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«Πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισιν οι 
εισερχόµενοι δι’ αυτής. ότι στενή και τεθλιµµένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισίν οι 
ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υµάς εν ενδύµασι 
προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες. από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς… 

Ου πας ο λέγων µοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το 
θέληµα του πατρός µου του εν τοις ουρανοίς. πολλοί ερούσί µοι εν εκείνη τη ηµέρα, Κύριε, Κύριε, ου τω σω 
ονόµατι προεφητεύσαµεν, και τω σω ονόµατι δαιµόνια εξεβάλοµεν, και τω σω ονόµατι δυνάµεις πολλάς 
εποιήσαµεν; και τότε οµολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υµάς· αποχωρείτε απ’ εµού οι εργαζόµενοι την 
ανοµίαν. 

Πας ουν όστις ακούει µου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, οµοιώσω αυτόν ανδρί φρονίµω, 
όστις ωκοδόµησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν» (Ματθ. 7:14-16, 21-24). 
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Πρόλογος  στην  τέταρτη  έκδοση  
 
Στις 10 Μαΐου του 1976, ο π. Σεραφείµ Ρόουζ οδηγούσε προς τον τόπο διαµονής του, στο µοναστήρι 

του αγίου Γερµανού στα βουνά της Βόρειας Alaska. Ερχόταν από το Oregon, όπου είχε πάρει ένα φορτίο 
από το πρωτοεκδιδόµενο βιβλίου του «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του µέλλοντος» - ένα βιβλίο που µια 
µέρα θα γινόταν πνευµατικός δυναµίτης, ιδιαίτερα στη Ρωσία. Το βιβλίο ήταν µια εξέταση των σύγχρονων 
θρησκευτικών φαινοµένων, συµπτωµάτων της «νέας θρησκευτικής συνείδησης» η οποία προετοίµαζε το 
δρόµο για µια παγκόσµια θρησκεία και σηµατοδοτούσε την αρχή µιας «δαιµονικής πεντηκοστής» στους 
εσχάτους καιρούς. Ποτέ πριν δεν είχε γραφτεί µια τόσο διεισδυτική ανάλυση των πνευµατικών ρευµάτων 
του 20ου αιώνα, επειδή µέχρι τώρα κανείς δεν τα είχε µελετήσει τόσο επισταµένα, µε βάση την άχρονη 
σοφία των Αγίων Πατέρων. 

Στην αρχή και στο µέσον της δεκαετίας του 1970, όταν ο π. Σεραφείµ έγραφε το βιβλίο του, πολλά 
από τα φαινόµενα που περιέγραφε θεωρούνταν µέρος ενός παρεκτρεπόµενου «περιθωρίου». Αλλά εκείνος 
είδε αυτό που ερχόταν: είδε ότι το «περιθώριο» θα γινόταν όλο και περισσότερο το κυρίαρχο ρεύµα, είδε 
την τροµακτική ενότητα σκοπού πίσω από ένα µεγάλο φάσµα εξωτερικά ξεχωριστών φαινοµένων, και είδε 
το αποτέλεσµα όπου αυτά στόχευαν να διαγράφεται απειλητικό στον ορίζοντα. Καθώς ταξίδευε νότια µε το 
βιβλίο, το οποίο επρόκειτο να ρίξει τη µάσκα των πιο απατηλών µορφών δαιµονικής πλάνης του καιρού 
µας, ταίριαζε να σταµατήσει σ’ ένα πυρήνα  του νεοπαγανισµού στην Αµερική: Το όρος Shasta. 
Θεωρούµενο από κάποιους ως ιερό βουνό των αρχικών Ινδιάνων κατοίκων, το όρος Σάστα ήταν από καιρό 
κέντρο αποκρυφιστικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων,  που τώρα αυξάνονταν εκεί. Ο π. Σεραφείµ 
οδήγησε µέρος του ανηφορικού δρόµου µε το φορτίο του από βιβλία. Στάθηκε στη σκιά του τεράστιου 
βουνού, σ’ ένα σηµείο όπου γίνονταν συχνά νεοπαγανιστικές γιορτές, και έψαλε πασχαλινούς ύµνους, 
έψαλε για την Ανάσταση του Χριστού και τη νίκη Του πάνω στο σατανά και το νόµο του θανάτου. Στο 
µυαλό του ήρθε µια σκέψη που του είχε ξανάρθει παλιότερα: «Θα ‘πρεπε να έρθει ένας Ορθόδοξος ιερέας 
και να ευλογήσει το βουνό µε αγιασµό»! Αργότερα, µετά τη χειροτονία του σε ιερέα, θα επέστρεφε να 
ευλογήσει το βουνό. Αλλά το βιβλίο του θα έκανε περισσότερα: θα µετακινούσε βουνά. 

 
1. Πως « γεννήθηκε»  αυτό το βιβλίο 

 
Οι σπόροι του βιβλίου «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του µέλλοντος» υπήρχαν στον π. Σεραφείµ για 

αρκετό καιρό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 είχε αρχίσει ένα µνηµειώδες έργο, «Το βασίλειο του 
ανθρώπου και η βασιλεία του Θεού, το οποίο θα ιχνηλατούσε τα φιλοσοφικά, πνευµατικά και κοινωνικά 
ρεύµατα των τελευταίων 900 ετών, και θα περιελάµβανε ένα µεγάλο κεφάλαιο µε τίτλο «Ορθόδοξη 
χριστιανική πνευµατικότητα και ‘’νέα πνευµατικότητα’’». Για χρόνια ο σύντροφός του στη µοναχική ζωή, 
π. Γερµανός, τον ωθούσε να ολοκληρώσει το µέγα έργο του, αλλά ο π. Σεραφείµ το µαταίωνε λέγοντας ότι 
ήταν πολύ µεγάλο για να το αναλάβει µαζί µε όλα τα άλλα καθήκοντα που είχε στην αδελφότητα, και ότι 
επιπλέον ήταν πολύ διανοουµενίστικο και αφηρηµένο. «Χρειαζόµαστε κάτι πιο πρακτικό», είπε. Εκείνον 
τον καιρό η κατανόηση της Ορθόδοξης παράδοσης από µέρους του είχε βαθύνει αξιοσηµείωτα, τόσο από τη 
µελέτη όσο και από το προσωπικό του αγώνα, και ήταν περισσότερο ικανός να αντιπαραβάλλει την 
ψευδοπνευµατικότητα µε µια επιβλητική όψη γνήσιας, σοβαρής και σωτηριώδους πνευµατικής ζωής. 
Ειρωνικά, καθώς είχε αυξηθεί τόσο σε εσωτερική όσο και σε εξωτερική γνώση από τα µέσα της δεκαετίας 
του 1960, τα γραπτά του δεν είχαν γίνει πιο πολύπλοκα και αφηρηµένα, αλλά πιο προσιτά, κατανοητά, 
ουσιώδη και εύστοχα. 

Το 1971, ο π. Σεραφείµ άρχισε να γράφει και να συνθέτει κεφάλαια για την «Ορθοδοξία και τη 
θρησκεία του µέλλοντος», δηµοσιεύοντάς τα σε συνέχειες στην εφηµερίδα της αδελφότητας «Ο Ορθόδοξος 
Λόγος». Τέσσερα χρόνια µετά, την Παρασκευή της ∆ιακαινησίµου, 9 Μαΐου 1975, οι πατέρες τελείωσαν 
την εκτύπωση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου. Εξαντλήθηκε τόσο γρήγορα, που χρειάστηκε να γίνει 
δεύτερη εκτύπωση τον Αύγουστο. Το βιβλίο είχε αγγίξει µια ευαίσθητη χορδή, και η ζήτησή του αυξήθηκε. 
Το µοναστήρι έλαβε επιστολές κι επισκέψεις από πολλούς ανθρώπους που είχαν απαλλαγεί από πνευµατική 
πλάνη αφού το διάβασαν. 
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2. Η διαύγεια ενός πατερικού νου 

 
Τον τελευταίο αιώνα, ο Ρώσος Ορθόδοξος φιλόσοφος Ιβάν Κιρεγιέφσκυ διασαφήνισε πως η 

απόκτηση του πατερικού νου κάνει κάποιον ικανό να δει αυτό που οι άλλοι δεν µπορούν: «Ένας Ορθόδοξος 
νους στέκεται στο σηµείο όπου συναντιούνται όλοι οι δρόµοι. Κοιτά προσεκτικά κάθε δρόµο και, από τη 
µοναδική του πλεονεκτική θέση, παρατηρεί τις συνθήκες, τους κινδύνους, τις χρήσεις, και τον τελικό 
προορισµό κάθε δρόµου. Εξετάζει κάθε δρόµο από την πατερική σκοπιά, καθώς οι προσωπικές του 
πεποιθήσεις έρχονται σε πραγµατική, όχι υποθετική, επαφή µε την περιβάλλουσα κουλτούρα». Αυτά τα 
λόγια περιγράφουν ακριβώς τον π. Σεραφείµ και εξηγούν γιατί τα γραπτά του φαίνονται τώρα τόσο 
προφητικά. ∆εν είναι ότι ήταν ένας θεϊκά εµπνευσµένος προφήτης στον οποίο είχαν αποκαλυφθεί τα 
µυστήρια του µέλλοντος. Μάλλον είναι ότι είχε αποκτήσει τον ορθόδοξο πατερικό νου, το νου των αρχαίων 
Αγίων Πατέρων· και µε αυτόν διέκρινε που κατευθυνόταν ο κάθε δρόµος της περιρρέουσας κουλτούρας και 
η γενική πνευµατική της κατεύθυνση.  

Όταν ο π. Σεραφείµ έγραφε στα µέσα της δεκαετίας του 1970 για τους κινδύνους των 
νεοπαγανιστικών «λατρειών», υπήρχαν κι άλλοι παρατηρητές των «λατρειών» (παρ’ ότι δεν εισακούονταν 
τόσο πολύ, όσο το 1979, οπότε ο «τρόµος των λατρειών» χτύπησε την Αµερική, στο ξύπνηµα της σφαγής 
του Jonestown). Χωρίς τις πατερικές αρχές της πνευµατικής ζωής πάντως, οι παρατηρητές αυτοί δεν ήταν 
ικανοί να συλλάβουν την υποκείµενη ενότητα πίσω από τα φαινόµενα των UFO, των ανατολικών 
θρησκειών και της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» - φαινόµενα που χρησιµοποιούν µεντιουµιστικές 
τεχνικές για να έρθουν σε επαφή µε εκπεσόντα πνεύµατα κάτω από διαφορετικές µεταµφιέσεις. 

Τώρα που το κίνηµα της Νέας Εποχής έχει γίνει τόσο ορατό και ισχυρό, κυκλοφορεί ένας αριθµός 
«προειδοποιητικών» βιβλίων από Χριστιανούς συγγραφείς. Το 1983, ένα χρόνο µετά το θάνατο του π. 
Σεραφείµ, ένα από αυτά τα βιβλία έγινε µπεστ σέλλερ – πρώτο σε πωλήσεις ανάµεσα στους Προτεστάντες 
Χριστιανούς: «Οι κρυµµένοι κίνδυνοι του ουρανίου τόξου: Το κίνηµα της Νέας Εποχής και η επερχόµενη 
εποχή της βαρβαρότητας», της δικηγόρου Constance Cumbey. Παρ’ ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι επίσης 
πληροφορηµένο για τις πατερικές αρχές και µπορεί να περιέχει κάποιες υπερβολές, ήρθε σαν ένας πολύ 
απαραίτητος οδηγός εξόδου του χριστιανικού κόσµου από την πλάνη, αποκαλύπτοντας γεγονότα ελάχιστα  
γνωστά σχετικά µε τις ρίζες του κινήµατος της Νέας Εποχής, και σχετικά µε τους συνεργαζόµενους 
θρησκευτικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς οργανισµούς και οργανισµούς υγείας, που 
απεργάζονται τη «Νέα  Τάξη Πραγµάτων». Αφ’ ότου κυκλοφόρησε το βιβλίο, η Constance Cumbey άρχισε 
µια περιοδεία µε οµιλίες, εµφανιζόµενη πολλές φορές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, δίνοντας 
συνεντεύξεις και συζητώντας µε εξέχοντες ηγέτες της Νέας Εποχής, όπως ο Benjamin Crème. Τότε, το 
1989, έπεσε πάνω στην «Ορθοδοξία και τη θρησκεία του µέλλοντος». Αυτό το βιβλίο, γραµµένο από 
κάποιον προηγούµενό της σ’ αυτό το πεδίο, ήταν γι’ αυτήν σαν αποκάλυψη. Έγραψε στην αδελφότητα του 
αγίου Γερµανού: «Κάποιος άγνωστος ευεργέτης µου έστειλε ένα αντίτυπο του βιβλίου του π. Σεραφείµ 
σχεδόν πριν από ένα χρόνο, και το θεωρώ το πιο σηµαντικό βιβλίο που έχω διαβάσει πάνω σ’ αυτό το θέµα 
µέχρι σήµερα. ∆ιαβάζοντας τον π. Ρόουζ είναι σαν να πίνεις καθαρό νερό µετά από τσαλαβούτηµα στο 
βόρβορο! Έχω συστήσει το βιβλίο σε πολλούς ανθρώπους στις δηµόσιες οµιλίες και τις ραδιοφωνικές µου 
συνεντεύξεις». 

 
3. Η επίδραση του βιβλίου στη Ρωσία 

 
Από τα 40 βιβλία που εξέδωσε η αδελφότητα του αγίου Γερµενού κατά τη διάρκεια της ζωής του π. 

Σεραφείµ – 20 στα Αγγλικά και 20 στα Ρωσικά – η «Ορθοδοξία και η θρησκεία του µέλλοντος» ήταν το πιο 
δηµοφιλές. Τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές (1996), βρίσκεται στην έβδοµη αγγλική του 
ανατύπωση. 

Στη Ρωσία ο αντίκτυπος του βιβλίου ήταν πολύ µεγαλύτερος απ’ ότι στην Αµερική – ακόµα και όταν 
το βιβλίο δεν είχε εκδοθεί στα Ρωσικά! Όσο ζούσε ο π. Σεραφείµ, µάθαινε ότι το βιβλίο είχε µεταφραστεί 
στα Ρωσικά πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασµα, αλλά δεν επρόκειτο να µάθει ποτέ τα καταπληκτικά 
αποτελέσµατα. Μετά το θάνατό του έγινε γνωστό ότι η ρωσική µετάφραση (ή ένας αριθµός µεταφράσεων) 
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µοιραζόταν κρυφά ανάµεσα σε πιστούς σε όλη τη Ρωσία, µε τη µορφή αµέτρητων δακτυλογραφηµένων 
χειρογράφων. Οι ζωές ανυπολόγιστων χιλιάδων ανθρώπων άλλαξαν, καθώς αυτό το βιβλίο τους αφύπνισε 
σχετικά µε τους πνευµατικούς κινδύνους της εποχής. Το βιβλίο είναι πολύ σχετικό µε τη Ρωσία σήµερα, 
όπου µια κοινωνία στερηµένη εξαιτίας  εβδοµήντα χρόνων επιβαλλόµενου υλισµού, πέφτει λεία στην 
αυξανόµενη επιρροή των απατηλών πνευµατικών ρευµάτων.  

Με το «άνοιγµα» των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, αποσπάσµατα του ευρέως γνωστού 
«υπόγειου» χειρογράφου της «Ορθοδοξίας…» δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες µέσα στη Ρωσία. Τα κεφάλαια 
σχετικά µε «Το θαύµα του φακίρη και την προσευχή του Ιησού» και τα φαινόµενα UFO, παρουσιάστηκαν 
µε βιογραφικά στοιχεία του π. Σεραφείµ. Και στις δυο περιπτώσεις τα άρθρα δηµοσιεύθηκαν µε πρόθεση να 
καλύψουν µια ιδιαίτερη ανάγκη, καθώς οι ανατολικές θρησκείες και οι εµπειρίες µε UFO είχαν προσελκύσει 
τεράστιο ενδιαφέρον στη Ρωσία. Όπως δήλωσαν οι εκδότες των εφηµερίδων, η εξήγηση του π. Σεραφείµ γι’ 
αυτά τα φαινόµενα είχε αποδειχθεί πιο ευλογοφανής και πειστική από κάθε άλλη θεωρία. Ένας πιστός στη 
Ρωσία έχει πει: «Τα βιβλία του π. Σεραφείµ δείχνουν ότι αυτά τα φαινόµενα ‘’ανεξήγητα’’ φαινόµενα 
µπορούν να εξηγηθούν σύµφωνα µε τη σταθερή, σίγουρη, ακριβή θεωρία του Ορθόδοξου πατερικού 
δόγµατος». 

Τελικά το 1991 ολόκληρο το βιβλίο εκδόθηκε σε µεγάλες ποσότητες µέσα στη Ρωσία. Από τότε, 
έχουν τυπωθεί πολλές ρωσικές εκδόσεις κι έχουν κυκλοφορήσει εκατοµµύρια αντίτυπα. Μαζί µε την «Ψυχή 
µετά το θάνατο» του π. Σεραφείµ, το βιβλίο αυτό είναι από τα πιο πολυδιαβασµένα πνευµατικά βιβλία στη 
Ρωσία σήµερα. ∆εν πωλείται µόνο σε βιβλιοπωλεία και εκκλησίες σ’ όλη τη χώρα, αλλά ακόµα και στον 
υπόγειο (µετρό) και σε πάγκους βιβλίων στους δρόµους. 

 
4. Ασυµβίβαστος µάρτυρας 

 
Παρ’ ότι ο π. Σεραφείµ ήταν γενικά σκόπιµα συγκρατηµένος στην αφήγηση, ώστε να αποφεύγεται η 

δηµιουργία εντυπωσιασµού, µερικοί αναγνώστες µπορεί να βρουν τα συµπεράσµατα που βγάζει σ’ αυτό το 
βιβλίο  αυστηρά και σκληρά χωρίς λόγο. Σε αυτό, όπως και σε όλα τα συγγράµµατα του που έχουν εκδοθεί, 
δεν κάνει τη γροθιά του απαλή. Εφόσον προδοσίες της χριστιανικής αλήθειας – από τις πιο ωµές µέχρι τις 
πιο ύπουλες – συνέβαιναν παντού, ένιωθε ότι δεν µπορεί να γράφει µε το γάντι· έπρεπε να είναι 
ασυµβίβαστος. 

Παρά την αυστηρότητά του όταν έγραφε για δαιµονικές πλάνες, που µπορούσαν να οδηγήσουν τους 
καλοπροαίρετους σε αιώνια απώλεια, ο π. Σεραφείµ ήταν γεµάτος αγάπη και έλεος στην ποιµαντική του 
προσέγγιση σε πρόσωπα. Αυτή  η προσωπική φροντίδα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά φαίνεται στις 
επιστολές του, στις εφηµερίδες και στις συµβουλές του που βρίσκονται στη βιογραφία του, «Όχι από αυτόν 
τον κόσµο». Το παρόν βιβλίο, από την άλλη, είναι µια ξεκάθαρη ανάλυση,  γραµµένη για τον κόσµο 
διεξοδικά, µε ένα συγκεκριµένο σκοπό στο µυαλό. Επειδή ο π. Σεραφείµ ήταν προσηλωµένος σ’ αυτόν το 
σκοπό να παρεκκλίνει στο ελάχιστο, το βιβλίο του έχει καταφέρει µέσα στα χρόνια να κλονίσει την 
αυταρέσκεια αµέτρητων ανθρώπων, κάνοντάς τους να πάρουν πιο σοβαρά την πνευµατική ζωή, και 
δίνοντάς τους µια σταθερή ώθηση στο σωστό δρόµο. Τους έχει προκαλέσει µε την πραγµατικότητα ότι 
υπάρχει όντως ένας πνευµατικός πόλεµος σε εξέλιξη, µια µάχη για ψυχές, κι ότι πρέπει να προχωρούν 
προσεκτικά (Εφεσ. 5:15), ώστε να µη χάσουν τη χάρη του Θεού που  τους οδηγεί προς τον ουρανό.  

Είθε ο Θεός να συνεχίσει να χρησιµοποιεί αυτό το βιβλίο για να φωτίσει αυτούς που 
περιπλανιούνται στο σκοτάδι, και να θυµίζει σ’ αυτούς που περπατούν στο φως πόσο ευθεία και στενή είναι 
η οδός που πρέπει να διασχίσουν – η οδός προς την αιώνια ζωή.  

 
Π. ∆αµασκηνός 

Αδελφότητα του αγίου Γερµενού της Alaska 
Platina, California 
∆εκέµβριος 1996 
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Πρόλογος  του  συγγραφέα  
 
Κάθε αίρεση έχει τη δική της «πνευµατικότητα», τη δική της χαρακτηριστική προσέγγιση στην 

πρακτική θρησκευτική ζωή. Έτσι, ο Ρωµαιοκαθολικισµός είχε µέχρι σήµερα µια καθαρά διακρινόµενη 
ευσέβεια από µόνος του, µια ευσέβεια περιορισµένη στην «ιερή καρδιά», την παπωσύνη, το καθαρτήριο και 
τα συγχωροχάρτια, τις αποκαλύψεις  διάφορων «µυστικιστών», και τα παρόµοια· κι ένας προσεκτικός 
Ορθόδοξος παρατηρητής µπορεί να εντοπίσει σε τέτοιες πλευρές της µοντέρνας λατινικής πνευµατικότητας 
τα πρακτικά αποτελέσµατα των θεολογικών λαθών της Ρώµης. Ο φονταµενταλιστικός (θεµελιοκρατικός) 
Προτεσταντισµός, επίσης έχει τη δική του προσέγγιση στην προσευχή, τους τυπικούς του ύµνους, την 
προσέγγισή του στη θρησκευτική «αναζωπύρωση»: σε όλα αυτά µπορεί να εντοπιστεί η εφαρµογή, στη 
θρησκευτική ζωή, των φονταµενταλιστικών λαθών στο χριστιανικό δόγµα. Το παρόν βιβλίο αναφέρεται 
στην «πνευµατικότητα» του Οικουµενισµού, της βασικής αίρεσης του 20ου αιώνα. 

Μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι ο Οικουµενισµός ήταν κάτι τόσο τεχνητό, τόσο συγκρητιστικό, που 
δεν είχε πνευµατικότητα από µόνος του· η «λειτουργική» ατζέντα των οικουµενιστικών συναθροίσεων, τόσο 
των µεγάλων όσο και των µικρών, φαινόταν να µην είναι κάτι περισσότερο από µια εξεζητηµένη, περίπλοκη 
προτεσταντική κυριακάτικη λειτουργία. 

Αλλά η πραγµατική φύση της οικουµενιστικής αίρεσης – η πίστη ότι δεν υπάρχει καµµιά ορατή  
Εκκλησία του Χριστού, ότι µορφοποιείται µόλις τώρα – είναι τέτοια που εκθέτει την ψυχή που βρίσκεται 
κάτω από την επιρροή της, σε συγκεκριµένες πνευµατικές στάσεις οι οποίες µε τον καιρό θα παράγουν µια 
τυπική οικουµενιστική «ευσέβεια» και «πνευµατικότητα». Στις µέρες µας φαίνεται πως αυτό συµβαίνει 
τελικά, καθώς η οικουµενιστική συµπεριφορά της θρησκευτικής «προσδοκίας» και «έρευνας» αρχίζει να 
ανταµείβεται από τη δραστηριότητα ενός συγκεκριµένου «πνεύµατος», το οποίο δίνει θρησκευτική 
ικανοποίηση στις στείρες ψυχές του οικουµενιστικού ερηµότοπου, και έχει ως αποτέλεσµα µια 
χαρακτηριστική «ευσέβεια» που δεν είναι πια µόνο προτεσταντική σε τόνο. 

Αυτό το βιβλίο άρχισε το 1971 µε µια εξέταση της τελευταίας οικουµενιστικής µόδας – το ξεκίνηµα 
ενός «διαλόγου» µε µη χριστιανικές θρησκείες». Τέσσερα κεφάλαια σε αυτό το θέµα δηµοσιεύθηκαν στον 
«Ορθόδοξο λόγο» το 1971 και 1972, αναφερόµενα κυρίως στα γεγονότα του τέλους της δεκαετίας του 1960 
µέχρι τις αρχές του 1972. Το τελευταίο από αυτά τα κεφάλαια ήταν µια λεπτοµερής συζήτηση πάνω  στη 
«χαρισµατική αναζωπύρωση», που είχε τότε αρχίσει να υποστηρίζεται από διάφορους Ορθοδόξους ιερείς 
στην Αµερική, κι αυτό το κίνηµα είχε περιγραφεί ως µια µορφή οικουµενιστικής πνευµατικότητας, που 
περιείχε καθαρά µη χριστιανικές πνευµατικές εµπειρίες. 

Ιδιαίτερα το τελευταίο κεφάλαιο προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον ανάµεσα στους Ορθοδόξους, και 
βοήθησε να πειστούν κάποιοι ώστε να µη συµµετέχουν στο «χαρισµατικό» κίνηµα. Άλλοι, που είχαν ήδη 
συµµετάσχει σε «χαρισµατικές» συναθροίσεις, άφησαν το κίνηµα και επιβεβαίωσαν πολλά από τα 
συµπεράσµατα αυτού του άρθρου. Από τότε η «χαρισµατική αναζωπύρωση» σε «Ορθόδοξες ενορίες» στην 
Αµερική, κρίνοντας από το περιοδικό του π. Ευσεβίου Στεφάνου* «Logos», έχει υιοθετήσει πλήρως τη 
γλώσσα και τις τεχνικές της προτεσταντικής κίνησης για θρησκευτική αφύπνιση, και ο ανορθόδοξος 
χαρακτήρας της έχει γίνει φανερός σε κάθε σοβαρό παρατηρητή. Πάντως, παρά την προτεσταντική 
νοοτροπία αυτών που την προωθούν, η «χαρισµατική αναζωπύρωση» ως «πνευµατικό» κίνηµα είναι 
σίγουρα κάτι περισσότερο από Προτεσταντισµός. Ο χαρακτηρισµός του σ’ αυτό το άρθρο ως ενός είδους 
«χριστιανικού» µεντιουµισµού, χαρακτηρισµός που έχει επιβεβαιωθεί από έναν αριθµό άλλων 
παρατηρητών, το συνδέει µε τη νέα «οικουµενιστική πνευµατικότητα», από την οποία γεννιέται µια νέα, µη 
χριστιανική θρησκεία. 

 
* Στο «Εγχειρίδιο Αιρέσεων και παραχριστιανικών οµάδων» του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου 

αναφέρεται ως «Παπαστεφάνου». Το 1976 ζήτησε άδεια από τον τότε Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος να περιοδεύσει τη χώρα, αλλά δεν του δόθηκε, οπότε επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη 
συνεργαζόµενος µε τους εκεί Πεντηκοστιανούς. Το 1983 ο Επίσκοπος Pittsburg Μάξιµος του διεµήνυσε ότι 
δεν µπορεί πια να τον κρατήσει στη δικαιοδοσία του λόγω των κακοδοξιών του. Στην Ελλάδα συνεργάζεται 
µε την «Πανελλήνιο Αδελφότητα Χριστιανικής Αναµορφώσεως» (ΠΑΧΑ). 
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Το καλοκαίρι του 1974, ένας νέος επισκέφθηκε ένα από τα αµερικάνικα µοναστήρια της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, και το πνεύµα που συνεχώς τον συνόδευε τον κατεύθυνε προς έναν από τους 
µοναχούς. Κατά τη σύντοµη αυτή επίσκεψη, ξετυλίχθηκε η ιστορία αυτού του νεαρού. Προερχόταν από 
συντηρητικό προτεσταντικό περιβάλλον το οποίο έβρισκε πνευµατικά στείρο, και είχε ξανοιχτεί σε 
«πνευµατικές» εµπειρίες από την Πεντηκοστιανή γιαγιά του· τη στιγµή που άγγιξε µια Βίβλο, που εκείνη 
του πρόσφερε, έλαβε «πνευµατικά δώρα» - πιο αξιοσηµείωτο ήταν ότι συνοδευόταν από ένα αόρατο 
«πνεύµα» που του έδινε ακριβείς οδηγίες, όπως που να περπατά και που να οδηγεί· και µπορούσε κατά 
βούληση να υπνωτίζει άλλους και να τους κάνει να αιωρούνται (ένα χάρισµα το οποίο χρησιµοποιούσε µε 
παιχνιδιάρικη διάθεση, για να τροµοκρατεί γνωστούς του άθεους). Περιστασιακά αµφέβαλλε ότι τα 
«χαρίσµατά» του ήταν από το Θεό, αλλά ξεπερνούσε αυτές τις αµφιβολίες σκεπτόµενος ότι η πνευµατική 
του «στειρότητα» είχε εξαφανιστεί, ότι η «πνευµατική αναγέννησή» του είχε προέλθει από επαφή µε τη 
Βίβλο, και ότι έµοιαζε να οδηγεί σε µια πολύ πλούσια ζωή προσευχής και «πνευµατικότητας». Όταν 
γνώρισε την Ορθοδοξία σ’ αυτό το µοναστήρι, και ιδίως αφού διάβασε το άρθρο για τη «χαρισµατική 
αναζωπύρωση», παραδέχτηκε ότι βρήκε την πρώτη λεπτοµερή και καθαρή εξήγηση των «πνευµατικών» 
εµπειριών του· οµολόγησε ότι το «πνεύµα» του ήταν πιθανότατα κακό. Αυτή η συνειδητοποίηση πάντως δεν 
φαινόταν να αγγίζει την καρδιά του, κι έφυγε χωρίς να µεταστραφεί στην Ορθοδοξία. Στην επόµενη 
επίσκεψή του δυο χρόνια αργότερα, αποκάλυψε ότι είχε παρατήσει τις «χαρισµατικές» δραστηριότητες ως 
πολύ τροµακτικές, και ήταν τώρα πνευµατικά ευχαριστηµένος εξασκώντας διαλογισµό Ζεν. 

Αυτή η στενή σχέση µεταξύ «χριστιανικών» και «ανατολικών» πνευµατικών εµπειριών είναι τυπική 
στην οικουµενιστική πνευµατικότητα των ηµερών µας. Σ’ αυτή τη δεύτερη έκδοση έχουν προστεθεί πολλά 
σχετικά µε τις ανατολικές θρησκευτικές λατρείες και την επιρροή τους σήµερα, όπως επίσης σχετικά µε ένα 
µεγάλο κοσµικό, µη θρησκευτικό φαινόµενο το οποίο συντελεί στη διαµόρφωση µιας «νέας θρησκευτικής 
συνειδητότητας» ακόµα και σε ανθρώπους µη θρησκευόµενους. Ενδεχοµένως κανένα από τα δύο να µην 
έχει από µόνο του αποφασιστική σπουδαιότητα στην πνευµατική στοιχειοθέτηση του σύγχρονου ανθρώπου· 
αλλά, το καθένα µε τον τρόπο του, αντιπροσωπεύει την πάλη των ανθρώπων σήµερα να βρουν ένα νέο 
πνευµατικό µονοπάτι, διαφορετικό από το Χριστιανισµό του χθες, και το άθροισµα και των δύο µαζί 
αποκαλύπτει µια τροµακτική ενότητα σκοπού, η τελική κατάληξη του οποίου φαίνεται µόλις τώρα να 
διαγράφεται απειλητικά στον ορίζοντα. 

Λίγο µετά την έκδοση του άρθρου µε τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», ο «Ορθόδοξος Λόγος» έλαβε 
ένα γράµµα από έναν σεβάσµιο Ρώσο Ορθόδοξο εκκλησιαστικό συγγραφέα, ειδικευµένο στην Ορθόδοξη 
θεολογική και πνευµατική φιλολογία, που έλεγε: «Αυτό που έχετε περιγράψει εδώ είναι η θρησκεία του 
µέλλοντος, η θρησκεία του αντιχρίστου». Ακόµα περισσότερο, καθώς αυτή και άλλες µορφές κίβδηλης 
πνευµατικότητας καταλαµβάνουν ακόµα και κατ’ όνοµα Ορθοδόξους Χριστιανούς, ανατριχιάζει κανείς 
ακόµα και µε τη σκέψη της πλάνης, στην οποία µπορούν να πέσουν απροετοίµαστοι πνευµατικά Χριστιανοί. 
Αυτό το βιβλίο είναι µια προειδοποίηση σ’ αυτούς, και σε όλους όσοι προσπαθούν να ζήσουν µια συνειδητή 
Ορθόδοξη χριστιανική ζωή σε έναν κόσµο κατεχόµενο από ακάθαρτα πνεύµατα. ∆εν είναι τόσο µια 
διεξοδική εργασία πάνω σ’ αυτή τη θρησκεία, η οποία δεν έχει ακόµα αποκτήσει την τελική της µορφή, 
αλλά µάλλον µια προκαταρκτική εξερεύνηση αυτών των πνευµατικών ρευµάτων τα οποία, όπως 
πραγµατικά φαίνεται, προετοιµάζουν το δρόµο για µια αληθινή θρησκεία αντι-Χριστιανισµού, µια θρησκεία 
εξωτερικά «χριστιανική», αλλά επικεντρωµένη σε µια παγανιστική εµπειρία «µύησης». 

Μακάρι αυτή η περιγραφή της όλο και πιο φανερής και ασύστολης δράσης του σατανά, του πρίγκιπα 
του σκότους, ανάµεσα στους «Χριστιανούς», να εµπνεύσει πραγµατικούς Ορθοδόξους Χριστιανούς µε το 
φόβο µη χάσουν τη χάρη του Θεού, και να τους φέρει πίσω στις ανόθευτες πηγές της χριστιανικής ζωής: 
στις άγιες Γραφές και τα πνευµατικά δόγµατα των αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας! 
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Εισαγωγή  
 

1. Ο «διάλογος µε τις µη χριστιανικές θρησκείες» 
 
Η εποχή µας είναι µια πνευµατικά ανισόρροπη εποχή, στην οποία πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί 

βρίσκονται «κυµαινόµενοι και παρασυρόµενοι από κάθε άνεµο της διδασκαλίας, µέσα στη δολιότητα των 
ανθρώπων, µέσα στην πανουργία τους προς το σκοπό της µεθοδικής παραπλάνησης» (Εφεσ. 4:14). Φαίνεται 
πραγµατικά να έχει έρθει ο καιρός όπου οι άνθρωποι «δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά θα 
συσσωρεύσουν δασκάλους σύµφωνα µε τις δικές τους επιθυµίες, επειδή θα αισθάνονται γαργαλισµό στ’ 
αυτιά τους, και από µεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, θα τραπούν δε προς τους µύθους.» (Β’ 
Τιµοθ. 4:3-4). 

∆ιαβάζει κανείς µε κατάπληξη για τις τελευταίες πράξεις και διακηρύξεις του Οικουµενιστικού 
κινήµατος. Στο πιο λεπτό επίπεδο, Ορθόδοξοι θεολόγοι που αντιπροσωπεύουν την αµερικανική διαρκή 
Συνδιάσκεψη Ορθοδόξων Επισκόπων και άλλα επίσηµα Ορθόδοξα Σώµατα διεξάγουν «διαλόγους» µε 
Ρωµαιοκαθολικούς και Προτεστάντες κι εκδίδουν «κοινά ανακοινωθέντα» µε θέµατα όπως η Θεία 
Ευχαριστία, η πνευµατικότητα, και τα παρόµοια – χωρίς καν να πληροφορούν τους ετεροδόξους ότι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού στην οποία όλοι είναι προσκεκληµένοι, ότι µόνο τα 
δικά της Μυστήρια είναι χορηγοί χάριτος, ότι η Ορθόδοξη πνευµατικότητα µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο 
από αυτούς που την ξέρουν εµπειρικά µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι όλοι αυτοί οι «διάλογοι» είναι 
µια συµβατική καρικατούρα της γνήσιας χριστιανικής συνοµιλίας – µιας συνοµιλίας που έχει σκοπό τη 
σωτηρία ψυχών. Πράγµατι, πολλοί από τους Ορθοδόξους που συµµετέχουν σ’ αυτούς τους «διαλόγους» 
ξέρουν ή υποπτεύονται ότι δεν υπάρχει χώρος για Ορθόδοξη µαρτυρία, ότι η ίδια η ατµόσφαιρα του 
οικουµενιστικού «φιλελευθερισµού» ακυρώνει οποιαδήποτε αλήθεια µπορεί να ειπωθεί σ’ αυτούς· αλλά 
σωπαίνουν, γιατί το «πνεύµα των καιρών» σήµερα είναι συχνά δυνατότερο από τη φωνή της Ορθόδοξης 
συνείδησης. (Βλ. «Diakonia», 1970, Νο 1, π. 72· Θεολογική τριµηνιαία έκδοση του αγίου Βλαδιµήρου, 
1969, νο 4, σ. 225, κτλ.). 

Σε πιο εκλαϊκευµένο επίπεδο, οργανώνονται οικουµενιστικές «συνδιασκέψεις» και «συζήτηση», 
συχνά µε έναν «Ορθόδοξο οµιλητή» ή ακόµα µε την τέλεση µιας «Ορθόδοξης Λειτουργίας». Η προσέγγιση 
σ’ αυτές τις «συνδιασκέψεις» είναι συχνά τόσο ερασιτεχνική, και η γενική στάση σε αυτά έχει τέτοια 
έλλειψη σοβαρότητας, που αντί να προάγουν την «ενότητα» που επιθυµούν αυτοί που τις προωθούν, 
ουσιαστικά χρησιµεύουν στο να αποδεικνύουν την ύπαρξη µιας αδιάβατης αβύσσου µεταξύ της αληθινής 
Ορθοδοξίας και της οικουµενιστικής νοοτροπίας. (Βλ. Sobornost, Χειµώνας 1978, σελ. 494-8 κ.λπ.) 

Στο επίπεδο της δράσης, οι οικουµενιστές ακτιβιστές επωφελούνται από το γεγονός ότι διανοούµενοι 
και θεολόγοι είναι διστακτικοί και δίχως ρίζες στην Ορθόδοξη θεολογία, και χρησιµοποιούν τα ίδια τους τα 
λόγια σχετικά µε τη «θεµελιώδη συµφωνία» πάνω σε µυστηριακά και δογµατικά σηµεία ως δικαιολογία για 
επιδεικτικά οικουµενιστικές πράξεις, µη εξαιρουµένης της µετάδοσης της Θείας Κοινωνίας σε αιρετικούς. 
Και αυτή η κατάσταση σύγχυσης δίνει µε τη σειρά της µια ευκαιρία για οικουµενιστές ιδεολόγους στο πιο 
εκλαϊκευµένο πεδίο, να εκφέρουν κενές διακηρύξεις που υποβιβάζουν βασικά θεολογικά θέµατα στο 
επίπεδο φτηνής κωµωδίας, όπως όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας επιτρέπει στον εαυτό του να πει: «Σας 
ρωτά ποτέ η γυναίκα σας πόσο αλάτι πρέπει να βάλει στο φαγητό; Ασφαλώς όχι. Έχει το αλάθητο. Αφήστε 
τον Πάπα να το έχει επίσης, αν θέλει» (Hellenic Chronicle, 9 Απριλίου 1970). 

Ο πληροφορηµένος και συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός µπορεί να ρωτήσει: Που θα τελειώσουν 
όλα αυτά; ∆εν υπάρχει όριο στην προδοσία, τη νόθευση και την αυτοκαταστροφή της Ορθοδοξίας; 

∆εν έχει ακόµα παρατηρηθεί πολύ προσεκτικά που οδηγούν όλα αυτά, αλλά λογικά το µονοπάτι 
είναι ξεκάθαρο. Η ιδεολογία πίσω από τον οικουµενισµό, η οποία έχει εµπνεύσει οικουµενιστικές πράξεις 
και διακηρύξεις όπως οι παραπάνω, είναι ήδη µια καλά προσδιορισµένη αίρεση: Η Εκκλησία του Χριστού 
δεν υπάρχει, κανείς δεν κατέχει την αλήθεια, η Εκκλησία οικοδοµείται µόλις τώρα. Αλλά δεν χρειάζεται 
πολλή σκέψη για να δούµε ότι η αυτοκαταστροφή της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας του Χριστού, είναι 
ταυτόχρονα η αυτοκαταστροφή του ίδιου του Χριστιανισµού· ότι αν καµµιά εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία 
του Χριστού, τότε ούτε ο συνδυασµός όλων των αιρέσεων θα είναι η Εκκλησία, όχι µε την έννοια µε την 
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οποία την ίδρυσε ο Χριστός. Και αν όλα τα «χριστιανικά» σώµατα είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους, τότε όλα 
µαζί είναι σχετικά µε άλλα «θρησκευτικά» σώµατα, και ο «χριστιανικός» οικουµενισµός µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα  µόνο µια συγκρητιστική παγκόσµια θρησκεία. 

Αυτός είναι πραγµατικά ο ανυπόκριτος σκοπός της µασονικής ιδεολογίας, η οποία έχει εµπνεύσει το 
οικουµενιστικό κίνηµα, και αυτή η ιδεολογία διακατέχει τώρα τόσο πολύ αυτούς που συµµετέχουν στο 
οικουµενιστικό κίνηµα ώστε ο «διάλογος» και η τελική ένωση µε τις µη χριστιανικές θρησκείες έχουν 
φτάσει να είναι το λογικό επόµενο βήµα για το νοθευµένο Χριστιανισµό του σήµερα. Τα ακόλουθα είναι 
λίγα από τα πολλά πρόσφατα παραδείγµατα που θα µπορούσαν να δοθούν, και δείχνουν το δρόµο για ένα 
οικουµενιστικό µέλλον έξω από το Χριστιανισµό. 

1. Στις 27 Ιουνίου του 1965 έγινε στο San Francisco µια «Συνέλευση θρησκειών για την Παγκόσµια 
ειρήνη», σε σχέση µε την 20ή επέτειο από την ίδρυση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σε αυτή την πόλη. 
Ενώπιον 10.000 θεατών, Ινδουϊστές, Βουδιστές, Μουσουλµάνοι, Εβραίοι, Προτεστάντες, Καθολικοί και 
Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι αναφέρθηκαν στον «θρησκευτικό» ίδρυµα για την παγκόσµια ειρήνη, και ύµνοι 
όλων των πίστεων ερµηνεύθηκαν από µια χορωδία µε 2000 µέλη «από κάθε πίστη». 

2. Η Ελληνική Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής, σε επίσηµη δήλωση της 19ης 
συνέλευσης Κλήρου και Λαού (Ιούλιος 1968, Αθήνα) δήλωσε: «Πιστεύουµε ότι το Οικουµενικό κίνηµα, 
παρ’ ότι έχει χριστιανική προέλευση, πρέπει να γίνει µια κίνηση όλων των θρησκειών που να πλησιάζουν η 
µια την άλλη». 

3. Το «Temple of Understanding, Inc» («Ναός της Κατανόησης, Inc.»), ένα αµερικανικό ίδρυµα που 
συστήθηκε το 1960 ως ένα είδος «Συνδέσµου των ενωµένων θρησκειών», µε σκοπό να «χτίσει το 
συµβολικό ναό σε πολλά µέρη του κόσµου» (ακριβώς σύµφωνα µε το σκοπό της Μασονίας), έχει 
συγκαλέσει πολλές «διασκέψεις κορυφής». Στην πρώτη, στην Καλκούτα του 1968, ο Λατίνος Τραππιστής 
Thomas Merton (ο οποίος κατά τύχην σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία στη Μπανγκόγκ καθώς επέστρεφε 
από αυτή τη συνδιάσκεψη) δήλωσε: «Είµαστε ήδη µια νέα ενότητα. Αυτό που πρέπει να κερδίσουµε είναι η 
αρχική µας ενότητα». Στη δεύτερη διάσκεψη κορυφής, στη Γενεύη τον Απρίλιο του 1970, ογδόντα 
αντιπρόσωποι από δέκα θρησκείες συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέµατα όπως «Το σχέδιο της 
δηµιουργίας µιας παγκόσµιας κοινότητας θρησκειών». Ο Γενικός Γραµµατέας του Παγκοσµίου Συµβουλίου  
Εκκλησιών (ΠΣΕ), ∆ρ Eugene Carson Blake, εκφώνησε λόγο καλώντας τους ηγέτες όλων των θρησκειών 
σε ενότητα· και στις 2 Απριλίου µια «άνευ προηγουµένου» υπεροµολογιακή λειτουργία και προσευχή έλαβε 
χώρα στον καθεδρικό ναό του αγίου Πέτρου. Ο Προτεστάντης πάστορας Babel την περιγράφει ως «µια 
πολύ µεγάλη µέρα στην ιστορία των θρησκειών», κατά την οποία «ο καθένας προσευχήθηκε στη δική του 
γλώσσα και σύµφωνα µε το τυπικό της θρησκείας που εκπροσωπούσε», και κατά την οποία «οι πιστοί όλων 
των θρησκειών κλήθηκαν να συνυπάρξουν στη λατρεία του ίδιου Θεού». Η λειτουργία τελείωσε µε το 
«Πάτερ ηµών» (La Suisse, 3 Απριλίου 1970). ∆ιαφηµιστικό υλικό που στάλθηκε από το «Ναό της 
Κατανόησης» αποκαλύπτει ότι στη δεύτερη συνδιάσκεψη, στις Ηνωµένες Πολιτείες το φθινόπωρο του 
1971, ήταν παρόντες Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι, και ότι ο µητροπολίτης Αιµιλιανός, του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, είναι µέλος της «∆ιεθνούς Επιτροπής» του Ναού. Οι «διασκέψεις κορυφής» δίνουν 
στους Ορθοδόξους αντιπροσώπους την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε συζητήσεις µε σκοπό «τη δηµιουργία 
µιας παγκόσµιας κοινότητας θρησκειών», να «επισπεύσουν την πραγµατοποίηση του ονείρου της 
ανθρωπότητας για ειρήνη και κατανόηση», σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των «Vivecananda, Ramakrishna, 
Ghandi, Schweitzer», και των ιδρυτών των διαφόρων θρησκειών· οµοίως οι αντιπρόσωποι συµµετέχουν σε 
«χωρίς προηγούµενο» υπέρ-οµολογιακές λειτουργίες και προσευχές, όπου «καθένας προσεύχεται σύµφωνα 
µε το τυπικό της θρησκείας που εκπροσωπεί». Είναι να αναρωτιέται κανείς τι βρίσκεται στην ψυχή ενός 
Ορθοδόξου Χριστιανού που συµµετέχει σε τέτοιες συνδιασκέψεις και προσεύχεται µαζί µε 
Μουσουλµάνους, Εβραίους και ειδωλολάτρες. 

4. Στην αρχή του 1970 το ΠΣΕ ήταν χορηγός σε µια συνδιάσκεψη στο Ajaltoun του Λιβάνου, µεταξύ 
Ινδουϊστών, Βουδιστών, Χριστιανών και Μουσουλµάνων, και µια συνδιάσκεψη που ακολούθησε στη 
Ζυρίχη µε εικοσιτρείς «θεολόγους» του ΠΣΕ διακήρυξε τη ανάγκη για «διάλογο» µε τις µη χριστιανικές 
θρησκείες. Στη συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ στην Addis Ababa τον Ιανουάριο αυτού του 
χρόνου, ο µητροπολίτης Βηρυττού George Khodre (Αντιοχειανή Ορθόδοξη Εκκλησία) σοκάρισε ακόµα και 
πολλούς Προτεστάντες αντιπροσώπους, όταν όχι απλώς κάλεσε για «διάλογο» µε αυτές τις θρησκείες, αλλά 
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άφησε πολύ πίσω την Εκκλησία του Χριστού και ποδοπάτησε δεκαεννιά αιώνες χριστιανικής παράδοσης, 
καλώντας τους Χριστιανούς να «ερευνήσουν την αυθεντική πνευµατική ζωή των αβάπτιστων» και να 
εµπλουτίσουν την εµπειρία τους  µε «τον πλούτο µιας διεθνούς θρησκευτικής κοινότητας» (Religious News 
Service), γιατί «είναι µονάχα ο Χριστός, που εκλαµβάνεται ως φως όταν η χάρη επισκέπτεται έναν 
Βραχµάνο, ένα Βουδιστή, ή ένα Μουσουλµάνο που διαβάζει τις δικές του Γραφές» (Christian Century, 10 
Φεβρουαρίου 1971). 

5. Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΣΕ στη συνάντησή της στην Addis Ababa τον Ιανουάριο του 1971, 
αποδέχθηκε και ενθάρρυνε την πραγµατοποίηση συναντήσεων µεταξύ εκπροσώπων άλλων θρησκειών όσο 
συχνά γίνεται, καθορίζοντας ότι «στο παρόν στάδιο µπορεί να δοθεί προτεραιότητα στους διµερείς 
διαλόγους συγκεκριµένης φύσης». Σε συµφωνία µε αυτή την κατευθυντήρια γραµµή, ένας σηµαντικός 
«διάλογος» µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων  προγραµµατίστηκε για το µέσον του 1972, µε την 
ανάµειξη 40 περίπου αντιπροσώπων και από τις δύο πλευρές, όπου περιλαµβάνεται και αριθµός Ορθοδόξων 
αντιπροσώπων (Al Montada, Ιαν – φεβρ. 1972, σελ. 18). 

6. Το Φεβρουάριο του 1972, άλλο ένα οικουµενιστικό γεγονός «χωρίς προηγούµενο» συνέβη στη 
Νέα Υόρκη όπου, σύµφωνα µε τον αρχιεπίσκοπο της Νέας Υόρκης Ιάκωβο, για πρώτη φορά στην ιστορία, η 
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία (Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αµερικής) συγκάλεσε 
επίσηµο θεολογικό «διάλογο» µε τους Εβραίους. Σε δυο µέρες συζητήσεων επιτεύχθηκαν συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν σχετικά µε τα συµπτώµατα των µελλοντικών «διαλόγων µε 
τις µη χριστιανικές θρησκείες»: οι Έλληνες «θεολόγοι» συµφώνησαν «να επαναθεωρήσουν τα λειτουργικά 
τους κείµενα, ώστε να βελτιώσουν αναφορές στους Εβραίους και τον Ιουδαϊσµό, όταν αυτές είναι αρνητικές 
ή επιθετικές» (Religious News Service). ∆εν γίνεται ακόµα προφανέστερος ο σκοπός του «διαλόγου»; να  
«αναµορφωθεί» η Ορθοδοξία, µε σκοπό να γίνει προσαρµόσιµη στις θρησκείες αυτού του κόσµου. 

Αυτά τα γεγονότα είναι η αρχή του «διαλόγου µε τις µη χριστιανικές θρησκείες» στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τέτοια γεγονότα 
πολλαπλασιάστηκαν, και «χριστιανικές» (ακόµα και «Ορθόδοξες») συζητήσεις και λατρεία µε 
εκπροσώπους µη χριστιανικών θρησκειών έφτασαν να γίνονται δεκτές ως ένα κανονικό µέρος της 
σύγχρονης ζωής. Ο «διάλογος µε τις µη χριστιανικές θρησκείες» έχει γίνει µέρος της διανοουµενίστικης 
κουλτούρας της εποχής· αντιπροσωπεύει το παρόν στάδιο  του οικουµενισµού στην πρόοδό του προς ένα 
παγκόσµιο θρησκευτικό συγκρητισµό. Ας κοιτάξουµε τώρα στη «θεολογία» και το σκοπό αυτού του 
επιταχυνόµενου «διαλόγου» και ας δούµε πόσο διαφέρει από τον «χριστιανικό» οικουµενισµό που έχει 
επικρατήσει µέχρι τώρα. 

 
2. «Χριστιανικός» και µη χριστιανικός οικουµενισµός 

 
Ο «χριστιανικός» οικουµενισµός στην καλύτερη µορφή του µπορεί να φαίνεται σαν να 

αντιπροσωπεύει ένα ειλικρινές και κατανοητό λάθος από τη µεριά των Προτεσταντών  και των 
Ρωµαιοκαθολικών – το λάθος της αποτυχίας να αναγνωρίσουν ότι η ορατή Εκκλησία του Χριστού ήδη 
υπάρχει, και ότι αυτοί βρίσκονται έξω από αυτήν. Ο «διάλογος µε τις µη χριστιανικές θρησκείες» πάντως, 
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, που αντιπροσωπεύει µάλλον µια συνειδησιακή αποχώρηση ακόµα και από 
το µέρος της γνήσιας χριστιανικής πίστης και αντίληψης, το οποίο διατηρούν κάποιοι Καθολικοί και 
Προτεστάντες. Είναι το προϊόν, όχι απλώς ανθρώπινων «καλών προθέσεων», αλλά µάλλον µιας διαβολικής 
εισήγησης, που µπορεί να αιχµαλωτίσει µόνο αυτούς που έχουν ήδη φύγει τόσο µακριά από το 
Χριστιανισµό, ώστε να είναι κατ’ ουσίαν ειδωλολάτρες: λάτρεις του θεού αυτού του κόσµου, του σατανά, 
(Β’ Κορ. 4:4), και ακόλουθοι της όποιας διανοουµενίστικης µόδας είναι ικανός να εµπνεύσει αυτός ο 
ισχυρός θεός. 

Ο «χριστιανικός» οικουµενισµός βασίζει τη στήριξη των θέσεών του σε ένα ακαθόριστο, αλλά 
πραγµατικό αίσθηµα «κοινού Χριστιανισµού» το οποίο µοιράζονται πολλοί που δεν σκέφτονται ή δεν 
νιώθουν πολύ βαθειά σχετικά µε την Εκκλησία, και σκοπεύει κάπως να «οικοδοµήσει» µια εκκλησία που να 
περιλαµβάνει όλους αυτούς τους αδιάφορους Χριστιανούς. Αλλά σε ποιο κοινό υπόβαθρο βασίζεται ο 
«διάλογος µε τους µη Χριστιανούς»; Σε ποιο πιθανό έδαφος µπορεί να βρίσκεται οποιοδήποτε είδος 
ενότητας, έστω και χαλαρής, ανάµεσα σε Χριστιανούς και αυτούς που, όχι απλώς δεν γνωρίζουν το Χριστό, 
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αλλά – όπως στην περίπτωση των µη χριστιανικών θρησκειών που βρίσκονται σε επαφή µε το Χριστιανισµό 
– απορρίπτουν κατηγορηµατικά το Χριστό; Αυτοί που, σαν τον µητροπολίτη George Khodre του Λιβάνου, 
οδηγούν την εµπροσθοφυλακή των Ορθοδόξων αποστατών (ένα όνοµα που δικαιολογείται πλήρως όταν 
εφαρµόζεται σ’ αυτούς που ξεφεύγουν ριζικά από ολόκληρη την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση), µιλούν 
για τον «πνευµατικό πλούτο» και την «αυθεντική πνευµατική ζωή» των µη χριστιανικών θρησκειών· αλλά 
µόνο βιάζοντας κατά πολύ την έννοια των λέξεων και διαβάζοντας τις δικές του φαντασιώσεις στις 
εµπειρίες των άλλων ανθρώπων µπορεί κανείς να φτάσει να πει ότι είναι ο «Χριστός» και η «χάρη» που 
βρίσκουν στις γραφές τους οι ειδωλολάτρες, ή ότι «κάθε µάρτυρας για την αλήθεια, κάθε άνθρωπος 
διωκόµενος γι’ αυτό που πιστεύει ως σωστό, πεθαίνει σε κοινωνία µε το Χριστό». (Sobornost, καλοκαίρι 
1971, σελ. 171). Σίγουρα οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί (είτε πρόκειται για ένα Βουδιστή που αυτοπυρπολείται, 
έναν κοµµουνιστή που πεθαίνει για το «σκοπό» στον οποίο ειλικρινά πιστεύει, είτε πρόκειται για 
οποιονδήποτε άλλο), δεν θα έλεγαν ποτέ ότι είναι ο «Χριστός» που δέχονται κι ότι πεθαίνουν γι’ Αυτόν· και 
η ιδέα µιας υποσυνείδητης οµολογίας ή αποδοχής του Χριστού είναι ενάντια στην ίδια τη φύση του 
Χριστιανισµού. Αν κάποιος (σπάνιος) µη Χριστιανός ισχυρίζεται ότι έχει εµπειρία του «Χριστού», αυτό 
µπορεί να γίνει µόνο µε τον τρόπο που περιγράφει ο Σουάµι Vivecananda: «Εµείς οι Ινδουϊστές όχι µόνο 
ανεχόµαστε απλώς, αλλά ενωνόµαστε µε κάθε θρησκεία, προσευχόµενοι στο τζαµί των Μωαµεθανών, 
λατρεύοντας µπροστά στη φωτιά των Ζωροαστριστών, και γονατίζοντας στο σταυρό των Χριστιανών», 
δηλαδή, µόνο σαν µια εµπειρία από έναν αριθµό πνευµατικών εµπειριών µε ίση αξία. 

Όχι: Ο «Χριστός», όπως κι αν καθοριστεί ή  ερµηνευτεί, δεν µπορεί να είναι ο κοινός παρονοµαστής 
στο «διάλογο µε τις µη χριστιανικές θρησκείες», αλλά στην καλύτερη περίπτωση µπορεί µόνο να προστεθεί 
σαν επακόλουθο σε µια ενότητα που µπορεί να ανακαλυφθεί κάπου αλλού. Ο µόνος πιθανός κοινός 
παρονοµαστής ανάµεσα σε όλες τις θρησκείες είναι η εντελώς αφηρηµένη αρχή του «πνευµατικού» η οποία 
πράγµατι προσφέρει στους «φιλελεύθερους» θρησκευόµενους σχεδόν απεριόριστες ευκαιρίες για 
συγκεχυµένη θεολογία. 

Η προσφώνηση του µητροπολίτη George Khodre στη συνάντηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ 
στην Addis Ababa, τον Ιανουάριο του 1971, µπορεί να τεθεί σαν µια πρώιµη, πειραµατική προσπάθεια να 
αναπτυχθεί µια τέτοια «πνευµατική» θεολογία στο «διάλογο µε τις µη χριστιανικές θρησκείες». (Στο ίδιο 
Sobornost, σελ. 166-174). Θέτοντας το ερώτηµα «αν ο Χριστιανισµός είναι τόσο έµφυτα κλειστός στις 
άλλες θρησκείες όπως γενικά λέγεται µέχρι τώρα», ο µητροπολίτης, εκτός από τις λίγες µάλλον παράλογες 
«προβολές» του Χριστού στις µη χριστιανικές θρησκείες, έχει ένα κύριο σηµείο: είναι το «Άγιο Πνεύµα», 
κατανοούµενο ως εντελώς ανεξάρτητο από τον Χριστό και την Εκκλησία Του, που είναι στ’ αλήθεια ο 
κοινός παρονοµαστής όλων των θρησκειών του κόσµου. Αναφερόµενος στην προφητεία «θα εκχύσω το 
Πνεύµα µου σε κάθε σάρκα» (Ιωήλ 2:28), ο µητροπολίτης δηλώνει: «Πρέπει να θεωρήσουµε ότι αυτό εννοεί 
µια Πεντηκοστή που είναι παγκόσµια από την πρώτη στιγµή... η έλευση του Πνεύµατος στον κόσµο δεν 
εξαρτάται από τον Υιό... Το Πνεύµα ενεργεί και εφαρµόζει τις ενέργειές Του σε συµφωνία µε τη δική Του 
οικονοµία και από αυτή τη σκοπιά µπορούµε να εκτιµήσουµε τις µη χριστιανικές θρησκείες ως σηµεία όπου 
εργάζεται η έµπνευσή Του» (σελ. 172). Πρέπει, πιστεύει, «να αναπτύξουµε µια εκκλησιολογία και µια 
ιεραποστολολογία στην οποία το Άγιο Πνεύµα να κατέχει κυρίαρχη θέση» (σελ. 166). 

Όλα αυτά, φυσικά, συνιστούν αίρεση που αρνείται την ίδια φύση της αγίας Τριάδας, και δεν έχει 
άλλο σκοπό παρά να υπονοµεύσει και να καταστρέψει όλη την ιδέα και την πραγµατικότητα της Εκκλησίας 
του Χριστού. Γιατί, αλήθεια, έπρεπε ο Χριστός να ιδρύσει µια Εκκλησία, αν το Άγιο Πνεύµα δρα εντελώς 
ανεξάρτητα όχι µόνο από την Εκκλησία, αλλά και από τον ίδιο το Χριστό; Εντούτοις, αυτή η αίρεση είναι 
ακόµα παρούσα µάλλον προσεκτικά κι επιφυλακτικά, χωρίς αµφιβολία µε το σκοπό να δοκιµάσει την 
ανταπόκριση άλλων Ορθοδόξων «θεολόγων» προτού προχωρήσει πιο κατηγορηµατικά. 

Στην πραγµατικότητα πάντως, η «εκκλησιολογία του Αγίου Πνεύµατος» έχει ήδη γραφεί – από έναν 
«Ορθόδοξο» διανοητή, έναν από τους αναγνωρισµένους «προφήτες» του «πνευµατικού» κινήµατος των 
ηµερών µας. Γι’ αυτό  ας εξετάσουµε τις ιδέες του µε σκοπό να δούµε την εικόνα που δίνει για τη φύση και 
το σκοπό του ευρύτερου «πνευµατικού» κινήµατος στο οποίο έχει τη θέση του ο «διάλογος µε τις µη 
χριστιανικές θρησκείες». 
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3. «Η Νέα Εποχή του Αγίου Πνεύµατος» 
 
Ο Νικολάι Μπερντιάγεφ (1874-1949) σε οποιαδήποτε φυσιολογική εποχή δεν θα εθεωρείτο 

Ορθόδοξος Χριστιανός. Μπορεί καλύτερα να περιγραφεί ως ένας γνωστικιστής – ουµανιστής φιλόσοφος 
που αντλούσε την έµπνευσή του περισσότερο από ∆υτικούς αιρετικούς και «µυστικιστές» παρά από 
οποιαδήποτε Ορθόδοξη πηγή. Το ότι σε κάποιους Ορθόδοξους κύκλους καλείται ακόµα και  σήµερα 
«Ορθόδοξος φιλόσοφος» και ακόµα «θεολόγος», είναι µια θλιβερή αντανάκλαση της θρησκευτικής άγνοιας 
του καιρού µας. Θα παραθέσουµε εδώ αποσπάσµατα από τα γραπτά του:* 

Κοιτάζοντας  µε   περιφρόνηση   τους  Ορθόδοξους  Πατέρες,  το  « µοναστικό ασκητικό πνεύµα της 
ιστορικής Ορθοδοξίας», στην πραγµατικότητα ολόκληρο το «συντηρητικό Χριστιανισµό ο οποίος… 
κατευθύνει όλες τις δυνάµεις του ανθρώπου µόνο προς τη µετάνοια και τη σωτηρία», ο Μπερντιάγεφ ψάχνει 
µάλλον την «εσωτερική Εκκλησία», την «Εκκλησία του Αγίου Πνεύµατος», την «πνευµατική θέαση της 
ζωής η οποία, κατά τον 18ο αι. βρήκε καταφύγιο στις µασονικές στοές». «Η Εκκλησία», πίστευε, «είναι 
ακόµα µόνο σε λανθάνουσα κατάσταση», είναι «ατελής»· και προσέβλεπε στην ερχόµενη εποχή µιας 
«οικουµενικής πίστης», µιας «πληρότητας πίστης» που θα ένωνε, όχι µόνο τα  διαφορετικά χριστιανικά 
σώµατα (επειδή «ο Χριστιανισµός θα έπρεπε να µπορεί να υπάρχει σε µια ποικιλία µορφών στην Παγκόσµια 
Εκκλησία»), αλλά επίσης «τις µερικές αλήθειες όλων των αιρέσεων» και «όλη την ανθρωπιστική 
δηµιουργική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου… ως µια θρησκευτική εµπειρία καθαγιασµένη µέσα 
στο Πνεύµα».Ένας «νέος Χριστιανισµός» πλησιάζει, ένας «νέος µυστικισµός, που θα είναι βαθύτερος από 
τις θρησκείες και οφείλει να τις ενώσει». Επειδή «υπάρχει µια µεγάλη πνευµατική αδελφότητα… στην 
οποία δεν ανήκουν µόνο οι Εκκλησίες της Ανατολής και της ∆ύσης, αλλά επίσης όλοι όσων η θέληση 
κατευθύνεται προς το Θεό και το Θείο, για την ακρίβεια όλοι όσοι αποβλέπουν σε µια µορφή πνευµατικής 
ανύψωσης» - δηλαδή άνθρωποι από κάθε θρησκεία, αίρεση και θρησκευτική ιδεολογία. Προέβλεψε την έλευση 
µιας «νέας και τελικής αποκάλυψης»: µιας «νέας εποχής του Αγίου Πνεύµατος», αναβιώνοντας την 
πρόβλεψη του Ιωακείµ ντε Φλόρις, του Λατίνου µοναχού του 12ου αι., που είδε τις δύο εποχές του Πατρός 
(Παλαιά ∆ιαθήκη) και του Υιού (Καινή ∆ιαθήκη) να παραχωρούν τη θέση τους σε µια τελική «Τρίτη εποχή του 
Αγίου Πνεύµατος». Ο Μπερντιάγεφ: «Ο κόσµος κινείται προς µια νέα πνευµατικότητα κι ένα µυστικισµό· εκεί 
δεν θα υπάρχει πια η ασκητική κοσµοθεωρία». «Η επιτυχία της κίνησης προς τη χριστιανική ενότητα 
προϋποθέτει µια νέα εποχή στον ίδιο το Χριστιανισµό, µια νέα και βαθειά πνευµατικότητα, που σηµαίνει µια 
νέα έκχυση του Αγίου Πνεύµατος». 

Ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα κοινό µεταξύ αυτών των υπέρ-οικουµενιστικών φαντασιώσεων και του 
Ορθόδοξου Χριστιανισµού, τον οποίο ο Μπερντιάγεφ περιφρονούσε στην πραγµατικότητα. Πάντως 
οποιοσδήποτε ενήµερος του θρησκευτικού κλίµατος των καιρών µας θα δει ότι αυτές οι φαντασιώσεις 
πράγµατι ανταποκρίνονται σε ένα από τα κυρίαρχα ρεύµατα της σύγχρονης θρησκευτικής σκέψης. Ο 
Μπερντιάγεφ µοιάζει να είναι στ’ αλήθεια «προφήτης», ή µάλλον, να είναι ευαίσθητος σ’ ένα ρεύµα 
θρησκευτικής σκέψης και αισθήµατος στο οποίο δεν ήταν τόσο έκδηλο στις µέρες του, αλλά σήµερα έχει 
καταστεί σχεδόν κυρίαρχο. Παντού ακούει κανείς για µια νέα «κίνηση του Πνεύµατος», και τώρα ένας 
Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας, ο π. Ευσέβιος Στεφάνου, προσκαλεί Ορθοδόξους Χριστιανούς να 
συµµετάσχουν στην κίνηση αυτή όταν γράφει για «την ισχυρή έκχυση του Αγίου Πνεύµατος στις µέρες µας» 
(The Logos, Ιανουάριος 1972). Αλλού στην ίδια έκδοση  (Μάρτιος 1972, σελ. 8), ο Ashanin, συνεταίρος 
στην έκδοση, επικαλείται όχι µόνο το όνοµα, αλλά και το πρόγραµµα του Μπερντιάγεφ: «Συνιστούµε τα 
συγγράµµατα του Νικολάι Μπερντιάγεφ, του µεγάλου πνευµατικού προφήτη της εποχής µας. Αυτή η πνευµατική 
ιδιοφυΐα... (είναι) ο µεγαλύτερος θεολόγος της πνευµατικής δηµιουργικότητας... Τώρα το κουκούλι της 
Ορθοδοξίας έχει σπάσει... ο Θείος Λόγος του Θεού οδηγεί το λαό Του σε µια νέα κατανόηση της ιστορίας τους 
και της αποστολής τους εν Αυτώ. Ο ‘Logos’ (είναι ο) κήρυκας αυτής της νέας εποχής, αυτής της νέας 
κατάστασης πραγµάτων στην Ορθοδοξία». 

 
 
 
* Όπως παρατίθενται από τον J. Gregerson στο βιβλίο «Nicholas Berdyaev, Prophet of a New Age» 

(Orthodox Life, Jordanville, New York, 1962, no 6), όπου υπάρχει πλήρης βιβλιογραφία. 
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4. Το παρόν βιβλίο 
 
Όλα αυτά συνιστούν το υπόβαθρο του παρόντος βιβλίου, που είναι µια µελέτη του «νέου» 

θρησκευτικού πνεύµατος των καιρών µας, το οποίο αποτελεί υπόστρωµα και έµπνευση του «διαλόγου µε µη 
χριστιανικές θρησκείες». Τα πρώτα τρία κεφάλαια παρέχουν µια γενική προσέγγιση στις µη χριστιανικές 
θρησκείες και στις ριζικές διαφορές τους µε το Χριστιανισµό, τόσο στη θεολογία όσο και στην πνευµατική 
ζωή. Το πρώτο κεφάλαιο είναι µια θεολογικής µελέτη πάνω στον «Θεό» των θρησκειών της εγγύς 
Ανατολής, µε τις οποίες οι Χριστιανοί Οικουµενιστές ελπίζουν να ενωθούν στη βάση του «µονοθεϊσµού». 
Το δεύτερο αναφέρεται στην ισχυρότερη από τις ανατολικές θρησκείες, τον Ινδουϊσµό, και βασίζεται σε 
µακρόχρονη προσωπική εµπειρία που κατέληξε στη µεταστροφή της συγγραφέως στην Ορθοδοξία· δίνει 
επίσης µια ενδιαφέρουσα αξιολόγηση του νοήµατος που έχει για τον Ινδουϊσµό ο «διάλογος» µε το 
Χριστιανισµό. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η προσωπική αφήγηση της συνάντησης ενός Ορθοδόξου 
ιεροµονάχου µε έναν Ανατολίτη «θαυµατοποιό» - µια ευθεία αντιπαράθεση χριστιανικής και µη 
χριστιανικής «πνευµατικότητας». 

Τα επόµενα τέσσερα κεφάλαια είναι εξειδικευµένες µελέτες κάποιων από τα σηµαντικά πνευµατικά 
κινήµατα της δεκαετίας του 1970. Το τέταρτο και πέµπτο κεφάλαιο εξετάζουν τη «νέα θρησκευτική 
συνειδητότητα» µε ιδιαίτερη αναφορά στις κινήσεις «διαλογισµού» που σήµερα διεκδικεί πολλούς 
«Χριστιανούς» οπαδούς (και όλο και περισσότερους «πρώην Χριστιανούς»). Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει 
πνευµατικής επιπλοκές ενός φαινοµενικά µη θρησκευτικού φαινοµένου των καιρών µας, το οποίο βοηθά να 
διαµορφωθεί η «νέα πνευµατική συνειδητότητα» ακόµα και σε ανθρώπους που νοµίζουν ότι δεν 
ενδιαφέρονται καθόλου για τη θρησκεία. Το έβδοµο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται σε έκταση το πιο 
αµφιλεγόµενο θρησκευτικό κίνηµα µεταξύ των «Χριστιανών» σήµερα – τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», 
και προσπαθεί να καθορίσει τη φύση του στο φως του Ορθόδοξου πνευµατικού δόγµατος. 

Στο Συµπέρασµα η σπουδαιότητα και ο σκοπός της «νέας πνευµατικής συνειδητότητας» 
συζητιούνται στο φως της χριστιανικής προφητείας σχετικά µε τους εσχάτους καιρούς. Η «θρησκεία του 
µέλλοντος» στην οποία αποβλέπουν εξετάζεται και αντιπαρατίθεται µε τη µόνη θρησκεία  µε την οποία 
είναι σε αδιάλλακτη αντιπαράθεση: τον αληθινό Ορθόδοξο Χριστιανισµό. Τα «σηµεία των καιρών», καθώς 
πλησιάζουµε την τροµακτική δεκαετία του 1980, είναι όλα πολύ καθαρά· οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και όλοι 
όσοι θέλουν να σώσουν τις ψυχές τους στην αιωνιότητα, ας φυλαχτούν και ας δράσουν! 
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1 .  Οι  «µονοθε ϊστ ικές»  θρησκε ίες :  
Έχουµε  τον  ί δ ιο  Θεό  µε  τους  µη  Χριστ ιανούς ;  

π. Βασιλείου Σακκά 
 

«Οι Εβραίοι και οι Ισλαµικοί λαοί, και οι Χριστιανοί… αυτές οι τρεις εκφράσεις του ίδιου 
µονοθεϊσµού, µιλούν µε τις αυθεντικότερες και αρχαιότερες, κι ακόµα µε τις τολµηρότερες και πειστικότερες 
φωνές. Γιατί να µην είναι δυνατό, το όνοµα του ίδιου Θεού, αντί να προκαλεί αδιάλλακτη εναντιότητα, να 
οδηγεί µάλλον σε αµοιβαίο σεβασµό, κατανόηση και ειρηνική συνύπαρξη: ∆εν θα έπρεπε η αναφορά στον ίδιο 
Θεό, στον ίδιο Πατέρα, χωρίς προκαταλήψεις στη θεολογική συζήτηση, να µας οδηγήσει µάλλον να 
ανακαλύψουµε µια µέρα αυτό που είναι τόσο προφανές, αλλά και τόσο δύσκολο – ότι είµαστε όλοι παιδιά του 
ίδιου Πατέρα κι ότι γι’ αυτό είµαστε όλοι αδέλφια;» 

 
Πάπας Παύλος ο 6ος, La Croix, 11 Αυγ. 1970 

 
Την Πέµπτη 2 Απριλίου 1970, µια µεγάλη θρησκευτική εκδήλωση έλαβε χώρα στη Γενεύη. Μέσα 

στο πλαίσιο εργασιών της δεύτερης Συνδιάσκεψης του «Συνδέσµου Ενωµένων Θρησκειών», οι 
αντιπρόσωποι δέκα µεγάλων θρησκειών είχαν προσκληθεί να συγκεντρωθούν στον καθεδρικό ναό του 
αγίου Πέτρου. Αυτή η «κοινή προσευχή» βασιζόταν στο ακόλουθο κίνητρο: «Οι πιστοί όλων αυτών των 
θρησκειών είχαν προσκληθεί να συνυπάρξουν στη λατρεία του ίδιου Θεού!» Ας δούµε αν αυτός ο 
ισχυρισµός είναι έγκυρος στο φως της Αγίας Γραφής. 

Με σκοπό να εξηγήσουµε καλύτερα το θέµα, θα περιοριστούµε στις θρησκείες που έχουν ιστορικά 
ακολουθήσει η µια την άλλη µε αυτή τη σειρά: Ιουδαϊσµός, Χριστιανισµός, Ισλάµ. Αυτές οι τρεις θρησκείες 
για την ακρίβεια, προβάλλουν αξιώσεις για κοινή καταγωγή: ως λάτρεις του Θεού του Αβραάµ. Έτσι είναι 
µια πολύ διαδεδοµένη γνώµη και καθώς όλοι αξιώνουµε ότι είµαστε απόγονοι του Αβραάµ (οι Εβραίοι και 
οι Μουσουλµάνοι κατά σάρκα και οι Χριστιανοί πνευµατικά), έχουµε όλοι ως Θεό το Θεό του Αβραάµ και 
λατρεύουµε και οι τρεις µας (ο καθένας µε το δικό του τρόπο, φυσικά) τον ίδιο Θεό. Και αυτός ο ίδιος Θεός 
συνιστά µε κάποιο τρόπο το σηµείο ενότητας και «αµοιβαίας κατανόησης» κι αυτό µας προσκαλεί  σε µια 
«αδελφική σχέση», όπως τόνισε ο Μεγάλος Ραββίνος ∆ρ. Safran, παραφράζοντας τον Ψαλµό: «Ω, πόσο 
ωραίο είναι να βλέπεις αδέλφια να κάθονται µαζί…» 

Μ’ αυτήν την οπτική είναι φανερό ότι ο Ιησούς Χριστός, Θεός και άνθρωπος, ο Υιός ο Αιώνιος και 
Συνάναρχος µε τον Πατέρα, η ενσάρκωση Του, ο Σταυρός Του, η ένδοξη Ανάστασή Του και η ∆εύτερη και 
τροµερή Παρουσία Του – γίνονται δευτερεύουσες λεπτοµέρειες που δεν µπορούν να µας εµποδίσουν από το 
να «συναδελφωθούµε» µε αυτούς που τον θεωρούν ως «ένα απλό προφήτη» (σύµφωνα  µε το Κοράνι) ή ως 
«το γιο µιας πόρνης» (σύµφωνα µε συγκεκριµένες Ταλµουδικές παραδόσεις)! Έτσι θα βάζαµε τον Ιησού το 
Ναζωραίο και τον Μωάµεθ στο ίδιο επίπεδο. ∆εν ξέρω ποιος Χριστιανός άξιος του ονόµατος µπορεί  να το 
δεχτεί αυτό στη συνείδησή του. 

Κάποιος µπορεί να πει ότι σ’ αυτές τις τρεις θρησκείες, αν βάλουµε στην άκρη το παρελθόν, µπορεί 
κανείς να συµφωνήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα εξαιρετικό πλάσµα κι ότι είχε σταλεί από το Θεό. 
Όµως για µας τους Χριστιανούς, αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, δεν µπορούµε να τον θεωρήσουµε 
ούτε ως «προφήτη», ούτε ως «απεσταλµένο του Θεού», παρά µόνο ως ένα µεγάλο απατεώνα χωρίς 
σύγκριση, αφού διακήρυξε ότι ήταν «υιός του Θεού», κάνοντας έτσι τον εαυτό Του ίσο µε το Θεό (Μαρκ. 
14:61-62). Σύµφωνα µε  αυτή την οικουµενιστική λύση του υπέρ-οµολογιακού επιπέδου, ο Τριαδικός Θεός 
των Χριστιανών θα ήταν το ίδιο µε το µονοθεϊσµό του Ιουδαϊσµού, του Ισλάµ, του αρχαίου αιρετικού 
Σαβελλίου, των συγχρόνων αντι-τριαδικών, και διαφόρων αιρέσεων τύπου «Πεφωτισµένων». ∆εν θα 
υπήρχαν Τρία Πρόσωπα σε Μία Θεότητα, αλλά ένα Πρόσωπο, αµετάβλητο για κάποιους, ή που αλλάζει 
µε επιτυχία «µάσκες» (Πατήρ – Υιός – Άγιο Πνεύµα) για άλλους! Και εν τούτοις κάποιος θα µπορούσε να 
υποκριθεί ότι αυτός ήταν «ο ίδιος Θεός». 

Να κάτι που κάποιος θα µπορούσε να προτείνει αφελώς: «Παρά ταύτα υπάρχει για τις τρεις 
θρησκείες ένα κοινό σηµείο: και οι τρεις οµολογούν Θεό Πατέρα!» Αλλά σύµφωνα µε την αγία Ορθόδοξη 
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πίστη, αυτό είναι παράλογο. Πάντα οµολογούµε: «∆όξα στην Αγία, Οµοούσιο, Ζωοποιό και Αδιαίρετο 
Τριάδα». Πως µπορούµε να χωρίσουµε τον Πατέρα από τον Υιό όταν ο Ιησούς Χριστός διαβεβαιώνει ότι 
«Εγώ και ο Πατέρας ένα είµαστε»; (Ιω. 10:30) Και ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ο 
Θεολόγος, ο απόστολος της αγάπης, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα: «Αυτός που αρνείται τον Υιό, αυτός δεν έχει 
ούτε τον Πατέρα» (Α’ Ιω. 2:23). 

Αλλά ακόµα κι αν και οι τρεις µας καλούµε το Θεό Πατέρα: τίνος είναι πραγµατικά Πατέρας; Για 
τους Εβραίους  και τους Μουσουλµάνους είναι ο Πατέρας των ανθρώπων στο επίπεδο της δηµιουργίας· 
ενώ για µας τους Χριστιανούς είναι, πρώτα απ’ όλα, «πριν από τη θεµελίωση του κόσµου» (Ιω. 17:24) «ο 
Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού» (Εφ. 1:3) και µέσω του Χριστού είναι Πατέρας µας «κατ’ 
υιοθεσίαν» (Εφ. 1:4-5) στο επίπεδο της λύτρωσης. Τι οµοιότητα υπάρχει, λοιπόν ανάµεσα στη Θεϊκή 
Πατρότητα στο Χριστιανισµό και στις άλλες θρησκείες; 

Άλλοι  µπορεί να πουν: «Αλλά ο Αβραάµ λάτρευε τον αληθινό Θεό· και οι Εβραίοι µέσω του Ισαάκ 
και οι Μουσουλµάνοι µέσω της Άγαρ είναι οι απόγονοι αυτού του γνήσιου λάτρη του Θεού». Εδώ κάποιος 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγµατα: ο Αβραάµ καθόλου δε λάτρευε το Θεό στη µορφή  του 
απρόσωπου µονοθεϊσµού που τον λάτρευαν οι άλλοι, αλλά στην µορφή της Αγίας  Τριάδας. ∆ιαβάζουµε 
στην Αγία Γραφή: «Και ο Κύριος εµφανίστηκε σ’ αυτόν στη βελανιδιά του Μαµβρή… κι αυτός  υποκλίθηκε 
µέχρι το έδαφος» (Γεν. 18:1-2). Υπό ποια µορφή λάτρευε ο Αβραάµ το Θεό; Με την απρόσωπη µορφή, ή µε 
τη µορφή της Θεϊκής Ενιαίας Τριάδας; Εµείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιµούµε αυτή τη φανέρωση της 
Αγίας Τριάδας στην Παλαιά ∆ιαθήκη κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής, όταν στολίζουµε τους ναούς µας µε 
κλαριά που συµβολίζουν τις αρχαίες βελανιδιές, κι όταν τιµούµε στο µέσο τους την εικόνα των Τριών 
Αγγέλων, όπως την τίµησε ο Πατέρας µας ο Αβραάµ! Η κατά σάρκα καταγωγή από  τον Αβραάµ µας είναι 
άχρηστη αν δεν είµαστε αναγεννηµένοι στο νερό του Βαπτίσµατος , στην πίστη του Αβραάµ. Και η πίστη 
του Αβραάµ ήταν η πίστη στον Ιησού Χριστό, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κύριος: «Ο πατέρας σας ο Αβραάµ 
αισθάνθηκε αγαλλίαση διότι έµελλε να δει την ηµέρα µου· (Ιω. 8:56). Τέτοια ήταν επίσης η πίστη του 
προφητάνακτα ∆αβίδ, ο οποίος άκουσε τον Ουράνιο Πατέρα να λέει στον Οµοούσιο Υιό Του: «Είπε ο 
Κύριος στον Κύριό µου» (Ψαλµ. 109:1· Πράξ. 2:34). Τέτοια ήταν η πίστη των «τριών παίδων εν τη καµίνω», 
όταν σώθηκαν από τον «Υιό του Θεού» (∆αν. 3:25)· τέτοια και η πίστη του αγίου προφήτη ∆ανιήλ, ο οποίος 
είδε το όραµα των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού στο µυστήριο της ενσάρκωσης, όταν ο Υιός του 
ανθρώπου ήρθε στον Αρχαίο των Ηµερών (∆αν. 7:13). Γι’ αυτό και ο Κύριος, απευθυνόµενος στους 
(βιολογικά αδιαφιλονίκητους) απογόνους του Αβραάµ, είπε: «Αν ήσασταν τα παιδιά του Αβραάµ, θα κάνετε 
τα έργα του Αβραάµ» (Ιω. 8:39), και τα έργα αυτά είναι «να πιστέψουν σ’ Αυτόν που έστειλε ο Θεός»(Ιω. 
6:29) 

Ποιοι λοιπόν οι απόγονοι του Αβραάµ; Οι κατά  σάρκα γιοι του Ισαάκ, ή οι γιοι της Άγαρ της 
Αιγύπτιας; Είναι ο Ισαάκ ή ο Ισµαήλ οι απόγονοι του Αβραάµ; Τι διδάσκει η Αγία Γραφή µε το στόµα του 
θείου Αποστόλου; «Στην περίπτωση του Αβραάµ, οι υποσχέσεις δόθηκαν σ’ αυτόν και στον απόγονό του. ∆εν 
λέει, ‘’και στους απογόνους’’, σαν να επρόκειτο περί πολλών, αλλά περί ενός· ‘’και στον απόγονό σου’’, ο 
οποίος είναι ο Χριστός» (Γαλ. 3:29). Είναι εκεί, στον Ιησού Χριστό, που ο Αβραάµ έγινε πατέρας πολλών 
εθνών (Γεν. 17:5· Ρωµ 4:17). Μετά από τέτοιες υποσχέσεις και τέτοιες διαβεβαιώσεις, τι νόηµα  έχει η 
σαρκική καταγωγή από τον Αβραάµ; Σύµφωνα µε την Αγία Γραφή, ο Ισαάκ θεωρείται ως το σπέρµα ή ο 
απόγονος, αλλά µόνο ως εικόνα του Ιησού Χριστού. Αντίθετα µε τον Ισµαήλ, (το γιο της Άγαρ. Γεν 16:1), 
ο Ισαάκ γεννήθηκε στην θαυµατουργική «ελευθερία» µιας στείρας  µητέρας, σε µεγάλη ηλικία και ενάντια 
στους νόµους της φύσης, παρόµοια µε το Σωτήρα µας, ο οποίος γεννήθηκε  από µια Παρθένο. Ανέβηκε το 
λόφο του Μορία όπως ο Ιησούς ανέβηκε το Γολγοθά, κουβαλώντας στους ώµους του τα ξύλα της θυσίας. 
Ένας άγγελος έσωσε τον Ισαάκ από το θάνατο, ακριβώς όπως ένας άγγελος κύλισε την πέτρα του µνηµείου 
για να µας δείξει ότι ο τάφος ήταν άδειος, ότι ο αναστηµένος δεν βρισκόταν πια εκεί. Την ώρα της 
προσευχής, ο Ισαάκ συνάντησε τη Ρεββέκα στο λιβάδι και την οδήγησε στη σκηνή της µητέρας του Σάρας, 
όπως και ο Ιησούς θα συναντήσει την Εκκλησία Του στα σύννεφα για να τη φέρει στα ουράνια σκηνώµατα, 
τη Νέα Ιερουσαλήµ, την πολυπόθητη πατρίδα. 

Όχι! ∆εν έχουµε τον ίδιο Θεό µε τους µη Χριστιανούς! Το απολύτως ουσιώδες – εκ των ων ουκ άνευ 
– για να γνωρίσουµε τον Πατέρα, είναι ο Υιός: «Αυτός που έχει δει εµένα, έχει δει τον Πατέρα· κανείς δεν 
έρχεται προς τον Πατέρα, παρά µόνο µέσω εµού» (Ιω. 14:6,9). Ο Θεός µας είναι ένας Θεός ενσαρκωµένος, 
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τον οποίο «έχουµε δει µε τα µάτια µας κι έχουµε αγγίξει µε τα χέρια µας» (Α’ Ιω. 1:1). Ο άυλος έγινε υλικός 
για τη σωτηρία µας, όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός, κι έχει αποκαλυφθεί σε µας. Αλλά πότε 
αποκαλύφθηκε στους σηµερινούς Εβραίους και Μουσουλµάνους, έτσι ώστε να υποθέσουµε πως γνωρίζουν 
το Θεό; Αν έχουν µια πλήρη κατανόηση του Θεού έξω από τον Ιησού Χριστό, τότε ο Χριστός 
ενσαρκώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε µαταίως! 

Σύµφωνα µε τα λόγια του Χριστού, δεν έχουν ακόµα έρθει πλήρως στον Πατέρα. Έχουν κάποια ιδέα 
περί Θεού, αλλά αυτή η ιδέα δεν περιλαµβάνει την πλήρη αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε στον άνθρωπο 
δια του Ιησού Χριστού. Για µας τους Χριστιανούς, ο Θεός είναι ασύλληπτος, ακατανόητος, απερίγραπτος 
και άυλος, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Για τη σωτηρία µας έγινε (στο βαθµό που είµαστε ενωµένοι µαζί 
Του) συνειλληµένος, περιγραπτός και υλικός, εξ αποκαλύψεως στο µυστήριο της ενσάρκωσης του Υιού 
Του. Σ’ Αυτόν ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. Και γι’ αυτό ο άγιος Κυπριανός της 
Καρχηδόνας λέει ότι όποιος δεν έχει την Εκκλησία  για Μητέρα, δεν έχει το Θεό για Πατέρα! 

Μακάρι ο Θεός να µας διαφυλάξει από την αποστασία και από τον ερχοµό του Αντιχρίστου, τα 
προκαταρκτικά σηµεία του οποίου πολλαπλασιάζονται µέρα µε τη µέρα. Μακάρι να µας προστατέψει από 
τη µεγάλη θλίψη, την οποία ούτε και οι εκλεκτοί δεν θα είναι σε θέση να υποµείνουν δίχως τη χάρη Εκείνου 
που θα µικρύνει αυτές τις ηµέρες. Και µακάρι να µας προστατέψει διατηρώντας µας στο «µικρό ποίµνιο», 
το «υπολειπόµενο σύµφωνα µε την εκλογή της χάρης», έτσι ώστε σαν τον Αβραάµ να µπορέσουµε να 
αναγαλλιάσουµε στο φως του προσώπου Του, µε τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας του Θεού και 
Αειπαρθένου Μαρίας, όλων των κατοίκων του ουρανού, των νεφών των µαρτύρων, προφητών, ιεραρχών, 
ευαγγελιστών, και οµολογητών που έµειναν πιστοί µέχρι θανάτου, που έχυσαν το αίµα τους για το Χριστό, 
που µας απέκτησαν µε το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα νερά του Βαπτίσµατος. Είµαστε τα παιδιά τους 
– οπωσδήποτε αδύναµα, αµαρτωλά και ανάξια· αλλά δεν θα τείνουµε τα χέρια µας προς ένα ξένο θεό! Αµήν 

 
π. Βασίλειος Σακκάς 

La Foi Transmise, 5 Απριλίου 1970 
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2 .  Η  δύναµη  των  ε ιδωλολατρ ικών  θεών :   
Η  επ ίθεση  του  Ινδου ϊσµού  στο  Χριστ ιαν ισµό  

 
Ανώνυµης συγγραφέως που µεταστράφηκε στην  

Ορθοδοξία 
 

Όλοι οι Θεοί των εθνών είναι δαιµόνια. 
Ψαλµός  95 :5  

 
Το ακόλουθο άρθρο προέρχεται από την εµπειρία µιας γυναίκας η οποία, αφού τέλειωσε το Γυµνάσιο 

σε ένα Ρωµαιοκαθολικό γυναικείο µοναστήρι, εξάσκησε τον Ινδουϊσµό για 20 χρόνια ώσπου τελικά, µε τη 
χάρη του Θεού, µεταστράφηκε στην Ορθόδοξη πίστη, βρίσκοντας το τέλος της έρευνάς της για την αλήθεια στη 
Ρωσική Εκκλησία. Τώρα κατοικεί στη ∆υτική Ακτή των ΗΠΑ. Μακάρι τα λόγια της να χρησιµεύσουν για να 
ανοίξουν τα µάτια εκείνων των Ορθοδόξων που µπορεί να έχουν τον πειρασµό να ακολουθήσουν τους 
τυφλούς «φιλελεύθερους» θεολόγους που τώρα κάνουν την εµφάνισή τους ακόµα και στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, και των οποίων η απάντηση στην επίθεση της νεοειδωλολατρίας στην Εκκλησία του Χριστού είναι 
να αρχίσουµε «διάλογο» µε τους µάγους και να λατρέψουµε µαζί τους τους πραγµατικούς θεούς των 
παγανιστών. 

 
1. Τα θέλγητρα του Ινδουϊσµού 

 
Ήµουν µόλις 16 χρόνων όταν δύο γεγονότα άλλαξαν την πορεία της ζωής µου. Πήγα στο ∆οµινικανό 

Καθολικό γυναικείο µοναστήρι του αγίου Ραφαήλ και συνάντησα για πρώτη φορά το Χριστιανισµό. Την 
ίδια χρονιά συνάντησα τον Ινδουϊσµό  στο πρόσωπο ενός Ινδού µοναχού, ενός Swami, ο οποίος έγινε 
σύντοµα ο γκουρού, ή δάσκαλός µου. Μια µάχη είχε αρχίσει, αλλά δεν ήµουν ικανή να το καταλάβω για 
είκοσι χρόνια σχεδόν.  

Στο µοναστήρι διδάχτηκα τις βασικές αλήθειες του Χριστιανισµού. Εδώ βρίσκεται η δύναµη του 
ταπεινού και µια παγίδα για τον υπερήφανο. Ο άγιος Ιάκωβος έγραψε αληθινά: «Ο Θεός αντιτάσσεται στους 
υπερηφάνους, και δίνει χάρη στους ταπεινούς» (Ιάκ. 4:6). Και πόσο υπερήφανη ήµουν· δεν παραδεχόµουν 
την ύπαρξη του προπατορικού αµαρτήµατος, ούτε την ύπαρξη της κόλασης. Και είχα πολλά επιχειρήµατα 
εναντίον τους. Μια µοναχή πολύ φιλάνθρωπη µου έδωσε το κλειδί όταν είπε: «Προσευχήσου για το δώρο της 
πίστης». Αλλά η εκπαίδευση του Σουάµι είχε ήδη αποκτήσει επιρροή πάνω µου, και νόµιζα  ότι είναι 
υποτιµητικό να παρακαλάς κάποιον, ακόµα και το Θεό. Πολύ αργότερα θυµήθηκα τι µου είχε πει. Χρόνια 
αργότερα, ο σπόρος χριστιανικής πίστης που είχε φυτευτεί µέσα µου πρόβαλε µέσα από µια απέραντη 
θάλασσα απελπισίας.  

Με τον καιρό η φύση των βιβλίων που είχα φέρει µαζί µου στο σχολείο, όλα καλυµµένα µε 
µονόχρωµα καλύµµατα, αποκαλύφθηκε. Βιβλία όπως η Bhagavad Gita, οι Upanishads, η Vedantasara, η 
Ashtavakra Samhita… Εν µέρει το µυστικό µου µαθεύτηκε, αλλά τίποτα ιδιαίτερο δεν ειπώθηκε. Χωρίς 
αµφιβολία οι µοναχές νόµιζαν ότι θα περάσει, όπως πράγµατι περνούν τα περισσότερα είδη διανοητικής 
έπαρσης στα νεαρά κορίτσια. Αλλά µια τολµηρή µοναχή µου είπε την αλήθεια. Είναι µια αλήθεια καθόλου 
δηµοφιλής, και σπάνια την ακούει κανείς. Μου είπε ότι θα πήγαινα στην κόλαση αν πέθαινα µέσα στον 
Ινδουϊσµό, αφού είχα πρώτα γνωρίσει την αλήθεια του Χριστιανισµού.  Ο άγιος Πέτρος το έθεσε έτσι: 
«∆ιότι από αυτό που ο άνθρωπος έχει νικηθεί, σ’ αυτό και έχει υποδουλωθεί . Εάν, αφού απέφυγαν τα 
µιάσµατα αυτού του κόσµου δια της γνώσης του Κυρίου και Σωτήρα µας Ιησού Χριστού,  πάλι µπλέκονται σ’ 
αυτά και νικιούνται, τότε τα τελευταία τους έχουν γίνει χειρότερα από τα πρώτα. Θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς 
να µην είχαν γνωρίσει το δρόµο της δικαιοσύνης, παρά, αφού τον γνώρισαν, να στρέψουν τα νώτα προς την 
άγια εντολή που τους παραδόθηκε» (Β’ Πέτρου 2:19-21). Πόσο περιφρόνησα την αδελφή για τη 
«µισαλλοδοξία» της. Όµως αν ζούσε σήµερα θα την ευχαριστούσα µε όλη µου την καρδιά. Αυτό που µου 
είπε βασάνιζε, όπως θα έκανε η αλήθεια, και επρόκειτο τελικά να µε οδηγήσει στην πληρότητα της Αγίας 
Ορθοδοξίας.  
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Το σηµαντικό πράγµα που αποκόµισα στο γυναικείο µοναστήρι ήταν ένα µέτρο σύγκρισης, και 
κάποια µέρα θα το χρησιµοποιούσα για να ανακαλύψω ότι ο Ινδουϊσµός ήταν απάτη. 

Η κατάσταση άλλαξε πολύ από τότε που ήµουν στο σχολείο. Αυτό που ήταν µια µεµονωµένη 
περίπτωση Ινδουϊσµού αναπτύχθηκε σε επιδηµία. Τώρα κάποιος πρέπει να έχει µια έξυπνη κατανόηση των 
δογµάτων του Ινδουϊσµού, αν πρόκειται να προφυλάξει νεαρούς Χριστιανούς από το να διαπράξουν 
πνευµατική αυτοκτονία όταν συναντούν ανατολικές θρησκείες. 

Η γοητεία του Ινδουϊσµού είναι ευρέως φάσµατος· υπάρχουν κολακείες για κάθε χάρισµα και 
επικλήσεις σε κάθε αδυναµία, αλλά ιδιαίτερα στην υπερηφάνεια. Και καθώς ήµουν πολύ υπερήφανη, ακόµα 
και στα δεκάξι µου χρόνια, ήταν σ’ αυτό που πρωτοέπεσα λεία. Το προπατορικό αµάρτηµα, η κόλαση και το 
πρόβληµα του πόνου µε στεναχωρούσαν. ∆εν τα είχα πάρει ποτέ στα σοβαρά πριν έρθω στο µοναστήρι. 
Τότε, ο Σουάµι παρουσίασε  µια «διανοητικά ικανοποιητική» εναλλακτική λύση για κάθε άβολο χριστιανικό 
δόγµα. Η κόλαση ήταν τελικά µόνο µια προσωρινή κατάσταση της ψυχής που είχε προέλθει από το δικό µας 
κακό κάρµα (περασµένες πράξεις) σ’ αυτήν ή σε µια προηγούµενη ζωή. Και, φυσικά, µια προσωρινή αιτία 
δεν θα µπορούσε να έχει αιώνιο αποτέλεσµα. Το προπατορικό αµάρτηµα µεταστοιχειώθηκε µε θαυµαστό 
τρόπο σε προπατορική θεϊκότητα. Ήταν η πατρογονική µου κληρονοµιά, και καµµιά µου πράξη δεν θα 
ακύρωνε ποτέ αυτή την ένδοξη κατάληξη. Ήµουν θεϊκή. Ήµουν Θεός: «Ο αιώνιος ονειρευτής, που 
ονειρεύεται πεπερασµένα όνειρα».  

Όσο για το πρόβληµα του πόνου, η ινδουϊστική φιλοσοφία που είναι γνωστή ως Βεδάντα (Vedanta) 
έχει ένα αληθινά κοµψό φιλοσοφικό σύστηµα για να το αντιµετωπίσει. Με δυο λόγια, ο πόνος είναι µάγια ή 
ψευδαίσθηση. ∆εν έχει πραγµατική υπόσταση – κι ακόµα περισσότερο, ο οπαδός της Advaita Βεδάντα 
µπορεί να ισχυριστεί ότι το αποδεικνύει! 

Σε µια άλλη περιοχή, ο Ινδουϊσµός προσφεύγει στο πολύ ευυπόληπτο λάθος να υποθέτει ότι ο 
άνθρωπος είναι τελειοποιήσιµος: µέσω της εκπαίδευσης (µε τη δική τους ορολογία, το γκουρουϊστικό 
σύστηµα), και µέσω της «εξέλιξης» (της συνεχούς προοδευτικής πνευµατικής ανάπτυξης του ανθρώπου). 
Επίσης δηµιουργείται ένα επιχείρηµα από τη σκοπιά της πολιτιστικής σχετικότητας· αυτό έχει τώρα 
προσλάβει τέτοια ευυποληψία, που είναι πραγµατική αµαρτία (γι’ αυτούς που δεν πιστεύουν στην αµαρτία) 
να αµφισβητήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικότητα. Τι θα ήταν πιο λογικό, λένε, παρά διαφορετικά έθνη 
και λαοί να λατρεύουν το Θεό µε διαφορετικό τρόπο; Έπειτα ο Θεός είναι Θεός, και η ποικιλία στους 
τρόπους λατρείας συµβάλλει σε ένα γενικό θρησκευτικό «εµπλουτισµό». 

Αλλά ίσως η πιο ακαταµάχητη, γενικά, έλξη, είναι ο πραγµατισµός. Ολόκληρο το θρησκευτικό 
οικοδόµηµα του Ινδουϊσµού στηρίζεται από τις πρακτικές θρησκευτικές  οδηγίες που δίνονται στο µαθητή 
από τον γκουρού του. Με αυτές τις πρακτικές ο µαθητής καλείται να επιβεβαιώσει τη φιλοσοφία µε τη δική 
του εµπειρία. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται δεκτό από πίστη. Και αντίθετα µε τις εκλαϊκευµένες αντιλήψεις, 
δεν υπάρχουν καθόλου µυστήρια – µόνο µια τεράστια ποσότητα εσωτερικού υλικού – κι έτσι απλώς δεν 
υπάρχει ανάγκη για πίστη. Σου λένε: «∆οκίµασέ το, και δες αν λειτουργεί». Αυτή η πραγµατιστική 
προσέγγιση είναι µεγάλος πειρασµός για τον ∆υτικό νου. Φαίνεται τόσο «επιστηµονική». Αλλά σχεδόν κάθε 
µαθητής πέφτει σε ένα είδος πραγµατιστικής απάτης: π.χ. αν η πρακτική λειτουργεί (και πραγµατικά 
λειτουργούν), πιστεύει ότι το σύστηµα είναι αληθινό, και, κατά συνέπεια, ότι είναι χωρίς επιφύλαξη καλό. 
Όµως φυσικά, αυτό δεν είναι επόµενο. Το µόνο που πραγµατικά µπορούµε να πούµε είναι: αν λειτουργούν, 
τότε λειτουργούν. Αλλά αν µας διαφύγει αυτό το σηµείο, εύκολα καταλαβαίνετε, πως µια µικρή ψυχική 
εµπειρία ενεργεί µε µεγάλη πειθώ στον καηµένο το µαθητή. 

Αυτό µε οδηγεί στο τελευταίο καλόπιασµα που θα αναφέρω, το οποίο είναι οι «πνευµατικές 
εµπειρίες». Αυτές έχουν ψυχική ή και δαιµονική προέλευση. Αλλά ποιος από τους ασκούµενους έχει κάποιο 
τρόπο να ξεχωρίσει την ψευδαίσθηση από την γνήσια πνευµατική εµπειρία; ∆εν έχουν µέτρο σύγκρισης. 
Αλλά µη νοµίζετε πως ό,τι βλέπουν, ακούν, µυρίζουν και αγγίζουν σ’ αυτές τις εµπειρίες είναι αποτέλεσµα 
απλής διανοητικής παρεκτροπής. ∆εν είναι. Είναι αυτό που η (ρωσική) Ορθόδοξη παράδοση αποκαλεί 
prelest (πλάνη). Είναι µια σηµαντική λέξη, γιατί αναφέρεται στη ακριβή κατάσταση ενός προσώπου που 
έχει ινδουϊστικές «πνευµατικές εµπειρίες». ∆εν υπάρχει ακριβές αντίστοιχο της λέξης «πρελέστ» στο 
αγγλικό λεξικό. Καλύπτει όλο το φάσµα των ψευδών πνευµατικών εµπειριών: από την απλή παραίσθηση 
και εξαπάτηση µέχρι την πραγµατική κατάληψη από δαίµονα. Σε κάθε περίπτωση το κίβδηλο εκλαµβάνεται 
ως γνήσιο και το συνολικό αποτέλεσµα είναι µια επιταχυνόµενη αύξηση της υπερηφάνειας. Μια θερµή, 
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βολική αίσθηση εξαιρετικής σηµασίας σταθεροποιεί το άτοµο στην πλάνη, κι αυτό τον αποζηµιώνει για όλη 
την αυτοπειθαρχία και τις προσπάθειες του. 

Στην πρώτη επιστολή του, ο άγιος Ιωάννης προειδοποιεί τους πρώτους Χριστιανούς: «Αγαπητοί, µην 
πιστεύετε κάθε πνεύµα, αλλά δοκιµάζετε τα πνεύµατα αν είναι από το Θεό…» (Α’ Ιω. 4:1) 

Ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ήταν προσεκτικός στο να καθοδηγεί τους µοναχούς σχετικά  µε τους 
κινδύνους  αυτών  των  εµπειριών: «’’Ολόγυρα,  γύρω  από τους αρχάριους και τους ισχυρογνώµονες, οι 
δαίµονες συνηθίζουν να απλώνουν τα δίχτυα των σκέψεων και των ολέθριων φαντασιώσεων, και 
προετοιµάζουν τάφρους για την καταστροφή τους…’’ Ένας µοναχός τον ρώτησε: ‘’Τι πρέπει  να κάνει ένας 
άνθρωπος όταν ο δαίµονας παίρνει τη µορφή αγγέλου του φωτός;’’ ‘’Σ’ αυτή την περίπτωση, ένας άνθρωπος 
χρειάζεται µεγάλη δύναµη διάκρισης για να διακρίνει σωστά µεταξύ καλού και κακού. Γι’ αυτό στην 
απερισκεψία σας, µην παρασύρεστε τόσο γρήγορα από αυτό που βλέπετε, αλλά να έχετε βαρύτητα και, 
δοκιµάζοντας τα πάντα µε προσοχή, δεχθείτε το καλό και απορρίψτε το κακό. Πάντα πρέπει να δοκιµάζετε και 
να εξετάζετε, και µονάχα µετά να πιστεύετε. Να ξέρετε ότι τα έργα της χάρης είναι φανερά, και ο δαίµονας, 
παρά τις µεταµορφώσεις του, δεν µπορεί να τα παραγάγει: δηλαδή, πραότητα, φιλικότητα, ταπεινότητα, µίσος 
του κόσµου, εκκοπή των παθών και των σαρκικών επιθυµιών – που είναι τα αποτελέσµατα της χάρης. Τα έργα 
των δαιµόνων είναι: υπερηφάνεια, αλαζονεία, εκφοβισµός και όλα τα κακά. Από τέτοια αποτελέσµατα θα 
µπορείτε να διακρίνετε αν το φως που λάµπει στην καρδιά σας είναι από το Θεό ή το σατανά. Το µαρούλι 
µοιάζει µε τη µουστάρδα, και το ξύδι µοιάζει στο χρώµα µε το κρασί· αλλά όταν τα δοκιµάζετε ο ουρανίσκος 
διακρίνει και αποσαφηνίζει τη διαφορά µεταξύ τους. Με τον ίδιο τρόπο η ψυχή, αν έχει διάκριση, µπορεί να 
διακρίνει µε τη γεύση του νου τα δώρα του Αγίου Πνεύµατος από τις φαντασίες και τις ψευδαισθήσεις του 
σατανά.» 

Ο παραπλανηµένος ή υπερήφανος πνευµατικός υποψήφιος είναι πιο τρωτός στην πλάνη. Και η 
επιτυχία και η αντοχή του Ινδουϊσµού στο χρόνο εξαρτώνται παρά πολύ από αυτόν τον ψεύτικο µυστικισµό. 
Πόσο ιδιαίτερα ελκυστικός είναι για νεαρούς χρήστες ναρκωτικών, που έχουν ήδη µυηθεί σε τέτοιου είδους 
εµπειρίες. Τα λίγα τελευταία χρόνια έχουν δει την άνθηση και τον πολλαπλασιασµό των Σουάµι. Είδαν την 
ευκαιρία για δόξα και ευηµερία  σ’ αυτή την έτοιµη αγορά. Και την έπιασαν. 

 
2. Ένας πόλεµος δογµάτων 

 
Σήµερα ο Χριστιανισµός δέχεται µαχαιριές από έναν αντίπαλο σχεδόν άγνωστο στους πιστούς. Και 

αν µπορούσε, θα κάρφωνε στην καρδιά πριν  δηλώσει το όνοµά του. Ο εχθρός είναι ο Ιουδαϊσµός, και ο 
πόλεµος που διεξάγεται είναι πόλεµος δόγµατος. 

Όταν οι ιεραποστολές Βεδάντα (Vedanta societies) ιδρύθηκαν σ΄ αυτή τη χώρα (Αµερική) γύρω 
στην αλλαγή του αιώνα, οι πρώτες προσπάθειες κατευθύνονταν στο να υποστηρίξουν ότι δεν υπήρχε 
πραγµατική διαφορά µεταξύ Ινδουϊσµού και Χριστιανισµού. Όχι µόνο δεν υπήρχε διένεξη, αλλά ένας καλός 
Χριστιανός θα µπορούσε να γίνει καλύτερος Χριστιανός µελετώντας κι εξασκώντας τη Βεδάντα· θα 
καταλάβαινε τον αληθινό Χριστιανισµό.  

Στις πρώτες τους διαλέξεις, οι Σουάµι επιχειρούσαν να δείξουν ότι αυτές οι ιδέες που φαίνονταν 
αποκλειστικές κτήσεις του Χριστιανισµού – όπως ο Λόγος και ο Σταυρός – προέρχονταν στην 
πραγµατικότητα από την Ινδία. Και οι ιδέες που φαίνονταν αποκλειστικές κτήσεις του Ινδουϊσµού – όπως η 
αναγέννηση, η µετενσάρκωση της ψυχής, και το σαµάντι (Samadhi ή έκσταση) µπορούσαν επίσης να 
βρεθούν στις χριστιανικές Γραφές – όταν αυτές ερµηνεύονταν κατάλληλα. 

Αυτό το είδος παγίδας έπιασε πολλούς ειλικρινείς αλλά παραπλανηµένους Χριστιανούς. Η αρχική 
ώθηση ήταν εναντίον αυτών που µπορούσαν να χαρακτηριστούν «αιρετικά» δόγµατα και υπέρ µιας 
θρησκείας αποκαλούµενης ως «επιστηµονικής», βασισµένης σε συγκριτική µελέτη όλων των θρησκειών. Η 
κύρια έµφαση ήταν πάντα σ’ αυτό: δεν υπάρχει διαφορά. Όλα είναι ένα. Όλες οι διαφορές είναι στην 
επιφάνεια· είναι φαινοµενικές ή σχετικές, όχι πραγµατικές. Όλα αυτά είναι φανερά από δηµοσιευµένες 
διαλέξεις που δόθηκαν στις αρχές της  δεκαετίας του 1900. Σήµερα βρισκόµαστε σε µεγάλο κίνδυνο επειδή 
αυτή η προσπάθεια ήταν τόσο πολύ επιτυχηµένη. 

 * Σ. τ. Μ.: Η λέξη prelest αποτελεί απόδοση της ελληνικής λέξης πλάνη στα ρωσικά. Με αυτή τη 
λέξη θα µεταφράζεται κυρίως, από δω και στο εξής. 
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Τώρα στην καθοµιλουµένη το «δόγµα» θεωρείται ως όρος άξιος χλευασµού. Αλλά αυτή η 
περιφρόνηση δεν θα µπορούσε να προκληθεί από αυτούς που ξέρουν ότι το δόγµα αναφέρεται στην πιο 
πολύτιµη κληρονοµιά της Εκκλησίας. Πάντως, από τη στιγµή που ο κακός συσχετισµός παγιώθηκε, οι 
δειλοί, που δεν τους αρέσει να συνδέονται µε τους µη δηµοφιλείς, άρχισαν να µιλούν για «άκαµπτο δόγµα», 
όρο που είναι πλεονασµός αλλά προδίδει αποδοκιµασία. Έτσι η στάση αυτή αφοµοιώθηκε µε δόλιο τρόπο 
από «ανοιχτόµυαλους» κριτικούς που είτε δεν ήξεραν ότι το δόγµα δηλώνει τι είναι ο Χριστιανισµός είτε 
απλώς ο Χριστιανισµός δεν τους αρέσει. 

Η επακόλουθη προδιάθεση κάποιων Χριστιανών να υποχωρούν όταν αντιµετώπιζαν την κατηγορία 
ότι έχουν δόγµατα, έχει δώσει όχι µικρή βοήθεια στους Ινδουϊστές. Μια βοήθεια από µέσα είχε στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα.  

Το απίστευτο γεγονός είναι ότι λίγοι βλέπουν ότι η  ίδια η δύναµη που θα ανέτρεπε το χριστιανικό 
δόγµα δεν είναι από µόνη της τίποτα άλλο, παρά ένα αντίθετο σύστηµα δογµάτων. Αυτά τα δύο δεν 
µπορούν να αναµειχθούν ή να «εµπλουτίσουν» το ένα το άλλο, γιατί είναι τελείως αντίθετα. 

Αν οι Χριστιανοί πειστούν να πετάξουν ή (αυτό που είναι πιο έξυπνο σαν τακτική) να αλλοιώσουν 
τα δόγµατά τους, για να ταιριάξουν µε την απαίτηση για ένα πιο εκσυγχρονισµένο ή «παγκόσµιο» 
Χριστιανισµό, έχουν χάσει τα πάντα, γιατί αυτό που είναι αγαπητό στους Χριστιανούς και στους Ινδουϊστές 
προέρχεται άµεσα από τα δόγµατά τους. Και τα ινδουϊστικά δόγµατα είναι µια ευθεία απόρριψη των 
χριστιανικών δογµάτων. Αυτό οδηγεί σε ένα συµπέρασµα που σοκάρει: ό,τι οι Χριστιανοί θεωρούν 
κακό, οι Ινδουϊστές το θεωρούν καλό, και αντιστρόφως: ό,τι οι ινδουϊστές θεωρούν κακό, οι 
Χριστιανοί του θεωρούν καλό. 

Η αληθινή πάλη βρίσκεται σ’ αυτό: ότι το έσχατο αµάρτηµα για το Χριστιανό είναι η έσχατη 
συνειδητοποίηση καλού για τον Ινδουϊστή. Οι Χριστιανοί αναγνώριζαν πάντα την υπερηφάνεια ως το 
βασικό αµάρτηµα – την κύρια πηγή όλων των αµαρτιών. Και ο Εωσφόρος είναι το αρχέτυπο όταν λέει: «Θα 
ανεβώ στον Ουρανό, θα υψώσω το θρόνο µου πάνω από τα άστρα του Θεού... θα ανεβώ πάνω από τα ύψη 
των νεφών... θα είµαι σαν τον Ύψιστο» (Ησ. 14:13-14). Σε κατώτερο επίπεδο, είναι η υπερηφάνεια που 
µετατρέπει ακόµα και τις αρετές του ανθρώπου σε αµαρτίες. Αλλά για τον Ινδουϊσµό γενικά, και για τον 
Αντβαϊτίν ή τον οπαδό της Βεδάντα ειδικά, η µόνη «αµαρτία» είναι να µην πιστεύεις στον εαυτό σου και 
στην ανθρωπότητα όπως στον ίδιο το Θεό. Με λόγια του Σουάµι Βιβεκανάντα (Vivecananda), που ήταν ο 
κύριος σύγχρονος υπέρµαχος της Βεδάντα: «∆εν καταλαβαίνετε ακόµα την Ινδία!  Εµείς οι Ινδοί είµαστε 
πάνω απ’ όλα ανθρωπολάτρες. Ο Θεός µας είναι ο άνθρωπος!» Το δόγµα του mukti, ή της σωτηρίας, 
συνίσταται σε αυτό: ότι «ο άνθρωπος πρόκειται να γίνει θείος συνειδητοποιώντας το Θείο». 

Από αυτό µπορεί κανείς να δει τα δόγµατα του Ινδουϊσµού και του Χριστιανισµού να στέκονται 
αντιµέτωπα, µαταιώνοντας το ένα το άλλο ως προς τη φύση του Θεού, τη φύση του ανθρώπου και το σκοπό 
της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Αλλά όταν  οι Χριστιανοί δέχονται την ινδουϊστική προπαγάνδα ότι καµµιά µάχη δεν διεξάγεται, ότι 
οι διαφορές µεταξύ Χριστιανισµού και Ινδουϊσµού είναι µόνο φαινοµενικές και όχι πραγµατικές – τότε οι 
ινδουϊστικές ιδέες είναι ελεύθερες να καταλάβουν τις ψυχές των Χριστιανών, κερδίζοντας τη µάχη χωρίς 
αγώνα. Και το τελικό αποτέλεσµα από αυτή τη µάχη είναι πραγµατικά συγκλονιστικό: η διαβρωτική δύναµη 
του Ινδουϊσµού είναι τεράστια. Στη δική µου περίπτωση, µε όλη τη βασικά καλή εκπαίδευση που έλαβα στο 
µοναστήρι, είκοσι χρόνια στον Ινδουϊσµό µε έφεραν στην ίδια την πόρτα της αγάπης του κακού. Βλέπετε, 
στην Ινδία ο «Θεός» λατρεύεται επίσης ως Κακό, µε τη µορφή της θεάς Κάλι. Αλλά γι’ αυτό θα µιλήσω στο 
επόµενο κεφάλαιο, στις ινδουϊστικές πρακτικές. 

Αυτό το τέρµα µας επιφυλάσσει το µέλλον, όταν πια δεν υπάρχει χριστιανικό δόγµα. Το λέω αυτό 
από προσωπική εµπειρία, επειδή έχω λατρέψει την Κάλι στην Ινδία και σ’ αυτή τη χώρα. Κι αυτή, που είναι 
ο σατανάς, δεν είναι κορόιδο. Αν εγκαταλείψεις τον Ζώντα Θεό, ο θρόνος δεν πρόκειται να παραµείνει 
άδειος. 
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3. Ινδουϊστικοί τόποι λατρείας και πρακτικές 
 
Το 1956 έκανα κοινωνική εργασία για τους κυνηγούς κεφαλών στις Φιλιππίνες. Ενδιαφερόµουν για 

την πρωτόγονη θρησκεία – ιδιαίτερα γι’ αυτό που θεωρείται µη εκπολιτισµένη περιοχή – εκεί όπου έχουν 
πάει λίγοι ιεραπόστολοι. Όταν έφτασα στη φυλή των Ιφουγκάο (Ifugao), δεν πίστευα στη µαύρη µαγεία. 
Όταν έφυγα, πίστευα. Ένας ιερέας Ιφουγκάο, ένας µουνµπάκι, ονόµατι Ταλούπα, έγινε ο καλύτερος φίλος 
και πληροφοριοδότης µου. Με τον καιρό έµαθα ότι ήταν φηµισµένος για την επιτηδειότητά του στη µαύρη 
τέχνη. Με πήρε στο «µπάκι», που είναι µια τελετή µυσταγωγικής µαγείας που γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ 
κατά την περίοδο του θερισµού. Μια δωδεκάδα περίπου ιερείς συγκεντρώθηκαν σε µια καλύβα και η νύχτα 
πέρασε µε επικλήσεις θεοτήτων και προγόνων, πίνοντας κρασί από ρύζι και κάνοντας θυσίες στις δυο 
µικρές εικόνες γνωστές ως «µπουλόλ». Οι εικόνες πλένονταν µε αίµα κοτόπουλου, το οποίο είχε µαζευτεί σ’ 
ένα πιάτο και χρησίµευε για µαντεία του µέλλοντος προτού χρησιµοποιηθεί στις εικόνες. Εξέταζαν το αίµα 
για το µέγεθος και τον αριθµό των φυσαλίδων µέσα του, το χρόνο που έκανε ώσπου να πήξει· επίσης το 
χρώµα και η µορφοποίηση των οργάνων του κοτόπουλου τους έδιναν πληροφορίες. Κάθε βράδυ κρατούσα 
σηµειώσεις µε ευσυνειδησία. Αλλά αυτό ήταν µόνο η αρχή. ∆εν θα αναπτύξω πολύ το θέµα της µαγείας των 
Ιφουγκάο· αρκούµαι στο να πω ότι τον καιρό που έφυγα, είχα δει τέτοια ποικιλία και ποσότητα 
υπερφυσικών φαινοµένων που κάθε επιστηµονική εξήγηση ήταν ουσιαστικά αδύνατη. Αν ήµουν 
προδιατεθειµένη να πιστέψω κάτι όταν έφτασα, αυτό ήταν ότι η µαγεία είχε µια εντελώς φυσική εξήγηση. 
Επίσης, επιτρέψτε µου να πως ότι δεν τροµάζω πολύ εύκολα. Αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι άφησα τους 
Ιφουγκάο επειδή είδα ότι οι τελετές τους όχι µόνο λειτουργούσαν, αλλά είχαν λειτουργήσει και πάνω µου – 
τουλάχιστον δύο φορές. 

Λέω όλα αυτά ώστε ό,τι πω για τις ινδουϊστικές πρακτικές και µέρη λατρείας να µη φανεί απίστευτο, 
το προϊόν ενός ξαναµµένου µυαλού. 

Έντεκα χρόνια µετά το επεισόδιο στους  Ιφουγκάο, έκανα ένα προσκύνηµα στο σπήλαιο του 
Αµαρνάθ (Amarnath), βαθειά στα Ιµαλάια. Η ινδουϊστική παράδοση το έχει για το πιο ιερό µέρος λατρείας 
του Σίβα, το µέρος όπου αποκαλύπτει τον εαυτό του στους λάτρεις του και εισακούει τις παρακλήσεις. Είναι 
ένα µακρύ και δύσκολο ταξίδι πάνω από τη Μαχαγκούνα (Mahaguna), ένα στενό πέρασµα στα 14.000 πόδια 
και πάνω σ’ ένα παγετώνα· έτσι υπήρχε πολύς χρόνος να τον λατρέψω νοερά στο δρόµο, ιδίως αφού το 
παιδί που οδηγούσε το πόνυ µε το φορτίο δεν µιλούσε καθόλου Αγγλικά, κι εγώ δεν µιλούσα καθόλου 
Ινδικά. Αυτή τη φορά ήµουν προδιατεθειµένη να πιστέψω ότι ο θεός που λάτρευα και διαλογιζόµουν 
σχετικά µ’ αυτόν για χρόνια, θα αποκαλυπτόταν καταδεκτικά σε µένα. 

Η εικόνα του Σίβα µέσα στο σπήλαιο είναι κάτι αξιοπερίεργο από µόνη της· µια εικόνα από πάγο, 
σχηµατισµένη από νερό που στάζει. Όταν είναι πανσέληνος, η φυσική εικόνα φτάνει την οροφή του 
σπηλαίου – περίπου 15 πόδια – και στη χάση του φεγγαριού δεν αποµένει σχεδόν τίποτα από αυτήν. Έτσι 
µεγαλώνει και µικραίνει κάθε µήνα. Απ’ όσο ξέρω, κανείς ως τώρα δεν έχει εξηγήσει αυτό το φαινόµενο. 
Πλησίασα το σπήλαιο σε ευνοϊκό καιρό, όταν η εικόνα είχε σχηµατιστεί πλήρως. Σύντοµα επρόκειτο να 
λατρέψω το θεό µου µε πράσινη καρύδα, θυµίαµα, κόκκινα και λευκά κοµµάτια υφάσµατος, καρύδα, 
σταφίδες και ζάχαρη – όλα όσα απαιτούσε η τελετή. Μπήκα στο σπήλαιο µε δάκρυα αφοσίωσης. Αυτό που 
συνέβη τότε δύσκολα περιγράφεται. Το µέρος δονείτο – όπως µια Ιφουγκάο καλύβα µε µπάκι σε πλήρη 
δραστηριότητα. Συγκλονισµένη που βρήκα το ναό ένα τόπο ανεξήγητου λάθους, έφυγα αναγουλιάζοντας 
πριν ο ιερέας προλάβει να τελειώσει την προσφορά του στη µεγάλη εικόνα από πάγο. 

Το προσωπείο του Ινδουϊσµού είχε ραγίσει όταν µπήκα στο σπήλαιο του Σίβα, αλλά πέρασε κάποιος 
χρόνος προτού ελευθερωθώ. Στο µεσοδιάστηµα, έψαξα για κάτι που να στηρίζει το οικοδόµηµα που 
κατέρρεε, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Εκ των υστέρων, µου φαίνεται ότι συχνά ξέρουµε πως κάτι είναι 
πραγµατικά κακό, πολύ πριν µπορέσουµε στ’ αλήθεια να το πιστέψουµε. Αυτό έχει εφαρµογή τόσο στις 
ινδουϊστικές «πνευµατικές πρακτικές», όσο και στα αποκαλούµενα «ιερά µέρη».  

Όταν ένας µαθητής µυείται από τον γκουρού, του δίνεται ένα σανσκριτικό µάντρα (mantra, µια 
προσωπική µαγική φόρµουλα), και συγκεκριµένες θρησκευτικές πρακτικές. Αυτά είναι εντελώς εσωτερικά 
και υπάρχουν στην προφορική παράδοση. ∆εν θα τα βρείτε τυπωµένα και είναι πολύ απίθανο να µάθετε γι’ 
αυτά από έναν µυηµένο, λόγω των ισχυρών αρνητικών κυρώσεων που είναι σε ισχύ για να προστατέψουν 
αυτή τη µυστικότητα. Ως αποτέλεσµα ο γκουρού προσκαλεί το µαθητή να αποδείξει τη φιλοσοφία µε τη 
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δική του εµπειρία. Το θέµα είναι, ότι αυτές οι πρακτικές όντως λειτουργούν. Ο µαθητής µπορεί να 
αποκτήσει δυνάµεις ή «σίντις» (siddhis), όπως να διαβάζει τη σκέψη, δύναµη να θεραπεύει ή να 
καταστρέφει, να παράγει αντικείµενα, να προλέγει το µέλλον και ούτω καθεξής – όλο το φάσµα των 
θανατηφόρων ψυχικών κόλπων. Αλλά ακόµα χειρότερα από αυτό, πάντοτε πέφτει σε µια κατάσταση 
πλάνης, όπου περνά την παραίσθηση για πραγµατικότητα. Έχει «πνευµατικές εµπειρίες» απέραντης 
γλυκύτητας και ειρήνης. Έχει οράµατα θεοτήτων και φωτός. (Κάποιος µπορεί να θυµηθεί ότι ο ίδιος ο 
Εωσφόρος µπορεί να εµφανιστεί ως άγγελος φωτός). Όταν λέω «παραίσθηση» δεν εννοώ ότι δεν έχει στ’ 
αλήθεια εµπειρία αυτών των πραγµάτων· εννοώ µάλλον ότι αυτά δεν προέρχονται από το Θεό. Υπάρχει, 
φυσικά, το φιλοσοφικό οικοδόµηµα που στηρίζει κάθε εµπειρία, ώστε οι πρακτικές και η φιλοσοφία 
συµπληρώνουν η µια την άλλη και το σύστηµα γίνεται πολύ δεµένο. 

Στην πραγµατικότητα, ο Ινδουϊσµός δεν είναι τόσο µια διανοητική ενασχόληση όσο ένα σύστηµα 
πρακτικών, κι αυτές είναι χωρίς υπερβολή µαύρη µαγεία. ∆ηλαδή, αν βάλεις χ, θα πάρεις ψ: ένα απλό 
συµβόλαιο. Αλλά οι όροι δεν ανακοινώνονται και σπάνια ένας µαθητής ρωτά από που προέρχονται οι 
εµπειρίες ή ποιος του δίνει πίστωση – µε τη µορφή δυνάµεων και «όµορφων» εµπειριών. Είναι η κλασική 
περίπτωση του Φάουστ, αλλά αυτό που δεν γνωρίζει αυτός που τα ασκεί είναι ότι το τίµηµα µπορεί 
κάλλιστα να είναι η αθάνατη ψυχή του. 

Υπάρχει µια τεράστια παράθεση πρακτικών – πρακτικών για κάθε χαρακτήρα. Η θεότητα που 
εκλέγεται µπορεί να έχει µορφή: να είναι ένας θεός ή µια θεά· ή να είναι άµορφη: το απόλυτο Μπράχµαν 
(Brahman). Η σχέση µε το εκλεγµένο Ιδανικό επίσης ποικίλει – µπορεί να είναι σχέση παιδιού, µητέρας, 
πατέρα, φίλου, αγαπηµένου, υπηρέτη, ή, στην περίπτωση της Αντβαΐτα Βεδάντα, η «σχέση» ως ταύτιση. Τη 
στιγµή της µύησης ο γκουρού δίνει στο µαθητή του ένα µάντρα, κι αυτό καθορίζει την ατραπό που θα 
ακολουθήσει και τις ασκήσεις που θα κάνει. Ο γκουρού επίσης επιβάλλει το πως θα ζήσει ο µαθητής την 
καθηµερινή ζωή του. Στη Βεδάντα (ή µοναστικό σύστηµα) οι άγαµοι µαθητές δεν πρέπει να παντρεύονται· 
όλες τους οι δυνάµεις πρέπει να κατευθύνονται προς την επιτυχία των πρακτικών. Ένας ειλικρινής µαθητής 
δεν είναι ούτε κρεατοφάγος, γιατί το κρέας θολώνει την οξύτητα της αντίληψης. Ο γκουρού θεωρείται χωρίς 
υπερβολή ως ο ίδιος ο Θεός – είναι ο λυτρωτής του µαθητή.  

Κατά βάση, οι πολλές «πνευµατικές» εµπειρίες πηγάζουν µόνο από µερικές βασικές πρακτικές, τις 
οποίες θα εξετάσω πρόχειρα. 

Πρώτα, είναι η ειδωλολατρεία. Μπορεί να είναι η λατρεία µιας εικόνας ή µιας ζωγραφιάς, µε 
προσφορές φωτός, καµφοράς, θυµιάµατος, νερού και γλυκών. Μπορείς να την ξεσκονίζεις µε την ουρά ενός 
γιακ, να την κάνεις µπάνιο, να την ντύνεις και να τη βάζεις για ύπνο. Αυτό φαίνεται πολύ παιδικό, αλλά 
είναι φρόνιµο να µην υποτιµούµε τις ψυχικές εµπειρίες που µπορεί να προκύψουν. Η ειδωλολατρία της 
Vedanta παίρνει τη µορφή της αυτολατρείας, είτε διανοητικά είτε εξωτερικά, µε όλα τα τελετουργικά 
υποστηρίγµατα. Ένας λόγος – κοινό ρητό στην Ινδία συνοψίζει χαρακτηριστικά αυτή την αυτολατρεία. 
Είναι το «So Ham, so Ham», ή «Εγώ είµαι αυτός, εγώ είµαι αυτός». 

Μετά είναι η Τζάπα (Japa), η επανάληψη του σανσκριτικού µάντρα που δόθηκε στο µαθητή κατά τη 
µύησή του. Ουσιαστικά είναι το ψάλσιµο µιας µαγικής φόρµουλας. 

Η Πραναγιάµα (Pranayama) συνίσταται σε αναπνευστικές ασκήσεις που χρησιµοποιούνται σε 
συνδυασµό µε τη Τζάπα. Υπάρχουν κι άλλες πρακτικές που είναι ειδικά χαρακτηριστικά της Τάντρα 
(Tantra), της λατρείας του Θεού ως µητέρας, της θηλυκής αρχής, δύναµης, ενέργειας, της αρχής της 
εξέλιξης και της δράσης. Αναφέρονται ως «τα πέντε Μ». Είναι απροκάλυπτα κακές και µάλλον εµετικές, γι’ 
αυτό δεν θα τις περιγράψω. Αλλά κι αυτές, επίσης, έχουν βρει το δρόµο τους στην Αµερική. Ο Βιβεκανάντα 
περιέγραψε αυτό το σήµα κατατεθέν του Ινδουϊσµού µαζί µε τη Βεδάντα. Είπε: «Λατρεύω το τροµερό! Είναι 
λάθος να πιστεύουµε ότι η ηδονή είναι κίνητρο για όλους τους ανθρώπους. Πολλοί έχουν γεννηθεί για να 
αναζητήσουν µέσω του πόνου. Ας λατρέψουµε τον Τρόµο για δική του χάρη. Πόσο λίγοι τολµούν να λατρέψουν 
το Θάνατο, ή Κάλι! Ας λατρέψουµε το θάνατο!» Ξανά λόγια του Σουάµι σχετικά µε τη θεά Κάλι: «Υπάρχουν 
κάποιοι που χλευάζουν την ύπαρξη της Κάλι. Όµως σήµερα αυτή είναι εκεί έξω, ανάµεσα στους ανθρώπους. 
Αυτοί είναι αλλόφρονες από το φόβο και ο στρατός έχει κληθεί να µοιράσει το θάνατο. Ποιος  µπορεί να πει 
ότι ο Θεός δεν εκδηλώνεται ως Κακό, όπως εκδηλώνεται και ως Καλό; Αλλά µόνο οι Ινδουϊστές τολµούν να 
τον λατρέψουν ως Κακό».* 



 
 

Σελίδα 25 από 116 

25

* Σηµείωση αδελφότητας αγ. Γερµανού: Λίγοι, ακόµα και από αυτούς που επιθυµούν περισσότερο 
να έρθουν σε «διάλογο» µε τις Ανατολικές θρησκείες και να  εκφράσουν τη βασική τους θρησκευτική 
ενότητα µε αυτές, έχουν κάποια ακριβή αντίληψη των παγανιστικών θρησκευτικών πρακτικών και 
πεποιθήσεων, από την τυραννία των οποίων ο ευλογηµένος κι ελαφρύς ζυγός του Χριστού ελευθέρωσε την 
ανθρωπότητα. Η θεά Κάλι, από τις δηµοφιλέστερες ινδουϊστικές θεότητες, συνήθως απεικονίζεται στη µέση 
ενός παραληρήµατος αίµατος και σφαγής, µε κρανία και κοµµένα κεφάλια να κρέµονται από το λαιµό της, 
και τη γλώσσα της να βγαίνει γκροτέσκα από το στόµα, διψώντας για περισσότερο αίµα· στους 
ινδουϊστικούς ναούς την κατευνάζουν µε αιµατηρές θυσίες κατσικιών. (Ο Σουάµι Βιβεκανάντα το δικαιώνει 
αυτό: «Γιατί όχι λίγο αίµα για να συµπληρωθεί η εικόνα;») Γι’ αυτήν, ο Σουάµι Βιβεκανάντα είπε  
περαιτέρω, όπως κατέγραψε η µαθήτριά του «αδελφή Νιβεντίτα» (Nivedita): «Πιστεύω ότι µε οδηγεί σε κάθε 
µικρό πράγµα που κάνω, και κάνει ό,τι θέλει µαζί µου», και σε κάθε βήµα είχε συνείδηση της παρουσίας της 
στο δωµάτιο. Την επικαλέστηκε: «Έλα, ω µητέρα, έλα! Γιατί το όνοµα σου είναι Τρόµος»· και ήταν 
θρησκευτικό ιδανικό του «να γίνει ένα µε το Τροµερό αιώνια». Πρόκειται αυτό, όπως προσπαθεί να µας 
πείσει ο µητροπολίτης George Khodre, να γίνει αποδεκτό ως παράδειγµα της «αυθεντικής πνευµατικής ζωής 
των αβαπτίστων», ένα µέρος από τον πνευµατικό «πλούτο» που πρόκειται να πάρουµε από τις µη 
χριστιανικές θρησκείες; Ή είναι µάλλον µια απόδειξη των λόγων του ψαλµωδού: «Όλοι οι θεοί των εθνών 
είναι δαιµόνια»; 

 
Το µεγάλο κρίµα είναι ότι η µονόπλευρη πρακτική του κακού συνεχίζεται µε την απόλυτη 

βεβαιότητα ότι είναι καλή. Και τη σωτηρία που αναζητείται µάταια µέσω επίπονης αυτοπροσπάθειας στον 
Ινδουϊσµό, µπορεί να την απεργαστεί µόνο ο Θεός µέσω της χριστιανικής απάρνησης του εαυτού. 

 
4. Προσηλυτισµός στη ∆ύση 

 
Το 1893 ένας άγνωστος Ινδουϊστής µοναχός έφτασε στο «Κοινοβούλιο των θρησκειών» στο 

Chicago. Ήταν ο Σουάµι Βιβεκανάντα, τον οποίο έχω ήδη αναφέρει. Έκανε καταπληκτική εντύπωση σ’ 
αυτούς που τον άκουσαν, τόσο µε την εµφάνισή του – µε πορτοκαλί και πορφυρή ρόµπα και τουρµπάνι – 
αλλά και µε αυτά που είπε. Η υψηλή  κοινωνία της  Βοστώνης και της  Νέας  Υόρκης του απέδωσε αµέσως 
τιµές.  

Οι φιλόσοφοι στο Harvard εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ. Και δεν άργησε να συγκεντρώσει ένα 
σκληρό πυρήνα µαθητών που υποστήριζαν αυτόν και το µεγαλεπήβολο όνειρό του: τον ευαγγελισµό του 
∆υτικού κόσµου από τον Ινδουϊσµό, και πιο συγκεκριµένα, από τον Βεδαντικό (ή µοναστικό) Ινδουϊσµό.* 
Εταιρείες Βεδάντα ιδρύθηκαν στις µεγάλες πόλεις αυτής της χώρας και στην Ευρώπη. Αλλά αυτά τα κέντρα 
ήταν µόνο ένα µέρος της δουλειάς του. Πιο σηµαντικό ήταν να εισάγει ιδέες της Βεδάντα στην «κυκλοφορία 
αίµατος» της ακαδηµαϊκής σκέψης. Ο σκοπός ήταν η διάδοση. Λίγο ένοιαζε τον Βιβεκανάντα αν και πόση 
αξιοπιστία δινόταν στον Ινδουϊσµό, όσο το µήνυµα της Βεδάντα έφτανε στους πάντες. Σε πολλές 
περιπτώσεις είπε: «Χτυπήστε κάθε πόρτα. Πέστε σε όλους ότι είναι θεϊκοί». 

Σήµερα µέρη του µηνύµατος µεταφέρονται σε χαρτόδετα βιβλία που µπορείτε να βρείτε σε κάθε 
βιβλιοπωλείο – γραµµένα από τον Aldous Huxley, τον Christopher Isherwood, τον Somerset Maugham, τον 
Teilhard de Chardin, κι ακόµα τον Thomas Merton. 

 
*Σ. τ. Μ.: Ενδεικτικός των προθέσεων του Βιβεκανάντα είναι ο λόγος του στους φοιτητές του 

Μαντράς, µετά την επιστροφή του από το Σικάγο: «Αυτό είναι το µεγάλο ιδανικό που βρίσκεται τώρα 
µπροστά µας, κι ο καθένας πρέπει γι’ αυτό να οπλισθεί – η άλωση του κόσµου από την Ινδία – τίποτε λιγότερο 
από αυτό ... Σήκω Ινδία, και κυρίευσε τον κόσµο µε την πνευµταικότητά σου... Τώρα είναι ο καιρός να 
εργαστούµε για να εισδύσουν οι πνευµατικές ιδέες της Ινδίας βαθιά στη ∆ύση. Γι’ αυτό, νέοι του Μαντράς, σας 
παρακαλώ ακριβώς αυτό να σκέπτεστε. Πρέπει να πορευθούµε, πρέπει να κυριεύσουµε όλο τον κόσµο µε την 
πνευµατικότητα και τη φιλοσοφία µας. ∆εν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση· ή θα το κάνουµε ή θα πεθάνουµε. 
Η µόνη προϋπόθεση εθνικής ζωής, µιας αφυπνισµένης και γεµάτης δύναµη εθνικής ζωής, είναι η κυριαρχία 
του κόσµου µε βάση την ινδική σκέψη». (π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, Αντιµετώπιση των αιρέσεων, Αθήνα 
1996, σελ. 181). 
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Ο Thomas Merton βέβαια αποτελεί µια ιδιαίτερη απειλή για τους Χριστιανούς, γιατί παρουσιάζεται 
σαν ένας Χριστιανός µοναχός αφιερωµένος στην ενατένιση του Θείου, και το έργο του έχει ήδη επηρεάσει 
το ζωτικό στοιχείο του Ρωµαιοκαθολικισµού, το µοναχισµό του. Λίγο πριν το θάνατό του, ο π. Merton 
έγραψε µια γεµάτη εκτίµηση εισαγωγή σε µια νέα µετάφραση της Μπαργκαβάντ Γκιτά (Bhagavad Gita), η 
οποία είναι το πνευµατικό εγχειρίδιο ή «Βίβλος» όλων των Ινδουϊστών, κι ένας από τους θεµέλιους λίθους 
του  µονισµού της Αντβαΐτα Βεδάντα.  

Πρέπει να θυµόµαστε ότι η Γκιτά αντιτίθεται σχεδόν σε κάθε σηµαντική διδασκαλία του 
Χριστιανισµού. Το βιβλίο του σχετικά µε τους δασκάλους του Ζεν, το οποίο εκδόθηκε µετά το θάνατό του, 
είναι επίσης αξιοσηµείωτο, επειδή ολόκληρο το έργο βασίζεται σ’ ένα προδοτικό λάθος: την υπόθεση ότι 
όλες οι αποκαλούµενες «µυστικιστικές εµπειρίες» σε κάθε θρησκεία είναι γνήσιες. Θα έπρεπε να ξέρει 
καλύτερα. Οι προειδοποιήσεις γι’ αυτό είναι ισχυρές και ξεκάθαρες, τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στους 
Αγίους Πατέρες.  

Σήµερα ξέρω ένα καθολικό µοναστήρι στην California, όπου αποµονωµένοι µοναχοί 
πειραµατίζονται µε ινδουϊστικές θρησκευτικές πρακτικές. Έχουν εκπαιδευτεί από έναν Ινδό που έγινε 
Καθολικός ιερέας. Εάν το έδαφος δεν είχε προετοιµαστεί, νοµίζω ότι δεν θα συνέβαινε τέτοιο πράγµα. 
Αλλά, σε τελευταία ανάλυση, αυτός ήταν ο σκοπός του ερχοµού του Βιβεκανάντα στη ∆ύση: να 
προετοιµάσει το έδαφος. 

Το µήνυµα του Βιβεκανάντα σχετικά µε τη Βεδάντα είναι αρκετά απλό. Φαίνεται πιο περίπλοκο 
εξαιτίας των παγίδων του: λίγη εκθαµβωτική σανσκριτική ορολογία, και πολύ µπερδεµένη φιλοσοφική 
δοµή. Το µήνυµα είναι ουσιαστικά αυτό: Όλες οι θρησκείες είναι αληθινές, αλλά η Βεδάντα είναι η 
υπέρτατη αλήθεια. Οι διαφορές είναι µόνο θέµα «επιπέδων αλήθειας». Με λόγια του Βιβεκανάντα: «Ο 
άνθρωπος δεν ταξιδεύει από το λάθος στην αλήθεια, αλλά ανεβαίνει από αλήθεια σε αλήθεια, από αλήθεια που 
είναι χαµηλότερη σε αλήθεια που είναι υψηλότερη.. Η ύλη του σήµερα είναι το πνεύµα του αύριο. Το σκουλήκι 
του σήµερα – ο Θεός του αύριο». Η Βεδάντα βασίζεται σ’ αυτό: ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Έτσι είναι ο 
ίδιος ο άνθρωπος που πρέπει να απεργαστεί τη σωτηρία του. Ο Βιβεκανάντα το έθεσε έτσι: «Ποιος µπορεί 
να βοηθήσει το Άπειρο; Ακόµα και το χέρι που έρχεται σε σένα µέσα από το σκοτάδι πρέπει να είναι το δικό 
σου». 

Ο Βιβεκανάντα ήταν αρκετά εύστροφος για να ξέρει ότι η Βεδάντα θα ήταν υπερβολικό να 
ακολουθηθεί απ’ ευθείας από Χριστιανούς, από δική τους πρωτοβουλία. Αλλά τα «επίπεδα αλήθειας» 
προµήθευαν µια ωραία γέφυρα στον τέλειο οικουµενισµό – δεν υπήρχε σύγκρουση γιατί όλοι είχαν δίκιο. 
Με τα λόγια του Σουάµι: «Αν µια θρησκεία είναι αληθινή, τότε και όλες οι άλλες είναι αληθινές. Έτσι η 
ινδουϊστική πίστη είναι δική σας όσο και δική µου. Εµείς οι Ινδουϊστές όχι απλώς ανεχόµαστε, αλλά 
ενωνόµαστε µε κάθε θρησκεία, προσευχόµενοι στο τζαµί του Μωαµεθανού, λατρεύοντας µπροστά στη φωτιά 
του Ζωροάστρη, και γονατίζοντας στο σταυρό του Χριστιανού. Ξέρουµε ότι όλες οι θρησκείες εξίσου, από τον 
χαµηλότερο φετιχισµό µέχρι την υψηλότερη απολυτότητα, δεν είναι άλλο παρά πολλές προσπάθειες της 
ανθρώπινης ψυχής ν’ αρπάξει και να συνειδητοποιήσει το Άπειρο. Έτσι µαζεύουµε όλα αυτά τα λουλούδια και, 
δένοντάς τα µαζί µε το σχοινί της αγάπης, τα κάνουµε ένα θαυµάσιο µπουκέτο λατρείας». 

Ακόµα, όλες οι θρησκείες ήταν µόνο βήµατα προς την έσχατη θρησκεία, που ήταν η Αντβαΐτα 
Βεδάντα. Οίκτιρε ιδιαίτερα για τον Χριστιανισµό, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση ήταν µια χαµηλότερη 
αλήθεια – µια δυϊστική αλήθεια. Σε προσωπικές συζητήσεις έλεγε ότι µόνο ένας δειλός θα έστρεφε και το 
άλλο µάγουλο. Όµως ό,τι και να έλεγε για τις άλλες θρησκείες, επανερχόταν πάντα στην αναγκαιότητα της 
Αντβαΐτα Βεδάντα. «Τέχνη, επιστήµη και θρησκεία», έλεγε, «δεν είναι παρά τρεις διαφορετικοί τρόποι να 
εκφράσεις µια µοναδική αλήθεια. Αλλά για να το καταλάβουµε αυτό πρέπει να έχουµε τη θεωρία της 
Αντβαΐτα». 

Η γοητεία στη νεολαία του σήµερα είναι καταφανής. Η Βεδάντα διακηρύσσει την τέλεια ελευθερία 
της κάθε ψυχής να είναι ο εαυτός της. Αρνείται κάθε διάκριση µεταξύ ιερού και κοσµικού: είναι µόνο 
διαφορετικοί τρόποι έκφρασης της µίας αλήθειας. Και ο µόνος σκοπός της θρησκείας είναι να καλύψει τις 
ανάγκες διαφορετικών ψυχοσυνθέσεων: ένας θεός και µια πρακτική που να ταιριάζει στον καθένα. Με δυο 
λόγια, η θρησκεία είναι το «να κάνεις το δικό σου». 
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Όλα αυτά µπορεί να φαίνονταν τραβηγµένα, αλλά ο Βιβεκανάντα έκανε αποτελεσµατική δουλειά. 
Τώρα θα δείξω πόσο πέτυχε στο να εισάγει αυτές τις ινδουϊστικές ιδέες στο Ρωµαιοκαθολικισµό, όπου η 
επιτυχία του ήταν πιο χτυπητή. 

Ο Βιβεκανάντα πρωτοήρθε στην Αµερική να εκπροσωπήσει τον Ινδουϊσµό στο Κοινοβούλιο των 
Θρησκειών του 1893. Το 1968 ήταν η 75η επέτειος αυτού του γεγονότος, και τότε συγκλήθηκε ένα 
Συµπόσιο Θρησκειών υπό την αιγίδα της εταιρείας Βεδάντα Βιβεκανάντα του Σικάγο. Ο 
Ρωµαιοκαθολικισµός εκπροσωπήθηκε από έναν ∆οµινικανό θεολόγο από το Πανεπιστήµιο De Paul, τον π. 
Robert Campbell. Ο Σουάµι Μπασυανάντα (Bhasyananda) άνοιξε τη συνάντηση µε την ανάγνωση ενός 
µηνύµατος καλής θέλησης από τρεις πολύ σηµαντικούς ανθρώπους. Το δεύτερο ήταν από έναν Αµερικανό 
καρδινάλιο.  

Ο π. Campbell άρχισε την απογευµατινή συνεδρίαση µε µια οµιλία σχετικά µε τη σύγκρουση µεταξύ 
παραδοσιακών και µοντερνιστών στον σύγχρονο Καθολικισµό. Είπε: «Στο δικό µου Πανεπιστήµιο, έρευνες 
που έχουν γίνει πάνω στη συµπεριφορά Καθολικών σπουδαστών, δείχνουν ένα µεγάλο ρεύµα προς τις 
φιλελεύθερες απόψεις τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια. Ξέρω ότι ο ίδιος ο µεγάλος Σουάµι Βιβεκανάντα θα 
ενέκρινε τις περισσότερες τάσεις στην κατεύθυνση του φιλελεύθερου Καθολικισµού». Αυτό που προφανώς δεν 
ήξερε ο π. Campbell ήταν ότι τα µοντερνιστικά δόγµατα που περιέγραψε δεν ήταν καθόλου χριστιανικά· 
ήταν καθαρή και σκέτη Βεδάντα.  

Για να µην υπάρχει θέµα παρερµηνείας, θα παραθέσω τα λόγια του π. Campbell σχετικά µε τις 
ερµηνείες των µοντερνιστών σε πέντε θέµατα, έτσι όπως εµφανίστηκαν σε τρεις διεθνείς εφηµερίδες: την 
Prabuddha Bharata που εκδίδεται στην Καλκούτα, την Vedanta Kesheri που εκδίδεται στο Μαντράς, και τη 
«Vedanta and the West» (η Vedanta και η ∆ύση) που εκδίδεται στο Λονδίνο. 

Σχετικά µε τα δόγµατα: «Η αλήθεια είναι κάτι σχετικό, αυτά τα δόγµατα (π.χ. η φύση του Θεού, πως 
θα έπρεπε να ζει ο άνθρωπος, και η άλλη ζωή µετά το θάνατο) δεν είναι παγιωµένα πράγµατα, αλλάζουν και 
φτάνουµε στο σηµείο όπου πρέπει να αρνηθούµε µερικά πράγµατα που κάποτε επιβεβαιώναµε ως ιερές 
αλήθειες». 

Σχετικά µε το Θεό: «Ο Ιησούς είναι θεϊκός, αλήθεια, αλλά ο καθένας από µας µπορεί να είναι θεϊκός. 
Για την ακρίβεια, σε πολλά σηµεία, νοµίζω ότι θα βρείτε ότι η φιλελεύθερη χριστιανική αντίληψη σε µεγάλο 
µέρος της φιλοσοφίας της κινείται στην κατεύθυνση της Ανατολής – τόσο στην αρχή της για το απρόσωπο 
του Θεού, όσο και στην αρχή ότι όλοι είµαστε θεϊκοί». 

Σχετικά µε το προπατορικό αµάρτηµα: «Αυτή η αρχή είναι πολύ προσβλητική στο φιλελεύθερο 
Χριστιανισµό, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι τελειοποιήσιµος µέσω της εκπαίδευσης και της 
κατάλληλης παιδείας». 

Σχετικά µε τον κόσµο: «... οι φιλελεύθεροι διαβεβαιώνουν ότι µπορεί να βελτιωθεί και ότι θα έπρεπε 
να αφιερωθούµε στο να χτίσουµε µια πιο ανθρώπινη κοινωνία αντί να καθηλωνόµαστε στο να πάµε στον 
ουρανό». 

Σχετικά µε τις άλλες θρησκείες: «Η οµάδα των φιλελευθέρων λέει: ‘’Μη στεναχωριέστε για 
παλιοµοδίτικα πράγµατα όπως να προσπαθούµε να µεταστρέψουµε ανθρώπους  κτλ.,  αλλά  ας  
αναπτύξουµε  καλύτερες  σχέσεις  µε  τις  άλλες  θρησκείες’’». 

Έτσι λέει ο π. Campbell για τους µοντερνιστές Καθολικούς. Οι µοντερνιστές έχουν παρασυρθεί σαν 
παιδιά από τη γενναιόδωρη προσφορά της υψηλότερης αλήθειας, βαθύτερης φιλοσοφίας και σπουδαιότερου 
µεγαλείου – τα οποία µπορούν να αποκτηθούν απλώς µε το να υποτάξουµε τον ζώντα Χριστό στο µοντέρνο 
άνθρωπο.  

Εδώ, λοιπόν, βλέπουµε τη θεαµατική επιτυχία του Ινδουϊσµού, ή του Βιβεκανάντα, ή της δύναµης 
πίσω από τον Βιβεκανάντα. Έχει καθαρά νικήσει κατά κράτος το Ρωµαιοκαθολικισµό. Τα σκυλιά – φύλακές 
του πέρασαν τον κλέφτη για φίλο του αφεντικού, και το σπίτι έχει ερηµώσει µπροστά στα µάτια τους. Ο 
κλέφτης είπε: «Ας έχουµε κατανόηση µεταξύ των θρησκειών», και µπήκε από την πύλη. Και το τέχνασµα 
ήταν τόσο απλό. Οι Χριστιανοί Ινδουϊστές (οι Σουάµι) χρειάζονταν µόνο να παραθέσουν αποσπάσµατα από 
τη φιλοσοφία της Βεδάντα χρησιµοποιώντας χριστιανικούς όρους. Και οι Ινδουϊστές Χριστιανοί (οι 
µοντερνιστές Καθολικοί) χρειάζονταν να προεκτείνουν τη θρησκεία τους ώστε να συµπεριλάβουν τον 
Ινδουϊσµό. Έτσι απαραιτήτως η αλήθεια έγινε λάθος και το λάθος αλήθεια. Αλλοίµονο, κάποιοι θα ήθελαν 
να σύρουν και την Ορθόδοξη Εκκλησία, σ’ αυτό το ερειπωµένο σπίτι. Αλλά ας θυµηθούν οι µοντερνιστές τα 
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λόγια του Ησαΐα: «Ουαί σ’ αυτούς που λένε το κακό καλό και το καλό κακό· που προβάλλουν το σκοτάδι για 
φως και το φως για σκοτάδι· που προβάλλουν το γλυκό ως πικρό και το πικρό ως γλυκό! Ουαί σε εκείνους που 
φρονούν ότι είναι σοφοί και συνετοί, που αυτοπαρουσιάζονται στα µάτια τους ως σοφοί και ως γνωρίζοντες τα 
πάντα!» (Ησ. 5:20-21). 

 
5. Ο σκοπός του Ινδουϊσµού: Η παγκόσµια θρησκεία 

 
Έµεινα κατάπληκτη βλέποντας την εισβολή που είχε κάνει ο Ινδουϊσµός κατά τη διάρκεια της 

απουσίας µου από τον Χριστιανισµό. Μπορεί να φαίνεται παράξενο το ότι ανακάλυψα όλες αυτές τις 
αλλαγές µε µιας. Αυτό έγινε γιατί ο γκουρού µου διατηρούσε κυριαρχία πάνω σε κάθε µου πράξη, κι όλον 
αυτό τον καιρό ζούσα, χωρίς υπερβολή, αποµονωµένη – ακόµα και µέσα στον κόσµο. Οι αυστηρές εντολές 
του Σουάµι µε εµπόδιζαν από το να διαβάζω οποιαδήποτε χριστιανικά βιβλία ή από το να µιλάω µε 
Χριστιανούς. Παρ’ όλα τα υποκριτικά λόγια, ότι όλες οι θρησκείες είναι αληθινές, οι Σουάµι ξέρουν ότι ο 
Χριστός είναι η Νέµεσή τους. Έτσι για είκοσι χρόνια ήµουν ολοκληρωτικά απορροφηµένη στη µελέτη της 
ανατολικής φιλοσοφίας και στην πρακτική των ασκήσεων και της πειθαρχίας της. ∆ιατάχτηκα από τον 
γκουρού µου να πάρω ένα δίπλωµα στη φιλοσοφία και την ανθρωπολογία, αλλά αυτά ήταν µόνο πάρεργα 
που γέµιζαν το χρόνο µεταξύ των σηµαντικών κοµµατιών της ζωής µου: το χρόνο µε τον Σουάµι και το 
χρόνο µε τις διδασκαλίες και τις πρακτικές της Βεδάντα.  

Η αποστολή του Σουάµι Βιβεκανάντα έχει εκπληρωθεί σε πολλά επί µέρους σηµεία, αλλά ένα µέρος 
ακόµα δεν έχει περατωθεί. Αυτό είναι η ίδρυση µιας παγκόσµιας θρησκείας. Σ’ αυτό βρίσκεται η τελική 
νίκη του διαβόλου. Επειδή η Παγκόσµια Θρησκεία δεν µπορεί να περιέχει καθόλου «ατοµιστικές 
µισαλλόδοξες» ιδέες δεν θα έχει τίποτα κοινό µε το Χριστιανισµό, εκτός από τη σηµασιολογία του. Ο 
«κόσµος» και η «σάρκα» µπορούν να είναι φωτιά στη σόµπα και στην καµινάδα, αλλά η Παγκόσµια 
Θρησκεία θα είναι µια ολική πυρκαγιά για το Χριστιανισµό. Το ζήτηµα σε όλα αυτά είναι ότι ο Ιησουΐτης 
ιερέας Teilhard de Chardin έχει ήδη θέσει το θεµέλιο για ένα «Νέο Χριστιανισµό», ο οποίος είναι ακριβώς 
όπως οι προδιαγραφές του Σουάµι Βιβεκανάντα για την Παγκόσµια Θρησκεία. 

Ο Teilhard de Chardin αποτελεί παρεκτροπή επειδή, αντιθέτως µε τους παραδοσιακούς θεολόγους 
της Ρώµης, εκτιµάται πάρα πολύ από τον λόγιο κλήρο ο οποίος, µε επιείκεια, πιστεύω ότι δεν έχει ιδέα για τι 
πράγµα µιλάει, γιατί οι ιδέες του Teilhard είναι σε ένα µεγάλο βαθµό λογοκλοπία από τη Βεδάντα και την 
Τάντρα, κολληµένες µαζί µε φρασεολογία που ηχεί χριστιανική και έντονα χρωµατισµένες µε εξελικτισµό. 

Ας παραθέσω ένα παράδειγµα από αυτόν: «Ο κόσµος µέσα στον οποίο ζω γίνεται θεϊκός. Αλλά 
αυτές οι φλόγες δεν µε καίνε ολοκληρωτικά, ούτε αυτά τα νερά µε διαλύουν· γιατί, αντιθέτως µε τις ψευδείς 
µορφές του µονισµού που µας ωθούν µέσω της παθητικότητας στην αναισθησία (έλλειψη συνειδητότητας), 
ο παν – Χριστιανισµός που ανακαλύπτω τοποθετεί την ένωση στο τέρµα µιας επίπονης πορείας 
διαφοροποίησης. Θα αποκτήσω το πνεύµα µόνο απελευθερώνοντας τελείως διεξοδικά όλες τις δυνάµεις της 
ύλης... Αναγνωρίζω ότι, ακολουθώντας το παράδειγµα του ενσαρκωµένου Θεού που µου αποκαλύφθηκε 
µέσω της Καθολικής πίστης, µπορώ να σωθώ µόνο µε το να γίνω ένα µε το σύµπαν». Αυτό είναι 
απροκάλυπτος Ινδουϊσµός. Έχει λίγο απ’ όλα µέσα – ένα αναγνωρίσιµο απόσπασµα από µια Ουπάνισαδ 
(Upanishad) και κοµµάτια από πολλά από τα φιλοσοφικά συστήµατα και τις πρακτικές τους. 

Σε µια συνέντευξη τύπου που έδωσε ο π. Arrupe, αρχηγός της Εταιρείας του Ιησού, τον Ιούνιο του 
1965, υπερασπίστηκε τον Teilhard de Chardin για το λόγο ότι «δεν ήταν επαγγελµατίας θεολόγος και 
φιλόσοφος, έτσι ώστε είναι πιθανόν να µην έχει γνώση όλων των φιλοσοφικών και θεολογικών περιπλοκών 
που συνδέονται µε κάποιες από τις εµπνεύσεις του». Μετά  ο π. Arrupe τον εξύµνησε: «Ο π. Teilhard είναι 
ένας από τους µεγάλους κυρίους της σύγχρονης σκέψης, και δεν είναι ν’ απορεί κανείς µε την επιτυχία του. Για 
την ακρίβεια έφερε σε πέρας µια µεγάλη προσπάθεια να συµφιλιώσει τον κόσµο της επιστήµης µε τον κόσµο 
της πίστης». Το τελικό αποτέλεσµα της συµφιλίωσης είναι µια νέα θρησκεία. Και µε λόγια του Teilhard: «Η 
νέα θρησκεία θα είναι ακριβώς η ίδια ο παλιός µας Χριστιανισµός, αλλά µε µια νέα ζωή, ξεκαθαρισµένη από 
την εύλογη εξέλιξη των δογµάτων του καθώς αυτά έρχονται σε επαφή µε νέες ιδέες». Με αυτή η µικρή ιδέα 
από το υπόβαθρο, ας κοιτάξουµε την Παγκόσµια Θρησκεία του Βιβεκανάντα και τον «Νέο Χριστιανισµό» 
του Teilhard. 
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Η Παγκόσµια Θρησκεία έτσι όπως προτάθηκε από τον Βιβεκανάντα πρέπει να έχει πέντε 
χαρακτηριστικά. Πρώτον, πρέπει να είναι επιστηµονική. Θα οικοδοµηθεί πάνω σε πνευµατικούς νόµους. 
Έτσι, θα είναι µια αληθινή κι επιστηµονική θρησκεία. Στην πραγµατικότητα, και ο Βιβεκανάντα και ο 
Teilhard χρησιµοποιούν θεωρητικό  επιστηµονισµό ως άρθρο της πίστης τους. 

∆εύτερον, το θεµέλιό της είναι η εξέλιξη. Με λόγια του Teilhard: «Μια µέχρι τώρα άγνωστη µορφή 
θρησκείας – µια που κανείς δεν µπόρεσε ακόµα να φανταστεί ή να περιγράψει, λόγω έλλειψης ενός 
σύµπαντος αρκετά µεγάλου και αρκετά οργανικού ώστε να την εµπεριέχει – ανθίζει στις καρδιές των 
ανθρώπων, από ένα σπόρο που έσπειρε η ιδέα της εξέλιξης». Και πάλι: «το προπατορικό αµάρτηµα... µας 
δένει χειροπόδαρα και µας στεγνώνει το αίµα» επειδή «έτσι όπως εκφράζεται τώρα, αντιπροσωπεύει µια 
επιβίωση στατικών αρχών οι οποίες είναι ένας αναχρονισµός µέσα στο εξελικτικό σύστηµα σκέψης µας». 
Τέτοια ψευδοθρησκευτική αρχή «εξέλιξης», η οποία έχει συνειδητά απορριφθεί από τη χριστιανική σκέψη, 
είναι βασική στην ινδουϊστική σκέψη για χιλιετηρίδες· κάθε ινδουϊστική θρησκευτική πρακτική την θεωρεί 
δεδοµένη. 

Τρίτον, η Παγκόσµια Θρησκεία δεν θα οικοδοµηθεί γύρω από κάποια συγκεκριµένη 
προσωπικότητα, αλλά θα θεµελιωθεί πάνω σε «αιώνιες αρχές». Ο Teilhard είναι για τα καλά στο δρόµο 
προς τον απρόσωπο θεό όταν γράφει:  «Ο Χριστός µου γίνεται όλο και πιο απαραίτητος... αλλά ταυτόχρονα η 
µορφή του ιστορικού Χριστού γίνεται όλο και λιγότερο ουσιώδης και ευδιάκριτη για µένα». «...η οπτική µου γι’ 
Αυτόν µε πάει συνεχώς µακρύτερα και υψηλότερα εµπρός στον άξονα της (ελπίζω) ορθοδοξίας». Λυπάµαι που 
το λέω, αλλά αυτό το πνεύµα του µη ιστορικού «Χριστού» είναι ινδουϊστική ορθοδοξία, όχι χριστιανική.  

Τέταρτον, ο κύριος σκοπός της Παγκόσµιας Θρησκείας θα είναι να ικανοποιεί τις πνευµατικές 
ανάγκες ανδρών και γυναικών µε διαφορετικούς χαρακτήρες. Οι πρωτότυπες «διασπαστικές» θρησκείες δεν 
µπορούν να το κάνουν αυτό. Ο Teilhard πίστευε ότι ο Χριστιανισµός δεν ταίριαζε µε τις θρησκευτικές 
επιθυµίες όλων. Κατέγραψε τη δυσαρέσκειά του µ’ αυτά τα λόγια: «Ο Χριστιανισµός είναι ακόµα καταφύγιο 
σε κάποιο βαθµό, αλλά δεν αγκαλιάζει, ή δεν ικανοποιεί ή ακόµα δεν καθοδηγεί άλλο πια τη ‘’σύγχρονη 
ψυχή’’». 

Πέµπτο και τελευταίο, µέσα στην Παγκόσµια Θρησκεία (ή Νέο Χριστιανισµό), ταξιδεύουµε σιγά-
σιγά όλοι µαζί προς τον ίδιο προορισµό. Για τον Teilhard de Chardin αυτό είναι το σηµείο Ωµέγα, το οποίο 
ανήκει σε κάτι που είναι πέρα από αναπαράσταση. Για τον Βιβεκανάντα είναι το Οµ, η ιερή συλλαβή των 
Ινδουϊστών: «Όλη η ανθρωπότητα, συγκλίνοντας στους πρόποδες αυτού του ιερού µέρους όπου βρίσκεται το 
σύµβολο που δεν είναι σύµβολο, το όνοµα που είναι πέρα από κάθε ήχο». 

Που θα τελειώσει αυτή η αλλοίωση του Χριστιανισµού και ο θρίαµβος του Ινδουϊσµού; Θα έχουµε 
το Οµ, ή θα έχουµε το Ωµέγα; 
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3 .  Το  «θαύµα»  ενός  φακίρη  και  η  προσευχή  του  Ιησού  
 

Αρχιµανδρίτη Νικολάι Drobyazgin 
 

Ο συγγραφέας αυτής της κατάθεσης, ένας νεοµάρτυρας της κοµµουνιστικής σκλαβιάς, απολάµβανε µια 
λαµπρή κοσµική σταδιοδροµία ως διοικητής στο Ναυτικό, όντας παράλληλα βαθειά αναµεµειγµένος στον 
αποκρυφισµό ως εκδότης της αποκρυφιστικής εφηµερίδας «Rebus». Καθώς σώθηκε από σχεδόν βέβαιο 
θάνατο στη θάλασσα από ένα θαύµα του αγίου Σεραφείµ, έκανε ένα προσκύνηµα στο Σαρώφ και µετά 
εγκατέλειψε την κοσµική σταδιοδροµία του και τους δεσµούς µε τον αποκρυφισµό για να γίνει µοναχός. Αφ’ 
ότου χειροτονήθηκε ιερέας, υπηρέτησε ως ιεραπόστολος στην Κίνα, την Ινδία και το Θιβέτ, ως ιερέας σε 
διάφορες εκκλησίες πρεσβειών, και ως ηγούµενος πολλών µοναστηριών. Μετά το 1914 έζησε στη Λαύρα των 
σπηλαίων του Κιέβου, όπου συζητούσε µε τους νέους που τον επισκέπτονταν σχετικά µε την επιρροή του 
αποκρυφισµού σε σύγχρονα γεγονότα στη Ρωσία. Το φθινόπωρο του 1924, ένα µήνα αφ’ ότου τον είχε 
επισκεφθεί κάποιος Tuholx, ο συγγραφέας του βιβλίου «Μαύρη Μαγεία», δολοφονήθηκε από «αγνώστους» 
στο κελλί του, µε φανερή ανοχή των Μπολσεβίκων, καρφωµένος από στιλέτο µε ειδική λαβή, η οποία είχε 
ξεκάθαρη αποκρυφιστική σηµασία. 

Το γεγονός που περιγράφεται εδώ, αποκαλυπτικό της φύσης ενός από τα µεντιουµιστικά «χαρίσµατα» 
τα οποία είναι κοινά στις ανατολικές θρησκείες, έλαβε χώρα λίγο πριν το 1900, και καταγράφηκε γύρω στο 
1922 από τον γιατρό Α. Π. Τιµόφιεβιτς, τώρα τελευταία στη γυναικεία µονή του Νόβο Ντιβέγιεβο, στη Νέα 
Υόρκη. (Το ρωσικό κείµενο δηµοσιεύθηκε στο «Orthodox Life» το 1956, Νο 1). 

 
Μια θαυµάσια τροπική αυγή, το πλοίο µας διέσχιζε τα νερά του Ινδικού Ωκεανού, πλησιάζοντας το 

νησί της Κεϋλάνης. Τα εύθυµα πρόσωπα των επιβατών – οι περισσότεροι Άγγλοι µε τις οικογένειές τους, 
που ταξίδευαν για τις εργασίες τους ή για δουλειά στην ινδική αποικία τους, κοιτούσαν ακόρεστα στο 
βάθος, ψάχνοντας µε τα µάτια το µαγεµένο νησί, το οποίο για τους περισσότερους, από την παιδική τους 
ηλικία, είχε στην πράξη συνδεθεί µε τόσα που ήταν ενδιαφέροντα και µυστήρια στις ιστορίες και τις 
περιγραφές των ταξιδιωτών. 

Το νησί ακόµα ελάχιστα ορατό ενώ ένα λεπτό, µεθυστικό άρωµα από τα δέντρα του τύλιγε ήδη το 
πλοίο όλο και περισσότερο µε κάθε περαστικό µελτέµι. Τελικά ένα είδος µπλε σύννεφου απλώθηκε στον 
ορίζοντα, αυξάνοντας συνεχώς σε µέγεθος καθώς το πλοίο πλησίαζε γρήγορα. Κανείς µπορούσε να δει τα 
κτίρια που απλώνονταν κατά µήκος της ακτής, χωµένα µέσα στην πρασινάδα των µεγαλοπρεπών φοινίκων, 
και το πολύχρωµο πλήθος των ντόπιων κατοίκων που περίµεναν την άφιξη του πλοίου. Οι επιβάτες, που 
είχαν γρήγορα γνωριστεί ο ένας µε τον άλλον πάνω στο πλοίο, γελούσαν και συζητούσαν ζωηρά στο 
κατάστρωµα, θαυµάζοντας το καταπληκτικό σκηνικό του παραµυθένιου νησιού, καθώς αυτό ξεδιπλωνόταν 
µπροστά στα µάτια τους. Το πλοίο κινιόταν αργά· προετοιµαζόταν να αγκυροβολήσει στην αποβάθρα της 
πόλης – λιµανιού Colombo. 

Εδώ το πλοίο σταµάτησε να πάρει κάρβουνο, και οι επιβάτες είχαν αρκετό χρόνο για να βγουν στην 
ακτή. Η µέρα ήταν τόσο ζεστή ώστε πολλοί επιβάτες αποφάσισαν να µη φύγουν από το πλοίο µέχρι το 
απόγευµα, όταν µια ευχάριστη δροσιά αντικατέστησε τη ζέστη της µέρας. Μια µικρή οµάδα οκτώ 
ανθρώπων – ανάµεσά τους κι εγώ – οδηγείτο από τον συνταγµατάρχη Elliot, που είχε ξαναβρεθεί στο 
Κολόµπο πρωτύτερα και ήξερε καλά την πόλη και τα περίχωρα. Αυτός έκανε µια δελεαστική πρόταση: 
«Κυρίες και κύριοι! Θα θέλατε να πάµε µερικά µίλια έξω από την πόλη και να επισκεφθούµε έναν από τους 
τοπικούς µάγους – φακίρηδες; Ίσως να δούµε κάτι ενδιαφέρον». Όλοι δέχτηκαν την πρόταση του 
συνταγµατάρχη µε ενθουσιασµό. 

Ήταν ήδη απόγευµα όταν αφήσαµε πίσω τους θορυβώδεις δρόµους της πόλης και προχωρήσαµε σ’ 
ένα θαυµάσιο δρόµο µέσα στη ζούγκλα, που σπινθηροβολούσε από τις αναλαµπές εκατοµµυρίων 
πυγολαµπίδων. Στο τέλος ο δρόµος φάρδαινε ξαφνικά και µπροστά µας βρισκόταν ένα µικρό ξέφωτο, 
περιτριγυρισµένο από ζούγκλα προς κάθε κατεύθυνση. Στο άκρο του ξέφωτου, κάτω από ένα µεγάλο 
δέντρο, βρισκόταν ένα είδος καλύβας, δίπλα από την οποία έκαιγε µια φωτιά, κι ένας αδύνατος, 
κοκκαλιάρης γέρος µε τουρµπάνι στο κεφάλι του καθόταν σταυροπόδι, µε την ακίνητη µατιά του να 
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κατευθύνεται στη φωτιά. Παρά τη θορυβώδη άφιξή µας, ο γέρος συνέχιζε να κάθεται εντελώς ακίνητος, µη 
δίνοντάς µας την παραµικρή προσοχή. Κάπου µέσα από το σκοτάδι εµφανίστηκε ένας νέος και, πηγαίνοντας 
στον συνταγµατάρχη, κάτι τον ρώτησε σιγανά. Μέσα σε µικρό διάστηµα έφερε έξω αρκετά σκαµνιά και η 
µικρή οµάδα µας παρατάχθηκε σε ηµικυκλική διάταξη, όχι µακριά από τη φωτιά. Ένας ελαφρύς κι 
αρωµατικός καπνός ανέβηκε. Ο γέρος καθόταν στην ίδια στάση, χωρίς φαινοµενικά να προσέχει κανέναν 
και τίποτα. Το µισοφέγγαρο που ανέτειλε έδιωξε σε κάποιο βαθµό το σκοτάδι της νύχτας, και στο αµυδρό 
φως του όλα τα αντικείµενα έπαιρναν φανταστικά περιγράµµατα. Όλοι σώπασαν χωρίς να το θέλουν, και 
περίµεναν να δουν τι θα συνέβαινε. 

«Κοιτάξτε! Κοιτάξτε εκεί, πάνω στο δέντρο!» φώναξε η δεσποινίς Μαίρη σ’ ένα εκστατικό ψίθυρο. 
Όλοι γυρίσαµε τα κεφάλια µας στην κατεύθυνση που µας υπέδειξε. Και πράγµατι, ολόκληρη η επιφάνεια 
της τεράστιας κορυφής του δέντρου, κάτω από το οποίο καθόταν ο φακίρης, ήταν σαν να έρρεε ήσυχα στον 
απαλό φωτισµό του φεγγαριού, και το δέντρο το ίδιο άρχισε βαθµιαία να λιώνει και να χάνει τα 
περιγράµµατά του· χωρίς υπερβολή, κάποιο αόρατο χέρι είχε ρίξει πάνω του ένα αέρινο κάλυµµα που 
γινόταν όλο και πιο συµπυκνωµένο µε κάθε στιγµή. Σύντοµα µπροστά στην κατάπληκτη µατιά µας 
παρουσιάστηκε µε τέλεια καθαρότητα η κυµατοειδής επιφάνεια της θάλασσας. Το ένα κύµα ακολουθούσε 
το άλλο µε ένα ελαφρό βόµβο, κάνοντας άσπρα σκουφάκια από αφρό· ανάλαφρα σύννεφα πλανιόντουσαν 
σ’ ένα ουρανό που είχε γίνει γαλάζιος. Άναυδοι, δεν µπορούσαµε να ξεκολλήσουµε απ’ αυτή την 
εντυπωσιακή εικόνα. 

Και τότε στο βάθος εµφανίστηκε ένα λευκό καράβι. Πυκνός καπνός έβγαινε από τα δυο φουγάρα 
του. Μας πλησίασε γρήγορα, διασχίζοντας το νερό. Προς µεγάλη µας έκπληξη αναγνωρίσαµε το δικό µας 
πλοίο, αυτό που µας είχε φέρει στο Κολόµπο! Ένα µουρµουρητό το διαπέρασε τις γραµµές µας καθώς 
διαβάσαµε στην πρύµνη, γραµµένο µε χρυσά γράµµατα, το όνοµα του πλοίου µας, «Luisa». Αλλά αυτό που 
µας κατέπληξε περισσότερο απ’ όλα είναι αυτό που είδαµε πάνω στο πλοίο – εµάς! Μην ξεχνάτε ότι την 
εποχή που συνέβησαν όλα αυτά δεν υπήρχε ούτε η σκέψη του κινηµατογράφου και ήταν αδύνατον ακόµα 
και να συλλάβει κανείς κάτι τέτοιο. Καθένας µας έβλεπε τον εαυτό του στο κατάστρωµα ανάµεσα σε 
ανθρώπους που γελούσαν και µιλούσαν ο ένας στον άλλον. Αλλά το πιο καταπληκτικό: ∆εν είδα µόνο τον 
εαυτό µου, αλλά ταυτόχρονα όλο το πλοίο µέχρι την παραµικρή λεπτοµέρεια, σαν µε το βλέµµα ενός 
πουλιού – κάτι που βεβαίως, απλώς δεν µπορούσε να συµβεί στ’ αλήθεια. Είδα ταυτόχρονα τον εαυτό µου 
ανάµεσα στους επιβάτες, και τους ναύτες να δουλεύουν στην άλλη µεριά του πλοίου, και τον καπετάνιο 
στην καµπίνα του, κι ακόµα και την αγαπηµένη από όλους πιθηκίνα, τη Nelly, να τρώει µπανάνες στο 
κεντρικό κατάρτι. Ταυτόχρονα όλοι οι σύντροφοί µου, καθένας µε τον τρόπο του, είχαν εξαφθεί από αυτό 
που έβλεπαν, κι εξέφραζαν τα συναισθήµατά τους µε χαµηλές φωνές και ψιθύρους συγκίνησης.  

Είχα εντελώς ξεχάσει ότι ήµουν ιεροµόναχος, και, κατά πως φαινόταν, δεν είχα καµµιά δουλειά να 
συµµετέχω σε ένα τέτοιο θέαµα. Τα µάγια ήταν τόσο ισχυρά που και ο νους και η καρδιά είχαν σωπάσει. Η 
καρδιά µου άρχισε να χτυπάει µε πόνο σαν σήµα κινδύνου. Ξαφνικά ήρθα στον εαυτό µου. Φόβος κατέλαβε 
όλη µου την ύπαρξη. 

Τα χείλη µου άρχισαν να κινούνται και να λένε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν µε τον αµαρτωλό!» 
Αµέσως ένοιωσα ανακουφισµένος. Ήταν λες και άρχιζαν να πέφτουν κάποιες µυστηριώδεις αλυσίδες που 
µε έδεναν. Η προσευχή έγινε πιο συγκεντρωµένη, και µ’ αυτό επέστρεψε και η ειρήνη της ψυχής µου. 
Συνέχισα να κοιτώ στο δέντρο και ξαφνικά η εικόνα έγινε θολή και διαλύθηκε, σαν να την πήρε ο άνεµος. 
∆εν έβλεπα τίποτ’ άλλο εκτός από το µεγάλο δέντρο, φωτισµένο από το φως του φεγγαριού, και το φακίρη 
που καθόταν σιωπηλός πλάι στη φωτιά, ενώ οι σύντροφοί µου συνέχιζαν να εκφράζουν αυτά που ένοιωθαν 
κοιτώντας την εικόνα, που γι’ αυτούς δεν είχε ακόµα διαλυθεί. 

Αλλά ξαφνικά φαίνεται πως κάτι συνέβηκε και στο φακίρη. Έγειρε στο πλάι χάνοντας την ισορροπία 
του. Ο νεαρός έτρεξε προς τα κει τροµαγµένος. Η πνευµατιστική συγκέντρωση διακόπηκε ξαφνικά. 

Βαθειά συγκινηµένοι από όλη την εµπειρία που αποκόµισαν, οι θεατές σηκώθηκαν· µοιράζονταν 
ζωηρά τις εντυπώσεις τους ο ένας µε τον άλλον, και χωρίς καθόλου να καταλαβαίνουν γιατί το όλο πράγµα 
διακόπηκε τόσο απότοµα και απρόσµενα. Ο νεαρός εξήγησε ότι οφειλόταν στην εξάντληση του φακίρη, ο 
οποίος καθόταν όπως πριν, µε το κεφάλι κάτω, και χωρίς να δίνει την παραµικρή προσοχή στους 
παρισταµένους.  
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Αφού η οµάδα µας αντάµειψε γενναιόδωρα το φακίρη µέσω του νεαρού, για την ευκαιρία που είχαµε 
να συµµετάσχουµε σ’ ένα τόσο καταπληκτικό θέαµα, ξεκινήσαµε γρήγορα το µικρό ταξίδι της επιστροφής. 
Καθώς αρχίσαµε να φεύγουµε, στράφηκα ακούσια προς τα πίσω άλλη µια φορά, µε σκοπό να εντυπώσω στη 
µνήµη την όλη σκηνή, και ξαφνικά ανατρίχιασα από ένα δυσάρεστο συναίσθηµα. Η µατιά µου συνάντησε 
τη µατιά του φακίρη, που ήταν γεµάτη µίσος. Αυτό έγινε για µια µόνο στιγµή, και µετά ξαναπήρε τη 
συνηθισµένη του στάση· αλλά αυτό το βλέµµα µου άνοιξε µια και καλή τα µάτια στο να συνειδητοποιήσω 
τίνος δύναµη παρήγαγε αυτό το «θαύµα».  

 
Η ανατολική «πνευµατικότητα» δεν περιορίζεται µε κανένα τρόπο σε τέτοια µεντιουµιστικά κόλπα, 

όπως αυτά που εξασκούσε αυτός ο φακίρης· θα δούµε µερικές από τις πιο ειλικρινείς πλευρές της στο 
επόµενο κεφάλαιο. Ακόµα, όλη η δύναµη που δίνεται σ’ όσους εξασκούν ανατολικές θρησκείες προέρχεται 
από το ίδιο φαινόµενο µεντιουµισµού, του οποίου το κεντρικό χαρακτηριστικό είναι µια παθητικότητα 
µπροστά στην «πνευµατική» πραγµατικότητα, η οποία ικανώνει κάποιον να έρθει σε επαφή µε τους «θεούς» 
των µη χριστιανικών θρησκειών. Αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται στον ανατολικό «διαλογισµό» (ακόµα κι 
όταν µπορεί να τους έχει δοθεί το όνοµα « χριστιανικός») κι ίσως ακόµα στα περίεργα αυτά «δώρα», τα 
οποία στις ηµέρες µας της πνευµατικής παρακµής χαρακτηρίζονται εσφαλµένα ως «χαρισµατικά». 
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4 .  Ο  Ανατολ ικός  διαλογ ισµός  ε ισβάλλε ι  στο  
Χριστ ιαν ισµό  

 
Ως απάντηση στο ερώτηµα της πιθανότητας διαλόγου της Ορθοδοξίας µε τις διάφορες µη 

χριστιανικές θρησκείες, παρουσιάστηκαν στον αναγνώστη οι µαρτυρίες τριών Ορθοδόξων Χριστιανών που 
επιβεβαιώνουν, βάσει του Ορθοδόξου δόγµατος και της δικής τους εµπειρίας, αυτό που πάντα δίδασκε η 
Ορθόδοξη Εκκλησία: ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί καθόλου δεν έχουν τον «ίδιο Θεό» µε τους 
αποκαλούµενους «µονοθεϊστές» που αρνούνται την Αγία Τριάδα· ότι οι θεοί των ειδωλολατρών είναι στην 
πραγµατικότητα δαίµονες· κι ότι οι εµπειρίες και οι δυνάµεις που οι ειδωλολατρικοί «θεοί» µπορούν να 
παράσχουν, και παρέχουν, είναι σατανικής φύσης. Αυτά µε κανένα τρόπο δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
λόγια του αποστόλου Πέτρου, ότι «Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος αυτός που τον 
φοβάται κι εργάζεται τη δικαιοσύνη γίνεται δεκτός από Αυτόν» (Πράξ. 10:34-35) · ή µε τα λόγια του 
αποστόλου Παύλου, ότι «Ο Θεός στις περασµένες γενιές άφησε τα έθνη ν’ ακολουθούν το δικό τους δρόµο, αν 
και δεν άφησε τον εαυτό Του χωρίς µαρτυρία, διότι σας ευεργετούσε µε το να στέλνει βροχή από τον ουρανό 
και εποχές καρποφόρες, µε το να γεµίζει µε τρόφιµα και χαρά την καρδιά σας» (Πράξ. 14-17). Αυτοί που ζουν 
κάτω από την υποδούλωση του σατανά, του «πρίγκιπα αυτού του κόσµου» (Ιω. 12:31), στο σκοτάδι που δεν 
έχει φωτιστεί από το χριστιανικό Ευαγγέλιο – κρίνονται στο φως της φυσικής µαρτυρίας του Θεού που κάθε 
άνθρωπος µπορεί να έχει, παρά την υποδούλωση αυτή. 

Για τον Χριστιανό, πάντως, στον οποίο έχει δοθεί η αποκάλυψη του Θεού, κανένας «διάλογος» δεν 
είναι δυνατός µε τους εκτός πίστης. «Να µη συνδέεστε µε τους απίστους· γιατί τι σχέση έχει η δικαιοσύνη µε 
την ανοµία; Ή τι επικοινωνία µπορεί να έχει το φως µε το σκοτάδι; Μπορεί να υπάρχει συµφωνία µεταξύ του 
Χριστού και του Βελίαλ; Ή τι κοινό έχει ο πιστός µε τον άπιστο; ... Γι’ αυτό φύγετε από µέσα από αυτούς και 
χωριστείτε, λέγει ο Κύριος» (Β’ Κορινθ. 6:14-17). Η χριστιανική κλήση είναι µάλλον να φέρει το φως του 
Ορθόδοξου Χριστιανισµού σ’ αυτούς, καθώς έκανε ο άγιος Πέτρος στη θεοσεβή οικογένεια του Κορνηλίου 
του εκατοντάρχου (Πράξεις 10:34-48), µε σκοπό να φωτίσει το σκοτάδι τους και να τους ενώσει µε το 
εκλεκτό ποίµνιο της Εκκλησίας του Χριστού. 

Όλα αυτά είναι αρκετά προφανή στους Ορθόδοξους Χριστιανούς που γνωρίζουν και πιστεύουν στην 
αλήθεια της αποκάλυψης του Θεού στην Εκκλησία του Χριστού. Όµως, πολλοί που θεωρούν τον εαυτό τους 
Χριστιανό έχουν πολύ µικρή γνώση της ριζικής διαφοράς µεταξύ του Χριστιανισµού και των άλλων 
θρησκειών· και µερικοί που µπορεί να έχουν αυτή τη γνώση, έχουν πολύ λίγη διάκριση στον τοµέα των 
«πνευµατικών εµπειριών» - µια διάκριση που έχει εξασκηθεί και καταγραφεί στα Ορθόδοξα πατερικά 
συγγράµµατα και τα συναξάρια των Αγίων για 2.000 χρόνια σχεδόν. 

Στην απουσία τέτοιας γνώσης και διάκρισης, η αυξανόµενη παρουσία των ανατολικών 
θρησκευτικών κινήσεων στη ∆ύση, ειδικά τις περασµένες δυο δεκαετίες, έχει προκαλέσει µεγάλη σύγχυση 
στα µυαλά πολλών δήθεν Χριστιανών. Η περίπτωση του Thomas Merton έρχεται αµέσως στο νου: ένας 
ειλικρινής νεοφώτιστος στο Ρωµαιοκαθολικισµό και τον Καθολικό µοναχισµό περίπου 400 χρόνια πριν 
(πολύ πριν τις ριζικές µεταρρυθµίσεις του Βατικανού), τελείωσε τη ζωή του διακηρύσσοντας την ισότητα 
των χριστιανικών θρησκευτικών εµπειριών και των εµπειριών  του Ζεν Βουδισµού κι άλλων παγανιστικών 
θρησκειών. Κάτι έχει «εισχωρήσει στον αέρα» σ’ αυτές τις τελευταίες δυο δεκαετίες περίπου, κάτι που έχει 
διαβρώσει ό,τι απέµενε από την ορθή χριστιανική αντίληψη στον Προτεσταντισµό και το 
Ρωµαιοκαθολικισµό, και τώρα επιτίθεται στην ίδια την Εκκλησία, την Αγία Ορθοδοξία. Ο «διάλογος µε τις 
µη χριστιανικές θρησκείες» είναι µάλλον ένα αποτέλεσµα παρά µια αιτία αυτού του νέου «πνεύµατος». 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουµε µερικά από τα ανατολικά θρησκευτικά κινήµατα που είχαν 
επιρροή στη δεκαετία του 1970, µε ιδιαίτερη έµφαση στις προσπάθειες ανάπτυξης ενός συγκρητισµού 
Χριστιανισµού και ανατολικών θρησκειών ειδικά στον τοµέα των «πνευµατικών πρακτικών». Τέτοιες 
προσπάθειες πολύ συχνά παραθέτουν τη Φιλοκαλία και την ανατολική Ορθόδοξη παράδοση της 
ενατενιστικής προσευχής, ως πιο συγγενείς µε τις ανατολικές πνευµατικές πρακτικές από οτιδήποτε υπάρχει 
στη ∆ύση· είναι λοιπόν καιρός, να καταδείξουµε µε σαφήνεια τη µεγάλη άβυσσο που υπάρχει µεταξύ 
χριστιανικής και µη χριστιανικής «πνευµατικής εµπειρίας», και γιατί η θρησκευτική φιλοσοφία που 
αποτελεί το υπόβαθρο αυτού του νέου συγκρητισµού είναι κίβδηλη και επικίνδυνη. 
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1. «Χριστιανική γιόγκα» 
 
Η ινδουϊστική γιόγκα είναι γνωστή στη ∆ύση για πολλές δεκαετίες, και ειδικά στην Αµερική έχει 

γίνει αφορµή για αναρίθµητες λατρείες κι ακόµα µια εκλαϊκευµένη µορφή ψυχικής θεραπείας που 
υποτίθεται ότι δεν έχει θρησκευτικούς σκοπούς. Σχεδόν είκοσι χρόνια πριν, ένας Γάλλος Βενεδικτίνος 
µοναχός έγραψε για τις εµπειρίες του κατά τη διαµόρφωση της γιόγκα σε µια «χριστιανική» πειθαρχία η 
περιγραφή που ακολουθεί είναι παρµένη από το βιβλίο του (J. M. Dechanet, Christian Yoga, Harper & Row, 
New York, 1972). 

Η ινδουϊστική γιόγκα είναι µια πειθαρχία που προϋποθέτει µια µάλλον λιτή, πειθαρχηµένη ζωή, και 
συνίσταται σε έλεγχο της αναπνοής και συγκεκριµένες σωµατικές στάσεις που παράγουν µια κατάσταση 
χαλάρωσης στην οποία κάποιος διαλογίζεται, συνήθως µε τη βοήθεια ενός µάντρα ή ιερής λέξης που βοηθά 
στη συγκέντρωση. Η ουσία της γιόγκα δεν είναι αυτή καθ’ εαυτή η πειθαρχία, αλλά ο διαλογισµός, που 
είναι ο σκοπός της. Ο συγγραφέας έχει δίκιο όταν γράφει: «Ο σκοπός της ινδουϊστικής γιόγκα είναι 
πνευµατικός. Είναι ισοδύναµο µε προδοσία να ξεχνάει κανείς αυτό και να διατηρεί µόνο την καθαρά σωµατική 
µορφή αυτής της αρχαίας πειθαρχίας, για να µη δει σ’ αυτήν τίποτα περισσότερο, παρά ένα µέσο για τη 
σωµατική υγεία ή οµορφιά» (σελ. 54). Σ’ αυτό πρέπει να προστεθεί ότι το πρόσωπο που χρησιµοποιεί τη 
γιόγκα µόνο για φυσική ευεξία ήδη εκθέτει τον εαυτό του σε συγκεκριµένες πνευµατικές στάσεις, για τις 
οποίες αναµφίβολα δεν έχει ιδέα· περισσότερα γι’ αυτό θα λεχθούν παρακάτω. 

Ο ίδιος συγγραφέας συνεχίζει µετά: «Η τέχνη του γιόγκι είναι να εδραιώσει τον εαυτό του µέσα σε 
απόλυτη σιωπή, να αδειάσει από όλες τις σκέψεις και τις ψευδαισθήσεις, να απορρίψει και να ξεχάσει τα 
πάντα εκτός από αυτή τη µοναδική ιδέα: ο αληθινός εαυτός του ανθρώπου είναι θεϊκός· είναι Θεός, και το 
υπόλοιπο είναι σιωπή» (σελ. 63). 

Αυτή η ιδέα βέβαια δεν είναι χριστιανική αλλά παγανιστική, όµως ο σκοπός της «χριστιανικής 
γιόγκα» είναι να χρησιµοποιήσει την τεχνική της γιόγκα για ένα διαφορετικό πνευµατικό σκοπό, για 
«χριστιανικό» διαλογισµό. Το αντικείµενο της τεχνικής γιόγκα, σύµφωνα µε αυτή την οπτική, είναι να κάνει 
κάποιον χαλαρό, ευχαριστηµένο, χωρίς σκέψεις, και παθητικό ή δεκτικό σε πνευµατικές ιδέες και εµπειρίες. 
«Αµέσως µόλις κάνεις τη στάση, θα νοιώσεις το σώµα σου να χαλαρώνει κι ένα αίσθηµα γενικής ευεξίας θα 
εδραιωθεί µέσα σου» (σελ. 158). Οι ασκήσεις παράγουν «µια ασυνήθιστη αίσθηση ηρεµίας» (σελ. 6). «Στην 
αρχή κάποιος έχει το αίσθηµα ενός γενικού καλµαρίσµατος, µιας ευεξίας που τον καταλαµβάνει, µιας ευφορίας 
που θα κρατήσει, και που πραγµατικά κρατάει. Αν τα νεύρα κάποιου είναι ερεθισµένα και τεντωµένα, οι 
ασκήσεις τα ηρεµούν, και η κούραση εξαφανίζεται σε µικρό χρονικό διάστηµα» (σελ. 49). «Ο σκοπός όλων 
των προσπαθειών (του γιόγκι) είναι να σωπάσει τον σκεπτόµενο εαυτό µέσα του, µε το να κλείνει τα µάτια σε 
κάθε είδος έλξης» (σελ. 55). Η ευφορία που φέρνει η γιόγκα «µπορεί να αποκληθεί µια ‘’κατάσταση υγείας’’ 
που µας επιτρέπει να κάνουµε περισσότερα και να τα κάνουµε καλύτερα στο ανθρώπινο πεδίο, κατ’ αρχήν, και 
στο χριστιανικό, πνευµατικό πεδίο κατόπιν. Η πιο κατάλληλη λέξη για να το περιγράψει είναι ευχαρίστηση, µια 
ευχαρίστηση που ενοικεί στο σώµα και στην ψυχή, και µας προδιαθέτει... προς την πνευµατική ζωή» (σελ. 31). 
Ολόκληρη η προσωπικότητα κάποιου µπορεί να αλλάξει από αυτό: «Η Χάθα (Hatha) γιόγκα αλλάζει το 
χαρακτήρα προς το καλό. Μετά από µερικές εβδοµάδες πρακτικής, παραδέχεται κανείς ότι δεν γνωρίζει πια 
τον εαυτό του, και όλοι αντιλαµβάνονται µια αλλαγή στη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις. Είναι πιο ευγενικός 
και µε περισσότερη κατανόηση. Αντιµετωπίζει τις εµπειρίες ήρεµα. Είναι ευχαριστηµένος... ολόκληρη η 
προσωπικότητά του έχει µεταβληθεί κι αυτός ο ίδιος τη νιώθει να σταθεροποιείται και να ξανοίγεται προς τα 
έξω· από αυτό προκύπτει µια σχεδόν µόνιµη κατάσταση ευφορίας, ‘’ευχαρίστησης’’» (σελ. 50). 

Όµως όλα αυτά είναι µόνο µια προετοιµασία για ένα «πνευµατικό» σκοπό, ο οποίος αρχίζει να 
γίνεται αισθητός πολύ σύντοµα: «Καθώς έγινα στοχαστικός σε διάστηµα εβδοµάδων, στην προσευχή µου 
δόθηκε µια ιδιάζουσα και νέα απόχρωση» (σελ. 7). Καθώς έγινε ασυνήθιστα ήρεµος, ο συγγραφέας 
παρατήρησε «την ευκολία που είχε να αρχίσει προσευχή, να συγκεντρωθεί σε ένα θέµα» (σελ. 6). Γίνεται 
κανείς «πιο δεκτικός σε εµπνεύσεις και ερεθίσµατα από τον ουρανό» (σελ. 13). «Η πρακτική της γιόγκα τείνει 
προς αυξηµένη ευκαµψία και δεκτικότητα, και κατά συνέπεια σε άνοιγµα προς αυτές τις προσωπικές 
ανταλλαγές µεταξύ του Θεού και της ψυχής, που σηµατοδοτούν το δρόµο της µυστικιστικής ζωής» (σελ. 31). 
Ακόµα και για τον «µαθητευόµενο γιόγκι» η προσευχή γίνεται «γλυκειά» και «αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο» 
(σελ. 183). Είναι κανείς χαλαρωµένος κι «έτοιµος να ριγήσει στο άγγιγµα του Αγίου Πνεύµατος, να δεχθεί και 
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να καλωσορίσει ό,τι ο Θεός, µέσα στην αγαθότητά Του, βρίσκει κατάλληλη εµπειρία για µας» (σελ. 71). 
«Πρέπει να κάνουµε την ύπαρξή µας έτοιµη να αρπαγεί, να καταληφθεί – κι αυτή είναι σίγουρα µια από τις 
µορφές, για την ακρίβεια η υψηλότερη µορφή χριστιανικής ενατένισης» (σελ. 72). «Κάθε µέρα οι ασκήσεις, 
και για την ακρίβεια όλη η ασκητική πειθαρχία της γιόγκα, διευκολύνει τη χάρη του Χριστού να ρέει µέσα µου. 
Νοιώθω αυξηµένη την πείνα µου για το Θεό και τη δίψα µου για δικαιοσύνη και την επιθυµία µου να είµαι 
Χριστιανός µε την πλήρη δυναµική της λέξης» (σελ. 11).  

Ο καθένας που καταλαβαίνει τη φύση της πλάνης, (βλ. παρακάτω, κεφ. 7), θα αναγνωρίσει σ’ αυτή 
την περιγραφή της «χριστιανικής γιόγκα» ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτών που έχουν λοξοδροµήσει 
πνευµατικά, είτε σε παγανιστικές θρησκευτικές εµπειρίες είτε σε αιρετικές «χριστιανικές» εµπειρίες. Ο ίδιος 
µόχθος για «ιερά και θεϊκά αισθήµατα», το ίδιο άνοιγµα και η προθυµία για «αρπαγή» από ένα πνεύµα, η 
ίδια αναζήτηση όχι για το Θεό αλλά για «πνευµατική παρηγοριά», η ίδια αυτοµέθη που λανθασµένα 
θεωρείται ως «κατάσταση χάρης», η ίδια απίστευτη ευκολία µε την οποία κανείς γίνεται «ενατενιστής» ή 
«µυστικιστής», οι ίδιες «µυστικές αποκαλύψεις» και ψευδοπνευµατικές καταστάσεις. Αυτά είναι τα κοινά 
χαρακτηριστικά όλων όσων βρίσκονται σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση πνευµατικής πλάνης. Αλλά ο 
συγγραφέας της «χριστιανικής γιόγκα», όντας Βενεδικτίνος µοναχός, προσθέτει κάποιους ειδικούς 
«διαλογισµούς» που τον αποκαλύπτουν  γεµάτο από το πνεύµα του ρωµαιοκαθολικού «διαλογισµού» των 
πρόσφατων αιώνων, ο οποίος είναι ελεύθερο παιχνίδι φαντασιών πάνω σε χριστιανικά θέµατα. Έτσι, για 
παράδειγµα, έχοντας διαλογιστεί σε ένα θέµα της χριστουγεννιάτικης λειτουργίας, αρχίζει να βλέπει το 
Παιδίον στην αγκαλιά της Μητέρας Του: «Κοιτώ· τίποτα περισσότερο. Εικόνες, ιδέες (συνειρµοί ιδεών: 
Σωτήρας-Βασιλιάς-Φως-Φωτοστέφανο-Ποιµένας-Παιδίον-Φως και πάλι) έρχονται η µια µετά την άλλη, 
τρέχουν στο παρελθόν... Όλα αυτά τα κοµµάτια ενός ιερού παζλ βαλµένα µαζί εγείρουν µια ιδέα µέσα µου... 
ένα σιωπηλό όραµα του όλου µυστηρίου των Χριστουγέννων» (σελ. 161-2). Ο καθένας  µε την παραµικρή 
γνώση της Ορθόδοξης πνευµατικής πειθαρχίας, θα δει ότι αυτός ο αξιολύπητος «Χριστιανός γιόγκι» έχει 
πέσει για τα καλά σε µια παγίδα στηµένη από έναν από τους κατώτερους δαίµονες, που καραδοκούν για τον 
αναζητητή «πνευµατικών εµπειριών»: δεν έχει καν δει έναν «άγγελο φωτός», αλλά έχει µονάχα παραδοθεί 
στις δικές του «θρησκευτικές φαντασιώσεις», προϊόν µιας καρδιάς κι ενός νου εντελώς απροετοίµαστου για 
πνευµατικό πόλεµο και για τις απάτες των δαιµόνων. Τέτοιος «διαλογισµός» εξασκείται σήµερα σ’ έναν 
αριθµό ρωµαιοκαθολικών µοναστηριών, αντρικών και γυναικείων. 

Το γεγονός ότι το βιβλίο τελειώνει µε ένα άρθρο του Γάλλου µεταφραστή της Φιλοκαλίας, µαζί µε 
αποσπάσµατα από τη Φιλοκαλία, αποκαλύπτει µόνο την άβυσσο που χωρίζει αυτούς τους ερασιτέχνες από 
τη γνήσια πνευµατικότητα της Ορθοδοξίας, η οποία είναι εντελώς απρόσιτη στους σηµερινούς «σοφούς», 
που δεν καταλαβαίνουν πια τη γλώσσα της. Μια επαρκής ένδειξη της ανικανότητας του συγγραφέα να 
κατανοήσει τη Φιλοκαλία, είναι το ότι ονοµάζει «καρδιακή προσευχή» (η οποία στην Ορθόδοξη παράδοση 
είναι η υψηλότερη νοητική προσευχή, που κατορθώνεται από πολύ λίγους µόνο µετά από πολλά χρόνια 
ασκητικής πάλης και υποταγής σ’ ένα πραγµατικά θεοφόρο Γέροντα) το εύκολο κόλπο του να συγχρονίζεις 
συλλαβές στο ρυθµό του χτύπου της καρδιάς. 

Θα σχολιάσουµε πληρέστερα παρακάτω τα σχετικά µε τους κινδύνους της «χριστιανικής γιόγκα» 
όταν σηµειώσουµε τι κοινό έχει µε άλλες µορφές «ανατολικού διαλογισµού» που προσφέρονται στους 
Χριστιανούς σήµερα. 

 
2. «Χριστιανικό Ζεν» 

 
Μια ανατολική θρησκευτική πρακτική σε πιο εκλαϊκευµένο επίπεδο προσφέρεται στο βιβλίο του 

Ιρλανδού Καθολικού ιερέα William Johston: «Χριστιανικό Ζεν». Ο συγγραφέας ξεκινά βασικά από το ίδιο 
σηµείο µε τον συγγραφέα της «χριστιανικής γιόγκα»: ένα αίσθηµα ανικανοποίητου από το ∆υτικό 
Χριστιανισµό, µια επιθυµία να του δώσει µια διάσταση ενατένισης ή διαλογισµού. «Πολλοί άνθρωποι, 
δυσαρεστηµένοι µε παλιές µορφές προσευχής, δυσαρεστηµένοι µε τις παλιές προσευχές που κάποτε 
εξυπηρετούσαν τόσο καλά, ψάχνουν για κάτι που θα ικανοποιήσει τις επιθυµίες της µοντέρνας καρδιάς» (σελ. 
9). «Η επαφή µε το Ζεν... µου άνοιξε νέους ορίζοντες διδάσκοντάς µε ότι στο Χριστιανισµό υπάρχουν 
δυνατότητες που δεν είχα ονειρευτεί ποτέ». Κανείς µπορεί «να εξασκεί το Ζεν ως τρόπο να βαθύνει και να 
διευρύνει τη χριστιανική του πίστη» (σελ. 2). 
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Η τεχνική του ιαπωνικού Ζεν είναι πολύ παρόµοια µε αυτή της ινδικής γιόγκα – από την οποία 
τελικά προέρχεται – παρ’ ότι είναι µάλλον απλούστερη. Υπάρχει η ίδια βασική στάση (αλλά όχι η ποικιλία 
στάσεων της γιόγκα), αναπνευστική τεχνική, η επανάληψη ενός ιερού ονόµατος αν αυτό είναι επιθυµητό, 
όπως επίσης και άλλες τεχνικές ιδιαίτερες στο Ζεν. Ο σκοπός αυτών των τεχνικών είναι ο ίδιος µε αυτόν της 
γιόγκα: η κατάργηση της λογικής σκέψης και η επίτευξη µιας κατάστασης ενός ήρεµου, σιωπηλού 
διαλογισµού. Η καθιστή στάση «εµποδίζει την απεραντολόγα λογική και σκέψη» και καθιστά κάποιον ικανό 
να µεταβεί «κάτω στο κέντρο της ύπαρξής του, όντας σε µια ενατένιση σιωπηλή και χωρίς εικόνες» (σελ. 5) 
σε «ένα βαθύ και όµορφο πεδίο ψυχικής ζωής» (σελ. 17), σε «βαθειά εσωτερική σιωπή» (σελ. 16). Η 
εµπειρία που αποκτάται έτσι είναι κάτι παρόµοιο µε αυτό που επιτυγχάνεται µε τη χρήση ναρκωτικών, γιατί 
«οι άνθρωποι που έχουν χρησιµοποιήσει ναρκωτικά καταλαβαίνουν λίγο από Ζεν, εφόσον αυτοί έχουν 
αφυπνιστεί στην συνειδητοποίηση ότι στο νου υπάρχει βάθος άξιο εξερεύνησης» (σελ. 35). Κι ακόµα αυτή η 
εµπειρία ανοίγει «µια νέα προσέγγιση στο Χριστό, µια προσέγγιση που είναι λιγότερο δυϊστική και περισσότερο 
ανατολίτικη» (σελ. 48). Ακόµα και τελείως αρχάριοι στο Ζεν µπορούν να φτάσουν σε «µια αίσθηση ενότητας 
και µια ατµόσφαιρα υπερφυσικής παρουσίας» (σελ. 31), µια ιδιάζουσα γεύση «µυστικής σιωπής» (σελ. 30)· 
µέσω του Ζεν, η κατάσταση ενατένισης η µέχρι τώρα περιορισµένη σε λίγους «µυστικιστές» µπορεί τώρα να 
«διευρυνθεί», και «όλοι µπορούν να έχουν όραµα, όλοι µπορούν να φτάσουν στο σαµάντι (φώτιση)» (σελ. 46). 

Ο συγγραφέας του «χριστιανικού Ζεν» µιλάει για την ανανέωση του Χριστιανισµού· όµως 
παραδέχεται πως την εµπειρία που µπορεί να την προξενήσει µπορεί να την έχει ο καθένας, Χριστιανός ή µη 
Χριστιανός. «Πιστεύω ότι υπάρχει µια βασική ανθρώπινη φώτιση που δεν είναι ούτε χριστιανική ούτε 
βουδιστική ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι απλώς ανθρώπινη» (σελ. 97). Πράγµατι, σε µια συνεδρία διαλογισµού 
σε ένα ναό Ζεν κοντά στο Kyoto, «το εκπληκτικό ήταν η έλλειψη οποιασδήποτε κοινής πίστης. Κανένας δεν 
έµοιαζε να έχει το παραµικρό ενδιαφέρον για το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει οποιοσδήποτε άλλος, και κανένας, 
απ’ όσο θυµάµαι, δεν ανέφερε καν το όνοµα του Θεού» (σελ. 69). Αυτός ο αγνωστικιστικός χαρακτήρας  του 
διαλογισµού έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για «ιεραποστολικούς» σκοπούς, γιατί «µ’ αυτόν τον τρόπο ο 
διαλογισµός µπορεί ν διδαχθεί σε ανθρώπους που έχουν λίγη πίστη – σ’ αυτούς που είναι προβληµατισµένοι 
στη συνείδησή τους ή φοβούνται ότι ο Θεός είναι νεκρός. Τέτοιοι άνθρωποι µπορούν πάντα να κάθονται και 
να αναπνέουν. Γι’ αυτούς ο διαλογισµός είναι µια έρευνα, κι έχω ανακαλύψει... πως οι άνθρωποι που 
αρχίζουν να ψάχνουν µ’ αυτόν τον τρόπο τελικά βρίσκουν το Θεό. Όχι τον ανθρωποµορφικό Θεό που έχουν 
απορρίψει, αλλά το µεγάλο Ον µέσα στο οποίο ζούµε, κινούµαστε και υπάρχουµε» (σελ. 70). 

Η περιγραφή της εµπειρίας της «φώτισης» του Ζεν από το συγγραφέα αποκαλύπτει τη βασική της 
ταυτότητα µε την «κοσµική» εµπειρία που παρέχει ο σαµανισµός και πολλές παγανιστικές θρησκείες. «Εγώ 
ο ίδιος πιστεύω ότι µέσα µας βρίσκονται κλειδωµένοι χείµαρροι χαράς που µπορούν να απελευθερωθούν µε το 
διαλογισµό – καµµιά φορά µπορούν να ξεχυθούν µε απίστευτη δύναµη, πληµµυρίζοντας την προσωπικότητα µε 
µια εξαιρετική ευτυχία που κανείς δεν ξέρει από που έρχεται» (σελ. 88). Είναι ενδιαφέρον ότι όταν ο 
συγγραφέας γύρισε στην Αµερική µετά από 20 χρόνια στην Ιαπωνία, βρήκε αυτή την εµπειρία πολύ κοντινή 
µε τις εµπειρίες των Πεντηκοστιανών, κι έλαβε κι ο ίδιος το «βάπτισµα του πνεύµατος» σε µια 
«χαρισµατική» συγκέντρωση (σελ. 100). Ο συγγραφέας κατέληξε: «Επιστρέφοντας στην Πεντηκοστιανική 
συνάθροιση, µου φαίνεται ότι η χειροθεσία, οι προσευχές του λαού, η φιλανθρωπία της κοινότητας – αυτά 
µπορούν να είναι δυνάµεις που απελευθερώνουν την ψυχική ισχύ, η οποία φέρνει τη φώτιση στο πρόσωπο που 
έχει εξασκήσει τακτικά το Ζαζέν» (σελ. 92-93).  Στο έβδοµο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου θα εξετάσουµε τη 
φύση των πεντηκοστιανικών ή «χαρισµατικών» εµπειριών. 

∆εν χρειάζεται να λεχθούν πολλά σε κριτική αυτών των απόψεων: είναι βασικά οι ίδιες µε αυτές του 
συγγραφέα της «χριστιανικής γιόγκα», µόνο πιο εσωτερικές και πιο εκλαϊκευµένες. Οποιοσδήποτε πιστεύει 
ότι η αναγνωστικιστική, παγανιστική εµπειρία του Ζεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια «ενατενιστική 
ανανέωση µέσα στο Χριστιανισµό» (σελ. 4), σίγουρα δεν ξέρει τίποτα για τη µεγάλη ενατενιστική παράδοση 
της Ορθοδοξίας, που προϋποθέτει φλογερή πίστη, ορθά δόγµατα, και έντονη ασκητική πάλη· κι όµως ο ίδιος 
συγγραφέας δεν διστάζει να σύρει τη Φιλοκαλία και τις «µεγάλες Ορθόδοξες σχολές» στην αφήγησή του, 
δηλώνοντας ότι κι αυτές επίσης οδηγούν στην κατάσταση της «ενατενιστικής σιωπής και ειρήνης» και είναι 
ένα παράδειγµα «Ζεν µέσα στη χριστιανική παράδοση» (σελ. 39) · και συνιστά τη χρήση της προσευχής του 
Ιησού κατά το διαλογισµό Ζεν γι’ αυτούς που το επιθυµούν (σελ. 28). Τέτοια άγνοια είναι ασφαλώς 
επικίνδυνη, ιδίως όταν ο κάτοχός της καλεί τους σπουδαστές στις διαλέξεις του να «κάθονται σε Ζαζέν για 
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40 λεπτά κάθε απόγευµα», σαν ένα πείραµα στο «µυστικισµό» (σελ. 30). Πόσοι πολλοί ειλικρινείς, 
παραπλανηµένοι ψευδοπροφήτες δεν υπάρχουν στον κόσµο σήµερα, που ο καθένας τους σκέφτεται ότι 
προκαλεί ευεργεσία στους συνανθρώπους του, αντί για µια πρόσκληση σε ψυχική και πνευµατική 
καταστροφή! Γι’ αυτό θα µιλήσουµε περισσότερο στο συµπέρασµα πιο κάτω. 

 
3. Υπερβατικός διαλογισµός 

 
 Η τεχνική ανατολικού διαλογισµού η γνωστή ως «υπερβατικός διαλογισµός» (ή «Υ∆» για 

συντοµία) έχει επιτύχει τέτοια δηµοσιότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Αµερική, κι έχει υποστηριχθεί 
µε τόσο εξοργιστικά επιπόλαιο τόνο, που κάθε σοβαρός µελετητής των σύγχρονων θρησκευτικών ρευµάτων 
θα έχει αρχικά την τάση να τον αψηφήσει, ως µόνο και µόνο ένα παραφουσκωµένο προϊόν της αµερικανικής 
διαφήµισης και των τεχνικών προσέλκυσης της προσοχής του κοινού. Όµως αυτό θα ήταν λάθος, γιατί 
στους σοβαρούς ισχυρισµούς του δεν διαφέρει αξιοσηµείωτα από τη γιόγκα και  το Ζεν, ενώ µια προσεκτική 
µατιά στις τεχνικές του τον αποκαλύπτει ίσως πιο αυθεντικά «ανατολίτικο» από τους κάπως τεχνητούς 
συγκρητισµούς, τη «χριστιανική γιόγκα» και το «χριστιανικό Ζεν». 

Σύµφωνα µε µια αναγνωρισµένη έκθεση αυτής της κίνησης*, τον «υπερβατικό διαλογισµό» έφερε 
στην Αµερική  (όπου είχε την πιο θεαµατική επιτυχία) ένας µάλλον «ανορθόδοξος» Ινδός γιόγκι, ο 
Maharishi Mahesh, κι άρχισε να αναπτύσσεται αισθητά γύρω στο 1961. Το 1967 έλαβε ευρεία δηµοσιότητα 
όταν οι δηµοφιλείς τραγουδιστές γνωστοί ως «Beatles» µεταστράφηκαν σ’ αυτόν και έκοψαν τα ναρκωτικά· 
αλλ’ αυτοί σύντοµα εγκατέλειψαν το κίνηµα (παρ’ ότι συνέχισαν να διαλογίζονται), κι ο Maharishi άγγιξε 
το κατώτατο σηµείο την επόµενη χρονιά, όταν η αµερικάνικη περιοδεία του µε ένα άλλο συγκρότηµα 
προσηλύτων τραγουδιστών, τους «Beach Boys», εγκαταλείφθηκε  ως οικονοµική αποτυχία. Η ίδια κίνηση 
πάντως συνέχισε να αναπτύσσεται: το 1971 την ακολουθούσαν 100.000 διαλογιζόµενοι, µε 2000 ειδικά 
εκπαιδευµένους δασκάλους, κάνοντάς την ήδη τη µεγαλύτερη κίνηση «ανατολικής πνευµατικότητας» στην 
Αµερική. Το 1975 η κίνηση έφτασε στο απόγειό της, µε σχεδόν 40.000 εκπαιδευόµενους νους κάθε µήνα 
και πάνω από 600.000 οπαδούς. Κατά τα έτη αυτά χρησιµοποιείτο ευρέως στο στρατό, στα δηµόσια 
σχολεία, στις φυλακές, τα νοσοκοµεία, και από εκκλησιαστικές οµάδες, περιλαµβανοµένων και ενοριών της 
Ελληνικής Αρχιεπισκοπής στην Αµερική, ως µια δήθεν ουδέτερη µορφή «νοητικής θεραπείας» συµβατής µε 
κάθε είδος θρησκευτικής πίστης ή πρακτικής. Η µέθοδος του Υ∆ είναι ειδικά προσαρµοσµένη στον 
αµερικανικό  τρόπο  ζωής, κι  έχει  αποκληθεί  µε   συµπάθεια   «µια  µέθοδος   για να πετύχεις πνευµατικά 
χωρίς να προσπαθήσεις καθόλου» (σελ. 17)· ο ίδιος ο Μαχαρίσι τον αποκαλεί µια τεχνική που είναι  «σαν να 
βουρτσίζεις τα δόντια σου» (σελ. 104). Άλλοι Ινδοί γκουρού έχουν επικρίνει αυστηρά το Μαχαρίσι, γιατί 
εξευτέλισε τη µακρά παράδοση της γιόγκα στην Ινδία, κάνοντας αυτή την εσωτερική πρακτική προσιτή στις 
µάζες για χρήµατα. (Η χρέωση το 1975 ήταν 125 δολλάρια για τη σειρά µαθηµάτων, 65 δολλάρια για τους 
µαθητές κολλεγίου, και προοδευτικά λιγότερα για το λύκειο, το γυµνάσιο, και τα πολύ µικρά παιδιά).  

Στους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα, ο Υ∆ δεν διαφέρει αξιοσηµείωτα από τη 
«χριστιανική γιόγκα» ή το «χριστιανικό Ζεν»· διαφέρει από αυτά κυρίως στην απλότητα των τεχνικών του 
και στην όλη φιλοσοφία του, και στην ευκολία µε την οποία επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατά του. Σαν κι 
αυτά, «ο Υ∆ δεν απαιτεί καµµιά πίστη, κατανόηση, ηθικό κώδικα, ή ακόµα συµφωνία µε τις ιδέες και τη 
φιλοσοφία» (σελ. 104)· είναι µια καθαρή και απλή τεχνική, η οποία «βασίζεται στη φυσική ικανότητα του νου 
να κινείται προς µεγαλύτερη ευτυχία και απόλαυση... Κατά τον υπερβατικό διαλογισµό ο νους σας αναµένεται 
να ακολουθήσει ό,τι είναι πιο φυσικό και πιο ευχάριστο» (σελ. 13). «Ο Υ∆ είναι πρώτα πρακτική και µετά 
θεωρία. Είναι ουσιώδες στο ξεκίνηµα, το άτοµο να µην σκέφτεται καθόλου διανοητικά» (σελ. 22). 

 
 
 
 
 
 
* Όλες οι παραποµπές σ’ αυτό το κεφάλαιο είναι από το βιβλίο των Jhan Robbins και David Fisher, 

Tranquility Without Pills (All about Transcendetal Meditation), Peter H. Wyden, Inc., New York, 1972. 
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Η τεχνική που επινόησε ο Μαχαρίσι είναι απαράλλαχτα η ίδια σε όλα τα κέντρα Υ∆ σε όλο τον 

κόσµο: Μετά από δύο εισαγωγικές διαλέξεις, πληρώνει κανείς τα δίδακτρα και µετά έρχεται για «µύηση», 
φέρνοντας µαζί του µια φαινοµενικά παράξενη συλλογή αντικειµένων πάντα τα ίδια: τρία κοµµάτια γλυκού 
φρούτου, τουλάχιστον έξι φρέσκα λουλούδια, κι ένα καθαρό µαντήλι (σελ. 39). Αυτά τοποθετούνται σ’ ένα 
καλάθι και µεταφέρονται στο µικρό «δωµάτιο µύησης», όπου τα βάζουν σ’ ένα τραπέζι µπροστά σ’ ένα 
πορτραίτο του γκουρού του Μαχαρίσι, από τον οποίο αυτός µυήθηκε στη γιόγκα· στο ίδιο τραπέζι καίνε ένα 
καντήλι και θυµίαµα. Ο µαθητής είναι µόνος στο δωµάτιο µε το δάσκαλό του, ο οποίος απαιτείται να έχει ο 
ίδιος λάβει µύηση και να έχει εκπαιδευτεί προσωπικά από τον Μαχαρίσι. Η τελετή µπροστά στο πορτραίτο 
διαρκεί για µισή ώρα και συνίσταται από απαλό τραγούδισµα στα Σανσκριτικά (µε νόηµα άγνωστο στον 
µυούµενο) και ψάλσιµο των ονοµάτων περασµένων διδασκάλων της γιόγκα· µε τη λήξη της τελετής δίνεται 
στον µυούµενο ένα «µάντρα», µια µυστική σανσκριτική λέξη που θα επαναλαµβάνει ακατάπαυστα κατά το 
διαλογισµό, και που δεν θα την ξέρει κανείς εκτός από το δάσκαλό του (σελ. 42). Η αγγλική µετάφραση 
αυτής της τελετουργίας δεν αποκαλύπτεται ποτέ στους µυούµενους· είναι διαθέσιµη µόνο στους δασκάλους 
και στους ίδιους τους µυητές. Περιλαµβάνεται σ’ ένα ανέκδοτο εγχειρίδιο που λέγεται «Η Ιερή Παράδοση», 
και το κείµενό της έχει τώρα τυπωθεί από το «Spiritual Counterfeits Project» (Σχέδιο Πνευµατικοί 
Απατεώνες) στο Berkeley ως ξεχωριστό φυλλάδιο. Αυτή η τελετή δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά µια 
παραδοσιακή ινδουϊστική τελετή λατρείας των θεών (puja), περιλαµβανοµένου του θεοποιηµένου γκουρού 
του Μαχαρίσι (Shri Guru Dev) και ολόκληρης της γραµµής των «διδασκάλων» µέσω των οποίων αυτός 
έλαβε τη µύησή του. Η τελετή λήγει µε µια σειρά εικοσιδύο «προσφορών» στο γκουρού  του Μαχαρίσι, που 
η καθεµιά τελειώνει µε τις λέξεις «γονατίζω στο Shri Guru Dev». Ο ίδιος ο µυητής γονατίζει µπροστά σ’ ένα 
πορτραίτο του γκουρού Dev στο τέλος της τελετής, και καλεί τον µυούµενο να κάνει το ίδιο· µόνο τότε 
µυείται ο δεύτερος. (Το γονάτισµα του µυούµενου δεν είναι εντελώς απαραίτητο, αλλά οι προσφορές είναι).  

Έτσι ο µοντέρνος αγνωστικιστής, συνήθως εντελώς ανήξερος, έχει εισαχθεί στο χώρο των 
ινδουιστικών θρησκευτικών πρακτικών· τον έβαλαν πολύ εύκολα να κάνει κάτι από το οποίο οι δικοί του 
Χριστιανοί πρόγονοι είχαν ίσως προτιµήσει βασανιστήρια και σκληρό θάνατο: έχει προσφέρει θυσία σε 
ειδωλολατρικούς θεούς. Στο πνευµατικό πεδίο είναι ίσως αυτή η αµαρτία, παρά η ίδια η ψυχική τεχνική, 
που κυρίως εξηγεί τη θεαµατική επιτυχία του Υ∆.  

Από τη στιγµή που θα µυηθεί, ο µαθητής του Υ∆ διαλογίζεται δυο φορές την ηµέρα, για είκοσι 
λεπτά (ακριβώς το ίδιο διάστηµα συνιστάται από τον συγγραφέα της «χριστιανικής γιόγκα»), αφήνοντας το 
µυαλό να περιπλανιέται ελεύθερα, κι επαναλαµβάνοντας το µάντρα όσο συχνά το σκέφτεται· συχνά οι 
εµπειρίες κάποιου ελέγχονται από το δάσκαλό του. Πολύ σύντοµα, ίσως από την πρώτη προσπάθεια, αρχίζει 
κανείς να µπαίνει σε ένα νέο επίπεδο συνείδησης, που δεν είναι ούτε ύπνος ούτε εγρήγορση: στην 
κατάσταση του «υπερβατικού διαλογισµού». «Ο υπερβατικός διαλογισµός παράγει µια κατάσταση 
συνείδησης που δεν µοιάζει µε τίποτα από όσα έχουµε γνωρίσει πριν, και είναι κοντά στην κατάσταση εκείνη 
του Ζεν, η οποία αναπτύσσεται µετά από πολλά χρόνια εντατικής άσκησης» (σελ. 115). «Σε αντίθεση µε τα 
χρόνια που πρέπει να ξοδέψει κάποιος για να µάθει άλλες πνευµατικές πειθαρχίες και τη γιόγκα, οι οποίες 
προσφέρουν τα ίδια αποτελέσµατα που αξιώνουν οι οπαδοί του Υ∆, οι δάσκαλοι λένε ότι ο Υ∆ µπορεί να 
διδαχθεί µέσα σε διάστηµα λεπτών» (σελ. 110-111). Κάποιοι που έχουν εµπειρία τον περιγράφουν ως «µια 
κατάσταση εκπλήρωσης» παρόµοια µε κάποιες εµπειρίες ναρκωτικών (σελ. 85), αλλά ο ίδιος ο Μαχαρίσι τον 
περιγράφει µε παραδοσιακούς ινδουϊστικούς όρους: «Αυτή η κατάσταση βρίσκεται πέρα από όλα όσα 
βλέπονται, ακούγονται, αγγίζονται, µυρίζονται και έχουν γεύση – πέρα από κάθε σκέψη και συναίσθηµα. Αυτή 
η κατάσταση της ανεκδήλωτης, απόλυτης, καθαρής συνείδησης της Ύπαρξης είναι η έσχατη κατάσταση ζωής» 
(σελ. 23). «Όταν ένα άτοµο έχει αναπτύξει την ικανότητα να φέρνει αυτή τη βαθειά κατάσταση στο επίπεδο 
του συνειδητού σε µόνιµη βάση, λέµε ότι έχει φτάσει την κοσµική συνείδηση, το σκοπό όλων των 
διαλογιζοµένων» (σελ. 25). Στα προχωρηµένα επίπεδα του Υ∆ διδάσκονται οι βασικές στάσεις της γιόγκα, 
αλλά δεν είναι απαραίτητες για την επιτυχία της βασικής τεχνικής· ούτε κάποια ασκητική προπαρασκευή 
απαιτείται. Από τη στιγµή που κάποιος έχει φτάσει «το υπερβατικό στάδιο ύπαρξης», όλα όσα απαιτούνται 
από κάποιον είναι είκοσι λεπτά διαλογισµού δυο φορές την ηµέρα, αφού αυτή η µορφή διαλογισµού δεν 
είναι καθόλου ένας ξεχωριστός τρόπος ζωής, όπως στην Ινδία, αλλά µάλλον µια πειθαρχία γι’ αυτούς που 
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ζουν µια δραστήρια ζωή. Η διαφορά του Μαχαρίσι βρίσκεται στο ότι έχει φέρει αυτή την κατάσταση 
συνείδησης σε όλους, όχι µόνο σε λίγους εκλεκτούς. 

Υπάρχουν διάφορες ιστορίες επιτυχίας του Υ∆, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αποτελεσµατικός σε 
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις: Η έξη στα ναρκωτικά ξεπερνιέται, οικογένειες ξαναενώνονται, κάποιος γίνεται 
υγιής κι ευτυχισµένος· οι δάσκαλοι του Υ∆ διαρκώς χαµογελούν, γεµάτοι ευτυχία. Γενικά, ο Υ∆ δεν 
αντικαθιστά άλλες θρησκείες, αλλά ισχυροποιεί την πίστη σε οτιδήποτε σχεδόν· «Χριστιανοί»¨, είτε 
Καθολικοί είτε Προτεστάντες, βρίσκουν επίσης ότι κάνει το πιστεύω τους και την πρακτική τους πιο βαθειά 
και πιο µεστή σε νόηµα (σελ. 105).  

Η άµεση και εύκολη επιτυχία του Υ∆, παρ’ ότι είναι σύµπτωµα της φθίνουσας επιρροής του 
Χριστιανισµού στη σύγχρονη ανθρωπότητα, οδήγησε επίσης και στη γρήγορη παρακµή του. Ίσως 
περισσότερο από κάθε άλλη κίνηση «ανατολικής πνευµατικότητας», είχε το χαρακτήρα περαστικής µόδας, 
και ο εξαγγελµένος σκοπός του Μαχαρίσι να «µυήσει» όλη την ανθρωπότητα είναι προφανώς 
καταδικασµένος σε αποτυχία. Μετά το απόγειο του 1975, οι εγγραφές σε µαθήµατα Υ∆ µειώνονται 
σταθερά, τόσο που το 1977 η οργάνωση ανακοίνωσε την έναρξη µιας ολόκληρης νέας σειράς 
«προχωρηµένων» µαθηµάτων, που φανερά επινοήθηκε µε σκοπό να ανακτήσει το δηµόσιο ενδιαφέρον και 
τον ενθουσιασµό. Αυτά τα µαθήµατα σκοπεύουν να οδηγήσουν τους µυηµένους στα «siddhis» ή 
«υπερφυσικές δυνάµεις» του Ινδουϊσµού: πέρασµα µέσα από τοίχους, να γίνεται κανείς αόρατος, αιώρηση 
και πτήση στον αέρα και τα παρόµοια. Τα µαθήµατα χαιρετίστηκαν γενικώς µε κυνισµό, παρ’ ότι ένα 
διαφηµιστικό φυλλάδιο του Υ∆ παρουσιάζει έναν «αιωρούµενο» διαλογιζόµενο (βλ. περ. Time, 8 
Αυγούστου 1977, σελ. 75). Είτε τα µαθήµατα (που κοστίζουν γύρω στα 3000 δολλάρια) παράγουν τα 
αποτελέσµατα που ισχυρίζονται είτε όχι – αποτελέσµατα της δικαιοδοσίας των παραδοσιακών «φακίρηδων» 
της Ινδίας (βλ. κεφ. 3), ο Υ∆ έχει αποδειχτεί µια περαστική φάση του αποκρυφιστικού ενδιαφέροντος στο 
δεύτερο µισό του 20ού αιώνα. Ήδη έχουν δηµοσιευθεί πολλά παραδείγµατα τόσο δασκάλων, όσο και 
µαθητών του Υ∆, που έχουν προσβληθεί από τις κοινές ασθένειες αυτών που ανακατεύονται µε τον 
αποκρυφισµό: διανοητικές και συγκινησιακές νόσους, αυτοκτονίες, απόπειρες φόνου, δαιµονοκαταληψία. 

Το 1978 ένα οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ότι ο Υ∆ είναι πράγµατι θρησκευτικής 
φύσης και δεν µπορεί να διδάσκεται στα δηµόσια σχολεία.* Αυτή η απόφαση αναµφίβολα θα µειώσει 
περισσότερο την επιρροή του Υ∆, ο οποίος, πάντως, πιθανόν να συνεχίσει να υπάρχει ως µια από τις πολλές 
µορφές διαλογισµού που πολλοί βρίσκουν συµβατές µε το Χριστιανισµό – άλλο ένα λυπηρό σηµείο των 
καιρών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Βλ. «TM in court: The complete text of the Federal Court’s opinion in the case of Malnak v. 

Maharishi Mahesh Yogi». Spiritual Counterfeits Project, P.O. Box 4308, Berkeley, California, 94704. 
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5 .  Η  «Νέα  θρησκευτ ική  συνε ιδητότητα»:  
Το  πνεύµα  των  ανατολ ικών  λατρε ιών  το  1 9 7 0  

 
Τα τρία είδη «χριστιανικού διαλογισµού» που περιγράφηκαν πιο πάνω είναι µόνο η αρχή· σε γενικές 

γραµµές, µπορεί να ειπωθεί ότι η επίδραση των ανατολικών θρησκευτικών ιδεών και πρακτικών πάνω στην 
κάποτε χριστιανική ∆ύση έφτασε σε καταπληκτικές διαστάσεις στη δεκαετία του 1970. Ειδικά στην 
Αµερική, που µόλις δυο δεκαετίες πριν ήταν ακόµα θρησκευτικά «επαρχιακή» (εκτός από µερικές µεγάλες 
πόλεις), µε πνευµατικό ορίζοντα κατά πολύ περιορισµένο στο Ρωµαιοκαθολικισµό και τον Προτεσταντισµό, 
παρατηρήθηκε ένας καταπληκτικός πολλαπλασιασµός ανατολικών (και ψευδοανατολικών) θρησκευτικών 
λατρειών και κινήσεων. 

Η ιστορία του πολλαπλασιασµού µπορεί να ανάγεται στην ανήσυχη απογοήτευση της µετά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο γενιάς, που πρωτοεκδηλώθηκε στη δεκαετία του 1950, στην άδεια διαµαρτυρία και την 
ηθική  ελευθεριότητα της «γενιάς beat», της οποίας το ενδιαφέρον για τις ανατολικές θρησκείες ήταν αρχικά 
µάλλον ακαδηµαϊκό, και κυρίως ένα σηµείο δυσαρέσκειας από τον «Χριστιανισµό». Μετά ακολούθησε µια 
δεύτερη γενιά, αυτή των «hippies» της δεκαετίας του 1960, µε τη rock µουσική και τα ψυχεδελικά 
ναρκωτικά, και το ψάξιµο για «αυξηµένη συνειδητότητα» µε οποιοδήποτε κόστος· τώρα νέοι Αµερικανοί 
έπεφταν µε τα µούτρα, µε όλη τους την καρδιά, σε κινήµατα πολιτικής διαµαρτυρίας (κυρίως κατά του 
πολέµου του Βιετνάµ) από τη µια µεριά, και στην πυρετώδη εξάσκηση των ανατολικών θρησκειών από την 
άλλη. Ινδοί γκουρού, Θιβετιανοί λάµα, Ιάπωνες δάσκαλοι του Ζεν, και άλλοι Ανατολίτες «σοφοί» ήρθαν 
στη ∆ύση και βρήκαν µια στρατιά έτοιµων µαθητών που τους έκαναν επιτυχηµένους πέρα από τα όνειρα 
των δυτικοποιηµένων σουάµι των περασµένων γενεών· και νέοι άνθρωποι ταξίδευαν στις άκρες του κόσµου, 
ακόµα και στα ύψη των Ιµαλαΐων, για να βρουν τη σοφία του δασκάλου ή το ναρκωτικό που θα τους έφερνε 
την «ειρήνη» και την «ελευθερία» που έψαχναν. 

Τη δεκαετία του 1970 µια Τρίτη γενιά διαδέχτηκε τους χίππις. Εξωτερικά πιο ήσυχη, µε λιγότερες 
διαδηλώσεις και γενικά λιγότερο επιδεικτική συµπεριφορά, αυτή η γενιά προχώρησε πιο βαθειά στις 
ανατολικές θρησκείες, των οποίων η επιρροή είχε τώρα γίνει πιο διεισδυτική από οποτεδήποτε πριν. Για 
πολλούς από αυτή τη γενιά η θρησκευτική «αναζήτηση» είχε τελειώσει: είχαν βρει µια ανατολική θρησκεία 
της αρεσκείας τους και ασχολούνταν τώρα σοβαρά µε την εξάσκησή της. Ένας αριθµός ανατολικών 
θρησκευτικών κινήσεων είχε ήδη γίνει «γηγενής» στη ∆ύση, ειδικά στην Αµερική: τώρα υπάρχουν 
βουδιστικά µοναστήρια αποτελούµενα εξ ολοκλήρου από ∆υτικούς προσήλυτους, και για πρώτη φορά 
εµφανίστηκαν Αµερικανοί κι άλλοι ∆υτικοί γκουρού και δάσκαλοι του Ζεν. 

Ας κοιτάξουµε λίγες µόνο εικόνες – περιγραφές πραγµατικών γεγονότων της αρχής και του µέσου 
της δεκαετίας του 1970, που εικονογραφούν την κυριαρχία των ανατολικών ιδεών και πρακτικών ανάµεσα 
σε πολλούς νέους Αµερικανούς (που είναι µόνο οι πρώτοι της νεολαίας όλου του κόσµου). Οι πρώτες δύο 
εικόνες δείχνουν µια πιο επιφανειακή ανάµειξη µε τις ανατολικές θρησκείες, και είναι ίσως µόνο ένα 
αποµεινάρι από τη γενιά του 1960· οι δύο τελευταίες αποκαλύπτουν τη βαθύτερη ανάµειξη, χαρακτηριστική 
της δεκαετίας του 1970. 

 
1. Οι Hare Krishna στο San Francisco 

 
Σε µια οδό που συνορεύει µε το Golden Gate Park στη γειτονιά Haight-Ashbury του San Francisco 

έστεκε ο ναός της συνείδησης του Krishna... Πάνω από την είσοδο του ναού βρίσκονταν τα ξύλινα 
γράµµατα «Hare Krishna», ύψους 7 εκατοστών. Τα µεγάλα µπροστινά παράθυρα ήταν καλυµµένα µε 
κουβέρτες, µε κόκκινα και πορτοκαλιά µοτίβα. 

«Οι ήχοι ψαλµωδίας και µουσικής γέµιζαν τους δρόµους. Μέσα βρίσκονταν δεκάδες ζωγραφιές µε 
φωτεινά χρώµατα στους τοίχους, παχειά κόκκινα χαλιά στο πάτωµα και µια θολούρα από καπνό στον αέρα. 
Αυτός ο καπνός ήταν θυµίαµα, ένα στοιχείο της τελετής που ήταν σε εξέλιξη. Οι άνθρωποι στο δωµάτιο 
έψελναν απαλά σανσκριτικά λόγια, που µόλις ακούγονταν. Το δωµάτιο ήταν σχεδόν γεµάτο, µε πενήντα 
περίπου ανθρώπους, που έµοιαζαν όλοι νέοι, να κάθονται στο πάτωµα. Μαζεµένοι µπροστά ήταν γύρω στα 
τριάντα άτοµα µε µακριές, φαρδιές ρόµπες πορτοκαλί και κροκί, µε άσπρη µπογιά στις µύτες τους. Πολλοί 
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από τους άντρες είχαν ξυρίσει τα κεφάλια τους, εκτός από µια αλογοουρά. Οι γυναίκες µαζί τους είχαν 
επίσης λευκή µπογιά στη µύτη τους και µικρά κόκκινα σηµάδια στα µέτωπά τους. Τα άλλα νεαρά άτοµα στο 
δωµάτιο δεν έµοιαζαν διαφορετικά από άλλους κατοίκους της Haight-Ashbury, ντυµένοι µε 
κεφαλοµάντηλα, µακριά µαλλιά, γενειάδες, και µε µια συλλογή από δαχτυλίδια, κουδουνάκια, και χάντρες, 
και συµµετείχαν επίσης ενθουσιωδώς στην τελετή. ∆έκα περίπου άτοµα που κάθονταν στο πίσω µέρος 
έµοιαζαν επισκέπτες που έρχονταν πρώτη φορά». 

«Η ψαλµική τελετουργία (µάντρα) αυξήθηκε σε ρυθµό και σε ένταση. ∆υο κορίτσια µε µακριές 
κροκί ρόµπες χόρευαν τώρα µε την ψαλµωδία. Ο «πρωτοψάλτης» άρχισε να φωνάζει τώρα τα λόγια (της 
ψαλµωδίας στα Σανσκριτικά)... Ολόκληρη η οµάδα επαναλάµβανε τις λέξεις, και προσπαθούσε να κρατήσει 
το ρυθµό και τον τονισµό του ‘’πρωτοψάλτη’’. Πολλοί από τους συµµετέχοντες έπαιζαν µουσικά όργανα. Ο 
αρχηγός χτυπούσε ένα τουµπελέκι στο ρυθµό της ψαλµωδίας. Τα δυο κορίτσια που λικνίζονταν  και 
χόρευαν έπαιζαν καστανιέτες. Ένας νέος φυσούσε ένα θαλασσινό κοχύλι· ένας άλλος χτυπούσε ένα 
ταµπουρίνο... στους τοίχους του ναού βρίσκονταν πάνω από µια δωδεκάδα ζωγραφιές µε σκηνές από τη 
‘’Bhagavad Gita’’». 

Η µουσική και η ψαλµωδία έγινε πολύ δυνατή και γρήγορη. Το τύµπανο χτυπούσε ασταµάτητα. 
Πολλοί από τους λάτρεις άρχισαν να βγάζουν φωνές µε υψωµένα χέρια, µέσα στη γενική ψαλµωδία. Ο 
επικεφαλής γονάτισε µπροστά σε µια εικόνα του «πνευµατικού ηγέτη» της οµάδας, πάνω σ’ ένα µικρό βωµό 
κοντά στην πρόσοψη του δωµατίου. Η ψαλµωδία αποκορυφώθηκε σ’ ένα δυνατό κρεσέντο και το δωµάτιο 
έµεινε σιωπηλό. Οι ιερουργούντες γονάτισαν µε το κεφάλι στο πάτωµα καθώς ο επικεφαλής είπε µια 
σύντοµη προσευχή στα Σανσκριτικά. Μετά φώναξε πέντε φορές, «Κάθε δόξα στους συγκεντρωµένους 
λάτρεις», φράση που επανέλαβαν οι άλλοι προτού σηκωθούν. 

Αυτή είναι µια τυπική λατρευτική τελετή της κίνησης «Συνείδηση του Krishna», που ιδρύθηκε του 
1966 στην Αµερική από έναν Ινδό πρώην επιχειρηµατία, τον A. Bhaktivedanta, µε σκοπό να φέρει την 
ινδουϊστική πειθαρχία της Bhakti Yoga στους αποπροσανατολισµένους, ερευνώντες νέους της ∆ύσης. Η 
παλιότερη φάση ενδιαφέροντος για τις ανατολικές θρησκείες (στη δεκαετία του 1950 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960) είχε δώσει έµφαση στη διανοητική αναζήτηση, χωρίς πολλή προσωπική ανάµειξη· αυτή 
η νεώτερη φάση απαιτεί συµµετοχή µε όλη την καρδιά. Μπάκτι γιόγκα σηµαίνει να ενώνεται κανείς µε τον 
«θεό» που έχει διαλέξει µε το να τον αγαπά και να τον λατρεύει, και κάποιος αλλάζει όλη τη ζωή του µε 
σκοπό να κάνει τη λατρεία κεντρική του απασχόληση. Μέσω των µη λογικών µέσων λατρείας (ψαλµωδία, 
µουσική, χορός, ευσέβεια) το µυαλό «διευρύνεται» και αποκτάται η «συνειδητότητα του Κρίσνα», η οποία – 
αν το κάνουν αρκετοί άνθρωποι – υποτίθεται ότι θα σταµατήσει τα προβλήµατα της διαταραγµένης εποχής 
µας και θα µας φέρει σε µια νέα εποχή ειρήνης, αγάπης και ενότητας. 

Οι χτυπητές ρόµπες των «Κρίσνα» έγιναν ένα οικείο θέαµα στο San Francisco, ειδικά κατά την 
ετήσια γιορτή όπου το τεράστιο είδωλο του «θεού» τους µεταφέρεται µέσω του Golden Gate Park στον 
ωκεανό, συνοδευόµενο από όλα τα σύµβολα ινδουϊστικής ευσέβειας – µια τυπική σκηνή της παγανιστικής 
Ινδίας, αλλά κάτι νέο για την «χριστιανική» Αµερική. Από το San Francisco η κίνηση εξαπλώθηκε στην 
υπόλοιπη Αµερική και στη ∆υτική Ευρώπη· το 1974 υπήρχαν 54 ναοί του Κρίσνα σε όλο τον κόσµο, πολλοί 
από αυτούς κοντά σε κολλέγια και πανεπιστήµια (σχεδόν όλα τα µέλη της κίνησης είναι πολύ νεαρά). 

Ο πρόσφατος θάνατος του ιδρυτή της κίνησης έχει εγείρει ερωτήµατα για το µέλλον της· και 
πράγµατι τα µέλη της, παρ’ ότι πολύ ορατά, είναι µάλλον λίγα σε αριθµό. Ως «σηµείο των καιρών», πάντως, 
το νόηµα της κίνησης είναι φανερό, και θα έπρεπε να είναι πολύ ενοχλητικό στους Χριστιανούς: πολλοί νέοι 
άνθρωποι σήµερα ψάχνουν για ένα «θεό» να λατρέψουν, και δεν είναι υπερβολικό γι’ αυτούς να δεχτούν 
την πιο απροκάλυπτη µορφή ειδωλολατρίας. 

 
2. Ο γκουρού Maharaj-ji στο Huston Astrodome  

 
Με το τέλος του 1973 ένας αριθµός ανατολιτών γκουρού της νεώτερης σχολής, οδηγηµένοι από τον 

Maharishi µε τον «Υπερβατικό ∆ιαλογισµό» του, είχαν έρθει στη ∆ύση και συγκέντρωσαν µερικούς 
οπαδούς, µόνο για να χαθούν από τα βλέµµατα του κοινού µετά από µια σύντοµη κυριαρχία στην πρώτη 
σειρά της δηµοσιότητας. Ο γκουρού Maharaj-ji ήταν ο πιο θεαµατικός, και, µπορεί να πει κανείς, ο πιο 
εξοργιστικός από αυτούς τους γκουρού. ∆εκαπεντάχρονος είχε ήδη αναγορευθεί «θεός», η οικογένειά του 
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(µητέρα και τρία αδέλφια) ήταν η «αγία οικογένεια», και η οργάνωσή του (η «Αποστολή του Θείου 
Φωτός») είχε κοινόβια σε όλη την Αµερική. Οι 80.000 οπαδοί του («premis»), όπως και οι οπαδοί του 
Κρίσνα, έπρεπε να εγκαταλείψουν τις κοσµικές απολαύσεις και να διαλογίζονται µε σκοπό να αποκτήσουν 
µια «διευρυµένη» συνειδητότητα η οποία τους έκανε τέλεια ειρηνικούς, ευτυχισµένους και «ευδαίµονες», 
µια κατάσταση του νου στην οποία το καθετί φαίνεται όµορφο και τέλειο έτσι απλά όπως είναι. Σε µια 
ειδική µύηση κατά την οποία «λαµβάνουν τη γνώση», παρουσιάζεται στους µαθητές ένα µεγάλο φως και 
τρία µικρότερα σηµεία µέσα τους, στα οποία αργότερα ήταν ικανοί να διαλογιστούν µόνοι τους (The New 
Religious Consciousness, «Η νέα θρησκευτική συνειδητότητα», σελ. 54). Επιπροσθέτως µε αυτή τη 
«γνώση», οι µαθητές είναι ενωµένοι στην πίστη ότι ο Maharaj-ji είναι ο «Κύριος του Σύµπαντος» που έχει 
έρθει για να εγκαινιάσει µια νέα εποχή ειρήνης για την ανθρωπότητα. 

Η «Αποστολή του Θείου Φωτός» νοίκιασε για τρεις µέρες το Νοέµβριο του 1973 το Astrodome του 
Huston, (ένα τεράστιο γήπεδο, καλυµµένο ολόκληρο από ένα θόλο) µε σκοπό να παρουσιάσει εντυπωσιακά 
«το ιερότερο και πιο βαρυσήµαντο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας». «Πρέµις» από όλο τον κόσµο 
επρόκειτο να συγκεντρωθούν για να λατρέψουν το «θεό» τους και ν’ αρχίσουν τον προσηλυτισµό της 
Αµερικής (δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, αντιπρόσωποι των οποίων προσκλήθηκαν µε φροντίδα) 
στην ίδια λατρεία, αρχίζοντας έτσι τη νέα εποχή της ανθρωπότητας. Το γεγονός είχε τον ταιριαστό τίτλο 
«Millennium ‘73». 

Τυπικός των πεπεισµένων µαθητών του Maharaj-ji ήταν ο Rennie Davis, αριστερός διαδηλωτής της 
δεκαετίας του 1960 κι ένας από τους «επτά του Σικάγο» που κατηγορήθηκαν για υποκίνηση βίαιων 
διαδηλώσεων στην Εθνική ∆ηµοκρατική ∆ιάσκεψη του 1968. Πέρασε το καλοκαίρι του 1973 δίνοντας 
συνεντεύξεις τύπου και οµιλίες σε όποιον άκουγε, λέγοντας στην Αµερική: «Αυτός είναι το µεγαλύτερο 
γεγονός της Ιστορίας κι εµείς κοιµόµαστε... µου ‘ρχεται να φωνάξω στους δρόµους. Αν ξέραµε ποιος ήταν, θα 
σερνόµασταν πάνω στην Αµερική µε χέρια και µε πόδια για να αναπαύσουµε το κεφάλι µας στα πόδια του». 
(Robert Greenfield, The Spiritual Supermarket, «Η πνευµατική Υπεραγορά», Saturday Review Press, New 
York, 1975, σελ. 54).  

Πραγµατικά η λατρεία του Maharaj-ji εκφράζεται µε πλήρη προσκύνηση µπροστά του, µε το κεφάλι 
στο έδαφος, µαζί µε µια σανσκριτική φράση λατρείας. Ένα τροµερό χειροκρότηµα χαιρέτισε την εµφάνισή 
του στο «Millennium ’73», κι αυτός κάθισε πάνω σ’ ένα ψηλό θρόνο, στεφανωµένο µ’ ένα τεράστιο χρυσό 
«στέµµα του Κρίσνα», καθώς στον πίνακα βαθµολογίας του Astrodome άστραφτε η λέξη «Θ-ε-ό-ς». Νεαροί 
Αµερικανοί «πρέµις» έκλαιγαν από χαρά, άλλοι χόρευαν πάνω στη σκηνή, η ορχήστρα έπαιζε τον «Κύριο 
του Σύµπαντος» - διασκευή από ένα παλιό προτεσταντικό ύµνο («Η πνευµατική Υπεραγορά», σελ. 80, 94).  

Ας το πούµε ξανά – όλα αυτά στη «χριστιανική» Αµερική. Αυτό είναι ήδη κάτι πέρα από την απλή 
λατρεία ειδωλολατρικών «θεών». Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τέτοια λατρεία ζωντανού ανθρώπου θα ήταν 
αδιανόητη σε οποιαδήποτε «χριστιανική» χώρα· τώρα έχει γίνει ένα συνηθισµένο πράγµα για πολλές 
χιλιάδες θρησκευτικών «αναζητητών» στη ∆ύση. Εδώ έχουµε ήδη µια «πρώτη προβολή» της λατρείας του 
Αντιχρίστου στο τέλος του καιρού – εκείνου που θα καθήσει στο θρόνο του Θεού, παρουσιάζοντας τον 
εαυτό του ως θεό (Θεσ. Β’, 2:4). 

Το «Millennium ‘73» φαίνεται πως ήταν το απόγειο της επιρροής του Maharaj-ji. Μόνο 15.000 
οπαδοί το παρακολούθησαν (πολύ λιγότεροι από το αναµενόµενο), και δεν υπήρχαν «θαύµατα» ή ειδικά 
σηµεία που να δείχνουν ότι πραγµατικά είχε αρχίσει µια «νέα εποχή». Μια κίνηση τόσο εξαρτηµένη από τη 
δηµοσιότητα των ΜΜΕ και τόσο δεµένη µε τις δηµοφιλείς προτιµήσεις µιας συγκεκριµένης γενιάς (η 
µουσική στο «Millennium ‘73» αποτελείτο κυρίως από τα δηµοφιλή τραγούδια της «αντικουλτούρας» της 
δεκαετίας του 1960) µπορεί να αναµένεται να βγει εκτός µόδας µάλλον γρήγορα· και ο πρόσφατος γάµος 
του Maharaj-ji µε τη γραµµατέα του αδυνάτισε περαιτέρω τη δηµοτικότητά του ως «θεού». 

Άλλες από τις «πνευµατικές» κινήσεις της εποχής µας µοιάζουν να είναι λιγότερο υποκείµενες στα 
καπρίτσια της λαϊκής µόδας, και πιο ενδεικτικές του βάθους της επιρροής που έχουν αποκτήσει οι 
ανατολικές θρησκείες τώρα στη ∆ύση. 
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3. Ταντρική γιόγκα στα βουνά του Νέου Μεξικού 
 
Την εποχή του θερινού ηλιοστασίου τον Ιούνιο του 1973, χίλιοι νεαροί Αµερικανοί (οι περισσότεροι 

από 20 έως 25 χρόνων) συγκεντρώθηκαν για δέκα µέρες πνευµατικών ασκήσεων σ’ ένα χλοερό λιβάδι στο 
ύψωµα των 7.500 ποδιών στα βουνά Jemez του βόρειου Νέου Μεξικού. Σηκώνονταν καθηµερινά στις 4.00 
το πρωί, και συγκεντρώνονταν πριν την ανατολή του ήλιου (τυλιγµένοι σε κουβέρτες  για την πρωινή 
δροσιά) για να καθήσουν στο έδαφος σε σειρές, µπροστά σε µια υπαίθρια εξέδρα. Μαζί αρχίζουν τη µέρα µε 
ένα µάντρα στα Punjabi (µια σανσκριτική γλώσσα) µε σκοπό να «συντονιστούν» µε τις πνευµατικές 
πρακτικές που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

Πρώτα είναι οι πολλές ώρες kundalini yoga – µια σειρά  επίπονων κοπιαστικών ασκήσεων, 
ψαλµωδίας και διαλογισµού, µε στόχο την απόκτηση συνειδητού ελέγχου των λειτουργιών του σώµατος και 
του µυαλού και την προετοιµασία κάποιου για «συνειδητοποίηση του Θεού». Μετά είναι η τελετή της 
έπαρσης των δύο σηµαιών: της αµερικανικής και αυτής του «υδροχοϊκού έθνους» - αυτό το «έθνος» είναι οι 
ειρηνικοί άνθρωποι της «υδροχοϊκής εποχής» ή χιλιετηρίδας, για την οποία προετοιµάζεται αυτή η λατρεία. 
Η έπαρση σηµαιών συνοδεύεται από το τραγούδισµα του «ο Θεός να ευλογεί την Αµερική» και µια 
προσευχή για το αµερικανικό έθνος. Μετά από ένα χορτοφαγικό γεύµα (τυπικό σε όλες σχεδόν τις νέες 
λατρείες) και διαλέξεις σε πνευµατικά και πρακτικά θέµατα, όλοι προετοιµάζονται για µια µεγάλη περίοδο 
εξάσκησης tantra yoga. 

Μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί πολλά για την ταντρική γιόγκα στη ∆ύση, και δεν την εξασκούσε 
σχεδόν κανείς. Όλες οι αυθεντίες συµφωνούν ότι είναι µια εξαιρετικά επικίνδυνη άσκηση, που εκτελείται 
πάντα από αρσενικό και θηλυκό µαζί, κι επικαλείται µια πολύ ισχυρή ψυχική ενέργεια, που απαιτεί στενή 
επιτήρηση και έλεγχο. Υποτίθεται ότι µόνο ένας διδάσκαλος της ταντρικής γιόγκα ζει στη γη σε κάθε εποχή· 
οι ασκήσεις κατά το «ηλιοστάσιο» στο Νέο Μεξικό καθοδηγούνταν από τον «µεγάλο ταντριστή» των 
ηµερών µας, τον γιόγκι Bhajan. 

Όλοι, ντυµένοι πανοµοιότυπα στα λευκά, κάθονται κάτω σε µακριές, ευθείες γραµµές, οι άντρες 
απέναντι στις γυναίκες, δεµένοι ώµο µε ώµο κατά µήκος της γραµµής και πλάτη µε πλάτη µε την επόµενη 
γραµµή. Περίπου πέντε διπλές γραµµές, µήκους 75 ποδιών η καθεµιά, εκτείνονται από την εξέδρα· οι 
βοηθοί εξασφαλίζουν ότι οι γραµµές είναι εντελώς ίσιες, για να επιβεβαιώσουν την κατάλληλη «ροή» του 
γιογκικού «µαγνητικού πεδίου». 

Αρχίζει το ψάλσιµο των µάντρα, µε ειδικές ψαλµωδίες που επικαλούνται ένα πεθαµένο γκουρού, ο 
οποίος είναι ο «ειδικός προστάτης» του γιόγκι Bhajan. Ο ίδιος ο γιόγκι, ένας εντυπωσιακός άντρας – µε 
ύψος 1.93, µε µεγάλη µαύρη γενειάδα, ντυµένος µε άσπρη ρόµπα και τουρµπάνι – εµφανίζεται και µιλά για 
το όνειρό του για «ένα νέο, όµορφο, δηµιουργικό έθνος» της Αµερικής, που µπορεί να οικοδοµηθεί µε την 
πνευµατική προετοιµασία των ανθρώπων σήµερα· οι ταντρικές ασκήσεις, που είναι βασικές σ’ αυτή την 
προετοιµασία, µεταµορφώνουν τους ανθρώπους από τη συνηθισµένη «ατοµική συνειδητότητα» σε 
«οµαδική συνειδητότητα», και τελικά σε «συµπαντική συνειδητότητα». 

Οι ασκήσεις αρχίζουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολες, περιλαµβάνουν ισχυρή φυσική προσπάθεια και 
πόνο κι επικαλούνται έντονα συναισθήµατα φόβου, θυµού, αγάπης κτλ. Όλοι πρέπει να κάνουν ακριβώς το 
ίδιο ταυτοχρόνως· δύσκολες στάσεις διατηρούνται χωρίς συναίσθηµα για πολλή ώρα· περίπλοκα µάντρα και 
ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται από τον καθένα σε απόλυτο συγχρονισµό µε τον σύντροφό του, και µε 
όλους της ίδιας σειράς· κάθε ξεχωριστή άσκηση µπορεί να πάρει από τριανταένα ως εξηνταένα λεπτά. Η 
ατοµική συνειδητότητα εξαφανίζεται στη σύντονη οµαδική  δραστηριότητα, και ισχυρά επακόλουθα 
γίνονται αισθητά – φυσική εξάντληση και µερικές φορές προσωρινή παράλυση, συναισθηµατική εξάντληση 
ή έκσταση. Επιπλέον, αφού σε κανέναν στο «Ηλιοστάσιο» δεν επιτρέπεται να συζητά µε κανέναν άλλον, 
δεν υπάρχει ευκαιρία να έχει λογική επίγνωση της εµπειρίας µε το να τη µοιραστεί µε άλλους· ο στόχος 
είναι να επέλθει µια ριζική αλλαγή στον άνθρωπο. Ακολουθούν  απογευµατινά τµήµατα σε θέµατα όπως 
ανατολικές τέχνες αυτοάµυνας, πρακτική ιατρικά και διατροφή, και λειτουργία ενός κοινοβίου. Υπάρχει 
βραδινό τµήµα «πνευµατικού τραγουδιού» (µετά από ένα ακόµα χορτοφαγικού γεύµα): σανσκριτικά µάντρα 
τραγουδιούνται µε µοντέρνα φολκ και ροκ µουσική, «ροκ φεστιβάλ» και χαρούµενη λατρεία» σε µια ξένη 
γλώσσα ενώνονται µαζί – µέρος της προσπάθειας του γιόγκι Bhajan να κάνει τη θρησκεία του «ιθαγενή 
αµερικανική» («Η νέα θρησκευτική συνειδητότητα», σελ. 8-18).  
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Η θρησκεία που περιγράφεται παραπάνω είναι µια µοντέρνα προσαρµογή της θρησκείας Sikh της 
Βόρειας Ινδίας, ενωµένη µε διάφορες πρακτικές γιόγκα. Η οργάνωση που λέγεται «3ΗΟ» (Υγιής-
Ευτυχισµένη-Αγία Οργάνωση), ιδρύθηκε το 1969 στο Los Angeles από το γιόγκι Bhajan,που αρχικά ήρθε 
στην Αµερική για να πάρει για να πάρει µια θέση δασκάλου και απροσχεδίαστα έγινε θρησκευτικός ηγέτης, 
όταν ανακάλυψε ότι α µαθήµατα γιόγκα που παρέδιδε είλκυαν τους χίππις της νότιας California. 
Συνδυάζοντας την «πνευµατική» έρευνα των χίππις µε τη δική του γνώση των ινδικών θρησκειών, 
διαµόρφωσε µια «αµερικανική» θρησκεία που διαφέρει από τις περισσότερες ανατολικές θρησκείες, µε την 
έµφαση που δίνει στην εγκόσµια, πρακτική ζωή (όπως οι Σιχ στην Ινδία, που είναι κυρίως µια εµπορική 
τάξη) · ο γάµος και µια σταθερή οικογενειακή ζωή, υπεύθυνη εργασία και κοινωνική υπηρεσία απαιτούνται 
από όλα τα µέλη. 

Από την ίδρυσή της το 1969, η «3ΗΟ» έχει επεκταθεί σε πάνω από 100 ashram (κοινότητες που 
χρησιµεύουν ως χώροι συγκέντρωσης για συµµετέχοντες που δεν κατοικούν εκεί) σε αµερικανικές πόλεις, 
καθώς επίσης και σε λίγα άσραµ στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Παρ’ ότι εξωτερικά είναι πολύ διαφορετική 
από τις άλλες νέες ανατολικές λατρείες (τα πλήρη µέλη της λατρείας γίνονται επισήµως Σιχ και µετά 
φορούν το χαρακτηριστικό τουρµπάνι και τη λευκή ενδυµασία των Σιχ), η «3ΗΟ» είναι ένα µαζί τους στην 
ελκυστικότητα προς τους πρώην χίππις, στην διαµόρφωση µιας «διευρυµένης (ή «συµπαντικής» ή 
«υπερβατικής») συνειδητότητας ως κεντρικό σκοπό, και στη θεώρηση του εαυτού της ως µιας πνευµατικής 
«αφρόκρεµας» που θα φέρει µια νέα χιλιετή εποχή (την οποία οι περισσότερες οµάδες βλέπουν µε 
αστρολογικούς όρους ως την «εποχή του Υδροχόου». 

Παρ’ ότι λατρεία υπέρµαχος µιας σχετικά κανονικής ζωής στην κοινωνία, η «3ΗΟ» δεν παύει να 
είναι «σηµείο των καιρών» όσο και οι ινδουϊστικές λατρείες που προωθούν µια φανερή φυγή από την 
πραγµατικότητα· προετοιµάζει µια «υγιή, ευτυχισµένη και άγια» Αµερική χωρίς καµµιά απολύτως µνεία 
στον Χριστό. Όταν πεπεισµένοι και «ευτυχισµένοι» Αµερικανοί µιλούν ήρεµα για το Θεό και τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα χωρίς αναφορά στο Χριστό, δεν µπορεί κανείς να αµφιβάλλει ότι η 
«µεταχριστιανική» εποχή έχει έρθει στα σοβαρά, 

 
4. Εκπαίδευση Ζεν στη Βόρεια California 

 
Στα δασώδη βουνά της Βόρειας California, στη σκιά του πελώριου όρους Shasta – ενός βουνού 

«ιερού» για τους αρχικούς Ινδιάνους κατοίκους, και από καιρό κέντρο αποκρυφιστικών δραστηριοτήτων και 
εγκαταστάσεων, που τώρα είναι σε ακµή για άλλη µια φορά – βρίσκεται από το 1970 ένα µοναστήρι 
Βουδισµού Ζεν. Πολύ πριν το 1970 υπήρχαν ναοί Ζεν στις µεγαλύτερες πόλεις της ∆υτικής ακτής, όπου 
είχαν εγκατασταθεί Ιάπωνες, και είχαν γίνει προσπάθειες να ιδρυθούν Ζεν µοναστήρια στην California· 
αλλά το «Αββαείο Σάστα», όπως λέγεται, είναι το πιο επιτυχηµένο αµερικανικό µοναστήρι. (Στο Ζεν 
Βουδισµό ένα «µοναστήρι» είναι πρωταρχικά µια σχολή εκπαίδευσης για ιερείς Ζεν, άντρες και γυναίκες εξ 
ίσου). 

Στο Αββαείο Σάστα η ατµόσφαιρα είναι πολύ µεθοδική κι επαγγελµατική. Οι επισκέπτες (στους 
οποίους επιτρέπεται ξενάγηση µε οδηγό σε περιορισµένο χρόνο, αλλά δεν µπορούν να έχουν φιλικές σχέσεις 
µε τους κατοίκους) βλέπουν τους µοναχούς ή τους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακές µαύρες ρόµπες και 
ξυρισµένα κεφάλια· όλοι φαίνονται να ξέρουν ακριβώς τι κάνουν, και µια καθαρή αίσθηση σοβαρότητας και 
αφιέρωσης είναι παρούσα. 

Η ίδια η εκπαίδευση είναι ένα αυστηρό πενταετές (ή µεγαλύτερης διάρκειας) πρόγραµµα που 
επιτρέπει στους αποφοίτους να γίνονται «ιερείς» και δάσκαλοι του Ζεν και να διεξάγουν βουδιστικές 
τελετουργίες. Όπως στις κοσµικές σχολές, οι εκπαιδευόµενοι πληρώνουν δίδακτρα για το δωµάτιο και το 
φαγητό τους, (175 δολλάρια το µήνα – ήδη ένας τρόπος για να ξεκαθαρίζονται οι µη σοβαροί υποψήφιοι!) 
αλλά η ίδια η ζωή είναι µάλλον ζωή µοναχών, παρά ζωή µαθητών. Αυστηροί κανόνες κυβερνούν την 
ενδυµασία και τη  συµπεριφορά, τα χορτοφαγικά γεύµατα τρώγονται κοινώς µε σιωπή, δεν επιτρέπονται 
επισκέπτες ή ελαφρές συζητήσεις· η ζωή επικεντρώνεται στην αίθουσα διαλογισµού, όπου οι 
εκπαιδευόµενοι τρώνε και κοιµούνται, καθώς και διαλογίζονται, και δεν επιτρέπονται µη ζενιστικές 
θρησκευτικές πρακτικές. Η ζωή είναι πολύ ζωηρή και συγκεντρωµένη, και κάθε συµβάν της καθηµερινής 
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ζωής (ακόµα και το πλύσιµο και η τουαλέτα) έχει τη βουδιστική του προσευχή, η οποία απαγγέλεται 
σιωπηλά. 

Παρ’ ότι η ηγουµένη ανήκει σε µια «ανανεωτική» σέχτα Soto Zen – για να δίνει έµφαση στην 
ανεξαρτησία της από την Ιαπωνία και την προσαρµογή της στις αµερικανικές συνθήκες ζωής – οι τελετές 
και οι ακολουθίες γίνονται κατά την ιαπωνική παράδοση Ζεν. Υπάρχει η τελετή όπου γίνεσαι Βουδιστής, 
τελετές των ισηµεριών που γιορτάζουν την «µεταµόρφωση του ατόµου», η τελετουργία του «ταΐσµατος των 
πεινασµένων φαντασµάτων» (ενθύµηση των νεκρών), η τελετή της «ηµέρας του ιδρυτή» όπου εκφράζεται 
ευγνωµοσύνη στους διαβιβαστές του Ζεν µέχρι την τωρινή διδάσκαλο, η γιορτή της φώτισης του Βούδα, και 
άλλες. Τιµές αποδίδονται µε το γονάτισµα µπροστά σε εικόνες του Βούδα, αλλά η πρωταρχική έµφαση της 
διδασκαλίας είναι στη «φύση του Βούδα» µέσα σε κάποιον. 

Ο ∆ιδάσκαλος του Ζεν στο Αββαείο Σάστα είναι ∆υτικός και γυναίκα (η βουδιστική πρακτική το 
επιτρέπει αυτό): η Jiyu Kennett, µια Αγγλίδα γεννηµένη από Βουδιστές γονείς το 1924, η οποία έλαβε 
βουδιστική εκπαίδευση διάφορων παραδόσεων στην Άπω Ανατολή και «χειροτονία» σε ένα Ζεν µοναστήρι 
της σχολής Σότο στην Ιαπωνία. Ήρθε στην Αµερική το 1969 και ίδρυσε το µοναστήρι τον επόµενο χρόνο µε 
λίγους νεαρούς οπαδούς· από τότε η κοινότητα έχει αυξηθεί γρήγορα, ελκύοντας κυρίως νέους άντρες (και 
γυναίκες) στα είκοσί τους. 

Ο λόγος για την επιτυχία αυτού του µοναστηριού – πέρα από τη φυσική έλξη του Ζεν σε µια γενιά 
µπουχτισµένη από τον ορθολογισµό και τη σκέτη εξωτερική µάθηση – φαίνεται να βρίσκεται στο 
µυστηριακό περιεχόµενο της «αυθεντικής µεταβίβασης» της Ζεν εµπειρίας και παράδοσης, που παρέχει η 
«Ηγουµένη» µέσω της εκπαίδευσης και του διπλώµατός της από την ΙΑπωνία· οι προσωπικές της ιδιότητες 
ως αλλοδαπής και γεννηµένης Βουδίστριας που είναι ακόµα σε στενή επαφή µε το σύγχρονο νου (µε µια 
πολύ «αµερικάνικη» πρακτικότητα) µοιάζουν να επισφραγίζουν την επιρροή της στη γενιά των νεαρών 
Αµερικανών προσήλυτων Βουδιστών. 

Ο σκοπός της εκπαίδευσης Ζεν στο Αββαείο Σάστα είναι να γεµίσει όλη τη ζωή µε «καθαρό Ζεν». Ο 
καθηµερινός διαλογισµός (µερικές φορές για οκτώ ή δέκα ώρες την ηµέρα) είναι το κέντρο µιας 
συγκεντρωµένης, έντονης θρησκευτικής ζωής  που οδηγεί, υποθετικά, σε «ειρήνη και αρµονία σώµατος και 
νου, η οποία διαρκεί». Έµφαση δίνεται στην «πνευµατική ανάπτυξη» και οι εκδόσεις του Αββαείου – µια 
διµηνιαία εφηµερίδα και πολλά βιβλία από την ηγουµένη – αποκαλύπτουν ένα υψηλό βαθµό γνώσης της 
πνευµατικής υποκρισίας και απάτης. Το Αββαείο αντιτίθεται στην υιοθέτηση ιαπωνικών εθίµων (ως 
αντίθετων µε το Βουδισµό)· προειδοποιεί για τους κινδύνους του να τρέχει κανείς από γκουρού σε γκουρού, 
και της ψευδούς λατρείας του δασκάλου του Ζεν· απαγορεύει την αστρολογία, την πρόγνωση της τύχης 
(ακόµα και το I-Ching), τα αστρικά ταξίδια και όλες τις ψυχικές και αποκρυφιστικές δραστηριότητες· 
χλευάζει την ακαδηµαϊκή και διανοητική προσέγγιση στο Ζεν (ως αντίθετη µε την εµπειρική)· και τονίζει τη 
σκληρή δουλειά και την αυστηρή εκπαίδευση, µε την αποβολή κάθε ψευδαίσθησης και φαντασίωσης  
σχετικά µε τον εαυτό κάποιου και την «πνευµατική ζωή». Οι συζητήσεις πάνω σε πνευµατικά θέµατα από 
νεαρούς «ιερείς» Ζεν (όπως καταγράφονται στην εφηµερίδα του Αββαείου), µε τον σοβαρό και καλά 
πληροφορηµένο τόνο τους, ηχούν αξιοσηµείωτα σαν συζητήσεις ανάµεσα σε σοβαρούς νεαρούς 
Ορθοδόξους νεοφώτιστους και µοναχούς. Σε διανοητική διάπλαση και νοοτροπία, αυτοί οι νεαροί 
Βουδιστές µοιάζουν να είναι πολύ κοντά σε πολλούς από τους δικούς µας µεταστραφέντες Ορθοδόξους. Ο 
νεαρός Ορθόδοξος Χριστιανός του σήµερα µπορεί θαυµάσια να πει: «Εκεί, χωρίς τη χάρη του Θεού, κι εγώ ο 
ίδιος θα µπορούσα να είµαι», τόσο πειστικά αυθεντική είναι η πνευµατική άποψη του Ζεν αυτού 
µοναστηριού, που προσφέρει σχεδόν όλα όσα µπορεί να επιθυµήσει ο νεαρός θρησκευτικός αναζητητής του 
σήµερα – εκτός, φυσικά, από το Χριστό τον αληθινό Θεό και την αιώνια σωτηρία που µόνος Αυτός µπορεί 
να δώσει.  

Το µοναστήρι διδάσκει ένα Βουδισµό που δεν είναι «µια ψυχρή και υπεροπτική πειθαρχία», αλλά 
είναι γεµάτος µε «αγάπη και συµπόνοια». Αντίθετα µε τις συνηθισµένες εξηγήσεις του Βουδισµού, η 
Ηγουµένη τονίζει ότι το κέντρο της βουδιστικής πίστης δεν είναι απόλυτη «ανυπαρξία», αλλά ένας 
ζωντανός «θεός» (πράγµα που ισχυρίζεται ότι είναι η εσωτερική βουδιστική διδασκαλία): «Το µυστικό του 
Ζεν... είναι να ξέρεις στα σίγουρα, για τον εαυτό σου, πως ο κοσµικός Βούδας υπάρχει. Αληθινός διδάσκαλος 
είναι εκείνος ή εκείνη που δεν κλονίζεται στη βεβαιότητα και στην αγάπη του για τον κοσµικό Βούδα... Ήµουν 
γεµάτη χαρά όταν τελικά ήξερα µε σιγουριά ότι υπήρχε· η αγάπη και η ευγνωµοσύνη µέσα µου δεν είχαν όρια. 
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Ούτε ποτέ ένιωσα τέτοια αγάπη σαν αυτή που προήλθε από αυτόν· έτσι θέλω να τη νιώσουν και όλοι οι άλλοι 
επίσης». (Εφηµερίδα Αββαείου, Ιαν-Φεβ. 1978, σελ. 6). 

Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 75 εκπαιδευόµενοι ιερείς στο Αββαείο Σάστα και τα κοινόβια – 
παραρτήµατά του, κυρίως στην California.  Το µοναστήρι είναι τώρα σε µια κατάσταση γρήγορης 
ανάπτυξης, τόσο στα δικά του πεδία όσο και στην «ιεραποστολή» του στον αµερικανικό λαό· υπάρχει µια 
αναπτυσσόµενη κίνηση µη κληρικών Βουδιστών που έκαναν το Αββαείο θρησκευτικό τους κέντρο και 
πηγαίνουν συχνά εκεί, µαζί µε ψυχολόγους και άλλα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, για ποικίλης διάρκειας 
αποµόνωση µε διαλογισµό. Με τις εκδόσεις του, τη συµβουλευτική του και την εκπαίδευση σε πόλεις της 
California, ένα σχεδιαζόµενο σχολείο για παιδιά κι ένα γηροκοµείο, το Αββαείο Σάστα πραγµατικά 
προοδεύει στο στόχο του της «ανάπτυξης του Βουδισµού Ζεν στη ∆ύση».  

Προς το Χριστιανισµό η ηγουµένη και οι µαθητές της έχουν µια συγκαταβατική συµπεριφορά· 
σέβονται τη Φιλοκαλία και άλλα Ορθόδοξα πνευµατικά κείµενα, αναγνωρίζοντας την Ορθοδοξία ως το 
πλησιέστερο σ’ αυτούς ανάµεσα στα «χριστιανικά» σώµατα, αλλά θεωρούν τον εαυτό τους «πέρα από 
τέτοια πράγµατα όπως θεολογίες, δογµατικές διαµάχες και ‘’ισµούς’’, τους οποίους θεωρούν πράγµατα που 
δεν ανήκουν στην ‘’Πραγµατική Θρησκεία’’». (Εφηµερίδα, Ιαν.-Φεβ. 1978, σελ. 54). 

Το Ζεν πράγµατι δεν έχει θεολογικά θεµέλια, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στην εµπειρία κι έτσι 
πέφτει στην «πραγµατιστική απάτη» που έχει ήδη αναφερθεί νωρίτερα σ’ αυτό το βιβλίο, στο κεφάλαιο για 
τον Ινδουϊσµό: «Αν λειτουργεί, θα πρέπει να είναι αληθινό και καλό». Το Ζεν, χωρίς καθόλου θεολογία, δεν 
είναι περισσότερο ικανό από τον Ινδουϊσµό να διακρίνει τις καλές από τις κακές πνευµατικές εµπειρίες· 
µπορεί µόνο να δηλώσει τι νοµίζει ότι είναι καλό, επειδή φέρνει «ειρήνη» και «αρµονία», όπως κρίνουν οι 
φυσικές δυνάµεις του νου κι όχι κάποια αποκάλυψη – κάθε τι άλλο το απορρίπτει ως περισσότερο ή 
λιγότερο απατηλό. Το Ζεν γοητεύει την ανεπαίσθητη υπερηφάνεια – τόσο διαδεδοµένη σήµερα – αυτών που 
σκέφτονται ότι µπορούν να σωθούν µόνοι τους, κι έτσι δεν έχουν ανάγκη από κανένα Σωτήρα έξω από τον 
εαυτό τους. 

Από όλα τα ανατολικά θρησκευτικά ρεύµατα του σήµερα, το Ζεν είναι πιθανώς του πιο 
εκλεπτυσµένο διανοητικά και το πιο σοβαρό πνευµατικά. Με τη διδασκαλία του για συµπόνοια κι έναν 
ευσπλαχνικό και αγαπητικό «Κοσµικό Βούδα», είναι ίσως το πιο υψηλό θρησκευτικό ιδανικό που µπορεί να 
συλλάβει το ανθρώπινο µυαλό – χωρίς το Χριστό. Η τραγωδία του είναι ότι δεν έχει Χριστό, κι έτσι δεν έχει 
σωτηρία, και η εκλέπτυνση και η σοβαρότητά του εµποδίζουν δραστικά τους οπαδούς του να ζητήσουν τη 
σωτηρία στο Χριστό. Με τον ήρεµο, συµπονετικό τρόπο του είναι ίσως η πιο θλιβερή από όλες τις 
υπενθυµίσεις της µεταχριστιανικής εποχής στην οποία ζούµε. Η µη χριστιανική «πνευµατικότητα» δεν είναι 
πια µια εισαγωγή από το εξωτερικό στη ∆ύση· έχει γίνει ιθαγενής αµερικανική θρησκεία που έχει ρίξει 
βαθειές ρίζες στη ∆υτική συνείδηση. Ας προειδοποιηθούµε από αυτό: η θρησκεία του µέλλοντος δεν θα 
είναι µια απλή λατρεία ή αίρεση, αλλά ένας ισχυρός και έντονος θρησκευτικός προσανατολισµός που θα 
είναι απολύτως πειστικός στο νου και την καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου. 

 
5. Η νέα «πνευµατικότητα» κατά του Χριστιανισµού 

 
Θα µπορούσαµε να φέρουµε πολλαπλά παραδείγµατα των νέων ανατολικών λατρειών στη ∆ύση· 

κάθε χρόνο βρίσκονται καινούργιες ή νέοι µετασχηµατισµοί παλιών. Επιπλέον των φανερά θρησκευτικών 
οµάδων, η τελευταία ειδικά δεκαετία έχει δει µια αύξηση µη θρησκευτικών «λατρειών συνειδητότητας» 
όπως τις αποκαλεί ένα δηµοφιλές περιοδικό επικαιρότητας (U.S. News and World Report, 16 Φεβρ. 1976, 
σελ. 40). Αυτές οι οµάδες «θεραπείας του νου» περιλαµβάνουν τα «Σεµινάρια Εκπαίδευσης Erthard» που 
ιδρύθηκαν το 1971, το «Rolfing», τη «Μέθοδο ελέγχου του νου Silva», και διάφορες µορφές 
«αντιµετώπισης» (encounter) και «βιοανάδρασης» (biofeedback), που όλα προσφέρουν µια «αποδέσµευση 
των εντάσεων» και ένα «άνοιγµα των αχρησιµοποίητων δυνατοτήτων» του ανθρώπου, εκφρασµένα µε 
περισσότερο ή λιγότερο αληθοφανή «επιστηµονική» φρασεολογία. Κανείς µπορεί επίσης να θυµηθεί άλλες 
κινήσεις «συνειδητότητας» που είναι λιγότερο στη µόδα σήµερα, από τη «Χριστιανική Επιστήµη» µέχρι την 
«Επιστήµη του Νου» και τη «Σαηεντολογία». 

Όλες αυτές οι κινήσεις είναι ασυµβίβαστες µε το Χριστιανισµό. Στους Ορθοδόξους Χριστιανούς 
πρέπει να λεχθεί απόλυτα να µείνουν µακριά από αυτές. 
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Γιατί µιλάµε τόσο κατηγορηµατικά; 
1. Αυτές οι κινήσεις δεν έχουν θεµέλια στη χριστιανική παράδοση ή πρακτική, αλλά είναι καθαρά το 

προϊόν των ανατολικών παγανιστικών θρησκειών ή του µοντέρνου πνευµατισµού, περισσότερο ή λιγότερο 
«νερωµένα» και συχνά παρουσιασµένα ως «µη θρησκευτικά». Όχι µόνο διδάσκουν λανθασµένα, σε 
ασυµφωνία µε το χριστιανικό δόγµα, σχετικά µε την πνευµατική ζωή, αλλά οδηγούν τον άνθρωπο, είτε 
µέσω παγανιστικών θρησκευτικών εµπειριών ή ψυχικών πειραµάτων, σε ένα λανθασµένο πνευµατικό 
µονοπάτι του οποίου τέρµα είναι η πνευµατική και ψυχική καταστροφή, και τελικά η αιώνια απώλεια της 
ψυχής του. 

2. Συγκεκριµένα, η εµπειρία της «πνευµατικής ηρεµίας» που δίνεται από διάφορες µορφές 
διαλογισµού, είτε χωρίς ιδιαίτερο θρησκευτικό περιεχόµενο (όπως ισχυρίζεται ο «Υπερβατικός 
∆ιαλογισµός», διάφορες µορφές γιόγκα και ζεν, και οι µη θρησκευτικές λατρείες), είτε µε παγανιστικό 
θρησκευτικό περιεχόµενο (όπως οι Hare Krishna, η «Αποστολή του Θεϊκού Φωτός», η «3ΗΟ» κ.ά.), είναι 
µια είσοδος στο «κοσµικό» πνευµατικό βασίλειο όπου η βαθύτερη πλευρά της ανθρώπινης προσωπικότητας 
έρχεται σε επαφή µε πραγµατικά πνευµατικά όντα. Αυτά τα όντα, στην πεπτωκυΐα κατάσταση του 
ανθρώπου, είναι πρώτα από όλα οι δαίµονες ή πεπτωκότα πνεύµατα, που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Οι 
ίδιοι οι Ζεν Βουδιστές διαλογιζόµενοι, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις τους για τις πνευµατικές «εµπειρίες», 
περιγράφουν τις συναντήσεις τους µε αυτά τα πνεύµατα (αναµεµειγµένες µε ανθρώπινες φαντασιώσεις), 
τονίζοντας παράλληλα ότι δεν «προσκολλώνται» σ’ αυτές. (Βλ. Jiyu Kennett, «How to Grow a Lotus 
Blossom», Shasta Abbey, 1977 – η περιγραφή µιας διδασκάλου του Ζεν για τα οράµατα πριν το θάνατο). 

3. Η «µύηση» σε εµπειρίες του ψυχικού πεδίου που παρέχουν οι «λατρείες συνειδητότητας» 
εµπλέκει κάποιον σε κάτι πέρα από το συνειδητό έλεγχο της ανθρώπινης θέλησης· έτσι, από τη στιγµή που 
κάποιος έχει «µυηθεί», είναι συχνά πολύ δύσκολο να ξεµπλέξει από ανεπιθύµητες ψυχικές εµπειρίες. Μ’ 
αυτό τον τρόπο, η «νέα θρησκευτική συνειδητότητα» γίνεται εχθρός του Χριστιανισµού πολύ ισχυρότερος 
κι επικινδυνότερος από οποιαδήποτε από τις αιρέσεις του παρελθόντος. Όταν η εµπειρία τονίζεται 
περισσότερο από το δόγµα, η περιφρούρηση που προστατεύει κάποιον από τις επιθέσεις των πεπτωκότων 
πνευµάτων αφαιρείται ή ουδετεροποιείται, και η παθητικότητα και το «άνοιγµα» που χαρακτηρίζει τις νέες 
λατρείες τον ανοίγει στην κυριολεξία, για να χρησιµοποιηθεί αυτός από δαίµονες. Μελέτες των εµπειριών 
από πολλές «λατρείες συνειδητότητας» δείχνουν ότι υπάρχει µια συστηµατική εξέλιξη από εµπειρίες που 
στην αρχή είναι «καλές» ή «ουδέτερες» σε εµπειρίες που γίνονται παράξενες και τροµακτικές, και στο τέλος 
καθαρά δαιµονικές. Ακόµα και οι καθαρά σωµατικές πλευρές ψυχικών πειθαρχιών όπως η γιόγκα είναι 
επικίνδυνες, γιατί πηγάζουν από τις ψυχικές στάσεις και εµπειρίες που είναι ο αυθεντικός σκοπός της 
πρακτικής της γιόγκα, και προδιαθέτουν κάποιον σ’ αυτές. 

Η ισχύς αποπλάνησης που έχει η «νέα θρησκευτική συνειδητότητα» είναι τόσο µεγάλη σήµερα, που 
µπορεί να καταλάβει κάποιον, ακόµα κι όταν αυτός πιστεύει ότι παραµένει Χριστιανός. Αυτό ισχύει όχι 
µόνο γι’ αυτούς που ενδίδουν στους επιπόλαιους συγκρητισµούς ή συνδυασµούς Χριστιανισµού και 
ανατολικών θρησκειών, που έχουν αναφερθεί πιο πάνω· ισχύει επίσης και για έναν αυξανόµενο αριθµό 
ανθρώπων που θεωρούν τον εαυτό τους ένθερµο Χριστιανό. Η βαθειά άγνοια της γνήσιας χριστιανικής 
εµπειρίας στον καιρό µας παράγει µια ψευδοχριστιανική «πνευµατικότητα» της οποίας η φύση είναι στενά 
συγγενική µε τη «νέα θρησκευτική συνειδητότητα». 

Στο κεφάλαιο 12 θα ρίξουµε µια εκτεταµένη και προσεκτική µατιά στο πιο διαδεδοµένο ρεύµα 
«χριστιανικής πνευµατικότητας» σήµερα. Σ’ αυτό θα δούµε την τροµακτική προοπτική µιας «νέας 
θρησκευτικής συνειδητότητας» να καταλαµβάνει καλοπροαίρετους Χριστιανούς, ακόµα και Ορθοδόξους – 
σε τέτοια έκταση που δεν µπορούµε να βοηθήσουµε, αλλά να σκεφτούµε την πνευµατικότητα του 
σύγχρονου κόσµου στους αποκαλυπτικούς όρους της «µεγάλης πλάνης» που θα εξαπατήσει όλη σχεδόν την 
ανθρωπότητα πριν από τη συντέλεια του αιώνα. Σ’ αυτό το θέµα θα επανέλθουµε στο τέλος αυτού του 
βιβλίου. 
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6 .  «Σηµε ία  από  τον  Ουρανό» :  
Μια  Ορθόδοξη  χρ ιστ ιαν ική  κατανόηση  του  αγνώστου  

ταυτότητας  ιπταµένων  αντ ικε ιµένων  (UFO)  
 
Οι δεκαετίες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, που έγιναν µάρτυρες της καταπληκτικής αύξησης των 

ανατολικών θρησκευτικών λατρειών και της επιρροής τους στη ∆ύση, είδαν επίσης την αρχή και την 
εξάπλωση ενός παράλληλου φαινοµένου το οποίο, παρ’ ότι µε την πρώτη µατιά φαίνεται εντελώς άσχετο µε 
τη θρησκεία, µε µια πιο προσεκτική εξέταση αποδεικνύεται να είναι σηµείο της «µεταχριστιανικής» εποχής 
και της «νέας θρησκευτικής συνειδητότητας» όσο και οι ανατολικές λατρείες. Αυτό είναι το φαινόµενο των 
αγνώστου ταυτότητος ιπταµένων αντικειµένων», τα οποία δήθεν έχουν θεαθεί σχεδόν σε κάθε σηµείο του 
κόσµου, αφ’ ότου ο πρώτους «ιπτάµενος δίσκος» εντοπίστηκε το 1947. 

Η ανθρώπινη µωροπιστία και πρόληψη – που σήµερα δεν είναι λιγότερο παρούσες απ’ ό,τι σε 
οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας – έκαναν αυτό το φαινόµενο να συνδεθεί σε κάποιο 
βαθµό µε τους «παλαβούς περιθωριακούς» του κόσµου των λατρειών· αλλά  υπήρξε επίσης και ένα επαρκώς 
σοβαρό και υπεύθυνο  ενδιαφέρον γι’ αυτό, ώστε να παραχθούν αρκετές κυβερνητικές έρευνες κι ένας 
αριθµός βιβλίων από αξιόπιστους επιστήµονες. Αυτές οι έρευνες δεν έφτασαν σε θετικό αποτέλεσµα όσον 
αφορά την αναγνώριση των αντικειµένων ως φυσική πραγµατικότητα. Πάντως οι νεώτερες υποθέσεις που 
έγιναν από πολλούς επιστηµονικούς ερευνητές µε σκοπό να ερευνήσουν τα φαινόµενα µοιάζουν πραγµατικά 
να έρχονται πλησιέστερα σε µια ικανοποιητική εξήγηση, από άλλες θεωρίες που είχαν προταθεί στο 
παρελθόν· αλλά ταυτόχρονα, αυτές οι νεώτερες υποθέσεις φέρνουν κάποιον στο «χείλος της 
πραγµατικότητας» (όπως λέγεται ένα από αυτά τα νέα επιστηµονικά βιβλία), στα όρια της ψυχικής και 
πνευµατικής πραγµατικότητας την οποία αυτοί οι ερευνητές δεν είναι εξοπλισµένοι να πραγµατευθούν. Ο 
πλούτος της αγιογραφικής και πατερικής γνώσης ειδικά σε αυτήν την τελευταία πραγµατικότητα, τοποθετεί 
τον Ορθόδοξο Χριστιανό παρατηρητή σε µια µοναδικά πλεονεκτική θέση, από την οποία αξιολογεί αυτές τις 
νέες υποθέσεις και γενικά το φαινόµενο των UFO. 

Ο Ορθόδοξος Χριστιανός παρατηρητής, πάντως, ενδιαφέρεται λιγότερο για τα ίδια τα φαινόµενα, 
απ’ ό,τι για την νοοτροπία που συνδέεται µε αυτά: πως οι άνθρωποι ερµηνεύουν συνήθως τα UFO, και 
γιατί; Ανάµεσα στους πρώτους που προσέγγισαν το θέµα των UFO µ’ αυτόν τον τρόπο, σε µια σοβαρή 
µελέτη, ήταν ο γνωστός Ελβετός ψυχολόγος C.G. Jung. Στο βιβλίο του του 1959 «Ιπτάµενοι δίσκοι: Ένας 
σύγχρονος µύθος για πράγµατα ορατά στον ουρανό» (Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the 
Skies), προσέγγισε το φαινόµενο ως κάτι πρωταρχικά ψυχολογικό και θρησκευτικό σε νόηµα· και παρ’ ότι 
αυτός ο ίδιος δεν προσπάθησε να τα αναγνωρίσει ως «αντικειµενική πραγµατικότητα», εν τούτοις συνέλαβε 
το χώρο ανθρώπινης γνώσης στον οποίο ανήκουν πραγµατικά. Οι ερευνητές του σήµερα, παρ’ ότι αρχίζουν 
από την «αντικειµενική» και όχι ψυχολογική πλευρά του θέµατος, έχουν επίσης βρει αναγκαίο να 
αναπτύξουν «ψυχικές» υποθέσεις για να εξηγήσουν τα φαινόµενα. 

Στην προσέγγιση της θρησκευτικής και ψυχολογικής πλευράς των φαινοµένων UFO, είναι 
σηµαντικό για µας, πρώτα απ’ όλα, να κατανοήσουµε του υπόβαθρο, µε τους όρους του οποίου έχουν γενικά 
ερµηνευθεί οι ιπτάµενοι δίσκοι (από αυτούς που πιστεύουν στην ύπαρξή τους) από τον καιρό της πρώτης 
τους εµφάνισης τη δεκαετία του 1940. Τι είχαν προετοιµαστεί να δουν στον ουρανό οι άνθρωποι; Η 
απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα µπορεί να βρεθεί µε µια σύντοµη µατιά στη φιλολογία της δηµοφιλούς 
«επιστηµονικής φαντασίας». 

 
1. Το πνεύµα της επιστηµονικής φαντασίας 

 
Ιστορικοί της επιστηµονικής φαντασίας ιχνηλατούν συνήθως την προέλευση αυτής της µορφής 

λογοτεχνίας πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα. Μερικοί προτιµούν να βλέπουν την αρχή της στις σύντοµες 
ιστορίες του Edgar Allen Poe, οι οποίες συνδύαζαν ένα πειστικό ρεαλισµό στο ύφος µε ένα θέµα-υλικό 
πάντα χρωµατισµένο µε το «µυστήριο» και το απόκρυφο. Άλλοι βλέπουν την πρώτη συγγραφέα 
επιστηµονικής φαντασίας στην σύγχρονη του Poe, Mary Wollstonecraft Shelley (σύζυγο του διάσηµου 
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ποιητή)· ο «Frankenstein, ή νεώτερος Προµηθέας» της, συνδυάζει φανταστική επιστήµη και αποκρυφισµό 
µε έναν τρόπο χαρακτηριστικό πολλών ιστοριών επιστηµονικής φαντασίας από τότε. 

Η τυπική ιστορία επιστηµονικής φαντασίας, πάντως, επρόκειτο να έρθει στα τέλη του 19ου και τις 
αρχές του 20ού αιώνα, από τον Ιούλιο Verne και τον H. G. Wells µέχρι τις µέρες µας. Από µια κατά ένα 
µεγάλο µέρος δεύτερης κατηγορίας µορφή  λογοτεχνίας στα φτηνά λαϊκά αµερικανικά περιοδικά της 
δεκαετίας του 1930 και 1940, η επιστηµονική φαντασία ενηλικιώθηκε κι έγινε ένα αξιοσέβαστο διεθνές 
λογοτεχνικό είδος στις πρόσφατες δεκαετίες. Επιπροσθέτως, ένας αριθµός εξαιρετικά δηµοφιλών 
κινηµατογραφικών ταινιών έδειξε πόσο το πνεύµα της επιστηµονικής φαντασίας είχε γοητεύσει τη φαντασία 
του ευρέος κοινού. Τις φτηνότερες και εντυπωσιακότερες ταινίες επιστηµονικής φαντασίας της δεκαετίας 
του 1950 διαδέχτηκαν την τελευταία δεκαετία οι µοντέρνες ταινίες – πρότυπα σαν τις «2001: η Οδύσσεια 
του διαστήµατος», και «Στενές επαφές τρίτου τύπου», για να µην αναφέρουµε µια από τις πιο δηµοφιλείς και 
µακράς διαρκείας αµερικανικές τηλεοπτικές σειρές, το «Star Trek» (ταξίδι στ’ αστέρια). 

Το πνεύµα της επιστηµονικής φαντασίας πηγάζει από µια υποστρωµατική φιλοσοφία ή ιδεολογία, η 
οποία πιο συχνά υπονοείται, παρά εκφράζεται, µε πολλές λέξεις, και την οποία ουσιαστικά ασπάζονται όλοι 
όσοι δηµιουργούν στο είδος της επιστηµονικής φαντασίας. Αυτή η φιλοσοφία µπορεί να συνοψιστεί στα 
ακόλουθα κύρια σηµεία: 

1. Η θρησκεία, µε την παραδοσιακή έννοια, είναι απούσα, ή αλλού παρουσιάζεται µ’ ένα πολύ 
περιστασιακό ή τεχνητό τρόπο. Το ίδιο το λογοτεχνικό είδος είναι φανερά προϊόν της «µεταχριστιανικής 
εποχής», (που είναι ήδη εµφανής στις ιστορίες του Poe και της Shelley). Ο κόσµος της επιστηµονικής 
φαντασίας είναι τελείως υλιστικός, παρ’ ότι συχνά έχει «µυστικιστικές» προεκτάσεις αποκρυφιστικού ή 
ανατολικού χαρακτήρα. Ο «Θεός», αν αναφέρεται καθόλου, είναι µια κενή και απρόσωπη δύναµη, όχι ένα 
προσωπικό ον (για παράδειγµα, η «∆ύναµη» στον «πόλεµο των άστρων», µια κοσµική ενέργεια που έχει την 
κακή, όπως επίσης και την καλή της πλευρά). Η αυξανόµενη ελκυστικότητα των θεµάτων επιστηµονικής 
φαντασίας στον σύγχρονο άνθρωπο είναι άµεση αντανάκλαση της απώλειας των παραδοσιακών 
θρησκευτικών αξιών. 

2. Το κέντρο του σύµπαντος της επιστηµονικής φαντασίας (στη θέση του απόντος Θεού) είναι ο 
άνθρωπος – συνήθως όχι ο άνθρωπος όπως είναι τώρα, αλλά ο άνθρωπος όπως θα «γίνει» στο µέλλον, σε 
συµφωνία µε τη µοντέρνα µυθολογία της εξέλιξης. Παρ’ ότι οι ήρωες της επιστηµονικής φαντασίας είναι 
συνήθως αναγνωρίσιµοι άνθρωποι, το ενδιαφέρον της ιστορίας συχνά επικεντρώνεται στις επαφές τους µε 
διαφόρων ειδών «υπερανθρώπους» από «υψηλά εξελιγµένες» φυλές του µέλλοντος (ή καµµιά φορά του 
παρελθόντος), ή από µακρινούς γαλαξίες. Η ιδέα της πιθανότητας «υψηλά εξελιγµένης» νοήµονος ζωής σε 
άλλους πλανήτες, έχει γίνει τόσο πολύ µέρος της σύγχρονης νοοτροπίας, που ακόµα και σεβαστές 
επιστηµονικές (και ηµιεπιστηµονικές) θεωρίες την προϋποθέτουν ως κάτι αδιαµφισβήτητο. Έτσι, µια 
δηµοφιλής σειρά βιβλίων (Erich von Daeniken, «Άρµατα των θεών;» «Θεοί από το εξώτερο διάστηµα»), 
βρίσκει δήθεν ενδείξεις της παρουσίας «εξωγήινων» όντων ή «θεών» στην αρχαία ιστορία, οι οποίοι είναι 
υποθετικά υπεύθυνοι για την ξαφνική εµφάνιση της νοηµοσύνης στον άνθρωπο, η οποία είναι δύσκολο να 
εξηγηθεί µε τη συνηθισµένη εξελικτική θεωρία. Σοβαροί επιστήµονες στη Σοβιετική Ένωση εικάζουν ότι η 
καταστροφή των Σοδόµων και Γοµόρρων οφειλόταν σε πυρηνική έκρηξη, ότι «εξωγήινα» όντα 
επισκέφθηκαν τη γη αιώνες πριν, ότι ο Ιησούς Χριστός µπορεί να ήταν ένας «κοσµοναύτης», και ότι σήµερα 
«µπορεί να είµαστε στο κατώφλι µιας ‘’δεύτερης παρουσίας’’ νοηµόνων όντων από το εξώτερο διάστηµα».* 
Εξίσου σοβαροί επιστήµονες στη ∆ύση θεωρούν την ύπαρξη «εξωγήινης νοηµοσύνης» πολύ πιθανή, γι’ 
αυτό προσπαθούν επί δεκαοκτώ τουλάχιστον χρόνια να επιτύχουν επαφή µαζί τους µέσω 
ραδιοτηλεσκόπιων, και για την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον έξι έρευνες που διεξάγονται από αστρονόµους 
σε όλο τον κόσµο για ραδιοσήµατα που να προέρχονται από νοήµονα όντα από το διάστηµα. Σύγχρονοι 
Προτεστάντες και Ρωµαιοκαθολικοί «θεολόγοι» - που έχουν συνηθίσει να φέρονται όπου φαίνεται να άγει η 
«επιστήµη» εικάζουν εκ περιτροπής στο νέο πεδίο της «εξωθεολογίας» (της «θεολογίας του εξώτερου 
διαστήµατος») σχετικά µε το ποιας φύσης µπορούν να είναι οι «εξωγήινες» φυλές.** ∆ύσκολα µπορεί να 
αρνηθεί κανείς ότι ο µύθος πίσω από την επιστηµονική φαντασία ασκεί ισχυρή έλξη ακόµα κι ανάµεσα σε 
µορφωµένους ανθρώπους των ηµερών µας. 

Τα µελλοντικά «εξελιγµένα» όντα στη φιλολογία επιστηµονικής φαντασίας θεωρούνται χωρίς 
εξαιρέσεις να έχουν ξεπεράσει τους περιορισµούς της σηµερινής ανθρωπότητας, ιδιαιτέρως τους 
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περιορισµούς της «προσωπικότητας». Όπως ο «Θεός» της επιστηµονικής φαντασίας, ο άνθρωπος έχει 
επίσης γίνει παράξενα απρόσωπος. Στο «Τέλος της παιδικής ηλικίας» του Arthur C. Clark, η νέα φυλή των 
ανθρώπων  έχει  παρουσιαστικό  παιδιών,  αλλά αντιµετωπίζει κενό προσωπικότητας·  

Πρόκειται να οδηγηθούν σε ακόµα υψηλότερες «εξελικτικές» µεταµορφώσεις, στο δρόµο της 
απορρόφησής τους στον απρόσωπο «Υπέρ-νου». Γενικά η φιλολογία επιστηµονικής φαντασίας – σε άµεση 
αντίθεση µε τον Χριστιανισµό, αλλά ακριβώς σε συµφωνία µε κάποιες σχολές ανατολικής σκέψης – βλέπει 
την «εξελικτική πρόοδο» και την «πνευµατικότητα» µε όρους αυξανόµενης έλλειψης προσωπικότητας. 

3. Ο µελλοντικός κόσµος και η ανθρωπότητα θεωρούνται από την επιστηµονική φαντασία µε όρους 
«προβολών» των σηµερινών επιστηµονικών ανακαλύψεων· στην πραγµατικότητα, πάντως, αυτές οι 
«προβολές» συµφωνούν αξιοσηµείωτα µε τον καθηµερινό αντικειµενικό κόσµο της αποκρυφιστικής και 
καταφανώς δαιµονικής εµπειρίας καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων. Μεταξύ των χαρακτηριστικών των 
«υψηλά εξελιγµένων» πλασµάτων του µέλλοντος είναι: επικοινωνία µέσω νοητικής τηλεπάθειας, ικανότητα 
να πετούν, να υλοποιούν και να αποϋλοποιούν, να αλλάζουν την εµφάνιση των πραγµάτων ή να 
δηµιουργούν φανταστικές σκηνές και πλάσµατα µε «καθαρή σκέψη», να ταξιδεύουν σε ταχύτητες πολύ πιο 
πέρα από οποιαδήποτε σύγχρονη τεχνολογία, να καταλαµβάνουν τα σώµατα των γήινων· και να 
αναπτύσσουν µια «πνευµατική» φιλοσοφία η οποία είναι «πέρα από όλες τις θρησκείες» και επαγγέλεται 
µια κατάσταση όπου οι «ανεπτυγµένες διάνοιες» δεν θα εξαρτώνται πια από την ύλη. Όλα αυτά είναι οι 
δεδοµένες πρακτικές και ισχυρισµοί των µάγων και των δαιµόνων. Μια πρόσφατη ιστορία της 
επιστηµονικής φαντασίας σηµειώνει ότι «ένας επίµονος προσανατολισµός του οράµατος της επιστηµονικής 
φαντασίας είναι η επιθυµία να υπερβεί τη φυσική εµπειρία... µέσω της παρουσίασης χαρακτήρων και 
γεγονότων που παραβιάζουν τις συνθήκες χώρου και χρόνου όπως τις ξέρουµε».*** Το σενάριο του «Star 
Trek» και άλλων ιστοριών επιστηµονικής φαντασίας, µε τις φουτουριστικές «επιστηµονικές» µηχανές τους, 
σε µερικά σηµεία διαβάζονται σαν αποσπάσµατα από βίους αρχαίων Ορθοδόξων αγίων, στους  οποίους 
περιγράφονται οι ενέργειες των µάγων σε µια εποχή όπου η µαγεία ήταν ακόµα σηµαντικό µέρος της 
ειδωλολατρικής ζωής. Η επιστηµονική φαντασία σε γενικές γραµµές δεν είναι συνήθως καθόλου 
επιστηµονική, ούτε και «φουτουριστική»· είναι µια οπισθοχώρηση στις «µυστικιστικές» πηγές της 
σύγχρονης επιστήµης – της επιστήµης πριν το ∆ιαφωτισµό του 17ου και 18ου αιώνα, που ήταν πολύ πιο 
κοντά στον αποκρυφισµό. Η ίδια ιστορία**** της επιστηµονικής φαντασίας παρατηρεί ότι «οι ρίζες της 
επιστηµονικής φαντασίας, όπως οι ρίζες της ίδιας της επιστήµης, βρίσκονται στη µαγεία και στη 
µυθολογία». Η σηµερινή έρευνα και τα πειράµατα στην «παραψυχολογία» µαρτυρούν επίσης µια 
µελλοντική σχέση «επιστήµης» και αποκρυφισµού – µια εξέλιξη µε την οποία η φιλολογία επιστηµονικής 
φαντασίας είναι ήδη σε πλήρη αρµονία. 

Η επιστηµονική φαντασία στη Σοβιετική Ένωση (όπου είναι τόσο δηµοφιλής όσο και στη ∆ύση, 
παρ’ ότι η ανάπτυξή της ήταν λίγο διαφορετική) έχει ακριβώς τα ίδια θέµατα όπως η ∆υτική επιστηµονική 
φαντασία. Σε γενικές γραµµές, τα «µεταφυσικά» θέµατα στη σοβιετική επιστηµονική φαντασία (η οποία 
είναι θύµα του άγρυπνου µατιού «υλιστών» λογοκριτών) προέρχονται από την επίδραση ∆υτικών 
συγγραφέων ή από άµεση ινδουϊστική επιρροή, όπως στην περίπτωση του συγγραφέα Ivan Efremov. Ο 
αναγνώστης της σοβιετικής επιστηµονικής φαντασίας, σύµφωνα µε µια κριτική, «παρουσιάζεται µε αµυδρή 
ικανότητα να διακρίνει τις ζωτικές διαφορές µεταξύ Επιστήµης και Μαγείας, µεταξύ επιστήµονα και µάγου, 
µεταξύ µέλλοντος και φαντασίας».  

 
* Sheila Ostrander και Lynn Shroeder, «Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain», Bantam 

Books, 1977, σελ. 98-99. Βλ. άρθρα στα Ρωσικά του ∆ρ. Vyachelav Zaitsev στο Sputnik: «Visitors from 
Outer Space» Ιαν. 1967, και «Temples and Spaceships», Ιαν. 1968. 

** Βλ. περιοδικό «Time», 24 Απρ. 1978. 
*** Robert Scholes και Eric S. Rabkin «Science Fiction: History, Science, Vision», Oxford 

University Press, 1977, σελ. 175 
**** Στο ίδιο, σελ. 183 
 



 
 

Σελίδα 51 από 116 

51

Η επιστηµονική φαντασία, τόσο ∆υτική και Ανατολική, λέει ο ίδιος συγγραφέας, όπως και άλλες 
όψεις του σύγχρονου πολιτισµού, «επιβεβαιώνουν όλες το γεγονός ότι το υψηλότερο στάδιο του 
ανθρωπισµού είναι ο αποκρυφισµός».* 

4. Σχεδόν από την ίδια τη φύση της ως «φουτουριστική», η επιστηµονική φαντασία τείνει να είναι 
ουτοπική· λίγα µυθιστορήµατα ή ιστορίες περιγράφουν πραγµατικά µια µελλοντική τέλεια κοινωνία, αλλά 
τα περισσότερα από αυτά διαπραγµατεύονται την «εξέλιξη» της σηµερινής κοινωνίας σε κάτι ανώτερο, ή τη 
συνάντηση µε ένα εξελιγµένο πολιτισµό σε κάποιον άλλο πλανήτη, µε την ελπίδα ή τις προϋποθέσεις της 
υπέρβασης των προβληµάτων του σήµερα και γενικά των περιορισµών της ανθρωπότητας. Στην 
επιστηµονική φαντασία του Efremov και άλλων Σοβιετικών, ο ίδιος ο κοµµουνισµός γίνεται «κοσµικός» κι 
«αρχίζει να αποκτά µη υλικές ποιότητες», και «ο µεταβιοµηχανικός πολιτισµός θα είναι σαν 
ινδουϊστικός».** Τα «ανώτερα όντα» του εξώτερου διαστήµατος συχνά είναι προικισµένα  µε  ιδιότητες  
«σωτήρα»,   και οι  προσεδαφίσεις διαστηµοπλοίων συχνά κηρύττουν «αποκαλυπτικά» γεγονότα – συνήθως 
την άφιξη αγαθοεργών όντων, που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στην «εξελικτική πρόοδό» τους. 

Με δυο λόγια, η λογοτεχνία επιστηµονικής φαντασίας του 20ού αιώνα είναι η ίδια ένα καθαρό 
σηµάδι της απώλειας των χριστιανικών αξιών και της  χριστιανικής ερµηνείας του κόσµου·  έχει γίνει ένα 
ισχυρό µέσο διάδοσης µιας µη χριστιανικής φιλοσοφίας της ζωής και της ιστορίας, κατά ένα µεγάλο µέρος 
κάτω από απροκάλυπτη, ή συγκεκαλυµµένη, αποκρυφιστική και ανατολική επίδραση· και σε µια κρίσιµη 
µεταβατική περίοδο κρίσης και µετάβασης για τον ανθρώπινο πολιτισµό, έχει γίνει µια βασική δύναµη στην 
καλλιέργεια της ελπίδας και της πραγµατικής προσδοκίας για «επισκέπτες από το εξώτερο διάστηµα» οι 
οποίοι θα λύσουν τα προβλήµατα της ανθρωπότητας και θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε µια νέα «κοσµική» 
εποχή της ιστορίας του. Ενώ εµφανίζεται ως επιστηµονική και µη θρησκευτική, η λογοτεχνία επιστηµονικής 
φαντασίας είναι στην πραγµατικότητα ένας βασικός διασπορέας (σε κοσµική µορφή) της «νέας 
θρησκευτικής συνειδητότητας», η οποία σαρώνει το ανθρώπινο γένος καθώς ο Χριστιανισµός υποχωρεί. 

Τα παραπάνω συνθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο για να συζητήσουµε τις πραγµατικές εκδηλώσεις 
των «αγνώστου ταυτότητας ιπταµένων αντικειµένων», τα οποία παραδόξως ανταποκρίνονται στις 
ψευδοθρησκευτικές προσδοκίες που έχουν εξαφθεί στον «µεταχριστιανικό» άνθρωπο. 

 
 

2. Θεάσεις UFO και η επιστηµονική διερεύνησή τους 
 
Παρ’ ότι µπορεί να πει κανείς ότι η επιστηµονική φαντασία έχει κατά κάποιον τρόπο προετοιµάσει 

τους ανθρώπους για την εµφάνιση των UFO, η κατανόηση της «αντικειµενικής» πραγµατικότητας 
προφανώς δεν µπορεί να πηγάζει από τη λογοτεχνία ή τις ανθρώπινες προσδοκίες και φαντασίες. Πριν 
καταλάβουµε τι µπορεί να είναι, πρέπει να ξέρουµε κάτι για τη φύση και την αξιοπιστία των παρατηρήσεων 
που έχουν γίνει γι’ αυτά. Είναι στ’ αλήθεια κάτι «εκεί έξω» στον ουρανό, ή είναι το φαινόµενο στην 
ολότητά του ένα θέµα παραίσθησης από τη µια, και εκπλήρωσης ψυχολογικής και ψευδοθρησκευτικής 
επιθυµίας από την άλλη; 

Μια αξιόπιστη συνοπτική περιγραφή των φαινοµένων UFO έχει δοθεί από τον δόκτορα Jacques 
Vallee, έναν Γάλλο επιστήµονα που τώρα ζει στην California, ο οποίος έχει ανώτερα πτυχία στην 
αστροφυσική και την επιστήµη των υπολογιστών, κι έχει εµπλακεί στην επιστηµονική ανάλυση των 
αναφορών για UFO επί σειρά ετών. Η µαρτυρία του είναι ακόµα πιο πολύτιµη για µας ως προς το ότι έχει 
µελετήσει από κοντά θεάσεις UFO έξω από τις Ηνωµένες Πολιτείες, ειδικά στη Γαλλία, κι είναι έτσι ικανός 
να δώσει µια αµερόληπτη διεθνή εικόνα της κατανοµής τους. 

 
 
 
 
 
* G. V. Grebens, «Ivan Efremov’s Theory of Soviet Science Fiction», Vantage Press, New York, 

1978, σελ. 109-110 
** Στο ίδιο, σελ. 109-110 
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Ο δρ. Vallee διαπιστώνει* πως παρ’ ότι παράξενα ιπτάµενα αντικείµενα να έχουν παρατηρηθεί σε 
διάφορες εποχές στους περασµένους αιώνες, η «σύγχρονη ιστορία» τους ως µαζικό φαινόµενο αρχίζει στα 
χρόνια κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο κι αµέσως µετά από αυτόν. Το αµερικανικό ενδιαφέρον αρχίζει µε 
τις θεάσεις του 1947, αλλά υπάρχει ένας αριθµός θεάσεων πριν από αυτές στην Ευρώπη. Κατά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο πολλοί πιλότοι ανέφεραν παράξενα φώτα που έµοιαζαν να βρίσκονται υπό νοήµονα 
έλεγχο,** και το 1946, ειδικά τον Ιούλιο, υπήρχε µια ολόκληρη σειρά από θεάσεις στη Σουηδία και άλλες 
χώρες της βόρειας Ευρώπης.*** Οι θεάσεις σ’ αυτό το «σκανδιναβικό κύµα» ερµηνεύθηκαν αρχικά ως 
«µετεωρίτες», στη συνέχεια ως «πύραυλοι» (ή «πύραυλοι φαντάσµατα») ή «βόµβες», και τελικά ως ένας 
«νέος τύπος αεροσκάφους» ικανού για ασυνήθιστες κινήσεις στον ουρανό, που όµως δεν άφηνε ίχνη στο 
έδαφος ακόµα κι όταν έµοιαζε να προσγειώνεται. Ο ευρωπαϊκός τύπος ήταν γεµάτος αναφορές αυτού του 
κύµατος θεάσεων, και όλοι στη Σουηδία µιλούσαν γι’ αυτές· µερικές χιλιάδες θεάσεων αναφέρθηκαν, αλλά 
ούτε µια φορά δεν προτάθηκε η υπόθεση της «εξωγήινης» ή «ενδοπλανητικής» προέλευσης. Ο ∆ρ. Vallee 
συµπεραίνει ότι το «κύµα» προκλήθηκε από όντως υπαρκτά µη αναγνωρίσιµα αντικείµενα κι όχι από 
κάποια προϋπάρχουσα «φήµη για UFO» ή «κύµατα δίσκων» βρήκε µια ολική απουσία οποιασδήποτε 
συσχέτισης µεταξύ ευρέως διαδεδοµένου ενδιαφέροντος για την επιστηµονική φαντασία και απογείου της 
δραστηριότητας των UFO· επίσης, παλιότερα, δεν υπήρχε «κύµα δίσκων» τον καιρό του αµερικανικού 
πανικού από τη ραδιοφωνική προσαρµογή του Orson Welles στον «Πόλεµο των κόσµων» του H. G. Wells. 
Καταλήγει στο ότι η «η γέννηση, ανάπτυξη και εξάπλωση ενός κύµατος UFO είναι ένα αντικειµενικό  
γεγονός ανεξάρτητο από τις συνειδητές ή υποσυνείδητες επιρροές των µαρτύρων, και τις αντιδράσεις τους 
σ’ αυτό».***** 

Η πρώτη δηµοσιοποιηµένη θέαση  UFO στις Ηνωµένες Πολιτείες συνέβη τον Ιούνιο του 1947, όταν 
ο Kenneth Arnold, πωλητής που οδηγούσε το δικό του αεροπλάνο, είδε εννέα αντικείµενα που έµοιαζαν µε 
δίσκους να πετούν κοντά στο βουνό Rainier στην πολιτεία  Washington. Οι εφηµερίδες βρήκαν τυχαία την 
είδηση, και η εποχή των «ιπτάµενων δίσκων» άρχισε. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι αυτή δεν ήταν καθόλου 
η πρώτη θέαση στην Αµερική· άλλες  αδηµοσίευτες θεάσεις είχαν γίνει τους προηγούµενους µήνες. Υπήρχε 
επίσης ένα κύµα UFO (µε 50 αναφορές) στην Ουγγαρία νωρίς τον Ιούνιο. Γι’ αυτό οι θεάσεις UFO δεν 
µπορούν να αποδοθούν όλες στην υστερία λόγω του γεγονότος στην Αµερική. Υπήρξε ένας αριθµός άλλων 
θεάσεων στο αµερικανικό κύµα  του 1947, κυρίως τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μολονότι µερικές 
εφηµερίδες έκαναν υποθέσεις για «διαπλανητικούς επισκέπτες», αυτές οι θεάσεις  αντιµετωπίστηκαν 
σοβαρά από επιστήµονες, που θεώρησαν ως δεδοµένο ότι αυτές ήταν το αποτέλεσµα προοδευµένης 
ανθρώπινης τεχνολογίας, το πιθανότερο αµερικανικής, ή ίσως ρωσικής (σελ. 55-57). 

Ένα δεύτερο κύµα προέκυψε τον Ιούλιο του 1948, µε θεάσεις στην Αµερική και τη Γαλλία. Στις 
Ηνωµένες Πολιτείες υπήρξε µια θεαµατική νυχτερινή θέαση από τους πιλότους ενός αεροπλάνου DC-3 των 
Ανατολικών Αερογραµµών: ένα σκάφος σε σχήµα τορπίλλης µε δύο σειρές «φινιστρίνια», περιβαλλόµενο 
από µια µπλε λάµψη και µε µια ουρά από πορτοκαλιές φλόγες, το οποίο έκανε ελιγµό για να αποφύγει τη 
σύγκρουση κι εξαφανίστηκε. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς υπήρξαν πολλές θεάσεις «ενός µακρουλού, 
ιχθυοειδούς αντικειµένου» στη Σαϊγκόν κι άλλα µέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας (σελ. 57-59). 

Το 1949 είδε αναφορές για παράξενα αντικείµενα και σφαίρες στη Σουηδία και περισσότερα UFO 
στην Αµερική, περιλαµβανοµένων δύο παρατηρήσεων από εκπαιδευµένους αστρονοµικούς παρατηρητές 
(σελ. 60-62). Μικρά κύµατα UFO, όπως επίσης και µεµονωµένες θεάσεις, συνεχίστηκαν το 1950 και 1951, 
ειδικά στις Ηνωµένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη (σελ. 62-65). 

 
 
 
* «UFO in Space: Anatomy of a Phenomenon» Ballantine Books, New York 1977 (πρωτοεκδόθηκε 

από την Henry Regnery Company το 1965). Οι αριθµοί των σελίδων αναφέρονται σε παρενθέσεις στο 
κείµενο. 

** Στο ίδιο, σελ. 47 
*** Στο ίδιο, σελ. 47-53 
**** Στο ίδιο, σελ. 53 
***** Στο ίδιο, σελ. 31 
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Το 1952 προέκυψε το πρώτο πραγµατικά διεθνές κύµα UFO, µε πολλές θεάσεις στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βόρεια Αφρική. Στο απόγειο του κύµατος,  έγιναν  δυο  εντυπωσιακές   θεάσεις 
πάνω από το Καπιτώλιο και τον Λευκό  

Οίκο στην Washington (µια περιοχή κάτω από διαρκή έλεγχο ραντάρ). Το Σεπτέµβριο υπήρξε ένα 
κύµα που συµπεριελάµβανε τη ∆ανία, τη Σουηδία, τη βόρεια Γερµανία και την Πολωνία. Ταυτόχρονα στη 
Γαλλία αναφέρθηκε η πρώτη «προσγείωση» UFO, µαζί µε µια περιγραφή για ανθρωπάκια» (σελ. 65-69). 

Το 1953 δεν υπήρξαν κύµατα, αλλά ένας αριθµός ξεχωριστών θεάσεων. Η πιο αξιοσηµείωτη συνέβη 
στο Bishmark, στη Βόρεια Dakota, όπου τέσσερα αντικείµενα αιωρούνταν κι έκαναν ελιγµούς πάνω από 
ένα σταθµό καθαρισµού αέρα τη νύχτα επί τρεις ώρες· µια υπηρεσιακή αναφορά του γεγονότος απετελείτο 
από αρκετές εκατοντάδες σελίδες, µε αφηγήσεις πολλών µαρτύρων, κυρίως πιλότων και στρατιωτικού 
προσωπικού (σελ. 69-70). 

Το 1954 είδε το µεγαλύτερο κύµα µέχρι τώρα. Η Γαλλία κατακλύστηκε στην κυριολεξία από 
θεάσεις, µε δεκάδες αναφορές καθηµερινά το Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο. Κατά το γαλλικό κύµα 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια σοβαρή επιστηµονική διερεύνηση των φαινοµένων UFO 
περιγράφονται καλά: «Το φαινόµενο ήταν τόσο έντονο, ο αντίκτυπος στην κοινή γνώµη τόσο βαθύς, η 
αντίδραση των εφηµερίδων τόσο συναισθηµατική, που τα επιστηµονικά αντανακλαστικά κορέστηκαν πολύ 
πριν µπορέσει να οργανωθεί µια σοβαρή έρευνα. Ως αποτέλεσµα, κανένας επιστήµονας δεν µπορούσε να 
διακινδυνεύσει τη φήµη του µελετώντας επιστηµονικά ένα φαινόµενο τόσο συναισθηµατικά παραποιηµένο· 
οι Γάλλοι επιστήµονες παρέµειναν σιωπηλοί µέχρι το κύµα πέρασε και σταµάτησε» (σελ. 71). 

Κατά τη διάρκεια του γαλλικού κύµατος, τα τυπικά χαρακτηριστικά των πιο πρόσφατων θεάσεων 
UFO ήταν συχνά παρόντα: «προσγειώσεις» UFO, (µε κάποιες ενδείξεις), ακτίνες φωτός που έβγαιναν από 
το UFO προς το µάρτυρα, σταµάτηµα των µηχανών στην περιοχή των θεάσεων, παράξενα µικρά όντα µε 
«στολές δυτών», σοβαρές ψυχικές και σωµατικές βλάβες στους µάρτυρες. 

Από το 1954 συνέβησαν πολλές θεάσεις κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες, µε µεγάλα διεθνή κύµατα το 
1965, 1967 και το 1972-3· οι θεάσεις ήταν ιδιαίτερα πολυάριθµες και µε έντονα αποτελέσµατα στις 
νοτιοαµερικανικές χώρες. 

Η γνωστότερη κυβερνητική έρευνα για τα UFO ήταν αυτή που ανέλαβε η Πολεµική Αεροπορία των 
Ηνωµένων Πολιτειών αµέσως µετά τις πρώτες αµερικανικές θεάσεις το 1947· αυτή η έρευνα, γνωστή από το 
1951 έως το 1969, οπότε εγκαταλείφθηκε µε τη σύσταση της «αναφοράς Condon» του 1968 – την εργασία 
µιας επιστηµονικής επιτροπής µε επικεφαλής ένα διακεκριµένο φυσικό  επιστήµονα του Πανεπιστηµίου του 
Colorado. Κοντινοί παρατηρητές τόσο του «Μπλε Βιβλίου» όσο και της «επιτροπής Condon», έχουν 
διαπιστώσει ότι καµµιά από  αυτές δεν πήρε τα φαινόµενα UFO στα σοβαρά και ότι η κύρια απασχόλησή 
τους ήταν περισσότερο το δηµοσιοσχεσίτικο καθήκον να προσπαθούν να δικαιολογήσουν εναέρια 
φαινόµενα που επέφεραν σύγχυση, ώστε να καθησυχάσουν το φόβο του κοινού γι’ αυτά. Κάποιες οµάδες 
«ιπτάµενων δίσκων» ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών χρησιµοποιούσε αυτές τις 
έρευνες ως «κάλυψη» της δικής της γνώσης για την «πραγµατική φύση» των UFO· αλλά όλα τα στοιχεία 
υποδεικνύουν το γεγονός ότι οι ίδιες οι έρευνες ήταν απλώς απρόσεκτες, γιατί τα φαινόµενα δεν είχαν 
ληφθεί στα σοβαρά – ιδιαίτερα αφ’ ότου κάποιες από τις άγνωστες ιστορίες UFO είχαν αρχίσει να κάνουν 
το θέµα δυσάρεστο στους επιστήµονες. Ο πρώτος διευθυντής του «Μπλε Βιβλίου», σµηναγός Edward 
Ruppelt, παραδέχτηκε ότι «αν η Πολεµική Αεροπορία είχε προσπαθήσει να ρίξει ένα παραπέτασµα καπνού, 
δεν θα έκανε καλύτερη δουλειά... το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε µε οργανωµένη σύγχυση... το καθετί 
αξιολογήθηκε µε βάση την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν UFO»*. 

Η αναφορά Condon περιέχει µερικές κλασικές «εξηγήσεις» των UFO· µια, για παράδειγµα, δηλώνει 
ότι «αυτή η ασυνήθιστη θέαση πρέπει γι’ αυτό να αποδοθεί στην κατηγορία κάποιων σχεδόν σίγουρα 
φυσικών φαινοµένων, που είναι τόσο σπάνια, ώστε προφανώς ποτέ δεν έχουν αναφερθεί πριν ή µέχρι 
τώρα». Ο κύριος επιστηµονικός σύµβουλος του «Μπλε Βιβλίου» για τα περισσότερα από τα 22 χρόνια του, 
αστρονόµος του Πανεπιστηµίου North-western, J. Allen Hynek, καλεί ανοιχτά το όλο πράγµα ένα 
«ψευδοεπιστηµονικό σχέδιο».** 

 
* Ruppelt, Report on Unidentified Flying Objects, Ace Books, New York, 1956, σελ. 80, 83 
** Hynek, The UFO Experience: A Scientific Inquiry, Ballantine Books, New York, σελ. 215, 219 
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Στα 22 χρόνια ερευνών του. το «Σχέδιο Μπλε Βιβλίο» συγκέντρωσε πάνω από 12.000 περιπτώσεις 

αινιγµατικών εναερίων φαινοµένων, 25% από τα οποία παρέµειναν  «αγνώστου ταυτότητας» ακόµα και 
µετά από βεβιασµένες «εξηγήσεις». Πολλές χιλιάδες άλλων περιπτώσεων έχουν συγκεντρωθεί και 
συγκεντρώνονται από ιδιωτικούς οργανισµούς στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, παρ’ ότι 
σχεδόν όλοι οι κυβερνητικοί οργανισµοί αποφεύγουν να τις σχολιάσουν. Στη Σοβιετική Ένωση έγινε αρχικά 
δηµόσια αναφορά (που σηµαίνει κυβερνητική έγκριση) στο θέµα του 1967, όταν ο ∆ρ Felix U. Ziegel  του 
Ινστιτούτου  Αεροπορίας της Μόσχας, σε ένα άρθρο στο σοβιετικό περιοδικό «Smena», δήλωσε ότι 
«σοβιετικό ραντάρ ‘’πιάνει’’ αγνώστου ταυτότητας ιπτάµενα αντικείµενα εδώ και 20 χρόνια».* Ταυτόχρονα 
έγινε µια σοβιετική επιστηµονική  συνδιάσκεψη «σχετικά µε τους διαστηµικούς πολιτισµούς», µε 
επικεφαλής τον Αρµένιο αστρονόµο Victor Ambartsumyam, η οποία σύστησε µια προκαταρκτική µελέτη 
των επιστηµονικών και τεχνικών προβληµάτων της επικοινωνίας µε τέτοιους «πολιτισµούς», των οποίων η 
ύπαρξη  θεωρήθηκε δεδοµένη.** Την επόµενη χρονιά, πάντως, το θέµα των UFO απαγορεύτηκε µια φορά 
ακόµα στη Σοβιετική Ένωση, και από τότε οι Σοβιετικοί επιστήµονες έλεγαν στους ∆υτικούς συναδέλφους 
τους για τις έρευνες και τις υποθέσεις τους µόνο ανεπίσηµα. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το θέµα των UFO παραµένει κατά κάποιον τρόπο «εκτός ορίων» για 
στρατιωτικούς και επιστήµονες, αλλά στα πρόσφατα χρόνια ένας αυξανόµενος αριθµός – ιδίως ανάµεσα 
στους νεώτερους επιστήµονες – έχουν αρχίσει να παίρνουν το θέµα στα σοβαρά και να συνέρχονται για να 
το συζητήσουν και να προτείνουν µέσα διερεύνησης. Οι δόκτορες Hynek και Vallee µιλούν για ένα «αόρατο 
κολλέγιο» επιστηµόνων που ενδιαφέρονται τώρα ενεργά για τα φαινόµενα UFO, παρ’ ότι οι περισσότεροι 
δεν θέλουν τα ονόµατά τους να συνδεθούν µε το θέµα δηµοσίως. 

Υπάρχουν, φυσικά, αυτοί που συνεχίζουν να αρνούνται συνολικά το φαινόµενο, εξηγώντας το ως 
παρανόηση φυσικών αντικειµένων, µπαλονιών, αεροπλάνων κτλ., για να µην αναφέρουµε τις απάτες και τις 
ψυχολογικές «προβολές». Ένας από αυτούς, ο Philip Klass, απολαµβάνει το να «ξεσκεπάζει» τα UFO, 
ερευνώντας µερικές από τις θεάσεις και βρίσκοντας ότι είναι είτε φυσικά φαινόµενα είτε απάτες. Η µελέτη 
του τον έχει πείσει ότι «η ιδέα των θαυµαστών διαστηµοπλοίων από ένα µακρινό πολιτισµό είναι αληθινά 
ένα παραµύθι στα µέτρα της διάνοιας των ενηλίκων».*** Τέτοιοι ξεροκέφαλοι  ερευνητές,  πάντως,  
περιορίζονται συνήθως σε περιπτώσεις όπου έχουν µείνει πραγµατικές υλικές αποδείξεις (οι λεγόµενες 
«στενές επαφές δεύτερου τύπου», όπως θα δούµε παρακάτω)· κι ακόµα και σταθεροί υπερασπιστές της 
πραγµατικότητάς τους αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι υπάρχει λίγη από αυτή ακόµα και στις πιο 
πειστικές θεάσεις UFO. Αυτό που έχει πείσει έναν αριθµό επιστηµόνων στα πρόσφατα χρόνια να πάρει τα 
φαινόµενα στα σοβαρά δεν είναι οι υλικές αποδείξεις, αλλά το γεγονός ότι πολλά σοβαρά και αξιόπιστα 
άτοµα έχουν δει κάτι που δεν εξηγείται και που συχνά έχει ισχυρή επενέργεια πάνω τους. Ο Dr. Hynek 
γράφει για την έρευνά του: «Πάντα είχα την αίσθηση ότι µιλούσα σε κάποιον που περιέγραφε ένα πολύ 
πραγµατικό γεγονός. Για εκείνον ή εκείνη αντιπροσώπευε µια ξεχωριστή εµπειρία, ζωντανή και καθόλου 
ονειρώδη, ένα γεγονός για το οποίο ο παρατηρητής ήταν συνήθως εντελώς απροετοίµαστος – κάτι το οποίο 
αναγνώρισε σύντοµα ως πέρα από κατανόηση» (The UFO Experience, σελ. 14). 

 
 
 
 
 
 
 
* «UFOs, What Are They?» στο Smena, 7 Απρ. 1967. Βλ. επίσης το άρθρο του «Unadentified Flying 

Objects» στο Soviet Life. Ostrander και Shroeder, «Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain» σελ. 94, 
103. 

** Felix Ziegel, «On Possible Exchange of Information with Extra Terrestrial Civilizations», εργασία 
που παρουσιάστηκε στο Πανσωµατειακό Ινστιτούτο Μηχανολογίας στη Μόσχα στις 13 Μαΐου 1967. 
«Psychic Discoveries», σελ. 96 

*** Philip J. Klass, «UFOs explained», Random House, New York, 1974, σελ. 360 
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Αυτός ο συνδυασµός της συχνά έντονης πραγµατικότητας της εµπειρίας της συνάντησης ενός UFO 
(ειδικά στις «στενές επαφές»), και η σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη υλικών αποδείξεων γι’ αυτήν – κάνει τη 
διερεύνηση των UFO από τη φύση της όχι βασικά µια εξέταση υλικών φαινοµένων, αλλά περισσότερο µια 
διερεύνηση των αναφορών γι’ αυτά, σχετικά µε την αξιοπιστία, συνέπειά τους κτλ. Αυτό τοποθετεί κάπως 
την έρευνα στο πεδίο της ψυχολογίας, κι αυτό είναι αρκετό για να µας πει ότι η προσέγγιση µόνο στην 
αναζήτηση υλικών αποδείξεων είναι ανεπαρκής. Όπως και να ‘ναι, η γνώµη του κ. Klass ότι τα «θαυµαστά 
διαστηµόπλοια» είναι ένα «παραµύθι για ενηλίκους» δεν είναι ίσως µακριά από την αλήθεια. Άλλο είναι οι 
παρατηρήσεις που γίνονται στα UFO, κι άλλο η ερµηνεία που δίνουν οι άνθρωποι στις παρατηρήσεις τις 
δικές τους (και των άλλων) – οι πρώτες µπορεί να είναι πραγµατικές, και οι δεύτερες ένα «παραµύθι» ή 
µύθος της εποχής µας 

Ο Dr. Hynek έχει κάνει πολλά για να αφαιρέσει κάποιες από τις συνήθεις παρανοήσεις γύρω από τις 
θεάσεις UFO. Έτσι, ξεκαθαρίζει ότι οι περισσότερες θεάσεις δεν αναφέρονται από οπαδούς λατρειών, 
ανισόρροπους ή αµόρφωτους ανθρώπους. Οι λίγες αναφορές που γίνονται από τέτοιους ανθρώπους 
αναγνωρίζονται συνήθως εύκολα ως αναξιόπιστες και δεν ερευνώνται περισσότερο. Αλλά οι περισσότερο 
συνεπείς και ευκρινείς αναφορές προέρχονται από φυσιολογικούς, υπεύθυνους  ανθρώπους, (συχνά µε 
επιστηµονική εκπαίδευση), οι οποίοι δοκιµάζουν γνήσια έκπληξη ή σοκ από την εµπειρία τους και δεν 
ξέρουν πως να την εξηγήσουν (The UFO Experience, σελ. 10-11)· όσο πιο δυνατή είναι η εµπειρία κι όσο 
πιο κοντά έχει οραθεί ένα UFO, τόσο πιο απρόθυµοι είναι οι µάρτυρες να την αναφέρουν: Οι καταγραφές 
UFO είναι «απίστευτες ιστορίες ειπωµένες από πιστευτά πρόσωπα», όπως έχει παρατηρήσει ένας στρατηγός 
της Αεροπορίας. ∆εν µπορεί να υπάρχει λογική αµφιβολία ότι υπάρχει κάτι πίσω από τις πολλές χιλιάδες 
σοβαρών αναφορών σε UFO. 

 
3. Τα έξι είδη επαφών µε UFO 

 
Ο ∆ρ. Hynek, που έχει µελετήσει το θέµα πιο εξονυχιστικά από κάθε άλλο διακεκριµένο 

επιστήµονα, έχει διαιρέσει πρόχειρα τα UFO σε έξι γενικές κατηγορίες.* Η πρώτη, τα «νυχτερινά φώτα», 
είναι αυτή που αναφέρεται συνήθως και η λιγότερο παράξενη από όλες. Οι περισσότερες από αυτές τις 
αναφορές εξηγούνται εύκολα ως ουράνια σώµατα, µετεωρίτες κ.λπ., και δεν θεωρούνται UFO. Πραγµατικά 
αινιγµατικά νυχτερινά φώτα (αυτά που παραµένουν «µη αναγνωρίσιµα»), τα οποία φαίνεται να 
επιδεικνύουν νοήµονα δράση αλλά δεν εξηγούνται ως συνηθισµένα αεροσκάφη, ορώνται συχνά από 
πολλούς µαζί µάρτυρες, συµπεριλαµβανοµένων αστυνοµικών, πιλότων αεροπλάνων, και χειριστών 
αεροπορικών πύργων. 

Η δεύτερη κατηγορία UFO είναι οι «δίσκοι στο φως της µέρας», των οποίων  η συµπεριφορά είναι 
κοντινή σ’ αυτή των «νυχτερινών φώτων». Αυτοί είναι οι αυθεντικού «ιπτάµενοι δίσκοι», και για την 
ακρίβεια οι περισσότερες από τις µη αναγνωρίσιµες θεάσεις σ’ αυτή την κατηγορία είναι θεάσεις δίσκων 
που ποικίλλουν σε σχήµα, από το κυκλικό µέχρι αυτό του πούρου. Συχνά έχουν µεταλλική εµφάνιση, και 
αναφέρονται ως ικανοί για εξαιρετικά γρήγορες εκκινήσεις και σταµατήµατα, και για µεγάλη ταχύτητα, 
καθώς και για ελιγµούς (όπως ξαφνικές αντιστροφές κατεύθυνσης και αιώρηση χωρίς κίνηση) που είναι 
πέρα από τις δυνατότητες οποιουδήποτε αεροσκάφους που υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες 
τέτοιων δίσκων, αλλά καµµιά από αυτές δεν είναι πολύ πειστική εξαιτίας της απόστασης που µεσολαβεί και 
της πιθανότητας απάτης. Όπως τα νυχτερινά φώτα, τα UFO σ’ αυτή την κατηγορία αναφέρονται σχεδόν 
πάντα ως εντελώς αθόρυβα, και συχνά εµφανίζονται δύο ή περισσότερα. 

Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των «ραντάρ-οπτικών» αναφορών – δηλαδή θεάσεις ραντάρ που 
επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητη οπτική παρατήρηση (το ραντάρ από µόνο του υπόκειται σε διάφορα είδη 
λανθασµένου εντοπισµού). Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά συµβαίνουν τη νύχτα, και τα 
εµφανέστερα περιστατικά περιλαµβάνουν ταυτόχρονες θεάσεις από αεροπλάνα (που µερικές φορές 
αποστέλλονται ειδικά για να ακολουθούν τα UFO) σε πολύ κοντινή εµβέλεια· σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα 
UFO πάντα ξεπερνούν µε ελιγµούς τα αεροπλάνα, µερικές φορές ακολουθώντας τα, και τελικά  

 
* The Hynek UFO Report, Dell Publishing Co, New York 1977, κεφ. 4-9· The UFO Experience κεφ. 
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εξαφανίζονται µε µεγάλη ταχύτητα (µέχρι 400 και παραπάνω µίλια την ώρα). 
Μερικές φορές, όπως και στις κατηγορίες 1 και 2, το αντικείµενο µοιάζει να διαιρείται και να γίνεται 

δύο ή περισσότερα ξεχωριστά αντικείµενα· και µερικές φορές, καθαρές θεάσεις τέτοιων αντικειµένων από 
πιλότους δεν καταγράφονται καθόλου από τα ραντάρ. Οι θεάσεις αυτής της κατηγορίας, όπως και οι δύο 
πρώτες, διαρκούν από λίγα λεπτά έως και µερικές ώρες. 

Ένας αριθµός περιπτώσεων στις τρεις πρώτες κατηγορίες είναι καλά τεκµηριωµένος, µε 
πολυάριθµους αξιόπιστους, έµπειρους και ανεξάρτητους µάρτυρες. Εν τούτοις, η καθεµιά περίπτωση, όπως 
σηµειώνει ο Dr. Hynek, µπορεί να έχει  προκληθεί από κάποιο εξαιρετικά ασυνήθιστο σύνολο περιστάσεων 
και όχι από κάποιο νέο κι εντελώς άγνωστο φαινόµενο. Αλλά όταν πολλές καλά τεκµηριωµένες 
περιπτώσεις, όλες παρόµοιες η µια µε την άλλη, συσσωρεύονται, οι πιθανότητες να είναι όλες ασυνήθιστες 
παρανοήσεις γνώριµων αντικειµένων γίνεται πολύ µικρή (The UFO Experience, σελ. 92). Γι’ αυτό οι 
σοβαροί µελετητές UFO συγκεντρώνονται τώρα στη συλλογή ενός αριθµού καλά τεκµηριωµένων 
περιπτώσεων, και η σύγκριση πολλών αξιόπιστων µαρτυριών ήδη αρχίζει να δείχνει συγκεκριµένα πρότυπα 
δραστηριότητας των UFO. 

Η συναισθηµατική ανταπόκριση αυτών που έχουν γίνει µάρτυρες UFO των τριών πρώτων 
κατηγοριών είναι αυτή της απλής αµηχανίας και κατάπληξης· έχουν δει κάτι του οποίου η συµπεριφορά 
µοιάζει τελείως ανεξήγητη, και µένουν µε µια βασανιστική επιθυµία να το δουν «από λίγο πιο κοντά». 
Μόνο σε µερικές περιπτώσεις – όπου γενικά εµπλέκονται πιλότοι, που έχουν προσπαθήσει να κυνηγήσουν 
τα αγνώστου ταυτότητας αντικείµενα – υπάρχει κάτι σαν εµπειρία πραγµατικού φόβου στη συνάντηση µε 
κάτι που µοιάζει να κατευθύνεται από νοηµοσύνη, και κατέχει µια τεχνολογία πιο προοδευµένη από 
οτιδήποτε γνωστό σήµερα. Σε περιπτώσεις που περιλαµβάνουν «στενές επαφές», από την άλλη, η 
ανθρώπινη ανταπόκριση γίνεται πολύ βαθύτερη και η «ψυχική» πλευρά των φαινοµένων πιο καταφανής. 

Οι «στενές επαφές πρώτου τύπου» (ΣΕ-1) είναι θεάσεις φωτοβόλων αντικειµένων σε κοντινή 
εµβέλεια (γύρω στα 500 πόδια και λιγότερο), µε το φως να γίνεται µερικές φορές πολύ λαµπρό, και να 
εκπέµπει φωτεινότητα στο έδαφος από κάτω. Όταν η µορφή του αντικειµένου είναι περιγράψιµη, δηλώνεται 
συνήθως ότι είναι οβάλ, µερικές φορές µε ένα θόλο στην κορυφή, και τα φώτα περιγράφονται συχνά ως 
περιστρεφόµενα, συνήθως σε κατεύθυνση αντίστροφη από αυτήν του ρολογιού. Τα αντικείµενα συχνά 
αιωρούνται κοντά στο έδαφος, δίχως ήχο ή (περιστασιακά) µε βόµβο· µερικές φορές κινούνται κοντά στο 
έδαφος για µεγάλες αποστάσεις, και τελικά απογειώνονται εξαιρετικά γρήγορα, αθόρυβα, και συνήθως 
κατακόρυφα. Υπάρχουν πολυάριθµες διηγήσεις πολλών µαρτύρων ταυτόχρονα για τέτοιες «στενές επαφές»· 
αυτές οι διηγήσεις είναι πάντα σχεδόν παρόµοιες η µια µε την άλλη, λες και είναι πραγµατικά ένα και το 
αυτό αντικείµενο (ή παρόµοια αντικείµενα) που παρατηρούνται σε όλες τις καλά τεκµηριωµένες 
περιπτώσεις. Τυπικά, αυτά τα περιστατικά προκύπτουν τη νύχτα σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, και 
υπάρχει ένας µικρός αριθµός µαρτύρων για κάθε θέαση (κατά µέσο όρο, τρεις µε τέσσερις στις περιπτώσεις 
που εξέτασε ο ∆ρ. Hynek). 

Οι «στενές επαφές πρώτου τύπου» είναι πάντα απόκοσµες και συχνά τροµακτικές, αλλά δεν 
αφήνουν ορατά σηµάδια· οι µάρτυρες είναι συνήθως τόσο συνεπαρµένοι  από την εµπειρία που παραµελούν 
να φωτογραφίσουν το αντικείµενο ακόµα κι όταν µια φωτογραφική µηχανή είναι δίπλα. Τυπικό της 
επίδρασης σε µάρτυρες είναι το έξης σχόλιο από µια έκθεση UFO του 1955: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, 
άπαξ και οποιοσδήποτε δει ένα αντικείµενο σαν αυτό τόσο κοντά και για διάστηµα ακόµα κι ενός λεπτού, 
θα χαραχτεί στη µνήµη του για πάντα» (The Hynek UFO Report, σελ. 145). Η εµπειρία είναι τόσο 
ασυνήθιστη  που συχνά οι µάρτυρες δεν γίνονται πιστευτοί όταν την αναφέρουν – ένα γεγονός που κάνει 
πολλούς να την αναφέρουν µόνο εµπιστευτικά, µετά από πολλά χρόνια, ή και καθόλου. Η εµπειρία είναι 
έντονα πραγµατική γι’ αυτούς που την έζησαν – αλλά πολύ απίστευτη για τους άλλους. 

Μια τυπική «στενή επαφή πρώτου τύπου» συνέβη σε δυο βοηθούς του σερίφη του Portage Country 
στο Ohio το1966. Γύρω στις 5 το πρωί της 16ης Απριλίου, αφού σταµάτησαν για να ερευνήσουν ένα 
αυτοκίνητο παρκαρισµένο σ’ ένα εξοχικό δρόµο, είδαν ένα αντικείµενο «µεγάλο σαν ένα σπίτι» να 
ανυψώνεται στο επίπεδο των δέντρων (γύρω στα 100 πόδια). Καθώς τους πλησίαζε αυξήθηκε σε 
φωτεινότητα, φωτίζοντας όλη την περιοχή γύρω, και µετά σταµάτησε κι αιωρήθηκε από πάνω τους µ’ ένα 
βοµβώδη ήχο. Όταν έφυγε το καταδίωξαν για 70 περίπου µίλια µέσα στην Pennsylvania, µε ταχύτητα πάνω 
από 105 µίλια την ώρα. ∆ύο άλλοι αστυνοµικοί είδαν καθαρά το αντικείµενο να αιωρείται πιο ψηλά, πριν 
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φύγει µε κατακόρυφη κατεύθυνση κι εξαφανιστεί κατά το ξηµέρωµα. Πίεση από το Κογκρέσσο εξανάγκασε 
το «Σχέδιο Μπλε Βιβλίο» να διερευνήσει αυτή την υπόθεση· «ερµηνεύθηκε» ως «παρατήρηση του πλανήτη 
Αφροδίτη», και οι αξιωµατικοί που το είδαν υποβλήθηκαν σε σηµαντική γελοιοποίηση στον Τύπο, κάτι που 
οδήγησε στη διάλυση της οικογένειας του ενός και στην καταστροφή της υγείας και της σταδιοδροµίας του 
(The UFO Experience, σελ. 114-124). Προσωπικές τραγωδίες αυτού του είδους ανάµεσα σε ανθρώπους που 
έχουν «στενές επαφές» µε UFO είναι τόσο κοινές που θα έπρεπε να συµπεριληφθούν οριστικά στα «τυπικά 
χαρακτηριστικά» αυτού του φαινοµένου. 

Οι «στενές επαφές δευτέρου τύπου» (ΣΕ-2) είναι ουσιαστικά παρόµοιες µε τις εµπειρίες ΣΕ-1, µε 
µόνη διαφορά ότι αφήνουν κάποια χτυπητά υλικά και/ή ψυχολογικά επακόλουθα της παρουσίας τους. Αυτά 
τα επακόλουθα περιλαµβάνουν σηµάδια στο έδαφος, κάψιµο ή ξήρανση φυτών και δέντρων, παρεµβολή στα 
ηλεκτρικά κυκλώµατα που προκαλεί παράσιτα στο ραδιόφωνο και σταµάτηµα των µηχανών των 
αυτοκινήτων, ανησυχία στα ζώα, όπως αποδεικνύεται από την περίεργη συµπεριφορά τους, και συνέπειες σε 
ανθρώπους, οι οποίες περιλαµβάνουν προσωρινή παράλυση ή µούδιασµα, αίσθηση ζέστης, ναυτίας ή άλλης 
ανησυχίας, προσωρινή έλλειψη βαρύτητας (που µερικές φορές προκαλεί αιώρηση), ξαφνική θεραπεία 
πληγών και πόνων, και διάφορα ψυχολογικά και σωµατικά δευτερεύοντα αποτελέσµατα, που 
περιλαµβάνουν παράξενα σηµάδια στο σώµα. Αυτό το είδος επαφής µε UFO δίνει τη µεγαλύτερη 
δυνατότητα για επιστηµονική έρευνα, καθώς επιπροσθέτως µε την ανθρώπινη µαρτυρία υπάρχουν υλικά 
στοιχεία που µπορούν να εξεταστούν· αλλά στην πραγµατικότητα δεν έχει επιχειρηθεί µεγάλη έρευνα, τόσο 
επειδή οι περισσότεροι επιστήµονες φοβούνται να αναµειχθούν στο όλο θέµα των UFO, όσο και επειδή οι 
ίδιες οι αποδείξεις είτε δεν οδηγούν συνήθως σε κανένα συµπέρασµα είτε είναι εν µέρει υποκειµενικές. Έχει 
συσταθεί ένας κατάλογος από περισσότερα από 800 περιστατικά αυτού του τύπου σε 24 χώρες (The UFO 
Report, σελ. 30). Κανένα πραγµατικό «κοµµάτι» UFO δεν έχει ποτέ αποδειχθεί γνήσιο πάντως, και τα 
σηµάδια που µένουν στο έδαφος είναι συχνά τόσο δυσνόητα όσο οι ίδιες οι θεάσεις. Το πιο συνηθισµένο 
σηµάδι που µένει στο έδαφος µετά από µια θέαση (το ίδιο το UFO έχει θεαθεί είτε στο έδαφος είτε ακριβώς 
από πάνω) είναι µια καµµένη, αφυδατωµένη ή «βουλιαγµένη» περιοχή σε σχήµα δαχτυλιδιού, συνήθως µε 
διάµετρο 20 - 30 πόδια και µε πάχος από ένα έως τρία πόδια. Αυτά τα «δαχτυλίδια» παραµένουν για 
εβδοµάδες ή µήνες και το εσωτερικό του δαχτυλιδιού (καµµιά φορά ολόκληρο το δαχτυλίδι) αναφέρεται να 
είναι άγονο για µια έως δυο εποχές µετά τη θέαση. Λίγες χηµικές αναλύσεις του χώµατος σε τέτοια 
δαχτυλίδια δεν έχουν δώσει οριστικά συµπεράσµατα για την πιθανή προέλευση αυτής της κατάστασης. 

Οι «στενές επαφές δευτέρου τύπου» συχνά συµβαίνουν σε άτοµα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 
αποµονωµένα µέρη του δρόµου. Σε πολλές παρόµοιες περιπτώσεις ένα φωτεινό αντικείµενο προσγειώνεται 
σ’ ένα χωράφι δίπλα ή στο δρόµο µπροστά σ’ ένα αυτοκίνητο ή φορτηγό, η µηχανή και οι προβολείς του 
αυτοκινήτου παύουν να λειτουργούν, και οι επιβάτες τροµοκρατούνται µέχρι που το UFO φεύγει, συχνά 
εκτοξευόµενο ξαφνικά κατακόρυφα, χωρίς ήχο· τότε η µηχανή του οχήµατος µπορεί να λειτουργήσει πάλι, 
και συχνά ξεκινάει από µόνη της. 

Οι πιο παράξενες από όλες τις αναφορές UFO είναι αυτές που πραγµατεύονται «στενές επαφές 
τρίτου τύπου» (ΣΕ-3) – οι οποίες είναι εµπειρίες UFO που περιλαµβάνουν «κινούµεν πλάσµατα» 
(«επιβάτες» ή «ανθρωποειδή»). Η πρώτη σκέψη πολλών ανθρώπων όταν ακούν τέτοιες αναφορές είναι να 
φαντάζονται «µικρά πράσινα ανθρωπάκια» και να απορρίπτουν το όλο φαινόµενο ως απίστευτο – µια απάτη 
ή παραίσθηση. Πάντως, η επιτυχία της πρόσφατης ταινίας επιστηµονικής φαντασίας που ονοµάστηκε από 
αυτήν ακριβώς την κατηγορία φαινοµένων UFO, «Στενές επαφές τρίτου τύπου» (στην οποία ο Dr. Hynek 
εργάστηκε ως τεχνικός σύµβουλος), µαζί µε στοιχεία από τη δηµοσκόπηση του 1974, ότι 54% από αυτούς 
που ξέρουν για τα UFO πιστεύουν ότι είναι πραγµατικά, και 46% όλων των ερωτώµενων πιστεύουν ότι 
υπάρχει νοήµων σε άλλους πλανήτες* (το ποσοστό σήµερα θα είναι ασφαλώς µεγαλύτερο) – υποδεικνύουν 
την γοργά αυξανόµενη αποδοχή εκ µέρους των σύγχρονων ανθρώπων, της πιθανότητας πραγµατικής 
συνάντησης µε «µη ανθρώπινες» διάνοιες. Η επιστηµονική φαντασία έχει δώσει τις εικόνες, η «εξέλιξη» 
έχει παράγει τη φιλοσοφία, και η τεχνολογία της «διαστηµικής εποχής» έχει προµηθεύσει την αληθοφάνεια 
σε τέτοιες επαφές. 

 
J. Allen Hynek και Jacques Vallee, The Edge of Reality: A Progress report on Undentified Flying 

Objects, Henry Regnery Co., Chicago 1975, σελ. 289-290 
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Είναι εκπληκτικό ότι τέτοιες επαφές φαίνονται πραγµατικά να συµβαίνουν σήµερα, όπως 
πιστοποιούν τα στοιχεία από πολλούς αξιόπιστους µάρτυρες. Γι’ αυτό έχει κρίσιµη σηµασία ποια ερµηνεία 
πρέπει να δοθεί σ’ αυτά τα συµβάντα· είναι η πραγµατικότητα πίσω από αυτά µια αληθινή επαφή µε 
«επισκέπτες από το εξώτερο διάστηµα», ή αυτή είναι µόνο µια εξήγηση που δίνει το «πνεύµα των καιρών» 
για µια επαφή τελείως διαφορετικού τύπο; Όπως θα δούµε παρακάτω, οι σηµερινοί επιστηµονικοί ερευνητές 
των UFO έχουν ή δη θέσει αυτά τα ερωτήµατα.  

Ο ∆ρ. Hynek παραδέχεται τη δική του δυσαρέσκεια κατά την αντιµετώπιση της πιθανότητας των 
εµπειριών ΣΕ-3: «Για να είµαι ειλικρινής, θα παρέλειπα µε χαρά αυτό το κοµµάτι αν µπορούσα να το κάνω 
χωρίς προσβολή στην επιστηµονικής αρτιότητα» (The UFO Experience, σελ. 158). Πάντως, αφού ο σκοπός 
του είναι η επιστηµονική αντικειµενικότητα, βρίσκει αδύνατο το να αγνοήσει τα καλά τεκµηριωµένα 
περιστατικά, από πιστευτούς µάρτυρες, αυτού του παράξενου φαινοµένου. Από σχεδόν 1250 «στενές 
επαφές» που αναφέρονται σε κατάλογο από τον ∆ρ. Jacques Vallee, 750 αναφέρουν την προσεδάφιση 
σκάφους, και περισσότερες από 300 εξ αυτών αναφέρουν «ανθρωποειδή» µέσα ή γύρω από το σκάφος· ένα 
τρίτο από όλα αυτά τα περιστατικά έχουν θεαθεί από πολλούς µάρτυρες (Στο ίδιο, σελ. 161). 

Σε ένα περιστατικό µε «ανθρωποειδή», που συνέβη το Νοέµβριο του 1961, σε µια από τις βόρειες 
πολιτείες των ΗΠΑ µε πεδιάδες, τέσσερις άντρες επέστρεφαν αργά το βράδυ στο σπίτι από µια κυνηγετική 
εκδροµή, όταν ο ένας αντιλήφθηκε ένα φλεγόµενο αντικείµενο να κατεβαίνει, σαν αεροπλάνο που έπεφτε 
στο δρόµο, µισό µίλι πέρα από αυτούς. Όταν έφτασαν στο σηµείο του «αεροπορικού δυστυχήµατος», είδαν 
όλοι ένα σκάφος σε σχήµα σιλό σε ένα χωράφι, ακινητοποιηµένο στο έδαφος σε γωνία, µε τέσσερις 
φιγούρες που έµοιαζαν ανθρώπινες να στέκονται γύρω του (αυτά σε απόσταση 150 µέτρα περίπου). 
Έστρεψαν ένα φακό πάνω σε µια από τις µορφές που ήταν περίπου 4,5 πόδια ψηλή και φορούσε κάτι σαν 
λευκή ολόσωµη στολή· αυτή έκανε χειρονοµία στους ανθρώπους να µείνουν πίσω. Μετά από κάποιο 
δισταγµό (νόµιζαν ακόµα ότι επρόκειτο για συντριβή αεροπλάνου), πήγαν σε µια κοντινή πόλη για να βρουν 
αστυνοµικό, κι όταν επέστρεψαν είδαν µόνο µερικά µικρά κόκκινα φώτα, κάτι σαν φώτα αυτοκινήτου. 
Οδήγησαν µέσα στον αγρό µε τον αστυνοµικό, κι ακολούθησαν τα φώτα, µόνο για να ανακαλύψουν ότι 
αυτά είχαν ξαφνικά εξαφανιστεί, χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος, παρ’ όλη τη λάσπη του αγρού. Αφ’ ότου 
έφυγε ο απορηµένος αστυνοµικός, οι άντρες είδαν πάλι το «σιλό» να κατεβαίνει από τον ουρανό µε µια 
κοκκινωπή λάµψη. Αµέσως µόλις «προσγειώθηκε» το αντικείµενο, έγιναν ορατές δυο µορφές δίπλα του· 
ακούστηκε ένας πυροβολισµός (µολονότι κανείς από τους άντρες δεν παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε) και µια 
από τις µορφές «χτυπήθηκε» στον ώµο µε γδούπο, στριφογύρισε κι έπεσε στα γόνατα. Οι άντρες έτρεξαν 
πανικόβλητοι στο αµάξι τους κι έφυγαν µε ταχύτητα, συµφωνώντας µεταξύ τους να µην αναφέρουν το 
γεγονός σε κανένα. Επέστρεψαν στα σπίτια τους µε µια παράξενη αίσθηση ότι υπήρξε µια «χαµένη» 
χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόµενη µέρα, επισκέφτηκαν τον ένα στη δουλειά του 
µερικοί καλοντυµένοι άντρες µε «εµφάνιση κρατικών υπαλλήλων», οι οποίοι του έκαναν ερωτήσεις για το 
γεγονός (χωρίς να αναφέρουν τον πυροβολισµό) και µετά τον πήγαν µε το αυτοκίνητό τους στο σπίτι του, 
όπου τον ρώτησαν σχετικά µε τα ρούχα και τις µπότες του κι έφυγαν λέγοντάς του να µην πει σε κανένα 
τίποτα για το γεγονός. Ο κυνηγός υπέθεσε ότι ήσαν ανακριτές της Αεροπορίας των ΗΠΑ, που 
προσπαθούσαν να αποκρύψουν κάποια νέα «µυστική συσκευή», αλλά αυτοί ποτέ δεν είπαν ποιοι ήταν ούτε 
επικοινώνησαν µαζί του ξανά. Και οι τέσσερις άντρες ήταν εξαιρετικά σοκαρισµένοι από το συµβάν· έξι 
χρόνια µετά ο ένας αισθάνθηκε υποχρεωµένος να πει όλη την ιστορία σε έναν υπάλληλο του υπουργείου 
οικονοµικών (Edge of Reality, σελ. 129-141). 

Τα κύρια γεγονότα σ’ αυτή την ιστορία είναι τυπικά σε πολλές «στενές επαφές τρίτου τύπου». Μια 
λίγο διαφορετική περίπτωση αυτού του είδους είναι η περίφηµη «προσγείωση» UFO στο Kelly, µια µικρή 
πόλη κοντά στο Hopkinsville του Kentucky, που ερευνήθηκε εκτεταµένως από την αστυνοµία, την 
Πολεµική Αεροπορία, και ανεξάρτητους ερευνητές. Το απόγευµα και το βράδυ της 21ης Αυγούστου του 
1955, επτά ενήλικες και τέσσερα παιδιά µιας οικογένειας σε ένα αγρόκτηµα, είχαν µια παρατεταµένη 
συνάντηση µε «ανθρωποειδή». Το συµβάν άρχισε στις επτά, όταν ο έφηβος γιος της οικογένειας είδε ένα 
ιπτάµενο αντικείµενο να «προσγειώνεται» πίσω από το σπίτι του αγροκτήµατος. Κανείς δεν τον πίστεψε, 
αλλά µια ώρα αργότερα ένα «ανθρωπάκι» που εξέπεµπε µια «παράξενη λάµψη» περπατούσε προς το σπίτι 
µε τα χέρια υψωµένα. ∆υο από τους άντρες στο σπίτι πυροβόλησαν από φόβο το πλάσµα όταν ήταν 7 µέτρα 
µακριά· αυτό έκανε µεταβολή κι εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Σύντοµα άλλο ένα παρόµοιο πλάσµα 
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εµφανίστηκε σ’ ένα παράθυρο· το πυροβόλησαν ξανά, κι αυτό εξαφανίστηκε πάλι. Οι άντρες βγήκαν έξω 
και πυροβόλησαν άλλο ένα πλάσµα µε χέρι σαν οπλή, το οποίο είδαν πάνω στη στέγη· ακόµα ένα πάνω σ’ 
ένα δέντρο εκεί δίπλα γλίστρησε στο έδαφος όταν πυροβολήθηκε. Άλλα πλάσµατα εµφανίστηκαν και 
χτυπήθηκαν επίσης (ή ίσως ήταν τα ίδια πλάσµατα που ξαναεµφανίζονταν), αλλά οι άντρες είδαν ότι οι 
σφαίρες έµοιαζαν να εξοστρακίζονται πάνω τους και να µην έχουν πραγµατικό αποτέλεσµα· ο ήχος ήταν 
σαν να πυροβολούσαν κουβά. Αφού ξόδεψαν τέσσερα κουτιά σφαίρες χωρίς αποτέλεσµα, πήγαν έντροµοι 
και οι έντεκα στο αστυνοµικό τµήµα του Hopkinsville µε το αυτοκίνητο. Η αστυνοµία έφτασε στο 
αγρόκτηµα µετά τα µεσάνυχτα κι έκανε εξονυχιστική έρευνα στα κτίρια, βρίσκοντας λίγα ασυνήθιστα 
σηµάδια και βλέποντας αρκετούς παράξενους «µετεωρίτες» που έρχονταν προς την κατεύθυνση του 
αγροκτήµατος, αλλά δεν ανακάλυψε «πλάσµατα». Όταν έφυγε η αστυνοµία, τα πλάσµατα εµφανίστηκαν 
ξανά, προκαλώντας περισσότερο τρόµο στην οικογένεια. 

Τα «ανθρωποειδή» σ’ αυτή την περίπτωση περιγράφηκαν ως 1,2 µε 1,5 µέτρο ψηλά, µε τεράστια 
χέρια και µάτια (δίχως κόρες ή βλέφαρα), µεγάλα µυτερά αυτιά, και χέρια που κρέµονταν ως το έδαφος. 
Έµοιαζαν να µην έχουν ρούχα αλλά να είναι «επινικελωµένα». Πλησίαζαν το σπίτι πάντα από την πιο 
σκοτεινή πλευρά, και δεν πλησίαζαν όταν ήταν αναµµένα τα εξωτερικά φώτα. (Vallee, UFOs in space, σελ. 
187-191· Hynek, The UFO Experience, σελ. 172-177). 

Ο Dr. Hynek κάνει σαφή διάκριση µεταξύ «στενών επαφών τρίτου τύπου» και περιπτώσεων 
«επικοινωνούντων» (contactees). Οι «επικοινωνούντες» έχουν επαναλαµβανόµενες επαφές µε όντα από 
UFO, και φέρνουν συχνά ψευδοθρησκευτικά µηνύµατα από αυτά, σχετικά µε «υψηλά εξελιγµένα» όντα από 
άλλους πλανήτες που πρόκειται να έρθουν για να φέρουν «ειρήνη στη γη», και συνδέονται συχνά µε 
ουφολογικές θρησκευτικές οµάδες. Οι συνηθισµένες εµπειρίες ΣΕ-3, από την άλλη, είναι γενικώς πολύ 
παρόµοιες µε άλλες «στενές επαφές»· συµβαίνουν σε ανθρώπους µε παρόµοιες ασχολίες και αξιοπιστία, 
είναι το ίδιο απρόσµενες, και παράγουν το ίδιο είδος σοκ στη θέα ενός πράγµατος τόσο απίστευτου. Οι 
«επιβάτες» που γίνονται ορατοί (συνήθως από µικρή απόσταση) αναφέρονται συχνά σαν να µαζεύουν 
δείγµατα πετρών και εδάφους, ή σαν να «επισκευάζουν» το δικό τους σκάφος. Τα «ανθρωποειδή» 
περιγράφονται να έχουν µεγάλα κεφάλια µε έντονα µη ανθρώπινα χαρακτηριστικά (χωρίς µάτια, ή µε 
µεγάλα µάτια, µια γυµνή σχισµή για στόµα), µε πόδια κάτισχνα σαν σπιρτόξυλα, χωρίς λαιµό· µερικά 
αναφέρονται να έχουν ανθρώπινο µέγεθος, αλλά µε ύψος περίπου 120 εκατοστά, όπως στο περιστατικό στο 
Kelly – Hopkinsville. Πρόσφατα έχει συνταχθεί ένας νέος κατάλογος µε περισσότερες από 1000 
περιπτώσεις ΣΕ-3 (Hynek, The UFO Experience, σελ. 31). 

Έχει υπάρξει ένας αριθµός περιπτώσεων, αναφεροµένων σοβαρά από φαινοµενικά αξιόπιστους 
ανθρώπους, για «απαγωγές» από επιβάτες UFO,συνήθως για σκοπούς «εξετάσεων». Σχεδόν κάθε στοιχείο 
για τέτοιες περιπτώσεις (αν εξαιρέσουµε τους «επικοινωνούντες») έχει αποκτηθεί µε αναδροµική ύπνωση· η 
εµπειρία είναι τόσο τραυµατική για τους µάρτυρες που ο συνειδητός νους δεν τη θυµάται, και µόνο µετά 
από κάποιο καιρό τέτοιοι άνθρωποι δέχονται να υπνωτιστούν µε σκοπό να εξηγήσουν κάποιο παράξενο 
«χάσιµο του χρόνου» σε σχέση µε την εµπειρία «στενής επαφής» - το πρώτο µέρος της οποίας θυµούνται. 

Μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις «απαγωγής» συνέβη γύρω στα µεσάνυχτα της 19ης 
Σεπτεµβρίου του 1961 κοντά στο Whitfield στο New Hampshire. Έγινε το θέµα ενός βιβλίου του John 
Fuller, (The Interrupted Journey), το οποίο δηµοσιεύθηκε σε περιληπτική µορφή στο περιοδικό Look. 
Εκείνη τη νύχτα, ο Barney και η Betty Hill επέστρεφαν από ένα ταξίδι διακοπών, όταν είδαν να κατεβαίνει 
ένα UFO το οποίο προσγειώθηκε ακριβώς µπροστά στο αυτοκίνητό τους σ’ έναν πλάγιο δρόµο. Μερικά 
«ανθρωποειδή» τους πλησίασαν, και το επόµενο πράγµα που θυµόντουσαν ήταν δυο ώρες αργότερα, και 
βρίσκονταν τριανταπέντε µίλια µακρύτερα, στο δρόµο. Αυτή η αµνησία τους ενοχλούσε, οδηγώντας σε 
σωµατικές και διανοητικές δυσλειτουργίες, και τελικά πήγαν σ’ ένα ψυχίατρο. Κάτω από ύπνωση, 
αφηγήθηκαν ελεύθερα και οι δύο τι συνέβη κατά τη διάρκεια του «χαµένου» χρόνου. Και οι δύο δήλωσαν 
ότι τα «ανθρωποειδή» τους ανέβασαν στο σκάφος και τους έκαναν σωµατικές εξετάσεις, παίρνοντας 
δείγµατα νυχιών και δέρµατος. Τους ελευθέρωσαν αφού  τους έκαναν υπνωτιστική υποβολή να µη 
θυµούνται τίποτα από την εµπειρία. Κάτω από ύπνωση εξιστόρησαν την εµπειρία µε µεγάλη 
συναισθηµατικά ενόχληση (The UFO Experience, σελ. 178-184). 

Σε παρόµοια περίπτωση, στις 2.30 π.µ. στις 3 ∆εκεµβρίου του 1967, ένας αστυνοµικός στο Ashland 
της Nebraska, είδε ένα αντικείµενο µε µια σειρά παλλόµενων φώτων στο δρόµο, το οποίο απογειώθηκε στον 
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αέρα όταν το πλησίασε. Ανέφερε στους ανωτέρους του έναν «ιπτάµενο δίσκο» και πήγε σπίτι του µε δυνατό 
πονοκέφαλο, βουητό στ’ αυτιά κι ένα κόκκινο σηµάδι από χτύπηµα κάτω από το αριστερό του αυτί. 
Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε µια χρονική περίοδος 20 λεπτών εκείνο το βράδυ, για την οποία δεν 
θυµόταν τίποτα· κάτω από ύπνωση αποκάλυψε ότι είχε ακολουθήσει το UFO, το οποίο προσγειώθηκε ξανά. 
Οι επιβάτες έριξαν πάνω του ένα λαµπερό φως, και µετά τον πήραν πάνω στο «σκάφος» τους, όπου είδε 
πίνακες ελέγχου και µηχανήµατα σαν υπολογιστές. (Ένας µηχανικός στη Γαλλία είδε κάτι παρόµοιο όταν 
«απήχθη» για 18 ηµέρες). Τα «ανθρωποειδή», που φορούσαν ολόσωµες φόρµες µε το έµβληµα ενός 
φτερωτού ερπετού, είπαν στον αστυνοµικό ότι έρχονταν από ένα κοντινό γαλαξία, είχαν βάσεις στις ΗΠΑ, 
και χειρίζονταν το σκάφος τους µε «αντίστροφο ηλεκτροµαγνητισµό»· συναντούσαν ανθρώπους τυχαία και 
«ήθελαν να τους καταπλήξουν». Ελευθέρωσαν τον άντρα, λέγοντάς του «να µη µιλήσει, και να µείνει 
φρόνιµος, σχετικά µ’ αυτή τη νύχτα» (The Invisible College, σελ. 57-59). 

Με την πρώτη µατιά, τέτοια συµβάντα µοιάζουν απλώς απίστευτα, σαν κάποιες παράξενες 
περιπτώσεις παραίσθησης ή διαταραγµένης φαντασίας. Αλλά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά να τα 
απορρίψει κανείς τόσο εύκολα. Ως αναφορές συναντήσεων µε πραγµατικά, υλικά αεροσκάφη, σίγουρα δεν 
είναι πολύ πειστικές. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ψυχίατροι προειδοποιούν ότι τα αποτελέσµατα της «αναδροµικής 
ύπνωσης» είναι πολύ αβέβαια· συχνά το πρόσωπο που έχει υπνωτιστεί δεν είναι ικανό να ξεχωρίσει µεταξύ 
πραγµατικών εµπειριών και «υποβολών» βαλµένων στο νου του, είτε από τον υπνωτιστή είτε από κάποιον 
άλλο κατά το διάστηµα της υποτιθέµενης «στενής επαφής». Αλλά ακόµα κι αν αυτές οι εµπειρίες δεν είναι 
εντελώς «πραγµατικές» (όπως τα αντικειµενικά φαινόµενα στο χώρο και στο χρόνο), το ίδιο το γεγονός ότι 
τόσο πολλές από αυτές έχουν «εµφυτευθεί»  σε ανθρώπινα µυαλά κατά τα τελευταία χρόνια είναι ήδη 
αρκετά ενδεικτικό. Χωρίς αµφιβολία, υπάρχει κάτι πίσω από τις εµπειρίες «απαγωγής» επίσης, και οι 
νεώτεροι ερευνητές UFO έχουν αρχίσει να ψάχνουν σε διαφορετική κατεύθυνση για την εξήγησή τους. 

Τέτοιες εµπειρίες, και ειδικά οι «στενές επαφές» της δεκαετίας του 1970, είναι καταφανώς 
συνδεδεµένες µε «παραφυσικά» και αποκρυφιστικά φαινόµενα. Μερικές φορές οι άνθρωποι βλέπουν 
παράξενα όνειρα ακριβώς πριν δουν τα UFO, ή ακούνε χτυπήµατα στην πόρτα ενώ δεν είναι κανείς εκεί, ή 
έχουν παράξενους επισκέπτες κατόπιν· µερικοί µάρτυρες λαµβάνουν τηλεπαθητικά µηνύµατα από επιβάτες 
UFO. Τα UFO µερικές φορές υλοποιούνται και αποϋλοποιούνται, αντί να έρχονται και να φεύγουν µε 
µεγάλη  ταχύτητα·  µερικές  φορές  «θαυµατουργικές  θεραπείες» συµβαί-νουν κατά την παρουσία τους ή 
όταν κάποιος εκτίθεται στο φως τους.* Αλλά οι «στενές επαφές» µε UFO έχουν επίσης καταλήξει σε 
λευχαιµία και ασθένεια από ραδιενέργεια· συχνά υπάρχουν τραγικά ψυχολογικά επακόλουθα· εκφυλισµός 
της προσωπικότητας, παράνοια, αυτοκτονία.** 

Η αύξηση της «ψυχικής συνιστώσας» στις θεάσεις UFO έχει οδηγήσει τους επιστήµονες στο να 
αναζητούν οµοιότητες µεταξύ των εµπειριών UFO και των αποκρυφιστικών φαινοµένων, και να ψάχνουν το 
κλειδί της κατανόησης των UFO στα ψυχικά επακόλουθα που προκαλούν (The Invisible College, σελ. 29). 
Πολλοί ερευνητές σηµειώνουν την οµοιότητα µεταξύ των φαινοµένων UFO και του πνευµατισµού του 19ου 
αιώνα, ο οποίος επίσης συνδύαζε υλικά φαινόµενα µε παράξενες υλικές συνέπειες, αλλά µε µια πιο 
πρωτόγονη «τεχνολογία». Σε γενικές γραµµές, η δεκαετία του 1970 έχει δει ένα στένεµα του χάσµατος 
µεταξύ των «υλικών» φαινοµένων UFO του παρελθόντος και των UFOλατρειών, σε συµφωνία µε την 
αυξηµένη δεκτικότητα της ανθρωπότητας στις αποκρυφιστικές πρακτικές αυτή τη δεκαετία. 

 
4. Εξήγηση των φαινοµένων UFO 

 
Το τελευταίο βιβλίο του Dr. Jacques Vallee σχετικά µε τα UFO, «Το αόρατο Κολλέγιο» (The 

Invisible College), αποκαλύπτει τι σκέφτονται τώρα γι’ αυτά αξιόπιστοι επιστήµονες ερευνητές. Πιστεύει 
ότι τώρα είµαστε «πολύ κοντά» στο να κατανοήσουµε τι είναι. Σηµειώνει ότι η ιδέα της «εξωγήινης» 
νοήµονος ζωής έχει µέσα σε λίγα χρόνια γίνει πολύ της µόδας, ανάµεσα σε επιστήµονες όπως επίσης και 
µάντεις, ως αποτέλεσµα «µεγάλης δίψας για επαφή µε ανώτερους νόες που θα προσφέρουν καθοδήγηση για 
το φτωχό, ταλαιπωρηµένο, ταραχώδη πλανήτη µας» (σελ. 195). Ενδεικτικά βλέπει ότι η ιδέα επισκεπτών  

 
* Jacques Vallee, The Invisible College, E.P. Dutton, Inc., New York, 1975, σελ. 17, 21 
** John A. Keel, UFOs: Operation Trojan Horse, G. P. Putnam’s Sons, New York, 1970,  σελ. 303 
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από το εξώτερο διάστηµα έχει γίνει ο µεγάλος µύθος ή «ζωτικό ψεύδος» των καιρών µας. «Έχει 
γίνει πολύ σηµαντικό για µεγάλους αριθµούς ανθρώπων να περιµένουν επισκέπτες από το εξώτερο 
διάστηµα» (σελ. 207, η έµφαση στο πρωτότυπο). 

Όµως βρίσκει αφελές το να πιστέψει σ’ αυτόν το µύθο: «Αυτή η εξήγηση είναι πολύ κουτή για να 
ερµηνεύσει την ανοµοιότητα της αναφερόµενης συµπεριφοράς των επιβατών και της διακρινόµενης 
αλληλεπίδρασής τους µε τα ανθρώπινα όντα» (σελ. 27). Ο ∆ρ. Hynek έχει σηµειώσει ότι µε σκοπό να 
εξηγήσουµε τις ποικίλες επενέργειες που παράγουν τα UFO, πρέπει να υποθέσουµε ότι αυτά είναι «ένα 
φαινόµενο που έχει υλικές συνέπειες αλλά έχει επίσης τα χαρακτηριστικά του ψυχικού κόσµου» (The Edge 
of  Reality, σελ. 259). Ο ∆ρ. Vallee πιστεύει ότι «είναι δοµηµένα τόσο ως υλικά σκάφη (ένα γεγονός που 
για καιρό µου φαινόταν αναµφισβήτητο) όσο και ως ψυχικά επινοήµατα, των οποίων οι ακριβείς ιδιότητες 
µένουν να καθοριστούν» (The Invisible College, σελ. 202, έµφαση στο πρωτότυπο). Πραγµατικά, τη θεωρία 
ότι τα UFO δεν είναι καθόλου υλικά σκάφη, αλλά κάποιο είδος «παραφυσικού» ή ψυχικού φαινοµένου, έχει 
εισηγηθεί ένας αριθµός ερευνητών στην αρχή της δεκαετίας του 1950· αλλά η γνώµη αυτή «πνίγηκε» µετά, 
από τη µια µεριά από τους οπαδούς λατρειών και την επιµονή τους στην «εξωγήινη» προέλευση των UFO, 
κι από την άλλη από τις επίσηµες κυβερνητικές εξηγήσεις, που ανταποκρίνονταν στην ευρέως εξαπλωµένη 
λαϊκή γνώµη ότι το όλο φαινόµενο ήταν φανταστικό (Keel, UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 38-41). 
Μόνο αργότερο άρχισαν σοβαροί ερευνητές να συµφωνούν ότι τα UFO, παρ’ ότι είχαν συγκεκριµένα 
«υλικά» χαρακτηριστικά, δεν µπορούν όλα να ερµηνευθούν ως «διαστηµόπλοια» κάποιου, αλλά είναι 
καθαρά κάτι που ανήκει στον παραφυσικό ή αποκρυφιστικό χώρο. 

Γιατί, αλήθεια, υπάρχουν τόσες πολλές «προσεδαφίσεις» UFO ακριβώς στη µέση του δρόµου; Γιατί 
τόσο φανταστικά «προοδευµένα» σκάφη χρειάζονται τόσο συχνά «επισκευές»; Γιατί οι επιβάτες χρειάζεται 
να µαζεύουν τόσο συχνά πέτρες και ξύλα (ξανά και ξανά επί 25 χρόνια!) και να «εξετάζουν» τόσους 
πολλούς ανθρώπους – αν είναι στ’ αλήθεια αναγνωριστικά σκάφη από άλλο πλανήτη, όπως ισχυρίζονται 
συνήθως τα «ανθρωποειδή»; Ο ∆ρ Vallee ρωτάει σωστά: πότε η ιδέα «επισκεπτών από το εξώτερο 
διάστηµα» δεν µπορεί να «εξυπηρετεί ακριβώς ένα ρόλο αντιπερισπασµού που καλύπτει την αληθινή, 
απείρως πολυπλοκότερη φύση της τεχνολογίας που προκαλεί τις θεάσεις» (The Invisible College, σελ. 28). 
Πιστεύει ότι «δεν έχουµε να κάνουµε µε διαδοχικά κύµατα επισκέψεων από το διάστηµα. Έχουµε να 
κάνουµε µε ένα σύστηµα ελέγχου» (σελ. 195). «Αυτό που λαµβάνει χώρα µέσω των στενών επαφών µε 
UFO είναι ο έλεγχος των ανθρώπινων δοξασιών» (σελ. 3). «Με κάθε νέο κύµα UFO, ο κοινωνικός 
αντίκτυπος γίνεται µεγαλύτερος. Περισσότεροι νέοι άνθρωποι γοητεύονται µε το διάστηµα, µε τα ψυχικά 
φαινόµενα, µε νέα σύνορα στη συνειδητότητα. Περισσότερα βιβλία και άρθρα εµφανίζονται, αλλάζοντας 
τον πολιτισµό µας» (σελ. 197-8). Σε ένα άλλο βιβλίο σηµειώνει ότι «είναι δυνατό να κάνεις µεγάλες µερίδες 
οποιουδήποτε πληθυσµού να πιστέψει στην ύπαρξη υπερφυσικών φυλών, στο ενδεχόµενο ιπτάµενων 
συσκευών, στο πλήθος των κατοικηµένων κόσµων, εκθέτοντάς τους σε λίγες προσεκτικά σχεδιασµένες 
σκηνές, οι λεπτοµέρειες των οποίων προσαρµόζονται στον πολιτισµό και τις προλήψεις ενός συγκεκριµένου 
χρόνου και χώρου»*. 

Μια σηµαντική ένδειξη του νοήµατος αυτών των «σχεδιασµένων σκηνών» µπορεί να φανερωθεί από 
ένα σχόλιο που κάνουν συχνά προσεκτικοί παρατηρητές των φαινοµένων UFO, ειδικά των περιπτώσεων 
ΣΕ-3 και των «επικοινωνούντων»· ότι είναι βαθειά «παράλογες» ή περιέχουν τόση µωρία, όση λογική 
(Vallee, The Invisible College, σελ. 196). Ατοµικές «στενές επαφές» έχουν ανόητες λεπτοµέρειες, όπως οι 
τέσσερις τηγανίτες που έδωσε ένας επιβάτης UFO σε ένα εκτροφέα κοτόπουλων στο Wisconsin το 1961·** 
Πιο ενδεικτικά, οι ίδιοι οι επιβάτες είναι παράξενα ξεκάρφωτοι, χωρίς καθαρό σκοπό ή νόηµα. Ένας 
ψυχίατρος της Pennsylvania έχει υποθέσει ότι η ανοησία που είναι παρούσα σε όλες σχεδόν τις στενές 
επαφές µε UFOείναι στην πραγµατικότητα µια υπνωτιστική τεχνική. «Όταν το άτοµο είναι ενοχληµένο από 
το παράλογο ή το αντιφατικό, και το µυαλό του ψάχνει για νόηµα, είναι εξαιρετικά ανοιχτό σε µεταβίβαση 
σκέψης, σε αποδοχή ψυχικής θεραπείας, κ.τ.λ.» (The Invisible College, σελ. 115). Ο Dr Vallee συγκρίνει  

 
* Vallee, Passport to Magonia, Henry Regnery Co, Chicago, 1969, σελ. 150-1 
** Στο ίδιο, σελ. 23-25. Μια από τις τηγανίτες υποβλήθηκε σε ανάλυση στο Εργαστήριο Τροφίµων 

και Φαρµάκων του Υπουργείου Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ, και αποδείχθηκε «γήινης 
προέλευσης» 
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αυτή την τεχνική µε τα παράλογα κοάν των δασκάλων του Ζεν (σελ. 27), και κάνει λόγο για την 

οµοιότητα µεταξύ των επαφών µε UFO και των αποκρυφιστικών τελετών µύησης που «ανοίγουν το νου» σε 
ένα «νέο σύνολο συµβόλων» (σελ. 117). Όλα αυτά καταδεικνύουν αυτό που αποκαλεί «την επόµενη µορφή 
θρησκείας» (σελ. 202). 

Έτσι, οι «επικοινωνούντες» µε UFO δεν είναι παρά µια σύγχρονη µορφή ενός αποκρυφιστικού 
φαινοµένου το οποίο έχει υπάρξει δια µέσου των αιώνων. Οι άνθρωποι  έχουν εγκαταλείψει το 
Χριστιανισµό και ψάχνουν για «σωτήρες» από το εξώτερο διάστηµα, και γι’  αυτό το φαινόµενο  παρέχει  
εικόνες  διαστηµοπλοίων  και όντων από το διάστηµα. Αλλά τι είναι αυτό το φαινόµενο; Ποιος κάνει το 
«σχεδιασµό», και µε ποιο σκοπό; 

Οι ερευνητές του σήµερα έχουν ήδη δώσει τις απαντήσεις  τουλάχιστον στα δύο πρώτα ερωτήµατα, 
παρ’ ότι, µη έχοντας επάρκεια στο πεδίο των θρησκευτικών φαινοµένων, δεν καταλαβαίνουν πλήρως τη 
σηµασία αυτού που έχουν ανακαλύψει. Ένας ερευνητής, ο Brad Steiger, καθηγητής του Πανεπιστηµίου της 
Iowa, που έχει γράψει πολλά βιβλία πάνω στο θέµα, µετά από µια πρόσφατη  λεπτοµερή µελέτη των 
φακέλων της Πολεµικής Αεροπορίας «Μπλε Βιβλίο», συµπέρανε: «Έχουµε να κάνουµε µε ένα 
πολυδιάστατο παραφυσικό φαινοµένο, το οποίο είναι κατά ένα µεγάλο µέρος γηγενές στον πλανήτη γη» 
(Canadian UFO Report, καλοκαίρι 1977). Οι δόκτορες Hynek και Vallee έχουν παραγάγει την υπόθεση των 
«ξένων αποκλεισµένων στη γη» για να εξηγήσουν τα φαινόµενα UFO, και κάνουν εικασίες για 
«συνδεόµενα σύµπαντα» ακριβώς εδώ στη γη, από τα οποία µπορεί να προέρχονται, όπως τα «poltergeist» 
(θορυβοποιά και ενοχλητικά πνεύµατα) παράγουν φυσικά αποτελέσµατα ενώ τα ίδια παραµένουν αόρατα. Ο 
John Keel, που άρχισε την έρευνά του για τα UFO ως σκεπτικιστής και είναι ο ίδιος αγνωστικιστής όσον 
αφορά τη θρησκεία, γράφει: «Η πραγµατική ιστορία των UFO... είναι µια ιστορία µε πνεύµατα και 
φαντάσµατα και παράξενες νοητικές αποπλανήσεις· ενός αόρατου κόσµου που µας περιβάλλει και 
περιστασιακά µας καταπίνει... Είναι ένας κόσµος παραίσθησης... όπου η ίδια η πραγµατικότητα 
διαστρεβλώνεται από παράξενες δυνάµεις που φαινοµενικά µπορούν να χειριστούν το χώρο, το χρόνο, και 
την ύλη – δυνάµεις που είναι σχεδόν ολοκληρωτικά πέρα από τις δυνάµεις κατανόησής µας... οι εκδηλώσεις 
UFO µοιάζουν να είναι, συνολικά, µονάχα µικρότερες παραλλαγές του αρχαίου δαιµονολογικού 
φαινοµένου» (UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 46, 299). Σε µια πρόσφατη βιβλιογραφία των 
φαινοµένων UFO που ετοίµασε η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου για το γραφείο επιστηµονικής έρευνας της 
Πολεµικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η εισαγωγή δηλώνει ότι «Πολλές από τις αναφορές UFO που 
δηµοσιεύονται τώρα στον λαϊκό Τύπο εξιστορούν υποθετικά συµβάντα που είναι χτυπητά παρόµοια µε τη 
δαιµονοκαταληψία και τα ψυχικά φαινόµενα που είναι γνωστά από παλιά στους θεολόγους και τους 
παραψυχολόγους»**. Οι περισσότεροι ερευνητές UFO στρέφονται τώρα στο πεδίο του αποκρυφισµού   και 
στη  δαιµονολογία  για  την  ανάλυση  των  φαινοµένων τα οποία µελετούν. 

Πολλές πρόσφατες µελέτες των UFO από ευαγγελικούς Προτεστάντες, συγκεντρώνουν όλα αυτά τα 
στοιχεία και φτάνουν στο συµπέρασµα ότι τα φαινόµενα UFO είναι απλώς και ακριβώς δαιµονικής 
προέλευσης.* ∆ύσκολα µπορεί να φτάσει σ’ ένα διαφορετικό συµπέρασµα ο Ορθόδοξος Χριστιανός 
ερευνητής. Μερικές ή πολλές από τις εµπειρίες, ίσως να είναι το αποτέλεσµα απάτης ή παραισθήσεων· αλλά 
είναι απλώς αδύνατον να απορρίψει κανείς όλες τις πολλές χιλιάδες αναφορών UFO µε αυτόν τον τρόπο. 
Ένας µεγάλος αριθµός από τα σύγχρονα µέντιουµ και τα πνευµατιστικά τους φαινόµενα είναι επίσης 
απατηλά· αλλά ο µεντιουµιστικός πνευµατισµός, όταν είναι γνήσιος, αναµφισβήτητα παράγει αληθινά 
«παραφυσικά» φαινόµενα υπό τη δράση των δαιµόνων. Τα φαινόµενα UFO, έχοντας την ίδια πηγή, δεν 
είναι λιγότερο αληθινά. 

 
 
 
* Lynn G. Gatoe, UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography U.S. Government Printing 

Office, Washington, DC, 1969 
** Clifford Wilson και John Weldon, Close Encounters: A Better Explanation, Master Books, San 

Diego, 1978. Spiritual Counterfeits Project Journal, Berkeley, California, August, 1977: «UFOs: Is Science 
Fiction Coming true?» 
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Ιστορικά ανθρώπων που έχουν παρασυρθεί σε επικοινωνία µε UFO αποκαλύπτουν τα δεδοµένα 

χαρακτηριστικά που συµβαδίζουν µε την εµπλοκή µε δαίµονες στο χώρο του αποκρυφισµού. Ένας 
αστυνοµικός στη νότια California, για παράδειγµα, άρχισε να βλέπει UFO τον Ιούνιο του 1966, και από τότε 
τα έβλεπε συχνά σχεδόν πάντα τη νύχτα. Μετά από µια «προσεδάφιση», αυτός και η γυναίκα του είδαν 
διακριτά ίχνη του UFO στο έδαφος. «Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδοµάδων µε τις βασανιστικές θεάσεις, 
έγινα ολοκληρωτικά µονοµανής µε τα UFO, πεπεισµένος ότι κάτι σπουδαίο επρόκειτο να συµβεί. 
Εγκατέλειψα  την καθηµερινή ανάγνωση της Βίβλου και γύρισα  την πλάτη στο Θεό, καθώς διάβαζα 
οποιοδήποτε βιβλίο για τα UFO µπορούσα να βάλω στο χέρι... Πολλές  βραδιές πρόσεχα µάταια, 
προσπαθώντας να επικοινωνήσω νοητικά µε αυτά που τότε νόµιζα εξωγήινα όντα, σχεδόν προσευχόµενος 
σ’ αυτά να εµφανιστούν και να εδραιώσουν  κάποιο είδος επαφής µαζί µου». Τελικά είχε µια «στενή 
επαφή» µε ένα «σκάφος» µε διάµετρο 27 περίπου µέτρα, µε περιστρεφόµενα λευκά, κόκκινα και πράσινα 
φώτα. Έφυγε µε ταχύτητα και τον άφησε να προσδοκά να συµβεί κάτι «σπουδαίο» - αλλά τίποτα δεν έγινε 
ποτέ· τα UFO έπαψαν να εµφανίζονται, και στην απογοήτευσή του στράφηκε στο αλκοόλ, την κατάθλιψη, 
στις σκέψεις αυτοκτονίας, µέχρι  που η µεταστροφή  του στο Χριστό έβαλε τέρµα σ’ αυτή την περίοδο της 
ζωής του. Άνθρωποι που  έχουν πραγµατική επαφή µε τα όντα UFO έχουν πολύ χειρότερες εµπειρίες· 
µερικές φορές τα όντα τους «καταλαµβάνουν» στην κυριολεξία και προσπαθούν να τους σκοτώσουν όταν 
αντιστέκονται (σελ. 298-305). Τέτοιες περιπτώσεις µας θυµίζουν εµφατικά ότι, ξέχωρα από το νόηµα του 
συνολικού φαινοµένου των UFO, κάθε «στενή επαφή» µε UFO έχει τον ειδικό σκοπό να εξαπατήσει το 
άτοµο µε το οποίο έχει επαφή και να το οδηγήσει, αν όχι σε περαιτέρω «επαφές» και διάδοση του 
«µηνύµατος» των UFO, τότε τουλάχιστον στην προσωπική πνευµατική σύγχυση και τον 
αποπροσανατολισµό. 

Η πιο αινιγµατική, για τους περισσότερους ερευνητές, όψη των φαινοµένων UFO – δηλαδή, η 
παράξενη ανάµειξη υλικών και ψυχικών χαρακτηριστικών σ’ αυτά – δεν είναι καθόλου αίνιγµα στους 
αναγνώστες Ορθοδόξων πνευµατικών βιβλίων των βίων των Αγίων. Οι δαίµονες έχουν επίσης «υλικά 
σώµατα», παρ’ ότι η «ύλη» σ’ αυτά είναι τέτοιας λεπτότητας που δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή από 
ανθρώπους, εκτός αν ανοιχθούν οι πνευµατικές τους «πύλες της αντίληψης», είτε µε το θέληµα του Θεού 
(όπως στην περίπτωση των αγίων) είτε ενάντια σ’ αυτό (όπως στην περίπτωση των µάγων και των 
µέντιουµ). 

Η Ορθόδοξη φιλολογία έχει πολλά παραδείγµατα δαιµονικών εκδηλώσεων, οι οποίες ταιριάζουν 
ακριβώς µε το φαινόµενο των UFO: εµφανίσεις «συµπαγών» όντων και αντικειµένων (είτε των ίδιων των 
δαιµόνων είτε των φανταστικών δηµιουργιών τους), τα οποία ξαφνικά «υλοποιούνται» και 
«αποϋλοποιούνται», πάντα µε σκοπό να προκαλέσουν τρόµο, δέος και σύγχυση σε ανθρώπους, οδηγώντας 
τους τελικά στην απώλεια. Οι βίοι των αγίων Αντωνίου του Μεγάλου, του 4ου αιώνα, και Κυπριανού του 
πρώην µάγου, του 3ου αιώνα, είναι γεµάτοι µε τέτοια επεισόδια. 

Ο βίος του αγίου Μαρτίνου της Tours (+397) από το µαθητή του Σουλπίτιο Σεβήρο, έχει ένα 
ενδιαφέρον παράδειγµα δαιµονικής ισχύος σε συνδυασµό µε µια παράξενη «υλική» εκδήλωση που µοιάζει 
µε τις σηµερινές «στενές επαφές» µε UFO: Ένας νέος ονόµατι Ανατόλιος έγινε µοναχός κοντά στο 
µοναστήρι του αγίου Μαρτίνου, αλλά από ψεύτικη ταπείνωση έπεσε θύµα δαιµονικής πλάνης. Φανταζόταν 
ότι διαλεγόταν µε «αγγέλους», και µε σκοπό να πείσουν τους άλλους για την αγιότητά του, αυτοί οι 
«άγγελοι» συµφώνησαν να του δώσουν «ένα λαµπρό ένδυµα από τον ουρανό» ως σηµείο της «δύναµης του 
Θεού» που κατοικούσε στο νεαρό. Μια βραδυά γύρω στα µεσάνυχτα ακούστηκε τροµερός υπόκωφος 
κρότος από πόδια που χόρευαν κι ένα βουητό σαν από πολλές φωνές στο ερηµητήριο, και το κελλί του 
Ανατόλιου άστραψε από φως. Μετά έγινε σιωπή, και ο παραπλανηµένος ξεπρόβαλε από το κελλί του µε το 
«ουράνιο» ρούχο. «Έφεραν ένα φως και επιθεωρούσαν όλοι προσεκτικά το ένδυµα .Ήταν υπερβολικά 
απαλό, µε ανυπέρβλητη ελκυστικότητα και µε χρώµα λαµπερό κόκκινο, αλλά ήταν αδύνατον να 
προσδιορίσουν τη φύση του υλικού. Ταυτόχρονα, κάτω από τον πιο εξονυχιστικό έλεγχο από µάτια και 
δάχτυλα, έµοιαζε να είναι ένα ένδυµα και τίποτε άλλο». 

Το επόµενο πρωί, ο πνευµατικός πατέρας του Ανατόλιου τον πήρε από το χέρι µε σκοπό να τον 
οδηγήσει στον άγιο Μαρτίνο, για να ανακαλύψει αν αυτό ήταν όντως κόλπο του διαβόλου. Φοβισµένος, ο 
παραπλανηµένος αρνήθηκε να πάει, «και καθώς τον εξανάγκαζαν να πάει τη θέλησή του, το ένδυµα 
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εξαφανίστηκε µέσα από τα χέρια εκείνων που τον τραβούσαν». Ο συγγραφέας  της αφήγησης (ο οποίος είτε 
είδε το συµβάν ο ίδιος είτε το άκουσε από αυτόπτη µάρτυρα) συµπεραίνει ότι «ο διάβολος ήταν ανίκανος να 
συνεχίσει τις παραισθήσεις του ή να αποκρύψει τη φύση τους όταν θα υποβάλλονταν στα µάτια του 
Μαρτίνου». «Ήταν τόσο ολοκληρωτικά στην εξουσία του να βλέπει τον διάβολο, που τον αναγνώριζε κάτω 
από οποιαδήποτε µορφή, είτε διατηρούσε το δικό του χαρακτήρα είτε µεταµορφωνόταν σε κάποιο από τα 
ποικίλα σχήµατα της ‘’πνευµατικής ανοµίας’’» - περιλαµβανοµένων των µορφών των ειδωλολατρικών θεών 
και της εµφάνισης του ίδιου του Χριστού, µε βασιλικά ενδύµατα και στέµµα και περιβεβληµένου µε λαµπρό 
κόκκινο φως».* 

Είναι φανερό ότι οι εκδηλώσεις των σηµερινών «ιπτάµενων δίσκων» είναι κατά πολύ εντός των 
ορίων της «τεχνολογίας» των δαιµόνων· πραγµατικά, τίποτα άλλο δεν  τις εξηγεί τόσο καλά. Οι πολυσχιδείς 
δαιµονικές απάτες της Ορθόδοξης φιλολογίας έχουν προσαρµοστεί στην µυθολογία του εξώτερου 
διαστήµατος, τίποτα περισσότερο· ο προαναφερόµενος Ανατόλιος σήµερα θα ήταν απλώς γνωστός ως ένας 
«επικοινωνών». Και ο σκοπός των «αγνώστου ταυτότητας» αντικειµένων σε τέτοιες διηγήσεις είναι 
ξεκάθαρος: να προκαλέσουν δέος µε µια αίσθηση του «µυστηριώδους» σ’ αυτούς που βλέπουν, και να 
παράγουν «αποδείξεις» για τις «ανώτερες διάνοιες» («αγγέλους», αν το θύµα πιστεύει σ’ αυτούς, ή 
«διαστηµικούς επισκέπτες» για το σύγχρονο άνθρωπο), και µ’ αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν εµπιστοσύνη 
για το µήνυµα που θέλουν να µεταδώσουν. Θα δούµε αυτό το µήνυµα παρακάτω. 

Μια δαιµονική «απαγωγή» πολύ κοντινή µε τις «απαγωγές» από UFO περιγράφεται στο βίο του 
αγίου Νείλου της Σόρα, του ιδρυτή της µοναστικής ζωής στη Ρωσία το 15ο αιώνα. Λίγον καιρό µετά το 
θάνατο του αγίου ζούσε στο µοναστήρι του ένας ιερέας µε το γιο του. Μια φορά, καθώς το παιδί είχε σταλεί 
για ένα θέληµα, «ξαφνικά ήρθε σ’ αυτόν ένας παράξενος άνθρωπος που τον άρπαξε και τον πήγε, πάνω 
στον άνεµο λες, σ’ ένα αδιαπέραστο δάσος, φέρνοντάς τον σ’ ένα µεγάλο δωµάτιο στην κατοικία του και 
βάζοντάς τον στη µέση αυτής της καλύβας, µπροστά στο παράθυρο». Όταν ο ιερέας και οι µοναχοί 
προσευχήθηκαν για τη βοήθεια του αγίου Νείλου στην ανεύρεση του παιδιού, ο άγιος «έσπευσε προς 
βοήθειαν του παιδιού και στάθηκε µπροστά στο δωµάτιο όπου στεκόταν το αγόρι, και όταν χτύπησε το 
πλαίσιο του παραθύρου µε το ραβδί του το κτίριο σείστηκε και όλα τα ακάθαρτα πνεύµατα έπεσαν στη γη». 
Ο άγιος είπε στο δαίµονα να επιστρέψει το παιδί στο µέρος απ’ όπου το είχε πάρει, και µετά εξαφανίστηκε. 
Τότε, µετά από κάποια ουρλιαχτά των δαιµόνων, «ο ίδιος παράξενος άρπαξε το παιδί και τον έφερε στη 
Σκήτη σαν τον άνεµο... και βάζοντάς το πάνω σε µια θηµωνιά, έγινε άφαντος». Αφ’ ότου το είδαν οι 
µοναχοί, «το παιδί τους είπε όλα όσα του συνέβησαν, τι είχε δει και ακούσει. Κι από εκείνη τη στιγµή αυτό 
το αγόρι έγινε πολύ µαζεµένο, σαν να είχε αποχαυνωθεί. Ο ιερέας, έντροµος, εγκατέλειψε τη σκήτη µαζί µε 
το γιο του». (Η Θηβαΐδα του Βορρά). Σε µια παρόµοια δαιµονική «απαγωγή» στη Ρωσία του 19ου αι., ένας 
νεαρός, αφ’ ότου τον καταράστηκε η µητέρα του, έγινε σκλάβος ενός «παππού» δαίµονα για δώδεκα χρόνια 
και ήταν ικανός να εµφανίζεται αοράτως µεταξύ των ανθρώπων µε σκοπό να βοηθάει το δαίµονα να σπέρνει 
σύγχυση ανάµεσά τους.** 

Τέτοιες αληθινές ιστορίες δαιµονικής δραστηριότητας ήταν συνηθισµένες σε προηγούµενους αιώνες. 
Είναι ένα σηµάδι της πνευµατικής κρίσης του σήµερα ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι, µε όλη την υπερήφανη 
«διαφώτιση» και «σοφία» τους, γίνονται για άλλη µια φορά ενήµεροι για τέτοιες εµπειρίες – αλλά δεν έχουν 
πια τη χριστιανική υποδοµή ώστε να τις ερµηνεύσουν µ’ αυτήν. Οι σύγχρονοι ερευνητές UFO, ψάχνοντας 
µια εξήγηση για φαινόµενα τα οποία έχουν γίνει πολύ αξιοπρόσεκτα για να τα παραβλέπουν πλέον, έχουν 
συµπράξει µε τους σηµερινούς ψυχικούς ερευνητές σε µια προσπάθεια να διατυπώσουν µια «θεωρία 
ενοποιηµένου πεδίου» που  θα  συµπεριλαµβάνει    ψυχικά,  όπως επίσης και υλικά φαινόµενα. Αλλά τέτοιοι 
ερευνητές συνεχίζουν µόνο την προσέγγιση του σύγχρονου «διαφωτισµένου» ανθρώπου και εµπιστεύονται 
τις επιστηµονικές παρατηρήσεις τους για να δώσουν απαντήσεις σ’ ένα πνευµατικό πεδίο που δεν µπορεί 
καθόλου να προσεγγιστεί «αντικειµενικά», αλλά µόνο δια της πίστεως. Ο φυσικός κόσµος είναι ηθικά 
ουδέτερος και µπορεί να γίνει γνωστός σχετικά καλά σε έναν αντικειµενικό παρατηρητή· αλλά το 

 
* F. R. Hoare, (µεταφραστής) The Western Fathers, Harper Torchbacks, New York 1965, σελ. 36-41 
** Σέργιος Νείλος, «Η ∆ύναµη του Θεού και η αδυναµία του ανθρώπου» (στα Ρωσικά), Λαύρα του 

αγ. Σεργίου, 1908 
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αόρατο πνευµατικό βασίλειο περιλαµβάνει και καλά, και κακά όντα, και ο «αντικειµενικός» 
παρατηρητής δεν έχει τα µέσα να διακρίνει τα µεν από τα δε, εκτός αν αποδεχθεί την αποκάλυψη που έχει 
κάνει σχετικά µ’ αυτά στον άνθρωπο ο αόρατος Θεός. Έτσι, οι σηµερινοί ερευνητές των UFO τοποθετούν 
τη θεία έµπνευση της Βίβλου στο ίδιο επίπεδο µε τη σατανικά εµπνευσµένη αυτόµατη γραφή του 
πνευµατισµού, και δεν διακρίνουν µεταξύ της δράσης των αγγέλων κι αυτής των δαιµόνων. Γνωρίζουν τώρα 
(µετά από µια µακρά περίοδο όπου οι υλιστικές προκαταλήψεις βασίλευαν µεταξύ των επιστηµόνων), ότι 
υπάρχει ένα µη υλικό πεδίο που είναι πραγµατικό, και βλέπουν τα αποτελέσµατά του στα φαινόµενα UFO· 
αλλά όσο προσεγγίζουν αυτό το πεδίο «επιστηµονικά», θα εξαπατώνται από τις αόρατες δυνάµεις τόσο 
εύκολα όσο και ο πιο αφελής «επικοινωνών». Όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιος ή τι είναι πίσω 
από τα φαινόµενα, και ποιος µπορεί να είναι ο σκοπός των φαινοµένων, είναι αναγκασµένοι να ενδώσουν 
στις πιο τρελλές εικασίες. Έτσι ο ∆ρ. Vallee οµολογεί ότι βρίσκεται σε αµηχανία, εάν η πηγή των 
εκδηλώσεων UFO είναι ένας ηθικά ουδέτερος «αυτόµατος µηχανισµός, µη συνεπαγόµενος κινδύνους», µια 
φιλάνθρωπη «επιβλητική συνάθροιση σοφών» (όπως θα µας έκανε να πιστέψουµε ο µύθος των 
«εξωγήινων») ή «µια τροµερή υπεράνθρωπη τερατωδία της οποίας η ίδια η παρατήρηση θα έκανε έναν 
άνθρωπο παράφρονα», κάτι που είναι η δραστηριότητα των δαιµόνων (The Invisible College, σελ. 206). 

Μια πραγµατική αποτίµηση των εµπειριών UFO µπορεί να γίνει µόνο στη βάση της χριστιανικής 
αποκάλυψης κι εµπειρίας, και είναι προσιτή µόνο στον ταπεινό Χριστιανό πιστό που εµπιστεύεται αυτές τις 
πηγές. Είναι σίγουρο, δεν έχει δοθεί στον άνθρωπο να «εξηγήσει» ολοκληρωτικά τον αόρατο κόσµο των 
αγγέλων και των δαιµόνων· αλλά µας έχει δοθεί αρκετή χριστιανική γνώση για να ξέρουµε πως δρουν αυτά 
τα όντα στον κόσµο µας και πως πρέπει να ανταποκρινόµαστε στις πράξεις τους, και ιδιαίτερα πως να 
αποφεύγουµε τα δίχτυα των δαιµόνων. Οι ερευνητές UFO έχουν φτάσει στο συµπέρασµα ότι τα φαινόµενα 
που έχουν µελετήσει είναι ουσιαστικά ταυτόσηµα µε φαινόµενα τα οποία συνηθιζόταν να καλούνται 
«δαιµονικά»· αλλά µόνο ο Χριστιανός – ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ο οποίος διαφωτίζεται από την πατερική 
κατανόηση της Γραφής και τα 2000 χρόνια εµπειρίας των επαφών των Αγίων µε αόρατα όντα – είναι ικανός 
να γνωρίζει το πλήρες νόηµα αυτού του συµπεράσµατος. 

 
5. Το νόηµα των UFO 

 
Ποιο, λοιπόν, είναι το νόηµα των φαινοµένων UFO του καιρού µας; Γιατί έχουν εµφανιστεί σε αυτή 

την ιστορικά περίοδο; Ποιο είναι το µήνυµά τους; Σε ποιο µέλλον δείχνουν; 
Πρώτον, τα φαινόµενα UFO δεν είναι παρά ένα µέρος µιας εκπληκτικής «υπερχείλισης» 

«παραφυσικών» γεγονότων – αυτών που µερικά χρόνια πριν οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν θεωρήσει 
ως «θαύµατα». Ο ∆ρ. Vallee εκφράζει στο «Αόρατο κολλέγιο» την κοσµική εκτίµηση του γεγονότος: 
«Παρατηρήσεις ασυνήθιστων φαινοµένων ξαφνικά εµφανίζονται απειλητικά στο περιβάλλον µας κατά 
χιλιάδες» (σελ. 87), προκαλώντας «µια γενική µεταβολή στα µοντέλα πίστης του ανθρώπου, σε ολόκληρη 
τη σχέση του µε την αρχή του αόρατου» (σελ. 114). «Κάτι συµβαίνει στην ανθρώπινη συνειδητότητα» (σελ. 
34) · η ίδια «ισχυρή δύναµη (που) έχει επηρεάσει το ανθρώπινο γένος στο παρελθόν το επηρεάζει πάλι 
τώρα» (σελ. 14). Στη χριστιανική γλώσσα αυτό σηµαίνει: ένα νέο δαιµονικό «ξεχείλισµα» έχει 
απελευθερωθεί πάνω στην ανθρωπότητα. Στη χριστιανική αποκαλυπτική θεώρηση (βλ. τέλος του βιβλίου), 
µπορούµε να δούµε ότι η δύναµη που µέχρι τώρα αναχαίτιζε την τελική και πιο τροµερή εκδήλωση της 
δαιµονικής δραστηριότητας στη γη έχει µειωθεί (Β’ Θεσ. 2:7), η Ορθόδοξη χριστιανική κυβέρνηση και 
δηµόσια τάξη (της οποίας κύριος εκπρόσωπος στη γη ήταν ο Ορθόδοξος αυτοκράτορας) και η Ορθόδοξη 
χριστιανική κοσµοθεωρία δεν υπάρχουν στο σύνολο, και ο σατανάς έχει «ελευθερωθεί από τη φυλακή του», 
όπου παρέµενε λόγω της χάριτος της Εκκλησίας του Χριστού, µε σκοπό να «πλανήσει τα έθνη» (Αποκ. 
20:7-8) και να τα προετοιµάσει να λατρέψουν τον Αντίχριστο στο τέλος του χρόνου. Ίσως ποτέ, από την 
αρχή της χριστιανικής εποχής, να µην έχουν οι δαίµονες εµφανιστεί τόσο ανοιχτά κι εκτεταµένα όσο 
σήµερα. Η θεωρία των «επισκεπτών από το εξώτερο διάστηµα» είναι µονάχα  µία από  τις προφάσεις που 
χρησιµοποιούν για να επιτύχουν την αποδοχή της ιδέας ότι «ανώτερα όντα» πρόκειται τώρα να αναλάβουν 
το πεπρωµένο της ανθρωπότητας.* 

*Πολλές από τις αναφορές για «µεγαλοπόδαρους» και άλλα «τέρατα» έχουν τα ίδια αποκρυφιστικά 
χαρακτηριστικά µε τις θεάσεις UFO και συχνά συµβαίνουν σε σχέση µε τέτοιες θεάσεις. 
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∆εύτερον, τα UFO δεν είναι παρά η νεώτερη από τις µεντιουµιστικές τεχνικές µε τις οποίες ο 

διάβολος κερδίζει νεοφώτιστους στο απόκρυφο βασίλειό του. Είναι ένα τροµερό σηµείο ότι ο άνθρωπος έχει 
γίνει δεκτικός σε δαιµονικές υποβολές όσο ποτέ πριν στη χριστιανική εποχή. Τον 19ο αιώνα ήταν συνήθως 
απαραίτητο να αναζητήσει κάποιος σκοτεινά δωµάτια πνευµατιστικών συγκεντρώσεων για να έρθει σε 
επαφή µε δαίµονες, ενώ τώρα χρειάζεται µόνο να κοιτάξει στον ουρανό (συνήθως τη νύχτα, είναι αλήθεια). 
Η ανθρωπότητα έχει χάσει ό,τι απέµενε µέχρι στιγµής από βασική χριστιανική κατανόηση, και τώρα θέτει 
παθητικά τον εαυτό της στη διάθεση οποιωνδήποτε «δυνάµεων» είναι πιθανό να κατέλθουν από τον ουρανό. 
Η νέα ταινία, «Στενές επαφές τρίτου τύπου», είναι µια σοκαριστική αποκάλυψη του πως έχει γίνει ο 
προληπτικός «µεταχριστιανικός» άνθρωπος – έτοιµος να πιστέψει και να ακολουθήσει, σε µια στιγµή και 
ανενδοίαστα, δαίµονες µόλις και µετά βίας συγκεκαλυµµένους, όπου αυτοί µπορούν να οδηγήσουν.* 

Τρίτον, το «µήνυµα» των UFO είναι: προετοιµαστείτε για τον αντίχριστο· ο «σωτήρας» του 
αποστάτη κόσµου έρχεται να τον κυβερνήσει. Ίσως ο ίδιος έρθει στον αέρα, µε σκοπό να ολοκληρώσει την 
προσπάθεια µίµησης του Χριστού (Ματθ. 24:30· Πράξ. 1:11)· ίσως µόνο οι «επισκέπτες από το εξώτερο 
διάστηµα» προσγειωθούν δηµοσίως για να προσφέρουν «κοσµική» λατρεία στον κύριό τους· ίσως η «φωτιά 
από τον ουρανό» να είναι µόνο ένα µέρος των µεγάλων δαιµονικών θεαµάτων των εσχάτων καιρών. Εν 
πάσει περιπτώσει, το µήνυµα για τη σύγχρονη ανθρωπότητα είναι: περιµένετε για απελευθέρωση όχι από τη 
χριστιανική αποκάλυψη κι από την πίστη σ’ έναν αόρατο Θεό, αλλά από οχήµατα στον ουρανό. 

Είναι ένα από τα σηµάδια των εσχάτων καιρών ότι «θα υπάρξουν σηµεία και τέρατα από τον 
ουρανό» (Λουκ. 21:11). Ακόµα κι εκατό χρόνια πριν, ο Επίσκοπος Ιγνάτιος Brianchaninov, (άγιος σήµερα), 
στο βιβλίο του «Σχετικά µε θαύµατα και σηµεία» (Yaroslav 1870) σχολίαζε την «προσπάθεια που 
συναντάται στη σύγχρονη χριστιανική κοινωνία να δουν θαύµατα κι ακόµα να κάνουν θαύµατα... Τέτοια 
προσπάθεια αποκαλύπτει την αυταπάτη, βασισµένη στην αυτοεκτίµηση και τη µαταιοδοξία, που κατοικεί 
µέσα στην ψυχή και κυριαρχεί πάνω της» (σελ. 32). Οι αληθινοί θαυµατουργοί µειώνονται κι 
εξαφανίζονται, αλλά οι άνθρωποι «διψούν για θαύµατα περισσότερο από ποτέ... Πλησιάζουµε βαθµιαία 
στην εποχή όπου θα ανοιχτεί µια τεράστια αρένα για πολλά κι εντυπωσιακά ψευτοθαύµατα, για να σύρουν 
στην απώλεια αυτούς τους άτυχους απογόνους της σαρκικής σοφίας που θα γοητευθούν και θα πλανηθούν 
από αυτά τα θαύµατα» (σελ. 48-49). 

Κάτι µε ειδικό ενδιαφέρον για τους ερευνητές των UFO: «Τα θαύµατα του αντιχρίστου θα 
εκδηλωθούν προ παντός στη σφαίρα του αέρα, όπου έχει πρωτίστως την κυριαρχία του ο σατανάς. Τα 
σηµεία θα επιδρούν πάνω απ’ όλα στην αίσθηση της όρασης, γοητεύοντας και παραπλανώντας την. Ο άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος, βλέποντας σε αποκάλυψη τα γεγονότα που θα προηγηθούν του τέλους του κόσµου, 
λέει ότι ο αντίχριστος θα κάνει µεγάλα θαύµατα, και θα κάνει ακόµα και να κατέβει φωτιά από τον ουρανό 

 
* ∆υο άλλα «παραφυσικά» φαινόµενα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αποκαλύπτουν πόσο αναιδώς 

χρησιµοποιούν οι δαίµονες υλικά µέσα (συγκεκριµένα, µοντέρνες τεχνολογικές συσκευές) ώστε να έρθουν 
σε επαφή µε ανθρώπους. (1) Ένας Λιθουανός ερευνητής (που τώρα ακολουθείται από άλλους) έχει 
ανακαλύψει το φαινόµενο µυστηριωδών φωνών που εµφανίζονται ανεξήγητα σε ηχογραφηµένες κασέτες, 
ακόµα κι να η ηχογράφηση έχει γίνει υπό κλινικές συνθήκες σε ατµόσφαιρα χωρίς καθόλου ήχους, µε 
αποτελέσµατα κατά πολύ παρόµοια µ’ αυτά των πνευµατιστικών συγκεντρώσεων. Η παρουσία ενός 
µέντιουµ ή «ψυχικού» στο δωµάτιο φαίνεται να βοηθά το φαινόµενο (Konstantin Raudive, Breakthrough: 
An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead, Tarlinger Publishing Co., New York, 
1971). (2) Υποτίθεται ότι «διαστηµάνθρωποι» µε µεταλλική φωνή χρησιµοποιούσαν για ένα διάστηµα 
τηλέφωνο για να έρθουν σε επαφή µε «επικοινωνούντες» και ερευνητές UFO. Η πιθανότητα απάτης σ’ ένα 
τέτοιο φαινόµενο είναι βέβαια µεγάλη. Αλλά στα πρόσφατα χρόνια οι φωνές των νεκρών, πειστικές σ’ 
αυτούς που τις άκουσαν, ακούστηκαν σε τηλεφωνικές συνοµιλίες µε τους αγαπηµένους τους. ∆ύσκολα 
µπορούµε   να αρνηθούµε, όπως σηµειώνει κι αυτός  που ανέφερε αυτό  το φαινόµενο, ότι «οι δαίµονες του 
παλιού καιρού παρελαύνουν ανάµεσά µας και σήµερα» - σε ένα βαθµό ανήκουστο στο παρελθόν  (Kell, 
UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 306) 
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στη γη, µπροστά στα µάτια των ανθρώπων (Αποκ. 13:13). Αυτό το θαύµα υποδεικνύει η Γραφή ως 
το µεγαλύτερο από τα θαύµατα του αντιχρίστου, και ο τόπος όπου γίνεται αυτό το θαύµα είναι ο αέρας· θα 
είναι ένα εκθαµβωτικό και τροµερό θέαµα» (σελ. 13). Γι’  αυτό  το λόγο  ο άγιος Συµεών  ο Νέος Θεολόγος 
παρατηρεί ότι  «ο αγωνιστής της προσευχής θα πρέπει σπάνια να κοιτά στον ουρανό, από το φόβο των 
πονηρών πνευµάτων στον αέρα, που προκαλούν πολλές και διάφορες πλάνες εκεί» (Φιλοκαλία, «Περί των 
τριών τρόπων της προσευχής»). «Οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ότι τα θαύµατα του αντιχρίστου δεν 
έχουν καλό, λογικό σκοπό, ούτε σαφές νόηµα, ότι είναι ξένα στην αλήθεια, γεµάτα ψέµµατα, ότι είναι ένα 
τερατώδες, δόλιο, ανόητο θεατρικό έργο, που αυξάνει µε σκοπό να καταπλήξει, να φέρει σύγχυση και λήθη, 
να εξαπατήσει, να αποπλανήσει, να γοητεύσει µε την ελκυστικότητα ενός ποµπώδους, κενού, βλακώδους 
αποτελέσµατος» (σελ. 11). «Όλες  οι δαιµονικές εκδηλώσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι επικίνδυνο 
να τους δοθεί και η παραµικρή προσοχή· και µόνο από τέτοια προσοχή, που δίνεται ακόµα και χωρίς καµµιά 
συµπάθεια για την εκδήλωση, µπορεί κανείς να ‘’σφραγιστεί’’ µε τη βλαβερότερη εντύπωση και να 
υποβληθεί σε σοβαρό πειρασµό» (σελ. 50). Χιλιάδες «επικοινωνούντες» µε UFO κι ακόµα και απλοί 
µάρτυρες έχουν βιώσει τη φρικτή αλήθεια αυτών των λέξεων· ελάχιστοι γλύτωσαν, άπαξ και αναµείχθηκαν 
σε βάθος. 

Ακόµα και οι κοσµικοί ερευνητές των φαινοµένων UFO έχουν βρει σωστό το να προειδοποιήσουν 
τους ανθρώπους για τους κινδύνους τους. Ο John Keel για παράδειγµα, γράφει: «Το να ανακατεύεται κανείς 
µε τα UFO είναι σαν να ανακατεύεται µε τη µαύρη µαγεία. Το φαινόµενο λυµαίνεται τους νευρωτικούς, 
τους αφελείς, και τους ανώριµους. Παρανοϊκή σχιζοφρένεια, δαιµονοµανία, κι ακόµα και αυτοκτονία µπορεί 
να προκύψουν – όπως έχουν προκύψει σε ένα αριθµό περιπτώσεων. Μια µέτρια περιέργεια σχετικά µε τα 
UFO µπορεί να µετατραπεί σε καταστροφική µονοµανία. Γι’ αυτόν το λόγο, συνιστώ σθεναρά στους γονείς 
να απαγορεύουν στα παιδιά τους να αναµειχθούν. Οι δάσκαλοι και άλλοι ενήλικες δεν πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους εφήβους να ενδιαφέρονται γι’ αυτό το θέµα» (UFOs: Operation Trojan Horse, σελ. 220). 

Σ’ ένα διαφορετικό τοµέα, ο Επίσκοπος Ιγνάτιος Brianchaninov κατέγραψε µε δέος και προαίσθηµα 
κακού το όραµα ενός απλού Ρώσου σιδερά σ’ ένα χωριό κοντά στην Πετρούπολη, στην αυγή του παρόντος 
αιώνα µας της απιστίας και της επανάστασης (1817). Μέσα στο µεσηµέρι είδε ξαφνικά ένα πλήθος 
δαιµόνων µε ανθρώπινη µορφή, να κάθονται στα κλαδιά των δέντρων του δάσους, µε παράξενα ρούχα και 
µυτερά καπέλα, τραγουδώντας µε τη συνοδεία απίστευτα παράξενων µουσικών οργάνων, ένα αλλόκοτο κι 
απαίσιο τραγούδι: «Οι καιροί µας έχουν έρθει, το θέληµά µας θα γίνει!» (Σ. Νείλος, Suyatutyna pod 
Spudom, Sergiev Posad, σελ. 122). 

Ζούµε κοντά στο τέλος αυτού του φοβερού αιώνα του δαιµονικού θριάµβου και αγαλλίασης, όταν τα 
απόκοσµα «ανθρωποειδή» (άλλη µια µάσκα των δαιµόνων) έχουν γίνει ορατά σε χιλιάδες ανθρώπους και µε 
τις ανόητες επαφές τους καταλαµβάνουν τις ψυχές των ανθρώπων, από τους οποίους έχει αποχωρήσει η 
χάρη του Θεού. Το φαινόµενο των UFO είναι ένα σηµάδι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να περπατούν 
όσο πιο προσεκτικά και σοβαρά στο δρόµο της σωτηρίας, ξέροντας ότι µπορούµε να πέσουµε σε πειρασµό 
και να παραπλανηθούµε όχι µόνο από ψεύτικες θρησκείες, αλλά ακόµα κι από αντικείµενα που µοιάζουν 
υλικά κι απλώς τα πιάνει το µάτι. Στους παλιότερους αιώνες οι Χριστιανοί ήταν πολύ προσεκτικοί σχετικά 
µε νέα και παράξενα φαινόµενα, γνωρίζοντας για τα τεχνάσµατα του διαβόλου· αλλά µετά τη σύγχρονη 
εποχή του «∆ιαφωτισµού» οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει απλώς περίεργοι για τέτοια πράγµατα και 
ακόµα τα επιδιώκουν, υποβιβάζοντας το διάβολο σε µια ηµιφανταστική σφαίρα. Η επίγνωση της φύσης των 
UFO, συνεπώς , µπορεί να αποτελέσει βοήθεια στην αφύπνιση των Ορθοδόξων Χριστιανών σε µια 
συνειδητή πνευµατική ζωή και µια συνειδητή Ορθόδοξη κοσµοθεωρία που δεν ακολουθεί εύκολα τις ιδέες 
που είναι στη µόδα αυτούς τους καιρούς. 

Ο συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός ζει σ’ έναν καθαρά πεπτωκότα κόσµο, τόσο όσον αφορά τη γη, 
όσο και τ’ αστέρια· όλα είναι εξ ίσου µακριά από τον χαµένο παράδεισο, για τον οποίο αγωνίζεται. Είναι 
µέρος του ανθρώπινου γένους που υποφέρει, κι ολόκληρο κατάγεται από τον Αδάµ, τον πρώτο άνθρωπο, κι 
ολόκληρο έχει εξ ίσου ανάγκη από τη λύτρωση, που προσφέρει ελεύθερα ο Υιός του Θεού µε τη σωτήρια 
θυσία Του πάνω στο Σταυρό. Ξέρει ότι ο άνθρωπος δεν πρόκειται να «εξελιχθεί» σε κάτι «ανώτερο», ούτε 
κι έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι υπάρχουν «ανώτερα εξελιγµένα» όντα σε άλλους πλανήτες· όµως ξέρει 
καλά πως υπάρχουν πράγµατι «ανώτερες διάνοιες» στο σύµπαν εκτός από τον ίδιο· αυτές είναι δύο ειδών, κι 
αυτός αγωνίζεται να ζει έτσι ώστε να µένει µ’ αυτούς που υπηρετούν το Θεό (τους αγγέλους) κι αποφεύγει 
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επαφή µε τους άλλους που έχουν απορρίψει το Θεό, και πασχίζουν µέσα στο φθόνο και τη µοχθηρία τους να 
παρασύρουν τον άνθρωπο στη δυστυχία τους (τους δαίµονες). Ξέρει ότι ο άνθρωπος, από φιλαυτία και 
αδυναµία, εύκολα τείνει να ακολουθεί το κακό και να πιστεύει σε «παραµύθια», που υπόσχονται επαφή µε 
µια «ανώτερη κατάσταση» ή «ανώτερα όντα» χωρίς τον αγώνα της χριστιανικής ζωής – στην 
πραγµατικότητα, ακριβώς σαν µια απόδραση από τον αγώνα της χριστιανικής ζωής. ∆εν εµπιστεύεται τη 
δική του ικανότητα να διακρίνει τις πλάνες των δαιµόνων γι’ αυτό προσηλώνεται όσο πιο σταθερά γίνεται 
στις γραφικές και πατερικές κατευθυντήριες γραµµές, µε τις οποίες τον εφοδιάζει για τη ζωή του η 
Εκκλησία του Χριστού. 

Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει πιθανότητα να αντισταθεί στη θρησκεία του µέλλοντος, τη θρησκεία 
του Αντιχρίστου, σε οποιαδήποτε µορφή κι αν παρουσιαστεί αυτή· η υπόλοιπη ανθρωπότητα, εκτός αν κάνει 
κάποιο θαύµα ο Θεός, είναι χαµένη. 
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7 .  Η  «Χαρισµατ ική  Αναζωπύρωση»   
ως  σηµε ίο  των  καιρών  

 
«Ο Costa Deir πήρε το µικρόφωνο και µας είπε πόσο βαρειά ήταν η καρδιά του για την Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία. Ζήτησε από τον Επισκοπιανό π. Driscoll να προσευχηθεί, να σαρώσει το Άγιο Πνεύµα 
την Εκκλησία αυτή όπως σάρωνε τη Καθολική Εκκλησία. Καθώς ο π. Driscoll προσευχόταν ο Costa Deir 
έκλαιγε στο µικρόφωνο. Την προσευχή ακολούθησε ένα µεγάλο µήνυµα σε γλωσσολαλιά, και µια εξίσου 
µεγάλη ερµηνεία του που έλεγε ότι οι προσευχές είχαν εισακουστεί και το Άγιο Πνεύµα θα έπνεε στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και θα την αφύπνιζε... Εκείνη την ώρα υπήρχε τόσο κλάµµα και φωνές, που 
οπισθοχώρησα συναισθηµατικά απ’ όλα αυτά... Εν τούτοις άκουσα τον εαυτό µου να λέει κάτι εκπληκτικό: 
‘’Κάποια µέρα όταν θα διαβάζουµε πως κινείται το Πνεύµα µέσα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ας 
θυµηθούµε ότι ήµασταν εδώ τη στιγµή που άρχισε’’»* 

 
Έξι µήνες αφ’ ότου το γεγονός που περιγράφεται εδώ συνέβη σε µια διοµολογιακή «χαρισµατική» 

συνάθροιση στο Seattle, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί άρχισαν πράγµατι να ακούν ότι το «χαρισµατικό πνεύµα» 
εκινείτο στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Από τον Ιανουάριο του 1972, η εφηµερίδα «Logos» του π. 
Ευσεβίου Στεφάνου** άρχισε να αναφέρει γι’ αυτό το κίνηµα, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα σε αρκετές 
ελληνικές και συριακές ενορίες στην Αµερική και τώρα έχει εξαπλωθεί σ’ ένα αριθµό άλλων, καθώς 
προωθείται ενεργά από τον π. Ευσέβιο. Αφού ο αναγνώστης διαβάσει των κορυφαίων εκπροσώπων του στις 
σελίδες που ακολουθούν, δεν θα δυσκολευτεί να πιστέψει ότι πραγµατικά κλήθηκε και µεταδόθηκε στον 
Ορθόδοξο κόσµο από τέτοιες επείγουσες ικεσίες «διοµολογικών Χριστιανών». Επειδή αν προκύπτει ένα 
θέµα από αυτή την περιγραφή, πρέπει να είναι ακριβώς ότι η θεαµατική σηµερινή «χαρισµατική 
αναζωπύρωση» δεν είναι απλώς ένα φαινόµενο υπερβολικής νοσηρής ευαισθησίας και προτεσταντικής 
κίνησης για θρησκευτική αφύπνιση – παρ’ ότι αυτά τα στοιχεία έχουν επίσης ισχυρή παρουσία – αλλά είναι 
στ’ αλήθεια το έργο ενός «πνεύµατος» που µπορεί κανείς να επικαλεστεί, και το οποίο κάνει «θαύµατα». Το 
ερώτηµα που θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σ’ αυτές τις σελίδες είναι: τι ή ποιος είναι αυτό το 
πνεύµα; Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουµε ότι δεν είναι µόνον ο Θεός που κάνει θαύµατα· ο διάβολος 
έχει τα δικά του «θαύµατα», και για την ακρίβεια µπορεί, και το κάνει, να µιµείται εικονικά κάθε γνήσιο 
θαύµα του Θεού. Γι’ αυτό θα αποπειραθούµε σ’ αυτές τις σελίδες να «να δοκιµάσουµε τα πνεύµατα, αν 
είναι από το Θεό» (Α’ Ιωάν. 4:1). 

Θα αρχίσουµε µε ένα σύντοµο ιστορικό υπόβαθρο, εφ’ όσον κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι η 
«χαρισµατική αναζωπύρωση» έχει έρθει στον Ορθόδοξο κόσµο από τις προτεσταντικές και καθολικές 
οµολογίες, οι οποίες µε τη σειρά τους το παρέλαβαν από τις πεντηκοστιανικές θρησκευτικές οµάδες. 

 
1. Η πεντηκοστιανική κίνηση του 20ού αιώνα 

 
Η σύγχρονη πεντηκοστιανική κίνηση, παρ’ ότι κατάγεται από τον 19ο αιώνα. Χρονολογεί την 

αφετηρία της ακριβώς στις 7 µ.µ. της Πρωτοχρονιάς του 1900. Για κάποιο χρονικό διάστηµα πριν από τη 
στιγµή αυτή, ο Charles Parham, ένας Μεθοδιστής ιερέας στην Topeka του Kansas, ως απάντηση στην 
οµολογηµένη αδυναµία της χριστιανικής ιερωσύνης του, µελετούσε σε συναθροίσεις την Αγία Γραφή µε µια 
οµάδα µαθητών του, µε σκοπό να ανακαλύψει το µυστικό της δύναµης του Χριστιανισµού των 
αποστολικών χρόνων. Οι µαθητές συµπέραναν ότι αυτό το µυστικό βρισκόταν στη «γλωσσολαλιά», η οποία 
νόµιζαν ότι συνόδευε πάντα τη λήψη του Αγίου Πνεύµατος στις Πράξεις των Αποστόλων. Με αυξανόµενη 
συγκίνηση και υπερένταση, ο Parham και οι µαθητές του αποφάσισαν να προσευχηθούν µέχρι να λάβουν 
και οι ίδιοι το «βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος» µαζί µε τη γλωσσολαλιά. 

 
* Pat King, «διεθνής χαρισµατική εφηµερίδα» «Logos Journal», Σεπτ. – Οκτ. 1971, σελ. 50. (Να µη 

συγχέεται µε τη «Logos» του π. Ευ. Στεφάνου). 
** Για τον π. Ευσέβιο Στεφάνου βλ. υποσηµείωση στη σελ. 13 
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Στις 31 ∆εκεµβρίου του 1900 προσευχήθηκαν από το πρωί ως το βράδυ χωρίς αποτέλεσµα, µέχρι 
που ένα νεαρό κορίτσι υπέδειξε ότι κάτι έλειπε από αυτό το πείραµα: η «χειροθεσία». Ο Parham έβαλε τα 
χέρια του πάνω στο κεφάλι του κοριτσιού, κι αµέσως εκείνο άρχισε να µιλά σε µια «άγνωστη γλώσσα». 
Μέσα σε τρεις µέρες έγιναν πολλά τέτοια «βαπτίσµατα», περιλαµβανοµένου κι αυτού του ίδιου του Parham 
και δώδεκα άλλων κληρικών από διάφορες οµολογίες, και όλα συνοδεύονταν από γλωσσολαλιά. Σύντοµα η 
αναζωπύρωση εξαπλώθηκε στο Texas, και µετά είχε θεαµατική επιτυχία σε µια µικρή εκκλησία µαύρων στο 
Los Angeles. Από τότε έχει εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσµο και ισχυρίζεται ότι έχει δέκα εκατοµµύρια µέλη. 

Για µισό αιώνα το κίνηµα της Πεντηκοστής παρέµενε σχισµατικό και παντού οι εδραιωµένες 
οµολογίες το αντιµετώπιζαν εχθρικά. Έπειτα, πάντως, η γλωσσολαλιά άρχισε βαθµιαία να εµφανίζεται και 
στις ίδιες τις οµολογίες, παρ’ ότι στην αρχή κρατήθηκε αρκετά µετρηµένη, µέχρι που το 1969 ένας 
Επισκοπιανός ιερέας κοντά στο Los Angeles έδωσε ευρεία δηµοσιότητα στο γεγονός, δηλώνοντας δηµοσίως 
ότι είχε λάβει το «βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος» και γλωσσολαλούσε. Μετά από κάποια αρχική 
εχθρότητα, η «χαρισµατική αναζωπύρωση» κέρδισε την επίσηµη ή ανεπίσηµη έγκριση όλων των µεγάλων 
οµολογιών και εξαπλώθηκε γρήγορα τόσο στην Αµερική όσο και στο εξωτερικό. Ακόµα και η κάποτε 
άτεγκτη και περιοριστική Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, από τη στιγµή που πήρε στα σοβαρά τη «χαρισµατική 
αναζωπύρωση» στα τέλη της δεκαετίας του 1960, παρασύρθηκε µε ενθουσιασµό από αυτήν. Στην Αµερική 
οι Ρωµαιοκαθολικοί επίσκοποι ενέκριναν την κίνηση του 1969· οι λίγες χιλιάδες Καθολικοί που είχαν 
αναµειχθεί σ’ αυτήν αυξήθηκαν από τότε σε αµέτρητες εκατοντάδες χιλιάδων, που συναθροίζονταν 
περιοδικά σε τοπικές και εθνικές «χαρισµατικές» διασκέψεις, στις οποίες οι συµµετέχοντες καµµιά φορά 
αριθµούσαν δεκάδες χιλιάδων. Οι Ρωµαιοκαθολικές χώρες της Ευρώπης έγιναν επίσης «χαρισµατικές» µε 
ενθουσιασµό, όπως επιβεβαίωσε η «χαρισµατική» διάσκεψη στο Summer της Ιρλανδίας το 1978, την οποία 
παρακολούθησαν χιλιάδες Ιρλανδοί  ιερείς. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Πάπας Παύλος ο 6ος 
συναντήθηκε µε µια αντιπροσωπεία «χαρισµατικών» και δήλωσε ότι και αυτός επίσης Πεντηκοστιανός.  

Ποιος µπορεί να είναι ο λόγος για τέτοια θεαµατική  επιτυχία µιας «χριστιανικής» αναζωπύρωσης σε 
ένα «µεταχριστιανικό» κόσµο; Χωρίς αµφιβολία η απάντηση βρίσκεται σε δύο παράγοντες: 1) το δεκτικό 
έδαφος που συνιστούν  αυτά τα εκατοµµύρια των «Χριστιανών» οι οποίοι νοιώθουν ότι η θρησκεία τους 
είναι στεγνή, υπερβολικά λογική, µόνο εξωτερική, δίχως θέρµη ή δύναµη· και 2) το αποδεδειγµένα ισχυρό 
«πνεύµα» που βρίσκεται πίσω από τα φαινόµενα, το οποίο είναι ικανό, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, 
να παράγει µια πληθώρα και ποικιλία «χαρισµατικών» φαινοµένων που περιλαµβάνουν θεραπείες, 
γλωσσολαλιά, ερµηνεία, προφητεία – και τη βάση όλων αυτών, µια συνταρακτική εµπειρία που λέγεται «το 
βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος» (ή «βάπτισµα στο» ή «µε» Άγιο Πνεύµα).  

Αλλά ποιο ακριβώς είναι αυτό το «πνεύµα»; Είναι ενδεικτικό ότι αυτό το ερώτηµα τίθεται σπάνια ή 
και ποτέ από τους οπαδούς της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης»· η «βαπτιστική» εµπειρία τους είναι τόσο 
ισχυρή κι έχει ακολουθήσει µετά από τέτοια αποτελεσµατική ψυχολογική προετοιµασία µε τη µορφή 
οµαδικής προσευχής και προσδοκίας, που δεν υπάρχει ποτέ καµµιά αµφιβολία στο µυαλό τους ότι έχουν 
λάβει το Άγιο Πνεύµα κι ότι τα φαινόµενα που έχουν βιώσει και δει είναι ακριβώς αυτά που περιγράφονται 
στις Πράξεις των Αποστόλων. Επίσης, η ψυχολογική ατµόσφαιρα της κίνησης είναι συχνά τόσο 
µονόπλευρη και τεταµένη που κρίνεται ως πραγµατική βλασφηµία κατά του Αγίου Πνεύµατος να τρέφει 
κανείς αµφιβολίες γι’ αυτή τη θεώρηση. Από τις εκατοντάδες βιβλία που έχουν ήδη εµφανιστεί σχετικά µε 
το κίνηµα, µόνο πολύ λίγα εκφράζουν ακόµα κι ανεπαίσθητες αµφιβολίες ως προς την πνευµατική 
εγκυρότητά του. 

Με σκοπό να αποκτήσουµε µια καλύτερη ιδέα για τα διακριτικά χαρακτηριστικά της «χαρισµατικής 
αναζωπύρωσης», ας εξετάσουµε κάποιες από τις µαρτυρίες και τις πρακτικές των συµµετεχόντων σ’ αυτήν, 
πάντα ελέγχοντάς τες σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Αγίας Ορθοδοξίας. Αυτές οι µαρτυρίες θα ληφθούν, µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις, από τα απολογητικά βιβλία και περιοδικά του κινήµατος, γραµµένα από ανθρώπους 
που διάκεινται ευνοϊκά προς αυτό και που προφανώς δηµοσιεύουν µόνο το υλικό που φαίνεται να 
υποστηρίζει τη θέση τους. Επιπλέον, θα κάνουµε ελάχιστη χρήση καθαρά Πεντηκοστιανικών πηγών, 
περιοριζόµενοι κυρίως σε Προτεστάντες, Καθολικούς και Ορθοδόξους που συµµετέχουν στη σύγχρονη 
«χαρισµατική αναζωπύρωση». 
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2. Το «Οικουµενικό» πνεύµα της «χαρισµατικής  αναζωπύρωσης» 
 
Πριν αναφέρουµε τις «χαρισµατικές» µαρτυρίες, θα πρέπει να δώσουµε σηµασία σ’ ένα κύριο 

χαρακτηριστικό της αυθεντικής Πεντηκοστιανικής κίνησης το οποίο σπάνια αναφέρεται από 
«χαρισµατικούς» συγγραφείς, κι αυτό είναι ότι ο αριθµός και η ποικιλία των Πεντηκοστιανικών 
θρησκευτικών οµάδων είναι εκπληκτικός, η καθεµιά έχει δική της δογµατική έµφαση, και πολλές δεν έχουν 
κοινωνία µεταξύ τους. Υπάρχουν «Συνάξεις» και Εκκλησίες του Θεού», σώµατα της «Πεντηκοστής» και 
της «Αγιότητας», οµάδες του «Πλήρους Ευαγγελίου» κ.ά., πολλές από αυτές µάλιστα είναι διαιρεµένες σε 
µικρότερες οµάδες. Το πρώτο  πράγµα που θα έλεγε κανείς για το «πνεύµα» που εµπνέει τέτοια αναρχία 
είναι ότι σίγουρα δεν είναι πνεύµα ενότητας, σε µεγάλη αντίθεση µε την αποστολική Εκκλησία του πρώτου 
αιώνα στην οποία η κίνηση παριστάνει ότι επιστρέφει. Μολοταύτα, κατά την τελευταία δεκαετία γίνεται 
πολύς λόγος, ιδιαίτερα στην «χαρισµατική αναζωπύρωση» µέσα στις οµολογίες, για την «ενότητα» που 
αυτή εµπνέει. Αλλά τι είδους ενότητα είναι αυτή; Η αληθινή ενότητα της Εκκλησίας την οποία οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί  τόσο του 1ου όσο και του 20ού αιώνα γνωρίζουν µε τον ίδιο τρόπο, ή η 
ψευδοενότητα του Οικουµενικού κινήµατος, που αρνείται ότι η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει;  

Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα δηλώνεται παρακάτω ξεκάθαρα από τον κορυφαίο ίσως «προφήτη» 
του Πεντηκοστιανισµού του 20ού αιώνα, τον David Du Plessis, ο οποίος τα τελευταία είκοσι χρόνια 
εξάπλωνε ενεργά τα νέα για το «βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος» ανάµεσα στις οµολογίες του Παγκοσµίου 
Συµβουλίου Εκκλησιών, ανταποκρινόµενος σε µια «φωνή» που τον διέταξε να το κάνει το 1951. «Η 
Πεντηκοστιανική αναζωπύρωση µέσα στις εκκλησίες συγκεντρώνει δύναµη και ταχύτητα. Το πιο 
αξιοσηµείωτο είναι ότι αυτή η αναζωπύρωση βρίσκεται στους αποκαλούµενους φιλελεύθερους κύκλους και 
πολύ λιγότερο στους ευαγγελικούς, και καθόλου στα φονταµενταλιστικά τµήµατα του προτεσταντισµού. Τα 
τελευταία είναι τώρα οι πιο αποφασιστικοί αντίπαλοι αυτής της ένδοξης αναζωπύρωσης, επειδή στο κίνηµα 
της Πεντηκοστής και στις νεωτεριστικές κινήσεις του Παγκοσµίου Συµβουλίου είναι που βρίσκουµε τις πιο 
ισχυρές εκδηλώσεις του Πνεύµατος» (Du Plessis σελ. 28)*. 

Στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία επίσης, η «χαρισµατική αναζωπύρωση» συµβαίνει κυρίως στους 
«φιλελεύθερους» κύκλους, και ένα από τα αποτελέσµατά της είναι να παρακινήσει ακόµα περισσότερο τον 
οικουµενισµό και τους λειτουργικούς πειραµατισµούς τους (θεία λειτουργία µε κιθάρες και τα παρόµοια)· 
τουναντίον, οι παραδοσιακοί Καθολικοί αντιτίθενται στο κίνηµα, όπως και οι φονταµενταλιστές 
Προτεστάντες. Χωρίς καµµιά αµφιβολία, ο προσανατολισµός της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» είναι 
ισχυρά οικουµενιστικός. Ένας «χαρισµατικός» Λουθηρανός πάστορας, ο Clarence Finsaas, γράφει: «Πολλοί 
εκπλήσσονται που το Άγιο Πνεύµα µπορεί να κινείται εξ ίσου στις διάφορες παραδόσεις της ιστορικής 
Εκκλησίας... είτε το δόγµα της εκκλησίας  έχει υπόβαθρο  Καλβινισµού ή  Αρµινιανισµού, αυτό λίγο 
µετράει, αποδεικνύοντας ότι ο Θεός είναι µεγαλύτερος από τα πιστεύω µας κι ότι καµµιά οµολογία δεν έχει 
µονοπώλιο σ’ Αυτόν» (Christenson, σελ. 99). Ένας Επισκοπιανός πάστορας, µιλώντας για τη «χαρισµατική 
αναζωπύρωση», αναφέρει ότι «οδηγεί οικουµενικά σε µια αξιοσηµείωτη σύµπραξη Χριστιανών από 
διαφορετικές παραδόσεις, κυρίως στο τοπικό εκκλησιαστικό επίπεδο» (Harper, σελ. 17). Το «χαρισµατικό» 
περιοδικό της California, Inter-Church Renewal, είναι γεµάτο από εκδηλώσεις «ενότητας» όπως: «το 
σκοτάδι των αιώνων έχει διαλυθεί και µια Ρωµαιοκαθολική καλόγρια κι ένας Προτεστάντης µπορούν ν’ 
αγαπούν ο ένας τον άλλο µ’ ένα παράξενο νέο είδος αγάπης», που αποδεικνύει ότι «οι παλιοί οµολογιακοί 
φραγµοί γκρεµίζονται. Οι επιφανειακές δογµατικές διαφορές πηγαίνουν στην άκρη για να έρθουν όλοι οι 
πιστοί στην ενότητα του Αγίου Πνεύµατος». Ο Ορθόδοξος ιερέας π. Ευσέβιος Στεφάνου πιστεύει ότι «αυτή 
η έκχυση του Αγίου Πνεύµατος υπερβαίνει τις οµολογιακές γραµµές... Το Πνεύµα του Θεού κινείται... τόσο 
µέσα όσο και έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία» (Logos, Ιαν. 1972, σελ. 12). 

 
 
 
 
 
* Τα περισσότερα βιβλία σ’ αυτό το κεφάλαιο θα παρατίθενται µόνο µε όνοµα συγγραφέα και 

αριθµό σελίδας· βιβλιογραφικές πληροφορίες υπάρχουν στο τέλος του κεφαλαίου 
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Εδώ ο Ορθόδοξος Χριστιανός που αγρυπνεί για να «δοκιµάζει τα πνεύµατα» βρίσκεται σε γνώριµο 

έδαφος, διάσπαρτο µε τα συνήθη οικουµενιστικά κλισέ. Και πάνω απ’ όλα ας σηµειώσουµε ότι αυτή η νέα 
«έκχυση του Αγίου Πνεύµατος», ακριβώς όπως το ίδιο το κίνηµα του Οικουµενισµού, δηµιουργήθηκε έξω 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία· αυτές  οι λίγες Ορθόδοξες ενορίες που πιάνουν τώρα φιλίες µ’ αυτήν 
προφανώς ακολουθούν µια µόδα της εποχής, που ωρίµασε εξ ολοκλήρου έξω από τα όρια της Εκκλησίας 
του Χριστού. 

Αλλά τι είναι αυτό που οι εκτός της Εκκλησίας του Χριστού είναι ικανοί να διδάξουν στους 
Ορθοδόξους Χριστιανούς; Είναι σίγουρα αλήθεια (κανένας συνειδητός Ορθόδοξος δεν θα το αρνηθεί) ότι 
µερικές φορές οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ντροπιάζονται από τη θέρµη και το ζήλο κάποιων 
Ρωµαιοκαθολικών και Προτεσταντών για προσέλευση στην εκκλησία, ιεραποστολικές δραστηριότητες, 
κοινή προσευχή, ανάγνωση των Γραφών, και τα παρόµοια.  Μη Ορθόδοξοι µε ζέση µπορούν να 
ντροπιάσουν τους Ορθοδόξους, ακόµα και µέσα στις εσφαλµένες πεποιθήσεις τους, όταν κάνουν 
µεγαλύτερη προσπάθεια να ευαρεστήσουν το Θεό από όση κάνουν  πολλοί Ορθόδοξοι, ενώ κατέχουν την 
όλη πληρότητα του αποστολικού Χριστιανισµού. Οι Ορθόδοξοι θα έκαναν καλά να παραδειγµατιστούν από 
αυτούς και να αφυπνιστούν στον πνευµατικό πλούτο της δικής τους Εκκλησίας, τον οποίο αποτυγχάνουν να 
δουν εξ αιτίας πνευµατικής νωθρότητας ή κακών συνηθειών. Όλα αυτά σχετίζονται µε την ανθρώπινη  
πλευρά της πίστης, τις ανθρώπινες προσπάθειες τις οποίες κάποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει σε 
θρησκευτικές δραστηριότητες, είτε η πίστη του είναι σωστή είτε όχι. 

Το «χαρισµατικό» κίνηµα, πάντως, ισχυρίζεται ότι είναι σε επαφή µε το Θεό, ότι έχει βρει τρόπο να 
λαµβάνει το Άγιο Πνεύµα, το ξεχείλισµα της χάρης του Θεού. Κι όµως είναι ακριβώς η Εκκλησία, και 
τίποτε άλλο, που ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός θεµελίωσε ως το µέσον µεταβίβασης της θείας Χάρης στους 
ανθρώπους. Να πιστέψουµε ότι η Εκκλησία θα παραγκωνιστεί τώρα από κάποια «νέα αποκάλυψη» ικανή να 
µεταδίδει χάρη εκτός της Εκκλησίας, ανάµεσα σε οποιαδήποτε οµάδα ανθρώπων η οποία µπορεί να 
συµβαίνει να πιστεύει στο Χριστό, αλλά που δεν έχει γνώση ή εµπειρία των Μυστηρίων τα οποία ο Χριστός 
ίδρυσε, και καµµιά επαφή µε τους Αποστόλους και τους διαδόχους τους, τους οποίους Εκείνος διόρισε να 
χορηγούν τα µυστήρια; Όχι: είναι τόσο βέβαιο σήµερα, όσο και στον 1ο αιώνα, ότι τα δώρα του Αγίου 
Πνεύµατος δεν αποκαλύπτονται στους εκτός Εκκλησίας. Ο µεγάλος Ορθόδοξος Πατέρας του 19ου 
αιώνα, Επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, γράφει ότι το δώρο του Αγίου Πνεύµατος δίνεται «ακριβώς 
µέσω του Μυστηρίου του Χρίσµατος, που συστάθηκε από τους Αποστόλους στη θέση της χειροθεσίας» 
(που είναι η µορφή την οποία παίρνει το Μυστήριο στις Πράξεις των Αποστόλων). «Όλοι εµείς – που 
έχουµε βαπτιστεί και χριστεί – έχουµε το δώρο του Αγίου Πνεύµατος... παρ’ ότι δεν είναι ενεργό σε όλους». 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέχει τα µέσα για να καταστεί το δώρο ενεργό, και «δεν υπάρχει άλλος δρόµος... 
∆ίχως το µυστήριο του Χρίσµατος, ακριβώς όπως δίχως τη χειροθεσία νωρίτερα, το Άγιο Πνεύµα ποτέ δεν 
κατήλθε, και ποτέ δεν θα κατέλθει»* 

Με µια λέξη, ο προσανατολισµός της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» µπορεί να περιγραφεί ως ένας 
νέος και βαθύτερος ή «πνευµατικός» Οικουµενισµός: κάθε Χριστιανός «ανανεωµένος» στη δική του 
παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ενωµένος (γιατί η εµπειρία είναι κοινή) µε άλλους εξ ίσου «ανανεωµένους» 
στις δικές τους παραδόσεις, που όλες περιέχουν διάφορους βαθµούς αίρεσης και ασέβειας! Αυτή η 
σχετικοκρατία οδηγεί επίσης σε έκθεση σε εντελώς νέες  θρησκευτικές πρακτικές, όπως όταν ένας 
Ορθόδοξος κληρικός επιτρέπει σε λαϊκούς να του κάνουν «χειροθεσία» µπροστά στην Ωραία Πύλη µιας 
Ορθόδοξης εκκλησίας! (Logos, Απρ. 1972, σελ. 4). Η κατάληξη όλων αυτών είναι το υπέρ-οικοµενιστικό 

 
* Επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, «What is the Spiritual life» Jordanville, New York 1962, σελ. 

247-8 (στα Ρωσικά) · Αγγλ. έκδοση, St. Herman of Alasca Brotherhood, Platina, California 1995, σελ. 282. 
Ο π. Ευσ. Στεφάνου (Logos, Ιαν. 1972, σελ. 13) προσπαθεί να δικαιολογήσει τη σηµερινή «λήψη του Αγ. 
Πνεύµατος» έξω από την Εκκλησία παραθέτοντας τη διήγηση για την οικογένεια του Κορνηλίου του 
Εκατόνταρχου (Πράξ. 10), που έλαβε το Άγιο Πνεύµα πριν από το βάπτισµα. Αλλά η διαφορά στις δύο 
περιπτώσεις είναι κρίσιµη: αυτή η λήψη ήταν το σηµάδι ότι έπρεπε να ενωθούν µε την Ορθόδοξη Εκκλησία 
δια του βαπτίσµατος, ενώ οι σύγχρονοι Πεντηκοστιανοί δια της εµπειρίας τους επιβεβαιώνουν µόνο την 
πλάνη τους  ότι δεν υπάρχει καµµιά σώζουσα Εκκλησία του Χριστού 
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όραµα του κορυφαίου Πεντηκοστιανού «προφήτη», που λέει ότι πολλοί Πεντηκοστιανοί «άρχισαν 

να οραµατίζονται την πιθανότητα να αποτελέσει  η κίνηση την Εκκλησία του Χριστού στις τελευταίες µέρες 
των καιρών... Πάντως, αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει τελείως τα δέκα τελευταία χρόνια. Πολλοί από τους 
αδελφούς µου είναι τώρα πεπεισµένοι ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η Κεφαλή της Εκκλησίας, θα εκχύσει 
από το Πνεύµα Του σε κάθε σάρκα κι ότι οι ιστορικές εκκλησίες θα αναζωπυρωθούν ή θα ανανεωθούν και 
ότι σ’ αυτήν την ανανέωση θα ενωθούν από το Άγιο Πνεύµα» (Du Plessis, σελ. 33).  

Είναι ξεκάθαρο ότι στη «χαρισµατική αναζωπύρωση» δεν υπάρχει χώρος γι’ αυτούς που πιστεύουν 
ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού. ∆εν είναι παράξενο ότι ακόµα και κάποιοι 
Ορθόδοξοι Πεντηκοστιανοί παραδέχονται ότι στην αρχή ήταν «καχύποπτοι σχετικά µε την Ορθοδοξία» 
αυτής της κίνησης. 

Αλλά ας αρχίσουµε τώρα να κοιτάµε πέρα από τις οικουµενιστικές θεωρίες και πρακτικές του 
Πεντηκοστιανισµού σε αυτό που πραγµατικά εµπνέει και δίνει δύναµη  στη «χαρισµατική αναζωπύρωση»: 
την πραγµατική εµπειρία της δύναµης του «πνεύµατος». 

 
3. «Γλωσσολαλιά» 

 
Αν εξετάσουµε µε προσοχή τα συγγράµµατα της «χαρισµατικής  αναζωπύρωσης», θα βρούµε ότι 

αυτή η κίνηση µοιάζει πολύ µε πολλές αιρετικές κινήσεις του παρελθόντος στο ότι βασίζονται πρωταρχικά, 
ή ακόµα και εξ ολοκλήρου, σε µια µάλλον αλλόκοτη έµφαση σε δόγµα ή θρησκευτική πρακτική. Η µόνη 
διαφορά είναι ότι τώρα η έµφαση δίνεται σ’ ένα συγκεκριµένο σηµείο το οποίο κανείς αιρετικός στο 
παρελθόν δεν θεώρησε ως τόσο κεντρικό: τη γλωσσολαλιά. 

Σύµφωνα µε τον «καταστατικό χάρτη» πολλών πεντηκοστιανικών οµάδων, «Το βάπτισµα των 
πιστών στο Άγιο Πνεύµα επιβεβαιώνεται από την οµιλία σε άλλες γλώσσες, που αποτελεί το πρώτο εµφανές 
σηµείο» (Sherrill, σελ. 79). Και όχι µόνο είναι το πρώτο σηµείο της µεταστροφής σε µια πεντηκοστιανική 
οµάδα ή προσανατολισµό: σύµφωνα µε τις µεγαλύτερες αυθεντίες του Πεντηκοστιανισµού, αυτή η 
πρακτική πρέπει να συνεχιστεί αλλιώς το «πνεύµα» µπορεί να χαθεί. Γράφει ο David Du Plessis: «Η 
πρακτική της προσευχής µε γλωσσολαλιά πρέπει να συνεχίζεται και να αυξάνει στις ζωές αυτών που είναι 
βαπτισµένοι στο Πνεύµα, αλλιώς µπορεί να ανακαλύψουν ότι οι άλλες εκδηλώσεις του πνεύµατος γίνονται 
σπάνιες ή σταµατούν τελείως» (Du Plessis, σελ. 89). Πολλοί µαρτυρούν, όπως ένας Πεντηκοστιανό, ότι η 
γλωσσολαλιά «έχει τώρα γίνει ένα ουσιώδες συµπλήρωµα της θρησκευτικής µου ζωής» (Lillie, σελ. 50). Κι 
ένα ρωµαιοκαθολικό βιβλίο πάνω σ’ αυτό το θέµα λέει πιο επιφυλακτικά ότι από τα «δώρα του Αγίου 
Πνεύµατος» η γλωσσολαλιά «είναι συχνά, αλλά όχι πάντα, αυτό που λαµβάνεται πρώτο. Κατά συνέπεια για 
πολλούς είναι ένα κατώφλι από το οποίο κανείς περνάει στο βασίλειο των δωρεών και καρπών του Αγίου 
Πνεύµατος» (Ranagham, σελ. 19). 

Εδώ µπορεί κάποιος να παρατηρήσει µια υπερβολική έµφαση που σίγουρα δεν είναι παρούσα στην 
Καινή ∆ιαθήκη, όπου η γλωσσολαλιά είχε αναµφισβήτητα µικρή σηµασία, χρησιµεύοντας ως σηµείο για 
την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος (Πράξ. 2) και σε δύο άλλες περιπτώσεις (Πραξ. 10 και 19). Μετά τον 1ο, 
ή ίσως το 2ο αιώνα, δεν αναφέρεται από καµµιά Ορθόδοξη πηγή, και δεν αναφέρεται να συµβαίνει ούτε καν 
στους µεγάλους Πατέρες της αιγυπτιακής ερήµου, οι οποίοι ήταν τόσο γεµάτοι από το Πνεύµα του Θεού 
που έκαναν πολλά καταπληκτικά θαύµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάστασης νεκρών. Η Ορθόδοξη 
συµπεριφορά προς τη γνήσια γλωσσολαλιά, λοιπόν, µπορεί να συνοψιστεί στα λόγια του αγίου Αυγουστίνου 
(Οµιλίες στον Ιωάννη, IV:10): «Τα πρώτα χρόνια το Άγιο Πνεύµα έπεφτε σ’ αυτούς που πίστευαν κι εκείνοι 
µιλούσαν µε γλώσσες που δεν είχαν µάθει, καθώς το Άγιο Πνεύµα τους έδινε λόγο. Αυτά ήταν σηµεία 
προσαρµοσµένα στην εποχή. Γιατί ήταν ταιριαστό να υπάρχει αυτό το σηµείο του Αγίου Πνεύµατος σ’ όλες 
τις γλώσσες, για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο του Θεού επρόκειτο να διαδοθεί µέσα από όλες τις γλώσσες σε 
όλη την οικουµένη. Αυτό έγινε ως σηµείο, και πέρασε». Και σαν για να απαντήσει στους σύγχρονους 
Πεντηκοστιανούς µε την περίεργη έµφαση που δίνουν σ’ αυτό το σηµείο, ο Αυγουστίνος συνεχίζει: 
«Αναµένεται τώρα ότι αυτοί που θα χειροθετηθούν, θα πρέπει να γλωσσολαλούν; Ή όταν χειροθετήσαµε 
αυτά τα παιδιά, περίµενε κανείς από σας να δει αν θα γλωσσολαλήσουν; Κι όταν είδε ότι δεν γλωσσολαλούν 
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ήταν κανείς από σας τόσο διεστραµµένος στην καρδιά ώστε να πει ‘’αυτοί δεν έχουν λάβει το Άγιο 
Πνεύµα’’;» 

Οι σύγχρονοι Πεντηκοστιανοί, για να δικαιώσουν τη χρήση της γλωσσολαλιάς, αναφέρονται κυρίως 
στην Α’ επιστολή του απ. Παύλου προς Κορινθίους (στ. 12-14). Αλλά ο άγιος Παύλος έγραψε αυτό το 
απόσπασµα ακριβώς επειδή η γλωσσολαλιά είχε γίνει µια πηγή αταξίας στην Εκκλησία της Κορίνθου· και 
παρ’ ότι δεν την απαγορεύει, αναµφισβήτητα ελαχιστοποιεί τη σηµασία της. Γι’ αυτό, το εν λόγω 
απόσπασµα, αντί να ενθαρρύνει οποιαδήποτε σύγχρονη αναζωπύρωση της «γλωσσολαλιάς», θα έπρεπε 
αντιθέτως να την αποθαρρύνει – ιδιαίτερα όταν κάποιος ανακαλύπτει (όπως οι ίδιοι οι Πεντηκοστιανοί 
παραδέχονται) ότι υπάρχουν άλλες πηγές γλωσσολαλιάς εκτός από το Άγιο Πνεύµα! Ως Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί ήδη ξέρουµε ότι η γλωσσολαλιά ως πραγµατικό χάρισµα του Αγίου Πνεύµατος δεν µπορεί να 
εµφανιστεί µεταξύ αυτών που είναι εκτός της Εκκλησίας του Χριστού· αλλά ας κοιτάξουµε πιο προσεκτικά 
αυτό το σύγχρονο φαινόµενο, για να δούµε αν κατέχει χαρακτηριστικά που µπορούν να αποκαλύψουν την 
πηγή προέλευσής του. 

Αν έχουµε ήδη γίνει καχύποπτοι από την υπερβολική σηµασία που δίνουν στη «γλωσσολαλιά» οι 
σύγχρονοι Πεντηκοστιανοί, θα πρέπει να αφυπνιστούµε τελείως όταν εξετάσουµε τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες συµβαίνει.  

Απέχοντας πολύ από το να δίνεται ελεύθερα και αυθόρµητα, χωρίς την παρεµβολή του ανθρώπου – 
όπως τα πραγµατικά δώρα του Αγίου Πνεύµατος – η γλωσσολαλιά µπορεί να προσκληθεί εντελώς 
προβλέψιµα από µια συνηθισµένη τεχνική προσευχής από συγκεντρωµένη οµάδα, συνοδεία ψυχολογικά 
υποβλητικών προτεσταντικών ύµνων («Εκείνος έρχεται! Εκείνος έρχεται!»), να κορυφωθεί µε µια 
«χειροθεσία», και καµµιά φορά να εµπλέκει τέτοιες καθαρά σωµατικές προσπάθειες όπως την επανάληψη 
µιας δεδοµένης φράσης ξανά και ξανά (Koch, σελ 24), ή απλώς την εκτέλεση ήχων µε το στόµα. Κάποιος 
παραδέχεται πως, όπως πολλοί άλλοι, από τότε που γλωσσολάλησε «συχνά σχηµάτιζε µε το στόµα ανόητες 
συλλαβές, σε µια προσπάθεια ν’ αρχίσει τη ροή της προσευχής µε γλωσσολαλιά» (Sherrill, σελ. 127)· και 
αντί τέτοιες προσπάθειες να αποθαρρύνονται, στην πραγµατικότητα υποστηρίζονται από Πεντηκοστιανούς. 
«Το να κάνεις ήχους µε το στόµα δεν είναι ‘’γλωσσολαλιά’’, αλλά µπορεί να υποδηλώνει µια έντιµη πράξη 
πίστης, την οποία το Άγιο Πνεύµα θα τιµήσει δίνοντας σ’ αυτό το άτοµο τη δύναµη να µιλήσει σε άλλη 
γλώσσα» (Harper, σελ. 11). Άλλος Προτεστάντης πάστορας λέει: «Ο αρχικός φραγµός να γλωσσολαλήσεις, 
µοιάζει να είναι απλώς η συνειδητοποίηση ότι πρέπει εσύ να ‘’µιλήσεις περαιτέρω’’... οι πρώτες συλλαβές 
και λέξεις µπορεί να ηχούν παράξενα στ’ αυτιά σου. Μπορεί να είναι διστακτικές και άναρθρες. Μπορεί να 
έχεις την αίσθηση ότι απλώς συµβιβάζεσαι... Όµως καθώς συνεχίζεις να µιλάς µε πίστη... το Πνεύµα θα 
διαµορφώσει για σένα µια γλώσσα προσευχής και δοξολογίας» (Christenson, σελ. 130). Ένας Ιησουΐτης 
«θεολόγος» λέει πως έβαλε τέτοιες συµβουλές σε πράξη: «Μετά  το πρόγευµα ένοιωσα σχεδόν να σύροµαι 
σωµατικά στο παρεκκλήσι όπου κάθησα να προσευχηθώ. Ακολουθώντας την περιγραφή του Jim για το πως 
αυτός έλαβε το χάρισµα της γλωσσολαλιάς, άρχισα να λέω ήσυχα στον εαυτό µου ‘’λα, λα, λα, λα’’. Προς 
µεγάλη µου κατάπληξη, ακολούθησε µια γρήγορη κίνηση της γλώσσας και των χειλιών, συνοδευόµενη από 
ένα τροµερό αίσθηµα εσωτερικής αφοσίωσης» (Gelpi, σελ. 1). 

Είναι δυνατόν ένας σοβαρός Ορθόδοξος Χριστιανός να µπορεί να µπερδέψει αυτά τα επικίνδυνα 
ψυχικά παιχνίδια µε τα δώρα του Αγίου Πνεύµατος;! Ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα χριστιανικό, τίποτα 
πνευµατικό εδώ. Αυτή είναι µάλλον η σφαίρα των  φυσικών µηχανισµών που µπορεί να µπουν σε 
λειτουργία µε συγκεκριµένες ψυχολογικές ή σωµατικές τεχνικές, και η «γλωσσολαλιά» φαίνεται να 
καταλαµβάνει βασικό ρόλο σαν είδος «µοχλού» σ’ αυτή τη σφαίρα. Όπως και να’ ναι, σίγουρα δεν υπάρχει 
καµµιά οµοιότητα µε το πνευµατικό δώρο που περιγράφεται στην Καινή ∆ιαθήκη, και είναι πολύ κοντά στη 
σαµανιστική «γλωσσολαλιά» όπως εξασκείται στις πρωτόγονες θρησκείες, όπου ο σαµάνος ή µάγος γιατρός 
έχει µια συγκεκριµένη τεχνική για να πέφτει σε έκσταση και µετά να δίνει ή να λαµβάνει ένα µήνυµα από 
κάποιο «θεό» σε µια γλώσσα που δεν έχει µάθει. (Βλ. Burdick, σελ. 66-7). Στις σελίδες που ακολουθούν θα 
συναντήσουµε «χαρισµατικές» εµπειρίες τόσο αλλόκοτες, που η σύγκριση µε το σαµανισµό δεν θα φαίνεται 
καθόλου παρατραβηγµένη, ειδικά αν καταλάβουµε ότι ο πρωτόγονος σαµανισµός δεν είναι παρά µια 
ιδιαίτερη έκφραση ενός «θρησκευτικού» φαινοµένου το οποίο, αντί να είναι ξένο στη σύγχρονη ∆ύση, στην 
πραγµατικότητα παίζει σηµαίνοντα ρόλο στις ζωές κάποιων σύγχρονων «Χριστιανών»: του µεντιουµισµού. 
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4. «Χριστιανικός» µεντιουµισµός 
 
Μια προσεκτική κι αντικειµενική µελέτη της «γλωσσολαλιάς» έχει γίνει από τον Γερµανό 

Λουθηρανό πάστορα ∆ρ. Kurt Koch (The strife of tongues). Αφού εξέτασε εκατοντάδες παραδείγµατα 
αυτού του «δώρου», όπως εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια, έφτασε στο συµπέρασµα, βασισµένος στην 
Αγία Γραφή, ότι µόνο τέσσερις από αυτές τις περιπτώσεις ίσως είναι ίδιες µε το δώρο που περιγράφεται 
στις Πράξεις των Αποστόλων· όµως δεν ήταν σίγουρος για καµµιά από αυτές. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, 
έχοντας πίσω του την πλήρη πατερική παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, θα είναι πιο αυστηρός στην 
κρίση του από τον ∆ρ. Koch. Πάντως, έναντι αυτών των λίγων πιθανώς θετικών περιπτώσεων, ο ∆ρ. Koch 
ανακάλυψε έναν αριθµό περιπτώσεων αναµφισβήτητης δαιµονοκαταληψίας – επειδή η «γλωσσολαλιά» 
είναι στην πραγµατικότητα ένα συνηθισµένο «χάρισµα» των δαιµονισµένων. Στο τελικό συµπέρασµα του 
∆ρ. Koch θα βρούµε αυτό που είναι πιθανώς το κλειδί της όλης κίνησης. Συµπεραίνει ότι η κίνηση της 
«γλωσσολαλιάς» δεν είναι καθόλου «αναζωπύρωση», γιατί υπάρχει σ’ αυτήν ελάχιστη µετάνοια ή καταδίκη 
της αµαρτίας, αλλά κυρίως υπάρχει αναζήτηση για δύναµη και εµπειρία· το φαινόµενο της γλωσσολαλιάς 
δεν είναι το δώρο που περιγράφεται στις Πράξεις, ούτε είναι (στις περισσότερες περιπτώσεις) πραγµατική 
δαιµονική κατοχή· µάλλον, «γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ίσως το 95% του όλου κινήµατος της 
γλωσσολαλιάς έχει µεντιουµιστικό χαρακτήρα» (Koch, σελ. 35). 

Τι είναι ένα «µέντιουµ» («διάµεσο»); Το µέντιουµ είναι ένα πρόσωπο µε µια συγκεκριµένη ψυχική 
ευαισθησία, που το διευκολύνει να γίνεται όχηµα ή µέσον για την εκδήλωση αόρατων δυνάµεων ή όντων 
(όπου εµπλέκονται πραγµατικά όντα, όπως έχει δηλώσει καθαρά ο στάρετς Αµβρόσιος της Optina*, αυτά 
είναι πάντα τα πεπτωκότα πνεύµατα των οποίων είναι το πεδίο αυτό, κι όχι τα «πνεύµατα των νεκρών» που 
φαντάζονται οι πνευµατιστές. Σχεδόν  όλες οι µη χριστιανικές θρησκείες κάνουν ευρεία χρήση των 
µεντιουµιστικών χαρισµάτων, όπως η διόραση, η ύπνωση, η «θαυµατουργική» θεραπεία, η εµφάνιση και η 
εξαφάνιση αντικειµένων όπως και η µετακίνησή τους από τόπο σε τόπο κ.τ.λ. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλά παρόµοια χαρίσµατα κατέχονται επίσης από Ορθόδοξους Αγίους – 
αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάµεσα στο πραγµατικό χριστιανικό χάρισµα και τη µεντιουµιστική 
αποµίµησή του. Το πραγµατικό χριστιανικό δώρο της θεραπείας, για παράδειγµα, δίνεται απ’ ευθείας από το 
Θεό σε απάντηση θερµής προσευχής, και ιδιαίτερα της προσευχής ενός ανθρώπου που είναι προσωπικά 
ευάρεστος στο Θεό, ενός δικαίου ή αγίου (Ιάκ. 5:16), κι ακόµα µέσω επαφής µε πίστη µε αντικείµενα, τα 
οποία έχουν καθαγιαστεί από το Θεό (αγιασµός, λείψανα αγίων κ.τ.λ.· Πράξ. 19:12, Β’ Βασιλ. 13:21). Αλλά 
η µεντιουµιστική θεραπεία, όπως κάθε άλλη µεντιουµιστική δωρεά, επιτυγχάνεται µέσω συγκεκριµένων 
σαφών τεχνικών και ψυχικών καταστάσεων οι οποίες µπορούν να καλλιεργηθούν και να χρησιµοποιηθούν 
µε εξάσκηση, και οι οποίες δεν έχουν σχέση ούτε µε αγιότητα, ούτε µε τη δράση του Θεού. Η 
µεντιουµιστική ικανότητα µπορεί να αποκτηθεί είτε από κληρονοµικότητα είτε από µεταβίβαση µέσω 
επαφής µε κάποιον που έχει το χάρισµα, ή ακόµα µέσω της ανάγνωσης αποκρυφιστικών βιβλίων.** 

Πολλά µέντιουµ ισχυρίζονται ότι οι δυνάµεις τους δεν είναι καθόλου υπερφυσικές, αλλά ότι 
προέρχονται από ένα µέρος της φύσης για το οποίο πολύ λίγα πράγµατα είναι γνωστά. Σε κάποιο βαθµό 
αυτό είναι αναµφίβολα αληθινό· όµως είναι επίσης αληθινό ότι το βασίλειο απ’ όπου προέρχονται αυτά τα 
δώρα είναι το ιδιαίτερο βασίλειο των πεπτωκότων πνευµάτων, τα οποία δεν διστάζουν να χρησιµοποιήσουν 
την ευκαιρία, που τους παρέχουν οι άνθρωποι που εισέρχονται σ’ αυτό το βασίλειο, να τους τραβήξουν στα 
δικά τους δίχτυα, προσθέτοντας τις δικές τους δυνάµεις και εκδηλώσεις µε σκοπό να οδηγήσουν ψυχές στην 
καταστροφή. Και όποια κι αν µπορεί να είναι η εξήγηση των διάφορων µεντιουµιστικών φαινοµένων, ο 
Θεός στην αποκάλυψή Του προς την ανθρωπότητα έχει απαγορεύσει αυστηρά οποιαδήποτε επαφή µ’ αυτό 
το απόκρυφο βασίλειο: «∆εν πρέπει να υπάρξει µεταξύ σας άνθρωπος που θα ζητά ή θα λέει µαντείες, ή θα 
παρατηρεί σηµεία και οιωνούς για να προλέγει το µέλλον, µάγος, που θα ψάλλει µαγικές ωδές, ούτε  

 
* V. P. Bykov, Tikhie Priyuty, Μόσχα 1913, σελ. 168-170 
** Βλ. Kurt Koch, Occult Bondage and Delinerance, Kregel Publications, Michigan 1970,  σελ. 168-

170 
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άνθρωπος εγγαστρίµυθος που θα φαίνεται να µιλά από την κοιλιά του, ούτε τερατοσκόπος που θα 
παρατηρεί σηµεία και οιωνούς, ούτε νεκροµάντης που θα ρωτά τους νεκρούς. Εκείνος που τα κάνει αυτά 
είναι βδέλυγµα στον Κύριο το Θεό σου» (∆ευτερονόµιο 18:10-121, βλ. επίσης Λευϊτικό 20:6). 

Στην πράξη είναι αδύνατον να συνδυαστεί ο µεντιουµισµός µε το γνήσιο Χριστιανισµό, καθώς η 
επιθυµία για µεντιουµιστικά φαινόµενα ή δυνάµεις είναι ασυµβίβαστη µε τη βασική χριστιανική 
κατεύθυνση για σωτηρία της ψυχής. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν «Χριστιανοί» αναµεµειγµένοι στο 
µεντιουµισµό, συχνά ασυνείδητα (όπως θα δούµε)· σηµαίνει ότι δεν είναι γνήσιοι Χριστιανοί, ότι ο 
Χριστιανισµός τους είναι µόνο ένας «Νέος Χριστιανισµός» σαν αυτόν που κήρυξε ο Μπερντιάγεφ, τον 
οποίο θα εξετάσουµε πάλι πιο κάτω. Ο ∆ρ. Koch, µολονότι έχει προτεσταντικό υπόβαθρο, κάνει µια έγκυρη 
παρατήρηση όταν σηµειώνει: «Η θρησκευτική ζωή κάποιου δεν βλάπτεται από τον αποκρυφισµό ή τον 
πνευµατισµό. Πραγµατικά ο πνευµατισµός είναι σε µεγάλη έκταση ένα ‘’θρησκευτικό’’ κίνηµα. Ο διάβολος 
δεν παίρνει τη ‘’θρησκευτικότητά’’ µας... (Αλλά) υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ του να είναι κανείς 
θρήσκος και του να είναι αναγεννηµένος από το Πνεύµα του Θεού. Είναι θλιβερό να λέµε ότι οι 
χριστιανικές οµολογίες µας έχουν περισσότερους ‘’θρήσκους’’ ανθρώπους παρά πραγµατικούς 
Χριστιανούς».* 

Η γνωστότερη µορφή µεντιουµισµού στη σύγχρονη ∆ύση είναι η πνευµατιστική συγκέντρωση, όπου 
γίνεται επαφή µε συγκεκριµένες δυνάµεις που παράγουν αισθητά αποτελέσµατα όπως χτυπήµατα, φωνές, 
διάφορα είδη  επικοινωνίας όπως αυτόµατη γραφή και οµιλία σε άγνωστες γλώσσες, µετακίνηση 
αντικειµένων, και εµφάνιση χεριών και «ανθρώπινων» µορφών που καµµιά φορά µπορούν να 
φωτογραφηθούν. Αυτά τα αποτελέσµατα παράγονται µε τη βοήθεια συγκεκριµένων τεχνικών και 
συµπεριφορών εκ µέρους των παρισταµένων, σχετικά µε τις οποίες θα αναφερθούµε εδώ ανατρέχοντας σε 
ένα από τα κλασικά εγχειρίδια πάνω στο θέµα**. 

1. Παθητικότητα: «Η δραστηριότητα ενός πνεύµατος µετράται από το βαθµό της παθητικότητας ή 
υποχωρητικότητας που βρίσκει στον ευαίσθητο, ή µέντιουµ (διάµεσο)». «Η διαµεσολαβητικότητα… µέσω 
επιµελούς καλλιέργειας µπορεί να αποκτηθεί από οποιονδήποτε παραδίδει εκούσια το σώµα του, µε την 
ελεύθερη βούλησή του και τις αισθητικές και διανοητικές ικανότητες, σε ένα εισβάλλον ή εξουσιαστικό 
πνεύµα». 

2. Ενότητα στην πίστη: · Όλοι οι παριστάµενοι πρέπει να «συµµερίζονται τη νοητική διάθεση του 
µέντιουµ προς υποστήριξή του»· τα πνευµατιστικά φαινόµενα «διευκολύνονται από αναµφισβήτητη ευνοϊκή 
διάθεση που απορρέει από αρµονία ιδεών, απόψεων και συναισθηµάτων, η οποία υπάρχει µεταξύ των 
πειραµατιζόµενων και του µέντιουµ. Όταν αυτή η ευνοϊκή διάθεση και η αρµονία, όπως επίσης  και η 
προσωπική παράδοση της θέλησης, είναι ανεπαρκείς στα µέλη του ‘’κύκλου’’, η πνευµατιστική 
συγκέντρωση αποδεικνύεται αποτυχηµένη». Επίσης, «ο αριθµός των πειραµατιζόµενων έχει µεγάλη 
σπουδαιότητα. Αν είναι µεγαλύτερος, εµποδίζει την αρµονία την τόσο απαραίτητη για την επιτυχία». 

3. Όλοι οι παρόντες «ενώνουν τα χέρια για να διαµορφώσουν τον αποκαλούµενο µαγνητικό κύκλο. 
Μέσω αυτού του κλειστού κυκλώµατος, κάθε µέλος συνεισφέρει την ενέργεια µιας συγκεκριµένης δύναµης 
που µεταβιβάζεται συλλογικά στο µέντιουµ». Πάντως, ο «µαγνητικός κύκλος» απαιτείται µόνο για λιγότερο 
εξελιγµένα µέντιουµ. Η κυρία Blavatsky, ιδρύτρια της σύγχρονης Θεοσοφίας και µέντιουµ η ίδια, αργότερα 
γελούσε µε τις χοντροκοµµένες µεθόδους του πνευµατισµού – όταν συνάντησε πολύ ισχυρότερα µέντιουµ 
στην Ανατολή. Στην κατηγορία τέτοιων µέντιουµ υπάγεται επίσης ο φακίρης που περιγράφηκε στο κεφ. 3. 

4. «Η απαραίτητη πνευµατιστική ατµόσφαιρα επιφέρεται συνήθως από τεχνητά µέσα, όπως το 
τραγούδισµα ύµνων, το παίξιµο απαλής µουσικής, κι ακόµα την προσφορά µιας προσευχής». 

Η πνευµατική συγκέντρωση σίγουρα είναι µια µάλλον τραχειά µορφή µεντιουµισµού – µολονότι γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο οι τεχνικές του είναι έκδηλες – και µόνο σπάνια παράγει θεαµατικά αποτελέσµατα. 
Υπάρχουν άλλες πιο ανεπαίσθητες µορφές, µερικές από τις οποίες εµφανίζονται ως «χριστιανικές». Για να 
το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό, χρειάζεται µόνο να κοιτάξει τις τεχνικές ενός «θεραπευτή µε την πίστη», 
όπως ο Oral Roberts (που πριν ενταχθεί στους Μεθοδιστές πριν από µερικά χρόνια, ήταν κληρικός στην  

 
* Βλ. Kurt Koch, Between Christ and Satan, Kregel Publications, 1962, σελ. 124 
* *Simon A. Blackmore, S. J., Spiritism Facts and Frauds, Benziger Bros., New York, 1924 Κεφ. 4, 
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οµάδα «Αγιότητα της Πεντηκοστής»). Ο Oral Roberts προκαλεί «θαυµατουργικές» θεραπείες 

διαµορφώνοντας ένα πραγµατικό «µαγνητικό κύκλο» απαρτιζόµενο από ανθρώπους µε την κατάλληλη 
ευνοϊκή διάθεση, παθητικότητα, και αρµονία «πίστης», οι οποίοι βάζουν τα χέρια τους στην τηλεόραση 
όταν αυτός είναι στον αέρα· οι θεραπείες µπορεί να προκληθούν και µε την πόση ενός ποτηριού νερού, που 
έχει τοποθετηθεί πάνω στην τηλεοπτική συσκευή κι έχει έτσι απορροφήσει τη ροή των µεντιουµιστικών 
δυνάµεων, οι οποίες έχουν τεθεί σε δράση. Αλλά τέτοιες θεραπείες, σαν αυτές που παράγει ο πνευµατισµός 
και η µαγεία, µπορεί να προξενήσουν βαρειές απώλειες µε τη µορφή κατοπινών ψυχικών και πνευµατικών 
διαταραχών.* 

Σ’ αυτό το πεδίο πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί ο διάβολος συνεχώς πιθηκίζει τα 
έργα του Θεού, και πολλοί άνθρωποι µε µεντιουµιστικά χαρίσµατα συνεχίζουν να νοµίζουν ότι είναι 
Χριστιανοί κι ότι τα δώρα τους προέρχονται από το Άγιο Πνεύµα. Αλλά είναι δυνατόν να πούµε ότι αυτό 
είναι αλήθεια για τη «χαρισµατική αναζωπύρωση» - ότι είναι βασικά µια µορφή µεντιουµισµού, όπως λένε 
µερικοί; 

Όταν κάποιος υποβάλλει τη «χαρισµατική αναζωπύρωση» στους πιο οφθαλµοφανείς ελέγχους για 
µεντιουµισµό, εντυπωσιάζεται πρώτα απ’ όλα από το γεγονός ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την 
πνευµατιστική συγκέντρωση, οι οποίες περιγράφηκαν πιο πάνω, είναι όλες παρούσες στις «χαρισµατικές» 
συναθροίσεις προσευχής, ενώ ούτε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι παρόν στην ίδια µορφή ή 
βαθµό στη γνήσια χριστιανική λατρεία της Ορθόδοξης  Εκκλησίας. 

1. Η «παθητικότητα» της πνευµατιστικής συγκέντρωσης αντιστοιχεί σ’ αυτό που οι «χαρισµατικοί» 
συγγραφείς καλούν «ένα είδος άφεσης... Αυτό εµπεριέχει περισσότερα από την αφιέρωση της συνειδητής 
ύπαρξης κάποιου µέσω µιας πράξης της θέλησης· αναφέρεται και σε µια ευρεία, κι ακόµα κρυµµένη περιοχή 
της ασυνείδητης ζωής του... Ό,τι µπορεί να γίνει είναι να προσφέρει τον εαυτό του – το σώµα, το µυαλό κι 
ακόµα τη γλώσσα – ώστε το Πνεύµα του Θεού να µπορεί να έχει πλήρη κατοχή... Τέτοια άτοµα είναι 
έτοιµα – οι φραγµοί έχουν πέσει κι ο Θεός κινείται έντονα πάνω και µέσα σε όλη τους την ύπαρξη» 
(Williams, σελ. 62-63). Τέτοια «πνευµατική» στάση δεν είναι του Χριστιανισµού: είναι µάλλον η στάση του 
Ζεν Βουδισµού, του ανατολικού «µυστικισµού», της ύπνωσης, και του πνευµατισµού. Τέτοια υπερβολική 
παθητικότητα είναι εντελώς ξένη στην Ορθόδοξη πνευµατικότητα, και είναι µόνο µια ανοιχτή πρόσκληση 
στη δράση πλανερών πνευµάτων. Ένας ευνοϊκά διατεθειµένος παρατηρητής σηµειώνει ότι στις 
πεντηκοστιανικές συναθροίσεις οι άνθρωποι που γλωσσολαλούν ή ερµηνεύουν «µοιάζουν σχεδόν να 
πέφτουν σε έκσταση» (Sherrill, σελ. 87). Αυτή η παθητικότητα είναι τόσο έντονη σε κάποιες 
«χαρισµατικές» κοινότητες που καταργούν εντελώς την οργάνωση της εκκλησίας και οποιοσδήποτε 
καθορισµένο πρόγραµµα ακολουθιών και τα κάνουν όλα ακριβώς όπως κατευθύνει το «πνεύµα». 

2. Υπάρχει µια σαφής «ενότητα στην πίστη» - και όχι απλώς ενότητα στη χριστιανική πίστη κι 
ελπίδα για σωτηρία, αλλά µια ιδιάζουσα οµοφωνία στην επιθυµία και προσδοκία για «χαρισµατικά» 
φαινόµενα. Αυτό ισχύει για όλες τις «χαρισµατικές» προσευχητικές συναθροίσεις· αλλά µια ακόµα πιο 
έντονη ενότητα απαιτείται για την εµπειρία του «βαπτίσµατος του Αγίου Πνεύµατος», η οποία συνήθως 
επιτελείται σ’ ένα µικρό χωριστό δωµάτιο µε την παρουσία µόνο λίγων που ήδη έχουν την εµπειρία. Η 
παρουσία ακόµα κι ενός προσώπου που έχει αρνητικές σκέψεις για την εµπειρία, είναι αρκετή αιτία για να 
µην προκύψει το «βάπτισµα» - ακριβώς µε τον τρόπο που η ανησυχία και η προσευχή του Ορθοδόξου ιερέα 
που περιγράφηκε πιο πάνω (κεφ. 3) ήταν αρκετές για να διαλύσουν το εντυπωσιακό όραµα που επέδειξε ο 
φακίρης από την Κεϋλάνη. 

3. Ο πνευµατιστικός «µαγνητικός κύκλος» αντιστοιχεί στην πεντηκοστιανική «χειροθεσία», η οποία 
γίνεται πάντα από αυτούς που έχουν ήδη εµπειρία του «βαπτίσµατος» µε γλωσσολαλιά, και που 
χρησιµεύουν, µε λόγια των ίδιων των Πεντηκοστιανών, ως «κανάλια του Αγίου Πνεύµατος» (Williams, σελ. 
64) – µια λέξηπου χρησιµοποιούν οι πνευµατιστές αναφορικά µε τα µέντιουµ. 

 
 
 
* Για τον Oral Roberts βλ. Kurt Koch, Occult Bondage σελ. 52-5 
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4. Η «χαρισµατική ατµόσφαιρα», όπως και η πνευµατιστική, προκαλείται µε µέσα υποβλητικών 
ύµνων και προσευχών, και συχνά επίσης µε χειροκροτήµατα· όλα αυτά δίνουν «ένα αποτέλεσµα διέργεσης 
που σε ανεβάζει, και σχεδόν µεθυστικής ποιότητας» (Sherrill, σελ. 23). 

Μπορεί κάποιος να αντιτάξει ότι όλες αυτές οι οµοιότητες µεταξύ µεντιουµισµού και 
Πεντηκοστιανισµού είναι µόνο συµπτωµατικές· και πράγµατι, µε σκοπό να δείξουµε αν η «χαρισµατική 
αναζωπύρωση» είναι όντως µεντιουµιστική, θα πρέπει να προσδιορίσουµε τι είδος «πνεύµατος» µεταδίδεται 
µέσω των πεντηκοστιανικών «καναλιών». Ένας αριθµός µαρτυριών από αυτούς που το έχουν νοιώσει – και 
πιστεύουν ότι είναι το Άγιο Πνεύµα – καταδεικνύει καθαρά τη φύση του. «Η οµάδα κινήθηκε πιο κοντά 
γύρω µου. Ήταν σαν να σχηµάτιζαν µε τα σώµατά τους µια χοάνη, µέσα από την οποία συγκεντρωνόταν η 
ροή του Πνεύµατος που παλλόταν στο δωµάτιο. Κύλησε µέσα µου καθώς καθόµουν εκεί» (Sherrill, σελ. 
122). Σε µια Καθολική Πεντηκοστιανική συνάθροιση, «µε το που έµπαινε κανείς στην αίθουσα έµενε 
κυριολεκτικά άναυδος από την ισχυρή ορατή παρουσία του Θεού» (Ranaghan, σελ. 79). (Συγκρίνετε την 
«παλλόµενη» ατµόσφαιρα σε κάποιες παγανιστικές και ινδουϊστικές τελετές στα προηγούµενα κεφάλαια). 
Άλλος ένας άνδρας περιγράφει την εµπειρία του «βαπτίσµατος»: «Κατάλαβα ότι ο Κύριος ήταν στο 
δωµάτιο και µε πλησίαζε. ∆εν µπορούσα να τον δω, αλλά ένοιωθα να µε σπρώχνουν στην πλάτη από ψηλά. 
Έµοιαζα να επιπλέω στο πάτωµα... (Logos Journal, Νοέµ.-∆εκ. 1971, σελ. 47). Άλλα παρόµοια 
παραδείγµατα θα δοθούν παρακάτω στην αναλυτική εξέταση των σωµατικών συµπληρωµάτων των 
«χαρισµατικών» εµπειριών. Αυτό το «παλλόµενο», «ορατό» πνεύµα που «σπρώχνει», «πλησιάζει» και 
«κυλά» φαίνεται να επιβεβαιώνει το µεντιουµιστικό χαρακτήρα του «χαρισµατικού» κινήµατος. Σίγουρα το 
Άγιο Πνεύµα δεν θα περιγραφόταν ποτέ µε αυτούς τους τρόπους! 

Κι ας θυµηθούµε ένα παράξενο χαρακτηριστικό της «χαρισµατικής» γλωσσολαλιάς που ήδη 
αναφέραµε: ότι δίνεται όχι µόνο στην αρχική εµπειρία του «βαπτίσµατος του Αγίου Πνεύµατος» αλλά είναι 
υποχρεωτικό να συνεχίζεται (τόσο ιδιαιτέρως όσο και δηµοσίως) και να γίνεται «ουσιώδες συµπλήρωµα» 
της θρησκευτικής ζωής, αλλιώς τα «δώρα του Πνεύµατος» µπορεί να διακοπούν. Ένας Πρεσβυτεριανός 
«χαρισµατικός» συγγραφέας µιλά για την ειδική λειτουργία αυτής της πρακτικής στην «προετοιµασία» για 
«χαρισµατικές» συναθροίσεις: «Συχνά συµβαίνει... µια µικρή οµάδα να αφιερώσει χρόνο προσευχόµενη εν 
Πνεύµατι (δηλ. µε γλωσσολαλιά). Πράττοντας έτσι πολλαπλασιάζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού 
και τη δύναµη που µεταφέρει µέσα στη συγκέντρωση». Και πάλι: «Βρίσκουµε ότι ήρεµη προσευχή εν 
Πνεύµατι κατά τη συνάθροιση βοηθά να διατηρήσουµε ένα άνοιγµα στην παρουσία του Θεού... (επειδή) 
όταν κάποιος έχει συνηθίσει να προσεύχεται δυνατά µε γλωσσολαλιά... γίνεται σύντοµα δυνατό για την 
αναπνοή του, η οποία κινείται πάνω στις φωνητικές χορδές και τη γλώσσα, να εκδηλώνει την αναπνοή του 
Πνεύµατος, και µε τον τρόπο αυτό η προσευχή συνεχίζεται ήρεµα, αλλά έντονα, µέσα του» (Williams, σελ. 
31). Ας θυµηθούµε επίσης ότι η γλωσσολαλιά µπορεί να πυροδοτηθεί από τέτοιες τεχνητές επινοήσεις όπως 
το «σχηµατισµό ήχων µε το στόµα» - και θα φτάσουµε στο αναπόφευκτο συµπέρασµα ότι η «χαρισµατική» 
γλωσσολαλιά δεν είναι καθόλου «δωρεά», αλλά τεχνική, που η ίδια αποκτάται µε άλλες τεχνικές και µε τη 
σειρά της αποτελεί το έναυσµα για άλλες «δωρεές του Πνεύµατος» αν κάποιος συνεχίσει να την εξασκεί και 
να την καλλιεργεί. ∆εν έχουµε εδώ µια ένδειξη για το βασικό πραγµατικό επίτευγµα του σύγχρονου 
κινήµατος της Πεντηκοστής – ότι ανακάλυψε µια νέα µεντιουµιστική τεχνική για να εισέρχεται σε µια 
ψυχική κατάσταση όπου τα θαυµατουργικά «δώρα» είναι κοινοτοπία, και να τη διατηρεί; Αν αυτό 
είναι αλήθεια, τότε ο «χαρισµατικός» ορισµός της «χειραθεσίας» - «η απλή ιερουργία από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα που τα ίδια είναι κανάλια του Αγίου Πνεύµατος, προς άλλους που δεν έχουν ακόµα 
ευλογηθεί έτσι», στην οποία «το σηµαντικό (είναι) ότι αυτοί που ιερουργούν έχουν οι ίδιοι βιώσει την 
κίνηση του Αγίου Πνεύµατος» (Williams, σελ. 64) – περιγράφει ακριβώς τη µεταφορά του 
µεντιουµιστικού χαρίσµατος από αυτούς που ήδη το έχουν αποκτήσει και έχουν οι ίδιοι γίνει µέντιουµ. 
Έτσι το «βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος» γίνεται µεντιουµιστική µύηση. 

Πράγµατι, αν η «χαρισµατική αναζωπύρωση» είναι στ’ αλήθεια µια µεντιουµιστική κίνηση, πολλά 
που είναι ασαφή σχετικά µ’ αυτήν όταν τη βλέπουµε σαν χριστιανική κίνηση, γίνονται σαφή. Η κίνηση 
δηµιουργείται στην Αµερική, η οποία πενήντα χρόνια πριν γέννησε τον πνευµατισµό σε ένα παρόµοιο 
ψυχολογικό κλίµα: µια νεκρή, εκλογικευµένη προτεσταντική πίστη κατακυριεύεται ξαφνικά από την 
πραγµατική εµπειρία µιας αόρατης «δύναµης» που δεν µπορεί να εξηγηθεί λογικά ή επιστηµονικά. Η 
κίνηση έχει µεγαλύτερη επιτυχία σ’ εκείνες τις χώρες που έχουν αξιόλογη ιστορία πνευµατισµού και 
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µεντιουµισµού: πρώτα πρώτα στην Αµερική και την Αγγλία, µετά στη Βραζιλία, την Ιαπωνία, τις 
Φιλιππίνες, τη µαύρη Αφρική. Σπάνια βρίσκεται παράδειγµα «γλωσσολαλιάς» σε οποιοδήποτε χριστιανικό 
(έστω και κατ’ όνοµα) γενικό πλαίσιο για πάνω από 1600 χρόνια µετά τον καιρό του απ. Παύλου (κι ακόµα 
και τότε είναι ένα αποµονωµένο και βραχύβιο υστερικό φαινόµενο), ακριβώς µέχρι το κίνηµα της 
Πεντηκοστής του 20ού αι., ακριβώς όπως υπέδειξε ο λόγιος ιστορικός του θρησκευτικού «ενθουσιασµού»·* 
κι ωστόσο αυτή η «δωρεά» κατέχεται από πολυάριθµους σαµάνους και µάγους γιατρούς πρωτόγονων 
θρησκειών, όπως επίσης από τα σύγχρονα πνευµατιστικά διάµεσα και τους δαιµονισµένους. Οι 
«προφητείες» και οι «ερµηνείες» στις «χαρισµατικές» λειτουργίες, όπως θα δούµε, είναι παράξενα ασαφείς 
και στερεότυπες στην έκφραση, χωρίς ιδιαίτερο χριστιανικό ή προφητικό περιεχόµενο. Το δόγµα 
υποτάσσεται στην πρακτική: το απόφθεγµα και των δύο κινήσεων θα µπορούσε να είναι, όπως λένε ξανά 
και ξανά οι ενθουσιώδεις «χαρισµατικοί», «λειτουργεί» (δηλ. φέρνει αποτέλεσµα)  –  η  ίδια   παγίδα   στη   
οποία,  όπως  είδαµε,   οδηγεί τα θύµατά  του ο Ινδουϊσµός. ∆ύσκολα µπορεί να υπάρξει αµφιβολία ότι η 
«χαρισµατική αναζωπύρωση» όσον αφορά τα φαινόµενά της, έχει µια πολύ µεγαλύτερη οµοιότητα µε τον 
πνευµατισµό και γενικά τις µη χριστιανικές θρησκείες, παρά µε τον Ορθόδοξο Χριστιανισµό. Αλλά θα 
δώσουµε ακόµα πολλά παραδείγµατα για να αποδείξουµε πόσο αληθινό είναι αυτό. 

Μέχρι αυτό το σηµείο αναφέραµε, εκτός από τις δηλώσεις του ∆ρ. Koch, µόνο αποσπάσµατα 
ευνοϊκά διατεθειµένων προς τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», που δίνουν µόνο µαρτυρία γι’ αυτά που 
φαντάζονται ότι είναι έργα του Αγίου Πνεύµατος. Ας αναφέρουµε τώρα µαρτυρίες διάφορων ανθρώπων που 
εγκατέλειψαν το χαρισµατικό κίνηµα ή αρνήθηκαν να συµµετάσχουν, επειδή ανακάλυψαν ότι το «πνεύµα» 
που το εµπνέει δεν είναι του Άγιο Πνεύµα. 

1. «Στο Leicester (Αγγλία) ένας νέος ανέφερε τα ακόλουθα. Αυτός και ο φίλος του ήταν πιστοί για 
µερικά χρόνια ώσπου µια µέρα προσκλήθηκαν στη συνάθροιση µιας οµάδας που γλωσσολαλούσε. Η 
ατµόσφαιρα της συνάθροισης τους αιχµαλώτισε και µετά προσευχήθηκαν για τη δεύτερη ευλογία και το 
βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος. Μετά από εντατική προσευχή ήταν σαν κάτι ζεστό να ήρθε πάνω τους. 
Ένοιωσαν µεγάλη έξαψη. Για µερικές µέρες απόλαυσαν αυτή τη νέα εµπειρία, αλλά σιγά-σιγά αυτά τα 
κύµατα συναισθήµατος υποχώρησαν. Ο άνδρας που µου του είπε πρόσεξε ότι είχε χάσει κάθε επιθυµία να 
διαβάζει τη Βίβλο και να προσεύχεται. Εξέτασε την εµπειρία του στο φως των Γραφών και συνειδητοποίησε 
ότι δεν ήταν εκ του Θεού. Μετανόησε και την καταδίκασε... Από την άλλη ο φίλος του συνέχισε µ’ αυτή τη 
‘’γλωσσολαλιά’’ κι αυτό τον κατέστρεψε. Σήµερα δεν θα σκεπτόταν καν να συνεχίσει να είναι Χριστιανός. 
(Koch, σελ. 28). 

2. ∆ύο Προτεστάντες κληρικοί πήγαν σε µια «χαρισµατική» συνάθροιση προσευχής σε µια 
Πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Hollywood. «Και οι δυο συµφωνήσαµε προκαταβολικά πως όταν το πρώτο 
άτοµο άρχιζε να γλωσσολαλεί, θα κάναµε κατά προσέγγιση την ακόλουθη προσευχή, ‘’Κύριε, αν αυτή η 
δωρεά είναι από Σένα, ευλόγησε αυτόν τον αδελφό, αλλά αν δεν είναι από Σένα, τότε σταµάτησέ το κι ας µη 
γίνει άλλη προσευχή µε γλωσσολαλιά κατά την παρουσία µας...’’ Ένας νεαρός ξεκίνησε τη συνάθροιση µε 
µια µικρή προσευχή, µετά την οποία η συνάθροιση ήταν ανοιχτή για προσευχή µε γλωσσολαλιά. Μια 
γυναίκα άρχισε να προσεύχεται µε ευχέρεια σε µια ξένη γλώσσα, χωρίς καθόλου τραύλισµα ή δισταγµό. ∆εν 
δόθηκε ερµηνεία. Ο π. Μπ. κι εγώ αρχίσαµε να προσευχόµαστε ήρεµα όπως είχαµε συµφωνήσει νωρίτερα. 
Τι συνέβη; Κανένας άλλος δεν γλωσσολάλησε, παρ’ ότι συνήθως σ’ αυτές τις συναθροίσεις όλοι τους, εκτός 
από έναν αρχιτέκτονα, προσεύχονται σε άγνωστες γλώσσες» (Koch, σελ. 15). Σηµειώστε εδώ ότι µε την 
απουσία της µεντιουµιστικής ενότητας στην πίστη, δεν εµφανίζονται τα φαινόµενα.  

3. «Στο San Diego της California, µια γυναίκα ήρθε για συµβουλές. Μου είπε για µια άσχηµη 
εµπειρία που είχε κατά τη διάρκεια µιας αποστολής που οργάνωσε ένα µέλος του κινήµατος της 
γλωσσολαλιάς. Είχε πάει στις συναθροίσεις του, όπου εκείνος είχε µιλήσει για την αναγκαιότητα του δώρου 
της γλωσσολαλιάς, και σε µια συνάθροιση  που ακολούθησε επέτρεψε να της κάνουν χειροθεσία µε σκοπό 
να λάβει το βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος και το δώρο της γλωσσολαλιάς. Εκείνη τη στιγµή έπεσε 
λιπόθυµη. Όταν ξαναβρήκε τις αισθήσεις της πάλι, ήταν πεσµένη στο πάτωµα µε το στόµα της να  

 
 
* Ronald A. Knox, Enthusiasm, A Chapter in the History of Religion, Oxford (Galaxy Book), 1961, 
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ανοιγοκλείνει ακόµα αυτόµατα, χωρίς να προφέρει λέξη. Φοβήθηκε τροµερά. ∆ίπλα της στέκονταν 
κάποιοι από τους οπαδούς αυτού του ευαγγελιστή, οι οποίοι αναφώνησαν. ‘’Ω αδελφή, για Πνεύµα’’. Αλλά 
το θύµα αυτού του αποκαλούµενου βαπτίσµατος του Αγίου Πνεύµατος θεραπεύθηκε. ∆εν ξαναπήγε ποτέ σ’ 
αυτή την οµάδα των γλωσσολαλούντων. Όταν ήρθε σε µένα για συµβουλές, υπέφερε ακόµα από τα κακά 
επακόλουθα αυτού του ‘’πνευµατικού βαπτίσµατος’’» (Koch, σελ. 26). 

4. Ένας Ορθόδοξος Χριστιανός στην California, διηγείται µια ιδιαίτερη συνάντηση µε ένα «πλήρη 
πνεύµατος» κληρικό, ο οποίος ακολουθούσε το ίδιο πρόγραµµα µε τους κορυφαίους Καθολικούς, 
Προτεστάντες και Πεντηκοστιανούς εκπροσώπους της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης»: «Επί πέντε ώρες 
γλωσσολαλούσε και χρησιµοποιούσε κάθε τέχνασµα (ψυχολογικό, υπνωτιστικό), και ‘’χειροθεσία’’, για να 
παρασύρει τους παρόντες να λάβουν το ‘’βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος’’. Η σκηνή ήταν πράγµατι 
τροµερή. Όταν έβαλε τα χέρια του πάνω στη φίλη µας, αυτή έκανε λαρυγγικούς ήχους, βογγούσε, έκλαιγε 
και ούρλιαζε. Ήταν πολύ ευχαριστηµένος από αυτό. Είπε ότι εκείνη υπέφερε για άλλους – ότι µεσολαβούσε 
γι’ αυτούς. Όταν έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι µου είχα ένα προαίσθηµα πραγµατικού κακού. Η 
‘’γλωσσολαλιά’’ του διανθιζόταν µε Αγγλικά: ‘’Έχεις το χάρισµα της προφητείας, το νοιώθω’’. ‘’Απλώς 
άνοιξε το στόµα σου και θα ξεχυθεί έξω ελεύθερα’’. ‘’Παρεµποδίζεις το Άγιο Πνεύµα’’. Με τη χάρη του 
Θεού κράτησα το στόµα µου κλειστό, αλλά είµαι απολύτως σίγουρος ότι αν είχα µιλήσει, κάποιος άλλος θα 
‘’µετέφραζε’’». (Ιδιαίτερη συνοµιλία). 

5. Αναγνώστες του Ορθόδοξου Λόγου θα θυµηθούν το περιστατικό της «προσευχής-όρθρου» που 
οργάνωσε η Συριανή Αντιοχειανή Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης στη συνέλευσή της στο Chicago τον 
Αύγουστο του 1970. Αφού δηµιουργήθηκε µια δραµατική και συναισθηµατική ατµόσφαιρα, νέοι άνθρωποι 
άρχισαν να «µαρτυρούν» πως τους κινούσε το «πνεύµα». Αλλά αρκετοί άνθρωποι που ήταν παρόντες 
περιέγραψαν αργότερα ότι η ατµόσφαιρα ήταν «σκοτεινή και δυσοίωνη», «ασφυκτική», «σκοτεινή και 
κακή», κι ότι από µια θαυµατουργή παρέµβαση του αγίου Γερµανού της Αλάσκα, του οποίου η εικόνα ήταν 
παρούσα στην αίθουσα, η όλη συνάθροιση διακόπηκε και η κακή ατµόσφαιρα διαλύθηκε (Ορθ. Λόγος, 
1970, Νο 4-5, σελ. 196-199). 

Υπάρχουν πολυάριθµες άλλες περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους 
για προσευχή, ανάγνωση των Γραφών, και γενικά το Χριστιανισµό, κι ακόµα έχουν φτάσει να πιστεύουν, 
όπως είπε ένας µαθητής, ότι «δεν χρειαζόταν να διαβάζει άλλο πια τη Βίβλο.Ο ίδιος ο Θεός Πατέρας θα 
εµφανιζόταν και θα του µιλούσε» (Koch, σελ. 29). 

Θα έχουµε ακόµη την ευκαιρία να αναφέρουµε τη µαρτυρία πολλών που δεν βρίσκουν τίποτα 
αρνητικό ή κακό στην «χαρισµατική» εµπειρία τους, και θα εξετάσουµε το νόηµα της µαρτυρίας τους. 
Πάντως, χωρίς να έχουµε ακόµη φτάσει σε κάποιο συµπέρασµα ως προς την ακριβή φύση του «πνεύµατος» 
που προκαλεί «χαρισµατικά» φαινόµενα, µε βάση τα στοιχεία που είναι συγκεντρωµένα εδώ µπορούµε ήδη 
να συµφωνήσουµε µέχρι τώρα µε τον ∆ρ. Koch: «Το κίνηµα της γλωσσολαλιάς είναι η έκφραση µιας 
κατάστασης παραληρήµατος µέσω της οποίας εκδηλώνεται µια παρέµβαση δαιµονικών δυνάµεων» (Koch, 
σελ.47). ∆ηλαδή, το κίνηµα, το οποίο είναι σίγουρα «παραληρηµατικό» στην παράδοσή του στη 
δραστηριότητα ενός «πνεύµατος» που δεν είναι το Άγιο Πνεύµα, δεν είναι δαιµονικό από πρόθεση ή αυτό 
καθ’ εαυτό (όπως σίγουρα είναι ο σύγχρονος αποκρυφισµός και σατανισµός), αλλά από τη φύση του 
αφήνεται ιδιαίτερα ανοιχτό στην εκδήλωση καταφανώς δαιµονικών δυνάµεων, οι οποίες πραγµατικά 
εµφανίζονται µερικές φορές. 

Αυτό το βιβλίο έχει διαβαστεί από έναν αριθµό ανθρώπων που έχουν συµµετάσχει στη «χαρισµατική 
αναζωπύρωση»· πολλοί από αυτούς έχουν έκτοτε εγκαταλείψει αυτό το κίνηµα, αναγνωρίζοντας ότι το 
πνεύµα που είχαν βιώσει στα «χαρισµατικά» φαινόµενα δεν ήταν το ΆγιοΠνεύµα. Σε ανθρώπους 
µπλεγµένους µε το «χαρισµατικό» κίνηµα, που διαβάζουν τώρα αυτό το βιβλίο, θέλουµε να πούµε: Ίσως να 
νοιώθετε ότι η εµπειρία σας στο «χαρισµατικό» κίνηµα είναι σε µεγάλη έκταση κάτι καλό (ακόµα κι αν 
έχετε επιφυλάξεις για κάποια πράγµατα που έχετε δει ή βιώσει εκεί)· Ίσως επίσης να µην µπορείτε να 
πιστέψετε ότι υπάρχει οτιδήποτε δαιµονικό εκεί. Λέγοντας ότι το «χαρισµατικό» κίνηµα είναι στην πηγή της 
έµπνευσής του µεντιουµιστικό, δεν εννοούµε να αρνηθείτε το σύνολο των εµπειριών που είχατε ενώ 
ήσασταν αναµεµειγµένος σ’ αυτό. Αν αφυπνισθήκατε σε µετάνοια για τις αµαρτίες σας, στη 
συνειδητοποίηση ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας της ανθρωπότητας, σε ειλικρινή αγάπη για 
το Θεό και τον πλησίον – όλα αυτά είναι πράγµατι καλά και δεν θα χαθούν εάν εγκαταλείψετε το 
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«χαρισµατικό» κίνηµα. Αλλά αν νοµίζετε ότι η εµπειρία σας της «γλωσσολαλιάς» ή της «προφητείας» ή 
οτιδήποτε άλλο «υπερφυσικό» ίσως έχετε νοιώσει, είναι από το Θεό – τότε αυτό το βιβλίο είναι µια 
πρόσκληση για σας να ανακαλύψετε ότι η σφαίρα της γνήσιας χριστιανικής πνευµατικής εµπειρίας είναι 
πολύ βαθύτερη απ’ ό,τι έχετε νοιώσει µέχρι τώρα, ότι τα κόλπα του διαβόλου είναι πολύ πιο πανούργα από 
ό,τι µπορεί να έχετε φανταστεί, ότι η προθυµία της πεπτωκυΐας ανθρώπινης φύσης µας να παρανοεί την 
ψευδαίσθηση για αλήθεια, τη συναισθηµατική ανακούφιση για πνευµατική εµπειρία, είναι πολύ µεγαλύτερη 
από ό,τι νοµίζετε.  Ο επόµενος τοµέας αυτού του κεφαλαίου θα πραγµατευθεί αυτό το θέµα λεπτοµερώς. 

Όσο για την ακριβή φύση της «γλωσσολαλιάς» που συµβαίνει σήµερα, προφανώς δεν µπορεί να 
δοθεί µια απλή απάντηση. Ξέρουµε µε απόλυτη βεβαιότητα ότι στον Πεντηκοστιανισµό, όπως και στον 
πνευµατισµό, τα στοιχεία τόσο της απάτης όσο και της υποβολής δεν παίζουν µικρό ρόλο, κάτω από τις 
καµµιά φορά τεράστιες πιέσεις που ασκούνται στους «χαρισµατικούς» κύκλους για να εκβιαστεί η εµφάνιση 
των φαινοµένων. Έτσι,  ένα µέλος της κατά ένα µεγάλο µέρος πεντηκοστιανικής «κίνησης του Ιησού» 
µαρτυρεί ότι όταν γλωσσολαλούσε «ήταν απλώς µια συναισθηµατικά κατασκευασµένη κατάσταση όπου 
µουρµούριζα ένα µάτσο λέξεις», κι ένας άλλος παραδέχεται ειλικρινά, «Όταν πρωτοέγινα Χριστιανός οι 
άνθρωποι µε τους οποίους ήµουν µαζί µου είπαν, ‘’πρέπει να το κάνεις’’. Έτσι προσευχήθηκα να το κάνω, 
κι έφτασα να τους αντιγράφω έτσι ώστε να νοµίζουν ότι έχω το χάρισµα» (Ortega, σελ. 49). Έτσι, 
αναµφίβολα, κάποιες από τις υποτιθέµενες «γλωσσολαλιές» δεν είναι γνήσιες, ή στην καλύτερη περίπτωση 
είναι το προϊόν υποβολής κάτω από συναισθηµατικές συνθήκες πολύ κοντά στην υστερία. Πάντως, 
υπάρχουν τεκµηριωµένες περιπτώσεις Πεντηκοστιανών που µιλούν σε µια γλώσσα που δεν έχουν 
µάθει(Sherrill, σελ. 49)· υπάρχει επίσης η µαρτυρία πολλών σχετικά µε την ευχέρεια, βεβαιότητα και ηρεµία 
(χωρίς καθόλου υστερικές συνθήκες) µε τις οποίες µπορούν να εισέλθουν στην κατάσταση της 
«γλωσσολαλιάς»· και υπάρχει ένας κατηγορηµατικά υπερφυσικός χαρακτήρας στο σχετικό φαινόµενο της 
«εξύµνησης µε γλώσσες», όπου το «πνεύµα» υποβάλλει επίσης τη µελωδία και πολλοί συµµετέχουν 
παράγοντας ένα αποτέλεσµα το οποίο περιγράφεται από διάφορους ως «αλλόκοσµο αλλά εξαιρετικά 
όµορφο» (Sherrill, σελ. 118) και «αφάνταστο, ανθρωπίνως αδύνατο» (Williams, σελ. 33). Είναι λοιπόν 
προφανές ότι καµµιά µόνο ψυχολογική ή µόνο συναισθηµατική εξήγηση δεν µπορεί να ερµηνεύσει πολλά 
από τα φαινόµενα της σύγχρονης «γλωσσολαλιάς». Αν δεν είναι έργο του Αγίου Πνεύµατος – και µέχρι 
τώρα υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι δεν είναι – τότε η σηµερινή «γλωσσολαλιά» ως αυθεντικό 
«υπερφυσικό» φαινόµενο µπορεί µόνο να είναι η εκδήλωση ή η δωρεά κάποιου άλλου πνεύµατος. 

Για να προσδιορίσουµε επακριβέστερα αυτό το «πνεύµα» και να κατανοήσουµε πληρέστερα το 
«χαρισµατικό» κίνηµα, όχι µόνο κατά τα φαινόµενά του αλλά κατά την «πνευµατικότητά» του, πρέπει να 
αντλήσουµε πιο βαθειά από τις πηγές της Ορθόδοξης παράδοσης. Και πρώτα απ’ όλα πρέπει να 
επιστρέψουµε σε µια διδασκαλία της Ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης που έχει ήδη συζητηθεί σε αυτή τη 
σειρά άρθρων, σε ερµηνεία της δύναµης µε την οποία ο Ινδουϊσµός συγκρατεί τους οπαδούς του: το 
πρελέστ, η πνευµατική πλάνη. 

 
5. Πνευµατική πλάνη 

 
Η ιδέα της πλάνης, βασική στην Ορθόδοξη ασκητική διδασκαλία, είναι εντελώς απούσα στον 

Προτεσταντικό-Καθολικό κόσµο που παρήγαγε το «χαρισµατικό» κίνηµα· κι αυτό το γεγονός εξηγεί γιατί 
µια τόσο ολοφάνερη πλάνη µπορεί να κερδίσει τέτοιο κύρος σε κατ’ όνοµα «χριστιανικούς» κύκλους, κι 
ακόµα γιατί ένας «προφήτης» σαν τον Νικολάι Μπερντιάγιεφ ο οποίος προέρχεται από Ορθόδοξο 
υπόβαθρο, θεωρεί απολύτως ουσιώδες ότι στη «νέα εποχή του Αγίου Πνεύµατος» «δεν θα υπάρχει πια 
ασκητική κοσµοθεωρία». Ο λόγος είναι προφανής: Η Ορθόδοξη ασκητική κοσµοθεωρία δίνει το µόνο 
µέσο µε το οποίο οι άνθρωποι, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύµα µε το Βάπτισµα και το Χρίσµα τους, µπορούν 
πραγµατικά να συνεχίσουν να αποκτούν το Άγιο Πνεύµα στη ζωή τους· και διδάσκει πως να διακρίνουµε 
την πνευµατική πλάνη και να φυλαγόµαστε από αυτήν. Η «νέα πνευµατικότητα» την οποία ονειρεύτηκε ο 
Μπερντιάγεφ και την οποία ουσιαστικά εξασκεί η «χαρισµατική αναζωπύρωση» έχει ένα εντελώς 
διαφορετικό θεµέλιο και φαίνεται να είναι απάτη στο φως της Ορθόδοξης ασκητικής διδασκαλίας. Γι’ αυτό, 
δεν υπάρχει χώρος και για τις δυο αντιλήψεις στο ίδιο πνευµατικό σύµπαν: για να αποδεχτεί κάποιος τη  
«νέα πνευµατικότητα» και τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», πρέπει να απορρίψει τον Ορθόδοξο 
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Χριστιανισµό· και αντιστρόφως, για να παραµείνει κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός, πρέπει να απορρίψει τη 
«χαρισµατική αναζωπύρωση», που είναι µια παραχάραξη της Ορθοδοξίας. 

Για να γίνει αυτό απόλυτα σαφές, θα δώσουµε στη συνέχεια τη διδασκαλία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας σχετικά µε την πνευµατική πλάνη, κυρίως όπως διαµορφώθηκε στη συλλογή αυτής της 
διδασκαλίας κατά τον 19ο αιώνα από τον Επίσκοπο Ιγνάτιο Brianchaninov, που ο ίδιος ήταν ένας 
Ορθόδοξος Πατέρας της σύγχρονης εποχής (1ος τόµος από τα επιλεγµένα έργα του). 

Υπάρχουν δυο βασικές µορφές πλάνης. Η πρώτη και πιο θεαµατική µορφή προκύπτει όταν ένα 
πρόσωπο µοχθεί για µια υψηλή πνευµατική κατάσταση ή πνευµατικά οράµατα χωρίς να έχει πρώτα 
καθαρθεί από τα πάθη και την επανάπαυση στη δική του κρίση. Σε κάποιον τέτοιο ο διάβολος παρέχει 
σπουδαία «οράµατα». Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα στους βίους των Αγίων, που ανήκουν στα 
βασικά εγχειρίδια της Ορθόδοξης ασκητικής διδασκαλίας. Έτσι ο άγιος Νικήτας, αργότερα Επίσκοπος του 
Novgorod (31 Ιαν.) εισήλθε στην ερηµιτική ζωή απροετοίµαστος και παρά τις αντίθετες συµβουλές του 
πνευµατικού του, και σύντοµα άκουσε µια φωνή να προσεύχεται µαζί του. Τότε ο «Κύριος» µίλησε στο 
Νικήτα κι έστειλε έναν «άγγελο» να προσεύχεται στη θέση του, και του έδωσε εντολή να διαβάζει βιβλία 
αντί να προσεύχεται, και να διδάσκει εκείνους που έρχονταν σ’ αυτόν. Έτσι κι έκανε, βλέποντας πάντα τον 
«άγγελο» να προσεύχεται δίπλα του, και οι άνθρωποι έµεναν έκπληκτοι από την πνευµατική σοφία του και 
τις «δωρεές του Αγίου Πνεύµατος» που φαινόταν να κατέχει, συµπεριλαµβανοµένων «προφητειών» οι 
οποίες πάντα εκπληρώνονταν. Η απάτη αποκαλύφθηκε µόνο όταν οι πατέρες του µοναστηριού έµαθαν για 
την αποστροφή του προς την Καινή ∆ιαθήκη (παρ’ ότι την Παλαιά ∆ιαθήκη, την οποία δεν είχε διαβάσει 
ποτέ, µπορούσε να την πει απ’ έξω), και µέσω των προσευχών τους µετανόησε, τα «θαύµατά» του 
σταµάτησαν, και αργότερα έφθασε σε γνήσια αγιότητα. Παροµοίως, ο άγιος Ισαάκ των σπηλαίων  του 
Κιέβου (14 Φεβρ.), είδε ένα µεγάλο φως και εµφανίστηκε σ’ αυτόν ο «Χριστός» µε «αγγέλους» όταν ο 
Ισαάκ, χωρίς να κάνει το σηµείο του σταυρού, γονάτισε µπροστά στο «Χριστό», οι δαίµονες απέκτησαν 
εξουσία πάνω του και, αφού χόρεψαν µαζί του µανιασµένα, τον παράτησαν µισοπεθαµένο. Κι αυτός επίσης 
έφτασε αργότερα σε γνήσια αγιότητα. Υπάρχουν πολλές παρόµοιες περιπτώσεις όπου ο «Χριστός» και οι 
«άγγελοι» εµφανίστηκαν σε ασκητές και παραχώρησαν εκπληκτικές δυνάµεις και «δωρεές του Αγίου 
Πνεύµατος», οι οποίες συχνά οδήγησαν τελικά τους παραπλανηµένους ασκητές σε παράνοια ή αυτοκτονία. 

Αλλά υπάρχει κι άλλη, λιγότερο θεαµατική µορφή πνευµατικής πλάνης, η οποία δεν προσφέρει στα 
θύµατά της σπουδαία οράµατα αλλά µόνο εξυψωτικά «θρησκευτικά συναισθήµατα». Αυτό συµβαίνει, όπως 
έχει γράψει ο Επίσκοπος Ιγνάτιος, «όταν η καρδιά επιθυµεί και πασχίζει για άγια και θεϊκά αισθήµατα ενώ 
είναι ακόµα εντελώς ακατάλληλη γι’ αυτά. Ο καθένας που δεν έχει συντετριµµένο, µεταµεληµένο πνεύµα, 
που αναγνωρίζει οποιοδήποτε είδος πλεονεκτήµατος ή αξίας στον εαυτό του, που δεν τηρεί σταθερά τη 
διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά σε µια ή άλλη παράδοση πιστεύει στη δική του αυθαίρετη 
κρίση ή έχει ακολουθήσει µια µη Ορθόδοξη διδασκαλία – είναι σε αυτή την κατάσταση πλάνης». Η 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία έχει ολόκληρα πνευµατικά εγχειρίδια γραµµένα από ανθρώπους σε αυτή την 
κατάσταση· τέτοιο είναι η «Μίµησις Χριστού» του Thomas a Kempis. Ο Επίσκοπος Ιγνάτιος λέει γι’ αυτό: 
«Σ’ αυτό το βιβλίο κυριαρχεί και αναπνέει µέσα από τις σελίδες ο υποκριτικός ζήλος του κακού πνεύµατος, 
κολακεύοντας και µεθώντας τον αναγνώστη... Το βιβλίο καθοδηγεί τον αναγνώστη απ’ ευθείας σε 
επικοινωνία µε το Θεό, χωρίς προηγούµενο εξαγνισµό δια της µετανοίας... Από αυτό οι σαρκικοί άνθρωποι 
εισέρχονται σε έκσταση από ηδονή και µέθη που αποκτάται χωρίς δυσκολία, χωρίς αυταπάρνηση, χωρίς 
µετάνοια, χωρίς σταύρωση της σάρκας µε τα πάθη και τις επιθυµίες της (Γαλ. 5:24), µε κολακεία της 
πεπτωκυΐας κατάστασής τους». Και το αποτέλεσµα, όπως έχει γράψει ο I. M. Kontzevitch, ο µεγάλος 
µεταφραστής της πατερικής διδασκαλίας, είναι ότι «ο ασκητής, κοπιάζοντας να ανάψει στην καρδιά του 
αγάπη για το Θεό ενώ παραµελεί τη µετάνοια, καταβάλλει προσπάθεια να επιτύχει ένα συναίσθηµα ηδονής, 
έκστασης, και ως αποτέλεσµα επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο: ‘’έρχεται σε κοινωνία µε το σατανά και 
µολύνεται µε µίσος για το Άγιο Πνεύµα’’ (Επίσκοπος Ιγνάτιος)». 

Κι αυτή είναι η πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οπαδοί της «χαρισµατικής 
αναζωπύρωσης», ακόµα και χωρίς να το υποπτεύονται. Αυτό µπορεί να φανεί  πιο καθαρά όταν εξεταστούν 
οι εµπειρίες και απόψεις τους, βήµα προς βήµα, σε αντιπαραβολή µε τη διδασκαλία των Ορθόδοξων 
Πατέρων όπως εκτέθηκαν παραπάνω από τον Επίσκοπο Ιγνάτιο. 
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Α. Συµπεριφορά κατά τις «πνευµατικές» εµπειρίες 
 
Έχοντας µικρό ή καθόλου θεµέλιο στις  γνήσιες πηγές της χριστιανικής πνευµατικής εµπειρίας – τα 

Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, και την πνευµατική διδασκαλία που έχει παραδοθεί από το Χριστό και τους 
Αποστόλους δια µέσου των Αγίων Πατέρων – οι οπαδοί της «χαρισµατικής» κίνησης δεν έχουν τρόπο να 
διακρίνουν τη χάρη του Θεού από την αποµίµησή της. Όλοι οι «χαρισµατικοί» συγγραφείς δείχνουν, σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, µια έλλειψη προσοχής και διάκρισης ως προς τις εµπειρίες που έχουν. 
Κάποιοι Καθολικοί Πεντηκοστιανοί στα σίγουρα «εξορκίζουν το σατανά» πριν ζητήσουν το «βάπτισµα στο 
Πνεύµα»· αλλά η αποτελεσµατικότητα αυτής της πράξης, όπως θα γίνει σύντοµα φανερό από τη δική τους 
µαρτυρία, είναι παρόµοια µε αυτή των Εβραίων στις Πράξεις (19:15), στων οπίων τον «εξορκισµό» το κακό 
πνεύµα απάντησε: «Τον Ιησού τον ξέρω, και τον Παύλο τον ξέρω, εσείς όµως ποιοι είσαστε;» Ο άγιος 
Ιωάννης ο Κασσιανός, ο µεγάλος Ορθόδοξος πατέρας της ∆ύσης (5ος αι.), ο οποίος έγραψε µε µεγάλη 
διάκριση για τα έργα του Αγίου Πνεύµατος στη Συµβολή του (Collatio) για τις «Θείες ∆ωρεές», σηµειώνει 
ότι «καµµιά φορά οι δαίµονες (θαυµατουργούν) µε σκοπό να υψώσουν σε υπερηφάνεια τον άνθρωπο που 
πιστεύει ότι κατέχει το µεγάλο δώρο, κι έτσι τον προετοιµάζουν για µια ακόµα πιο µεγάλη πτώση. 
Προσποιούνται ότι καίγονται και οδηγούνται έξω από τα σώµατα όπου κατοικούσαν, εξαιτίας της (δήθεν) 
αγιότητας ανθρώπων που στην πραγµατικότητα γνωρίζουν ότι είναι ανίεροι. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουµε: Θα 
εµφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες…» (Συµβολή XV:2) 

Ο «οραµατιστής» του 18ου αιώνα Emanuel Swendendorg – ο οποίος ήταν ένας παράξενος 
πρόδροµος της σηµερινής αποκρυφιστικής και «πνευµατικής» αναζωπύρωσης – είχε εκτεταµένες επαφές µε 
πνευµατικά όντα, τα οποία έβλεπε συχνά και επικοινωνούσε µαζί τους. ∆ιέκρινε δύο είδη πνευµάτων, τα 
«καλά» και τα «κακά»· η εµπειρία του επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τα ευρήµατα ενός κλινικού ψυχολόγου 
σε µια κρατική ψυχιατρική κλινική στην Ukiah της California. Ο ψυχολόγος αυτός πήρε στα σοβαρά τις 
φωνές που άκουγαν οι ασθενείς του και επιχείρησε µια σειρά «διαλόγων» µαζί τους (δια της µεσολάβησης 
των ίδιων των ασθενών). Συµπέρανε, όπως ο Swendenborg, ότι υπάρχουν δυο πολύ διαφορετικά είδη  
«όντων» τα οποία έρχονταν σε επικοινωνία µε τους ασθενείς: τα «ανωτέρα» και τα «κατώτερα». Με δικά 
του λόγια: «Οι φωνές του κατώτερου τάγµατος είναι σαν τους µεθυσµένους αλήτες σ’ ένα µπαρ, που τους 
αρέσει να πειράζουν και να τυραννούν για να διασκεδάζουν. Υποβάλλουν απρεπείς πράξεις και µετά 
επιπλήττουν τον ασθενή επειδή τις έλαβε υπ’ όψιν του. Βρίσκουν ένα ασθενές σηµείο της συνείδησης και 
εργάζονται πάνω σ’ αυτό ασταµάτητα… Το λεξιλόγιο και η έκταση ιδεών της κατώτερης τάξης είναι 
περιορισµένα, έχουν όµως µια επίµονη επιθυµία καταστροφής… Εργάζονται πάνω σε κάθε αδυναµία και 
πίστη, ισχυρίζονται ότι έχουν απόκοσµες δυνάµεις, λένε ψέµµατα, υπόσχονται, και µετά υπονοµεύουν τη 
θέληση του ασθενούς… Όλα της κατώτερης τάξης είναι ανευλαβή ή εχθρικά προς τη θρησκεία… Σε 
κάποιον εµφανίστηκαν σαν τυπικοί διάβολοι και αυτοσυστήθηκαν ως δαίµονες…» 

«Οι πιο σπάνιες παραισθήσεις της ανώτερης τάξης είναι εντελώς αντίθετες… Αυτή η αντίδραση 
µπορεί να εικονογραφηθεί µέσω της εµπειρίας ενός άνδρα. Είχε ακούσει την κατώτερη τάξη να λογοµαχεί 
για πολύ καιρό σχετικά µε το πώς θα τον δολοφονούσαν. (Αλλά) είχε επίσης δει να έρχεται τη νύχτα σ’ 
αυτόν ένα φως, όπως ο ήλιος. Ήξερε ότι ήταν µια διαφορετική τάξη γιατί το φως σεβόταν την ελευθερία του 
και θα αποσυρόταν αν τον τρόµαζε… Όταν ο άντρας ενθαρρύνθηκε να πλησιάσει το φιλικό ήλιο του, 
εισήλθε σ’ ένα κόσµο ισχυρών θείων εµπειριών… (Μια φορά) εµφανίστηκε µια πολύ ισχυρή κι 
εντυπωσιακή φιγούρα σαν το Χριστό… Μερικοί ασθενείς έχουν πείρα τόσο της ανώτερης όσο και της 
κατώτερης τάξης σε διάφορες χρονικές στιγµές, και νοιώθουν παγιδευµένοι µεταξύ ενός ιδιωτικού 
παραδείσου και κόλασης. Πολλοί γνωρίζουν µόνο τις επιθέσεις της κατώτερης τάξης. Η ανώτερη τάξη 
ισχυρίζεται ότι έχει εξουσία πάνω στην κατώτερη και πραγµατικά, το δείχνει κατά καιρούς, αλλά όχι αρκετά 
για να δώσει ειρήνη του νου στους περισσότερους ασθενείς… Η ανώτερη τάξη παρουσιάζεται παράξενα 
προικισµένη, ευαίσθητη, σοφή, και φιλόθρησκη».* 

Οποιοσδήποτε αναγνώστης των Ορθοδόξων βίων των Αγίων και άλλης πνευµατικής φιλολογίας 
ξέρει ότι όλα αυτά τα πνεύµατα – τόσο «καλά» όσο και «κακά», τα «ανώτερα» και τα «κατώτερα» - είναι εξ 
ίσου δαίµονες, και ότι η διάκριση µεταξύ πραγµατικά καλών πνευµάτων (αγγέλων) κι αυτών των κακών 
πνευµάτων δεν µπορεί να γίνει µε βάση τα προσωπικά συναισθήµατα και τις εντυπώσεις κάποιου. Η ευρέως 
εξαπλωµένη πρακτική του «εξορκισµού» στους «χαρισµατικούς» κύκλους δεν προσφέρει καµµιά εγγύηση 
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ότι τα κακά πνεύµατα έχουν εκδιωχθεί πραγµατικά· οι εξορκισµοί είναι επίσης πολύ συνηθισµένοι (και 
φαινοµενικά επιτυχηµένοι) µεταξύ των πρωτόγονων σαµάνων,**  οι οποίοι επίσης αναγνωρίζουν ότι 
υπάρχουν διαφορετικά είδη πνευµάτων – τα οποία πάντως είναι όλα εξ ίσου δαίµονες, είτε φαίνεται να 
φεύγουν    όταν   εξορκίζονται   είτε    έρχονται   όταν   καλούνται    για   να    δώσουν σαµανιστικές 
δυνάµεις. 

Κανείς δεν θα αρνηθεί ότι η «χαρισµατική» κίνηση είναι στο σύνολό της αυστηρά 
προσανατολισµένη εναντίον του σύγχρονου αποκρυφισµού και σατανισµού. Αλλά τα πιο πονηρά κακά 
πνεύµατα εµφανίζονται σαν «άγγελοι φωτός» (Β’ Κορ. 11:14). Έτσι, απαιτείται µεγάλο χάρισµα διάκρισης, 
µαζί µε βαθειά δυσπιστία προς όλες τις εξαιρετικές «πνευµατικές» εµπειρίες κάποιου, προκειµένου να µην 
εξαπατηθεί κανείς. Ενώπιον των πανούργων αόρατων εχθρών που διεξάγουν πόλεµο κατά του ανθρώπινου 
γένους, η στάση της αφελούς εµπιστοσύνης που έχουν προς τις εµπειρίες τους οι αναµεµειγµένοι στο 
«χαρισµατικό» κίνηµα είναι µια ανοιχτή πρόσκληση σε πνευµατική πλάνη. Ένας πάστορας, για παράδειγµα, 
συνιστά διαλογισµό πάνω σε αγιογραφικά εδάφια και µετά καταγραφή κάθε σκέψης που προξενήθηκε από 
την ανάγνωση: «Αυτό είναι το προσωπικό µήνυµα του Αγίου Πνεύµατος προς εσένα» (Christenson, σελ. 139). 
Αλλά οποιοσδήποτε σοβαρός µελετητής της Ορθόδοξης πνευµατικότητας γνωρίζει ό,τι για παράδειγµα, 
«στην αρχή της µοναστικής ζωής µερικοί από τους ακάθαρτους δαίµονες καθοδηγούν τους αρχάριους στην 
ερµηνεία των Θείων Γραφών… παραπλανώντας τους βαθµιαία ώστε να µπορέσουν να τους οδηγήσουν στην 
αίρεση και τη βλασφηµία» (Η Κλίµαξ, αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη, κεφ. 26:152). 

Είναι λυπηρό, η συµπεριφορά των Ορθόδοξων οπαδών της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» δεν 
φαίνεται πιο διακριτική απ’ ότι των Καθολικών και των Προτεσταντών. Προφανώς δεν γνωρίζουν καλά 
τους Ορθοδόξους Πατέρες ή τους βίους των Αγίων, κι όταν αναφέρουν κάποιον εξαιρετικό Πατέρα, η 
αναφορά είναι συχνά αποµονωµένη από το γενικό πλαίσιο (βλ. πιο κάτω σχετικά µε τον άγιο  Σεραφείµ). Οι 
«χαρισµατικοί» προσφεύγουν κυρίως στην εµπειρία. Ένας Ορθόδοξος ιερέας γράφει: «Κάποιοι έχουν  
τολµήσει να χαρακτηρίσουν την εµπειρία αυτή ‘’πρελέστ’’ – πνευµατική υπερηφάνεια. Κάποιος που έχει 
συναντήσει τον Κύριο µ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα µπορούσε να πέσει σ’ αυτήν την πλάνη» (Λόγος, Απρ. 1972, 
σελ. 10). Αλλά είναι πολύ σπάνιος ένας Ορθόδοξος Χριστιανός ο οποίος είναι ικανός να διακρίνει πολύ 
αδιόρατες µορφές πνευµατικής πλάνης (όπου η «υπερηφάνεια» για παράδειγµα, µπορεί να πάρει τη µορφή 
«ταπεινότητας»), µόνο βάσει του πως αισθάνεται γι’ αυτές, χωρίς αναφορά στην πατερική  παράδοση· µόνο 
κάποιος που έχει ήδη αφοµοιώσει πλήρως την πατερική παράδοση στη δική του σκέψη και πρακτική κι έχει 
φθάσει σε µεγάλη αγιότητα µπορεί να αποτολµήσει να το κάνει αυτό. 

Πως είναι προετοιµασµένος ο Ορθόδοξος Χριστιανός να αντισταθεί στην πλάνη; Έχει ολόκληρη τη 
συλλογή των θεόπνευστων πατερικών συγγραµµάτων τα οποία, µαζί µε την Αγία Γραφή, παρουσιάζουν την 
αντίληψη της Εκκλησίας του Χριστού επί 2000 χρόνια, µε αναφορά σε σχεδόν κάθε απατηλή και 
ψευδοπνευµατική εµπειρία. Αργότερα θα δούµε ότι αυτή η παράδοση έχει µια πολύ σαφή αντίληψη ακριβώς 
στο κύριο θέµα που εγείρει η «χαρισµατική αναζωπύρωση»: σχετικά µε την πιθανότητα µιας νέας και 
ευρέως διαδεδοµένης «έκχυσης του Αγίου Πνεύµατος» κατά τις έσχατες ηµέρες. Αλλά πριν ακόµα 
συµβουλευτεί τους Πατέρες πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι προστατευµένος 
έναντι της πλάνης από την ίδια τη γνώση ότι τέτοια πλάνη όχι  µόνο υπάρχει, αλλά είναι παντού, ακόµα και 
µέσα του. Ο Επίσκοπος Ιγνάτιος γράφει: «Βρισκόµαστε όλοι µέσα σε πλάνη. Η γνώση αυτού του γεγονότος 
είναι το καλύτερο αποτρεπτικό κατά της πλάνης. Είναι η µεγαλύτερη πλάνη να νοµίζει κανείς ότι είναι 
απαλλαγµένος από πλάνη». Αναφέρει τον άγιο Γρηγόριο το Σιναΐτη, ο οποίος µας προειδοποιεί: «∆εν είναι 
µικρός κόπος να αποκτήσει κανείς την αλήθεια επακριβώς και να καθαριστεί από κάθε τι που αντιτίθεται στη 
χάρη· επειδή είναι σύνηθες για το διάβολο να δείχνει την πλάνη του, ιδιαίτερα στους αρχάριους, µε τη µορφή 
της αλήθειας, δίνοντας µια πνευµατική εµφάνιση σ’ αυτό που είναι κακό». Και «Ο Θεός δεν θυµώνει µε αυτόν 
που, φοβούµενος την πλάνη, φυλά τον εαυτό του µε εξαιρετική προσοχή, ακόµα κι αν δεν δεχτεί κάτι που έχει  
σταλεί από το Θεό… Αντιθέτως, ο Θεός επαινεί αυτόν για τη σύνεσή του». 

 
* Wilson Van Dusen, The Presence of Other Worlds, Harper and Row, New York 1974,  
σελ. 120-125 
**I.H. Lewis, Ecstatic Religion, An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism, 

Penguine Books, Baltimore, 1971, σελ. 45, 88, 156 κτλ. και εικόνα 9 



 
 

Σελίδα 85 από 116 

85

Έτσι, εντελώς απροετοίµαστος για πνευµατικό πόλεµο, µην ξέροντας ότι υπάρχει πνευµατική πλάνη 
µε πολύ αδιόρατη µορφή (αντιθέτως µε τις φανερές µορφές του αποκρυφισµού), ο Καθολικός ή 
Προτεστάντης ή απληροφόρητος Ορθόδοξος Χριστιανός πάει σε µια  συνάθροιση προσευχής για να 
«βαπτιστεί (ή να γεµίσει) µε το Άγιο Πνεύµα». Η ατµόσφαιρα της συνάντησης είναι εξαιρετικά χαλαρή, 
αφηµένη εκ προθέσεως «ανοιχτή» στη δραστηριότητα κάποιου «πνεύµατος». Οι Καθολικοί (που 
ισχυρίζονται ότι είναι πιο επιφυλακτικοί από τους Προτεστάντες) περιγράφουν µερικές από τις 
Πεντηκοστιανικές συγκεντρώσεις τους ως εξής: «Έµοιαζαν να µην υπάρχουν φραγµοί, συστολές... Κάθισαν 
σταυροπόδι στο πάτωµα. Χαλαρωµένες κυρίες. Μοναχός µε λευκή ρόµπα. Καπνιστές τσιγάρων, πότες καφέ. 
Προσεύχονταν σε ελεύθερη µορφή... Μου ήρθε στο µυαλό ότι αυτοί οι άνθρωποι περνούσαν  καλά 
προσευχόµενοι! Αυτό εννοούσαν, λέγοντας για το Άγιο Πνεύµα που κατοικεί ανάµεσά τους;» Και µια άλλη 
Καθολική Πεντηκοστιανική συνάθροιση, «αν εξαιρεθεί το γεγονός ότι κανείς δεν έπινε, έµοιαζε σαν κοκτέηλ 
πάρτυ» (Ranaghan, σελ. 155, 209). Σε διοµολογιακές «χαρισµατικές» συναθροίσεις η ατµόσφαιρα είναι 
οµοίως αρκετά ανεπίσηµη, ώστε κανείς δεν εκπλήσσεται όταν το «πνεύµα» εµπνέει µια ηλικιωµένη γυναίκα 
να σηκωθεί, εν µέσω παροξυσµού γενικού κλίµατος, και να «χορέψει λίγο ζιγκ» (είδος ζωηρού χορού) 
(Sherrill, σελ. 118). Στον σοβαρό Ορθόδοξο Χριστιανό, το πρώτο αξιοπρόσεκτο σε µια τέτοια ατµόσφαιρα 
είναι ολική έλλειψη αυτού που ξέρει στις δικές του Θείες Ακολουθίες ως γνήσια ευλάβεια και δέος, που 
απορρέουν από το φόβο του Θεού. Κι αυτή η πρώτη εντύπωση µονάχα επιβεβαιώνεται χτυπητά µε την 
παρατήρηση των αληθινά παράξενων αποτελεσµάτων που παράγει το πεντηκοστιανικό «πνεύµα» όταν 
κατέλθει σ’ αυτή τη χαλαρή ατµόσφαιρα. Θα εξετάσουµε τώρα µερικά από αυτά τα αποτελέσµατα, 
τοποθετώντας τα στην κρίση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας του Χριστού. 

 
Β. Σωµατικές εκδηλώσεις της «χαρισµατικής» εµπειρίας 

 
Μια από τις πιο συνηθισµένες αντιδράσεις στην εµπειρία του «βαπτίσµατος του Αγίου Πνεύµατος» 

είναι το γέλιο. Ένας Καθολικός καταθέτει: «Ήµουν τόσο χαρούµενος που το µόνο που µπορούσα να κάνω 
ήταν να γελώ σωριασµένος στο πάτωµα» (Ranaghan, σελ. 28). Ένας άλλος Καθολικός: «Η αίσθηση της 
παρουσίας και της αγάπης του Θεού ήταν τόσο ισχυρή που µπορώ να θυµηθώ ότι καθόµουν στο παρεκκλήσι 
για µισή ώρα µόνο γελώντας από χαρά για την αγάπη του Θεού» (Ranaghan, σελ. 64). Ένας Προτεστάντης 
καταθέτει ότι κατά το «βάπτισµα» «άρχισα να γελώ... Ήθελα µόνο να γελώ και να γελώ όπως κάνεις όταν 
νοιώθεις τόσο καλά που δεν µπορείς να µιλήσεις γι’ αυτό. Κρατούσα τα πλευρά µου και γελούσα ώσπου 
διπλώθηκα στα δύο» (Sherrill, σελ. 113). Άλλος ένας Προτεστάντης: «Η νέα γλώσσα που µου δόθηκε 
ανακατευόταν µε κύµατα κεφιού κατά τα οποία κάθε φόβος που είχα έµοιαζε να κυλά µακριά. Ήταν µια 
γλώσσα γέλιου» (Sherrill, σελ. 115). Ένας Ορθόδοξος ιερέας, ο π. Ευσέβιος Στεφάνου, γράφει: «∆εν 
µπορούσα να κρύψω το πλατύ χαµόγελο στο πρόσωπό µου, που κάθε στιγµή µπορούσε να ξεσπάσει σε γέλιο – 
ένα γέλιο του Αγίου Πνεύµατος που ανάδευε µέσα µου µια ζωογόνα αποδέσµευση» (Logos, Απρ. 1972, σελ. 
4). 

Πάρα πολλά παραδείγµατα µπορούν να συγκεντρωθούν από αυτή την παράξενη αντίδραση σε µια 
«πνευµατική» εµπειρία, και µερικοί «χαρισµατικοί» απολογητές έχουν ολόκληρη φιλοσοφία περί 
«πνευµατικής χαράς» και «θείας σαλότητας» για να την εξηγήσουν. Αλλά αυτή η φιλοσοφία δεν είναι στο 
ελάχιστο χριστιανική· τέτοια ιδέα όπως «το γέλιο του Αγίου Πνεύµατος» είναι ανήκουστη σε ολόκληρη την 
ιστορία της χριστιανικής σκέψης και εµπειρίας. Ίσως εδώ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, η 
«χαρισµατική αναζωπύρωση» αποκαλύπτεται να µην έχει καθόλου χριστιανικό προσανατολισµό· αυτή η 
εµπειρία είναι καθαρά κοσµική και παγανιστική, κι εκεί που δεν µπορεί να εξηγηθεί µε όρους 
συναισθηµατικής υστερίας (για τον π. Ευσέβιο, πράγµατι, το γέλιο προκάλεσε «ανακούφιση» και 
«απελευθέρωση» από «ένα έντονο συναίσθηµα αυτοσυνειδησίας και στεναχώριας» και «συναισθηµατικής 
ερήµωσης»), µπορεί µόνο να οφείλεται σε κάποιο βαθµό «κατάληψης» από έναν ή περισσότερες 
παγανιστικούς θεούς, τους οποίους η Ορθόδοξη Εκκλησία αποκαλεί δαίµονες. Να, για παράδειγµα, µια 
παρεµφερής εµπειρία «µύησης» ενός παγανιστή Εσκιµώου: Μη βρίσκοντας τη µύηση, «καµµιά φορά 
ξεσπούσα σε κλάµµατα κι ένοιωθα δυστυχισµένος χωρίς να ξέρω γιατί. Τότε χωρίς λόγο όλα θα άλλαζαν 
ξαφνικά, κι ένοιωθα µια µεγάλη, ανεξήγητη χαρά, µια χαρά τόσο ισχυρή που δεν µπορούσα να τη συγκρατήσω, 
αλλά έπρεπε να ξεσπάσω σε τραγούδι, ένα τραγούδι τόσο ισχυρό, µε χώρο για µια  µονάχα λέξη: χαρά, χαρά! 
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Κι έπρεπε να χρησιµοποιήσω όλη τη δύναµη της φωνής µου. Και τότε, στη µέση ενός παροξυσµού 
µυστηριώδους και συνταρακτικής χαράς, έγινα σαµάνος... Μπορούσα ν’ ακούω και να βλέπω µε ένα εντελώς 
διαφορετικό τρόπο. Είχα κερδίσει τη φώτισή µου ... και δεν ήµουν µόνο εγώ που µπορούσα να δω µέσα από το 
σκοτάδι της ζωής, αλλά το ίδιο λαµπρό φως ακτινοβολούσε επίσης από µέσα µου... κι όλα τα πνεύµατα της γης 
και του ουρανού και της θάλασσας έρχονταν τώρα σε µένα και γίνονταν τα πνεύµατα που µε βοηθούσαν» 
(Lewis, Ecstatic Religion, σελ. 377). 

∆εν είναι προκαλεί έκπληξη το ότι ανύποπτοι «Χριστιανοί», έχοντας µε τη θέλησή τους αφεθεί σε 
µια παρόµοια παγανιστική εµπειρία, θα το ερµήνευαν ακόµα σαν µια «χριστιανική» εµπειρία· ψυχολογικά 
είναι ακόµα Χριστιανοί, παρ’ ότι πνευµατική έχουν εισέλθει στη σφαίρα των διακριτά µη χριστιανικών 
συµπεριφορών και πρακτικών. Ποια είναι η κρίση της Ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης σχετικά µε το 
«γέλιο του Αγίου Πνεύµατος»; Οι άγιοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης, ασκητές του 6ου αι., δίνουν την 
ξεκάθαρη Ορθόδοξη απάντηση σ’ έναν Ορθόδοξο µοναχό που µαστιζόταν από αυτό το πρόβληµα (Απάντ. 
451): «Εν τω φόβω του Θεού δεν υπάρχει γέλιο. Η Γραφή λέει για τους µωρούς, που υψώνουν τη φωνή τους 
σε γέλια (Σειράχ 21:23) · και ο λόγος του µωρού είναι πάντα διαταραγµένος και στερηµένος χάριτος». Ο άγιος 
Εφραίµ ο Σύρος διδάσκει εξ ίσου σαφώς: «Το γέλιο και η υπερβολική οικειότητα είναι η αρχή της διαφθοράς 
της ψυχής. Αν τα βλέπεις αυτά στον εαυτό σου, να ξέρεις ότι έχεις φτάσει στα βάθη των κακών. Μη σταµατάς 
να παρακαλάς το Θεό να σε απαλλάξει από αυτόν το θάνατο... Το γέλιο αφαιρεί από µας την ευλογία που έχει 
δοθεί ως υπόσχεση σ’ αυτούς που πενθούν (Ματθ. 5:4) και καταστρέφει ό,τι έχει οικοδοµηθεί. Το γέλιο 
προσβάλλει το Άγιο Πνεύµα, δεν ωφελεί την ψυχή, ατιµάζει το σώµα. Το γέλιο διώχνει τις αρετές, δεν έχει 
µνήµη θανάτου ή σκέψεις µαρτυρίου» (Φιλοκαλία, ρωσική έκδ. Μόσχα 1913 τοµ. 2, σελ. 448). ∆εν είναι 
φανερό πόσο µακριά στην πλάνη µπορεί να οδηγήσει η άγνοια βασικών αρχών του Χριστιανισµού; 

 Τουλάχιστον το ίδιο συνηθισµένα µε το γέλιο ως αντίδραση στο χαρισµατικό «βάπτισµα», είναι ο 
στενός ψυχολογικά συγγενής του, τα δάκρυα. Αυτά συµβαίνουν σε άτοµα και, πολύ συχνά, σε ολόκληρες 
οµάδες µε µιας (σ’ αυτή την περίπτωση εντελώς ξεχωριστά από την εµπειρία του «βαπτίσµατος»), 
εξαπλωνόµενα σαν µόλυνση σε όλους χωρίς φανερή αιτία (βλ. Sherrill, σελ. 109, 117). Οι «χαρισµατικοί 
συγγραφείς δεν βρίσκουν ότι η αιτία που προκαλεί τέτοια αποτελέσµατα σε προτεσταντικές αναζωπυρώσεις 
είναι η καταδίκη της αµαρτίας· δεν δίνουν καµµιά αιτία γι’ αυτό, και φαίνεται σαν να µην υπάρχει καµµία, 
εκτός από το ότι αυτή η εµπειρία απλώς συµβαίνει σε κάποιον που εκτίθεται στη χαρισµατική ατµόσφαιρα. 
Οι Ορθόδοξοι Πατέρες, όπως σηµειώνει ο Επίσκοπος Ιγνάτιος, διδάσκουν ότι τα δάκρυα συχνά συνοδεύουν 
τη δεύτερη µορφή πνευµατικής πλάνης. Ο άγιος Ιωάννης της Κλίµακος, µιλώντας για τις πολλές και 
διαφορετικές αιτίες των δακρύων, µερικές καλές και µερικές κακές, προειδοποιεί: «Μην εµπιστεύεστε την 
πηγή των δακρύων σας πριν η ψυχή σας εξαγνιστεί εντελώς» (7:35)· και σχετικά µε µια πηγή δακρύων 
δηλώνει κατηγορηµατικά: «∆άκρυα χωρίς σκέψη είναι κατάλληλα µόνο για µια παράλογη φύση και όχι για 
µια λογική» (7:17). 

Εκτός από το γέλιο και τα δάκρυα, και συχνά µαζί µε αυτά, υπάρχει ένας αριθµός άλλων σωµατικών 
αντιδράσεων στο «βάπτισµα του Αγίου Πνεύµατος», που περιλαµβάνουν ζέστη, πολλά είδη τρεµούλας και 
συσπάσεων, και πτώση στο πάτωµα. Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα παραδείγµατα που δίνονται εδώ αφορούν 
συνηθισµένους Προτεστάντες και Καθολικούς, και καθόλου ακραίους Πεντηκοστιανούς, των οποίων οι 
εµπειρίες είναι πολύ πιο θεαµατικές και ασυγκράτητες.  

«Όταν έβαλαν τα χέρια πάνω µου, αµέσως ένοιωσα λες και ολόκληρο το στήθος µου προσπαθούσε 
ν’ ανέβει στο κεφάλι µου. Τα χείλη µου άρχισαν να τρέµουν, και το µυαλό µου άρχισε να γυρίζει σαν να 
πετά. Μετά άρχισα να χαµογελώ πλατιά» (Ranaghan, σελ. 91). Ένας άλλος δίνει την ακόλουθη µαρτυρία: 
«Μόλις γονάτισα άρχισα να τρέµω... Εντελώς ξαφνικά γέµισα µε Άγιο Πνεύµα και κατάλαβα ότι ‘’ο Θεός 
είναι πραγµατικός’’. Άρχισα να γελάω και να κλαίω ταυτόχρονα. Το επόµενο πράγµα που κατάλαβα ήταν 
ότι ήµουν πεσµένος µπρούµυτα µπροστά στο βωµό και γεµάτος µε την ειρήνη του Χριστού» (Ranaghan, 
σελ. 34). Ένας άλλος λέει: «Καθώς γονάτισα ήσυχα ευχαριστώντας το Θεό, ο ∆. Έπεσε µπρούµυτα και 
ξαφνικά άρχισε να κινείται ρυθµικά από κάποια αόρατη δύναµη. Από διόραση ότι θα πρέπει να ήταν θεϊκά 
εµπνευσµένο... ήξερα ότι τον ∆. Κινούσε ορατά το Άγιο Πνεύµα» (Ranaghan, σελ.29). Ένας άλλος: «Τα 
χέρια µου (συνήθως κρύα λόγω κακής κυκλοφορίας) έγιναν ζεστά και υγρά. Ζέστη µε τύλιξε» (Ranaghan, 
σελ. 30). Ένας άλλος: «Ήξερα ότι ο Θεός εργαζόταν µέσα µου. Μπορούσα να νοιώσω µια ευδιάκριτη 
τρεµούλα στα χέρια µου, και ξαφνικά λούστηκα στον ιδρώτα» (Ranaghan, σελ. 102). Ένας µέλος της 
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«Κίνησης του Ιησού» λέει: «Νοιώθω κάτι να αναπηδά µέσα µου και ξαφνικά γλωσσολαλώ» (Ortega, σελ. 
49). Ένας «χαρισµατικός» απολογητής τονίζει ότι τέτοιες εµπειρίες είναι τυπικές στο «βάπτισµα εν Αγίω 
Πνεύµατι» που «συχνά έχει σηµατοδοτηθεί από µια υποκειµενική εµπειρία, η οποία έχει φέρει τον αποδέκτη 
σε µια θαυµάσια νέα αίσθηση εγγύτητας στον Κύριο. Αυτό µερικές φορές απαιτεί τέτοια έκφραση λατρείας 
και αφοσίωσης που δεν µπορεί να περικλειστεί στους συνήθεις περιορισµούς, που επιβάλλει η εθιµοτυπία 
της ∆υτικής κοινωνία µας! Σε τέτοιες στιγµές, είναι γνωστό ότι κάποιοι τραντάζονται βίαια, υψώνουν τα 
χέρια στον Κύριο, υψώνουν τη φωνή πάνω από τον κανονικό τόνο, ή ακόµα πέφτουν στο πάτωµα» (Lillie, 
σελ. 17). 

∆εν ξέρει κανείς µε τι να απορήσει περισσότερο: µε την ολική ασυµφωνία τέτοιων υστερικών 
φαινοµένων και εµπειριών µε οτιδήποτε πνευµατικό, ή µε την απίστευτη ελαφροµυαλιά που οδηγεί τέτοιους 
παραπλανηµένους ανθρώπους να αποδίδουν τις συσπάσεις τους στο «Άγιο Πνεύµα», σε «θεία έµπνευση», 
στην ειρήνη του Χριστού». Αυτοί είναι καθαρά άνθρωποι που, στην πνευµατική και θρησκευτική σφαίρα, 
είναι όχι µόνο εντελώς άπειροι και χωρίς καθοδήγηση, αλλά και εντελώς αµαθείς. Ολόκληρη η ιστορία της 
Ορθοδοξίας δεν γνωρίζει καθόλου τέτοιες «εκστατικές» εµπειρίες που να προκαλούνται από το Άγιο 
Πνεύµα. Είναι σκέτη ανοησία κάποιοι «χαρισµατικοί» απολογητές να αποτολµούν να συγκρίνουν τέτοιες 
παιδαριώδεις και υστερικές εµπειρίες, που είναι απολύτως προσιτές σε όλους, µε τις θείες αποκαλύψεις τις 
παραχωρούµενες στους µεγαλύτερους αγίους, όπως στον άγιο Παύλο καθ’ οδόν προς τη ∆αµασκό ή στον 
άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή στην Πάτµο. Αυτοί οι άγιοι έπεσαν κάτω µπροστά στον αληθινό Θεό, (χωρίς 
σπασµούς, και σίγουρα χωρίς γέλια), ενώ αυτοί οι ψευδοχριστιανοί απλώς αντιδρούν στην παρουσία ενός 
εισβάλλοντος πνεύµατος, και λατρεύουν µόνο τον εαυτό τους. Ο πρεσβύτερος Μακάριος της Optina έγραψε 
σε κάποιον που ήταν σε παρόµοια κατάσταση: «Σκεπτόµενος να βρεις την αγάπη του Θεού σε συναισθήµατα 
παρηγοριάς, δεν αναζητάς το Θεό αλλά τον εαυτό σου, δηλαδή τη δική σου παρηγοριά, ενώ αποφεύγεις το 
δρόµο της θλίψης, θεωρώντας τον εαυτό σου δήθεν χαµένο χωρίς πνευµατική παρηγοριά».* Αν αυτές οι 
«χαρισµατικές» εµπειρίες είναι καθόλου θρησκευτικές, τότε είναι παγανιστικές θρησκευτικές εµπειρίες· για 
την ακρίβεια µοιάζουν να ανταποκρίνονται απόλυτα στη µεντιουµιστική εµπειρία µύησης της 
πνευµατοκαταληψίας, που προκαλείται από «µια εσωτερική δύναµη που ξεχύνεται µέσα, προσπαθώντας να 
πάρει τον έλεγχο» (Koch, Occult Bondage, σελ. 44). Φυσικά, δεν είναι όλα τα «βαπτίσµατα στο Άγιο 
Πνεύµα» εκστατικά, όπως κάποιες από αυτές τις εµπειρίες (παρ’ ότι µερικά είναι ακόµα περισσότερο 
εκστατικά)· αλλά κι αυτό επίσης είναι σε συµφωνία µε την πνευµατιστική πρακτική: «Όταν τα πνεύµατα 
βρίσκουν ένα διάµεσο φιλικό ή ευνοϊκά διατεθειµένο, µπαίνουν ήσυχα σαν στο σπίτι τους· ενώ, αντιθέτως, 
όταν ο ψυχικός είναι λιγότερο ευνοϊκά διατεθειµένος από κάποια αντίσταση ή έλλειψη νοητικής 
παθητικότητας, το πνεύµα µπαίνει µε περισσότερη ή λιγότερη δύναµη, κι αυτό αντανακλάται συχνά στις 
συσπάσεις του προσώπου και το τρεµούλιασµα των µελών του µέντιουµ» (Blackmore, Spiritism, σελ. 97). 

Αυτή η εµπειρία της «πνευµατοκαταληψίας», πάντως, δεν πρέπει να συγχέεται µε την πραγµατική 
δαιµονική κατοχή, την κατάσταση κατά την οποία ένα ακάθαρτο πνεύµα κατοικεί µονίµως σε κάποιον και 
προκαλεί σωµατικές και ψυχικές διαταραχές, για τις οποίες δεν φαίνεται να γίνεται νύξη στις 
«χαρισµατικές» πηγές. Η µεντιουµιστική «κατοχή» είναι προσωρινή και µερική, µε το µέντιουµ να 
συγκατατίθεται να χρησιµοποιηθεί για ένα συγκεκριµένο σκοπό από το εισβάλλον πνεύµα. Αλλά τα ίδια τα 
«χαρισµατικά» κείµενα δείχνουν σαφώς ότι αυτό που εµπεριέχεται σ’ αυτές τις εµπειρίες – όταν είναι 
γνήσιες κι όχι απλώς προϊόντα υποβολής – δεν είναι µόνο η ανάπτυξη µιας µεντιουµιστικής ικανότητας, 
αλλά κανονική κατοχή από ένα πνεύµα. Αυτοί οι άνθρωποι µοιάζουν να έχουν δίκιο όταν λένε ότι είναι 
«πλήρεις πνεύµατος» - αλλά σίγουρα δεν είναι το Άγιο Πνεύµα αυτό µε το οποίο είναι πλήρεις! 

Ο Επίσκοπος Ιγνάτιος δίνει πολλά παραδείγµατα τέτοιων σωµατικών εκδηλώσεων της πνευµατικής 
πλάνης: σε ένα, ένας µοναχός έτρεµε κι έκανε παράξενους ήχους, και προσδιόριζε αυτά τα σηµεία σαν 
«καρπούς της προσευχής»· σε ένα άλλο, ένας µοναχός τον οποίο συνάντησε ο Επίσκοπος, ως αποτέλεσµα 
της εκστατικής µεθόδου της προσευχής του ένοιωθε τέτοια ζέστη στο σώµα του, που δεν χρειαζόταν ζεστά 
ρούχα το χειµώνα, κι αυτή η ζέστη µπορούσε να γίνει αντιληπτή και από άλλους. Σαν γενική αρχή, γράφει ο  

 
 
* Starets Macarius of Optina, Harbin, 1940, σελ. 100 (στα Ρωσικά). (Elder Macarius of Optina, St. 

Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, 1995, σελ. 326) 
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Επίσκοπος Ιγνάτιος, το δεύτερο είδος της πλάνης συνοδεύεται από «µια υλική, εµπαθή θερµότητα του 
αίµατος»· «η συµπεριφορά των ασκητών του Παπισµού, που ασπάζονταν την πλάνη, ήταν πάντα εκστατική, 
λόγω αυτής της εξαιρετικά υλικής, εµπαθούς θερµότητας» - της κατάστασης τέτοιων Λατίνων «αγίων» όπως 
του Φραγκίσκου της Ασσίζης και του Ιγνατίου Λογιόλα. Αυτή η υλική θερµότητα του αίµατος, ένα σηµάδι 
των πνευµατικά πλανηµένων, πρέπει να ξεχωρίζεται από την πνευµατική θερµότητα που νοιώθουν εκείνοι 
σαν τον άγιο Σεραφείµ του Σαρώφ, που απέκτησαν γνήσια το Άγιο Πνεύµα. Αλλά το Άγιο Πνεύµα δεν 
αποκτάται από εκστατικές «χαρισµατικές» εµπειρίες, αλλά από τη µακριά και επίπονη οδό του ασκητισµού, 
την «οδό των θλίψεων» για την οποία µίλησε ο Πρεσβύτερος Μακάριος, µέσα στην Εκκλησία του Χριστού. 

 
Γ. «Πνευµατικά δώρα» που συνοδεύουν τη 

«χαρισµατική» εµπειρία 
 
Ο κύριος ισχυρισµός των οπαδών της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» είναι ότι έχουν αποκτήσει 

«πνευµατικά» δώρα. Ένα από αυτά τα πρώτα «δώρα» που γίνονται αντιληπτά από τους «βαπτισµένους µε 
το Άγιο Πνεύµα» είναι µια νέα «πνευµατική» δύναµη και τόλµη. Αυτό που τους δίνει τόλµη είναι η 
συγκεκριµένη εµπειρία, που κανείς δεν µπορεί να αµφιβάλλει ότι είχαν, παρ’ ότι κάποιος µπορεί σίγουρα να 
αµφισβητήσει την ερµηνεία που δίνουν σ’ αυτήν. Μερικά τυπικά παραδείγµατα: «∆εν χρειάζεται να πιστέψω 
στην Πεντηκοστή, γιατί την έχω δει» (Ranaghan, σελ. 64). «Άρχισα να νοιώθω ότι ήξερα τι ακριβώς να πω σε 
άλλους, και τι χρειάζονταν να ακούσουν... Ανακάλυψα ότι το Άγιο Πνεύµα µου έδωσε αληθινή τόλµη να το 
λέω κι ότι είχε ένα έκδηλο αποτέλεσµα» (Ranighan, σελ. 64). «Ήµουν τόσο πεπεισµένος ότι το Πνεύµα θα 
ήταν αληθινό στο λόγο Του, που προσευχόµουν χωρίς καθόλου ‘’αν’’. Προσευχόµουν µε ‘’θα’’ και κάθε άλλο 
είδος επεξηγηµατικής δήλωσης» (Ranighan, σελ. 67). Ένα Ορθόδοξο παράδειγµα: «Προσευχόµαστε για 
σοφία και ξαφνικά είµαστε σοφοί εν Κυρίω. Προσευχόµαστε για αγάπη, και όλοι οι άνθρωποι νοιώθουν 
αληθινή αγάπη. Προσευχόµαστε για θεραπείες, και η υγεία έχει αποκατασταθεί. Προσευχόµαστε για θαύµατα 
και, δίνοντας πίστη, έχουµε δει να συµβαίνουν θαύµατα. Προσευχόµαστε για σηµεία και τα λαµβάνουµε. 
Προσευχόµαστε σε γλώσσες γνωστές και γλώσσες άγνωστες» (Logos, Απρ. 1972, σελ. 13). 

Εδώ και πάλι ένα γνήσιο Ορθόδοξοι χαρακτηριστικό, αποκτηµένο και δοκιµασµένο από πολλά 
χρόνια ασκητικού µόχθου και ωριµότητας στην πίστη, αποκτάται τάχα στιγµιαία µέσω ‘’χαρισµατικής’’ 
εµπειρίας. Είναι αλήθεια, φυσικά, ότι στους Αποστόλους και τους Μάρτυρες είχε δοθεί µια εξαιρετική 
τόλµη από την ιδιαίτερη χάρη του Θεού· αλλά είναι µόνο γελοίο όταν κάθε «χαρισµατικός Χριστιανός», 
χωρίς καµµία ιδέα για το τι είναι η Θεία Χάρη, επιθυµεί να συγκριθεί µε αυτούς τους µεγάλους Αγίους. 
Όντας βασισµένη σε µια εµπειρία πλάνης, η «χαρισµατική» τόλµη δεν είναι τίποτα άλλο από µια 
πυρετώδης, «αναζωπυρωτική» µίµηση της γνήσιας χριστιανικής τόλµης, και χρησιµεύει µονάχα ως άλλο 
ένα αναγνωριστικό σηµάδι της «χαρισµατικής» πλάνης. Ο Επίσκοπος Ιγνάτιος γράφει ότι κάποια 
«αυτοπεποίθηση και τόλµη είναι συνήθως αισθητή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε αυταπάτη, φανταζόµενοι 
ότι είναι άγιοι κι ότι προοδεύουν πνευµατικά». «Μια απίθανη µεγαλοστοµία παρουσιάζεται σ’ αυτούς που 
πάσχουν από αυτή την πλάνη: είναι σαν µεθυσµένοι µε τον εαυτό τους, από την κατάσταση αυταπάτης τους, 
βλέποντας σ’ αυτήν µια κατάσταση χάρης. Εµβαπτίζονται σ’ αυτήν, ξεχειλίζουν από υψηλοφροσύνη και 
υπερηφάνεια, ενώ εµφανίζονται ταπεινοί σε πολλούς που κρίνουν από τα φαινόµενα χωρίς να είναι ικανοί να 
κρίνουν από τους καρπούς». 

Πέρα από την ίδια τη γλωσσολαλιά, το πιο συνηθισµένο «υπερφυσικό» δώρο των «βαπτισµένων στο 
πνεύµα» είναι η απ’ ευθείας λήψη «µηνυµάτων από το Θεό» σε µορφή «προφητειών» κι «ερµηνειών». Ένα 
Καθολικό κορίτσι λέει για τους «χαρισµατικούς» φίλους της: «Έγινα αυτόπτης µάρτυρας της γλωσσολαλιάς 
µερικών από αυτούς, και µπόρεσα να ερµηνεύσω κάποια (µηνύµατα). Τα µηνύµατα ήταν πάντα από αυτά της 
µεγάλης παρηγοριάς και χαράς από τον Κύριο» (Ranaghan, σελ. 32). Μια «ερµηνεία» συνοψίζεται έτσι: 
«Μιλούσε λόγια από το Θεό, ένα µήνυµα παραµυθίας» (Ranaghan, σελ. 181). Τα µηνύµατα είναι τολµηρά· σε 
µια συνάθροιση «µια ακόµα νεαρή γυναίκα ανήγγειλε ‘’ένα µήνυµα από το Θεό’’, µιλώντας σε πρώτο 
πρόσωπο» (Ranighan, σελ. 2). Ένας «χαρισµατικός» Προτεστάντης γράφει ότι σε τέτοια µηνύµατα «ο Λόγος 
του Θεού εκφέρεται απ’ ευθείας! Ο Θεϊκός Λόγος µπορεί ξαφνικά να ειπωθεί από οποιονδήποτε παρόντα, κι 
έτσι, ένα ‘’Τάδε λέγει Κύριος’’ ανακοινώνεται από πολλούς και διαφόρους στην κοινωνία των πιστών. Είναι 
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συνήθως (αλλά όχι πάντα) στο πρώτο πρόσωπο, όπως ‘’Είµαι µαζί σας για να σας ευλογήσω’’» (Williams, 
σελ. 27). 

Λίγα χαρακτηριστικά κείµενα «προφητείας» και «ερµηνείας» παρατίθενται στα απολογητικά βιβλία 
της «χαρισµατικής» κίνησης:  

1. «Να είσαι σαν δέντρο που κινείται από το θέληµά Του, που ριζώνει στη δύναµή Του, που 
εκτείνεται ψηλά προς την αγάπη και το φως Του» (Ford, σελ. 35). 

2. «Όπως το Άγιο Πνεύµα κατήλθε πάνω στη Μαρία και ο Ιησούς διαµορφώθηκε µέσα της, έτσι το 
Άγιο Πνεύµα κατέρχεται πάνω σε σας και ο Ιησούς είναι ανάµεσά σας» - το είπε γλωσσολαλώντας ένας 
Ρωµαιοκαθολικός και το «ερµήνευσε» ένας Προτεστάντης (Ford, σελ. 35). 

3. «Οι πόδες Εκείνου που περπάτησαν στις οδούς της Ιερουσαλήµ είναι πίσω σας. Η µατιά του είναι 
θεραπεία  σ’ αυτούς που έρχονται κοντά αλλά θάνατος σ’ αυτούς που φεύγουν» - αυτό είχε ιδιαίτερο νόηµα 
για κάποιο µέλος της προσευχόµενης οµάδας (Ford, σελ. 35). 

4. «Απλώνω το χέρι µου σε σένα. Χρειάζεται µόνο να το πιάσεις κι εγώ θα σε οδηγήσω» - το ίδιο αυτό 
µήνυµα δόθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα σε ένα Ρωµαιοκαθολικό ιερέα σε άλλο δωµάτιο· το έγραψε και µπήκε 
στην αίθουσα προσευχής πάνω στην ώρα, για ν’ ακούσει να προφέρονται ακριβώς τα λόγια που είχε γράψει 
(Ranaghan, σελ. 54). 

5. «Μην ανησυχείς, είµαι ευχαριστηµένος µε τη στάση που έχεις πάρει. Είναι δύσκολο για σένα, 
αλλά θα φέρει µεγάλη ευλογία σε κάποιον άλλο» - αυτό έφερε τελική καθησύχαση σε ένα παρόν πρόσωπο, 
σχετικά µε µια πρόσφατη δύσκολη απόφαση (Sherrill, σελ. 88). 

6. «Η γυναίκα µου προχώρησε µπροστά κι άρχισε να παίζει το όργανο. Ξαφνικά, το πνεύµα του 
Θεού ήρθε πάνω της κι άρχισε να γλωσσολαλεί και να προφητεύει, ‘’Γιε µου, είµαι µαζί σου. Επειδή ήσουν 
πιστός σε µικρά πράγµατα θα σε χρησιµοποιήσω µ’ ένα σπουδαιότερο τρόπο. Σε οδηγώ από το χέρι. Εγώ σε 
καθοδηγώ, µη φοβάσαι. Είσαι στο κέντρο του θελήµατός Μου. Μην κοιτάς δεξιά ή αριστερά, αλλά 
συνέχισε ευθεία» - αυτή η «προφητεία» συνοδευόταν από ένα «όραµα» και ήταν άµεσα υπεύθυνη για την 
ίδρυση ενός µεγάλου πεντηκοστιανικού οργανισµού µε επιρροή, της «∆ιεθνούς Αδελφότητας 
Επαγγελµατιών του Πλήρους Ευαγγελίου» (Full Gospel Business Men’s Fellowship International). (Logos 
Journal, Σεπτ.-Οκτ. 1971, σελ. 14). 

Μπορούµε να πιστέψουµε, σύµφωνα µε την κατάθεση των αυτοπτών µαρτύρων που βρίσκουν ότι 
τέτοια µηνύµατα ταιριάζουν άµεσα σ’ αυτούς, ότι υπάρχει κάτι υπερκόσµιο σε µερικά από αυτά τα 
µηνύµατα, ότι δεν είναι απλώς «φτιαχτά». Αλλά χρησιµοποιεί το Άγιο Πνεύµα τέτοιες τεχνητές µεθόδους 
για να επικοινωνεί µε τους ανθρώπους; (Τα «πνεύµατα» στις πνευµατιστικές συγκεντρώσεις σίγουρα το 
κάνουν!) Γιατί η γλώσσα είναι τόσο µονότονη και στερεότυπη, αντάξια µερικές φορές των µηχανηµάτων 
που λένε την τύχη µε µια δεκάρα στις αµερικάνικες καφετέριες; Γιατί τα µηνύµατα είναι τόσο αόριστα και 
ονειρικά, ηχώντας πραγµατικά σαν λόγια έκστασης; Γιατί το περιεχόµενό τους έχει πάντα να κάνει µε 
«παρηγοριά», «ανακούφιση και χαρά», καθησύχαση, ακριβώς χωρίς προφητικό ή δογµατικό χαρακτήρα – 
λες και το «πνεύµα», όπως επίσης τα «πνεύµατα» στις πνευµατιστικές συγκεντρώσεις, είναι ιδιαίτερα 
ευχαριστηµένο µε το µη οµολογιακό ακροατήριό του; Ποιος, τελικά, είναι αυτό το παράξενα στερούµενο 
προσωπικότητας «εγώ» που µιλάει; Κάνουµε λάθος όταν εφαρµόζουµε τα λόγια  ενός αληθινού Προφήτη 
του Θεού σε όλα αυτά; «Μην αφήνετε τους προφήτες και τους µάντεις ανάµεσά σας να σας εξαπατούν... ∆ιότι 
προφητεύουν ψευδώς στο όνοµά Μου: δεν τους απέστειλα, λέγει ο Κύριος» (Ιερεµ. 29:8-9). 

Όπως ένας «βαπτισµένος µε το Άγιο Πνεύµα» έχει συνήθως την ικανότητα να γλωσσολαλεί κατά τις 
ατοµικές προσευχές του, και γενικά γνωρίζει ότι ο «Κύριος» είναι διαρκώς µαζί του, το ίδιο και έξω από την 
ατµόσφαιρα της προσευχητικής συνάθροισης έχει συχνά ατοµικές «αποκαλύψεις», που περιλαµβάνουν 
ευκρινείς φωνές και απτές «παρουσίες». Έτσι περιγράφει ο «προφήτης» της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» 
µια από τις εµπειρίες του: «Ξύπνησα από ένα βαθύ γαλήνιο ύπνο από µια φωνή που έµοιαζε δυνατή και 
καθαρή, κι έλεγε κατηγορηµατικά: ‘’Ο Θεός δεν έχει εγγόνια’’... Μετά φάνηκε σαν να ήταν κάποιος στο 
δωµάτιό µου και η παρουσία µ’ έκανε να νοιώθω καλά. Ξαφνικά άρχισε να χαράζει. Θα πρέπει να ήταν το 
Άγιο Πνεύµα που µου µίλησε»  (Du Plessis, σελ. 61). 

Πως µπορεί να ερµηνεύσει κανείς αυτές τις εµπειρίες; Ο Επίσκοπος Ιγνάτιος γράφει: «Κάποιος που 
κατέχεται από αυτή τη µορφή πνευµατικής πλάνης φαντάζεται για τον εαυτό του (µια άλλη µορφή πλάνης 
καλείται ‘’φαντασία’’), ότι βρίθει από δωρεές του Αγίου Πνεύµατος. Αυτή η φαντασία συνίσταται από 
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λανθασµένες αρχές και κίβδηλα αισθήµατα, και µ’ αυτό το χαρακτήρα που έχει ανήκει ολοκληρωτικά στο 
βασίλειο του πατέρα και αντιπροσώπου του ψεύδους, του διαβόλου. Κάποιος που, καθώς προσεύχεται, 
πασχίζει να αποκαλύψει στην καρδιά του το συναίσθηµα του νέου ανθρώπου, ενώ ακόµα δεν έχει καµµιά 
πιθανότητα να το κάνει, αναπληρώνει αυτό το συναίσθηµα µε άλλα δικής του επινόησης», υποκατάστατα, µε τα 
οποία δεν αργεί να ενωθεί η δράση των εκπεσόντων πνευµάτων. Αναγνωρίζοντας τα ανακριβή συναισθήµατά 
του, τόσο τα δικά του όσο και τα προερχόµενα από τους δαίµονες, να είναι αληθινά και δοσµένα από τη Χάρη, 
καλωσορίζει ιδέες που αντιστοιχούν στα αισθήµατα». 

Ακριβώς µια τέτοια διαδικασία έχει παρατηρηθεί από συγγραφείς στον πνευµατισµό. Για κάποιον 
που είναι σοβαρά αναµεµειγµένος στον πνευµατισµό (και όχι µόνο για τα ίδια τα µέντιουµ), έρχεται µια 
στιγµή όπου ολόκληρη η στην ψευδοπνευµατικότητα που καλλιεργεί παθητικότητα του νου και άνοιγµα στη 
δραστηριότητα «πνευµάτων», που εκδηλώνεται ακόµα και σε φαινοµενικά αθώα πάρεργα όπως η χρήση 
ενός πίνακα ouija*, µετατρέπεται στην πραγµατική κατοχή αυτού του προσώπου από ένα εισβάλλον 
πνεύµα, µετά από την οποία αρχίζουν να εµφανίζονται φαινόµενα αναµφίβολα «υπερφυσικά».** Στη 
«χαρισµατική αναζωπύρωση» αυτή η στιγµή της µετάβασης καθορίζεται ως εµπειρία του «βαπτίσµατος του 
Αγίου Πνεύµατος», η οποία, όταν είναι γνήσια, είναι ακριβώς η στιγµή όπου η αυταπάτη γίνεται δαιµονική 
απάτη, και το «χαρισµατικό» θύµα είναι σχεδόν πεπεισµένο ότι από κει και πέρα τα πλανηµένα 
«θρησκευτικά αισθήµατά» του µπορούν να περιµένουν ανταπόκριση από το «Πνεύµα», κι ότι θα εισέλθει σε 
µια «ζωή θαυµάτων». 

 
∆. Η νέα «έκχυση του Αγίου Πνεύµατος» 

 
Γενικά, οι οπαδοί της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» αισθάνονται ότι είναι (όπως επαναλαµβάνουν 

διαρκώς) «πλήρεις Πνεύµατος». «Ένοιωσα ελεύθερος, καθαρός κι ένας νέος άνθρωπος, και εντελώς πλήρης 
από Άγιο Πνεύµα»  (Ranaghan, σελ. 98). «Χάρη σ’ αυτό που είχε αρχίσει κατά το βάπτισµα του Αγίου 
Πνεύµατος, έχω τώρα αρχίσει να βλέπω περισσότερο ένα όραµα του πως είναι η ζωή εν Πνεύµατι. Είναι 
πράγµατι µια  ζωή  θαυµάτων...  πλήρωσης  ξανά και  ξανά  µε τη  ζωογόνο  αγάπη  του Πνεύµατος του 
Θεού» (Ranaghan, σελ. 65). Χαρακτηρίζουν σταθερά την «πνευµατική» τους κατάσταση µε τα ίδια λόγια· 
ένας Καθολικός ιερέας γράφει, «οποιαδήποτε άλλα ιδιαίτερα αποτελέσµατα µπορεί να έχουν προκύψει, η 
ειρήνη και η χαρά φαίνεται να έχουν ληφθεί από όλους, που έχουν αγγιχθεί από το Πνεύµα, σχεδόν χωρίς 
εξαίρεση» (Ranaghan, σελ. 185). Μια δοµιολογιακή «χαρισµατική» οµάδα δηλώνει ότι ο σκοπός των µελών 
της είναι «να δείξουν και να διαδώσουν την αγάπη, τη χαρά και την ειρήνη του Χριστού όπου κι αν είναι» 
(Inter-Church Renewal, ∆ιεκκλησιαστική Ανανέωση). Σ’ αυτή την «πνευµατική» κατάσταση (στην οποία, 
χαρακτηριστικά, τόσο η µετάνοια όσο και η σωτηρία σπάνια αναφέρονται), ανέρχεται κανείς σε µεγάλα 
ύψη. Σε ένα Καθολικό το δώρο του «Πνεύµατος» «επέφερε µέσα µου µακρές περιόδους (αρκετές ώρες) 
σχεδόν έκστασης κατά την οποία θα ορκιζόµουν ότι βίωνα µια πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών» 
(Ranaghan, σελ. 103). Λέγονται εντυπωσιακές ιστορίες για απαλλαγή από ναρκοµανία και τα παρόµοια. Ο 
Έλληνας ιερέας π. Ευσέβιος Στεφάνου συνοψίζει αυτήν την «πνευµατικότητα» αναφέροντας ένα 
Ρωµαιοκαθολικό ιερέα που δηλώνει ότι η «χαρισµατική» κίνηση εµπεριέχει «µια νέα αίσθηση της 
παρουσίας του Θεού, µια νέα επίγνωση του Χριστού, µια µεγαλύτερη επιθυµία για προσευχή, µια ικανότητα 
για εξύµνηση του Θεού, µια νέα επιθυµία για ανάγνωση των Γραφών, των Γραφών που ζωντανεύουν ως ο 
Λόγος του Θεού, µια νέα σφοδρή επιθυµία να πληροφορήσεις άλλους για το Χριστό, µια νέα ευσπλαγχνία 
για τους άλλους και µια ευαισθησία στις ανάγκες τους, µια νέα αίσθηση ειρήνης και χαράς...». Και ο π. 
Ευσέβιος παρουσιάζει το έσχατο επιχείρηµα της όλης κίνησης: «Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς... 
Αποδεικνύουν αυτοί οι καρποί την ύπαρξη του διαβόλου του αγιαστικού Πνεύµατος του Χριστού; Κανένας 
Ορθόδοξος στα λογικά του, που έχει δει τους καρπούς του Πνεύµατος µε τα ίδια του τα µάτια, δεν µπορεί να 
δώσει λανθασµένη απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα» (Logos, Ιαν. 1972, σελ. 13). 

 
* Πίνακας που χρησιµοποιείται στον πνευµατισµό για επικοινωνία µε πνεύµατα 
** Βλ. Blackmore, Spiritism, σελ. 144-175, όπου αναφέρεται το παράδειγµα ενός Καθολικού ιερέα 

τον οποίο καταδίωκε ένας πίνακας ouija (κινούµενος, φυσικά, από ένα δαίµονα), όταν προσπάθησε να 
σταµατήσει να τον χρησιµοποιεί! 
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∆εν υπάρχει λόγος ν’ αµφισβητήσουµε καµµιά από αυτές τις µαρτυρίες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 
επίσης πολλές µαρτυρίες – έχουµε δώσει κάποια παραδείγµατα – που αντικρούουν όλα αυτά και δηλώνουν 
σαφώς ότι το «πνεύµα» της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» είναι κάτι σκοτεινό και δυσοίωνο· αλλά ακόµα 
κι έτσι δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι πολλοί της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» νοιώθουν πραγµατικά 
ότι αυτή είναι κάτι «χριστιανικό» και «πνευµατικό». Όσο αυτοί οι άνθρωποι παραµένουν εκτός Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, θ’ αφήσουµε τις γνώµες τους ασχολίαστες. Αλλά όταν ένας Ορθόδοξος ιερέας µας λέει ότι 
τέτοια αιρετικά φαινόµενα προκαλούνται από το Άγιο Πνεύµα, κι ακόµα µας νουθετεί «µη µείνετε έξω. 
Ανοίξτε την καρδιά σας στις εµπνεύσεις του Αγίου Πνεύµατος και γίνετε µέρος της αναπτυσσόµενης 
χαρισµατικής ανανέωσης» (στο ίδιο) – τότε έχουµε δικαίωµα και καθήκον να εξετάσουµε τις γνώµες τους 
πολύ προσεκτικά, κρίνοντάς τες όχι µε το κριτήριο του ασαφούς ουµανιστικού «Χριστιανισµού» τους, που 
κυριαρχεί στη ∆ύση και είναι έτοιµος να αποκαλέσει «χριστιανικό» οτιδήποτε απλώς «αισθάνεται» σαν 
τέτοιο· αλλά µε το εντελώς διαφορετικό κριτήριο του Ορθόδοξου Χριστιανισµού. Και σύµφωνα µε αυτό το 
κριτήριο δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο στον παραπάνω κατάλογο των «πνευµατικών καρπών», αλλά αυτό 
µπορεί να υπάρχει, και υπήρχε, στις σχισµατικές και αιρετικές κινήσεις του παρελθόντος, που παρήγαγε ο 
διάβολος εµφανιζόµενος ως «άγγελος φωτός», ακριβώς µε το σκοπό να οδηγήσει τους ανθρώπους µακριά 
από την Εκκλησία του Χριστού σε κάποιο άλλο είδος «Χριστιανισµού». Αν το «πνεύµα» της 
«χαρισµατικής αναζωπύρωσης» δεν είναι το Άγιο Πνεύµα, τότε αυτοί οι «πνευµατικοί καρποί» οµοίως δεν 
είναι από το Θεό. 

Σύµφωνα µε τον Επίσκοπο Ιγνάτιο, η πλάνη η γνωστή ως φαντασία «ικανοποιείται µε την επινόηση 
κίβδηλων συναισθηµάτων και καταστάσεων χάρης, από τα οποία γεννιέται µια ψευδής, λανθασµένη ιδέα 
των όλων πνευµατικών προϋποθέσεων... Συνεχώς εφευρίσκει ψευδοπνευµατικές καταστάσεις, µια οικεία 
συναναστροφή µε τον Ιησού, µια εσωτερική συζήτηση µαζί του, µυστικές αποκαλύψεις, φωνές, 
απολαύσεις... Από αυτή τη δραστηριότητα το αίµα παίρνει µια αµαρτωλή απατηλή κίνηση που 
αυτοπαρουσιάζεται σαν ηδονή δοσµένη από τη θεία χάρη... Ντύνεται µε τη µάσκα της ταπεινότητας, της 
ευσέβειας, της σοφίας». Σε αντίθεση µε την πιο θεαµατική µορφή πνευµατικής πλάνης, η φαντασία, ενώ 
«φέρνει το νου στο πιο τροµερό σφάλµα, εν τούτοις δεν τον οδηγεί σε παραλήρηµα», έτσι ώστε η 
κατάσταση µπορεί να συνεχίζεται για χρόνια ή για µια ολόκληρη ζωή και να µην ανιχνεύεται εύκολα. Αυτός 
που πέφτει σ’ αυτή τη ζεστή, άνετη, εµπύρετη κατάσταση πλάνης σχεδόν διαπράττει πνευµατική 
αυτοκτονία, επειδή τυφλώνεται ως προς τη δική του πραγµατική πνευµατική κατάσταση. Γράφει ο 
Επίσκοπος Ιγνάτιος: «Καθώς φαντάζεται για τον εαυτό του... ότι είναι πλήρης χάριτος, δεν θα λάβει ποτέ 
του χάρη... Αυτός που προσάπτει στον εαυτό του δωρεές της χάριτος, αποκρούει µέσω αυτής πλάνης της 
είσοδο της Θείας Χάρης µέσα του, και ανοίγει την πόρτα διάπλατα στη µόλυνση της αµαρτίας και τους 
δαίµονες». «Εσύ είπες, είµαι πλούσιος, και έχω πλουτίσει, και δεν έχω ανάγκη από τίποτα· και δεν ξέρεις ότι 
εσύ είσαι ο δυστυχισµένος, ο ελεεινός, ο φτωχός, ο τυφλός, και ο γυµνός» (Αποκ. 3:17). 

Αυτοί που έχουν προσβληθεί µε τη «χαρισµατική» πλάνη δεν είναι µόνο οι ίδιοι «πλήρεις 
πνεύµατος»· βλέπουν επίσης γύρω τους του ξεκίνηµα µιας «νέας εποχής» της «έκχυσης του Αγίου 
Πνεύµατος», πιστεύοντας, όπως ο π. Ευσέβιος Στεφάνου, ότι «ο κόσµος είναι στο κατώφλι µιας µεγάλης 
πνευµατικής αφύπνισης» (Λόγος, Φεβ. 1972, σελ. 18)· και τα λόγια του προφήτη Ιωήλ είναι διαρκώς στα 
χείλη τους: «Θα εκχύσω το Πνεύµα µου σε κάθε σάρκα» (Ιωήλ 2:28). Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει ότι 
αυτή η προφητεία αναφέρεται γενικά στους έσχατους καιρούς  που άρχισαν µε τον ερχοµό του Κυρίου, και 
πιο συγκεκριµένα στην Πεντηκοστή (Πράξ. 2), και σε κάθε Ορθόδοξο άγιο που πραγµατικά κατέχει σε 
αφθονία τα δώρα του Αγίου Πνεύµατος – όπως ο άγιο Ιωάννης της Κρονστάνδης και ο άγιος Νεκτάριος 
Πενταπόλεως, που έκαναν χιλιάδες θαύµατα ακόµα και µέσα στο διεφθαρµένο 20ό αιώνα. Αλλά στους 
σηµερινούς «χαρισµατικούς», οι θαυµαστές δωρεές είναι για όλους· σχεδόν ο καθένας που θέλει µπορεί να 
γλωσσολαλεί, και υπάρχουν εγχειρίδια που σου λένε πως να το κάνεις.  

Αλλά τι µας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας; Σύµφωνα µε τον Επίσκοπο 
Ιγνάτιο, οι δωρεές του Αγίου Πνεύµατος «υπάρχουν µόνο στους Ορθοδόξους Χριστιανούς που έχουν φτάσει 
στη χριστιανική τελειότητα, καθαρισµένοι και προετοιµασµένοι πρώτα µε τη µετάνοια». ∆ίνονται «σε 
αγίους του Θεού αποκλειστικά από την καλή θέληση και την επενέργεια του Θεού, κι όχι από τη θέληση 
των ανθρώπων, κι όχι µε τις δικές τους δυνάµεις. ∆ίνονται απρόσµενα, εξαιρετικά σπάνια, σε περιπτώσεις 
µεγάλης ανάγκης, από τη θαυµαστή πρόνοια του Θεού, και όχι απλώς στην τύχη» (άγ. Ισαάκ ο Σύρος). 
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«Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον παρόντα καιρό οι πνευµατικές δωρεές παρέχονται µε µέτρο, αναλόγως µε 
την εξασθένηση που έχει τυλίξει γενικά το Χριστιανισµό. Αυτές οι δωρεές εξυπηρετούν αποκλειστικά την 
ανάγκη της σωτηρίας. Αντιθέτως, η ‘’φαντασία’’ παρέχει αφειδώς τα δώρα της µε απέραντη αφθονία και µε 
τη µεγαλύτερη ταχύτητα». 

Με µια λέξη, το «πνεύµα» που ξαφνικά παρέχει αφειδώς τα δώρα του σ’ αυτή τη µοιχαλίδα γενεά, 
που διεφθαρµένη κι εξαπατηµένη από αιώνες λανθασµένης πίστης και ψευτοευσέβειας, αναζητά µονάχα ένα 
«σηµείο» - δεν είναι το Άγιο Πνεύµα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν γνώρισαν το Άγιο Πνεύµα και 
ποτέ δεν το λάτρεψαν. Η αληθινή πνευµατικότητα είναι τόσο µακριά από αυτούς, που, στον σοβαρό 
παρατηρητή, το µόνο που κάνουν είναι να την παρωδούν µε τα ψυχικά και συναισθηµατικά – και καµµιά 
φορά δαιµονικά – φαινόµενά τους και τα βλάσφηµα λόγια τους. Για τα πραγµατικά πνευµατικά 
συναισθήµατα, γράφει ο Επίσκοπος Ιγνάτιος, «ο σαρκικός άνθρωπος δεν µπορεί να διαµορφώσει καµµιά 
ιδέα: επειδή η ιδέα ενός συναισθήµατος βασίζεται πάντα στα αισθήµατα που είναι ήδη γνωστά στην καρδιά, 
ενώ τα πνευµατικά αισθήµατα είναι εντελώς ξένα στην καρδιά που ξέρει µόνο σαρκικά και συγκινησιακά 
αισθήµατα. Μια τέτοια καρδιά δεν ξέρει καν για την ύπαρξη πνευµατικών αισθηµάτων». 
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Πηγές που αναφέρονται στο κείµενο αυτού του κεφαλαίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΕΚ∆ΟΣΗΣ :  
«Αυτό  το  πνεύµα  δεν  ε ί να ι  το  Άγιο  Πνεύµα»  

 
Μαρτυρία Χ. Γιακουµάτου (προσωπική επικοινωνία): Είχα βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, 

αλλά δεν είχα καλή σχέση µε την Εκκλησία και κάποια στιγµή έγινα Προτεστάντης. Πριν επιστρέψω στην 
Ορθοδοξία, πήγαινα µε τη γυναίκα µου κυρίως σε εκκλησίες χαρισµατικών. 

Η γυναίκα µου αγαπούσε κι αγαπά ειλικρινά το Θεό. Συνήθιζε να γλωσσολαλεί, και µου έλεγε πως 
όταν γλωσσολαλούσε ένοιωθε το Άγιο Πνεύµα και τη δύναµη του Θεού κ.τ.λ. Πάντως, µετά από 
εκτεταµένη έρευνα, πειστήκαµε ότι η µόνη αληθινή διδασκαλία και η µόνη πραγµατική Εκκλησία είναι η 
Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία κι επιστρέψαµε εκεί. Τότε της ζήτησα να µην γλωσσολαλήσει ξανά, µέχρι να 
χρισθεί Ορθόδοξη, και συµφώνησε. Μετά το Χρίσµα, προσπάθησε να γλωσσολαλήσει πάλι, αλλά κάθε 
φορά που προσπαθούσε φοβόταν πολύ. Επίσης προσπάθησε να γλωσσολαλήσει µπροστά στις άγιες εικόνες, 
αλλά η γλώσσα της δεν µπορούσε να κινηθεί, και δεν έβγαζε λέξη. Όπως καταλαβαίνετε, η γλωσσολαλιά 
της µόνο από το Άγιο Πνεύµα δεν ήταν. 

Εγώ δεν είχα προσωπική εµπειρία µε γλωσσολαλιά, παρ’ ότι πολλοί στις προτεσταντικές εκκλησίες 
µου είχαν κάνει χειροθεσία και είχαν προσευχηθεί για να λάβω τη γλωσσολαλιά· δεν την έλαβα ποτέ, και η 
δικαιολογία τους ήταν πως «έφταιγε η υποδούλωση στην παράδοση» (στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία). 

Το 1994, µια οµάδα 10 ατόµων από µια προτεσταντική χαρισµατική τοπική εκκλησία της 
Σιγκαπούρης (Σ.τ.Μ.: ο κ. Γιακουµάτος είναι κάτοικος Σιγκαπούρης εδώ και 11 χρόνια) πήγαµε για 
ιεραποστολή στο Μαντράς (Ινδία). Μετά από µια εβδοµάδα και καθώς το ιεραποστολικό ταξίδι έφτανε στο 
τέλος του, ο πάστορας κι ένας ιεραπόστολος µε ρώτησαν αν ήθελα να προσευχηθούν από πάνω µου για να 
λάβω τη γλωσσολαλιά, και δέχτηκα. Προσευχήθηκαν κάποια ώρα, αλλά εγώ δεν λάβαινα τη γλωσσολαλιά 
κι άρχισα να κουράζοµαι. Καθώς δεν ήθελα να τους προσβάλλω, προσποιήθηκα ότι έλαβα τη γλωσσολαλιά, 
κι άρχισα να κάνω θόρυβο και να µιλώ ελληνικά. Τότε και οι δύο είπαν ότι οι ψεύτικοι ήχοι που έκανα ήταν 
γλωσσολαλιά, δώρο του Αγίου Πνεύµατος. Μου είπαν ακόµη ότι το Άγιο Πνεύµα τους µίλησε και τους 
επιβεβαίωσε ότι είχα λάβει τη γλωσσολαλιά. Είναι φανερό, ότι το πνεύµα που το επιβεβαίωσε αυτό δεν 
ήταν το Άγιο Πνεύµα. 

Σχετικά µε την «Ορθόδοξη» χαρισµατική εκκλησία, δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Η 
γλωσσολαλιά δεν ενθαρρύνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν την ενθαρρύνει 
η Αγία Γραφή. Ο Πάπας δέχτηκε τη γλωσσολαλιά και τη χαρισµατική κίνηση, φοβούµενος ότι πολλοί 
Καθολικοί θα γίνονταν Προτεστάντες. 

Έχω δει παράλυτο να περπατά από τη στιγµή που γλωσσολάλησε ένας χαρισµατικός πάστορας, 
όµως αυτή η θεραπεία δεν είχε διάρκεια. Η δικαιολογία τους γι’ αυτό ήταν ότι ο άνθρωπος αµάρτησε ξανά, 
κι ο Θεός ανακάλεσε τη θεραπεία! Η Βίβλος και η Ιερά Παράδοση µας λένε ότι ο εχθρός µπορεί να κάνει 
«θαύµατα» παρόµοια µε του Θεού. «Θαύµατα» γίνονται κάθε Κυριακή στις χαρισµατικές εκκλησίες. Είναι 
το συνηθισµένο τους σόου. Ακούς να λένε ότι κάποιος θεραπεύτηκε από αρρώστια ή καρκίνο ή οτιδήποτε, 
αλλά ποτέ δεν βλέπεις αποδείξεις. Μην αφήσετε το σατανά να σας κοροϊδέψει, αυτά είναι τα συνηθισµένα 
του κόλπα και είναι πολύς καλός σ’ αυτά. 

Στα κηρύγµατά τους µιλούν συνέχεια για χρήµατα. Όσο περισσότερα τους δώσεις, τόσο 
περισσότερα θα σου δώσει ο Θεός, λένε. Εδώ στη Σιγκαπούρη είναι µια χαρισµατική εκκλησία µε χιλιάδες 
οπαδούς. Έχουν τεράστια έσοδα. Να φανταστείτε ότι κάθε µήνα πληρώνουν για ενοίκιο της αίθουσας τους  
150.000 δολλάρια Αµερικής.  

Πάντως οι οπαδοί τους στην πλειοψηφία τους αγαπούν ειλικρινά το Θεό. 
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8 .  Συµπέρασµα :  Το  Πνεύµα  των  εσχάτων  καιρών  
 

1. Η «χαρισµατική αναζωπύρωση» ως ένα σηµείο των καιρών 
 

Στο τέλος αυτού του αιώνα δεν θα υπάρχει έλλειψη προφητών του Κυρίου του Θεού, ούτε υπηρετών 
του σατανά. Αλλά στους έσχατους καιρούς αυτοί που πραγµατικά θα υπηρετούν το Θεό θα επιτύχουν να 
κρυφτούν από τους ανθρώπους και δεν θα κάνουν θαύµατα ανάµεσά τους όπως στον παρόντα καιρό, αλλά θα 
βαδίζουν ένα δρόµο δράσης αναµεµειγµένης µε ταπεινότητα, και στη βασιλεία των Ουρανών θα είναι 
µεγαλύτεροι από τους Πατέρες που δοξάστηκαν µε θαύµατα. Επειδή εκείνη την εποχή κανείς δεν θα κάνει 
ενώπιον των ανθρώπων θαύµατα που θα τους διεγείρουν και θα τους εµπνέουν να κοπιάζουν µε ζήλο σε 
ασκητικούς αγώνες... πολλοί, διακατεχόµενοι από άγνοια, θα πέσουν στην άβυσσο, παραστρατώντας στο 
πλάτος, του φαρδιού κι ευρύχωρου δρόµου.  

Προφητεία του αγ. Νήφωνα της Κωσταντιανής Κύπρου (έχει εκδοθεί στα Ρωσικά µαζί µε τα 
συγγράµµατα των αγίων Βαρσανουφίου του Μεγάλου και Ιωάννου, Μόσχα 1855, σελ. 654-655). 

 
Α. Μια «Πεντηκοστή χωρίς Χριστό» 

 
Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η σηµερινή «γλωσσολαλιά», όπως εκείνη που περιγράφεται στην 

Καινή ∆ιαθήκη, είναι επίσης ένα «σηµείο»· αλλά τώρα δεν είναι ένα σηµείο της έναρξης του Ευαγγελίου 
της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, αλλά του τέλους του. Ο νηφάλιος Ορθόδοξος Χριστιανός δεν θα 
δυσκολευτεί να συµφωνήσει µε τους απολογητές της «χαρισµατική αναζωπύρωσης» ότι αυτή η «έκχυση του 
Αγίου Πνεύµατος» µπορεί πραγµατικά να σηµαίνει ότι «η συντέλεια του αιώνα είναι κοντά» (π. Ε. Στεφάνου 
στο Logos, Απρ. 1972, σελ. 3). «Το Πνεύµα λέει ρητώς ότι κατά τους υστερινούς χρόνους, µερικοί θα 
αποστατήσουν από την πίστη, διότι θα προσέχουν σε πνεύµατα που πλανούν και σε διδασκαλίες δαιµόνων» 
(Α’ Τιµ. 4:1). Στις έσχατες ηµέρες θα δούµε «πνεύµατα δαιµονικά που κάνουν σηµεία» (Αποκ. 16:14). 

Οι Άγιες Γραφές και οι Ορθόδοξοι Πατέρες µας λένε καθαρά ότι ο χαρακτήρας των εσχάτων καιρών 
δεν θα είναι καθόλου µια σπουδαία θρησκευτική «αναζωπύρωση», ή µια «έκχυση του Αγίου Πνεύµατος», 
αλλά µάλλον µια σχεδόν γενική αποστασία, µια πνευµατική πλάνη τόσο λεπτή ώστε ακόµα και οι εκλεκτοί, 
αν είναι δυνατόν, να πλανηθούν, µια ουσιαστική εξαφάνιση του Χριστιανισµού από το πρόσωπο της γης. 
«Αλλ’ όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει άραγε την πίστη στη γη;» (Λουκ. 18:8). Ακριβώς κατά τους 
έσχατους καιρούς πρόκειται να λυθεί ο σατανάς (Αποκ. 203) µε σκοπό να προκαλέσει το τελικό και 
µεγαλύτερο ξεχείλισµα του κακού στη γη. 

Η «χαρισµατική αναζωπύρωση», το προϊόν ενός κόσµου χωρίς µυστήρια, χωρίς χάρη, ενός κόσµου  
που διψά για πνευµατικά «σηµεία» χωρίς να είναι ικανός να διακρίνει τα πνεύµατα που δίνουν τα σηµεία, 
είναι από µόνη της ένα «σηµείο» αυτών των καιρών της αποστασίας. Το ίδιο το οικουµενιστικό κίνηµα 
παραµένει πάντα ένα κίνηµα «καλών προθέσεων» και αόριστων ανθρωπιστικών «καλών πράξεων»· αλλά 
όταν συνδεθεί µε ένα κίνηµα µε «δύναµη», πραγµατικά «µε κάθε δύναµη και µε ψευδή σηµεία και τέρατα» 
(Β’ Θεσ. 2:9), τότε ποιος θα µπορέσει να το σταµατήσει; Η «χαρισµατική αναζωπύρωση» έρχεται προς 
διάσωση του Οικουµενισµού που προχωρά µε δυσκολία, και τον ωθεί στο σκοπό του. Και αυτός ο σκοπός, 
όπως έχουµε δει, δεν έχει µόνο «χριστιανική» φύση – «την επανίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού», για να 
χρησιµοποιήσουµε το βλάσφηµο λόγο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα – αυτό είναι µόνο 
το πρώτο βήµα προς ένα ευρύτερο σκοπό ο οποίος βρίσκεται εντελώς εκτός Χριστιανισµού: την καθιέρωση 
της «πνευµατικής ενότητας» όλων των θρησκειών όλης της ανθρωπότητας.  

Πάντως, οι οπαδοί της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» πιστεύουν ότι η εµπειρία τους είναι 
«χριστιανική»· δεν θα ανεχθούν τον αποκρυφισµό και τις Ανατολικές θρησκείες· και αναµφίβολα 
απορρίπτουν ολοκληρωτικά την όλη σύγκριση µεταξύ «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» και πνευµατισµού 
στις προηγούµενες σελίδες. Είναι αρκετά αληθινό ότι θρησκευτικά η «χαρισµατική αναζωπύρωση» είναι σε 
υψηλότερο επίπεδο από τον πνευµατισµό, ο οποίος είναι ένα προϊόν χονδροειδούς µωροπιστίας και 
πρόληψης· ότι οι τεχνικές της είναι πιο εκλεπτυσµένες και τα φαινόµενά της πιο άφθονα και πιο εύκολα 
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κατορθωτά· και ότι όλη η ιδεολογία της έχει χριστιανική» εµφάνιση – όχι Ορθόδοξη, αλλά κάτι κοντά στον 
προτεσταντικό φονταµενταλισµό µε µια επιπρόσθετη «οικουµενιστική» χροιά. 

Κι ακόµα έχουµε δει ότι η «χαρισµατική» εµπειρία, και ειδικά η κεντρική εµπειρία του 
«βαπτίσµατος εν Αγίω Πνεύµατι», είναι κατά ένα µεγάλο µέρος, αν όχι εντελώς, µια παγανιστική εµπειρία, 
πολύ πιο κοντά στην «πνευµατοκαταληψία» παρά σε οτιδήποτε χριστιανικό. Γνωρίζουµε επίσης ότι ο 
Πεντηκοστιανισµός γεννήθηκε στο περιθώριο του σχισµατικού «Χριστιανισµού», όπου πολύ λίγα 
αποµένουν από γνήσια χριστιανική στάση και πίστη, κι ότι στην πραγµατικότητα «ανακαλύφθηκε» ως 
αποτέλεσµα ενός θρησκευτικού πειράµατος, στο οποίο οι Χριστιανοί δεν συµµετέχουν. Αλλά µέχρι 
πρόσφατα δεν είχε βρεθεί µια ξεκάθαρη κατάθεση για το µη χριστιανικό χαρακτήρα της «χαρισµατικής» 
εµπειρίας από έναν «χαρισµατικό» απολογητή. Τώρα όµως ένας τέτοιος απολογητής µας πληροφορεί ότι η 
εµπειρία του «βαπτίσµατος εν Αγίω Πνεύµατι» µπορεί πράγµατι να συµβεί χωρίς το Χριστό. 

Αυτό ο συγγραφέας µας λέει την ιστορία ενός προσώπου που έλαβε το «βάπτισµα» µε γλωσσολαλιά 
και ενθάρρυνε τους πάντες να το ζητήσουν. Όµως παραδεχόταν ότι η µετάνοια δεν ήταν µέρος της εµπειρίας 
του κι ότι όχι µόνο δεν είχε απαλλαγεί από αµαρτωλές συνήθειες, αλλά επίσης δεν είχε καµµιά ιδιαίτερη 
επιθυµία να απαλλαγεί από αυτές. Ο συγγραφέας συµπεραίνει: «Μια Πεντηκοστή χωρίς µετάνοια – µια 
Πεντηκοστή χωρίς Χριστό – είναι αυτό που κάποιοι βιώνουν σήµερα... Έχουν ακούσει για τη γλωσσολαλιά, 
θέλουν να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους µε µια εµπειρία µε κύρος, έτσι αναζητούν κάποιον να τους 
χειροθετήσει για µια γρήγορη, φτηνή, εύκολη µετάδοση που παρακάµπτει το Χριστό και το Σταυρό Του». Εν 
τούτοις, ο συγγραφέας αυτός δέχεται ότι η γλωσσολαλιά είναι αναντίρρητα «η αρχική συνέπεια ή 
επιβεβαίωση» του «βαπτίσµατος εν Αγίω Πνεύµατι» (Harry Lunn, στο Logos Journal, Νοεµ.-∆εκ. 1971, 
σελ. 44, 47). 

Αυτοί που φέρνουν χριστιανικές ιδέες στην εµπειρία θεωρούν δεδοµένο ότι τ ο «βάπτισµα εν Αγίω 
Πνεύµατι» είναι µια χριστιανική εµπειρία. Αλλά αν µπορεί να δοθεί σ’ αυτούς που απλώς αναζητούν µια 
φτηνή εύκολη εµπειρία µε κύρος – τότε δεν υπάρχει απαραίτητη σύνδεση µεταξύ αυτής της εµπειρίας και 
του Χριστού. Αυτή καθ’ αυτή η πιθανότητα µιας εµπειρίας «Πεντηκοστής χωρίς Χριστό» σηµαίνει ότι η 
ίδια η εµπειρία δεν είναι καθόλου χριστιανική· οι «Χριστιανοί», συχνά ειλικρινείς και καλοπροαίρετοι, 
ερµηνεύουν την εµπειρία µε ένα χριστιανικό περιεχόµενο το οποίο η ίδια δεν έχει. 

∆εν έχουµε εδώ το κοινό παρονοµαστή της «πνευµατικής εµπειρίας» που χρειάζεται για µια νέα 
παγκόσµια θρησκεία; ∆εν είναι ίσως αυτό το κλειδί στην «πνευµατική ενότητα» της ανθρωπότητας, την 
οποία η οικουµενιστική κίνηση έχει αναζητήσει εις µάτην; 

 
Β. Ο «Νέος Χριστιανισµός» 

 
Ίσως υπάρχουν αυτοί που θα αµφιβάλλουν ότι η «χαρισµατική αναζωπύρωση» είναι µια µορφή 

µεντιουµισµού· ότι είναι µόνο ένα δευτερεύον θέµα το µέσον ή η τεχνική µε την οποία έρχεσαι σε επαφή µε 
το «πνεύµα» της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης». Αλλά ότι αυτό το «πνεύµα» δεν έχει καµµία σχέση µε τον 
Ορθόδοξο Χριστιανισµό είναι απόλυτα σαφές. Στην πραγµατικότητα, αυτό το «πνεύµα» ακολουθεί σχεδόν 
κατά γράµµα τις «προφητείες» του Νικολάι Μπερντιάγιεφ σχετικά µε ένα «νέο Χριστιανισµό».  Αφήνει 
εντελώς πίσω το «µοναστικό ασκητικό πνεύµα της ασκητικής Ορθοδοξίας», το οποίο εκθέτει το ψέµµα του 
µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο. ∆εν ικανοποιείται µε τον «συντηρητικό Χριστιανισµό που κατευθύνει τις 
πνευµατικές δυνάµεις του ανθρώπου µόνο προς τη µετάνοια και τη σωτηρία», αλλά µάλλον πιστεύει, όπως ο 
Μπερντιάγιεφ, ότι τέτοιος Χριστιανισµός είναι ακόµα «ατελής», προσθέτει ένα νέο επίπεδο «πνευµατικών» 
φαινοµένων από τα οποία κανένα δεν είναι ιδιαζόντως χριστιανικό σε χαρακτήρα (παρ’ ότι κάποιος είναι 
ελεύθερος να τα ερµηνεύσει ως «χριστιανικά»), τα οποία είναι ανοιχτά σε ανθρώπους κάθε οµολογίας µε ή 
χωρίς µετάνοια, και τα οποία είναι εντελώς άσχετα µε τη σωτηρία. Μοιάζει µε «µια νέα εποχή στο 
Χριστιανισµό, µια νέα και βαθειά πνευµατικότητα, η οποία σηµαίνει µια νέα έκχυση του Αγίου Πνεύµατος» 
- σε απόλυτη αντίθεση µε την Ορθόδοξη παράδοση και προφητεία. 

Αυτός είναι πράγµατι  ένας «νέος Χριστιανισµός» - αλλά το ιδιαίτερα «νέο» στοιχείο σ’ αυτόν το 
«Χριστιανισµό» δεν είναι κάτι πρωτότυπο ή «προχωρηµένο», αλλά απλώς µια σύγχρονη µορφή της αρχαίας 
θρησκείας  του διαβόλου, του σαµανιστικού παγανισµού. Το Ορθόδοξο «χαρισµατικό» περιοδικό «Logos» 
συνιστά τον Μπερντιάγιεφ ως «προφήτη» ακριβώς επειδή ήταν «ο µεγαλύτερος θεολόγος της πνευµατικής 
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δηµιουργικότητας» (Logos, Μάρτ. 1972, σελ. 8). Και πράγµατι, είναι ακριβώς οι σαµάνοι της κάθε 
πρωτόγονης φυλής που ξέρουν πώς να έρθουν σε επαφή και να χρησιµοποιήσουν τις αρχέγονες 
«δηµιουργικές» δυνάµεις του σύµπαντος – αυτά τα «πνεύµατα της γης και του ουρανού και της θάλασσας» 
τα οποία η Εκκλησία του Χριστού αναγνωρίζει ως δαίµονες, και που υπηρετώντας τα είναι πραγµατικά 
πιθανό να φτάσεις σε µια «δηµιουργική» έκσταση και χαρά (στο «Νιτσεϊκό ενθουσιασµό και την  έκσταση» 
όπου ο Μπερντιάγεφ ένοιωθε τόσο κοντά), τα οποία (πνεύµατα) είναι άγνωστα στους βαριεστηµένους και 
χλιαρούς «Χριστιανούς» που πέφτουν στη «χαρισµατική» πλάνη. Αλλά δεν υπάρχει Χριστός εδώ. Ο Θεός 
έχει απαγορεύσει την επαφή µε αυτό το «δηµιουργικό», απόκρυφο βασίλειο στο οποίο έχουν ολισθήσει 
«Χριστιανοί» από άγνοια και αυταπάτη. Η «χαρισµατική αναζωπύρωση» δεν θα έχει καµµιά ανάγκη να 
έρθει σε διάλογο µε τις «µη χριστιανικές θρησκείες» επειδή, κάτω από το όνοµα του «Χριστιανισµού», ήδη 
αγκαλιάζει τη µη χριστιανική θρησκεία και γίνεται από µόνη της η νέα θρησκεία την οποία περιέγραψε ο 
Μπερντιάγιεφ, συνδυάζοντας παράξενα  το «Χριστιανισµό» µε τον παγανισµό. 

Το παράξενο «χριστιανικό» πνεύµα της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης» προσδιορίζεται σαφώς  
στην Αγία Γραφή και την Ορθόδοξη Πατερική παράδοση. Σύµφωνα µε αυτές τις πηγές, η παγκόσµια 
ιστορία θα καταλήξει σε µια σχεδόν υπερανθρώπινη «χριστιανική» φιγούρα, τον ψευδοµεσσία ή αντίχριστο. 
Θα είναι «Χριστιανός µε την έννοια ότι η όλη του αποστολή και η ίδια η ύπαρξή του θα επικεντρώνεται 
στον Χριστό, Τον οποίο θα µιµηθεί σε κάθε δυνατή σχέση, και δεν θα είναι απλώς ο µεγαλύτερος εχθρός 
του Χριστού, αλλά µε σκοπό να παραπλανήσει τους Χριστιανούς θα παρουσιαστεί σαν να είναι ο Χριστός, 
που έρχεται στη γη για δεύτερη φορά και κυβερνά από τον αναστηλωµένο ναό στην Ιερουσαλήµ. «Ας µη 
σας εξαπατήσει κανείς µε κανέναν τρόπο, διότι δεν θα έρθει η µέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία 
και φανερωθεί ο άνθρωπος της αµαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο οποίος  επαναστατεί και σηκώνει κεφάλι 
εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται, ώστε να καθήσει σαν Θεός στο θρόνο του Θεού, µε την 
αξίωση ότι είναι αυτός Θεός... ο ερχοµός του ανόµου θα γίνει µε την ενέργεια του σατανά, µε κάθε δύναµη και 
µε ψευδή σηµεία και τέρατα, και κάθε είδος απάτης του κακού µεταξύ των ανθρώπων που χάνονται, διότι δεν 
δέχθηκαν να αγαπήσουν την αλήθεια ώστε να σωθούν. Γι’ αυτό ο Θεός θα στείλει σ’ αυτούς ενέργεια πλάνης, 
ώστε να πιστέψουν στο ψέµµα, για να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν την αλήθεια, αλλά έδειξαν 
ευχαρίστηση στο κακό» (Β’ Θεσ. 2:3-4, 9-12). 

Η Ορθόδοξη διδασκαλία αναφορικά µε τον αντίχριστο είναι ένα µεγάλο θέµα από µόνη της και δεν 
µπορεί να παρουσιαστεί εδώ. Αλλά αν, όπως πιστεύουν οι οπαδοί της «χαρισµατικής αναζωπύρωσης», οι 
έσχατες ηµέρες είναι πράγµατι κοντά, είναι κρίσιµης σηµασίας για τον Ορθόδοξο Χριστιανό να 
πληροφορηθεί γι’ αυτή τη διδασκαλία αναφορικά µε κάποιον που, όπως ο ίδιος ο Σωτήρας µας είπε, µαζί µε 
τους «ψευδοπροφήτες» εκείνης της εποχής, «θα κάνουν µεγάλα θαύµατα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν 
είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ.24:24). Και οι «εκλεκτοί» σίγουρα δεν είναι αυτές οι µάζες των 
ανθρώπων που έχουν φτάσει να δέχονται την εξώφθαλµη και πιο αντιγραφική πλάνη, ότι «ο κόσµος είναι 
στο κατώφλι µιας µεγάλης πνευµατικής αφύπνισης», αλλά µάλλον το «µικρό ποίµνιο» στο οποίο µόνο έχει 
υποσχεθεί ο Σωτήρας µας: «ο Πατέρας σας ευαρεστήθηκε να σας δώσει τη βασιλεία» (Λουκ. 12:32). Ακόµα 
και οι πραγµατικοί «εκλεκτοί» θα έχουν έντονο πειρασµό από τα «µεγάλα θαύµατα και τέρατα» του 
αντιχρίστου· αλλά οι περισσότεροι «Χριστιανοί» θα τον ακολουθήσουν χωρίς καµµιά αµφιβολία, γιατί ο 
«Νέος Χριστιανός» του είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν. 

 
Γ. «Ο Ιησούς έρχεται σύντοµα» 

 
Μόλις τα λίγα τελευταία χρόνια, ενδεικτικά, η µορφή του Ιησού έχει προβληθεί ενοχλητικά  σε µια 

παράξενη πρώτη γραµµή επικαιρότητας στην Αµερική. Στο θέατρο και τον κινηµατογράφο, απαγορεύσεις 
της υπόδυσης του προσώπου του Χριστού, που υπήρχαν από παλιά, έχουν καταργηθεί. Εντυπωσιακά 
εκλαϊκευµένα µιούζικαλ παρουσιάζουν βλάσφηµες παρωδίες της ζωής Του. Το «Κίνηµα του Ιησού», το 
οποίο είναι κατά µεγάλο µέρος «χαρισµατικού» προσανατολισµού, εξαπλώνεται θεαµατικά ανάµεσα σε 
έφηβους και νέους. Η πιο ωµή µορφή λαϊκής αµερικάνικης µουσικής «εκχριστιανίζεται» σε µαζικά «ροκ 
φεστιβάλ του Ιησού», και «χριστιανικές» µελωδίες για πρώτη φορά στον αιώνα γίνονται οι πιο δηµοφιλείς 
στη χώρα. Τη βασική εξήγηση της όλης παράξενης συσσώρευσης ιερόσυλης και εντελώς αφώτιστης 
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κοσµικότητας, αποτελεί η διαρκώς επαναλαµβανόµενη έκφραση της φαινοµενικής ελπίδας και προσδοκίας 
όλων: «Ο Ιησούς έρχεται σύντοµα».  

Στη µέση αυτής της ψυχικής και «θρησκευτικής» ερήµωσης της αµερικανικής γης, ένα σχετικό µε τα 
συµπτώµατα «µυστηριώδες» περιστατικό επαναλαµβάνεται στις ζωές Αµερικανών πολύ αποµακρυσµένων 
µεταξύ τους. Ένας εκδότης «χαρισµατικού» περιοδικού διηγείται πως πρωτοσυνάντησε αυτό το 
περιστατικό, όπως το διηγήθηκε κάποιος σε µια συγκέντρωση οµοφρόνων τους: «Ο φίλος µου και η γυναίκα 
του οδηγούσαν στη Route 3 προς τη Βοστώνη, όταν σταµάτησαν για να πάρουν κάποιον που ταξίδευε µε 
ωτοστόπ. Ήταν νέος και γενειοφόρος, αλλά δεν ήταν ντυµένος σαν χίππι. Κάθησε στο πίσω κάθισµα χωρίς να 
πει πολλά, και ξεκίνησαν. Μετά από λίγο, είπε ήρεµα, ‘’Ο Κύριος έρχεται σύντοµα’’. Ο φίλος µου και η 
γυναίκα του ξαφνιάστηκαν τόσο πολύ που γύρισαν κι οι δυο να τον κοιτάξουν. ∆εν ήταν κανείς εκεί. 
Κλονισµένοι άσχηµα, σταµάτησαν στο πρώτο βενζινάδικο που βρήκαν. Έπρεπε να το πουν σε κάποιον, όποια 
κι αν ήταν η αντίδραση. Καθώς ο υπάλληλος άκουγε, δεν γελούσε. Αντιθέτως είπε µόνο ‘’είστε το πέµπτο 
αυτοκίνητο που σταµατά εδώ και λέει αυτή την ιστορία’’. 

Καθώς άκουγα, παρά το µουντό φως του ήλιου, ένα ρίγος άρχισε να διαπερνά τη ραχοκοκκαλιά µου. 
Κι όµως αυτή ήταν µόνο η αρχή. Ο ένας µετά τον άλλο, κι άλλοι απ’ την οµήγυρη κατέληξαν να αφηγούνται 
παρόµοια επεισόδια, µέχρι που αυτά έγιναν έξι, απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας, κι όλα είχαν συµβεί µέσα στα 
δύο τελευταία χρόνια» - στο Los Angeles, στη Philadelphia, στο Duluth, (13 αναφορές στην αστυνοµία 
µέσα σε µια νύχτα), στη Νέα Ορλεάνη· κάποιες φορές αυτός που κάνει ωτοστόπ είναι άντρας, άλλες φορές 
γυναίκα. Αργότερα ένας Επισκοπιανός ιερέας είπε στον εκδότη για τη δική του πανοµοιότυπη εµπειρία στη 
Νέα Υόρκη. Για τον εκδότη, όλα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι πραγµατικά «ο Ιησούς έρχεται σύντοµα» 
(David Manuel Jr.,  Logos Journal, Ιαν.-Φεβ. 1972, σελ.3). 

Ο προσεκτικός παρατηρητής της σύγχρονης θρησκευτικής σκηνής – ειδικά στην Αµερική, απ’ όπου 
προέρχονται τα πιο δηµοφιλή θρησκευτικά ρεύµατα για παραπάνω από ένα αιώνα – δεν µπορεί να µην 
αντιληφθεί έναν εντελώς αναµφισβήτητο αέρα χιλιαστικής προσµονής. Κι αυτό δεν είναι αληθινό µόνο για 
τους «χαρισµατικούς» κύκλους, αλλά ακόµα και για τους παραδοσιακούς ή φονταµενταλιστικούς κύκλους 
που έχουν απορρίψει τη «χαρισµατική αναζωπύρωση». Έτσι, πολλοί παραδοσιακοί Ρωµαιοκαθολικοί 
πιστεύουν στην έλευση ενός χιλιαστικού «αιώνα της Μαρίας» πριν από το τέλος του κόσµου, κι αυτό είναι 
µόνο µια παραλλαγή του πιο διαδεδοµένου Λατινικού σφάλµατος της προσπάθειας να «καθαγιαστεί ο 
κόσµο», ή, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Thomas Connolh του Seattle πριν από πενήντα χρόνια, «να 
µεταµορφωθεί ο σύγχρονος κόσµος στο βασίλειο του Θεού, σε προετοιµασία για την επιστροφή Του». 
Προτεστάντες ευαγγελιστές όπως ο Billy Graham, στη λανθασµένη ιδιωτική τους ερµηνεία της 
Αποκάλυψης, περιµένουν τη «χιλιετηρίδα» όπου ο «Χριστός» θα βασιλέψει στη γη. Άλλοι Ευαγγελιστές 
στο Ισραήλ βρίσκουν ότι η δική τους χιλιαστική  ερµηνεία  για το «Μεσσία»  είναι ό,τι χρειάζεται  για να 
«προετοιµάσουν» τους Εβραίους για τον ερχοµό του.* Και ο αρχιφονταµενταλιστής Carl McIntire 
προετοιµάζεται να χτίσει ένα ακριβές αντίγραφο του ναού της Ιερουσαλήµ, σε φυσικό µέγεθος, στη Florida 
(δίπλα στην Disneyworld!) πιστεύοντας ότι πλησιάζει ο καιρός όπου οι Εβραίοι θα χτίσουν τον πραγµατικό 
«ναό στον οποίο ο ίδιος ο Κύριος θα επιστρέψει όπως υποσχέθηκε» (Christian Beacon, 11 Νοέµ. 1971, 6 Ιαν. 
1972). Έτσι, ακόµα κι οι αντιοικουµενιστές το βρίσκουν πιθανό να προετοιµαστούν να συµπράξουν µε τους 
αµετανόητους Εβραίους στην υποδοχή του ψευτοµεσσία τους – σε αντίθεση µε το πιστό υπόλοιπο των 
Εβραίων που θα δεχθούν το Χριστό όπως τον κηρύττει η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν ο προφήτης Ηλίας 
επιστρέψει στη γη. 

Γι’ αυτό δεν είναι µεγάλη παρηγοριά για το σοβαρό Ορθόδοξο Χριστιανό που γνωρίζει τις 
προφητείες της Γραφής για τις έσχατες ηµέρες, όταν ένας «χαρισµατικός» Προτεστάντης κληρικός του λέει, 
«είναι καταπληκτικό το τι µπορεί να κάνει ο Ιησούς όταν ανοιγόµαστε σ’ Αυτόν. ∆εν είναι ν’ απορεί κανείς 
που άνθρωποι από κάθε πίστη µπορούν τώρα να προσεύχονται µαζί» (Harold Bredesen, στο Logos Journal, 
Ιαν.-Φεβ. 1972, σελ. 24)· ούτε όταν ένας Καθολικός Πεντηκοστιανός λέει ότι τα µέλη όλων των οµολογιών 
τώρα «αρχίζουν να κοιτούν ερευνητικά πάνω από αυτά τα τείχη του διαχωρισµού, µόνο για να αναγνωρίσουν 
στον άλλον την εικόνα του Ιησού Χριστού» (Kevin Ranaghan στην Logos Journal, Νοέµ.-∆εκ. 1971, σελ. 21).  

 
*Gordon Lindsay, Israel’s Destiny and the Coming Deliverer, Christ for the Nations Pub. Co, Dallas, 

Texas, σελ. 28-30 
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Για ποιον «Χριστό» γίνεται τώρα αυτό το εσπευσµένο πρόγραµµα ψυχολογικών κι ακόµα και 
υλικών προετοιµασιών σ’ ολόκληρο τον κόσµο; Είναι αυτός ο αληθινός µας Θεός και Σωτήρας Ιησούς 
Χριστός, Αυτός που ίδρυσε την Εκκλησία όπου οι άνθρωποι µπορούν να βρουν σωτηρία; Ή είναι ο 
ψεύτικος Χριστός, που θα έρθει στο δικό του όνοµα (Ιω. 5:43), και θα ενώσει όλους όσους απορρίπτουν ή 
διαστρέφουν τη διδασκαλία της µίας Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθόδοξης Εκκλησίας; 

Ο ίδιος ο Σωτήρας µας µας έχει προειδοποιήσει: «Τότε, αν σας πει κανείς ‘’Να, εδώ ο Χριστός’’, ή 
‘’Εκεί’’, µην τον πιστέψετε. ∆ιότι θα εµφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν µεγάλα 
θαύµατα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, σας τα προείπα. Εάν 
σας πουν, ‘’Να, είναι στην έρηµο’’, µην πηγαίνετε, ‘’Να, είναι στα απόνερα δωµάτια’’, µην πιστέψετε. ∆ιότι 
όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και φαίνεται ως τη δύση, έτσι θα είναι και η έλευση του Υιού του 
ανθρώπου» (Ματθ. 24:23-27). 

Η ∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν θα είναι δυνατόν να παρανοηθεί: θα είναι ξαφνική, από τον 
ουρανό (Πράξ. 1:11), και θα σηµατοδοτήσει το τέλος αυτού του κόσµου. ∆εν µπορεί να υπάρξει καµµιά 
«προετοιµασία» γι’ αυτήν – εκτός από την ορθόδοξη χριστιανική προετοιµασία της µετάνοιας της 
πνευµατικής ζωής, και της επαγρύπνησης. Αυτοί που «προετοιµάζονται» γι’ αυτήν µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, που λένε ότι Εκείνος είναι οπουδήποτε «εδώ» - ιδιαίτερα «εδώ» στο Ναό της Ιερουσαλήµ – ή που 
κηρύττουν ότι «ο Ιησούς έρχεται σύντοµα» χωρίς προειδοποίηση για τη µεγάλη πλάνη που θα προηγηθεί 
της έλευσής Του: αυτοί είναι καθαρά οι προφήτες του αντιχρίστου, του ψεύτικου Χριστού που πρέπει να 
έρθει πρώτα και να παραπλανήσει τον κόσµο, περιλαµβανοµένων και όλων των «Χριστιανών» που δεν 
είναι, ή δεν γίνονται, πραγµατικά Ορθόδοξοι. ∆εν πρόκειται να υπάρξει καµµιά µελλοντική «χιλιετής 
βασιλεία» της Αποκάλυψης (Αποκ. 20:6) είναι τώρα: η ζωή της χάρης µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία για 
όλα τα «χίλια χρόνια» µεταξύ της πρώτης έλευσης του Χριστού και του καιρού του αντιχρίστου.* Το ότι οι 
Προτεστάντες περιµένουν τη «χιλιετή βασιλεία» στο µέλλον είναι µόνο η οµολογία τους ότι δεν την ζουν 
στο παρόν – δηλαδή, ότι είναι εκτός της Εκκλησίας του Χριστού και δεν έχουν γευθεί τη Θεία Χάρη. 

 
∆. Πρέπει η Ορθοδοξία να συµµετάσχει στην αποστασία; 

 
Σήµερα µερικοί Ορθόδοξοι ιερείς, οδηγούµενοι από τον π. Ευσέβιο Στεφάνου, θα προσπαθούσαν να 

µας πείσουν ότι η «χαρισµατική αναζωπύρωση», ακόµα κι αν άρχισε και ως επί το πλείστον συνεχίζεται 
εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εντούτοις είναι «Ορθόδοξη», και ακόµα µας προειδοποιούν «Μη µείνετε 
έξω». Αλλά κανείς που έχει µελετήσει αυτό το κίνηµα στις εργασίες των κορυφαίων εκπροσώπων του, 
πολλές από τις οποίες αναφέρονται εδώ, δεν µπορεί να έχει οποιαδήποτε αµφιβολία ότι αυτή η 
«αναζωπύρωση», στο βαθµό που είναι «χριστιανική», είναι αποκλειστικά προτεσταντική σε προέλευση, 
έµπνευση, πρόθεση, πρακτική, θεολογία και σκοπό. Είναι µια µορφή προτεσταντικού «αναζωπυρωτισµού», 
ο οποίος είναι  ένα φαινόµενο που διατηρεί µόνο ένα υπόλειµµα από οτιδήποτε γνήσια χριστιανικό, 
υποκαθιστώντας το Χριστιανισµό µε µια συναισθηµατική «θρησκευτική» υστερία της οποίας το θύµα 
πέφτει στη µοιραία πλάνη ότι είναι «σεσωσµένο». Αν η «χαρισµατική αναζωπύρωση» διαφέρει από τον 
προτεσταντικό αναζωπυρωτισµό, είναι µόνο στο ότι προσθέτει µια νέα διάσταση 
κρυπτοπνευµατιστικών  φαινοµένων τα οποία είναι πιο θεαµατικά και πιο αντικειµενικά από τον απλό 
υποκειµενικό αναζωπυρωτισµό. 

Αυτό το προφανές γεγονός επιβεβαιώνεται θαυµάσια από µια εξέταση του τι ο π. Ευσέβιος 
Στεφάνου προσπαθεί να περάσει για «Ορθόδοξη αφύπνιση» στο περιοδικό του «Logos». 

Αυτός ο Ορθόδοξος ιερέας πληροφορεί τους αναγνώστες του ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
συµµετέχει στη σύγχρονη χριστιανική αφύπνιση» (Φεβ. 1972, σελ. 19). Αυτός ο ίδιος ταξιδεύει τώρα 
συγκαλώντας συναντήσεις αναζωπύρωσης προτεσταντικού τύπου, µαζί µε το προτεσταντικό «κάλεσµα του 
θυσιαστηρίου», που συνοδεύεται από τους συνηθισµένους αναζωπυρωτικούς «λυγµούς και δάκρυα» (Απρ. 
1972, σελ. 4). Ο ίδιος ο π. Ευσέβιος, µε τυπική αναζωπυρωτική έλλειψη σεµνότητας, µας πληροφορεί: 
«Ευχαριστώ και υµνώ το Θεό που εξέπεµψε λίγο από το φως του Πνεύµατός Του µέσα στην ψυχή µου, σε  

 
* Τέτοια είναι η Ορθόδοξη διδασκαλία των Αγίων Βασιλείου και Μεγάλου, Γρηγορίου του 

Θεολόγου, Ανδρέα Καισαρείας, και πολλών άλλων Πατέρων 
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ανταπόκριση των αδιάλειπτων προσευχών που στέλνω µέρα και νύχτα» (Φεβ. 1972, σελ. 19)· κι 
αργότερα διακηρύσσει ανοιχτά ότι είναι ένας «προφήτης» (Απρ. 1972, σελ. 3). ∆εν αναφέρει τίποτα από την 
Ορθόδοξη ερµηνευτική για τα αποκαλυπτικά γεγονότα, κι ωστόσο επαναλαµβάνει τη φονταµενταλιστική 
προτεσταντική ερµηνεία του Billy Graham για την «αγαλλίαση» που θα προηγηθεί της «χιλιετούς 
βασιλείας». «Η ηµέρα της Μεγάλης ∆οκιµασίας πλησιάζει. Αν παραµείνουµε πιστοί στο Χριστό θα 
προφτάσουµε σίγουρα να βρεθούµε µαζί Του στον ήχο της χαρούµενης κραυγής αγαλλίασης, και θα 
γλυτώσουµε από τη φοβερή καταστροφή που πρόκειται να πέσει στον κόσµο»* (Απρ. 1972, σελ. 22). Κι όµως 
ούτε καν όλοι οι φονταµενταλιστές δεν συµφωνούν σ’ αυτό το σφάλµα,** το οποίο  δεν  έχει  θεµελίωση  
στην Αγία Γραφή***  και  αφαιρεί  από όσους το ακολουθούν κάθε αναγκαιότητα για εγρήγορση ενάντια 
στην πλάνη του αντιχρίστου, από τον οποίο φαντάζονται ότι θα γλυτώσουν. 

Όλα αυτά δεν είναι καν ψευτορθοδοξία· είναι µόνο σκέτος Προτεσταντισµός, και ούτε καν το 
καλύτερο είδος Προτεσταντισµού. Μάταια ψάχνει κανείς στην «Logos» του π. Ευσεβίου Στεφάνου για µια 
ένδειξη ότι αυτή η «αφύπνιση» εµπνέεται από τις πηγές της Ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης: τους βίους 
των Αγίων, τους Αγίους Πατέρες, τον εκκλησιαστικό κύκλο ακολουθιών, την Ορθόδοξη ερµηνεία της Αγίας 
Γραφής. Μερικοί Ορθόδοξοι «χαρισµατικοί», είναι αλήθεια, χρησιµοποιούν κάποιες από αυτές τις πηγές – 
όµως αλλίµονο! τις αναµειγνύουν µε «πολλά άλλα βιβλία γραµµένα από ευσεβείς Χριστιανούς 
αναµεµειγµένους στη χαρισµατική κίνηση» (Logos, Μάρτ. 1972), κι έτσι τις διαβάζουν «χαρισµατικά»: όπως 
όλοι οι σχισµατικοί, διαβάζουν στα Ορθόδοξα συγγράµµατα ό,τι έχουν µάθει από τη νέα διδασκαλία τους, η 
οποία προέρχεται από έξω από την Εκκλησία. 

Είναι στα σίγουρα αρκετά αληθινό ότι µια Ορθόδοξη αφύπνιση θα ήταν πολύ θεαµατική στις µέρες 
µας, όπου πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν χάσει το αλάτι του αληθινού Χριστιανισµού, κι όπου η 
αληθινή και θερµή χριστιανική ζωή συναντάται πραγµατικά σπάνια. Η σύγχρονη ζωή έχει γίνει πολύ άνετη· 
η κοσµική ζωή έχει γίνει πολύ ελκυστική· για πολλούς η Ορθοδοξία είναι απλώς ένα θέµα ιδιότητας µέλους 
σε έναν εκκλησιαστικό οργανισµό ή η «σωστή» εκπλήρωση εξωτερικών τελετών και πρακτικών. Εκεί θα 
υπήρχε αρκετή ανάγκη για µια αληθινή Ορθόδοξη πνευµατική αφύπνιση, αλλά δεν είναι αυτό που βλέπουµε 
στους Ορθόδοξους «χαρισµατικούς». Ακριβώς όπως οι «χαρισµατικοί» ακτιβιστές ανάµεσα στους 
Προτεστάντες και τους Ρωµαιοκαθολικούς, είναι σε πλήρη αρµονία µε το πνεύµα των καιρών· δεν έχουν 
ζωντανή επαφή µε τις πηγές της Ορθόδοξης πνευµατικής παράδοσης, προτιµώντας τις προτεσταντικές 
τεχνικές αναζωπυρωτισµού, που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι της µόδας. Είναι ένα µε το κυρίαρχο 
ρεύµα του αποστάτη «Χριστιανισµού» του σήµερα: της Οικουµενικής κίνησης. Νωρίς το 1978 ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής έδωσε τελικά την 
επίσηµη έγκρισή του στις δραστηριότητες του π. Ευσεβίου Στεφάνου, περιλαµβανοµένης και άδειας να 
κηρύττει οπουδήποτε σχετικά µε τις «δωρεές του Αγίου Πνεύµατος»· έτσι ο εκκλησιαστικός οργανισµός 
στην πιο µοντερνιστική και οικουµενιστική µορφή του ενώνει τα χέρια µε τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», 
αντανακλώντας τη βαθειά συγγένεια που τις ενώνει. Αλλά ο αληθινός Χριστιανισµός δεν είναι εκεί. 

Έχουν υπάρξει αληθινές Ορθόδοξες «αφυπνίσεις» στο παρελθόν: σκέφτεται κανείς αµέσως τον άγιο 
Κοσµά τον Αιτωλό, που πήγαινε από χωριό σε χωριό στην Ελλάδα του 18ου αιώνα και παρακινούσε τους 
ανθρώπους να επιστρέψουν στον αληθινό Χριστιανισµό των προγόνων τους· ή τον άγιο Ιωάννη της 
Κρονστάνδης, στον αιώνα µας, που έφερε το αρχαίο µήνυµα της Ορθόδοξης πνευµατικής ζωής στις αστικές 
µάζες της Πετρούπολης. Υπάρχουν οι Ορθόδοξοι δάσκαλοι του µοναχισµού που είναι πραγµατικά «πλήρεις 
Πνεύµατος» κι αφήνουν τη διδασκαλία τους σε µοναχούς και λαϊκούς των επόµενων εποχών: σκέφτεται 
κανείς τον Έλληνα άγιο Συµεών το Νέο Θεολόγο του 10ου αιώνα και τον άγιο Σεραφείµ του Σαρώφ στο 19ο 
αιώνα. Ο άγιος Συµεών συχνά χρησιµοποιείται κακώς από τους Ορθοδόξους «χαρισµατικούς» (αυτός 
µιλούσε για ένα πνεύµα διαφορετικό από το δικό τους!)· και ο άγιος Σεραφείµ αναφέρεται σταθερά εκτός  

 
* Πρβλ. Billy Graham, World Aflame, Doubleday (Pocket Cardinal Ed.), New York 1966 σελ. 178· 

C.H. Mackintosh, The Lords Coming, Moody Press, Chicago, σελ. 30-31· και πολλούς άλλους 
φονταµενταλιστές. 

** Βλ. Kurt Koch, Day X, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan, σελ. 116-7 
*** Η Α’ Θεσ. 4:16 αναφέρεται στη ∆ευτέρα Παρουσία του Χριστού, η οποία σύµφωνα µε τους 

Αγίους Πατέρες έρχεται µετά τη «θλίψη» και τη βασιλεία του αντιχρίστου 
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του γενικού πλαισίου, µε σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η έµφαση που δίνει στην αναγκαιότητα να 

ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για να έχει γνήσια πνευµατική ζωή. Στη «Συζήτηση» του αγίου Σεραφείµ 
µε το λαϊκό Μοτοβίλωφ σχετικά µε την «απόκτηση του Αγίου Πνεύµατος», (την οποία οι Ορθόδοξοι 
«χαρισµατικοί» παραθέτουν χωρίς τα αποσπάσµατα που είναι τονισµένα εδώ), αυτός ο µεγάλος άγιος µας 
λέει: «Η χάρη του Αγίου Πνεύµατος που έχει δοθεί σε όλους εµάς, τους πιστούς του Χριστού, στο Μυστήριο 
του Αγίου Βαπτίσµατος, σφραγίζεται µε το Μυστήριο του Χρίσµατος στα κύρια σηµεία του σώµατος, όπως έχει 
οριστεί από την Αγία Εκκλησία, τον αιώνιο φύλακα αυτής της χάρης». Και πάλι: «Ο Κύριος εισακούει το 
ίδιο και τον µοναχό και τον λαϊκό χριστιανό, µε την προϋπόθεση ότι είναι και οι δύο Ορθόδοξοι». 

Ως εναντιούµενη στην πραγµατική Ορθόδοξη πνευµατική ζωή, η «χαρισµατική αναζωπύρωση» είναι 
µόνο η εµπειρική πλευρά της κυρίαρχης «οικουµενικής» µόδας – ένας κίβδηλος Χριστιανισµός που 
προδίδει το Χριστό και την Εκκλησία Του. Κανένας Ορθόδοξος «χαρισµατικός» δεν είναι δυνατόν να έχει 
αντίρρηση στην επερχόµενη «ένωση» µε τους ίδιους αυτούς Πεντηκοστιανούς και Ρωµαιοκαθολικούς µε 
τους οποίους, όπως λέει το διοµολογιακό «χαρισµατικό» τραγούδι, είναι ήδη «ένα εν Πνεύµατι, ένα εν 
Κυρίω», και οι οποίοι τους έχουν οδηγήσει και εµπνεύσει στη «χαρισµατική» εµπειρία τους. Το «πνεύµα» 
που έχει εµπνεύσει τη «χαρισµατική αναζωπύρωση» είναι το πνεύµα του αντιχρίστου, ή ακριβέστερα, αυτά 
τα «πνεύµατα δαιµόνων» των εσχάτων καιρών, των οποίων τα «θαύµατα» προετοιµάζουν τον κόσµο για τον 
ψευδοµεσσία. 

 
Ε. «Τεκνία, εσχάτη ώρα εστί» 

(Α’ Ιω. 2:18) 
 
Πράγµα άγνωστο στους εµπύρετους «αναζωπυρωστές», ο Κύριος ο Θεός έχει διατηρήσει στον 

κόσµο, όπως στους καιρούς του προφήτη Ηλία, επτά χιλιάδες άνδρες που δεν έχουν κλίνει γόνυ στον Βάαλ 
(Ρωµ. 11:4) – έναν άγνωστο αριθµό πραγµατικών Ορθοδόξων Χριστιανών, που δεν είναι ούτε πνευµατικά 
νεκροί, όπως οι Ορθόδοξοι «χαρισµατικοί» παραπονιούνται ότι ήταν τα ποίµνιά τους, ούτε «πλήρεις 
πνεύµατος» µε ποµπώδη τρόπο, όπως έγιναν αυτά τα ίδια ποίµνια κάτω από τη «χαρισµατική» υποβολή. 
∆εν παρασύρονται από το κίνηµα της αποστασίας ούτε από καµµιά ψεύτικη «αφύπνιση», αλλά συνεχίζουν 
ριζωµένοι στην ιερή και σωτήρια πίστη της Αγίας Ορθοδοξίας µέσα στην παράδοση που τους µεταβίβασαν 
οι Άγιοι Πατέρες, προσέχοντας τα σηµεία των καιρών και προχωρώντας στη στενή οδό προς τη σωτηρία. 
Πολλοί από αυτούς ακολουθούν τους Επισκόπους των λίγων Ορθοδόξων Εκκλησιών που έχουν προβάλλει 
ισχυρή αντίσταση ενάντια στην αποστασία των καιρών µας. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν µείνει 
και στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, πικραµένοι για την όλο και πιο φανερή αποστασία των ιεραρχών τους 
και πασχίζοντας να κρατήσουν τη δική τους Ορθοδοξία ανέπαφη· και υπάρχουν ακόµα κι άλλοι έξω από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία οι οποίοι µε τη χάρη του Θεού, ανοίγοντας τις καρδιές τους στο κάλεσµά Του, θα 
ενωθούν αναµφίβολα µε τη γνήσια, Αγία Ορθοδοξία. Αυτοί οι «επτά χιλιάδες» είναι το θεµέλιο της 
µελλοντικής και µόνης  ως Ορθοδοξίας των εσχάτων καιρών. 

Και έξω από την αυθεντική Ορθοδοξία υπάρχει µόνο σκοτάδι. Κρίνοντας από τα τελευταία 
«θρησκευτικά» νέα, η «χαρισµατική αναζωπύρωση» µπορεί κάλλιστα να είναι µόνο το αµυδρό ξεκίνηµα 
µιας ολόκληρης «εποχής θαυµάτων». Πολλοί Προτεστάντες που έχουν διακρίνει την απάτη της 
«χαρισµατικής αναζωπύρωσης» δέχονται τώρα ως «πραγµατική» τη θεαµατική «αναζωπύρωση» στην 
Ινδονησία, όπου, όπως µας είπαν, πραγµατικά συµβαίνουν «πανοµοιότυπα πράγµατα µ’ αυτά που 
αναφέρονται στις Πράξεις των Αποστόλων». Σε διάστηµα τριών ετών 200.000 παγανιστές µεταστράφηκαν 
στον Προτεσταντισµό κάτω από σταθερά θαυµατουργικές συνθήκες: Κανείς δεν κάνει τίποτα, παρά σε 
απόλυτη υπακοή στις «φωνές» και τους «αγγέλους» που εµφανίζονται συνεχώς, αναφέροντας συνήθως τη 
Γραφή κατά αριθµό και εδάφιο· το νερό µετατρέπεται σε κρασί κάθε φορά που γίνεται η προτεσταντική 
λειτουργία· χέρια εµφανίζονται από το πουθενά, για να µοιράσουν ως εκ θαύµατος φαγητό στους 
πεινασµένους· µια ολόκληρη οµάδα δαιµόνων εµφανίζεται να εγκαταλείπει ένα ειδωλολατρικό χωριό γιατί 
«κάποιος ισχυρότερος» (ο «Ιησούς») έχει έρθει να τους πάρει τη θέση· οι «Χριστιανοί» έχουν µια 
«αντίστροφη µέτρηση» για κάποιον αµετανόητο αµαρτωλό, και όταν φτάνουν στο «µηδέν» αυτός πεθαίνει· 
τα παιδιά διδάσκονται προτεσταντικούς ύµνους από φωνές που έρχονται από το πουθενά (και 
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επαναλαµβάνουν το τραγούδι είκοσι φορές ώστε τα παιδιά να το θυµούνται)· το «µαγνητόφωνο του Θεού» 
ηχογραφεί το τραγούδι µιας παιδικής χορωδίας και το παίζει στον αέρα για τα έκπληκτα παιδιά· φωτιά 
έρχεται από τον ουρανό για να κάψει Καθολικές θρησκευτικές εικόνες (ο «Κύριος» στην Ινδονησία είναι 
πολύ αντικαθολικός)· 30.000 έχουν θεραπευθεί· ο «Χριστός» εµφανίζεται στον ουρανό και πέφτει πάνω σε 
ανθρώπους µε σκοπό να τους γιατρέψει· άνθρωποι µεταφέρονται θαυµατουργικά από τόπο σε τόπο και 
περπατούν στο νερό· φώτα συνοδεύουν τους ευαγγελιστές και τους οδηγούν τη νύχτα, και σύννεφα τους 
ακολουθούν και τους δίνουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ηµέρας· οι νεκροί ανασταίνονται.*  

Είναι ενδιαφέρον ότι σε κάποια µέρη της ινδονησιακής «αναζωπύρωσης» το στοιχείο της 
«γλωσσολαλιάς» απουσιάζει σχεδόν τελείως, κι ακόµα απαγορεύεται (παρ’ ότι είναι παρόν σε πολλά µέρη), 
και το στοιχείο του µεντιουµισµού φαίνεται µερικές φορές να αντικαθίσταται από µια άµεση επέµβαση 
πεπτωκότων πνευµάτων. Μπορεί θαυµάσια να συµβαίνει ότι αυτή η νέα «αναζωπύρωση», πιο ισχυρή από 
τον Πεντηκοστιανισµό, είναι ένα πιο ανεπτυγµένο στάδιο του ίδιου «πνευµατικού» φαινοµένου (όπως 
ακριβώς ο ίδιος ο Πεντηκοστιανισµός είναι πιο εξελιγµένος από τον πνευµατισµό), και κηρύττει το 
επικείµενο της φρικτής ηµέρας όπου, όπως οι «φωνές» και οι «άγγελοι» διακηρύσσουν επίσης στην 
Ινδονησία, «ο Κύριος» πρόκειται να έρθει – επειδή ξέρουµε ότι ο αντίχριστος θα αποδείξει στον κόσµο ότι 
είναι ο «Χριστός» ακριβώς µε τέτοια «θαύµατα».  

Σ’ έναν αιώνα σχεδόν καθολικού σκότους και πλάνης, όπου για τους περισσότερους «Χριστιανούς» 
ο Χριστός έχει γίνει ακριβώς αυτό που η Ορθόδοξη διδασκαλία εννοεί µε τον αντίχριστο, µόνο η Ορθόδοξη 
Εκκλησία του Χριστού κατέχει και µεταδίδει τη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ένας ανεκτίµητος θησαυρός, 
την ίδια  την  ύπαρξη  του  οποίου  δεν  υποπτεύεται  ούτε  ο  «χριστιανικός»  κόσµος.   Ο  «χριστιανικός» 
κόσµος, πράγµατι, δίνει τα χέρια µε τις δυνάµεις του σκότους µε σκοπό να αποπλανήσει τους πιστούς της 
Εκκλησίας του Χριστού, εµπιστευόµενος τυφλά ότι το «όνοµα του Ιησού» θα τον σώσει ακόµα και στην 
αποστασία και στη βλασφηµία του, µην προσέχοντας τη φοβερή προειδοποίηση του Κυρίου: «Πολλοί θα 
µου πουν την ηµέρα εκείνη ΄’’Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαµε στο όνοµά Σου και στο όνοµά Σου δεν βγάλαµε 
δαιµόνια και στο όνοµά Σου δεν κάναµε θαύµατα πολλά;’’ Και τότε θα τους οµολογήσω, ‘’Ποτέ δεν σας 
γνώρισα· φύγετε από µένα εσείς οι εργάτες της ανοµίας’’»(Ματθ. 7:22-23). 

Ο άγιος Παύλος συνεχίζει την προειδοποίηση για τον ερχοµό του αντιχρίστου µε αυτή την εντολή: 
«Ώστε λοιπόν, αδελφοί, σταθείτε σταθεροί, και κρατάτε τις διδασκαλίες που διδαχθήκατε από µας, είτε δια 
λόγου είτε δι’ επιστολής» (Β’ Θεσ. 2:15). «Υπάρχουν µερικοί που σας ταράζουν και θέλουν να διαστρέψουν 
το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εµείς οι ίδιοι ή κάποιος άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει 
διαφορετικό ευαγγέλιο από εκείνο που σας κηρύξαµε, αυτός ας είναι αλήθεια. Όπως είπαµε προηγουµένως, 
και τώρα πάλι σας λέω, αν κανείς σας κηρύξει διαφορετικό ευαγγέλιο από εκείνο που παραλάβατε, ας είναι 
ανάθεµα» (Γαλ. 1:8-9). 

Η Ορθόδοξη απάντηση σε κάθε νέα «αναζωπύρωση», κι ακόµα στην τελική τροµερή 
«αναζωπύρωση» του αντιχρίστου, είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο µόνο η Ορθόδοξη 
Εκκλησία έχει διατηρήσει αναλλοίωτο σε µια αδιάσπαστη γραµµή από το Χριστό και τους Αποστόλους 
Του, και η χάρη του Αγίου Πνεύµατος, την οποία µόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία µεταδίδει, και µόνο στα 
πιστά παιδιά της, που έχουν λάβει το Χρίσµα κι έχουν διατηρήσει, την αληθινή σφραγίδα της δωρεάς του 
Αγίου Πνεύµατος. Αµήν. 

 
2. Η θρησκεία του µέλλοντος 

 
Είναι βαθιά ενδεικτικό της πνευµατικής κατάστασης της σύγχρονης ανθρωπότητας ότι οι 

«χαρισµατικές» και «διαλογιστικές» εµπειρίες ριζώνουν µεταξύ των «Χριστιανών». Μια ανατολική 
θρησκευτική επιρροή εργάζεται αναµφίβολα µέσα σε τέτοιους «Χριστιανούς», αλλά αυτό γίνεται µόνο ως 
αποτέλεσµα ενός περισσότερο θεµελιώδους γεγονότος: της απώλειας του αισθήµατος και της ουσίας του 
Χριστιανισµού, εξ αιτίας της οποίας κάτι τόσο ξένο στο Χριστιανισµό όσο ο Ανατολικός «διαλογισµός» 
µπορεί να αποκτά επιρροή σε «χριστιανικές» ψυχές. 

 
*Βλ. Kurt Koch, The Revival in Indonesia, Kregel Publications 1970· και Mel Tari, Like a Mighty 

Wind, Creation House, Carol Stream, Illinois, 1971 
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Η ζωή του εγωκεντρισµού και της αυτοϊκανοποίησης που ζουν οι περισσότεροι σηµερινοί 
«Χριστιανοί» εµποτίζει τόσο πολύ τα πάντα, που τους κλείνει ερµητικά απέναντι σε οποιαδήποτε 
κατανόηση της πνευµατικής ζωής· και όταν τέτοιοι άνθρωποι επιχειρούν «πνευµατική ζωή», είναι µόνο σαν 
µια άλλη µορφή αυτοϊκανοποίησης. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στο εντελώς ψεύτικο θρησκευτικό ιδεώδες 
τόσο του «χαρισµατικού» κινήµατος όσο και των ποικίλων µορφών του «χριστιανικού διαλογισµού»: όλα 
αυτά υπόσχονται (και δίνουν πολύ σύντοµα) µια εµπειρία «ευδαιµονίας» και «ειρήνης». Αλλά αυτό δεν 
είναι καθόλου το χριστιανικό ιδεώδες, το οποίο αν µπορεί κάπως να συνοψιστεί, θα συνοψιστεί σε έντονη 
µάχη και αγώνα. Η «ευδαιµονία»και «ειρήνη» που περιγράφεται σ’ αυτές τις σύγχρονες πνευµατικές 
κινήσεις, είναι αρκετά φανερά το προϊόν πνευµατικής πλάνης, πνευµατικής αυτοϊκανοποίησης – που είναι ο 
απόλυτος θάνατος της πνευµατικής ζωής µε κατεύθυνση προς το Θεό. Όλες αυτές οι µορφές «χριστιανικού 
διαλογισµού» λειτουργούν µόνο στο ψυχικό επίπεδο και δεν έχουν τίποτα κοινό µε τη χριστιανική 
πνευµατικότητα. Η χριστιανική πνευµατικότητα διαµορφώνεται στον επίπονο αγώνα για την απόκτηση της 
αιώνιας βασιλείας των ουρανών, η οποία αρχίζει πλήρως µόνο µε τη διάλυση αυτού του προσωρινού 
κόσµου, και ο αληθινός Χριστιανός αγωνιστής δεν βρίσκει ποτέ ανάπαυση ούτε και στην πρόγευση της 
αιώνιας µακαριότητας που µπορεί να του δοθεί σ’ αυτή τη ζωή· αλλά οι ανατολικές θρησκείες, στις οποίες η 
βασιλεία των Ουρανών δεν έχει αποκαλυφθεί, πασχίζουν µόνο να αποκτήσουν ψυχικές καταστάσεις που 
αρχίζουν και τελειώνουν σ’ αυτή τη ζωή. 

Στην εποχή µας, την εποχή της αποστασίας, που προηγείται της εµφάνισης, του αντιχρίστου, ο 
διάβολος έχει λυθεί για ένα διάστηµα (Αποκ. 20:7) για να απεργαστεί τα ψεύτικα θαύµατα τα οποία δεν 
µπορούσε να κάνει κατά τη διάρκεια των «χιλίων χρόνων» χάριτος στην Εκκλησία του Χριστού (Αποκ. 
20:3), και για να συγκεντρώσει στον καταχθόνιο θερισµό τους τις ψυχές αυτών που «δεν δέχθηκαν να 
αγαπήσουν την αλήθεια» (Β’ Θεσ. 2:10). Μπορούµε να πούµε ότι ο καιρός του αντιχρίστου είναι κοντά από 
το ίδιο το γεγονός ότι η σατανική συγκοµιδή θερίζεται τώρα όχι µόνο ανάµεσα στους ειδωλολατρικούς 
λαούς, που δεν έχουν ακούσει για το Χριστό, αλλά ακόµα περισσότερο ανάµεσα σε «Χριστιανούς» που 
έχουν χάσει την ουσία του Χριστιανισµού. Είναι στην πραγµατική φύση του αντιχρίστου να παρουσιάζει το 
βασίλειο του διαβόλου σαν να ήταν του Χριστού. Η σηµερινή «χαρισµατική» κίνηση και ο «χριστιανικός 
διαλογισµός», και η «νέα θρησκευτική συνειδητότητα» της οποίας είναι µέρη, είναι πρόδροµοι της 
θρησκείας του µέλλοντος, της θρησκείας της έσχατης ανθρωπότητας, της θρησκείας του αντιχρίστου, 
και η κύρια «πνευµατική» λειτουργία τους είναι να κάνουν προσιτή στους Χριστιανούς τη δαιµονική 
µύηση τη µέχρι τώρα περιορισµένη στον ειδωλολατρικό κόσµο. Έστω ότι αυτά τα «θρησκευτικά 
πειράµατα» έχουν συχνά αβέβαιη και διστακτική φύση, ότι υπάρχει σ’ αυτά τόσο ψυχρή αυταπάτη  όσο και 
γνήσια δαιµονική τελετή µύησης· αναµφίβολα, ο καθένας που έχει «διαλογιστεί» µε επιτυχία ή  νοµ ίζει  
ότι  έχει  λάβει  το  «βάπτισµα  του  Αγίου  Πνεύµατος» δεν έχει πραγµατικά µυηθεί στο βασίλειο του 
σατανά. Αλλά  αυτός  είναι  ο  σκοπός  αυτών  των  «πειραµάτων» και αναµφίβολα οι τεχνικές µύησης θα 
γίνουν ακόµα  πιο  αποτελεσµατικές  καθώς η ανθρωπότητα προετοιµάζεται γι’ αυτές µε τη στάση της 
παθητικότητας  και  του  ανοίγµατος  στις  νέες  «θρησκευτικές εµπειρίες» που διδάσκεται δια 
συνεχούς επανάληψης από αυτές τις κινήσεις. 

Τι έχει φέρει την ανθρωπότητα – και µάλιστα τη «Χριστιανοσύνη» - σ’ αυτή την απελπιστική 
κατάσταση; Σίγουρα δεν είναι κάποια απροκάλυπτη λατρεία του διαβόλου, που πάντα είναι περιορισµένη σε 
λίγους ανθρώπους· µάλλον είναι κάτι πολύ λεπτότερο, και κάτι φοβερό και να το συλλογιστεί ένας 
Ορθόδοξος Χριστιανός: είναι η απώλεια της χάρης του Θεού, που ακολουθεί την απώλεια της ουσίας του 
Χριστιανισµού. 

Στη ∆ύση είναι σίγουρο ότι η χάρη του Θεού έχει χαθεί εδώ και πολλούς αιώνες. Οι 
Ρωµαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες δεν έχουν γευθεί πλήρως τη χάρη του Θεού, κι έτσι δεν είναι 
εκπληκτικό που δεν µπορούν να διακρίνουν τη δαιµονική αποµίµησή της. Όµως αλλοίµονο! Η επιτυχία της 
κίβδηλης πνευµατικότητας ακόµα και ανάµεσα σε Ορθοδόξους Χριστιανούς σήµερα, αποκαλύπτει πόσο 
έχουν χάσει κι αυτού την ουσία του Χριστιανισµού, κι έτσι δεν µπορούν πια να διακρίνουν µεταξύ αληθινού 
Χριστιανισµού και ψευτοχριστιανισµού. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρούσαν για πολύ καιρό ως δεδοµένο 
τον πολύτιµο θησαυρό της πίστης τους, και παραµέλησαν να θέσουν σε χρήση το ατόφιο χρυσάφι των 
διδασκαλιών της. Πόσοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν καν την ύπαρξη των βασικών κειµένων της 
Ορθόδοξης πνευµατικής ζωής, τα οποία διδάσκουν επακριβώς πως να διακρίνουµε µεταξύ γνήσιας και 
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κίβδηλης πνευµατικότητας, κειµένων που δίνουν τη ζωή και τη διδασκαλία αγίων ανδρών και γυναικών που 
έφθασαν σε µεγάλα µέτρα της χάρης του Θεού σ’ αυτή τη ζωή; Πόσοι έχουν κάνει δική τους τη διδασκαλία 
της «Λαυσαϊκής Ιστορίας», την «Κλίµακα» του αγίου Ιωάννη, τις «Οµιλίες» του αγίου Μακαρίου, τους 
βίους των θεοφόρων Πατέρων της ερήµου, τον «Άγνωστο Πόλεµο» του αγίου Νικοδήµου, την «Εν Χριστώ 
ζωή µου» του αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης; 

Στο βίο του εξέχοντος Πατέρα της αιγυπτιακής ερήµου, αγίου Παϊσίου του Μεγάλου (19 Ιουνίου), 
µπορούµε να δούµε ένα συγκλονιστικό παράδειγµα του πόσο εύκολα είναι να χαθεί η χάρη του Θεού. 
Κάποτε ένας υποτακτικός του πήγαινε σε µια πόλη στην Αίγυπτο για να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο 
δρόµο συνάντησε ένας Εβραίο, ο οποίος, βλέποντας την αφέλειά του, άρχισε να τον εξαπατά, λέγοντας: 
«Αγαπητέ µου, γιατί πιστεύεις σ’ έναν απλό, σταυρωµένο άνθρωπο, ενώ Αυτός δεν ήταν καθόλου ο 
αναµενόµενος Μεσσίας; Κάποιος άλλος πρόκειται να έρθει, όχι Αυτός». 

Ο υποτακτικός, όντας αδύναµος στο µυαλό και απλοϊκός στην καρδιά, άρχισε ν’ ακούει αυτά κι 
αφέθηκε να πει: «Ίσως αυτά που λες να είναι σωστά». Όταν επέστρεψε στην έρηµο, ο άγιος Παΐσιος έφυγε 
από κοντά του και δεν του έλεγε κουβέντα. Τελικά, µετά από πολλές παρακλήσεις του υποτακτικού, ο άγιος 
του είπε: «Ποιος είσαι συ; ∆εν σε ξέρω. Ο υποτακτικός µου ήταν Χριστιανός και είχε πάνω του τη σφραγίδα 
του Αγίου Πνεύµατος, αλλ’ εσύ δεν είσαι έτσι· αν είσαι πραγµατικά ο υποτακτικός µου, τότε η χάρη του 
βαπτίσµατος σ’ έχει εγκαταλείψει και η εικόνα του Χριστιανού έχει αφαιρεθεί». Ο υποτακτικός διηγήθηκε µε 
δάκρυα τη συζήτησή του µε τον Εβραίο, κι ο άγιος απάντησε: «∆υστυχισµένε! Τι µπορεί να ήταν χειρότερα 
και πιο ανόητο από τέτοια λόγια, µε τα οποία απαρνήθηκες το Χριστό και το θείο Του Βάπτισµα; Τώρα 
πήγαινε και θρήνησε για τον εαυτό σου όπως θέλεις, γιατί δεν έχεις θέση µαζί µου· το όνοµά σου γράφτηκε µ’ 
εκείνους που έχουν αρνηθεί το Χριστό, και µαζί µ’ αυτούς θα κριθείς και θα βασανιστείς». Ακούγοντας αυτή 
την αποδοκιµασία ο υποτακτικός ήρθε σε µετάνοια, και µε τις ικεσίες του ο άγιος κλείστηκε µέσα και 
προσευχήθηκε στον Κύριο να συγχωρέσει αυτή την αµαρτία στον υποτακτικό του. Ο Κύριος εισάκουσε την 
προσευχή του αγίου και του παραχώρησε να δει ένα σηµείο της συγχώρεσής Του προς τον υποτακτικό. Ο 
άγιος τότε προειδοποίησε τον υποτακτικό: «Παιδί µου, δόξασε κι ευχαρίστησε το Χριστό το Θεό µαζί µου, 
γιατί το ακάθαρτο, βλάσφηµο πνεύµα έφυγε από σένα και στη θέση του κατήλθε πάνω στο το Άγιο Πνεύµα, 
αποκαθιστώντας σε σένα τη χάρη του Βαπτίσµατος. Έτσι, φύλαγε τον εαυτό σου τώρα, µήπως από νωθρότητα 
κι απροσεξία πέσουν πάλι επάνω σου τα δίχτυα του εχθρού και, έχοντας αµαρτήσει, κληρονοµήσεις τη φωτιά 
της γέεννας». 

Είναι ενδεικτικό ότι τα «χαρισµατικά» και «διαλογιστικά» κινήµατα έχουν ριζώσει ανάµεσα στους 
«οικουµενιστές Χριστιανούς». Το χαρακτηριστικό πιστεύω της αίρεσης του Οικουµενισµού είναι αυτό: ότι 
η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η µόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού· ότι η χάρη του Θεού είναι 
παρούσα και σε άλλες «χριστιανικές» οµολογίες επίσης, κι ακόµα και στις µη χριστιανικές θρησκείες· ότι η 
στενή  οδός προς τη σωτηρία σύµφωνα µε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
είναι µόνο «ένας δρόµος ανάµεσα σε πολλούς» προς τη σωτηρία· κι ότι οι λεπτοµέρειες της πίστης κάποιου 
προς το Χριστό έχουν µικρή σηµασία, όπως έχει και η ιδιότητα µέλους σε όποια συγκεκριµένη εκκλησία. 
Αυτό δεν το πιστεύουν απόλυτα όλοι οι Ορθόδοξοι που συµµετέχουν στην Οικουµενική κίνηση (µολονότι οι 
Προτεστάντες και οι Ρωµαιοκαθολικοί ως επί το πλείστον το πιστεύουν)· αλλά µε την ίδια τη συµµετοχή 
τους σ’ αυτήν την κίνηση, που περιλαµβάνει σταθερά κοινή προσευχή µ’ αυτούς που πιστεύουν λανθασµένα 
για το Χριστό και την Εκκλησία Του, λένε στους αιρετικούς που τους κοιτούν: «Ίσως αυτά που λέτε να 
είναι σωστά», όπως έκανε ο δυστυχισµένος µαθητής του αγίου Παϊσίου. ∆εν χρειάζεται τίποτα άλλο για 
να χάσει ο Ορθόδοξος Χριστιανός τη χάρη του Θεού· και πόσο κόπο θα του στοιχίσει για να την 
ξανακερδίσει! 

Πόσο πρέπει λοιπόν, να βαδίζουν οι Χριστιανοί µε φόβο Θεού, τρέµοντας µήπως χάσουν τη χάρη 
Του, η οποία µε κανένα τρόπο δεν δίνεται στον καθένα, αλλά µόνο σ’ αυτούς που διατηρούν την αληθινή 
πίστη, ζουν µια ζωή χριστιανικού αγώνα, και θησαυρίζουν τη χάρη του Θεού που τους οδηγεί προς τον 
ουρανό. Και πόσο προσεκτικότερα πρέπει να βαδίζουν πάνω απ’ όλα σήµερα  οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 
όταν είναι περικυκλωµένοι από ένα κίβδηλο Χριστιανισµό που παρέχει τις δικές του εµπειρίες «χάρης» και 
το «Άγιο Πνεύµα» και µπορεί να παραθέσει µε αφθονία τις Γραφές και τους Αγίους Πατέρες για να το 
«αποδείξει»! Σίγουρα οι έσχατοι καιροί θα είναι κοντά, όταν θα επέλθει πνευµατική πλάνη τόσο πειστική, 
ώστε να «πλανήσει, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). 
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Οι ψευδοπροφήτες της σύγχρονης εποχής, περιλαµβανοµένων πολλών που επίσηµα είναι 
«Ορθόδοξοι», αναγγέλλουν ακόµα δυνατότερα την επικείµενη έλευση της «νέας εποχής του Αγίου 
Πνεύµατος», τη «νέα Πεντηκοστή», το «σηµείο Ωµέγα». Αυτό ακριβώς είναι που στη γνήσια Ορθόδοξη 
προφητεία καλείται η βασιλεία του αντιχρίστου. Είναι στην εποχή µας, σήµερα, που αυτή η σατανική 
προφητεία αρχίζει να εκπληρώνεται, µε δαιµονική δύναµη. Η όλη σύγχρονη πνευµατική ατµόσφαιρα 
φορτίζεται µε τη δύναµη της εµπειρίας δαιµονικής µύησης, καθώς το «µυστήριο της ανοµίας» εισέρχεται 
στο προτελευταίο στάδιο και αρχίζει να καταλαµβάνει τις ψυχές των ανθρώπων – µάλιστα, να 
καταλαµβάνει και την ίδια την Εκκλησία του Χριστού, αν αυτή ήταν δυνατόν. 

Ενάντια σ’ αυτή την ισχυρή «θρησκευτική εµπειρία» οι πραγµατικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει 
τώρα να εξοπλιστούν µε σοβαρότητα, αποκτώντας πλήρη συνείδηση του τι είναι η Ορθοδοξία και πως ο 
σκοπός της είναι διαφορετικός από όλων των άλλων θρησκειών, «χριστιανικών» ή µη χριστιανικών. 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Μείνετε σταθεροί στη χάρη που έχετε· ποτέ µην την αφήνετε να γίνει θέµα 
συνήθειας· ποτέ µην τη µετράτε µόνο µε ανθρώπινα κριτήρια, ποτέ µην προσδοκάτε να είναι αυτή  λογική ή 
κατανοητή σ’ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα υψηλότερο από τα ανθρώπινα, ή που σκέφτονται να 
αποκτήσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος µε κάποιον άλλο τρόπο από αυτόν που µας έχει παραδώσει η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αληθινή Ορθοδοξία από την ίδια της τη φύση µοιάζει εντελώς εκτός τόπου σ’ 
αυτούς τους δαιµονικούς καιρούς, µια ξεπερασµένη µειονότητα των περιφρονηµένων και «ανόητων», στη 
µέση µιας θρησκευτικής «αναζωπύρωσης» εµπνευσµένης από ένα άλλο είδος πνεύµατος. Αλλά ας 
παρηγορηθούµε από τους βέβαιους λόγους του Κυρίου µας Ιησού Χριστού: «Μη φοβάσαι, µικρό ποίµνιο, 
γιατί ο Πατέρας σας ευαρεστήθηκε να σας δώσει τη βασιλεία» (Λουκ. 12:32). 

Ας ενδυναµωθούν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για τη µάχη που βρίσκεται µπροστά µας, µην 
ξεχνώντας ποτέ ότι εν Χριστώ η νίκη είναι ήδη δική µας. Εκείνος υποσχέθηκε ότι οι πύλες της κόλασης δεν 
θα υπερισχύσουν απέναντι στην Εκκλησία Του (Ματθ. 16:18), κι ότι η χάρη των εκλεκτών θα συντοµεύσει 
τις µέρες της τελευταίας µεγάλης θλίψης (Ματθ. 24:22). Και στ’ αλήθεια, αν ο Θεός είναι µαζί µας, ποιος 
µπορεί να είναι εναντίον µας; (Ρωµ. 8:31). Ακόµα και εν µέσω των σκληρότερων πειρασµών, έχουµε 
εντολή: «Έχετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσµο» (Ιω. 16:33). Ας ζούµε όπως έζησαν όλοι οι αληθινοί 
Χριστιανοί όλων των εποχών, προσδοκώντας το τέλος όλων των πραγµάτων και την έλευση του 
αγαπηµένου µας Σωτήρα· «Εκείνος που µαρτυρεί αυτά λέγει, ‘’Ναι, έρχοµαι γρήγορα’’. Αµήν, ναι, έλα, Κύριε 
Ιησού» (Αποκ. 22:20). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

Το Jonestown και η δεκαετία του 1980 
 

Αυτό το βιβλίο είναι ηθεληµένα «συγκρατηµένο» στην αφήγηση. Η πρόθεσή µας ήταν να 
παρουσιάσουµε µια όσο γίνεται πιο ήρεµη και αντικειµενική άποψη των µη χριστιανικών θρησκευτικών 
στάσεων οι οποίες προετοιµάζουν το δρόµο για τη «θρησκεία του µέλλοντος»· σχεδόν δεν θίξαµε κάποιες 
από τις «ιστορίες τρόµου» που θα µπορούσαν να παρατεθούν, από κάποιες λατρείες που αναφέρθηκαν στο 
βιβλίο: αληθινές ιστορίες που αποκαλύπτουν τι συµβαίνει όταν η ανάµειξη κάποιου µε τις αόρατες 
δαιµονικές δυνάµεις ολοκληρώνεται, κι ο άνθρωπος γίνεται το πρόθυµο εργαλείο για τους κακούς σκοπούς 
τους. 

Αλλά αργότερα, την παραµονή της δηµοσίευσης της νέας έκδοσης αυτού του βιβλίου, όλος ο κόσµος 
έµαθε ξαφνικά για µια από αυτές τις «ιστορίες τρόµου»: τη µαζική αυτοκτονία του Jim Jones και πάνω από 
900 από τους οπαδούς του στο µαρξιστικό-θρησκευτικό κοινόβιο του Jonestown στις ζούγκλες της Guyana, 
στη Νότια Αµερική.  

Πιο χτυπητό «σηµείο των καιρών» δεν µπορούσε κανείς να φανταστεί· το Jonestown είναι µια 
καθαρή προειδοποίηση – και προφητεία – για το µέλλον της ανθρωπότητας. 

Ο κοσµικός Τύπος, είναι κατανοητό, δεν ήξερε τι συµπέρασµα  να  βγάλει  από  αυτό  το  
τερατώδες  γεγονός . Κάποιοι από τον ξένο Τύπο το εξέλαβαν µόνο σαν άλλο ένα παράδειγµα της 
αµερικανικής βίας και εξτρεµισµού· ο αµερικανικός Τύπος παρουσίασε τον Jim Jones ως «παράφρονα», και 
το ίδιο το γεγονός ως αποτέλεσµα της κακής επιρροής των «λατρειών»· περισσότερο έντιµοι κι ευαίσθητοι 
δηµοσιογράφοι παραδέχτηκαν ότι το µέγεθος και το αλλόκοτο του όλου φαινοµένου τους µπέρδεψε.  

Λίγοι παρατηρητές το είδαν ως αυθεντικό σηµείο των καιρών µας, µια αποκάλυψη της κατάστασης 
της σύγχρονης ανθρωπότητας· αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ήταν πράγµατι τέτοιο. 

Ο ίδιος ο Jim Jones ήταν χωρίς αµφιβολία σε επαφή µε το κυρίαρχο ρεύµα του σηµερινού 
θρησκευτικού-πολιτικού κόσµου. Το θρησκευτικό του υπόβαθρο ως «προφήτη» και «θεραπευτή» ικανού να 
γοητεύσει και να εξουσιάσει ένα συγκεκριµένο είδος ανήσυχου, «ερευνώντος» σύγχρονου ανθρώπου 
(κυρίως µαύρους αστούς της κατώτερης τάξης), του έδωσε µια αξιοσέβαστη θέση στο αµερικανικό 
θρησκευτικό φάσµα, ακόµα πιο αποδεκτή στους ανεκτικότερους καιρούς µας από ότι του ήρωά τους µιας 
παλιότερης γενιάς, του «Θεϊκού Πατέρα» (Father Divine). Οι αµέτρητες «καλές πράξεις» του και τα 
απρόσµενα γενναιόδωρα δώρα του σ’ όσους είχαν ανάγκη τον έκαναν κορυφαίο εκπρόσωπο του 
«φιλελεύθερου» Χριστιανισµού και τράβηξαν την προσοχή του φιλελεύθερου πολιτικού κατεστηµένου της 
California, όπου η επιρροή του αυξανόταν κάθε χρόνο. Στους προσωπικούς του θαυµαστές 
περιλαµβάνονταν ο δήµαρχος του San Francisco, ο κυβερνήτης της California, και η σύζυγος του Προέδρου 
των ΗΠΑ. Η µαρξιστική πολιτική φιλοσοφία του και το κοινόβιό του στη Guyana  τον τοποθέτησαν στην 
ευυπόληπτη πολιτική αφρόκρεµα· ο υποδιοικητής της California επιθεώρησε προσωπικά το Jonestown και 
σχηµάτισε ευνοϊκή εντύπωση από αυτό, όπως και άλλοι εξωτερικοί παρατηρητές. Παρ’ ότι υπήρχαν 
παράπονα, ιδιαίτερα τα τελευταία ένα-δυο χρόνια, ενάντια στον µερικές φορές βίαιο τρόπος που ο Jones 
εξουσίαζε τους οπαδούς του, ακόµα κι αυτή η όψη του Jonestown ήταν µέσα στα όρια ανοχής της 
φιλελεύθερης ∆ύσης προς τις σύγχρονες κοµµουνιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται µε 
µεγάλη δυσµένεια ακόµα και για την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατοµµυρίων διαφωνούντων. 

Το Jonestown ήταν από κάθε άποψη «µοντέρνο», ένα εξ ολοκλήρου σύγχρονο πείραµα· αλλά ποια 
ήταν η σηµασία του εκπληκτικού τέλους του; 

Το σύγχρονο φαινόµενο που είναι ίσως πλησιέστερο σε πνεύµα στην τραγωδία του Jonestown είναι 
κάτι που εκ πρώτης όψεως µπορεί να συνδέεται µε αυτό: η ταχεία και θηριώδης από την καµποτζιανή 
κοµµουνιστική κυβέρνηση, στο όνοµα του λαµπρού µέλλοντος της ανθρωπότητας, δύο περίπου 
εκατοµµυρίων αθώων ανθρώπων – του ενός τετάρτου ή και περισσότερου από τον συνολικό πληθυσµό της 
Καµπότζης. Αυτή η «επαναστατική γενοκτονία», από τις πιο προµελετηµένες και αδίστακτες περιπτώσεις 
στον µατωµένο 20ό αιώνα, είναι ακριβώς ανάλογη µε την «επαναστατική αυτοκτονία»* στο Jonestown: και 
στις  δυο περιπτώσεις η απόλυτη φρίκη του µαζικού θανάτου δικαιώνεται ως προετοιµασία του δρόµου για 
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το τέλειο µέλλον που υπόσχεται ο κοµµουνισµός για µια «εξαγνισµένη» ανθρωπότητα. Αυτά τα  δυο  
γεγονότα  σηµατοδοτούν  ένα  νέο   στάδιο  την  ιστορία  του  «αρχιπελάγους Γκουλάγκ» - την αλυσίδα των 
απάνθρωπων στρατοπέδων συγκέντρωσης που ίδρυσε ο αθεϊσµός µε σκοπό να µετασχηµατίσει την 
ανθρωπότητα και να καταργήσει το Χριστιανισµό. 

Στο Jonestown αποδείχθηκε για άλλη µια φορά η απίστευτη ακρίβεια της διάγνωσης που έκανε τον 
19ο αιώνα ο Ντοστογιέφσκυ σχετικά µε τον επαναστατικό νου: βασικός χαρακτήρας στο µυθιστόρηµα του 
«Οι δαιµονισµένοι» (ακριβέστερα, «Οι δαίµονες»), είναι ο Κυρίλλωφ, που πιστεύει ότι η έσχατη πράξη που 
αποδεικνύει ότι έχει γίνει θεός είναι ακριβώς η αυτοκτονία. Οι «φυσιολογικοί» άνθρωποι, βέβαια, δεν 
µπορούν να καταλάβουν µια τέτοια λογική· αλλά η Ιστορία σπανίως γράφεται από «φυσιολογικούς» 
ανθρώπους, και ο 20ός αιώνας ήταν κατ’ εξοχήν ο αιώνας του θριάµβου µιας «επαναστατικής λογικής» που 
εφαρµόστηκε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν γίνει εξ ολοκλήρου «µοντέρνοι» κι είχαν συνειδητά 
αποκηρύξει τις αξίες του παρελθόντος, και ιδιαίτερα την αλήθεια του Χριστιανισµού. Γι’ αυτούς που 
πιστεύουν σ’ αυτή τη «λογική», οι αυτοκτονίες στο Jonestown είναι µια σπουδαία επαναστατική πράξη που 
«αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει Θεός και υποδεικνυέι την εγγύτητα της παγκόσµιας ολοκληρωτικής 
κυβέρνησης, της οποίας «προφήτης» ήθελε να είναι ο ίδιος ο Jones. Η µόνη λύπη γι’ αυτήν την πράξη σε 
τέτοια µυαλά, εκφράστηκε από ένα κάτοικο του Jonestown του οποίου το σηµείωµα της τελευταίας στιγµής 
βρέθηκε στο σώµα του Jones: «Μπαµπά: δεν βλέπω διέξοδο – συµφωνώ µε την απόφασή σου – φοβάµαι 
µόνο ότι χωρίς εσένα ο κόσµος µπορεί να επιτύχει τον κοµµουνισµό».** Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 
Jonestown (περίπου 7 εκατοµµύρια δολλάρια) κληροδοτήθηκαν στο κοµµουνιστικό κόµµα της ΕΣΣ∆ (The 
New York Time, 18 ∆εκ. 1978, σελ. 1). 

Το Jonestown δεν ήταν η αποµονωµένη πράξη ενός «παράφρονα»· είναι κάτι πολύ κοντινό σ’ εµάς 
που ζούµε σ’ αυτούς τους καιρούς. Ένας δηµοσιογράφος το διαισθάνθηκε αυτό, όταν έγραψε για τον Jones 
(µε τον οποίο είχε κάποια προσωπική επαφή στο San Francisco): «Η σχεδόν θρησκευτική και 
κατηγορηµατικά µυστικιστική του δύναµη, µε την κακότητά της σφραγισµένη καλά, πρέπει µε κάποιον τρόπο 
να ερµηνεύεται ως ένα κλειδί στο µυστήριο που αποτελεί η δεκαετία του 1970» (Herb Caen, The Suicide Cult, 
σελ. 192). 

∆εν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για την πηγή αυτής της «µυστικιστικής δύναµης». Η θρησκεία 
του «Ναού του Λαού» δεν ήταν στο ελάχιστο χριστιανική, (παρ’ ότι ο Jim Jones, ο ιδρυτής της, ήταν 
χειροτονηµένος κληρικός στους «Μαθητές του Χριστού»)· όφειλε πολύ περισσότερα στην πνευµατιστική 
εµπειρία του Jones κατά τη δεκαετία του 1950, όταν διαµόρφωνε την κοσµοθεωρία του. ∆εν ισχυριζόταν 
µόνο ότι ήταν «µετενσάρκωση» του Ιησού, του Βούδα και το Λένιν· δήλωσε ανοιχτά πως ήταν «ένας 
προφήτης ή µέντιουµ για µη ενσαρκωµένες οντότητες από άλλο γαλαξία»**.* Με άλλα λόγια, παρέδωσε τον 
εαυτό του στη δύναµη κακών πνευµάτων, που αναµφίβολα ενέπνευσαν την τελική του πράξη «λογικής» 
τρέλλας. Το Jonestown δεν µπορεί να κατανοηθεί ανεξάρτητα από την έµπνευση και δραστηριότητα των 
δαιµόνων· αυτός, πραγµατικά, είναι ο λόγος που οι κοσµικοί δηµοσιογράφοι δεν µπορούν να το 
κατανοήσουν. 

Είναι πολύ πιθανό ότι το Jonestown δεν είναι παρά η αρχή πολύ χειρότερων πραγµάτων που θα 
έρθουν στη δεκαετία του 1980 – πραγµάτων που µόνο όσοι έχουν τη βαθύτερη και καθαρότερη χριστιανική 
πίστη µπορούν να τολµήσουν να τα σκεφτούν. ∆εν είναι µόνο ότι η πολιτική γίνεται «θρησκευτική» (επειδή 
οι σφαγές στην Καµπότζη ήταν πράξεις που έγιναν µε «θρησκευτικό» - δηλαδή δαιµονικό – ζήλο), ή ότι η 
θρησκεία γίνεται «πολιτική» (στην περίπτωση του Jonestown)· τέτοια πράγµατα έχουν ξαναγίνει στο 
παρελθόν. Αλλά µπορεί θαυµάσια να είναι ότι αρχίζουµε τώρα να βλέπουµε, σε απτές ιστορικές πράξεις, το 
ιδιαίτερο µείγµα θρησκείας και πολιτικής που φαίνεται να απαιτείται για τους ζηλωτές του αντιχρίστου, του 
θρησκευτικού-πολιτικού ηγέτη της έσχατης ανθρωπότητας. Το πνεύµα, σίγουρα, ήταν παρόν σε κάποιο  

* Το όνοµα δόθηκε από τον ίδιο το Jones και τους ζηλωτές που βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί. Βλ. 
περ. Time 4 ∆εκ. 1978, σελ. 20 

** Marshall Kilduff και Ron Javers, The Suicide Cult, Bantam Books 1978, σελ. xiv 
*** Neil Duddy και Mark Albrecht, Questioning Jonestown, στο περιοδικό Radix, Berkeley, 

California, Ιαν.-Φεβ. 1979, σελ. 15 
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βαθµό στα παλιότερα ολοκληρωτικά καθεστώτα του 20ού αιώνα· αλλά η ένταση του ζήλου και της 
αφοσίωσης που απαιτείται για µαζική αυτοκτονία (σε αντίθεση µε τη µαζική δολοφονία, που έχει 
διαπραχθεί πολλές φορές στον αιώνα µας) κάνει το Jonestown ένα ορόσηµο στο δρόµο προς το 
αποκορύφωµα των σύγχρονων καιρών, το οποίο πλησιάζει . Φαίνεται πως ο σατανάς εισέρχεται τώρα 
γυµνός στην ανθρώπινη ιστορία. Τα χρόνια  που  θα ακολουθήσουν  υπόσχονται να  είναι πιο  τροµερά  απ’ 
όσο µπορεί να φανταστεί εύκολα κανείς τώρα. Αυτό το ένα ξέσπασµα ενέργειας εµπνευσµένης από το 
σατανά οδήγησε 1000 σχεδόν ανθρώπους σε επαναστατική αυτοκτονία· τι θα γίνει µε τους πολλούς άλλους, 
θύλακες σατανικής ενέργειας, µερικούς πολύ ισχυρότερους από αυτή τη µικρή κίνηση, που δεν έχουν 
εκδηλωθεί ακόµα; 

Μια ρεαλιστική άποψη της θρησκευτικής κατάστασης του σύγχρονου κόσµου είναι αρκετή για να 
εµπνεύσει σε κάθε σοβαρό Ορθόδοξο Χριστιανό ανησυχία και τρόµο για τη δική του σωτηρία. Οι πειρασµοί 
και οι δοκιµασίες είναι τεραστίων διαστάσεων: «∆ιότι θα έρθει τότε θλίψη τόσο µεγάλη, που δεν έγινε από 
την αρχή του κόσµου µέχρι σήµερα και ούτε θα γίνει» (Ματθ. 24:21). Μερικές από αυτές τις δοκιµασίες θα 
έρθουν από την πλευρά των ευχάριστων πλανών, από τα «σηµεία και ψεύτικα θαύµατα» που αρχίσαµε από 
τώρα ακόµα να βλέπουµε· άλλα θα έρθουν από το τροµερό και φανερό κακό που είναι ήδη ορατό στο 
Jonestown, την Καµπότζη και το αρχιπέλαγος Γκουλάγκ. Αυτοί που θέλουν να είναι αληθινοί Χριστιανοί σ’ 
αυτές τις τροµερές ηµέρες θα έπρεπε καλύτερα ν’ αρχίσουν να σοβαρεύονται σχετικά µε την πίστη τους, 
µαθαίνοντας τι είναι ο αληθινός Χριστιανισµός, µαθαίνοντας να προσεύχονται στο Θεό εν πνεύµατι και 
αληθεία, µαθαίνοντας να αναγνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός, στον Οποίο µονάχα έχουµε σωτηρία. 
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Επίλογος  στην  τέταρτη  έκδοση  
 

Σηµεία της θρησκείας του µέλλοντος στη δεκαετία του 1990 
π. ∆αµασκηνού Christensen 

 
∆εκαπέντε χρόνια αφ’ ότου πρωτοεµφανίστηκε αυτό το βιβλίο, ένας αναγνώστης µας είπε: «Μερικά 

χρόνια πριν, όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, µου φαινόταν πολύ ακραίο. Σκεφτόµουν: Αυτά που περιγράφει ο 
π. Σεραφείµ είναι απλώς περιθωριακά κινήµατα – κάτι τέτοιο δεν µπορεί πραγµατικά να καταλάβει τον 
κόσµο. Τώρα πάντως είναι 1990 και τα βλέπω διαφορετικά. Ό,τι έλεγε ο π. Σεραφείµ είναι αλήθεια». 

Κάθε παρατηρητής του κόσµου σήµερα µπορεί να δει ότι η διαµόρφωση της «νέας 
πνευµατικότητας» έχει εξελιχθεί ακριβώς στα όρια που περιέγραψε ο π. Σεραφείµ. Όταν έγραψε αυτό το 
βιβλίο, η µορφή του νεοπαγανισµού στη ∆υτική κοινωνία µόλις άρχιζε να σκιαγραφείται. Σήµερα έχει πάρει 
πολύ οριστικότερη µορφή. Ενώ οι ανατολικές θρησκείες για τις οποίες έγραψε ο π. Σεραφείµ συνεχίζουν να 
αποκτούν οπαδούς, βλέπουµε σήµερα ένα ίσο, αν όχι µεγαλύτερο, ενδιαφέρον για ∆υτικές µορφές  
παγανισµού. ∆ρυϊδισµός, µαγεία, λατρεία της θεάς, λατρεία της Γαίας (γης), και γηγενής ινδιάνικος 
σαµανισµός έχουν κερδίσει µεγάλη δηµοτικότητα ανάµεσα στους ∆υτικούς, που βρίσκουν αυτά πιο κοντά 
στις ρίζες τους απ’ ό,τι τις Ανατολικές θρησκείες. Ενώ πολλοί άνθρωποι απλώς «τσαλαβουτούν» διανοητικά 
µέσα σ’ αυτές τις µοντέρνες αναθεωρήσεις του σύγχρονου παγανισµού, ένας αυξανόµενος αριθµός έχει µπει 
στην πρακτική τους, συµµετέχοντας στην «εµπειρία παγανιστικής µύησης» για την οποία ο π. Σεραφείµ είχε 
πει ότι θα χαρακτηρίζει τη θρησκεία του µέλλοντος.  

 
1. Η Νέα Εποχή 

 
Όταν πρωτοκυκλοφόρησε η «Ορθοδοξία και η θρησκεία του µέλλοντος», ο όρος «Νέα Εποχή», παρ’ 

ότι πραγµατικά οικείος σε οµάδες µασονικές, εσωτεριστικές κι αντικουλτούρας, δεν ανήκε στην 
καθοµιλουµένη. Σήµερα έχει γίνει λέξη έµβληµα για ένα ολόκληρο παγκόσµιο κίνηµα – και µια επιχείρηση 
δισεκατοµµυρίων δολλαρίων. 

Οι πιο χτυπητές εξωτερικές εκδηλώσεις αυτού του κινήµατος, πάντως, µπορούν τελικά να έχουν 
µόνο περιορισµένη γοητεία. Πολύ περισσότερο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι ιδέες της Νέα Εποχής, η 
κοσµοθεωρία της «νέας θρησκευτικής συνείδησης», εισχωρούν όλο και περισσότερο σε όλες τις σφαίρες 
της ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας. Έτσι, η «Νέα Εποχή» έχει γίνει λιγότερο ένα οργανωµένο 
κίνηµα, και περισσότερο ένα προζύµι που χώνεται παντού: στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την ιστορία, 
τις τέχνες, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, και την κυβέρνηση. Ψυχιατρικές κλινικές σ’ όλη τη χώρα έχουν 
θεσπίσει προγράµµατα Νέας Εποχής: ανατολικό διαλογισµό, διαπροσωπική (transpersonal) ψυχολογία, 
βιοανάδραση, και διαλογισµό µε µουσική. Μεγάλες εταιρείες όπως η General Motors και η ΑΤ & Τ 
χορηγούν σειρές µαθηµάτων για τους υπαλλήλους τους στη «σκέψη της Νέας Εποχής», όπου διδάσκονται ο 
οραµατισµός, η ύπνωση, η «ψυχική θεραπεία», και άλλες «ψυχοτεχνολογίες». Ακόµα και σε δηµόσια 
σχολεία, χρηµατοδοτούµενα από την κυβέρνηση, διδάσκεται ο µεντιουµισµός υπό το όνοµα «channeling», 
σαν ένας τρόπος «εσωτερικής θεραπείας». Μια ένωση ενδιαφεροµένων γονέων στο Connecticut έχει 
περιγράψει τι γίνεται στη τάξη: «Στο όνοµα της ανακάλυψης του ‘’σκοπού της ζωής’’ τους, τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να µπουν σε καταστάσεις σαν έκσταση κατά τις οποίες επικοινωνούν µε ‘’πνεύµατα οδηγούς’’. 
Η χρήση ασκήσεων γιόγκα και τεχνικών ελέγχου του νου  είναι άλλα παραδείγµατα της διαµόρφωσης αυτού 
του προγράµµατος».* 

Οι χριστιανικές εκκλησίες, είναι θλιβερό, ακολουθούν την ίδια επικίνδυνη γενική κατεύθυνση, 
ακολουθούν τα χνάρια της πορείας αποστασίας του κόσµου. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 ο π. 
Σεραφείµ είχε γράψει: «Η βαθειά άγνοια της αληθινής χριστιανικής πνευµατικής εµπειρίας στον καιρό µας 
παράγει µια ψευδοχριστιανική ‘’πνευµατικότητα’’, η φύση της οποίας είναι στενά συγγενική µε τη ‘’νέα 
θρησκευτική συνείδηση’’». Χρόνια πριν η «διοχέτευση» (channeling) µη ενσαρκωµένων οντοτήτων γίνει 
δηµοφιλής ως µόδα της Νέας Εποχής, ο π. Σεραφείµ είχε παραθέσει «χαρισµατικούς», που µιλούσαν για το 
πως «διοχέτευαν» το «Άγιο Πνεύµα». Αλλά ακόµα κι αν παραβλέψουµε τη «χαρισµατική αναζωπύρωση», η 
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πρόγνωση   που   έκανε    πραγµατοποιήθηκε   σε   άλλους   τοµείς.  Όπως   γράφει   η νεοεποχίτισσα 
Marilyn Ferguson στο βιβλίο της «Η συνωµοσία του Υδροχόου» (The Aquarian Conspiracy, J.P. Tarcher, 
Inc. Los Angeles, 1980, σελ. 369). «Ένας αυξανόµενος αριθµός  εκκλησιών και συναγωγών έχει αρχίσει να 
διευρύνει το γενικό του πλαίσιο, για να περιλάβει επιτροπές υποστήριξής για προσωπική ανάπτυξη, κέντρα 
ολιστικής υγιεινής, θεραπευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια διαλογισµού, τροποποίηση της συνείδησης µέσω 
µουσικής, ακόµα και εκπαίδευση στη βιοανάδραση». Στην πόλη του Detroit, για παράδειγµα, τα µαθήµατα 
«ελέγχου του νου µε τη µέθοδο Σίλβα» (Silva Mind Control) διδάσκονταν από ένα Ρωµαιοκαθολικό ιερέα 
και µια µοναχή. Στο Bloomfield Hills του Michigan, µια Επισκοπιανή εκκλησία ήταν χορηγός ενός κέντρου 
ολιστικής υγείας. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, ο Επισκοπιανός Καθεδρικός Ναός του αγίου Ιωάννη του 
Θείου παρουσίασε κηρύγµατα από τον David Spangler – ηγετικό στέλεχος του ιδρύµατος Findhorn, ο 
οποίος έχει πει ότι απαιτείται «εωσφορική µύηση» για να εισέλθουµε στη Νέα Εποχή. Στο Oakland 
California, «το Ινστιτούτο για πνευµατικότητα επικεντρωµένη στη δηµιουργικότητα», που ιδρύθηκε από 
Ρωµαιοκαθολικό ιερέα, έχει συστήσει ένα επαναπροσδιορισµένο «Χριστιανισµό», ο οποίος απορρίπτει την 
ασκητική χριστιανική κοσµοθεωρία. Στο Seattle της  Washington ένας πρεσβύτερος πάστορας της Πρώτης 
Εκκλησίας των Βαπτιστών (ο οποίος είναι επίσης πρεσβύτερος πάστορας του Αµερικανικού Συνεδρίου 
Βαπτιστών) έχει κηρύξει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν µόνο ένας άνθρωπος που συνειδητοποίησε τη 
θεϊκότητά του, κι ότι ο καθένας µπορεί να κάνει το ίδιο – µέσω της Κουνταλίνι γιόγκα, ανάµεσα σε άλλες 
µεθόδους. Και σε χριστιανικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Αµερική µπορεί να βρει κανείς βιβλία που 
περιέχουν ουσιαστικά κάθε δοξασία της Νέας Εποχής – από τη θετική σκέψη µέχρι την υποστήριξη για τη 
«Νέα Παγκόσµια Τάξη». Ένα βιβλίο που εξέδωσαν µαζί οι (χριστιανοί εκδοτικοί οίκοι) Inter-Varsity 
Christian Fellowship και Paulist Press, ισχυρίζεται ότι είναι αµαρτία για τους Χριστιανούς το να µην 
υποστηρίζουν το σκοπό µιας «Νέας Οικονοµικής Τάξης» και της «Νέας Παγκόσµιας Τάξης».** 

Μέσα στις κυριότερες Προτεσταντικές εκκλησίες (ιδιαίτερα στους Μεθοδιστές και τους 
Πρεσβυτεριανούς) υπάρχει µια ισχυρή και αποφασιστική κίνηση να ενσωµατωθεί η λατρεία της θεάς 
Σοφίας µέσα στη θρησκευτική πρακτική·  και  σε  διασκέψεις  παστόρων  και  ηγετών των εκκλησιών 
αυτών,  τέτοια λατρεία έχει ήδη λάβει χώρα. 

Ταυτόχρονα, υπάρχει µια νέα κίνηση στο σύγχρονο Ρωµαιοκαθολικισµό να αφοµοιώσει τις 
διδασκαλίες του Carl Yung, ενός από τους ιδρυτές του κινήµατος της Νέας Εποχής. Ο Yung που συµµετείχε 
σε πνευµατιστικές συγκεντρώσεις και παραδεχόταν ότι είχε «πνεύµατα οδηγούς», δίδασκε ότι ο 
αποκλεισµός της «σκοτεινής πλευράς» είναι ένα ολέθριο µειονέκτηµα στη θρησκεία µας, κι ότι γι’ αυτό 
έπρεπε να προστεθεί µια τέταρτη Υπόσταση στην Αγία Τριάδα – ο Εωσφόρος! Οι θεωρίες του εκθειάζονται 
τώρα από Ρωµαιοκαθολικούς «θεολόγους» σε βιβλία τόσο δηµοφιλή όπως «Η ασθένεια που είµαστε» του π. 
John Dourley, και η ψυχοθεραπεία του εφαρµόζεται σε κάποιες Ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες, και από 
µοναχούς και µοναχές σε κάποια µοναστήρια.*** Οι Επισκοπιανές και οι Προτεσταντικές εκκλησίες 
(ιδιαίτερα οι των Μεθοδιστών) έχουν επίσης εισχωρήσει σ’ αυτή την κίνηση: ένας αυξανόµενος αριθµός 
Προτεσταντών κληρικών εργάζονται επίσης ως γιουγκιανοί ψυχαναλυτές.**** 

 
2. Η ευλογία του Toronto 

 
Στη σφαίρα των «χαρισµατικών» εµπειριών, οι παρατηρήσεις του π. Σεραφείµ επιβεβαιώθηκαν πιο 

εντυπωσιακά στο σύγχρονο «κίνηµα γέλιου». Σχετικά µε το «γέλιο εν Αγίω Πνεύµατι» ο π. Σεραφείµ έχει  
 
* Connecticut Citizens for Constitutional Education, 22 Ιαν. 1980 
**Constance E. Cumbey, The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our 

Coming Age of Barbarism, Huntington House, Shreveport, Louisiana, 1983 σελ. 157 
*** Deborah Corbett, The trouble with Truth: A Review of the Illness That We Are: A Jungian 

Critique by John P. Dourley, Epiphany Journal, Άνοιξη 1986, σελ. 82-90 
**** Deborah Corbett, The Jungian Challenge to Modern Christianity, Epiphany Journal, Καλοκαίρι 

1988, σελ. 33-40 
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γράψει: «Εδώ, ίσως καθαρότερα από οπουδήποτε αλλού, η «χαρισµατική αναζωπύρωση’’ 
αποκαλύπτεται να µην είναι καθόλου χριστιανική ως προς τον θρησκευτικό της προσανατολισµό». Αυτό 
ακριβώς είναι το «χαρισµατικό» φαινόµενο που έχει αυξηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 

Το 1994, στην εκκλησία Airport Vineyard του Toronto, συνέβη ένα γεγονός που ανήλθε στα ύψη της 
δηµοσιότητας, αποσπώντας την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης όλου του κόσµου. Αναγγέλθηκε ως η 
κορυφαία τουριστική ατραξιόν του 1994· ήταν η αποκαλούµενη «ευλογία του Toronto», κατά την οποία 
λέγεται ότι το Άγιο  Πνεύµα  γέµισε πλήθη  µε  ανεξέλεγκτο  γέλιο. Άντρες  και  γυναίκες  όχι  µόνο 
σωριάστηκαν στο πάτωµα σε κρίσεις γέλιου, αλλά τους είδαν  επίσης να σέρνονται στο έδαφος και να 
γαυγίζουν σαν σκυλιά, να χτυπούν το έδαφος και να ρουθουνίζουν  σαν ταύροι, να γρυλλίζουν και να 
βγάζουν άλλες φωνές ζώων – συµπεριφορά που στις Ορθόδοξες χώρες ακόµα  και σήµερα θεωρείται σηµείο 
δαιµονοκαταληψίας.* 

Από τότε. 300.000 Χριστιανοί απ’ όλο τον κόσµο έχουν  ενθουσιαστεί µε την κίνηση γέλιου. Από 
αυτούς, 15.000 ήταν Χριστιανοί κληρικοί οι οποίοι ακολούθως έφεραν την κίνηση στα ποίµνιά τους σ’ όλο 
τον κόσµο. Μόνο στην Αγγλία, έχουν ασπαστεί την «ευλογία του Toronto». Το κίνηµα σαρώνει τώρα ό,τι 
για πολύ καιρό εθεωρείτο ως παραδοσιακός Χριστιανισµός, και θεωρείται ως το νεώτερο, 
συναρπαστικότερο έργο του Αγίου Πνεύµατος. Τον Ιούλιο του 1995 το «700 Club» του Pat Robertson 
παρουσίασε ένα Πεντηκοστιανό και πολλούς Προτεστάντες και Ρωµαιοκαθολικούς χαρισµατικούς 
µελετητές που υπεραµύνθηκαν των θορύβων ζώων, ως είτε εκδηλώσεων του Αγίου Πνεύµατος ή ως 
ανθρώπινων ανταποκρίσεων στο έργο του Αγίου Πνεύµατος.** 

 
3. Τα UFO στο σύγχρονο νου 

 
Στην περιοχή των UFO, τα συµπεράσµατα του π. Σεραφείµ επιβεβαιώθηκαν επίσης από νεώτερες 

εξελίξεις. Τώρα υπάρχει µια αυξανόµενη συνειδητοποίηση, όχι µόνο σε επιστηµονικό αλλά και σε λαϊκό 
επίπεδο επίσης, ότι το φαινόµενο, δεν είναι απλώς ένα θέµα µε όντα από άλλους πλανήτες σε 
διαστηµόπλοιο, ότι µε κάποιο τρόπο υπάγεται στον ψυχικό και αποκρυφιστικό τοµέα, κι ότι οι «εξωγήινοι» 
µε κάποιον τρόπο κατοικούν στη γη µαζί µε µας. Επίσης, η εικόνα – που προώθησε ο σκηνοθέτης Steven 
Spielberg στις ταινίες του «Στενές επαφές» και «Ε.Τ.» - των καλοπροαίρετων  και «για φίληµα» ακόµη 
εξωγήινων, αντικαθίσταται τώρα από µια εικόνα πιο κοντά στην αλήθεια. Με τις εµπειρίες που περιγράφει ο 
Whitley Streiber στο βιβλίο του «Συναναστροφή» (Communion), το κοινό έχει δει ότι αυτοί οι 
αποκαλούµενοι   «επισκέπτες»   είναι    στην  πραγµατικότητα   σκληρά,   κακόβουλα πλάσµατα που 
αφήνουν να ξεσπάσει ψυχικός όλεθρος σ’ αυτούς που έχουν επαφή µαζί τους (αυτή η πλευρά του 
φαινοµένου ανταποκρίνεται πολύ στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι επιστήµονες Vallee και Hynek). 

 «Ένοιωθα µια απερίγραπτη αίσθηση απειλής», γράφει ο Streiber. «Ήταν κόλαση επί της γης να 
βρίσκοµαι εκεί, ωστόσο δεν µπορούσα να κινηθώ, δεν µπορούσα να φωνάξω, και δεν µπορούσα να 
δραπετεύσω. Έµενα ακίνητος σαν νεκρός, υποφέροντας από εσωτερική αγωνία. Ό,τι και να ήταν αυτό εκεί, 
έµοιαζε τόσο τερατώδες και άσχηµο, τόσο βρωµερό και καταχθόνιο και απαίσιο…» Ο Streiber περιγράφει 
επίσης ιδιαίτερες µυρωδιές συνδεδεµένες µε τους «επισκέπτες» του –µεταξύ αυτών, µια οσµή σαν θειάφι, 
σαν αυτή που αναφέρεται όταν οι αρχαίοι Βίοι των Αγίων µιλούν για συναντήσεις µε δαίµονες. Ίσως το πιο 
λυπηρό «σηµείο των καιρών» στη µεταχριστιανική εποχή µας, είναι το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός 
πνευµατικά εξασθενηµένων ανθρώπων προτιµούν τώρα να είναι σε επαφή µε αυτούς τους τερατώδεις και 
ανηλεείς «επισκέπτες», παρά να νοιώθουν ολοµόναχοι σε ό,τι φαίνεται σ’ αυτούς ως ένα απρόσωπο σύµπαν. 
Όπως δηλώνει µια νέα εφηµερίδα που καλείται «Communion Letter», «Άνθρωποι σ’ όλον τον κόσµο 
συναντούν παράξενα όντα στα σπίτια τους κι ακόµα και στους δρόµους… κατά µήκος των δρόµων του 
ονείρου και της νύχτας». Η εφηµερίδα ζητά απ’ τους ανθρώπους: «µάθετε να ανταποκρίνεστε χρήσιµα κι  

 
* ∆ιάκονος R. Thomas Zell, Signs, Wonders, & Angelic Visitations, Again, Σεπτ. 1995, 
 σελ. 6 
** Timothy Brett Copeland, Discerning the Spirit: Reflections of a Charismatic Christian, Again, 

Σεπ. 1995, σελ. 9 
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αποτελεσµατικά στους επισκέπτες αν εµφανιστούν στη ζωή σας. Ανακαλύψτε το µυστήριο, το 
θαύµα, και την οµορφιά της εµπειρίας… τα πράγµατα που δεν θα αποκαλύψουν τα κοινότοπα µέσα 
ενηµέρωσης… τις παράξενες και υπέροχες αλήθειες που ορµούν ξαφνικά από το σκοτάδι». 

Ενώπιον όλων αυτών, ο Χριστιανός πιστός δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει τα λόγια του π. 
Σεραφείµ, ότι πραγµατικά, «ο σατανάς περπατά τώρα γυµνός στην ανθρώπινη ιστορία». 

 
4. Το σχέδιο για τη Νέα Εποχή 

 
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι το 1975, η χρονιά που πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο του π. 

Σεραφείµ, ήταν ένα έτος-σύµβολο για τη «νέα θρησκευτική συνείδηση». Ήταν τότε που η αποθανούσα 
αποκρυφίστρια Alice Bailey – µια από τις µείζονες οικοδόµους του σηµερινού κινήµατος της Νέας Εποχής 
και δηλωµένη εχθρός του Ορθόδοξου Χριστιανισµού – έδωσε άδεια στους µαθητές να διαδώσουν δηµοσίως 
τις µέχρι τότε µυστικές διδασκαλίες της «Νέας Εποχής» σε όλα τα διαθέσιµα µέσα. Κατά τη διάρκεια 
εκείνου του έτους, ο David Spangler και µια στρατιά άλλων οµιλητών και οργανώσεων της «Νέας Εποχής» 
άρχισαν το δηµόσιο έργο τους . 

Οι σκοποί της «Νέας Εποχής» χαρτογραφήθηκαν καλά, προκαταβολικά, στα συγγράµµατα της 
Helena Blavatsky (ιδρύτριας της Θεοσοφικής Εταιρείας, η οποία αποκαλούσε το σατανά «τον πραγµατικό 
δηµιουργό και ευεργέτη της … ανθρωπότητας») της Alice Bailey, του Nicholas Roerich (που έγραψε 
συγγράµµατα για την Agni γιόγκα), και του H. G. Wells. Σήµερα, κάποιοι κύκλοι της «Νέας Εποχής» 
µιλούν για το «Σχέδιο» για µια «Νέα Παγκόσµια Τάξη», η οποία θα περιλαµβάνει ένα παγκόσµιο πιστωτικό 
σύστηµα, ένα παγκόσµιο φόρο, και µια διεθνή αρχή που θα ελέγχει το παγκόσµιο απόθεµα τροφίµων και τα 
συστήµατα µεταφοράς. Ανάµεσα στους εσωτερικούς κύκλους της «Νέας Εποχής» διδάσκεται ότι πρέπει να 
περάσουµε από µαζικές «πλανητικές µυήσεις» για την πραγµατοποίηση του «Σχεδίου». Σύµφωνα µε τον 
Benjamin Crème – ακόλουθο των πρωτοπόρων αποκρυφιστών Blavatsky και Bailey – οι 
«αναζωογονηµένες» χριστιανικές εκκλησίες και οι µασονικές στοές θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό να 
δοθούν αυτές οι µυήσεις. Και όπως έχουµε δει, ο David Spangler – επίσης µαθητής των συγγραµµάτων της 
Bailey, όπως επίσης και µέλος του Συµβουλίου ∆ιευθυντών της ισχυρής «Πλανητικής Πρωτοβουλίας για 
τον Κόσµο που εµείς επιλέγουµε», που εδρεύει στην πλατεία των Ηνωµένων Εθνών – έχει δηλώσει ότι 
αυτές οι µυήσεις θα είναι «εωσφορικές» στον εσώτερο πυρήνα τους: «Ο Εωσφόρος εργάζεται µέσα στον 
καθένα από εµάς για να µας φέρει στην πληρότητα καθώς κινούµαστε εντός της Νέας Εποχής… καθένας από 
µας φέρεται στο σηµείο εκείνο το οποίο ονοµάζω εωσφορική µύηση… ο Εωσφόρος έρχεται για να µας δώσει 
τις τελικές… εωσφορικές µυήσεις… τις οποίες πολλοί άνθρωποι θα αντιµετωπίσουν στις µέρες που έρχονται, 
επειδή είναι µια µύηση στη Νέα Εποχή». (David Spangler, Reflections on the Christ, Findhorn Community 
Press, Scotland, 1978, σελ. 40-44). 

Εδώ ο Spangler µόνο επαναλαµβάνει τις διδασκαλίες της Alice Bailey, η οποία τις «διοχέτευσε» από 
ένα ον καλούµενο «Τζβχαλ Κχουλ» (Djwhal Khul). Η Bailey δεν ήταν η µόνη πρωτοπόρος του κινήµατος 
που δίδασκε αυτά. Στο  τέλος του 1800 ο στρατηγός Albert Pike, κορυφαίος ηγέτης του Σκωτικού Τύπου 
του Ελευθεροτεκτονισµού    στο   Charleston  της   Νότιας   Carolina,   προεξόφλησε   µια πλανητική 
εωσφορική µύηση σε µια επίσηµη επιστολή.* 

Σύµφωνα µε τη µυθολογία της «Νέας Εποχής», ο άνθρωπος είναι τελικά τελειοποιήσιµος µέσω της 
διαδικασίας της «εξέλιξης», και υπάρχουν ήδη άνθρωποι που έχουν φτάσει σ’ αυτή την κατάσταση και έτσι 
µπορούν να προξενήσουν το χιλιαστικό όνειρο ενός βασιλείου του Θεού στη γη. Τέτοια µυθολογία κάνει 
χώρο για τον τελικό σκοπό της «νέας θρησκευτικής συνείδησης», η οποία θα φέρει στο προσκήνιο το 
Μεσσία της «Νέας Εποχής»: το «Μαιτρέγια – Χριστό». 

Σύµφωνα µε τα γραπτά της Bailey, «άγγελοι» θα εµφανιστούν µε αυτόν τον ψεύτικο Χριστό µε 
σκοπό να πείσουν τους ανθρώπους ότι πρέπει να τον ακολουθήσουν. Σήµερα βλέπουµε, σαν προετοιµασία 
γι’ αυτό, ένα ευρέως διαδεδοµένο µάγεµα µε «αγγέλους», το οποίο στερείται εντελώς πνευµατικής 
διάκρισης. 

 
* Tal Brook, When the World Will Be as One, Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 1989, σελ. 
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5. Παγκοσµιοποίηση 
 

Το κίνηµα της Νέας Εποχής και οι σκοποί του είναι µόνο η εσωτερική όψη ενός πολύ ευρύτερου 
φαινοµένου, το οποίο έχει αναπτυχθεί ταχύτατα, σαν µανιτάρι, µέσα στις δύο δεκαετίες αφ’ ότου έγραψε ο 
π. Σεραφείµ το βιβλίο του. Αυτό είναι το πολύπλευρο κίνηµα προς την παγκοσµιοποίηση ή την «πλανητική 
συνείδηση» το οποίο έχει ενστερνιστεί η µεγαλύτερη µάζα της ανθρωπότητας. Χωρίς να θεωρείται 
απολύτως ένα φαινόµενο της «Νέας Εποχής», η παγκοσµιοποίηση ενδιαφέρει πολύ κάποιους των οποίων οι 
σκοποί µπορεί να µην είναι καθόλου πνευµατικοί. Στα πρόσφατα χρόνια διεθνείς τραπεζίτες επενδύσεων και 
εταιρείες έχουν κάνει τεράστιες δρασκελιές προς το σκοπό της ηγεµονίας επί του παγκόσµιου κεφαλαίου. 
Αυτό µπορεί να φανεί στους ακόλουθους τοµείς: 1) Στην προώθηση µιας «κοινωνίας χωρίς µετρητά», µέσω 
τραπεζικών καρτών και άλλων µέσων· 2) Στον πρόσφατο σχηµατισµό της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας (τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία έχει ρίξει τους οικονοµικούς φραγµούς µεταξύ των χωρών 
της ∆υτικής Ευρώπης· και 3) Στην κατάληψη της εξουσίας της Ρωσίας και των πρώην χωρών του 
ανατολικού  µπλοκ  από   ∆υτικά   οικονοµικά  συµφέροντα.  Μερικές  από  αυτές  τις αλλαγές  δεν  είναι  
απαραιτήτως  κακές  από  µόνες  τους. Αν  θεωρηθούν  συνολικά, πάντως, βοηθούν να στηθεί ένας 
παγκόσµιος οικονοµικός µηχανισµός που θα επιτρέψει τη µετάβαση σε µια παγκόσµια κυβέρνηση, µε τη 
«θρησκεία» της του «µέλλοντος». Επιπλέον, µε τις πρόσφατες σταθεροποιήσεις της παγκόσµιας 
στρατιωτικής δύναµης, ως «ειρηνευτικών» στρατευµάτων υπό τα Ηνωµένα Έθνη, µπορεί τώρα να φανεί 
πως µπορούν να επιβληθούν η εξουσία και οι ιδέες αυτής της κυβέρνησης. 

Μια άλλη εξέλιξη που αυξάνει ταχύτατα την «πλανητική συνείδηση» είναι το ∆ιεθνές ∆ίκτυο. 
Χρησιµοποιώντας το Internet, ο καθένας µπορεί, αµέσως και µε πολύ µικρό κόστος, να έχει πρόσβαση σε 
κάθε είδος πληροφορίες από όλον τον κόσµο. Μέσω αυτού, οι διάφορες κουλτούρες του κόσµου 
διαπλάθουν γρήγορα ένα µοναδικό µαζικό νου: ένα νου που υπνωτίζεται εύκολα, γιατί δεν αναζητά την 
αλήθεια, αλλά λέξεις, στοιχεία, και πληροφορίες. 

 
6. Ψεύτικη ενότητα και εκλεκτισµός δίχως ρίζες 

 
Στον λαϊκό νου, η παγκοσµιοποίηση εκφράζεται συχνά µε την όλο και αυξανόµενη ώθηση προς 

«ενότητα στην ανοµοιότητα». Μαζί µ’ αυτήν έρχεται η δηµόσια γνώµη ότι όλες οι θρησκείες είναι ένα, όλες 
είναι ίδιες, και όλες λένε το ίδιο πράγµα, µε διαφορετικούς µόνο τρόπους. Επιφανειακά αυτή η  ιδέα 
φαίνεται ελκυστική επειδή µοιάζει να δίνει στον καθένα µια καλή ευκαιρία. Σε βαθύτερο επίπεδο, πάντως, 
µπορεί να φανεί πως η ίδια η αρχή της ενότητας στην ανοµοιότητα, όπως εφαρµόζεται στις µέρες µας, 
ουσιαστικά καταστρέφει την ανοµοιότητα. Αν ένας πιστός µιας θρησκείας, για παράδειγµα, πιστεύει ότι 
όλες οι άλλες θρησκείες είναι ίσες µε τη δική του, δεν µπορεί πραγµατικά να παραµείνει σταθερός σ’ αυτήν· 
δεν µπορεί πια να είναι αυτός που είναι. Αντιθέτως, ενώ πιθανώς παραµένει σταθερός σε κάποια εξωτερικά 
πολιτιστικά τεχνουργήµατα, ουσιαστικά γίνεται ένα κενό – ένα κενό που περιµένει να γεµίσει από κάποια 
νέα αποκάλυψη. Έχει γίνει τόσο κενός, όσο οποιοσδήποτε άλλος που έχει προσβληθεί από την ίδια 
σύγχρονη νοοτροπία. Έτσι δεν υπάρχει πραγµατική ενότητα ή ανοµοιότητα, µόνο οµοιότητα βασισµένη 
στην κενότητα. Αυτή η ψεύτικη «ενότητα στην κενότητα» είναι ακριβώς αυτό που θα χρησιµοποιήσει ο 
σατανάς µε σκοπό να υπνωτίσει τον µαζικό νου στις έσχατες ηµέρες. 

Τα τελευταία χρόνια, ο πιο σηµαίνων ιδεολόγος αυτής της νέας προσέγγισης στη θρησκεία ήταν ο 
Joseph Campbell. Θρησκευτικός συγκρητιστής και µελετητής της συγκριτικής µυθολογίας, ο Campbell 
µειώνει τις θρησκευτικές µορφές σε µύθους που πηγάζουν από το συλλογικό ασυνείδητο του Yung. Τέτοιος 
«εκλεκτικισµός δίχως ρίζες» (για να χρησιµοποιήσουµε τη φράση του π. Σεραφείµ) είναι πολύ ελκυστικός 
σ’ αυτούς που είναι δίχως ρίζες οι ίδιοι. Τα απόφθεγµα του Campbell «ακολούθησε τη µακαριότητά σου», η 
περιφρόνηση του για την ασκητική κοσµοθεωρία του παραδοσιακού Χριστιανισµού, και η εξύµνηση των 
διονυσιακών γλεντιών κατά τις συγκεντρώσεις των Grateful Dead φαίνονται επίσης ελκυστικές στη ∆υτική 
κοινωνία που αγαπά τις ηδονές, και ψάχνει τώρα για µια πνευµατική δικαίωση του ηδονισµού της. 

Οι ιδέες του Joseph Campbell είχαν τροµερό αντίκτυπο στη σηµερινή νεολαία, τόσο µέσα στα 
Πανεπιστήµια όσο και έξω από αυτά. Η δηµοτικότητά του, πάντως, δεν είναι τόσο µια αιτία, όσο ένα 
σύµπτωµα – ένα σύµπτωµα του τι έχει ήδη προετοιµαστεί από τη νέα θρησκευτική συνείδηση.  
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Η θρησκευτική νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου έχει γίνει άµορφη και αόριστη. Ο άνθρωπος του 
σήµερα µπορεί να ψάξει σε βιβλιοπωλεία ή στο Internet και να βρει όποια θρησκευτική ιδέα ή πρακτική 
ερεθίζει τη φαντασία του, από Ανατολική µέχρι ∆υτική, από Σουφισµό µέχρι Σατανισµό. Όσο περισσότερα 
στοιχεία αποθηκεύει στο κεφάλι του, πάντως, τόσο ασαφέστερη γίνεται η κοσµοθεωρία του. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν θα προσδιορίσει τον εαυτό του ως νεοεποχίτη, ούτε ως οπαδό µιας 
συγκεκριµένης θρησκείας. Έχει θρησκευτικά ενδιαφέροντα σε διάφορους τοµείς, αλλά βασικά πιστεύει ότι 
όλα είναι σχετικά: π.χ. «οι ιδέες µου λειτουργούν για µένα, οι ιδέες σου λειτουργούν για σένα». Πιστεύει σε 
οτιδήποτε µε µιας, αλλά σε τίποτα πολύ βαθειά, και σε τίποτα που θα απαιτούσε µια θυσία από αυτόν. ∆εν 
θεωρεί τίποτα ως άξιο να πεθάνει γι’ αυτό. Αλλά οι κεραίες του είναι προτεταµένες, ψηλαφώντας για κάτι 
νέο που θα χτυπήσει τη φαντασία του, που θα ικανοποιήσει την ακαθόριστη ανησυχία του χωρίς να του 
ζητήσει να κοιτάξει τίµια τον εαυτό του και να αλλάξει, χωρίς να ενοχλήσει τη διαρκή του προσπάθεια να 
ικανοποιήσει το εγώ του. Το θρησκευτικό του ενδιαφέρον είναι µόνο µια άλλη µορφή ικανοποίησης του εγώ 
του, κι έτσι µένει να ζυγιάζεται για να δεχτεί οτιδήποτε από οπουδήποτε, που θα προκαλέσει αυτή την 
ικανοποίηση. Είναι πηλός στα χέρια του πνεύµατος του αντιχρίστου, το οποίο, όπως διδάσκει ο Απόστολος 
«είναι ήδη στον κόσµο» (Α’ Ιω. 4:3). Είναι ένας υποψήφιος – ή µάλλον στόχος – για τη «θρησκεία του 
µέλλοντος», σχετικά µε την οποία έγραψε ο π. Σεραφείµ. 

 
7. Συµπέρασµα 

 
Από όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό πως, στα χρόνια που ακολούθησαν την έκδοση 

του βιβλίου του π. Σεραφείµ και ιδίως µετά το θάνατο του, η διαµόρφωση µιας πραγµατικής «θρησκείας του 
µέλλοντος» γίνεται όλο και περισσότερο αληθινή και πιστευτή. Τώρα βλέπουµε ακόµα καθαρότερα πως η 
ανθρωπότητα γίνεται ανοιχτή στη «δαιµονική Πεντηκοστή» που ο π. Σεραφείµ προέβλεψε, στην οποία τα 
πλήθη του κόσµου – περιλαµβανοµένων καλοπροαίρετων Χριστιανών – µπορούν πραγµατικά να µυηθούν 
στο βασίλειο των δαιµόνων. 

Μόνο ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός – µε τα πατερικά κριτήρια της πνευµατικής ζωής και τις από κάθε 
άποψη καθαρές διδασκαλίες για την πνευµατική διάκριση – µπορεί να διακόψει όλες τις πλάνες της εποχής 
µας µε µιας. Γι’ αυτόν το λόγο ο σατανάς τη βλέπει ως τον χειρότερο εχθρό του, και κάνει ό,τι µπορεί για να 
την υπονοµεύσει από µέσα. Αλλά για τον ίδιο λόγο εµείς πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µείνουµε 
πιστοί σ’ αυτήν, όπως µας προτρέπει ο π. Σεραφείµ. 

«Αυτός που δεν βιώνει τη βασιλεία του Θεού µέσα του», γράφει ο άγιος Ιγνάτιος Brianchaninov, «δεν 
θα είναι ικανός να αναγνωρίσει τον αντίχριστο όταν έρθει.» Στην Ορθοδοξία βλέπουµε το Χριστό χωρίς 
παραποιήσεις. Γνωρίζουµε Ποιος είναι, και µπορούµε να γνωρίσουµε τη βασιλεία Του µέσα µας, χωρίς 
φαντασιώσεις, υστερία, εξηµµένες συναισθηµατικές καταστάσεις, και χωρίς καθόλου νοητικές εικόνες. 
Γνωρίζοντας αυτό, δεν θα είµαστε ένα κενό που περιµένει να γεµίσει, επειδή θα είµαστε ήδη γεµάτοι µε 
Χριστό, ο Οποίος είναι τα πάντα και σε όλους (Κολ. 3:11). Έχοντας τη βασιλεία του Χριστού µέσα µας, θα 
την κληρονοµήσουµε στην αιωνιότητα. 
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Παράρτηµα  στην  τέταρτη  έκδοση :  
Η  µεταστροφή  ενός  Ινδού  βραχµάνου  στο  Χριστ ιαν ισµό  

Σηµείωση 
 

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισµός, καθώς είναι η πληρότητα της Αλήθειας, είναι απλός στην ουσία του. 
Οποιοσδήποτε µε µια ειλικρινή και αταλάντευτη επιθυµία για την Αλήθεια θα φτάσει σ’ αυτόν. 

Η «νέα θρησκευτική συνείδηση» από την άλλη, είναι περίπλοκη. Αιχµαλωτισµένη στην πτωτικότητα 
αυτού του κόσµου, δεν µπορεί να εισέλθει στην απλότητα της Αλήθειας του Χριστού. Καθώς εξελίσσεται στη 
θρησκεία  του µέλλοντος, θα γίνει µια επιτηδευµένη συλλογή κάθε παραδοξότητας της πεπτωκυΐας σκέψης, η 
οποία θα εξεγερθεί εναντίον της απλότητας της Ορθοδοξίας. 

Έτσι είναι θαυµάσιο να βλέπεις ένα πρόσωπο µε ανεπιτήδευτη καρδιά που, προερχόµενο από µια 
αυθεντική, παραδοσιακή έκφραση µιας ανατολικής, µη χριστιανικής θρησκείας, παρακάµπτει όλες τις 
πολυπλοκότητες της σύγχρονης νοοτροπίας της αποστασίας, και φτάνει στα πόδια του ίδιου του Χριστού. 
Έχοντας φτάσει µε έναν απλό τρόπο στο Χριστό, στέκεται στο κατώφλι της πληρότητας της αποκάλυψης του 
Χριστού στην Αγία Ορθοδοξία. 

Με αυτά κατά νου, παρουσιάζουµε την ακαταµάχητη διήγηση που ακολουθεί: 
Το όνοµά µου είναι Ravi Maharaj. Ράβι είναι συντόµευση για το ινδικό όνοµα Ραβιντίναζ. 

Μαχαράτζ είναι το επώνυµό µου, αλλά στην πραγµατικότητα ήταν τίτλος. Σήµερα το χρησιµοποιώ ως 
επίθετο· σηµαίνει «µεγάλος βασιλιάς». Έχω τέτοιο όνοµα εξ αιτίας της κάστας στην οποία γεννήθηκα, της 
κάστας των βραχµάνων. Ο πατέρας µου ήταν Ινδός ιερέας: ένας γκουρού, ένας γιόγκι. Μερικά χρόνια πριν 
δύσκολα θα ακούγαµε τέτοιους όρους – γκουρού και γιόγκι κτλ. – σήµερα σχεδόν όλοι τους ξέρουν. 
Γκουρού  σηµαίνει «θεϊκός κύριος» ή «διδάσκαλος», και οι γκουρού στον Ινδουϊσµό λατρεύονται ως θεοί. Ο 
Ινδουϊστής πιστεύει ότι ο γκουρού του είναι θεϊκός, κι έτσι πίστευαν ότι και ο πατέρας µου ήταν θεϊκός. Είχε 
τους δικούς του οπαδούς, ανθρώπους που τον λάτρευαν σαν θεό. 

ΕΡ. Βλέπετε τέτοιες δοξασίες να γίνονται πιο αποδεκτές σήµερα; 
Παρατηρώ ότι στον ∆υτικό κόσµο σήµερα πολλοί άνθρωποι λένε, «Λοιπόν, όλες οι θρησκείες είναι 

πάνω-κάτω οι ίδιες. Ο Θεός είναι ο ίδιος σε κάθε θρησκεία.  Όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο σκοπό 
στο τέλος». Όµως, ξέρετε, αυτό δεν είναι αλήθεια! ∆εν συµφωνώ µ’ αυτό. Ο σκοπός  του πατέρα µου, για 
παράδειγµα, λεγόταν moksa, που σηµαίνει απελευθέρωση από το χρόνο, το χώρο και τα στοιχεία, που 
σηµαίνει επίσης αυτοπραγµάτωση ή θεοπραγµάτωση. Αυτό σηµαίνει ότι ο πατέρας µου θα έψαχνε µέσα 
στον εαυτό του για να βρει τον αληθινό «εαυτό», και να ανακαλύψει ότι ο πραγµατικός «εαυτός» είναι 
Θεός. Αυτός είναι ο υψηλότερος σκοπός του Ινδουϊσµού, να ανακαλύψεις ότι είσαι Θεός, να 
συνειδητοποιήσεις µε άλλα λόγια, ότι είσαι Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που έκανε διάφορους όρκους. Για 
παράδειγµα, ο πατέρας µου περίπου απαρνήθηκε το γάµο του, µόλις µια-δυο µέρες αφ’ ότου είχε παντρευτεί 
τη µητέρα µου – ένας γάµος τον οποίο κανόνισαν οι γονείς τους. Ορκίστηκε να µην έχει συζυγική επαφή ή 
σχέση. Ορκίστηκε να µη µιλήσει µε κανέναν, να µην κοιτάξει κανέναν, να µην κόψει τα µαλλιά ή τα γένεια 
του – που µάκρυναν πολύ, µέχρι τον καβάλο του. Ορκίστηκε να µη φάει καθόλου µαγειρεµένο φαγητό· ο 
πατέρας µου έτρωγε µια µπανάνα κι έπινε ένα ποτήρι γάλα την ηµέρα, και το έκανε αυτό για οκτώ 
ολόκληρα χρόνια. Επίσης ορκίστηκε να µην πηγαίνει πουθενά, να µην ξαναδουλέψει πια. Καθόταν στο ίδιο 
δωµάτιο, στο ίδιο µέρος, όλη την ηµέρα, σε στάση λωτού µε τα πόδια σταυρωµένα και τα χέρια του 
ενωµένα, µε τα  µάτια του στραµµένα µέσα στο µέτωπό του βαθειά σε διαλογισµό. Έζησε µ’ αυτόν τον 
τρόπο για οκτώ χρόνια, ανυποχώρητα, αποφασιστικά και ειλικρινά. Η σύλληψή µου έγινε εκείνη την µια, ή 
περίπου µια, ηµέρα που η µητέρα µου και ο πατέρας µου ήταν µαζί. Συνήθιζα να πηγαίνω και να στέκοµαι 
µπροστά του πολύ συχνά, και να κοιτώ το πρόσωπό του και να λαχταρώ να µε κοιτάξει κι εκείνος, έστω για 
µια φορά, να πει «γιε µου» - µόνο να πει µια λέξη, να πει το όνοµά µου «Ράβι». Αλλά ξέρετε δεν έχω 
ακούσει ποτέ τη φωνή του, ούτε καν µια φορά σε όλη µου τη ζωή. ∆εν είχαµε επαφή, πραγµατικά, παρ’ ότι 
τον σεβόµουν· τον τιµούσα, ήµουν υπερήφανος γι’ αυτόν. 

Όταν πέθανε, ο κλήρος του έπεσε σε µένα, κι άρχισα πολύ πρόθυµα να ακολουθώ τα βήµατά του. 
Ήµουν ήδη ένα πολύ θρησκευόµενο παιδί, ακόµα και σε ηλικία επτά ετών, που ήταν κατά προσέγγιση η 
ηλικία µου όταν πέθανε. Για την ακρίβεια, ήµουν πάντα χορτοφάγος σαν τον πατέρα µου, δεν έτρωγα κρέας 
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ή ψάρι ή αυγά· κι άρχισα να εξασκώ τη γιόγκα και το διαλογισµό πριν ακόµα γίνω πέντε χρόνων. Μέσω της 
εξάσκησης της γιόγκα και του διαλογισµού, πολύ συχνά βίωνα έκσταση, ταξίδια σε άλλους κόσµους όπου 
έβλεπα µυστηριακά πράγµατα: τους «θεούς» και λαµπρά φώτα και λαµπρά χρώµατα, ψυχεδελικές κινήσεις, 
και ήταν υπέροχο, ή τουλάχιστον έτσι έµοιαζε. Ήµουν πολύ υπερήφανος γι’ αυτές τις πολλές εµπειρίες που 
είχα, επειδή για τον Ινδουϊστή όσο περισσότερα βιώνεις πνευµατικά, τόσο θεϊκότερος νοµίζεις ότι είσαι. Για 
τον Ινδουϊστή το εµπειρικό είναι υψίστης σηµασία. 

Τώρα οι Ινδουϊστές γονάτιζαν επίσης στα πόδια µου, όπως έκαναν στον πατέρα µου, µε λάτρευαν 
και µου έδιναν τα δώρα και τις προσφορές τους. Αλλά, ξέρετε, παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλη τη 
θρησκευτικότητα και τις αποκαλούµενες πνευµατικές εµπειρίες, παρά το γεγονός ότι ο κόσµος µου τελικά 
έγινε ένας κόσµος µυστικισµού, βαθειά στην καρδιά µου ήµουν κενός, ήµουν δυστυχισµένος, ήµουν 
ανικανοποίητος. Ζούσα σ’ ένα σπίτι µε δεκατρείς ή δεκατέσσερεις άλλους ανθρώπους, αλλά ήµουν µόνος 
µέσα  στο ίδιο µου το σπίτι. Έφτασα να συνειδητοποιήσω ότι κάτι έλειπε, κάτι πήγαινε στραβά. Κάτι δεν 
ήταν σωστό, κι άρχισα να ψάχνω για την αλήθεια – την πραγµατική αλήθεια, έντιµα και ειλικρινά µε όλη 
µου την καρδιά. Έψαξα µέσα από τον Ινδουϊσµό, έψαξα στις ινδουϊστικές γραφές. Έψαξα στις δικές µου 
ινδουϊστικές µυστικιστικές εµπειρίες, αλλά ήµουν ακόµα άδειος. Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να πιστεύω ως 
ένας θρησκευόµενος Ινδουϊστής Βραχµάνος ότι ήµουν θεϊκός, ότι ήµουν τέλειος, όµως ήξερα ότι ήµουν 
µόνο ένας αµαρτωλός όπως όλοι οι άλλοι. Ήξερα τη δική µου ατέλεια, ήξερα τους δικούς µου περιορισµούς. 
Ήξερα ότι δεν ήµουν θεός, και ήθελα να βρω συγχώρεση για τις αµαρτίες µου. Επίσης, πίστευα πολύ 
ειλικρινά στη µετενσάρκωση – πως όταν θα πέθαινα θα ερχόµουν πάλι πίσω – όµως αυτό δεν µου πρόσφερε 
καµµιά αληθινή ελπίδα: µόνο το να πεθάνεις και να ξανάρθεις, και να πεθάνεις και να ξανάρθεις πάλι και 
πάλι, δεν προσφέρει καµµιά ελπίδα. 

Ήθελα να βρω µια αληθινή ελπίδα, µια ελπίδα πέρα απ’ τον τάφο. Και ήθελα να βρω µια αληθινή 
ελπίδα µε την έννοια ότι έχοντας βρει αυτήν, θα ήξερα µε κάποιον τρόπο που πραγµατικά πηγαίνω. 
Πηγαίνουµε και πηγαίνουµε … αλλά που πραγµατικά πηγαίνουµε; Είχα σηµαντικά ερωτήµατα στην καρδιά 
µου: Ποιος είµαι; Γιατί ζω; Τι κάνω πραγµατικά σ’ αυτόν τον πλανήτη, αλλά επίσης, που πηγαίνω; Ήθελα 
να ξέρω. Και στην πιο απελπισµένη µου στιγµή – έχοντας κλειδωθεί σ’ ένα δωµάτιο επί τέσσερεις περίπου 
ηµέρες και νύχτες δίχως να τρώω, να πίνω οτιδήποτε, δίχως να µιλάω σε κανέναν – µια Ινδή κυρία ήρθε 
σπίτι µας και µου µετέδωσε το µήνυµα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είπε, «Ράβι, ο Θεός σ’ αγαπά, 
και ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να συγχωρήσει όλες σου τις αµαρτίες. Και ο Θεός θέλει να 
έρθει στη ζωή σου, αλλά θα έρθει µόνο δια του Χριστού, που είπε ‘’Εγώ είµαι η Οδός και η Αλήθεια και η 
Ζωή· κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά µέσω Εµού’’». 

Λοιπόν, διαφώνησα πολύ µαζί της· της είπα ότι ποτέ δεν θα γινόµουν Χριστιανός, ούτε καν στο 
νεκροκρέββατό µου. Όµως εκείνη ήταν πολύ ευγενική και ψύχραιµη και αγαπητική, και φιλική, και µε 
κατανόηση. Και µε ανέχτηκε. Αλλά τα λόγια που µου είπε πραγµατικά άγγιξαν την καρδιά µου· µε έπεισαν. 
Και ο Θεός µου έδειξε ότι ο Χριστός είναι ο δρόµος προς το Θεό είναι µέσω του Θεού, δηλαδή του ίδιου 
του Ιησού Χριστού. 

Μετά από πολλές εσωτερικές µάχες, αναστάτωση και ψυχικές συγκρούσεις, µετά από τρεις 
εβδοµάδες, τελικά γονάτισα και προσευχήθηκα µε µια πολύ απλή προσευχή – γιατί ήθελα πραγµατικά να 
γνωρίσω τον αληθινό  και ζωντανό Θεό, ήθελα πραγµατικά να βρω την αλήθεια, ήθελα όντως την 
απάντηση. Προσευχήθηκα απλά, ζητώντας από το Χριστό να έρθει στη ζωή µου, να συγχωρήσει όλες µου 
τις αµαρτίες, να µε βοηθήσει να βρω τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Προσευχήθηκα ειλικρινά, και δάκρυα 
άρχισαν να κυλούν στα µάγουλά µου, επειδή όταν είπα αυτή την προσευχή πραγµατικά συνέβη κάτι στη 
ζωή µου. Μόνο τότε συνειδητοποίησα ότι όλες οι πάρα πολλές «µυστηριακές» εµπειρίες που είχα – οι 
ψυχεδελικές εµπειρίες χωρίς ναρκωτικά, όλα τα οράµατα όπου έβλεπα τους θεούς, κ.τ.λ. – ήταν όλα 
αναπόσπαστο µέρος του σκοταδιού, που ήταν µέσα µου. Ο Θεός µε ελευθέρωσε απ’ όλα αυτά, και ο 
Χριστός ο Οποίος είπε «Εγώ είµαι το Φως του κόσµου» µπήκε στη ζωή µου και µ’ έκανε έναν εντελώς 
καινούργιο άνθρωπο. Ο Θεός µου έδωσε µια  πολύ πιο υπέροχη ελπίδα – την ελπίδα να είµαι µαζί Του στη 
βασιλεία Του, για πάντα. Και βρήκα την απάντηση µέσω του Ιησού Χριστού. Σήµερα ξέρω ποιος είµαι, 
ξέρω γιατί ζω, ξέρω από πού έρχοµαι, και ξέρω που πηγαίνω. 

(Από το ντοκυµαντέρ «Νέα Εποχή: ∆ρόµος για τον παράδεισο;» 
∆ιανοµή: Christian Information Bureau, Dallas, Texas 1983) 


