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Η «ΑΡΠΑΓΗ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία ατούς αιρετι
κούς κύκλους γιά τήν λέξη «αρπαγή». "Εχει μπεί 
οτό θρησκευτικό λεξιλόγιο παρ’ ολον οτι αύτή 
καθ’ έαυτή, μέ τήν εννοια πού τής δίνουν οί νε- 
οπεντηκοοτιανοί, δέν υπάρχει στήν 'Αγ. Γραφή, 
στήν όποία συναντουμε μόνο τό ρήμα στήν πα
θητική φωνή: «αρπαγησόμεθα».

’Ακόμη καί ό ήμερήσιος τύπος άσχολήθηκε μέ 
τό θέμα, άλλά άπό τήν φαιδρή του πλευρά. Δια
βάσαμε στήν ’Εφημερίδα «Τά Νέα» τής 15-7
1998 στίς «Διαστάσεις»:

«Στούς πρόποδες του "Ορους τών ’Ελαιών, 
ψαλμωδίες άκούονται κάθε Τετάρτη άπό τά 
άνοιχτά παράθυρα ένός διαμερίσματος, καί μα
ζί ρυθμικά χτυπήματα άπό τίς παλάμες μιάς 
όμάδας άνθρώπων, πού κρατουν τόν ρυθμό μέ
πάθος καί κατάνυξη... Είναι ή συνάντησή τους
γιά έπαφή μέ τό Θεό - τόν όποίο θά δουν σύ
ντομα - οπως πιστεύουν. "Ολοι τους άνήκουν 
στήν ’Εκκλησία τών ’Αναγεννημένων Χριστιανών 
μία άπό τίς πολλές αιρέσεις τής ’Αμερικής, τής 
όποίας άρκετά μέλη εχουν έγκατασταθεί στήν 
'Ιερουσαλήμ καί περιμένουν τήν Δευτέρα Παρου
σία.. 'Ο Χριστός θά έπιστρέψει στή γή μόλις
μπουμε στό 2000 -λέει ό Ντέιβιντ- Καλά δέν 
εκανα πού ήρθα έδώ άπό τώρα;»

Τό ξενοδοχείο άνήκει σέ Παλαιστινίους πού 
διαφημίζουν μέ ζήλο τή θέα του καί τήν προνο
μιακή του θέση «στά μέρη οπου θά έπιστρέψει 
ό Χριστός».

Στό ίδιο ξενοδοχείο διαμένουν πολλοί σάν 
τόν Ντέιβιντ οί όποίοι εχουν πουλήσει τά υπάρ
χοντά τους στήν ’Αμερική. Πολλοί τρέχουν στούς 
ψυχιάτρους τής ’Ιερουσαλήμ, διότι ή υπερέντα
σή τους, τούς εχει δημιουργήσει ψυχοσωματικά 
συμπτώματα. Οί ψυχίατροι μιλουν γιά τό «σύν
δρομο τής ’Ιερουσαλήμ».

Τό θέμα λοιπόν τής «αρπαγής» εχει λάβει 
έπικίνδυνες διαστάσεις σέ όμάδες πού δρουν 
στήν 'Ελλάδα, στίς ΗΠΑ, στήν Γερμανία, τήν 
Βουλγαρία κ.ο.κ. Καί στήν 'Ελλάδα δυστυχώς, 
υπάρχουν κάποιοι πού «χτυπουν παλαμάκια 
ρυθμικά» πρίν άπό τήν προσευχή.

Τά στοιχεία πού θά άναπτύξουμε στήν συνέχεια

της Μοναχης 'Αντωνίας Μανόελιά

προέρχονται κυρίως άπό τό βιβλίο του Martin R. 
DE HAAN πού περιέχει τά μαθήματα μέσω ρα- 
διοφώνου, τά λεγόμενα Radio Bible Class του 
GRAND RAPIDS του Μίτσιγκαν τών ΗΠΑ.

'Ο συγγραφέας αύτός υποστηρίζει οτι δέν 
μπορουμε νά καταλάβουμε καλά τούς εσχατους 
καιρούς, άν δέν κάνουμε ενα διαχωρισμό άνάμε- 
σα στήν ελευση του Χριστου στόν άέρα γιά νά 
πάρει μαζί Του τήν ’Εκκλησία Του καί στήν 
ελευση του Χριστου κάτω στή γη, γιά νά άπε- 
λευθερώσει τό «λαό ’Ισραήλ» καί νά έγκαθιδρύ- 
σει τή χιλιετή Βασιλεία.

Δηλαδή, ισχυρίζεται οτι λίγο πρίν τήν έμφά- 
νιση του ’Αντιχρίστου, ό Χριστός θά ελθει στόν 
«άέρα» καί θά αρπαγουν «οί άναγεννημένοι», οί 
ζώντες κατ’ έκείνον τόν καιρόν, οί όποίοι προ
ηγουμένως θά μεταμορφωθουν σέ άφθάρτους. ’Ε- 
πίσης, οσοι άπό τούς προαπελθόντες είχαν άνα- 
γεννηθεί, θά άναστηθουν καί αύτοί άφθαρτοι 
καί ολοι μαζί θά συναντήσουν τόν Χριστό στό 
μεσουράνημα καί κάπου έκεί θά παραμείνουν 
έπί έπτά χρόνια.

Μόλις γίνει ή «αρπαγή» θά έμφανισθεί λένε, 
ό ’Αντίχριστος ώς παγκόσμιος Κυβερνήτης, κατ’ 
άλλες δέ όμάδες ('Ελληνικές) ώς Κυβερνήτης του 
Εύρωπαϊκου Κράτους.

Αύτός, οπως λέει ή Γραφή, θά είναι πολύ κα
κός, άφου θά είναι «ό άνθρωπος τής αμαρτίας, 
ό υίός τής άπωλείας, ό άντικείμενος καί υπεραι- 
ρόμενος έναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή 
σέβασμα» άφου θά ελθει «κατ’ ένέργειαν του 
Σατανά έν πάση δυνάμει καί σημείοις καί τέρα- 
σι ψεύδους» (Β' Θεσσαλονικείς, Β' κεφάλαιο).

Αύτή είναι ή πρώτη φάση. Στό τέλος τής 
έπταετίας, λένε, ό Χριστός θά νικήσει τόν ’Αντί- 
χριστο καί θά κατεβεί στή γή μαζί μέ ολους 
«τούς αγίους», δηλ. οσους είχαν «αρπαγεί», καί 
θά έγκαταστήσει τήν έπί γής χιλιετή βασιλεία 
Του στήν όποία οί «άγιοι» θά συγκυβερνήσουν.

Κατά τους έν λόγω νεοπεντηκοστιανούς, αύτή 
είναι ή Δευτέρα έπί γής παρουσία του Χριστου 
πού είναι καί ή Δευτέρα φάση τής ολης σκηνο
θεσίας.

Τό άρθρο τής έφημερίδος «Τά Νέα» τής 15-
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7-98 γράφει ότι ό Ντέιβιντ έγκαταστάθηκε σέ 
ενα μικρό ξενοδοχεΐο μέ θέα τό ’Όρος τών Ε- 
λαιών, πρίν άπό έπτά χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι άφοϋ κατά τόν Ντέιβιντ 
καί κατ’ άλλους δικούς μας νεοπεντηκοστιανούς, 
τό 2.000 μ.Χ. θά έλθει ό Χριστός στή γή (η 2α 
φάση), θά έπρεπε ηδη τό 1993 νά είχε γίνει η 
πρώτη φάση δηλαδή η «αρπαγή», η όποία όμως 
δέν έγινε!!!

Νομοτελειακά άποδεικνύεται ότι δέν έγινε η 
«αρπαγή» άφοϋ στά χρόνια πού μεσολαβοϋν με
ταξύ τοϋ 1993 καί τοϋ 2000 δέν έμφανίστηκε ό 
’Αντίχριστος.

Μέ τίς φάσεις καί τά χρονικά όρια πού θέ
τουν οί όμόθρησκοι τοϋ Ντέιβιντ, άποκλείουν 
τήν έμφάνιση τοϋ Κυρίου ’Ιησοϋ Χριστοϋ έπάνω 
στή γή! διότι δέν προηγήθηκε η «αρπαγή», ούτε 
ό ’Αντίχριστος.

'Υπάρχει καί η τραγική πλευρά στήν όλη σκη
νοθεσία, ή όποία θά άποδειχθεΐ πού οδυνηρή.

Τί θά άπογίνει ό Ντέιβιντ καί όσοι άλλοι 
έχουν πουλήσει τά υπάρχοντά τους μέ τήν προσ
δοκία τοϋ 2000; Αυτή είναι η οίκονομική πλευ

ρά. 'Η ψυχολογική θά είναι τραγικότερη όταν 
συνειδητοποιήσουν ότι έπεσαν θύματα· ίσως κά
ποιοι νομίσουν ότι τούς έξηπάτησε ό ’Ιησοϋς 
Χριστός. Πάντως, τούς περιμένει πολύ οδυνηρή 
διαπίστωση στήν πραγματικότητα.

Βεβαίως, όλη αυτή τή φιλολογία περί 
«αρπαγής» έκτός άπό άντι-Γραφική πρέπει νά 
τήν χαρακτηρίσωμε καί ώς ενα τρόπο έκβιασμοϋ 
καί έκφοβισμοϋ τών άνύποπτων θυμάτων, πού 
συχνά άγνοοϋν τήν υγιή διδασκαλία τής 'Αγ. 
Γραφής. ’Εσωτερικευομένη η «αρπαγή», χρησι
μεύει ώς μέσον πίεσης καί έκφοβισμοϋ, προβαλ
λόμενη δέ ώς υπόσχεση άπαλλαγής άπό μεγάλες 
«θλίψεις», έχει στόχο καθαρά προσηλυτιστικό.

'Η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας θά πρέπει νά 
έτοιμασθεΐ γιά τήν άντιμετώπιση τής νέας κατά
στασης πού θά προκύψει άπό τήν μεγάλη άπο- 
γοήτευση τών θυμάτων τών αίρέσεων αυτών άπό 
τό «σύνδρομο τής ’Ιερουσαλήμ» ώστε νά μπορέ
σει νά ένεργήσει θεραπευτικά έπειδή κατέχει 
όλην τήν ’Αλήθεια καί η ’Αλήθεια, δηλαδή ό Χρι
στός, δέν δημιουργεΐ προβλήματα, άλλά δίνει 
άληθινές λύσεις σ’ αυτά.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

’Από τό βιβλίο τοϋ π. Σωφρονίου Σαχάρωφ «Όψόμεθα τόν Θεόν καθώς έστι»,
εκδ. Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου, ’Έσσεξ ’Αγγλίας, 1992

'Η προσευχή τής βαθείας μετανοίας δύναται 
νά όδηγήση τόν άνθρωπον είς κατάστασιν κατά 
τήν όποίαν οϋτος λαμβάνει πεΐραν τής έλευθερί- 
ας έν τφ Πνεύματι τής ’Αληθείας: «...καί η άλή- 
θεια έλευθερώσει υμάς» (’Ιωάν. η' 32). 'Η αγία 
αύτη έλευθερία είναι δυστυχώς άγνωστος είς τήν 
πλειονότητα τών άνθρώπων. Τό πρώτον γνώρισμα 
τής έλευθερίας είναι ή άπροθυμία ήμων νά έξου- 
σιάζωμεν οίουδήποτε. 'Η έπομένη βαθμίς αυτής 
είναι ή έσωτερική ήμων χειραφέτησις άπό τής 
έξουσίας των αλλων έφ’ ήμων καί τουτο ουχί έκ 
καταφρονήσεως πρός τάς τεταγμένας υπό του 
Θεου άρχάς καί έξουσίας τής έξωτερικής ζωής 
των λαων, άλλ’ ενεκα του Θείου φόβου, όστις δέν 
έπιτρέπει νά παραβωμεν τήν έντολήν τής πρός 
τόν πλησίον άγάπης.

...Πανταχοϋ νϋν διεξάγεται άγών διά τήν 
έλευθερίαν καί άνεξαρτησίαν, άλλά μετά βίας 
ευρίσκεται άνθωπος, είς τόν όποΐον άπεκαλύ- 
φθη τό μυστήριον τής θεομιμήτου έλευθερίας

τών τέκνων τοϋ Ουρανίου Πατρός...
«Τη έλευθερία ούν, p Χριστός ημάς ήλευθέ- 

ρωσε, στήκετε, καί μη πάλιν ζυγφ δουλείας ένέ- 
χεσθε» (Γαλ. ε' 1). Είναι εύκολον νά άντιλη- 
φθώμεν ότι τό πάθος τής κυριαρχίας έπί του 
άδελφου έχει ώς άμεσον συνέπειαν τήν άπώλειαν 
τής ημετέρας άνεξαρτησίας, καί έπί πλέον, 
πράγμα φοβερόν, τόν χωρισμόν άπό τοϋ Θεοϋ 
τής άγάπης, τήν στέρησιν τής χάριτος τοϋ 'Αγί
ου Πνεύματος. ’Εν τώ βάθει τής ψυχής του «κα- 
τακτητου» έτοιμάζεται πτωσις εις τό κενόν τής 
άνυπαρξίας. 'Η έξομοίωσις πρός τόν Κύριον τών 
κυριευόντων άποκλείει τήν δουλοκτησίαν, έν τη 
όποία δέν υπάρχει αίώνιος ζωή, ούτε είσέτι καί 
πρόσκαιρος. 'Η κυριαρχία έπιβάλλεται συνήθως 
διά τής βίας καί τών φόνων. Είς έκείνους, οϊτι- 
νες δέν έδειξαν ευσπλαγχνίαν, θά έφαρμοσθη έν 
τη έσχάτη Κρίσει η άρχή: «’Εν ώ μέτρω μετρεΐτε 
μετρηθήσεται υμΐν»· καί έτι: «'Η κρίσις άνέλεος 
τφ μη ποιήσαντι έλεος» (Ματθ. ζ' 2, ’Ιακ. β' 13).


