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(μέρος 3ο)

“Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός Σου είναι αλήθεια.” (Ιωάννης 17:17)

Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα αφιερώματά μας, επιστήμονες από διάφορα
γνωστικά αντικείμενα συνειδητοποιούν τη μεγάλη αλήθεια ότι ο εσωτερικός μας άνθρωπος
δεν είναι αποτέλεσμα των λειτουργιών του εγκεφάλου, αλλά έχει αυτοτελή ύπαρξη αν και
εκφράζεται μέσω του υλικού μας σώματος και αλληλεπιδρά με αυτό.

Οι πρόοδοι στη χειρουργική και την αναισθησιολογία έκαναν δυνατή την εκτέλεση
επεμβάσεων αδιανόητων μέχρι προ ολίγων ετών. Είναι γνωστή η περίπτωση ασθενούς που
έπρεπε να χειρουργηθεί λόγω μεγάλου ανευρύσματος στη βάση του εγκεφάλου. Η
επέμβαση σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια. Η ασθενής μπήκε σε βαθειά υποθερμία και
αφαιρέθηκε όλο το αίμα από τον εγκέφαλο. Η καρδιακή και η εγκεφαλική λειτουργία
σταμάτησαν και όλες οι παράμετροι παρακολουθούντο. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και οι
γιατροί ήταν ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα. Φανταστείτε όμως την έκπληξή τους,
όταν η ασθενής τους περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το σκηνικό του χειρουργείου και τις
συζητήσεις που έκαναν, αν και τα αυτιά της ήταν βουλωμένα. Το εκπληκτικό είναι ότι τους
περιέγραψε με ακρίβεια και τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν αν και δεν τα είχε δει ποτέ.

Οι πρόοδοι της ιατρικής ιδιαίτερα στο τομέα της επείγουσας ανάνηψης βαρέως πασχόντων
έφεραν στο φώς ιδιαίτερα ευρήματα. Είναι γνωστή η περίπτωση νεαρής ασθενούς που
απεβίωσε στα εξωτερικά ιατρεία αλλά ανατάχθηκε με επιτυχία. Όταν συνήλθε είπε στο
προσωπικό ότι αποχωρίσθηκε από το σώμα της και έβλεπε τους γιατρούς και την
προσπάθεια που έκαναν να την επαναφέρουν. Μάλιστα τους είπε ότι για ένα διάστημα
ήταν πάνω από το κτίριο του Νοσοκομείου και έβλεπε καθαρά τα πάντα. Ιδιαίτερα της
κίνησε την προσοχή ένα κόκκινο παπούτσι στην ταράτσα του Νοσοκομείου. Βέβαια όλοι την
αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό αλλά φαντασθείτε την έκπληξή τους όταν με την επιμονή
της πήγαν στην ταράτσα και βρήκαν το κόκκινο παπούτσι..

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα αναφέρει ότι το 15% των ασθενών που
ανατάσσονται από ανακοπή έχουν τις λεγόμενες επιθανάτιες εμπειρίες. Σύμφωνα μ’ αυτές
και ενώ ο άνθρωπος είναι κλινικά νεκρός, η διαδικασία σκέψης και η μνήμη διατηρούνται,
όπως επίσης και η συνείδηση της προσωπικότητάς του ανθρώπου, δηλαδή του ποιός είναι.
Πολλοί αναφέρουν ότι μπαίνουν σε ένα φωτεινό τούνελ και βιώνουν μια αίσθηση γαλήνης
και ειρήνης από την οποία δεν θέλουν να επιστρέψουν. Όταν τελικά επιστρέφουν η ζωή
τους αλλάζει, παύουν να είναι εγωιστές και υλιστές και στρέφονται στα πνευματικά.
Προσεκτικότερες συνεντεύξεις όμως φανερώνουν ότι πολλοί επίσης έχουν εμπειρίες από
δαιμονικές υπάρξεις που τους βασάνιζαν. Γνωστή είναι η μαρτυρία  ορκισμένου άθεου και
αυτοπροσδιοριζομένου σαν ελεύθερου στοχαστή  που βίωσε τέτοια εμπειρία όταν υπέστη
ανακοπή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου. Σώθηκε όταν με όλη του τη δύναμη
επικαλέσθηκε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Οι ανωτέρω αθέλητες επιθανάτιες ή εξωσωματικές εμπειρίες δείχνουν απλώς ότι η
επιστήμη έχει αρχίσει να ψηλαφεί αυτό που με τόση καθαρότητα και κύρος μας φανερώνει



ο Λόγος του Θεού, που είναι η Μοναδική Αλήθεια. Όλες οι εμπειρίες πρέπει να ελέγχονται
με βάση το Λόγο του Θεού. Μάλιστα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η θεληματική
προσπάθεια να επιτύχει κάποιος μια εξωσωματική εμπειρία για να επικοινωνήσει με τον
πνευματικό κόσμο, είναι αποκρυφισμός και απαγορεύεται αυστηρά από το Λόγο του Θεού,
τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη.

Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο για την Αγία Γραφή. Είναι ο αψευδής Λόγος
του Θεού προς τον Οποίο καλούμαστε να προσκολληθούμε ώστε πλούσια να εισέλθουμε
στη βασιλεία των ουρανών.
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