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ΟΙ «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

(Α' μέρος)

Εισαγωγή

Γιά τίς πάμπολλες αύτόνομες ομάδες τών Πε- 
ντηκοστιανών κοινό καί βασικό γνώρισμα άπο- 
τελούν οί λεγόμενες «έμπειρίες», οί οποίες συν
δέονται συνήθως μέ σημαντικά γεγονότα της 
προσωπικης τους «σωτηρίας». Μεταξύ αύτών 
πρωτεύουσα θέση κατέχουν η «άναγέννηση» καί 
τό «βάπτισμα τού 'Αγίου Πνεύματος», τά οποία, 
καί κυρίως τό δεύτερο, συνοδεύονται άπό «πνευ
ματικές έμπειρίες», όπως είναι η γλωσσολαλία, η 
προφητεία, η θεραπεία καί άλλες.

Οί παραπάνω λεγόμενες «έμπειρίες» θεω
ρούνται άπό τούς Πεντηκοστιανούς ώς άποδεί- 
ξεις, πρώτον ότι όντως λαμβάνουν τό "Αγιο 
Πνεύμα, καί δεύτερον ότι η ’Οργάνωσή τους 
είναι η μόνη άληθινή ’Εκκλησία.

Τό πρώτο όμως καί καίριο έρώτημα, πού τί
θεται, είναι έάν καί κατά πόσον οί «έμπειρίες» 
τών Πεντηκοστιανών είναι γνήσιες η νόθες. Τό 
έρώτημα τούτο τίθεται αύτόματα σέ κάθε καλό
πιστο έρευνητή, πού έχει άσχοληθεί έστω καί 
έλάχιστα μέ τήν ίστορία της ’Εκκλησίας, όπως 
αύτή καταγράφεται στά ίερά κείμενα τών 'Αγί- 
ων Γραφών καί τών άγίων πατέρων της.

Οί παραπάνω ίσχυρισμοί τών Πεντηκο- 
στιανών καί τό εύλογο έρώτημα της γνησιότητος 
τών ποικίλων «πνευματικών έμπειριών» μάς 
άναγκάζουν νά προχωρήσουμε σέ μία βαθύτερη 
μελέτη τού φαινομένου στήν ’Εκκλησία, γιά νά 
δούμε τίς άληθινές τους διαστάσεις.

Γνήσιες καί νόθες έμπειρίες 
σέ σχέση μέ τήν Εκκλησία

Οί γνήσιες έμπειρίες τών άγίων ποτέ δέν 
είναι αύτονομημένες άπό τήν άληθινή ’Εκκλησία.

Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου, Δρ. θεολ.
ίεροκήρυκος Ί. Μητροπ. Σερβίων & Κοζάνης

Τά πρόσωπα, πού βιώνουν τίς έμπειρίες αύτές 
δέν είναι άσχετα καί άποκομμένα άπό τό Σώμα 
της ίστορικά μαρτυρημένης μιάς, άγίας, καθο- 
λικης καί άποστολικης ’Εκκλησίας, άλλ’ είναι 
άπαραίτητα συνδεδεμένα μ’ αύτήν.

Στήν Παλαιά Διαθήκη, πρόσωπα μέ έντονες 
πνευματικές έμπειρίες, όπως οί πατριάρχες, οί δί
καιοι, οί κριταί καί οί προφητες, άνήκουν στόν 
συγκεκριμένο λαό τού Θεού. Τά πρόσωπα, πού 
άναφέρονται στά Εύαγγέλια, όπως η Παναγία, οί 
Μαθηταί, ο ’Ιωσήφ, ο Συμεών, η ’Ελισάβετ, η Σα- 
μαρείτιδα, έχουν άμεση, ίστορική σχέση μέ τό 
πρόσωπο του ’Ιησού Χριστού, της Κεφαλης τού 
μοναδικού Σώματος της ’Εκκλησίας. Τά υπόλοιπα 
πρόσωπα μέ γνήσιες έμπειρίες μέσα στήν ίστορί- 
α, πού άναφέρονται στίς Πράξεις, όπως οί δώδε
κα ’Απόστολοι, όσοι πίστεψαν τήν ημέρα της Πε- 
ντηκοστης, ο άπόστολος Παύλος1, ο Κορνήλιος, ο 
Άγαβος, η όσοι μαρτυρούνται στά Συναξάρια της 
’Εκκλησίας, όπως ο άγιος ’Ιγνάτιος ο θεοφόρος, 
ο άγιος ’Αντώνιος, ο άγιος Νικόλαος, ο άγιος 
Γρηγόριος ο θαυματουργός, ο άγιος Μηνάς, ο 
άγιος Συμεών ο Νέος θεολόγος, ο άγιος Κοσμάς 
ο Αίτωλός, ο όσιος ’Ιωάννης ο Ρώσσος, ο άγιος 
Νεκτάριος, συνδέονται σταθερά μέ τήν ’Εκκλησί
α, πού διατηρεί άδιάκοπη τήν ’Αποστολική Δια
δοχή καί άναλλοίωτη τήν ’Αποστολική Διδαχή.

Οί νόθες πάλι έμπειρίες ένεργούνται σέ 
άνθρώπους πού άποδοκιμάζονται φανερά άπό

1. Συγκεκριμένα γιά τόν ’Απόστολο Παύλο πρέπει νά τονι- 
σθη ότι η έμπειρία του κρίθηκε άπό τήν αύθεντία της ’Εκκλη
σίας. «'Ο Παύλος δέν έλαβε μία αύστηρά προσωπική κλήση, πού 
δέν τήν άκουσε κανείς άλλος, όπως θά ισχυριζόταν κάποιος σή
μερα: '''Ο Κύριος μού φανέρωσε αύτό καί έκεΐνο στήν καρδιά 
μου’’. 'Ο ’Ανανίας έπίσης άκουσε τό κάλεσμα τού Θεού καί πα
ρουσίασε τόν Παύλο στούς μαθητές τών 'Ιεροσολύμων. Τότε μό
νον ο Παύλος άποστάλθηκε άπό τήν ’Εκκλησία (Πραξ. 13, 2-3)» 
(Frank Schaeffer, Χορεύοντας Μόνος, σ. 320).
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τόν Θεό καί δέν εχουν κανονική σχέση μέ τό 
Σώμα της άληθινης ίστορικης ’Εκκλησίας.

Στήν Παλαιά Διαθήκη συναντουμε τά δύο 
γνωστά σώματα, έκείνο τών προφητών του άλη- 
θινου Θεου μέ γνήσιες έμπειρίες καί τό άλλο τών 
ψευδοπροφητών2 μέ νόθες έμπειρίες. Τό ότι οί 
προφητικές έμπειρίες τών ψευδοπροφητών είναι 
άπατηλές φαίνεται άπό τούς σχετικούς λόγους 
του Θεου, όπως μεταφέρονται άπό τόν προφή
τη 'Ιερεμία: «ουκ άπέστειλον τούς προφητας καί 
αυτοί ετρεχον ούδέ έλάλησα πρός αυτούς καί 
αυτοί έπροφητευον»3. ’Αξίζει νά παρατηρήσουμε 
έδώ ότι κριτήριο της γνησιότητας τών προφητών 
δέν είναι πρωτίστως οί έμπειρίες τους, άλλά ή 
άποδεδειγμένη ίστορική άποστολή τους άπό τόν 
Θεό.

’Ενδιαφέρουσα είναι καί ή περίπτωση τών 
έπτά έξορκιστών, γυιών του ’Ιουδαίου άρχιερέως 
Σκευά, πού έπεχείρησαν νά έξορκίσουν άνθρωπο 
μέ πνευμα δαιμονικό, τό όποίο, πρίν τούς έπιτεθη 
καί τούς κατατραυματίση, μίλησε καί είπε: «Τόν 
Ίησοϋν γινώσκω καί τόν Παϋλον έπίσταμαι· 
ύμεΐς δέ τίνες έστέ;»4. Οί έξορκισταί δέν είχαν 
καμμία ουσιαστική σχέση μέ τόν ’Ιησου Χριστό 
καί τόν άπόστολό του Παυλο, δηλαδή μέ τήν 
’Εκκλησία. ’Επεχείρησαν νά χρησιμοποιήσουν τό 
όνομα του Χριστου ώσάν νά ηταν ενα μαγικό 
φυλαχτό, τό όποίο θά τούς εδινε αυτόματα δύ
ναμη καί έξουσία εξω άπό τό πλαίσιο της ’Εκ- 
κλησίας. Αυτό τό νόημα εχουν καί οί λόγοι του 
ευαγγελιστου ’Ιωάννου, «ό γινώσκων τόν Θεόν 
Ακούει ημών ος ουκ εστιν έκ του Θεου ουκ 
Ακούει ημών. Εκ τούτου γινώσκομεν τό πνευμα 
της άληθείας καί τό πνευμα της πλάνης»5. 'Η 
υπακοή, έπομένως, η ή άνυπακοή στούς έπίσημα 
έγκατεστημένους άνδρες της ’Εκκλησίας του Χρι- 
στου άποτελεί κριτήριο γιά τή γνησιότητα τόσο 
τών χαρισματούχων, όσο καί τών έμπειριών τους.

’Εάν οί γνήσιες έμπειρίες εχουν σχέση μέ τά 
χαρίσματα πού δίνει τό αγιο Πνευμα, τότε μό
νον μέσα στήν άληθινή ίστορική ’Εκκλησία μπο- 
ρουν νά άνιχνευθουν, άφου κατά τόν αγιο Είρη- 
ναίο, «"Οπου είναι ή ’Εκκλησία έκεί καί τό

2 3Βασ 18
3. 'Ιερ 23, 21
4. Πραξ 19, 15
5. Α ’Ιω 4, 6

Πνευμα του Θεου· καί όπου είναι τό Πνευμα 
του Θεου έκεί καί ή έκκλησία καί όλη ή χάρις. 
Τό δέ Πνευμα είναι ή άλήθεια»6. 'Επομένως, ή 
’Εκκλησία άποτελεί τό άξιόπιστο κριτήριο γιά τή 
γνησιότητα η μή τών έμπειριών.

Οί «εμπειρίες τών Πεντηκοστιανών»
ανεξάρτητες από τήν ιστορική Εκκλησία

’Εδώ τίθεται έπιτακτικά τό καίριο έρώτημα: 
Τί σχέση εχουν οί ’Οργανώσεις τών Πεντηκο- 
στιανών μέ τήν ίστορική ’Εκκλησία, αυτό τό θε
ανθρώπινο Σώμα του ’Ιησου Χριστου, μέσα στό 
όποίο ένεργουνται οί γνήσιες πνευματικές έμπει- 
ρίες; 'Η άπάντηση είναι κατηγορηματική: Καμμί- 
α, παρά τίς κάποιες φαινομενικές όμοιότητες. 
’Ή, γιά νά έκφραστώ πιό παραστατικά, όμοιά- 
ζουν μ’ αυτήν τόσο, όσο ενα πλαστικό χριστου
γεννιάτικο δένδρο μ’ ενα αίωνόβιο ζωντανό δέν
δρο του δάσους.

Πρώτα-πρώτα οί ίδιοι οί Πεντηκοστιανοί, 
όταν όμιλουν γιά τήν ’Εκκλησία, τήν προσδιορί
ζουν έντελώς άσχετα άπό τόν τρόπο μέ τόν 
όποίο τήν γνωρίζουν οί άπόστολοι. Γι’ αυτούς, ή 
1Εκκλησία «είναι τό σώμα τών χριστιανών πι
στών, άνδρών καί γυναικών, Αφιερωμένων στό 
Χριστό, παραδομένων σ ’ Αυτόν, οί όποιοι ζουν 
καθημερινά σέ συμφωνία μέ τόν Λόγο του Θε- 
ου»7, καί δέν είναι κατ’ αυτούς τό Σώμα του 
Χριστου, όπως ό Παυλος σημειώνει: «ητις έστιν 
τό σώμα αυτου (του Χριστου)»8. 'Η διαφορά 
άνάμεσα στό «σώμα του Χριστου» καί στό 
«σώμα τών χριστιανών» είναι όση καί ή διαφο
ρά άνάμεσα στόν θεάνθρωπο Χριστό καί σ’ ενα 
κτιστό άνθρωπο. Έτσι, μέ τό άντιαποστολικό 
αυτό δόγμα οί Πεντηκοστιανοί υποβαθμίζουν τό 
μέγα μυστήριο της ’Εκκλησίας σ’ εναν απλό 
άνθρωποκεντρικό ’Οργανισμό, χωρίς καμμία 
οργανική σχέση τών μελών μέ τήν Κεφαλή της 
’Εκκλησίας, τόν θεάνθρωπο Κύριο ’Ιησου Χριστό,

6. 'Αγ. Ειρηναίου, Κατά Αίρέσεων, 3, 24, 1. Πρβλ. Γ. Φλο- 
ρόφσκυ, Τό Σώμα του ζώντος Χριστου, σ. 73, «'Η έμπειρία της 
’Εκκλησίας είναι ουσιωδώς ίστορική. Είναι βαθέως έρριζωμένη 
είς τά ίστορικά γεγονότα της έλεύσεως του Μεσσία... Είς τήν κα- 
θολικήν έμπειρίαν της ή ’Εκκλησία ουδέν λησμονεί. Αί μερικαί 
έμπειρίαι ένσωματουνται έν αυτή είς υπερχρονικήν όλότητα».

7. Βλ.. ’Εφημερίδα, Χριστιανισμός, φύλλο Αυγούστου 1998.
8. ’Εφ 1, 23· Κολ 1, 18
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παρά μόνον μέ μία ύποκειμενική πίστη, πού 
άντλούν άπό τήν αύθαίρετη δική τους έρμηνεία 
τών Γραφών.

Είναι άκόμη γνωστό ότι ενα άπό τά κύρια 
γνωρίσματα της ’Εκκλησίας είναι η ένότητα, 
όπως δηλώνει καί τό όνομά της. 'Ή ένότητα της 
’Εκκλησίας έκφράζεται ώς πραγματικότητα μέ 
τήν άδιάκοπη ’Αποστολική Διαδοχή, μέ τήν 
άναλλοίωτη Διδαχή καί μέ τήν διατήρηση της 
δομης τού ένός Σώματος στή Θεία Εύχαριστία9. 
Στούς Πεντηκοστιανούς τίποτε άπ’ αύτά δέν 
ίσχύει. 'Ή ένότητα στή δομή τους είναι βαθύτα
τα τραυματισμένη άπό τίς συνεχείς διασπάσεις, 
άφού στόν ενα αίώνα ίστορίας τους έχουν διαι- 
ρεθη σέ πολλές δεκάδες ’Οργανώσεων, όπου η 
κάθε μία θεωρεί τίς περισσότερες άπό τίς άλλες 
η όλες άτελείς10.

Όσον άφορά στήν άδιάκοπη ’Αποστολική 
Διαδοχή, ούτε γίνεται λόγος γι’ αύτήν, άφού η 
παρουσία τους στήν ίστορία άριθμεί μόλις ενα 
αίώνα. ’Εδώ θά έπαναλάβω απλώς τούς λόγους 
τού Τερτυλλιανού, μέ τούς οποίους γύρω στό 
200 μ. Χ. προκαλούσε τούς αίρετικούς της 
έποχης του: « ’'Ας μας δείξουν τήν Αρχή των 
εκκλησιών τους, ας ξεδιπλώσουν μπροστά μας 
τούς καταλόγους των επισκόπων πού Ακολου
θούν διαδοχικά Από τήν Αρχή, ώστε ό πρωτός 
τους επίσκοπος νά εχη ώς προστάτη καί προκά- 
τοχό του κάποιον Από τούς Αποστόλους η τούς 
Αποστολικούς άνδρες, οί όποιοι συνδέονται στα
θερά μέ τούς ’Αποστόλους. Αυτός είναι ό τρόπος 
μέ τόν όποΐο οί Αποστολικές ’Εκκλησίες μεταβι
βάζουν τούς επισκοπικούς τους καταλόγους, 
όπως _ ’Εκκλησία των Σμυρναίων, _ όποία δια
τηρεί τήν παράδοση ότι ό Πολύκαρπος τοποθε- 
τήθηκε Από τόν ’Ιωάννη»11. Κι έμείς μέ τή σειρά 
μας προκαλούμε τούς Πεντηκοστιανούς νά μάς 
δείξουν τούς έπισκοπικούς τους καταλόγους καί

9. Βλ. ’Ιωάννου Ζηζιούλα, 'Ή ένότης της ’Εκκλησίας έν τη 
θεία Εύχαριστία καί τώ έπισκόπφ, ’Αθηναι 1965.

10. Βλ. Μοναχης ’Αντωνίας, Νεοπεντηκοστιανοί στήν 'Ελλά
δα, σ. 45-50.

11. Tertullianus, De prescriptione haereticorum, 21.

αύτό τό Εύχαριστιακό Σώμα καί ΑΖμα τού Κυ
ρίου, γιά νά άποδείξουν ότι έχουν πραγματική 
σχέση μέ τούς άποστόλους, τόν ’Ιησού Χριστό12 
καί τήν μία άληθινή Του ’Εκκλησία.

Μέσα, λοιπόν, σ’ ενα χώρο ξένο καί άσχετο 
πρός τήν άληθινή ίστορική ’Εκκλησία καί τόν 
άληθινό Χριστό, όπως συμβαίνει στούς Πεντηκο- 
στιανούς13, κανένας δέν μπορεί νά ομιλεί γιά γνή
σιες πνευματικές έμπειρίες, άλλά μόνον γιά ύπο- 
κειμενικές καί δαιμονικές άντιλήψεις. Είναι ίδιαί- 
τερα χαρακτηριστικά γιά τήν περίπτωση τά όσα 
γράφει ο άγιος ’Επιφάνιος Κύπρου γιά τούς 
αίρετικούς Μοντανούς, οί οποίοι έμφάνιζαν πα
ρόμοια φαινόμενα μέ τούς Πεντηκοστιανούς. 
«Αυτοί ξεχώρισαν τούς έαυτούς τους, δίνουν τήν 
προσοχή τους σέ πνεύματα πλάνης καί σέ διδα
σκαλίες δαιμονίων, λέγοντας ότι, 'Εμεΐς πρέπει 
νά δεχόμαστε καί τά χαρίσματα. Είναι Αλήθεια 
ότι καί _ ’Εκκλησία του Θεοϋ δέχεται τά χαρί
σματα, Αλλά τά πραγματικά χαρίσματα, αυτά 
πού επικυρώνονται μέσα στήν ’Εκκλησία μέ τό 
Πνευμα τό "Αγιο Από τούς προφήτες καί τούς 
Αποστόλους ...»14. ’Εδώ ισχύουν γιά τούς Πεντη- 
κοστιανούς καί οί λόγοι τού Μεγάλου Βασιλεί
ου: «Αυτοί οί όποΐοι ξεχώρισαν τόν έαυτό τους 
Από τήν ’Εκκλησία στερουνται πλέον τή χάρη 
του 'Αγίου Πνεύματος. Ούτε μπορουν νά μεταδώ
σουν σέ άλλους εκείνη τή χάρη του 'Αγίου Πνεύ
ματος, Από τήν όποία αυτοί οί ’ίδιοι εξέπεσαν»15.

12 . Βλ. π. Γ. Φλορόφσκυ, Τό Σώμα τού ζώντος Χριστού, σ. 
72, «'Ο ’Ιησούς της ίστορίας άναγνωρίζεται ώς ο Χριστός καί 
Κύριος πρό παντός έν τη κλάσει τού άρτου (Λουκ. 24,35)».

13. ’Εδώ ταιριάζει η παρατήρηση τού πρώην εύαγγελικού 
Thomas Howard, ο οποίος στό βιβλίο του, Evangelical Is Not 
Enough, σ. 67, ομολογεί: « ’Ήταν ώσάν η ’Εκκλησία νά μήν είχε 
ύπάρξη ποτέ. ’Ήταν ώσάν η Βίβλος νά είχε γραφεί χθές καί έγώ 
ημουν ο πρώτος άνθρωπος πού τήν άνοιγα».

14. 'Αγίου ’Επιφανίου Κύπρου, Κατά Αίρέσεων, 48, 1' Migne 
41, 856.

15. Μεγάλου Βασιλείου, ’Επιστολή 188, 1. Πρβλ. Καί τούς 
λόγους τού αγίου Κυπριανού, «'Ή έκκλησία έπίσης είναι μία ... 
οποιοσδήποτε χωρίζεται άπό τήν ’Εκκλησία καί συνδέεται μέ μί
α μοιχαλίδα είναι άποξενωμένος άπό τίς υποσχέσεις της ’Εκκλη
σίας' ούτε έκείνος πού έγκαταλείπει τήν ’Εκκλησία τού Χριστού 
θά λάβη τήν άμοιβή τού Χριστού». (De catholicae Ecckesiae 
unitate, βλ. Frank Schaeffer, «Χορεύοντας Μόνος», σ. 154).


