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Πρόλογος

Η  παρούσα  μελέτη  πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  του  μεταπτυχιακού 
προγράμματος  του  τμήματος  Ποιμαντικής  και  Κοινωνικής  Θεολογίας  του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα στον τομέα Ιστορίας, 
Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων με αντικείμενο τις σύγχρονες 
χριστιανικές αιρέσεις. Η επιλογή και η ενασχόληση με το θέμα των Αντβεντιστών της 
Εβδόμης  Ημέρας  προήλθε  από  την  ύπαρξη  ελάχιστης  σχετικής  ελληνικής 
βιβλιογραφίας  και  την  επιθυμία  μας  να  προσφέρουμε  τη  συγγραφή μιας  μελέτης 
χρησιμοποιώντας κατά το δυνατό, την τεράστια ξενόγλωσση  βιβλιογραφία για το 
ζήτημα. 

Ο σκοπός μας δεν είναι μία μονοσήμαντη ευθεία αντίκρουση των αιρετικών 
διδασκαλιών, μία μετωπική επίθεση. Αλλά ούτε και η  προσπάθεια δικαιολογήσεως 
και συμβιβασμού διδαχών ξένων και μακράν απεχόντων από την ορθόδοξη θεολογία. 
Αποτελεί μία προσπάθεια κατανόησης της τακτικής και της γενικότερης στάσης μιας 
αιρέσεως,  μιας  μερίδας  θρησκευόντων  μέσα  στον  ευρύ  χριστιανικό  χώρο  που 
ερμηνεύει με αλυσιτελείς μεθόδους  και ανακαλύπτει συχνά άνευ αποχρώντος λόγου 
ζητήματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον σύμβουλο και επιβλέποντα καθηγητή 
μου, πρωτοπρεσβύτερο κ. Βασίλειο Γεωργόπουλο.  
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Εισαγωγή

Η  ενασχόληση  με  τις  σύγχρονες  χριστιανικές  αιρέσεις  αποτελεί  μία 
προσπάθεια  έρευνας,  μελέτης  και  κατανόησης  της  ιστορικής  εξελίξεως  και  της 
δογματικής διδασκαλίας τους, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της θεολογικής επιστήμης.

Το κίνημα του Αντβεντισμού είναι ευρύτερο και περικλείει στα πλαίσια του 
την υπό έρευνα Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, καθότι από το 
πρωταρχικό κίνημα προήλθαν διάφορες αντβεντιστικές εκκλησίες, η σημαντικότερη 
εξ  αυτών  η  της  Εβδόμης  Ημέρας.  Για  την  ιστορία  του  και  το  ξεκίνημα  του  θα 
αναφερθούμε  παρακάτω,  όσον  αφορά  όμως  το  φαινόμενο  του  Αντβεντισμού 
μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι  με την έννοια Αντβεντισμός δηλώνεται μία 
ομαδοποίηση  χιλιαστικού  τύπου  που  κινείται  στα  όρια  του  προτεσταντισμού  και 
εμφανίστηκε  κατά  το  πρώτο  μισό  του  19ου  αιώνα  στις  ΗΠΑ,  στο  πλαίσιο  του 
ευρύτερου πιετιστικού κινήματος  της  αμερικανικής  Αφύπνισης  (Awakening). Μία 
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας και των άλλων 
αντβεντιστικών ομολογιών είναι η τήρηση του Σαββάτου,  αφού δεν είναι  όλοι  οι 
Αντβεντιστές σαββατιστές. 

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας αποτελούν μία χριστιανική αίρεση, από 
τις μεγαλύτερες του αμερικανικού προτεσταντικού κόσμου με διεθνή παρουσία. Αν 
και η διεθνής σχετική βιβλιογραφία, τόσο από αντβεντιστικής όσο και της ευρύτερης 
προτεσταντικής πλευράς είναι  ευρύτατη, ελάχιστες είναι οι  σχετικές μελέτες στην 
ελληνική  γλώσσα.  Το  ιστορικό  έργο  του  μακαριστού  μητροπολίτη  Κορίνθου 
Παντελεήμονος  Καρανικόλα  Οι  Αιρετικοί  Προτεστάντες  παραμένει  κλασικό, 
περιλαμβάνει  και  τους  Αντβεντιστές,  αποτελεί  μάλλον  την  πρώτη  συστηματική 
προσπάθεια  καταγραφής  και  αναίρεσης  των  διδασκαλιών  της  κινήσεως.  Κατά 
καιρούς  υπήρχαν  μικρές  σχετικές  αναφορές  σε  διάφορα έργα  ερευνητών,  μεταξύ 
αυτών και  του σπουδαίου  στο  χώρο των  αιρέσεων,  πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου 
Αλεβιζόπουλου. Το πλέον συστηματικό έργο εκδόθηκε την περασμένη δεκαετία και 
ήταν αυτό του τότε καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Βασιλείου Γιαννόπουλου με τίτλο  Σύγχρονες Αιρέσεις  Α΄, 
Χιλιαστικές  Αιρέσεις,  όπου  με  πηγή  την  ελληνόφωνη  έκδοση  του  Αντβεντιστή 
συγγραφέα  Arthur Lickey,  Mηνύματα εις τον σύγχρονον άνθρωπον  (Αθήνα, 1960), 
καθώς και  άλλων ελληνικών εκδόσεων και  ξενόγλωσσων προτεσταντικών έργων, 
εκτίθεται  η  αντβεντιστική  διδασκαλία  και  αναιρείται  με  βάση  την  ορθόδοξη 
διδασκαλία. 

Τα  τελευταία  όμως  χρόνια  μεταφράστηκε  και  εκδόθηκε  και  στην  ελληνική 
γλώσσα  η  επίσημη  αντβεντιστική  διδασκαλία,  μία  προσπάθεια  της  ηγεσίας  των 
Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας να εκθέσουν σχετικώς συνοπτικά τις  βασικές 
αρχές  της  πίστεώς  τους.  Η  έκδοση,  λοιπόν,  αυτή  με  τίτλο  Εικοσιεπτά  Βασικά 
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Πιστεύω   (πρωτότυπος  τίτλος:  Seventh-day  Believe...A  Biblical  Exposition  of  27 
Fundamental  Doctrines)  παρουσιάζει  συστηματικά  την  επίσημη  αντβεντιστική 
διδασκαλία και δεν έτυχε εώς τώρα μιας επίσης συστηματικής ενασχολήσεως από 
την  ορθόδοξη πλευρά. 

Από την άλλη πλευρά,  όσον αφορά ειδικά τους  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης 
Ημέρας, τις τελευταίες δεκαετίες διενεργείται μία μεγάλη προσπάθεια προσεγγίσεως 
και  διαλόγου  με  τις  μεγάλες  προτεσταντικές  Ομολογίες,  με  προέκταση  την 
υποβάθμιση  και  αιτιολόγηση  αιρετικών  αποκλίσεων  των  Αντβεντιστών  από 
προτεστάντες συγγραφείς.

Παρόλα  τα  παραπάνω,  κάναμε  χρήση  μετά  προσοχής  και  επιτάσεως  κάθε 
ωφέλιμου  και  εποικοδομητικού  στοιχείου  από  την  ξενόγλωσση  βιβλιογραφία. 
Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια με το διαδίκτυο μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν 
και  οι  συνθήκες  έρευνας  των  συγχρόνων αιρέσεων.  Για  αυτό  και  στην  παρούσα 
προσπάθεια  υπάρχει  ο  εμπλουτισμός  των  πηγών  και  των  πληροφοριών  που 
παρέχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες των Αντβεντιστών, και όχι μόνον. Η έκθεση 
της  αντβεντιστικής  διδασκαλίας  περιορίζεται  κυρίως  στις  μεγάλες  αιρετικές 
αποκλίσεις  που  παρουσίαζει  σε  σχέση  με  την  χριστιανική  θεολογία,  και  αυτό 
συμβαίνει  για  ευνόητους  λόγους  που  άπτονται  του  μεγέθους  μίας  μεταπτυχιακής 
εργασίας.  Όσον  αφορά  τις  πηγές,  προσπαθήσαμε  να  κάνουμε  χρήση  βιβλίων, 
φυλλαδίων, αναφορών, κηρυγμάτων, άρθρων σε περιοδικά. 

Το μεγάλο πρόβλημα όμως παραμένει σε τέτοιες περιπτώσεις η αμφισβήτηση 
των γραφομένων από  διαφόρους Αντβεντιστές συγγραφείς ως επίσημης και έγκυρης 
διδασκαλίας της οργάνωσης τους. Για αυτό βέβαια λάβαμε υπόψη κυρίως τα επίσημα 
κείμενα  που  εξέδωσε  η  επίσημη  ηγεσία,  παρότι  και  αυτά  αμφισβητούνται  από 
παραδοσιακούς  Αντβεντιστές  ως  καινοτόμα  και  μη  ακριβή.  Είναι  όμως 
χαρακτηριστικό σε μία αίρεση να δημιουργούνται συγχύσεις και διαιρέσεις αφού έχει 
απομακρυνθεί από την κιβωτό της αληθείας, την Εκκλησία, την παράδοσή της και 
την ενότητα.   

Η διάρθρωση της εργασίας μας δομείται ως εξής: Πρώτον, γίνεται αναφορά 
στην ιστορική εξέλιξη  του Αντβεντισμού.  Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει  γίνει  μία 
πρακτική  κατάταξη  των  διαφόρων  περιόδων  της  ιστορίας  του  γενικότερου 
φαινομένου του Αντβεντισμού:  1.  Η περίοδος του ενθουσιασμού και  της  έντονης 
προσδοκίας  της  ελεύσεως  του  Κυρίου,  που  χαρακτηρίζεται  από  την  έναρξη  του 
κινήματος από τον  Miller (μέχρι το 1844). 2. Η περίοδος της απογοητεύσεως, που 
χαρακτηρίζεται  από  τη  διάψευση  των  προσδοκιών  και  τη  στροφή  σε  νέες 
αναζητήσεις (1844-1860), και 3. Η περίοδος της διαμορφώσεως και οργανώσεως της 
Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας (1861/1863 και έπειτα). Κατά μία 
άλλη ερμηνεία της σταδιακής ιστορικής εξελίξεως του Αντβεντισμού, οι διάφορες 
περίοδοι-φάσεις του, συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες προσωπικότητες-κλειδιά1. 
Πράγματι,  μία  προσεκτική  εξέταση  στην  ιστορία,  φανερώνει  ότι  τρεις  ομάδες 
κυριαρχούμενες  από  τρεις  αντίστοιχες  προσωπικότητες,  συμβάλουν  στην 
διαμόρφωση της διδασκαλίας του κινήματος. Η πρώτη ομάδα είναι αυτή της Δυτικής 

1    Νichols (2006), 266.
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Ν.  Υόρκης,  με  κυρίαρχη  μορφή  τον  Edson  που  διατυπώνει  τη  θεωρία  περί 
επουρανίου θυσιαστηρίου.  Η δεύτερη της Ουάσινγκτον (New Hampshire)  όπου ο 
Bates συνηγορεί υπέρ της Εβδόμης Ημέρας. Η τρίτη ομάδα είναι αυτή του Portland 
(Maine),  όπου και η White  με τις προφητείες της. Οι τρεις αυτές ομάδες ενώθηκαν 
και σχημάτισαν την κίνηση των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, καθώς και τη 
βάση  του  θεολογικού  της  συστήματος2,  τα  χαρακτηριστικά  δόγματα  των  οποίων 
συνεχίζουν μέχρι σήμερα να είναι διακεκριμένες διδασκαλίες της.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της κίνησης. Σε κάθε επι 
μέρους ενότητα, εκτός από την παρουσίαση της αντβεντιστικής διδασκαλίας, γίνεται 
και  αξιολόγηση  και  αντιδιαστολή  της  με  την  ορθόδοξη  πίστη.  Η  εργασία 
ολοκληρώνεται  με  τα  συμπεράσματα  και  την  παράθεση  της  βιβλιογραφίας  που 
χρησιμοποιήσαμε.

2 Froom (1946), IV, 845-8.
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Κεφάλαιο Α΄.  Η ιστορία του Αντβεντισμού.

1. Η αρχή του Αντβεντισμού από τον W. Miller, η περίοδος του ενθουσιασμού και 
της αναμονής.

Μόλις  λίγο  πριν  το  δεύτερο  μισό  του  19ου  αιώνα,  πραγματοποιείται  η 
λεγόμενη  “μεγάλη  αφύπνιση  για  τη  δευτέρα  παρουσία”  (Great  second  advent 
awakening) που επηρέασε το θρησκευτικό κόσμο στη Βρετανία και στην Ευρώπη με 
την επικείμενη έλευση του Χριστού. Σύντομα πολλές απόψεις της “γηραιάς ηπείρου” 
σχετικά με την προφητική ερμηνεία διαπέρασαν τον Ατλαντικό και διείσδυσαν στους 
αμερικανικούς  θεολογικούς  κύκλους.  Η  θεολογία  αυτού  του  κινήματος,  που  θα 
ονομαστεί  Αντβεντισμός,  συζητήθηκε  σε  εφημερίδες  και  θεολογικά  περιοδικά, 
προβλήθηκε στα πρωτοσέλιδα ευρέως και οι χρονικές αριθμητικές αναφορές, καθώς 
και το “βδέλυγμα της ερημώσεως” του  Δανιήλ  (η΄ 9) έγιναν προσφιλείς αναφορές. 
Aκολουθώντας την χρονολόγηση του αγγλικανού αρχιεπίσκοπου Ussher (1581-1656) 
και ερμηνεύοντας τον Δανιήλ, πολλοί βιβλικοί μελετητές κατέληξαν ότι ο Χριστός θα 
επανερχόταν κατά το 18433.  

O William  Miller  (1782-1849)  ήταν  ένας  από  αυτούς  τους  πολυάριθμους 
μελετητές των Γραφών, και ο αρχικός ιδρυτής του Αντβεντισμού4. Παρά την ύπαρξη 
πολλών προηγούμενων κινημάτων χιλιαστικού τύπου, ο  Miller  αποτελεί τον άμεσο 
προκάτοχο των σημερινών αντβεντιστικών δογμάτων. Ισχυρίσθηκε ότι “άγγελοι του 
ουρανού κατεύθυναν τις σκέψεις του και τον οδηγούσαν στην κατανόηση του λόγου 
του Θεού”5.  Ο  Miller  γεννήθηκε το 1782 στο  Pittsfield  της  Μασσαχουσέτης των 
ΗΠΑ, σε μία οικογένεια με 16 παιδιά, ήταν ο μεγαλύτερος. H μητέρα του ήταν πολύ 
ευσεβής αλλά παρά τον ζήλο της,  αυτός έγινε μάλλον σκεπτικιστής6. Ως νεός έκανε 
παρέα με Τέκτονες,  μελετούσε δε έργα του  Βολταίρου και των διαφωτιστών. Nα 
σημειωθεί  ότι  ο  Βολταίρος  ζει  στην  εποχή  του  Διαφωτισμού,  κατά  την  οποία 
επιδιώκεται να  εφαρμοστεί η λογική σε όλα τα επίπεδα, η δυσπιστία στη θρησκεία 
οξύνεται, ιδιαίτερα όμως η Αποκάλυψη απορρίπτονταν ως δείγμα σκοταδισμού. Ο δε 
Βολταίρος, αν και γράφει το Ποίημα για το φυσικό νόμο, όπου παρουσιάζει τη φύση 

3 Martin (1985), 411.
4Για την αρχική ιστορία του κινήματος του Αντβεντισμού και το γενικότερο θρησκευτικό, κοινωνικό πλαίσιό του, βλ. 
W.R. Cross (1950),  The Burned-Over District,  Enthusiastic Religion in Western New York, 1800-1850,  Ithaca,  NY, 
Cornell University Press, D.L. Rowe (1985), Thunder and Trumpets, Millerites and Dissenting Religion in Upstate New 
York  1800-50,  Chicago,  Calif.,  Scholars  Press, Pieter  Gerard  Damsteegt  (1981),  Foundations  of  the  Seventh-day 
Adventist Message and Mission,  Eerdmans Publishing Co. γ΄ έκδοση (α΄ έκδ. 1977),  Grand Rapids, Michigan, 3 κ.ε.. 
Eιδικά για την περίπτωση του Miller, βλ. W.R. Judd, “William Miller, Disappointed Prophet”, στο R.L. Numbers-J.M. 
Butler (1987), The Disappointed, Millerism and Millenarianism in the Nineteenth Century, Bloomington, Ind., Indiana 
University Press, 17-35,  και στον ίδιο τόμο J.M. Βutler, “The Making of a New Order, Millerism and the Origins of 
Seventh-day Adventism”, 189-208, του ιδίου, “Αdventism and the American Experience” στο E.S. Gaustad (1974), The 
Rise of Adventism,  New York, Harper Row, 173-206.  Εκτενέστερη αναφορά στην απολογητική εργασία του  L. E., 
Froom  (1954),  The  Prophetic  Faith  of  Our  Fathers,  The  Historical  Development  of  Prophetic  Interpretation  iv, 
Washington,  DC,  Review  and  Herald  Pup.  Assoc. Επίσης,  ένα  από  τα  πλέον  πρόσφατα  έργα  που  ασχολείται 
συστηματικά με τον πρωτεργάτη  Miller και την εποχή του, αποτελεί η πτυχιακή εργασία του  Silvio  Nunes (2010), 
William Miller e il suo tempo (William Miller και η εποχή του), Istituto Avventista di Cultura Biblica.
5 White, Der Grosse Kampf, 324, στο Αλεβιζόπουλου (1994), 443.
6 Μartin (1985), 413, Κlotsche (1929), 331.
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ως αγαθοποιό και το σύμπαν ως ένα ναό όπου κυβερνά το Αιώνιο, όταν συμβαίνουν 
οι  μεγάλοι  σεισμοί  το  1755 σε  Βοστώνη,  Ισπανία  και  Πορτογαλλία  (Λισαβώνα), 
συγκλονίζεται και γράφει το  Ποίημα της Λισαβώνας.  Αν και πρεσβεύει την αθεΐα, 
καταλήγει  σε  ένα  μάλλον  δυσοίωνο  (όχι  αποκαλυπτικό  αλλά  μάλλον  απλά 
καταστροφικό) μέλλον για τον κόσμο. Στο Δοκίμιο περί γενικής ιστορίας, ορίζει την 
ιστορία ως μία μακρά διαδοχή περιττών ακροτήτων, φωτιά και συντρίμμια, ο κόσμος 
είναι ένα απέραντο ναυάγιο7. Όχι τυχαία ίσως, ο Miller, θα συσχετίσει και αυτός τον 
σεισμό της Λισαβώνας με το επικείμενο τέλος του κόσμου. 

Ήταν, λοιπόν, αρχικά ο  Miller  σκεπτικιστής και απέρριπτε την αυθεντία της 
Αγίας  Γραφής.  Όπως  συνέβαινε  κατά  την  μεταβατική  εκείνη  περίοδο  του 
φιλελευθερισμού, και αυτός αντιπαθούσε τις μεγάλες οργανωμένες εκκλησίες,  και 
ιδίως  τη  Ρωμαιοκαθολική,  παρακινούμενος  όμως  έπειτα   από  την  Αφυπνιστική 
κίνηση  (Awakening)  της  Μασσαχουσέτης8,  το  1816  σε  ηλικία  34  ετών, 
μεταστράφηκε και έγινε ένθερμος μελετητής της Βίβλου και των προφητειών της, τα 
δύο επόμενα χρόνια ασχολήθηκε με τη μελέτη των δεδομένων της Βίβλου για τη 
Δευτέρα Παρουσία. Όπως ο ίδιος λέει, “έκλεινα δύο χρόνια αφιερωμένα στη μελέτη 
των Γραφών όταν έφθασα στο ιερό και σοβαρό συμπέρασμα...για τη στιγμή που όλες οι  
υποθέσεις  της  παρούσης  καταστάσεως  θα  εκκαθαριστούν”9.  Συγχρόνως  βέβαια 
θεώρησε  ότι  η  συνηθισμένη  μέθοδος  “προπαγάνδας”  του  ευαγγελίου  για  τη 
μεταστροφή  του  κόσμου  δεν  ήταν  αγιογραφική10.  O  Μiller,  στερούμενος 
ακαδημαϊκής  μόρφωσης, μελετούσε  με  τη  βοήθεια  του  ευρετηρίου-κλείδας 
(concordance)  του  Cruden,  αλλά χωρίς τη βοήθεια σχολίων-ερμηνειών11.  Ωστόσο, 
κατά  τον  Martin,  το  συνολικό  κίνημα  της  Μεγάλης  Αντβεντιστικής  Αφύπνισης 
συμμερίζονταν πλήθος από συγχρόνους βιβλικούς μελετητές, γεγογός που καθιστά 
ως ένα ανακριβές στερεότυπο την εικόνα της κινήσεως ως μιας περιθωριακής ομάδας 
απαιδεύτων.  Ο  Martin  μάλιστα αναφέρει  ότι  πριν  ακόμα ο  Miller  παραδώσει  τις 
σκέψεις και τους υπολογισμούς του στο ευρύ κοινό, ένα πλήθος από "προφητικούς" 
μελετητές σε Ευρώπη και ΗΠΑ τα έκανε γνωστά, τελικώς ο Miller υπήρξε μία μόνον 
φωνή από τις πολλές που πρέσβευαν την εκπλήρωση του Δαν. η΄ 1412 (σαφώς όμως 
ισχυρή και η πλέον επιφανής).  

H  ερμηνευτική  του  πάνω στα  χωρία  και  στα  γεγονότα  ήταν  κυριολεκτική, 
εφόσον  ο  Χριστός  εξεπλήρωσε  κυριολεκτικά  όλες  τις  απίστευτες  φαινομενικά 
προφητείες για την πρώτη Του παρουσία στον κόσμο, θεωρήθηκε λογικό, ότι και η 
Δευτέρα  Παρουσία  Του  θα  είναι  μία  πλήρης  και  κυριολεκτική  εκπλήρωση  των 
σχετικών προφητειών. 

Ο Miller έθεσε ως αφετερία τις προφητείες των κεφαλαίων 8 και 9 του Δανιήλ, 
που  υποστήριζε  ότι  αποτελούν  ενότητα13,  και  ξεκίνησε  από  το  Δαν. η΄  14  (ἕως 
ἑσπέρας καί πρωί ἡμέραι δισχίλιαι καί τριακόσιαι, καί καθαρισθήσεται τό ἅγιον). Με 
7 Weber (2000), 141-3.
8 Βλάχου (2000), 55.
9 Nichol (1944), 35. 
10 Neve (1944), 461.
11 Hoekema (1972), 9.
12 Martin (1985), 412.
13 Γιαννόπουλου (1999), 49. Για τους υπολογισμούς του Miller βλ. Nunes (2010), 23 κ.ε.
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τη βοήθεια του  Αριθ. ιδ΄ 34 και με αφετερία το 457 π.Χ. (διάταγμα Αρταξέρξη για 
επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα στα Ιεροσόλυμα,  Α΄ Έσδρα,  η΄ 8-24), 
αφαιρώντας “ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες” του  Δανιήλ  θ΄ 24 (δηλαδή 490 έτη,  70 επί 
7=490,  έβρισκε  το  33  μ.Χ.,  το  έτος  της  σταυρώσεως),  έφτασε  στο  έτος  1843/44 
(αφού κατεβαίνοντας κατά τον ίδιο τρόπο από το 457 π.Χ., 2300 χρόνια, που έπαιρνε 
από  το  Δανιήλ η΄  15).  Τότε  επρόκειτο,  κατά  τον  Miller,  να  καθαρισθεί  το 
“ἁγιαστήριο”,  με  τη  δευτέρα  παρουσία  του  Χριστού.  Μάλιστα  πρόσθετε  ότι  ο 
“καθαρισμός” δεν θα αναφέρεται απλώς στην Εκκλησία, αλλά θα περιλαμβάνει και 
ολόκληρη τη γη14. 

Για τον υπολογισμό του αυτό συνδύασε και κάποια γεγονότα της εποχής του, 
όπως το σεισμό της Λισσαβώνας (1755), τη “σκοτεινή ημέρα” της 19ης Μαΐου 1780, 
τη Γαλλική Επανάσταση (1789), τη φυλάκιση του πάπα Πίου ΣΤ΄ (1798)15 και την 
πτώση των διαττόντων αστέρων (1799)16. Toν ίδιο τρόπο υπολογισμού ακολουθούν 
μέχρι σήμερα οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, δίνοντας ωστόσο διαφορετική 
ερμηνεία  των  συντελεσθέντων  γεγονότων.  Οι  αρχικοί  δισταγμοί  του  μέχρι  τότε 
γεωργού  Miller  να  διαδώσει  την  ανακάλυψή  του  κάμφθηκαν  από  την  πίεση 
συγχωριανών του, το δε 1835 εξέδωσε βιβλίο17. Ήδη από το 1818, δίδασκε ότι σε 25 
χρόνια θα επανέλθει ο Χριστός, δημιουργώντας τεράστιο θόρυβο18. Το όλο πνεύμα 
του υπολογισμού δεν ήταν άσχετο με την ταυτόχρονη διάδοση της αριθμητικής στην 
Αμερική19. 

Ο  Θεός,  ισχυρίστηκε  ο  Miller,  του  έδωσε  εντολή  να  κηρύξει  αυτή  την 
“αλήθεια”  ως  διδασκαλία  της  Βίβλου.  Γι’  αυτό  και  οργανώθηκαν  μεγάλες 
συναθροίσεις,  πολλοί  εγκατέλειψαν  τις  εργασίες  τους,  την  εκκλησία  τους  και 
αφοσιώθηκαν στη διάδοση του “ευαγγελίου” του  Miller20.  Σε αυτό συνετέλεσε το 
χάρισμά  του  να  συνεγείρει  και  το  ξεχωριστό  ενδιαφέρον  που  παρουσίαζαν  τα 
εσχατολογικά θέματα. Γι’ αυτό ίσως και τον προσέλαβαν ως ομιλητή (πάστορα) στην 
εκκλησία  των  Βαπτιστών  του  Low  Hampton  στη  Ν.  Υόρκη21.  Aκολούθως 
πεπεισμένος για τις απόψεις του, όρισε την ημερομηνία της Β΄ παρουσίας μεταξύ 
14 White, Der Grosse Kampf, 327-331, στο Αλεβιζόπουλου (1994), 444.  Βλ. περισσότερα, Damsteegt (1981), 29 κ.ε.
15 H εικόνα του Πάπα ως του Αντιχρίστου ήταν ήδη από αιώνες διαδεδομένη στον προτεσταντικό κόσμο. Η ταύτισή 

του  με  το  θηρίο  της  Αποκαλύψεως που  η  εξόντωσή  του  θα  σήμανε  την  ουράνια  βασιλεία  ήταν  γνωστή  και 
διαδίδονταν ιδιαίτερα κατά τα τέλη του 18ου αι. Η πτώση του παπισμού, όπως και η προφανής καταστροφή της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθώς και η επιστροφή των Εβραίων στη γη της επαγγελίας, αποτελούσαν ορόσημο 
για  τα  έσχατα.  Βλ.  περισσότερα  στο  έργο  του  Eugen  Weber,  H  συντέλεια  του  κόσμου,  προφητείες,  αιρέσεις,  
χιλιαστικά οράματα, Αθήνα 2000. 

16 Γιαννόπουλου, 49. Βλ. περισσότερα, Damsteegt (1981), 25 κ.ε.
17 Βλάχου (2000), 55.  Προφανώς πρόκειται για το φυλλάδιο με τίτλο  Εvidences from Scripture and History of the  

Second Coming of Christ about the year 1843 and of His Personal Reign of the Thousand Years,  βλ.  Klotsche 
(1929), 332. Mετά την αρχική του “ανακάλυψη”, κατά τον Hoekema (1972), 9, δίσταζε και αφοσιώθηκε στη μελέτη 
άλλα τέσσερα χρόνια, οπότε επαναβεβαίωσε τους αρχικούς ισχυρισμούς του.

18 Martin (1985), 411.
19 Weber (2000), 236. 
20 Αλεβιζόπουλου (1994), 444.
21 Γιαννόπουλου,  49.  Κατά  τον  Βλάχο  (2000),  55,  ύστερα  από  ενθάρρυνση  τοπικών  κληρικών.  Οι  Βαπτιστές 

αποχώρησαν από τον αγγλικό πουριτανισμό στις αρχές του 17ου αι. και μέχρι σήμερα εμφανίζονται σε όλη την 
υφήλιο.  Πρωτοπόρος  της  κινήσεως  υπήρξε  ο  Άγγλος  κληρικός  Ιωάννης  Σμιθ  (1546-1612).  Σύμφωνα  με  τη 
διδασκαλία  τους,  η  σωτηρία  προέρχεται  μέσω  της  πίστης  αποκλειστικά,  χωρίς  τη  μεσολάβηση  του  κλήρου. 
Ονομάστηκαν Βαπτιστές διότι και αυτοί, όπως οι Αναβαπτιστές, δεν δέχονταν το νηπιοβαπτισμό και βάπτιζαν εκ 
νέου τα μέλη τους. 
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21ης Μαρτίου 1843 και 21ης Μαρτίου 184422.  
Σύντομα  εκδόθηκαν  και  περιοδικά  με  αντικείμενο  την  Δευτέρα  Παρουσία, 

όπως Τhe Signs of the Times (Τα σημεία των Καιρών) στη Βοστώνη,  Τhe Midnight 
Cry  (Mεσονύκτια  Κραυγή)  στη  Ν.  Υόρκη,  και  Philadelphia  Alarm  (Φιλαδέλφεια 
Συναγερμός).  Οι  οπαδοί  του  Miller  στην  ακμή  του  κινήματος  έχουν  ποικίλως 
εκτιμηθεί από 50.000 μέχρι 1.000.000, με τον πρώτο αριθμό να αγγίζει περισσότερο 
την πραγματικότητα.  Τεράστιες συγκεντρώσεις διεξάγονταν σε ευκτήριους οίκους, 
δημόσια κτίρια,  χωράφια και  δάση.  Η φράση που απηύθυνε στους οπαδούς είναι 
χαρακτηριστική: "Αυτό το έτος...Ω ένδοξο έτος! Το σάλπισμα της εορτής θα ακουστεί,  
τα εξόριστα τέκνα θα επιστρέψουν, οι προσκυνητές θα φθάσουν στο σπίτι τους, από τη 
γη στον ουρανό το εσκορπισμένο υπόλοιπο θα έρθει και θα συναντηθεί στη μέση του 
ουρανού...οι πατέρες προ του κατακλυσμού, ο Νώε και τα παιδιά του-ο Αβραάμ και οι  
δικοί του, οι Ιουδαίοι και τα Έθνη,- Αυτό το έτος! Το από καιρό, μακράν επιποθούμενο 
έτος των ετών! Το κάλλιστο! Έφθασε!"23.

Το  έτος  1844  ήταν  μεγάλη  δοκιμασία  για  τους  οπαδούς  αφού  δεν  συνέβη 
τίποτα. Πολλοί σταμάτησαν τις δουλειές τους για να αφιερώσουν το χρόνο τους στο 
κήρυγμα των “αγαθών νέων”. Μερικοί τοποθέτησαν στις βιτρίνες των καταστημάτων 
τους την επιγραφή: “Κλειστό μέχρι την επάνοδο του Κυρίου” ή “Το κατάστημα είναι 
κλειστό προς τιμήν του Βασιλέα των Βασιλέων24”. Άλλοι άφησαν χέρσα τα κτήματα 
και ελευθέρωσαν τους δούλους τους και εγκαταστάθηκαν σε λόφους και πεδιάδες για 
να παρακολουθήσουν το “θέαμα”25, άλλοι φόρεσαν τους ετοιμασμένους για αυτό το 
λόγο λευκούς χιτώνες και ανέμεναν τη συνάντηση με τον Κύριο στον αέρα26. 

Όταν η ημερομηνία αυτή πέρασε,  ο  Miller,  δήλωσε ότι  η  “προφητεία” δεν 
εκπληρώθηκε για να ασκηθούν οι πιστοί στην ταπείνωση. Όμως πρόσθεσε ότι στις 
22 Οκτωβρίου 1844 ο Θεός έκλεισε την “πόρτα της χάρης”27. Τότε πολλοί άρχισαν 
να  αναζητούν  την  αιτία  της  “αναβολής”  και  έδωσαν  διάφορες  ερμηνείες.  Έτσι 
σχηματίστηκαν διάφορες ομάδες28. 

Η γνωστή πάντως εικόνα που υπάρχει στη βιβλιογραφία για την κατάσταση 
που επικρατούσε στις τάξεις των οπαδών του Miller κατά την Μεγάλη Απογοήτευση, 
έχει  θεωρηθεί  ως  στερεότυπο  και  έχει  επισημανθεί  ότι  πρόκειται  εν  πολλοίς  για 
μύθους και υπερβολές. Ο επιφανής Αντβεντιστής F. D. Νichol αναφέρει ότι η εικόνα 
μιας εξαπατημένης ομάδας φανατικών που μαζεύεται σε ένα λόφο περιμένοντας την 
δευτέρα παρουσία, είναι ακραία. Για παράδειγμα, ο μύθος με τους λευκούς χιτώνες 
είναι  ένα  δείγμα  αυτής  της  ψεύτικης  εικόνας  που  πέρασε  ως  ένα  μοτίβο  στη 

22 Κατά άλλη πιο λογική εκδοχή, όρισε αρχικά την ημερομηνία του 1843, και όταν δεν συνέβη τίποτα, όρισε το 1844, 
ισχυριζόμενος ότι έκανε λάθος υπολογισμό για ένα έτος, λόγω του έτους μηδέν. Κατά τον  Hoekema (1972), 10, 
αρχικά δεν όρισε ακριβή ημερομηνία αλλά απλώς μίλησε για το έτος 1843, εντός του οποίου αναμενόταν η έλευση. 
Ακολούθως όμως όρισε την περίοδο από 21η Μαρτίου 1843 μέχρι 21 Μαρτίου 1844, βλ. και Νichol (1944), 169.

23 Sweet (1930), 402-3.
24 Weber (2000), 236.
25 Βλάχου (2000), 55.
26 Biederwolf, 5.
27 Αλεβιζόπουλου, (1994), 445. Κατά τον Introvigne (2006), 369, σύμφωνα με τη θεωρία της “κλειστής θύρας”, μόνον 

όσοι είχαν πιστέψει στην επικείμενη έλευση που δεν πραγματοποιήθηκε, θα μπορούσαν να σωθούν.
28 Αλεβιζόπουλου (1994), 444-5.
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σύγχρονη βιβλιογραφία29.
Όπως υπογραμμίζουν όλοι οι ειδικοί, θα περίμενε καθένας μετά την διάψευση 

του  Miller,  το  κίνημα  να  αποδιοργανωθεί  και  να  παρακμάσει.  Ωστόσο,  οι  νέες 
ερμηνείες που θα δοθούν, είναι αυτές που θα επιφέρουν νέα ώθηση, γεγονός εξάλλου 
που  συμβαίνει  παρόμοια  και  σε  σύγχρονες  ομάδες  του  21ου  αι.  Πράγματι,  εάν 
κάποιος ασχοληθεί με τις αναγγελίες του  Miller  θα διαπιστώσει ότι  πρόκειται για 
υπερβολική,  ακραία  και  περιθωριακή  ερμηνεία,  και  ότι  το  κίνημά  του  θα 
εξαφανιζόταν, το μεγάλο όμως αντβεντιστικό αφυπνιστικό κίνημα επεκτάθηκε και 
στην  Ευρώπη  και  ενισχύθηκε-επενδύθηκε  από  ένα  τεράστιο  κύμα  σύγχρονης 
βιβλικής μελέτης-επιστήμης. Αν και ο  Miller  είχε έλλειψη ακαδημαϊκής θεολογίας, 
πολλοί ερευνητές με προφητικές τάσεις, υιοθέτησαν τις ιδέες του “πριν ακόμα αυτός 
τους τις κάνει γνωστές”30. 

Από την ευρύτερη, λοιπόν, αντβεντιστική-χιλιαστική κίνηση που αναπτύχθηκε 
στην  Αμερική,  προήλθαν  διάφορες  ομάδες,  κάποιες  εξ  αυτών  εξελίχθηκαν  σε 
“εκκλησίες”, η σημαντικότερη είναι η Παγκόσμια Εκκλησία των Αντβεντιστών της 
Εβδόμης Ημέρας31. Το πρωτογενές, λοιπόν, κίνημα του Αντβεντισμού επηρέασε μία 
ποικιλία  από  νέα  χριστιανικά  κινήματα  (New  Cristian  organizations)32.  Συχνά, 
μιλώντας  για  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας,  παραθεωρούμε  το  γενικότερο 
κίνημα του Αντβεντισμού, και αντίστροφα, ομιλώντας για τους Αντβεντιστές και τον 
Miller,  ξεχνάμε  ότι  και  άλλες  σημαντικότατες  μορφές  (ηγετικές  προσωπικότητες) 
υπήρξαν  σταθμός  στην  ιστορία  του  Αντβεντισμού,  ειδικότερα  στην  εκδοχή  των 
Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. 

2. Η περίοδος της απογοητεύσεως και των νέων αναζητήσεων-ερμηνειών.

Όπως  αναφέραμε,  το  1844  αποτέλεσε  κρίσιμη  στιγμή  για  το  πρωτογενές 
κίνημα  του  Αντβεντισμού,  η  φάση  αυτή  χαρακτηρίζεται  με  τον  όρο  η  Μεγάλη 
Απογοήτευση  (The  Great  Disappointment).  Ο  Miller  αναγκάστηκε  να  δεχθεί  ότι 
κάποιο λάθος έγινε στους υπολογισμούς, το δε λάθος το εντόπισε ο μαθητής του 
Samuel S. Snow. Ο Miller είχε δηλώσει: “Αν ήταν να ζήσω τη ζωή μου ξανά, με βάση  
τα ίδια στοιχεία που είχα λάβει, για να είμαι ειλικρινής ενώπιον Θεού και ανθρώπων,  
θα έπρεπε πάλι να κάνω ότι έκανα...Ομολογώ το λάθος μου, αναγνωρίζω την αποτυχία 
μου,  όμως  ακόμη  πιστεύω  ότι  η  ημέρα  του  Κυρίου  είναι  κοντά,  προτρέπω  τους  
αδελφούς  μου,  να  είναι  άγρυπνοι,  και  να  μην  αφήσουν  αυτή  την  ημέρα  να  έρθει  
αιφνίδια”33.  Ωστόσο ο  Snow  υποστήριξε ότι ο  Miller  δεν έλαβε υπόψη του ότι ο 
μήνας κατά τον οποίο οι Εβραίοι τελούσαν την εορτή του Εξιλασμού ήταν ο έβδομος 
μήνας του χρόνου, δηλαδή η Παρουσία θα καθυστερούσε κατά επτά μήνες, άρα θα 
γινόταν την 22α Οκτωβρίου 1844.  Eπικαλέστηκε δε και  την παραβολή των δέκα 
παρθένων (Ματθ. κε΄ 1-13), σύμφωνα με την οποία ο Κύριος επιβράδυνε την έλευση 

29 Answers to Objections, Washington, D.C.:Review and Herald, 1952, 421-22, στο Martin (1985), 420-2.
30 Martin (1985), 412.
31 Γιαννόπουλου (1999), 47.
32 Chryssides (1999), 33.
33 Bliss (1853), 256 στο Martin (1985), 413.
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μέχρι το μεσονύκτιο34. Για αυτό το λόγο και οι πιστοί θα έπρεπε να είναι έτοιμοι, 
αφού η έλευση βρίσκεται προ των πυλών35.

Μετά  τη  διάψευση όμως,  πολλοί  εγκατέλειψαν  το  κίνημα απογοητευμένοι, 
“κλάψαμε  με  μαύρο  δάκρυ  μέχρι  που  χάραξε”  αναφέρει  κάποιος36,  άλλοι 
προσχώρησαν στους  Shakers, όπου όμως δυσκολεύονταν να εφαρμόσουν την αρχή 
περί  αγαμίας37,  άλλοι  ζήτησαν  παρηγοριά  στην  προσευχή,  όπως  οι  μαθητές  του 
Miller, Franklin B. Hahn, ιατρός, Ο.R. Crosier, φοιτητής, και Hiram Edson. Μετά την 
προσευχή του ο Edson σε ένα περίπατο με τον Crosier, έπεσε σε έκσταση και είδε, 
όπως διηγήθηκε έπειτα, να ανοίγουν ο ουρανός και να εξέρχεται ο Μέγας Αρχιερεύς 
από τα Άγια του ουράνιου αγιαστηρίου (ναού), τη 10η ημέρα του έβδομου μήνα στο 
τέλος των 2300 ετών (από το 457 π.Χ.), δηλαδή στις 22 Οκτωβρίου 184438. Αναφέρει 
ο ίδιος: “Ξεκινήσαμε και ενώ περπατούσαμε κατα μήκος ενός χωραφιού, σταμάτησα 
στην μέση του. Οι ουρανοί φάνηκαν να μου ανοίγωνται στο νου μου, και είδα καθαρά  
και ευδιάκριτα τον Μέγα Ιερέα, αντί να εξέρχεται από τα Άγια των Αγίων του ουρανίου  
θυσιαστηρίου για να έλθη στη γη, την δέκατη ημέρα του εβδόμου μήνα, στο τέλος των  
2300 ημερών, Αυτός για πρώτη φορά έμπαινε εκείνη την μέρα στο δεύτερο τμήμα του 
θυσιαστηρίου, όπου είχε να διεξάγει μία εργασία στα Άγια των Αγίων προτού έλθει στη  
γη”. Ο Edson αποκάλυψε την εμπειρία του στο φίλο του και κατάλαβαν ότι ήταν η 
απάντηση του Θεού στις προσευχές τους39.

Η άποψη του Hiram Edson (1808-1882) που ήταν από τους πρωτεργάτες του 
κινήματος επικρατεί μέχρι σήμερα. Με βάση τη δική του “αποκάλυψη” διακήρυξε 
πως η χρονολογία του 1844 ήταν σωστή. Μόνο που έγινε λαθεμένη ερμηνεία των 
γεγονότων  που  “συντελέσθηκαν”  σε  αυτή  τη  χρονολογία.  Κατά  το  έτος  αυτό  ο 
Χριστός  καθάρισε  το  “ουράνιο  αγιαστήριο”  και  όχι  το  επίγειο,  όπως  εσφαλμένα 
ανεμένετο40, αντί να έλθει στη γη, εισήλθε στα Άγια των Αγίων του Αγιαστηρίου. Ο 
Θεός  μάλιστα  επέτρεψε  στον  Miller  να  κάνει  λάθη  για  μεγαλύτερη  ευλογία  του 
"μικρού ποιμνίου"41. 

Κατά  το  έτος  1844,  λέει  η  αντβεντιστική  κίνηση,  ο  Χριστός  άρχισε  στον 
ουρανό το δικαστήριο για να εξακριβώσει ποιοι από τους καλεσμένους είχαν “ένδυμα 
γάμου” και είναι άξιοι να “εισέλθουν”. Όταν αυτό το έργο τελειώσει, η “πόρτα” θα 

34 Γιαννόπουλου,  50-1,  όπου και  περισσότερα για  τη  θέση του  Snow.  O Snow  ξεκίνησε  κατ’αυτό  τον  τρόπο το 
λεγόμενο “κίνημα του εβδόμου μήνα” (seventh-month movement), Hoekema (1973), 11. Oνομάστηκε έτσι εξαιτίας 
του έβδομου εβραϊκού μήνα Tishri, κατά τον οποίο εορτάζονταν η Ημέρα του Εξιλασμού στους Εβραίους, και για 
αυτό το λόγο ο Miller είχε μπερδευτεί, αφού ο έβδομος μήνας εκείνης της χρονιάς και η Ημέρα του Εξιλασμού θα 
συνέπιπτε με τη την έλευση του Κυρίου. Την άποψη αυτή την ακολούθησαν όλοι οι αρχικοί οπαδοί του Miller, μηδέ 
αυτού εξαιρουμένου. 

35 Hagstotz (1935), 190-1.
36 Harrison (1979), 112.
37 Stein (1992), 210.
38 Γιαννόπουλου, 51-2. Ο Arthur W. Spalding στο Captains of  the Host, Washington 1949, Review and Herald, 91-

105, δίνει μία ζωηρή περιγραφή του οράματος του Edson και των σχετικών γεγονότων. Κατά τον Hoekema (1973), 
12,  αρχικά ο  Edson  αισθάνθηκε από το σπίτι  του, ότι  θα του δινόταν ένα φως το οποίο θα του εξηγούσε την 
απογοήτευση.

39 Nichol (1944), 458.
40 Αλεβιζόπουλου (1994), 445-6. Ήταν o Miller αυτός που είχε εξ αρχής θεωρήσει τον “καθαρισμό του θυσιαστηρίου” 

ως την κυριολεκτική και πραγματική έλευση του Θεού στη γη, βλ.  Νichols (2006), 267. 
41 Martin (1985), 417. 
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κλείσει  πλέον οριστικά.  Η νέα άποψη κατοχυρώθηκε και  με τις αποκαλύψεις της 
White42.  Η  “αποκάλυψη”  ή  οπτασία  (vision)  αυτή  ήταν  μία  απάντηση  στην 
προσευχή,  μία  αποκάλυψη ότι  στον  ουρανό  υπάρχει  ένα  αγιαστήριο,  του  οποίου 
εικόνα αποτελούσε ο ιουδαϊκός ναός. 

Στος επόμενους μήνες οι Edson, Hahn, Crosier, μετά από μελέτη συμπέραναν 
ότι στο έργο του Χριστού πρέπει να δούμε την “πλήρωση” του έργου του ιερατείου 
της Π. Διαθήκης, όπου συγχωρούνταν οι αμαρτίες των ανθρώπων μεταφερόμενες στα 
Άγια των Αγίων, αφού αφαιρούνταν από αυτούς. Κατά την  εορτή του Εξιλασμού ο 
αρχιερέας,  εισερχόμενος στα Άγια των Αγίων και ραντίζοντας το Ιλαστήριο με το 
αίμα  του  θυσιασθέντος  ζώου,  μεταβίβαζε  τις  συσσωρευμένες  εκεί  αμαρτίες  στον 
“αποδιοπομπαίο τράγο” και έτσι ο χώρος καθαρίζονταν και οι αμαρτίες αφανίζονταν 
με τον τράγο στη γέεννα (κοιλάδα του Εννόμ)43. 

Αντίστοιχα, και ο Χριστός από την ανάσταση ως την έξοδο του από τα Άγια 
του ουρανίου Αγιαστηρίου (το 1844 μ.Χ.), συγχωρούσε τις αμαρτίες των χριστιανών 
που εξομολογήθηκαν, οι οποίες συσσωρεύθηκαν εκεί και άρχισαν να εξαλείφονται 
από τις 22 Οκτωβρίου 1844 με την είσοδο του Κυρίου, που αποτελεί την τελευταία 
και σημαντικότερη φάση του απολυτρωτικού έργου, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος 
των  χιλίων  ετών  της  Βασιλείας  με  τη  μεταφορά τους  πάνω στο  Σατανά και  τον 
αφανισμό του44. Tελικά ο Edson, καταλήγει ουσιαστικά σε δύο Δεύτερες Παρουσίες 
του Χριστού, σε μία αρχική ουράνια, και έπειτα στην επίγεια. Αυτό το εξήγαγε από 
τη μελέτη της  Προς Εβραίους, η ιερωσύνη της Π. Διαθήκης ήταν “διπλή”. Έτσι, ο 
Edson έκανε την αρχική διδασκαλία του Miller να παραμείνει ζωντανή45. 

Ο  Crosier  έγραψε  τα  συμπεράσματα  της  μελέτης  του  σε  ένα  άρθρο  στην 
έκδοση των Αντβεντιστών  Cincinnati Day-Star,  την 7η Φεβρουαρίου 1846. Ο  L.E. 
Froom δίνει μία περίληψη του άρθρου. Ο Crosier  εξήγησε ότι πρέπει να δούμε στο 
έργο του Χριστού την εκπλήρωση του έργου των ιερέων στην Π. Διαθήκη. Στην 
καθημερινή εργασία των ιερέων, όταν παρουσίαζαν τις καθημερινές προσφορές στο 
Θεό και έφερναν το αίμα των θυσιών στο ιερό, το ράντιζαν πριν το καταπέτασμα, και 
μετέφεραν  τις  αμαρτίες  των  ανθρώπων  στο  εκεί  θυσιαστήριο.  Την  ημέρα  του 
Εξιλασμού όμως το ιερό καθαρίζονταν. Ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων και 
ράντιζε με το αίμα του τράγου. Μετά τον καθαρισμό του θυσιαστηρίου, οι αμαρτίες 
των ανθρώπων τίθονταν στο κεφάλι του αποδιοπομπαίου τράγου που διώχνονταν 
στην έρημο. Έτσι υπήρχαν δύο φάσεις στην ιερατεία της Π. Διαθήκης, η καθημερινή 
με τη συγχώρηση των αμαρτιών στα Άγια, και η ετήσια στα Άγια των Αγίων με τον 
καθαρισμό, δηλαδή την εξάλειψη. Αυτές οι δύο φάσεις αντιστοιχούν και στο έργο 
του Χριστού. Μέσα στους αιώνες της χριστιανικής περιόδου ο Χριστός έκανε την 
καθημερινή “λειτουργία” που συγχωρούσε τις αμαρτίες, αλλά δεν τις εξήλειφε. Στις 
22 Οκτωβρίου όμως του 1844 ο Χριστός μπήκε στα Άγια των Αγίων του ουρανίου 
ναού, και ξεκίνησε το έργο της εξαλείψεως με τον καθαρισμό του θυσιαστηρίου. Ο 
Froom αναφέρει ότι το άρθρο του Crosier αντιπροσώπευε επίσης και τις απόψεις των 
42 Αλεβιζόπουλου, (1994), 446.
43 Γιαννόπουλου (1999), 52-3.
44 Γιαννόπουλου (1999), 53.
45  Nichols (2006), 267.
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Edson και Hahn, εγκρίθηκε από ηγετικά στελέχη όπως τους J. Bates και E. White46, 
οπότε  και  μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αντιπροσωπευτικό της αντβεντιστικής 
σκέψης  εκείνη  την  περίοδο,  ενώ  αργότερα  η  αντίληψη  αυτή  θα  εξελιχθεί  στη 
λεγόμενη θεωρία της “ερευνητικής κρίσεως47.  Ο  Crosier  αργότερα αποκήρυξε και 
καταδίκασε τη διδασκαλία του σχετικά με το ουράνιο θυσιαστήριο48.    

Στη συνέχεια ο J. Bates προσέθεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην κίνηση, την 
τήρηση  του  Σαββάτου  ως  ημέρα  αργίας  και  αγιασμού.  Έπειτα  από  21  έτη  ως 
θαλαμηπόλος,  καπετάνιος  και  πλοιοκτήτης,  εγκαταστάθηκε  στην  περιοχή 
Μασσαχουσέτης, όπου έγινε στέλεχος της Cristian Connection Church. Από το 1839 
και έπειτα υπήρξε πρωτεργάτης του αντβεντιστικού κινήματος. Μετά από μελέτη του 
άρθρου του Thomas M. Preble  για το Σάββατο49, συμπέρανε  ότι η ημέρα λατρείας 
πρέπει  να  είναι  εβδόμη  ημέρα  της  δ΄  εντολής  του  Δεκαλόγου,  το  Σάββατο.  

Συγχρόνως, ανεξάρτητα από τον  Bates,  οι Αντβεντιστές της Ουάσινγκτον, με 
την επίδραση των Βαπτιστών της Εβδόμης Ημέρας50, αντικατέστησαν την Κυριακή 
με το Σάββατο. Η ιστορία ξεκίνησε από μία γυναίκα, την  Rachel Oakes,  η οποία 
έγινε μέλος των Βαπτιστών της Εβδόμης Ημέρας, και μία μέρα παρακολούθησε μία 
λειτουργία των Αντβεντιστών στην Ουάσινγκτον μία Κυριακή του χειμώνα του 1843. 
Ο ιεροκήρυκας Frederick Wheeler, κάλεσε όλους τους ακροατές να “υπακούουν στο 
Θεό και σε κάθε εντολή Του”. Η Oakes μετά το τέλος, είπε στον ιεροκήρυκα να θέσει 
τα άμφιά του στην αγία Τράπεζα μέχρι τη στιγμή που θα ήταν πρόθυμος να τηρήσει 
όλες τις εντολές, μεταξύ αυτών και την Τέταρτη. Αυτός καταλαβαίνοντας ότι ανήκε 
στους Βαπτιστές της Εβδόμης Ημέρας της υποσχέθηκε ότι θα έκανε σοβαρές σκέψεις 
και  πρόθυμη  μελέτη  πάνω  στο  ζήτημα  του  Σαββάτου.  Τον  Μάρτιο  του  1944 
κατέληξε ότι όντως το Σάββατο ήταν η έβδομη ημέρα του Κυρίου και ξεκίνησε να το 
τηρεί, γεγονός που ακολούθησαν οι Αντβεντιστές της Ουάσινγκτον, οι πρώτοι που 
αποδέχτηκαν  αυτή  τη  διδασκαλία.  Ο  Bates  άκουσε  για  το  περιστατικό  και 
επισκέφθηκε τους εκεί Αντβεντιστές, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθησή του για τη 
διδασκαλία του Σαββάτου51. Ο ίδιος δε  έδωσε εσχατολογικό χρώμα και περιεχόμενο 
στο Σάββατο, σε μελέτη του το 1846 με τίτλο The Seventh-day Sabbath, a Perpetual  
Sign,  σε  48  σελίδες  υποστηρίζει  ότι  το  Σάββατο  προεικονίζεται  στη  δημιουργία, 
διατάσσεται στην Εδέμ, επιβεβαιώνεται στο Σινά. Το 1847 έγραψε στην επανέκδοση 
του  παραπάνω  έργου  του, για  το  χωρίο  Αποκ.  ιδ΄  9-11,  όπου  ο  τρίτος  άγγελος 
αναφέρει το θηρίο και το χάραγμα, τα οποία και αντιστοίχησε την ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία και την τήρηση της Κυριακής. Το 1849 σε άλλη μελέτη του με τίτλο Α seal  
of  the  Living  God (Η  σφραγίδα  του  Ζώντος  Θεού),  ερμηνεύει  το  κεφ.  7  της 
Αποκαλύψεως,  θεωρώντας  τους  144.000  εκλεκτούς  ως  τους  Αντβεντιστές  με  τη 
σφραγίδα  της  τηρήσεως  του  Σαββάτου52.  Ήδη  βέβαια  αυτός  ο  περιορισμός  του 

46 Froom (1946), τόμος IV, 1228-34, επίσης για τις απόψεις των Edson και Crosier βλέπε σ. 896-900.
47 Hoekema (1973), 14.
48 Froom (1946), IV, 892.
49 Hope of Israel (Portland, Maine, 28 Φεβρουαρίου 1845), στο Froom (1946), ΙV, 953-5.
50 Για τους Βαπτιστές της Εβδόμης Ημέρας, βλ. Mead (1961), 50-1. Μαζί με τον Bates αναφέρεται και ο John Nevins 

Andrews (1829-1883) ως πρωτεργάτης του σαββατισμού, βλ. Ιntrovigne (2006), 369.
51 Froom (1946), IV, 944-8.
52 Froom (1946), IV, 956-8.
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υπολοίπου σε 144.000 ανθρώπους έχει αποκηρυχθεί για ευνόητους λόγους από την 
εκκλησία των Αντβεντιστών53.

Η περίπτωση όμως της Εllen White (Ellen G. Harmon το πατρικό της όνομα, 
1827-1915) θα αποτελέσει σταθμό για το κίνημα, είναι αυτή που με τα χαρίσματά της 
και το οργανωτικό ταλέντο του συζύγου της, θα εναρμονίσει την δογματική σύγχυση 
μετά την Μεγάλη Απογοήτευση54. Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1827 στο Gorhan, 
κοντά στο Portland, από γονείς μεθοδιστές. Στα 11 χρόνια της, έμεινε ανάπηρη από 
μία πέτρα στο πρόσωπο που της πέταξε ένα κορίτσι. Το 1840 και 1842 ο Miller πήγε 
στο Portland, όπου η μικρή White μαγεύτηκε από την ευγλωτία και τον ενθουσιασμό 
του, και προσχώρησε στη κίνησή του  (και η οικογένειά της, κατά τον  Hoekema). 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της ήταν η ισχυρή της θέληση, η ευφυΐα, τα θρησκευτικά 
βιώματά της, το λογοτεχνικό ταλέντο, οι οπτασίες της και το "προφητικό χάρισμα". 
Το κήρυγμά της είχε έντονο ενθουσιαστικό χαρακτήρα και αυτό θα φανεί τόσο στο 
πολύτομο  προσωπικό  της  έργο,  όσο  και  στο  ιεραποστολικό,  εκπαιδευτικό  και 
φιλανθρωπικό έργο των οπαδών της55.  Μολαταύτα,  είχε  λάβει  μία τυπική βασική 
εκπαίδευση56.  Η  White  είναι  αυτή που επιβεβαίωσε τις θέσεις των  Miller,  Edson, 
Bates, και τις συμπλήρωσε μέσω των οπτασιών της57.

Η πρώτη της όραση χρονολογείται στις 22 Δεκεμβρίου 1844 (σε ηλικία 17 
ετών), όταν είδε τους πιστούς Αντβεντιστές να περπατάνε προς την “πόλη του Θεού” 
με οδηγό το Χριστό. Αυτό σήμαινε ότι ήταν το “υπόλοιπο” των εκλεκτών του Θεού 
των  εσχάτων  ημερών.  Στη  δεύτερη  οπτασία,  στα  τέλη  του  1844,  άγγελος  την 
προτρέπει να κηρύξει αυτά που βλέπει. Έτσι ακολούθησε τη ζωή της διδάσκοντας, 
γράφοντας, συμβουλεύοντας, παρατηρώντας58. Στις 30 Αυγούστου 1846 παντρεύτηκε 
τον James White, ένα νεαρό Αντβεντιστή ιεροκήρυκα ήδη από το κίνημα του Miller, 
και απέκτησαν 4 υιούς59. 

H  πρώτη ομάδα που συσπειρώθηκε γύρω από το ζεύγος  White,  αναγνώριζε 
στο  πρόσωπο  της  White  μία  μοναδική  καθοδήγηση  από  το  Άγιο  Πνεύμα,  μία 
προφήτη  που  τα  οράματα  και  τα  λόγια  της  έπρεπε  να  τηρούνται,  ενώ  άλλοι 
αποδέχτηκαν ένα ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο της στο κίνημα60. Στις 7 Απριλίου 1847 είχε 
μία  “διαφορετική  εμπειρία”,  αφού  μεταφέρθηκε  στον  ουρανό  και  στα  Άγια  των 
Αγίων,  είδε  την  Κιβωτό,  τις  δύο  Πλάκες  με  το  Δεκάλογο,  την  δ΄  εντολή  περί 
τηρήσεως του Σαββάτου μέσα σε φωτεινό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τον Bates. Στην 

53 Μartin (1960), 34.
54 Introvigne (2006), 369.
55 Βλάχου (2000), 55.
56 Ο Canright (1961), 16-7, παρουσιάζει με βάση την μορφωτική κατάσταση τα περισσότερα ιδρυτικά και διοικητικά 

μέλη των Αντβεντιστών ως αμόρφωτους, απαίδευτους ή ολιγογράμματους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, τους 
διαφοροποιεί από τους γνήσιους πατέρες και μεταρρυθμιστές της εκκλησίας, επι παραδείγματι, ιερός Αυγουστίνος, 
Λούθηρος, Καλβίνος, οι οποίοι ήταν όλοι πεπαιδευμένοι (κατι τέτοιο όμως σίγουρα δεν μπορεί να ισχύει σήμερα 
αφού τα αντβεντιστικά πανεπιστήμια αναδεικνύουν συστηματικά εκπαιδευμένα στελέχη της κινήσεως).  Για την 
ορθόδοξη θεολογία  βέβαια,  η  ακαδημαϊκή εκπαίδευση δεν  έχει  τόσο μεγάλη  σημασία,  ωστόσο ωφείλουμε  να 
προσέξουμε  την  αναφορά  του  Canright,  με  δεδομένη  την  ταυτόχρονη  επισήμανσή  του  ότι  ούτε  οι  υπόλοιποι 
σύγχρονοι αιρεσιάρχες είχαν ιδιαίτερη μόρφωση, όπως η Joanna Southcott, η Ann Lee, o Joseph Smith, βλ. ό.π.

57  Γιαννόπουλου (1999), 55.
58  Froom (1946), IV, 980-2.
59  Νichol (1951), 36.
60  Hoekema (1973), 18.
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White  αποδίδονται εκατοντάδες οράσεις και τιμάται ως προφήτιδα ισάξια με τους 
προφήτες  της  Π.  Διαθήκης  ή  και  τους  ευαγγελιστές,  παρότι  προφητείες  της 
διαψεύστηκαν. Το 1885 ήλθε στη Ευρώπη όπου έδρασε επί δύο χρόνια, ενώ το 1891 
πήγε στην Αυστραλία61.

 Ο σύζυγος της White  δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου η 
σύζυγός του είχε εκατό εώς διακόσια οράματα (open visions) σε διάστημα 23 ετών. 
Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων μειώθηκαν, λάμβανε μυνήματα μόνο κατά τις 
πεζοπορίες  της  ή  στα  όνειρα.  Σχεδόν  κάθε  ενέργεια  των  Αντβεντιστών 
καθοδηγούνταν  ή  εμπνέονταν  από  τις  οράσεις  της.  H  στάση  της  εκκλησίας  των 
Αντβεντιστών απέναντί της μέχρι σήμερα μπορεί να εκφραστεί με τα ακόλουθα λόγια 
του  Francis  Nichol,  ο  οποίος  περιγράφει  το  δεύτερο από τα  δύο χαρακτηριστικά 
σημεία που ξεχωρίζουν την εκκλησία τους: “Η πίστη είναι ότι ο Θεός έδωσε σε αυτό 
το κίνημα, σε αρμονία με την προφητική πρόβλεψη, μία εκδήλωση του προφητικού  
δώρου στο πρόσωπο και στα γραπτά της White”62. Ακόμη πιο επίσημα αυτό δηλώνεται 
από  το  άρθρο  19  των  βασικών  “πιστεύω”  των  Αντβεντιστών:  “Το  δώρο  του 
Πνεύματος της προφητείας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά (identifying) σημεία της 
εκκλησίας  του  υπολοίπου...Οι  αντβεντιστές  αναγνωρίζουν  ότι  το  δώρο  αυτό  
εκδηλώθηκε στη ζωή και στο υπούργημα (ministry) της White”63.

Μία σημαντική όρασή της αποτελεί η θεωρία για τη λεγόμενη “προοδευτική 
αλήθεια”. Σύμφωνα με αυτή ο Θεός επιτρέπει στους προφήτες του να υποπέσουν σε 
λάθη,  ως ένα τρόπο για να δοκιμάσει  τους  ανθρώπους.  Έπειτα  ο Θεός επιτρέπει 
άλλους προφήτες να ανακαλύψουν τα προηγούμενα σφάλματα,  το φως  εκπέμπει 
σταδιακά64,  οι  προφήτες  κηρύττουν  ανάλογα  με  το  φως  που  κατέχουν  εκείνη  τη 
στιγμή. Αυτό αποτέλεσε και μία αιτία ώστε να διαχωριστούν οι πιστοί, μεταξύ του 
Miller που δεν αποδέχτηκε τις διδαχές περί προοδευτικής αλήθειας και ερευνητικής 
κρίσης,  και  της  White65. Ο  Miller  που πέθανε  το 1849,  ποτέ  δεν  αποδέχθηκε τις 
διδασκαλίες  του  Crosier  για  το  ιερατείο  και  το  θυσιαστήριο66,  όπως  αναφέρει  ο 
Martin, o Miller ποτέ δεν υπήρξε ένας Αντβεντιστής της Εβδόμης Ημέρας, αντιθέτως, 
δήλωσε ότι δεν έχει καμμία εμπιστοσύνη στις νέες θεωρίες που προήλθαν από το 
χάος. 

Ο Αντβεντιστής θεολόγος Froom αναφέρει την ξεκάθαρη θέση του Miller: "Ο 
Miller ήταν εμφανώς αντίθετος στις ποικίλες νέες θεωρίες που αναπτύχθηκαν μετά την  
22α Οκτωβρίου 1844 σε μία προσπάθεια να εξηγήσουν την απογοήτευση. Εξέφρασε τη  
λύπη του που έφευγε από τις εκκλησίες στις οποίες είχε δοθεί, και ποτέ δεν αποδέχτηκε  
τις ιδιαίτερες θέσεις των σαββατιανών. Η διδασκαλία περί ασυνείδητου ύπνου κατά το  
θάνατο και τελικής καταστροφής του κακού, δεν ήταν, υποστήριξε, μέρος της αρχικής  
διδασκαλίας του, αλλά εισήχθησαν ατομικά από τους George Storrs και Charles Fitch.  
Έφθασε  να  αρνηθεί  την  εφαρμογή  της  παραβολής  της  Μεσονύκτιας  Κραυγής  στο 
61 Γιαννόπουλου (1999), 55-6, Nichol (1951), 189.
62  Nichol (1951), 178, 22.
63  Questions, 16.
64 Την ίδια διδασκαλία έχουν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, βλ. Μπουρδάκου (2008), 369-374).
65  Chryssides (1999), 47. Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω θεωρία υιοθετήθηκε και από τον Κ. Ρώσσελ και εμφανίζεται 

στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. 
66 Hoekema (1973), 15.
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κίνημα του εβδόμου μηνός και τελικά απομακρύνθηκε τόσο που δήλωσε ανεξήγητα ότι  
το  κίνημα  δεν  ήταν  "μία  εκπλήρωση  της  προφητείας  με  οποιαδήποτε  έννοια"67. 
Εξάλλου  o  Miller,  στοιχιζόμενος  στην  αποδεκτή  από  τις  μεγάλες  Ομολογίες 
ερμηνεία,  είχε  εξ  αρχής  θεωρήσει  τον  “καθαρισμό  του  θυσιαστηρίου”  ως  την 
κυριολεκτική και πραγματική έλευση του Θεού στη γη68.

Στα  πάμπολλα  γραπτά  της  η  White,  σχολιάζει  και  διαπραγματεύεται 
εκπληκτικό αριθμό θεμάτων, άκρως διαφορετικών, ως μέσα σωτηρίας σε όλες τις 
φάσεις, όπως την ιερή ιστορία, τα χριστιανικά δόγματα, το σπίτι και την κοινωνία, 
την  υγεία,  εκπαίδευση,  εγκράτεια,  ευαγγελισμό,  οικονομία,  ιεραποστολές,  την 
οργάνωση  της  εκκλησίας,  τη  θεοπνευστία  της  Βίβλου69.  Οι  Αντβεντιστές 
υποστηρίζουν ότι "η ποικιλία των γραπτών της White είναι εκπληκτική, η γνώση της 
δεν περιοριζόταν σε στενά πεδία, ο Κύριος της έδωσε συμβουλές σε θέματα υγείας,  
εκπαίδευσης,  εγκρατείας,  οικογενειακής  ζωής,  ευαγγελισμού,  εκδόσεων,  κατάλληλης 
διατροφής, ιατρικού έργου, και σε πολλούς άλλους τομείς"70.

Και  ο  σύζυγος  της  White,  James  White,  αποτέλεσε  σημαντική  μορφή  του 
Αντβεντισμού.  Το 1849 δημοσίευσε  το  έργο του  Present Truth,  που τον  επόμενο 
χρόνο μετονομάστηκε σε Advent Review and Sabbath Herald (Αντβεντιστική Έκθεση 
και  Κήρυξ-ευαγγέλιο  του  Σαββάτου).  Οι  αρχικοί  πιστοί  αυτής  της  διδασκαλίας 
ονομάστηκαν  Φύλακες  του  Σαββάτου  (Sabbath-keepers).  Το  1855  η  ομάδα 
μετακινήθηκε από το Rochester της N. Yόρκης στο Battle Creek,  στο Μichigan. Σε 
αυτό το μέρος το έτος 1860 υιοθετήθηκε το όνομα Αντβεντιστές Εβδόμης Ημέρας71.

3. Η περίοδος της διαμόρφωσης-οργάνωσης και η Εκκλησία των Αντβεντιστών 
της Εβδόμης Ημέρας.

Η  όλη  ιστορία  του  Αντβεντισμού,  και  συγκεκριμένα  η  πορεία  προς  την 
διαμόρφωση  της  κίνησης,  παρουσιάζει  διοικητικές  και  δογματικές  ταραχές72. 
Eξάλλου η λεγόμενη μεταλλαγή των αιρέσεων που αποτελεί  σύνηθες  φαινόμενο, 
θεωρείται ότι οφείλεται και σε εσωτερικούς παράγοντες, όπως η απογοήτευση από 
μία χιλιαστική αναμονή ή η “στρατολόγηση” των μελών της δεύτερης γενεάς73. Και 
αυτό  θα  συμβεί  στην  περίπτωση  του  Αντβεντισμού.  Επιπρόσθετα,  η  διαίρεση 
αποτελεί  συχνό  φαινόμενο  στις  αιρέσεις,  αφού  η  απομάκρυνση  από  την  ιερά 
παράδοση,  η  αποστασιοποίηση  από  την  αποστολική  διαδοχή  και  το  σώμα  της 
Εκκλησίας,  δημιουργούν  αναπόφευκτα  "ιδιαίτερες  παραδόσεις",  προσωπικές 
ερμηνείες.  Είναι  χαρακτηριστικό,  ότι  η  ερμηνεία  της  Γραφής  αφήνεται  στην 
ελεύθερη κρίση του κάθε πιστού Αντβεντιστή (γενικό γνώρισμα στον προτεσταντικό 

67 Froom (1946), IV, 828-9, στο Μartin (1985), 414.
68 Nichols (2006), 267. 
69 Froom (1946), IV, 985-6.
70  ΕΒΠ, 260.
71  Nichols (2006), 267. To 1855 δημοσιεύεται το περιοδικό Review and Herald, βλ. Introvigne (2006), 369.
72  Martin  (1985),  410. Για  τα  επιφανέστερα  ηγετικά  στελέχη  που  αποχώρησαν  βλ.  Canright  (1961),  30  κ.ε., 

συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου. 
73  Wilson (1973), 38. Βλ. Γεωργόπουλου (2011), 30.
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χώρο), επομένως το αποτέλεσμα είναι η πολυδιάσπαση74. 
 Αρχικά  ο  Miller  είχε  απλώς  σκοπό  την  προετοιμασία  για  την  Έλευση,  οι 
ακροατές  του  ήταν  μέλη  όλων  των  γνωστών  Ομολογιών,  όταν  όμως  στη  γενική 
συνέλευση της 1ης Μαΐου 1843 ο πάπας ταυτίστηκε με τον “ἄνθρωπον της ἀνομίας”, 
άρχισε  να  διαφαίνεται  η  διαφοροποίηση.  Το  1843  πρώτη  η  εκκλησία  των 
Μεθοδιστών  και  έπειτα  το  1845  των  Βαπτιστών,  τους  αποκήρυξαν75.  Μετά  την 
αποκήρυξη του  Miller  από τους Βαπτιστές, αυτός ο ίδιος, όπως και άλλοι που τον 
ακολούθησαν,  ίδρυσαν  αυτόνομες  συναθροίσεις  υπό  ένα  γενικό  συντονιστικό 
όργανο, την Ευαγγελική Αντβεντιστική Ένωση76. 

Οι  αρχικοί  οπαδοί  του  Miller  ονομάστηκαν και  Μιλεριστές ή Μιλερίτες.  Η 
κίνηση οργανώθηκε μετά τη γενική συνέλευση του 1845 στην Albany της Ν. Υόρκης 
ενώ δημιουργούνται ομάδες λόγω της έντονης διάσπασης που παρατηρείται στους 
κόλπους  (γνωστές  πρωταρχικές  ομάδες  είναι  οι  American  Millennial  Association, 
Evangelical Adventists, Advent Cristian Church, Primitive Advent Cristian Church, 
Church of God Abrahamic Faith, Life And Advent Union77, Church of God General 
Conference78). Οι διαφωνίες και οι διαιρέσεις οδήγησαν στον κατακερματισμό και 
την αποδυνάμωση του κινήματος του Αντβεντισμού,  το δε κεντρικό συντονιστικό 
όργανο διαλύθηκε κατά τη δεκαετία του 1920. Οι αιτίες της διάσπασης πρέπει να 
αναζητηθούν σε δογματικές διαφωνίες πάνω στο ζήτημα της φύσης της Έλευσης του 
Χριστού και στην επιμονή ορισμένων παστόρων να ορίσουν νέες ημερομηνίες79.

Το  1860  μία  ομάδα του  κινήματος  που  προήλθε  από τον  Αντβεντισμό  του 
Miller ονομάσθηκε  “Εκκλησία  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας”80. 
Ακολουλουθεί τη γραμμή του Miller, καθώς και των Snow, Edson, Bates, White81. Η 
αρχική  ομάδα  αποτελούνταν  από  3.500  μέλη.  Μέσω  των  ιεραποστολικών 
προσπαθειών του Βates,  σχηματίστηκε η ομάδα αυτή στο  Jackson  και  στο  Battle 
Creek  του  Michigan,  στην  τελευταία  δε  πόλη  εγκαταστάθηκαν  και  οι  πρώτες 
κεντρικές υπηρεσίες.  Σταθμό στην ιστορία της αποτελεί η Γενική Συνέλευση στο 
Battle  Creek  το  1863,  η  οποία  θεωρείται  και  ιδρυτική.  Το  διεθνές  κέντρο 
μεταφέρθηκε το 1903 στην Ουάσιγκτον (Tokoma Park), όπου και ο εκδοτικός της 
οίκος  (Review  and  Herald)82. Το  1989  μεταφέρθηκαν  στο  Silver  Spring  στο 
Maryland.

Mετά τις ιεραποστολικές προσπάθειες στη δυτική και νότια Αμερική, ξεκίνησε 
μία περίοδος εκπληκτικής εξάπλωσης της αίρεσης από το 1903 και έπειτα, με νέες 
74  Μύρου (2011), 20-22.
75  Η  αποδοκιμασία  του  Miller  είχε  να  κάνει  σαφώς  και  με  την  ταυτόχρονη  διάψευση  των  προσδοκιών  του 

κηρύγματός του. Κατά τον Nunes (2010), 44-45, ο φίλος και συνεργάτης του Miller Fitch ήταν ο πρώτος που με το 
περίφημο κήρυγμά του πάνω στο Απ. ιη΄ 2-4, αποτέλεσε την αιτία για τον αρχικό διαχωρισμό των μιλλεριτών από 
τις εκκλησίες τους. 

76 Βλάχου (2000), 55.
77 Βλ. Mead (1961), 22-23,  Καρανικόλα (1976), 189-191. 
78 Nichols (2006), 268, στις δύο τελευταίες κινήσεις συγχωνεύθηκαν πολλές αντβεντιστικές ομάδες.
79 Βλάχου (2000), 55.
80 Αλεβιζόπουλου (1994), 446. Συχνά, θεωρείται ως χρονολογία ίδρυσης της το 1844, όταν η White υποστήριξε ότι 

αυτό το έτος έγινε η Έλευση του Θεού, όχι όμως στη γη, αλλά στον ουρανό. 
81 Γιαννόπουλου (1999), 58.
82 Τhe Story of our Church, 215-20, 256-61. O πλήρης τίτλος του εκδοτικού οίκου είναι, Αdvent Review and Sabbath 

Herald.
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ιεραποστολές  σε  Ευρώπη,  Αφρική,  Αυστραλία,  Νησιά  Νότιας  Θάλασσας,  Νότια 
Ασία, Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή83. Σύμφωνα με την Ετήσια Στατιστική 
Αναφορά  του  2009,  έχουν  παρουσία  στις  περισσότερες  χώρες  του  κόσμου  και 
παρόμοια χρησιμοποιούν τις ξένες γλώσσες στις εκδόσεις τους, διαθέτουν περί τα 
δεκαπέντε  εκατομμύρια  μέλη,  χιλιάδες  εκκλησίες,  δεκάδες εκδοτικούς  οίκους  και 
εκατοντάδες  περιοδικά,  χιλιάδες  σχολεία,  κολλέγια  και   ακαδημίες,  πλήθος 
νοσοκομεία και κλινικές, γηροκομεία και ορφανοτροφεία84. Ήδη από τις περασμένες 
δεκαετίες η αναλογία πιστών και κοινοτήτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο 
κόσμο έκλεινε δραματικά προς τις χώρες εκτός Αμερικής, γεγονός που αποδεικνύει 
την εκπληκτική εξωτερική ιεραποστολική δραστηριότητα85.  

Από την ταχύτατη πολυδιάσπαση του κινήματος του Αντβεντισμού προήλθε 
και η Διεθνής Ένωση Μελετητών της Βίβλου, του  Charles T. Russel,  η μετέπειτα 
γνωστή ως Μάρτυρες του Ιεχωβά, ενώ σταθμός στην ιστορία του Αντβεντισμού θα 
παραμείνει η αποχώρηση ενός εκ εκ των κορυφαίων μελών της οργάνωσης, του D. 
M. Canright,  όχι  τόσο  για  το  ότι  υπήρξε  μέλος  μιας  εκ  των  τριών  ανωτάτων 
Συνελεύσεων  ή  Γενικών  Συμβουλίων  της  οργάνωσης,  όσο  επειδή  μετά  την 
αποχώρησή του συνέγραψε ένα από τα κορυφαία απολογητικά συγγράματα εναντίον 
του  Αντβεντισμού,  το  Seventh-day  Adventism  Renounced (αποκήρυξη  του 
Αντβεντισμού),  το οποίο σημείωσε αμέτρητες εκδόσεις,  και παραμένει εν πολλοίς 
κλασικό  στην  προσπάθεια  αναιρέσεως  των  αντβεντιστικών  δογμάτων  μολονότι 
παρουσιάζει μία εικόνα της οργάνωσης που εν πολλοίς δεν ισχύει πλέον σήμερα86. 

Η  κίνηση  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας  παρέμενε  ευρέως 
απομονωμένη από άλλες θρησκευτικές σκέψεις και ρεύματα μέχρι τον 20ο αι., όταν 
και  έγινε  περισσότερο  προσιτή  και  θεωρείται  πλέον  ως  ένα  ακόμα 
φονταμενταλιστικό δόγμα87. Η αιτία της γενικότερης απομόνωσης της κίνησης ήταν, 
κατά  την  επιφανή  ιστορικό  των  Ομολογιών  της  Αμερικής  Syndey  Ahlstrom,  o 
ακραίος νομικισμός, οι ασυνήθιστες διδασκαλίες περί εξιλασμού, σατανά, καθώς και 
οι επικρατούσες απόψεις για τη διατροφή, την ιατρική, την υγεία88. 

Πράγματι,  η κίνηση  των  Αντβεντιστών,  έχει  επισημανθεί,  δεν  έχει  ακόμη 
παρασυρθεί  όπως  συνέβη  σε  πολλές  άλλες  εκκλησίες  στο  “μονοπάτι”  της 
εκκοσμίκευσης. Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες διδασκαλίες που κατέχει, όπως την 
αναμονή της ελεύσεως, το Σάββατο, το ουράνιο αγιαστήριο και την θνητότητα της 
ψυχής,  καθώς και  τις  διαιτιτικές  παραδόσεις  ως  υποστηρικτικό  θεσμό.  Όλα αυτά 
συγκράτησαν και υποστήριξαν την κίνηση των Αντβεντιστών  έναντι των δυνάμεων 
που δρούσαν διαλυτικά και αποδιοργανωτικά στις άλλες χριστιανικές εκκλησίες89. 
Επιπρόσθετα,  στην  εποχή  της  εκκοσμίκευσης,  οι  Ομολογίες  αντιμετωπίζουν  το 
πρόβλημα  της  κοινωνικής  αναγνώρισης,  τα  κινήματα  δε  που  διατηρούν 
χαρακτηριστικά  αιρετικά  (sectarian)  στοιχεία,  υποχρεωτικά  γνωρίζοντας  την 
83 Τhe Story of our Church, 267-374. 
84  Bλ. αναλυτικά, 147th Annual Statistical Report of Seventh-day Adventists (2009).
85  Hoekema (1973), 20.
86  Πρώτη έκδοση 1889, στην εργασία μας χρησιμοποιούμε την 14η έκδοση του 1961.
87  Νichols (2006), 268.
88  Ahlstrom (1972), 582.
89  Wilson (1990), 125. 
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απαξίωση, απομονώνονται όλο και περισσότερο. 
Η προσέλκυση νέων πιστών γίνεται δύσκολη, αλλά η ανανέωση των μελών, 

γίνεται  εκ  των  έσω,  γεγονός  όμως  που  καθιστά  την  παράδοση  πιο  ισχυρή  και 
σταθερή.  Αιρέσεις  με ζωή αρκετών δεκαετιών,  ανάμεσά τους και  η παρούσα στη 
Βόρεια Αμερική, με την εσωτερική “στρατολόγηση”, κατάφερναν να ανακτούν τα 
τρία  τέταρτα  του  συνόλου  των  πιστών90.  Για  αυτό  το  λόγο  η  αίρεση  παρέμενε 
απομονωμένη για πολλά χρόνια. 

Kατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, συνέβη σχίσμα εξαιτίας του θέματος  της 
στράτευσης91. H κίνηση έκανε σημαντικές αλλαγές το δεύτερο μισό του 20ου αι.  με 
πολλές εντάσεις. Η αύξηση της κριτικής έναντι της κίνησης, είχε ως συνέπεια την 
προβολή από μερικά μέλη μιας πιο φιλελεύθερης ερμηνείας της Βίβλου. Οι μεγάλες 
αντιθέσεις  προέκυψαν  όμως  γύρω  από  ένα  πιο  συντηρητικό  προτεσταντικό 
μεταρρυθμισμένο θεολογικό προσανατολισμό. 

Το 1970 προέκυψε μία ομάδα, γνωστή ως  “νέοι θεολόγοι”, ένας εξ αυτών, ο 
Robert  Brinsmead, είχε σπουδάσει  πολλά χρόνια στην Ευρώπη, υποστήριξε ότι  ο 
Αντβεντισμός  των  ημερών  του,  δεν  αποτελούσε  γνήσια  παράδοση  της 
μεταρρυθμισμένης  θεολογίας  όπως  περιλαμβάνονταν  στις  αρχικές  παραδοσιακές 
διδασκαλίες  των  Αντβεντιστών.  Έτσι  ξεκίνησε  μία  περίοδος  πολώσεων  στα 
αντβεντιστικά πανεπιστήμια, που ώθησε προς τους “νέους θεολόγους”, ενώ από την 
άλλη πλευρά, κάποιοι αντιστάθηκαν. Η συντηρητική αντίσταση έγινε αντιδραστική 
και συχνά εκ φύσεως ανακριτική-εξεταστική92.    

Άλλος ένας “νέος θεολόγος” που προκάλεσε αντιπαραθέσεις ήταν ο Desmond 
Ford,  σημαντικός  Αντβεντιστής.  Aυτός  στράφηκε  ενάντια  στο  κέντρο  της 
αντβεντιστικής  διδασκαλίας.  Το  κίνημα  του,  μία  μεγάλη  μερίδα  Αντβεντιστών, 
ερμήνευσαν διαφορετικά το ζήτημα των εσχάτων ημερών. Ο  Ford  υποστήριξε ότι 
υπήρχαν διαφορετικοί τρόποι κατανόησης του ρόλου της προφητείας στη Γραφή σε 
σχέση  με  την  παραδοσιακή  “ιστορική”  μέθοδο.  Σύντομα  παραιτήθηκε  από  τη 
διδασκαλική του έδρα, ενώ απέρριψε και την τήρηση του Σαββάτου, όπως έκανε και 
ο Brinsmead προηγουμένως93.

Το κίνημα του Αντβεντισμού είχε αναταράξεις κατά τη δεκαετία του 1980 όταν 
οι νέες ιδέες διαδόθηκαν ευρέως στις εκκλησίες και τις τάξεις των μελών. Ένα βιβλίο 
του  Walter  Rea  με  τίτλο  Το Ψέμα της  White  (White Lie)  έφθασε  στο  σημείο  να 
υποστηρίξει ότι η White ήταν ένοχη για λογοκλοπή, αφού στο βιβλίο της Τhe Great 
Controversy  χρησιμοποίησε  κομμάτια  από  άλλες  πηγές.  Συγχρόνως,  όλο  και 
περισσότεροι καθηγητές στράφηκαν σε άλλες κριτικές μεθόδους βιβλικής ερμηνείας, 
γεγονός που προκάλεσε περισσότερες αντιδράσεις από τις συντηρητικές τάξεις. Το 
κίνημα "Το στερεό θεμέλιό μας" (Our Firm Foundation)  προέκυψε ως προσπάθεια 
επιστροφής της "εκκλησίας" στην παραδοσιακή θεολογία. Βιβλία όπως το  Κeepers 
of the Faith  υποστήριξαν την επιστροφή στις γνήσιες αντβεντιστικές διδαχές94. Να 

90  Οosterwal (1972), στο Wilson (1990), 126-7.
91  Introvigne (2006), 368.
92  Nichols (2006), 268.
93  Nichols (2006), 268.
94  Nichols (2006), 268.
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τονίσουμε,  ότι  οι  “νέοι  θεολόγοι”  ήταν  αυτοί  που  είχαν  εγείρει  πολλά  από  τα 
παρόμοια  θέματα  που  ανέκυψαν  πρόσφατα  από  εκείνους  που  οδήγησαν  την 
μεταρρυθμισμένη  κίνηση  μέσα  στην  Παγκόσμια  Εκκλησία  του  Θεού  (Worlwide 
Church of God)95. Η γενικότερη διαμάχη συντελούνταν ανάμεσα στις δύο παρατάξεις 
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως εξής: Από τη μία πλευρά ήταν τα μέλη 
εκείνα που ήταν σταθερά στον ευρύ χώρο του ευαγγελικού χριστιανισμού και  σε 
εκείνα που έδιναν έμφαση στην τήρηση ιουδαϊκών πρακτικών και στην προφητεία 
σύμφωνα και με την White, και οι οποίοι όμως έθεταν έτσι τη διδασκαλία εκτός των 
“ευαγγελικών ορίων”96. 

Eπίσης,  πιο  συγκεκριμένα,  αιτίες  διάσπασης  πρέπει  να  αναζητηθούν  σε 
δογματικές διαφωνίες πάνω στο ζήτημα της φύσης της Β΄ Έλευσης του Χριστού και 
στην επιμονή ορισμένων παστόρων να ορίσουν νέες ημερομηνίες. Έχει διατυπωθεί 
και η άποψη ότι η εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, όπως και άλλες 
ομάδες  Αντβεντιστών,  δεν  συνδέονται  άμεσα  με  την  περίοδο  της  “Μεγάλης 
Απογοήτευσης” του Αντβεντισμού του Μiller  (ίσως εννοείται η απόλυτη χιλιαστική 
τάση  του  Miller),  αφού,  παρότι  αναμένουν  μία  επικείμενη  έλευση  του  Χριστού, 
ωστόσο  αυστηροί  κανόνες  έχουν  τεθεί  εναντίον  χρονολογικών ορισμών97.  Γενικά 
πλέον  η  κίνηση  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας  δεν  δέχεται  ορισμό 
ημερομηνιών,  ο  Canright  παρατηρεί  ήδη  από  τα  τέλη  του  19ου  αι.  ότι  οι 
Αντβεντιστές έχουν ως καύχημά τους ότι ποτέ δεν όρισαν σχετική ημερομηνία. Κάτι 
τέτοιο όμως, όπως αποδεικνύει και ο παραπάνω συγγραφέας, δεν ισχύει, αφού στις 
αρχές  της  ζωής  της  οργάνωσης,  τα  ιδρυτικά  μάλιστα  μέλη,  είχαν  ορίσει 
συγκεκριμένες χρονολογίες98. 

Διοικητικές  εντάσεις  παρουσιάστηκαν  λόγω της  απομάκρυνσης  ηγετών  και 
παστόρων,  εξαιτίας  υποτιθέμενων  ή  αποδεδειγμένων  οικονομικών  σκανδάλων. 
Κυβερνητικές, διωκτικές και δικαστικές αρχές στην Αμερική ξεκίνησαν έρευνες και 
πολλά διοικητικά στελέχη του Αντβεντισμού αντιμετώπισαν κατηγορίες για ποινικά 
αδικήματα99.  Πάντως κατά τον 20ο αιώνα ο Αντβεντισμός αποτέλεσε ένα από τα 
πλέον  επιφανή  στοιχεία  στο  πλαίσιο  της   νέας  διαμόρφωσης  του  αμερικανικού 
προτεσταντισμού, ώστε ο  Henry VanDusen  αναφέρεται στο σύνολο των διαφόρων 
αντβεντιστικών,  φονταμενταλιστικών  και  αγιαστικών  ομάδων  με  τον  όρο  “τρίτη 
δύναμη” του προτεσταντισμού, από τα μέσα ήδη του 20ου αι. παρουσίασαν σθένος, 
δυναμικότητα και ζωντάνια100. 

Η διάδοση του κινήματος μέσα στις ΗΠΑ μπορεί εύκολα να κατανοηθεί ως 
αποτέλεσμα των συνθηκών που προσέφερε η χώρα με τη συνταγματική ανοχή της 
θρησκευτικής  ελευθερίας,  ο  Νέος  Κόσμος από μόνος  του ευνοούσε  μία  πλούσια 
ποικιλία σε αυτόχθονα κινήματα με διεθνή όμως επέκταση101.  H  κίνηση διαδόθηκε 
σύντομα και εκτός των ΗΠΑ. Σημαντικό ρόλο στη διάδοση στην Ευρώπη είχε ένα 
95  Βλ. περισσότερα στο έργο των Nichols- Mather (1997).
96  Martin (1985), 410.
97  Stark (1985), 141.
98  Canright (1961), 38-9.
99  Martin (1985), 410.
100 Hudson (1961), 159, 174.
101 Aldridge (2000), 160.
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ξεχωριστό  πρόσωπο  ο  Πολωνός  Μichat  Belina  Czechowski  (1818-1876)102.  Οι 
οπαδοί  της κινήσεως ανέρχονται  σήμερα σε 15 περίπου εκατομμύρια,  το 76% εξ 
αυτών  σε  χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου103,  μόνο  το  17% στη  χώρα  από  την  οποία 
ξεκίνησε (ΗΠΑ)104 αφού η εξωτερική ιεραποστολική δράση είχε μεγάλη επιτυχία105, 
στη  Δυτική  Κένυα  παρουσιάζονται  έντονες  πληθυσμιακές  συγκεντρώσεις 
Αντβεντιστών, ενώ επιτυχία είχε και στην Ευρώπη106. Πάντως η Αμερική έχει σαφώς 
υψηλότερο ποσοστό από την Ευρώπη (3,67 κοινότητες ανά εκατομμύριο κατοίκων), 
όπου  τα  υψηλότερα  ποσοστά  καταγράφονται  στη  Νορβηγία  (18,25),  Φινλανδία 
(11,49) και Δανία (10,78). Η Αυστραλία μαζί με τη Ν. Ζηλανδία έχουν υψηλότερο 
ποσοστό  από  Αμερική  και  Ευρώπη  χωριστά  (24,43  κοινότητες  ανά  εκατομμύριο 
κατοίκων).  Mία αιτία ερμηνείας των υψηλών ποσοστών Αυστραλίας-Ν. Ζηλανδίας 
θα μπορούσε να είναι η κοινή γλώσσα με την αμερικανο-θρεμένη κίνηση,  αλλά το 
ίδιο  δεν  συμβαίνει  και  με  τη  Βρετανία  (2,68)  ενώ συμβαίνει  στις  σκανδιναβικές 
χώρες.  Τα  υψηλά  ποσοστά  εδώ  πρέπει  να  ερμηνευθούν  εξαιτίας  μιας  ευρείας 
ανεκτικότητας  των θρησκευτικών καινοτομιών που παρουσιάζουν αυτά τα έθνη107. 
Εκτός  αυτού,  οι  αντβεντιστικές  αιρέσεις  γενικώς,  δεν  παρουσίασαν  μία  οξεία 
αντιπαράθεση με την παραδοσιακή ευρωπαϊκη θρησκευτική σκέψη, συμβίβασαν τις 
δογματικές  προοπτικές  τους  με  τις  προκάτοχες  ή  σύγχρονες  ευρωπαϊκές, 
αλληλοπεριχώρησαν  ευρεία  χαρακτηριστικά  της  προχιλιαστικής  προφητικής 
ερμηνευτικής  με  αρκετά  φονταμενταλιστκά  μέσα  στις  κύριες  Ομολογίες  του 
προτεσταντισμού. 

Καθ’ όλη  τη  διάρκεια  του  19ου  αι.  υπήρχαν  στοιχεία   μέσα  σε  τέτοιες 
προτεσταντικές  αιρέσεις  και  στις  “αλληλέγγυές”  τους  που  καλλιεργούσαν 
αποκαλυπτικές προσδοκίες, τα οποία, τουλάχιστον κατά την άποψη των αμέτοχων 
παρατηρητών, δεν ήταν μεταξύ τους ανόμοια και διαφορετικά. Ακολουθώντας οι νέες 
αιρέσεις, για παράδειγμα τις απόψεις περί θνητότητας που ανακινήθηκαν κατα τον 
17ο  αι.  από  του  πουριτανούς  (ανάμεσά  τους  ο  επιφανής  Milton),  απέρριψαν  ή 
τροποποίησαν την έννοια περί αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, και από διάφορες 
απόψεις  μέσα  στις  εσχατολογικές  και  σωτηριολογικές  χριστιανικές  παραδόσεις, 
επικεντρώθηκαν  στην  ανάσταση  του  σώματος,  γεγονός  που  συνέδεσαν  με  την 
δευτέρα παρουσία108. 

Εξίσου σημαντικό όμως ήταν για τη συνοχή και ενότητα των συγκεκριμένων 
ομάδων  και  τη  διατήρηση  της  προσωπικής  ταυτότητας,  ότι  αυτά  τα  δογματικά 

102 Ιntrovigne (2006), 370.
103 Βλάχου (2000), 56. Bλ. περισσότερα στο έργο του Wilson (1973).
104 Stark (1985), 488.
105 Wilson (1976), 53.
106 Wilson (1990), 1, 130.
107 Stark (1985),  489-91. O Wilson (1990),  132,  παρουσιάζει  άλλα νούμερα, με βάση το έτος 1986, θέτει την Δ. 

Γερμανία  πρώτη σε πληθυσμό Αντβεντιστών με 24.956 άτομα,  και  τη Μ. Βρετανία  με 16,611.  Ακολουθούν η 
Γαλλία (8,715),  Πορτογαλλία,  Φινλανδία,  ενώ η Νορβηγία έχει  5.466.  Στις  ΗΠΑ βέβαια ο αριθμός  φθάνει  τις 
672.253. Κατά τον  Wilson,  η εκκλησία των Αντβεντιστών παρουσιάζει σημαντικά ποσοστά και στην Ανατολική 
Ευρώπη, με πρώτη την Ρουμανία, 56.557, Γιουγκοσλαβία, 10.206, Α. Γερμανία, 9.425, Τσεχοσλοβακία, 7.780. 

108 Την κληρονομιά που αποκόμισαν οι Αντβεντιστές από τις διάφορες διδασκαλίες των πουριτανών στην Ευρώπη, 
ερεύνησε και δημοσίευσε ο Αντβεντιστής θεολόγος B.W. Ball στο έργο του The English Connection, Τhe Puritan 
Roots of Seventh-day Adventist Beliefs, James Clarke Cambridge 1981.
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θέματα  δεν  θα  έπρεπε  να  είχαν  σημαντικές  (έντονες)  κοινωνικές  συνέπειες. 
Συγχρόνως, συγκεκριμένα ρεύματα σκέψης ενδυναμώθηκαν από τη σύνθεση με τις 
αιρετικές  απόψεις,  ενισχυόμενα  από  οικονομικές  πηγές  από  τις  ΗΠΑ,  και  έτσι 
ελκυόμενες από τις νέες τεχνικές του εκεί πρωτοποριακού ευαγγελισμού. Βέβαια οι 
Αντβεντιστές όφειλαν να συμβιβαστούν με το μέγεθος και την έκταση της παρουσίας 
τους: Η ιδέα μίας κίνησης που θα μετρούσε τους πιστούς της σε εκατομμύρια, δεν 
ήταν ρεαλιστική κατά την πορεία του 19ου αι. Είχαν όμως ανάγκη να ενδυναμώνουν 
και το αίσθημα της ανεξαρτησίας τους από τον κόσμο και να αναπτύξουν τεχνικές 
για τη διατήρηση των υποχρεώσεων των μελών. 

Περισσότερο  από  κάθε  άλλη  αίρεση,  σταδιακά  αποδέχτηκαν  μία  χαλαρή 
πειθαρχία, και  έκλιναν  προς  μία  ομολογιακή  μορφή,  αυτή  όμως  η  διαδικασία 
δυσχεραίνονταν  από  τα  χαρακτηριστικά  τους  δόγματα  που  καθόριζαν  τη 
συμπεριφορά  των  μελών  από  τον  υπόλοιπο  κόσμο,  από  τη  τήρηση  δηλ.  του 
Σαββάτου και τις διαιτιτικές διατάξεις της Π. Διαθήκης. Κάποιες φορές διατήρησαν 
θέση παρατηρητή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, όμως οι διδασκαλίες 
τους περί του “ιλαστηρίου” και περί “ερευνητικής κρίσης”, αποτέλεσαν διαχωριστική 
και  διαφοροποιητική  γραμμή  από  τη  διδασκαλία  άλλων  “ορθοδόξων” 
προτεσταντικών Ομολογιών. Τη συζήτηση αυτή πραγματεύτηκαν οι B.B. Beach και 
L. Vischer στο έργο τους So Much in Common (Τόσα πολλά κοινά)109.

Ίσως η πλέον σημαντική κοινωνική συνέπεια του Αντβεντισμού αποτέλεσε η 
καθορισμένη  στάση  έναντι  της  στρατιωτικής  θητείας,  την  οποία  δέχονται  να 
υπηρετήσουν  ως  άοπλοι,  σε  αντίθεση  με  τους  Μάρτυρες  του  Ιεχωβά  και  τους 
Χριστάδελφους110.  Οι  πολυάριθμες  αντβεντιστικές  οργανώσεις  με  σκοπό  τη 
θρησκευτική  ελευθερία  έχουν  στην  ιδεολογική  βάση  τους  το  στερεότυπο  ενός 
"φόβου"  έναντι  της  πολιτικής  εξουσίας  που  στην   αντβεντιστική  διδασκαλία 
θεωρήθηκε ως το "δεύτερο θηρίο" της Αποκαλύψεως111.

Οι  χιλιαστικές  αιρέσεις,  ανάμεσά τους  και  οι  Αντβεντιστές,  συμμερίστηκαν 
μαζί  με  φονταμενταλιστικές  ομάδες  όπως  τις  αγιαστικές και  τις  πεντηκοστιανές 
κινήσεις,  μία κάπως  περιοριστική  στάση  έναντι  της  ανάμιξης  στα  ζητήματα  του 
κόσμου.  Κοινωνικός  έλεγχος  των  ατόμων  είναι  βέβαια  προφανής,  και  παρότι  το 
στερεότυπο της  αίρεσης  που  δομούν οι  παρατηρητές  από έξω και  συνδέεται  με 
κατήφεια,  περιορισμό,  καταπίεση,  επιτίμηση  είναι  συχνά  λάθος,  όλες  αυτές  οι 
αιρέσεις  είναι  όντως  αντί-ηδονιστικές.   Τα  μέλη  των  αιρέσεων  γενικά  πρέπει  να 
κερδίσουν  την  χαρά,  είτε  τώρα  είτε  στη  μέλλουσα  ζωή,  με  προδιαγεγραμένους 
τρόπους. 

Αυτός βέβαια ο τρόπος γενικά στις χιλιαστικές αιρέσεις διαφέρει σημαντικά 
από  άλλες,  όπως  οι  Μορμόνοι  και  η  Christian  Science,  όπου  χρησιμοποιείται 
(γενικώς) περισσότερο η νοητική πειθαρχία, προβάλεται η απόλαυση του κόσμου και 
η εμπειρία της χαράς και ευτυχίας, η αισιοδοξία, ή ακόμη και δεν υπάρχει ζήτημα με 
την  κοινωνική  και  ηθική  ζωή  του  μέλους.  Συγχρόνως  η  αντβεντιστική  ομάδα 

109 Geneva 1973, World Council of Churches, στο Wilson (1990), 140-1.
110 Βλ. περισσότερα, Αλεβιζόπουλου (1994), 87 κ.ε.
111 Introvigne (2006), 372.
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διαφέρει από τις ανωτέρω αιρέσεις, αφού οι τελευταίες είναι λιγότερο ασκητικές ή 
εγκρατητικές, προσφέρουν ευρύτερες διανοητικές ευκαιρίες στους πιστούς τους, ως 
εκ τούτου έχουν αποτελεσματικότερη απήχηση στα μεσαία στρώματα, αφού ειναι και 
λιγότερο  εξισωτικές  από  τις  αντβεντιστικές,  αν  και  γενικά  όλες  οι  αιρέσεις 
προσφέρουν ευκαιρίες για κοινωνική κινητικότητα και αναρρίχηση στην ηγεσία112. 

Όλες  οι  αντβεντιστικές  αιρέσεις  έχουν  το  ενδημικό  πρόβλημα  της 
παρατεταμένης  καθυστέρησης,  επιβράδυνσης  και  αναβλητικότητας  των 
αναμενόμενων  εσχάτων  γεγονότων.  Όπως  και  οι  Μάρτυρες  του  Ιεχωβά  (πολύ 
περισσότερο αυτοί),  μετά από τις  παρατεταμένες μακρές περιόδους αναμονών,  οι 
χιλιαστικές αιρέσεις γίνονται πιο προσεκτικές στον ακριβή χρόνο της ελεύσεως του 
Κυρίου113. Μετά τη μη πραγματοποίηση της ελεύσεως, το αίσθημα της απογοήτευσης 
καθαυτό λειτουργεί  βέβαια  κατευναστικά,  καθησυχάζει  και  μετριάζει  την ένταση, 
αφού τα νέα στελέχη δεν περίμεναν ήδη  πολύ, και θα πρέπει πρώτα να έχουν την 
εμπειρία της ιλαρότητας, της χαράς και της συμμετοχής στο πρόγραμμα της αίρεσης, 
προτού εκτεθούν ενώπιον μιας νέας πιθανής απογοήτευσης. Κατ’αυτό τον τρόπο η 
επάνδρωση έχει  ένα  δυναμικό προσανατολισμό που λειτουργεί  με διπλό όφελος, 
αφού “μονώνει” την αίρεση από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της καθυστέρησης 
εκπλήρωσης της προφητείας114.

Η αποτυχία των ιδεολογικών διακηρύξεων να βρουν επιβεβαίωση ήταν γενικά 
αχίλλειος πτέρνα σε κάθε θρησκευτικό κίνημα. Ωστόσο, μία αίρεση επιζεί, παρά την 
αποτυχία  των  ιδεολογικών και  ρητορικών υποσχέσεων,  διότι  συχνά  τα  μέλη  δεν 
πιστεύουν πραγματικά καταστάσεις που αφορούν το μακρινό μέλλον, και έτσι μία 
ιδεολογική αποτυχία δεν σημαίνει πάντα και οργανωτική αποτυχία115. 

H  περίπτωση των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας επαληθεύει τη θεωρία 
που  θέλει  τη  σύσταση  και  οργάνωση  της  "εκκλησίας"  μετά  την  αποτυχία. 
Απογοητευμένοι  από  την  αναμονή  της  ελεύσεως,  δημιούργησαν  τη  δική  τους 
ξεχωριστή "ομολογία" μόνο μετά την αποτυχία της έκβασης, και μετά τη δεύτερη 
επεξεργασία της και  επίσης διάψευσή της,  με σεβασμό στην προφητεία και  στην 
ερμηνεία  που  δόθηκε  για  αυτήν.  Κάτι  είχε  συμβεί  τουλάχιστον  στον  ουρανό  σε 
εκείνη  την ημερομηνία,  εκλιπαρούσαν  για  συγχώρηση,  έριξαν  την ευθύνη  επάνω 
τους για την αποτυχία τους να είναι προετοιμασμένοι, είχαν δείξει κάποια απιστία.  

Αυτό  που  είχαν  προβλέψει,  είχε  πλέον  συμβεί,  τώρα  πλέον  παρέμενε  η 
προσεκτική  τήρηση  των  “απαρατήρητων  και  αγνοημένων”  εντολών  της  Γραφής, 
ειδικά της τήρησης του Σαββάτου και των διαιτητικών διατάξεων της Π. Διαθήκης116. 
Σύμφωνα με τους κοινωνιολογικούς όρους, πρόκειται για το λεγόμενο “Σύνδρομο 
του  Festinger”,  όταν  η  προφητεία  διαψεύδεται,  οι  πολλοί  προσπαθούν  να 
εκλογικοποιήσουν  την αποτυχία, πεπεισμένοι ότι αναμενόταν, ή το σωστό γεγονός 
μιας λάθος ημερομηνίας ή ένα λάθος γεγονός μιας σωστής ημερομηνίας117. 
112 Wilson (1990), 144-5, 148.
113 Για το ζήτημα αυτό στην πρόσφατη περίπτωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, βλ. Wilson (1978), και M. J. Penton, 
Αpocalypse Delayed, δεύτερη έκδοση, University of Toronto Press, 1997. 
114 Wilson (1990), 174-5.
115 Σχετική είναι η μελέτη των Festinger, Riecken, Schachter (1956), στο Wilson (1990), 228.
116 Wilson (1990), 229.
117 Introvigne (2006), 368. Ο κοινωνιολόγος Leon Festinger (1919-1990) ήταν ο πρώτος που  μελέτησε το φαινόμενο 
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Η κίνηση των Αντβεντιστών ανήκει σε εκείνες τις αιρέσεις που δεν αναζητούν 
μία  αποκλειστικά  εναλλακτική  κοινωνία.  Αντιμετωπίζει  την  αποστολή  της  στον 
κόσμο με την έννοια μιας προσωρινής και μεταβατικής ηθικής μέχρι το τέλος αυτής 
της  κατάστασης,  που  θα  αντικατασταθεί  από  μία  αποκάλυψη  και  μία  χιλιετία. 
Αντιθέτως άλλες  αιρέσεις  διαβλέπουν το  ρόλο τους  ως  δημιουργού μιας  επίγειας 
βασιλείας118. 

Ενώ οι φονταμενταλιστικές αιρέσεις119 δεν εκτιμούν την πρόδοδο και εξέλιξη 
των φυσικών επιστημών,  ίσως και  των κοινωνικών,  γενικότερα,  δεν επιδεικνύουν 
ιδαίτερη  σπουδή  στην  μάθηση  και  εκπαίδευση,  πλην  της  βιβλικής  ερμηνείας, 
ωστόσο,  η  κίνηση  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας  διακρίνεται  για  ένα 
σχετικά ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών της, με ένα πολύ υψηλό ποσοστό 
στο χώρο της ιατρικής. 

Οι Αντβεντιστές, με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τους συστήματος, με τις 
εταιρίες τροφίμων τους, και με τις ιατρικές εγκαταστάσεις τους, επαληθεύουν την 
κοινωνιολογική  θεωρία  που  θέλει  τις  αιρέσεις  να  τείνουν  προς  μία  προβολή  και 
επισήμανση  των  χαρακτηριστικών  στοιχείων  τους  που  τις  διακρίνουν  μέσα  στην 
κοινωνία μέσω του ιδιαίτερου τρόπου διαβίωσης120. 

Επίσης  το  γενικότερο  πνεύμα  των  ομοειδών  αιρέσεων  (και  ευρύτερα  στην 
περίπτωση αυτή), τοποθετεί σε ιδιάζουσα θέση το γεγονός της θεραπείας, σωματικής 
ή ψυχικής. Κάθε κίνηση παρουσιάζει τη θέση της για τη θεραπεία (χαρακτηριστικές 
οι γνώμες των Μαρτύρων του Ιεχωβά περί μεταγγίσεως αίματος). Η αντβεντιστική 
ομάδα διαφέρει διότι, αν και δεν αποκλείει την δυνατότητα ίασης μέσω της πίστης 
στο Θεό, ωστόσο σταδιακά προσέγγισε τόσο πολύ την ιατρική ιεραποστολική δράση, 
που το ιερατείο της αποδέχτηκε πλήρως μία φυσιολογική επιστημονική στάση έναντι 
της  υγείας,  σύμφωνη με  την  επίσημη ιατρική  (εξαίρεση αποτελούν οι  ιδιάζουσες 
διατροφικές απόψεις)121.

Στην πορεία καλύτερης οργανώσεως της αιρέσεως, υιοθετείται η τυποποίηση 
περιοδικών εκδόσεων καθοδηγημένης πίστης και εφαρμόζονται διαδικασίες διανομής 
τους για μελέτη με τακτική σειρά και διαδοχή. H αίρεση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στη  διάδοση των εκδόσεών της  ως  μέσο για  την  προσέλκυση πιστών.  Η κίνηση 
εξάλλου  αναδύθηκε  κατά  τον  19ο  αι.,  στα  τέλη  του  οποίου  γίνονται  σημαντικές 
εκδόσεις θρησκευτικών βιβλίων και περιοδικών, γεγονός που καθιστά το κίνημα να 
υιοθετήσει τον έντυπο λόγο ως κύριο μέσο ευαγγελισμού, όπως βέβαια και πολλές 
παρόμοιες αιρέσεις122. 

Η πρακτική της από πόρτα σε πόρτα (door-to-door) επισκέψεως και διανομής 
έντυπου  υλικού  χρησιμοποιήθηκε  και  από  τους  Αντβεντιστές.  Η  πλανόδια  αυτή 
πρακτική παραμένει ακόμη επιφανής μέσα στους αντβεντιστικούς κύκλους. Ωστόσο 

το 1956.
118 Wilson (1990), 50. Για τη σχέση της εσχατολογίας και της ηθικής στην εκκλησία των Αντβεντιστών, έγραψε το 

πόνημα  Millennial Dreams and Moral Dilemmas o M. Pearsοn, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
Επίσης για το ίδιο θέμα βλ. Bull (1988), 145-59. 

119 Βλ. σχετικά Wilson (1990), 57.
120 Wilson (1990), 51.
121 Wilson (1990), 59.
122  Wilson (1990), 118, 135.
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σε  σχέση  με  άλλες  αιρέσεις,  δεν  βασίζεται  τόσο  στις  δικές  της  εκδόσεις  για  να 
παρουσιάσει  το  περιεχόμενο  των  υπηρεσιών  της,  οι  οποίες  προσομοιάζουν 
περισσότερο στα κλασσικά ευσεβιστικά πρότυπα των παλαιοτέρων προτεσταντικών 
Ομολογιών. Βέβαια οι εκδόσεις περιλαμβάνουν μία ποικιλία θεμάτων, πολλές φορές 
όχι απολύτως θρησκευτικών. Πρόκειται για μία έξυπνη στρατηγική των αιρέσεων να 
εκδηλώνουν με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον τους ευρύτερα, ενώ, όπως συμβαίνει 
στην  περίπτωση  των  Αντβεντιστών,  διατηρώντας  μεγάλους  εκδοτικούς  οίκους, 
μπορούν να μειώνουν τα γενικά έξοδα με τα προϊόντα που οι πιστοί θα μπορούσαν να 
αγοράσουν123. 

Προσηλυτιστές ενέργειες των Αντβεντιστών έχουν αναφερθεί, και θεωρούνται 
ως ένδειξη της ιδιαίτερης σπουδής των μελών των αιρέσεων για την μετάδοση του 
μηνύματός τους124. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανάπτυξη του κινήματος ωφείλεται 
σε μία σκληρή εργασία και οργάνωση του διοικητικού μηχανισμού του, παρά στη 
δύναμη  του  Αγίου  Πνεύματος  που  κατεύθυνε  το  έργο  των  αποστόλων  και  της 
Εκκλησίας.

Γενικά  η  αίρεση  παρουσιάζει  ίσως  την  μεγαλύτερη  και  περισσότερο 
διαφοροποιημένη συγγραφική παραγωγή. Η έκταση αντανακλά την πολυμέρεια  του 
Αντβεντισμού και τον υψηλό βαθμό τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας. Επίσης, 
υπάρχουν αυστηρά δογματικά περιοδικά που κυκλοφορούν αφιερωμένα σε ορισμένα 
ειδικά θέματα,  όπως η υγεία, η προφητική ερμηνεία, η θρησκευτική ελευθερία,  η 
εκπαίδευση. Αυτά εμφανίζουν το ισχυρό αποτύπωμα της στάσης της κίνησης πάνω 
στα  ζητήματα  αυτά.  Ωστόσο  κάποια  περιοδικά  για  την  υγεία,  εμφανίζουν 
περισσότερο  γενικό  ενδιαφέρον  για  τις  διαδεδομένες  διαιτητικές,  και  συχνά 
χορτοφαγικές  αρχές,  την  υγιεινή,  τα  πρότυπα  υγιεινής  ζωής,  την  αποχή  από  το 
τσιγάρο  και  το  αλκοόλ.  Μία  ευρεία  γκάμα  εκδόσεων  διακινείται  μέσω  των 
πλανόδιων Αντβεντιστών,  που εργάζονται  με ένα πλήρες ωράριο125.  Εκδόσεις  των 
Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας αποτελούν τα Collegiate Quaterly, Celebrations,  
Adventist  Review,  Christian  Record,  Cornerstone  Connection,  Guide,  Insight,  
Journal of Adventist Education, Liberty, Listen, Message, Μinistry, Our Little Friend,  
Primary Treasure, Signs of the Times, Vibrant Life, Youth Ministry Accent.

Σημαντικοί  τομείς  δράσεις  θεωρούνται  η  εκπαίδευση,  η  ιεραποστολή και  ο 
ευαγγελισμός.  Ο  Αντβεντισμός  διατηρεί  το  δεύτερο  μεγαλύτερο  προτεσταντικό 
σχολικό  σύστημα.  Οι αντβεντιστικές  εκπομπές  με  τίτλο  “Η  φωνή  της  ελπίδας”, 
ακούγονται σήμερα σε 28.000 ραδιοφωνικά προγράμματα και σε 600 τηλεοπτικά126. 
Στην  Ελλάδα  κοινότητες  υπάρχουν  σε  Αθήνα,  Πειραιά,  Νίκαια,  Βέροια, 
Θεσσαλονίκη,  Νιγρίτα  Σερρών,  Ηράκλειο127.  Η  παρουσία  τους  στην  Ελλάδα 
χρονολογείται από το 1922 και συνδέεται με τον ερχομό των προσφύγων από τη Μ. 
Ασία128, ωστόσο πιο οργανωμένα εμφανίζεται κατά τη δεκαετία του 1950, οπότε και 

123 Wilson (1990), 118, 135.
124 Saliba (1995), 14.
125 Wilson (1990), 137.
126 Αλεβιζόπουλου, (1994), 446, Γιαννόπουλου (1999), 58.
127 Αλεβιζόπουλου, (1994), 446.
128 Κουντουριώτου, (1961), 55. 
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αναπτύχθηκαν  στενές  σχέσεις  με  το  κεντρικό  σώμα  στις  ΗΠΑ129.  Στην  Ελλάδα 
υπάρχει και μικρή παρουσία της Μεταρρυθμισμένης Κίνησης των Αντβεντιστών της 
Εβδόμης Ημέρας.

Στην  πορεία  των  χρόνων,  και  μέσα  στο  πλαίσιο  της  εκκοσμικεύσεως  των 
θρησκειών και της προσπάθειας μιας αίρεσης να προσεγγίσει και να διαλεχθεί με τις 
μεγάλες Ομολογίες, οι αυστηρές αρχές της παραμερίζονται, εντολές και διδασκαλίες 
που ήταν απαραίτητες για την αληθινή πίστη και υπακοή στο Θεό εγκαταλείπονται 
και η νομιμοποίησή τους λησμονείται.  Ο χρόνος διαβρώνει της περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες οι “σίγουρες” αλήθειες είχαν πολεμηθεί, ο πόλεμος και η άμυνα για 
αυτές παύει,  και πλέον δεν φαίνονται υποχρεωτικές για όλους. Αυτό συνέβη και σε 
περιπτώσεις ισχυρά “απομονωμένων” αιρέσεων, όπως των Αντβεντιστών, οι οποίοι 
κάποια στιγμή ξανασκέφθηκαν την άποψη ότι μόνον όσοι  τηρούν το Σάββατο θα 
σωθούν130. 

Σήμερα οι Αντβεντιστές είναι λιγότερο διατεθειμένοι να σκεφθούν κατά αυτό 
τον απόλυτο τρόπο, μέσα στις τελευταίες δεκαετίες η αντβεντιστική φιλολογία, με 
έναρξη το 1957 με τη βασική έκδοση Seventh-day Adventists Answer Questions on 
Doctrine, όλο και περισσότερο τείνει να μην υπερτονίζει την έμφαση στη δογματική 
διάκριση-ιδιοπροσωπεία. Η τάση αυτή έγινε εντονότερη κατά τις αρχές της δεκαετίας 
’70 με την έκδοση του So much In Common (τόσο πολλά κοινά), μία κοινή παραγωγή 
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ενώ μία εναλλακτική προσέγγιση για 
τον ίδιο σκοπό είναι εμφανής στη δουλειά ενός θεολόγου της κινήσεως, του  B.W. 
Wall (1981),  Τhe English Connection, The Puritan Roots of Seventh-day Adventist  
Belief,  όπου πολλές από τις σθεναρές πεποιθήσεις των Αντβεντιστών εντοπίζονται 
απευθείας  σε  κάποιους  από  τους  πουριτανούς  της  Αγγλίας131.  Εξάλλου  ο 
Αντβεντισμός  γενικά  έχει  να  επιδείξει  στην  ιστορία  του  μία  μοναδική  ικανότητα 
ανάκτησης  κλασικών  προτεσταντικών  θέσεων,  κάποιες  από  τις  οποίες  είχαν 
απορρίψει οι ιδρυτές. Στη Γενική Συνέλευση της  Minneapolis  το 1888, σημαντικό 
πρόβλημα  προέκυψε  από  το  “μύνημα”  των  Ellen  J.  Waggoner  (1855-1916)  και 
Αlonzo  T.  Jones  (1850-1923),  που  έτεινε  να  επαναεισαγάγει  στην  αντβεντιστική 
θεολογία την ύπαρξη του κλασικού προτεσταντικού ζητήματος της δικαιώσεως δια 
μόνης  της  πίστεως,  συνοδευόμενο  με  ένα  "αναγεννητικό" ενθουσιασμό  που  θα 
μπορούσε  να  μεταμορφώσει  την  δικαίωση  δια  της  πίστεως  σε  μία  εμπειρία 
προσωπική.  Η  White  παρενέβει  για να μην καταδικαστεί  το “μύνημά” τους,  ενώ 
τελικά   αυτοί  εγκατέλειψαν  την  κίνηση.  Όντως  κατά  την  πορεία  του  20ου  αι. 
παρατηρείται  μία  τάση  προς  ενσωμάτωση  του  αντβεντιστικού  κόσμου  με  τον 
λεγόμενο ευαγγελικό προτεσταντικό. Ένα φιλελεύθερο τμήμα ήθελε να προχωρήσει 
περισσότερο σε ζητήματα όπως της σεξουαλικής ηθικής και του φεμινισμού, ενώ η 
συντηρητική μερίδα επέμενε σε μία κυριολεκτική εμπιστοσύνη στο “μύνημα” της 
White132.

129 Βλάχου (2000), 56. Η εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας στην Ελλάδα αναγνωρίζεται ως "γνωστή" 
θρησκεία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 1908/59, 123/64, 4054/73, 2139/75, 2004/91. 

130  Wilson (1990), 120-1. 
131 Wilson (1990), 120-1.  
132 Introvigne (2006), 368, 370.
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H προσπάθεια για προσέγγιση των μεγάλων Oμολογιών (denominatiolination) 
από μία αίρεση, ενέχει τον κίνδυνο του αφανισμού του στοιχείου της διαμαρτυρίας 
και της διαφωνίας, της μείωσης της απόστασης από τους άλλους χριστιανούς, για 
αυτό  το  λόγο  επινοείται  το  διακριτικό  και  χαρακτηριστικό  δόγμα  που  είναι 
απαραίτητο  για  τη  σωτηρία.  Οι  πρακτικές  ή  οι  διδασκαλίες  αυτές  λειτουργούν 
γενικώς  απομονωτικά.  Η  περίπτωση  των  χαρακτηριστικών  διδασκαλιών  των 
Αντβεντιστών  αποτελεί  ένα  παράδειγμα,  με  αυτές  μετριάζεται  η  προτεσταντική 
έμφαση  στη  δια  πίστεως  σωτηρία,  και  όταν  υπάρχουν  τέτοιες  ιδιάζουσες 
διδασκαλίες,  ένα  κίνημα  δυσκολεύεται  να  βαδίσει  το  δρόμο  της  ομολογιακής 
ομοιογενοποίησης133. 

Ο προσανατολισμός στην ανωτέρω διαδικασία της προσέγγισης απαιτεί  μία 
ριζοσπαστική μεταστροφή και περιλαμβάνει παράγοντες όπως: Πρώτον, τη πίστη ότι 
ο Θεός βρίσκεται μέσα και κοντά στις εγκόσμιες υποθέσεις,  γεγονός που καθιστά 
κάθε αιρετική προσαρμογή στον κόσμο μάταια και ανωφελή. Δεύτερον, τη πίστη ότι 
το  κακό  μπορεί  να  αποφευχθεί  μόνο  με  ένταξη  στην  κοινωνία.  Η  αίρεση  των 
Αντβεντιστών συμμετείχε σε αυτούς τους τρόπους αντίδρασης και το μίγμα είχε ως 
αποτέλεσμα βέβαια λιγότερη εμφατική προσέγγιση των Oμολογιών από ότι σήμερα 
ευαγγελίζονται οι μεθοδιστές και οι βαπτιστές,  αλλά μία θέση λιγότερο σεχταριστική 
των ομολογουμένως πιο επαναστατικών Μαρτύρων του Ιεχωβά134.

H  κίνηση των Αντβεντιστών,  παρά το γεγονός της ύπαρξης μίας ποικιλίας-
παραλλαγής της λειτουργίας των τοπικών εκκλησιών της ανά τον κόσμο -όχι μόνο 
στο  περιεχόμενο  αλλά  και  στη  μορφή-,  χρησιμοποιεί  μία  τριμηναία  συλλογή 
μαθημάτων  για  Sunday  morning  Sabbath  school  meetings,  όπου  παρά  το  ότι  οι 
τοπικοί πάστορες είναι ελεύθεροι να καλέσουν τους ομιλητές τους, ακολουθείται - 
τουλάχιστον-  κοινό  θέμα  και  αυτό  αποτελεί  τον  πυρήνα  της  απασχόλησης  του 
Sabbath  school.  Είναι  εξάλλου  γεγονός,  ότι  πολλές  παρόμοιες  αιρέσεις  δρουν 
θεωρώντας τις τοπικές εκκλησίες ως “κλάδους” (branches)  παρά ως αυτόνομες, για 
αυτό και οι διαδικασίες είναι ομοιόμορφες ανά τον κόσμο. Πάντως, η αίρεση των 
Αντβεντιστών πάντα ευνοούσε ένα μεγαλύτερο βαθμό τοπικής αυτονομίας σε σχέση 
με τις άλλες αιρέσεις, και ενθάρρυνε τα μέλη στα διάφορα κράτη να διατηρήσουν μία 
εθνική ταυτότητα και κουλτούρα, για αυτό και η ατμόσφαιρα των αντβεντιστικών 
εκκλησιών διαφέρει από χώρα σε χώρα135.

Σε πολλές περιπτώσεις,  κινήσεις με κεντρική διδασκαλία τον άμεσο ερχομό 
της δευτέρας παρουσίας, εμφανίζουν μία αδιαφορία των μελών τους έναντι αυτού 
του ζητήματος. Και η εκκλησία των Αντβεντιστών δεν μπορεί να επηρεάσει ενεργά 
με  αυτή  τη  διδασκαλία  της  τις  ζωές  των  πιστών της  ως  μία  ζωντανή προσδοκία 
άμεσης και κυριολεκτικής τελειώσεως του παρόντος κόσμου σε οποιαδήποτε στιγμή. 
Ωστόσο αυτό δεν έχει σημασία για την κίνηση, αφού προβάλει συνεχώς το επείγον 
αίσθημα του τέλους του κόσμου, ζούμε σίγουρα στις τελευταίες ημέρες. Η προοπτική 
τους έναντι της ιστορίας  είναι δραστικά συνεπτυγμένη: Τίποτα σημαντικό δεν έχει 

133 Wilson (1990), 109.
134 Wilson (1990), 110.
135 Wilson (1990), 133, 5. 
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συμβεί ανάμεσα στους χρόνους της Καινής Διαθήκης και στην εποχή της ίδρυσής της 
"εκκλησίας"  τους.  Ωστόσο  θεωρούν  την  "εκκλησία"  τους  ως  φορέα  της  αιώνιας 
αλήθειας, χωρίς να προσανατολίζονται στην παράδοση επικεντρώνονται περισσότερο 
στο παρόν και στο άμεσο μέλλον136.

4. Η σύγχρονη διοικητική διάρθρωση της κίνησης.

Οι  Αντβεντιστές  στην  αρχή  κατεδίκαζαν  κάθε  οργανωτικό  σχήμα  και 
διεκήρυτταν   την  ελευθερία  από  κάθε  σύμβολο  της  πίστης.  Η  σύνταξη  τέτοιων 
συμβόλων  χαρακτηρίζονταν  "πτώση".  Όμως  η  διδαχή  αυτή  ακυρώθηκε  με  τη 
δημιουργία  του  "Γενικού  Συμβουλίου  ή  Συνέλευσης"  (General  Conference)  της 
Ουάσιγκτον. Το συμβούλιο αυτό θεωρείται η "ανώτατη αυθεντία μετά το Θεό". "Εάν 
σε ένα Γενικό Συμβούλιο εκφρασθεί η κρίση των αδελφών που συναθροίσθηκαν από 
όλα τα σημεία του αγρού, τότε η προσωπική ανεξαρτησία και η προσωπική κρίση δεν 
επιτρέπεται  να  διατηρηθούν  με  επιμονή.  Ένας  συνεργάτης  δεν  επιτρέπεται  ποτέ  να  
εκλαμβάνει σαν αρετή την επίμονη διατήρηση της ανεξαρτησίας του αν αντιστρατεύεται  
στην απόφαση του συνόλου της κοινότητας...Moυ εδείχθη πώς δεν πρέπει κανείς να 
υποτάσσεται στην κρίση ενός επί μέρους προσώπου, όμως εάν καταλήξει σε απόφαση 
το  Γενικό  Συμβούλιο,  η  ανώτατη  αυθεντία  του  Θεού  επί  γης,  δεν  επιτρέπεται  να  
επιμείνει  κανείς  σε  προσωπική  ανεξαρτησία  και  σε  προσωπική  κρίση,  πρέπει  να  
αναγνωρίσει την ανωτέρω απόφαση"137.

Ένα άλλο ουσιώδες χαρακτηριστικό ενός πιστού είναι η "νομιμοφροσύνη και η 
υποταγή στο πνεύμα και  στη συμπεριφορά προς την εκκλησία και  τους ηγέτες της", 
είναι η "ανώτατη εξουσία από τον Θεό, που υφίσταται μεταξύ μας"138. 

Τα  της  οργανώσεως-διοικήσεως,  τα  υπουργήματα-αξιώματα  και  οι 
αρμοδιότητες των οργάνων καθορίζονται  από το  Parish Handbook (1948).  Η όλη 
επικράτεια διαιρείται σε δώδεκα μεγάλες διοικητικές περιφέρειες (Divisions), η κάθε 
περιφέρεια  διοικείται  από  το  Συμβούλιο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  επτά  τμήματα 
(Departments).  Η  διοικητική  περιφέρεια  διαιρείται  σε  ενώσεις  και  οι  ενώσεις  σε 
αγρούς. Ο κάθε αγρός, ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό του, υποδιαιρείται 
σε εκκλησίες (ενορίες) που διευθύνονται από την επιτροπή της εκκλησίας. To Γενικό 
Συμβούλιο  είναι  δωδεκαμελές,  τα  μέλη  εκλέγονται  δημοκρατικά  από 
αντιπροσώπους139,  κάθε  πέντε  χρόνια.  Το  Συμβούλιο  εκλέγει  τον  πρόεδρο, 
γραμματέα,  ταμία.  Μία  εκτελεστική  επιτροπή  διορίζεται  να  εξυπηρετεί  ανάμεσα 
στους διαφόρους τομείς των εκκλησιών140. 

Σε κάθε κοινότητα υπάρχουν ένας ποιμένας, ο πρεσβύτερος,  και ο διάκονος. 
Υπάρχει  ακόμη πλήθος  οργάνων  και  επιτροπών  με  ιδιαίτερη  ιεραρχική  κλίμακα. 
Υπεύθυνος εσωτερικής ιεραποστολής, διευθυντής κοινοτικών υποθέσεων, διευθυντής 

136 Wilson, “Time, generations and sectarianism”,  The Social Impact of New Religions,  New York, 1981, Rose of 
Sharon Press, 217-34, στο Αldridge (2000), 180.

137 Στο  Αλεβιζόπουλου, (1994), 447.
138 Στο  Αλεβιζόπουλου, (1994), 447.
139 Γιαννόπουλου (1999), 58-9.
140 Nichols (2006), 268.
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σχολής  Σαββάτου,  υπεύθυνος  φιλανθρωπικού  έργου,  διευθυντής  νεολαίας 
ιεραποστόλων,  καθοδηγητής,  διευθυντής  συλλόγου  ανιχνευτών,  διευθυντής 
εγκρατείας, εκκλησιαστικό συμβούλιο, εκπαιδευτικό συμβούλιο κ.ά.. Όμως όλα αυτά 
κατευθύνονται  από εντεταλμένους  του Γενικού Συμβουλίου της  Ουάσιγκτον,  που 
αποστέλλονται σε κάθε χώρα χωρίς τη συγκατάθεση των επί μέρους κοινοτήτων141.

Σε  μεγάλες κοινότητες υπάρχουν περισσότεροι  πρεσβύτεροι  και  διάκονοι,  ο 
ποιμένας χειροτονείται από άλλους ποιμένες, χειροτονεί τους πρεσβύτερους και τους 
διακόνους,  τους οποίους επιλέγει  η εκκλησία.  Ο πρεσβύτερος μπορεί  να τελεί  τα 
μυστήρια και να αντικαθιστά τον ποιμένα, ο διάκονος μόνον βοηθάει. Κάθε Σάββατο 
γίνεται η βιβλική μελέτη και η λατρεία142.

5. Σχισματικές αντβεντιστικές ομάδες.

Από  τους  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας  αποσπάστηκαν  κατά  καιρούς 
πολλές  ομάδες,  που  δημιούργησαν  ιδιαίτερες  κοινότητες,  με  διαφορετικά  και 
παραπλήσια ονόματα.  H ευρύτερη αντβεντιστική οικογένεια  στις ΗΠΑ αποτελείται 
από  27  κινήσεις  και  κατέχει  την  τέταρτη  θέση  στο  σύνολο  των  αμερικανικο-
γεννημένων οικογενειών αιρέσεων (sect families), ποσοστό 6,5%143. 

Η  Μεταρρυθμισμένη  κίνηση  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας 
σχηματίστηκε  κατά  την  περίοδο  του  Α΄  Παγκοσμίου  Πολέμου,  εξαιτίας  του 
ζητήματος της  στρατιωτικής θητείας,  την  οποία η  νέα κίνηση απέρριψε.  Όμως η 
κίνηση αυτή δέχεται την εναλλακτική πολιτική θητεία. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν 
διαφορές στη διδασκαλία. Το κέντρο της ομάδας αυτής βρίσκεται στη Καλιφόρνια. Η 
Διεθνής Ιεραποστολική εταιρία Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας αποσχίστηκε από 
την Μεταρρυθμισμένη κίνηση Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας και έχει το κέντρο 
της  στη  Γερμανία  (Mosbach  Baden).  H  Iεραποστολική  Ένωση Αντβεντιστών  της 
Εβδόμης Ημέρας προήλθε από τη Μεταρρυθμισμένη κίνηση144.

Η κίνηση του Αυστραλού  R.  D.  Brinsmead  δημιουργήθηκε το  1960.  Ήταν 
πιστός της εκκλησίας των Αντβεντιστών και υπογραμμίζει τη σωτηρία δια μόνης της 
χάρης του Χριστού. Εκδίδει το περιοδικό Present Truth145.

Επίσης,  η  Αρχέγονη Αντβεντιστική Χριστιανική Εκκλησία αποκόπηκε λόγω 
διαφωνιών σε λατρευτικά και  δογματικά ζητήματα146,  όπως και  οι  Χριστιανοί  της 
Εβδόμης Ημέρας που δρουν σε περιοχές της Ρωσίας και έχουν έλθει κατ’ επανάληψη 
σε ρήξη με την επίσημη ορθόδοξη Εκκλησία.

Από τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας αποσχίστηκε και ο Κλάδος των 
Δαβιδιανών  (Branch  Davidians  Seventh-day  Adventists)  το  1935,  ο  οποίος  έγινε 
ευρύτερα γνωστός από τα αιματηρά γεγονότα του “Αγροκτήματος της Αποκάλυψης” 
που είχε οργανώσει το 1992 στο Τέξας ο David Koresh (Vernon Howell, 1959-1993) 
141 Αλεβιζόπουλου, (1994), 447-8.
142 Introvigne (2006), 370.
143 Stark (1985), 139.  
144 Αλεβιζόπουλου (1994), 459.
145 Αλεβιζόπουλου (1994), 459.
146 Ωστόσο ο  Β.  Γιαννόπουλος  (1999),  58,  υπονοεί  την  κίνηση  αυτή προερχόμενη από τον  αρχικό  πυρήνα των 

Αντβεντιστών.
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με την ομάδα Waco147. Η "εκκλησία" των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας έκανε 
πολλές και επίπονες προσπάθειες να τους αποκηρύξει148. 

5. Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας και η θεώρησή τους από την σύγχρονη 
έρευνα. 

Ο  19ος  αποτελεί,  ειδικά  στη  Β.  Αμερική,  μία  περίοδο  με  έξαρση  στο 
θρησκευτικό  πλουραλισμό.  Αρχικά  παρατηρείται  μία  αύξηση  στα  χριστιανικά 
αφυπνιστικά κινήματα, τόσες πολλές αιρέσεις διέδιδαν τις διδασκαλίες τους στη Ν. 
Υόρκη, που οι ιστορικοί ονόμασαν αυτή την γεωγραφική περιοχή “burned-over”149 
(καμμένη, αποτελειωμένη). Eνώ στην Ευρώπη οι αιρέσεις δεν παρουσιάζουν έξαρση 
ανάμεσα  στις  χαμηλές  κοινωνικές  τάξεις,  αντιθέτως  στην  Αμερική  του  19ου  αι. 
εξαπλώνονται, όπως οι Ναζαρηνοί, Ελεύθεροι Μεθοδιστές, Μορμόνοι, Αντβεντιστές 
Εβδόμης  Ημέρας,  Μάρτυρες  του  Ιεχωβά150.  Ανάμεσα  στους  σημαντικότερους 
κήρυκες μιας επικείμενης έλευσης εκείνο τον καιρό, διακρίνονται η Joanna Southcott 
που υποστήριζε ότι είναι η Νύμφη του Αρνίου και ότι ο Χριστός θα έλθει την 19η 
Οκτωβρίου 1814, η Ann Lee, ιδρύτρια των Shakers151,  η οποία έλεγε ότι ο Χριστός 
ήρθε  στο  πρόσωπό  της,  και  ο  κορυφαίος  όλων  William  Miller,  πρόδρομος  και 
ιδρυτής του Αντβεντισμού. Όλη αυτή η κίνηση ονομάζεται στην ιστοριογραφία ως η 
"Μεγάλη αφύπνιση για  την  δευτέρα παρουσία"  και  ξεκίνησε  αρχικά από την Μ. 
Βρετανία και την Ευρώπη, διασχίζοντας δε τον Ατλαντικό αποκτά μία τεράστια ισχύ 
στην Αμερική152.

Το  αρχικό  φαινόμενο  του  Αντβεντισμού,  δηλαδή  της  αριθμητικής 
χρονολόγησης και έντονης αναμονής της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, σάρωσε 
κυριολεκτικά τις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1840 κινητοποιώντας χιλιάδες ή και 
εκατομμύρια ανθρώπους153.  Παρά την αρχική εμφανή υπερβολή και ακρότητα της 
εσχατολογικής  διδασκαλίας  του,  ένας  μεγάλος  αριθμός  Αμερικανών του  19ου αι. 
ανακάλυψε εκεί μία σχεδόν "υπνωτική γοητεία"154. Ο Αντβεντισμός (και μάλιστα της 
Εβδόμης Ημέρας) θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα αιρετικά κινήματα  που 
αναπτύχθηκαν στην Αμερική. 

Για παραπάνω από έναν αιώνα θεωρούνταν ως ένα “μη χριστιανικό σύστημα” 
(cult system). Είναι δε αλήθεια ότι ο σημερινός Αντβεντισμός διαφέρει σε όχι λίγα 
σημεία  από  αυτόν  του  1845.  Ο  Walter  Martin  -εκφράζοντας  γλαφυρά  τον 
προβληματισμό του για το φαινόμενο του Αντβεντισμού- θεωρεί ότι είναι αδύνατον 
ένας Μάρτυρας του Ιεχωβά, Μορμόνος, οπαδός της Cristian Science, Unitarian, κλπ, 
147 Bλ. σχετικά, Chryssides (1999), 46-56.
148 Aldridge (2000), 176.
149 Βλ. Cross (1950), Barkum (1986), στο Saliba (1995), 52.
150 Glock (1965), 216.
151 Για τους Shakers ενδεικτικά βλ.,  F. W. Evans,  Shakers, Compendium of the origin, history, principles, rules and  

doctrines,  New Lebanon,  New York  18674, Robley  Edward  Whitson,  The  Shakers:  two  centuries  of  spiritual  
reflection, Paulist Press, New Jersey 1983, Stephen C. Taysom, Shakers, Mormons and the religious worlds, Indiana 
University Press, Bloomington 2011.

152 Μartin (1985), 411.
153 Ιntrovigne (2006), 368.
154 Gaustad (1973), 113.
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να είναι  χριστιανός  με  τη  βιβλική έννοια του όρου.  Ωστόσο,  είναι  δυνατόν ένας 
Αντβεντιστής της Εβδόμης Ημέρας  να είναι αληθινός ακόλουθος του Χριστού παρά 
τις δεδομένες “ετερόδοξες” αντιλήψεις, αφού μία μερίδα από το ιστορικό σύνολο του 
Αντβεντισμού της  εβδόμης ημέρας  είναι  εντελώς εκτός  του κυρίου ρεύματος  της 
ιστορικής χριστιανικής θεολογίας.  Oι διατυπωθείσες γνώμες ως τώρα είναι πολλές 
και αντίθετες, σε σημείο που ο Walter Martin ονομάζει την αντιπαράθεση εξαιρετικά 
δύσκολη και προκλητική χωρίς σημεία άμβλυνσής της155. O Βαπτιστής θεολόγος και 
απολογητής  W. Martin (1928-1989)  ήταν αυτός που εξέθεσε την προβληματική για 
το αν και κατά πόσο ο Αντβεντισμός αποτελεί τμήμα του ευαγγελικού λεγόμενου 
χριστιανισμού156 ή αίρεση-παραχριστιανική κίνηση υποστηρίζοντας το πρώτο, όπως 
και οι Donald G. Barnhouse, E.S. English157 Κenneth Richard Samples, ενώ οι Horton 
Davids158, Louis T. Talbot, M.R. DeHaan, John R. Rise, Ant(h)ony Hoekema, J.K. 
Van  Baalen,  Herbert   Bird,  John  R.  Gerstner  υποστήριξαν  το  δεύτερο159.  Στους 
τελευταίους να προστεθούν οι σύγχρονοι Philip Jonnson και James Bjornstad160. 

Ο  Rryan Wilson  ορίζει  την εξής τυπολογία για τη διάκριση των αιρέσεων: 
αφυπνιστικές (π.χ.  Πεντηκοστιανοι,  χριστιανοί  φονταμενταλιστες,  salvation army), 
αντβεντιστικές-ριζοσπαστικές,  εσωστρεφείς-πιετιστικές  (ευσεβιστικές)  και 
γνωστικές.  Το χαρακτηριστικό των αντβεντιστικών αιρέσεων είναι  η  έμφαση στο 
επικείμενο τέλος της τάξης του παρόντος κόσμου161. Ο Doug Harris, με γνώμονα την 
εγγύτητα των κινημάτων προς τον  αυθεντικό χριστιανισμό, κάνει  τη διάκριση σε 
λατρείες  (cults)  χριστιανικές,  παραποιημένες-χαλκευμένες  (counterfreit) 
χριστιανικές,  κοινοτικές  (commune)  και  προσωπικές  (προσωποκεντρικές).  Τους 
Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, τους κατατάσει στην πρώτη κατηγορία, μολονότι 
έχουν  τάσεις  αιρετικές162.  Ο  Ηarris  κάνει  τη  διάκριση,  όχι  μόνο  με  βάση  τη 
σωτηριολογία των ομάδων, δηλαδή το κατά πόσο είναι αποδεκτή η λυτρωτική χάρη 
του  Χριστού,  αλλά  κυρίως  το  κατά  πόσο  αποδέχονται  τις  διδασκαλίες  του 

155 Martin  (1985),  409-10.  Ο  Martin θεωρεί  τον Αντβεντισμό περισσότερο ως μία χριστιανική κίνηση εντός των 
κόλπων του "ευαγγελικού" ή προτεσταντικού κόσμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει στο πόνημά του, 
παρόμοιες  αντιλήψεις  έχουν  εκφράσει  και  οι  Donald  Grey  Barnhouse,  E.  Schuler  English  και  αρκετοί  άλλοι. 
Αντίθετα, ως αίρεση θεωρείται από τους Louis T. Talbot, M.R. DeHaan, John R. Rice, Anthony A. Hoekema, J.K. 
Van Baalen, Herbert Bird και John R. Gerstner. 

156 Για το ζήτημα της έννοιας "ευαγγελικός χριστιανισμός ή προτεσταντισμός", βλ. Cullen Murphy, “Protestantism and 
the  Evangelicals”,  The  Wilson  Quartely  5  (Autumn  1981),  105-116,  George  M.  Marsden,  “Introduction:  The 
Evangelical  Denomination”,  στο  Marsden (εκδ.),  Εvangelicalism in Modern America,  Grand Rapids,  Eerdmans, 
1984,  viii-xvi,  Timothy L.  Smith.  “The  Evangelical  Kaleidoscope  and  the  Call  to  Christian  Unity”,  Christian 
Scholar’s  Review 15 (1986), 125-140, Mark A. Noll, Between Faith and Criticism, Evangelicals, Scholarship and 
the Bible in America, San Francisco, Harper and Row, 1986, 1-5.

157 Μartin (1985), 409. O Μartin διαπραγματεύεται το ζήτημα στο έργο του The Truth about Seventh-day Adventism, 
Grand.Rapids 1960, Zondervan.

158 Chryssides (1999), 46.
159 Martin (1985), 409.
160 Βλ. χαρακτηριστικά τις απόψεις τους, για τον πρώτο "Apologetics, Mission and New Religious Movements: A 

Holistic Approach (Part Two)", Sacred Tribes Journal of Christian Missions to New Religious Movements, Summer/
Fall 2000, και για τον δεύτερο "Seventh-day Adventism", Ankerberg Theological Research Institute, διαθέσιμο στο 
διαδύκτιο, http://www.ankerberg.com/Articles/_PDFArchives/apologetics/AP1W0999.pdf.

161 Wilson (1961), στο Chryssides (1999), 4. 
162 Μαζί με άλλες κινήσεις, όπως την  Central Church of Christ, The Family, World-Faith,  ενώ στην κατηγορία των 

παραποιημένων χριστιανικών κατατάσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Βλ.  Doug Harris (1995), 4,  στο  Chryssides 
(1999), 24. 264 και στο, του ιδίου “Βritain’s anti-cult movement”, Wilson (1999), 264.
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γενικότερου χριστιανικού ρεύματος163.
Ο R. Stark κάνει διάκριση ανάμεσα σε αίρεση (sect) και θρησκευτικό κίνημα 

(cult  movement).  Η  αίρεση  βρίσκεται  εντός  της  χριστιανικής  “οικογένειας”,  το 
θρησκευτικό  κίνημα  όμως  χαρακτηρίζεται  έτσι,  διότι  προσθέτει  σημαντικά 
αποκλίνοντα  στοιχεία  στην  παράδοση,  “τρίτη  διαθήκη”  και  “πρόσφατες 
αποκαλύψεις”. Οι Αντβεντιστές δεν έχουν προσθέσει “τρίτη διαθήκη”, αλλά ωστόσο 
έχουν να επιδείξουν μία σημαντική παραγωγή στη γραμματεία, μοντέρνα προφητεία 
στην  παραδοσιακή  διδασκαλία,  και  παραμένουν  σταθερά  προχιλιαστές 
(premillenial),  παρότι  πλέον  απαγορεύθηκαν  οι  ορισμοί  ημερομηνιών.  Επιπλέον, 
έχουν  το  Σάββατο  αντί  της  Κυριακής  και  είναι  έντονα  χορτοφάγοι.  Ο  R.  Stark 
τοποθετεί  τον  Αντβεντισμό  στα  όρια-σύνορα  (borderline)  μεταξύ  αίρεσης  και 
κινήματος, ενώ υιοθετείται και ο όρος sectlike (αιρεσιάζων) για τον Αντβεντισμό, σε 
αντιδιαστολή με τον όρο cultlike  που προσιδιάζει στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ως 
αιρεσιάζουσα κίνηση έχει περιληφθεί στο Mission Handbook164. Στην συνάφεια αυτή 
να αναφέρουμε ότι στη σύνολη βιβλιογραφία, χρησιμοποιούνται ποικίλοι άλλοι όροι 
για τον ανβεντισμό, όπως ομάδα (group)  και δόγμα ή ομολογία (denomination).  Η 
τελευταία έννοια θεωρείται ακόμα πρόωρη  και δε θα μπορούσε να αποδοθεί εύκολα 
διότι,  κατ’ αρχήν ο Αντβεντισμός της Εβδόμης Ημέρας δεν αποτέλεσε μία ομάδα 
εντός  της  ευρύτερης  εγχώριας  παράδοσης  που  δημιουργήθηκε  από  ένα  “σχίσμα” 
μέσα από τα υφιστάμενα χριστιανικά σώματα, και δεν ξεκίνησε την ιστορία του ως 
τέτοιο “σχισματικό” σώμα165.  

Ο Αντβεντισμός ανήκει στην ομάδα των κινήσεων που προσπάθησαν,  μέσα 
στο  δεκτικό  και  γόνιμο  πεδίο  της  Αμερικής,  να  ανακτήσουν  μία  “χαμένη 
θρησκευτική αλήθεια” μέσω της προφητικής δεξιοτεχνικής ηγετικής μορφής μέσα 
στην κοινωνία. Μέχρι σήμερα συνεχίζουν να φέρουν τα ίχνη αυτής της καταγωγής 
τους166.  Από άποψη κοινωνιολογική ο Αντβεντισμός θεωρείται   ως “συντηρητικός 
προτεσταντισμός”167,  κατά  την  ίδια  δε  λογική  θεωρήθηκε  μέσα  στα  όρια  του 
ευαγγελικού προτεσταντισμού168. Κατά μία άλλη προσέγγιση, επίσης κοινωνιολογική, 
ο Αντβεντισμός και η "Αντβεντιστική εκκλησία της Εβδόμης Ημέρας" (όπως και οι 
Μάρτυρες  του  Ιεχωβά)  κατατάσονται  στην  ομάδα  των  πεσσιμιστικών ή 
αντβεντιστικών αιρέσεων που δεν θεωρούν θετικά σημεία ή ελπίδες βελτίωσης στον 
κόσμο,  αναμένουν  άμεσο  καταστροφικό  τέλος  του  και  τον  απορρίπτουν.  Σε 
αντιστάθισμα, αναμένουν επιφανές μέλλον στην ουράνια βασιλεία169.

Tελικά,  στις  ημέρες μας,  ο  Αντβεντισμός  τείνει  να  θεωρηθεί  από κάποιους 
θεολόγους (κυρίως των ελευθέρων μεταρρυθμισμένων Ομολογιών) ως ένας τύπος 

163 Chryssides (1999), 25.
164 Stark (1985), 488-9.
165 Wilson (1990), 205, υποσημείωση.
166 Fenn (2001), 214.
167 Martin A. Marty, “The Twentieth Century: Protestants and Others”, στο Noll (1990), 324, επίσης βλ. Wade Clark 

Roof-William McKinney (19924), American Mainline Religion, its Changing Shape and Future, 91 κ.ε., 256.
168 Lyman A. Kellstedt-Mark A. Noll, “Religion, Voting for Presinent, and Party Identification, 1948-1984”, στο Noll, 

(1990), 367-8. Μέσα στα όρια του προτεσταντισμού κατατάσει τον Αντβεντισμό και η World Cristian Encyclopedia 
(editor David B. Barrett), 1982, 81.

169 Moberg (1962), 91.
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που βρίσκεται μέσα στα όρια του ευρύτερου χριστιανικού κορμού, απολαμβάνοντας 
τη  θέση  παρατηρητή  στο  Συμβούλιο  των  Εκκλησιών  Βρετανίας-Ιρλανδίας170.  H 
αναγνώρισή  του  εξάλλου  ως  ενός  βασικού  θρησκευτικού  κινήματος  (αν  και 
κακοδόξου), με την έκδοση τo 1963 του περίφημου έργου του Antony Hoekema, The 
Four Major Cults,  καθιέρωσε τον Αντβεντισμό ως ένα από τα γνωστά-διαδεδομένα 
και διόλου περιθωριακά φαινόμενα. 

Ο  Βαπτιστής  θεολόγος  Walter  Martin  όμως  είναι  αυτός  που  πρέπει  να 
θεωρηθεί  ως  ο  κατ᾿  εξοχήν  πρωτεργάτης  στην  προσπάθεια  για  διάλογο  και 
προσέγγιση του Αντβεντισμού, θεωρώντας τον ως ετερόδοξη εκκλησία στο πλαίσιο 
του χριστιανισμού, με το έργο του-σταθμό Τhe Truth About Seventh-day Adventism 
το  1960171. Σχεδόν  κοινή  ομολογία  βέβαια  σήμερα  είναι  ότι  ο  πρωταρχικός 
Αντβεντισμός  ήταν  ένα  αιρεσιάζων κίνημα  στη  βασική  του  διδασκαλία.  Αρκετοί 
μάλιστα  σύγχρονοι  Αντβεντιστές  συγγραφείς  έχουν  τεκμηριώσει  ότι 
παραχριστιανικές  δογματικές  απόψεις  ήταν  παρούσες,  αν  όχι  δεσπόζουσες,  σε 
διάφορα  στάδια  της  παλαιότερης  αντβεντιστικής  ιστορίας,  ενώ  τις  τελευταίες 
δεκαετίες επικρατεί μία τάση κριτικής και αναθεώρησης των θέσεών του172.

Κεφάλαιο Β΄ Διδασκαλία

2.1. Οι πηγές της πίστης και της διδασκαλίας κατά την κίνηση.

Για  πολλά  χρόνια  η  προσπάθεια  για  την  κατανόηση  του  Αντβεντισμού 
εμποδίζονταν από την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου έργου που θα καθόριζε επαρκώς 
τη δογματική θέση του. O E.H. Κlotsche κατά το 1929 παρατηρεί ότι οι Αντβεντιστές 
δεν έχουν επίσημα δόγματα173.  To  ίδιο  υποστηρίζει,  περίπου στα 1944 και  ο  J.L. 
Neve,  το μοναδικό δόγμα τους λέει, είναι η χρήση της Βίβλου174.  Πολλές εκδόσεις 
βέβαια  έδειχναν  καθαρά  πλευρές  της  διδασκαλίας  του  Αντβεντισμού,  όπως  οι 
συγγραφές των F. Nichol, L. Froom και Ε. White, της οποίας ο ρόλος ήταν αυτός του 
εμπνευσμένου  ερμηνευτή  και  “ευαγγελιστή”  του  αντβεντιστικού δόγματος.  Εκτός 
170 Chryssides (1999), 46.
171 Δεκαετίες αργότερα ακολούθησε το έργο του Κenneth Richard Samples, στην ίδια πάντοτε τακτική και θέση με τον 

Martin,  "From Controversy to  Crisis:  Αn Updated Assessment of  Seventh-day Adventism",  Christian Research  
Journal, Summer 1988, 9-14, και "Τhe Recent Truth About Seventh-day Adventism", Christianity Today, February 
5, 1990, 18-21. 

172 Samples, (2007), 3. Βλ. την ομολογία αυτή των Αντβεντιστών στα Questions, 44-46, σημείωση 10, Malcolm Bull 
και Κeith Lockhart, Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream, β΄ έκδοση, Βloomington, 
Indiana University Press, 2007, 69.
173 Σε γενικές όμως γραμμές, παρατηρεί, ακολουθούν τις εξής διδασκαλίες: Την υπερφυσική και απόλυτη αυθεντία της 

Γραφής, την τριαδικότητα του Θεού, το θάνατο του Χριστού ως αναπλήρωση της δικαιοσύνης, το Άγιο Πνεύμα, 
αναγεννήσεις, αγιασμό και παρηγοριά για τους πιστούς, την πραγματικότητα και προσωπικότητα του Σατανά, την 
δευτέρα παρουσία του Χριστού, την χιλιετία μεταξύ της δευτέρας παρουσίας και της έναρξης της καινής ζωής, τη 
θνητότητα του ανθρώπου, τον ασυναίσθητο ύπνο μέχρι την ανάσταση, την τιμωρία των αμαρτωλών σε αιώνιο 
θάνατο με την απόλυτη εξαφάνιση με φωτιά και όχι με αιώνια βάσανα, τις δέκα εντολές ως αμετάκλητο παγκόσμιο 
νόμο του Θεού και τη δέσμευση όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως ηλικίας,  το Σάββατο, την βάπτιση μόνο με 
κατάδυση, την υγεία του σώματος και την αποχή από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά, ανθυγιεινά τρόφιμα, βλαπτικές 
ουσίες, το χωρισμό εκκλησίας-κράτους, το νήψιμο των ποδών, βλ.  (1929), 334.

174 (1944), 463. Ακολούθως αναφέρει βέβαια παρόμοιες δογματικές διδασκαλίες όπως ο Κlotsche ανωτέρω. 
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όμως από τις σύντομες δηλώσεις των κυρίων ζητημάτων τους, ο μέσος Αντβεντιστής 
είχε  κάπως ζημιωθεί  προσπαθώντας  να εξηγήσει  τις  αντίθετες θεολογικές γνώμες 
μέσα στο χώρο της κίνησής του, επιπρόσθετα τα γραπτά της  White  ήταν σίγουρα 
τόσο αμφιλεγόμενα, που ο πιστότερος μαθητής της τα ανέτρεπε. Για αυτό, το 1957 η 
Γενική  Συνέλευση  παρουσίασε  το  πρώτο  καθοριστικό  και  επεξηγηματικό 
ολοκληρωμένο έργο, τον επισήμως εγκεκριμένο τόμο Question on Doctrine. Ο τόμος 
πραγματικά παρουσιάζει τη θεολογία και διδασκαλία που όπως επιβεβαιώνουν τα 
ηγετικά στελέχη, πάντοτε είχαν και τηρούσαν. Ο καθένας μπορεί να ανατρέξει σε 
αυτά και να καταλάβει τί περιγράφουν οι Αντβεντιστές όταν λένε ότι “η θέση της 
ομολογίας  μας  βρίσκεται  μέσα  στην  περιοχή  της  εκκλησιαστικής  διδασκαλίας  και  
προφητικής διδασκαλίας175”. 

Το  έργο  αυτό  αποτελεί  καρπό  μιας  “αντιπροσωπευτικής  ομάδας  ηγετικών 
στελεχών των αντβεντιστών, διδασκάλων της Βίβλου και εκδοτών” όπως αναφέρεται 
στην  πρωτότυπη  έκδοση  στην  αγγλική  γλώσσα,  και  προτείνεται  για  ευρύτερη 
χρήση176.  Αναμφισβήτητα  μπορούν  να  εντοπιστούν  συγκρουόμενες  απόψεις  στις 
εκδόσεις τους,  αρκετές  από τις  οποίες είναι  απολύτως αντίθετες με τις κλασικές 
χριστιανικές  διδασκαλίες.  Αλλά  αυτό  δεν  είναι  περίεργο  για  έναν  Αντβεντιστή, 
εφόσον όλες οι χριστιανικές προτεσταντικές  Oμολογίες έχουν ποικίλες “πτέρυγες” 
(wings), που κάθε μία προκαλεί αμηχανία με τις ιδιάζουσες ερμηνείες της177. 

Στην πραγματικότητα ο τόμος αυτός υπήρξε αποτέλεσμα της προσέγγισης των 
Αντβεντιστών με τις "ευαγγελικές" προτεσταντικές γνωστές Oμολογίες, που ξεκίνησε 
τη δεκαετία 1950 και τελικά είχε αποτέλεσμα να διχάσει παρά να συμβιβάσει. Στο 
Questions  αναφέρεται ξεκάθαρα ότι αυτό "εύκολα μπορεί να θεωρηθεί ως το πλέον  
διχαστικό βιβλίο στην ιστορία του Αντβεντισμού"178. Oι αντιπαραθέσεις συνέβησαν όχι 
μόνο  στον  αντβεντιστικό  κύκλο  αλλά  και  στις  μεγάλες  Oμολογίες.  Όσον  αφορά 
πάντως τους Αντβεντιστές, πολλές δογματικές διδασκαλίες που περιέχονται στον ως 
άνω  τόμο  αποτέλεσαν  αφορμή  για  διαίρεση  ανάμεσα  σε  δύο  πόλους,  των 
"παραδοσιακών" και των "ευαγγελικών"   κατά τις δεκαετίες 1970-80. 

Eιδικότερα, σήμερα εμφανίζονται διάφορες τάσεις εκτός από τις ανωτέρω, μία 
τρίτη που μπορεί να τοποθετηθεί ενδιάμεσα και να ονομαστεί φιλελεύθερη, και μία 
τέταρτη "μη θεολογική", που καλείται και πολιτιστικός Αντβεντισμός. Ο παραπάνω 
τόμος  δεν  υπήρξε  μία  προσπάθεια  για  συστηματική  έκθεση  της  αντβεντιστικής 
διδασκαλίας, αλλά μία απάντηση στις ερωτήσεις των "ευαγγελικών" προτεσταντικών 
Oμολογιών. Συστηματική έκθεση παρουσιάζεται όμως σε μία άλλη μεταγενέστερη 
έκδοση,  Seventh-day Believe: A Biblical  Exposition of  27 Fundamental  Doctrines 
(Μία βιβλική έκθεση των 27 βασικών πστεύω)179.  H παραπάνω έκδοση περιείχε 36 
θέματα, ενώ το 1980 νέα έκδοση αναφέρει 27 δόγματα. Ο  Hoekema  αναφέρει 22 
βασικά πιστεύω180.
175 Questions, 8.
176 Questions, 8,10.
177 Martin (1985), 423.
178 xiii. Για την εισαγωγή του έργου είχε την ευθύνη ο Αντβεντιστής ιστορικός George R. Knight. 
179 Samples (2007), 3-4.
180 Hoekema (1973), 22. Στη μελέτη μας κάνουμε χρήση της ελληνικής μεταφράσεως με τίτλο  Εικοσιεπτά Βασικά 
Πιστεύω, έκδοση της Χριστιανικής Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας [Αθήνα], ά.χ.
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Η  πλέον  ενδιαφέρουσα  βέβαια  τάξη  του  Αντβεντισμού  είναι  αυτή  των 
"ευαγγελικών"  ή  των  προσανατολισμένων  στον  αγιογραφικό  λόγο,  στην 
πραγματικότητα πρόκειται για τη θεολογική αντβεντιστική τάση που προσεγγίζει και 
συνομιλεί  ευπρόσδεκτα  με  τις  μεγάλες  προτεσταντικές  Oμολογίες.  Η  τάση  αυτή 
πιστεύει βαθειά ότι ο Θεός ανέδειξε την αντβεντιστική εκκλησία για ένα ιδιαίτερο 
σκοπό, για να εγκαινιάσει τις έσχατες ημέρες, επίσης σέβονται σαφώς και τιμούν το 
Σάββατο, εκτιμούν με πεποίθηση ότι η  White  κατείχε το χάρισμα της προφητείας, 
δέχονται ωστόσο την Αγία Γραφή ως μόνη πηγή και υποστηρίζουν ότι τα κείμενα της 
White δοκιμάστηκαν με γνώμονα τη Γραφή και όχι το αντίθετο. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως αυτής της τάσης είναι η πίστη όχι τόσο 
στο Νόμο όσο στην εξιλεωτική θυσία του Χριστού181, στη σωτηρία δια της πίστεως 
και  της  χάριτος  μόνον,  ενώ  η  χριστιανική  ζωή  βιώνεται  "παθητικά",  από 
ευγνωμοσύνη στο δώρο της εν Χριστώ σωτηρίας. Όλα τα παραπάνω έχουν νόημα για 
τον άνθρωπο μόνον εάν ασπάζεται το "ευαγγέλιο της χάριτος". Αυτές οι θέσεις είναι 
εμφανείς και στο  Questions on Doctrine182.  Σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρεί ο 
Harold Bloom στα 1992, "καμμία αμερικάνικη πίστη, ούτε ακόμη αυτή των μαρτύρων 
του  Ιεχωβά,  δεν  έχει  τόσο  μπερδεμένη  θεολογία  όσο  αυτή  των  Αντβεντιστών  της 
Εβδόμης Ημέρας"183, παρά το γεγονός της συστηματικής εκθέσεως των διδασκαλιών 
στο  Seventh-day Believe: A Biblical  Exposition  of  27 Fundamental  Doctrines,  το 
οποίο σημείωσε και επανειλημμένες επανεκδόσεις. Συγχρόνως πληροφορίες για την 
αντβεντιστική  διδασκαλία  παρέχονται  και  από  τον  ηλεκτρονικό  διαδυκτιακό 
ιστιότοπο (website) της κίνησης184. 

2.2. Η Αγία Γραφή και τα κείμενα της Ellen G. White.

Σχετικά με το περιεχόμενο του έργου  Questions on Doctrine  οι συγγραφείς 
δηλώνουν ότι:  “Οι Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας  κατέχουν  την  προτεσταντική 
θέση ότι η Βίβλος και μόνο η Βίβλος είναι ο αποκλειστικός κανόνας πίστης και πράξης  
για  τους  χριστιανούς.  Πιστεύουμε  ότι  όλα  τα  θεολογικά  πιστέυω  πρέπει  να  
σταθμίζονται  από  τον  ζωντανό  Λόγο,  να  κρίνονται  για  την  αλήθεια  τους  και  
οποιοδήποτε  δεν  μπορεί  να  ανταπεξέλθει  σε  αυτόν  τον  έλεγχο  ή  να  μην  είναι  σε  
αρμονία, πρέπει να απορρίπτεται”185.

Μέχρι εδώ θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι οι Αντβεντιστές συμφωνούν 
με τον συντηρητικό προτεσταντισμό που αποδέχεται την Αγία Γραφή ως το μόνο και 
αποκλειστικό κανόνα πίστης και ζωής, ως τη μοναδική πηγή κύρους  και αυθεντίας, 
απορρίπτοντας την ιερά παράδοση και τα ερμηνευτικά κείμενα των αγίων πατέρων. 
Και πράγματι, η περίπτωση του Αντβεντισμού θεωρήθηκε ότι διαφέρει σαφώς από τις 
άλλες μεγάλες αιρέσεις του 19ου αι. στην Αμερική, οι οποίες στην προσπάθειά τους 

181 Βλ. χαρακτηριστικά, Michele Rader, David VanDenburgh, Larry Christoffel, "Evangelical Adventism: Clinging to 
the Old Rugged Cross", Adventist Today, January-February 1994.

182 Samples (2007), 5.
183 Bloom (1992), 150.
184 www.adventist.org 
185 Questions, 28.
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να  εφαρμόσουν  μία  αιρετική  "παλινόρθωση"  χρησιμοποίησαν  το  προφητικό 
υποκατάστατο και "νέες Γραφές", έτσι εξέφρασαν έναν άλλο Θεό, έναν διαφορετικό 
Χριστό και ένα αλλότριο ευαγγέλιο. Πρωτοπόρος στην θεώρηση αυτή ο W. Martin, 
υπογραμμίζει την διαφορά της  White  και των Αντβεντιστών σε σχέση με τις άλλες 
αιρέσεις, απορρίπτει βέβαια τους προφητικούς ισχυρισμούς της White,  αλλά εκτιμά 
ότι  σε  αντίθεση  με  τους  Smith  (ιδρυτής  του  Μορμονισμού),  Eddy  (ιδρύτρια  της 
Χριστιανικής  Επιστήμης),  Russell  (ιδρυτής  των  Μαρτύρων  του  Ιεχωβά),  αυτή 
υπήρξε γνήσια χριστιανή πιστή. Άλλος σύγχρονος ερευνητής επισημαίνει όμοια ότι 
δεν δέχεται την προφητική της ιδιότητα, αλλά τουλάχιστον, της αναγνωρίζει "καλά 
βιβλικά και θεολογικά ένστικτα"186.  

Η στάση όμως έναντι των έργων της Ellen White είναι συγκεχυμένη. Οι θέσεις 
των Αντβεντιστών συνοψίζονται στα εξής: “1. Δεν θεωρούμε τα γραπτά της Ε. White 
ως  μία  προσθήκη στον  ιερό κανόνα της  Γραφής.  2.  Δεν  τα  εκλαμβάνουμε  ως μία  
καθολική εφαρμογή όπως τη Βίβλο, αλλά ειδικά για τους Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας.  3. Δεν τα θεωρούμε με την ίδια σημασία που αποδίδουμε στις Γραφές,  οι  
οποίες παραμένουν μόνα και μοναδικά κριτήρια με τα οποία πρέπει να κρίνονται όλα 
τα άλλα γραπτά”187. Στην πραγματικότητα όμως, οι θέσεις αυτές δεν επιβεβαιώνονται, 
είναι απόψεις που επιχειρούν να μετριάσουν την προτεσταντική ηθική.

Επιπλέον  αναφέρουν:  “Οι  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας  ομοιόμορφα 
πιστεύουν ότι ο κανόνας της Γραφής ολοκληρώθηκε με την Αποκάλυψη. Πιστεύουμε  
ότι  όλα  τα  άλλα  γραπτά  και  οι  διδασκαλίες,  από  οποιαδήποτε  πηγή,  πρέπει  να 
κρίνονται και να υπόκεινται στη Βίβλο, που είναι πηγή και κανόνας της χριστιανικής 
πίστης.  Δοκιμάζουμε  τα  γραπτά της  White  με  γνώμονα τη  Βίβλο,  όμως σε  καμμία 
περίπτωση δεν δοκιμάζουμε τη Βίβλο με γνώμονα τα γραπτά της”188. Αναφέρουν δε και 
τους ισχυρισμούς της  White: “Συνιστώ σε εσάς, αγαπητοί αναγνώστες, το Λόγο του  
Θεού ως κανόνα της πίστης και εφαρμογής. Από αυτό τον Λόγο κρινόμαστε”189, “λίγη 
προσοχή στη Βίβλο και ο Θεός δίδει ένα ασθενές φως στους ανθρώπους για το μέγιστο  
φως”190.  O  υπαινιγμός  “ένα  ασθενές  φως”  αναφέρεται  κατά  τον  Hoekema  στo 
πρόσωπο της White191. 

Πράγματι, υποστηρίζουν ότι η White είχε το χάρισμα της προφητείας και αυτό 
το χάρισμα είναι ένα σημείο της εκκλησίας του Υπολοίπου (remnant church). Από το 
Αποκ.  ιβ΄ 17,  εξάγουν ότι η  εκκλησία του Υπολοίπου έχει τη “μαρτυρία-βεβαίωση 
του Χριστού”, και από το  Αποκ.  ιθ΄ 10, "το δώρο". Εφόσον τώρα το "Πνεύμα της 
προφητείας" εκδηλώνεται στο χάρισμα της προφητείας, και εφόσον η White κατείχε 
το χάρισμα αυτό,  επομένως αποτελούν την εκκλησία του Υπολοίπου.  Παρότι  δεν 
κατατάσσουν την  White  στην ίδια κατηγορία με τους συγγραφείς του κανόνα της 
Γραφής,  οι  συγγραφείς  του  Questions on  Doctrine την  παραβάλουν  και  την 
συσχετίζουν με τους “προφήτες ή αγγελιαφόρους (messengers)  που έζησαν κατά την 

186 Samples (2007), 3.
187 Questions, 89.
188 Questions, 89-90. Βλ. και Nichol (1951), 87-90.
189 Εarly Writings, 78, στο Questions on Doctrine, 90.
190 Review and Herald, 20-1-1903, στο Questions on Doctrine, 93.
191 (1973), 24, υποσημείωση 51.

38



εποχή των συγγραφέων των δύο Διαθηκών, οι οποίοι όμως δεν αποτέλεσαν τμήμα του  
κανόνος  της  Γραφής”.  Στην  ίδια  περίπτωση  κατατάσσουν  τον  άγιο  Ιωάννη  τον 
Βαπτιστή192,  διδασκαλίες  του  οποίου  όμως  έχουν  ενταχθεί  στον  κανόνα  της 
Γραφής193. Η σημερινή στάση της κίνησης έναντι της White συνοψίζεται στα κάτωθι:

“Ενώ οι Αντβεντιστές έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τα γραπτά της  White,  ωστόσο 
αυτά  δεν  αποτελούν  πηγή  των  εκθέσεών  μας.  Βασίζουμε  τις  διδασκαλίες  μας  στις  
Γραφές, τη μόνη πηγή του αληθινού χριστιανικού δόγματος. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το  
Άγιο Πνεύμα διάνοιξε στη διάνοιά της σε σημαντικά γεγονότα και την κάλεσε να δώσει  
ασφαλείς  οδηγίες   για  τις  τελευταίες  ημέρες.  Καθόσον  αυτές  οι  οδηγίες,  όπως 
κατανοούμε, είναι σε αρμονία με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος μόνος του είναι  
ικανός  να  μας  κάνει  σοφούς  προς  τη  σωτηρία,  εμείς  τις  αποδεχόμαστε  ως  
εμπνευσμένες συμβολές από τον Κύριο”194.

Oι  Αντβεντιστές  υποστηρίζουν  ότι  δεν  έχουν  προσθέσει  τίποτα  στις  ιερές 
Γραφές, και με αυτό τον τρόπο, τουλάχιστον θεωρητικά, ξεχωρίζουν τους εαυτούς 
τους από άλλες ομάδες όπως οι Μορμόνοι. Πρέπει να ειπωθεί ωστόσο, ότι η χρήση 
των  γραπτών  της  White  και  η  καθομολογούμενη  αποδοχή  του  προφητικού  της 
χαρίσματος, δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό τους:

1.  Ενώ  υποστηρίζουν  ότι  δοκίμασαν  τα  γραπτά  της  με  γνώμονα  την  Αγία 
Γραφή, σε άλλη σελίδα του τόμου ισχυρίζονται ότι οι οδηγίες που έδωσε η  White 
στην εκκλησία, "κατά την κατανόησή μας" (in our understanding) είναι σε αρμονία 
με το Λόγο του Θεού195. Κατά τον Hoekema αυτή η δήλωσή τους είναι ατυχής αφού 
δεν λένε ότι οι περισσότερες από τις oδηγίες της White είναι σε αρμονία με τη Βίβλο 
ή ότι  οι  οδηγίες  της είναι  γενικώς σε αρμονία με το λόγο του Θεού,  αλλά απλά 
δηλώνουν ότι “αυτές οι οδηγίες, κατά την κατανόησή μας, είναι σε αρμονία με το 
Λόγο του Θεού". Αυτή η τελευταία δήλωση εκμηδενίζει την πρώτη, διότι "πως είναι  
δυνατόν ένα πρόσωπο να υποστηρίζει τίμια ότι δοκίμασε τα γραπτά ενός ατόμου με  
γνώμονα το Λόγο του Θεού ενώ ήδη θεωρεί ως ένα προκαθορισμένο συμπέρασμα, ότι  
αυτά τα γραπτά όντως είναι σε αρμονία"196. 

2.  Ενώ  υποστηρίζουν  ότι  δοκίμασαν  τα  γραπτά  της  White,  τα  αποκαλούν 
“εμπνευσμένες συμβουλές από τον Κύριο” και λέγουν ότι “το Άγιο Πνεύμα διάνοιξε 
στο νου της σπουδαία συμβάντα και την κάλεσε να δώσει σίγουρες οδηγίες για τις 
τελευταίες ημέρες”. Αν είναι όμως έτσι, κατά τον Hoekema, ποιος μπορεί να κρίνει 
(να δοκιμάσει) τα γραπτά αυτά; Εάν είναι εμπνευσμένα από το Άγ. Πνεύμα τότε είναι 
σίγουρα αληθινά. Ποιός θα μπορούσε και θα τολμούσε τότε να ισχυριστεί ότι κάποια 
οδηγία της είναι αντίθετη στο Λόγο του Θεού; Ποιό μύνημα από το Άγιο Πνεύμα 
μπορεί να είναι πλανεμένο; Τελικά, χαρακτηρίζοντας τις οδηγίες της White με τέτοια 
λόγια  και  ισχυρισμούς,  ακυρώνουν  τον  αρχικό ισχυρισμό  τους  ότι  δοκίμασαν  τα 
γραπτά με βάση την Αγία Γραφή197.

192  Questions, 18-9, 95-6, 90-1.
193 Hoekema (1973), 24, υποσημείωση 54.
194 Questions , 93.
195 Questions, 90, 93.
196 Hoekema (1973), 25.
197 Hoekema (1973), 25.
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3. Eνώ υποστηρίζουν ότι δοκίμασαν τα γραπτά, επιμένουν, ότι η White κατείχε 
το χάρισμα της προφητείας και έτσι προσάπτουν στην κίνησή τους τον χαρακτηρισμό 
της “εκκλησίας του Υπολοίπου”. Με δεδομένη την αποδοχή της  Αγίας Γραφής από 
τις μεγάλες  Oμολογίες, ο ιδιαίτερος χαρακτηρισμός “εκκλησία του Υπολοίπου” για 
την  κίνηση  του  Αντβεντισμού,  αποδίδεται  αποκλειστικά  στο  χάρισμα  της 
"προφητείας" όπως αυτό εκδηλώθηκε στο πρόσωπο της  White. Eάν τα γραπτά της 
ελέγχθηκαν με βάση τη Βίβλο, όπως υποστηρίζουν, και τελικά η Βίβλος είναι η πηγή 
τους,  τί  είναι  αυτό το  οποίο  διακρίνει  το  κίνημά τους  από τις  άλλες  Oμολογίες; 
Τελικά φαίνεται ότι δεν δοκιμάστηκαν τα έργα της με βάση την Αγία Γραφή, αλλά τα 
χρησιμοποιούν παράλληλα με τη Βίβλο και βρίσκουν στη χρήση τους ένα σημείο 
διάκρισης από τις μεγάλες Oμολογίες198.

4. Eνώ αξιολόγησαν τα έργα με βάση την Αγία Γραφή, υποστηρίζουν ότι “αυτά 
δεν έχουν μία καθολική εφαρμογή, όπως η Βίβλος, αλλά απευθύνονται μόνον στους 
Αντβεντιστές”. Εάν όμως είναι σύμφωνα με τις Γραφές, τότε γιατί δεν τυγχάνουν 
καθολικής εφαρμογής, αφού θα έπρεπε να τα αποδέχονται όλοι οι χριστιανοί όπως 
αποδέχονται  τη  Βίβλο.  Εάν ήταν οι  οδηγίες  της  White  εμπνευσμένες  από το  Άγ. 
Πνεύμα,  μπορούν  να  είναι  κατάλληλες  για  τον  κάθενα.  Ενεργεί  το  Άγιο  Πνεύμα 
κατ’αυτό τον τρόπο; Δίνει οδηγίες και συμβουλές για ένα τμήμα μόνον των πιστών, 
οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για τους άλλους; Κατ’αυτό τον τρόπο οι Αντβεντιστές 
φέρονται  να  κατέχουν μία ιδιαίτερη πηγή θείας  χειραγώγησης,  η οποία δεν  είναι 
κοινή  με  τους  υπόλοιπους  χριστιανούς,  γεγονός  που  προσομοιάζει  σε  ανάλογους 
ισχυρισμούς των Μορμόνων199. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η White χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε άλλο 
συγγραφέα.  Το  Questions  on  Doctrine  είναι  γεμάτο  από  αναφορές,  στο  έκτο 
κεφάλαιο, για παράδειγμα, περί ενανθρωπήσεως του Υιού του Ανθρώπου υπάρχουν 
41 αναφορές σε 14  σελίδες. Η ίδια πρακτική χαρακτηρίζει και άλλα αντβεντιστικά 
έργα200. Το ίδιο ισχύει  εμφανώς και  στην ελληνική αντβεντιστική έκδοση των  27 
βασικών πιστεύω. 

Στο έργο Principles of Life from the Word of God201, έκδοση των Αντβεντιστών 
στην οποία περιέχονται δογματικές διδασκαλίες για χρήση σε αίθουσα διδασκαλίας, 
χρησιμοποιείται  η  μέθοδος  των  ερωτήσεων-απαντήσεων.  Η  ερώτηση  συνήθως 
απαντάται με παράθεση βιβλικού χωρίου, που ακολουθείται από αναφορά σε κάποιο 
έργο της  White  ή  και  αποκλειστικά παρατίθεται  έργο της  White.  Στην εισαγωγή 
δηλώνεται ξεκάθαρα: "Το μεγαλύτερο μέρος των αποδείξεων προέρχεται από τη Βίβλο 
ή  από  το  πνεύμα  της  προφητείας-  οι  δύο  κύριες  πηγές  μας  της  θείας  σοφίας". Η 
έκφραση "το πνεύμα της προφητείας" αναφέρεται σαφώς στα έργα της  White  και 
καταδεικνύεται ρητώς ότι αυτά αποτελούν τη δεύτερη πηγή αυθεντίας μαζί με τη 

198 Hoekema (1973), 26.
199 Hoekema (1973), 26.
200  Ο W. Martin παραθέτει μία δήλωση του Wilbur M. Smith: "Δεν γνωρίζω άλλο δόγμα της χριστιανοσύνης σήμερα 

που να έδωσε τέτοια αναγνώριση, τόσο δουλική και αποκλειστική, στον ιδρυτή ή κύριο θεολόγο του, όσο φαίνεται να  
υπάρχει στο έργο  Seventh-day Adventist Commentary  για τα έργα της  White.  Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, υπάρχει  
ενότητα με τίτλο "σχόλια της Ellen White", Martin (1960), 95-6 στο Hoekema (1973), 27.

201 Department of Education, General Conference of Seventh-day Adventists, Principles of Life from the Word of God,  
Mountain View, Pacific Press, 1952, τέταρτη έκδοση 1960.
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Γραφή202. 
Πουθενά οι Αντβεντιστές δεν αφήνουν υπόνοια ότι η  White  μπορεί να έκανε 

κάποιο λάθος. Ο F. Nichol καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να υπερασπιστεί την White 
από  διάφορες  μορφές  μομφών,  ωστόσο  πουθενά  δεν  υπονοεί  κάποια  λάθος 
διδασκαλία της σε  δογματικά ζητήματα.  Μόνο σε ένα σημείο της προσάπτει  ένα 
λάθος, αλλά μέσα σε ένα μη δογματικό πλαίσιο, το χαρακτηρίζει ως ιδιωτική άποψή 
της  ή  ως  μία  προσπάθεια  σκέψης  (exercise).  Πρόκειται  για  το  ζήτημα  της 
τοποθέτησής της έναντι της κατασκευής του νοσηλευτικού ιδρύματος  Battle Creek 
Health Reform203.  Ο Μartin  εναντιώνεται  στον ισχυρισμό περί  ιδιωτικής κρίσεως, 
εφόσον, όπως υποστηρίζει, ο λόγος για τον οποίο η  White  παραδέχτηκε ότι έκανε 
λάθος ήταν η έκφραση "μου υποδείχτηκε" (I was shown), μία συνηθισμένη έκφραση 
που χρησιμοποιούσε για να παρουσιάσει γεγονότα που της αποκαλύπτονταν από το 
"πνεύμα της προφητείας"204. Ωστόσο η εξήγηση που δίνει ο  Nichol  παραμένει από 
μόνη  της  μετέωρη,  αφού με  αυτήν  προσπαθεί  να  υπερασπιστεί  το  αλάθητο  ενός 
ανθρώπου που έγραψε πάμπολλους τόμους με δογματικές διδασκαλίες και σχόλια205.

O D. M. Canright,  πρώην κορυφαίο μέλος των Αντβεντιστών με προσωπική 
γνωριμία με το ζεύγος White εξέδωσε το έργο Seventh-day Adventism Renounced206. 
Σε αυτό παραθέτει μία δήλωση της White όπου αυτή εξισώνει τα γραπτά της με αυτά 
των  προφητών  και  αποστόλων:  "Στους  αρχαίους  καιρούς  ο  Θεός  μίλησε  στους 
ανθρώπους με το στόμα των προφητών και αποστόλων. Στις μέρες μας ομιλεί με τις  
Μαρτυρίες  του  πνεύματος".  Η λέξη  "Μαρτυρίες" είναι  ο  όρος  που έδινε  συχνά η 
White  στις  οδηγίες  της.  Επίσης  ο  Canright παραθέτει  την  εξής  δήλωση  των 
Αντβεντιστών (Review, 2-7-1889): "Δεν θα παραμελήσoυμε τη μελέτη της Βίβλου και  
των Μαρτυριών". Kαι σχολιάζει: "Αυτό επεξηγεί το χώρο που τοποθετούν τα  γραπτά 
της  White,  ως ένα επίμετρο της Βίβλου. Η  White  κατέχει την ίδια θέση έναντι των 
πιστών, όπως οι Ann Lee στους Shakers και Joe Smith στους Μορμόνους". 

Καθένας, συνεχίζει, ανάμεσα στους Αντβεντιστές που απέρριψε ή αντέκρουσε 
τις “Μαρτυρίες” της, θεωρήθηκε επαναστάτης και ονομάστηκε πολέμιος του Θεού. 
"Δεν υπάρχει δόγμα ή πρακτική της εκκλησίας, από την τήρηση του Σαββάτου μέχρι το  
πλύσιμο των ποδών,  για  το οποίο  να μην  έχει  γράψει.  Έτσι  τα  κανονίζει.  Καμμία 
επιπλέον έρευνα δεν μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε ζήτημα, αυτό μπορεί να γίνει  
μονάχα για τη συγκέντρωση αποδείξεων και την ερμηνεία των υποδείξεών της. Πώς  
τότε,  μπορούν  να  είναι  ελεύθεροι  οι  ιερείς  και  οι  άνθρωποι  να  σκεφθούν  και  να  
ερευνήσουν  για  τους  εαυτούς  τους;  Δεν  μπορούν  ούτε  να  τολμήσουν,  ούτε  να  το  
κάνουν...Μεταξύ τους την παραθέτουν όπως κάνουμε για τον Απόστολο Παύλο. Ένα  
κείμενό της είναι το τέλος κάθε αντιπαράθεσης περί δόγματος και πειθαρχίας. Είναι  

202 Hoekema (1973), 28.
203 Nichol (1951), 495-504.
204 Μartin (1960), 105-7.
205 Hoekema (1973), 29.
206 Αρχική έκδοση το 1889 από Fleming H. Revell και έπειτα από B.C. Goodpasture, ανατύπωση το 1961 από έκδοση 

του 1914, Βaker Book House,  Grand Rapids (ακολούθησαν επανεκδόσεις  του, η πλέον πρόσφατη το 2010, με 
πρόσθετο τίτλο  After an Experience of Twenty-Eight Years, General Books LLC).  Βλ. και του ιδίου,  Life of Mrs.  
E.G.  White,  Seventh-day Adventist  Prophet,  her False Claims Refuted,  1953, B.C. Goodpasture,  πρώτη έκδοση 
1919, Αdventism refuted in a nutshell, no 2, the Advent messages examined, 1889, Fleming H. Revell.
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σύνηθες  να  τους  ακούμε  να  λένε  ότι  όταν  εγκαταλείψουν  τις  οράσεις  της,  θα 
εγκαταλείψουν και τη Βίβλο επίσης, και συχνά το κάνουν...Έτσι έχουν μία άλλη Βίβλο,  
ακριβώς όπως οι  Μορμόνοι.  Έχουν  να μελετήσουν  την  παλαιά Βίβλο υπό το φως 
αυτής της νέας Βίβλου"207.

Aκόμα και αν υπερβάλει λίγο ο  Canright  σύμφωνα με τις επίσημες γραπτές 
δηλώσεις  των Αντβεντιστών,  γίνεται  κατανοητό,  ότι  αυτοί  τοποθετούν την  White 
δίπλα ή πάνω από τη Βίβλο,  ακόμα και  αν υποστηρίζουν το αντίθετο.  Αυτό που 
πάντα  είναι  καθοριστικό  για  τη  θεολογική  θέση  τους  δεν  είναι  προσεγμένο, 
αντικειμενικό, επιμελώς ερευνημένο μέσα στις Γραφές, αλλά είναι διδασκαλίες και 
οράματα της White, η τελική και οριστική κρίση208. Τελικά, εμφανίζεται το οξύμωρο 
σχήμα, οι Αντβεντιστές να απορρίπτουν την ιερά παράδοση και την εκκλησιαστική 
ερμηνεία,  αλλά  να  εισάγουν  μία  "απλανή"  ερμηνεία  στους  δικούς  τους 
"στυλοβάτες" , όπως την White.

Επομένως,  χωρίς  νόημα  παραμένει  η  θεώρηση  ότι  η  White  αποτελεί  τον 
καθοριστικό (και κριτικό βέβαια) παράγοντα που θα βοηθήσει στην προσέγγιση του 
Αντβεντισμού στην "χριστιανική οικογένεια". Οι υποτιθέμενες αναγκαίες συνθήκες 
προς τούτο, μία ολοκληρωμένη τριαδική θεολογία, μία "ορθόδοξη" κατανόηση της 
φύσεως  και  του  προσώπου  του  Χριστού,  και  η  πεποίθηση  στην  εξιλεωτική 
δικαιοσύνη  του  Χριστού  μέσω  της  πίστης209 (σύμφωνα  με  τη  προτεσταντική 
σωτηριολογία), δεν μπορούν να  θεωρηθούν ως υπάρχουσες.  Aκόμα και ο  Martin 
λίγο  πριν  πεθάνει  εξέφρασε  την  ανησυχία  του  για  το  εάν  οι  Αντβεντιστές 
παραδέχονται την White ως αλάθητη ερμηνευτή της Γραφής210.      

Στα 1909 η  White  αναφέρει:  "Σας συνιστώ τη  Βίβλο.  Πήρα το  τέλειο αυτό 
βιβλίο, και το περιέβαλα με αρκετές Μαρτυρίες για την εκκλησία, δοσμένες για τους  
ανθρώπους του Θεού. Δεν είσαι οικείος με τις Γραφές. Εάν είχες κάνει  το Λόγο του 
Θεού  μελέτη  σου,  με  πόθο να  φθάσεις  στα  μέτρα  της  Βίβλου  και  στη  χριστιανική 
τελειότητα, δεν θα είχες ανάγκη από τις Μαρτυρίες". Σήμερα, οι πιστοί της κίνησης, 
είτε χρησιμοποιούν τα έργα της  White ως πηγές,  είτε κάποιοι έχουν πάψει  να τα 
θεωρούν στο ίδιο επίπεδο με τη Γραφή211. Εξάλλου, η κίνηση πλέον τείνει να μην 
υπερτονίζει  το  ρόλο  της  White  ως  προφήτη,  αλλά  προτιμά  να  την  αναφέρει  ως 
"χαρισματούχο  συγγραφέα,  ομιλητή  και  διαχειριστή (administrator,  "σκεύος"),  που 
απέλαυε από το Θεό ιδιαίτερη καθοδήγηση"212.       

Από  την  άλλη  πλευρά,  σημαντική  θέση  των  Αντβεντιστών  αποτελεί  η 
ακράδαντη πίστη στο αλάθητο των Γραφών. Όπως βέβαια έχει ευφυώς επισημανθεί, 
"πίστεψαν ότι  θα διατηρούσαν την ενότητα θέτοντας ως αρραγές  θεμέλιο την Αγία  
Γραφή. Λησμόνησαν όμως ότι η ενότητα συνδέεται περισσότερο με την ερμηνεία της  
Αγίας Γραφής από ότι με αυτή την ίδια την Αγία Γραφή"213. Έτσι, η υπέρτατη αξία της 
"εκκλησίας" των Αντβεντιστών, η Αγία Γραφή, αφέθηκε στην κρίση και ερμηνεία του 
207 Canright (1961), 135-7.
208 Hoekema (1973), 30.
209 Samples (2007), 3.
210 Samples (2007), 5.
211 Nichols (2006), 269.
212 Martin (1997), 514.
213 Μύρου (2011), 21.
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κάθε πιστού. 
Οι Αντβεντιστές συχνά κατηγορούνται ότι πιστεύουν σε μία κυριολεκτική και 

κατά γράμμα υπαγόρευση από το Άγιο Πνεύμα, μία κατα γράμμα θεοπνευστία, ότι οι 
συγγραφείς  υπήρξαν παθητικά όργανα214.  Αναμφίβολα,  παραθέτουν και  εκφράσεις 
που  δεν  παραπέμπουν  σε  μία  τέτοια  απόλυτη  θέση,  όπως,  "οι  αποκαλύψεις 
μορφοποιήθηκαν σε ανθρώπινη γλώσσα με όλες τις περιορισμένες δυνατότητες και τις  
ατέλειές της, αλλά παραμένουν η μαρτυρία του Θεού. Ο Θεός εμπνέει τους ανθρώπους,  
αλλά  όχι  τις  λέξεις...  στις περισσότερες  περιπτώσεις  ο  Θεός  τους  καθοδήγησε  να 
περιγράψουν με τον καλύτερο τρόπο τους ό,τι είδαν και άκουσαν. Στις περιπτώσεις  
αυτές οι συγγραφείς προσέφευγαν στη γλώσσα τους και στο ύφος της γραφής τους...Η  
γνήσια έμπνευση δεν εξαλείφει  την  ατομικότητα,  τη λογική,  την ακεραιότητα ή την  
πρσωπικότητα του προφήτη...Σε μία και μόνη περίπτωση βλέπουμε ο Θεός να μιλάει  
και  να γράφει  ακριβώς τα ίδια λόγια-  τις  Δέκα Εντολές.  Αυτές  έχουν θεία και  όχι  
ανθρώπινη  σύνθεση...,  παρά  το  γεγονός  ότι  εκφράσθηκαν  μέσα  στα  όρια  του  
ανθρώπινου  λεκτικού..."215.  Ωστόσο,  η  τάση  προς  μία  κατά  γράμμα θεώρηση της 
θεοπνευστίας  δεν απουσιάζει.  Είναι  χαρακτηριστικό ότι  "...οι  βιβλικοί  συγγραφείς 
μερικές φορές έγραφαν χωρίς να καταλαβαίνουν στην πληρότητα το θείο μήνυμα που 
γνωστοποιούσαν (Α΄  Πέτρ.  α΄  10-12)216.  Αλλά και  μόνο το  ότι  το  πρώτο "βασικό 
πιστεύω" στην επίσημη έκδοση της αντβεντιστικής εκκλησίας, αποτελεί ο  "Λόγος 
του Θεού", δηλαδή η Αγία Γραφή, φανερώνει την θέση την οποία κατέχει. 

Μία κατά γράμμα θεώρηση της θεοπνευστίας έχει ως φυσικό αποτέλεσμα και 
την κατά γράμμα ερμηνείας της Γραφής. Η δημιουργία του κόσμου από το Θεό έγινε 
σε  έξι  κυριολεκτικές  ημέρες και  όχι  σε έξι  μεγαλύτερες χρονικές περιόδους:  "Οι 
ημέρες  της  Δημιουργίας  κατά  τη  βιβλική  αφήγηση  σημαίνουν  εικοσιτετράωρες 
κυριολεκτικές περίοδοι. Η χαρακτηριστική έκφραση πώς υπολόγιζαν οι άνθρωποι της 
Παλαιάς Διαθήκης το χρόνο "εσπέρα και πρωί" (Γέν. α΄ 5, 8, 13, 19, 23, 31) δείχνει  
ότι η κάθε ημέρα άρχιζε από το εσπέρας ή τη δύση του ηλίου (Λευιτ. κγ΄ 32, Δευτ. ιστ΄  
6)...Δημιουργεί προβλήματα η άποψη ότι κάθε ημέρα της δημιουργίας έχει διάρκεια  
χίλια χρόνια.  Σε μία τέτοια περίπτωση, το απόγευμα της έκτης "ημέρας"- κατά την  
πραγματική πρώτη ημέρα της  ζωής  του-  ο  Αδάμ θα ήταν  πιο  ηλικιωμένος  από το 
σύνολο  της  ζωής  που  αναφέρει  η  Γραφή  για  αυτόν..."217.  Επιπρόσθετα  πολεμική 
ασκήθηκε έναντι των διαφόρων ειδών της θεωρίας της Εξέλιξης και της θεωρίας της 
δημιουργίας του κόσμου σε μλια μακρά πορεία διαδοχικών αιώνων218.

Το μεγάλο ζήτημα όντως είναι η ερμηνεία της Γραφής, εφόσον η αυθεντία της 
δεν  μπορεί  να  αμφισβητηθεί,  η  όλη  διαλεκτική  γίνεται  μόνο  πέριξ  της  σωστής 
ερμηνείας  της219.  Yποστηρίζεται  ότι  αυτή  μπορεί  να  γίνεται  σωστά  από  τον 
οποιοδήποτε  χριστιανό,  τακτικό  μελετητή,  ύστερα  από  προσευχή  για  φωτισμό220. 

214 Γιαννόπουλου (1999), 65-6.
215 ΕΒΠ, 8, 9.
216 ΕΒΠ, 10.
217 ΕΒΠ, 81-2. Βλ. και Questions, 24,  
218 Bλ. Wm. H. Branson,  Drama of  the Ages,  Review and Herald,  Washington 1950, Francis Nichol,  Answers to  

Objections, Review and Herald, 1952, στο Ηoekema (1973), 32.
219 Λεμοντζή (1998), 50 κ.ε.  
220 Lickey (1960), 77, 73. Για μία πλήρη εικόνα της αντβεντιστικής άποψης περί ερμηνείας των Γραφών, επιβάλλεται 
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Κάτι τέτοιο δεν μπορεί φυσικά να θεωρηθεί σωστό εξ απόψεως ορθοδόξου, καθώς 
οδηγεί  σε  παρεξηγήσεις  και  παρερμηνείες  αφού  υπάρχουν  όντως  στις  Γραφές 
"δυσνόητα τινα, ἅ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς  
πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπώλειαν" (Β΄ Πέτρ.  γ΄ 16), και αλλού αναφέρεται ότι "ἐάν ἡμεῖς ἤ 
ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ὑμῖν εὐαγγελίζηται παρ᾿ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω" 
(Γαλ.  α΄  8).  Γνώμονας  και  κανόνας  ερμηνείας  είναι  η  εκπεφρασμένη  και 
παραδεδομένη  διδασκαλία  της  Εκκλησίας  που  σαφώς  περιέχεται  στην  ιερά 
παράδοση221.   

Η  ιερά  παράδοση,  όπως  είναι  φυσιολογικό  μέσα  στο  πλαίσιο  του 
προτεσταντισμού, απορρίπτεται. Είναι όμως αντιφατικό, από τη μία να υποτιμάται 
και  από  την  άλλη  να  γίνεται  χρήση  της.  Ο  ίδιος  Αντβεντιστής  συγγραφέας 
αναφέρεται  υποτιμητικά  για  τους  "αποστολικούς πατέρες"  Κλήμη,  Πολύκαρπο, 
Ιουστίνο,  Ειρηναίο,  Τερτυλιανό,  ενώ  σε  άλλο  σημείο  υιοθετεί  τις  γνώμες  των 
"πατέρων της εκκλησίας" Κλήμη, Πολυκάρπου, Ειρηναίου, Αθανασίου, Ιερωνύμου, 
Χρυσοστόμου για να προσδώσει κύρος στην Αγία Γραφή, αναφέροντάς τους μάλιστα 
με τον  χαρακτηριστικό  τίτλο  "άγιος"222.  Άλλος  συγγραφέας  επίσης  επικαλείται  τη 
διδασκαλία  πατέρων  (Κλήμης,  Ιγνάτιος,  Πολύκαρπος,  ως  επίσης  και  των  Παπία, 
Ερμά,  Διδαχής)223.  Η  ιερά  παράδοση  όμως  παραμένει  το  εγγυημένο  κριτήριο 
διάκρισης της αληθείας της  διδασκαλίας,  αφού όλες οι  αιρέσεις  επικαλούνται  ως 
βάση την Αγία Γραφή. Το θέμα των κριτηρίων απασχόλησε την Εκκλησία από πολύ 
νωρίς αντιμετωπίζοντας τις αρχαίες αιρέσεις.     

Τα  χαρίσματα  υπάρχουν  στην  εκκλησία,  κατά  τους  Αντβεντιστές,  για  τη 
συγκρότηση και λειτουργία της και είναι διάφορα. Ένα από αυτά είναι η προφητεία, 
"αναγνωριστικό σημείο του Υπολοίπου της εκκλησίας και εκδηλώθηκε στη διακονία 
της Ελένης Χουάιτ. Ως αγγελιοφόρος του Κυρίου, τα γραπτά της είναι μία συνεχής και  
αυθεντική  πηγή  της  αλήθειας,  τα  οποία  εξασφαλίζουν  στην  εκκλησία,  παρηγοριά,  
καθοδήγηση, διδασκαλία και επανόρθωση. Επίσης κάνουν σαφές ότι η Γραφή είναι ο 
κανόνας  με  βάση  του  οποίου  πρέπει  να  ελέγχονται  όλες  οι  διδασκαλίες  και  οι  
εμπειρίες". 

Το προφητικό χάρισμα στην εκκλησία του Υπολοίπου εκδηλώνεται  πριν τη 
Δευτέρα Παρουσία, αφού όπως λέει η Αποκάλυψη, ο σατανάς επιτίθεται εναντίον των 
πιστών του Υπολοίπου, "των φυλλατόντων τις εντολές του Θεού και εχόντων την 

η εξέταση των σχετικά συγχρόνων κειμένων τους (προτείνονται μάλιστα από τους ιδίους): α). Αναφορά ετήσιας 
συνέλευσης Γενικού Συμβουλίου, 12 Οκτωβρίου 1986, Methods of the Bible Study, Ινστιτούτο Βιβλικών Ερευνών, 
Γενικό Συμβούλιο των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, Washington, β). Α Symposium on Biblical Hermeneutics, 
έκδοση G.M. Hyde, Washington, Review and Herald 1974, γ). Gerhard F. Hasel, Understanding the Living Word of  
God, Mountain View, Racific Press, 1980,  δ). P. Gerard Damsteegt, «Interpreting the Bible» (Έγγραφο ετοιμασμένο 
για τη συνάντηση της Επιτροπής Βιβλικών Ερευνών του Τμήματος της ΄Απω Ανατολής, Σιγκαπούρη, Μάϊος 1986). 

221 Γιαννόπουλου (1999), 66.
222 Lickey (1960), 368 και 22 αντίστοιχα. Παρουσιάζει ο Lickey μία σύγχυση ανάμεσα στους πατέρες της Εκκλησίας 

και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Κατά τον Αντβεντιστή συγγραφέα Ν. Γερμάνη,  Πιστεύω,  Αθήνα, 9, η Α΄ 
οικουμενική σύνοδος υπήρξε σπουδαία αφού "το σπουδαιότερο έργο της ήταν αυτό που μέχρι σήμερα θεωρείται μια  
τέλεια  σύνοψη των διδασκαλιών της  Χριστιανοσύνης,  το  Σύμβολο  της  Πίστεως",  στο Γιαννόπουλου  (1999),  65, 
υποσημείωση 46. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι Πατέρες της συνόδου Λαοδικείας που, θεωρούνται ότι "έφεραν το 
χάραγμα του αντιχρίστου, αφού επέβαλαν την τήρηση της Κυριακής με τον κθ΄ κανόνα", βλ. Lickey (1960), 371-
373.  

223 D. Visigalli, O Χριστός επιστρέφει, Αθήνα, 22, στο Γιαννόπουλου (1999), 132, υποσημείωση 197.
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μαρτυρία του Ιησού Χριστού" (ιβ΄ 17). Η "μαρτυρία του Ιησού" είναι η προφητική 
αποκάλυψη, όπως φαίνεται από τις τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στον άγγελο και 
στον  Απόστολο  Ιωάννη.  Αυτοί  οι  προφήτες  ονομάζονται  μεταβιβλικοί  και 
"λειτουργούν περισσότερο όπως οι προφήτες Νάθαν, Γαδ, Ασάφ, Σεμαΐας, Αζαρίας,  
Ελιέζερ, Αχιά, Ωβήδ, Μαριάμ, Δεβόρρα, Ολδά, Συμεών, Ιωάννης ο Βαπτιστής, Άγαβος,  
Σίλας, Άννα και οι τέσσερες θυγατέρες του Φιλίππου, που έζησαν στη βιβλική εποχή,  
αλλά των οποίων οι μαρτυρίες δεν αποτέλεσαν μέρος της Γραφής". Σε κάθε περίπτωση 
πάντως πρέπει να γίνεται έλεγχος των προφητειών με βάση τη Γραφή. 

Και  στην  περίπτωση  της  White  "η  προφητική  κλήση  της  τέθηκε  κάτω  από 
λεπτομερή εξέταση και πέρασε το βιβλικό έλεγχο", από το 1844 (σε ηλικία 17 ετών) 
μέχρι το θάνατό της το 1915 είχε 2.000 οράματα224. Η ίδια προτιμούσε να ονομάζεται 
"αγγελιαφόρος", κατόπιν θείας εμπνεύσεως225. 

Η θεώρηση της White ως κατεχούσης το προφητικό χάρισμα αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα σημεία τριβής και διαφωνιών μεταξύ των Αντβεντιστών και των 
γνωστών  χριστιανικών  προτεσταντικών  Oμολογιών,  ακόμα  και  ο  Walter  Μartin 
θεώρησε  αυτή  την αντβεντιστική θέση ως ακραία  και  εμπόδιο  στην προσέγγιση. 
Αυτό  συμβαίνει  καταρχήν  διότι  η  αποδοχή  ύπαρξης  χαρισμάτων,  θαυμάτων  και 
προφητειών  εκ  μέρους  της  White,  συνδέεται,  όπως  βλέπουμε  ανωτέρω,  με  τον 
χαρακτηρισμό της αντβεντιστικής κίνησης ως εκκλησίας του "υπολοίπου". 

Η χρησιμοποίηση επιχειρημάτων για την στήριξη αυτής της αντβεντιστικής 
στάσεως περί χαρισμάτων της  White,  δεν διαφέρει σε τίποτα από τους ανάλογους 
ισχυρισμούς  και  συλλογιστικές  των  Μορμόνων,  των  Shakers, κλπ.  Είναι 
χαρακτηριστικό  ότι  η  ηγέτης  των  Shakers  Αnn  Lee  (1736-1784)  ονομάζει  τις 
"αποκαλύψεις  και  τα  οράματά"  της  ως  "μαρτυρίες",  απαιτεί  ένα  ιδιαίτερο  τρόπο 
ενδυμασίας και είναι αντίθετη στη βρώση χοιρινού, ακριβώς όπως η White. Η Joanna 
Southcott (1750-1814)  καταλαμβάνεται από "έκσταση" ή "μεταρσίωση", αναγγέλει 
την άμεση επάνοδο του Χριστού, σημειώνει αμέτρητες επανεκδόσεις των βιβλίων 
της, όλα παρόμοια με την White. Eπιπρόσθετα, τις χωρίζουν περίπου 30 χρόνια, ενώ 
και η Joanna είναι επίσης μία αγράμματη ηγέτιδα. Ο Joseph Smith (1805-1844) των 
Μορμόνων, επίσης διαθέτει "οράματα και αποκαλύψεις", βλέπει αγγέλους, διδάσκει 
τον σύντομο ερχομό του Κυρίου, οι πιστοί της κινήσεώς του ονομάζονται "άγιοι των 
τελευταίων ημερών", οι υπόλοιπες εκκλησίες είναι ειδωλολατρικές και "έθνη", ενώ 
λίγα χρόνια αργότερα η White θα θεωρήσει και αυτή τους πιστούς της αγίους, και τις 
άλλες Ομολογίες "Βαβυλώνα" και αποστάτες226. 

Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη ψευδοπροφητών είναι γεγονός τόσο με βάση το 
λόγο του Χριστού (Ματθ. ζ΄ 15, κδ΄ 24) και του Ευαγγελιστή Ιωάννη (Α΄ Ιω. δ΄ 1), 
όσο και  από την καθημερινότητα της ιστορικής πλοκής του παρόντος κόσμου.  Η 
White ουδέποτε επέδειξε ένα θαυμαστό σημείο στις προβλέψεις και αποκαλύψεις της 
που καταλαμβάνουν ογκώδεις τόμους. Αντιθέτως υπήρξαν περιπτώσεις που μπορούν 
κάλλιστα να ερμηνευθούν ως τελική αποτυχία της πρόβλεψης. Η  White  γράφει με 
224 ΕΒΠ, 248, 254, 256, 258.
225 White, "A Messager", Review and Herald (26-7-1906), 8, στο ΕΒΠ, 258. 
226 Canright  (1961),  70,  όπου  και  περισσότερα  για  τους  "προφήτες"  και  "χαρισματούχους"  που  ανέδειξε  η 

θρησκευτική ιστορία της Αμερικής του προπερασμένου αιώνα.
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περίσκεψη, αναθεωρεί  και  διορθώνει,  επιδέχεται  αλλαγές από τρίτους,  αντιγράφει 
(σε σημείο μάλιστα να κατηγορείται για λογοκλοπή), αλλάζει γνώμη και τροποποιεί 
σε  νέες  εκδόσεις.  Χαρακτηριστική  είναι  η  αναθεωρηθείσα  άποψή  της  περί  της 
κεκλεισμένης  θύρας  του  ελέους,  αλλά  την   πλέον  ξεκάθαρη  πλάνη  αποτελεί  η 
αναμονή  της  δευτέρας  παρουσίας  την  οποία  η  White  όριζε  σε  συγκεκριμένες 
χρονολογίες.  Όρισε  ιδιαίτερο  τρόπο  γυναικείου  ντυσίματος  και  έπειτα  τον 
αναθεώρησε,  ενώ  η  ίδια  ομολογεί  ότι  επηρεάστηκε  από  τρίτα  πρόσωπα  στη 
συγγραφή των "Μαρτυριών" της. Η White συχνά δε διατηρεί τις αισθήσεις της όταν 
βλέπει  τα "οράματα",  δεν μπορούν να θεωρηθούν διόλου οράματα,  αλλά μάλλον 
όνειρα,  αφού  όπως  συχνά  ομολογεί,  αρχικά  αισθάνεται  ναυτία  και  πέφτει  σε 
κατάσταση λιποθυμίας227. Τα παραπάνω θέτουν σε αμφισβήτηση την ύπαρξη γνήσιας 
αγιοπνευματικής αποκάλυψης, την οποία η ίδια η White ομολογεί και χαρακτηρίζει 
ως αυτήν των αρχαίων προφητών και αποστόλων228.    

Χαρακτηριστικό γεγονός επίσης αποτελεί  ότι  από όραμα προέρχεται και σε 
αυτό βασίζεται η θεωρία περί εισόδου του Χριστού στο ουράνιο αγιαστήριο το 1844 
(Edson). Μετά το όραμα ο Edson αποκάλυψε την εμπειρία του στο φίλο του Crosier, 
και κατάλαβαν ότι ήταν η απάντηση του Θεού στις προσευχές τους229. Τελικά, και 
στην περίπτωση του Αντβεντισμού επαναλαμβάνεται η θεωρία που θέλει στην κάθε 
αίρεση να υπάρχει η προβολή του ανθρωπίνου στοιχείου και λόγου που εμποδίζει να 
φανερωθεί η αλήθεια του ευαγγελικού λόγου230. Κατά την ορθόδοξη θεολογία όμως, 
βασικός όρος αποτελεί το "μὴ καθαρῷ γὰρ ἅπτεσθαι καθαροῦ τυχὸν οὐδὲ ἀσφαλές,  
ὥσπερ οὐδὲ ὄψει σαθρᾷ ἡλιακῆς ἀκτῖνος"231.  

2.3. Τα οράματα της Ellen G. White.

Δεν  αποδέχονται  όλες  οι  αντβεντιστικές  ομάδες  το  προφητικό  αξίωμα  της 
White232. Εξάλλου,  κατά  τον  Canright,  η  κυριότερη  αιτία  εγκατάλειψης  του 
αντβεντιστικού  κινήματος  της  Εβδόμης  Ημέρας  από  κορυφαία  στελέχη,  ήταν  η 
αντίθεσή τους στα οράματα της White233.

Θα προσπεράσουμε την ερμηνεία των οραμάτων της White ως φυσιολογικών 
227 Canright  (1961),  74  κ.ε.   Πιο συγκεκριμένα, η  White  στηρίχθηκε σε “προφητικό όραμα” και βεβαίωσε ότι  η 

δευτέρα  παρουσία  του  Χριστού  θα  γινόταν  όχι  στις  21  Μαρτίου  1843,  αλλά  στις  22  Οκτωβρίου  1844, 
συμμερίσθηκε τη διδαχή για το “κλείσιμο της θύρας της χάρης” και επιβεβαίωσε την ημερομηνία με “όραμα” στις 
24 Μαρτίου 1849, δηλώνοντας ότι ο χρόνος που θα μπορούσε κανείς να λάβει τη σωτηρία πέρασε και δεν υπήρχε 
πλέον χρόνος για την επιστροφή των αμαρτωλών, βλ. Αλεβιζόπουλου (1994), 444.

228 Testimonies, No. 33, 189, στο Canright (1961), 72.
229 Nichol (1944), 458.
230 Μαντζαρίδη (2000), 33.
231 Γρηγορίου Θεολόγου,  Λόγος Θεολογικός Πρώτος  προς Ευνομιανούς Προδιάλεξις  1 (27),  3,  PG 36,  13D, "Oὐ 

παντός,  ὦ οὗτοι,  τὸ  περὶ  θεοῦ  φιλοσοφεῖν,  οὐ  παντός,  οὐχ  οὕτω τὸ  πρᾶγμα εὔωνον καὶ  τῶν χαμαὶ  ἐρχομένων.  
προσθήσω δὲ, οὐδὲ πάντοτε, οὐδὲ πᾶσιν, οὐδὲ πάντα, ἀλλ᾿ ἔστιν ὅτε, καὶ οἷς, καὶ ἐφ᾿ ὅσον. οὐ πάντων μέν, ὅτι τῶν 
ἐξητασμένων καὶ διαβεβηκότων ἐν θεωρίᾳ, καὶ πρὸ τούτων καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα κεκαθαρμένων, ἢ καθαιρομένων, τὸ  
μεριώτατον...ὅτε  δέ;  ἥνίκα  ἄν  σχολὴν  ἄγωμεν  ἀπὸ  τῆς  ἔξωθεν  ἰλύος  καὶ  ταραχῆς,  καὶ  μὴ  τὸ  ἡγεμονικὸν  ἡμῶν  
συγχέηται  τοῖς  μοχθηροῖς  τύποις  καὶ  πλανωμένοις,  οἷον  γράμμασι  πονηροῖς  ἀναμιγνύντων  κάλλη  γραμμάτων,  ἤ  
βορβόρῳ μύρων εὐωδίαν. δεῖ γὰρ τῷ ὄντι σχολάσαι, καὶ γνῶναι θεόν, καὶ ὅταν λάβωμεν καιρόν, κρίνειν θεολογίας  
εὐθύτητα...".

232 Ιntrovigne (2006), 368.
233 (1961), 31.
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παραισθήσεων  που   συμβαίνουν  σε  συγκεκριμένες  καταστάσεις  ασθενείες,  όπως 
υποστηρίζει  ο  Canright.  Κατά  μία  άλλη  ερμηνεία  εξάλλου,  μπορούμε  να 
αποδεχθούμε  τα  οράματά  της  ως  εν  εγρηγόρσει  πραγματικές  μεν  εμπειρίες, 
προερχόμενες  όμως  από  επαφή  με  δαιμονικές  δυνάμεις.  Σε  κάθε  περίπτωση  τα 
οράματά της, είναι "εκ του κόσμου τούτου. Είναι τόσο ευπρόσιτα, τόσο κοινά, τόσο 
γήϊνα στις εικόνες που περιγράφουν, που είναι αδύνατο να συγκριθούν σοβαρά με τα  
αληθινά Χριστιανικά οράματα παραδείσου...Ακόμα και το πιο πνευματικό "στοιχείο"  
που ενυπάρχει  σε  μερικά από αυτά -η αίσθηση της  "παρουσίας"  του Χριστού- μας  
πείθει πιο πολύ για την πνευματική ανωριμότητα εκείνων που βλέπουν τα οράματα,  
παρά για οτιδήποτε άλλο. Τα οράματα αυτά δεν προκαλούν βαθύτατο δέος, φόβο Θεού  
και μετάνοια, που η αυθεντική εμπειρία της παρουσίας του Χριστού προκαλεί στους  
αγίους". Αντιθέτως, εμφανέστατα τα οράματα της  White  θυμίζουν "την "άνεση" και  
τη "γαλήνη" των μοντέρνων πνευματιστικών (στα οποία και αντιπαρατίθενται σφόδρα 
οι Αντβεντιστές!) και πεντηκοστιανών κινήσεων"234. 

Αλλά,  "αποκομμένοι  εδώ  και  αιώνες  από  την  Ορθόδοξη  διδασκαλία  και 
πρακτική της πνευματικής ζωής, έχουν απολέσει κάθε ικανότητα για σαφή διάκριση του 
κόσμου των πνευμάτων"235.  Eίναι  εξάλλου χαρακτηριστικό ότι  κατά την ασκητική 
διδασκαλία  της  Εκκλησίας,  ακόμα  και  άγιοι  κινδύνευσαν  να  εξαπατηθούν  από 
δαίμονες236.       

Η  White παρουσιάζει  τα  οράματά  της  ως  δογματικές,  απόλυτες  και 
φυσιολογικές  αποκαλύψεις  μιας  υπερκόσμιας  πραγματικότητας.  Ο  Απόστολος 
Παύλος  περιγράφοντας  τις  προσωπικές  του  εμπειρίες  εκφράζεται  με  σύνεση, 
διάκριση,  μετριοφροσύνη:  "Εἴτε  ἐν  σώματι  οὐκ  οἶδα,  εἴτε  ἐκτὸς  τοῦ σώματος οὐκ 
οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν" (Κορ. Β΄, ιβ΄ 2). Ερμηνεύοντας ο ιερός Χρυσόστομος λέει: "Ὅτι 
μὲν γὰρ ἡρπάγη, εἶπεν, εἴτε δὲ ἐν σώματι, εἴτε οὐκ ἐν σώματι, οὐκέτι φησὶν εἰδέναι...Τί  
οὖν;  ὁ  νοῦς  ἡρπάγη  καὶ  ἡ  ψυχὴ,  τὸ  δὲ  σῶμα  νεκρὸν  ἔμεινεν;  ἀλλὰ  τὸ  σῶμα  
ἡρπάγη;Ἀλλ᾿ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. Εἰ γὰρ ὁ Παῦλος ἠγνόει ὁ ἁρπαγεὶς, καὶ τοιούτων καὶ  
τοσούτων τυχὼν ἀποῤῥήτων, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς"237.   

Ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τα οράματα των συγχρόνων ηγετών των 
αιρέσεων,  είναι  ο  σκοπός  για  τον  οποίο  γίνονται  και  αποκαλύπτονται.  Συχνά  ο 
σκοπός και η εφαρμογή της αποκαλύψεως αφορά μονάχα περιορισμένο κύκλο μελών 
της αιρέσεως ή ακόμα και ένα μόνο άτομο. Η White πέφτει σε έκσταση και λαμβάνει 

234 Ρόουζ (2003), 91-2, 111. 
235 Ρόουζ (2003), 91-2, 111. 
236 Ο όσιος Γρηγόριος Σιναΐτης, Έργα, τ. ΙΙΙ, Αγία Πετρούπολη 1886, 19, αναφέρει: "Ποτέ μην παραδεχθείς ό,τι και αν  

δεις, αισθητό ή νοερό, εξωτερικά ή εσωτερικά, ακόμα και οπτασία Χριστού, ή δήθεν Αγγέλου, ή μορφή αγίου, ή να 
φαντάζεσαι φως με το νου σου ή να δίνεις σ᾿ αυτόν σχήμα. Γιατί κι ο ίδιος ο νους έχει από τη φύση του τη δύναμη της  
φαντασίας και εύκολα μπορεί να σχηματίζει τις μορφές όσων επιθυμεί, σ᾿ εκείνους που δεν τον προσέχουν ακόμα με 
ακρίβεια, και προκαλεί βλάβη και στον εαυτό του". Κατά τον άγιο Ισαάκ τον Σύρο, εδώ στη γη, αληθινές εικόνες 
αναμιγνύονται  με ψεύτικες Κατά τον άγιο Ιγνάτιο Μπριαντσιανίνωφ, "αυτοί  που βλέπουν πνεύματα, ακόμα και  
άγιους αγγέλους, με αισθητό τρόπο, δεν πρέπει να σχηματίζουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους (όπως και οι πέριξ 
αυτού),  η  αντίληψη μέσω των σωματικών οφθαλμών από μόνη της  δεν αποτελεί  καμία  μαρτυρία  της  ανώτερης  
ποιότητας των ανθρώπων αυτών, αφού όχι  μόνον διεφθαρμένοι άνθρωποι διαθέτουν τέτοια ικανότητα, αλλά και  
ακόμα άλογα ζώα. Όπως διαβάζουμε σχετικά στην Παλαιά Διαθήκη: "καὶ  ἰδοῦσα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ Θεοῦ 
ἀνθεστηκότα ἐν τῇ ὁδῷ καὶ  τὴν ρομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τῇ χειρί  αὐτοῦ,  καὶ  ἐξέκλινεν ἡ ὄνος  ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ  
ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον..." (Αριθμ. κβ΄ 23), στο Ρόουζ (2003), 104.

237 Υπόμνημα εις την Β΄ προς Κορινθίους Επιστολήν, ΚΣΤ΄, PG 61, 576. 
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οδηγίες  από  τον  ουρανό  για  δευτερεύουσες  και  ασήμαντες  καθημερινές 
δραστηριότητες, για παράδειγμα της αποκαλύπτεται το είδος του παντελονιού που θα 
έπρεπε  να  φορέσει,  και  όλο  αυτό  συμβαίνει  όταν  οι  συνεργάτες  της  φαίνονται 
απρόθυμοι να ακολουθήσουν τις επιθυμίες της238.

Στην  όλη  αντιρρητική  επιχειρηματολογία  κατά  των  οραμάτων  της  White, 
πρέπει  να  προστεθεί  και  η  επισήμανση  των  ανακριβειών  των  θέσεών  της.  Για 
παράδειγμα, προβλήθηκαν ενστάσεις για τις "προφητείες" της περί του αμερικανικού 
εμφυλίου πολέμου, καθώς και για άλλες239.

2.4.  Θεολογία.

Ο Hoekema παρατηρεί ότι η διδασκαλία των Αντβεντιστών περί του Θεού δεν 
διαφέρει από αυτήν του ιστορικού χριστιανισμού, και αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με 
την αντίστοιχη των Μορμόνων, Μαρτύρων Ιεχωβά και Christian Scientists, οι οποίοι 
αρνούνται  σαφώς την τριαδικότητα240.  Ο ίδιος συγγραφέας όμως στην πορεία της 
μελέτης  του  φανερώνει  πτυχές  της  διδασκαλίας  που  αποτελούν  σαφώς 
διαφοροποιήσεις. Οι Αντβεντιστές αναφέρουν:  "Υπάρχει ένας Θεός: Πατέρας, Υιός  
και  Άγιο  Πνεύμα,  μία  ενότητα  τριών  συναινωνίων  Προσώπων.  Ο  Θεός  είναι  
αθάνατος, παντοδύναμος, παντογνώστης, πάνω από όλα και πανταχού παρών. Είναι  
άπειρος  και  πέρα  από  κάθε  ανθρώπινη  κατανόηση,  ωστόσο  γνωστός  μέσω  της  
αυτοαποκάλυψής  Του..."241. Το  πρόσωπο  και  το  άπειρο  του  Θεού  Πατρός  επίσης 
αποτυπώνεται στα επίσημα κείμενά τους, όπως και το πρόσωπο και η πλήρης θεότης 
του  Υιού  και  του  Αγίου  Πνεύματος,  ωστόσο  μία  καλύτερη  ανάγνωση  δεικνύει 
νεστοριανίζουσες χριστολογικές εκφράσεις:  "Ο Θεός Πατέρας είναι ο Δημιουργός,  
Πηγή,  Υποστηρικτής,  Κυρίαρχος  όλης  της  δημιουργίας.  Είναι  ακριβώς  άγιος,  
εύσπλαχνος, ελεήμων...Οι ιδιότητες και οι δυνάμεις αυτές εμφανίζονται στον Υιό και το 
Άγιο Πνεύμα και είναι επίσης αποκαλύψεις του Πατρός", "Ο Θεός Υιός ενσαρκώθηκε 
στον Ιησού Χριστό. Δια αυτού δημιουργήθηκαν όλα, δια αυτού ο χαρακτήρας του Θεού  
αποκαλύφθηκε, η σωτηρία της ανθρωπότητος επιτεύχθηκε...Ο αιώνιος αληθινός Θεός  
έγινε επίσης και αληθινός άνθρωπος. Συλλήφθηκε δια Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε  
από την παρθένο Μαρία.  Έζησε και  αντιμετώπισε πειρασμούς ως άνθρωπος,  αλλά 
αποτέλεσε  τέλειο  παράδειγμα  της  δικαιοσύνης  και  αγάπης  του  Θεού...Υπέφερε  και  
πέθανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας στην θέση μας, ανεστήθη από τους  
νεκρούς και ανέβηκε να υπουργήσει-μεσιτεύσει στο ουράνιο θυσιαστήριο για εμάς. Θα  
επανέλθει ενδόξως για την τελική απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατάσταση 
όλων των πραγμάτων", "Θεός το Άγιο Πνεύμα ήταν ενεργές με τον Πατέρα και Υιό στη 
Δημιουργία,  ενσάρκωση  και  λύτρωση.  Ενέπνευσε  τους  συγγραφείς  της  Γραφής.  
Πλήρωσε τη ζωή του Χριστού με δύναμη...Αποστέλεται από τον Πατέρα και τον Υιό για  

238 Glock (1965), 59. Βλ. σχετικά, Ronald M. Deutsch, The Nuts Among the Berries, Ballantine Books, N.York, 1961, 
κεφάλαια V, VI.    

239 Βλ. Asher (1998), 5 κ.ε. 
240 Hoekema (1973), 31.
241 Fundamental, 1.
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να  είναι  πάντα  με  τα  τέκνα  Του,  παρατείνει  τα  πνευματικά  χαρίσματα  στην 
εκκλησία..."242.  

Υποστηρίχθηκε  ότι  κάποιοι  Αντβεντιστές  είναι  αντιτριαδικοί  και  δίνουν 
πρωταρχική  σημασία  στην  ανθρώπινη  φύση  του  Χριστού243.  Δεν  καθορίζουν 
δογματικά αν η πηγή της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος είναι ο Πατήρ ή ο Πατήρ 
και ο Υιός244. Πράγματι, κάποιοι παλαιότεροι Αντβεντιστές συγγραφείς υποστήριξαν 
ότι ο Υιός δεν είναι απολύτως ίσος με τον Πατέρα αφού ο Υιός είχε μία αρχή κατά το 
μακρινό  παρελθόν  (πρόκειται  για  ένα  είδος  αρειανισμού)245.  Σε  αυτό  το  σημείο 
πρέπει  να  γίνει  μία  διάκριση,  που  την  κάνουν  μεν  οι  σύγχρονοι  ειδικοί  αλλά 
παραμένει αμφιλεγόμενη. Οι πρωταρχικοί Αντβεντιστές (ανάμεσα τους και η White) 
εκφράζουν  ακραίες  γνώμες  οι  οποίες  θεωρούνται  ότι  δεν  υιοθετούνται  από  τη 
σύγχρονη κίνηση. Από τις σημαντικότερες είναι   η θεολογία τους (αν και δύσκολα 
μπορεί  να  ενοποιηθεί  και  να  συστηματοποιηθεί),  η  οποία  αντανακλά  σαφώς  μία 
αντιτριαδική άποψη και μία ημιαρειανική χριστολογία246. Ωστόσο σήμερα η επίσημη 
διδασκαλία  επιβεβαιώνει  την  αποδοχή  πλήρους  ισότητος  Πατέρα  και  Υιού  και 
προΰπαρξης του Υιού μέσα στην αιωνιότητα247, ίσως και για λόγους αντιρρητικούς 
έναντι των Μαρτύρων του Ιεχωβά. 

Λεπτομέρειες για το ομοούσιο και τις ενδοτριαδικές σχέσεις δεν παρέχονται, 
και έτσι η πραγματική αντίληψη των Αντβετιστών για τα ζητήματα αυτά παραμένει 
σχετικά θολή. Σε έργο Αντβεντιστή συγγραφέα αναφέρεται: "Από καιρού εις καιρόν ο 
Εωσφόρος θα έβλεπε τον Πατέρα και τον Υιό να συσκέπτονται περί των σχεδίων των 
δια  το  σύμπαν...".  Η  λαϊκή  θεολογία  που  συχνά  εντοπίζεται  στις  αντβεντιστικές 
εκδόσεις,  έχει  στο  συγκεκριμένο  έργο  ως  συνέπεια  να  εκφράζεται  μία  ατυχής 
ανθρωπομορφική εικόνα που μειώνει  τη  θεία  φύση και  την  πανσοφία  του Θεού, 
"...τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν "συσκέπτονται" για τα μελλοντικά σχέδιά τους.  
Οι άνθρωποι πρέπει να συσκέπτονται. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος περιχωρούν και  
ενυπάρχουν..."248.

2.5. Ανθρωπολογία.

Ο άνθρωπος, υποστηρίζουν οι Αντβεντιστές, δημιουργήθηκε κατ᾿ εικόνα Θεού 
σύμφωνα με τη Γένεση α΄ 26, "Ο πρώτος άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά 

242 Fundamental, 1, 2.
243 Βλάχου (2000),  55. Δεν το υποστηρίζει  άδικα αυτό ο Βλάχος, αφού όντως οι πρωτοπόροι Αντβεντιστές έχουν 

κατηγορηθεί προ πολλού για κάτι  τέτοιο, βλ.  περισσότερα, Moon (2003) 113-129.  Στο έργο του αυτό ο  Moon, 
συστηματικά εκθέτει την ιστορία του ζητήματος της αποδοχής και διατύπωσης της τριαδικότητας του Θεού στην 
πορεία της αντβεντιστικής οργανώσεως, διατυπώνοντας ξεκάθαρα την άποψη περί μίας συγκεχυμένης στάσης των 
κορυφαίων  ιστορικών  ηγετών  δια  μέσου  των  δεκαετιών.  Χωρίζει  μάλιστα  την  όλη  ιστορία  του  ζητήματος  σε 
περιόδους, αρχίζοντας από την απόρριψη της τριαδικότητας και σταδιακά μεταβαίνοντας στην αποδοχή της, πλην 
όμως, από το 1980 και μετά, όπως αναφέρει, υποβόσκει μία εκ νέου αμφισβήτηση. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτίες 
μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν στην διαμάχη μεταξύ των παραδοσιακών και "ευαγγελικών" ηγετικών στελεχών 
της οργανώσεως.

244 Παπαδόπουλου (1991), 74 και Κουντουριώτου (1961), 48.
245 Hoekema (1973), 36.
246 Samples (2007), 3.
247 Questions, 46-9.  
248 Γιαννόπουλου (1999), 71, υποσημείωση 65. 
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την  εικόνα  του  Θεού  ως  το  επιστέγασμα  του  έργου  του  Δημιουργού,  τους  δόθηκε  
κυριαρχία σε  όλο τον κόσμο και  τους χρεώθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν",  "Ο 
άνδρας  και  η  γυναίκα  δημιουργήθηκαν κατά  την  εικόνα του  Θεού με  ατομικότητα  
(προσωπικότητα), δύναμη και ελευθερία να σκέπτονται για τις ενέργειές τους"249.

Ωστόσο δεν δημιουργήθηκε και δεν αποτελείται από δύο ξέχωρα συστατικά 
στοιχεία, το σώμα και την ψυχή, αλλά αυτά συνυπάρχουν ήδη στη δημιουργία από το 
χώμα. Σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως β΄ 7, ο Θεός εμφυσά πνοή ζωής στον 
άνθρωπο και αυτός γίνεται πλέον ψυχή ζώσα. "Αυτή η πνοή ζωής είναι "η πνοή του 
παντοδυνάμου" (Ιώβ λγ΄ 4) που δίνει ζωή- ο σπινθήρας της ζωής...Η βιβλική εξίσωση  
είναι απλή: Το χώμα του εδάφους (γήινα στοιχεία) + η πνοή ζωής = ζωντανή ύπαρξη ή  
ζώσα  ψυχή...Αυτή  η  "πνοή  ζωής"  δεν  περιορίζεται  στους  ανθρώπους.  Κάθε  ζώσα  
ύπαρξη την κατέχει. Η Γραφή, επί παραδείγματι, αποδίδει την πνοή ζωής τόσο στα ζώα  
που μπήκαν στην κιβωτό όσο και σε αυτά που έμειναν έξω (Γέν. ζ΄, ιε΄ 22)...Η ψυχή 
δεν είναι αθάνατη. Υπόκειται στο θάνατο (Αποκ. ις΄ 3). Μπορεί να απολεσθεί (Ματθ. ι΄  
28).  Η  βιβλική  μαρτυρία  δείχνει  ότι  μερικές  φορές  νέφες  (εβραϊκά  στην  Παλαιά 
Διαθήκη)  και  ψυχή  (ελληνικά  στην  Καινή  Διαθήκη)  αναφέρονται  σε  ολόκληρο  το  
πρόσωπο...το σώμα και η ψυχή συνυπάρχουν. Μαζί αποτελούν μία αδιαίρετη ένωση. Η 
ψυχή δεν έχει ενσυνείδητη ύπαρξη χωριστά από το σώμα. Δεν υπάρχει εδάφιο που να 
δείχνει ότι η ψυχή επιζεί του σώματος ως μία ενσυνείδητη οντότητα"250.

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας (και τα περισσότερα άλλα αντβεντιστικά 
κινήματα), δεν  αποδέχονται  την αθανασία  της  ψυχής,  η  ψυχή  θεωρούν,  από  τη 
στιγμή  του  θανάτου  του  ανθρώπου  βρίσκεται  σε  μία  κατάσταση  ύπνου,  και  θα 
ξυπνήσει μόνον κατά την έλευση του Χριστού, κατά την οποία η αθανασία θα είναι 
εγγυημένη μόνο στους δικαίους. 

Η  θεωρία  αυτή  βέβαια  έχει  μία  μακρά  ιστορία  υποστηρικτών,  στο 
αντβεντιστικό  όμως  κίνημα  στηρίζεται  κυρίως  σε  ένα  ανάρπαστο  (best  seller) 
θεολογικό  βιβλίο  του  1842  με  τίτλο  “Τα έξι κηρύγματα”  (Six Sermons)  του 
πρωτεργάτη  στον  αντβεντιστικό  χώρο  George  Storrs  (1796-1879),  ιδρυτή  της 
πρωτογενούς  ομάδας  μετά  τη  Μεγάλη  Απογοήτευση  Life  And  Advent  Union251. 
Ακολουθώνας οι Αντβεντιστές τις απόψεις περί θνητότητας που ανακινήθηκαν κατα 
τον 17ο αι. από του πουριτανούς (ανάμεσά τους ο επιφανής  Milton),  απέρριψαν ή 
τροποποίησαν την έννοια περί αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, και από διάφορες 
απόψεις  μέσα  στις  εσχατολογικές  και  σωτηριολογικές  χριστιανικές  παραδόσεις, 
επικεντρώθηκαν  στην  ανάσταση  του  σώματος,  γεγονός  που  συνέδεσαν  με  την 

249 Fundamental, 2. 
250 ΕΒΠ, 92-5.
251 Introvigne (2006), 368. Βεβαίως σε όλη τη Αγία Γραφή και την ιερά Παράδοση ο θάνατος ονομάζεται ύπνος, αλλά 

σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να εννοηθεί κυριολεκτικά, και μάλιστα για την ψυχή. Ο ιερός Χρυσόστομος, για 
παράδειγμα, αναφέρει "οὐ θάνατος τοῦτο ἐστιν, ἀλλὰ κοίμησις", Εις Εβραίους 17, PG 63, 129. Το ίδιο λέει και ο Μ. 
Αθανάσιος, αλλά αν ερευνήσουμε ενδελεχώς τα κείμενα των ιδίων πατέρων, θα δούμε ότι ο ύπνος αυτός πρέπει να 
νοηθεί συμβολικά. Λέει π.χ. ο Μ. Αθανάσιος,  Περί ενανθρωπήσεως του Λόγου  21C-D,  PG 25, 132, "οὐκέτι νῦν  
ὥσπερ  πάλαι  κατὰ τὴν τοῦ  νόμου  ἀπειλὴν  θανάτῳ ἀποθνήσκομεν  οἱ  ἐν  Χριστῷ πιστοί,  πέπαυται  γὰρ  ἡ  τοιαύτη 
καταδίκη, ἀλλὰ τῆς φθορᾶς παυομένης καὶ ἀφανιζομένης ἐν τῇ τῆς ἀναστάσεως χάριτι, λοιπὸν κατὰ τὸ τοῦ σώματος  
θνητὸν διαλυόμεθα μόνον τῷ χρόνῳ ὃν ἑκάστῳ ὁ Θεὸς ὥρισεν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τυχεῖν δυνηθῶμεν. Δίκην  
γὰρ τῶν ἐν τῇ γῇ καταβαλλομένων σπερμάτων, οὐκ ἀπολλύμεθα διαλυόμενοι, ἀλλ᾿ ὡς σπειρόμενοι ἀναστησόμεθα...".
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δευτέρα παρουσία252. 
Οι  Αντβεντιστές  λοιπόν  εντοπίζουν  στην  εβραϊκή  λέξη  νέφες και  στην 

ελληνική ψυχή  την  έννοια  της  ψυχής  του  ανθρώπου  και  καταλήγουν  με  το 
συμπέρασμα ότι πουθένα στην Γραφή δεν υπονοείται με αυτές τις λέξεις ενσυνείδητη 
οντότητα  που  να  επιζεί  μετά  το  θάνατο.  H  λέξη ψυχή  στη  Βίβλο  αποδίδει  την 
προσωπικότητα  του  ανθρώπου,  παρά  ένα  συστατικό  στοιχείο  του  και  είναι 
προτιμότερο  να  ειπωθεί  ότι  ο  άνθρωπος  είναι  ψυχή,  παρά  έχει  ψυχή.  Η  ψυχή 
αντιπροσωπεύει  τον όλο άνθρωπο και  όχι  ένα τμήμα του,  δεν μπορεί  η ψυχή να 
υπάρξει χωρίς το σώμα, διότι είναι μία ενότητα, μία μονάδα253. Ειδικότερα, "η ένωση 
των  δύο  πραγμάτων,  της  γης  και  της  πνοής,  δημιουργούν  ένα  τρίτο,  τη  ψυχή.  Η 
διαρκής ύπαρξη λοιπόν της  ψυχής  εξαρτάται  απολύτως από τη  διαρκή ύπαρξη της  
ένωσης του σώματος και της πνοής. Όταν η ένωση αυτή λυθεί, όπως συμβαίνει κατά 
τον θάνατο, η ψυχή παύει (και αυτή) να υπάρχει"254.

Tα παραπάνω ισχύουν και για τη λέξη πνεύμα, που στα εβραϊκά αποδίδεται με 
τη λέξη  ρουάχ,  "και αναφέρεται στο σπινθήρα που ενεργοποιεί την ουσιώδη ζωή σε  
ατομική ύπαρξη. Συμβολίζει τη θεία ενέργεια, ή την αρχή της ζωής που ζωογονεί τις  
ανθρώπινες  υπάρξεις"255. Συμπερασματικά,  και  η  λέξη  πνεύμα  ή  ρουάχ  δεν 
υποδηλώνει πουθενά στην Αγία Γραφή μία χωριστή οντότητα ικανή ενσυνειδήτου 
υπάρξεως εκτός φυσικού σώματος. Επομένως κανένα τμήμα του ανθρώπου ή ο όλος 
άνθρωπος είναι εκ φύσεως αθάνατοι256.

Η κυριολεκτική και  κατά γράμμα ερμηνεία της  διηγήσεως της  δημιουργίας 
είναι διατυπωμένη σαφώς στα επίσημα κείμενα του Αντβεντισμού, ωστόσο κατά τον 
Introvigne, στο χώρο της αντβεντιστικής εκκλησίας υπάρχει μία ποικιλία ερμηνειών 
πάνω  στο  θέμα  αυτό  (όπως  και  σε  άλλα  ζητήματα  βιβλικής  ερμηνευτικής  και 
αποτελεί βέβαια αντικείμενο ευρείας συζήτησης) που εκτείνεται από κυριολεκτικές 
μέχρι  φιλελεύθερες,  στις  δεύτερες  μάλιστα  διαφαίνονται  σεβαστές  φωνές  που 
υποστηρίζουν μία μη κατά γράμμα ερμηνεία της δημιουργίας257. 

Η  πτώση  των  πρωτοπλάστων  είχε  ως  συνέπεια  την  αλλοτρίωση  και 
εξαχρείωση του ανθρώπου με κληρονομικές συνέπειες στις επόμενες γενεές258. To 
σημαντικό  εν  προκειμένω  είναι  ποιες  συπέπειες  μπορεί  να  έχει  η  μεταπτωτική 
κατάσταση  του  ανθρώπου  στην  αποδοχή  της  προσφερόμενης  σωτηρίας  από  το 
Χριστό. Η απάντηση είναι διφορούμενη, από τη μία πλευρά η νεκρωμένη κατάσταση 
του ανθρώπου της αμαρτίας, από την άλλη η ελευθερία της βούλησής του να επιλέξει 
ή  να  απορρίψει  την  προσφερόμενη  σωτηρία.  Πάντως,  γενικά,  ο  αποφασιστικός 

252 Αυτή την κληρονομιά που αποκόμισαν οι Αντβεντιστές από τις διάφορες διδασκαλίες των πουριτανών, ερεύνησε 
και δημοσίευσε ο Αντβεντιστής θεολόγος  B.W. Ball  στο έργο του  The English Connection,  Τhe Puritan Roots of  
Seventh-day Adventist Beliefs, James Clarke, Cambridge 1981.

253 Questions, 512-15.
254 Haynes (1952), 54.
255 ΕΒΠ, 95 κ.ε.
256 Questions 22, 518.
257 (2006), 371. 
258 Questions,  22,  ΕΒΠ, 100 κ.ε. Ο Αντβεντιστής συγγραφέας Bramson (1950), 43,  θεωρεί ότι μετά το προπατορικό 

αμάρτημα ο Αδάμ βαρύνεται εκ νέου για άλλες προσωπικές παραβάσεις, έτσι γίνεται πλέον διάκριση ανάμεσα στην 
αρχική-προπατορική αμαρτία και στην  παρούσα-πραγματική,  διδασκαλία που διαφοροποιεί τους Αντβεντιστές από 
τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα, βλ. Ηoekema (1973), 34-5.   
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παράγοντας στη σωτηρία εμφανίζεται η ελεύθερη εκλογή του ανθρώπου και όχι τόσο 
η σωστική χάρη του Θεού259.    

Ο μισθός  της αμαρτίας,  κατά τους Αντβεντιστές,  είναι  θάνατος.  "Η Βίβλος 
πουθενά δεν  περιγράφει  την  αθανασία ως  ιδιότητα ή  κατάσταση ανθρώπου -ή  της  
ψυχής του ή του πνεύματός του να την κατέχει έμφυτα"260. Ωστόσο η αθανασία ήταν 
δώρο του Θεού στον πρώτο άνθρωπο, εξαρτήθηκε από την ελεύθερη βούλησή του 
και εκλογή του. Με την ενανθρώπηση ο Χριστός κάνει πάλι δώρο την αθανασία στον 
άνθρωπο, αλλά αυτό συμβαίνει όχι κατά τον θάνατο του ανθρώπου αλλά κατά την 
ανάσταση, όταν ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα: "Τοῦτο δὲ φημί, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ  
αἷμα  βασιλείαν  Θεοῦ  κληρονομῆσαι  οὐ  δύνανται,  οὐδὲ  ἡ  φθορὰ  τὴν  ἀφθαρσίαν 
κληρονομεῖ.  ἰδοὺ  μυστήριον  ὑμῖν  λέγω,  πάντες  μὲν  οὐ  κοιμηθησόμεθα,  πάντες  δὲ  
ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι, σαλπίσει γὰρ, καὶ  
οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα, δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο  
ἐνδύσασθαι  ἀφθαρσίαν  καὶ  τὸ  θνητὸν  τοῦτο  ἐνδύσασθαι  ἀθανασίαν.  ὅταν  δὲ  τὸ  
φθαρτὸν τοῦτο ενδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε  
γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος, κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νίκος. ποῦ σου, θάνατε, τὸ  
κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τὸ νῖκος;" (Α΄ Κορ. ιε΄ 50-55). Αν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
τονίζει ότι λαμβάνουμε το δώρο της αιωνίας ζωής όταν αποδεχόμαστε το Χριστό ως 
σωτήρα μας (Α΄ Ιω. ε΄ 11-13), "η αληθινή πραγματοποίηση αυτού του δώρου θα γίνει  
όταν επιστρέψει ο Χριστός. Μόνο τότε θα μεταμορφωθούμε από θνητοί σε αθανάτους,  
από φθαρτοί σε αφθάρτους"261.

Ο θάνατος, εκ πρώτης όψεως υποστηρίζουν οι Αντβεντιστές, δεν είναι πλήρης 
εκμηδένιση αλλά απλώς μία κατάσταση προσωρινής ελλείψεως συνείδησης, ενώ το 
πρόσωπο περιμένει την ανάσταση. Η Γραφή συνέχεια ονομάζει αυτή την ενδιάμεση 
κατάσταση ύπνο262. Με το θάνατο, το σώμα επιστρέφει στη γη αφού είναι χώμα, η δε 
ψυχή δεν έχει συναίσθηση ύπαρξης χωρίς το σώμα, αφού δεν αναφέρεται πουθενά 
στη Γραφή ότι κατά το θάνατο η ψυχή επιζεί ως ενσυνείδητη οντότητα (όπως λέει 
και ο Ιεζ. ιη΄ 20, η αμαρτάνουσα ψυχή θα πεθάνει). Δίκαιοι και αμαρτωλοί όταν θα 
πεθάνουν πάνε στον τάφο ή στον άδη, όπου δεν είναι ένας τόπος συναίσθησης, και 
έτσι ο νεκρός παραμένει σε μία αναισθησία μέχρι την ανάσταση.

Το πλέον βέβαια περίφημο και καίριο χωρίο για το ζήτημα είναι το  Εκκλ. ιβ΄ 
7: "Ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεὸν, ὅς  
ἔδωκεν  αὐτό".  Κατά τους  Αντβεντιστές,  αν  και  η  Γραφή λέει  ότι  το  πνεύμα του 
ανθρώπου,  είτε  δικαίου  είτε  αμαρτωλού,  επιστρέφει  στο  Θεό,  ωστόσο  η  έννοια 
πνεύμα ή ψυχή, δεν θεωρείται ως δεύτερο συστατικό χωριστά από το σώμα, απλώς 
στο Θεό επιστρέφει το δικαίωμα ζωής που παραχώρησε. Επομένως σύμφωνα με τη 
Γραφή (Εκκλ. γ΄ 19-21), στο θάνατο δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα πνεύματα του 
ανθρώπου και του ζώου. 

259 Ηoekema (1973), 35.
260 "Immortality", Seventh-day Adventist Bible Commentary, 621, στο ΕΒΠ, 402.  
261 ΕΒΠ, 402-4 και 100.
262  Α΄ Βασ. β΄ 10, ια΄ 43, ιδ΄ 20,31, ιε΄ 8, Β΄ Χρον. κα΄ 1, κστ΄ 23, Ιώβ ιδ΄ 10-12, Ψαλμ. ιγ΄ 3, Ιερ. να΄ 39,57, Δαν. ιβ΄ 2, 

Ματθ. θ΄ 24, κζ΄ 52, Μάρκ. ε΄ 39, Ιω. ια΄ 11-14, Πράξ. ζ΄ 60, Α΄ Κορ. ιε΄ 51,52, Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17, Β΄ Πέτρ. γ΄ 4, και 
αλλού.
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Σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζουν οι Αντβεντιστές, οι κάθε είδους θρησκείες 
κηρύττουν την πλάνη ότι "η ψυχή, ακόμα και αν αμαρτήσει, θα ζήσει αιώνια". Αυτή 
η διδασκαλία οδήγησε στην ψευδή έννοια της συναίσθησης κατά το θάνατο. Υπάρχει 
πρώτος και δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι είτε ο φυσικός (σε δικαίους 
και  ασεβείς),  είτε  η  τιμωρία  του  Χριστού  κατά  τη  Δευτέρα  παρουσία  του  στους 
ζώντες  ασεβείς,  αφού  αυτοί  δεν  μπορούν  να  υπάρχουν  στην  παρουσία  Του  και 
καταστρέφονται  "με  την  επιφάνεια  της  παρουσίας  αυτού"  (Λουκ.  ιζ΄  29-30)263.  Ο 
δεύτερος θάνατος είναι  η τελική τιμωρία των αμετανοήτων και  θα γίνει  κατά το 
τέλος των χιλίων ετών, αφού πρώτα αναστηθούν. Έπειτα για αυτούς δεν θα υπάρξει 
ανάσταση. Το χωρίο  Ιω.  ε΄ 28-29, "...ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις  
ἀκούσονται  τῆς  φωνῆς  αὐτοῦ,  καί  ἐκπορεύσονται  οἱ  τὰ  αγαθὰ  ποιήσαντες  εἰς  
ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως" (και Πράξ. κδ΄ 15, 
"ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι νεκρῶν, δικαίων τε καὶ ἀδίκων"), ερμηνεύεται ως εξής: 
Πρόκειται για δύο διαφορετικές αναστάσεις, τις χωρίζουν τα χίλια χρόνια. 

Επομένως θα γίνει πρώτα η ανάσταση των δικαίων (Αποκ.  κ΄ 4-6) κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία, και πλέον δεν θα πεθάνουν. Τότε θα εκπληρωθεί και το Α' Θεσ.  
δ΄17, "...ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι   ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις  
εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα". Μετά από 
χίλια έτη ζωής των δικαίων με το Χριστό θα γίνει "η ανάσταση της καταδίκης", προ 
της τελικής κρίσης, η ανάσταση των ασεβών, αυτοί θα γνωρίσουν με την καταδίκη 
τους  το  δεύτερο θάνατο264.  Στην πραγματικότητα,  στην αντβεντιστική διδασκαλία 
γίνεται λόγος για τρεις αναστάσεις, δύο γενικές και μία ειδική. Οι δύο γενικές είναι 
αυτή  των  πιστών  κατά  την  Δευτέρα  Παρουσία  και  η  μετά  χίλια  χρόνια  των 
απίστων265. Η τρίτη ανάσταση, η ειδική, είναι η ανάσταση όσων αναμίχθηκαν στην 
υπόθεση της δίκης και σταυρώσεως του Χριστού. Θα γίνει λίγο πριν την Παρουσία. 

263 Ανακαλύπτω 22, 4.
264 ΕΒΠ, 404-7. Ο θάνατος αυτός θα είναι πλήρης εκμηδενισμός, παρόμοια θέση έχουν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. 
265 Μία υπόνοια για μερική ανάσταση κατά τη Δευτέρα Παρουσία δημιουργείται  από το  Α΄ Θεσ.  δ΄ 14,  "εἰ  γὰρ 

πιστεύομεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ", 
δηλαδή  ο  Χριστός  θα  αναστήσει  μόνο  όσους  πέθαναν  πιστοί  στον  Χριστό,  γεγονός  που  παρατήρησαν  και  οι 
ερμηνευτές πατέρες. Ωστόσο όλοι τους αντιτίθενται σε μία τέτοια ερμηνεία, ο Οικουμένιος, Η προς Θεσσαλονικείς  
πρώτη  επιστολή,  PG 119,  89C,  παρατηρεί:  "τί  οὖν,  εἴποι  τις,  ὡς  πρὸς  τὴν  δευτέραν  ἐξήγησιν,  μερικὴ  ἔσται  ἡ  
ἀνάστασις, ὡς τῶν ἀπίστων μὴ ἀνισταμένων; οὐ τοῦτο, ἀλλ᾿ ὅτι πάντες μὲν ἀναστήσονται, οὐ πάντες δὲ ἀχθήσονται,  
τὸ  γὰρ  ἀχθῆναι  τὴν  μετὰ  τιμῆς  πανταχόθεν  ἐν  νεφέλαις  ἁρπαγὴν  καὶ  ἀγωγὴν  τὴν  πρὸς  τὸν  κριτὴν  δηλοῖ  ". Ο 
Θεοφύλακτος,  Πρὸς Θεσσαλονικεῖς πρώτης ἐπιστολῆς ἐξήγησις,  PG 124,  1312C, ερμηνεύει επίσης ως εξής: "Ἄξει  
γὰρ  σὺν  αὐτῷ,  τοὐτέστι,  σὺν  τῷ Κυρίῳ ἐν  νεφέλαις  ἁρπάσει  πανταχόθεν.  ἐπεὶ  περὶ  γε  τῆς  καθολικῆς  ᾔδεσαν οἱ  
Θεσσαλονικεῖς. Ἀλλὰ τοῦτο βούλεται νῦν, παραμυθήσασθαι αὐτοὺς διὰ τοῦ δεῖξαι ἔντιμον καὶ ἔνδοξον τὴν ἀνάστασιν  
τῶν πιστῶν ὡς ἄν μὴ λυπῶνται. Πάντες μὲν γὰρ ἀναστήσονται, οὐ πάντες δέ ἐν δόξῃ, ἀλλ᾿ οἱ πιστοὶ, τουτέστιν οἱ ἔργα 
μετὰ τοῦ δόγματος ἔχοντες".
Tην ίδια αντίληψη δημιουργεί και ο παρακάτω στίχος 16 "καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον", αλλ᾿ 
όμως "η πατερική ερμηνεία δεν περιορίζει την ανάσταση των νεκρών μόνο στους "εν Χριστώ", αλλά την επεκτείνει σε  
όλους τους νεκρούς. Το χρονικό επίρρημα "πρώτον" στο τέλος του στίχου αναφέρεται στην ανάσταση των νεκρών "εν  
Χριστώ" σε σχέση με τους ζώντες κατά τη δευτέρα παρουσία και όχι σε σχέση με τους υπολοίπους νεκρούς", Γαλάνη 
(2001), 287. Εξάλλου από τον επόμενο στίχο, αυτό γίνεται φανερό: "ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζώντες οἱ  περιλειπόμενοι ἅμα  
σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις...". Ερμηνευτές πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς (ιερός Χρυσόστομος, 
Θεοδώρητος, Θεοφύλακτος, Οικουμένιος, ερμηνεύουν μεν το "πρώτον" σε σχέση γενικά με τους νεκρούς, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν κάνουν λόγο για ανάσταση των αμαρτωλών μετά από 1000 χρόνια. Ο Οικουμένιος, ό.π., 93Α, 
παρατηρεί: "οἱ ἐν Χριστῷ, τοὐτέστιν, οἱ πιστοὶ πρῶτον ἀναστήσονται, οἱ δὲ λοιποὶ ἔσχατοι, ὡς μὴ ἁρπάζεσθαι μήτε  
ἀπαντᾶν μέλλοντες", βλ. περισσότερα, Γαλάνη (2001), 286 κ.ε. 
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Η White, με βάση το Αποκ. α΄ 7, "Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν  
πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν...". λέει ότι αυτοί θα αναστηθούν για να 
Τον δουν μέσα στη δόξα Του266. Kατά τον Hoekema,  ο όρος ανάσταση στη σύνολη 
αυτή διδασκαλία  των Αντβεντιστών δεν είναι απολύτως ορθός, αφού δεν μπορεί να 
αναστηθεί  κάτι  που  πλέον  δεν  υπάρχει,  δεν  υφίσταται  το  παραμικρό  ίχνος  της 
ύπαρξής, επομένως η αποκατάσταση-παλινόρθωση των εκμηδενισμένων ανθρώπων 
θα άρμοζε να θεωρηθεί καλύτερα ως νέα δημιουργία, ο Θεός θα τους δημιουργήσει 
εκ νέου με βάση την εικόνα της μνήμη Του267. 

Εδώ πρέπει να γίνει μία λεπτή αλλά ουσιαστική διάκριση. Οι Αντβεντιστές δεν 
πιστεύουν στη διδασκαλία περί "ύπνου της ψυχής" όπως αυτή είναι γνωστή ευρέως, 
εφόσον κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει μετά θάνατο, έστω 
και  σε  κατάσταση  ύπνου.  Για  την  ακρίβεια,  δεν  κοιμάται  η  ψυχή  αλλά  όλος  ο 
άνθρωπος268, με μία έννοια πλήρους εξαφάνισης (επομένως ο ορθότερος όρος είναι 
"εξαφάνιση της ψυχής" όπου δε ψυχή, υπονοείται όλος ο άνθρωπος269, κάλλιστα θα 
μπορούσαν  να  ονομαστούν  θνητοψυχίτες).  Ερωτηματικό  γεννάται,  αν  κατά  την 
ανάσταση, όπως διδάσκουν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Θεός δεν ανασταίνει το 
ίδιο το σώμα, αλλά δημιουργεί ουσιαστικά πανομοιότυπο άνθρωπο με εκείνον που 
κάποτε έζησε και πέθανε270. Επομένως με τον ισχυρισμό ότι "Ο θάνατος δεν είναι  
πλήρης εκμηδένιση αλλά απλώς μία κατάσταση προσωρινής ελλείψεως συνείδησης,  
ενώ  το  πρόσωπο  περιμένει  την  ανάσταση"271 από  τα  επίσημα  κείμενά  τους, 
δημιουργείται  μία  διφορούμενη  έννοια  του  θανάτου  και  της  καταστάσεως 
ασυνειδησίας του ανθρώπου. Τελικά, μπορεί άραγε "ο αφανισμός της ψυχής και του 
όλου  ανθρώπου"  να  μην  είναι  "πλήρης  εκμηδένιση";  "Ο  αφανισμός"  να  είναι 
"κατάσταση προσωρινής έλλειψης συνείδησης", να έχει "έλλειψη συνείδησης" ένα 
πρόσωπο που "περιμένει την ανάσταση", να μην έχει υποστεί "πλήρη εκμηδένιση" 
ένας άνθρωπος που ψυχοσωματικά χάνεται στον τάφο;  

Να  τονιστεί  βέβαια  ότι  η  χριστιανική  Εκκλησία  δεν  προβάλλει  ως  καινό 
ευαγγέλιο  την  πίστη  στην  εκ  φύσεως  αθανασία  της  ψυχής  (που  ήδη  ο 
προχριστιανικός  και  εξωχριστιανικός  κόσμος  πίστευε  με  διαφόρους  τρόπους272, 
ιδιαίτερα  δε  επισημάνθηκε  από  την  αρχαιοελληνική  και  μάλιστα  πλατωνική 
φιλοσοφία273),  αλλά  την  ανάσταση  του  ανθρώπου  ως  ενιαίου  ψυχοσωματικού 
προσώπου.

266 White (1911), 637. Bλ. περισσότερα, Hoekema (1973), 64-65.
267 Hoekema (1973), 66. 
268 Questions 511-32, και Haynes (1952),  στο Hoekema (1973), 61.
269 Hoekema (1973), 61.
270 Αλλά "ὁ Χριστὸς ἧκεν οὐκ εἰς ἑτέραν μεταπλασθῆναι κηρύσσων ἢ μετασκευασθῆναι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀλλὰ εἰς  

ὃ ἦν ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ ἐκπεσεῖν, ἀθάνατος ὤν", Μεθοδίου Ολύμπου, Εκ του περί Αναστάσεως, PG 18, 277C-280A.
271 ΕΒΠ, 404. Το ζήτημα της εξαφάνισης της ψυχής (και του συνόλου ανθρώπου), καθώς και της σχετικής (υπό όρους 

αθανασίας) και του εκμηδενισμού των αμαρτωλών διαπραγματεύεται ο Hoekema στο παράρτημα Ε΄ του Τhe Four 
Major Cults.

272 Βλ. Κραλίδη (2009), 95-111.
273 Ο Π. Ν. Τρεμπέλας ( 1979), 370-1, αναφέρει επ᾿ αυτού: "Ἀλλ᾿ ἐὰν διὰ τοῦ ὑπὸ τοῦ θανάτου ἐπαγομένου χωρισμοῦ  

τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος διαλύεται τὸ σῶμα ὡς σύνθεσις ὑλικὴ εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη στοιχεῖα, ἡ ψυχὴ οὖσα φύσει  
ἀθάνατος  ἐξακολουθεῖ  νὰ  ζῇ.  Ἡ  ἀλήθεια  αὕτη  δὲν  στηρίζεται  μόνον  θεολογικῶς,  ἀλλὰ  βασίζεται  καὶ  ἐπὶ  τῶν  
φιλοσοφικῶν τεκμηρίων, τὰ ὁποῖα ὡς ἀποδείξεις δὲν ἔχουσι μὲν ἀπόλυτον κῦρος, ἰσχύουσιν ὅμως ἱκανῶς παρὰ παντί  
ἔχοντι εὐθεῖαν καὶ εἰλικρινῆ τὴν διάθεσιν πρὸς γνῶσιν τῆς ἀληθείας".
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Βέβαια η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται στη Γραφή κάποιες φορές με διάφορες 
έννοιες, όπως της σύνολης ζωής του ανθρώπου. Αλλά υπάρχουν εξίσου πολλά σημεία 
που συμβαίνει να εννοεί το συστατικό του προσώπου του ανθρώπου, όπως και η λέξη 
πνεύμα274. Ειδικότερα, η συχνή απόδοση της έννοιας της ψυχής με τη λέξη πνεύμα, 
παραπέμπει  στην  ύπαρξη  της  ψυχής  ως  πνευματικού  συστατικού  στοιχείου  της 
ανθρωπίνης υπάρξεως275. 

Η σταθερή διδασκαλία της Εκκλησίας για την αθανασία της ψυχής και τη μετά 
θάνατο  ζωή,  βρίσκεται  στην  Αγία  Γραφή,  και  ερμηνεύεται  ομόφωνα  από  τους 
πατέρες, τους βίους των αγίων και τη σύνολη ιερά παράδοση. Στην Παλαιά Διαθήκη, 
εκζητείται  το  έλεος  του Θεού για τα αμαρτήματα όχι  μόνον των συγχρόνων του 
ψαλμωδού, αλλά και των προγόνων του (Ψαλμ. ρε΄ (ρς΄) 7, Νεεμ. θ΄ 2). Ο Ιούδας ο 
Μακκαβαίος "πάνυ καλῶς ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογιζόμενος" συνέλεξε δύο χιλιάδες 
δραχμές  και  τις  έστειλε  στα  Ιεροσόλυμα  ώστε  να  προσφερθούν  θυσίες  για  τους 
εβραίους που σκοτώθηκαν και επάνω τους βρέθηκαν "ἱερώματα τῶν ἀπὸ Ἰαμνείας  
εἰδώλων" (Β΄ Μακκ. ιβ΄ 40 κ.ε.). 

Στην Παλαιά Διαθήκη οι  κεκοιμημένοι  αναφέρονται  να προστίθενται  στους 
προγόνους. Με το θάνατο του Αβραάμ, η Γέν. κε΄ 8, αναφέρει ότι αυτός προστίθεται 
"πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ", ενώ για τον Ισαάκ επίσης αναφέρει "ἀπέθανε κὰι προσετέθη 
πρὸς τὸ γένος" του (Γέν. λε΄ 33), ομοίως και οι Ιακώβ (Γέν. μθ΄ 33), Ααρών, Μωυσής 
(Αριθ.  κ΄ 24, κζ΄ 13, λα΄ 2). Ο Δαβίδ στο  Β΄ Βασιλειών δεν απογοητεύεται μετά το 
θάνατο του τέκνου του, ομολογεί ότι δεν μπορεί να το αναστήσει, αλλά κάποια μέρα 
που θα πεθάνει  και  ο  ίδιος,  τότε  θα μεταβεί  κοντά του (ιβ΄  15-23).  Η λαθεμένη 
ερμηνεία των Αντβεντιστών ξεκινάει ακριβώς από την κυριολεκτική ερμηνεία της 
δημιουργίας του ανθρώπου, όπου θεωρείται η πνοή του Θεού ως ο σπινθήρας της 
ζωής και σε καμία περίπτωση η ψυχή. Κατά την ορθόδοξη διδασκαλία, το εμφύσημα 
του  Θεού  δημιούργησε  την  ψυχή,  δίνοντας  την  ιδιαιτερότητα  στον  άνθρωπο  σε 
σχέση με τα ζώα. Κατ᾿ αυτό τον τρόπο ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας και 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς276. 
274 "Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον και ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου" (Λουκ. α΄ 47), "Εἰς 

χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμα μου" (Λουκ. κγ΄ 46), "Αὐτό τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν" (Ρωμ. η΄ 
16), "Τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ" (Α΄ Κορ. β΄ 11), "Παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς  
σαρκὸς, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου" (Α΄ Κορ. ε΄ 5), "Καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ 
τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη" (Α΄ Θεσ. ε΄ 23).

275 Γεωργόπουλου (2005), 20. Βλ. Ψαλμ. ςμε΄ 4, Ιώβ λδ΄ 4, Εκκλ. ιβ΄ 7, Ησ. κς΄9, Ιεζ. λζ΄ 8, Μάρκ. ιδ΄ 38, Λουκ. η΄ 55, 
Πράξ. ζ΄ 59, Α΄ Κορ. ε΄ 3, 5, Α΄ Κορ. ς΄ 20, Κολ. β΄ 5, Εβρ. ιβ΄ 23-24, Ιακ. β΄ 26, Α΄ Πέτρ. γ΄ 19. Ο άγιος Κύριλλος 
Ιεροσολύμων,  Κατήχησις 16,  PG 33, 936B, αναφέρει ότι  "ἡ ψυχή ἡμῶν καλεῖται  πνεῦμα",  και ο άγιος Ιωάννης 
Δαμασκηνός,  Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως 1, 13,  PG 94, 857B, παρόμοια λέγει: "Τό πνεῦμα νοεῖται  
πολλαχῶς...πνεῦμα καί ἡ ψυχή".

276 Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς,  Στρωματείς  4,  PG 8,  1297ΒC, αναφέρει: "ἐπεὶ δὲ τὸ φαινόμενον αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἡ ἐκ  
μεσότητος ψυχή, ἔρχεται τὸ διαφέρον, καὶ τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ἐμφύσημα τοῦ διαφέροντος πνεύματος, [καὶ καθ᾿ ὅλου] ὃ  
ἐμπνεῖται  τῇ  ψυχῇ,  τῇ  εἰκόνι  τοῦ  πνεύματος...". Ο  Ωριγένης,  Εις  το  κατά  Ιωάννην  13,  PG  14,  440A, λέει: 
"...ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν, ὥστε καὶ τὸ ἐμφύσημα  
καὶ τὴν πνοὴν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ζωὴν τῆς ψυχῆς πνευματικὼς ἀκούειν ἡμᾶς".  O  άγιος Γρηγόριος Νύσσης,  Περί  
κατασκευής του ανθρώπου KH΄, PG 44, 229C, επίσης ομολογεί: "Ἐπειδὴ πρῶτον λαβὼν ὁ Θεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς,  
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον,  εἶθ᾿  οὕτως ἐψύχωσε διὰ τοῦ ἐμφυσήματος...". O  ιερός  Χρυσόστομος,  Ομιλία  ΙΒ΄  Εις  τα 
ακόλουθα της κτίσεως,  PG 53,  103, λέει χαρακτηριστικά ότι "ἡ φιλανθρωπία τοῦ Δεσπότου ἐβουλήθη καὶ ψυχῆς  
οὐσίαν ἔχειν λογικὴν, δι᾿ ἧς τὸ ζῶον τοῦτο ἄρτιον καὶ τέλειον ἀπεδείκνυτο. Καὶ ἐνεφύσησε, φησὶν, εἰς τὸ πρόσωπον  
αὐτοῦ  πνοὴν  ζωῆς.  Ζωτικὴν,  φησὶν,  ἐνέργειαν  τὸ  ἐμφύσημα  ἐχαρίσατο  τῷ ἐκ  γῆς  πλασθέντι,  καὶ  τοῦτο  ἐγένετο  
σύστασις τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς...Τί ἐστιν, Εἰς ψυχὴν ζῶσαν; Ἐνεργοῦσαν, ἔχουσαν ὑπηρετούμενα τὰ μέλη τοῦ σώματος  
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Στην παραβολή του πλουσίου και πτωχού Λαζάρου ο Χριστός (Λουκ. ιστ΄, 22-
25), αναφέρει ότι ο πλούσιος βιώνει τον πόνο και την οδύνη στον άδη, παρακαλεί δε 
τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο για να τον ανακουφίσει. Επομένως θυμήθηκε τον 
Λάζαρο, το όνομά του, παρακαλεί για τους αδελφούς του που ζούσαν στον κόσμο 
ασύδοτα, κυρίως δε, παρακαλεί να επισκεφθεί ο Λάζαρος αυτούς, για να τους κάνει 
γνωστό ότι την αμαρτωλή ζωή επακολουθεί τιμωρία277. 

Η θέση των Αντβεντιστών, που τώρα στρέφονται στην αλληγορική ερμηνεία, 
έχει ως ακολούθως: "Ο Λάζαρος αναφέρεται ως φερόμενος υπό των αγγέλων εις τους  
κόλπους του Αβραάμ. Αλλά οι άγγελοι πρόκειται να συνάξουν τους πιστούς κατά την  
Δευτέρα Παρουσίαν του Χριστού, και όχι κατά την ώραν του θανάτου (Ματθ. κδ΄ 31).  
Εκτός τούτου θα ήτο αδύνατον δια τον Αβραάμ να κρατή όλους τους πιστούς εις τους  
κόλπους του. Ώστε δεν ημπορούμε να εκλάβουμε το μέρος αυτό κατά γράμμα"278. Όλη 
όμως η συνάφεια της παραβολής φανερώνει την εκ των ων ουκ άνευ αποδοχή από το 
Χριστό και τους ακροατές Του της πίστεως στη μετάθεση της ψυχής εκ των γηίνων 
και προσκαίρων. 

Επιπροσθέτως, χαρακτηριστική είναι και η υπόσχεση του Χριστού στο σταυρό 
προς τον ληστή "σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσῳ" (Λουκ.  κγ΄ 43), η οποία 
είναι "κάθε άλλο παρά ενδεικτική σιωπής, ύπνου και αναισθησίας της ψυχής μετά το  
θάνατο"279. Η απάντηση των Αντβεντιστών είναι ότι ο Χριστός δεν βρέθηκε μετά το 
σταυρό στο ουρανό, αφού το αναφέρει αυτό στη Μαρία τη Μαγδαληνή (Ιω. κ΄ 17), 
επομένως η έννοια των λόγων του Ιησού είναι ότι θα είναι ο ληστής μαζί Του κατά 
την περίοδο της χιλιετούς βασιλείας Του280.

Ο Χριστός μιλώντας για τη μέλλουσα κρίση, αναφέρει για την απόκτηση της 
Βασιλείας Του από τους δικαίους και την κληρονομία του αιωνίου πυρός από τους 
κακούς (Ματθ.  κζ΄ 31-47). Όλοι τους θα κληρονομήσουν αιώνια αγαθά ή κακά, η 
αθανασία  και  στις  δύο  περιπτώσεις  είναι  κάτι  το  φυσικό  αφού  ο  άνθρωπος, 
πλασμένος "κατ᾿ εικόνα και καθ᾿ ομοίωσιν" του αθανάτου Δημιουργού του, κατέχει 
ως δωρεά τη φυσική αθανασία281. Βεβαίως λέγοντας αθανασία, εννοούμε ότι η ψυχή 
δεν είναι αφ᾿εαυτής αθάνατη, αλλά κατά χάρη και δωρεά. Στο Ιω. γ΄ 36, αναφέρεται: 
"ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον, ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν,  
ἀλλ᾿ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν".

Στο  Ματθ.  ι΄  28,  ο Χριστός λέει:  "μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ 
σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι, φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ  
τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ". Επομένως η ψυχή δεν νεκρώνεται, δεν 

ταῖς αὐτῆς ἐνεργείαις...". Ο άγιος Νικόδημος Αγιορείτης,  Εορτοδρόμιον, Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1987, 
160, ερμηνεύοντας τον ύμνο "Ὁ τῆς ἐπιπνοίας μετασχὼν τῆς ἀμείνῳ Ἀδὰμ χοϊκὸς..." (β΄ τροπάριο Γ΄ ωδής πεζού 
κανόνος Χριστουγέννων),  αναφέρει:  "Ὁ Προπάτωρ Ἀδὰμ ὁ χοϊκὸς πλασθείς,  ἤτοι  ἐκ  τοῦ χοός...ὅστις  ἔλαβε τὴν  
καλλιτέραν ἔμπνευσιν τοῦ Θεοῦ, διὰ μέσου τῆς ὁποίας ἐδημιουργήθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ζῶσα, λογικὴ καὶ ἀθάνατος. Οὐ  
γὰρ τὸ ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ ἐγένετο ψυχή,  καθὼς φλυαροῦν τινές,  ἀλλ᾿  ἐκεῖνο ψυχὴν ἐδημιούργησε κατὰ τὸν Μ.  
Ἀθανάσιον...". 

277 Καρανικόλα (1976), 214-5. Βλ. περισσότερα για την αντβεντιστική ανθρωπολογία και αναίρεσή της, Canright 
(1961), 221 κ.ε.

278 Lickey (1960), 462.
279 Καρανικόλα (1976), 215.
280 Lickey (1960), 459.
281 Καρανικόλα (1976), 216.
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φονεύεται, δεν πεθαίνει, ως θάνατος της ψυχής νοείται η απώλεια στην γέεννα, η 
αιώνια κόλαση282.

Το χαρακτηριστικότερο χωρίο που αποδίδει πιστά την ξεκάθαρη αλήθεια περί 
αθανασίας της ψυχής, όπως και περί ενσυνειδησίας της μετά θάνατο, είναι το Ματθ. 
κβ΄ 32, "Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ. Οὐκ ἔστιν ὁ  
Θεὸς Θεὸς νεκρῶν ἀλλᾶ ζώντων", καθώς και το Λουκ. κ΄ 37-38, "ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ  
νεκροί, καὶ Μωϋσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τὸν Θεὸν Ἀβραάμ καὶ  
τὸν Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Θεὸν Ἰακώβ. Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες  
γὰρ αὐτῷ ζῶσι". Κατά την Μεταμόρφωση εξάλλου του Κυρίου, ο Μωυσής και ο 
Ηλίας εμφανίζονται και συνομιλούν με τον Χριστό. Αυτά όλα υποδηλώνουν ότι οι 
ψυχές των δικαίων μετά το θάνατο του σώματος τους, βρίσκονται "ἐν χειρὶ Θεοῦ" και 
"οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος" (Σοφ. Σολομ.  γ΄ 1). Στο  Ιωάν.  η΄ 56, αναφέρεται ο 
Αβραάμ (που είχε πεθάνει προ δύο χιλιάδες χρόνια πριν) "ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν 
ἡμέραν τὴν ἐμὴν, καὶ εἷδε καὶ ἐχάρη".

Ο  Απόστολος  Παύλος  γράφει  στους  Φιλιππισίους  (α΄  21)  "ἐμοὶ  δὲ  τὸ  ζῆν 
Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος",  και (α΄ 23) "Συνέχομαι...ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ 
ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι", φράσεις που αναμφίβολα δεν παραπέμπουν σε μία 
κατάσταση μεταθανάτιας αναισθησίας283, με δεδομένο μάλιστα το ρήμα "συνέχομαι", 
δηλ.  διακατέχομαι  από  την  επιθυμία.  Αλλού  αναφέρει:  "Οἴδαμεν  γὰρ  ὅτι  ἐὰν  ἡ 
ἐπίγειος  ἡμῶν  οἰκία  τοῦ  σκήνους  καταλυθῇ,  οἰκοδομὴν  ἐκ  Θεοῦ  ἔχομεν,  οἰκίαν  
ἀχειροποίητον  αἰώνιον  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς...θαρροῦμεν  δὲ  καὶ  εὐδοκοῦμεν  μάλλον  
ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα,  
εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι..." (Β΄ Κορ. ε΄ 1-10). 

Οι ψυχές των μαρτύρων του Χριστού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης 
(Αποκ. στ΄ 9-11), εμφανίζονται να θυμούνται, να συλλογίζονται, να συναισθάνονται 
και να ομιλούν. Εξάλλου, "Ο Χριστός αναμφίβολα δεν κήρυξε κατά την κάθοδό του  
στον άδη ("ἐν ᾧ καὶ τοῖς φυλακῇ πνεύμασιν πορευθείς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε 
ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς  
ἥν ὀλίγοι, τοῦτ᾿ ἔστιν ὀκτώ ψυχαί διεσώθησαν δι᾿ ὕδατος", Α΄ Πέτρ.  γ΄ 19-20, πρβλ. 
Πράξ. β΄ 24, 27-31), και "εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη...", Α΄ Πέτρ. δ΄ 6) σε 
αναίσθητες και κοιμισμένες ψυχές αλλά σε ψυχές που θα ήταν ικανές να ακούσουν, να  
κρίνουν και να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το κήρυγμά του. Οι ψυχές λοιπόν... έχουν  
πνευματικές εκδηλώσεις, εκδηλούμενες κατά τρόπο τέλειο και πλήρη..."284. Αλλά και ο 
282 Καρανικόλα (1976), 216.
283 Καρανικόλα (1976), 215. Ο ιερός Χρυσόστομος, Yπόμνημα εις την προς Φιλιππησίους, PG 62, 200, ερμηνεύει τον 

στίχο 21 λέγοντας: "Καὶ γὰρ ἀποθανών, φησίν, οὐ τεθνήξομαι, τὴν ζωὴν ἔχων ἐν ἐμαυτῷ", βλ. περισσότερα για την 
ερμηνεία των χωρίων στο Καραβιδόπουλου (2004), 282 κ.ε.

284 Καρανικόλα (1976), 215. Οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς δέχονται και ομολογούν σαφώς την εις Άδη 
κατάβαση του Χριστού, θεωρώντας μάλιστα τον Ιωνά ως τύπο αυτής της παραμονής του Χριστού στον Άδη, βλ. 
Κλήμεντος Αλεξανδρέως,  Στρωματείς,  ΣΤ΄  VI  και Β΄  IX,  ΒΕΠΕΣ 8, 193-197 και 7, 323 (35-40), 324 (1-10). Ο 
Ωριγένης,  Κατά Κέλσου  II,  43, PG 11, 864-865, λέει ότι ο Χριστός κατήλθε με ανθρώπινη ψυχή, αλλά "γυμνὴν  
σώματος", κήρυξε το ευαγγέλιο σε ψυχές που ήταν γυμνές σωμάτων. Eπίσης, κατά τον άγιο Γρηγορίο Νύσσης, Εις  
το Άγ. Πάσχα Α΄, PG 46, 604B,o προφήτης Iωνάς "τὴν ἐν ᾍδου διατριβὴν τοῦ Κυρίου προδιέγραψεν", και κατά τον 
άγιο  Κυρίλλο Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις προς Φωτιζομένους 14, κ΄, ΒΕΠΕΣ 39, 179 (34-35), "τύπος Χριστοῦ τοῦ 
μέλλοντος εἰς ᾍδην καταβαίνειν".  Είναι επίσης χαρακτηριστικός ο λόγος του αγίου Επιφανίου Κύπρου, "εἰς τὴν 
θεὀσωμον ταφὴν...καὶ εἰς τὴν ἐν τῷ ᾅδῃ τοῦ Κυρίου κατάβασιν, μετὰ τὸ σωτήριον πάθος παραδόξως γεγενημένην", 
PG 43,  440-464,  ενώ στο  Κατά Αιρέσεων  20,  2,  PG 41,  276D,  όπου αναφέρει  ότι  ο Χριστός  κατήλθε "εἰς  τὰ 
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Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός "κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς" (Εφ. δ΄ 
9-10),  το  οποίο κάποιοι  ερμηνεύουν ως την κάθοδο στον Άδη.  Η απάντηση των 
Αντβεντιστών έχει ως εξής: Το Α΄ Πέτρ. γ΄ 19 δεν ομιλεί περί της εις Άδου καθόδου 
του Χριστού, "αναφέρει απλώς ότι ο Ιησούς εκήρυξε με το Πνεύμα Του εν ταις ημέραις  
του Νώε, εις τους ανθρώπους οι οποίοι ευρίσκοντο εις την φυλακήν και τα δεσμά της  
αμαρτίας (Ησ. ξα΄ 1). Ο Χριστός εκήρυξεν εις αυτούς με το ίδιο Πνεύμα του Θεού, το 
οποίον Τον ήγειρε ή ανέστησεν εκ νεκρών (Α΄ Πέτρ. γ΄ 18)...Εις τους προφήτας της 
παλαιάς  οικονομίας  υπήρχε  το  Πνεύμα  του  Χριστού  δια  του  οποίου  ελάλουν  και  
ενήργουν (Α΄ Πέτρ. α΄ 11)...Ο Χριστός λοιπόν μετεχειρίσθη ως όργανον το στόμα του 
Νώε και εκήρυξε, όπως το ίδιο έκαμε και με τον Απόστολον Παύλον (Β΄ Κορ. ιγ΄ 2)"285. 
Αλλά  ο  Απόστολος  Παύλος  λέει  σαφώς  ότι  "εἰς  τοῦτο  Χριστὸς  καὶ  ἀπέθανε  καὶ  
ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ" (Ρωμ. ιδ΄ 9).

Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στο Πράξ. ζ΄ 59, πριν πεθάνει λέει: "Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστὲ, δέξαι τὸ πνεῦμα μου". Αναφέρεται σαφώς στην ψυχή του, η οποία παραμένει 
ζωντανή και  αθάνατη,  παρά την επιούσα νέκρωση του σώματός  του.  Σε  αρκετές 
περιπτώσεις αναστάσεως νεκρών, όπως από τον Προφήτη Ηλία και ακολούθως από 
τον ίδιο τον Χριστό, φανερώνεται ότι η ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου, παραμένει 
αθάνατο, αφού παρότι κατά τον θάνατο είχε αποχωριστεί το νεκρό σώμα, ωστόσο 
κατά τη στιγμή του θαύματος της νεκραναστάσεως επιστρέφει στο σώμα, γεγονός 
που δηλώνει ότι μέχρι τότε η ψυχή παρέμενε ζώσα. Συγκεκριμένα, στο Γ΄ Βασιλ. ιζ΄ 
20-22, αναφέρεται: "Καὶ ἀνεβόησεν Ἠλιοὺ καὶ εἶπε...καὶ ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρὶς  
καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν κύριον καὶ εἶπε: Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ  
παιδαρίου τούτου εἰς αύτὸν. Καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ ἀνεβόησε τὸ παιδάριον". Στο Λουκ. 
η΄ 54-55, αναφέρει για τον Χριστό: "Αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς  
χειρὸς  αὐτῆς  ἐφώνησε  λέγων,  ἡ παῖς  ἐγείρου.  Καὶ  ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς  καὶ  
ἀνέστη  παραχρῆμα".  Η  πορεία  λοιπόν  του  ανθρώπου  μετά  θάνατο  περιγράφεται 
σαφώς από τον Εκκλησιαστή ιβ΄ 7: "Καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ  
πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὅς ἔδωκεν αύτό". 

Στην παραβολή του άφρονα πλουσίου, ο Χριστός αναφέρει: "ἄφρων, ταύτῃ τῇ 
νυκτὶ  τὴν  ψυχήν  σου  ἀπαιτοῦσιν  ἀπὸ  σοῦ"  (Λουκ.  ιβ΄  20).  Η  ψυχή  του  πλουσίου 
απαιτείται και αίρεται με σκοπό να λογισθεί μεταξύ των αμαρτωλών, εάν η ψυχή 
πέθαινε μαζί με το σώμα, δεν θα αίρονταν χωριστά. Επιπροσθέτως, όλη η παραβολή 
και ειδικότερα η έκφραση αυτή υποδηλώνουν κάθε άλλο παρά την προσωρινότητα 

καταχθόνια ἐν θεότητι καὶ ἐν ψυχῇ". O άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Έκδοσις Ορθοδόξου Πιστεως 3, 27, 29, PG 94, 
1097AB, 1101Α λέει ότι αν και πέθανε ο Χριστός "ὡς ἄνθρωπος καὶ ἡ Ἁγία αὐτοῦ ψυχὴ" χωρίστηκε από το σώμα, 
ωστόσο, "εἰ καὶ τοπικῶς ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος κεχώριστο, ἀλλ᾿ ὑποστατικῶς διὰ τοῦ Λόγου ἥνωτο" και "κάτεισιν εἰς  
ᾅδην ψυχὴν τεθεωμένη". O M. Aθανάσιος (;),  Κατά Ἀπολλιναρίου,  β΄, 15,  BEΠΕΣ 37, 294 (28-30), λέει: "Ἐν μὲν 
ψυχῇ Θεοῦ ἡ κράτησις τοῦ θανάτου ἐλύετο, καὶ ἠ ἐξ ᾅδου ἀνάστασις ἐγίνετο, καὶ ταῖς ψυχαῖς εὐηγγελίζετο, ἐν δὲ  
σώματι Χριστοῦ ἡ φθορὰ κατηργεῖτο καὶ ἡ ἀφθαρσία ἐκ τάφου ἐδείκνυτο". Ο άγιος Αναστάσιος Σιναΐτης, Οδηγός ιγ΄, 
PG 89, 225A, γράφει ότι ο Χριστός μετά το θάνατο στο σταυρό "καὶ οὐκ εἶχε ψυχὴν, οὖτε ἀνθρώπων πνεῦμα. Ἐν δὲ  
τῷ ᾍδῃ εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχε σῶμα, οὔτε αἷμα, οὔτε ὀστέα, οὔτε πάχος, οὔτε ὑλικὸν εἶδος, ἀλλὰ μόνον ψυχὴν  
νοερὰν ἔνθεον, σώματος κεχωρισμένην". Ο άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος ια΄ εις το πάθος του Κυρίου  
4, PG 65, 785C, αναφωνεί: "Ὤ κάθοδος εἰς ᾍδου, τῶν ἐξ αἰῶνος νεκρωθέντων γέφυρα πρὸς ἀναβίωσιν".

285 Lickey (1960), 460. Ο Απ. Πέτρος όμως στη συνάφεια και μάλιστα τη στενή του χωρίου ομιλεί για το θάνατο και 
τη  σταύρωση του  Χριστού  (στ.  18),   [την  κάθοδο  στον  Άδη (στ.  19)],  και  παρακάτω στον  στίχο  22  για  την 
ανάσταση  και  ανάληψη.  Βλ.  περισσότερα,  Χ.  Βούλγαρη,  Υπόμνημα  εις  την  πρώτην  Καθολικήν  επιστολήν  του 
Αποστόλου Πέτρου, Θεσσαλονίκη 1970, 187-203.
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μιας τιμωρίας όσων έζησαν κατ᾿ αυτό τον τρόπο286. 
 Τελικώς, η υπαγωγή της ανθρώπινης ψυχής στην απρόσωπη κατάσταση ενός 

ύπνου  ασυνειδησίας,  έχει  ως  αποτέλεσμα  "τὸ  πᾶν  νὰ  καταβροχθίζεται  ὑπὸ  τοῦ 
θανάτου,  βυθίζεται  εἰς  τὸ  ὄντως  μὴ  ὄν"287.  Εύλογα  αναρωτιέται  κάποιος,  "είναι 
πραγματικά  δυνατόν  να  μην  είναι  η  ψυχή  στην  ουσία  της  τίποτε  άλλο  παρά  
"εσωτερικότητα"  και  "ανάπαυση"  και  να  μην  έχει  καμιά  οποιαδήποτε  "εξωτερική"  
εκδήλωση,  κανέναν  "τόπο"  στον  οποίο  να  λειτουργεί;  Αυτή  σίγουρα  είναι  μία  
ριζοσπαστική  άποψη  για  τον  Ορθόδοξο  Χριστιανισμό  και,  εάν  όντως  ίσχυε,  θα 
απαιτούσε,  ασφαλώς...μία  ριζική  μεθερμήνευση  και  μάλιστα  αναθεώρηση  των 
Πατερικών και  αγιογραφικών κειμένων  (και  όχι  μόνο στο  ζήτημα αυτό αλλά στη 
σύνολη  αντβεντιστική  διδασκαλία) τα  οποία  περιγράφουν  τις  δραστηριότητες  της  
ψυχής ακριβώς με τη μορφή "εξωτερικών" εκδηλώσεων, ότι δηλαδή γνωρίζει, βλέπει,  
επικοινωνεί"288. 

Η  Εκκλησία  βρίσκεται  στα  όρια  του  παρόντα  και  του  μέλλοντα  αιώνα,  η 
ένταξη  και  ζωή  του  ανθρώπου  μέσα  στην  Εκκλησία  "αποκτά  εσχατολογικό 
χαρακτήρα,  και  η  έξοδος  του  από  τον  κόσμο δεν  είναι  εξαφάνιση στο  κενό,  αλλά 
μετοχή στο αιώνιο παρόν της δόξας του Θεού"289. Η κατάσταση που βρίσκονται οι 
ψυχές των κεκοιμημένων αποτελεί μία απεικόνιση της θέσης του αγίου Νικολάου 
Καβάσιλα,  οι  πιστοί  λέει  αποτελούν  μέλη  του  σώματος  (και  οι  ψυχές  των 
κεκοιμημένων,  αφού  ο  θάνατος  δεν  μπορεί  να  καταλύσει  την  ενσωμάτωση  του 
ανθρώπου στην εν Χριστώ πίστη), "τούτων δὲ τῶν μελῶν ἡ κεφαλὴ κρύπτεται μὲν ἐπὶ  
τοῦ παρόντος, φανεῖται δὲ κατὰ τὸν μέλλοντα βίον. Τότε δὴ καὶ τὰ μέλη λάμψει καὶ  
διαδειχθήσεται, ἐπειδὰν μετὰ τῆς κεφαλῆς ἀναλάμψῃ"290. Aκολουθούν λοιπόν και οι 
ψυχές των κεκοιμημένων μία ανάλογη πορεία με αυτήν της κεφαλής του σώματος, 
αφού με την αμαρτία μόνο το σώμα έγινε φθαρτό και θνητό. 

Δικαιολογημένα η Εκκλησία προσεύχεται  για τις  ψυχές  των κεκοιμημένων, 
αλλά  και  ζητά  τις  προσευχές  αυτών  που  ευαρέστησαν  το  Θεό,  για  αυτό  από 
αρχαιοτάτων χρόνων θέσπισε τις  μνήμες των αγίων αλλά και  τα  μνημόσυνα των 
κεκοιμημένων.  Δεν πρόκειται  για  αποκρυφισμό,  παγανισμό ή  πνευματισμό.  Είναι 
εξάλλου γνωστό, ότι οι ιεροί πατέρες στα συγγράμματά τους πολέμησαν μία τέτοια 
κατανόηση και ερμηνεία, ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος για παράδειγμα, τάσσεται 
εναντίον  της  παγανιστικής  (και  συγχρόνως  πνευματιστικής)  διδασκαλίας  περί 
δαιμονοποιήσεως των ψυχών των νεκρών291.   
286 Καρανικόλα (1976), 217-8. Να σημειωθεί ότι στο χωρίο Α΄ Θεσ. δ΄ 15, "ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς  
τὴν  παρουσίαν  τοῦ κυρίου,  οὐ  μὴ φθάσωμεν  τοὺς  κοιμηθέντας",  οι  Θεοφύλακτος  και  Οικουμένιος  παραθέτουν μία 
ερμηνεία, την οποία δίνει ο Μεθόδιος Ολύμπου στον περί αναστάσεως λόγο του (PG 18, 313C): "ζῶντας τὰς ψυχὰς,  
κοιμηθέντας  δὲ  τὰ  σώματα  λέγει.  Οὐκ  ἄν  οὖν  προλάβωσιν  αἱ  ψυχαὶ,  πρῶτον  γὰρ  ἐγήγερται  τὰ  σώματα,  ἵνα  αὐτὰ  
ἀπολάβωσιν αἱ ψυχαὶ, ἅς καὶ περιλιμπάνεσθαὶ, φησι, διὰ τὸ ἀθάνατον". Βλ. περισσότερα για το ζήτημα του αφανισμού 
τηςψυχής, στο Asher (1998), 25-32, όπου και αναίρεση.
287 Σαχάρωφ (1993), 50.
288 Ρόουζ (2003), 362.
289 Μαντζαρίδη (2000), 137-8.
290 Περί της εν Χριστω ζωής 2, PG 150, 548ΒC.
291 Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον κη΄, PG 57, 353: "Ὀλέθριον δόγμα...ὅτι αἱ ψυχαὶ τῶν ἀπελθόντων δαίμονες 
γίνονται. Οὐ γὰρ ἡ ψυχὴ τοῦ τετελευτηκότος ἐστὶν ἡ βοῶσα, ἀλλ᾿ ὁ δαίμων ὁ ὑποκρινόμενος ταῦτα, ὥστε ἀπατῆσαι τοὺς  
ἀκούοντας. Εἰ γὰρ εἰς δαίμονος οὐσίαν δυνατὸν ψυχὴν εἰσελθεῖν, πολλῷ μᾶλλον εἰς τὸ σῶμα τὸ ἑαυτῆς. Ἄλλως δὲ οὐκ ἄν  
ἔχοι λόγον τὴν ἠδικημένην ψυχὴν συμπράττειν τῷ ἠδικηκότι, ἣ ἄνθρωπον, δύνασθαι δύναμιν ἀσώματον εἰς ἑτέραν  
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Δεν πρόκεινται όμως τα μνημόσυνα ούτε για "ψυχολογικές αναμνήσεις, αλλά 
μυστηριακή κοινωνία, που πραγματοποιείται στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία",  
αφού "ο εν Χριστώ σύνδεσμος των πιστών δεν καταλύεται από το θάνατο (όπως και η 
μετοχή στο σώμα του Χριστού). Οι κεκοιμημένοι, όπως και οι ζωντανοί, ανήκουν στο 
σώμα της εκκλησίας και δεν παύουν να διατηρούν την εν Χριστώ ενότητά τους"292,  ο 
διαχωρισμός ανάμεσα σε ζώντες και νεκρούς γίνεται μόνο σε επίπεδο διαφορετικής 
μορφής  υπάρξεως  εν  Χριστώ.  Ο  χαρακτηρισμός  των  κεκοιμημένων  ως  "συγ-
χωρημένοι", μαρτυρεί ότι αυτοί παραμένουν (χωρούν) στον τόπο της Εκκλησίας, δεν 
είναι νεκροί αλλά ζωντανά μέλη της θριαμβεύουσας Εκκλησίας του ενός σώματος 
Χριστού.  Μέσα  στη  θεία  λειτουργία  γίνεται  η  κατανόηση  της  υπερβάσεως  του 
θανάτου, με την ένωση σε μία κοινωνία ζώντων και κεκοιμημένων. Ο Απόστολος 
Παύλος μάλιστα παρουσιάζει τη βασιλεία του Θεού ως τον τόπο των πνευμάτων των 
δικαίων που έχουν γίνει τέλεια: "ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει ζῶντος,  
Ἱερουσαλὴν ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων  
ἐν  οὐρανοῖς  ἀπογεγραμμένων,  καὶ  κριτῇ  Θεῷ  πάντων,  καὶ  πνεύμασι  δικαίων 
τετελειωμένων" (Εβρ. ιβ΄ 22-23).  

Η  ενανθρώπηση  του  Χριστού  καθιστά  το  θάνατο  ένα  μεταβατικό  στάδιο: 
"ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν..." (Α΄ Ιω. γ΄ 14), και 
έτσι  "Τὸ  πέρας  τῆς  παρούσης  ζωῆς,  οὐ  δίκαιον  οἶμαι  θάνατον  ὀνομάζειν,  ἀλλὰ 
θανάτου  ἀπαλλαγήν,  καὶ  φθορᾶς  χωρισμόν,  καὶ  δουλείας  ἐλευθερίαν,  καὶ  ταραχῆς  
παῦλαν,  καὶ  πολέμων  ἀναίρεσιν,  καὶ  σκότους  ὑποχώρησιν,  καὶ  πόνων  ἄνεσιν,  καὶ  
βράσματος ἠρεμίαν, καὶ αἰσχύνης συγκάλυμμα, καὶ παθῶν ἀποφυγήν, καὶ πάντων, ἵνα  
συνελὼν εἴπω, τῶν κακῶν περιγραφήν"293. 

Ο Μ. Βασίλειος ερμηνεύοντας το ψαλμικό "Ἐπίστρεψον,  ψυχὴ μου,  εἰς  τὴν 
ἀνάπαυσιν  σου",  αναφέρει:  "Ὁ  κόσμος  οὗτος  αὐτὸς  τέ  ἐστι  θνητὸς,  καὶ  χωρίον  
ἀποθνησκόντων. Ἐπειδὴ γὰρ σύνθετός ἐστι τῶν ὁρωμένων ἡ σύστασις, τὸ δὲ σύνθετον  
ἅπαν διαλύεσθαι πέφυκεν, οἱ ἐν τῷ κόσμῳ ὄντες, μέρη ὄντες τοῦ κόσμου, ἀναγκαίως  
τῆς  τοῦ  παντὸς  φύσεως  ἀπολαύομεν.  Διὰ  τοῦτο  καὶ  πρὶν  θανάτῳ  τὴν  ψυχὴν  
διαζευχθῆναι..."294.  "Ἐξέτασον σεαυτὸν τὶς εἶ" αναφέρει αλλού, "γνῶθι σεαυτοῦ τήν 
φύσιν· ὅτι θνητὸν μέν σου τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ ἡ ψυχή"295.  Ο άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος παρουσιάζει τη μετά θάνατο ζωή ως "ἐκδημία πρός Θεόν, πλήρωσις πόθου,  
λύσις δεσμῶν, διάζευξις βάρους"296.  

Καταλήγοντας  αναφέρουμε  τη  σύνοψη  της  πίστεως  της  Εκκλησίας  για  το 
μεταβαλεῖν οὐσίαν. Εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων τοῦτο ἀμήχανον, καὶ οὐκ ἄν τις ανθρώπου σῶμα ὄνου ἐργάσαιτο. πολλῷ 
μᾶλλον ἐπὶ τῆς ἀοράτου ψυχῆς τοῦτο ἀδύνατον, καὶ οὐκ ἄν τις ἰσχύσειεν εἰς δαίμονας οὐσίαν αὐτὴν μετενεγκεῖν. Ὥστε  
γραϊδίων μεθυόντων ταυτὶ τὰ ῥήματα, καὶ παίδων μορμολύκεια. Οὐδὲ γὰρ ἔνι ψυχὴν ἀποῤῥαγεῖσαν τοῦ σώματος ἐνταῦθα 
πλανᾶσθαι λοιπόν...Ὅθεν δῆλον, ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦθεν άποδημίαν εἰς χώραν τινὰ ἀπάγονται αἱ ψυχαὶ, οὐκέτι κύριαι  
οὖσαι ἐπανελθεῖν, ἀλλὰ τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν ἀναμένουσαι".
292 Μαντζαρίδη (2000), 189-190. Κατά τον π. Δ. Στανιλοάε, "ο Θεός τους ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί εν πίστει,  

δηλαδή αυτούς που βρίσκονταν, όντας ακόμη εν ζωή, σε μία σχέση διαλόγου και κοινωνίας μαζί Του, τους κρατάει σε  
αυτήν τη σχέση και μετά το θάνατό τους, παρότι οι ίδιοι πια δεν μπορούν να προοδεύσουν στη σχέση αυτή μαζί Του.  
Αυτό το ενδιαφέρον του Θεού για τους κοιμηθέντας τους κρατάει ζωντανούς ψυχικά", στο Καραϊσαρίδη (2009), 289. 
Πρβλ. του ιδίου, Η συμβολή του π. Δημητρίου Στανιλοάε στη μελέτη των λειτουργικών θεμάτων, Αθήνα 1997, 138-9. 

293 Μαξίμου Ομολογητού, Κεφάλαια διάφορα 5, 76, PG 90, 1380C.
294 Εις το ΡΙΔ΄ Ψαλμόν, PG 29, 492.
295 Εἰς τῷ "πρόσεχε σεαυτῷ", PG 31, 204B.
296 Εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κυπριανόν, PG 35, 1189. 
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θάνατο και την ανάσταση από τον άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, όπως περιέχεται στο 
συστηματικό έργο του Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως: "Πιστεύομεν δὲ καὶ  
εἰς  ἀνάστασιν  νεκρῶν.  Ἔσται  γάρ,  ὄντως  ἔσται  νεκρῶν  ἀνάστασις.  Ἀνάστασιν  δὲ  
λέγοντες  σωμάτων  φαμὲν  ἀνάστασιν.  Ἀνάστασις  γάρ  ἐστι  δευτέρα  τοῦ  πεπτωκότος  
στάσις, αἱ γὰρ ψυχαὶ ἀθάνατοι οὖσαι πῶς ἀναστήσονται; Εἰ γὰρ θάνατον ὁρίζονται  
χωρισμὸν  ψυχῆς  ἀπὸ  σώματος,  ἀνάστασις  ἐστι  πάντως  συνάφεια  πάλιν  ψυχῆς  καὶ  
σώματος καὶ δευτέρα τοῦ διαλυθέντος καὶ πεσόντος ζῷου στάσις...Εἰ μὲν οὖν ἡ ψυχὴ  
μόνη τοῖς τῆς ἀρετῆς ἀγῶσιν ἐνήθλησε, μόνη καὶ στεφανωθήσεται. Καὶ εἰ μόνη ταῖς  
ἡδοναῖς  ἐνεκυλίσθη,  μόνη  δικαίως  ἂν  ἐκολάζετο.  ἀλλ᾿  ἐπεὶ  μήτε  τὴν  ὕπαρξιν  
κεχωρισμένην  ἔσχον...Ἀναστησόμεθα  τοιγαροῦν  τῶν  ψυχῶν  πάλιν  ἑνουμένων  τοῖς  
σώμασιν"297.    

Συμπερασματικά,  εάν  η  κατάσταση  της  ψυχής  μετά  θάνατο  ή  του  όλου 
ανθρώπου,  ευρίσκεται  σε  μία  κυριολεκτική ανάπαυση με πλήρη ασυνειδησία  και 
εκμηδένιση, οι απόστολοι, οι άγιοι πατέρες και οι άγιοι μάρτυρες δεν θα προέκριναν 
το θάνατο ως γεγονός για να βρεθούν αμεσότερα στο Θεό, αλλά θα προτιμούσαν την 
άμεση Δευτέρα Παρουσία Του, όπως οι Αντβεντιστές, σύμφωνα με τους οποίους θα 
επανέλθουν οι ανθρώπινες υπάρξεις στη ζωή (με την ανάσταση) και μόνο τότε οι 
κεκοιμημένοι πιστοί θα απολαύσουν την  Βασιλεία. Οι Αντβεντιστές λαμβάνουν μία 
εικόνα του θανάτου ως "ύπνου" μέσα στις Γραφές, η οποία αναγνωρίζεται καθολικά 
από  την  Εκκλησία  ως  συμβολική,  και  την  ερμηνεύουν  όπως  συνηθίζουν 
κυριολεκτικά και απόλυτα. 

Μετά  τη  Β΄  παρουσία,  υποστηρίζουν  οι  Αντβεντιστές,  οι  αμαρτωλοί 
καταδικάζονται σε αιώνιο αφανισμό. Ήδη όμως στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης 
Δανιήλ  προφητικώς  λέγει:  "Καῖ  πολλοί  τῶν  καθευδόντων  ἐν  γῆς  χώματι  
ἐξεγερθήσονται,  οὗτοι  εἰς  ζωὴν αἰώνιον καὶ  οὗτοι  εἰς  ὀνειδισμὸν  καὶ  εἰς  αἰσχύνην  
αἰώνιον" (Δαν. ιβ΄ 2). Ο ευαγγελιστής Ματθαίος (η΄ 12-13)προβάλει της εικόνα της 
κολάσεως ως ζωντανή και δυναμική, "Οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ 
σκότος τὸ ἐξώτερον,  ἐκεῖ  ἔσται  ὁ  κλαυθμὸς καὶ  ὁ  βρυγμὸς τῶν ὀδόντων".  Το ίδιο 
βλέπουμε και σε άλλες μαρτυρίες: "τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ 
ἐξώτερον, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων" (Ματθ.  κε΄ 30), στην 
παραβολή του πλουσίου και πτωχού Λαζάρου, ο πλούσιος "ὑπῆρχεν ἐν βασάνοις" 
(Λουκ.  ιστ΄  23),  ενώ αλλού ο κακός δούλος  τιμωρείται  από τον Κύριο,  ο  οποίος 
"διχοτομήσει  αὐτόν,  καὶ  τὸ  μέρος  αὐτοῦ  μετὰ  τῶν  ὑποκριτὼν  θήσει,  ἐκεῖ  ἔσται  ὁ  
κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων" (Λουκ. ιβ΄ 46 και Ματθ. κδ΄ 50-53). Παρόμοια, 
στην παραβολή της σαγήνης όπου γίνεται λόγος για τον χωρισμό των δικαίων από 
τους πονηρούς, "ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν 
δικαίων, καὶ βαλοῦσιν αὐτοῦς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός, ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων" (Ματθ. ιγ΄ 49-50). Το ίδιο αναφέρεται και στην παραβολή των 
ζιζανίων (Ματθ. ιγ΄ 36-43). Παρά την συμβολική και μεταφορική στερεότυπη εικόνα 
του κλαυθμού και βρυγμού των οδόντων, σε κάθε περίπτωση η κατάσταση οδύνης 
είναι  διαρκής  και  αέναη,  συνεχιζόμενη και  ενεργή,  σε  αντίθεση με μία στιγμιαία 
εκμηδένιση.

297 Περί αναστάσεως (100), PG 94, 1220Α, 1228Α.
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Στο  ίδιο  νοηματικό  πλαίσιο  τοποθετούνται  τα  χωρία  Β΄  Πέτρ.  β΄  9,  "Οἶδε 
Κύριος...ἀδίκους  εἰς  ἡμέραν  κρίσεως κολαζομένους  τηρεῖν",  Αποκ.  κα΄  8,  "τοῖς  δὲ 
δειλοῖς καὶ ἀπίστοις...τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνη τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν  
ὁ θάνατος ὁ δεύτερος", Ρωμ. β΄ 5-9, "κατὰ  δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον 
καρδίαν  θησαυρίζεις  σεαυτῷ  ὀργὴν  ἐν  ἡμέρᾳ  όργῆς  καὶ  ἀποκαλύψεως  καὶ  
δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὅς ἀποδώσει ἑκάστῳ, κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, τοῖς μὲν...ζωὴν 
αἰώνιον,  τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας...θυμὸς καὶ ὀργή, θλῖψις καὶ στεναχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν 
ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν...". Εξάλλου, κατά το λόγο του Χριστού, οι 
κακοί θα πορευθούν "εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον" και "εἰς κόλασιν αἰώνιον", οι δε δίκαιοι 
"εἰς ζωὴν αἰώνιον" (Ματθ.  κε΄ 41, 46), η ίδια λέξη "αιώνιος" χρησιμοποιείται για 
αμφότερες τις  καταστάσεις,   ενώ αλλού αναφέρει  για αιώνια  και  άσβεστη φωτιά 
(Ματθ. ιη΄ 8, Μάρκ. θ΄ 43-48). Εάν στην περίπτωση της βασιλείας του Θεού αρμόζει 
η αιωνιότητα, γιατί στην περίπτωση των αμαρτωλών να δοθεί διαφορετική ερμηνεία 
της λέξεως "αιώνιος"; Ο δε διάβολος "ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ  
πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται  
ἡμέρας  καὶ  νυκτὸς  εἰς  τοὺς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων" (Αποκ.  κ΄  10),  ενώ  "ὃς  ἄν 
βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αιῶνα, ἀλλ᾿  ἔνοχός ἐστι  
αἰωνίου κρίσεως" (Μάρκ. γ΄ 29). Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι όσοι απιστούν θα 
τιμωρηθούν με "ὄλεθρον αἰώνιον" (Β΄ Θεσ. α΄ 9). 

Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι ο αμαρτωλός κατά την ανάσταση 
"λαμβάνει  σῶμα  αἰώνιον,  ὑπομονητικὸν  τιμωρίας  ἁμαρτιὼν,  ἵνα  ἐν  πυρὶ  αἰωνίως 
καιόμενος μηδέποτε ἀναλωθῇ. καὶ δικαίως ἀμφοτέροις τοῖς τάγμασιν ὁ θεὸς παρέχει  
τοῦτο.  οὐδὲν  γὰρ  χωρὶς  σώματος  ἡμῖν  πέπρακται...ἐπειδὴ  τοίνυν  εἰς  πάντα 
ὑπηρετήσατο  τὸ  σῶμα,  καὶ  ἐν  τοῖς  μέλλουσι  συναπολαύει  τῶν  γενομένων"298.  Οι 
Αντβεντιστές όντως δέχονται ότι οι αμαρτωλοί θα αναστηθούν, άρα θα λάβουν το 
νέο αναστημένο και αιώνιο σώμα, αλλά για ποιό σκοπό; 

Οι πατέρες βέβαια επισημαίνουν την αδυναμία του πεπερασμένου ανθρώπου 
να καταλάβει την έννοια της αιωνιότητας της κολάσεως και την κατάσταση της.  Ο 
άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι το πυρ της κολάσεως θα είναι "οὐχ ὑλικὸν 
οἷον τὸ παρ᾿ ἡμῖν, ἀλλ᾿ οἷον εἰδείη ὁ Θεὸς"299. Συγχρόνως, η κόλαση δεν πρέπει να 
θεωρηθεί νομικίστικα και σχολαστικά, οι πατέρες βεβαιώνουν από την μία πλευρά 
την όντως αιώνια και οδυνηρή ύπαρξή της, από την άλλη πλευρά διασώζουν μία πιο 
πνευματική εικόνα της. Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας για παράδειγμα, αναφέρει ότι η 
κόλαση δεν είναι τόπος συγκεκριμένος, όπου βασανίζονται οι άπιστοι, αλλά ο ίδιος ο 
κόσμος της  παρουσίας  του Θεού στη  βασιλεία  Του,  όπου όμως θα βιώνουν  σαν 
πνευματικά νεκροί, χωρίς να μπορούν να μετέχουν στην κοινωνία Του: "ὅ τε μέλλων, 
οὓς ἄν μὴ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς αἰσθήσεις, ὧν ἂν δέοι πρὸς τὸν βίον ἐκεῖνον, ἔχοντας 
λάβοι,  τούτοις  οὐδὲν  ἔσται  πλέον  εἰς  εὐδαιμονίαν,  ἀλλὰ  νεκροὶ  καὶ  ἄθλιοι  τὸν 
μακάριον ἐκεῖνον καὶ ἀθάνατον οἰκήσουσι κόσμον"300.

298 Κατήχησις ΙΗ΄, PG 33, 1040BC.
299 Έκδοσις Όρθοδόξου Πίστεως IV, 27, PG 94, 1228A.
300 Περί της εν Χριστώ ζωής Α΄, PG 150, 493.
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2.6. Χριστολογία.

Υπήρξαν  συγγραφείς  που  υποστήριξαν  ότι  οι  Αντβεντιστές  δέχονται  την 
πρόσληψη  μολυσμένης  ανθρωπίνης  φύσεως  κατά  την  ενανθρώπηση  από  τον 
Χριστό301. O  Μartin  όμως  αναφέρει  ότι  οι  Αντβεντιστές  απορρίπτουν  αυτή  την 
άποψη,  επισημαίνοντας  ότι  είναι  άδικη  η  κατηγορία  αυτή,  αφού  προέρχεται  από 
λάθος πηγές302.  

Οι  Αντβεντιστές  σαφώς  δέχονται  και  ομολογούν  την  πλήρη  θεότητα  και 
ενανθρώπηση  του  Χριστού. Eάν  κάποιος  διαβάσει  το  επίσημο  έργο των 
Αντβεντιστών  Questions on Doctrine,  μπορεί να καταλάβει ότι  οι  συγγραφείς του 
επιθυμούν να αφαιρέσουν την εντύπωση ότι υιοθετούν την άποψη περί πρόσληψης 
μολυσμένης  ανθρωπίνης  φύσεως  κατά  την  ενσάρκωση  από  τον  Χριστό.  Πολλές 
αναφορές από την White  χρησιμοποιούνται ώστε να δείξουν ότι αυτή δεν δέχονταν 
την ανωτέρω θεωρία αλλά απλώς υποστήριζε την πρόσληψη από τον Χριστό της 
ανθρωπίνης φύσεως που είχε αποδυναμωθεί από την αμαρτία, αν και αναλαμβάνει 
την  πεπτωκυία  φύση,  ωστόσο  δεν  συμμετείχε  στην  αμαρτία303. H  έκφραση  που 
χρησιμοποιείται από την  White "...O Χριστός θα μπορούσε να αμαρτήσει, Αυτός θα 
μπορούσε να πέσει, αλλά ουδέποτε είχε κακή ροπή"304 προκαλεί σκέψη και συζήτηση 
αφού η ακριβής διδασκαλία των περισσοτέρων χριστιανικών δογμάτων δέχεται ότι ο 
Χριστός δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει, ωστόσο ο Hoekema υποψιάζεται και εκτιμά 
ότι  οι  Αντβεντιστές  σε  αυτό  το  σημείο  δεν  διαφωνούν  με  την  κρατούσα 
διδασκαλία305. 

Ωστόσο άλλες σχετικές θέσεις της White παραμένουν ακανθώδεις: "Ο Χριστός 
ανέλαβε στην αναμάρτητη φύση Του την αμαρτωλή φύση"306.  Εμφαίνεται έτσι ότι ο 
Χριστός,  εκτός  από  την  θεϊκή  αναμάρτητη  φύση  Του  προσέλαβε  μία  αμαρτωλή 
ανθρωπίνη φύση. Υποστηρίχθηκε ότι παρά ότι είπε αυτό η  White,  ωστόσο δεν το 
δίδαξε. Ο  Hoekema  αναρωτιέται προσφυώς, εάν θα ήταν καλύτερο και λογικότερο 
για τους Αντβεντιστές να παραδεχθούν ότι η White σε αυτό το σημείο έκανε όντως 
λάθος. Αν και η γενική εικόνα που δίνει το Questions on Doctrine είναι η μη αποδοχή 
της διδασκαλίας, ωστόσο η αποκήρυξή της δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει 
μία αοριστία στο όλο ζήτημα307. 

301 Βλ. για παράδειγμα, Gerstner, 127.
302 Μartin (1960), 86-8.
303 Questions, 659. 
304 Questions, 651, Seventh-day Adventist Bible Commmentary, V, 1128. 
305 Hoekema (1973), 37.
306 Questions, 61, 654.
307 Hoekema  (1973),  37-8. Παρόμοιες  διδασκαλίες  εξέφρασαν  και  άλλοι  Αντβεντιστές  συγγραφείς,  οι  οποίες 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός κληρονόμησε τάσεις προς την αμαρτία. Ο πιο γνωστός είναι ο  L. A. 
Wilcox, Signs of the Times (March 1927), για τον οποίο αναφέρει ο Martin (1960), 86. Επιπλέον, το 1950 ο William 
Henry Branson,  που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Αντβεντιστών από το 1950 μέχρι το 
1954, δημοσίευσε το βιβλίο  Drama of the Ages,  101,  στο οποίο δηλώνει: "Η Καθολική διδασκαλία της αμώμου 
συλλήψεως έγκειται στην διαφύλαξη της μητέρας του Κυρίου από την προπατορική αμαρτία. Εάν αυτό είναι αληθινό,  
τότε  ο  Ιησούς  δεν  μετείχε  της  ανθρωπίνης  αμαρτωλής  φύσεως".  Ο  συγγραφέας  καθαρά  απορρίπτει  αυτή  τη 
διδασκαλία της αμώμου ή ασπίλου συλλήψεως, αντιθέτως υποστηρίζει ότι μετείχε ο Ιησούς της αμαρτωλής φύσεως, 
βλ. Ηοekema (1973), 37-8. Περισσότερα βλ. στο 4o κεφάλαιο της μελέτης του Herbert S. Bird (1961). Επίσης βλ. 
Γιαννόπουλου (1999), 87 κ.ε. 
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Επιπρόσθετα,  αυτή  την  αμφιβολία  την  ενισχύουν  εκφράσεις  από  σύγχρονα 
επίσημα κείμενα,  όπως:  "Ο Χριστός έλαβε την ανθρώπινη φύση φορτωμένη με τις  
συνέπειες  τις  αμαρτίας...Έλαβε  τη  φύση  του  ανθρώπου  στην  αμαρτωλή κατάστασή 
της...Ο πειρασμός και το ενδεχόμενο να αμαρτήσει ήταν πραγματικά στο Χριστό. Εάν 
δεν μπορούσε να αμαρτήσει  δε  θα ήταν και  ανθρώπινο παράδειγμα για μας...Αν ο  
Χριστός ήταν προικισμένος από την αρχή με το απόλυτα άμεμπτο ή με το αδύνατο να 
αμαρτήσει  δεν  θα  μπορούσε  να  είναι  αληθινός  άνθρωπος  και  ούτε  τύπος  για  
μίμηση...Αυτός ήταν όπως εμείς, που πειράστηκε όπως ακριβώς και μεις, απέδειξε πως 
όσοι εξαρτώνται από την δύναμη του Θεού, μπορούν να απαλλαγούν από τα γρανάζια  
της αμαρτίας"308.  

Ο  Χριστός,  κατά  τους  Αντβεντιστές,  είναι  ο  μόνος  μεσίτης,  μόνος  αυτός 
κατέχει την ιερωσύνη "αμετάθετον και διαπαντός" (Εβρ.  ζ΄ 24, ι΄ 12). Σε κανέναν 
άνθρωπο, είτε στη γη είτε στον ουρανό δεν μετέθεσε αυτή την ιερωσύνη του, για 
αυτό και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, 
αλλά ούτε και οι "άγιοι" μπορούν να πρεσβεύουν υπέρ των ανθρώπων, αφού ακόμη 
δεν βρίσκονται στον ουρανό αλλά στους τάφους αναπαυόμενοι εκ των κόπων τους 
(Αποκ. ιδ΄ 13) χωρίς να έχουν συναίσθηση όσων συμβαίνουν στη γη και στον ουρανό 
περιμένοντας να ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού για να αναστηθούν (Ιω.  ε΄ 
25,28-29).  Εξάλλου  "Εἷς  Θεὸς,  Εἷς  καὶ  Μεσίτης  μεταξὺ  Θεοῦ  καὶ  ἀνθρώπων 
ἄνθρωπος Χριστός Ἰησοῦς" (Α΄ Τιμ. β΄ 5)309. 

Παραδόξως ο Martin θεωρεί ότι η υποβόσκουσα συζήτηση για μία ενδεχόμενη 
πρόσληψη  αμαρτωλής  φύσεως  από  τον  Χριστό  κατά  την  ενσάρκωση,  δεν  είναι 
καθοριστικό  σημείο  για  την  κατάταξη  του  Αντβεντισμού  εκτός  των  ορίων  του 
χριστιανισμού, αφού "...για αιώνες οι χριστιανοί συζητούσαν για την ανθρώπινη φύση 
του Χριστού...είναι ένα ζήτημα που δεν θα μπορούσε να λυθεί με τετριμμένες φράσεις  
και δογματικές διακηρύξεις"310. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, ο Χριστός κατά την 
ενσάρκωση προσλαμβάνει την πλήρη ανθρώπινη φύση προ της πτώσεως, αμόλυντη 
από κάθε ρύπο, για αυτό και ονομάζεται "ἅγιος καὶ δίκαιος" (Πράξ. γ΄ 14), "ἄμωμος 
καὶ ἄσπιλος" (Α΄ Πέτρ.  α΄ 19), "ἁγνός" (Α΄ Ιωάν.  γ΄ 3), "ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος,  
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν" (Εβρ. ζ΄ 26)311. Παρεμφερές είναι και το ζήτημα 
εάν ο Χριστός πειράστηκε και  θα μπορούσε να αμαρτήσει.  Την άποψη αυτή την 
αντιμετώπισε  η  Εκκλησία  πολλούς  αιώνες  πριν  σε  άλλες  μεγάλες  αιρέσεις  και  η 
απάντηση ήταν ξεκάθαρη και σαφώς διατυπωμένη312. Ο Χριστός δεν πειράστηκε και 
δεν  ενοχλήθηκε  διόλου  από  αμαρτωλά  πάθη,  δεν  κληρονόμησε  το  προπατορικό 
αμάρτημα,  δεν  αμφιταλαντεύθηκε  (Ησ.  ζ΄  15-16),  η  υποστατική  ένωση  των  δύο 
τελείων φύσεων είχε ως αποτέλεσμα την θέωση της ανθρωπίνης,  έτσι  ο Χριστός 
ερωτά  τους  Ιουδαίους  "Τίς  ἐξ  ὑμῶν  ἐλέγχει  με  περί  ἁμαρτίας"  (Ιωάν.  η΄46),  και 
διακηρύσει ότι ο διάβολος "ἐν ἐμοί οὐκ ἔχει οὐδέν" (Ιωάν. ιδ΄ 30). Ο Απ. Παύλος δε 
αναφέρει: "Ἆρα Χριστός ἁμαρτίας διάκονος; μή γένοιτο" (Γαλ. β΄ 17, πρβλ. Β΄ Κορ. ε΄ 

308 ΕΒΠ, 53-56, 134.
309 Lickey (1960), 170-1. Κατά συνέπεια κατηγορούνται οι χριστιανοί ως ειδωλολάτρες, ό.π., 531.
310 Μartin (2003), 560.
311 Τρεμπέλα (1977), 67. Πρβλ. Γεωργόπουλου (2005), 14.
312 Βλ. Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου (1985), 40, 592.
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21). Εξάλλου κατά τον Απόστολο Ιωάννη "καί ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι" (Α΄ Ιωάν. γ΄ 
5), ενώ κατά τον Απ. Πέτρο, "ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ 
στόματι αὐτοῦ" (Α΄ Πέτρ. β΄ 22)313. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  κάποιους  Αντβεντιστές,  ο Χριστός  κατά  τους 
Αντβεντιστές ταυτίζεται με τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Κατά την Αποκ. ιβ΄ 7, "καὶ ἔγινε 
πόλεμος  ἐν  τῷ  οὐρανῷ,  ὁ  Μιχαὴλ  καὶ  οἱ  ἄγγελοι  αὐτοῦ  ἐπολέμησαν  κατά  τοῦ  
δράκοντος, καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ", ο Μιχαήλ είναι ο ίδιος ο 
Χριστός και ο δράκοντας ο Σατανάς. Κατά τον επιφανή θεολόγο της κινήσεως Α. 
Lickey,  τα ακόλουθα χωρία φανερώνουν ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Χριστός 
ταυτίζονται: "ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι  
Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ..." (Α΄ Θεσ. δ΄ 16), "ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐρχεται 
ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ  
ἀκούσαντες ζήσονται" (Ιω.  ε΄ 25). Επομένως η φωνή του αρχαγγέλου είναι η φωνή 
του Χριστού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Χριστός είναι άγγελος. Eξάλλου το όνομα 
Μιχαήλ ο Αρχάγγελος φέρει ο Χριστός και στην επιστολή Ιούδα (στ. 9) "ὁ δὲ Μιχαὴλ 
ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος,  
οὐκ  ἐτόλμησε  κρίσιν  ἐπενεγκεῖν  βλασφημίας,  ἀλλ᾿  εἶπεν  ἐπιτιμήσαι  σοι  Κύριος"314. 
Ειδικότερα η μορφή και το όνομα του αρχαγγέλου Μιχαήλ αποδίδεται στον Υιό του 
Θεού προ της ενσαρκώσεως315. 

Επιπρόσθετα  και  τεράστια  προβλήματα  δημιουργεί  αυτή  η  ταύτιση  του 
Χριστού  με  τη  μορφή  του  αρχαγγέλου  Μιχαήλ.  Η  Αγία  Γραφή  σαφέστατα 
αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι Θεός και δεν μπορεί να συγκριθεί με κτίσματα, όπως 
οι ασώματοι άγγελοι και αρχάγγελοι (Εβρ. α΄ 4-14). Ο Υιός του Θεού λατρεύεται από 
τους αγγέλους και διακρίνεται  εμφαντικά από αυτούς (Δευτ.  λβ΄ 43,  Ψαλμ.  ρς΄ 7, 
πρβλ. Εβρ. α΄ 6, Δαν. ζ΄ 13-14, Ιωάν. ε΄ 23, Φιλ. β΄ 10-11, Αποκ. ε΄ 12-13). Ο τίτλος 
"Υιός του Θεού" ποτέ δεν έχει δοθεί σε ασώματο, ο μεν Χριστός ονομάζεται Υιός 
Θεού Μονογενής (Ιωάν. α΄ 14, 18, γ΄ 16, Α΄ Ιωάν. δ΄ 9, Εβρ. α΄ 5-6) και Θεός (Ησ. θ΄ 
6, Ιωάν. α΄ 1, Ρωμ. θ΄ 4-5, Β΄ Πέτρ. α΄ 1), ο δε Μιχαήλ κτιστό δημιούργημα του Θεού 
(Κολ. α΄ 16). Ο αρχάγγελος αναφέρει χαρακτηριστικά στο χωρίο Ιούδα 9, "ἐπιτιμήσαι  
σοι Κύριος" (πρβλ. Ζαχ. γ΄ 2-3, Μάρκ. γ΄ 11-12, Μάρκ. α΄ 25)316.     

2.7. Σωτηριολογία.

Kατά τον Hoekema, οι Αντβεντιστές υποστηρίζουν ότι δεν είναι  καλβινιστές 
στη θεολογία τους, και μια προσεκτικότερη ανάγνωση των κειμένων τους φανερώνει 
313 Γεωργόπουλου (2005), 15-16. Ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς,  Ομιλία ιστ΄,  Περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών 

Ιησού  Χριστού  οικονομίας,  και  των  δι᾿   αυτής  κεχαρισμένων  τοις  ως  αληθώς  εις  αυτόν  πιστεύουσι, PG 151B, 
συνοψίζει  όλη  τη  διδασκαλία  περί  απολύτου  αναμαρτησίας  του  Χριστού  και  αναφέρει:"Διὰ  τοῦτο  νέος  Ἀδὰμ 
ἀνεφάνη Χριστὸς, ὅς κατὰ τὸν Ἠσαΐαν ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ διενοήσατο, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ἐλάλησεν, οὐδὲ  
γὰρ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Οὐκ εἶπεν 'ἐκ τοῦ στόματος', ἀλλ᾿ "'ἐν τῷ στόματι", ἵνα καὶ τὸ τῶν λογισμῶν  
ἄμωμον ὑποσημήνῃ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ φησιν, ὅτι πρὶν ἤ γνῶναι τὸ κακόν, ἐξελέξατο τὸ ἀγαθόν, καὶ οὕτως ἐδικαιώθη ὁ  
Θεὸς, ὡς εἴρηται, καὶ ἀνεδείχθη ὄντως ἀγαθὸς καὶ ἀγαθῶν ἔργων ποιητής, ἀναμαρτήτου γεγονότος ἀνθρώπου καὶ  
ἀναφανείσης ἐν Χριστῷ τῆς ἐνυπηργμένης ὑπ᾿ αὐτοῦ καθαρότητος τῇ ανθρωπίνῃ φύσει".

314 Lickey (1960), 104, 39.
315 Questions, 71-83. 
316 Γεωργόπουλου (2005), 12-13.
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ότι όντως αποκηρύσσουν την καλβινιστική θέση περί του απόλυτου προορισμού των 
ανθρώπων317.  Η  θέση  αυτή  υπαινίσεται  σαφώς  ότι  οι  άνθρωποι  δεν  είναι 
προορισμένοι από το Θεό για σωτηρία ή κόλαση. Όντως παραδέχονται ότι ο Θεός 
προγνωρίζει αλλά δεν προορίζει τη σωτηρία του καθενός. Ο καθένας είναι ελεύθερος 
να δεχθεί ή να απορρίψει τη σωτηρία, ο Χριστός δεν προκαθορίζει ποιοι θα σωθούν 
και ποιοι θα κολαστούν318. 

Εκ πρώτης όψεως η διδασκαλία περί σωτηρίας και δικαιώσεως του ανθρώπου 
είναι η γνώριμη προτεσταντική: "Μόνη η χάρη σώζει, μέσω της πίστης στο ζώντα 
Χριστό...η  χάρη δικαιώνει.  Εμείς  πιστεύουμε στα έργα και  στην πλήρη υπακοή στη 
θέληση και στις εντολές του Θεού. Όμως τα έργα στα οποία πιστεύουμε και τα οποία  
αναζητούμε να παρουσιάσουμε, είναι το αποτέλεσμα, ή ο καρπός της σωτηρίας, όχι το  
μέσο (μέθοδος, τρόπος) προς σωτηρία, εξ ολοκλήρου ή εκ μέρους. Και η υπακοή που 
προσφέρουμε είναι  η αγαπητική απάντηση μιας ζωής που σώζεται  από τη χάρη.  Η  
σωτηρία ποτέ δεν κερδήζεται,  είναι  ένα δώρο του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού". 
"Όταν αποδεχόμαστε τον Χριστό, δικαιωνόμαστε. Η δικαιοσύνη Του καταλογίζεται σε 
μας,  και  ευρισκόμεθα  ενώπιόν  του  σαν  να  μην  είχαμε  αμαρτήσει  ποτέ".  "Δεν 
δικαιωνόμαστε  διόλου  από  κάθε  είδους  δικού  μας  έργου.  Η  δικαίωση  είναι  
ολοκληρωτικά έγο Θεού, και εμείς είμαστε οι αποδέκτες της άπειρης χάρης  Του"319.  

Δεν  υπάρχει  ξεκάθαρος  και  σαφής  ορισμός  της  έννοιας  του  αγιασμού:  "Ο 
άνθρωπος αγιάζεται με την εγκατοίκηση του Χριστού μέσω του Αγίου Πνεύματος", το 
αρχικό έργο της χάρης είναι η δικαίωση, το συνεχιζόμενο είναι ο αγιασμός, "Ενώ ο 
Χριστός  "ὅς  ἐγενήθη  ἠμῖν  σοφία  ἀπὸ  Θεοῦ,  δικαιοσύνη  τε  καὶ  ἁγιασμὸς  καὶ  
ἀπολύτρωσις",  ωστόσο  τέλειοι  ή  αγιασμένοι  είναι  εκείνοι  μόνο  που  αποδέχθηκαν  
πλήρως τη χάρη...Όταν Τον αποδεχθούμε δικαιωνόμαστε...Αλλά μόνον εκείνοι που Τον  
ακολουθούν  και  τον  αισθάνονται  ως  μόνιμη  δύναμη,  και  οι  οποίοι   συνεχώς 
οικειοποιούνται τη χάρη Του για τη νίκη έναντι της αμαρτωλής φύσεώς τους,  είναι  
αγιασμένοι και δικαιωμένοι320. Επομένως και ο αγιασμός παρουσιάζεται ως έργο της 
θείας χάριτος, αλλά τονίζεται και ο ρόλος του ανθρώπου. 

Η τελειότητα όμως του ανθρώπου είναι ένα θολό ζήτημα στην αντβεντιστική 
διδασκαλία, μόνον συμπερασματικά να αναφέρουμε ότι ο  Hoekema  θεωρεί ότι αν 
και γίνεται λόγος για τέλεια τήρηση των εντολών του Θεού, ωστόσο δεν υπάρχει 
περίπτωση να εξαλειφθεί εντελώς η αμαρτία μέχρι την ανάσταση321. Eπόμενο είναι ο 

317  Ηoekema (1973), 31 κ.ε., Questions, 405. Ο Γάλλος θεολόγος Ιωάννης Καλβίνος (1509-1564) έχει ως κέντρο της 
διδασκαλίας του το δόγμα του απόλυτου προορισμού, στο οποίο τονίζεται η παντοδύναμη κυριαρχία του Θεού και η 
άποψη ότι το ανθρώπινο γένος είναι ολοκληρωτικά διεφθαρμένο. Οι άνθρωποι χωρίζονται στους εκλεκτούς που 
είναι προορισμένοι για αιώνια δόξα και στους αμαρτωλούς που προορίζονται για αιώνια καταδίκη. Η δύναμη της 
Χάριτος, κατά τον Καλβίνο, που πηγάζει από το Θεό είναι ακαταμάχητη, βλ. Τσελεγγίδη (2008-2009), 63.

318 Questions, 420, 23. 
319 Questions, 102, 387, 116.
320 Questions, 23, 410, 387, βλ. και 388.
321 (1973),  48.  Η  White  είναι  αυτή που υποστηρίζει  ότι  το  τελευταίο  ίχνος  αμαρτίας  δεν θα αφαιρεθεί  από τον 

άνθρωπο μέχρι την ανάσταση. Γενικώς υπονοείται ο αγιασμός ως μία τελειότητα αναμάρτητη, ωστόσο οι χριστιανοί 
καλούνται να ομολογούν κάθε αμαρτία τους, και αυτή η ομολογία τους θα διαδραματίσει ρόλο σπουδαίο στην 
ερευνητική  κρίση.  Αυτή  η  προτροπή  όντως  φανερώνει  ότι  δεν  οραματίζονται  μία  εφικτή  στη  γη  αναμάρτητη 
τελειότητα, αν και εφαρμόζουν και αποδίδουν στην εκκλησία τους το  Αποκ.  ιβ΄ 17, περί τηρήσεως πλήρους των 
εντολών του Θεού σε σχέση με τις υπόλοιπες Ομολογίες. Ο Μ. L. Andreasen  όμως, στο  The Sanctuary Service,  
Washington 1947, Review and Herald, 2η έκδοση, 302, αναφέρει ότι η τελευταία γενιά των χριστιανών θα ζήσει 
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αναγεννημένος  και  ανακαινισμένος  άνθρωπος  να  μπορεί  να  εκπέσει  εκ  νέου  και 
έπειτα να κολαστεί, και απόδειξη αυτού αποτελεί το Ιεζεκιήλ ιη΄ 20-24. H ερμηνεία 
του  χωρίου  στο  Questions  δίνει  την  σαφή  αίσθηση  ότι  ο  ένας  εκ  των  δύο 
αναφερομένων ανθρώπων είχε τη σωτηρία και την έχασε322.

Η  θυσία  του  Χριστού,  κατά  τους  Αντβεντιστές,  υπήρξε  αντιπροσωπευτική 
εξιλέωση για το ανθρώπινο γένος, εφόσον ο νόμος δεν μπορούσε να σώσει από την 
αμαρτία, πεθαίνει ο Χριστός ως υποκατάστατο για τη λύτρωση. Η θυσία ήταν για 
όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για τους εκλεκτούς, ωστόσο "κατά το ουράνιο 
ιερατικό υπούργημα του Χριστού, η θυσιαστική αυτή εξιλέωση εφαρμόζεται στην ψυχή  
που την αναζητά"323.  Έτσι προκύπτει το ερώτημα, εάν και κατά πόσο η εξιλεωτική 
διεργασία  έληξε  στο  σταυρό,  αφού  μία  περαιτέρω  ανάγνωση  της  ευρύτερης 
αντβεντιστικής διδασκαλίας φανερώνει ότι το έργο της εξιλέωσης συνεχίζει ή ότι θα 
υπάρξει μία τελική εξιλέωση μετά τον σταυρικό θάνατο324. 

Η επίσημη διδασκαλία αποδίδει αυτή την τάση στο γεγονός μιας ευρύτερης 
αντίληψης που είχαν οι παλαιότεροι Αντβεντιστές συγγραφείς στη λέξη εξιλέωση, σε 
σχέση με τους χριστιανούς θεολόγους στις ημέρες μας: "Όταν ακούμε ή διαβάζουμε 
έναν αντβεντιστή να λέει ή να γράφει -ακόμα και την White- ότι ο Χριστός κάνει ακόμα 
εξιλέωση, θα έπρεπε να κατανοηθεί ότι εννοούμε πως ο Χριστός τώρα κάνει εφαρμογή  
των  οφελειών  της  θυσιαστικής  εξιλέωσης  που  έκανε  πάνω στο  σταυρό,  την  κάνει  
τελεσφόρα και αποδοτική για τον καθένα μας προσωπικά, σύμφωνα με τις ανάγκες μας 
και τις αιτήσεις μας"325. 

Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε βέβαια μέσα από τη θεωρία της White ότι το 
λυτρωτικό έργο του Χριστού δεν είχε καμμία έννοια μέχρι την 22α Οκτωβρίου 1844. 
Αυτή την ημερομηνία ξεκίνησε η προκαταρκτική κρίση στους ουρανούς, η οποία θα 
προηγηθεί  της  δευτέρας  παρουσίας.  Είναι  μία  "διερευνητική  κρίση"  όπως 

χωρίς αμαρτίες και έτσι θα δώσει απόδειξη για το τι ο Θεός μπορεί να κάνει με την ανθρωπότητα. Ο Αντβεντιστής 
συγγραφέας χρησιμοποιεί το χωρίο  Αποκ.  ιδ΄ 12, "Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ  
Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ", και ισχυρίζεται ότι η τελευταία γενεά θα είναι το σύνολο των 144.000 για τους οποίους 
αναφέρει η  Αποκάλυψη  (βλ. σ.315) και θα ακολουθήσουν το παράγειγμα του Χριστού αποδεικνύοντας τι ο Θεός 
μπορεί να κάνει σε κάθε άνθρωπο που θα υπακούσει σε Αυτόν (σ. 299). Σε γενικές γραμμές ισχυρίζεται ότι θα 
ζήσουν αναμάρτητα όπως ο Χριστός, Hoekema (1973), 48. Παρόμοια διδασκαλία συναντάται επίσης και σε γραπτά 
της White (1911), 425, 613-14, 623.    

322 Hoekema (1973), 48-9, Questions, 415.
323 Questions, 384. 
324 Hoekema  (1973),  39 (ο  Ηoekema  ως  καλβινιστής  δέχεται  σαφώς  ως  δεδομένη  ιστορική  διδασκαλία  του 

"ευαγγελικού χριστιανισμού" την αναπλήρωση της χαμένης χάριτος, διδασκαλία ξένη για την ορθόδοξη θεολογία, 
δηλαδή στο εξής, όταν αναφέρουμε τον όρο εξιλέωση ή επάρκεια της θυσίας του Χριστού για την εξιλέωση, πρέπει 
να αναλογιζόμαστε από τη μία πλευρά την προτεσταντική αυτή διδασκαλία ως προέκταση, και από την άλλη την 
λύτρωση και σωτηρία του ανθρώπου που πρεσβεύει η ορθόδοξη θεολογία).  Η  White  αναφέρει χαρακτηριστικά: 
"Σήμερα ο Χριστός κάνει μία εξιλέωση για εμάς ενώπιον του Πατρός" (Μanuscript  21, 1985 στο  Questions,  685). 
"Τώρα,  ενώ ο Μέγας  Αρχιερέας κάνει  την εξιλέωση για μας,  θα έπρεπε να αναζητήσουμε να γίνουμε τέλειοι  εν  
Χριστώ" (Τhe Great Controversy Between Christ and Satan, Mountain View, Pacific Press, 1911, 623). "Το αίμα του 
Χριστού, ενώ απελευθερώνει τον μετανοούντα αμαρτωλό από την καταδίκη του νόμου, δεν ακυρώνει (εξαφανίζει) την 
αμαρτία, αυτή καταγράφεται στο αγιαστήριο μέχρι την τελική εξιλέωση..." (Patriarchs and Prophets, Mountain View, 
Pacific Press, 1913, 357), "Aκολουθούμενος από τους ουράνιους αγγέλους ο Μέγας Αρχιερέας εισέρχεται στα Άγια  
των Αγίων...και κάνει τις τελευταίες πράξεις του υπουργήματός Του για χάρη του ανθρώπου- παρουσιάζει το έργο της  
διερευνητικής  κρίσης  και  κάνει  εξιλέωση  για  όλους  εκείνους  που  έχουν  δικαίωμα  στα  οφέλη  της"  (The  Great  
Controversy, ό.π., 480).

325 Questions, 341-48, 354-55. 
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περιγράφεται στο Δαν. ζ΄, 9-10, μία κρίση σε εξέλιξη, ενώ τα γεγονότα συνεχίζουν να 
συμβαίνουν στη γη. Το μέτρο για την κρίση ήταν, κατά την White, oι δέκα εντολές 
που βρίσκονταν στην Κιβωτό της Διαθήκης στο επίγειο θυσιαστήριο που είναι τύπος 
του ουράνιου326. Κατά τον Hoekema πάντως, η White ήταν σίγουρα ικανή να κάνει 
τη διάκριση ανάμεσα στις λέξεις εφαρμόζω και κάνω εξιλέωση327. 

Στα Εικοσιεπτά Βασικά Πιστεύω  όμως υπάρχει η εξής τοποθέτηση: "Πολλοί 
Χριστιανοί  περιορίζουν  την  έννοια  της  εξιλέωσης  αποκλειστικά  στο  λυτρωτικό  
αποτέλεσμα της ενσάρκωσης, των παθών και του θανάτου του Χριστού. Στη λειτουργία 
του αγιαστηρίου,  ωστόσο,  ο ιλασμός δεν περιείχε  μόνο τη θανάτωση του προς θυσία 
αρνιού, αλλά περιείχε και την ιερατική διακονία του ραντίσματος του αίματός του στο 
ίδιο το θυσιαστήριο. (Λευιτ. δ΄20,26,35, ις΄15-18,32,33). Σύμφωνα με τη βιβλική αυτή 
συνήθεια λοιπόν, η εξιλέωση μπορεί να αναφέρεται τόσο στο θάνατο του Χριστού όσο 
και  στη  μεσιτική  διακονία  Του  στο  ουράνιο  αγιαστήριο.  Εκεί,  ως  αρχιερέας,  
χρησιμοποιεί τα ευεργετήματα της πλήρους και τέλειας εξιλαστήριας θυσίας Του για να  
ολοκληρώσει  τη  φιλίωση  των  ανθρώπων  με  το  Θεό.  Ο  Vincent  Taylor  επίσης 
παρατήρησε ότι  η  διδαχή της  εξιλέωσης έχει  δύο όψεις,  "(α)  το σωτήριο έργο του  
Χριστού,  και  (β) η απόκτηση του έργου Του με την πίστη,  σε κλίμακα ατομική και  
συνολική. Αυτά τα δύο μαζί αποτελούν την εξιλέωση". Από αυτή την άποψη συμπέρανε  
ότι "η εξιλέωση επιτελείται για μας και εργάζεται μέσα μας"328. Οι Αντβεντιστές με τα 
επιχειρήματά τους σχετικά με το θέμα αυτό, εισάγουν μία σύγχυση στη θεολογική 
ορολογία.  Σε  άλλο  σημείο  των  Questions αναφέρεται  ότι  ο  αντιπροσωπευτικός 
εξιλεωτικός θάνατος του Χριστού ήταν επαρκής για την εξαγορά (αναπλήρωση) της 
χαμένης χάριτος. Έτσι, η λέξη εξιλεωτικός-εξιλέωση στο σημείο αυτό δεν υπονοεί 
ό,τι ο Χριστός κάνει μετά το σταυρό, αλλά σαφώς αναφέρεται σε αυτό που έκανε 
πάνω στον σταυρό329.

Ο  πραγματικός  λόγος  που  παρουσιάζεται  αυτή  η  σύγχυση  βρίσκεται  στη 
διδασκαλία  που  εξέθεσαν  περί  του  ουρανίου  αγιαστηρίου  στο  οποίο  εισήλθε  ο 
Χριστός το έτος 1844 ως εκπλήρωση των πεπραγμένων στους χρόνους της Παλαιάς 
Διαθήκης  από  τον  αρχιερέα  την  Ημέρα  του  Εξιλασμού.  Εφόσον  η  πράξη  του 
αρχιερέα ήταν εξιλεωτική, υπέθεσαν ότι και τώρα αυτό που επιτελεί ο Χριστός στο 
ουράνιο αγιαστήριο έχει επίσης χαρακτήρα εξιλεωτικό330. 

Το  υπόβαθρο  της  διδασκαλίας  για  την  διερευνητική  κρίση  βρίσκεται  όπως 
αναφέραμε στην ιστορική εξέλιξη του Αντβεντισμού,  σε  ένα άρθρο του  O.  R.  L. 
Crosier τον Φεβρουάριο του 1846. Αργότερα άλλοι συγγραφείς, ανάμεσά τους και η 
White,  συνέθεσαν υπό αυτή τη βάση της  διδασκαλίας του  Crosier,  το  δόγμα της 
ερευνητική κρίσης. Ο  Crosier  αναφέρει χαρακτηριστικά για "διαδικασία εξάλειψης 
των  αμαρτιών",  την  οποία  ξεκίνησε  ο  Χριστός  την  22α  Οκτωβρίου  1844,  οι 
μετέπειτα συγγραφείς την ονόμασαν διαδικασία κρίσης ή ερευνητικής κρίσης. Στον 
σταυρό ο Χριστός θυσιάστηκε παρέχοντας την εξιλέωση, μετά την ανάληψή Του, 

326 Klotshe (1929), 334.
327 (1973), 40.
328 ΕΒΠ, 128-9.
329 Hoekema (1973), 40.
330 Hoekema (1973), 40.
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εφάρμοσε την εξιλεωτική του θυσία σε δύο φάσεις: Από την ανάληψή Του μέχρι την 
22α  Οκτωβρίου  1844,  έκανε  μία  εργασία  αντίστοιχη  της  καθημερινής  ιεροσύνης 
στην Παλαιά Διαθήκη, με αποτέλεσμα την συγχώρηση των αμαρτιών αλλά όχι και 
την εξάλειψή τους. Όταν όμως εισήλθε στο ουράνιο αγιαστήριο μέχρι τώρα, ξεκίνησε 
την "φάση της κρίσης" με την οποία εξαλείφει την αμαρτία μας, πρόκειται για έργο 
αντίστοιχο του αρχιερέως κατά την Ημέρα του Εξιλασμού331. 

Κατά αυτήν την φάση, τα ονόματα όλων όσων ομολογούν πίστη σε όλη την 
ιστορία του κόσμο, εισφέρονται ενώπιον του Χριστού. Όταν ένα όνομα ξεχωριστεί, η 
ζωή του ανθρώπου αυτού ελέγχεται προσεκτικά. Τα "βιβλία" που αναφέρονται στην 
Αποκ. κ΄ 12 (...καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν...), εκλήφθηκαν ως βιβλία καταγραφής καλών 
και  κακών  έργων  προσεκτικά  ερευνωμένων332.  Ο  Χριστός  τώρα  ενεργεί  ως 
Συνήγορος των ανθρώπων Του, για τα αληθινά παιδιά του Θεού θα φανεί ότι κάθε 
αμαρτία  τους  εξομολογήθηκε  και  συγχωρέθηκε  και  έτσι  αφού  περάσουν  την 
ερευνητική αυτή κρίση θα κριθούν άξια της πρώτης αναστάσεως333. 

Ο Crosier  έκανε πρώτος τη διάκριση ανάμεσα σε συγχώρηση και εξάλειψη ή 
άφεση  αμαρτιών.  Όταν  ένας  άνθρωπος  μετανοεί  και  πιστεύει,  οι  αμαρτίες  του 
συγχωρούνται  αλλά  δεν  εξαλείφονται,  παραμένουν καταγεγραμμένες  στο  ουράνιο 
θυσιαστήριο, αυτό μας το διδάσκει η τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου όταν ο 
ιερέας έφερνε το αίμα υπέρ των αμαρτιών μέσα στα Άγια, αυτές μετατίθονταν από 
τον άνθρωπο στο ιερό, σύμφωνα εξάλλου με την παραβολή του άσπλαχνου δούλου 
(Ματθ. ιη΄ 23-35) η συγχώρεση ενός μπορεί να ακυρωθεί μετά την παραχώρησή της, 
όπως συνέβη στον άσπλαχνο δούλο: "Η πραγματική εξάλειψη της αμαρτίας δεν θα 
μπορούσε να λαβει χώρα κατά τη συγχώρεσή της, επειδή μεταγενέστερες πράξεις και  
στάσεις  θα  επηρεάσουν  την  τελική  απόφαση.  Αλλά,  η  αμαρτία  παραμένει  
καταγεγραμμένη μέχρι να ολοκληρωθεί η ζωή- κατά την Γραφή παραμένει μέχρι την 
κρίση"334. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η θέση των Αντβεντιστών περί επικάλυψης και 
όχι  εξαλείψεως  της  αμαρτίας  βρίσκεται  σε  αρμονία  με  την  κλασική  άποψη  του 
προτεσταντισμού335. 

Για τον χρόνο της εξάλειψης των αμαρτιών δίνεται επίσης μία διφορούμενη 
απάντηση.  Από τη  μία  πλευρά η  εξάλειψη δεν  θα συμβεί  μέχρι  τα  ονόματα των 
πιστών να παρουσιαστούν στην ερευνητική κρίση. Αυτό δεν μπορεί όμως να συμβεί 
μέχρι  να  πεθάνει  ο  πιστός,  έτσι  ώστε  όλες  οι  πράξεις  του  να  εξεταστούν.  Πιο 
συγκεκριμένα, η καταγραφή των έργων τελειώνει τότε μόνο όταν ο άνθρωπος φθάνει 
στα έσχατά του336: "Είναι υπεύθυνος για την επιρροή κατά τη διάρκεια της ζωής, και  
είναι σίγουρα υπεύθυνος για την κακή επιρροή, μετά το θάνατο. Παραθέτουμε το λόγο  
του ποιητή "Το κακό επιζεί μετά τον άνθρωπο"..."337. Επομένως η διερευνητική κρίση 
δεν θα λάβει χώρα για τον άνθρωπο μέχρι το θάνατό του. Ωστόσο, αλλού διαβάζουμε 
ότι η ερευνητική κρίση των πιστών που θα ζουν ακόμα κατά τον ερχομό του Χριστού 
331 Questions, 389.
332 Για βιβλία ομιλεί και ο προφήτης Δανιήλ (Δαν. κ΄ 12).
333 Questions, 435-38, 441-42. 
334 Questions, 441, βλ. επίσης 439 κ.ε.
335 Γιαννόπουλου (1999), 96, υποσημείωση 120, ίδια άποψη έχουν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά.
336 Hoekema (1973), 43.
337 Questions, 420.
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θα  έχει  ολοκληρωθεί  ήδη,  έτσι  ώστε  θα  μετατεθούν  στη  δόξα  της  χιλιετούς 
βασιλείας338. 

Ο Hoekema συνοψίζει στους εξής λόγους την κριτική του για τη διδασκαλία 
περί  διερευνητικής κρίσεως:  1.  Είναι  βασισμένη πάνω σε λαθεμένη ερμηνεία του 
Δαν.  η΄  14,  2.  Υπάρχει  μία  λάθος  κατανόηση  του  συστήματος  των  θυσιών  της 
Παλαιάς Διαθήκης, 3. Η διάκριση ανάμεσα στη συγχώρεση  και εξάλειψη αμαρτιών 
είναι  ξένη  για  τη  Γραφή  και  αποστερεί  από  τους  πιστούς  την  ασφάλεια  και 
πεποίθηση της σωτηρίας,  4.  Υφίσταται  μία βεβήλωση-παραβίαση της "κυριαρχίας 
του Χριστού"339. 

Παρά τη θεωρία της εξάλειψης των αμαρτιών κατά τη διερευνητική κρίση, οι 
αμαρτίες εμφανίζονται να "επιζούν" μέχρι την τελική εξάλειψη που θα συμβεί λίγο 
πριν  τον  ερχομό  του  Χριστού.  Τότε  θα  χρεωθούν  όλες  στον  Σατανά:  "Όταν  ο 
Χριστός, δυνάμει του ιδίου αίματος, αφαιρέσει τις αμαρτίες των ανθρώπων Του από το 
ουράνιο αγιαστήριο κατά το τελείωμα της ιερατικής του διακονίας (της διερευνητικής 
κρίσης),  θα τις τοποθετήσει στο Σατανά που...πρέπει να υποστεί την τελική τιμωρία", 
"...ο αποδιοπομπαίος...ο  Σατανάς,  υφιστάμενος  την  ενοχή όλων των αμαρτιών...θα 
περιοριστεί για χίλια χρόνια στη γη...και τελικά θα υποστεί την πλήρη τιμωρία στις 
φλόγες...Έτσι το μεγάλο σχέδιο της λύτρωσης θα ολοκληρωθεί με την τελική εξάλειψη 
της αμαρτίας"340,  "Η τελική διακονία,  στο δεύτερο μέρος του ναού,  την Ημέρα του  
Εξιλασμού,  συμβόλιζε  την  τελική  κρίση  της  διακονίας  του  Χριστού,  
προπαρασκευαστική  της  τελικής  εξάλειψης  της  αμαρτίας...Και  ο 
αποδιοπομπαίος...συμβόλιζε  το  Σατανά...που  μετά  την  εξιλέωση...τιμωρείται  στη  
άβυσσο της λήθης"341. 

Τα  παραπάνω,  αδιαμφισβήτητα  μας  ωθούν  σε  μία  θεώρηση  ύπαρξης  της 
αμαρτίας μέχρι αυτή να φορτωθεί στο Σατανά. Η διδασκαλία αυτή εξάγεται από την 
ερμηνεία  του  δευτέρου  τράγου  του  Λευιτ.  ις΄,  όπου  αναφέρεται  στην  Ημέρα  του 
Εξιλασμού. Δύο ερίφια προσάγονται από τον αρχιερέα, ένα για τον Ιεχωβά και ένα 
για τον Αζαζέλ (Λευιτ.  ις΄ 8). Ακολούθως θυσιάζει το πρώτο ζώο και προσφέρει το 
αίμα  του,  έπειτα  αφού  πρώτα  αναθέτει  στο  κεφάλι  του  δευτέρου  ζώου  όλες  τις 
αμαρτίες του Ισραήλ, το ελευθερώνει στην έρημο. Οι Αντβεντιστές ερμηνεύουν τη 
λέξη Αζαζέλ με την έννοια του Σατανά: "Το ένα ζώο είναι τύπος του Κυρίου...που  
θυσιάστηκε ως αντιπρόσωπος μας και αντικαταστάτης μας...Το δεύτερο, πιστεύουμε,  
είναι  τύπος  του  Σατανά...Ο  Σατανάς  δεν  κάνει  κανένα εξιλασμός  για  τις  αμαρτίες  
μας"342, για αυτό και δεν θυσιάζεται το δεύτερο ζώο αλλά τιμωρείται με την εκδίωξη 
στην έρημο. 

Βεβαίως καταδικάζουν την άποψη ότι ο Σατανάς είναι φορέας των αμαρτιών 
μας ή ότι κάνει εξιλέωση για αυτές. Ο Χριστός είναι ο μόνος που κάνει εξιλασμό. 
Αλλά, παρά τον εξιλασμό οι αμαρτίες δεν εξαλείφονται.  Αυτό θα γίνει όταν όλες 

338 Ηοekema (1973), 43, υποσημείωση 115.    
339 (1972), 144-160.
340 White (1911), 422, 485-6.
341 Froom (1946), ΙV, 898-9, βλ. και Questions, 400.
342 Questions, 400.
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φορτωθούν στον Σατανά343.   
Συμπερασματικά, η διδασκαλία περί του εξιλασμού από τον Χριστό περιέχει 

αντιφατικά  στοιχεία.  Από  τη  μία  πλευρά,  όπως  όλος  ο  λεγόμενος  ευαγγελικός 
χριστιανισμός,  δέχονται  ως επαρκή τη θυσία του Χριστού,  από την άλλη πλευρά 
ανασυνθέτουν  τη  διδασκαλία  αυτή  προσθέτοντας  την  ερευνητική  κρίση  και  την 
ανάθεση  των  αμαρτιών  στο  Σατανά,  και  έτσι  επισκιάζουν  τη  διδασκαλία  περί 
αποκλειστικής  σωστικής  χάριτος  που  λένε  ότι  αποδέχονται.  Η  ερευνητική  κρίση 
αντίκειται στη παντοδυναμία του Θεού αφού εμφανίζει το Θεό Πατέρα ή τον Υιό να 
αγνοούν  τα  έργα των ανθρώπων μέχρι  να  γίνει  η  διεργασία  αυτή  της  κρίσης.  Η 
διάκριση ανάμεσα στη συγχώρεση και την εξάλειψη των αμαρτιών θέτει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των πιστών (και καθιστά άγνωστο και απροσδιόριστο εάν υπάρχουν 
σεσωσμένοι).  Επιπρόσθετα,  η ανάθεση των αμαρτιών στο Σατανά,  του προσδίδει 
ρόλο απαραίτητο στην εξάλειψη, μειώνοντας την επάρκεια του Χριστού344. 

2.8. Εκκλησιολογία.

Κατά  την  κίνηση  οι  χριστιανικές  εκκλησίες  συγκροτούν  την  "πόρνη 
Βαβυλώνα"  η  οποία  "έπεσε".  Οι  Αντβεντιστές  πιστεύουν  πως  σύμφωνα  με  την 
ερμηνεία που κάνουν στο τριπλό αγγελικό άγγελμα (Αποκ. ιδ΄ 6-12, ιη΄ 2-7), πρέπει 
να δοθεί σε όλα τα έθνη η προειδοποίηση, ώστε οι άνθρωποι να εξέλθουν από τις 
εκκλησίες  και  να  εισέλθουν  στο  "καταφύγιο"  της  κίνησης  αυτής345.  Όπως  έχει 
προσφυώς  επισημανθεί,  όταν  εμφανίστηκαν  οι  νέες  αιρέσεις,  δεν  χρειάζονταν  να 
ελκύσουν την προσοχή με νέες ιδέες και πρακτικές, αλλά απλά με την αναζωπύρωση 
και ανακατασκευή, επιστροφή, επαναφορά της πατρώας πίστης και των εντολών του 
παρελθόντος.  Αυτό  συμβαίνει  και  με  τους  Αντβεντιστές346,  με  αυτό  το  πνεύμα 
δηλώνουν ότι οι εκκλησίες εξέπεσαν και βέβαια κατά τον ίδιο λόγο επαναφέρουν 
εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. 

Υποστηρίζουν  ότι  την  αποστασία  αυτή  την  είχε  προβλέψει  ο  Χριστός,  οι 
απόστολοι Ιωάννης και Παύλος (Ματθ. κδ΄ 4,21,22,24,  Πράξ. κ΄ 29, 30,  Β΄ Θεσ.  β΄ 
3,4,  Α΄  Ιωάν.  δ΄   1,3),  ξεκίνησε  ως  έξαρση  της  σημασίας  της  ιεραρχικής-
εξουσιαστικής δομής της εκκλησίας στο πρόσωπο του επισκόπου Ρώμης,  η οποία 
συνδυάστηκε με την υποστήριξη του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Το έτος 538 μ.Χ. ο 
Πάπας ελευθερώθηκε από τον έλεγχο των Οστρογότθων, και τότε ξεκινάνε τα 1260 
χρόνια του διωγμού της προφητείας (Δαν. ζ΄ 25, Αποκ. ιβ΄ 6,14, ιγ΄ 5-7), αφού με τη 
δύναμη  του  κράτους  η  εκκλησία  της  διαφθοράς  αγωνίστηκε  να  επιβάλει  τα 
διατάγματα της σε όλους τους χριστιανούς Όταν ο Πάπας αιχμαλωτίστηκε από τον 
Ναπολέοντα (1798),  1260 χρόνια μετά το 538 μ.Χ.,  τελειώνει  η προφητική αυτή 
περίοδος της αποστασίας, κατά την οποία συνέβησαν κυρίως οι εξής αλλαγές: Ως 
343 Hoekema (1973), 45-6.
344 Hoekema (1973), 46. Περαιτέρω ενασχόληση και μελέτη για το θέμα κάνει ο  Bird  (1961) στο 5ο κεφάλαιο της 

σπουδαίας εργασίας του, όπως επίσης και ο Douty,  στο 9ο κεφάλαιο του έργου του Αnother Look at Seventh-day 
Adventism, Grand Rapids, Baker, 1962. Επίσης βλ. και το παράρτημα Α΄ της μελέτης του Hoekema (1973), 70-88, 
όπου διαπραγματεύεται εκτενέστερα το όλο ζήτημα περί ερευνητικής κρίσεως και αποδιοπομπαίου.

345 Αλεβιζόπουλου (1994), 449.
346 Wilson (1976), 2.

71



κεφαλή  της  εκκλησίας  στη  γη  και  αντιπρόσωπος  του  Θεού  ορίστηκε  ο  Πάπας, 
υποστηρίχθηκε το αλάθητο της εκκλησίας και του Πάπα, εξαλείφθηκε η αρχιερατική 
και  μεσιτική  διακονία  του  Χριστού  από  την  Λειτουργία  του  επίγειου  ιερατείου, 
τονίστηκε η αξιομισθία των καλών έργων, εφευρέθηκε το δόγμα της μετανοίας μέσα 
από τα συγχωροχάρτια, καθιερώθηκε η ύπατη εξουσία της εκκλησίας αντί της Βίβλου 
και υποστηρίχθηκε ότι δύο είναι οι πηγές της αληθείας, η Γραφή και η Παράδοση347.

Σε αυτό το πλαίσιο να αναφερθεί ότι παλαιότερα η κίνηση ονόμαζε τον πάπα 
και την εκκλησία της Ρώμης, ως "το πρώτο θηρίο", το θρησκευτικό, και συνδέονταν 
με το "δεύτερο θηρίο", το πολιτικό, την πολιτική εξουσία που επέβαλε την τήρηση 
της  Κυριακής.  Αργότερα,  οι  κατηγορίες  αυτές  και  η  ακραία  επιθετική  τακτική 
ατόνησαν,  σήμερα  εξάλλου  διενεργείται  διάλογος  με  την  Ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία348. 

Η Μεταρρύθμιση, κατά την επίσημη αντβεντιστική διδασκαλία, διαδραμάτισε 
μείζονα  ρόλο  στην  αναγέννηση  και  παλινόρθωση  της  εκκλησίας,  "όπως  μία 
αρχαιολογική  έρευνα  βρίσκει  θησαυρούς  θαμμένους  ανάμεσα  σε  εγκαταλειμμένους  
σωρούς αιώνων, η Μεταρρύθμιση ανακάλυψε τις από χρόνια ξεχασμένες αλήθειες". 
Ωστόσο δεν κατάφερε να προχωρήσει στην πλήρη ανακάλυψη των αληθειών,  "οι 
Μεταρρυθμιστές είχαν επιτελέσει πολλά, αλλά δεν είχαν ανακαλύψει εκ νέου όλο το  
φως που είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της αποστασίας, είχαν βγάλει το χριστιανισμό από  
το σκοτάδι,  αλλά αυτός  παρέμενε  ακόμη στη σκια,  ενώ είχαν  σπάσει  τη  σιδερένια  
γροθιά  της  μεσαιωνικής  εκκλησίας,  δίνοντας  στον  κόσμο  τη  Γραφή  και  
αποκαθιστώντας  το  ευαγγέλιο,  απέτυχαν  να  ανακαλύψουν  και  άλλες  σπουδαίες  
αλήθειες. Το βάπτισμα με κατάδυση, η αθανασία ως δώρο Χριστού κατά την ανάσταση  
των δικαίων, η έβδομη ημέρα ως το βιβλικό Σάββατο και άλλες αλήθειες παρέμειναν  
ακόμα χαμένες στη σκιά"349. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται ξεκάθαρα η διαφοροποίηση 
της κίνησης των Αντβεντιστών από τις άλλες Ομολογίες του προτεσταντικού χώρου 
μέσα  στον  οποίο  εμφανίστηκαν  και  υποφώσκει  η  αναγνώριση  της  αιρετικής 
ιδιοσυγκρασίας της.

Όλες οι χριστιανικές εκκλησίες εξουσιάζονται από τον διάβολο, οι ομολογίες 
τους, οι προσευχές και οι παραινέσεις τους είναι "βδέλυγμα στον Κύριο", αναρίθμητο 
πλήθος "κακών αγγέλων πετούν μέσω της χώρας και γεμίζουν τις εκκλησίες". Αυτοί 
οι  "υπάλληλοι  του  Σατανά",  χαίρουν  για  τις  θρησκευτικές  τους  κοινότητες,  γιατί 
σκεπάζουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα και τις μεγαλύτερες αμαρτίες, υπογραμμίζει η 
White.  Οι  κληρικοί  είναι  "εκπρόσωποι  του  Σατανά"  και  όσοι  υποτάσσονται  σε 
αυτούς "υπηρετούν το διάβολο"350.

2.9. Το Υπόλοιπον.

Μέσα  ωστόσο  από  την  πορεία  της  αποστασίας  της  εκκλησίας  και  της 
ανεπαρκούς  ή  ημιτελούς  Μεταρρυθμίσεως,  "μερικοί  πιστοί  συνέχισαν  να 
347 ΕΒΠ, 178-184.
348 Introvigne (2006), 372.
349 ΕΒΠ, 185, 186.
350 Αλεβιζόπουλου (1994), 449.
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αντανακλούν  την  αγνότητα  της  αποστολικής  εκκλησίας".  Τα στοιχεία  του βιβλικού 
Υπολοίπου που συγκροτούν οι πιστοί αυτοί βρίσκονται στο Αποκ. ιβ΄ 17, ιδ΄ 6-12. Το 
Υπόλοιπο θα διακρίνεται από το χάρισμα της προφητείας (Αποκ. ιθ΄ 10) με σκοπό να 
προετοιμάσει  τον κόσμο στις  έσχατες  ημέρες.  Συγκεκριμένα,  κατά την κίνηση,  η 
Αποκάλυψη λέει ότι το Υπόλοιπο εμφανίζεται στο προσκήνιο μετά την εποχή του 
μεγάλου διωγμού (ιβ΄ 14-17), δηλαδή μετά την αιχμαλωσία του Πάπα (1798), όταν 
τελειώνουν  τα  1260  έτη  του  διωγμού,  ήτοι  της  αποστασίας  της  εκκλησίας.  Τότε 
πολλοί πιστοί συνειδητοποίησαν τις προφητείες, τότε δημιουργήθηκε και το κίνημα 
των Αντβεντιστών, "ένα βιβλικό διεκκλησιαστικό κίνημα με κέντρο το Λόγο του Θεού 
και την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας. Όσο περισσότερο μελετούσαν τη Γραφή, τόσο  
περισσότερο ήταν πεπεισμένοι ότι ο Θεος καλούσε ένα Υπόλοιπον να αναζωπυρώσουν  
την αποτελματωμένη Μεταρρύθμιση της εκκλησίας. Οι ίδιοι διαπίστωναν την απουσία  
του αληθινού πνεύματος της Μεταρρυθμίσεως στις αντίστοιχες εκκλησίες τους και την 
έλλειψη ενδιαφέροντος στη μελέτη και ετοιμασία της Δευτέρας Παρουσίας. Η βιβλική  
μελέτη τους αποκάλυψε ότι οι διωγμοί και οι απογοητεύσεις από όπου ο Θεός τους  
οδήγησε, αποτέλεσαν μια βαθιά, πνευματική, εξαγνίζουσα πείρα που τους ένωσε ως το  
Υπόλοιπον  του  Θεού.  Ο  Θεός  τους  είχε  δώσει  την  εντολή  να  συνεχίσουν  την  
Μεταρρύθμιση...".  Ως  έργο  του  Υπολοίπου  ορίζεται  το  Αποκ.  ιδ΄  6-12,  όπου  τα 
μηνύματα  των  τριών  αγγέλων.  Ο πρώτος  άγγελος  συμβολίζει  το  Υπόλοιπον  που 
παρουσιάζει  στον  κόσμο το  αιώνιο  ευαγγέλιο  του  Θεού και  όχι  ένα διαφορετικό 
ευαγγέλιο, καλεί σε μετάνοια και λατρεία του Δημιουργού, "σε αποκατάσταση της 
αληθινής λατρείας, παρουσιάζοντας στον κόσμο το Χριστό δηνιουργό και Κύριο του  
βιβλικού Σαββάτου"351. 

Το  δεύτερο  μήνυμα  αποτελεί  το  χωρίο  Αποκ.  ιδ΄  8,  περί  πτώσεως  της 
Βαβυλώνος,  ήτοι  της  Ρώμης.  Για  αυτό  καλούνται  οι  πιστοί  να  "εξέλθουν  της 
Βαβυλώνος" (Αποκ. ιη΄ 4), μία βιβλική φράση που θα γίνει προσφιλές σύνθημα των 
Αντβεντιστών.  To  μήνυμα  του  τρίτου  αγγέλου  περί  προσκυνήσεως  του  θηρίου 
βρίσκεται  στο  Αποκ.  ιδ΄  9-12.  Το θηρίο  είναι  η  ένωση εκκλησίας-κράτους.  Έτσι, 
παρόλο ότι "ο Θεός έχει τα παιδιά Του σε όλες τις εκκλησίες, όμως χρησιμοποιώντας 
την  εκκλησία  του  Υπολοίπου,  διακηρύττει  ένα  μήνυμα  το  οποίο  πρέπει  να 
αποκαταστήσει  την  αληθινή  λατρεία  Του,  καλώντας  τους  ανθρώπους  έξω από  την  
αποστασία και ετοιμάζοντας τους για για την επιστροφή του Χριστού"352.   

H  κίνηση πιστεύει ότι αποτελεί το λαό του Θεού των εσχάτων ημερών, τον 
"πνευματικό Ισραήλ",  την "κοινότητα του Υπολοίπου",  που εξουσιοδοτήθηκε από 
τον Θεό "να κηρύξει στον κόσμο το τελευταίο μήνυμα της χάρης, προτού τελειώσει ο 
χρόνος της χάρης και  επανέλθει  ο Χριστός με δύναμη και  μεγαλοπρέπεια".  Κάθε 
υποψήφιος  για  βάπτισμα  πρέπει  να  απαντήσει  στο  ερώτημα:  "πιστεύεις  πως  η 
κοινότητα  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας  αποτελεί  την  κοινότητα  του 
Υπολοίπου;". Αφού βρισκόμαστε στο χρόνο πριν τη δευτέρα παρουσία, πρέπει να 

351 ΕΒΠ, 187-9, 190-1. Η μελέτη του Angel M. Rodriguez,  The Remnant and the Adventist  Church,  παρουσιάζει 
συστηματικά τις αντβεντιστικές θέσεις για τη διδασκαλία περί εκκλησίας του Υπολοίπου. Στο τέλος της ως άνω 
εργασίας υπάρχει και η σχετική βιβλιογραφία για το ζήτημα, αποκλειστικά από την αντβεντιστική πλευρά. 

352 ΕΒΠ,  191-3,  Seventh-day Adventist Bible Commentary,  7,  828-831 194-5.  Βλ.  σχετικά με τη  διδασκαλία  του 
Υπολοίπου και Questions, 186-96.  
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μεταδώσουμε το αιώνιο ευαγγέλιο που αναφέρεται στη Γραφή (Αποκ. ιδ΄ 6-12, και 
ιβ΄ 17), πριν τελειώσει το "δικαστήριο" που άρχισε στον ουρανό κατά το έτος 1844. 
Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν τη "Βαβυλώνα", γιατί θα ακολουθήσει 
η "έκχυση του θυμού του Θεού" για όσους παραμείνουν έξω από την εκκλησία των 
Αντβεντιστών.  Η  κίνηση  ισχυρίζεται  ότι  κάθε  αντίθεση  και  αρνητική  κριτική 
αποτελεί  αντίδραση της "συναγωγής του Σατανά",  ο οποίος ετοιμάζεται  να κάνει 
πόλεμο  "με  τους  λοιπούς  του  σπέρματος  της  γυναικός"  (Αποκ.  ιβ΄  17),  επειδή 
γνωρίζει πως λίγος καιρός του απομένει353. 

Με  αυτή  τη  διαρχία  η  κίνηση  δημιουργεί  κρίση  συνειδήσεως  και  καλεί 
ανύποπτους ανθρώπους να αποφασίσουν πού θα υποταχούν και με ποιου το "σημείο" 
θα  σφραγιστούν,  γιατί  αυτό  είναι  ζήτημα  "ζωής  και  θανάτου"  και  "η  τελευταία 
προσφορά σωτηρίας"354. 

Εξαρχής να σημειωθεί, όπως θα έχει ήδη γίνει κατανοητό, οι ίδιες οι μεγάλες 
προτεσταντικές  Ομολογίες  αντιμετωπίζουν  τους  Αντβεντιστές  ως  αίρεση355.  Από 
πλευράς Αντβεντιστών, διφορούμενη είναι η στάση τους έναντι των  Ομολογιών. Από 
τη  μία  πλευρά  στο  Questions on Doctrine αναφέρεται  ότι  δεν  ζήτησαν  ποτέ  να 
εξισώσουν την εκκλησία  τους  με  την  αόρατη εκκλησία,  "εκείνους  που  από  κάθε 
ομολογία παραμένουν πιστοί στις Γραφές", εξάλλου δεν αποτελούν μόνον αυτοί τα 
αληθινά τέκνα του Θεού, τα οποία είναι οι αληθινοί χριστιανοί στον κόσμο, και δεν 
θα  αποτελούν  αυτοί  μόνοι  τους  σεσωσμένους:  "Αναγνωρίζουμε  απολύτως  το 
ενθαρρυντικό  γεγονός  ότι  ένα  πλήθος  από  αληθινούς  πιστούς  του  Χριστού  είναι  
διάσπαρτο μέσα στις  ποικίλες εκκλησίες  της Χριστιανοσύνης,  συμπεριλαμβανομένης 
της Καθολικής"356.

Από  την  άλλη  όμως  πλευρά,  οι  ίδιοι  συγγραφείς  υποστηρίζουν  ότι  η 
προτεσταντική Μεταρρύθμιση ήταν ημιτελής, ότι ο Θεός θέλει να φανερώσει νέες 
αλήθειες οι οποίες δεν υποστηρίχθηκαν στη Μεταρρύθμιση, ότι ο Θεός έδωσε αυτές 
τις νέες αλήθειες στο κίνημα των Αντβεντιστών με κύρια αλήθεια το Σάββατο. Αυτό 
το  νέο  μήνυμα  πρέπει  άμεσα  να  προσφερθεί  σε  όλους,  ακόμα  και  σε  όσους 
αποδέχονται  την  Μεταρρύθμιση  ως  μοναδικός  τρόπος  για  την  προετοιμασία  των 
τελευταίων ημερών357.

Το  αντβεντιστικό  κίνημα  θεωρήθηκε  ότι  βρίσκεται  πλησίον  του  ιστορικού 
χριστιανισμού  (και  μάλιστα  αυτό  αποδίδεται  εν  πολλοίς  στην  White)  και  ότι 
ξεχωρίζει από τις γνωστές μεγάλες αιρέσεις του 19ου αι, αφού οι ιδρυτές τους, Mary 
Baker  Eddy,  Joseph  Smith  και  Charles  Russell  αποκήρυξαν  τις  μεγάλες 
προτεσταντικές  Ομολογίες358.  Οι  Αντβεντιστές  παρουσιάζουν μία διαλλακτικότητα 
βέβαια σε σύγκριση με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά και τους Μορμόνους έναντι της 
θεωρήσεως των πιστών των διαφόρων Ομολογιών,  ωστόσο η σχετική διδασκαλία 
παρουσιάζει ασυνέπεια και χάσμα. Υποστηρίζουν ότι το σπέρμα της γυναικός στο 

353 Αλεβιζόπουλου (1994), 449-450, Lickey (1960), 475-476.
354 Αλεβιζόπουλου (1994), 450.
355 Βλ. περισσότερα, Γεωργόπουλου (2005), 5, 29-30.
356 Questions, 186-7, 191-2, 197. 
357 Questions, 189, 195.
358 Samples (2007), 3.
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Αποκ. ιβ΄ είναι η χριστιανική εκκλησία και ότι το Υπόλοιπο του σπέρματός της είναι 
η εκκλησία των Αντβεντιστών. Επομένως οι χριστιανικές εκκλησίες δεν είναι πλέον 
μέλη του σπέρματος του σπέρματος της γυναικός. Αλλά εάν είναι μέλη, τότε πρέπει 
να ανήκουν και στο Υπόλοιπο359.  Αν και στην πορεία των αιώνων, κάποιοι πιστοί 
παρέμειναν σωστοί και άγιοι μέσα στις πλανεμένες εκκλησίες τους, όμως το "μικρόν 
ποίμνιον" (Λουκ.  ιβ΄ 32) και οι "λοιποί τοὺ σπέρματος τῆς γυναικὸς" (Αποκ.  ιβ΄ 17) 
δεν αναφέρεται σε αυτούς, αλλά στους Αντβεντιστές. Η έκφραση όμως του Χριστού 
"μικρόν ποίμνιον" υπονοεί τον κύκλο των μαθητών του, αλλά και το "να εννοήσεις το 
οι λοιποί  τοὺ  σπέρματος  τῆς  γυναικὸς ως μία ξεχωριστή  εκκλησία  είναι  τελείως 
αδικαιολόγητο"360.

Η  τήρηση  της  ημέρας  του  Σαββάτου  και  το  μήνυμα  που  καλούνται  να 
μεταδώσουν οι  Αντβεντιστές  παρουσιάζεται  ως σπουδαιότατο και  απαραίτητο για 
όλους τους ανθρώπους. Όσοι όμως δεν τα τηρούν σε διάφορες Ομολογίες, μπορούν 
να κατονομάζονται ως "αληθινοί άνθρωποι του Θεού"; Με ποια έννοια αναφέρουν 
ότι  "σε  κάθε  Ομολογία  παραμένουν  πιστοί  στις  Γραφές",  όταν  αυτοί  οι  πιστοί 
παραβιάζουν  τη  "σπουδαιότερη  εντολή  του  δεκαλόγου",  αυτήν  του  Σαββάτου; 
Υποστηρίζουν ότι οι εικαζόμενοι αυτοί πιστοί της αληθούς ή μη ορατής εκκλησίας 
είναι τα άλλα πρόβατα για τα οποία μιλάει ο Χριστός, "ἅ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς 
ταύτης" (Ιω.  ι΄ 16), τα οποία "ζουν ανάλογα με το φως που τους έδωσε ο Θεός"361. 
Εφόσον όμως έχουν τη Βίβλο, δεν επαρκεί ως φως για την υπόδειξη τηρήσεως της 
εβδόμης ημέρας;362 Είναι άραγε η Βίβλος ένα εξασθενημένο ή μέτριο φως για την 
πίστη των Αντβεντιστών, όταν ομολογούν ότι "...στο Λόγο αυτό (εννοεί τη Βίβλο) ο 
Θεός παρέδωσε στον άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σωτηρία. Η Αγία Γραφή  
είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματος Του. Είναι το πρότυπο του χαρακτήρα, η  
δοκιμή  της  πείρας,  ο  έγκυρος  αποκαλυπτής  των  διδασκαλιών  και  η  αξιόπιστη  
καταγραφή των πράξεων του Θεού στην ιστορία"363.  

Αναφέρουν  χαρακτηριστηκά:  "Εμείς  σεβόμαστε  και  αγαπάμε  αυτούς  τους  
συντρόφους  μας  χριστιανούς  που  δεν  μπορούν  να  ερμηνεύσουν  τη  Βίβλο  όπως 
πρέπει"364. Η διατύπωση αυτή υποδεικνύει ότι η τήρηση της πρώτης ή της εβδόμης 
ημέρας είναι ήσσονος σημασίας που επαφίεται στην ερμηνεία της Γραφής. Ωστόσο ο 
Αντβεντισμός ως κίνημα γεννήθηκε και αναδείχθηκε από το Θεό με σκοπό ακριβώς 
την υπόδειξη της τηρήσεως του Σαββάτου. Επομένως μία διαφορετική ερμηνεία της 
τηρήσεως  της  εβδόμης  ημέρας  είναι  ολέθρια.  Αλλά  αυτοί  οι  ολοκληρωτικά  και 
ουσιαστικά λανθασμένοι και παραπλανημένοι χριστιανοί αναγνωρίζονται ως "πιστοί 
στις Γραφές" και ως "μέλη της αληθούς εκκλησίας του Ιησού"365.

359 Hoekema (1973), 54. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο  Hoekema  στη διαλεκτική του για το ζήτημα της 
"εκκλησίας του Υπολοίπου" φαίνεται να αποδέχεται ως δεδομένη την προτεσταντική διδασκαλία περί μη ορατής 
εκκλησίας, διδασκαλία άγνωστη για την ορθόδοξη θεολογία.  

360 Hoekema  (1973),  56.   Ορθώς  λοιπόν  επισημαίνει  ο  καθηγητής  Σ.  Αγουρίδης  (2000),  446,  ότι  μία  τέτοια 
εσχατολογική εκκλησιολογία αποτελεί "απλοϊκή μεταφορά βιβλικού κειμένου από άλλες εποχές στη σημερινή". 

361 Questions, 186, 192.
362 Hoekema (1973), 54.
363 ΕΒΠ, 4.
364 Questions, 193.
365 Hoekema (1973), 54-5.
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Έτσι, παρουσιάζεται μία ανακολουθία ανάμεσα στους όρους Υπόλοιπο και μη 
ορατή (αόρατη, αληθής) εκκλησία. Η μη τήρηση του Σαββάτου μπορεί να επιτρέψει 
σε έναν χριστιανό την ιδιότητα του μέλους στο "μυστικό σώμα του Χριστού", τη μη 
ορατή  εκκλησία.  Αλλά  η  τήρηση  του  Σαββάτου  καθιστά  αποκλειστικά  τους 
Αντβεντιστές  "εκκλησία  του  Υπολοίπου".  Επομένως,  χρήζει  αναθεώρησης  είτε  η 
διδασκαλία περί εκκλησίας του Υπολοίπου, είτε περί μη ορατής εκκλησίας, εφόσον 
αυτές οι δύο δεν συμπίπτουν366.    

H εικόνα που παρουσιάζει η Β΄ Θεσσ. β΄ 3-12 θεωρείται από τους Αντβεντιστές 
ως πραγματική κατάσταση της συγχρόνου του Απ. Παύλου εκκλησίας ή λίγο μετά 
από τους αποστόλους: "1) Εμφάνισις αιρέσεων προερχομένων από τους κόλπους της 
εκκλησίας. "Ἐξ ὑμῶν αὐτῶν". Και απόσπασις μαθητών οπίσω αυτών. 2) Εμφάνιση της  
αποστασίας  εκ της  αληθείας  και  του πνεύματος της  αλαζονείας  και  υπεροψίας και  
άλλων ανομιών, και ενθρόνησίς των εντός της εκκλησίας ("θέλει καθίσει εἰς τὸν ναὀν 
τοῦ Θεοῦ"). 3) Εκδήλωσις του ψεύδους, της απάτης και της αδικίας και προσπάθεια  
καταπιέσεως των ανθρώπων...4) Απόρριψις εκ μέρους των ανθρώπων της αληθείας 
και προσκόλλησίς των εις την πλάνην"367. Aυτήν την εκκλησία η Αποκάλυψη ιδ΄ 8, ιη΄ 
2, ις΄ 19, ονομάζει Βαβυλώνα και πόρνη (ιζ΄ 1,5,15,16, ιθ΄ 2). Η ανωτέρω περικοπή 
όμως της Β΄ προς Θεσσαλονικείς έχει εσχατολογική αναφορά368.   

H άποψη ότι η Εκκλησία αποστάτησε, έγινε "πόρνη Βαβυλώνα" και "όργανο 
του Σατανά", αποδεικνύει ότι η κίνηση αποκόπτει τον εαυτό της από την ενιαία πίστη 
και τη συνέχεια της Εκκλησίας δια μέσου των αιώνων και επομένως τοποθετείται 
εκτός  της  Εκκλησίας  που  είναι  ακατάλυτη  (Ματθ.  ις΄  18).  Εφόσον  κεφαλή  της 
Εκκλησίας είναι ο Χριστός (Εφεσ. α΄ 22, δ΄ 15. ε΄ 23, Κολ. α΄ 18) και ο Χριστός είναι 
η  αλήθεια  (Ιω.  ιδ΄  6),  η  Εκκλησία  ως  σώμα  Χριστού,  δεν  μπορεί  να  πέσει  σε 
αποστασία (Ματθ. ις΄ 18), είναι “στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας” (Α΄ Τιμ. γ΄ 15). 
Η πίστη είναι  μία  (Εφεσ.  ε΄  5),  παραδόθηκε "άπαξ"  στους  αγίους  (Ιούδα  3),  και 
πρέπει να βρισκόμαστε σε κοινωνία πίστης με τους αγίους. Η ενότητα πίστης που 
υπάρχει στην Εκκλησία κατοχυρώνεται και από την παρουσία του αγίου Πνεύματος, 
που είναι “Πνεῦμα τῆς ἀληθείας” και δεν οδηγεί στη διαίρεση  αλλά στην ενότητα 
(Ιω.  ις΄ 13,  Εφεσ.  δ΄ 3-5, 13). Επί μέρους άτομα, ακόμα και ποιμένες μπορούν να 
πέσουν σε αποστασία (Πράξ.  κ΄ 29-31,  Αποκ.  θ΄ 1), η Εκκλησία όμως όχι369. Στην 
εκλογή των δώδεκα αποστόλων (Λουκ. ς΄ 13) και στη διαβεβαίωση του Χριστού ότι 
με τη δική Του χάρη θα παραμείνουν πιστοί, παρά τους πειρασμούς (Λουκ.  κβ΄ 3), 
εκφράζεται  το  θέλημα  του  Θεού  για  την  Εκκλησία,  ότι  δεν  θα  παύσει  ποτέ  να 
υπάρχει (Ματθ. ις΄ 18), να εγγυάται την αλήθεια (Α΄ Τιμ. γ΄ 15) και να οικοδομεί τους 
πιστούς  πάνω  στο  δικό  της  θεμέλιο  (Εφεσ.  δ΄  4-6).  Έτσι,  όταν  οι  αιρετικοί 
αποκόβονται από την Εκκλησία, "χάνουν οπωσδήποτε τον "κανόνα της αληθείας", με 
αποτέλεσμα να παρεκκλίνουν από την αλήθεια"370.

Η  White  αναφέρει:  "Είδα  την  κατάσταση  των  διαφόρων  εκκλησιών  όταν  ο  

366 Hoekema (1973), 55, όπου και περισσότερα.
367 Lickey (1960), 493.
368 Γιαννόπουλου (1999), 108.
369 Αλεβιζόπουλου (1994), 458, 59.
370 Μύρου (2011)2, 16.
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δεύτερος άγγελος δήλωσε την πτώση τους  (το 1844).  Καλλιεργούν την διαφθορά όλο 
και  περισσοτέρο...Ο  Σατανάς  έχει  την  πλήρη  κατοχή  τους...Οι  εκκλησίες  
παραμερίστηκαν όπως οι Ιουδαίοι...Είδα πολύ αδικία και φαυλότητα, ακόμα και σε 
αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί. Οι προσευχές τους και οι παραινέσεις  
τους  είναι  βδέλυγμα  ενώπιον  Θεού...Εγωισμός  και  απάτη  εξασκούνται  χωρίς  
ευσυνειδησία..."371. H  αντίρρηση  και  η  επιχειρηματολογία  της  White  περιορίζεται 
στην ηθική παρακμή των μελών των εκκλησιών, αλλά η κατάπτωση των μελών δεν 
σημαίνει κατά την ορθόδοξη θεολογία συνάμα παρακμή του σώματος, και ιδιαίτερα 
πτώση της Εκκλησίας του Χριστού εξαιτίας της ανεπάρκειας των ανθρώπων372.

H  κίνηση πιστεύει ότι αποτελεί το λαό του Θεού των εσχάτων ημερών, τον 
πνευματικό Ισραήλ, την κοινότητα του Υπολοίπου,  που εξουσιοδοτήθηκε από τον 
Θεό να κηρύξει στον κόσμο το τελευταίο μήνυμα της χάρης, προτού τελειώσει ο 
χρόνος της χάρης και επανέλθει ο Χριστός με δύναμη και μεγαλοπρέπεια373. 

Ο όρος όμως έσχατες ημέρες στην αγία Γραφή, συχνά δηλώνει αυτό, πέρα από 
το οποίο δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Είναι σειρά γεγονότων που εξασφαλίζουν τη 
σωτηρία του ανθρώπου. Γι’αυτό και η σάρκωση του Χριστού αποτελεί την αρχή της 
εσχατολογικής περιόδου, το τέλος της οποίας είναι η δευτέρα παρουσία. "Πρότερες 
ημέρες" είναι οι ημέρες των πατριαρχών, ενώ "έσχατες ημέρες" είναι οι ημέρες που 
άρχισαν με τον Χριστό και τους αποστόλους. Γι’αυτό και ο προφήτης Ιωήλ αναφέρει: 
"Καὶ  μετά  ταῦτα  θέλω  ἐκχέει  τό  πνεῦμα  μου  ἐπί  πᾶσαν  σάρκα...  καί  ἔτι  ἐπί  τούς  
δούλους μου καί ἐπί τάς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις θέλω ἐκχέει τό πνεῦμα  
μου..."  (Ιωήλ  β΄ 28-29).  Η προφητεία εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, 
όπως δηλώνει ο Απόστολος Πέτρος: "τοῦτο εἶναι τό ρηθέν διά τοῦ προφήτου Ἰωήλ..." 
(Πράξ.  β΄  16)374.  Εξάλλου  ο  όρος  εκκλησία  του  Υπολοίπου  είναι  αστήρικτος,  η 
Γραφή ομιλεί για ένα σώμα Χριστού και πολλά μέλη του (Εφ.  δ΄ 4-16,  Α΄ Κορ.  ιβ΄ 
12-27) και τάσσεται εναντίον της ατομικής εξύψωσης έναντι των άλλων μελών του 
σώματος (Α΄ Κορ. α΄ 12-13, γ΄ 1-7, 21-23). Στο Ρωμ. ια΄ 5 βέβαια αναφέρει, "οὕτως 
οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν", ωστόσο η συνάφεια 
και  η  ερμηνεία  του  λείμματος  είναι  ολότελα  διαφορετική  από  την  έννοια  μιας 
εκκλησίας του Υπολοίπου, αφού αναφέρεται στους Ιουδαίους. 

Ο ισχυρισμός των Αντβεντιστών ότι αποτελούν μία (εκλεκτή) εκκλησία του 
Υπολοίπου  μέσα  στην  παγκόσμια  (μη  ορατή)  εκκλησία,  θυμίζει  παρόμοιους 
ισχυρισμούς αρχαίων αιρέσεων όπως των μοντανιστών, νοβατιανών, δονατιστών, οι 
οποίοι υποστήριζαν ότι αποτελούν την αληθή εκκλησία στην Εκκλησία. Αλλά και τον 
17ο  αι.  ο  πιετισμός  αντιπροσωπεύει  ένα  είδος  μικρής  εκκλησίας  μέσα  στον 
προτεσταντικό χώρο375.    

Τελικά, η αξιολόγηση και η πρόταση διαφόρων θεολόγων για τον Αντβεντισμό, 
ως  μίας  ετερόδοξης  χριστιανικής  εκκλησίας  δεν  μπορεί  να  ευσταθεί.  Παρά  την 
371 Spiritual Gifts, I, 189-190, στο Canright (1961), 12.
372 Στην Προς Εφεσίους, ε΄ 25-27 αναφέρεται: "...καθῶς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν 

ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν 
ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἥ ρυτίδα ἥ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος". 

373 Αλεβιζόπουλου (1994), 449-50.
374 Αλεβιζόπουλου (1994), 167.
375 Περισσότερα βλ. Hoekema (1972), 396-400.
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βασική  διαφορετικότητα  της  διδασκαλίας  της  από  τις  ακραίες  των  Μορμόνων, 
Christian Science και Μαρτύρων του Ιεχωβά, και παρά τη θεώρηση της "κίνησής  του 
προς τον ιστορικό χριστιανισμό και τη βιβλική ορθοδοξία"376 οι αντβεντιστικές θέσεις 
παραμένουν μακράν της αληθείας. 

O διάλογος για την υπεράσπιση ή παραθεώρηση της αγιογραφικότητας και της 
αληθείας  του  Αντβεντισμού  επικεντρώνεται  πλέον  στο  κατά  πόσο  οι  σημερινοί 
Αντβεντιστές υποστηρίζουν και πιστεύουν κάποια σημεία και όψεις της διδασκαλίας 
των πρωτοπόρων Αντβεντιστών, τα οποία σαφώς ενείχαν αιρετική απόκλιση από τη 
διδασκαλία  του  ιστορικού  χριστιανισμού.  Συχνά,  όσοι  υπερασπίζονται  την 
"ευαγγελικότητα" των Αντβεντιστών, μέμφονται διδαχές των πρώτων Αντβεντιστών, 
εφόσον σε καμία  περίπτωση δεν  μπορούν να συμβιβαστούν γιατί  αποκλείουν τις 
άλλες εκκλησίες. Τέτοιες είναι η διδασκαλία περί εκκλησίας του Υπολοίπου, περί 
αποκλειστικής  τηρήσεως  των  εντολών  του  Θεού  από  τους  Αντβεντιστές,  περί 
αποκλειστικής και ιδιαίτερης καθοδηγήσεως μέσω της προφητικής φωνής της White. 
Yπήρξαν  "οι  ξεχωριστοί  άνθρωποι,  με  το  ξεχωριστό  μήνυμα,  για  μία  ξεχωριστή  
περίοδο"377.  

Παρατηρούμε λοιπόν και  στον Αντβεντισμό να συμβαίνει,  το αντίστοιχο σε 
όλες  τις  αιρέσεις,  και  μάλιστα  στον  προτεσταντικό  κόσμο  ευρύτερα,  ενώ 
εμφανίζονται ως υποστηρικτές της ενότητας και της γνησιότητας της Εκκλησίας, δεν 
επιλέγουν ωστόσο την οδό της Εκκλησίας, τον δρόμο της αποστολικής διαδοχής και 
της  ιεράς  παραδόσεως,  αλλά  κατανοώντας  άκρως  υποκειμενικά  την  έννοια  της 
γνησιότητας και  ενότητας,  ως δηλαδή οι  "μοναδικοί  ερμηνευτές",  ακολουθούν με 
αυτή την κίνησή τους ήδη την "προσωπική επιλογή στην ερμηνεία των λόγων του 
Χριστού, που αποτελεί και τον πυρήνα της αιρέσεως και ενέχει η ίδια τα σπέρματα της  
διαιρέσεως"378. 

Η υπεράσπιση της γνησιότητας της διδασκαλίας και της αληθούς υπάρξεως της 
"εκκλησίας"  των  Αντβεντιστών  βρίσκει,  ως  συνήθως,  έρεισμα  στην  Αγία  Γραφή. 
Κάτι τέτοιο όμως εμφανίζουν όλες οι αιρέσεις, ακόμα και αυτές που καταδικάζουν 
και  αντιτίθενται  οι Αντβεντιστές,  όλες οι μεταξύ τους αντίθετες αιρετικές διδαχές 
εμφανίζονται  να  στηρίζονται  στη  Γραφή.  Τελικά,  "ο  προβληματισμός  αυτός  μας 
αναγκάζει να αναζητήσουμε κάποια σταθερά και εγγυημένα κριτήρια, για να μπορούμε  
με ασφάλεια κάθε φορά να ανιχνεύουμε την αλήθεια και τη γνήσια Πίστη", και αυτά τα 
κριτήρια είναι η Εκκλησία και η παράδοσή της379. 

376 Samples (2007), 2.
377 Samples (2007), 3.
378 Μύρου (2011), 21.
379 Μύρου (2011)2, 15. 
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Κεφάλαιο Γ΄. Η παρουσία ιουδαϊκών πρακτικών.

3.1. Το Σάββατο.

Ο  τίτλος  της  "εκκλησίας"  για  τους  Αντβεντιστές  της  Εβδόμης  Ημέρας 
υποδηλώνει ξεκάθαρα το ουσιώδες στοιχείο της πίστης της, την τήρηση της τετάρτης 
εντολής του δεκαλόγου: "Μνήσθητι τήν ἡμέραν τῶν Σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. Ἕξ 
ἡμέρας ἐργᾷ καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου, τῇ δέ ἡμέρα τῇ ἑβδόμη Σάββατα Κυρίῳ  
τῷ Θεῷ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον...διά τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τήν ἡμέραν  
τήν  ἑβδόμην καί   ἡγίαδεν  αὐτήν"  (Έξ.  κ΄  8-11).  Κατά τον  Canright,  η  πίστη στο 
Σάββατο αποτελεί το θεμέλιο λίθο του αντβεντιστικού οικοδομήματος, προσπαθούν 
να  πείσουν  με  κάθε  τρόπο  ότι  η  τήρηση  της  Κυριακής  είναι  ένας  θεσμός  της 
Ρωμαιοκαθολικής  εκκλησίας,  ανταγωνίζεται  την  ημέρα  του  Κυρίου  (δηλ.  το 
Σάββατο), και είναι μισητή στο Θεό, η αποδοχή της είναι εκπλήρωση του Δαν. ζ΄ 15 
380 (Ἔφριξε τὸ πνεῦμα μου ἐν τῇ ἕξει μου, ἐγὼ Δανιήλ, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου  
ἐτάρασσόν  με),  ενώ  στο  χωρίο  Αποκ.  ιδ΄ 6-12,  βρίσκουν  την  επιβεβαίωση  της 
διδασκαλίας. 

Ο άγγελος που πετάει στο μέσο του ουρανού έχει έργο να κηρύξει το αιώνιο 
ευαγγέλιο στη γη, και συγκεκριμένα το μύνημα του καθαρισμού του αγιαστηρίου, 
ενώ ο άλλος άγγελος διακηρύττει ότι η Βαβυλώνα, η επίσημη εκκλησία δηλαδή και 
το κράτος,  εξέπεσαν επειδή "αλλοίωσαν καιρούς και  νόμο" (Δαν.  ζ΄  25),  δηλαδή 
εξαιτίας της αλλαγής της εβδόμης ημέρας με την πρώτη. Από την άλλη μεριά, για 
τους πιστούς της εβδόμης ημέρας ισχύει το Αποκ. ιδ΄ 12, "Ὧδε ἡ ὑπομονή τῶν ἁγίων 
ἐστίν, οἱ τηροῦντες τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καί τήν πίστιν Ἰησοῦ"381.  

Επειδή  οι  Αντβεντιστές  τηρούν  το  Σάββατο  ως  ημέρα  αναπαύσεως  και 
αγιασμού, αποκαλούνται και "Σαββατιανοί" ή "Σαββατιστές". Παρόμοια ονομασία, 
όπως και δοξασίες, είχαν παλαιότερες κινήσεις, όπως οι Σαββατάριοι στη Μοραβία 
(16ος αι.), οι Σαββατάριοι Βαπτιστές (17ος αι.), οι Σαββατάριοι Ιουδαϊστές (16ος-
19ος αι.), οι Σαββατάριοι της Αγγλίας, οι Σαββάτιοι ή Σαββατιανοί που δρούν μέχρι 
σήμερα κυρίως στις  ΗΠΑ, χριστιανική οργάνωση που ισχυρίζεται  ότι  προέρχεται 
από τον ιεροκήρυκα Σαββάτιο,  οι  Σαββατιανοί Ρώσοι που εμφανίστηκαν τον 19ο 
αι382.

Η διδαχή του Σαββάτου επιβεβαιώθηκε και από τη White με όραμα.  Αρχικά 
αυτή,  όπως  και  ο  σύζυγός  της  διαφώνησαν  με  τον  Bates  για  τη  συγκεκριμένη 
διδασκαλία του383. Στη "νέα γη" μάλιστα (δηλ. στη βασιλεία του  Θεού) θα γίνεται 
τακτική λατρεία κάθε Σάββατο. To Σάββατο είναι το "σήμα" του Θεού, η σφραγίδα 
Του, ενώ η τήρηση της Κυριακής είναι το χάραγμα του θηρίου. Ο Χριστός διακήρυξε 
ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο (Μάρκ.  β΄ 27) και απαιτεί την τήρησή του. 
Αυτό υποδηλούται  και  από το όραμα του  Αποστόλου  Ιωάννη,  ο  οποίος  είδε  την 
κιβωτό της διαθήκης στο "ναό τοῦ Θεοῦ ἐν τῶ οὐραvῶ" (Αποκ. ια΄ 19) και μέσα σε 
380 Canright (1961), 116. Για τις αντβεντιστικές θέσεις περί Σαββάτου, βλ. ΕΒΠ, 287 κ.ε., Lickey (1960), 335 κ.ε.
381 Klotsche (1929), 334.
382 Για το κίνημα Shabbatean, βλ. Saliba (1995), 50-52. 
383 Froom (1946), IV, 959.
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αυτήν βρισκόταν ο δεκάλογος που είχε σαν βάση ο Χριστός, όταν το 1844 άρχισε την 
κρίση  στο  "δικαστήριο".  Πίσω από την  “αντικατάσταση”  του Σαββάτου από την 
Κυριακή βρίσκεται ο Σατανάς και αυτό έγινε από τον Μ. Κωνσταντίνο. Η τήρηση 
του Σαββάτου είναι η “διαχωριστική γραμμή” μεταξύ του “αληθινού Ισραήλ” και 
των  “απίστων”384.  Το  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  των  τέκνων  του  Θεού  είναι  το 
Σάββατο, ενώ η τήρηση της πρώτης ημέρας (δηλαδή της Κυριακής) ως ημέρας του 
Κυρίου, είναι πόση από το ποτήριο του θυμού του Κυρίου385. 

Eίναι  αλήθεια  ότι  τα  κινήματα  της  εποχής  της  εμφανίσεως  και  κυρίως 
εξαπλώσεως του Αντβεντισμού, ερμήνευαν τις Γραφές και γενικότερα την πίστη με 
τρόπο που προκάλεσε έκπληξη ή και αγανάκτηση στις γνωστές μεγάλες Ομολογίες. 
Όχι απλά προσπάθησαν να αναπαράγουν και να μεταδώσουν το χριστιανικό μύνημα 
με ριζοσπαστικό τρόπο, αλλά και καταπιάστηκαν με προβλήματα και ζητήματα, για 
τα οποία οι κύριες Ομολογίες δεν ασχολούνταν. Κατ’αυτό τον τρόπο οι Αντβεντιστές 
υποστήριξαν  ότι  η  Γραφή  προστάζει  την  τήρηση  του  Σαββάτου,  ενώ  κανένα 
αγιογραφικό κείμενο δεν δηλώνει την τήρηση της Κυριακής386.  Εάν λοιπόν η Γραφή 
ήταν  αλάθητη,  τότε  θα  έπρεπε  οι  χριστιανοί  να  τηρούν  τον  ιουδαϊκό  Νόμο, 
αποφεύγοντας χοιρινό κρέας και οστρακοειδή, εορτάζοντας τις ιουδαϊκές γιορτές και 
τιμώντας την εβδόμη ημέρα, το Σάββατο, αφού εάν η Βίβλος ήταν αλάθητη, όλα τα 
επιμέρους τμήματά της είναι εξίσου αλάθητα387. Κατ᾿ αυτό τον τρόπο όμως έθεσαν 
"οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς" (Ματθ. θ΄ 17). 

Η κίνηση υποστηρίζει ότι αδίκως "...ενομίζετο ότι Εκείνος είχε εξουσιοδοτήσει 
τη λατρεία εκείνη την ημέρα (δηλ. την Κυριακή). Αλλά όσο και να φαίνεται περίεργο,  
κανένας συγγραφέας του δευτέρου και τρίτου αιώνα δεν ανέφερε έστω και ένα βιβλικό 
εδάφιο ως δικαιοδοσία για την τήρηση της Κυριακής στη θέση του Σαββάτου. Ούτε ο 
Βαρνάβας, ούτε ο Ιγνάτιος, ούτε ο Ιουστίνος, ούτε ο Ειρηναίος, ούτε ο Τερτυλλιανός,  
ούτε  ο  Κλήμης  Ρώμης,  ούτε  ο  Κλήμης  Αλεξανδρείας,  ούτε  ο  Ωριγένης,  ούτε  ο  
Κυπριανός, ούτε ο Βικτωρίνος, ούτε κανένας άλλος συγγραφέας που έζησε κοντά στην 
εποχή που έζησε ο Χριστός γνώριζαν μια τέτοια διδασκαλία από το Χριστό ή κάποιο  
μέρος της Βίβλου"388.

Όλη η χριστιανοσύνη ωστόσο, μικρές και μεγάλες Ομολογίες αποδέχονται την 
πρώτη  ημέρα  ως  Κυριακή  και  ως  ημέρα  της  αναστάσεως  του  Κυρίου,  ενώ  το 
Σάββατο αποδέχονται ελάχιστες αιρέσεις με ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστών.

Η διδαχή  για  το  Σάββατο  δεν  είναι  σύμφωνη με  τη  διδασκαλία  της  Αγίας 
Γραφής.  Οι  Αντβεντιστές,  πάσχοντας  από  έλλειψη  σταθερών  και  παραδεδομένων 
ερμηνευτικών αρχών και μεθόδων, διαστρέφουν τις μαρτυρίες που χρησιμοποιούν389. 
Υποστηρίζουν καταρχήν τη διάκριση μεταξύ ηθικού και τελετουργικού Νόμου390. Το 
Σάββατο ήταν "σημεῖον" μεταξύ του Θεού και του λαού Ισραήλ (Έξοδ.  λα΄ 12-17 
"...φυλάξουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰ σάββατα ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν...", και Ιεζ.  
384 Αλεβιζόπουλου (1994), 451.
385 Hoekema (1973), 17.
386 Chryssides (1999), 121.
387 Chryssides (1999), 120-1.
388 ΕΒΠ, 299-300.
389 Βλ. χαρακτηριστικά, Canright (1961), 302, παράρτημα Ε΄.
390 Asher (1998), 16-24, όπου και αναίρεση.
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κ΄ 12,20), και δεν αναφερόταν στη μεσσιανική εποχή. 
Οι Αντβεντιστές χρησιμοποιούν το χωρίο Ησ. μστ΄ 22-23, "...ὅν τρόπον γὰρ ὁ 

οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή, ἅ έγὼ ποιῶ, μένει ἐνώπιον έμοῦ, λέγει Κύριος, οὕτω 
στήσεται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν. καὶ ἔσται μῆνα ἐκ μηνὸς καὶ σάββατον 
ἐκ  σαββάτου ἥξει  πᾶσα σὰρξ  τοῦ  προσκυνῆσαι  ἐνώπιον  ἐμοῦ ἐν  Ἱερουσαλήμ,  εἶπε  
Κύριος". Η φράση "σάββατον εκ σαββάτου" σημαίνει ότι  ο Θεός στη μεσσιανική 
εποχή θα προσκυνείται όχι μόνο μία ημέρα, αλλά όλες τις ημέρες391. Στο ίδιο χωρίο, 
οι  Αντβεντιστές  παραλείπουν  στην  ερμηνεία  του  χωρίου  τη  λέξη  Ιερουσαλήμ, 
αλλάζοντας  το  νόημα  του.  Η  έννοια  της  προφητείας  δεν  είναι  η  τήρηση  του 
Σαββάτου αλλά η προσκύνηση του Θεού την εποχή του "καινού ουρανού και της 
καινής γης"392.  

Ο Χριστός δεν καταργεί το νόμο αλλά τον συμπληρώνει (Ματθ. ε΄ 17), οι άγιος 
Κύριλλος Αλεξανδρείας, ιερός Χρυσόστομος, Θεοφύλακτος, Ζυγαβινός ερμηνεύουν 
τη  λέξη  "πληρῶσαι"  του  παραπάνω  χωρίου  με  την  έννοια  συμπληρώνω  και  όχι 
εκπληρώνω.  Πρόκειται  για  μία  υπέρβαση της  νομικής  σχέσεως μεταξύ Θεού και 
ανθρώπου.  Ο  νόμος  για  τους  χριστιανούς  δεν  είναι  αμετάβλητος  όπως  για  τους 
ιουδαίους,  εφόσον συμπληρώθηκε από τον Χριστό. Είναι χαρακτηριστικό το έργο 
του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας, ήτοι της 
Νέας Διαθήκης,  όπου αναφερόμενος στην τέταρτη εντολή λέει:  "Ἡμέραν μίαν τῆς 
ἐβδομάδος,  ἥτις  καὶ  Κυριακὴ καλεῖται,  διὰ  τὸ ἀνατεθειμένην εἶναι  τῷ κυρίῳ,  κατ᾿  
αὐτὴν  ἀναστάντι  ἐκ  νεκρῶν  καὶ  προϋποδείξαντι  καὶ  προπιστωσαμένῳ  τὴν  κοινὴν 
ἀνάστασιν, ἐν ᾗ πᾶν γήινον ἀργήσει ἔργον. ταύτην τοίνυν τὴν ἡμέραν ἁγιάσεις,  καὶ  
βιοτικὸν πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις, χωρὶς τῶν ἀναγκαίων, καὶ τοῖς ὑπὸ σὲ καὶ μετὰ σοῦ 
πᾶσιν ἄνεσιν παρέξεις, ἵν᾿ ὁμοῦ δοξάσητε τὸν τῷ οἰκίῳ θανάτῳ κτησάμενον ἡμᾶς καὶ  
ἀναστάντα  καὶ  συναναστήσαντα  τὴν  ἡμετέραν  φύσιν.  Καὶ  μνησθήσῃ τοῦ  μέλλοντος  
αἰῶνος καὶ μελετήσεις ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι κυρίου καὶ ἐξετάσεις  
σεαυτόν,  μή  τι  παρέβης  ἢ  παρέλειψας,  καὶ  διορθώσεις  σεαυτὸν  ἐν  πᾶσι.  Καὶ  
προσκαρτερήσεις ἐν αὐτῇ τῷ τοῦ Θεοῦ ναῷ καὶ ταῖς ἐν αὐτῷ συνάξεσι παραμενεῖς καὶ  
μεταλήψῃ  ἐν  ειλικρινεῖ  πίστει  καὶ  ἀκατακρίτῳ  συνειδότι  τοῦ  ἁγίου  σώματος  καὶ  
αἵματος Χριστοῦ  καὶ  ἀρχὴν  ἀκριβεστέρου βίου  ἄρξῃ καὶ  ἀνακαινίσεις  σεαυτὸν  καὶ  
ἑτοιμάσεις πρὸς ὑποδοχὴν τῶν μελλόντων αἰωνίων ἀγαθῶν. δι᾿ ἃ τοῖς γηΐνοις οὐδὲ  
ταῖς ἄλλαις ἡμέραις καταχρήσῃ, ἐν δὲ τῇ Κυριακῇ πάντων διὰ τὸ προσεδρεύειν τῷ Θεῷ  
ἀφέξῃ, πλὴν τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ ὧν ἄνευ ζῆν ἀδύνατον. Οὕτω γὰρ τὸν Θεὸν ἔχων  
τόπον καταφυγῆς οὐ μεταβήσῃ, τὸ τε πῦρ τῶν παθῶν οὐκ ἐκκαύσεις καὶ τὸ βάσταγμα 
τῆς ἁμαρτίας οὐκ ἀρεῖς. καὶ οὕτω τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάσεις, σαββατίζων τὴν  
τῶν κακῶν ἀπραξίαν. Τῇ Κυριακῇ δὲ τὰς νενομισμένας μεγάλας ἑορτὰς συνάψεις, τὰ  
αὐτὰ πράττων καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀπεχόμενος"393.    

391 Αλεβιζόπουλου (1994), 454.
392 Καρανικόλα (1976), 199-200.
393 Γρηγορίου Παλαμά, Συγγράμματα (επιμ. Π. Χρήστου) 255, Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη1992. Βλ. και Γρηγορίου 

Παλαμά, Ομιλία ΙΖ΄, Δεικνῦσα τὸ τοῦ Σαββάτου καὶ τὸ τῆς Κυριακῆς μυστήριον, PG 151, 236C.  Και ο Μέγας 
Αθανάσιος, Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς Ψαλμούς, ς΄, PG 27, 76 CD, αναφέρεται στην Κυριακή με τα εξής λόγια: "...ἡ τοῦ 
Χριστοῦ ἀναστάσιμος ἡμέρα",  "ἡ ἀναστάσιμος ἡμέρα τοῦ σωτῆρος" (ό.π., ΠΓ΄, PG 27, 369B), "ἡ ἀναστάσιμος τοῦ 
Κυρίου ἡμέρα...ἥ γε ἐπώνυμος αὐτοῦ γενομένη δηλαδὴ Κυριακή" (ό.π., ΡΙΖ΄, PG 27, 480A), ημέρα "τῆς ἁγίας  
ἑορτῆς...ἡμέρα ἐλευθέριος" (Επιστολή εγκύκλιος 5, PG 25, 232C-233A). Ο Μ. Βασίλειος, Εἰς τῆν Ἑξαήμερον Β΄, 44,  
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Η ευλογία του Σαββάτου αποτελεί  σύμβολο της εσχατολογικής ανάπαυσης, 
της απαλλαγής από τις σωματικές πράξεις και από τη δουλεία της σαρκός. Η εντολή 
εδόθη  στους  Ισραηλίτες  εξαιτίας  της  σκληροκαρδίας  τους,  ώστε  να  αφιερώσουν 
τουλάχιστον μία ημέρα στο Θεό, και να επιτρέπουν την ανάπαυση στους δούλους και 
στα υποζύγια (Έξοδ. κ΄ 8-11, Δευτερ. ε΄ 13-14, Παροιμ. β΄ 10). Επομένως η θέσπιση 
του  Σαββάτου  δεν  απέβλεπε  στο  τέλειο,  αλλά  στην  παιδαγωγία394,  ο  ίδιος  ο 
Δεκάλογος  διαγράφει  τα  όρια  για  την  αποδοχή  της  Παλαιάς  Διαθήκης  από  τον 
εκλεκτό λαό, που αποτελείται όμως από τον διασπασμένο άνθρωπο της φθοράς και 
του θανάτου. 

Όλη η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί προκαταρτικό μέρος, προτυπώνει την Καινή, 
πολλά στοιχεία της  Παλαιάς στην εποχή της Καινής αποκτούν μία νέα σημασία, 
ερμηνευόμενα  υπό  το  φως  της  Καινής  Διαθήκης,  αφού  το  νόημα  της  Παλαιάς 
ολοκληρώνεται στην Καινή, η Καινή φωτίζει την Παλαιά, γιαυτό και ερμηνεύεται και 
τυπολογικά, "η Εκκλησία δεν βλέπει την Παλαιά Διαθήκη ιουδαϊκώς. Οι νέες σχέσεις  
Θεού και ανθρώπου, που φανέρωσε ο Χριστός, επιβάλλουν τη συμβολική θεώρηση της  
Παλαιάς Διαθήκης"395. Εξάλλου η "πλήρωση" του νόμου από τον Χριστό, δίνει την 
γνήσια πνευματική διάσταση που προσφέρει τη σωτηρία και αποδεσμεύει το νόμο 
από  μία  εξωτερική  τυπολατρεία396.  Η  τυπολογική  ερμηνεία  δεν  υποβαθμίζει  την 
Παλαιά  Διαθήκη,  αντιθέτως,  "οὐκ  ἀναιρεῖ  τύπους  ἡ  ἀλήθεια,  καθίστησι  δὲ  
ἐμφανεστέρους"397. 

Στη  προσπάθεια  ανέγκλιτης  τήρησης  του  Νόμου  από  τους  Αντβεντιστές, 
χρησιμοποιείται το χωρίο Ματθ.  ε΄, 18-19, "Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἄν παρέλθῃ ὁ 
ουρανὸς...ἰῶτα  ἕν ἤ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἔως ἄν πάντα γένηται.  
Ὅς  ἐὰν  οὖν  λύση  μίαν  τῶν  ἐντολῶν  τούτων  τῶν  ἐλαχίστων...".  Εδώ  πρέπει  να 
διευκρινιστεί τί εννοεί ακριβώς ο Χριστός, ομιλεί για το Νόμο και το Δεκάλογο ή για 
την Καινή Διαθήκη; Από τη συνάφεια του κειμένου συνάγεται ότι αναφέρεται στο 
νέο συμπληρωμένο νόμο της Καινής Διαθήκης, αφού λίγο πιο κάτω αναφέρει την 
συμπλήρωση των εντολών που είδαμε ανωτέρω (Ματθ.  ε΄ 20 και ζ΄ 12) και τελικά 
συνοψίζει: "Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι...οὗτος γὰρ ἐστὶν  
ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται" (Ματθ. ζ΄ 22), ο νέος λοιπόν νόμος είναι ο νόμος για τον 
οποίο είπε "ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία...".398  Για τον ίδιο συμπληρωμένο νέο νόμο λέει το 
Λουκ.  ιστ΄ 16-18, "Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου, ἀπὸ τότε ἡ Βασιλεία τοῦ  
Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. εὐκολώτερον δὲ ἐστὶ τὸν οὐρανὸν καὶ  
τὴν γῆν παρελθεῖν ἤ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν".  

Ο  Χριστός  υπογράμμισε  διάφορες  εντολές  και  αρετές,  απαραίτητες  για  τη 
σωτηρία  (Ματθ.  ε΄  3-12  και  19-48),  όμως  παρέλειψε  εντελώς  την  εντολή  του 
Σαββάτου, δίνοντας νέο περιεχόμενο σε αυτή την εντολή με το λόγο και τα έργα Του, 

PG 29, 52B,  επίσης αναφέρει για την Κυριακή: "ὁμῆλιξ τοῦ φωτός, ἁγία Κυριακή, ἡ τῇ ἀναστάσει τοῦ Κυρίου 
τετιμημένη". 

394 Αλεβιζόπουλου (1994), 454-5.
395 Μαντζαρίδη (2000), 41. Το Δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου του β΄ ήχου αναφέρει: "Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ 

νόμου τῆς χάριτος ἐλθούσης".
396 Τσιάκκα (2002), 68.
397 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Εις την προς Ρωμαίους, PG 74, 801D-804A.
398 Καρανικόλα (1976), 197-9.
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με  αποτέλεσμα να  προκαλέσει  την  αντίδραση των  Φαρισαίων,  ενώ μπορούσε  να 
αναβάλει για μία ημέρα τη θαυματουργική του επέμβαση (Μάρκ.  β΄ 27).  "Ὥστε", 
υπογραμμίζει,  "ὁ  Υἱός  τοῦ  ἀνθρώπου  εἶναι  Κύριος  καὶ  τοῦ  Σαββάτου"  (Μάρκ.  β΄ 
28)399.  Για  τους  Αντβεντιστές,  ο  Χριστός  τήρησε  το Σάββατο πιστά,  διδάσκοντας 
μάλιστα  την  ημέρα  αυτή  στη  Συναγωγή.  Ο  Χριστός  δίδασκε  κατά  το  Σάββατο 
ωστόσο,  για  λόγο  πρακτικό  αφού  υπήρχε  ακροατήριο  συγκεντρωμένο,  και 
συγχρόνως  δίδασκε  σε  κάθε  ευκαιρία  που  έβρισκε  ακροατήριο  ανεξαρτήτως  της 
ημέρας400. 

Η ανάσταση του Χριστού γίνεται την πρώτη ημέρα, "Ἀναστὰς δὲ πρωΐ πρώτῃ 
σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρία τῇ Μαγδαληνῇ..." (Μάρκ.  ιστ΄ 9). Η εμφάνιση του 
Χριστού στους μαθητές το απόγευμα της ημέρας της αναστάσεώς του, αλλά και σε 
άλλα σημεία, όπως ενώπιον των γυναικών, συμβαίνει  την Κυριακή401.  Την πρώτη 
ημέρα επίσης τους μεταδίδει Άγιο Πνεύμα (ως προοίμιο της Πεντηκοστής) και τους 
δίνει την εξουσία του δεσμείν και λύειν402. Την ίδια ημέρα τους αναθέτει το κήρυγμα 
του ευαγγελίου σε όλη τη κτίση (Ιω. κ΄ 21 και Μάρκ. ιστ΄ 9-15). Αλλά και μετά από 
οκτώ  ημέρες  η  εμφάνιση  ενώπιον  και  του  Θωμά,  έγινε  ημέρα  Κυριακή403.  Η 
Πεντηκοστή λαμβάνει χώρα πάλι Κυριακή404.

Η τήρηση του Σαββάτου δεν προηγείται  σε  κάθε περίπτωση,  γι’αυτό και  ο 
Χριστός δεν παίρνει υπόψη του  τη φαρισαϊκή υποκρισία. Το Σάββατο έγινε για τον 
άνθρωπο, δηλαδή του δόθηκε για παιδαγωγία και δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος 
του.  Γι’αυτό  και  ο  Υιός  του  ανθρώπου  δεν  δεσμεύεται  από  τέτοιες  ανθρώπινες 
ερμηνείες. Με αυτή την έννοια είναι "Κύριος καὶ τοῦ Σαββάτου". Οι Αντβεντιστές 
αγνοούν τελείως αυτό το "καὶ", με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται εντελώς το νόημα 
των  λόγων του  Χριστού  και  να  βγαίνει  το  συμπέρασμα  ότι  το  Σάββατο  είναι  η 
"ημέρα  του  Κυρίου",  και  όχι  η  Κυριακή405.  Ειδικότερα,  με  τα  παραπάνω  χωρία 
Μάρκ.  β΄ 23-27,  φανερώνεται  η αξία του ανθρώπου που υπερβαίνει  το Σάββατο, 
αφού "οὐχ ὁ ἄνθρωπος ἔγινε διὰ τὸ σάββατον".  

Στην  αποστολική  σύνοδο  δε  θεσπίστηκε  η  τήρηση του  Σαββάτου  για  τους 
χριστιανούς  που προέρχονταν από τα  έθνη (Πράξ.  ιε΄  20  και  28-29).  Μάλιστα ο 
Απόστολος  Παύλος  εναντιώθηκε  σε  μία  τέτοια  προσπάθεια406,  οι  χριστιανοί  δεν 
κρίνονται  με  βάση  την  τήρηση  της  εβδόμης  ημέρας407.  Τη  λέξη  "σάββατα"  οι 

399 Αλεβιζόπουλου (1994), 455.
400 Ματθ. ε΄ 1, ιγ΄ 2. Καρανικόλα (1976), 200.
401 "Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ  

συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον..." (Ιω. κ΄ 19), "Ὁψὲ δὲ σαββάτων, τῇ 
ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων...καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων..." (Ματθ. κη΄ 1-10), "...Μετὰ δὲ ταῦτα 
δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἐτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν..." (Μάρκ. ιστ΄ 9-12).

402 "Ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον, ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  
κεκράτηνται" (Ιω. κ΄ 22-23).

403 "Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν 
κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον..." (Ιω. κ΄  26).

404 Πράξ. β΄ 1 και Λευϊτ. κγ΄ 15-16. Βλ. περισσότερα, Canright (1961), 110 κ.ε.
405 Αλεβιζόπουλου (1994), 455.
406 Γαλ. δ΄ 9-10, "...ἡμέρας παρατηρεῖσθαι καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτοὺς!".
407 "Μὴ οὖν τις  ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἤ ἐν πόσει  ἤ ἐν μέρει  ἑορτῆς ἤ νουμηνίας  ἤ σαββάτων,  ἅ ἐστι  σκιὰ τῶν  

μελλόντων",  Κολ.  β΄ 16-7, πρβλ.  Ρωμ.  ιδ΄ 5-6.  Αλεβιζόπουλου (1994), 455. Είναι γνωστό ότι ο Απ. Παύλος στην 
προς Κολοσσαείς πολεμάει αιρετικούς των Koλοσσών που είχαν και ορισμένες ασκητικές ιουδαϊκές διατάξεις, βλ. 
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Αντβεντιστές  την  εκλαμβάνουν  ως  τις  άλλες  εορτές  που  η  τήρησή  τους  δεν 
απαιτείται από τον Δεκάλογο, όπως του Πάσχα, των Αζύμων (Λευϊτ.  κγ΄ 5-8), της 
Πεντηκοστής,  των  Σαλπίγγων,  του  Εξιλασμού.  Ο  πληθυντικός  όμως  της  λέξης 
σημαίνει όχι αυτές τις πολλές εορτές αλλά την ημέρα του εβδομαδιαίου σαββάτου, 
χρησιμοποιείται  μάλιστα  σε  πληθυντικό  από  επίδραση  είτε  αραμαϊκή,  είτε  της 
μεταφράσεως των Ο΄, όπου και η χρήση του πληθυντικού στα παραπάνω χωρία χωρίς 
διάκριση408.

Ο  Martin,  παροδόξως,  θεωρεί  ότι  η  τήρηση  του  Σαββάτου  μπορεί  να 
δικαιολογηθεί με βάση το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, ιδιαίτερα με 
τον στίχο 5 και 6409. Συγκεκριμένα, ο Μartin  πιστεύει ότι η τήρηση οποιασδήποτε 
ημέρας από κάθε χριστιανό που το κάνει  για τον Θεό,  δεν αποτελεί αιτία για να 
ονομαστεί αιρετικός, αλλά είναι ένα ζήτημα χριστιανικής ελευθερίας. 

Η πραγματική όμως ερμηνεία του παραπάνω χωρίου ανάγεται στην έλευση του 
Χριστού με την οποία δημιουργήθηκε νέα σχέση με το Θεό, με βάση την υιοθεσία 
και την αγάπη που ξεπερνάει κάθε νομικό πλαίσιο410. Σε αυτή τη νέα σχέση ο πιστός 
αφιερώνει ολόκληρο το χρόνο του στον Θεό, όχι μόνο μία ημέρα την εβδομάδα411. Τα 
υπόλοιπα  θεωρούνται  δευτερεύοντα  και  σκιά412,  "Ὁ  νόμος  καὶ  οἱ  προφῆται  ἕως 
Ἰωάννου, ἀπὸ τότε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται" 
(Λουκ. ιστ΄ 16).

Οι απόστολοι πήγαιναν στις ιουδαϊκές συναγωγές την ημέρα του Σαββάτου, 
επειδή  μπορούσαν  να  κηρύξουν,  όμως  για  τη  χριστιανική  λατρεία  υπήρχαν 
ξεχωριστές συνάξεις  με βάση τη σύναξη με το Χριστό το βράδυ της ημέρας της 
αναστάσεώς  Του,  επρόκειτο  για  μία  συνέχεια  του  μυστικού  δείπνου  με  όμοια 
πρότυπα413. Η άποψη ότι η Κυριακή προήλθε από την αντικατάσταση του Σαββάτου 
ή ότι το Σάββατο ονομάστηκε Κυριακή (Αποκ. 1, 10) είναι αστήρικτη.  

Στην αγία Γραφή γίνεται φανερό ότι η κλάση του άρτου γινόταν την πρώτη 
ημέρα της εβδομάδας ("Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον", 
"...Κατὰ μίαν τῶν Σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ᾿ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅτι ἐὰν  
εὔοδῶται..."414)  και  ονομάζονταν  "Κυριακόν  δεῖπνον"  (Α΄  Κορ.  ια΄  20),  αλλά  οι 
Αντβεντιστές δέχονται ότι "κλάσις του άρτου" δεν σημαίνει Κυριακό Δείπνο, θεία 
Ευχαριστία, αλλά τα κοινά δείπνα, "οι αγάπες"415. Tο όραμα της Αποκαλύψεως του 
Ευαγγελιστή  Ιωάννη  στην  Πάτμο  γίνεται  την  ίδια  ημέρα  (Αποκ.  α΄10,  "Ἐγὼ 
Ἰωάννης...ἐγενόμην ἐν τηῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ  
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ"). Μάλιστα 

περισσότερα για την ερμηνεία του χωρίου και της συνάφειάς του, Καραβιδόπουλου (2004), 483 κ.ε.
408 Καρανικόλα (1976), 197-8.
409 "Ὅς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοΐ πληροφορείσθω. ὁ φρονῶν 

τὴν ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ φρονεῖ".
410 Ιω. α΄ 12, Ρωμ. η΄ 15-17. ς΄ 14, Γαλ. δ΄ 4-7, Α΄ Τιμ. α΄ 9.
411 Αλεβιζόπουλου (1994), 456.
412 Β΄ Κορ. γ΄ 3,10. θ΄ 3, Εβρ. ι΄ 1.
413  Λουκ. κδ΄ 13-30, Πράξ. 10, 41, Α΄ Κορ. ια΄ 23-24, Μάρκ. ιδ΄ 22-25.
414 Πράξ. κ΄ 7, Α΄ Κορ. ιστ΄ 1-2.  Βλ. περισσότερα, Canright (1961), 112-114, κ.ε.
415 Lickey (1960), 361-3. Παρόμοια θέση για το  Α΄ Κορ.  ιστ΄ 2, βλ.  Lickey (1960), 363-5.  Περισσότερα για την 

αντβεντιστική ερμηνεία των δύο χωρίων και αναίρεση, βλ. Γιαννόπουλου (1999), 83-5. 
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οι χριστιανοί άρχισαν να μετρούν σε συνέχεια την ημέρα αυτή, χαρακτηρίζοντάς την 
"ογδόη"  και  δίδοντας  σε  αυτήν  εσχατολογικό  περιεχόμενο416,  ως  ημέρα  που 
υπερβαίνει την επταήμερη εβδομάδα και εισάγει στην αιωνιότητα . Η αντβεντιστική 
απάντηση  είναι  ότι  υπονοείται  το  Σάββατο  ως  "Κυριακή  ημέρα"  (  ="ημέρα  του 
Κυρίου") και όχι η πρώτη ημέρα417, ενώ αλλού αναφέρεται ότι "δεν υπάρχει απόδειξη 
λατρείας  εβδομαδιαίας  Κυριακής  πριν  από  τον  δεύτερο  αιώνα.  Αλλά  υπάρχουν  
ενδείξεις  ότι  στα μέσα αυτού του αιώνα μερικοί  χριστιανοί  πρόθυμα τηρούσαν την  
Κυριακή ως ημέρα λατρείας, όχι ως ημέρα ανάπαυσης"418. 

Ιστορικές  πηγές  βεβαιώνουν  ότι  η  "Κυριακή"  (Αποκ.  α΄  10)  ή  "ἡμέρα  τοῦ 
Κυρίου"  ήταν  η  πρώτη  και  όχι  η  εβδόμη  ημέρα  της  εβδομάδας.  Πατέρες  και 
εκκλησιαστικοί  συγγραφείς  των  πρώτων  αιώνων  φανερώνουν  ότι  η  ύπαρξη  της 
Κυριακής ήταν γεγονός από την αποστολική ήδη περίοδο, η δε αποδοχή της ήταν 
κοινή και  ομοιόμορφη σε  Ασία,  Αφρική,  Ευρώπη419.  Ματαίως αναφέρεται  ότι  "η 
εκκλησία της Ρώμης, αποτελούμενη κατά το πλείστον από Χριστιανούς εξ εθνών (Ρωμ.  
ια΄  13),  δημιούργησε  την  τάση  προς  τη  λατρεία  της  Κυριακής.  Στη  Ρώμη,  την  
πρωτεύουσα  της  αυτοκρατορίας,  εγέρθηκαν  έντονα  αντισημιτικά  αισθήματα,  και  
καθώς ο καιρός περνούσε,  αυτά δυνάμωναν.  Αντιδρώντας  στα αισθήματα αυτά,  οι  
Χριστιανοί  στην  πόλη  αυτή  προσπάθησαν  να  ξεχωρίζουν  από  τους  Εβραίους.  
Εγκατέλειψαν  κάποιες  συνήθειες  που  είχαν  κοινές  με  τους  Ιουδαίους,  και  
δημιούργησαν  την  τάση  να  απομακρυνθούν  από  τη  λατρεία  του  Σαββάτου,  
προχωρώντας προς αποκλειστική τήρηση της Κυριακής"420.

Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος ο Νεώτερος (61-114 μ.Χ.) στην επιστολή του 
προς  τον Τραϊανό αναφέρει  ότι  οι  χριστιανοί  συγκεντρώνονται  μία συγκεκριμένη 
ημέρα (stato die),  νωρίς,  προ της αυγής,  και προσεύχονται στο Θεό τελούσαν τη 
λατρεία τους την πρώτη ημέρα της εβδομάδας421. Η Διδαχή των Αποστόλων αναφέρει 
την  ημέρα  της  κλάσεως  του  άρτου  ως  "ημέρα  κυρίου":  "Καθ᾿  ἡμέραν  δὲ  κυρίου 
συναχθέντες κλάσατε ἄρτον καὶ εὐχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾗ"422.

Ο  άγιος  Ιγνάτιος  (110  μ.Χ.)  αναφέρει  ότι  δεν  πρέπει  να  "σαββατίζωμεν 
ἰουδαϊκῶς, καὶ ἀργίαις χαίροντες" και ότι η ευχαριστιακή σύναξη πρέπει να γίνεται 
την  Κυριακή.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  κάποιοι  ιουδαΐζοντες  ήθελαν  να  νοθεύσουν 
αυτήν την παράδοση της Εκκλησίας και έτσι η ενότητα της τοπικής εκκλησίας της 
Αντιοχείας απειλούνταν αφού άλλες συνάξεις, κάτω από την επίδραση της ιουδαϊκής 
πράξεως επιθυμούσαν να τελείται η λειτουργία το Σάββατο423. Γι᾿ αυτό και αναφέρει: 

416 Πρβλ. Ιω. κ΄ 26.
417 Lickey (1960), 346-7.
418 ΕΒΠ, 298-9.
419 Ιστορικό διάγραμμα στην πορεία των είκοσι περασμένων αιώνων για την αποδοχή και τη θέση της Κυριακής, βλ. 

Βλ. Canright (1961), 102 κ.ε. Επίσης βλ. τις μαρτυρίες πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων 
αιώνων, ό.π., 104 κ.ε., 118 κ.ε. Οι αντβεντιστικές θέσεις έναντι των ιστορικών αυτών μαρτυριών και αναίρεσή των, 
βλ. ό.π., 129-133.   

420 ΕΒΠ, 299.
421 Epist. X. 96.
422 Διδαχαί των αποστόλων XIV, ΒΕΠΕΣ 2, 220. 
423 Παπαδόπουλου (1991), 78.
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"Εἰ οὖν οἱ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστραφέντες, εἰς καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, μηκέτι  
σαββατίζοντες,  αλλὰ  κατᾶ  Κυριακὴν  ζῶντες,  ἐν  ἧ  καὶ  ἡ  ζωὴ  ἡμῶν  ἀνέτειλε  δι᾿  
αὐτοῦ...". Η σύναξη πρέπει να γίνεται την ημέρα της Κυριακής, την "ἀναστάσιμον καὶ  
βασιλίδα".  Η  αλλαγή  της  ημέρας  τελέσεως  της  Κυριακής  λειτουργίας  διαιρεί  το 
Σώμα  και  το  Ποτήριο  του  Κυρίου424.  Ο  άγιος  Ιγνάτιος  συσχετίζει  άμεσα  την 
χριστιανική πίστη με την ημέρα της Κυριακής. Η Κυριακή, λέει, είναι η ημέρα που η 
ζωή μας ανυψώθηκε με το Χριστό από τον θάνατο425. Η επιστολή Βαρνάβα (πριν το 
130 μ.Χ.) αναφέρει τις ίδιες πληροφορίες426, όπως και ο Ωριγένης στο Κατά Κέλσου 
427. 

O άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος στο Διάλογο προς Τρύφωνα αποδεικνύει ότι η 
περιτομή, η τήρηση του Σαββάτου και ο νόμος δεν είναι απαραίτητα. Ο νόμος του 
Μωυσή έχει αντικατασταθεί από το Χριστό, ένα νέο νόμο: "Αἰώνιὸς τε ἡμῖν νόμος  
καὶ τελευταῖος ο Χριστὸς ἐδόθη, καὶ ἡ διαθήκη πιστὴ, μεθ᾿ ἥν οὐ νόμος, οὐ πρόσταγμα,  
οὐκ  ἐντολὴ". Προ  του  Αβραάμ  εξάλλου  δεν  ήταν  αναγκαία  η  περιτομή,  ούτε  τα 
Σάββατα και οι γιορτές προ του Μωυσή, και τώρα "μετὰ τὸν κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ  
Θεοῦ δίχα ἀμαρτίας  τῆς  ἀπὸ γένους  τοῦ  Ἀβραάμ παρθένου γεννηθέντα Υἱὸν  Θεοῦ  
Ἰησοῦν Χριστὸν" η περιτομή και η τήρηση του Σαββάτου δεν χρειάζονται. Η ημέρα 
της  αναστάσεως,  η  πρώτη,  είναι  η  οδγόη  ημέρα,  τύπος  αληθινής  πνευματικής 
χριστιανικής  περιτομής της  ογδόης  ημέρας  "τύπος  ἦν  τῆς  ἀληθινῆς  περιτομῆς,  ἥν  
περιετμήθημεν ἀπὸ τῆς πλάνης καὶ πονηρίας διὰ τοῦ ἀπὸ νεκρῶν ἀναστάντος τῇ μιᾷ  
τῶν σαββάτων ἡμέρᾳ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν...", οι οχτώ δε που διασώθηκαν 
στην κιβωτό του Νώε απετέλεσαν "σύμβολον τῆς ἀριθμῷ μὲν ὀγδόης ἡμέρας, ἐν ᾗ 
ἐφάνη ὁ Χριστὸς ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἀναστάς, δυνάμει δ᾿ ἀεὶ πρώτης ὑπαρχούσης..."428. 
Ο Ιουστίνος,  δεν παραλληλίζει  την  Κυριακή με την  εβδόμη,  αλλά με την πρώτη 
δημιουργική  ημέρα.  Χαρακτηριστικά  αναφέρει:  "Τὴν  δὲ  τοῦ  ἡλίου  ἡμέραν  κοινῇ 
πάντες τὴν συνέλευσιν ποιούμεθα, ἐπειδὴ πρώτη ἐστὶν ἡμέρα, ἐν ᾗ ὁ Θεὸς τὸ σκότος  
καὶ τὴν ὕλην τρέψας, κόσμον ἐποίησε, καὶ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ ἡμέτερος Σωτὴρ τῇ αὐτῇ  
ἡμέρᾳ  ἐκ  νεκρῶν  ἀνέστη,  τῇ  γὰρ  πρὸ  τῆς  κρονικῆς  (θεός 
Kρόνος=Σατούρνος=Saturday, δηλ. το Σάββατο), ἐσταὐρωσαν αὐτόν, καὶ τῇ μετὰ τὴν  
κρονικήν, ἥτις ἐστὶν ἡλίου ἡμέρα, φανεὶς τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ μαθηταῖς ἐδίδαξε  
ταῦτα,  ἅπερ  εἰς  ἐπίσκεψιν  καὶ  ὑμῖν  ἀνεδώκαμεν"429.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  ο 
Ιουστίνος  απευθύνεται  σε  ειδωλολάτρες,  για  αυτό και  προφανώς χρησιμοποιεί  τη 

424 "Πρέπον οὖν ἐστὶν, μὴ μόνον καλεῖσθει Χριστιανοὺς, ἀλλὰ καὶ εἶναι, ὥσπερ καὶ τινες ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσι, χωρὶς  
δὲ αὐτοῦ πάντα πράσσουσιν, οἱ τοιοῦτοι δὲ οὺκ ευσυνείδητοὶ μοι εἶναι φαίνονται διὰ τὸ μὴ βεβαίως κατ᾿ ἐντολὴν 
συναθροίζεσθαι",  Ιγνατίου, Μαγνησιείς, 9, ΒΕΠΕΣ 2, 295..

425 Ιγνατίου, Μαγνησιείς, 9, ΒΕΠΕΣ 2, 295..
426  "...Τὰς νεομηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα οὐκ ἀνέχομαι. Ταῦτα οὖν κατήργησεν... Οὐ τὰ νῦν σάββατα ἐμοὶ δεκτά, ἀλλὰ 

ὅ πεποίηκα, ἐν ᾧ καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδόης ποιήσω, ὅ ἐστιν ἄλλου κόσμου ἀρχήν. Διὸ καὶ ἄγομεν 
τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν ᾗ καί ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί φανερωθείς ἀνέβη εἰς οὐρανούς" και 
"ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν ᾗ καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν..." Επιστολή Βαρνάβα XV, 
ΒΕΠΕΣ 2, 240. 

427  "Ἐὰν δὲ τις πρὸς ταῦτα ἀνθυποφέρῃ τὰ περὶ τῶν παρ᾿ ἡμῖν κυριακῶν ἤ παρασκευῶν ἤ τοῦ Πάσχα ἤ τῆς Πεντηκοστῆς  
δι᾿ ἡμερῶν γινόμενα, λεκτέον καὶ πρὸς τοῦτο ὅτι ὁ μὲν τέλειος, ἀεὶ ἐν τοῖς λόγοις ὤν καὶ τοῖς ἔργοις καὶ τοῖς  
διανοήμασι τοῦ τῇ φύσει κυρίου λόγου θεοῦ, ἀεὶ ἐστιν αὐτοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις καὶ ἀεὶ ἄγει κυριακὰς ἡμέρας..." Η΄, PG 
11, 1549CD.

428 Ιουστίνου, Διάλογος προς Τρύφωνα Ιουδαίον, PG 6, 564D-565A, 793AB.
429 Ιουστίνου, Απολογία Α΄,  PG 6, 429C-432A. 
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φράση "τη του ηλίου ημέρα" αντί για Κυριακή, όπως επίσης και τον όρο "προεστώς" 
αντί του "πρεσβύτερος ή επίσκοπος"430. Εξάλλου, ο Χριστός ονομάζεται ως ο νοητός 
Ήλιος της δικαιοσύνης431.

 Αυτά αποδεικνύουν ότι στην αρχαία Εκκλησία δεν έγινε αντικατάσταση του 
Σαββάτου από την Κυριακή, ούτε το Σάββατο ονομάστηκε Κυριακή. Το γεγονός ότι 
ο  29ος  κανόνας  της  συνόδου  της  Λαοδικείας  στρέφεται  εναντίον  της  αργίας  του 
Σαββάτου432 αποδεικνύει ότι κατά τον δ΄ αιώνα υπήρχαν χριστιανοί που τηρούσαν το 
Σάββατο, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στη θεία λατρεία της Κυριακής. Αυτό 
σημαίνει  ότι  στην καθεμία από αυτές τις  ημέρες δινόταν διαφορετική σημασία433. 
Αλλά και από την άλλη πλευρά, η ίδια σύνοδος με τον 16ο κανόνα της, ορίζει να 
διαβάζονται τα ευαγγέλια μαζί με τις άλλες Γραφές434, γεγονός που δείχνει ότι δεν 
υπήρχε προκατάληψη έναντι του Σαββάτου, αλλά θεωρούνταν και αυτό μία ημέρα 
ιδιαίτερη. Η δε πρώτη Οικουμενική με τον κ΄ κανόνα ομολογεί την ιδιαιτερότητα της 
Κυριακής ημέρας θεσπίζοντας την απαγόρευση της γονυκλισίας καταυτήν, καθώς και 
κατά  την  αναστάσιμη  περίοδο  μεταξύ  του  Πάσχα  και  της  Πεντηκοστής,  ενώ  ο 
χιλιασμός καταδικάστηκε από την Εκκλησία τον 4ο αι.,  η οποία στη Σύνοδο της 
Νικαίας συμπεριέλαβε στο Σύμβολο της Πίστεως τη φράση “οὗ τῆς βασιλείας οὐκ 
ἔσται  τέλος”  για  να  αποκλείσει  την  ιδέα  μιας  βασιλείας  που  θα  διαρκούσε 
κυριολεκτικώς 1000 χρόνια.

Εάν  λοιπόν  η  Κυριακή  προέρχεται  ήδη  από  τα  αποστολικά  χρόνια  και 
υφίσταται ομοιόμορφα και ευρέως στους τρεις πρώτους αιώνες, αποτελεί παράδοση 
και θεσμό που εγκαθιδρύθηκε από τους ίδιους τους αποστόλους ως  απαύγασμα της 
αναστάσεως του Χριστού, επομένως ο Μ. Κωνσταντίνος ή ο πάπας Ρώμης δεν είναι 
αυτοί  που την καθιέρωσαν τόσα χρόνια μετέπειτα.  Η  White  αναφέρει:  "Ο πάπας 
έκανε  την  αλλαγή  της  εβδόμης  ημέρας  αντικαθιστώντας  την  με  την  πρώτη"435.  Ο 
επιφανέστερος  λόγιος  και  σημαντικότερος  ιστορικός  των  Αντβεντιστών  Andrews 
αναφέρει:  "Η εγκατάλειψη της  τήρησης  του  Σαββάτου  από  τους  αρχαίους  πατέρες  
φανερώνει ότι δεν είχαν ιδιαίτερο φως...". Έτσι ομολογεί ο μεγαλύτερος ιστορικός 
που ανέδειξαν οι Αντβεντιστές, ότι οι αρχαίοι πατέρες είχαν εγκαταλείψει την τήρηση 
του  Σαββάτου.  Κάτι  τέτοιο  όμως  δεν  μπορεί  να  σημαίνει  ότι  η  κατάργηση  του 
Σαββάτου προήλθε από το πάπα Ρώμης ή τον Μ. Κωνσταντίνο αιώνες αργότερα436. 

430 Αναφορές στην ογδόη ημέρα ως ημέρα του Κυρίου, βρίσκουμε και σε άλλες πηγές. Kατά τον Ευσέβιο, ο Διονύσιος 
Κορίνθου αναφέρεται σε αυτήν, βλ.  Εκκλησιαστική Ιστορία, Δ΄, 23, PG 20, 388C, επίσης βλ. και στο Περί της του 
Πάσχα εορτής,  PG 24, 701-5. Bλέπε επίσης, Κλήμεντος,  Στρωματείς  Ζ΄,  PG 9, 504C-505A,  Διαταγαί των αγίων 
Αποστόλων, Β΄ 59, Ε΄ 20, Ζ΄ 23, 30, 36, PG 1, 744Β, 905Α, 1016Α, 1021Α, 1032C. Βλ. και Canright (1961), 105 
κ.ε., 127 κ.ε. Περισσότερα για την αναίρεση της διδασκαλίας περί Σαββάτου, βλ. Jeff Asher (1998), The myths of  
Adventism 41-44.

431 Πρβλ.  Μαλαχ.  δ΄  2.  Βλ.  και  στον  εσπερινό  των  Χριστουγέννων,  το  στιχολογούμενο  τροπάριο  μετά  τη  Β΄ 
προφητεία, "Ἀνέτειλας, Χριστέ, ἐκ Παρθένου, νοητὲ Ἥλιε τῆς δικαιοσύνης...".

432 "Ὅτι οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἰουδαΐζειν καὶ ἐν σαββάτῳ σχολάζειν, ἀλλ᾿ ἐργάζεσθαι αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὴν δὲ  
Κυριακὴν προτιμῶντας, εἴγε δύναιντο, σχολάζειν ὡς Χριστιανοί. Εἰ δὲ εὐρεθεῖεν Ἰουδαϊσταί, ἔστωσαν ἀνάθεμα παρὰ  
Χριστῷ". 

433 Αλεβιζόπουλου (1994), 457. 
434 "Περὶ τοῦ ἐν σαββάτῳ εὐαγγέλια μετὰ ἑτέρων Γραφῶν αναγινώσκεσθαι".
435 Early Writings, 26, 55. Bλέπε περισσότερες σχετικές θέσεις της White στον Canright (1961), 116.
436 Canright (1961), 120.
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Όταν ο Μ. Κωνσταντίνος καθιερώσε την αργία της Κυριακής (321 μ.Χ.)437, δεν 
εισήγαγε  καμία  ουσιαστική  μεταβολή  στη  χριστιανική  λατρεία.  Από  την  πρώτη 
στιγμή της αρχαίας Εκκλησίας είχε καθωριστεί η Κυριακή ως η ημέρα της λατρείας. 
Η μόνη αλλαγή ήταν ότι η Κυριακή, εκτός από ημέρα λατρείας των χριστιανών έγινε 
πλέον και κρατική ημέρα αργίας. Τότε άρχισε να παραλληλίζεται με την αργία του 
Σαββάτου  και  να  γίνεται  λόγος  για  μετάθεση  της  αργίας  από  το  Σάββατο  στη 
Κυριακή438.  Μέχρι  τότε,  η  ημέρα της ανάπαυσης και  η ημέρα της λατρείας ήταν 
διάφορες, αφού οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ώστε να συμπίπτουν 
στην ημέρα της Κυριακής,  μολαταύτα παρέμεναν πιστοί στην Κυριακή ως ημέρα 
λατρείας, αν και η ατμόσφαιρα ήταν εχθρική439.

Η άποψη της κίνησης των Αντβεντιστών για την Κυριακή δεν είναι συνεπής με 
τα ιστορικά δεδομένα. Οι χριστιανοί δεν απέδιδαν στην Κυριακή την ίδια έννοια με 
το ιουδαϊκό Σάββατο. Η ουσία της ημέρας της Κυριακής δεν ήταν η ανάπαυση, αλλά 
η τέλεση της θείας ευχαριστίας και το κοσμοσωτήριο γεγονός της ανάστασης του 
Χριστού.  Παρόλα  αυτά,  εντύπωση  προκαλεί  η  αναφορά  ανακριβειών  των 
Αντβεντιστών, που στρέφεται εναντίον των ίδιων των επιχειρημάτων τους, ότι "από 
το δεύτερο μέχρι  τον  πέμπτο  αιώνα,  ενώ η Κυριακή αναπτυσσόταν σε  επιρροή,  οι  
Χριστιανοί  συνέχιζαν  να  τηρούν  το  Σάββατο  σχεδόν  παντού  στη  ρωμαϊκή  
επικράτεια"440.

Αναφέρουν οι Αντβεντιστές: "Η δημοτικότητα και η επιρροή που η λατρεία του 
ηλίου των ειδωλολατρών Ρωμαίων συσχετίσθηκε με την Κυριακή, αναμφίβολα αύξησε  
την αποδοχή ως ημέρας λατρείας. Η λατρεία του ηλίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο σε όλο  
τον  αρχαίο  κόσμο.  Αποτελούσε  ένα  από  τα  αρχαιότερα  συστατικά  της  ρωμαϊκής  
θρησκείας. Εξαιτίας της λατρείας του ηλίου στην Ανατολή, από τις αρχές του δευτέρου 
αιώνα μ.Χ., η λατρεία του Sol Invictus (Αήττητος Ήλιος) επικράτησε στη Ρώμη και σε 
άλλα μέρη της αυτοκρατορίας. Αυτή η δημοφιλής θρησκεία σφηνώθηκε στην πρώτη  
εκκλησία  διαμέσου  των  νεοφώτιστων  Χριστιανών.  Οι  προερχόμενοι  από  την  
ειδωλολατρεία Χριστιανοί, συνεχώς ελκύονταν από τη λατρεία του Ηλίου..."441. Στην 
πραγματικότητα η ημέρα του ηλίου ήταν μόνο μια ετήσια μέρα, άπαξ του έτους, και 
τύχαινε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας κάθε 7 χρόνια, όπως τύχαινε και την ημέρα 
του Σαββάτου. Οι Αντβεντιστές δίδουν ιδιαίτερο βάρος στην ονομασία της πρώτης 
ημέρας ως ημέρας του ηλίου (Sunday), αλλά και η εβδόμη ημέρα (Saturday) αντλεί 
το όνομά της από τον θεό Σατούρνο (Κρόνο)442.   

Η διδασκαλία των Αντβεντιστών λοιπόν δεν στηρίζεται στην πρωτοχριστιανική 
παράδοση  αλλά  στα  οράματα  της  White. Οι  Αντβεντιστές  λένε,  ότι  το  Σάββατο 
αγιάστηκε και από τον Χριστό αφού παραμένοντας αυτήν την ημέρα στον τάφο μετά 

437 Ευσεβίου, Εἰς τόν βίον Κωνσταντίνου Δ΄, 18-19, PG 20, 1165A-1168A. Για την αντβεντιστική θέση περί συμβολής 
του πάπα Ρώμης στην αντικατάσταση της ημέρας του Σαββάτου από την Κυριακή, και αναίρεσή της, βλ. Canright 
(1961), 116 κ.ε., 134. 

438 Ευσεβίου, Εἰς ψαλμούς 91, β΄-δ΄, ΒΕΠΕΣ 22, 233 κ.ε.
439 Παπαδόπουλου (1991), 79. Για την αντβεντιστική θέση του ρόλου του Μ. Κωνσταντίνου στην καθιέρωση της 

Κυριακής και αναίρεσή της, βλ. Canright (1961), 133 κ.ε.
440 ΕΒΠ, 299.
441 ΕΒΠ, 300.
442 Biederwolf, 20.
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τη  σταυρική  θυσία  και  την  ταφή  Του,  αναπαύθηκε  όπως  την  εβδόμη  μετά  την 
ολοκλήρωση της δημιουργίας. Κάτι τέτοιο όμως αντιφάσκει με την διδασκαλία τους 
περί  αναισθησίας  του  νεκρού  ανθρώπου,  αφού  υποστηρίζουν  ότι  ο  τόπος  που 
βρέθηκε ο Χριστός, ο άδης, είναι ο τόπος των νεκρών, της ανυπαρξίας443. Εάν η ψυχή 
Του νεκρώθηκε, έπαψε να αισθάνεται και να υπάρχει, δεν μπορεί να αναπαύθηκε, 
καθότι ανύπαρκτη και εξαφανισμένη444. 

Η Κυριακή της αναστάσεως ξεπέρασε το εξαήμερο που συμβολίζει τον επίγειο 
και  χαμαίζηλο  κόσμο445 και  έγινε  η  πρώτη  μέρα  της  αναδημιουργίας  δια  της 
αναστάσεως, όπως η πρώτη ημέρα στη Γένεση ήταν η γενέθλια ημέρα του κόσμου. Η 
Κυριακή γίνεται συγχρόνως η πρώτη και η "ογδόη" ημέρα, η ευαγγελική ημέρα της 
αναστάσεως και της  αναδημιουργίας, η εκκλησιαστική ημέρα της ευχαριστίας και η 
εσχατολογική  του  μέλλοντος  αιώνος446,  η  "ημέρα  Κυρίου"  των  προφητών  της 
Παλαιάς Διαθήκης447, έγινε η ημέρα του αληθινού "σαββατισμού"448.

Η Κυριακή αναφέρεται στα πατερικά έργα με δεκάδες ονόματα και επιθετικούς 
προσδιορισμούς, γεγονός που παραπέμπει στην σταθερή και παραδεδομένη αποδοχή 
της. Η Κυριακή είναι "η αρχή, η  ογδόη ημέρα, η ευφροσύνη, η θαυμαστή, ο άλλος  
κόσμος, η ακροτάτη ανάπαυσις, η απλανής κατάστασις και χώρα, η αποκατάστασις, η  
πρώτη,  η κυρία,  η μία,  η  εικών του μέλλοντος  αιώνος,  η μεγάλη και  αναστάσιμος  
ημέρα,  η  ελευθέριος,  η  ούσα  αρχή  δευτέρας  ανακτίσεως,  η  αρχή  κτίσεως,  
ανακαινίσεως και αναστασίμου αναγεννήσεως, η ομήλιξ του φωτός, η αγία, η βασιλίς,  
η ζωαρχική και ζωοδοτική Κυριακή"449. 

3.2. Η Δεκάτη.

Η άντληση κεφαλαίων από το πλήθος των πιστών δεν είναι μία εφεύρεση των 
νέων αιρέσεων. Οι Αντβεντιστές έχουν καθιερώσει βέβαια παράδοση στο θέμα αυτό, 
ωστόσο πολύ πριν κάνουν τις προσφορές-δωρεές ελεύθερες και εκούσιες, οι παλαιές 
μεγάλες Ομολογίες ανάγκαζαν υποχρεωτικά τους πιστούς να δίδουν τη δεκάτη, τόσο 
οι  θεοφοβούμενοι  όσο και  οι  άθεοι,  και  παρά το  γεγονός και  της  νομιμοποίησης 
ακόμη της  συγχωρήσεως  των  αμαρτιών  για  τους  δωρητές,  οι  παλαιές  Ομολογίες 
443 Βλ. Lickey (1960), 441.
444 Γιαννόπουλου (1999), 82. 
445 Παπαδόπουλου (1991), 80.
446 Βλ. Danielou (1981), 257-281.
447 Βλ. Τσάμη (1983), 66-80.
448 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, κεφάλ. ς΄, Λόγος περὶ τῆς ἀργίας τῆς κατὰ τὸ Σάββατον,  

τίνος ἐστὶ σημαντικὴ πολυτρόπως ἐῖδεικνύς, PG 73, 672B-686C ("καὶ τὸ δεῖν εἰσελάσαι λοιπὸν εἰς τὸν ἐν ἐλπίσι  
σαββατισμόν...Οἱ γὰρ πάλαι τῇ ¨αμαρτίᾳ δουλέσαντες καὶ ¨ηδονῇ τῇ πρὸς τὸ φαῦλον ἑαυτοὺς τρόπον τινὰ τῷ διαβόλῳ 
καταπωλήσαντες, δικαιωθέντες ἐν Χριστῷ διὰ τῆς πίστεως, εἰς τὸν ἀληθῆ καὶ ἅγιον ἀναβησόμεθα σαββατισμόν, τὴν 
διὰ τῆς χάριτος ἐλευθερίαν ἠμφιεσμένοι καὶ ἀγαθοῖς τοῖς θεόθεν λελαμπρυσμένοι"). Πρβλ. και Εβρ. δ΄ 9 κ.ε., "...ἅρα 
σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων 
αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεὸς". Παρόμοια και ο άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας (;) στο Περί Σαββάτων καὶ  
περιτομῆς ἐκ τῆς Ἐξόδου, 1, PG 28, 133A, αναφέρει: "Ἀνάγκη μηκέτι τὸν λαὸν τοῦτον τηρεῖν τὸ τῆς προτέρας κτίσεως 
τέλος (δηλ. το Σάββατο), ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν τὴς δευτέρας κτίσεως ζητεῖν. Τίς δὲ ἐστιν ἤ καθ' ἥν ἀνέστη ὁ Κύριος; (δηλ. η 
αναστάσιμη Κυριακή). Ἔκτοτε γὰρ ἀρχὴν ἔσχεν ἡ καινὴ κτίσις". Βλ. και ό.π., 122, 126-128, 130.

449 Βλ. περισσότερα, Jean Danielou, "Le Dimanche comme huitieme jour", Le Dimanche, Lex Orandi, 39 (1965), 61-
89, στο Σκρέττα  (2004), 420, όπου και συστηματική παρουσίαση της βιβλικής και πατερικής παράδοσης περί της 
Κυριακής ως αναστάσιμης ημέρας του Κυρίου (σ. 411 κ.ε.). 
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καταδικάστηκαν για τις παρόμοιες κινήσεις τους, αποκτώντας κατ’αυτό τον τρόπο 
μία αρνητική εικόνα στο ευρύ κοινό450.

Είναι  χαρακτηριστική όμως η διδασκαλία πάνω στην οποία θεμελιώνεται  η 
καταβολή της Δεκάτης για τους Αντβεντιστές. Πρόκειται για μία εντολή του Θεού: 
"Ο Θεός έδωσε εντολή η μετάδοση του ευαγγελίου να εξαρτάται από τις προσπάθειες  
και τις προσφορές του λαού Του...Όπως το ένα έβδομο του χρόνου μας (το Σάββατο)  
ανήκει στο Θεό, έτσι ανήκει και το ένα δέκατο των υλικών πραγμάτων που αποκτούμε.  
Η Γραφή μας λέει ότι το δέκατο είναι "άγιον εις τον Κύριον"...πρέπει να επιστραφεί σε  
Αυτόν ως ιδικό Του...οφείλουμε να αποδώσουμε σε Αυτόν το ένα δέκατο. Όταν ο Θεός  
ζητάει το δέκατο (Μαλ. γ΄ 10), δεν κάνει κλήση στην ευγνωμοσύνη ή στη γεναιοδωρία 
μας...το  δέκατο  ανήκει  στο  Κύριο  και  απαιτεί  να  του  το  αποδώσουμε...Η  Καινή  
Διαθήκη αναγνωρίζει την εγκυρότητά του. Ο Ιησούς επιβεβαιώνει την απόδοση των  
δεκάτων και καταδικάζει εκείνους που καταστρατηγούν το πνεύμα του (Ματθ. κγ΄ 23).  
Ενώ οι  τελετουργικοί  νόμοι  ρυθμίζουν  τις  προσφορές  θυσίας  που συμβολίζουν  την  
εξιλαστήρια θυσία  του Χριστού η οποία έληξε με  το θάνατό  Του,  ο  νόμος για  την  
απόδοση των δεκάτων δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα"451. 

Η δεκάτη όμως έγινε προαιρετική,  γεγονός που παραπέμπει  επομένως στην 
καταστρατήγηση  της  εντολής  και  υποχρεωτικής  πράξης  που  ορίσε  ο  Θεός.  Η 
συγκεκριμένη  γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  στο  παραπάνω  κείμενο  για  να 
στοιχειοθετήσει  την  πρακτική  της  απόδοσης  της  δεκάτης  προκαλεί  τουλάχιστον 
αμηχανία ενώπιον της νέας τακτικής που όρισε η οργάνωση περί προαιρετικής και 
ελεύθερης καταβολής των οικονομικών προσφορών.

3.3. Η διάκριση καθαρών-ακαθάρτων τροφών.

H υγιεινή-θεραπευτική δίαιτα είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε τη θρησκεία 
εδώ και χιλιάδες χρόνια (Ιουδαϊσμός, Ισλάμ, Ινδουισμός). Ωστόσο η αμερικανική-
προτεσταντική εκδοχή είναι πολύ πρόσφατη. Ξεκινά με τον πρεσβυτεριανό κληρικό 
S.  Graham  στις  αρχές  του  19ου  αι,  με  εναντίωση  κατά  του  αλκοόλ,  καπνού, 
μπαχαρικών, κρέατος. Οι ιδέες του διαδόθηκαν στα κινήματα της εποχής, ιδιαίτερα 
στους  Αντβεντιστές,  των  οποίων  η  εκκλησία  μάλιστα  ίδρυσε  ένα  δίκτυο 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με πλέον επιφανές το Δυτικό Ινστιτούτο Mεταρρυθμίσεως 
Υγείας (Western Health Reform Ιnstitute) στο Battle Creek (Michigan)452. 

Oι  Αντβεντιστές  έχουν  συνεισφέρει  στη  μάχη  έναντι  του  αλκοόλ  και  του 
καπνού  μέσα  στο  ευρύτερο  κοινό.  Σταδιακά,  μαζί  με  άλλες  φονταμενταλιστικές 
κινήσεις προώθησαν μία πίεση έναντι της κοινωνίας κατά της φιλελευθεροποίησης 
των  νόμων  για  τα  οινοπνευματώδη,  και  προσπάθησαν  να  πείσουν  κυβερνητικά 
κέντρα για την προβολή των κινδύνων καπνίσματος και αλκοόλ. Η αντβεντιστική 
πενθήμερη  θεραπεία-νοσηλεία  ή  εφημερία  (cure)  για  τους  καπνιστές 
χρησιμοποιήθηκε από πολλά άτομα, κάποια εκ των οποίων, φυσιολογικά, εκδήλωσαν 
450 Wilson  (1990),  237.  Εκτιμήσεις  για  το  μέγεθος  των  ποσών,  βλ.  Neve  (1944),  464. Tα  σημερινά  ποσά 

δημοσιεύονται στον απολογισμό, στον επίσημο ιστότοπο των Αντβεντιστών. 
451 ΕΒΠ, 312.
452 Daniel Sack “Feeding the Soul”, Wall Street Journal (29 Σεπτεμβρίου 2000), στο Christiano (2008), 277.
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το ενδιαφέρον τους για τη κίνηση. Οι Αντβεντιστές απαγόρευσαν τον καφέ και το 
τσάι, αν και αυτή η διάταξη δεν έχει ιδιαίτερες κοινωνικές συνέπειες, ακόμα όμως 
και πιστά μέλη συχνά την αγνοούν453. 

Ειδικότερα  όμως,  όπως  έχει  επισημανθεί, προγράμματα  του  αντβεντιστικού 
σωματείου  "Οργανισμός  Εγκρατείας"  για  την  απαλλαγή  από  το  κάπνισμα,  δεν 
αποβλέπουν  σε  αυτό  το  στόχο,  αλλά  κυρίως  στο  να  δημιουργηθεί  "γονιμότερο 
έδαφος για την σπορά του λόγου", γιατί όπως αποκαλύπτεται στο εσωτερικό Δελτίο 
της κίνησης, "η αποστολή μας δεν είναι να γεμίζουμε την κόλαση με μη καπνιστές". 
Όμως  αυτό  δεν  απολύπτεται  στις  ανακοινώσεις  του  σωματείου  αυτού  που 
διακηρύττει: "Κόψε το τσιγάρο σε 5 μέρες", αλλά παραλείπει να ανακοινώσει ότι 
πρόκειται για πρόγραμμα της κίνησης των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας454.

Οι  διατροφικές  συνήθειες  που  υιοθετήθηκαν  από  τους  Αντβεντιστές 
προέρχονταν από οράματα της White455, η οποία προτρέπει τους πιστούς να τηρούν 
χορτοφαγία. Κατά  μία  άλλη  άποψη,  αυτές  προωθήθηκαν  από  τον John  Kellogg 
(1852-1943),  οπαδό  της  White  και  ιδρυτή  της  γνωστής  μεγάλης  εταιρίας 
δημητριακών  (Κellogg’ s  Cereal  Company). Αυτός,  λόγω  πανθεϊστικών  θεωριών 
οδηγήθηκε  σε  ρήξη  με  την  αντβεντιστική  εκκλησία  το  1907.  Οι  χορτοφαγικές, 
διαιτητικές  και  φυσικές  ιατρικές  θεωρίες  της  εκκλησίας  συγκέντρωσαν  το 
ενδιαφέρον και προώθησαν το κίνημα456. 

Η  διαφύλαξη  της  ατομικής  υγείας  στους  Αντβεντιστές  τοποθετείται  στα 
πλαίσια της χριστιανικής συμπεριφοράς και προβλέπει την σωματική εξάσκηση που 
προλαμβάνει την ασθένεια, την έκθεση στο ηλιακό φως που προάγει την υγεία (κατά 
πόσο  όμως  αυτό  μπορεί  να  υποστηριχθεί  σήμερα  με  δεδομένη  την  όξυνση  του 
προβλήματος της τρύπας του όζοντος;), τη χρήση του νερού και του καθαρού αέρα, 
την αποχή από ναρκωτικά, διεγερτικά, καπνό, οινοπνευματώδη ποτά, την ανάπαυση, 
τη χριαστιανική αμφίεση, τη θρεπτική τροφή. Ειδικότερα γίνεται διάκριση μεταξύ 
καθαρών  και  ακαθάρτων  τροφών  αφού  εσφαλμένως  ισχυρίζονται  ότι  η  Καινή 
Διαθήκη δεν κατήργησε τις διατάξεις του Λευιτικού για αυτές457. Επικαλούμενοι όμως 
το  Λευιτικό  αγνοούν προφανώς ότι  δεν  περιέχει  (και  γενικά ο  Μωσαϊκός  Νόμος) 
απαγορευτικές  διατάξεις  για  το  ποτό,  εκτός  από  την  περίπτωση  των  ιερέων  στη 
σκηνή του μαρτυρίου (Αρ. στ΄ 3, Λε. ι΄ 9).

Η σύγχρονη διαιτητική άποψη επιβεβαιώνει και εγκρίνει τις υποστηριζόμενες 
θέσεις  των  Αντβεντιστών,  δηλαδή  τη  προτίμηση  σε  δημητριακά  και  φρούτα  από 
υπέρμετρη χρήση ζάχαρης, κρέατος και συνθετικών ουσιών, καθώς και την αποχή 
από το τσιγάρο και τα οινοπνευματώδη. Αλλά και το κίνημα ευνοήθηκε από αυτή τη 
μετατόπιση της κοινής διατροφικής γνώμης458.

Ο Αντβεντισμός  ξεκίνησε  γενικώς ως προσδοκία  της  άμεσης ελεύσεως του 
Κυρίου, γεγονός με συνέπεια την απόρριψη της κοσμικής και κοινωνικής μέριμνας 

453 Wilson (1990), 141. 
454 Αλεβιζόπουλου (1994), 448.
455 Smart (1989), 363.
456 Νichols (2006), 267, Ιntrovigne (2006), 370.
457 ΕΒΠ, 323 κ.ε.
458 Wilson (1990), 246.
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από την πλευρά των μελών, χαρακτηριστικό των αιρέσεων που σηματοδοτούνται από 
την  σεχτοποίηση και  την  εσωστρέφεια  κατά  τα  πρώτα  βήματα  της  δράσης  τους. 
Ειδικά  όμως  οι  χιλιαστικές  αιρέσεις,  έχοντας  ως  επίκεντρο  την  αναμονή  της 
ελεύσεως, στην πορεία των χρόνων θεωρούν τον ευαγγελισμό στο παρόντα κόσμο, 
για τον οποίο δεν τρέφουν ιδιαίτερες προσδοκίες, ως προετοιμασία για τον μέλλοντα. 

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, με διάθεση κοινωνικής μεταρρύθμισης, 
προωθούν τα ζητήματα της υγείας και της εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση ιδρύουν 
νοσοκομεία, διατροφικές εταιρίες, σχολεία και κολλέγια, με σκοπό όμως όχι τόσο 
ένα προσχέδιο για τη  βελτίωση του "διεφθαρμένου" κόσμου, όσο κυρίως για μία 
εξάσκηση  προετοιμασίας  για  τον  καλύτερο  τρόπο  ζωής  στον  μέλλοντα  αιώνα. 
Επιπρόσθετα,  οι  διαιτητικές  προλήψεις  (taboos)  και  η  τήρηση  του  Σαββάτου, 
σηματοδοτούν  και  διατηρούν  τα  όρια  της  κινήσεως  που  απομονώνεται  από  τους 
συμβατικούς τρόπους του κόσμου459.

Η κατανάλωση  οινοπνευματωδών  και  καπνού  τοποθετείται  "ανάμεσα  στις  
βαρειές αμαρτίες", εξισώνεται με αμαρτίες όπως φόνος, μοιχεία, κλοπή460.  H αποχή 
από οινοπνευματώδη είναι και πράξη ομολογίας και υπόσχεσης, απαραίτητη για την 
εισδοχή στο βάπτισμα. Ο υποψήφιος υπόσχεται να απέχει από καφέ, τσάι, κρέατα 
χοιρινά, ζαμπόν, γαρίδες, αστακούς, μύδια. Θεωρούνται ως ακάθαρτα σύμφωνα με 
την Παλαιά Διαθήκη.  Ο τελετουργικός νόμος βέβαια καταργήθηκε,  αλλά ο Θεός, 
υποστηρίζουν,  συνέχιζει  να  προτείνει  στους  ανθρώπους  την  αποχή  από  αυτά, 
γνωρίζοντας ότι δεν είναι καλά προς κατανάλωση για λόγους υγείας461. Εκ πρώτης 
όψεως  φαίνεται  ότι  πρόκειται  για  μία  απλή  τακτική  υγιεινής  διατροφής  και 
ισορροπημένης  δίαιτας  που  προτείνει  ένα  θρησκευτικό  κίνημα  στους  πιστούς. 
Ωστόσο η προτροπή αυτή μεταβάλλεται άμεσα σε θρησκευτική διδασκαλία εφόσον 
συνδέεται η αποχή από συγκεκριμένες τροφές με τη βάπτιση και την είσοδο στην 
κίνηση462. 

H White υποστήριξε ότι ο "καθαρισμός του θυσιαστηρίου"  (Δαν.  η΄ 14) δεν 
είναι  ο  καθαρισμός  της  γης  με  φωτιά  (Β΄ Πέτρου  γ΄  7),  αλλά ο καθαρισμός  του 
ουράνιου θυσιαστηρίου (Α΄ Πέτρου δ΄ 17). H αιτία καθαρισμού ήταν κυρίως εξαιτίας 
του βδελύγματος της βεβήλωσης του Σαββάτου με την αλλαγή της  εβδόμης ημέρας 
από  την  πρώτη.  Η  White  επαναστρέφει  την  Εκκλησία  στον  Ιουδαϊσμό, 
επαναφέροντας συνάμα νομικές διατάξεις, αφού ο προφήτης Ησαΐας (ξ΄ 17) είπε: "Οἱ 
ἁγνιζόμενοι καί καθαριζόμενοι εἰς τούς κήπους καί ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες κρέας 
ὕειον καί τά βδελύγματα καί τόν μῦν ἐπί τό αὐτό ἀναλωθήσονται, εἶπε Κύριος"463.  

O Eυσέβιος στην Εκκλησιαστική Ιστορία αναφέρει: "...ἐκείνοις (οι Πατριάρχες) 
οὐ χεῖρον ἡμῶν ἐσπουδάζετο,  οὔτ᾿ οὖν σώματος αὐτοῖς περιτομῆς ἔμελεν,  ὅτι  μηδὲ  
ἡμῖν,  οὐ  σαββάτων  ἐπιτηρήσεως,  ὅτι  μηδὲ  ἡμῖν,  ἀλλ᾿  οὐδὲ  τῶν  τοιῶνδε  τροφῶν 
παραφυλακῆς  οὐδὲ  τῶν  ἄλλων  διαστολῆς,  ὅσα  τοῖς  μετέπειτα  πρῶτος  ἁπάντων 
Μωυσῆς ἀρξάμενος ἐν συμβόλοις τελεῖσθαι παραδέδωκεν, ὅτι μηδὲ νῦν Χριστιανῶν τὰ  

459 Wilson (1999), 4.
460 Hoekema (1973), 58
461 Questions, 623.
462 Ηοekema (1973), 59.
463 Klotsche (1929), 333.
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τοιαῦτα..."464.
Οι  Αντβεντιστές  παραθεωρούν την ελευθερία  του ανθρώπου ως δωρεά του 

Θεού465. Συγχρόνως δεν εκτιμάται η  υπεροχή της Καινής Διαθηκής, σύμφωνα με την 
οποία, από τα έργα του νόμου δεν μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος, εφόσον “Πρό 
τοῦ ἐλθεῖν τήν πίστιν ὑπό νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τήν μέλλουσαν 
πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγός ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ  
πίστεως  δικαιωθῶμεν.  Ἐλθούσης  δέ  τῆς  πίστεως  οὐκέτι  ὑπό  παιδαγωγόν  ἐσμέν.  
Πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. γ΄ 23-25), “τέλος 
γάρ  νόμου  Χριστός  εἰς  δικαιοσύνην  παντί  τῷ  πιστεύοντι”  (Ρωμ.  ι΄  4),  αφού  οι 
τελετουργικές  θυσίες  και  οι  διακρίσεις  των  φαγητών  "μέχρι  καιροῦ  διορθώσεως 
ἐπικείμενα" (Εβρ. θ΄ 9-10). 

Ο  Απόστολος  Παύλος  αναφέρει  ότι  οι  ψευδοδισκαλίες  των  πλανεμένων 
περιέχουν  και  την  αποχή  από  φαγητά  που  "ὁ  Θεός  ἔκτισεν  εἰς  μετάληψιν  μετά 
εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς", αφού  "πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν καί οὐδέν ἀπόβλητον μετά  
εὐχαριστίας λαμβανόμενον, ἁγιάζεται γάρ διά λόγου Θεοῦ καί ἐντεύξεως (Α΄ Τιμ. δ΄ 4-
5).  Η  νομική  λοιπόν  διδασκαλία  έχει  την  ανθρωπολογική  και  σωτηριολογική 
συνέπεια,  που  αναφέρει  το  αποστολικό  χωρίο  Γαλ.  ε΄  4,  “Κατηργήθητε  ἀπό  τοῦ 
Χριστοῦ  οἵτινες  ἐν  νόμῳ  δικαιοῦσθε,  τῆς  χάριτος  ἐξεπέσατε”.  Όποιος  ακούει  την 
αντβεντιστική χρήση του χωρίου της  Αποκάλυψης  ιη΄ 4,  (....Ἔξελθε ἐξ αὐτῆς  (της 
Βαβυλώνας) ὁ λαός μου, ἵνα μή συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καί ἵνα ἐκ τῶν  
πληγῶν  αὐτῆς  μή  λάβητε)  με  τη  χιλιαστική  συνθηματοποίησή  του  Come  out  of 
Babylon (πάμε να βγούμε από τη Βαβυλώνα), θα έπρεπε συγχρόνως να αναλογίζεται 
και  την  αποστολική  προτροπή  “Τῇ  ἐλευθερίᾳ  οὖν,  ᾗ  Χριστός  ἡμάς  ἠλευθέρωσε,  
στήκετε, καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθαι” (Γαλ. ε΄ 1)466.

464 Α΄, 4.8. 
465 Α΄Τιμ. δ΄ 3-5,  "...ἀπέχεσθε βρωμάτων ἅ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι  

τὴν αλήθειαν. ὅτο πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον, ἁγιάζεται γὰρ διὰ 
λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως",  Ματθ. ιε΄ 11-17, "οὐ τὸ εἰσερχόμενον κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον...ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον  
εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς τὸν αφεδρῶνα ἐκβάλλεται",  Πραξ. ι΄ 9-16, "...ἅ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε σὺ μὴ 
κοίνου",  Κολ. β΄ 16-17, "Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἤ ἐν πόσει...ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων...", και 20-23 
"...μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς, -ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει- κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν 
ἀνθρώπων, ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν  
τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός",  Ρωμ. ιδ΄ 14-15, "μή ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τό ἔργον τοῦ Θεοῦ. πάντα μέν  
καθαρά". Διεξοδική  ερμηνεία  και  ανάλυση  των  στίχων  αυτών  βλ.  F.  F.  Bruce,  Commentary  on  Colassians,  
Eerdmans, 1957, Καραβιδόπουλου (2004), 483 κ.ε. Eπίσης με τις "ανθυγιεινές τροφές" ασχολείται και ο Bird στο 7ο 
κεφάλαιο του σπουδαίου έργου του Theology of Seventh-day Adventism. 

466 Klotsche (1929), 333. 
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Κεφάλαιο Δ΄ Μυστήρια και εσχατολογία

4.1. Το Βάπτισμα.

H  κίνηση  δέχεται  το  βάπτισμα  των  πιστών  και  αναβαπτίζει  όσους  τυχόν 
βαπτίστηκαν  ως  νήπια.  Όμως  πρόκειται,  όχι  για  μυστήριο,  αλλά  για  πράξη 
ομολογίας467.  Πράγματι,  η  βάπτιση  των  ενηλίκων  με  πλήρη  κατάδυση  αποτελεί 
σημαντική διδασκαλία του κινήματος, αφού τονίζεται ότι παρότι η Μεταρρύθμιση 
μπόρεσε  να  αναζωογονήσει  την  εκκλησία,  ωστόσο  δεν  πέτυχε  να  ανακαλύψει 
πλήρως ουσιώδεις αλήθειες, μεταξύ των οποίων το βάπτισμα δια καταδύσεως468. Αν 
και απορρίπτουν την τέλεση με ραντισμό ή έκχυση ύδατος, υποστηρίζουν την άπαξ 
εμβύθιση στο ύδωρ, ένα μονοκατάδυτο βάπτισμα που παραπέμπει στους αιρετικούς 
Ευνομιανούς469. Ωστόσο αυτό είναι απλά "σύμβολο της ένωσής μας με το Χριστό, της  
συγχώρησης  των  αμαρτιών  μας  και  της  αποδοχής  του  Αγίου  Πνεύματος".  Ρητώς 
αναφέρεται εξάλλου ότι "πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν έχει επιτραπεί και δεν έχει  
υποδειχθεί το νηπιοβάπτισμα"470. H αντβεντιστική αποδοχή του βαπτίσματος, αλλά 
και της ευχαριστίας, ως απλών τελετών, παραπέμπει στην κλασική προτεσταντική 
άποψη, ενώ η απόρριψη του νηπιοβαπτισμού θυμίζει πελαγιανισμό.

Όσον αφορά το βάπτισμα, να τονίσουμε ότι κατά την ορθόδοξη πίστη είναι 
μυστήριο,  εφόσον  ταυτίζεται  με  μία  ουσιαστική  και  οντολογική  αναγέννηση του 
ανθρώπου αφού σύμφωνα με τη Γραφή εντάσσεται έτσι στο σώμα του Χριστού (Γαλ.  
γ΄ 25-29). Όλα τα πρωτοχριστιανικά κείμενα που αναφέρονται στο χωρίου Ιω. γ΄ 5-8, 
κάνουν λόγο για αναγέννηση του ανθρώπου και την ταυτίζουν με το βάπτισμα στο 
όνομα  της  αγίας  Τριάδος,  ο  βαπτισματικός  αυτός  τύπος  επομένως  συνεπάγεται 
τριπλή κατάδυση και είναι πανάρχαιος. Η ορθόδοξη θεολογία τοποθετεί το βάπτισμα 
ως μυστήριο σε περίοπτη θέση. Η βάπτιση αποτελεί την προσωπική υιοθεσία εν Αγίω 
Πνεύματι του πιστού και την ενσωμάτωση στο Σώμα του Χριστού, πρόκειται για ένα 
οντολογικό και θεμελιώδες θεολογικό γεγονός471.    

Μία  παρανόηση  της  έννοιας,  του  σκοπού  και  των  αποτελεσμάτων  του 
μυστηρίου  του  βαπτίσματος,  έχει  ως  αποτέλεσμα  και  την  αποστροφή  προς  το 
νηπιοβαπτισμό. Όσον αφορά την πρακτική του βαπτίσματος των νηπίων, η κίνηση 
αναφέρει ότι "πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν έχει επιτραπεί και δεν έχει υποδειχθεί  
το νηπιοβάπτισμα, είναι αδύνατον να αναγνωρισθεί στο νηπιοβάπτισμα το βάπτισμα 
της  εκκλησίας  της  Καινής  Διαθήκης,  επειδή  τα  βρέφη  και  τα  μικρά  παιδάκια  δεν  
μπορούν να έχουν την εμπειρία της επιστροφής, δεν μπορούν και να βαπτιστούν"472.

Ο νηπιοβαπτισμός καθιερώνεται από την εποχή των αποστόλων, και μάλιστα 

467 Αλεβιζόπουλου (1994), 452.
468 ΕΒΠ, 210 κ.ε., 186.
469 Γιαννόπουλου (1999), 114.
470 ΕΒΠ, 210, 220.
471 "Ἤ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; συνετάφημεν οὖν αὐτῷ 

διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διἀ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς  
ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν" (Ρωμ. στ΄ 3-4), "συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾤ καί συνεγέρθητε διά 
τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτόν ἐκ νεκρῶν" (Κολ. β΄ 12)

472 ΕΒΠ, 220.
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επεκτείνεται  κατά  την  αναγνώριση  του  χριστιανισμού  από  τη  Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία.  Πράγματι,  κατά  την  αποστολική  εποχή  έχουμε  περιπτώσεις 
νηπιοβαπτισμών,  ιδιαίτερα  όταν  προσέρχονταν  ολόκληρες  οικογένειες  στην 
Εκκλησία, όπως μαρτυρούν τα Πράξεις ις΄ 15, 31-34, λα΄ 3, ιη΄ 8, ι΄ 48, β΄ 39, και Α΄ 
Κορινθίους α΄ 16. Κατά τον απόλυτο λόγο του Κυρίου εξάλλου, "Ἐάν μή τις γεννηθῇ 
ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ιω. γ΄ 5). 
ο Χριστός ουδέποτε απέκλεισε τα νήπια από το βάπτισμα473.    

Οι  άγιοι  πατέρες  εκφράζονται  με  τα  ακόλουθα  βαρυσήμαντα  λόγια  για  το 
βάπτισμα των νηπίων: Ο άγιος Γρηγόριος Θεολόγος αναφέρει, "Τί δ᾿ ἅν εἴπεις περὶ  
τῶν ἔτι νηπίων, καὶ μήτε τῆς ζημίας ἐπαισθανομένων, μήτε τῆς χάριτος; ἥ καὶ ταῦτα 
βαπτίσομεν;  Πάνυ  γε,  εἴπερ  τις  ἐπείγοι  κίνδυνος.  Κρεῖσσον  γὰρ  ἀναισθήτως 
ἁγιασθῆναι,  ἥ  ἀπελθεῖν  ἀσφράγιστα  καὶ  ἀτέλεστα.  Καὶ  τούτου  λόγος  ἡμῖν,  ἡ  
ὀκταήμερος περιτομὴ, τυπική τις οὖσα σφραγίς, καὶ ἀλογίστοις ἔτι προσαγομένη, ὡς δὲ  
καὶ ἡ τῶν φλιῶν χρίσις, διὰ τῶν ἀναισθήτων φυλάττουσα τὰ πρωτότοκα...τετειχίσθαι  
δὲ  τῷ  λουτρῷ,  παντὶ  λόγῳ  λυσιτελέστερον,  διὰ  τὰς  έξαίφνης  συμπιπτούσας  ἡμῖν  
προσβολὰς τῶν κινδύνων, καὶ βοηθείας ἰσχυροτέρας"474. Στην ομιλία του αυτή λοιπόν 
ο  άγιος  αναφέρει  την  περιτομή  που  όριζε  η  Παλαιά  Διαθήκη  (Γέν.  ιζ΄  12) ως 
απόδειξη χρήσης μιας τελετής σε βρέφη που δεν συναισθάνονταν ούτε πνευματική 
ζημία  ούτε  χάρη.  Επίσης,  στο  Έξ.  ιβ΄  7,  αναφέρεται  η επάλειψη με το  αίμα στα 
ανώφλια,  ώστε  με  τη  φροντίδα  των  οικογενειών  τους  τα  πρωτότοκα  να  σωθούν 
(πρβλ.  Εβρ.  ια΄ 28).  Στο ίδιο θέμα επανέρχεται  ο ιερός πατήρ σε στίχους από τα 
περίφημα Έπη του: "Νῦν δ᾿, οὐ γάρ με θεὸν τεῦξεν Θεὸς, ἀλλὰ μ᾿ ἔπηξεν Ἀμφιρεπῆ, 
κλιτόν  τε,  τὸ  καὶ  πλεόνεσσιν  ἐρείδει,  Ὧν  ἕν  καὶ  λοετροῖο  βροτοῖς  χάρις.  Ὡς  γὰρ 
ὄλεθρον  Ἑβραίων  ποτὲ  παῖδες  ὑπέκφυγον  αἵματι  χριστῷ,  Τὸ  φλιὰς  ἐκάθῃρεν,  ὅτ᾿  
ὤλετο πρωτογένεθλος Αἰγύπτου...Σφρηγὶς (σφραγίς) άλεξικάκοιο Θεοῦ τόδε, νηπιάχοις 
μὲν  Σφρηγὶς,  ἀεξομένοισι  δ᾿  ἄκος  καὶ  σφρηγὶς  ἀρίστη,  Χριστοῦ  φωτοδόταο 
θεόῤῥυτος...".  Oι  πατέρες  θεωρούν  αυτό  το  γεγονός,  όπως  και  την  περιτομή,  ως 
προτυπώσεις του βαπτίσματος475.   
473 Βλ.  περισσότερα,  αγίου  Νεκταρίου  Πενταπόλεως (1990),  27  κ.ε.  Είναι  χαρακτηριστικά  τα  λόγια  του  αγίου 

Ειρηναίου Λυώνος, Κατά Αιρέσεων 2, PG 7, 783-784, όπου αναφέρει ότι o Xριστός ήρθε για να μας σώσει όλους, 
νήπια, έφηβους, νέους γέρους, ήρθε για κάθε ηλικία, γεγόμενος νήπιος για τα νήπια. Αλλά και ο άγιος Ιππόλυτος 
Ρώμης αναφέρει στο έργο του Αποστολική Παράδοσις για βάπτιση νηπίων (αγγλική μετάφραση, βλ. Easton (1934), 
45, και Dix- Chanwick (1968), 33. Ξεκάθαρες μαρτυρίες αποτελούν και τα Ωριγένους, Σχόλια εις Ρωμαίους 5, 19, 
PG 14, 1047, Κυπριανού Καρχηδόνος,  Εpistula LVIII  (58),  νεοελληνική μετάφραση στο Τσιάκκα (2002),  844α 
("Εάν όμως παρέχεται άφεση αμαρτιών ακόμη και σε πιο βαριά αμαρτωλούς και σε εκείνους που προηγουμένως 
πολλαπλά αμάρτησαν εναντίον του Θεού και δεν αποκλείεται κάποιος από το βάπτισμα και τη χάρη, εάν αργότερα  
επιστρέψει, πόσο λιγώτερο επιτρέπεται το να εμποδίζει κάποιος ένα παιδί, που είναι νεογέννητο και δεν διέπραξε  
καμία αμαρτία, αλλά έχει υποστεί μόνο με την πρώτη γέννηση τη δραστικότητα του παλαιού θανάτου, επειδή κι αυτό,  
όπως ο Αδάμ εγεννήθη κατά σάρκα. Έτσι μπορεί να φθάσει στην άφεση αμαρτιών γι᾿ αυτό το λόγο πιο εύκολα, επειδή  
δεν υπάρχουν για συγχώρεση προσωπικές αμαρτίες, αλλά μόνο ξένες αμαρτίες"). Η μαρτυρία του Τερτυλλιανού (De 
baptismo, 17-18), αναμφίβολα δεν αποκλείει τα νήπια από το βάπτισμα, όπως ανεπιτυχώς θεωρήθηκε, βλ. Γ. Φίλια 
(2006), 329-330. Βλ. επίσης, Μύρου (2009), 15-17, Γεωργόπουλου (2011)2, 1, 7.

474 Εις το άγιον Βάπτισμα, PG 36, 400.
475 Έπη Θεολογικά και Δογματικά θ΄, περί Διαθηκών και Επιφανείας Χριστού,  PG 37, 463A-464A.  Και πάλι στην 

ομιλία του Εις το άγιον Βάπτισμα, PG 36, 380D-381A, αναφέρει: "Νήπιον ἔστι σοι; Μὴ λαβέτω καιρὸν ἡ κακία, ἐκ  
βρέφους ἁγιασθήτω, ἐξ ὀνύχων καθιερωθήτω τῷ Πνεύματι. Σὺ δέδοικας τὴν σφραγίδα διὰ τὸ τῆς φύσεως ἀσθενές, ὡς  
μικρόψυχος ἡ μήτηρ, καὶ ὀλιγόπιστος. Ἡ Ἄννα δὲ, καὶ πρὶν ἤ γεννηθῆναι τὸν Σαμουὴλ, καθυπέσχετο τῷ Θεῷ, καὶ  
γεννηθέντα,  ἱερὸν  εὐθὺς  ποιεῖ,  καὶ  τῇ  ἱερατικῇ  στολῇ  συνανέτρεψεν,  οὐ  τὸ  ἀνθρώπινον  φοβηθεῖσα,  τῷ δὲ  Θεῷ 
πιστεύσασα. Οὐδὲν δεῖ σοι περιαμμάτων καὶ ἐπᾳσμάτων, οἷς ὁ πονηρὸς συνεισέρχεται, κλέπτων εἰς ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ  
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Όταν λοιπόν τα παιδιά γεννώνται και ανατρέφονται σε χριστιανική οικογένεια, 
όταν  οι  γονείς  ενδιαφέρονται  και  για  την  πνευματική  και  ηθική καλλιέργεια  του 
παιδιού,  άλλα  και  όταν  υπάρχει  η  πραγματική  θεώρηση  του  βαπτίσματος  ως 
μυστηρίου  ενσωμάτωσης  του  ανθρώπου  στην  Εκκλησία,  τότε  το  βάπτισμα  των 
νηπίων, όχι μόνο συνίσταται αλλά και επιβάλλεται. Δεν είναι μόνον ο συνεχής και 
υπαρκτός κίνδυνος του πρόωρου θανάτου, ούτε μόνον το ζητούμενο της αφέσεως 
των αμαρτιών476. 

Η  βάπτιση  εντάσσει  το  νήπιο  στο  σώμα  του  Χριστού,  όπου  πραγματικά 
αυξάνεται, ωριμάζει και οντολογικά μεταμορφώνεται, αφού μετέχει στη θεία ζωή477. 
Τελικά, η ένταξη του νηπίου στην Εκκλησία,  το τοποθετεί  στην καινή κτίση που 
υπερβάλλει τον χρόνο. Για αυτό και η Εκκλησία έκτοτε αποδοκιμάζει την αναβολή 
του  βαπτίσματος478 και  συνδέει  τη  νηπιακή  ηλικία  με  το  βάπτισμα,  ως  μία 
αναγέννηση. Εξάλλου "ο νηπιοβαπτισμός προϋποθέτει την ελεύθερη συγκατάβαση του  
παιδιού, αλλά δεν την επιβάλλει. Αν το παιδί αρνηθεί τη χριστιανική του ιδιότητα και 
θελήσει να την εγκαταλείψει, είναι ελεύθερο να το κάνει...Η εκκλησία δέχεται όλους  

Θεοῦ  τὸ  σέβας,  ἐν  τοῖς  κουφοτέροις.  Δὸς  αὐτῷ  τὴν  Τριάδα,  τὸ  μέγα  καὶ  καλὸν  φυλακτήριον". Κατά  τον  ιερό 
Χρυσόστομο, Εις την Γένεσιν, PG 53, 373, "Ἡ δὲ ἡμετέρα περιτομὴ, ἡ τοὺ βαπτίσματος λέγω χάρις, ἀνώδυνον ἔχει  
τὴν ἰατρείαν, καὶ μυρίων ἀγαθῶν πρόξενος γίνεται ἡμῖν, καὶ τῆς τοῦ Πνεύματος ἡμᾶς ἐμπίπλησι χάριτος, καὶ οὐδὲ  
ὡρισμένον ἔχει καιρὸν, καθάπερ ἐκεῖ, ἀλλ᾿ ἔξεστι καὶ ἐν ἀώρῳ ἡλικία, καὶ ἐν μέσῃ, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ γήρᾳ γενόμενόν  
τινα ταύτην δέξασθαι τὴν ἀχειροποίητον περιτομὴν...". O Mέγας Βασίλειος, Προτρεπτική εις το άγιον βάπτισμα, PG 
31, 424C, λέει: "Καιρὸς δὲ βαπτίσματος ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος. Οὔτε γὰρ σώματι ζῇν μὴ ἀναπνέοντι δυνατὸν,  
οὔτε ψυχῇ συνεστάναι, μὴ γνωριζούσῃ τὸν κτίσαντα. Θεοῦ γὰρ ἄγνοια θάνατός ἐστι ψυχῆς. Ὁ δὲ μὴ βαπτισθεὶς οὐ  
πεφώτισται. Ἄνευ δὲ φωτὸς οὔτε ὀφθαλμὸς τὰ ἑαυτοῦ καθορᾷ, οὔτε ψυχὴ Θεοῦ δέξασθαι δύναται θεωρίαν. Πᾶς μὲν 
οὖν χρόνος εὐκαιρίαν ἔχει πρὸς τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος σωτηρίαν", "Ὁ Ἰουδαῖος τὴν περιτομὴν οὐχ ὑπερτίθεται διὰ  
τὴν ἀπειλὴν, ὅτι Πᾶσα ψυχὴ, ἥτις οὐ περιτμηθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς, σὺ δὲ τὴν ἀχειροποίητον περιτομὴν ἀναβάλλῃ  
ἐν τῇ ἀπεκδύσει τῆς σαρκὸς, ἐν τῷ βαπτίσματι τελειουμένην...", ό.π., 428A, "Ἤ ἀγνοεῖς, ὅτι τὰς ἐσφραγισμένας οἰκίας  
ὁ ὀλοθρευτὴς ὑπερέβαινεν, ἐν δὲ ταῖς ἀσφραγίστοις κατεφόνευε τὰ πρωτότοκα;", ό.π., 432C

476 Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, Ομιλίαι Κατηχητικαί, γ΄, προς νεοφώτιστους,  EΠΕ 30, 386: "Καίτοι γε πολλοῖς δοκεῖ  
ὅτι μόνον ἁμαρτημάτων ἄφεσιν ἔχει ἡ δωρεά, ἡμεῖς δὲ δέκα ἀπαριθμησάμεθα τιμάς. Διὰ τοῦτο γοῦν καὶ τὰ παιδία  
βαπτίζομεν καίπερ ἁμαρτίας οὐκ ἔχοντα ἵνα προστεθῇ ἁγιασμός, δικαιοσύνη, υἱοθεσία, κληρονομία, ἀδελφότης, τὸ  
μέλη εἶναι τοῦ Χριστοῦ, τὸ κατοικητήριον γενέσθαι τοῦ Πνεύματος".  Σε άλλο έργο του αναφέρει: "Τὶ οὖν; ἑτέρου 
πιστεύσαντος  ἑτερος  οὐ  θεραπεύεται;  φησίν.  Οὐκ  ἔγωγε  οἶναι,  πλὴν  εἰ  μή  τι  ἤ  διὰ  ἡλικίας  ἄωρον,  ἤ  διὰ  
ὑπερβάλλουσαν ἀσθένειαν ἀδυνάτως ἔχει πρὸς τὸ πιστεῦσαι" (Ομιλία εἰς τὸν παραλυτικὸν διὰ τῆς στέγης χαλασθέντα, 
PG 51,  56. Πρβλ. αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον, Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2003 [1864], 389, σημείωση 
2). Ο  άγιος  Ισίδωρος Πηλουσιώτης,   Επιστολών  βιβλία  πέντε,  Επιστολή  Ερμίνῳ  Κόμητι,  PG  78,  880B-881C, 
αναφέρει ότι τα βρέφη που είναι αναμάρτητα ακόμα τα βαπτίζουμε όχι μόνον διότι όπως λένε πολλοί, καθαρίζονται 
από το προπατορικό αμάρτημα, δεν λάβαμε μόνον φάρμακο ανάλογο προς το τραύμα μας, όπως νομίζουν κάποιοι 
μικροπρεπείς και αναίσθητοι στη θεία μεγαλοδωρία, αλλά και ομορφιά, τιμή, δόξα και αξιώματα, επομένως, το 
βάπτισμα δεν καταργεί μόνον την αμαρτία, αλλά χορηγεί και τα αγαθά της υιοθεσίας και της συγγένειας με το Θεό, 
και άπειρα άλλα. Βλ. και μαρτυρίες του Θεοδώρητου Κύρου, Αιρετικής κακομυθίας επιτομή, 5, 18, PG 83, 512AB, 
αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Ύμνος ΝΕ΄, Ότι τοις το άγιον φυλάξασι βάπτισμα καθαρόν παραμένει το Πνεύμα  
το Άγιον  ("Οἱ γὰρ τὸ βάπτισμα σὸ σὸν λαβόντες ἐκ νηπίων, καὶ ἀναξίως ζήσαντες τοῦτου κατὰ τὸν βίον, ἔξουσι τὸ 
κατάκριμα πλείον τῶν ἀβαπτίστων, ὡς εἶπας, ἐνυβρίσαντες στολὴν σου τὴν ἁγίαν, καὶ τοῦτο, Σώτερ, βέβαιον καὶ  
ἀληθὲς γινώσκων, δέδωκας τὴν μετάνοιαν εἰς κάθαρσιν δευτέραν, καὶ ὄρον ταῦτης τέθεικας τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν,  
ἥνπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐλάβομεν τὸ πρώτον, καὶ γὰρ οὐ μόνον ὕδατι τὴν χάριν εἶπας εἶναι, ἀλλὰ καὶ μάλλον Πνεύματι  
Τριάδος ἐπικλήσει. Ἐπεὶ οὖνβεβαπτίσμεθα παίδες αναισθητοῦντες, ὡς ἀτελεῖς καὶ ἀτελῶς δεχόμεθα τὴν χάριν, τὴς  
πρώτης παραβάσεως λαμβάνοντες τὴν λύσιν"), Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών 19ΣΤ΄, 380 κ.ε.  

477 Κατά τον μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα (2006), 64 κ.ε., ο άνθρωπος "...Και αν ακόμα είναι νήπιος και  
δεν έχει προβλήματα ηθικής συμπεριφοράς, όπως οι ενήλικοι, το Βάπτισμα αποτελεί και γι᾿ αυτόν νέα γέννηση, διότι  
έχει αυτήν τη θνητότητα...".

478 "Ὁ δὲ λέγων, ὅτι ὅταν τελευτῶ βαπτίζομαι, ἵνα μὴ ἁμαρτήσω καὶ ρυπανῶ τὸ βάπτισμα, οὗτος ἄγνοιαν ἔχει καὶ τῆς 
ἑαυτοῦ φύσεως ἐπιλήσμων τυγχάνει. "Μὴ ἀναβάλλου" γάρ, φησίν, "ἐπιστρέψαι πρὸς Κύριον, οὐ γὰρ οἶδας, τί τέξεται ἡ  
ἐπιοῦσα". Βαπτίζεται δὲ ὑμῶν καὶ τὰ νήπια, καὶ "ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Θεοῦ", "ἄφετε γάρ, φησί, "τὰ  
παιδία ἔρχεσθαι πρός με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά", Διαταγαί των αγίων Αποστόλων 6, 15, 6-7, PG 1, 948-9.
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αδιακρίτως, "πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ" (Ρωμ. γ΄ 23). 
Η χάρη όμως του Θεού...δεν ανακαινίζει μαγικά τους ανθρώπους χωρίς τη θέλησή 
τους"479. Τελικά η χάρη και η δωρεά του βαπτίσματος είναι τέτοια που δεν καταπνίγει 
ούτε υποδουλώνει τη βούληση του ανθρώπου, είναι δύναμη που ωφελεί όσους την 
χρησιμοποιούν, ενώ δεν εμποδίζει όσους επιθυμούν να παραμείνουν πονηροί.

4.2. Η Θεία Ευχαριστία.

Η  ευχαριστία  στους  Αντβεντιστές  τελείται  τέσσερις  φορές  το  χρόνο  και 
συνοδεύεται  από  πλύση των  ποδών και  αδελφικό  ασπασμό.  Όπως  υποστηρίζουν, 
μέσα στην πορεία των 1260 χρόνων της αποστασίας της εκκλησίας (από το έτος 538 
μ.Χ.  όταν  ελευθερώνεται  ο  Πάπας  από  τους  Οστρογότθους  μέχρι  το  1798  όταν 
αιχμαλωτίστηκε  από τον  Ναπολέοντα),  η  εκκλησία αντικατέστησε  το  Δείπνο  του 
Κυρίου με τη λειτουργία, εξαλείφοντας έτσι την αρχιερατική μεσιτική διακονία του 
Κυρίου και αντικαθιστώντας την από το επίγειο ιερατείο480. Εξάλλου κατά την White, 
όταν  ο  Χριστός  παρέδιδε  το  Δείπνο  δίδαξε  το  νήψιμο  των  ποδών,  όχι  μόνο  ως 
μάθημα ταπείνωσης αλλά και ως παράδοση  τελετουργικού τυπικού481. Σύμφωνα με 
άλλον  Αντβεντιστή  συγγραφέα,  η  πλύση  των  ποδών  συμβολίζει  την  "ελάσσονα 
κάθαρση" σε διάκριση με την "μείζονα κάθαρση" του βαπτίσματος, και αφορά τις 
αμαρτίες μετά το βάπτισμα482. Και η τελετή της Θ. Ευχαριστίας θεωρείται σαφώς ως 
τύπος παρά ως μυστήριο: "Το να φάει κανείς τη σάρκα του Χριστού και να πιει το αίμα  
είναι συμβολική γλώσσα για την αφομοίωση του Λόγου του Θεού μέσα από την οποία 
οι πιστοί διατηρούν επικοινωνία με τον ουρανό και είναι σε θέση να ἐχουν πνευματική 
ζωή. Ο Χριστός είπε: "Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και  
ζωή είναι" (Ιωάν. στ΄ 63).  "Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με 
πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος Θεού" (Ματθ. δ΄ 4). Οι πιστοί τρέφονται από  
το Χριστό, τον άρτο της ζωής, συμμετέχοντας στο Λόγο της ζωής-τη Γραφή. Από αυτόν  
το Λόγο έρχεται  η  ζωοδότειρα δύναμη του  Χριστού.  Με την  τελετή  της  Κοινωνίας  
συμμετέχουμε  στο  Χριστό  αφομοιώνοντας  το  Λόγο  του  με  τη  βοήθεια  του  Αγίου  
Πνεύματος. Για την αιτία αυτή το κήρυγμα του ευαγγελίου συνοδεύει κάθε Κυριακό 
Δείπνο". Στο Κυριακό Δείπνο μπορούν να συμμετέχουν οι πιστοί χριστιανοί όλων 
των  εκκλησιών,  αφού  προϋπόθεση  αποτελεί  μόνον  η  εσωτερική  κατάσταση  και 
πίστη483. To  Δείπνο τελείται  με χρήση άζυμου άρτου και  άζυμου οίνου.  Μετά το 
πέρας, ο εναπομείνας άρτος καίγεται και ο αντίστοιχος οίνος χύνεται484. 

Αντβεντιστής  συγγραφέας  ομολογεί:  "Η  ειλικρίνεια  και  η  δικαιοσύνη  των 
λαμβανόντων μέρος εις την ιεράν αυτήν πράξιν συμβάλλει πολύ. "Πολύ ισχύει η δέησις 
του δικαίου ενθέρμως γινομένη"485.  Ασπάζεται λοιπόν ο αντβεντιστικός κόσμος την 
δύναμη  της  προσευχής  των  συνελθόντων  πιστών,  και  πιστεύει  ότι  η  θεραπεία 
479 Μαντζαρίδη (2000), 160-162.
480 ΕΒΠ, 182-3.
481 The Desire of Ages, 650,  στο Hoekema, 59.
482 Βranson (1950), 183-84.
483 ΕΒΠ, 230-5.
484 Church Manual 116, στο Ηοekema (1973), 60. 
485 Lickey (1960), 399.
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ασθενών  είναι  εφικτή  μετά  την  προσευχή  αυτών  και  των  πρεσβυτέρων  και  την 
επάλειψη με έλαιο. Αλλά η "δέησις δικαίου" περιορίζεται στους Αντβεντιστές ζώντες 
πιστούς και δεν ισχύει για τους κεκοιμημένους αγίους και τη Θεοτόκο, αφού αυτοί 
πλέον έχουν αφανιστεί486. 

Συχνά  γίνεται  λόγος  για  εξομολόγηση,  θεωρείται  απαραίτητη  για  τη 
συγχώρηση των αμαρτιών,  δεν αποτελεί μυστήριο βέβαια,  μπορεί  να γίνεται κατ᾿ 
ιδίαν, δηλαδή απευθείας στο Θεό (για αμαρτίες που δεν έθιξαν άλλους ανθρώπους) ή 
και δημόσια (για αμαρτήματα που έχουν να κάνουν με την εκκλησία). Η συγχώρεση 
που παρέχεται από το Θεό ή το εκκλησίασμα, έχει την έννοια της επικαλύψεως και 
όχι της εξαλείψεως αφού τα αποτελέσματα της αμαρτίας μπορεί να είναι εμφανή και 
συνακόλουθα, ενώ μπορεί και πάλι να αμαρτήσει. Με τη συγχώρεση παύει η ενοχή, 
αλλά οι αμαρτίες δεν παύουν να υφίστανται487. 

Η λατρεία και τα μυστήρια κατά την ορθόδοξη θεολογία αποτελούν τρόπους 
ζωντανής κοινωνίας και μεθέξεως με το Θεό και τις άκτιστες ενέργειές Του. Ήδη από 
την  Παλαιά  Διαθήκη,  η  προσευχή  και  η  λατρεία  αποτελεί  θεμέλιο  των 
αποκαλυπτικών και θεοπτικών εμπειριών, ενώ η Καινή Διαθήκη αποτελεί γέννημα 
της λατρεύουσας κοινότητας. Όλη η βιβλικοπατερική θεολογία είναι δοξολογική και 
ευχαριστιακή, η λατρεία αποτελεί την πηγή κάθε θεολογικής εμπειρίας. 

Προσφυώς έχει γραφεί ότι,"Μέσα στην αμερικανική πλουραλιστική “φρενίτιδα” 
του  19ου  αι.,  παρουσιάζονται  άφθονες  ομάδες,  όπου  η  ιστορική  μορφή  της  
μυστηριακής λατρείας αντικαθίσταται από την “εμπειρία” της αναγέννησης ως το νέο  
“μυστήριο” του φονταμενταλισμού"488. 

Η θεία ευχαριστία, κατά την ορθόδοξη θεολογία αποτελεί το κέντρο αλλά και 
το  τέλος  και  την  ολοκλήρωση  όλων  των  μυστηρίων  της  Εκκλησίας.  Στα 
Αρεοπαγιτικά συγγράματα διαβάζουμε: "οὐκ ἔνεστι σχεδόν τινα τελεσθῆναι τελετήν 
ἱεραρχικήν, μή τῆς θειοτάτης Εύχαριστίας ἐν κεφαλαίῳ τῶν καθ᾿ ἕκαστα τελουμένων  
τήν ἐπί τό ἕν τοῦ τελεσθέντος ἱερουργούσης συναγωγήν"489. Συμπερασματικά, κατά τον 
λόγο του αγίου Νικολάου Καβάσιλα, στα μυστήρια "σημαίνεται" η Εκκλησία, αυτά 
αποτελούν τους συγκεκριμένους τρόπους εμπειρικής κοινωνίας με το Θεό490.

4.3. Ο Αντβεντισμός και η σχέση του με τον xιλιασμό.

Σε  γενικές  γραμμές  οι  έννοιες  χιλιασμός  και  Αντβεντισμός  αν  και  δε 
συγκλίνουν,  αποτελούν  φαινόμενα  που  χαρακτηρίζονται  από  αποκαλυπτική 
προσδοκία  μιας  χιλιετούς  βασιλείας.  Η  λέξη  Αντβεντισμός  προέρχεται  από  τη 
λατινική λέξη adventus, η οποία σημαίνει έλευση, άφιξη, παρουσία. Ο Αντβεντισμός 
περιέχεται στο γενικό πλαίσιο του φαινομένου του χιλιασμού. Με τον όρο χιλιασμός, 
αναφερόμαστε στη θρησκευτική πεποίθηση που έχει ως πυρήνα της διδασκαλίας της 
τον  χιλιετή  θρίαμβο  του  καλού  επί  του  κακού,  γύρω από  τον  οποίο  αναφύονται 

486 Lickey (1999), 399, Γιαννόπουλου (1999), 94, υποσημείωση 115.
487 Γιαννόπουλου (1999), 98-9, υποσημείωση 124.
488 Schaeffer (2000), 223-4.
489 Περί εκκλησιαστικής και ουρανίου ιεραρχίας Γ΄, 1, PG 3, 421C-422A.
490 Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, PG 150, 440-441. 
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πολυποίκιλες  πεποιθήσεις  που  διαφοροποιούν  το  χιλιαστικό  φαινόμενο  από  άλλα 
συναφή θρησκευτικά φαινόμενα. 

Σε  διάφορες  φάσεις  της  ιστορίας  και  σε  όλες  τις  μεγάλες  θρησκείες 
εμφανίζονται χιλιαστικά κινήματα491.  Πρόκειται για μυστικοθρησκευτική αντίληψη 
που εκφράζει  πίστη στην έλευση μιας χιλιετούς βασιλείας  του Χριστού πριν την 
τελική  κρίση,  είναι  ένα  εσχατολογικό  φαινόμενο  με  την  ουσιώδη  διαφορά  ότι 
περιορίζει την επίγνωση του ιστορικού τέλους αριθμολογικά. Αν και ο χιλιασμός δεν 
εμφανίζεται  με  πάγια  και  σταθερή  μορφή,  τα  βασικώτερα  σημεία  που  θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε  είναι  τα  ακόλουθα492:  1.  Η επί  γης εγκαθίδρυση της 
ένδοξης και ειρηνικής βασιλείας του Μεσσία Χριστού493, βασιλεία μεστή ευημερίας 
και αγαθών (υλικών και πνευματικών), της οποίας η διάρκεια τοποθετείται ως επί το 
πλείστον  στα  χίλια  χρόνια.  2.  Μία  βασιλεία  η  οποία  θεωρείται  ως  προοίμιο  της 
μέλλουσας βασιλείας του θεού, η οποία ουσιαστικά είναι μία μεσοβασιλεία ανάμεσα 
σε δύο οριακά σημεία, ενός “αρχέγονου παραδείσου” στην αρχή της ιστορίας και 
μίας “γης της επαγγελίας” στο τέλος της ιστορίας494.  

Η αντίληψη του βιβλικού χιλιασμού εκκινεί από την Παλαιά Διαθήκη495 και 
είναι  συνδεδεμένη  με  μεσσιανικές  ιδέες  και  την  ανάσταση των  νεκρών.  Η πηγή 
ωστόσο βρίσκεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο κεφ. κ΄ 1-10 που περιγράφει τη 
Δευτέρα Παρουσία496. Κατά το απόσπασμα αυτό, ο Ιησούς πρόκειται να κατέβει στη 
γη  και  να  βασιλεύσει  1000  χρόνια.  Ειδικότερα,  έχουμε  δύο  διαφορετικές 
προσεγγίσεις της χιλιαστικής δοξασίας, ο προχιλιασμός τοποθετεί τη χιλιετή βασιλεία 
μετά  τη  Δευτέρα  Παρουσία (όπως  οι  Αντβεντιστές),  ενώ  ο  μεταχιλιασμός  προ 
αυτής497. 

Χιλιαστικές αντιλήψεις και κινήσεις έκαναν έντονη την εμφάνισή τους κατά το 
Μεσαίωνα,  ιδιαίτερα  δε  όσο  πλησίαζαν  τα  συμβολικά  έτη  666  και  1000498.  Το 
σημαντικότερο από κοινωνική άποψη και έκταση χιλιαστικό κύμα εμφανίστηκε  κατά 
τον 16ο και 17ο αι., μεταξύ των Πιετιστών. Η  νεώτερη  εμφάνιση  του  χιλιασμού 
παρουσιάστηκε στο Νέο Κόσμο, στην Αμερική, όπου οι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και 
θρησκευτικοί όροι ήταν ευνοϊκοί499.  

491 Μπέγζου (1995), 185.
492 Βλ. Θεοδώρου (1986), 212.
493 Ο Μεσσιανισμός ενυπάρχει στο χιλιασμό. Όμως ενδέχεται η μεσσιανική παρουσία να μη συνδέεται με τη χιλιετή 

βασιλεία, όπως ακριβώς ισχύει στη χριστιανική εσχατολογία, γι’ αυτό και θεωρείται αίρεση, βλ. Μπέγζου (1995), 
186.

494 Βλ. και Μπέγζου (1995), 190.
495 Βλ.  72ο Ψαλμό.  Σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης τονίζεται πως ο Μεσσίας, ο απόγονος του Δαβίδ, θα 

ανάσταινε τη δυναστεία και με τη βασιλεία του θα ερχόταν μία άνευ προηγουμένου εποχή ευημερίας. Επίσης, η 
ερμηνεία των έξι ημερών της δημιουργίας μέσα από το πρίσμα του Ψαλμ. 89, 4, “...χίλια ἔτη ἐν οφθαλμοῖς σου ὡς ἡ  
ἡμέρα ἡ χθές” ή του Β΄ Πέτρου 3, 8, “...μία ἡμέρα παρά Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καί, χίλια ἔτη ὠς ἠμέρα μία”, οδήγησε 
στο συσχετισμό της ογδόης ημέρας με τις χιλιαστικές αντιλήψεις για την ιστορία, βλ. Παπαδόπουλου (1991), 82.  

496 Ιδιαίτερα οι στίχοι 2-3, όπου ο άγγελος “...ἐκράτησε τον δράκοντα..., ὅς ἐστι Διάβολος καί ὁ Σατανάς, καί ἔδησεν 
αὐτόν χίλια ἔτη, ἴνα μή πλανήσῃ ἔτι τά ἔθνη, ἄχρι τελεσθῆ τά χίλια ἔτη, μετά δέ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτόν μικρόν  
χρόνον”.   

497 Cross (1978), 916.
498 Παρόμοια αφορμή για “προφητείες” και προβλέψεις δόθηκε και στις άλλες αλλαγές αιώνων, καθώς και στο έτος 

2000 με το περίφημο “Millenium”, βλ. Κυριακού Τσουρού, “Ὅταν οἱ ψευδοπροφῆτες διαψεύδονται”, διαθέσιμο στο 
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/bibliothiki_profites.html

499 Παπαδόπουλου (1991), 86.
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Τα  χριστιανικά  χιλιαστικά  κινήματα  διακρίνονται  σε  δύο  τύπους:  Στα 
μεταχιλιαστικά  που  έχουν  βάση  στην  πίστη  μιας  περιόδου  κατά  την  οποία  η 
νομιμότητα και η δικαιοσύνη θα απλωθούν σταδιακά σε όλο τον κόσμο και έτσι θα 
γίνει η προετοιμασία για τη δευτέρα παρουσία κατά τη λήξη των χιλίων ετών και στα 
προχιλιαστικά. Αυτά πιστεύουν, ότι η δευτέρα παρουσία θα συμβεί κατά την περίοδο 
μεγάλης συμφοράς, συνδέοντας και τη μάχη μεταξύ καλού και κακού. Προχιλιαστικό 
κίνημα είναι ο και Αντβεντισμός της Εβδόμης Ημέρας. Ανάμεσα στα προχιλιαστικά 
υπάρχει διαφωνία για τη θέση των δικαίων, εάν δηλαδή θα διασωθούν ή θα πρέπει να 
υπομένουν.  Κατα  μία  άλλη  διάκριση  (περισσότερο  από  την  άποψη  της 
κοινωνιολογίας  των  νέων  θρησκειών),  τα  χιλιαστικά  κινήματα  μπορούν  να 
θεωρηθούν  ως  προοδευτικά  και  καταστροφικά.  Στην  πρώτη  περίπτωση 
υποστηρίζεται η αισιόδοξη διάσωση της γης με τη συνεργασία θεού και ανθρώπου. 
Στη δεύτερη, η στάση είναι απαισιόδοξη αφού υιοθετείται η έννοια της καταστροφής 
λόγω του κακού που έχει κυριέσει τη γη. Ο Αντβεντισμός ανήκει στη δεύτερη αυτή 
ομάδα.  Δεν  σημαίνει  βέβαια  αυτό  ότι  ο  Αντβεντισμός  χρησιμοποιεί  βίαιες 
καταστροφικές πρακτικές. Αντιθέτως, με ζωή περισσότερη των 150 ετών πλέον, η 
κίνηση έχει κοινωνικοποιηθεί και προσαρμοστεί στην καθημερινότητα, υιοθετώντας 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αυτοδιαιώνισή της, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνικοποίησης των νέων παιδιών500. 

Όπως  έχει  επισημανθεί,  η  πίστη  βασίζεται  όχι  στην προσωπική συμμετοχή 
στην λήξη του κόσμου, αλλά στην αναμονή της τελειώσεώς του από το Θεό, μέχρι 
τότε οφείλεται υπακοή στις εντολές, ευαγγελισμός και ιεραποστολή, διότι αν και το 
σχέδιο είναι του Θεού, όμως η επιτυχία του εξαρτάται από τους ανθρώπους501.

Μία  αντβεντιστική  συνιστώσα  -με  την  έννοια  του  επικείμενου  τέλους  του 
κόσμου- διαπερνά όλο τον προτεσταντισμό,  από μυθιστορήματα  μέχρι  trattati  di 
teologia  που  αναφέρονταν  στο  τέλος  του  κόσμου,  κείμενα  που  γίνονταν  συχνά 
ανάρπαστα (best seller),  ειδικά στις αγγλόφωνες χώρες. Οι αναγνώστες τους ήταν 
από όλα τα  ρεύματα του προτεσταντισμού,  κυρίως δε  από εκείνα του λεγόμενου 
“ευαγγελικού”. Υπήρχαν και ομολογίες αντβεντιστικού τύπου που σχηματίστηκαν με 
μορφή "εκκλησίας" ή ιδιαίτερης κοινότητας. Αντλούσαν την παρουσία τους από τις 
εσχατολογικές  εικασίες  και  πιθανές  ημερομηνίες,  εξαγόμενες  κυρίως  από  την 
Αποκάλυψη  Ιωάννου  ή  τον  Δανιήλ.  Αυτά  τα  κινήματα  τύπου  ενός  ευρύτερου 
Αντβεντισμού ή χιλιασμού αναπτύχθηκαν στον προτεσταντικό χώρο, αλλά και στον 
καθολικό,  τουλάχιστον  από την  Γαλλική  Επανάσταση,  ένα  ιστορικό γεγονός  που 
συνδέεται έτσι τόσο περίεργα με τις βιβλικές προφητείες502.   

Ο σπουδαίος μελετητής των συγχρόνων χριστιανικών αιρέσεων π. Αντώνιος 
Αλεβιζόπουλος  εντάσσει  τον  Αντβεντισμό  στις  κινήσεις  που  χαρακτηρίζει  ως 
“εσχατολογικές ομάδες” με ιδιαίτερο στοιχείο την προσμονή για μία σύντομη έλευση 

500 Aldridge (2000), 181.
501 Wilson, Religious Sects, a Sociological Study,  London 1970, Weidenfeld and Nicolson, και του ιδίου, Τhe Noble 

Savages, the Primitive Origins of Charisma and its Contemporary Survival, Βerkeley, 1975, University of California 
Press, στο Aldridge (2000), 181.

502 Introvigne  (2006),  367. Οι  κλασικοί  Προτεστάντες  βεβαίως  εξαρχής  επίσημα  είχαν  απορρίψει  το  χιλιαστικό 
φαινόμενο, βλ.  Μπέγζου (1995), 189.
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του  Χριστού  που  συνδυάζεται  με  (συνήθως  επίγεια)  χιλιετή  κυριαρχία. 
Χρησιμοποιούν  τις  προφητείες  του  Δανιήλ  και  εδάφια  της  Καινής  Διαθήκης, 
ιδιαίτερα  της  Αποκαλύψεως.  Με  διάφορους  υπολογισμούς  προσδιορίζουν  κατά 
καιρούς  χρονολογίες  για  τη  δεύτερη  παρουσία  του  Κυρίου.  Γενικότερα, 
υποστηρίζουν  ότι  “συλλέγουν”  τους  “αγίους”  και  συγκροτούν την “εσχατολογική 
εκκλησία”,  την  οποία  θα  “αρπάξει”  ο  Κύριος,  ενώ  όσοι  μένουν  πιστή  στη 
χριστιανική εκκλησία, συγκροτούν την “πόρνη Βαβυλώνα”503. Μία άλλη περίπτωση 
αποτελούν οι λεγόμενες “υπερδογματικές” ομάδες με χιλιαστικές τάσεις504. Για  την 
ορθόδοξη θεολογία βέβαια, ο χιλιασμός αποτελεί μία εσχατολογική πλάνη505. 

4.4. Η Δευτέρα Παρουσία.

Κατά τους  Αντβεντιστές,  ο Χριστός  προείπε  ότι  θα  υπάρξουν  σημεία  στον 
ήλιο,  τη σελήνη και τα άστρα (Λουκ. κα΄ 25), καθώς και άλλα σχετικά προοίμια της 
Δευτέρας  Παρουσίας,  σημεία  στο  φυσικό  κόσμο  (Μάρκ.  ιγ΄  24-26).  Αυτά 
εκπληρώθηκαν  σύμφωνα  με  τους  Αντβεντιστές  με  τα  εξής  γεγονότα:  1.  Ο 
μεγαλύτερος γνωστός σεισμός στη γη έγινε την 1η Νοεμβρίου 1755 στη Λισσαβόνα. 
2. Εικοσιπέντε χρόνια έπειτα, στις 19 Μαΐου 1780, ένα ασυνήθιστο σκοτάδι κάλυψε 
το βορειοανατολικό τμήμα της βορειοαμερικανικής ηπείρου (Ματθ. κδ΄ 29 και Αποκ. 
στ΄ 12.). 3. Στις 13 Νοεμβρίου 1833 έγινε η μεγαλύτερη πτώση αστέρων (Αποκ. στ΄ 
13, Ματθ. κδ΄ 29)506. 

Συγχρόνως,  εμφανίστηκαν και  σημεία στο θρησκευτικό κόσμο σύμφωνα με 
την  Αγία  Γραφή:  1.  Στην  Αποκάλυψη  (ιδ΄  6,7)  αναφέρεται  η  εμφάνιση  ενός 
παγκοσμίου κινήματος προς της ελεύσεως του Χριστού. Στο όραμα του Αποστόλου 
Ιωάννη, ο άγγελος που κηρύττει την επιστροφή του Χριστού, συμβολίζει αυτό το 
κίνημα.  Ο  Δανιήλ  (ιβ΄  4)  λέει  ότι  στα  τέλη  των  αιώνων  οι  προφητείες  του  θα 
αποσφραγίζονταν. Έτσι, όταν τελειώνουν τα 1260 έτη της κυριαρχίας του Πάπα με 
την  αιχμαλωσία  του  το  έτος  1798,  τότε  εμφανίστηκε  η  λεγόμενη  Μεγάλη 
θρησκευτική  αφύπνιση,  με  κυρίαρχο  το  κίνημα  των  Αντβεντιστών  της  Εβδόμης 
Ημέρας, και με σκοπό το κήρυγμα για την έλευση του Χριστού (Αποκ. ιδ΄ 6-12)507. 2. 
Έχει εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου περί κηρύγματος του ευαγγελίου σε όλη την 
οικουμένη (Ματθ. κδ΄ 14), αφού η Αγία Γραφή έχει μεταφραστεί σε πλέον των 2.500 
γλωσσών και  διαλέκτων.  3.  Η θρησκευτική παρακμή που επικρατεί,  όπως λέει  ο 
Απόστολος Παύλος, θα αποτελεί σημείο των εσχάτων  ημερών: "Τοῦτο δὲ γίνωσκε,  
ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί..." (Β΄ Τιμ.  γ΄ 1-5).  4. Ένα άλλο 
στοιχείο είναι η επανεμφάνιση του παπισμού (του θηρίου), αφού σύμφωνα με την 

503 Στην ίδια ομάδα κατατάσει τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, Ιεραποστολική Κίνηση ο Οίκος των λαϊκών, Μελετητές 
της  Βίβλου,  Εκκλησία  των  Ευαγγελιστών,  Ελευθέρα  Βιβλική  Κοινότητα,  Φιλανθρωπικό  έργο,  Οι  φίλοι  του 
ανθρώπου, Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού, Εταιρία του Ναού, Ιεραποστολική Μεσονύκτιος Κραυγή, Βασιλική 
Αδελφότης  Ιησού  Χριστού,  κίνηση  Φιλαδελφείας,  αποκαταλλαγή  των  Πάντων,  Η  εκκλησία  του  Χριστού,  βλ. 
Αλεβιζόπουλου (1994), 443-517.

504 Αλεβιζόπουλου (1994), 343.
505 Καλαϊτζάκη (1968), 129.
506 ΕΒΠ, 389-391.
507 ΕΒΠ, 391-2, Froom (1946) τ. 4.
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Αποκάλυψη (ιγ΄ 3), "καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ  
ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου". 
Σήμερα πολλοί θεωρούν τον Πάπα ως τον ηθικό και πνευματικό ηγέτη του κόσμου. 
5. Η παρακμή της θρησκευτικής ελευθερίας αποτελεί στοιχείο της επανεμφάνισης 
του παπισμού και τα αποτελέσματα περιγράφονται στην Αποκάλυψη (ιδ΄ 6-12, ιγ΄ 15, 
17).  6.  Η  αύξηση  της  ασέβειας  φανερώνεται  με  την  παγκόσμια  επέκταση  της 
εγκληματικότητας  και  τη  σεξουαλική  επανάσταση.  7.  Οι  πόλεμοι,  οι  φυσικές 
καταστροφές και οι πείνες είναι φαινόμενα συχνά όσο ποτέ αλλοτε.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία της κίνησης,  η αλληλουχία των γεγονότων των 
εσχάτων ημερών έχει ως εξής: Κατά τις τελευταίες ημέρες του κόσμου επιστρέφει 
Χριστός, γίνεται η "πρώτη" ανάσταση, οι δίκαιοι αρπάζονται στον ουρανό (Α΄ Θεσ.  
δ΄ 17) και ζουν στο τόπο που ετοίμασε ο Χριστός κατά το Ιω. ιδ΄ 2,3 (...πορεύομαι  
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν, καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ  
παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτὸν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε). Έτσι, ο Χριστός 
δεν εγκαθιδρύει τη Βασιλεία του ακόμα στη γη (αλλά απευθείας στον ουρανό), αυτό 
θα γίνει μετά την πάροδο των χιλίων ετών. Ακολούθως ο Χριστός φονεύει το θηρίο, 
τον ψευδοπροφήτη και τους εχθρούς Του (Αποκ. ιθ΄ 21), η γη ερημώνεται (οι ασεβείς 
καταστρέφονται και έτσι η γη παραμένει κενή προς το παρόν), ο Σατανάς δένεται και 
περιορίζεται στην έρημη γη (που αποτελεί την άβυσσο ή το απύθμενο βάθος του 
Αποκ.  κ΄ 3,  "καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς  τὴν ἄβυσσον,  καὶ  ἔκλεισε καὶ  ἐσφράγισε ἐπάνω 
αὐτοῦ,  ἵνα  μὴ πλανᾷ ἔτι  τὰ ἔθνη ἄχρι  τελεσθῇ τὰ  χίλια ἔτη,  μετὰ ταῦτα δεῖ  αὐτὸν  
λυθῆναι μικρὸν χρόνον"). 

Κατά  τα  χίλια  χρόνια,  οι  δίκαιοι  βασιλεύουν  με  τον  Χριστό  στον  ουρανό, 
συμμετέχουν στην κρίση των ασεβών (Αποκ. κ΄ 4). Κατά το τέλος της χιλιετηρίδας, 
θα γίνει η "δεύτερη" ανάσταση, η ανάσταση των ασεβών, ο Σατανάς θα λυθεί,  ο 
Χριστός με τους δικαίους θα κατέβουν στη γη. Ο Σατανάς με τους ανθρώπους του θα 
πορευθούν εναντίον  της  Πόλης (Αποκ.  κ΄ 8,9),  όπου όμως θα καταστραφούν,  θα 
υποστούν το "δεύτερο"  θάνατο,  την  κόλαση,  που σημαίνει  αφανισμός. Τέλος,  θα 
πραγματοποιηθεί ο Καθαρισμός της γης (Β΄ Πέτρ.  γ΄ 10)508.  H  γνωστή διδασκαλία 
περί  κολάσεως ως αιώνιας καταστάσεως απορρίπτεται  και  τη θέση της παίρνει  ο 
αφανισμός ως τιμωρία που και αυτή έχει αιώνιο αποτέλεσμα509.

Κατά την επίσημη διδασκαλία  των  Αντβεντιστών,  η  Δευτέρα Παρουσία  θα 
είναι  κυριολεκτική,  φυσική,  αισθητή,  ορατή και  προσωπική έλευση του Χριστού. 
Ημερομηνίες πλέον δεν επιτρέπονται να ορίζονται αφού αν και είναι η έλευση άμεση, 
ωστόσο δεν έχει φανερωθεί. Η έλευση θα γίνει σε μία φάση και όχι σε δύο, σε αυτό 
λοιπόν  το  σημείο  διαφέρουν  οι  Αντβεντιστές  από  διάφορους  προχιλιαστές  αφού 
απορρίπτουν τη διδασκαλία περί ενθουσιαστικού στοιχείου δοκιμασιών και βασάνων 
και  από το  ότι  η  εκκλησία  κρυφά και  σιωπηλά θα  αρπαγεί  από την  γη  πριν  τη 
Μεγάλη  Δοκιμασία. 

Αν  και  συμφωνούν  με  τους  προχιλιαστές  στο  ότι  θα  υπάρξει  μία  χιλιετής 

508 ΕΒΠ, 417-428.
509 Questions, 68. Περισσότερα για την κόλαση και τον αφανισμό βλ. στο παράρτημα Ε΄ του έργου του Α. Hoekema, 

The Four Major Cults, καθώς και στα N. Douty (1962), 142-59, και Η. Βird (1961), 53-63. 
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περίοδος, αρνούνται ότι αυτή θα σηματοδοτείται από επίγεια κυριαρχία του Χριστού 
και  μάλιστα σε ένα μεταμορφωμένο εβραϊκό έθνος.  Ως εκ τούτου δεν αποδίδουν 
προφητική  σημασία  στην  εγκαθίδρυση του  συγχρόνου  κράτους  του  Ισραήλ  στην 
Παλαιστίνη.  Επισημαίνουν  δέκα  σημεία  στα  οποία  διαφέρουν  από  τον  γνωστό 
προχιλιασμό510. Η πλέον πρωτότυπη θέση σε σχέση με τον χιλιασμό είναι η ουράνια 
και όχι επίγεια χιλιετής βασιλεία, εφόσον πρόκειται και για "βασιλεία των ουρανών", 
ο δε Απόστολος Παύλος ομιλεί για συνάντηση των πιστών με τον Χριστό στον αέρα 
(Α΄ Θεσ. δ΄ 15-17)511, αλλά και η Αποκάλυψη αναφέρει την κάθοδο στη γη της "Νέας 
Ιερουσαλήμ", της "πόλης του Θεού" από τον ουρανό (κα΄ 2, 10).  

Ουσιαστική πάντως ιδιαιτερότητα  αποτελεί η απόρριψη της κοινής θέσης του 
ιστορικού  χριστιανισμού  περί  δημόσιας  πραγματοποιήσεως  της  κρίσης  κατά  τη 
Δευτέρα Παρουσία.  Τα χριστιανικά δόγματα  αποδέχονται  ότι  όταν ο  Χριστός  θα 
έρθει στη γη και θα γίνει η κοινή ανάσταση, τότε θα πραγματοποιηθεί και η κρίση 
δημόσια.  Οι  Αντβεντιστές  ωστόσο,  αποδίδουν  την  κρίση  του  Αποκ.  κ΄  12,  στην 
ερευνητική κρίση που διεξάγεται από από το 1844. Διακρίνουν όμως ανάμεσα σε 
ερευνητική και εκτελεστική κρίση512.  

Όπως προκύπτει όμως από το Ματθ. κε΄ 31-46, την παραβολή της κρίσεως, ο 
Χριστός  αυτοπροσώπως θα  κρίνει  πιστούς  και  απίστους  δημόσια,  παρόντων των 
ανθρώπων, που ελεύθερα θα μπορούν να απολογηθούν513. Στην αγία Γραφή έπειτα 
δεν αναφέρεται  πουθενά βαθμιαία  ανάσταση,  πρώτα των δικαίων και  έπειτα  των 
αμαρτωλών.                                               

Αφού  βρισκόμαστε  στο  χρόνο  πριν  τη  δευτέρα  παρουσία,  πρέπει, 
υποστηρίζουν,  να μεταδώσουμε  το αιώνιο ευαγγέλιο,  που αναφέρεται  στη Γραφή 
(Αποκ. ιδ΄ 6-12, και  ιβ΄ 17), πριν τελειώσει το "δικαστήριο" που άρχισε στον ουρανό 
κατά το έτος 1844. Οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν τη "Βαβυλώνα", 
γιατί θα ακολουθήσει η "έκχυση του θυμού του Θεού" για όσους παραμείνουν έξω 
από την εκκλησία των Αντβεντιστών.  Όταν αποφασιστεί  η τύχη του καθενός και 
τελειώσει το "δικαστήριο" θα τελειώσει και ο χρόνος της χάρης, ο Χριστός θα έλθει 
και θα φέρει τον μισθό του καθενός514.

Oι ζώντες άγιοι θα ενδυθούν αφθαρσία, οι κεκοιμημένοι θα αναστηθούν και 
όλοι  θα  "αρπαγούν"  και  θα  εισέλθουν  στην  "αγία  πόλη".  Οι  άπιστοι  θα 
εξουδετερωθούν, η γη θα μεταβληθεί σε έρημο για 1000 χρόνια, εκεί θα βρίσκεται 
απομονωμένος ο Σατανάς και οι κακοί άγγελοι.  Σ’ αυτά τα χίλια χρόνια θα γίνει το 
"δικαστήριο" για τους απίστους και οι αποφάσεις για τον καθένα θα καταγραφούν 
στο "βιβλίο του θανάτου". Στο τέλος των χιλίων ετών οι άπιστοι θα αναστηθούν, ο 
510 Questions, 449-54, 463, 234-5, 239-40.
511 Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περικοπή ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση "αρπαγησόμενα εν 

νεφέλαις εις απάντησιν του κυρίου εις αέρα" για να περιγράψει γεγονότα που "ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα και  
ανάγονται στη θεϊκή σφαίρα", Γαλάνη (2001), 289.   

512 Questions, 421-2.
513 Ομοίως μαρτυρούν και τα εξής: "Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν  

ζῶντας και νεκροῦς" (Β΄ Τιμ. δ΄ 1), "Τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα 
κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἅ ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον" (Β΄ Κορ. ε΄  10), "Πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὅ 
λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως" (Ματθ. ιβ΄ 36). Περισσότερα για την 
αναίρεση της εσχατολογίας των Αντβεντιστών, βλ. Asher (1998), 33-40.

514 Αλεβιζόπουλου (1994), 450.
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Χριστός θα κατέλθει στη γη, ο Σατανάς θα συνάξει τους απίστους και θα επιτεθεί 
στην "αγία πόλη". Όμως θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα καταστρέψει τους 
απίστους και θα καθαρίσει τη γη515. 

Παρατηρούμε  όμως  ότι  κάθε  προσπάθεια  προσδιορισμού  του  χρόνου  της 
δευτέρας παρουσίας του Χριστού καταδικάζεται από την αγία Γραφή. Στο ερώτημα 
των μαθητών, "πότε ταῦτα ἔσται" ο Χριστός απαντάει ότι "τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν 
ὥραν οὐδείς οἶδεν", ούτε ο Χριστός ως άνθρωπος (Ματθ.  κδ΄ 36 και  Μαρκ.  ιγ΄ 32-
36). Η τελική κρίση λοιπόν "δεν υπόκειται στην κατηγορία του χρόνου με την οποία  
σκέπτεται ο άνθρωπος"516. Όταν οι μαθητές επανήλθαν στο ίδιο ερώτημα μετά την 
Ανάσταση  Του,  ο  Χριστός  απαντάει  με  κατηγορηματικό  τρόπο:  "οὐχ  ὑμῶν  ἐστί 
γνῶναι χρόνους ἤ καιρούς οὔς ὁ Πατήρ ἔθετο ἐν τῆ ἰδίᾳ ἐξουσία" (Πραξ. α΄ 7).  Αλλά 
και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου αναφέρεται σε όσα πρόκειται να γίνουν "ἐν 
τάχει" (Αποκ. α΄ 1), δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένος χρόνος (Αποκ. α΄ 7). Άλλωστε 
ο  στόχος  του  βιβλίου  της  Αποκαλύψεως  είναι  η  ενθάρρυνση  των  πιστών  στα 
επερχόμενα δεινά, και όχι ο καθορισμός ημερομηνιών. 

Ο Απόστολος Πέτρος βεβαιώνει ότι "ἤξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν  
νυκτί"  (Β΄  Πέτρ.  γ΄  10),  ενώ ο  Χριστός  λέει  "ὥσπερ  γὰρ  ἀστραπὴ ἐξέρχεται  ἀπὸ 
ἀνατολῶν  καὶ  φαίνεται  ἕως  δυσμῶν,  οὕτως  ἔσται  καὶ  ἡ  παρουσία  τοῦ  υἱοῦ  τοῦ  
ἀνθρώπου  (Ματθ.  κδ΄  27,  Λουκ.  ιζ΄  24).  Οι  περιγραφές  αυτές  παρουσιάζουν  το 
αιφνίδιο της παρουσίας Του που δεν θα συμβεί με παρατηρήσεις και χρονολογικούς 
υπολογισμούς,  αλλά μπορεί  να συμβεί  σε οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας,  αυτό 
μαρτυρεί και η παραβολή του κακού δούλου: "Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν  
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἐλθεῖν, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους 
αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετά τῶν μεθυόντων, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν  
ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρα ᾗ οὐ γινώσκει..." (Ματθ. κδ΄ 48-51). 

Στο ερώτημα "πότε" θα συμβεί η Δευτέρα Παρουσία, ο Απόστολος Παύλος 
απαντά  στους  Θεσσαλονικείς  με  το  "πώς",  αφού  το  "πότε"  είναι  άγνωστο.  Στην 
απάντηση αυτή χρησιμοποιεί και αυτός την εικόνα του κλέφτη "εν νυκτί", την οποία 
επεξηγεί  περαιτέρω  με  τις  εικόνες  ενός  αιφνίδιου  ολέθρου  και  ενός  αιφνιδίου 
τοκετού.  Το συμπέρασμα του Αποστόλου Παύλου είναι  η υποχρέωση για διαρκή 
εγρήγορση. Να σημειωθεί ότι η Α΄ Θεσ. είναι το πρώτο χρονολογικά γραπτό κείμενο 
της Καινής Διαθήκης που αναφέρεται στο ζήτημα της ανάστασης των νεκρών και της 
Δεύτερης Παρουσίας του Χριστού517. 

Οι  Αντβεντιστές θεωρούν ως προφητευθέντα "σημεία" τους πολέμους,  τους 
σεισμούς, τις καταστροφές. Τέτοια σημεία βέβαια προφητεύθηκαν από τον Χριστό 
προ  της  καταστροφής  της  Ιερουσαλήμ  (70  μ.Χ.),  περαιτέρω,  πόλεμοι  και  λιμοί 
υπήρχαν και υπάρχουν συνεχώς μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, "εάν λαμβάνονταν οι 
διάφορες καταστροφές και οι πόλεμοι ως "τα σημεία των καιρών" μεμονωμένα, θα 
ωδηγούσαν  οπωσδήποτε  σε  επικίνδυνες  πρβλέψεις  που  όχι  λίγες  φορές  
εγελοιοποίησαν"518.
515 Αλεβιζόπουλου (1994), 450-1.
516 Μαντζαρίδη (2000), 141.
517 Βλ. Γαλάνη (2001), 266 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία.
518 Καρανικόλα (1976), 244-246.
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Όσον αφορά την εσχατολογία των Αντβεντιστών, όπως και  στην εποχή του 
Miller, ξεκινούν από το Δαν. η΄ 14, και με τη βοήθεια των Αριθ. ιδ΄ 34 και  Ιεζ. δ΄ 6, 
υπολογίζουν 2.300 έτη, μέχρι τον καθαρισμό του αγιαστηρίου. Τα "έτη" του Δαν. θ΄ 
24-25 αρχίζουν ταυτόχρονα με τα 2.300 "έτη" και μάλιστα το 457 π.Χ. Έτσι φτάνουν 
στο  1843/44.  Οι  υπολογισμοί  είναι  αυθαίρετοι.  Το  Δαν.  θ΄  25  ("ἀπό  τῆς  ἐξόδου 
λόγου"-κατά τους Ο΄) θα μπορούσε να αναφέρεται όχι σε κάποιο διάταγμα αλλά στο 
χρόνο της προφητείας του Ιερ. κε΄ 1. Βασικό μέλημα του Δανιήλ ήταν να ερμηνεύσει 
τη  διάρκεια  προφητείας  του  Ιερεμία.  Το  διάταγμα  του  Αρταξέρξη  εκδόθηκε  το 
έβδομο έτος της βασιλείας του, δηλαδή το 458 (Έσδρα  ζ΄ 7-8)  και αφορούσε την 
ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και όχι του ναού (Έσδρα ζ΄ 12-26). Θα μπορούσαμε 
ακόμη να θέσουμε το ερώτημα, γιατί οι 2.300 "ημέρες" να υπολογισθούν σε έτη και 
όχι σε κατά γράμμα ημέρες,  λόγου χάρη τα 6 ½ έτη της βασιλείας του Αντιόχου 
Επιφανούς (170-163 π.Χ.), που βεβήλωσε το θυσιαστήριο. Ακόμη θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε  ότι  πρόκειται  για  μισές  ημέρες  ("ἕως  ἑσπέρας  καί  πρωϊ"),  οπότε 
έχουμε τα 3 ½ έτη του διωγμού του Αντιόχου του Επιφανούς (168-165 π.Χ.Α΄ Μακ.  
θ΄ 44-73). Το  Δαν.  θ΄ 25 ("ἕως Χριστοῦ τοῦ ἡγουμένου") το αποδίδει η κίνηση στη 
βάπτιση του Χριστού. Αλλά γιατί στη βάπτιση και όχι στη γέννηση; Και γιατί να 
αναφέρεται  αυτό  στον  Ιησού  Χριστό  και  όχι  σε  κάποιον  βασιλέα  ή  αρχιερέα 
κεχρισμένο519;

Η  κίνηση ξεκινάει  από  τη  βάση ότι  ο  προφητικός  λόγος  δηλώνει  ακριβείς 
χρονολογίες  και  δεν  αναφέρεται  σε  χρονικά  διαστήματα  κατά  προσέγγιση.  Στα 
εδάφια  που  στηρίζεται  δόθηκαν  δεκάδες  διαφορετικές  ερμηνείες520 και  η  μόνη 
απόδειξη για την ορθότητα της ερμηνείας των Αντβεντιστών είναι τα "οράματα" της 
White. Αλλά τα οράματα αυτά οδήγησαν κατά καιρούς σε αντιφατικές δοξασίες.

Στην αρχή δηλώθηκε ότι το "αγιαστήριο" που επρόκειτο να "καθαριστεί" το 
1844  ήταν  η  "εκκλησία"  ή  και  η  γη,  για  αυτό  και  αναμένονταν  τότε  η  δευτέρα 
παρουσία. Αργότερα διακηρύχθηκε ότι το 1844 η "πόρτα της χάρης" έκλεισε και ότι 
ο Χριστός θα καθυστερούσε μόνο για λίγο (1845, 1849, 1851). Ωστόσο οι κίνηση 
ισχυρίζεται  ότι  ποτέ  δεν  προσδιόρισε  το  χρόνο  της  δευτέρας  παρουσίας  αλλά 
δηλώνει  ότι  το  1844  ο  βασιλιάς  "πρό  του  γάμου"  εισήλθε  να  δει  αν  όλοι  οι 
καλεσμένοι έχουν ένδυμα γάμου.  Κηρύττει όμως ότι η "πόρτα της χάρης" δεν έχει 
ακόμη κλείσει521. 

 Συμπερασματικά,  όπως  δηλώνει  ο  Martin,  ήδη  οι  αρχικοί  χρονικοί 
υπολογισμοί  του  Miller  έσφαλαν και  αποδείχτηκαν πλανεμένοι  όσον αφορά την 
προφητική και  χρονολογική ερμηνεία και  εκπλήρωση του βιβλίου του  Δανιήλ  και 
μόνον πλέον η ερμηνεία του Edson και η εξήγηση του Crosier, υποστηριζόμενες από 

519 Αλεβιζόπουλου (1994), 453.
520 Κατά τον Αγουρίδη (2000), 443, "Τα 1000 χρόνια πρέπει να είναι συμβολικός αριθμός και σημαίνει μακρό χρονικό  

διάστημα. Στον Ψλ. 50,  10 "ότι εμά εστι πάντα τα θηρία του δρυμού, κτήνη πάνω σε χιλίους λόφους (Εβρ.). Αυτό  
θυμίζει την ελληνική ευχή για μακροβιότητα "να τα χιλιάσεις!". Όπως σημειώνει ο Ανδρέας  (Καισαρείας)  τα 1000 
χρόνια "ή γαρ των πολλών, ή του τελείου σημαντικόν τον των χιλίων αριθμόν εικάζομεν. Όπως παρατηρεί και ο  
Αρτηνός  Γεργάνος  "ποτές  το  τέλειον,  ποτές  το  άριστον  και  ποτές  κάποιον  καιρόν  αδιορίστως".  Εξάλλου,  ας  μη  
λησμονούμε ποτέ την παρατήρηση της Β΄ Πέτρ. 3, 8 πως "χίλια έτη ως ημέρα μία παρά τω θεώ", παρότι από άλλη  
αφορμή γράφτηκε το λόγιο αυτό".  

521 Αλεβιζόπουλου (1994), 454.
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τις "αποκαλύψεις" της White, "διέσωσαν" την ημερομηνία522.  
Επομένως, η όλη εσχατολογική διδασκαλία του Αντβεντισμού φανερώνεται ότι 

εκφράστηκε  και  καθοδηγήθηκε  από  ανθρώπους  και  όχι  από  το  Θεό,  εφόσον  οι 
διαψεύσεις  και  οι  ανακρίβειές  της  είναι  εμφανείς.  Συγκεκριμένα,  ο  Canright 
αναφέρει τα εξής αναιρετικά γεγονότα: Αποτυχίες στον ορισμό ημερομηνιών για τη 
δευτέρα παρουσία τα έτη 1843, 1844, 1845, διατύπωση της θεωρίας ότι η γη είναι το 
αγιαστήριο  και  έπειτα  διάψευσή  της,  παρόμοια  αναίρεση  της  θεωρίας  περί 
κεκλεισμένης εισόδου της θείας χάρης για τους αμαρτωλούς. 

Είναι χαρακτηριστική η μετατόπιση της αρχικής άμεσης χιλιαστικής αναμονής 
με τα εξής ενδιαφέροντα: Στις αρχές του κινήματος οι Αντβεντιστές δεν έστελναν τα 
παιδιά τους στο σχολείο, αφού η εκπαίδευση δεν χρειάζονταν στον συντετμημένο 
πλέον  χρόνο  που  απέμενε  για  τον  ερχομό  του  Χριστού.  Τώρα,  έχουν  να 
παρουσιάσουν  το  πλέον  οργανωμένο  εκπαιδευτικό  δύκτιο  στον  προτεσταντικό 
κόσμο.  Παρόμοια,  μοίραζαν  τα  αγαθά  τους,  δεν  συμμετείχαν  σε  εκλογές,  δεν 
υιοθετούσαν  οργάνωση και  μορφή εκκλησιαστική,  ενώ και  τα  κτήματά  τους  δεν 
ανέμεναν να καρποφορήσουν, αφού ο καιρός είχε φθάσει523. Έτσι, παρατηρούμε μία 
αρχική  ακραία  τάση  εσχατολογικής  αναζήτησης,  η  οποία  τελικώς  μπορεί  μεν  να 
μετριάζεται, αλλά δεν παύει να παραμένει κυρίαρχο δόγμα (αυτό το δηλώνει και το 
όνομα της κίνησης), πρόκειται για μία αδυναμία σύνθεσης παρόντος και μέλλοντος 
αιώνος, χρόνου και αιωνιότητας, όπως αυτή εκφράζεται στο πολύ απλό "νῦν καὶ ἀεὶ" 
της Εκκλησίας524.   

Αν και η χιλιετής βασιλεία του Θεού τοποθετείται πρωτοτύπως στον ουρανό, η 
αιώνια ζωή των σεσωσμένων πιστών μετά τη νίκη του Χριστού και την εξάλειψη του 
Σατανά, εξίσου καινοφανώς λαμβάνει χώρα στη "μεταμορφωμένη" μεν, αλλά μάλλον 
απλώς βελτιωμένη γη. Στη "νέα γη" θα γίνεται τακτική λατρεία κατά το Σάββατο, 
απλή ζωή με γεωργικές ασχολίες, ουδεμία ασθένεια θα υπάρχει, η φύση των αγρίων 
θηρίων  μεταβάλεται  σε  ιερή,  η  γη  θα  είναι  καρποφόρα  και  ωραία525.  Επομένως, 
εφόσον υπάρχουν γεωργικές ασχολίες και η γη θα είναι καρποφόρα και ωραία, θα 
υπάρχουν  άραγε  και  φυσικές  ανάγκες,  όπως  τροφής,  ενδυμάτων,  κατοικίας;  Η 
εσχατολογική  ανθρωπολογία  των  Αντβεντιστών  προωθεί  μία  εικόνα  του 
μεταμορφωμένου μεν ανθρώπου και κόσμου (παράδειγμα η απουσία πόνου, λύπης, 
θανάτου, η μεταβολή των αγρίων θηρίων σε ήμερα, αλλά και καθαυτή η σωματική 
αλλαγή  των  αναστημένων  που  διδάσκεται)  με  στοιχεία  όμως  της  φυσικής  και 
επιγείου μεταπτωτικής κατάστασης (όπως η παραγωγικότητα της καρποφορίας του 
εδάφους και η συνακόλουθη εκμετάλευση με τη γεωργία)526. Αλλ᾿ όμως, οι θέσεις 
αυτές είναι αντίθετες με την αγία Γραφή, αφού οι αναστημένοι και μεταμορφωμένοι 
άνθρωποι θα ζουν "ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ" (Ματθ.  κβ΄ 30) και η βασιλεία δεν 
είναι  "βρῶσις  καὶ  πόσις,  ἀλλὰ δικαιοσύνη και  εἰρήνη καὶ  χαρὰ ἐν  πνεύματι  ἁγίῳ" 
(Ρωμ. ιδ΄ 17).

522 Martin (1985), 417.
523 Canright (1961), 40.
524 Μαντζαρίδη (2000), 146.
525 Lickey (1960), 524-5, στο Αλεβιζόπουλου (1994), 451.
526 Παρόμοιες αντιλήψεις έχουν και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.
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Οι Αντβεντιστές παρουσιάζουν μία κατάσταση της Βασιλείας του Θεού που 
προσιδιάζει εμφανέστατα σε επίγεια πρότυπα. Η Βασιλεία όμως δεν θα είναι επίγεια, 
σε μία καθαρισμένη από τη φωτιά γη, αλλά "η υφή της Βασιλείας θα είναι πνευματική 
και ουράνια"527. 

Η βασιλεία ορίζεται ως "ἡτοιμασμένη ἀπὸ καταβολῆς κόσμου" (Ματθ. κε΄ 34), 
η γη όμως και τα επίγεια θα παρέλθουν και θα εξαφανιστούν: "οἱ οὐρανοὶ ροιζηδὸν 
παρελεύσονται,  στοιχεῖα  δὲ  καυσούμενα  λυθήσονται  καὶ  γῆ  καὶ  τὰ  ἐν  αὐτῇ  ἔργα  
κατακαήσεται"  (Β΄  Πέτρ.  γ΄  10).  Ο  ίδιος  ο  Χριστός  διαβεβαιώνει  λέγοντας:  "ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὑ μὴ παρέλθωσι". Εάν ο Χριστός 
γνώριζε ότι η επίγεια τάξη δεν θα εκλείψει, σαφώς δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή την 
εικόνα.  Ο  άγιος  Γρηγόριος  Θεολόγος  αναφέρει:  "Ἀναμένω  τὴν  τοῦ  ἀρχαγγέλου 
φωνήν, τὴν ἐσχάτην σάλπιγγα, τὸν ουρανοῦ μετασχηματισμόν, τὴν γῆς μεταποίησιν, τὴν  
τῶν στοιχείων ἐλευθερίαν, τὴν κόσμου παντὸς ἀνακαίνησιν"528. Όταν θα ανατείλει η 
έσχατη  ημέρα,  τότε  θα  υποχωρήσουν  όλα  τα  ορατά,  όπως  και  ο  χρόνος  που  τα 
περιβάλλει, τότε θα είναι "μόνος ἐκεῖνος ἡμέρα τε ὁμοῦ καὶ Θεός"529. Ο Μ. Βασίλειος 
λέει για τη Βασιλεία: "Ζώντων ἐκείνη χώρα, ἐν ᾗ οὐκ ἔνι νὺξ, οὺκ ἔνι ὕπνος τό τοῦ 
θανάτου  μίμημα,  ἐν  ᾗ  οὐκ  ἔνι  βρῶσις,  οὐκ  ἔνι  πόσις,  τὰ  τῆς  ἀσθενείας  ἡμῶν 
ὑπερείσματα...οὐκ ἐμπορίαι, οὐ τέχναι, οὐ χρήματα...ἀλλὰ ζώντων τὴν ἀληθῆ ζωὴν τὴν 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ"530. Εξάλλου, "ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει" (Φιλ. γ΄ 20), 
οι  δίκαιοι  δε  "ἐν  τῇ  ἀναστάσει  ὡς  ἄγγελοι  ἐν  οὐρανῷ εἰσι"  (Ματθ.  κβ΄  30),  και 
"ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν" (Ματθ. ιγ΄43). Ο ληστής 
στο σταυρό βρίσκεται "ἐν τῶ παραδείσῳ" (Λουκ. κγ΄ 43), και όλοι οι πιστοί από τη γη 
"ἀρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα καὶ οὕτω πάντοτε σὺν  
Κυρίῳ  ἐσόμεθα"  (Α΄  Θεσ.  δ΄  17).  Μπορεί  η  αποκαλυπτική  εσχατολογία  των 
Αντβεντιστών  να  είχε  κάποια  απήχηση κάποτε,  ωστόσο "οι  μόδες  του  χθες  είναι  
κωμικές στολές σήμερα"531.

Η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας διασώζουν τρεις εκφάνσεις και 
βιώσεις της Βασιλείας του Θεού που αποκαλύπτουν ότι η απόσταση του ανθρώπου 
από τη βασιλεία δεν είναι τόσο χρονική ή τοπική, αλλά οντολογική. Η αθέτηση της 
ιεράς παράδοσης σήμανε την έλλειψη ορθών εκκλησιαστικών ερμηνευτικών αρχών, 
αφού "κάθε δόγμα ή σύμβολο αποτυπώνει την πνευματική εμπειρία που θεμελιώνεται  
στο πρόσωπο του Χριστού και βιώνεται στην Εκκλησία. Γι᾿ αυτό τα δόγματα και τα 
σύμβολα, όπως άλλωστε και τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας, δεν ερμηνεύονται σωστά,  
όταν αποσπώνται από τη ζωή της"532. 

Αρχικά η Βασιλεία του Θεού ξεκινά από τη γη, είναι "ἐντὸς ἡμῶν" κατά τον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεύτερον, η Βασιλεία θα έλθει αλλά η ώρα και ο χρόνος της 
είναι άγνωστα. Τελευταίον, η Βασιλεία είναι εγγύς και έρχεται. Αυτό συμβαίνει διότι 
η  Βασιλεία  του Θεού δεν  είναι  κάτι  κτιστό  και  πεπερασμένο  αλλά  η  βίωση της 

527 Καρανικόλα (1976), 218.
528 Εις Καισάριον τον εαυτού αδελφόν επιτάφιος, PG 35, 784B.
529 Συμεών Νέου Θεολόγου, Ηθικά 10, 11-35, έκδοση J. Darrouzes, "Sources Chretiennes", τ. 129, Paris 1967, 260.
530 Εις τον ΡΙΔ΄ ψαλμόν, PG 29, 493C.
531 Gaustad (1973), 112.
532 Μαντζαρίδη (2000), 141, 42.

107



ακτίστου ενεργείας του Θεού μέσα στη ζωή μας: "Οὐ γὰρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ  
βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ..." (Ρωμ. ιδ΄ 
18).  Με αυτό τον  τρόπο ενωνόμαστε  με  τον  Χριστό από αυτή τη  ζωή,  αφού "ὁ 
τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον". Η Καινή Διαθήκη 
θεωρεί τα εσχατολογικά γεγόνοτα ως παρόντα (Μάρκ. α΄ 15: "Πεπλήρωται ὁ καιρὸς 
καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία του θεοῦ...", Ρωμ. ιγ΄ 11-13: "Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι  
ὥρα  ἤδη  ὑμᾶς  ἐξ  ὕπνου  ἐγερθῆναι,  νῦν  γὰρ  ἐγγύτερον  ἡμῶν  ἡ  σωτηρία  ἢ  ὅτε  
ἐπιστεύσαμεν,  ἡ  νὺξ  προέκοψεν,  ἡ  δὲ  ἡμέρα ἤγγικεν.  ἀποθώμεθα οὖν  τὰ  ἔργα τοῦ  
σκότους, ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός...",  Ιακ.  ε΄ 8-9:"μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς,  
στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν...ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ  
τῶν θυρῶν ἕστηκεν", Α΄ Πέτρ. δ΄ 7: "Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν...", Λκ. ια΄ 20: "Εἰ δὲ 
ἐν δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ"). 

Η εν Χριστώ ζωή λειτουργεί πάντα με την εσχατολογική προοπτοπτική.  Το 
βλέμμα του χριστιανού  είναι  στραμμένο  στο  μέλλον,  αλλά  περνάει  μέσα  από το 
παρόν. Συγχρόνως η Βασιλεία είναι εγγύς, κατά την αψευδή επαγγελία του Χριστού, 
"ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Ματθ. 
κη΄ 20) και "μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. δ΄ 17).

Η Βασιλεία του Θεού επίσης θα πραγματοποιηθεί στην πληρότητά της κατά 
τον ορισμένο χρόνο που ο Θεός όρισε για να κρίνει ζώντες και νεκρούς (Β΄ Θεσ. β΄ 
1-17). Οι άγιοι εξάλλου βιώνουν ήδη από εδώ τη βασιλεία του Θεού, και όλοι οι 
πιστοί καλούνται να ζήσουν εν αρραβώνι από εδώ, ώστε κατά την ορισμένη ώρα να 
τη ζήσουν εν τελειότητι, "Νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα,  
οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν" 
(Α΄Ιω.  γ΄  2).  Η  ίδια  η  ζωή  της  Εκκλησίας  έχει  αυτό  τον  σκοπό,  τα  μυστήρια 
ενσωματώνουν τον άνθρωπο στη βασιλεία533, για αυτό και η εκκλησιαστική ζωή, λέει 
ο Μέγας Βασίλειος, διδάσκουν τον πιστό να μεταφέρει διαρκώς το νου του "ἀπὸ τῶν 
παρόντων  ἐπὶ  τὰ  μέλλοντα"534,  ενώ  άλλος  πατέρας  ονομάζει  την  Εκκλησία 
"ἐργαστήριον τῶν πνευματικῶν αισθήσεων"535. 

Εξάλλου ο  ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το "Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε,  
ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου, ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" (Α΄ Θεσ. ε΄ 2), αναφέρει ότι η 
ημέρα Κυρίου είναι "οὐχ ἡ κοινὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ ἑκάστου ἰδία, αὕτη γὰρ ἐκείνην 
μιμεῖται, ἐπειδὴ ὁμοῖα αὐτῇ ἐστι καὶ συγγενής. Ὅπερ γὰρ ἀθρόως ἐκείνη, τοῦτο αὕτη  
κατὰ μέρος ποιεῖ, καὶ τῆς συντελείας ὁ καιρὸς ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ἔλαβε τὴν ἀρχὴν, τὸ τε  
τέλος ἑκάστου ἡμῶν τῆς ζωῆς εἰκὼν συντελείας ἐστὶ, καὶ οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι συντέλειαν  
αὐτὸ  εἰπών.  Ὅταν γὰρ μύριοι  καθ᾿  ἑκάστην  ἡμέραν τελευτῶσι,  καὶ  ἀναμένωσι  τὴν  
ἡμέραν  ἐκείνην  ἅπαντες,  καὶ  πρὸ  ἐκείνης  οὐδεὶς  ἀνίσταται,  οὐχὶ  ἐκείνης  τὸ  ἔργον  
ἐστίν;536.   

Έτσι το έσχατο έγινε παρόν, η βασιλεία αν και ανήκει στον μέλλοντα αιώνα, 
υπάρχει  και  ενεργείται  ήδη  στην  ιστορία,  "δεν  είναι  μόνο  επικείμενη  αλλά  και  
παρούσα.  Για  αυτό  και  η  χριστιανική  εσχατολογία  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  
533 Τσιάκκα (2002), 336-7.
534 Περί Αγίου Πνεύματος 66, PG 32, 192C.
535 Νικολάου Καβάσιλα, Περί της εν Χριστώ ζωής 1, PG 150, 439B-496A.
536 Υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικείς επιστολήν πρώτην Θ΄, PG 62, 447.
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αναμενόμενη και ως πραγματοποιηθείσα"537. Εξάλλου η βασιλεία του Θεού είναι ήδη 
μέσα στην ιστορία, άναρχη και ατελεύτητη, υπερνικά το χώρο και τον χρόνο: "Οὐ 
γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δούλη καὶ κτιστή, μόνη γὰρ πάντων ἀβασίλευτος καὶ  
ἀήττητος, καὶ χρόνου παντὸς καὶ αίῶνος ἐπέκεινα"538. Η Εκκλησία λοιπόν προσκαλεί 
τον άνθρωπο με βάση το σήμερα, το παρόν και με σκοπό το μέλλον. Το παρελθόν, το 
παρόν  και  το  μέλλον,  στην  γνήσια  εσχατολογική  διδασκαλία  δεν  ενεργούν 
παρατακτικά αλλά συνθετικά539. 
  Με την σάρκωση του Θεού ο σατανάς "δέθηκε" και το κράτος του συνετρίβη 
(Ματθ.  ιβ΄ 29). Η βασιλεία ξεκίνησε και ο Χριστός εξέβαλλε τα δαιμόνια (Λουκ.  ι΄ 
18, ια΄ 20), οι πιστοί νίκησαν το σατανά "διὰ τὸ αἷμα τοῦ Ἀρνίου" (Αποκ.  ζ΄ 14), 
απελευθερώθηκαν από τη δυναστεία της αμαρτίας και  εισήλθαν στη βασιλεία (Κολ. 
α΄ 13, Εβρ. β΄ 14-15) και βασιλεύουν με το Χριστό (Ρωμ. ε΄ 17-19, Εφεσ. β΄ 5-6, Α΄ 
Πέτρ. β΄ 5-9, Αποκ. α΄ 6). Η χιλιετής βασιλεία είναι η βασιλεία του Χριστού από την 
ανάστασή Του "ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Λουκ. ιζ΄ 20-21). Η πρώτη ανάσταση 
των πιστών διενεργείται κατ᾿ αυτή την περίοδο ως ανάσταση από την αμαρτία και 
αναγέννηση (Ιω.  γ΄ 3-55,  Ρωμ.  η΄ 14-17) αφού η αμαρτία λογίζεται και είναι ένας 
πλήρης πνευματικός θάνατος (Λουκ.  ιε΄ 24-32,  Ρωμ.  ια΄ 15,  Εφεσ.  ε΄ 14)540.  Όσοι 
έχουν  υποστεί  την  πρώτη  ανάσταση  θα  βασιλεύσουν  με  το  Χριστό  και  δεν   θα 
γνωρίσουν τον δεύτερο θάνατο, τον πνευματικό (Αποκ. β΄ 11, κ΄ 6-14, κα΄ 8). 

Οι πιστοί επίσης θα γευθούν και τη δεύτερη ανάσταση, αυτήν των σωμάτων. 
Σκοπός της Αποκάλυψης δεν είναι η προφητεία του χρονικού προσδιορισμού αλλά το 
σχέδιο της θείας οικονομίας.  Το ίδιο ίσχυε και  στην Π. Διαθήκη, όπου ο σκοπός 
παραμένει  η  μετάνοια  των  ανθρώπων  και  η  προετοιμασία  για  τον  ερχομό  του 
Χριστού541.  Ο  άγιος  Νικόλαος  Καβάσιλας  συνοψίζει  θαυμάσια  όλη  την 
εκκλησιαστική  διδασκαλία  των  αιώνων  για  την  σχέση  παρούσης  και  μέλλουσας 
ζωής542.

537 Μαντζαρίδη (2000), 137.
538 Γρηγορίου Παλαμά,  Ομιλία  34,  PG 151, 432D. Ο όσιος Μάρκος ο Ερημίτης,  Περί μετανοίας  1,  PG 65, 965BC, 

αναφέρει,  ερμηνεύοντας  το  "μετανοεῖτε,  ἤγγικε  γὰρ  ἡ  βασιλεία  τῶν  οὐρανῶν":  "Οὐ  πάντως  χρονικὴν  εἰρηκὼς 
ἐγγύτητα τῆς βασιλεἰας, ὡς ἔναγχος ἐπικειμένην τῷ κόσμῳ -οὐ γὰρ ἄν ἡ ἀλήθεια ἀκατάλληλα τοῖς πράγμασι διωρίζετο,  
ἰδοὺ γὰρ καὶ οἱ τηνικαῦτα περιιόντες καὶ οἱ μετ᾿ ἐκείνους ἐκοιμήθησαν, ἀμοιρήσαντες τῆς καθόλου συντελείας-, ἀλλ᾿  
εἰδὼς τὸν ἑαυτοῦ λόγον ὁ Κύριος καὶ βασιλείας καὶ μετανοίας δύναμιν ἔχοντα, "μετανοεῖτε,  φησίν,  ἤγγικε γὰρ ἡ 
βασιλεία τὼν οὐρανῶν". Εἰ γὰρ μὴ τοῦτο δοθείη, πῶς "ὁμοία ἐστὶν ἠ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἢν λαβοῦσα γυνὴ  
ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον", ἢ καθότι ἡ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον ὑποδεξαμένη διάνοια ἔκρυψεν  
εἰς τὴν τριμερῆ ὑπόστασιν;". Πρβλ. Γρηγορίου Παλαμά, Ομιλία 34, PG 151, 432D.

539 Βλ. Μ. Βασιλείου, Εις τον προφήτην Ησαΐα 1, 119, PG 30, 312.
540 "Νόσος ἐστὶ ψυχῆς ἡ τῆς κακίας ἕξις, θάνατος δὲ ἡ κατ᾿ ἐνέργειαν ἁμαρτία", Θαλασσίου του Λίβυος, Περί αγάπης,  

εκατοντάς Β΄,  πθ΄,  Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών,  Β΄,  Παπαδημητρίου, Αθήνα 1957-1963, 215. Κατά τον άγιο 
Γρηγόριο Παλαμά, ο σωματικός θάνατος είναι ο "αἰσθητός" και καταργείται κατά τη μέλλουσα βασιλεία, όμως ο 
"νοητός κυροῦται" σε όσους αμετανόητοι αναχώρησαν από την επίγεια ζωή, βλ. Προς Ξένην μοναχήν, Συγγράμματα 
(επιμ. Π. Χρήστου), ό.π., 227, και  Ομιλία  57,  Φιλοκαλία, ό.π., Δ΄, 8.  Kατά τον Κλήμεντα Αλεξανδρέα, "θάνατος  
ψυχῆς ἡ ἁμαρτία λέγεται",  Στρωματείς  3, 9,  PG 8, 1165D, o δε άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος αναφέρει: "ἀληθινὸς  
θάνατος ἔνδοθεν ἐν τῇ καρδίᾳ κέκρυπται καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔσω νενέκρωται", Περί φυλακής καρδίας 2, PG 34, 824B.

541 Τσιάκκα (2002), 337-9.
542 "Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φύεται μὲν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαμβάνει, τελειοῦται δὲ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος,  

ἐπειδὰν  εἰς  ἐκείνην  ἀφικώμεθα  τὴν  ἡμέραν·  καὶ  οὔτε  ὁ  βίος  οὗτος  τελείως  δύναται  ταύτην  ἐνθεῖναι  ταῖς  τῶν  
ἀνθρώπων ψυχαῖς, οὔτε ὁ μέλλων μὴ τὰς ἀρχὰς ἐντεῦθεν λαβών. Ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ παρόντος τὸ σαρκίον ἐπισκοτεῖ, καὶ  
ἡ ἐκεῖθεν νεφέλη καὶ φθορά, μὴ δυναμένη τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖν· ὅθεν ὁ Παῦλος τὸ ἀναλῦσαι πρὸς τὸ συνεῖναι  
Χριστῷ καὶ  μάλα ἐνόμισε φέρειν·  "ἀναλῦσαι"  γάρ,  φησί,  "καὶ  σὺν  Χριστῷ εἶναι,  πολλῷ μᾶλλον κρεῖσσον"·  ὅ  τε 
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Συμπεράσματα

Η μελέτη μας ασχολήθηκε με τη μεγάλη σύγχρονη χριστιανική αίρεση των 
Αντβεντιστών  της  Εβδόμης  Ημέρας,  η  οποία  γεννήθηκε  στους  κόλπους  του 
αμερικάνικου  προτεσταντισμού  κατά  τα  μέσα  του  19ου  αιώνα  και  εξαπλώθηκε 
διεθνώς.  Η  ιστορία  του  Αντβεντισμού  περιορίζεται  σε  ενάμιση  μόλις  αιώνα 
παρουσίας και παρουσιάζει ταραχές και διαιρέσεις.  Συμπερασματικά μπορούμε να 
εμμείνουμε  στα  ερευνητικά  αποτελέσματα  των  συγχρόνων  ελλήνων  και  ξένων 
συγγραφέων που ολοφάνερα προσδίδουν στην αντβεντιστική διδασκαλία μία πολύ 
μεγάλη  αιρετική απόκλιση από την ορθόδοξη  θεολογία,  αλλά  και  από την  κοινή 
αποδεκτή χριστιανική διδασκαλία των άλλων μεγάλων Ομολογιών. Οι ερμηνευτικές 
βιβλικές  αρχές  των  Αντβεντιστών  τυγχάνουν  αλλότροπες  και  δεν  είναι 
παραδεδομένες. 

Η  χριστολογία  ενέχει  στοιχεία  μη  συμβιβάσιμα  που  δεν  μπορούν  να 
προσπεραστούν και να δικαιολογηθούν, για παράδειγμα η ταύτιση του Χριστού με 
τον αρχάγγελο Μιχαήλ και  η ύπαρξη αμαρτωλής ανθρωπίνης φύσης στο Χριστό. 
Παρόμοια η ίδια η εκκλησιολογική διδασκαλία της κινήσεως αποκλείει  τις  άλλες 
χριστιανικές Ομολογίες και προωθεί τη θεωρία περί "εκκλησίας του Υπολοίπου" των 
εσχάτων ημερών.  Η τήρηση ιουδαϊκών πρακτικών και  η θεωρία περί  προφητικού 
χαρίσματος της White oικοδομούν μία διδασκαλία εκτός των ευαγγελικών ορίων. Η 
σωτηριολογία και η ανθρωπολογία τυγχάνει πρωτότυπη και εντελώς άγνωστη στον 
χριστιανικό  κόσμο,  για  παράδειγμα  η  διερευνητική  κρίση  και  η  θεωρία  περί 
εκμηδενήσεως  και  αφανισμού  της  ανθρωπίνου  ψυχής  μετά  θάνατον.  Τέλος  η 
εσχατολογικές διδαχές του Αντβεντισμού, δεν απέχουν μακράν του καταδικασθέντος 

μέλλων, οὓς ἄν μὴ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς αἰσθήσεις, ὧν ἂν δέοι πρὸς τὸν βίον ἐκεῖνον, ἔχοντας λάβοι, τούτοις οὐδὲν  
ἔσται πλέον εἰς εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ νεκροὶ καὶ ἄθλιοι τὸν μακάριον ἐκεῖνον καὶ ἀθάνατον οἰκήσουσι κόσμον. Ὁ δὲ  
λόγος, ὅτι τὸ μὲν φῶς ἀνατέλλει καὶ ὁ ἥλιος καθαρὰν τὴν ἀκτῖνα παρέχει, ὀφθαλμὸν δὲ οὐκ ἔνι τηνικαῦτα πλασθῆναι·  
καὶ ἡ μὲν τοῦ Πνεύματος εὐωδία δαψιλὼς ἐκχεῖται καὶ τὰ πάντα κατέχει, ὄσφρησιν δὲ οὐκ ἄν τις λάβοι μὴ ἔχων. Καὶ  
τῶν μὲν μυστηρίων ἔξεστι κοινωνῆσαι τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ τοὺς φίλους κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ ἃ ἤκουσε παρὰ τοῦ  
Πατρὸς ἐκεῖνος, παρ᾿ ἐκείνου μαθεῖν αὐτούς· ἀνάγκη δὲ φίλους ὄντας αὐτοῦ καὶ ὦτα ἔχοντας ἀφικέσθαι. Οὐ γὰρ  
νυμφικὸν κατασκευασθῆναι καὶ τἄλλα ἑτοιμασθῆναι, ὧν ἐκείνῳ δεῖ τῷ νυμφῶνι, ἀλλὰ τούτων ἁπάντων ἐργαστήριον  
οὗτος ὁ βίος... ...καὶ οἷς οὐκ ἐγένετο ταῦτα πρὶν ἀπελθεῖν, κοινὸν οὐδὲν εἰς ἐκείνην ἐστὶ τὴν ζωήν. Καὶ μάρτυρες αἱ  
πέντε παρθένοι  καὶ  ὁ  εἰς  τὸν γάμον κληθείς,  ἐπεὶ  μὴ ἔχοντες ἦλθον,  μὴ κτήσασθαι  δυνηθέντες  μήτε ἔλαιον μήτε 
ἱμάτιον. Ὅλως δὲ τὸν ἐντὸς ἄνθρωπον, "τὸν καινὸν, τὸν κατὰ Θεὸν κτιζόμενον", ὁ κόσμος οὗτος ὠδίνει, καὶ πλασθεὶς  
ἐνταῦθα καὶ μορφωθείς, οὕτω τέλειος εἰς τὸν τέλειον ἐκεῖνον καὶ ἀγήρω τίκτεται κόσμον. Καθάπερ γὰρ τὸ ἔμβρυον,  
ἕως ἐστὶν ἐν τῷ σκοτεινῷ καὶ νηκτῷ βίῳ, πρὸς τὴν ἐν φωτὶ ζωὴν ἡ φύσις παρασκευάζει, καὶ πλάττεται καθάπερ εἰς  
κανόνα τὸν ὑποδεξόμενον βίον, τὸν ἴσον τρόπον καὶ τοῖς ἁγίοις συμβαίνει˙ καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅπερ ὁ ἀπόστολος ἔφη  
Παῦλος Γαλάταις γράφων˙ "τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν". Οὐ μὴν ἀλλὰ τὰ μὲν  
ἔμβρυα ταυτησὶ τῆς ζωῆς οὐκ ἂν εἰς αἴσθησιν ἔλποι ποτέ, τοῖς δὲ μακαρίοις πολλαὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ τοῦ παρόντος 
ἐμφάσεις˙ τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι τοῖς μὲν οὐ πάρεστιν οὗτος ὁ βίος, ἀλλ᾿ ἀκριβῶς ἐστι μέλλων -οὐ γὰρ ἐγένετο ἀκτὶς ἐν τοῖς  
χωρίοις ἐκείνοις, οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν, ἃ τὴν ζωὴν ὑφίστησι ταύτην-, ἐφ᾿ ἡμῶν δὲ οὐκέτι, ἀλλ᾿ ὁ μέλλων ἐκεῖνος τῷ  
παρόντι  τούτῳ  καθάπερ  ἐνεχέθη  καὶ  ἀνεμίγη,  καὶ  ὁ  ἥλιος  ἐκεῖνος  καὶ  ἡμῖν  ἀνέτειλε  φιλανθρώπως,  καὶ  τὸ  
ὑπερουράνιον μύρον ἐν τοῖς δυσώδεσι χωρίοις ἐξεκενώθη, κὰι ὁ τῶν ἀγγέλων ἄρτος καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐδόθη. Διὰ 
ταῦτα τοίνυν οὐ διατεθῆναι μόνον καὶ παρασκευασθῆναι πρὸς τὴν ζωήν, ἀλλ᾿ ἤδη καὶ ζῆν κατ᾿ ἐκείνην καὶ ἐνεργεῖν 
ἔξεστι τοῖς ἁγίοις ἐν τῷ παρόντι. "Ἐπιλαβοῦ" γάρ, φησί, "τῆς αἰωνίου ζωῆς", Τιμοθέῳ γράφων ὁ Παῦλος, καὶ "ζῶ δὲ  
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός", καὶ ὁ θεῖος Ἰγνάτιος, "ἔστιν ὕδωρ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί", καὶ πολλῶν τοιούτων ἡ  
Γραφὴ γέμει. Παρὰ πάντα δὲ ταῦτα, ὅταν αὕτη ἡ ζωὴ συνεῖναι μέχρι παντὸς ἐπαγγέλληται τοῖς ἁγίοις -"ἰδοὺ" γάρ,  
φησίν, "ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος"-, τί προσῆκεν ἄλλο λογίζεσθαι;...", 
Περί της εν Χριστώ ζωής Α΄, PG 150, 493 κ.ε. Το παρόν κείμενο παρατίθεται διορθωμένο όπως περιέχεται στο Γ. 
Μαντζαρίδη, Κείμενα Πατερικής Ηθικής, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2003, 309 (βλ. υποσημείωση).

110



χιλιασμού. 
Η αντβεντιστική διδασκαλία παρουσιάσει χάσμα και ασυνέπεια ακόμα και με 

αυτή την ίδια την ιστορική αλήθεια, και τρανό παράδειγμα αποτελεί η τήρηση του 
Σαββάτου ως ημέρας του Κυρίου. Έτσι αποδεικνύεται το αδόκιμο μιας αλυσιτελούς 
θεωρήσεως  της  ανωτέρω  αιρέσεως  ως  "εκκλησίας"  ή  ως  μιας  χριστιανικής 
Ομολογίας,  προσπάθεια  σημαντικών  προτεσταντών  ερευνητών  των  χριστιανικών 
αιρέσεων  και  παραθρησκευτικών  κινήσεων,  απόρροια  της  συγχρόνου  αμοιβαίας 
προσεγγίσεως  θρησκειών,  εκκλησιών  και  Ομολογιών.  Οι  έννοιες  "εκκλησία"  και 
"αίρεση" αποτελούν δύο εξαιρετικά ανόμοια μεγέθη. Μέσα σε ένα "συγκριτιστικό" 
χάος  που  δημιουργείται,  και  ιδιαίτερα  ξεπροβάλει  από  το  χώρο  των  αμέτρητων 
προτεσταντικών  παραφυάδων,  οφείλουμε  να  διακρίνουμε  τις  ακραίες  και 
απαράδεκτες  διδασκαλίες αιρετικών κινήσεων, που είναι παντελείς ξένες προς την 
χριστιανική διδασκαλία αιώνων.    
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