H «μαγική» επίκληση του Αγίου Πνεύματος
“Το Πνεύμα τής αλήθειας ... το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και
θα είναι μέσα σας” (Ιωάννης 14/15-17)
“Kαθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης· που είναι ο αρραβώνας τής κληρονομιάς μας.”(Εφεσίους 1/13-14)
“Το Πνεύμα το Άγιο, που ο Θεός έδωσε σε όσους πειθαρχούν σ’
Αυτόν” (Πράξεις 5/32)
“Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός τού Aγίου Πνεύματος,
που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό;” (Α΄ Κορ. 6/19)

Σε όλη την Καινή Διαθήκη, κανένας και ποτέ:
- ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
- ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
- ΔΕΝ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

«τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν»

≠

τοῖς αἰτοῦσιν αυτό

«σ’ αυτούς που ζητούν απ’ αυτόν»

≠

σ’ αυτούς που του ζητούν αυτό

Στα δύο αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης, Ματθαίος 7/7-11 και Λουκάς 11/1-13, ο Κύριος μιλάει για το ίδιο πράγμα, μιλάει για την προσευχή και παροτρύνει τους μαθητές
Του να προσεύχονται. Και στον μεν Ματθαίο (εδ. 11) επιβραβεύει την προσευχή με αγαθά,
στον δε Λουκά (εδ. 13) επιβραβεύει την προσευχή με Πνεύμα Άγιο.
Τα δύο αυτά αποσπάσματα του λόγου του Θεού, Ματθαίος 7/7-11 και Λουκάς 11/1-13,
καταλήγουν στα παρακάτω εδάφια:
ΜΑΤΘΑΙΟΣ 7 - εδάφιο 11 (επιβράβευση της προσευχής με αγαθά)
«Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον
ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;»
Μετάφραση:
«Aν, λοιπόν, εσείς, που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο
μάλλον ο Πατέρας σας, που είναι στους ουρανούς, θα δώσει αγαθά σ’ αυτούς που ζητούν
απ’ αυτόν;»
---u
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ΛΟΥΚΑΣ 11 - εδάφιο 13 (επιβράβευση της προσευχής με Πνεύμα Άγιο)
«Εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ
μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα άγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;»
Μετάφραση:
«Aν, λοιπόν, εσείς που είστε πονηροί, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο
μάλλον ο Πατέρας ο ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο σ’ αυτούς που ζητούν απ’ αυτόν;»
Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι πιστοί των πεντηκοστιανών εκκλησιών, φαίνεται ότι στην πράξη το «αυτόν» το εννοούν ως [αυτό] (χωρίς το ν). Ως εκ τούτου, τις τελευταίες 3 λέξεις τις
θεωρούν ως [τοῖς αἰτοῦσιν αυτό], εννοώντας ως [αυτό] το Άγιο Πνεύμα.
Το ίδιο συμβαίνει και στην μετάφραση: Οι τελευταίες λέξεις «που ζητούν απ’ αυτόν» εκλαμβάνονται ως [που του ζητούν αυτό] – εννοώντας ως [αυτό] το Άγιο Πνεύμα.
______________________________________
Στον Ματθαίο 7/7-11, ο λόγος του Θεού λέει πολύ απλά ότι εάν προσεύχεσθε και εάν επιμένετε στην προσευχή, ΕΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΓΕΝΙΚΩΣ από τον Θεό, ο Θεός θα σας δώσει αγαθά.
Και στον Λουκά 11/1-13 μιλώντας πάλι ο Κύριος για την προσευχή γενικά, λέγει, ούτε περισσότερο ούτε ολιγότερο, ότι εάν ψάχνετε, εάν χτυπάτε την πόρτα του Πατέρα, ΕΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΓΕΝΙΚΩΣ από τον Θεό, εάν δηλαδή είστε άνθρωποι της προσευχής, ο Θεός θα σας δώσει
Άγιο Πνεύμα επειδή προσεύχεστε σ’ Αυτόν.
Σε ποιους θα δώσει Άγιο Πνεύμα; Σ’ εκείνους που προσεύχονται στην ζωή τους, «τοῖς
αἰτοῦσιν αὐτόν» (τοις προσευχομένοις, τοις παρακαλούσιν Αυτόν, δηλαδή σε εκείνους
που αιτούνται σ’ Αυτόν, που ζητούν από Αυτόν, δηλαδή από τον Πατέρα.
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν λέγει εδώ ότι θα δώσει Άγιο Πνεύμα σ’ αυτούς που του ζητούν Άγιο Πνεύμα.
Και πουθενά η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει κάποιον ή κάποιους να ζητάνε από τον Θεό
Άγιο Πνεύμα.
______________________________________
Είτε από έλλειψη προσοχής στο εδάφιο 13 και σε όλη την ενότητα Λουκάς 11/1-13, είτε για
κάποιον άλλο λόγο, στη θρησκευτική τους καθημερινότητα, μεγάλο μέρος - αν όχι όλες - οι
πεντηκοστιανές εκκλησίες προσπερνούν την σημαντική αυτή λεπτομέρεια της Καινής Διαθήκης.
Μόνον έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί στις εν λόγω εκκλησίες η επίκληση του Αγίου
Πνεύματος, αλλά και η προσευχή σ’ Αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.
Έτσι, όμως, περιφρονείται ένας θεμελιώδης λόγος του Χριστού, που ορίζει, όταν προσευχόμαστε, να απευθυνόμαστε στον Πατέρα μας.
Αντ’ αυτού, οι ως άνω εκκλησίες απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα και το καλούν να έλθει
στην συνάθροιση και να έλθει μέσα τους. Και ασφαλώς δεν είναι καθόλου βέβαιο, ότι αυτό
που τελικά έρχεται, είναι το Πνεύμα του Θεού.
---u
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Ο λόγος του Θεού, όμως, μας επιτρέπει έμμεσα (Πράξεις 7/59 και Αποκάλυψη 22/20), να
προσευχόμαστε στον Σωτήρα μας Χριστό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μας, τον πόθο
της καρδιάς μας να Τον συναντήσουμε, και την προσμονή μας για τον δεύτερο ερχομό Του,
αλλά τα αιτήματά μας τα απευθύνουμε στον Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού,
σύμφωνα με την εντολή του ίδιου του Χριστού:
«Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι, όσα αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου,
θα σας τα δώσει» (Ιωάννης 16/23)
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
Στην προσευχή του πιστού Χριστιανού, και τα τρία πρόσωπα της Τριαδικής Θεότητας είναι ενεργά, καθένα, όμως, έχει τον δικό του ρόλο, την δική του ξεχωριστή αποστολή:
Προσευχόμαστε στον Πατέρα, μέσω του Υιού, εν Πνεύματι Αγίω το Oποίο κατοικεί μέσα
μας από την στιγμή της σωτηρίας μας, από την στιγμή της αναγέννησής μας.
__________________________________________________________________________
Στην επίκληση και πρόσκληση του Αγίου Πνεύματος έχει προηγηθεί χρονικά η Βυζαντινή Εκκλησία (Μεσαίωνας), η οποία εισήγαγε στην λειτουργική της (ισχύει και
σήμερα), ύμνο («Πεντηκοστάριον») προς το Άγιο Πνεύμα, αποκαλώντας το ως τον
Ουράνιο Βασιλιά, ο οποίος πληροί τα πάντα, είναι ο θησαυρός των αγαθών, είναι
αυτός που χορηγεί τη ζωή, και τον καλεί, ο χορός των ψαλτών, να έλθει και να κατοικήσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε κηλίδα και να σώσει τις ψυχές μας!
Αυτό, όμως, μόνο ως πλήρη άγνοια των δογμάτων της Χριστιανικής Βιβλικής Πίστης
μπορεί να θεωρηθεί. Όποιος γνωρίζει την Αγία Γραφή, γνωρίζει και την ιδιαίτερη
αποστολή και τον ρόλο κάθε προσώπου του τριαδικού Θεού.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στις ενότητες περί προσευχής που αναφερθήκαμε από τον Ματθαίο και τον Λουκά, αλλά
και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ο Κύριος δεν λέγει πουθενά να ζητάμε Άγιο
Πνεύμα ή να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα.
Αν θέλουμε να ακούγονται τα αιτήματά μας και να απαντώνται από τον Θεό, πρέπει να
προσευχόμαστε πάντοτε στον Πατέρα, στο όνομα του Χριστού. Ας προσέχουμε, όμως, η
ζωή μας να είναι καθαρή και άγια.
Αν θέλουμε να γεμίσουμε από το Πνεύμα και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, ας φυλάττουμε καλά τους δρόμους μας, και ας απορρίψουμε «κάθε κακία και κάθε δόλο, και
υποκρίσεις, και φθόνους, και όλες τις καταλαλιές» και ας επιποθήσουμε τον γραπτό λόγο του Θεού «το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε διαμέσου αυτού» (Α΄
Πέτρου 2/1-3)». «Τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας στον Kύριο· ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Kυρίου Iησού Xριστού» (Εφεσίους 5/
19-20). Αυτές, και άλλες τινές, είναι οι προϋποθέσεις για την πνευματική μας αύξηση. Αντίθετα, η αμαρτία λυπεί και σβήνει το Πνεύμα του Θεού από την καρδιά μας (Εφεσίους 4/30).
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Έχει σημασία, λοιπόν, σε ποιον, και χάρη ποίου και με την βοήθεια τίνος προσέρχομαι στον
Θεό. Προσέρχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού, και χάρη στο αίμα Του και χάρη στην Θυσία
Του γίνομαι δεκτός από τον Πατέρα. Και προσεύχομαι σ’ Αυτόν με την βοήθεια του Αγίου Του
Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, μας οδηγεί στην κατανόηση των Γραφών, μας ελέγχει και μας φωτίζει να διακρίνουμε το θέλημα τού Θεού στη ζωή μας.
Ο ίδιος, όμως, ο Ιησούς Χριστός, μάς λέει πώς να προσευχόμαστε: «Έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου· ας έρθει η βασιλεία σου· ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και επάνω
στη γη» (Ματθαίος 6/9-10, Λουκάς 11/2).
Εάν είσαι παιδί του Θεού και θέλεις το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί πλούσια μέσα σου, μη
καταφεύγεις σε “μαγικές ” και επικίνδυνες προσευχές. Ο Θεός δεν απαντά στις
“μαγικές” επικλήσεις του τύπου “Ώ, έλα Άγιο Πνεύμα”.
«Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· κύριε κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ
ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαίος 7/21)
Στις “μαγικές” επικλήσεις απαντάει αποτελεσματικά ο πλανών την οικουμένην, ο πατέρας
του ψεύδους.
Όσοι καταφεύγουν στις «μαγικές» συνταγές, ζητάνε την εύκολη και γρήγορη λύση. Την λύση
που δεν έχει απαιτήσεις, δεν έχει υποχρεώσεις, ούτε θυσίες, δεν έχει κόστος, δεν έχει υπακοή.
Στην πνευματική πραγματικότητα του Θεού δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά συγκεκριμένες εντολές του Θεού, που πρέπει να εκτελούνται με πίστη και με άγιο φόβο.
Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε ή να καλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει. Εφόσον μετανοήσαμε
και πιστέψαμε, εφόσον αναγεννηθήκαμε και υπακούμε στις εντολές του Θεού, και αγαπάμε την προσευχή και τον άγιο λόγο Του, το Άγιο Πνεύμα θα κατοικεί πάντοτε πλούσια
μέσα μας, θα μένει μαζί μας κάθε στιγμή.
«Aν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Kαι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και
θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα
τής αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και θα είναι μέσα σας» (Ιωάννης
14/15-17).
Ας γίνει, λοιπόν, συνείδηση στον καθένα, ότι σε όλη την Καινή Διαθήκη:
- Κανένας δεν προσευχήθηκε ποτέ στο Άγιο Πνεύμα.
- Κανένας δεν ζήτησε ποτέ στην προσευχή του το Άγιο Πνεύμα.
- Κανένας δεν συνέστησε ποτέ σε κανέναν κάτι τέτοιο.

Με αδελφική αγάπη
Σωτήριος Κ. Ιωάννου - Αθήνα, 25 Μαρτίου 2019
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