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Μυσταγωγία

κόσμός. Ένα κόσμημα. Ποικιλία. Τάξη. Αρμονία.
Μικρόκοσμος. Και μακρόκοσμος.

Για τη δημιουργία του κόσμου έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς 
διάφορες θεωρίες όπως: 

Της μεγάλης έκρηξης. Το σύμπαν μια μικρή. Ομοιογενής. 
Υπερσυμπυκνωμένη μάζα.

Εξερράγη κάποτε. Τα υλικά της εκτοξεύθηκαν στο κενό. Σχηματίστηκε 
το απέραντο αστρικό σύμπαν με τους γαλαξίες.

 Το σύμπαν συστέλλεται και διαστέλλεται. Και μάλιστα διαδοχικά. 
Αλλά και ομοιόμορφα.

Από πού όμως η ύλη; Χωρίς δημιουργό;
Η άποψη για ύπαρξη δημιουργού, από πολλούς δεν απορρίπτεται. 

Αλλά και δεν υποστηρίζεται.

Ο



Παράλογη και αβάσιμη η άποψη της αυτόματης δημιουργίας του 
κόσμου. Της ζωής. 

Από το μηδέν να προέλθει... κάτι; Να παραχθεί αυτόματα, απέραντο, 
μεγαλειώδες σύμπαν;

Στη Γένεση διαβάζουμε: Η δημιουργία εν χρόνω. Εκ του μηδενός.
Απεφάσισε μ’ ελεύθερη βούληση, ο Θεός δια του Υιού (δι ου τα πάντα 

εγένετο).
Αιτία η ελευθερία και η αγάπη Του.
Σκοπός: Η συμμετοχή των δημιουργημάτων (ιδιαίτερα του ανθρώπου) 

στη μακαριότητα του Δημιουργού.
Διαδοχικά, σ’ έξι μέρες = φάσεις (μεγάλα χρονικά διαστήματα).
Από τα ατελέστερα και απλούστερα, στα τελειότερα και συνθετώτερα 

(βιολόγοι).
Η κατευθυνόμενη εξέλιξη στα πλαίσια της πανσοφίας και της αγάπης 

Του.
Επισημαίνεται η αξία και η ποιότητα του έργου Του. Τάξη. Αρμονία. 

Σκοπιμότητα. Οικολογική ισορροπία. Όλα έχουν τον προορισμό τους 
και τη θέση τους.

Ο Θεός ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά Του συντηρώντας το 
σύμπαν. Κυβερνώντας το. Θέτοντας τους φυσικούς νόμους.

Αυτό ονομάζεται Πρόνοια.
Η έκτακτη επέμβασή Του γίνεται για χάρη των ανθρώπων. Το θαύμα. 

Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φυσικών νόμων λόγω της 
επέμβασης του παντοδύναμου θελήματός Του.

Μιλούμε για υπέρβαση του φυσικού νόμου. Όχι κατάργηση.
Ο Θεός δεν είναι ωρολογοποιός.
Ο Χριστιανός διαπιστώνει τα ίχνη της παρουσίας του Θεού στη φύση. 

Την απολαμβάνει. Καλείται να την προστατεύει.
Δοξολογεί λοιπόν το Δημιουργό: “ως εμεγαλύνθη” και ο αντίλαλος: “οι 

ουρανοί διηγούνται...”
Και αναμένει την “μέλλουσαν πόλιν”.
Όλα ξεκινούν από τη γενέθλια της Εκκλησίας μέρα. Την Πεντηκοστή.
Τα πάντα αναμορφώνονται.
Άλλος αέρας πνέει τώρα. Το Άγιο Πνεύμα επιδαψιλεύει. Κι ευλογεί. 
Χορηγεί τα πάντα. 
Ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό.
Η ζωή γίνεται μια μυσταγωγία. Ως το τέλος. +ο π. Γ.



Το Πνεύμα το Άγιον

γίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, 
λαμπρύνεται, τη Τριαδική μονάδι ιεροκρυφίως”.

“Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν 
την κτίσιν προς ζωογονίαν”.

Το Πνεύμα το Άγιο λέγεται Παράκλητος. Πνεύμα της Αλήθειας, 
Ζωοποιόν.

Όποιος φωτισθεί από το Άγιον Πνεύμα βεβαιώνεται μυστικά, ότι ο 
Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο  λυτρωτής του κόσμου. Και  βεβαιωμένος 
γι’ αυτό  και αναπαυμένος, γεμίζει από χαρά μεγάλη και φλογερή, και 
γίνεται πλέον ανίκητος στην βία, στερεωμένος απάνω στην αλήθεια που 
του ξεσκεπάσθηκε. Γιατί το Άγιον Πνεύμα του φανερώνει όλα τα κρυφά, 
που δεν τα γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι: 

Όσα είχε πει ο Χριστός στους μαθητάς του πρωτήτερα, θα 
επιβεβαιωθούνε μυστικά με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, και θα 
στερεωθούνε οι καρδιές τους. 

Τούτη η χαροποιός βεβαιότητα για την ευσπλαχνία και τη δύναμη 
του Θεού, έκαμε τους Αποστόλους να αψηφήσουν τα βασανιστήρια, τις 
βρισιές,τους  κατατρεγμούς, τα σπαθιά, τις οδοιπορίες, την πείνα, τη 
γύμνια, την κάθε καταφρόνηση, και να τρέχουν στον θάνατο, όπως τρέχει 
στη βρύση το διψασμένο ζαρκάδι. 

Τότε που είχαν μαζί τους τον Χριστό σωματικά, εδειλίασαν και τον 
αφήσαν και έφυγαν. 

Μετά τη Σταύρωσή Του και μετά την Ανάσταση, πήγαν όλοι και 
πέθαναν για τ’ όνομα Του. Γι’ αυτό τους είπε να περιμένουνε εως να 
πάρουνε δύναμη από το Άγιον Πνεύμα, όπως και έγινε κατά την 
Πεντηκοστή: “ Υμείς δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, έως ου 
ενδύσησθε δύναμιν εξ ύψους”. (Λουκ.κδ΄49). 

Το ίδιο αδάμαστο φρόνημα δείξανε στα βασανιστήρια και όλοι οι 
μάρτυρες της πίστεως, δυναμωμένοι από την κραταιά δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος. Από τούτο λέγεται Παράκλητος, που θα πει παρηγορητής, 
επειδή όποιος πάρει το άγιον Πνεύμα, περνά από κάποια φωτιά που 
τον κάνει αλώβητον από τους ανθρώπους κι από τους δαίμονες, και του 
φαίνονται πλέον όλα ήμερα και ειρηνικά κι αναπαύεται και ησυχάζει με 
χαρά μακάρια. 
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Γι’ αύτον δεν είναι πια άγρια η φυλακή,  μήτε σκληρά τα δαρσίματα, 
μήτε φοβερά τα σπαθιά και τα άλλα βασανιστήρια.

Όλα τα γλυκαίνει η μυστική παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. 
Απορούσε όθεν ο κόσμος πώς δεν πονούσαν οι μάρτυρες και δεχόνταν 

με χαρά τα μαρτύρια. Έβλεπε γυναίκες που πρωτύτερα τρομάζανε με 
μια άγρια φωνή μοναχά, να στέκονται άφοβα μπροστά στον δήμιο που 
κατάκοβε τα παρθενικά κορμιά τους. Η χάρη του Παρακλήτου ημέρωνε 
την άγρια όψη που είχαν εκείνοι οι σκληρόκαρδοι άνθρωποι και τα 
άσπλαχνα εργαλεία τους.

Αυτή η γλυκύτητα του Παρακλήτου που τα ημερώνει όλα στα μάτια 
του χριστιανού και βάζει στην καρδιά του κάποια αθάνατη μακαριότητα, 
βρίσκεται θησαυρισμένη στο κάθε τι της αγιασμένης Ορθοδοξίας, στο 
σχήμα που έχουν οι καλοί χριστιανοί, οι ευσεβείς ιερείς και ασκητές, στα 
σεμνά λόγια τους, στο ντύσιμό τους, στις άγιες εκκλησίες, στις άχραντες 
εικόνες του Χριστού, της Παναγίας των Αγγέλων και των Αγίων, στην 
υμνωδία και στην ψαλμωδία, στις ευχές. 

Αν είναι η Ορθοδοξία θλιμμένη και πονεμένη, πλην μέσα από τούτη 
τη θλίψη βγαίνει η πνευματική χαρά, κατά τα λόγια που είπεν ο Κύριος: 
“Μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται”, γιατί αυτοί θα 
παρηγορηθούν, αυτοί θα πάρουνε τον Παράκλητον. 

Όλα της Ορθοδοξίας είναι ήμερα, όλα απλά, όλα ταπεινά, γιατί έχουν 
την ελπίδα του Ευαγγελίου και την παρηγοριά του Παρακλήτου. Γι’ αυτό κι 
ο εξαίσιος άγιος Παύλος γράφει στους Γαλάτες: “Ο καρπός του Πνεύματος 
έστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, 
πραότης, εγκράτεια”. (Γαλ. ε΄.22). Και στους Ρωμαίους λέει: “ Ο δε Θεός 
της ελπίδος πληρώσαι υμάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τω πιστεύειν και 
το περισσεύειν υμάς εν τη ελπίδι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου”. (Ρωμ. 
ιε,13). (“Κιβωτός”)
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