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ΚΓ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 
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ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  

(Λαμία, 31-10 ἕως 2-11-2011) 

 
 

Ἡ ΚΓ' Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί 
παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, 
στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου τῆς Λαμίας, ἀπό 
31.10 ἕως 2.11.2011, μέ τή φιλόξενη φροντίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί 
Πεντηκοστιανισμός». 

Ἡ Συνδιάσκεψη, μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν της, συνέταξε 
καί ἐνέκρινε ὁμοφώνως κείμενο Πορισμάτων, στά ὁποῖα, 
μεταξύ τῶν ἄλλων τονίζει ὅτι: 

Οἱ Πεντηκοστιανοί ἀδυνατοῦν νά γνωρίσουν τό γεγονός τῆς 
Πεντηκοστῆς στίς πραγματικές του διαστάσεις, διότι ἀγνοοῦν τίς 
βασικότερες προϋποθέσεις ἑρμηνείας, ὅπως τήν ὀρθή ἀντίληψη γιά 
τήν ταυτότητα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν ὀρθή κατανόηση τῆς 
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θεοπνευστίας της. Μέ τήν ἀπολυτοποίηση καί τόν ὑπερτονισμό τῆς 
Πεντηκοστῆς σχετικοποιοῦν καί ὑποτιμοῦν τά ἄλλα ἐξ ἴσου 
σημαντικά γεγονότα τῆς  Θείας Οἰκονομίας. 

Ἡ διδασκαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν γιά «ἁρπαγή τῆς ἐκ-
κλησίας», παρά τήν ψυχολογική πίεση καί τόν ἐκφοβισμό πού ἀσκή-
θηκε κατά τή δεκαετία τοῦ 1990, βάσει τῆς ὁποίας μόνο οἱ ὀπαδοί τους 
θά σωθοῦν ἁρπαζόμενοι «εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου» (Α  ́Θεσ. 4, 17), 
πολύ πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, διαψεύτηκε πατα-
γωδῶς. 

Ἡ κίνηση τῶν Πεντηκοστιανῶν ἀπό τά πρῶτα της βήματα, 
ὅσο καί κατά τήν ἱστορική της ἐξέλιξη, ἀντιμετώπισε σοβαρές 
ἐνστάσεις καί ἔτυχε εὐρυτάτης κριτικῆς, ὄχι μόνον ἀπό τήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἐντός τοῦ παραδοσιακοῦ ἑλληνικοῦ καί 
ξένου προτεσταντικοῦ χώρου, τόσο γιά τό θεολογικό ὑπόβαθρό της, 
ὅσο καί γιά τά «ἐκστατικοῦ» καί ἐνθουσιαστικοῦ τύπου φαινόμενα 
τοῦ χώρου της, πού τά θεωρεῖ ὡς «χαρισματικές δωρεές». 

Κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς οἱ εὑρισκόμενοι στό 
ὑπερῶο «ἐπλήσθησαν Πνεύματος Ἁγίου» ὡς μέλη τοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ. Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό γεγονός τῆς 
Πεντηκοστῆς δίνει τή δυνατότητα στόν πιστό νά φθάσει στό 
«καθ’ ὁμοίωσιν», δηλαδή στήν ὁλοκλήρωση τῆς πνευματικῆς 
του θεραπείας, πορευόμενος ἀπό τήν κάθαρση στόν φωτισμό, 
καί ἀπό τόν φωτισμό στή θέωση. 

 
 
 
 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
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