CMYK

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

1

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ 4º

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Γιόγκα

ΤΕΥΧΟΣ 23º

 ΠΦ Σ 

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’ ατόν καί τόν κόσµο το
κακο . τσι σχολο νται µέ τίσ «µυστικέσ πιστµεσ», µέ
τή θεωρία καί τήν πράξη τ ν φαινοµένων, πού δέν µπορο ν
νά ρευνηθο ν µέ βάση τούσ νόµουσ πού µσ εναι µέχρι
σήµερα γνωστοί, καί γενικά µέ τά φαινόµενα πού βρίσκονται ξω πό τίσ πραγµατικότητεσ, πού µπορο ν νά
κατανοήσουν ο νθρωποι µέ τίσ γενικά παραδεγµένεσ
δυνατότητεσ. Ο ποκρυφιστέσ σχυρίζονται κόµη πώσ τά
φαινόµενα ατά µπορο ν νά «µεθοδευτο ν» µέ «πόκρυφεσ τεχνικέσ», δηλαδή µέ µεθόδουσ πού δέν εναι προσιτέσ
στούσ συνηθισµένουσ νθρώπουσ καί στήν πιστηµονική
ρευνα. τσι γίνεται λόγοσ γιά «διεύρυνση τσ συνείδησησ»
το νθρώπου γιά «ατο- ξέλιξη», γιά ναρµόνιση το
νθρώπου µέ τήν «παγκόσµια περσυνειδητότητα» καί γιά
τή δηµιουργία το «περάνθρωπου».
Βέβαια θά µπορο σε κανείσ νά παρατηρήσει πώσ καί
τό περιεχόµενο τσ χριστιανικσ πίστησ βρίσκεται ξω πό
τίσ πραγµατικότητεσ πού µπορο ν νά κατανοηθο ν µέ τίσ
γενικά παραδεγµένεσ δυνατότητεσ το νθρώπου. µωσ 
χριστιανική πίστη δέν εναι ποτέλεσµα νθρώπινων
διαδικασι ν, λλά θεία ποκάλυψη, πού δέν ξαναγκάζεται µέ ποιεσδήποτε τεχνικέσ  µεθοδεύσεισ. Εναι 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 ατέσ ποσκοπο ν στό νά βοηθήσουν
τούσ «µαθητέσ» τ ν γκουρού νά παλλαγο ν πό τά δεσµά

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 τσ γιόγκα δίδονται πό τόν γκουρού κατά
τή διαδικασία τσ µυήσεωσ µέ στόχο τήν κπλήρωση το
«σκοπο », πού εναι  πελευθέρωση πό τή Samsara.
 λέξη γιόγκα προέρχεται πό τήν σανσκριτική ρίζα
JUG, πού σηµαίνει κυρίωσ νωση, δηλαδή σ’ ατή τήν
περίπτωση νωση µέ τήν πέρτατη περβατική πραγµατικότητα. «Γιόγκα σηµαίνει µπειρία νότητασ µέ τήν
σωτερική σασ παρξη. Ατή  νότητα ρχεται µετά τή
διάλυση τσ δυαδικότητασ το νο καί τσ λησ µέσα στήν
πέρτατη πραγµατικότητα» (Σατυανάντα Παραµαχάµσα,
σάνα σ. 1). µωσ ταυτόχρονα σηµαίνει καί τήν «τραπό»
(δηλ. τό µονοπάτι) γι’ ατή τήν νωση, µέ τίσ διάφορεσ
τεχνικέσ.
«ταν µιλάω γιά τήν Γιόγκα, µιλάω γιά µιά ρισµένη
διαδικασία νάπτυξησ τσ Συνειδητότητασ» (Γιόγκα 6/80,
σ. 24). «Γιά τήν Γιόγκα εναι  συνειδητότητα πού ποτελε
τήν κεντρική καί βασικότερη ¡ψη το νθρώπου καί ατή
 συνειδητότητα δέν µποδίζεται καί δέν περιορίζεται πό
τό πεπερασµένο. Εναι πειρη καί περιόριστη» (Γιόγκα
6/80, σ. 18-19). «Γιόγκα εναι  διαδικασία µέ τήν ποία
µπορο µε νά λευθερώσουµε τήν συνειδητότητά µασ πό
κάθε µεσολάβηση γνώσησ... Ατή εναι  κατάσταση
περσυνειδητότητασ» (Γιόγκα 2/30, σ. 11).
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¢ ληθινόσ σκοπόσ τσ γιόγκα δέν εναι  γεία καί 
εεξία το σώµατοσ, λλά καθαρά θρησκευτικόσ. ¢
γκουρού το Σατυανάντασραµ µολογε:
«Θερµά σσ παρακαλ £λουσ τούσ µιλητέσ καί
£λουσ ατούσ ο ποοι 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’
ατό τό σκοπό τά κέντρα µορφισ. Παρακαλ πήγαινε σ’
ατά καί µήν ρχεσαι στά κέντρα τσ Γιόγκα. ¤άν θέλεισ
πίσησ νά φορµάρεισ τό σ µα σου, πάρχουν καί κέντρα
φυσιοθεραπευτικσ γωγσ καθώσ καί λλα παρόµοια
µέρη γιά νά πσ. Πήγαινε λοιπόν κε. Γιατί στά κέντρα τσ
Γιόγκα θά πρέπει µόνον  σκοπόσ τσ νάπτυξησ τσ
συνειδητότητάσ σου νά σέ φέρνει. ¤άν δέν νδιαφέρεσαι
σύ γι’ ατήν τήν νάπτυξη, τότε βεβαίωσ, µή διστάσεισ νά
ζητήσεισ λλο ατό πού ζητσ.
Μ’ ατό τό πνε µα καί µόνο χοµε θέσει σέ λειτουργία
ρκετά νά τόν κόσµο ¥σραµ, τά ποα πρόκειται νά
ναπτυχθο ν γιά £λουσ ατούσ τούσ πνευµατικούσ
ναζητητέσ πού θά λθουν νά µείνουν σ’ ατά.  ζωή στά
¥σραµ εναι πολύ σπουδαία.  κφραση τσ νεργείασ στή
µορφή το Κάρµα Γιόγκα εναι βασική γιά πνευµατικό
φωτισµό» (Γιόγκα 1/80, σ. 6).
Τό δανικό τσ γιόγκα δέν εναι  γεία καί  εεξία,
λλά  ξουδετέρωση το σώµατοσ καί λόκληρησ τσ
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 εναι  «καλή γεία καί ετυχία»,
χαρακτηρίζονται «χονδροειδεσ» (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 τσ
νδουιστικσ θρησκευτικότητασ εναι προσπάθειεσ
« λευθερίασ» τόσο πό τή ζωή, £σο καί πό τό θάνατο,
πογραµµίζει  καθηγητήσ Johannes Aagard. « γιόγκα
ποτελε κφραση τσ πόψεωσ πώσ  πόνοσ µπορε νά
λαττωθε καί  θάνατοσ ν’ ναβληθε µέ τό νά
περιορισθο ν ο συνήθεισ διαδικασίεσ τσ ζωσ καί νά
φερθο ν σέ στάση».
¢ τελικόσ σκοπόσ τσ γιόγκα διά µέσου τ ν διαφόρων
συστηµάτων τησ, κατά τόν ¤πίσκοπο λβανίασ ναστάσιο
Γιαννουλτο, πιτυγχάνεται βαθµιαα. Τά κυριώτερα
στάδια τ ν τεχνικ ν ατ ν διαγράφονται ©σ ξσ:
α) Ἡ αὐτοσυγκράτηση (Yama): συµµόρφωση πρόσ
ρισµένεσ πιταγέσ, £πωσ εναι ποφυγή γενετησίων
σχέσεων, κλοπσ, φιλαργυρίασ,
β) Ἡ αὐτοκαλλιέργεια (Niyama): πιδίωξη ταραξίασ,
καθαριότητοσ, συνεπείασ στήν σκηση κ.λπ. ªστερα πό
ατά τά δύο στάδια  σκούµενοσ µυεται καί παίρνει πό
τόν δάσκαλό του (γκουρού), να νέο ¡νοµα καί µιά
τελετουργική φράση (µάντρα), τήν ποία φείλει νά
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παναλαµβάνει πίµονα, γιά νά πιταχυνθε  πορεία του
πρόσ τή λύτρωση.
γ) Ὁ ἔλεγχος τοῦ σώματος (Asana): µέ εδικέσ στάσεισ το
σώµατοσ πιδιώκεται  πιβολή πάνω στίσ ζωτικέσ νέργειεσ
το νθρώπινου ργανισµο .
δ) Ἡ ρύθμιση τῆς ἀναπνοῆς (Pranayama): µέ τήν φαρµογή
τ ν σκήσεων ατ ν  ναπνευστικόσ ρυθµόσ
πιβραδύνεται, τό σ µα καί  νο σ ρεµο ν καί λόκληρη
 νοητική δύναµη του νθρώπου προετοιµάζεται γιά τά
τελικά στάδια τσ Γιόγκα.
ε) Ἡ συγκράτηση τῶν αἰσθήσεων (Pratyahara): µέ τήν
παρατεταµένη νατένιση νόσ ντικειµένου,  «γιόγκι»
(δηλαδή  σκούµενοσ στή Γιόγκα), πιδιώκει νά πιβληθε
πάνω στίσ ασθήσεισ του.
στ) Ἡ συγκέντρωση τῆς προσοχῆς (Dharana):  καθήλωση
ατή 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 ποεσ δεσπόζουν 
πανάληψη τσ νδουιστικσ ερσ συλλαβσ. «¬µ»,
σιωπηλά  µέ µακρόσυρτο ψαλµικό ρυθµό,  νατένιση
διότυπων σχηµάτων κ.. Τά πόµενα δύο τελευταα στάδια
δηγο ν στόν τελικό σκοπό τσ Γιόγκα, πού εναι:
ζ) Ὁ φωτισμός, ἡ ἐνατένιση καί ἡ θεωρία (Dhyana).
η) Ὁ φωτισμός, ἡ ἀπελευθέρωση (Samadhi). ¢ γιόγκι
καταλήγει σέ µιά κατάσταση περβάσεωσ καί ατσ κόµη
τσ 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. Ατό
θεωρεται πίγνωση,φωτισµόσ»(ναστασίουΓιαννουλάτου,
±ψεισ ²νδουισµο - Βουδδισµο , σ. 83-85).
πωσ καί νά χει τό πργµα, ο σκοποί το
Σατυανάντασραµ καί γενικότερα τσ γιόγκα δέν εναι
« πιστηµονικοί» λλά θρησκευτικοί καί ποκρύπτουν
σοβαρούσ κινδύνουσ γιά τήν γεία το νθρώπου. ¢
Σατυανάντα µάλιστα δέν διστάζει νά πε: « Κουνταλίνι
Γιόγκα*** εναι  θρησκεία το α¯ριο. ¥ν φοβστε 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
εναι κύριοι τσ 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 τσ Γιόγκα δέν εναι 
βελτίωση τσ γείασ καί τσ εεξίασ   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 βµα πρόσ βµα. ¤κτόσ πό ατό πολλοί
νθρωποι, χωρίσ νά τό καταλάβουν, προσελκύονται £λο
καί περισσότερο στήν νδουιστική θρησκευτικότητα, γιατί
 πράξη τσ γιόγκα δηµιουργε καί τή θεωρία τσ γιόγκα»
(Aagard, σ. 11).
 τελευταία ατή διαπίστωση ποδεικνύει πώσ ο
διδάσκαλοι τσ γιόγκα παγιδεύουν νύποπτουσ νθρώπουσ, ο ποοι δηγο νται χωρίσ τή θέλησή τουσ σέ µιά νέα
θρησκεία.
¥ν θέλει κανείσ νά γίνει νδουιστήσ καί γι’ ατό τό
λόγο ρχίζει γιόγκα, εναι δικαίωµά του. Τό ζήτηµα £µωσ
εναι πώσ πολλοί δηγο νται µέ τή γιόγκα κε πού ο ³διοι
δέν ´θέλησαν, δηλ. στό νά γίνουν νθρωποι µέ λλεσ
ρχέσ, νδουιστέσ, πργµα πού δέν °ταν στήν πρόθεσή τουσ.
«¥ρχισαν γιόγκα πειδή τούσ προσφέρθηκε σάν µιά τέχνη
ζωσ. λλά γιόγκα εναι, £πωσ ποδείχθηκε, να εδοσ
τέχνησ θανάτου,  ποία πρωταρχικά δηµιουργήθη γιά νά
παλλάξει λικιωµένουσ ²νδούσ νδρεσ πό τό φόβο το
θανάτου, κατά τά τελευταα δύσκολα χρόνια τσ ζωσ
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») εναι να εδοσ 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 ατή εναι
κάτι νάλογο µέ τό µάντρα SO-HAM, πού χρησιµοποιεται
συνήθωσ µέ συνδυασµό µέ τήν ναπνοή: « εσπνοή 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 ΕΝΑΘΕΟ. τσι τό µάντρα πιβεβαιώνει, καθώσ κπνέεται πρόσ
τά ξω, τήν νυπάρχουσα νότητά µασ µέ τήν Ψυχή, πού
εναι να µέ τό Θεό» (Μπόµπ Νάτζεµυ, Γιόγκα γιά γεία σ.
207).
Τό £τι  νοερά προσευχή τσ ¶ρθοδοξίασ, πού µένει
πάντοτε προσευχή καί δέν γίνεται διαλογισµόσ, συγχέεται
µέ τά νδουιστικά µάντρα προδίδει παντελή γνοια τσ
χριστιανικσ πίστησ πό µέρουσ το Μποµπ Νάτζεµυ, πού
£µωσ εναι κανή νά φέρει σύγχυση σέ νύποπτουσ
νθρώπουσ. Ατό λλωστε βεβαιώνεται καί µέ τήν ποψη
πώσ  νοερά προσευχή δέν µσ νώνει µέ τό πρόσωπο το
Χριστο , λλά µέ τή «Συνείδηση το Χριστο »!
µωσ τό £τι  πίκληση τ ν νδουιστικ ν θεοτήτων
«Ράµα» καί «Κρίσνα» τοποθετεται στό ³διο πίπεδο µέ τήν
πίκληση το νόµατοσ το Χριστο σηµαίνει πώσ  παδόσ
τσ γιόγκα πικαλεται «λλουσ θεούσ» (¤ξοδ. κ΄ 3-5.
∆ευτερ. στ΄ 6-9), κόµη καί ν χρησιµοποιε τό ¡νοµα το
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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’ ατό τό θέµα,  π. Ερηναοσ 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 εναι δθεν να εδοσ
χριστιανικσ γιόγκα, µία ψυχοσωµατική τεχνική, πού µσ
θυµίζει τόν ²σλαµικό σουφφισµό  τόν µυστικισµό τσ ¥πω
νατολσ!
 οσία ατσ τσ πνευµατικσ ζωσ δέν βρίσκεται
στίσ τεχνικέσ καί  ¡ραση το Θείου Φωτόσ δέν ποτελε τό
σκοπό στήν παράδοση το συχασµο . ¢ σκοπόσ εναι 
κφραση τσ γάπησ πρόσ τόν Θεό,  κφραση τσ µετανοίασ
νώπιον το Θεο . Τό «πόσο», τό «πότε» καί τό «σέ ποιόν» 
Θεόσ δωρίζει ατή τήν περίγραπτη µπειρία, ατό εναι
πόθεση τσ 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 τσ «ατο- ξέλιξησ», µέ στόχο τόν «περάνθρωπο» 
τή δηµιουργία µισ «νέασ φυλσ», λλά στό δρόµο τσ
νακαίνισησ πρόσ τή νέα κτίση. ¢ νθρωποσ µέ ποιεσδήποτε
«τεχνικέσ» δέν µπορε νά ξεπεράσει τά £ρια τσ κτιστσ
λήθειασ.  αώνια λήθεια δέν ποδεικνύεται µέ τίσ
δυνατότητεσ το νθρώπου, γιατί ατή εναι  Τριαδικόσ
Θεόσ καί «γνωρίζεται» στά πλαίσια τσ κοινωνίασ γάπησ
« ν λευθερίÂ». Ατή  κοινωνία εναι καρπόσ ¡χι τσ
ναζήτησησ το Θεο πό µέρουσ το νθρώπου, λλά τσ
ναζήτησησ το νθρώπου πό µέρουσ το Θεο . «καί 
Λόγοσ σάρξ γένετο καί σκήνωσεν ν µν, καί θεασάµεθα
τήν δόξαν ατο , δόξαν ©σ µονογενο σ παρά πατρόσ,
πλήρησ χάριτοσ καί ληθείασ» (²ω. α΄ 14).
Ἡ Κυριότητα τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐλευθερία του
ἀνθρώπου:  ναγνώριση τσ κυριότητασ το Θεο πό
µέρουσ το νθρώπου (« γώ εµί Κύριοσ  Θεόσ σου»!) καί
 πόρριψη κάθε ε³δουσ ατονοµίασ, πιβεβαιώνει τήν
λευθερία το νθρώπου πό τήν ξάρτηση πό κάθε λλο
«θεό»  «κύριο», κόµη καί ν ατόσ  «κύριοσ» εναι 
³διοσ  αυτόσ του. Ατή  ναγνώριση το νόσ Κυρίου καί
 ποδέσµευση το νθρώπου πό κάθε καταπίεση,
χαρακτηρίζεται στήν ¸γία Γραφή ©σ «τό ρµα τσ πίστεωσ»,
 δρόµοσ τσ σωτηρίασ το νθρώπου (Ρωµ. ι΄ 8-13).
Γι’ ατό  Χριστιανόσ δέν τοποθετε κανένα λλο
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δίπλα στό Χριστό. «Οκ σονταί σοι θεοί τεροι πλήν µο
... ο προσκυνήσεισ ατοσ, οδέ µή λατρεύσεισ ατοσ. γώ
γάρ εµί Κύριοσ  Θεόσ σου, Θεόσ ζηλωτήσ» (¤ξοδ. κ΄ 3-5).
Ο «θεοί» τσ νεο-εδωλολατρείασ καί τσ «¤ποχσ το
Åδροχόου» εναι «θεοί τεροι». Ατόσ  «εÆσ Κύριοσ»
φανερώθη « ν σαρκί» στό πρόσωπο το ²ησο Χριστο (Α΄
Κορ. η΄ 6. Κολ. β΄ 9. Α΄ Τιµ. γ΄ 16). εναι 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 . Ατό δέν σηµαίνει πώσ  Θεόσ δέν µπορε νά
µιλήσει στόν νθρωπο µέ κάθε τρόπο, κόµη καί µέ τό
στόµα µισ «¡νου», προκειµένου νά θυµήσει στόν νθρωπο
τό δρόµο τσ καινούργιασ δηµιουργίασ « ν ΧριστÇ».
¢ ²ησο σ Χριστόσ εναι συγκεκριµένο καί µοναδικό
πρόσωπο. ¡χι µιά «κατάσταση» µέσα στόν νθρωπο. Ατόσ
µένει εσ τόν αώνα Σωτήρασ τσ 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.
Ατό 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

°σαν «ατόκλητοι». Εχαν πλήρη συναίσθηση τσ
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. πευθύνονταν σ’ λόκληρο τό λαό  στούσ ρχοντέσ του καί δέν
κήρυτταν «νέεσ ποκαλύψεισ», λλά πενθύµιζαν τή
«∆ιαθήκη το Κυρίου», πού εχε λησµονηθε καί γκαταλειφθε. Σκοπόσ τουσ °ταν  µετάνοια τ ν ρχόντων καί
το λαο ,  πάνοδόσ των στή «∆ιαθήκη το Κυρίου». ∆έν
παιρναν χρήµατα καί °σαν δυσάρεστοι ξαιτίασ το
µηνύµατόσ των. ±χι εχάριστοι.

Ὀρθόδοξη ἀξιολόγηση τῆς ζωῆς

Τό µήνυµα τσ ¤κκλησίασ σήµερα εναι  νάσταση
καί  φθαρσία το νθρώπου, ¡χι  «πελευθέρωση» πό
τή ζωή µέ τό σ µα. τσι  ζωή το νθρώπου ξιολογεται
θετικά καί ποκτ βαθύτερο νόηµα. Ατή  θετική στάση
στή ζωή ποδεικνύεται πό τήν νσάρκωση το Χριστο
καί πό τήν νάστασή Του. Σ’ ατήν προσβλέπει  πιστόσ,
¡χι στή µετενσάρκωση. Μ’ ατή τήν προοπτική  πόνοσ
ποκτ θετικό περιεχόµενο στή ζωή καί µπροστά στό
µυστήριο το θανάτου  νθρωποσ δέν εναι χωρίσ λπίδα.
¢ σωµατικόσ θάνατοσ εναι νασ καί µοναδικόσ καί µετά
πό ατόν  κρίση (Èβρ. θ΄ 27), ¡χι µέ τήν ννοια το
«κάρµα» καί τσ µετενσάρκωσησ, λλά µέ τήν προσδοκία
τσ λευσησ το Κυρίου, τσ νάστασησ καί τσ φθαρσίασ
(Α΄ Κορ. ιε΄ 22-23).

Ο προφτεσ το Κυρίου κλήθησαν πό τόν Θεό. δέν
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