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1. Οἱ ὀπαδνί ηῆο «Νέαο Ἐπνρῆο»,
ὁ δηαινγηζκόο θαί ἡ πξνζεπρή
Ἀπνηειεί θνηλή πεπνίζεζε ηό γεγνλόο, ὅηη ἡ
ἐπνρή καο ραξαθηεξίδεηαη ἀπό κεγάιε πλεπκαηηθή
ζύγρπζε, κέ θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηή ζηαδηαθή
ἀπνκάθξπλζε ηνῦ ἀλζξώπνπ ἀπό ηήλ θθιεζία
θαί ηήλ ἀπνζηαζηνπνίεζή ηνπ ἀπό ηό ζέιεκα ηνῦ
Θενῦ. Ἡ ηάζε αὐηή θαιιηεξγεῖηαη ἐληνλόηεξα πέξαλ ηῶλ ἄιισλ θαί ἀπό ηίο ὁκάδεο ἐθεῖλεο πνύ
ζπγθξνηνῦλ ηό θίλεκα ηῆο «Νέαο Ἐπνρῆο», θαί
κάιηζηα ἀπό ὅζεο πξεζβεύνπλ ηήλ ἔιεπζε ηῆο
«Ἐπνρῆο ηνῦ Ὑδξνρόνπ». Κύξην ραξαθηεξηζηηθό
ηῶλ ὁκάδσλ αὐηῶλ ἀπνηειεῖ ὁ «θπηζκεςηικόρ
ζςγκπηηιζμόρ», κέζσ ηνῦ ὁπνίνπ ἐπηδηώθεηαη ἡ
ζύγθιηζε θαί ἐμίζσζε ηνῦ ζπλόινπ ηῶλ
ζξεζθεηῶλ κεηαμύ ηνύο, ὥζηε λά δνζεῖ ἡ δπλαηόηεηα ζηόλ ἄλζξσπν πνύ ἐληάζζεηαη ζηίο ηάμεηο
ηνπο λά ἐπηιέγεη, λά ἀλακεηγλύεη θαί λά
ρξεζηκνπνηεῖ παξάιιεια θαί ἐπηιεθηηθά δηάθνξα
κέζα θαί ζηνηρεῖα ἀπό ὅιεο ηίο ζξεζθεπηηθέο
ἐθθάλζεηο.
Οἱ ζξεζθεῖεο ζηό ζύλνιό ηνπο, ζύκθσλα κέ ηίο
ὁκάδεο
αὐηέο,
ἀπνηεινῦλ
δηαθνξεηηθνύο
«δξόκνπο» πνύ ὁδεγνῦλ ζηόλ ἴδην ζθνπό, δειαδή
ζέ ἕλα εἶδνο «ιύηξωζεο», κέ ηήλ ηαπηόρξνλε ρξήζε κέζσλ πξνζέγγηζεο ηνῦ «ζείνπ» ἀπό ὅιεο ηίο
ζξεζθεπηηθέο δηδαζθαιίεο. Σηό πιαίζην αὐηό, νἱ
ὀπαδνί ηῶλ ἐλ ιόγσ θηλήζεσλ, ἀλακεηγλύνληαο
ζηνηρεῖα ηνπο, ἐμηζώλνπλ θαί ζηήλ πξαγκαηηθόηεηα ηαπηίδνπλ ηήλ πξνζεπρή θαί γεληθόηεξα
ηήλ ἀζθεηηθή παξάδνζε ηῆο ξζνδόμνπ
Ἐθθιεζίαο ὡο κέζνπ ζσηεξίαο κέ ηόλ
ἀπνθξπθηζηηθό δηαινγηζκό, πνύ ζπληζηᾶ ηό θπ-

ξίαξρν ζηνηρεῖν ηῆο ἰλδνπτζηηθῆο γηόγθα, ὡο
ηερληθῆο γηά ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο ιύηξσζεο, ηῆο
«ληξβάλα». Σηήλ πεξίπησζε κάιηζηα ηῆο ζρέζεσο
δηαινγηζκνῦ θαί πξνζεπρῆο, ηά κέιε ηῶλ ὁκάδσλ
αὐηῶλ ηνλίδνπλ, ὅηη πξόθεηηαη κέλ γηά δύν δηαθνξεηηθέο παξαδόζεηο, νἱ ὁπνῖεο ὅκσο ἐπηδηώθνπλ
ηήλ ἴδηα πλεπκαηηθή ἐκπεηξία θαί ἀπνζθνπνῦλ ζηό
ἴδην ἀπνηέιεζκα, γη’ αὐηό θαί νἱ ἄλζξσπνη
κπνξνῦλ λά ἀζθνῦληαη ηαπηόρξνλα ρξηζηηαληθά
θαί ἰλδνπτζηηθά, δειαδή ὅπσο θαθόδνμα
ὑπνζηεξίδνπλ, ἔρνπλ ηή δπλαηόηεηα λά
«πξνζεύρνληαη δηαινγηδόκελνη» ἤ θαί λά
«δηαινγίδνληαη πξνζεπρόκελνη».

2. Ἡ Ἐκκληζία ὡρ μοναδική κιβωηόρ
ηῆρ ζωηηπίαρ καί ἡ πποζεςσή
Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ἐμίζσζε ηῶλ ζξεζθεηῶλ κεηαμύ ηνπο, εἶλαη ἀπαξαίηεην λά ηνληζηεῖ ἰδηαίηεξα,
ὅηη ζύκθσλα κέ ηήλ ὀξζόδνμε παξάδνζε, ἡ
θθιεζία ὡο ζενΐδξπηνο ζεζκόο, παξόιν πνύ ἔρεη
ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, δέλ εἶλαη κηά θπζηθή ζξεζθεία ὅπσο νἱ ὑπόινηπεο, δειαδή δέλ
ἀπνηειεῖ γέλλεκα ηῆο ἀλάγθεο ηνῦ ἀλζξώπνπ γηά
ἀζθάιεηα κέ ηήλ ἀλαθνξά ηνπ ζέ θάπνην
ὑπεξβαηηθό ὄλ, ἀιιά ζπληζηᾶ ηό κνλαδηθό ρῶξν
κέζα ζηόλ ὁπνῖν ὁ ἀιεζηλόο Θεόο ἀπνθαιύπηεηαη
θαί δξᾶ ζσζηηθά γηά ηόλ ἄλζξσπν. Γη’ αὐηό θαί ὁ
κνλαδηθόο δξόκνο γηά ηή κεηνρή ζηή ζσηεξία
εἶλαη ἡ κίκεζε ηῆο δσῆο ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ
Χξηζηνῦ, ὁ ὁπνῖνο ὡο ἀξρεγόο ηῆο θθιεζίαο θαί
πξαγκαηηθόο Σσηήξαο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο, εἶλαη «ἡ
Ὁδόο θαί ἡ Ἀιήζεηα θαί ἡ Ζωή» (Ἰσάλ. 14, 6). Αὐηό ζεκαίλεη, ὅηη ὄρη κόλν δέλ ὑπάξρνπλ ἄιινη ἤ

πνιινί δξόκνη πξόο ηή ζσηεξία, ἀιιά ἕλαο θαί
κνλαδηθόο πνύ εἶλαη ὁ Κύξηόο καο Ἰεζνῦο Χξηζηόο, θαί ὁ ρῶξνο ὅπνπ ἱεξνπξγείηαη ηό κπζηήξην
ηῆο ζσηεξίαο ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶλαη ἡ ἁγία Τνπ
θθιεζία.
Βαζηθό ζηνηρεῖν γηά ηήλ πξόζιεςε ηῆο
ζσζηηθῆο Χάξηηνο ηνῦ Θενῦ ζηήλ θθιεζία,
ἀπνηειεῖ ἡ ὀξζόδνμε ἄζθεζε, ἡ ὁπνία λνκνζεηήζεθε ἀπό ηόλ ἴδην ηό Χξηζηό, γη’ αὐηό θαί ἀπνηειεῖ
ηό κέζνλ, ηό ὁπνῖν ἐπηδηώθεη λά ὁδεγήζεη ηόλ
ἄλζξσπν ζηό ζθνπό ηῆο πλεπκαηηθῆο δσῆο, πνύ
εἶλαη ἡ ἀπαιιαγή ἀπό ηά πάζε θαί ἡ θαηά ράξηλ
ἕλσζε κέ ηό Θεό ὡο ζέσζε θαί ζσηεξία. Κπξίαξρε ζέζε ζηήλ ὀξζόδνμε ἄζθεζε θαηέρεη ἡ πξνζεπρή, ἡ ὁπνία ζέ ζπλδπαζκό κέ ηήλ ἀδηάιεηπηε
ζπκκεηνρή ζηά ἐθθιεζηαζηηθά κπζηήξηα θαί ηήλ
θαιιηέξγεηα ηῶλ ἄιισλ κνξθῶλ ηεο, ὅπσο εἶλαη ἡ
λεζηεία, ἡ ἀγξππλία, θ.ἄ, ἔρεη ὡο ζθνπό λά
ἐλζηαιάμεη ζηόλ ἄλζξσπν ηήλ ἐιεύζεξε θαί
αὐηόβνπιε ὑπαθνή ζηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, ὅπσο
θαί ηήλ εὐζπγξάκκηζε ηῆο δσῆο ηνπ ζηό πξόηππν
ηῆο δσῆο ηνῦ Χξηζηνῦ. Γηά ηό ιόγν αὐηό θαί ἡ
ὀξζόδνμε ἄζθεζε ζέ ζπλδπαζκό κέ ηήλ πξνζεπρή ζπληζηᾶ ηή κέζνδν πλεπκαηηθῆο ζεξαπείαο πνύ πξνζθέξεη ἡ Ἐθθιεζία ζηόλ ἄλζξσπν
θαί ἀπνηειεῖ ηή κνλαδηθή θαί ἀιεζηλή ἐθείλε
πνξεία, πνύ εἶλαη ἀπαξαίηεην λά ἀθνινπζεῖηαη
ἀπό ὅινπο ηνύο πηζηνύο ἀπαξέγθιηηα, δειαδή
ὅπσο αὐηή ἔρεη πξνζδηνξηζηεῖ ἀπό ηήλ
Ἐθθιεζία θαί ὄρη πξνζαξκνζκέλε ζηά κέηξα
θαί ηίο ἐπηζπκίεο ἤ ηίο ἐπηδηώμεηο ηνῦ θαζελόο
θαηά ηό ἀηνκηθό θαί ἰδηνηειέο ἐγσηζηηθό ηνπ
ζπκθέξνλ. Ἡ ἄζθεζε αὐηή ὡο ζεξαπεία κέ βαζηθό θάξκαθν ηήλ πξνζεπρή, ζπληζηᾶ κέζνδν πνύ
ἀθνινπζεῖ ἀπνιύησο πξνζδηνξηζκέλεο ἀξρέο θαί
ἐπηηειεῖηαη κέζα ζηό πλεπκαηηθό ζεξαπεπηήξην
πνύ ὀλνκάδεηαη θθιεζία. Γηά ηό ιόγν αὐηό θαί ἡ
ὀξζόδνμε ἄζθεζε θαί πξνζεπρή δέλ ἀπνηεινῦλ
ἀηνκηθά γεγνλόηα, νὔηε ζπληζηνῦλ θάπνηεο ηερληθέο πλεπκαηηθῆο εὐεμίαο, θαζώο δέλ ἀπνηεινῦλ
ζύλνιν ἀπό πξαθηηθέο ςπρνζσκαηηθῆο ἄζθεζεο,
ἀιιά πξνζπάζεηεο ἀιεζηλῆο βίσζεο ηνῦ γεγνλόηνο
ηῆο ἀπνθαιύςεσο ηνῦ Θενῦ ζηό Σῶκα ηῆο
θθιεζίαο, κέ θαζεκεξηλή κέξηκλα ηνῦ ἀλζξώπνπ
λά ἀληαπνθξηζεῖ θηιόηηκα ζηήλ ἀζηείξεπηε πξνζθνξά ηῆο ἀγάπεο ηνῦ Θενῦ, ἐπηδηδόκελνο ζέ
ἀδηάιεηπηε πξνζπάζεηα κέ ζθνπό λά θαζαξίζεη
ηόλ ἑαπηό ηνπ ἀπό ηά πάζε θαί λά κεηακνξθώζεη
ηήλ θαξδηά ηνπ ζέ ζεῖν Οἴθν θαί ηό ζῶκα ηνπ ζέ
λαό ηνῦ ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ὅπνπ ζά θαηνηθήζεη ἡ
ράξηο ηνῦ Θενῦ, ὥζηε λά ηόλ θαηαζηήζεη κέηνρν
ηῆο ζσηεξίαο.

3. Ὁ ἰνδοςϊζηικόρ διαλογιζμόρ ηῆρ
«Νέαρ Ἐποσῆρ» καί ὁ ἀθανιζμόρ ηῆρ
ἀνθπώπινηρ ὕπαπξηρ ὡρ λύηπωζη
Σέ ἀληίζεζε κέ ηήλ πξνζεπρή ὡο ζεκειηώδνπο
ζηνηρείνπ ηῆο ὀξζνδόμνπ ἀζθήζεσο, ὁ δηαινγηζκόο ζπληζηᾶ ηήλ θπξίαξρε ηερληθή ηῆο γηόγθα
ηνῦ Ἰλδνπτζκνῦ, κέ θύξην ζηόρν ηήλ ἐμαθάληζε ἤ
ηό ζβήζηκν ηῆο ἀηνκηθῆο ὕπαξμεο ηνῦ ἀλζξώπνπ
κέζα ζηήλ παγθόζκηα ζεία πξαγκαηηθόηεηα, ηό
κπξάρκαλ, γεγνλόο πνύ ζπληζηᾶ ηό ἰδαληθό ηῆο
ιύηξσζεο πνύ ὀλνκάδεηαη «ληξβάλα», ἀθνῦ
ἀπαιιάζζεη ηόλ ἄλζξσπν ἀπό ηήλ ὀδπλεξή
ἐκπεηξία ηῆο κεηελζάξθσζεο (ζακζάξα). Ὁ δηαινγηζκόο ἀπνηειεῖ κηά ἀηνκηθή ηερληθή πνύ
ἀπνζθνπεῖ, κέ ηή ρξήζε ἀζθήζεσλ ζσκαηηθῶλ θαί
πλεπκαηηθῶλ (γηόγθα), ζηόλ ἔιεγρν ηῶλ θηλήζεσλ
ηνῦ ζώκαηνο, πξνθεηκέλνπ λά ἐπηηύρεη ηή ζπγθέληξσζε ηνῦ λνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ ζηό πλεπκαηηθό
ηνπ θέληξν πνύ ὀλνκάδεηαη ἄηκαλ, ὥζηε ζηή ζπλέρεηα λά ἑλσζεῖ κέ ηό κπξάρκαλ θαί λά
ἐμαθαληζηεῖ, δειαδή λά ἀπαιιαγεῖ ἀπό ηήλ
ὀδπλεξή ἐκπεηξία ηνῦ πεξάζκαηνο ζέ θάπνηα ἄιιε
κνξθή ἀλώηεξεο ἤ θαηώηεξεο ὕπαξμεο κέ ηήλ
κεηελζάξθσζε. Ἡ «ζεόηεηα» ζηόλ Ἰλδνπηζκό,
πνύ ὀλνκάδεηαη κπξάρκαλ, ζπληζηᾶ κηά ἀπξόζσπε
δύλακε πνύ ηαπηίδεηαη κέ ηό ζύκπαλ, ἔρεη παλζετζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαί εἶλαη ἀπνθνκκέλε ἀπό
ηόλ θόζκν θαί ηόλ ἄλζξσπν. Τό ἴδην ζπκβαίλεη θαί
κέ ηόλ ἄλζξσπν, ὁ ὁπνῖνο δέλ ζπληζηᾶ κνλαδηθή
θαί ἀλεπαλάιεπηε «πξνζσπηθόηεηα» κέ ζῶκα θαί
ςπρή, ἀιιά ἕλα ηκῆκα ηνῦ ζύκπαληνο (ἄηκαλ), κηά
κνξθή ἐληειῶο ἀπξόζσπεο ὕπαξμεο, ἡ ὁπνία
ζπληζηᾶ ἀπνηέιεζκα ηνῦ ηξόπνπ ηῆο δσῆο ηῆο
πξνεγνύκελεο κνξθῆο ηνπ (θάξκα). Γη’ αὐηό θαί
ιακβάλεη θαηώηεξε ἤ ἀλώηεξε κνξθή ὕπαξμεο,
ἀλάινγε κέ ηήλ πνηόηεηα ηῆο δσῆο ηνπ, δειαδή ηά
θαιά ἤ θαθά ηνπ ἔξγα πνύ ἔπξαμε ζηήλ πξνεγνύκελε κνξθή ὕπαξμήο ηνπ.
Ὅπσο ηνλίδνπλ νἱ ὀπαδνί ηῶλ
ἀπνθξπθηζηηθῶλ ὁκάδσλ ηῆο «Νέαο πνρῆο», ηά
πάληα θαζνξίδνληαη ζηήλ πνξεία ηῆο θάζε
ἀηνκηθῆο ὕπαξμεο κέ βάζε ηόλ λόκν ηνῦ
«θάξκα»
(ἔξγσλ)
θαί
ηῆο
«ζακζάξα» (κεηελζάξθσζεο), ζύκθσλα κέ ηά
ὁπνῖα ἡ ἀηνκηθή ὕπαξμε (ηό ἄηκαλ) κεηά ηό ζσκαηηθό ζάλαην εἰζέξρεηαη, ἀλάινγα κέ ηήλ πνηόηεηα
ηῶλ ἔξγσλ ηεο εἴηε ζέ θάπνην ἄιιν ζῶκα
ἀλζξώπνπ ἤ δώνπ, εἴηε θαί ζέ θάπνην θπηό ἤ πέηξα, ἐθόζνλ ηά πάληα ζηό ζύκπαλ ζπληζηνῦλ κηά
ἑλόηεηα θαί θαζεηί ἀπνηειεῖ ηκῆκα ηῆο
ζπκπαληηθῆο πξαγκαηηθόηεηαο. Γη’ αὐηό θαί ὁ θάζε ἄλζξσπνο, πνύ κπνξεῖ λά πάξεη ὁπνηαδήπνηε
κνξθή ὕπαξμεο, παξνκνηάδεηαη κέ κηά «ζηαγόλα
λεξνῦ», ἡ ὁπνία κέζσ ηῆο γηόγθα θαί ηνῦ
δηαινγηζκνῦ ἀπνζθνπεῖ ζηό λά ἐμαθαληζηεῖ κέ ηό
ζβήζηκν ηνῦ ἀηνκηθνῦ ηνπ ἄηκαλ ζηόλ ὠθεαλό
ηνῦ ζπκπαληηθνῦ κπξάρκαλ. Σθνπόο, ζπλεπῶο,

ηνῦ δηαινγηζκνῦ ὡο ηερληθῆο ἀπειεπζέξσζεο ἀπό
ηήλ ηξαγηθόηεηα ηῆο ἀέλαεο κεηελζάξθσζεο δέλ
εἶλαη ἡ ζσηεξία θαί ἡ αἰώληα δσή ηνῦ ἀλζξώπνπ,
ἀιιά ὁ ἀθαληζκόο ηνπ ζηή ζπκπαληηθή ζεία πξαγκαηηθόηεηα, γεγνλόο πνύ ἐθιακβάλεηαη ὡο ιύηξσζε.

4. Ἡ ἀνηίθεζη καί ἡ πανηελήρ διαθοπά ηῆρ πποζεςσῆρ ἀπό ηό διαλογιζμό
Καζίζηαηαη ινηπόλ βέβαην ἀπό ηά παξαπάλσ
ἐθηεζέληα, ὅηη ἀλάκεζα ζηήλ πξνζεπρή ὡο
ζηνηρεῖν ηῆο ὀξζνδόμνπ ἀζθήζεσο ἐληόο ηῆο
θθιεζίαο θαί ηό δηαινγηζκό, ἤ ὁπνηαδήπνηε
ἄιιε κνξθή «ζξεζθεπηηθῆο ἄζθεζεο θαί ηερληθῆο
γηά ιύηξωζε», ὑθίζηαληαη νὐζηώδεηο θαί παληειῶο
ἀγεθύξσηεο δηαθνξέο, νἱ ὁπνῖεο δέλ εἶλαη δπλαηόλ
λά μεπεξαζηνῦλ. Καί αὐηό δηόηη ὁ ἰλδνπτζηηθόο
δηαινγηζκόο θαί ἡ πξνζεπρή ζπληζηνῦλ δύν
ἐληειῶο μέλα θαί ἀληίζεηα, ἀιιά θαί παληειῶο
ἀζπκβίβαζηα ζηνηρεῖα κεηαμύ ηνπο.
Σέ
ἀληίζεζε κέ ηό δηαινγηζκό, ἡ ἄζθεζε θαί ἡ πξνζεπρή ηῆο θθιεζίαο δέλ εἶλαη αὐηόλνκε ηερληθή
αὐηνζπγθέληξσζεο, θαί γη’ αὐηό δέλ εἶλαη ὁ ζθνπόο, ἀιιά ηό κέζνλ θαί ἡ κέζνδνο πνύ ὀθείιεη λά
ἀθνινπζήζεη ὁ ἄλζξσπνο γηά λά ἐπηηύρεη κέ ηή
ζπλδξνκή ηῆο Θείαο Χάξηηνο ηό κπζηήξην ηῆο ζσηεξίαο ηνπ. Οὐζηῶδεο ζηνηρεῖν ἐπίζεο ηῆο
πξνζεπρῆο δέλ εἶλαη ἡ πξάμε ηῆο ἐπαλάιεςεο γηά
ηήλ ἐπίηεπμε θάπνηνπ εἴδνπο αὐηνζπγθέληξσζεο,
νὔηε ἡ ζηάζε πνύ ιακβάλεη ὁ ἄλζξσπνο θαηά ηή
δηάξθεηά ηεο κέ ζθνπό λά ἐιέγμεη ηό ζῶκα ηνπ,
θαζώο ἐπίζεο νὔηε θαί ὁ ηξόπνο κέ ηόλ ὀπνῖν ἐλ
ηέιεη ηήλ ἀζθεῖ. Τό πιένλ ζεκαληηθό ζηνηρεῖν
ζηήλ ἄζθεζε θαί ηήλ πξνζεπρή ζπληζηᾶ ηό ζέ
πνηόλ ἀπεπζύλεηαη θαί ζέ ηί ἀθξηβῶο ἀπνζθνπεῖ,
ἐθόζνλ ἡ ὀξζόδνμε ἄζθεζε ζηνρεύεη ζηήλ παζνθηνλία θαί ὄρη ζηή ζσκαηνθηνλία, ὅπσο ὁ δηαινγηζκόο. πίζεο, ζηό πιαίζην ηῆο ἄζθεζήο ηνπ, ὁ
πηζηόο δέλ πνξεύεηαη αὐηόλνκα, ἀιιά ἀπεπζύλεηαη
θαηά ηή δηάξθεηα ηῆο πξνζεπρῆο πξόο ηόλ Σσηῆξα
θαί ιπηξσηή ηνπ Κύξην Ἰεζνῦ Χξηζηό, ηόλ
ἐλαλζξσπήζαληα Θεάλζξσπν. Μέ ηήλ πξνζεπρή,
ὁ πλεπκαηηθῶο ἀγσληδόκελνο ἀζθεηηθά πηζηόο
ἀπεπζύλεηαη ζηό Πξόζσπν ἐθεῖλν, πνύ ὡο Θεόο
ἔιαβε ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε θαί ἔγηλε ὁ πξνζσπηθόο Σσηῆξαο θαί Λπηξσηήο ὁιόθιεξνπ ηνῦ
ἀλζξώπηλνπ γέλνπο. Καί αὐηό δηόηη ἡ πξνζεπρή
εἶλαη ὁ ἐλ ἐιεπζεξίᾳ ἀέλανο δηάινγνο ηνῦ
ἀλζξώπνπ ὡο πξνζώπνπ κέ ηόλ πξνζσπηθό Θεό,
ζηόλ ὁπνῖν πηζηεύεη θαί ἔρεη ἐλαπνζέζεη ηήλ
ἐιπίδα ηῆο ζσηεξίαο ηνπ, ἀιιά θαί ηήλ ζσηεξία
ὁιόθιεξεο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο, γηά ηήλ ὁπνία πξνζεύρεηαη παξάιιεια κέ ηόλ ἑαπηό ηνπ. Ὁ πηζηόο
ἐπηθαιεῖηαη πξνζεπρόκελνο ηό ἅγην ὄλνκα ηνῦ
Κπξίνπ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, ὄρη κόλν γηά ηόλ ἑαπηό
ηνπ θαί ζέ ἀηνκηθό ἐπίπεδν ὅπσο ὁ γηόγθη δηαινγίδεηαη κέ ζθνπό ηήλ ἀηνκηθή ηνπ ἀπειεπζέξσζε

θαί «ιύηξσζε», νὔηε πνιύ πεξηζζόηεξν ζηεξηδόκελνο ζηίο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ἀιιά ὡο κέινο ηνῦ
Σώκαηνο ηνῦ Χξηζηνῦ πνύ εἶλαη ἡ θθιεζία, ὡο
«Κηβσηόο ηῆο Σσηεξίαο», ἀγσλίδεηαη καδί κέ ηνύο
ὑπόινηπνπο πηζηνύο, ζέηνληαο ὡο ζθνπό ηῆο
ἄζθεζεο θαί ηῆο πξνζεπρῆο ηνπ ηήλ θαηά ράξηλ
ἕλσζε ηνῦ ἴδηνπ θαί, ἄλ εἶλαη δπλαηόλ, ὁιόθιεξεο
ηῆο ἀλζξσπόηεηαο κέ ηό Σσηῆξα Χξηζηό, κέ ζθνπό λά ηειεησζνῦλ πλεπκαηηθά θαί λά
ἐθπιεξώζνπλ ηό ιόγν ηῆο δεκηνπξγίαο ηνπο, πνύ
εἶλαη ἡ θιεξνλνκία ηῆο ἀζαλαζίαο ὡο αἰώληαο θαί
ἀηειεύηεηεο δσῆο.
Σηό δηαινγηζκό ἀληίζεηα νὔηε ὁ γηόγθη
(δηαινγηδόκελνο), ἀιιά νὔηε θαί ἡ ζεόηεηα
(κπξάρκαλ) ζπληζηνῦλ πξόζσπα, θαζώο ἐπίζεο
νὔηε θαί ὁ ζθνπόο ηνῦ δηαινγηδόκελνπ εἶλαη ἡ
ἕλσζε κέ ηό κπξάρκαλ γηά λά δήζεη αἰώληα, ἀιιά
ἡ ἐπηδίσμή ηνπ εἶλαη λά ἀπνξξνθεζεῖ, λά ζβήζεη
θαί λά ἐμαθαληζηεῖ κέζα ζηό κπξάρκαλ πξνθεηκέλνπ λά ιπηξσζεῖ ἀπό ηήλ ὀδύλε ηῶλ πνιιαπιῶλ
γελλήζεσλ,
πεξλώληαο
ζηήλ
«ιπηξωηηθή
ἀλππαξμία».  ζθνπόο δειαδή ηνῦ γηόγθη εἶλαη
λά κήλ μαλαγελλεζεῖ κέ ηό λά ἀπαιιαγεῖ κέ ηό
δηαινγηζκό ἀπό ηήλ θόιαζε ηῆο δσῆο, ἐλῶ ζθνπόο ηνῦ πξνζεπρόκελνπ πηζηνῦ εἶλαη λά
ἀλαγελλεζεῖ κέ ηήλ ἀπόθηεζε ηῆο ἀιεζηλῆο
δσῆο ἀπαιιαγκέλεο ἀπό ηήλ αἰσληόηεηα ηῆο
θόιαζεο. Γη’ αὐηό θαί ὁ γηόγθη δέλ ἀπεπζύλεηαη
πνηέ πξνζεπρεηηθά ζέ θάπνηα «ζεόηεηα», ἀιιά
γηά λά ἐπηηύρεη ηό ζθνπό ηνπ ἐπηθεληξώλεη ηήλ
πξνζνρή ηνπ γηά αὐηνζπγθέληξσζε ζέ θάπνην
«δηαινγηζηηθό ἀληηθείκελν», πνύ ζά κπνξνῦζε λά
εἶλαη θάπνην πξόζσπν, θάπνην δῶν, ἤ θάπνην
ἀληηθείκελν. Μάιηζηα, ὅηαλ νἱ ὀπαδνί ηῶλ παξαπάλσ ἀπνθξπθηζηηθῶλ ὁκάδσλ ηῆο «Νέαο
πνρῆο» ἀπεπζύλνληαη ζέ κέιε ηῆο θθιεζίαο
πξνθεηκέλνπ λά ηά παξαπιαλήζνπλ, ηνύο
ζπληζηνῦλ λά δνθηκάζνπλ ηήλ ηερληθή ηνῦ
δηαινγηζκνῦ, ἐπηθεληξώλνληαο ηήλ πξνζνρή ηνπο
ζηόλ «Ἰεζνῦ», ὅπσο ἀπνθαινῦλ ηόλ Κύξηό καο,
ρξεζηκνπνηώληάο ηνλ δειαδή ὡο δηαινγηζηηθό
ἀληηθείκελν, ἐθόζνλ ὁ «Ἰεζνῦο» γηά ηνύο ὀπαδνύο
ηῶλ ὁκάδσλ αὐηῶλ, δέλ εἶλαη ηέιεηνο Θεόο θαί
ηέιεηνο ἄλζξσπνο, ἀιιά, ὅπσο αἱξεηηθά θαί θαθόδνμα ὑπνζηεξίδνπλ, ἕλαο ἀπό ηνύο κεγάινπο κύζηεο θαί δαζθάινπο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο.
Μέ ηήλ ηερληθή ηνῦ δηαινγηζκνῦ, ζπλεπῶο, ὁ
δηαινγηδόκελνο ἄλζξσπνο δέλ ἐπηθαιεῖηαη ηή
ζπλδξνκή
ηῆο
«ζεόηεηάο»
ηνπ,
ἀιιά
νὐζηαζηηθά πξνζπαζεῖ κόλνο ηνπ κέ ηή ζπγθέληξσζε θαί ηήλ ἀπόθηεζε ηνῦ ςπρνζσκαηηθνῦ
ηνπ ἐιέγρνπ λά ἐθγπκλάζεη θαί λά δπλακώζεη
ηήλ ὕπαξμή ηνπ πξνθεηκέλνπ λά θαηαθέξεη λά
ἐπηηύρεη ηή δηάιπζε ηῆο ἀηνκηθῆο ηνπ ὕπαξμεο
(ηνῦ ἄηκαλ) ζηήλ ἄβπζζν ηῆο ἀπξόζσπεο ζείαο
πξαγκαηηθόηεηαο (ηνῦ κπξάρκαλ). Ὁ δηαινγηζκόο δειαδή, δέλ εἶλαη κηά θίλεζε ηνῦ ἀλζξώπνπ
γηά ἔμνδν ἀπό ηόλ ἑαπηό ηνπ θαί ζπλάληεζε κέ ηό

ζεῖνλ, ἀιιά κηά ἐζσηεξηθή θίλεζε ἀπαιιαγῆο ἀπό
ηήλ ὀδπλεξή ηνπ θαηάζηαζε, κέ ηήλ παύζε θάζε
δσηηθῆο θίλεζεο θαί ιεηηνπξγίαο ηῆο ὕπαξμήο ηνπ.
Ἐλῶ δειαδή θαηά ηήλ πξνζεπρή ὁ ἄλζξσπνο
πξνζπαζεῖ λά μαλαβξεῖ κέ ηή ζπλδξνκή ηῆο ράξηηνο ηνῦ Θενῦ ηόλ ἀιεζηλό ηνπ ἑαπηό, λά
ἀπνθηήζεη ηό «καθ’ ὁμοίωζιν» θαί λά ἑλσζεῖ κέ
ηό Θεό γηά λά δήζεη αἰώληα, κέ ηό δηαινγηζκό ὁ
γηόγθη πξνζπαζεῖ λά ἀπαιιαγεῖ ἀπό ηόλ ἑαπηό
ηνπ γηά λά ζηακαηήζεη ηόλ πόλν πνύ ηνῦ
πξνθαιεῖ ἡ δηαξθήο ὀδύλε ηῆο κεηελζάξθσζεο
θαί λά ραζεῖ ζηήλ ἀλππαξμία ηνῦ ζύκπαληνο.
Ἔηζη, ἐθεῖλν πνύ ἐπηδηώθεη ὁ γηόγθη εἶλαη ἕλα
εἶδνο «αὐηνζωηεξίαο», ζέ ἀληίζεζε κέ ηήλ
ὀξζόδνμε ἄζθεζε θαί πξνζεπρή πνύ ὡο κέζνλ
ἀπνζθνπεῖ ζηήλ ἐλ Χξηζηῷ ζσηεξία ηνῦ
ἀλζξώπνπ, κέ ηήλ θαηά ράξηλ ἕλσζή ηνπ κέζα ζέ
κηά θνηλσλία ἀγάπεο θαί ἐιεύζεξεο ὑπαθνῆο κέ
ηόλ Τξηαδηθό Θεό. Γη’ αὐηό θαί ζέ ἀληίζεζε κέ ηό
ζθνπό ηῆο πξνζεπρῆο, ὁ γηόγθη ἐπηδηώθεη κέζσ ηῆο
ηερληθῆο ηνῦ δηαινγηζκνῦ ηήλ ἕλσζε θαί ηαύηηζή
ηνπ κέ ηό «δηαινγηζηηθό ἀληηθείκελν», ὥζηε θάλνληαο ηό κέζν ζθνπό, λά ἀπνθνπεῖ ἀπό ηήλ
ἀπαηειή ἐμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα θαί λά ζβήζεη παληνηηλά ηό ἄηκαλ ηνπ ζηό ράνο ηῆο παγθόζκηαο ζείαο πξαγκαηηθόηεηαο, θάηη πνύ ζπληζηᾶ

θαί ηή ιύηξσζή ηνπ, ὡο «ληξβάλα».
Πξνθύπηεη ινηπόλ ἀβίαζηα, ἔπεηηα θαί ἀπό ηά
παξαπάλσ ἀλαθεξζέληα, ὅηη ἡ ὀξζόδνμε ἄζθεζε
θαί πξνζεπρή δέλ ἔρεη θακκία ἀπνιύησο ζρέζε,
ὁκνηόηεηα ἤ ζπγγέλεηα κέ ηό δηαινγηζκό, ἐθόζνλ
δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο νὐζηαζηηθά θαί ὡο πξόο ηό
πεξηερόκελν, ἀιιά θαί ὡο πξόο ηόλ ζθνπό. Γη’
αὐηό θαί ὁ κόλνο ἀζθαιήο δξόκνο γηά ηή ζσηεξία
ηνῦ ἀλζξώπνπ εἶλαη ὄρη ὁ «πξνζεπρεηηθόο δηαινγηζκόο», ἤ νἱ δηάθνξεο ηερληθέο ηῆο γηόγθα θαί ηῶλ
ἀπνθξπθηζηηθῶλ ὁκάδσλ ηῆο «Νέαο πνρῆο» θαί
κάιηζηα ηῶλ θεξύθσλ ηῆο «πνρῆο ηνῦ
Ὑδξνρόνπ», ἀιιά ἡ ὀξγαληθή ηνπ ἔληαμε θαί ζπλεηδεηή βίσζε ἑθ κέξνπο ηνπ ηῆο δσῆο ηνῦ
Χξηζηνῦ θαί ἡ ἀθξηβήο κίκεζε ηνῦ παξαδείγκαηνο
ηῶλ ἁγίσλ κέζα ζηήλ θθιεζία, δηόηη ὡο «Σῶκα
Χξηζηνῦ» ἡ θθιεζία ζπληζηᾶ ηόλ κνλαδηθό
ρῶξν ζσηεξίαο γηά ηόλ ἄλζξσπν, ὅπνπ ηνῦ πξνζθέξεηαη ἀλόζεπην ηό «εὐαγγέιηνλ ηῆο ζωηεξίαο» (θεζ. 1,13), ηό ὀπνῖν γίλεηαη θηῆκα ηνπ κέ
ηήλ ζπλδξνκή ηῆο ζσζηηθῆο ράξηηνο ηνῦ ἁγ. Πλεύκαηνο θαί ηήλ ἄζθεζε ηῆο θαζαξῆο θαί λνεξᾶο
ἀδηάιεηπηεο πξνζεπρῆο.
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