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Ή ...

ιψά κανείς άραγε; Και αν ναι, τί κάμνει γι’ αυτό; 
Υπάρχει, πάντως σήμερα, μια δίψα μεταφυσική. Πνευματική.

Οι άνθρωποι διψούμε για δικαιοσύνη. Αγάπη. Ειλικρίνεια. Ειρήνη.
Διψούμε για ζωή. Μιας άλλης ποιότητας ύπαρξη επιζητούμε.
Προσπαθούμε να σβήσουμε αυτή τη δίψα με διάφορες θεωρίες. 

Σχεδιάσματα. Πειράματα. Αναζητήσεις. Διασκεδάσεις. Μ’ ένα ξέφρενο 
κυνηγητό χρημάτων. Φήμης. Δύναμης.

Η καρδιά όμως; Παραμένει ανικανοποίητη. Στεγνή. Χωρίς ικμάδα.
Διψούμε γι’ αγάπη αληθινή. Όχι πρόχειρους αλτρουϊσμούς.
Για ελευθερία πραγματική. Ουσιαστική. Γνήσια.
Το νερό δεν μας ξεδιψά, όταν απλώς το περιεργάζεται το βλέμμα μας. 

Μα όταν φθάνει μέσα μας και μόνο. 
Δεν αρκεί λοιπόν να βρέχουμε τα χείλη μας. Ν’ αγγίζουμε μερικές 

σταγόνες του λόγου του Χριστού με τη σκέψη μας. Και να μένουμε εκεί.

Δ



Πρέπει, για να ξεδιψάσουμε, να εισδύσει μέσα μας ο λόγος του Θεού. 
Mέχρι την έσχατη γωνιά των σκέψεων. Των αισθημάτων. Της ύπαρξής 
μας ολόκληρης. 

Αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων; Ο άνθρωπος θα μπορεί να γίνει 
με τη σειρά του μεταδότης. Όπου κινείται στην κοινωνία, θα ξεκουράζει. 
Θα δροσίζει. Θα ζωογονεί. 

Γι’ αυτόν που ξεδίψασε από το Χριστό, ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι 
ασύγκριτα πολύτιμο. Η ζωή είναι μοναδικής αξίας. Ο Θεός απόλυτα 
εγγύς. Ζων και ενεργών. Μαζί μας. Δίπλα μας.

Σωστή οικειοποίηση του σωτηριώδους έργου του Χριστού λοιπόν. Με 
αποτέλεσμα τη στροφή στους άλλους. Την αυταπάρνηση στη διακονία 
τους. Κι υπάρχει τόση δίψα γύρω!...

Και περιμένουν πολλοί. 
Μέσα από τα σπλάχνα τους αναπηδά ευφρόσυνο, ζωογόνο πνευματικό 

νερό. Καλωσύνης. Και ελπίδας.
Με την ενέργεια του Παρακλήτου γίνονται παρηγοριά. Στηριγμός 

των ανθρώπων. Των τόσων άλλων. Που διψούν. Και περιμένουν. Κι 
αναζητούν.

Στην πηγή την καθαρή λοιπόν; Ή θα μείνουμε μακριά; 
Κι οι αναζητητές του νερού τούτου, τ’ αληθινού  θα βρουν με τη μικρή 

μας βοήθεια, την πηγή;
Θα δουλέψουμε λοιπόν;

+ο π. Γ.  

Πεντηκοστή
Πεντηκοστή είναι πολύ μεγάλη εορτή, «μητρόπολις» των εορτών, 
όπως την λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.

Με την Πεντηκοστή είμαστε πια βέβαιοι ότι έγινε δεκτή η σταυρική 
θυσία του Χριστού που πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα, ότι σβήστηκε 
η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας. Ακούστε, πώς το 
εξηγεί αυτό ωραία με ένα παράδειγμα ο Χρυσόστομος: Δύο εχθροί, όταν 
συμφιλιωθούν, στέλνουν δώρα ο ένας στον άλλο. Η ανταλλαγή των δώρων 
είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους. 

Εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία μας γενήκαμε εχθροί του Θεού. 
Για την «καταλλαγή» μας, τη συμφιλίωσή μας δηλαδή με το Θεό, ο 
Κύριός  μας Ιησού Χριστός πρόσφερε τη σταυρική Του θυσία (Ρωμ. 
5,10). Πετύχαμε την καταλλαγή; Την πετύχαμε! Πού το ξέρουμε; 
Ανταλλάχθηκαν δώρα! Εμείς οι άνθρωποι με την Ανάληψη του Χριστού 
στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη 
φύση μας. 

Η



Γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, 
το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους, από «τα καθαρώτατα 
αίματα της αγίας Θεοτόκου», όπως λέγει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Το δέχτηκε ο Θεός το δώρο μας αυτό; Το δέχτηκε! Όχι μόνο 
το δέχτηκε, αλλά το θαύμασε, λέγει ο Χρυσόστομος, για την αξία 
του, για την καθαρότητά του, ώστε το υποδέχτηκε με τα χέρια 
Του, το έβαλε πλησίον Του και είπε: «Κάθου εκ δεξιών μου». 

Σε ποια φύση, ρωτάει ο Χρυσόστομος, είπε ο Θεός Πατέρας 
«κάθου εκ δεξιών μου»; Σ’ αυτήν την φύση, που κάποτε άκουσε «χώμα 
είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις», στην ανθρώπινη φύση δηλ. 

Εμείς, λοιπόν, οι άνθρωποι με την Ανάληψη του Χριστού 
στείλαμε δώρο στον Θεό την ανθρώπινη φύση μας. Και ο ουρανός 
έστειλε σε μας δώρο το Άγιο Πνεύμα! Ώστε η αποστολή του Αγίου 
Πνεύματος είναι σημείο καταλλαγής του Θεού με τους ανθρώπους. 
«Όταν ίδης Πνεύμα Άγιον καταπεμπόμενον δαψιλώς, μηδέν λοιπόν 
αμφιβάλλης περί της καταλλαγής», συμπεραίνει ο Χρυσόστομος.

Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους έγινε την ημέρα, 
που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής. «Εν τω συμπληρούσθαι 
την ημέραν της πεντηκοστής» λέγει ο ευαγγελιστής Λουκάς (Πραξ. 2,1).

 Τρεις ήταν οι μεγάλες ιουδαϊκές εορτές. Του Πάσχα, της 
Σκηνοπηγίας και της Πεντηκοστής. Λεγόταν η ιουδαϊκή εορτή 
«Πεντηκοστή», γιατί εορταζόταν 50 μέρες μετά την εορτή του Πάσχα. 

Η Πεντηκοστή των Εβραίων ήταν μια ευχαριστήρια 
εορτή στο Θεό για τους καρπούς της γης, για την είσοδό 
τους στην Παλαιστίνη, τη γη που ρέει «μέλι και γάλα». 

Σ’ αυτή δε την εορτή οι Ισραηλίτες εόρταζαν και την χορήγηση 
του Νόμου στο όρος Σινά, στον Μωυσή, που πιστευόταν ότι 
έγινε 50 μέρες μετά την έξοδό τους το πρώτο Πάσχα. Σ’ αυτή 
λοιπόν την ημέρα, που οι Ισραηλίτες εόρταζαν την παράδοση του 
Νόμου τους, κατά θαυμαστή σύμπτωση έγινε η επιφοίτηση του 
Αγίου Πνεύματος.  Αλλά δεν ήταν σύμπτωση! Ήταν θεία εκλογή. 

Όπως ο Χριστός, λέγει ο Σευηριανός, επίσκοπος Γαβάλων, μέλλοντας 
να προσφέρει τη Θυσία Του, διάλεξε όχι άλλον καιρό, αλλά τον καιρό που 
οι Ιουδαίοι θυσίαζαν το πρόβατο, για να συνάψει τον τύπο της σφαγής 
αυτής του προβάτου με την αλήθεια, έτσι και η επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος έγινε στον κατάλληλο καιρό, τότε που οι Ιουδαίοι εόρταζαν 
την παράδοση του Νόμου. Έτσι, με την σύμπτωση αυτή, φανερώνεται 
η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δεικνύεται, 



ότι «το Άγιον Πνεύμα και τότε ενομοθέτησε και νυν νομοθετεί».
Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην περικοπή 

Πραξ. 2, 14. [...] Ήρθε έξαφνα ένας ήχος, μια βοή σφοδρού ανέμου 
(«βιαίας πνοής») και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι 
οι Απόστολοι και οι μαθητές. Έτσι ήρθε το Πνεύμα σαν βιαία πνοή 
ανέμου. Γιατί έτσι; Διάφορες ερμηνείες δίνουν οι άγιοι Πατέρες. 

Υπήρχε ένα δέντρο βαθειά ριζωμένο, το δέντρο της ειδωλολατρίας. 
Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βιαία πνοή ανέμου, για να το σείσει, να το 
ξεριζώσει. Και το ξερρίζωσε πράγματι. Η ως βιαία πνοή ανέμου μορφή, 
με την οποία επεφοίτησε το Άγιο Πνεύμα, για να σαρώσει την αμαρτία, 
μοιάζει με αυτό που λέγομε στην Υπεραγία Θεοτόκο κατά την ακολουθία 
των Χαιρετισμών: «Χαίρε ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα»
. Στην Π. Διαθήκη ο Θεός είχε εμφανιστεί στο Σινά, όταν το 
όρος σειόταν και εκάπνιζε ολόκληρο, ενώ ακούγονταν φωνές 
και αστραπές και δυνατός ήχος σάλπιγγος (Έξοδ. 19, 16 εξ.).
 Και τώρα στην Κ. Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται κατά 
παρόμοιο τρόπο, ως βιαία πνοή ανέμου, για να δηλωθεί η ενότητα 
των δύο Διαθηκών, της Παλαιάς και της Καινής, ότι ένας είναι 
ο Θεός σε αμφότερες τις Διαθήκες, όπως λέγει ο Ισίδωρος. 

Όσοι θα δέχονταν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Επίσκοπος 
Σευήρος, θα ήσαν βιασταί της Βασιλείας των Ουρανών (Ματθ. 11, 12). Οι 
πνευματοφόροι άνθρωποι δεν είναι νωθροί, σκυθρωποί, αλλά επείγονται 
συνεχώς προς τον ουρανό, πετούν, γιατί έχουν τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, 
που επεφοίτησε ως βιαία πνοή ανέμου και εικονίζεται με φτερά. [...]

 Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό. Ας προσέξουμε τη φράση: 
«Εγένετο εκ του ουρανού ήχος». 

Η λέξη «Κατηχητικό», που τόσο «σοκάρει» στις μέρες μας, ώστε να 
αποφεύγεται η χρήση της, προέρχεται από αυτήν ακριβώς την έκφραση εδώ: 
«Εγένετο εκ του ουρανού ήχος». 

Γιατί η σύνθετη λέξη «Κατηχητικό» είναι από τις λέξεις «κάτω» - «ήχος». 
Ήχος, που προέρχεται από πάνω (από τον ουρανό) προς τα κάτω (τους 
ανθρώπους). 

Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που ονομάζεται «Κατήχηση», είναι μια 
Πεντηκοστή!   

(Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας)                                  
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