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ΟΙ «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ

Τό έκκλησιαστικό ήθος

Οί γνήσιες έμπειρίες τών αγίων προϋποθέτουν 
τήν άληθινή ταπείνωση καί τήν κάθαρση του νου 
καί της καρδίας, άφου ό ίδιος ό Χριστός μακά
ρισε τούς «καθαρούς r j  καρδία οτι αυτοί τόν 
Θεόν όψονται»1, καί μάς διαβεβαίωσε ότι «ό Θε
ός ταπεινοίς δίδωσι χάριν». ’Αντίθετα, οί νόθες 
έμπειρίες ένεργουνται σέ πρόσωπα, πού άγνοουν 
η περιφρονουν τή μυστηριακή κάθαρση του έσω- 
τερικου άνθρώπου καί έπαναπαύονται σέ ενα 
φαρισαϊκό ήθικιστικό ευσεβισμό.

Στό σημεΐο αυτό μάς είναι άποκαλυπτική η 
διδασκαλία του Χριστου στήν έπί του όρους όμι- 
λία σχετικά μέ τούς ψευδοπροφητες: «Προσέχετε 
δέ άπό τών ψευδοπροφητών, οΐτινες έρχονται 
πρός ύμας έν ένδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ είσι 
λύκοι αρπαγες. ’Από τών καρπών αυτών έπιγνώ- 
σεσθε αυτούς»3. 'Η έξωτερική τους όψη δίνει τήν 
έντύπωση άγαθών καί αγίων άνθρώπων. ’Εάν 
μάλιστα ηθελε κάποιος νά στηριχθη στίς χαρι
σματικές τους έμπειρίες, δέν θά είχε καμμία 
άμφιβολία ότι πρόκειται γιά γνήσιους καί άλη- 
θινούς προφητες του Θεου. Αυτές έξ άλλου τίς 
έμπειρίες προβάλλουν καί οί ίδιοι: «Κύριε, Κύ
ριε, ου τω σω όνόματι προεφητεύσαμεν καί τω 
σω όνόματι δαιμόνια έξεβάλλομεν καί τω σω 
όνόματι δυνάμεις πολλάς έποιήσαμεν;». Τό άλάν- 
θαστο όμως βλέμμα του Χριστου βλέπει κάτω 
άπό τήν προβιά καί τή μάσκα, πού φορουν, τήν 
αρπακτικότητα του λύκου καί άποφαίνεται: «Ου 
πας ό λέγων μοι Κύριε, Κύριε, είσελεύσεται είς 
τήν βασιλείαν τών ουρανών, άλλ' ό ποιών τό θέ
λημα του πατρός μου του έν ούρανοΐς»4 καί 
«τότε όμολογήσω αυτοίς οτι ουδέποτε έγνων

1. Ματθ. 5, 8.
2. ’Ιακ. 4, 6.
3. Ματθ. 7, 15
4. Ματθ. 7, 21.

Αρχιμ. Αυγουστίνου Γ. Μύρου 
Δρ Θεολογίας - Φιλόλογος

ύμας Αποχωρείτε άπ’ έμου οι έργαζόμενοι τήν 
Ανομίαν»5.

Οί «καρποί», άπό τούς όποίους, σύμφωνα μέ 
τούς λόγους του Χριστου, μπορουμε νά διακρί
νουμε τούς γνησίους άνθρώπους του Θεου άπό 
τούς υποκριτές, δέν είναι ούτε οί υποκειμενικές 
«έμπειρίες» τους, ούτε η έπιφανειακή άσκηση 
τών ποικίλων άρετών, πού είναι γνώρισμα καί 
τών ευσεβιστών καί τών όπαδών άλλων θρη
σκειών καί αίρέσεων. Είναι η μαρτυρημένη έφαρ- 
μογή του θελήματος του Θεου. "Ομως, τό θέλη
μα του Θεου στήν καθολική του άποψη είναι μυ- 
στήριο6 καί δέν έκφράζεται μέ τήν υποκειμενική 
έρμηνεία τών Γραφών καί τίς αυθαίρετες προσω
πικές έμπειρίες, άλλά μέ τήν αυθεντική Διδαχή 
καί τή μυστηριακή ζωή της ’Εκκλησίας.

"Οταν όμιλουμε γιά έκκλησιαστικό ηθος έννο- 
ουμε τόν τρόπο της ζωης, πού είναι σύμφωνος 
μέ τό θέλημα του Θεου. Αυτός ό τρόπος ζωης 
βιώνεται μόνον έάν συνδεθουμε άληθινά μέ τή 
ζωή του Χριστου, έάν γίνουμε «θείας κοινωνοί 
φύσεως.» . "Οποιος, έπομένως, άθετεΐ τή Διδαχή 
της ’Εκκλησίας καί δέν συνδέεται μυστηριακά μέ 
τήν ίστορική ’Εκκλησία δέν μπορεΐ νά εχη καί 
άληθινή ζωή, πού είναι η πεμπτουσία του γνη
σίου έκκλησιαστικου ηθους. ’Εδώ ίσχύει αυτό 
πού άριστοτεχνικά διατύπωσε ό αγιος Είρηναΐος: 
«'Ημών σύμφωνος ή γνώμη j  Ευχαριστία καί ή 
Ευχαριστία βεβαιοί τήν γνώμην»8.

Οί γνήσιες έμπειρίες τών αγίων δέν έρμηνεύ- 
ονται ούτε λογικά ούτε ψυχολογικά. 'Υπερβαί-

5. Ματθ. 7, 23.
6. Βλ. ’Εφ. 1, 9, «γνωρίσας ήμίν τό μυστήριον του θελήμα

τος αυτου κατά τήν ευδοκίαν αυτου, ην προέθετο έν αυτω είς 
οίκονομίαν του πληρώματος τών καιρών, άνακεφαλαιώσασθαι τά 
πάντα έν τω Χριστω, τά έπί τοίς ούρανοίς καί τά έπί της γης 
έν αυτω».

7. 2 Πετρ. 1, 4.
8. 'Αγίου Είρηναίου, Έλεγχος καί άνατροπή της ψευδωνύμου 

γνώσεως, 4, 18, 5.



ΔΙΑΛΟΓΟΣ 29-2002 7

νουν τόν λόγο, αλλά καί τό ουναίοθημα. Κι- 
νουνται οτόν χώρο του μυοτηρίου. Γι’ αυτό καί 
όοοι γεύονται αυτές τίς έμπειρίες, δέν έκφράζο- 
νται μέ έπιπόλαιους πανηγυριομούς καί θεατρι- 
νίοτικες λατρευτικές έπιδείξεις. Ούτε έπιχειρουν 
νά τίς μετατρέψουν οέ έπιχειρήματα, γιά νά πεί- 
οουν λογικά τούς άλλους ότι βρίοκονται οτήν 
αλήθεια. ’Αντίθετα βιώνουν μυοταγωγικά τήν 
έμπειρία πού τούς χάριοε ό πολυεύοπλαχνος Θε
ός, έκφράζονται μέ ίεροπρέπεια καί οιωπουν. Έ - 
τοι μαρτυρουν τήν αλήθεια.

Χαρακτηριοτική είναι _ οτάοη τών τριών μα
θητών, πού εζηοαν από κοντά τήν έμπειρία της 
Μεταμορφώοεως του Χριοτου, όπως μάς πληρο
φορεί ό ευαγγελιοτής Λουκάς: «καί αυτοί εσίγη- 
σαν καί ούδενί άπήγγειλαν εν εκείναις ταΐς ήμέ- 
ραις ουδέν ων έωράκασιν»9. Συνήθως δέ, κρύ
βουν μέ έπιμέλεια τίς πνευματικές τους έμπειρί- 
ες, καί μόνον οέ οπάνιες περιπτώοεις τίς δημο- 
οιοποιουν, Έτοι ουνέβη μέ τή Παναγία, _ ό- 
ποία, βλέποντας από κοντά τή θαυμαοτή παιδι
κή βιοτή του Χριοτου, «διετήρει πάντα τά ρή
ματα ταυτα εν τή καρδία αυτής»110, η μέ τόν 
απόοτολο Παυλο, ό όποίος κρατουοε γιά δεκα- 
τέοοερα όλόκληρα χρόνια μυοτικές τίς έμπειρίες 
ουρανίων αποκαλύψεων11.

Οί νόθες έμπειρίες, αντίθετα, οχετίζονται μέ 
τήν επαροη, τήν ύποκριοία12 καί τό πνευμα της 
πλάνης, πού είναι πνευμα δαιμονικό, όπως μαρ- 
τυρείται οτό βιβλίο της ’Αποκαλύψεως: «Καί 
είδον εκ του στόματος του δράκοντος καί εκ του 
στόματος του θηρίου καί εκ του στόματος του 
ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία άκάθαρτα, ώς βά
τραχον είσί γάρ πνεύματα δαιμονίων ποιουντα 
σημεία... »13. 'Η έπιτέλεοη τών οημείων φανερώ
νει ότι τά παραπάνω πρόοωπα βιώνουν κάποιες 
«έμπειρίες». "Ομως αύτές οίγουρα δέν είναι έμπει
ρίες του Θεου, αλλά του δαιμονικου πνεύματος.

Τό πνευμα της πλάνης είναι δυνατόν νά ύπο- 
κρίνεται ακόμη καί ότι αναγνωρίζει τούς ανθρώ
πους του Θεου, αλλ’ αυτό τό κάνει μόνο καί μό

9. Λουκ. 9, 36.
10. Λουκ. 2, 51.
11. 2 Κορ. 12, 1-10.
12. Ματθ. 7, 15, «Προσέχετε δέ άπό των ψευδοπροφητων, 

οϊτινες έρχονται πρός υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ 
είσι λύκοι αρπαγες».

13. ’Απ. 16, 13-14.

νο γιά νά έξυπηρετήοη τούς ίδιοτελείς οκοπούς 
του. Κλαοικό παράδειγμα αποτελεί _ περίπτωοη 
της παιδίοκης μέ τό πνευμα πύθωνος, πού ουνέ- 
οτηνε τούς αποοτόλους, όταν πρωτοπηγαν οτούς 
Φιλίππους, καί εκραζε: «Ούτοι οί άνθρωποι 
δουλοι του Θεου του Ύψίστου είσίν, οϊτινες κα- 
ταγγέλουσιν ήμΐν οδόν σωτηρίας»14. "Ομως οί 
απόοτολοι ούτε αναγνώριοαν τήν «έμπειρία» της, 
ούτε αξιοποίηοαν τή μαρτυρία της, διότι είχαν 
πλήρη τήν ουναίοθηοη ότι δέν λαλεί τό Πνευμα 
του Θεου, αλλά τό δαιμονικό πνευμα της πλάνης.

Γίνεται λοιπόν, φανερό ότι οί μέ γνήοιες έμπει
ρίες ύπερβαίνουν τήν ανθρώπινη λογική καί τό 
ουναίοθημα καί έμπνέονται μαρτυρημένα από τό 
"Αγιο Πνευμα, ένώ οί νόθες έγκλωβίζονται μέοα 
οτό λογικό καί ουναιοθηματικό πεδίο του ανθρώ
που καί είναι αποτέλεομα της έπηρείας του πνεύ
ματος της πλάνης. 'Επομένως καί πάλι δέν είναι 
οί «έμπειρίες» αυτές πού καθορίζουν τήν γνηοιό- 
τητα του ηθους, αλλά τό πραγματικό έκκληοια- 
οτικό ήθος είναι αυτό πού μαρτυρεί γιά τή γνη- 
οιότητα τών έμπειριών, όπως μάς βεβαιώνει ή Δι
δαχή των άποστόλων: «Ου πάς δέ ο λαλων εν 
πνεύματι προφήτης εστίν, άλλ’ εάν εχη τούς τρό
πους του Κυρίου. ’Από ούν των τρόπων γνωσθή- 
σεται ο ψευδοπροφήτης καί ο προφήτης»15.

Οί «έμπειρίες» των Πεντηκοστιανων 
καί τό έκκλησιαστικό ήθος

Διαβάζοντας κανείς τίς ουχνές όμολογίες τών 
νέων προοηλύτων οτίς ’Οργανώοεις τών Πεντη- 
κοοτιανών, μέοα οτίς όποίες (όμολογίες) περι
γράφονται οτερεότυπα οί προοωπικές τους 
έμπειρίες, έντυπωοιάζεται οτήν αρχή γιά τήν 
θαυμαοτή αλλαγή της ζωης τους, πού ουνίοτα- 
ται οέ απαλλαγή από διάφορες κακές ουνήθειες 
(αδικίες, μίοη, κλοπές, κάπνιομα, αλκοόλ, πορ
νεία, όργή καί άλλα). Αυτή _ αλλαγή χρηοιμο- 
ποιείται ώς ακαταμάχητο έπιχείρημα τόοο γιά 
τήν γνηοιότητα τών «έμπειριών» τους, όοο καί 
γιά τήν έγκυροτητα καί μοναδικότητα της 'Ομο- 
λογίας τους16. "Οποιος όμως γωρίζει οέ βάθος

14. Πράξ. 16, 17.
15. Διδαχή 11, 8.
16. Σέ κάθε φύλλο της έφημερίδας τους, Χριοτιανιομός, 

ύπάρχει ειδικός χώρος γιά τήν καταχώρηοη όμολογιών καί έμπει-
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τήν άληθινή πνευματικότητα καί τό γνήσιο 
έκκλησιαστικό ηθος, διαπιστώνει πολύ εύκολα 
μιία έξωφρενική μονομέρεια στήν απλοποιητική 
αυτή ήθική τών Πεντηκοστιανών, πού ταυτίζε
ται μέ τόν προτεσταντικό ευσεβισμό.

"Οπως σημειώνει ό μεταστραφείς στήν ’Ορθο- 
δοξία πρώην ευαγγελικός Frank Schaeffer, γιά 
τίς περιπτώσεις αυτές, «'Η πνευματικότητα είναι 
άποκομένη άπό τήν έξωτερική, τή χειροπιαστή, 
τήν πραγματική μυστηριακή ζωή της ’Εκκλησί- 
ας καί τώρα ύπάρχει μόνο στόν δικό της έσω- 
τερικοποιημένο κόσμο τών συναισθημάτων. Μ έ
σα στο κλίμα του ίδιωτικου ευσεβισμου... οι 
άρχαίες πνευματικές Αλήθειες της ’Εκκλησίας, οι 
όποίες κάποτε περιέκλειαν τίς έσωτερικές καί 
έξωτερικές έκδηλώσεις της πνευματικής Ανάπτυ
ξης, έχουν πλέον μαρανθεί»11.

'Η μεταστροφή άπό τήν αμαρτωλή ζωή στήν 
άναγεννημένη ζωή καί οί γνωστές «έμπειρίες», 
πού περιγράφονται μ’ εναν κουραστικά πανο
μοιότυπο τρόπο σέ όλες τίς όμολογίες, είναι τε
λείως άποκομμένη άπό τήν πραγματικότητα του 
μυστηρίου. Οί «έμπειρίες» τους δέν συνδέονται 
μέ τό Μυστήριο του Βαπτίσματος, ούτε μέ τό 
Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, άλλά μέ τήν 
αυθαίρετη καί υποκειμενική «άναγέννηση» καί 
μέ τό κατά μαγικό τρόπο γενόμενο «βάπτισμα 
του 'Αγίου Πνεύματος». ’Απουσιάζουν προκλητι
κά άπό τήν «πνευματικότητα» τών Πεντηκο- 
στιανών η θέωση ώς στόχος της υπάρξεως του 
πιστου, η άσκηση ώς πορεία πρός τή σωτηρία 
καί η αυθεντική μυστηριακή ζωή. «Αυτοί θέλουν 
άνάσταση καί χαρίσματα πνευματικά, χωρίς νά 
σταυρώσουν τόν εαυτό τους διά της μετανοίας, 
της άσκήσεως, της νηστείας, της ύπακοης στήν 
’Εκκλησία»1*. « ’Εκείνο πού ύπηρξε πάντοτε ή 
κοινή κληρονομιά ολων τών χριστιανών, ό έορ- 
τασμός δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, ή άναί- 
μακτη θυσία... δέν είναι γιά αυτούς (τούς Πεντη- 
κοστιανούς) παρά μία έλάχιστα ένδιαφέρουσα 
άνάμνηση»19 μέ τήν ψυχολογική εννοια του όρου.

ριών τών προσηλύτων, πού εχουν προφανη σκοπό νά άποδείξουν
τήν έγκυρότητα της ’Οργανώσεώς τους.

17. Frank Schaeffer, "Χορεύοντας Μόνος”, σ. 248.
18. Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, ’Εμπειρίες της χάριτος του Θε

ού, σ. 30.
19. Frank Schaeffer, ''Χορεύοντας Μόνος”, σ. 457.

'Η εύσεβιστική αυτή ζωή, όσο κι άν φαίνεται 
έκ πρώτης όψεως θαυμαστή καί υποδειγματική, 
στήν πραγματικότητα δέν εχει καμμία σχέση μέ 
τήν άληθινή ζωή, πού χαρίζει η πραγματική πα
ρουσία του αγίου Πνεύματος καί η ενωσή μας μέ 
τόν Θεάνθρωπο, όπως μάς τό βεβαιώνει ό ίδιος 
ό Χριστός: «’Αμήν, άμήν λέγω ύμίν, έάν μή φά- 
γητε τήν σάρκα του Υίοϋ του ’Ανθρώπου καί πίη- 
τε αυτου τό αίμα, ουκ έχετε ζωήν έν έαυτοΐς»20.

'Η ελλειψη γνησίου ίστορικου πλαισίου καί 
εγκυρης έκκλησιαστικης δομης, η άλλοίωση της 
αυθεντικης ’Αποστολικης Διδαχης, μαζί μέ τήν 
άπουσία της παραδεδομένης λατρευτικης ζωης 
στόν χώρο τών Πεντηκοστιανών, όδηγουν σέ 
άπεγνωσμένες προσπάθειες νά καλυφθη τό κενό 
άπό τό ψυχολογικό κλΐμα, μέσα στό όποΐο ένερ- 
γουνται οί λεγόμενες «έμπειρίες» τους. Αυτό 
μπορουμε εύκολα νά τό διαπιστώσουμε έξετάζο- 
ντας μέ προσοχή τά όσα λέγονται καί πράττο- 
νται στίς συναθροίσεις τους καί έπαναλαμβάνο- 
νται κάθε φορά στερεότυπα. Παραθέτω έδώ 
αυτούσιο ενα άπόσπασμα άπό όμιλία πεντηκο- 
στιανου ποιμένος μέ προτροπές γιά άναγέννηση:

« Α ν  καμμιά ψυχή θέλει νά δώσει τήν καρδιά 
της στόν Χριστό, μπορεί νάρθει έδώ μπροστά νά 
γονατίσει καί νά πεί: Χριστέ μου, σώσε με καί 
έλέησέ με, σφράγισέ με καί έμένα μέ τό Πνευμα 
σου τό αγιο... (ύμνος).... ’Εάν έσύ θέλεις νά πα
ραδοθείς στόν Χριστό, νά πείς: Κύριε, θέλω κι 
έγώ... Πάρε μαξιλλαράκι, γονάτισε καί θά σέ σώ
σει... (ύμνος)...»1. «Νά πείς ; Κύριε, άναγέννησέ 
με. Μπορείς νά τό πείς. Πές το σήμερα τό πρωί· 
Κύριε, σήμερα νά μέ άναγεννήσεις... Σήμερα τό 
πρωί έχω νά πώ σ’ αυτούς πού δέν άναγεννήθη- 
καν οτι ό άνεμος είναι έτοιμος νά πνεύσει στήν 
καρδιά τους... Θά ψάλουμε τόν ύμνο ""Πρέπει νά 
γεννηθείς” καί θέλω σήμερα τό πρωί, έάν κανέ
νας δέν άναγεννήθηκε νά άναγεννηθεί. Είναι 
καμμιά ψυχή πού δέν έχει άναγεννηθεί; νά ση
κώσει τό χέρι του! Μάλιστα! ’Εάν δέν έχεις άνα- 
γεννηθεί, σήμερα τό πρωί πρέπει ν ’ άναγεννη- 
θείς... έλα πάρε ένα μαξιλλαράκι, γονάτισε καί 
πές: Κύριε, άναγέννησέ με»22.

20. ’Ιω. 6, 53.
21. 'Ομιλία κ. Λ. Φέγγου, 1-6-1982.
22. 'Ομιλία κ. Λ. Φέγγου, 2-3-1980. Πρβλ. Frank Schaeffer, 

""Χορεύοντας Μόνος”, σ. 219, «"Η Χριστιανοσύνη ύποβαθμίστη-
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’Αναφέρω, έπίσης, τή μαρτυρία κάποιας κυρί
ας, η όποία είχε παρασυρθη γιά ενα χρονικό 
διάστημα άπό τή έξαδέλφη της. Σήμερα ένθυ- 
μεΐται καί όμολογεΐ: «Γονατίζαμε καί προσευχό
μασταν ό καθένας μέ τά δικά του λόγια φωνά- 
ζοντας δυνατά. ’Α ς φωνάξουμε ολοι, έλεγε ή 
έξαδέλφη μου, """Αγιο Πνευμα έλα. Έλα, "Αγιο 
Πνευμα”. Γινόταν πανδαιμόνιο. "Φωνάξτε πιό 
πολύ, μας έλεγε ή έξαδέλφη μου, έρχεται τό "Α
γιο Πνευμα”. Καί ξαφνικά άρχισα νά γλωσσο- 
λαλώ. Έλεγα άκαταλαβίστικα πράγματα. "Η 
γλώσσα μου γινόταν χονδρή καί βρισκόμουν σέ 
άλλη κατάσταση, σέ μεγάλη σύγχυση»23.

"Οπως παρατηρεΐ ό μακαριστός π. ’Αντώνιος 
’Αλεβιζόπουλος, «"Η άναγκαιότητα αυτών τών 
έμπειριών προκαλεί άτμόσφαιρα ψυχολογικης 
πιέσεως, γιατί κάποιος πού δέν έχει αυτές τίς 
πνευματικές έμπειρίες τουτο άποδίδεται στό οτι 
δέν πιστεύει σωστά! "Η ψυχολογική αυτή πίεση 
αυξάνεται ιδιαίτερα στίς όμάδες έκείνες πού 
φρονουν οτι χωρίς τό βάπτισμα του "Αγίου 
Πνεύματος δέν ύπάρχει έμπειρία της σωτηρίας.

"Ομως μ ’ αυτόν τόν τρόπο έξαφανίζονται τά 
σύνορα μεταξύ της δράσης του "Αγίου Πνεύματος 
πού δημιουργεί γνήσιες πνευματικές έμπειρίες 
σάν έκείνη του άποστόλου Παύλου (Α" Κορ. 12, 
1-3) καί ύποκειμενικών η δαιμονικών καταστά
σεων, πού όδηγουν σέ (λεγόμενες) ""έμπειρίες”»24.

’Ενδιαφέρουσα στό σημεΐο αυτό είναι καί η 
μαρτυρία του ηγουμένου της 'Ι. Μονης 'Οσίου 
Γρηγορίου 'Αγίου ’Ορους, ό όποιος παλαιότερα 
ώς έρευνητής στήν ’Αμερική παρακολούθησε μία 
συνάθροιση Πεντηκοστιανών. Γράφει: «"Η "εκ
κλησία” τους ήταν σάν μιά αίθουσα σχολείου. 
Αρχισε πρώτα ένα όργανο νά παίζη κάποια 
μουσική μέ απαλούς καί σιγανούς ηχους, πού 
οσο προχωρουσε γινόταν πιό έντατική, πιό 
έκκωφαντική καί έξαλλη, ώστε νά προκαλη έξα- 
ψι. Τέλειωσε ή μουσική καί άρχισε ό ιεροκήρυ
κας. Αρχισε καί αυτός απαλά καί, οσο προχω- 
ρουσε, φώναζε δυνατώτερα. Στό τέλος δημιούρ
γησε καί αυτός μία κατάστασι έξάψεως. Καί τό-

κε στό έπίπεδο έκείνων πού ένεργοποιουν τό άκροατήριο μέ τήν 
δύναμη της θετικης σκέψης».

23. Μαρτυρία κ. ’Α. Π., Κοζάνη.
24. Βλ. π. ’Αντωνίου ’Αλεβιζοπούλου, ’Εγχειρίδιο αίρέσεων..., 
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τε, οταν ολοι αυτοί οί άνθρωποι είχαν πάθει 
όμαδική ύποβολή καί ύστερία, άρχισαν νά φω
νάζουν, νά σηκώνουν καί νά κινουν τά χέρια, νά 
βγάζουν άναρθρες κραυγές. Ένοιωσα τότε οτι 
δέν ήταν έκεί τό Πνευμα του Θεου, τό όποίο 
είναι Πνευμα ειρήνης καί όχι ταραχης καί έξά- 
ψεως. Τό Πνευμα του Θεου δέν έρχεται μέ Τε
χνητούς καί ψυχολογικούς τρόπους»25.

Είναι όλοφάνερο ότι τό πνευμα της έξάψεως 
καί της θορυβώδους έκστάσεως δέν εχει καμμί- 
α σχέση μέ τό "Αγιο Πνευμα, πού μάς πληρώνει 
μέ έκείνη τήν είρήνη «τήν ύπερεχουσαν πάντα 
νουν»26, όταν ένσυνείδητα συμμετέχουμε στήν 
μυστηριακή λατρεία της ’Εκκλησίας27.

’Εμεΐς μπορουμε νά συγκρίνουμε τίς νευρωτικές 
καί μίζερες προτροπές γιά «άναγέννηση», τίς 
έκβιαστικές έπικλήσεις του 'Αγίου Πνεύματος, τίς 
άτακτες κινήσεις του σώματος, τίς άναρθρες κραυ
γές καί τίς θεατρινίστικες συσπάσεις του προσώ
που, όσων λαμβάνουν μέρος στίς συναθροίσεις τών 
Πεντηκοστιανών καί ίσχυρίζοντυαι ότι εχουν 
έμπειρίες, μέ τήν σοβαρότητα καί τήν άρχοντιά 
τών διαλόγων στήν κατήχηση γιά τό ’Ορθόδοξο 
Βάπτισμα (« - ’Αποτάσση τω σατανά; - ’Αποτάσ
σομαι. - Συντάσση τω Χριστω; - Συντάσσομαι»)· 
μέ τήν ίεροπρέπεια τών διαλόγων μεταξύ λειτουρ- 
γου ίερέως καί πιστών στή Θεία Λειτουργία («έν 
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. - Κύριε, έλέησον. - 
’Ανω σχώμεν τάς καρδίας. - έχομεν πρός τόν Κύ
ριον»)· μέ τό ευλαβικό σταυροκόπημα τών μελών 
της ’Εκκλησίας μέ τό ίλαρό πρόσωπο αυτών πού 
παρακολουθουν τήν άναστάσιμη Θεία Λειτουργί
α, καθώς φωτίζονται άπ’ τ’ αγιοκέρι, ευωδιάζουν 
άπό τό λιβάνι, προσέρχονται προετοιμασμένοι στό 
Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας καί όμολογουν: 
«Είδομεν τό φώς τό άληθινόν, έλάβομεν Πνεύμα 
έπουράνιον, εϋρομεν πίστιν άληθη, άδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνουντες· αϋτη γάρ ήμάς έσωσεν»2.

25. Αρχιμ. Γεωργίου, ’Εμπειρίες της Χάριτος του Θεου, σ. 22.
26. Φιλ. 4, 7.
27. ’Αλεξάνδρου Σμέμαν, 'Η Ευχαριστία, σ. 256-257, «"Η θεί

α Λειτουργία τελέστηκε... καί τό Ποτήριο μεταφέρεται στήν "Α
γία Τράπεζα. "Η μικρή συναπτή, ή μικρή ευχαριστία... Καί μετά 
άπό αυτό, ""έν ειρήνη προέλθωμεν”. Πόσο φανερά, απλά καί φω
τεινά είναι όλα. Πόσο άπόλυτα έκπληρωμένα. Μ έ τή χαρά δια- 
ποτισμένα. ’Εμείς βρισκόμαστε πάλι στήν άρχή, έκεί οπου άρχι
σε ή άνύψωσή μας στήν Τράπεζα του Χριστου στή Βασιλεία 
του... ""Κύριε, καλόν έστιν ήμάς ώδε είναι”».

28. 'Αγίου ’Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 'Η Θεία Λειτουργία.


