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ΟΙ ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

Οί αντιτρ-ιαδικοί- Πεντη-κοστιανοί- εί-ναι 
ενας κλάδος της παγκόσμιας Πεντη-κοστια- 
νης Κί-νη-ση-ς, οπού τό κύρ-ιο χαρ-ακτη--ρ-ιστι- 
κό του εί-ναι ή απόρ-ρ-ιψη- τοΰ μυστη-ρ-ί-ου της 
Άγιας καί- Όμοουσί-ου καί Άδιαιρ-έ-του Τρ-ιά- 
δος. Ό  έν λόγω κλάδος της Πεντη-κοστιανης 
αίρ-ετικης κί-νη-ση-ς εί-ναι διεθνώς γνωστός μέ- 
τις ονομασίες «Jesus Only» καί- «Κί-ν-ημα- τής 
έν-ότητα-ς» (Oneness) 1 .

1. Ή  Ιστορία των 
Άντιτριαδικων Πεντηκοστιανων

Ή αντιτρ-ιαδική Πεντη-κοστιανή Κίνη-ση 
έμφανίστη-κε λίγο πρ-ί-ν τόν Α" Παγκόσμιο πό
λεμο, τόν Άπρ-ί-λιο τοΰ 1913 στό Arroyo Seco 
κοντά στό Λός Άντζελες τών Η.ΠΑ. Πρ-ωτα- 
γωνιστέ-ς καί- θεωρ-η-τικοί τη-ς υπήρ-ξαν οί Πεν- 
τη-κοστιανοί- F. J. Ewart, G. Studd, H. Morse,

1. Γιά τούς αντιτρ-ιαδικούς Πεντη-κοστιανούς βλ. E. Calvin 
Beisner, Jesus Only Churches, 1998. David Reed, Oneness 
Pentecostalism, στό The New International Dictionary of 
Pentecostal and Charismatic Movements, 2002, σσ. 933 - 950. 
L. A. Nichols -  G. A. M ather -  A. J. Schmidt, Encyclopedic 
Dictionary o f Cults, Sects and World Religions, 2006, σσ. 221
225.

τοϋ Πρωτοπρ. Βα-σιλεί-ου- Γεωργ-οπουλου Δρ. Θ.

G. Haywood καί- κυ-ρ-ίως ο R. Ε. McAlister ο 
ίδρ-υ-τής της πρ-ώ-τη-ς κοινότη-τας Πεντη-κοστια- 
νών στόν Καναδά. Ή Τρ-ιαδικότη-τα τοΰ Θεοΰ 
αμφισβη-τήθη-κε ευθέ-ως από τήν αρ-χή 2 . Πολ
λοί- Πεντη--κοστιανοί- πού αποδέ-χθη-καν τί-ς αν- 
τιτρ-ιαδικέ-ς απόψεις ξαναβαπτί-ζονταν πάλι 
μεταξύ τους στό ονομα μόνο τοΰ Ίη-σοΰ.

Οί αντιτρ-ιαδικέ-ς αντιλήψεις διαδόθη-καν 
γρ-ήγορ-α μεταξύ τών διαφόρ-ων Πεντη-κο- 
στιανών κοινοτήτων, δη-μιουρ-γώ-ντας, ταυτο- 
χρ-όνως, εστίες ένταση-ς καί- αναταρ-αχης. Γιά 
μιά ακόμη- φορ-ά τό χάος τοΰ Πεντη-κοστιανι- 
σμοΰ, μεταξύ τών αντιτρ-ιαδικών καί- όσων 
Πεντη-κοστιανών θεωρ-οΰσαν τί-ς αντιτρ-ιαδι- 
κέ-ς αντιλήψεις ώς αντιβιβλικέ-ς, ξαναέ-κανε 
αί-σθη-τή τήν παρ-ουσί-α του, κατά τρ-όπο πού 
δέ-ν έπιδεχόταν αμφισβήτη-ση-.

Συνέ-πεια αυτών τών διαφωνιών υπηρ-ξε ή δι
άσπαση- πού επακολούθη-σε. Δη-μιουρ-γήθη-καν 
επιμέ-ρ-ους αντιτρ-ιαδικέ-ς κινήσεις καί- ομάδες. 
Οί ομάδες αυτέ-ς, αρ-γότερ-α, πρ-οχώ-ρ-η-σαν σέ- δι- 
άφορ-ες μορ-φέ-ς συμφωνί-ας καί- σχήματα ενότη--

2. Βλ. Handbuch Religiose Gemeinschaften und Weltanschau-
ungen, 20 005, σ. 146.

Γσως απειλή σε σχέ-ση- με αλλες, κυρ-ί-ως οσον 
αφορ-ά τα παιδιά. Οί διδασκαλί-ες τοΰ Άπο- 
κρ-υφισμοΰ εί-ναι διάχυτες σήμερ-α σε κάθε 
είδους έντυπο, στήν τη-λεόρ-αση- κάί- τον κινη-- 
ματογρ-άφο καί- το χειρ-ότερ-ο στα παιδικα βι- 
βλί-α καί παιχνί-δια. Άποκρ-υφισμος ση-μαί-νει 
τή μυστική, τήν απόκρ-υφη- γνώ-ση-. Αυτή που 
μπορ-εί- να αποκτήσει κανεί-ς μετα απο εί-δική 
μύη-ση-. Ό  ορ-ος δικαιολογείται απο διπλη 
αποψη-. Τόσο σχετικα με το αντικεί-μενο της 
διδασκαλί-ας (απόκρ-υφες δυνάμεις) οσο καί 
με το γεγονος οτι ή διδασκαλί-α τη-ρ-εί-ται μυ

στική. Οί κυρ-ιότερ-ες έκφρ-άσεις τοΰ Άποκρ-υ- 
φισμοΰ εί-ναι ή «Θεοσοφί-α», ο Πνευματισμός, 
ή Παρ-αψυχολογί-α, ή Μαγεί-α, ή Άστρ-ολογί-α, 
ο Σαμανισμος, ή Καββάλα (Καμπαλά), ο 
Σατανισμός καί γενικα κάθε παρ-αφυσική 
ένασχόλη-ση-. Θα ήταν ατελέ-σφορ-ο να ανα- 
φερ-θοΰμε αναλυτικα σε κάθε έναν απο αυ- 
τους τους κλάδους τοΰ Άποκρ-υφισμοΰ. Μπο- 
ρ-οΰμε όμως να σταχυολογήσουμε μερ-ικα 
παρ-αδεί-γματα παρ-μέ-να απο το περ-ιεχόμενο 
παιδικών ταινιών καί παιχνιδιών.

(Συν-εχεια- στό έπόμεν-ο)
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τας μεταξύ του-ς. Πρ-οί-όντος τοΰ χρ-όνου-, λόγω 
της έντονης πρ-οση-λυ-τιστικης δρ-αστηρ-ιότητας, 
δημιου-ρ-γήθηκαν αντιτρ-ιαδικέ-ς Πεντη-κοστια- 
νέ-ς όμάδες τόσο στήν Ευρ-ωπη- , οσο καί- αλλού, 
χωρ-ίς, βεβαίως, νά εξαιρ-εθεί- καί ή Ελλάδα4.

2. Οι πεποιθήσεις των 
άντιτριαδικων Πεντηκοστιανων.

Κατά τούς αντιτρ-ιαδικούς Πεντη-κοστια- 
νούς στή θεότη-τα υπάρ-χει μόνο ένα πρ-όσωπο. 
Τό πρ-όσωπο τοΰ Ίη-σοΰ Χρ-ιστοΰ. Ό  Πατέ-ρ-ας 
καί ό Υί-ός κατά τούς εν λόγω αί-ρ-ετικούς δέ-ν 
εί-ναι ί-διαί-τερ-ες διακρ-ιτέ-ς υποστάσεις, αλλά 
άπλώς τίτλοι θέ-σεων τοΰ μοναδικοΰ πρ-οσώ- 
που- της θεότη-τος, ανάλογα μέ- τή χρ-ονική περ-ί-- 
οδο δρ-αστη-ρ-ιοποί-η-ση-ς τοΰ ενός πρ-οσώπου-.

Οί- έν λόγω αί-ρ-ετικέ-ς απόψεις, από τίς 
διάφορ-ες όμάδες τών αντιτρ-ιαδικών Πεντη-- 
κοστιανών, γίνεται πρ-οσπάθεια νά κατοχυ-- 
ρ-ωθοΰν αγιογρ-αφικά μέ- τή διαστρ-έ-βλωση- 
τών χωρ-ίων: Δευ-τ. 6, 4, Ματθ. 28, 19, Ίωαν-. 
4, 24, Πράξ. 2, 38, Πράξ. 4, 12, Κολ. 2, 9. 
Ίδιαιτέ-ρ-ως στό Ματθ. 28, 19 έμφαση- δίνεται

Λ /Ç. 9/ /  V /  Ο /στη- λέ-ξη- «ον-ομα» καί- οχι στή διάκρ-ιση- τών 
Υποστάσεων. Ίσχυ-ρ-ίζονται οτι ή έκφορ-ά της 
λέ-ξη-ς «ον-ομα» σέ- ενικό αρ-ιθμό στό Ματθ. 
28, 19, αποκλείει τήν υπαρ-ξη- αλλων πρ-οσω- 
πων στή θεότη-τα. Τά αλλα δύο πρ-όσωπα 
αποτελοΰν, απλώς, έκδη-λώσεις τοΰ Ίη-σοΰ, ό 
όποιος αποτελεί- τή μοναδική θεϊκή υπαρ-ξη-.

Φυ-σική συ-νέ-πεια τών παρ-απάνω κακόδο
ξων αντιλήψεων αποτελεί-, έπίση-ς, ό πλανε- 
μέ-νος ί-σχυ-ρ-ισμός τών έν λόγω όμάδων, οτι 
τό μόνο έγκυ-ρ-ο καί- θεμιτό βάπτισμα, εί-ναι 
τό βάπτισμα πού τελεί-ται αποκλειστικά στό

3. Βλ. π.χ. H .G asper -J.M üller- F.Valentin, Lexikon der Sek- 
ten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 20017, στ. 125.
4. Βλ. Πρ-ωτ. Ά. Άλεβιζοπουλου, Ε γχειρ ίδ ιο  αιρέσεων- και
παραχριστιαν-ικών- ομάδων-, εκδ. Ί  .Μ .Νικοπόλεως, Πρ-έ-βεζα
1991, σσ .245 - 251.

ονομα τοΰ Χρ-ιστοΰ5.
Ή  όποιαδήποτε μορ-φή αναφορ-ας στό μυ-- 

στήρ-ιο της Αγίας Τρ-ιάδος αποτελεί- γιά τί-ς 
αντιτρ-ιαδικέ-ς Πεντη-κοστιανέ-ς όμάδες όμολο- 
γί-α «Τριθεΐας», αντί-λη-ψη-, λέ-γου-ν, αδιανόη-τη- 
γιά τά Βιβλικά δεδομέ-να καί- γιά τό Βιβλικό 
τρ-όπο σκέ-ψη-ς.

3. Τό- σύ-γχρονο σκηνικό των άντιτριαδι- 
κών Πεντηκοστιανων.

Οί- πιό γνωστέ-ς, διεθνώς, αντιτρ-ιαδικέ-ς 
Πεντη-κοστιανέ-ς κινήσεις εί-ναι: α) United Pe
ntecostal Church International, β) Pentecostal 
Assemblies of the World, γ) Assemblies of the 
World, δ) Assemblies of the Lord Jesus Christ, 
ε) Apostolic Assembly of the Faith in Christ Je
sus, στ) The Apostolic Church of the Faith in 
Jesus Christ, ζ) The Bible Way Church of Our 
Lord Jesus Christ World Wide, η-) Institute for 
Biblical Studies.

4. Κριτικέ-ς επισημάνσεις.
Δέ-ν υπάρ-χει ί-χνος αμφιβολίας, οτι οί- σύγ- 

χρ-ονες αντιτρ-ιαδικέ-ς Πεντη-κοστιανέ-ς αντιλή
ψεις αποτελοΰν αναβίωση- κατά τή διάρ-κεια 
τοΰ εί-κοστοΰ αί-ωνα τοΰ αρ-χαί-ου- Τρ-οπικοΰ 
Μοναρ-χιανισμοΰ (Modalismus) καί- ί-διαιτέ-- 
ρ-ως τών αντιλήψεων τοΰ Σαβέ-λλιου-. Τοΰτο 
μάλιστα καθίσταται πιό σαφέ-ς, καθώς ΰπάρ-- 
χου-ν οχι μόνο παρ-απλήσια όρ-ολογί-α καί- 
πρ-οσέ-γγιση- αλλά καί- έκπλη-κτικης όμοιότη-- 
τας έρ-μη-νευ-τικέ-ς αναλογίες, ώς πρ-ός τόν τρ-ό
πο κατανόη-ση-ς τών αλλων δύο πρ-οσώπων 
της Αγίας Τρ-ιάδας. Ό  όρ-θόδοξος χρ-ιστιανός, 
γιά μιά ακόμη- φορ-ά, αντιλαμβάνεται σαφώς 
τί- εί-δου-ς πνεΰμα εί-ναι αυτό τό όποί-ο έπιδη-- 
μεί- στί-ς Πεντη-κοστιανέ-ς συ-νάξεις.

5. Βλ. Handbuch Religiose Gemeinschaften und Weltanschau
ungen, 20005, σ. 149.

Ό μακάριος Έπιφάν-ειος ελεγε: «Είν-αι άπαραίτητο ν-ά άποκτούν-, όσοι μπορούν-, τά 
χριστιαν-ικά βιβλία. Καίμόν-ο πού- τά βλέ-που-με τά βιβλία, μας κάν-ου-ν- πιό διστακτικού-ς πρός

S  C /  9 Λ Λ /  S  ~  ~  /  3 /  y  y  CS Λ y* y* y ' y 'τήν- αμαρτί-α· άλλά καί μας παρακιν-ούν- ν-ά άν-ογ-ου-με τά μάτια ολο καί- περισσοτερο προς το 
θέλημα τού Θεού».

“Το Μεγα Γεροντικό”, εκδ.: Ί. Ήσυ-χ. “Τό Γενέσιον της Θεοτόκου-”, Πανόραμα Θεσσαλονί-κη-ς.
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