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Οί έμπειρίες τών (Νεο)-Πεντηκοστιανών 
δεν είναι έκ τοΰ 'Αγίου Πνεύματος

τοϋ π. ’Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου (f)

Οί έμπειρίες τών πεντηκοατιανών δέν είναι καρ
ποί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος. Δημιουργούνται μέ ειδι
κές τεχνικές. Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα μία άπό 
τίς μεγαλύτερες ομάδες ατή χώρα μας· τήν “’Ελευθέ- 
ρα ’Αποατολική ’Εκκληαία τής Πεντηκοατής”. Θά βα- 
αιαθούμε ατά φυλλάδιά της καί ατίς μαγνητοφωνη
μένες άπό αύτήν ομιλίες τού ποιμένα της Λ. Φέγγου.

'Η κίνηαη αύτή αυνδέει τήν κακοδαιμονία μέ τήν 
κατάατααη τών “έαχάτων καιρών”, πού περιγράφε
ται ατήν 'Αγία Γραφή. Έται προβάλλει ένα “καυτό 
πρόβλημα”πού άποαχολεΐ πράγματι τόν άνθρωπο. 
“Πού πάμε; Τί θά γίνουμε;”, αύτός είναι ο τίτλος 
φυλλαδίου, πού ύπογραμμίζει πώς _ Ανθρωπότητα 
πάει “κάθε μέρα άπό τό κακό ατό χειρότερο”· άατά- 
θεια, άναρχία, τρομοκρατία, πόλεμοι, διαφθορά... Τί
ποτε δέν μπορεί νά αώαει τήν κατάατααη. "Ολά μαρ
τυρούν πώς “ο καιρός τής παρουαίας τού Χριατού 
πληαιάζει” ('Ο Χριατός έρχεται γρήγορα, πολυγρ.). 
Μπροατά α’αύτή τήν πραγματικότητα ο άνθρωπος 
δέν καλείται νά άντιδράαει, έπηρεάζοντας τό περι
βάλλον του ή Αλλάζοντας τίς κοινωνικές δομές, άλλά 
νά ένταχθεί ατήν “έκκληαία τών αεαωαμένων”, νά 
έτοιμααθεί γιά τήν “άρπαγή”!

Οί χριατιανικές έκκληαίες ταυτίζονται έδώ μέ τίς 
“κατ’ όνομα έκκληαίες”, μέ τήν “πόρνη Βαβυλώνα”· 
δέν άποτελούν τή “λύαη”. 'Η μόνη διέξοδος είναι _ 
“έκκληαία τών έκλεκτών”, πού έκπροαωπεί _ κίνη- 
αη. Αύτή άποτελεί τήν έκπλήρωαη τής προφητείας 
τού Ίωήλ, τήν τελική πεντηκοατή! "Οποιος προαχω- 
ρεί α’αύτή, γίνεται μεγαλύτερος άπ’ολους τούς 
προφήτες, κι άπ’τόν ’Ιωάννη τό βαπτιατή! (Κααέττα 
25.1.1983).

'Η τεχνική πού έφαρμόζει _ ομάδα δημιουργεί πε
ριβάλλον καί καταατάαεις ύποβολής. Στήν άρχή γί
νεται κήρυγμα, ατό οποίο έντάααονται ύμνοι, καί αέ 
μιά ατιγμή, ο ποιμένας καλεί τούς νέους προαήλυ- 
τους νά κάνουν τό πρώτο βήμα τής “αωτηρίας”:

“Ά ν καμμιά ψυχή θέλει νά δώαει τήν καρδιά της 
ατόν Χριατό, μπορεί νάρθει έδώ μπροατά νά γονα- 
τίαει καί νά πεί:

Χριατέ μου, αώαε με καί έλέηαέ με, αφράγιαέ με 
καί μένα μέ τό Πνεύμα αου τό "Αγιο...”. Κατόπιν αυ- 
νεχίζεται ο ύμνος καί ατό τέλος ο ποιμένας προτρέ
πει: “ώ... έάν αύ θέλεις νά παραδοθείς ατόν Χριατό,

νά πείς: “Κύριε θέλω κι έγώ...”. Πάρε μαξιλαράκι, γο- 
νάτιαε καί θά αέ αώαει...”! Κατόπιν ξαναρχίζει ο 
ύμνος... (καα. 1.6.1982).

«Νά πείς: 'Κύριε, άναγέννηαέ με’· μπορείς νά τό 
πείς, πέατο αήμερα τό πρωΐ· Κύριε, αήμερα νά μέ 
άναγεννήαεις’...» (καα. 2.3.80). «Θά ψάλουμε τόν 
ύμνο 'Πρέπει νά γεννηθείς’... καί θέλω αήμερα τό 
πρωί, έάν κανένας δέν άναγεννήθηκε, νά άναγεννη- 
θεί. Είναι καμμιά ψυχή πού δέν έχει άναγεννηθεί; 
Νά αηκώαει τό χέρι του!

- Μάλιατα! ’Εάν δέν έχεις άναγεννηθεί, αήμερα τό 
πρωί πρέπει ν’άναγεννηθείς»

Αύτό τό «τυπικό» άκολουθείται αέ ολες τίς αυ- 
ναθροίαεις, ώατε αιγά αιγά νά καλλιεργείται αυναί- 
αθημα κατωτερότητας α’οποιον δέν έχει άκόμη «άνα- 
γεννηθεί». Τότε άποφααίζει νά βγεί κι αύτός μπρο- 
ατά, νά πάρει τό μαξιλαράκι, νά γονατίαει, νά πεί: 
«Κύριε, άναγέννηαέ με». "Υατερα θά θελήαει νά λά
βει καί τό «βάπτιαμα μέ "Αγιο Πνεύμα». Κι άφού _ 
γλωααολαλιά είναι α’αύτή τήν ομάδα άπαραίτητο 
«αημείο», θ’άρχίαει κι αύτός αέ λίγο νά «λαλεί 
γλώααες»!
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Μ’ αυτό τόν τρόπο δημιουργείται έσωτερικός πό
θος γιά τήν έπίτευξη τέτοιων καταστάσεων. Πρόκει
ται γιά ιδιαίτερη μέθοδο προσευχης σέ ειδική έκστα- 
τική Ατμόσφαιρα καί σέ κλίμα, στό όποίο ό ένθου- 
σιασμός Αφήνεται έλεύθερος. 'Η Αναγκαιότητα αυτών 
τών έμπειριών προκαλεί Ατμόσφαιρα ψυχολογικης 
πιέσεως, γιατί στήν περίπτωση πού κάποιος δέν εχει 
αυτές τίς πνευματικές έμπειρίες, τουτο Αποδίδεται 
ιδιαίτερα στίς όμάδες έκείνες, πού φρονουν ότι χωρίς 
τό βάπτισμα του 'Αγίου Πνεύματος δέν υπάρχει 
έμπειρία της σωτηρίας.

"Ομως μ’αυτό τόν τρόπο έξαφανίζονται τά σύνο
ρα μεταξύ της δράσης του 'Αγίου Πνεύματος πού δη
μιουργεί γνήσιες πνευματικές έμπειρίες σάν έκείνη 
του Αποστόλου Παύλου (Α' Κορ. Ιβ' 1-3) καί υποκει
μενικών ή καί δαιμονικών καταστάσεων, πού όδη- 
γουν σέ “έμπειρίες”. 'Ο άνθρωπος δέν μπορεί πλέον 
νά ξεχωρίσει τό γνήσιο Από τό νόθο καί θεωρεί κα
ταστάσεις πού έρμηνεύονται είτε μέ βάση τίς φυσι
κές δυνατότητες του Ανθρώπου είτε καί σάν δαιμο
νικές έπιδράσεις, ώς “ένοίκηση του 'Αγίου Πνεύμα
τος”.

Από τό άλλο μέρος ή διδασκαλία γιά τό ότι τό 
“βάπτισμα του Πνεύματος” έκφράζεται μέ τό φαινό
μενο της γλωσσολαλιάς, Ασκεί στούς οπαδούς ψυχι
κή βία, γιατί φρονουν πώς πρέπει νά εχουν αυτή τήν 
έμπειρία, προκειμένου νά συγκαταλεχθουν μεταξύ

τών έκλεκτών. Έτσι πολλοί όδηγουνται στήν Απογο
ήτευση καί στήν Απόγνωση, όχι στήν έν Χριστώ έλευ- 
θερία. Τή δυσκολία αυτή Αναγνωρίζουν καί βασικοί 
παράγοντες της κίνησης τών πεντηκοστιανών. 'Ο L. 
Steiner, διευθυντής της 'Ελβετικης πεντηκοστιανης 
ίεραποστολης, παρατηρεί:

«Αυτή ή λανθασμένη διδασκαλία περί βαπτίσμα- 
τος του 'Αγίου Πνεύματος είναι αιτία πολλών αίρέ- 
σεων καί παρεκτροπών στήν κίνηση τών πεντη- 
κοστιανών... ό Αριθμός έκείνων πού δέν βοηθήθηκαν 
(δηλαδή δέν ελαβαν τό “βάπτισμα του 'Αγίου Πνεύ
ματος”), είναι μεγαλύτερος Από όσο φαντάζεται κα
νείς. 'Η διόρθωση της διδασκαλίας περί του βαπτί- 
σματος του 'Αγίου Πνεύματος είναι Ανάγκη Απολύ
του προτεραιότητος» (παραπομπή: Reimer - 
Eggenberger 154).

Κατά τήν πίστη της ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, ή 
πνευματική ζωή δέν συνίσταται σέ έκστασιακές έκδη- 
λώσεις. 'Η εκσταση καλεί τόν άνθρωπο νά έξέλθει 
του έαυτου του καί νά συναντήσει τόν Θεό εξω Από 
τόν έαυτό του. Αυτό είναι κατά τήν ορθόδοξη πίστη 
έκδήλωση κακου πνεύματος. 'Η ζωή έν 'Αγίω 
Πνεύματι προϋποθέτει τήν συνένωση του 'Αγίου 
Πνεύματος: Ρωμ. Η’11.:«εί τό Πνευμα του έγείραντος 
’Ιησουν έκ νεκρών οίκεί έν υμίν...», Β’ Τιμ. Α’14: 
«τήν καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά Πνεύματος 
'Αγίου του ένοικουντος έν ήμίν».

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΚΟΠΙΑ» 

«Μετάφραοη Νέου Κόομου»

'Η 'Εταιρεία «Σκοπιά» τών «Μαρτύρων του ’Ιε- 
χωβά», Από τόν καιρό της ίδρύσεώς της, κινείται σέ 
ενα σχέδιο διδασκαλιών γεμάτο Αντιφάσεις, μέ διδα
χές, πού ή μιά Αντικρούει τήν άλλη καί διαρκώς με
ταβαλλόμενες. Φυσικά κάθε μεταβολή γίνεται πάντο
τε μέ κριτήριο τό τί έξυπηρετεί τήν ’Οργάνωση. Βα
σικός σκοπός καί στόχος ή διάθεση τών προϊόντων 
της (Βιβλία - βιβλιάρια καί άλλα).

Οί όπαδοί «τρέφονται» μέ όποια «τροφή» εχει 
κατασκευαστεί Από τό Κυβερνών σώμα, ώστε νά έπι- 
τυγχάνεται ή πλήρης έξάρτησή των. 'Η εντυπη υλη 
της «Σκοπιάς» μέ τούς έντυπωσιακούς τίτλους καί 
τίς φωτογραφίες, άλλοτε ευδαιμονιστικές καί άλλοτε 
σκορπώντας τρόμο, συντελουν στήν υποταγή τών θυ
μάτων. "Ολα αυτά βέβαια καλύπτονται μέ τόν θεο-

τ \ς  ’Άννας Μπουρδάκου

κρατικό μανδύα καί μέ συνεχη Αναφορά στήν 'Αγία 
Γραφή: Τό λέει ό ’Ιεχωβά μέ τόν λόγο του στήν 'Α- 
γία Γραφή, αυτό τό Ακούει Αδιάκοπα ό «μάρτυς» 
ώστε καί αυτός μέ τήν σειρά του τό έπαναλαμβάνει.

Τίθεται όμως τό έρώτημα γιά ποιά Γραφή όμι- 
λουμε καί σέ ποιά Γραφή Αναφέρεται ή 'Εταιρεία; 
Διότι ή «Σκοπιά» εχει κατασκευάσει τήν περίφημη 
Μ.Ν.Κ. (Μετάφραση Νέου Κόσμου), όπου ή Αλλοί
ωση του κειμένου είναι σέ τέτοια τραγική κατάστα
ση ώστε τό συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται γιά μιά 
άλλη «Γραφή» καί όχι αυτή τών προφητών, τών 
Αποστόλων, αυτή τήν 'Αγία Γραφή τήν θεόπνευστη 
τών Χριστιανών.

Στόν πρόλογο της Μ.Ν.Κ. λένε οί Συγγραφείς: 
«Οί μεταφραστές αυτου του εργου, πού φοβουνται


