπου �πό κάθε καταπίεση, 
χαρακτηρίζεται στήν ̧ γία Γραφή ©ς «τό ρ�µα τ�ς πίστεως», 
� δρόµος τ�ς σωτηρίας το� �νθρώπου (Ρωµ. ι΄ 8-13).

Γι’ α�τό � Χριστιανός δέν τοποθετε� κανένα �λλο 
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δίπλα στό Χριστό. «Ο�κ �σονταί σοι θεοί �τεροι πλήν µο� 
... ο� προσκυνήσεις α�το�ς, ο�δέ µή λατρεύσεις α�το�ς. γώ 
γάρ ε�µί Κύριος � Θεός σου, Θεός ζηλωτής» (¤ξοδ. κ΄ 3-5). 
Ο� «θεοί» τ�ς νεο-ε�δωλολατρείας καί τ�ς «¤ποχ�ς το� 
Åδροχόου» ε�ναι «θεοί �τεροι». Α�τός � «εÆς Κύριος» 
φανερώθη «ν σαρκί» στό πρόσωπο το� ²ησο� Χριστο� (Α΄ 
Κορ. η΄ 6. Κολ. β΄ 9. Α΄ Τιµ. γ΄ 16). ε�ναι καί � µοναδικός 
«µεσίτης» Θεο� καί �νθρώπων (Α΄ Τιµ. β΄ 5).

Ὁ μοναδικός δρόμος: ∆έν �πάρχει δρόµος γιά νά 
ξεπεράσει � �νθρωπος τήν κτιστή πραγµατικότητα καί νά 
�λθη σέ κοινωνία µέ τόν ¥κτιστο παρά µόνο διά το� ²ησο� 
Χριστο�. Α�τό δέν σηµαίνει πώς � Θεός δέν µπορε� νά 
µιλήσει στόν �νθρωπο µέ κάθε τρόπο, �κόµη καί µέ τό 
στόµα µι�ς «¡νου», προκειµένου νά θυµήσει στόν �νθρωπο 
τό δρόµο τ�ς καινούργιας δηµιουργίας «ν ΧριστÇ».

¢ ²ησο�ς Χριστός ε�ναι συγκεκριµένο καί µοναδικό 
πρόσωπο. ¡χι µιά «κατάσταση» µέσα στόν �νθρωπο. Α�τός 
µένει ε�ς τόν α�ώνα Σωτήρας τ�ς �νθρωπότητας, γιατί στό 
�να Του πρόσωπο �νώθηκε � Θεός καί � �νθρωπος 
«�συγχύτως, �τρέπτως, �διαιρέτως, �χωρίστως» καί µέ τό 
θάνατο καί τήν �νάστασή Του �δηγήθηκε � �νθρωπος στή 
νίκη κατά το� θανάτου, στήν �φθαρσία καί στήν �θανασία. 
Α�τό πού συντελέσθηκε στό πρόσωπο το� Χριστο� γιά χάρη 
το� �νθρώπου, γίνεται δική µας πραγµατικότητα µέ τρόπο 
µυστηριακό, µέσα στό µυστικό Του Σ�µα, στήν ¤κκλησία 
(Γαλ. γ΄ 25-29. Ρωµ. η΄ 9-17).

Διάκριση ἀνάμεσα σέ προφήτη καί 
μέντιουμ

Ο� προφ�τες το� Κυρίου κλήθησαν �πό τόν Θεό. δέν 

°σαν «α�τόκλητοι». Ε�χαν πλήρη συναίσθηση τ�ς 
µηδαµινότητάς τους, σέ �ντίθεση µέ τά µέντιουµ το� 
�ποκρυφισµο�. ∆έν �πευθύνονταν σέ πί µέρους �τοµα, 
ο¯τε τούς �πασχολο�σαν τά �τοµικά ζητήµατα το� 
καθενός, δέν καλο�ντο �πό τούς �νθρώπους. �πευθύ-
νονταν σ’ �λόκληρο τό λαό � στούς �ρχοντές του καί δέν 
κήρυτταν «νέες �ποκαλύψεις», �λλά �πενθύµιζαν τή 
«∆ιαθήκη το� Κυρίου», πού ε�χε λησµονηθε� καί γκα-
ταλειφθε�. Σκοπός τους °ταν � µετάνοια τ�ν �ρχό ντων καί 
το� λαο�, � πάνοδός των στή «∆ιαθήκη το� Κυρίου». ∆έν 
�παιρναν χρήµατα καί °σαν δυσάρεστοι ξαιτίας το� 
µηνύµατός των. ±χι ε�χάριστοι.

Ὀρθόδοξη ἀξιολόγηση τῆς ζωῆς
Τό µήνυµα τ�ς ¤κκλησίας σήµερα ε�ναι � �νάσταση 

καί � �φθαρσία το� �νθρώπου, ¡χι � «�πελευθέρωση» �πό 
τή ζωή µέ τό σ�µα. �τσι � ζωή το� �νθρώπου �ξιολογε�ται 
θετικά καί �ποκτ� βαθύτερο νόηµα. Α�τή � θετική στάση 
στή ζωή �ποδεικνύεται �πό τήν νσάρκωση το� Χριστο� 
καί �πό τήν �νάστασή Του. Σ’ α�τήν προσβλέπει � πιστός, 
¡χι στή µετενσάρκωση. Μ’ α�τή τήν προοπτική � πόνος 
�ποκτ� θετικό περιεχόµενο στή ζωή καί µπροστά στό 
µυστήριο το� θανάτου � �νθρωπος δέν ε�ναι χωρίς λπίδα. 
¢ σωµατικός θάνατος ε�ναι �νας καί µοναδικός καί µετά 
�πό α�τόν � κρίση (Èβρ. θ΄ 27), ¡χι µέ τήν �ννοια το� 
«κάρµα» καί τ�ς µετενσάρκωσης, �λλά µέ τήν προσδοκία 
τ�ς �λευσης το� Κυρίου, τ�ς �νάστασης καί τ�ς �φθαρσίας 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 22-23).

Ἐπιμέλεια π. Γεωργίου Γιαννακόπουλου


