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Πολλές εφημερίδες και περιοδικά δημοσιεύουν ωροσκόπια και αρκετοί άνθρωποι
«πολιτισμένοι» τα διαβάζουν. Άλλοι το κάνουν από περιέργεια, άλλοι για να
δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα χιουμοριστική και πολλοί για να δουν το μέλλον της
ζωής τους, γιατί πιστεύουν ότι επαληθεύονται. Είναι πολύ σημαντικό ότι πριν από
μερικά χρόνια στις Η.Π.Α, από τις 1750 εφημερίδες που κυκλοφορούσαν οι 1200
είχαν ειδική στήλη αστρολογίας.
Τα ωροσκόπια είναι περιγραφές και συμβουλές που δίνονται από τους αστρολόγους
ύστερα από παρατηρήσεις στην κίνηση των άστρων και ιδιαιτέρως από τις
παρατηρήσεις των ζωδίων. Αρχαίοι αστρολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι «τα άστρα
στην φαινομενικήν των κίνησιν πέριξ της γης, διαγράφουν στον ουρανόν μίαν
κυκλικήν τροχιάν. Αποκαλείται δε αύτη ζωδιακή». Η ζώνη αυτή διαιρείται σε 12
μέρη. Τα μέρη αυτά λέγονται ζώδια. Κάθε μέρος - ζώδιον έχει ειδική ονομασία.
Πρέπει να σημειωθή ότι εκείνοι που ανακάλυψαν τα ζώδια ήταν οι αρχαίοι Χαλδαίοι
και από εκείνους τα παρέλαβαν κατ’ αρχάς οι Αιγύπτιοι και έπειτα οι αρχαίοι
Έλληνες. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεχόμενος την επιστήμη της εποχής
εκείνης, γράφει «ότι οι επτά πλανήτες περνούν από τα δώδεκα ζώδια. Και ο ήλιος
στο κάθε ζώδιο κάνει ένα μήνα και στους δώδεκα μήνες περνά τα δώδεκα ζώδια».
Το γεγονός είναι ότι η παλαιά και σύγχρονη αστρολογία παραδέχεται ότι τα ζώδια
διευθύνουν την ζωή των ανθρώπων.
Αυτά καθορίζουν τις εξελίξεις της ζωής μας, της ζωής των κρατών και αυτής ακόμη
της ιστορίας. Αλλά αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τον Χριστιανισμό. Ο
άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι εν αντιθέσει προς τους αρχαίους
Έλληνες, που πίστευαν ότι ο ήλιος, τα αστέρια, τα ζώδια κ.λ.π. επηρεάζουν την ζωή
μας, «εμείς παραδεχόμαστε ότι από αυτά διαμορφώνονται καιρικές καταστάσεις, η
βροχή και η ανομβρία, το κρύο και η ζέστη, η υγρασία και η ξηρασία και οι άνεμοι
και τα παρόμοια, αλλά με κανένα λόγο οι πράξεις μας γιατίεμείς, επειδή γίναμε
αυτεξούσιοι από τον Δημιουργό, είμαστε κύριοι σ’ αυτές ». Πράγματι έχουμε
ελευθερία την οποία σέβεται και Αυτός ο Ίδιος ο Θεός, αφού μάλιστα ο Θεός προτιμά
να καταδικασθούμε ελεύθερα παρά να σωθούμε βίαια. Γιατί μια σωτηρία χωρίς
την ελευθερία είναι πραγματική δουλεία και σκλαβιά. Χωρίς την
ελευθερία δεν υπάρχει ούτε αρετή ούτε κακία και σε τέτοια περίπτωση δεν θα
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υπάρχουν ούτε έπαινοι ούτε στέφανοι. Επί πλέον κατά τον ίδιο Πατέρα, αν αυτό
συνέβαινε θα ήταν άδικος ο Θεός αφού σε άλλον δίδει αγαθά και σε άλλον
θλίψεις. Επίσης αν αυτό ήταν αλήθεια τότε ο Θεός δεν θα προνοούσε για
τα κτίσματά Του...
Η Εκκλησία δεν πιστεύει στα ωροσκόπια , τα οποία από πολλούς
χαρακτηρίζονται «φανταστικά και παράλογα» και αυτοί που τα συντάσσουν
«έμποροι της ελπίδος», γιατί προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την ευπιστία και την
ελπίδα των ανθρώπων. Άλλωστε και η ίδια η Επιστήμη αρνείται τα
συμπεράσματα της αστρολογίας. Γιατί άλλο η αστρονομία, που είναι η
επιστήμη η οποία διερευνά τον αστρικό κόσμο, και άλλο η αστρολογία που
προσπαθεί τάχα να αντιληφθή την γλώσσα των άστρων. Ένας διάσημος αστρονόμος
γράφει: «Δεν υπάρχει στην εποχήν μας, εις όλην την γην, ούτε ένας
αστρονόμος ο οποίος να πιστεύη εις την Αστρολογίαν».
Η παραδοχή των ωροσκοπίων από Χριστιανούς δείχνει έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τον Θεό. Φανερώνει ανυπαρξία πίστεως ή μάλλον
ύπαρξη πίστεως σε ψεύτικα πράγματα. Ο άνθρωπος αρνείται την
προσωπική κοινωνία με τον Θεό και δέχεται τόσα παράδοξα και αφελή
πράγματα. Είναι προτιμότερο να πιστεύη κανείς στον Θεό, να μελετά την Αγία
Γραφή που καθορίζει πολλά σημεία του μέλλοντος, αφού ο Θεός με την διδασκαλία
Του μας αποκάλυψε το μέλλον της ζωής μας και πως να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα
προβλήματα που μας παρουσιάζονται, παρά να μελετούμε τα ωροσκόπια. Με την
Αγία Γραφή και τις πατερικές διδασκαλίες έχουμε συγκεκριμένη και
Θεόπνευστη πυξίδα στην ζωή μας.
Πολλοί φόβοι και πολλές ψεύτικες ελπίδες μας έχουν κατακλύσει. Μη προσθέτουμε
και άλλους τέτοιους φόβους ή ψεύτικες ελπίδες με την ανάγνωση και την
εμπιστοσύνη στα ζώδια. Γιατί ταλαιπωρούμε και καταδυναστεύουμε την ζωή μας;
Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι με πορεία προς τον Θεό. Γιατί δεν κατευθυνόμαστε
προς αυτήν την πλευρά και αφήνουμε τους διαφόρους εκμεταλλευτάς να δεσμεύουν
την ελευθερία μας και να πλουτίζουν με την αφέλειά μας; Αν δεν θέλουμε να δούμε
το θέμα αυτό από την θρησκευτική πλευρά, γιατί δεν το βλέπουμε από επιστημονική
άποψη, αφού, κατά έναν ψυχαναλυτή, «η αστρολογία είναι παρωδία Επιστήμης, που
αντιμετωπίζει την επιστήμη με τα ίδια ερωτικά χαμόγελα, με τα οποία η Τέχνη «ποπ»
αντιμετωπίζει τον Ακαδημαϊσμόν»;

(Από το βιβλίο «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», Οκτώβριος 1985)
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(Πηγή ηλ. κειμένου: impantokratoros.gr)
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