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Στο τέλος...

λόγες πυρός. Τέτοια λάμψη σημαίνει αρχή για μια γνήσια. Νέα 
πνευματική ζωή. Ορθόδοξη πνευματικότητα. Κληρονομιά αγιότητας. 
Υπόδειξη σωστού τρόπου ζωής. Όχι φλύαρες και ατέρμονες 

συζητήσεις σχολαστικών. Ή ορισμούς ορθολογιστών. Ούτε πομπώδεις 
διδασκαλίες των ηθικιστών. Να κελαρύζει νεράκι δροσερό στα χωράφια των 
καρδιών. Να ξεδιψά πραγματικά ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. 
Δηλ; Άσκηση. Ταπείνωση. Σε σωστό πεδίο βολής και εκτόξευσης. Σιωπή 
και ακινητοποίηση. 

Να μη μιλούμε πολύ περί Θεού. Ν’ αποκτήσουμε τρόπο ζωής 
διαφορετικό. 

Η ζωή μας να μιλά. Και όχι για να μιλά. Παραδοχή και αποδοχή του 
Χριστού ως σωτήρα. 

Ο Χριστός αφήνει να ριχτούμε στην εξερεύνησή Του. Ν’ ακτινοβολήσει 
το πρόσωπό Του. Αφήνει τον καθένα να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. 
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Δεν απαλλάσσει κανένα από τούτη την ευθύνη.
Τούτη όμως η μαρτυρία μέσα στο ίδιό μας το σπίτι. Στο φυσικό μας 

περιβάλλον. Πιο δύσκολη απ’ αυτήν του «περιοδεύοντος» αποστόλου. 
Απαιτεί θάρρος. Ταπείνωση. Χωρίς πολλά λόγια. Μπορεί  και με 

απόλυτη σιωπή.
Το ουσιώδες; Να μεταβληθούμε. Ν’ αλλάξουμε. Να προκαλέσουμε 

σκέψεις στους άλλους. 
Να μην ξεχνούμε πώς και γιατί αλλάξαμε. Ούτε θεληματικά να το 

αγνοούμε. Να θυμόμαστε και τα λάθη μας. 
Να βλέπουμε τούτο το σημάδι από την περιοχή του θανάτου στη ζωή.
Πρέπει να ονομαζόμαστε «υιοί φωτός»; Ή είμαστε «τέκνα οργής» και 

«υιοί απωλείας»; 
Είμαστε οι κλητοί. Είμαστε όμως και οι εκλεκτοί;
Ας αφήσουμε τη συνείδησή μας ανεπηρέαστα να λειτουργήσει.
Να δει τον εσωτερικό μας άνθρωπο.
Να ερευνήσει κατά πόσο απέμεινε τίποτε όρθιο επάνω στο θυσια-

στήριο της ψυχής μας. 
Να δει, αν στο βάθος καίει το λυχνάρι του φωτός του Ευαγγελίου.
Ν’ απλώσουμε λοιπόν τα χέρια μας ικετευτικά προς τον νικητή του 

κόσμου. 
Εκείνος; Πραΰς. Γαλήνιος, θ’ απλώσει το πληγωμένο χέρι Του από το 

ύψος του Σταυρού. 
Θα μας βοηθήσει να εγερθούμε από την όποια πτώση.
Θα μας βοηθήσει, ώστε να λάμψει και πάλι το φως Του στις καρδιές 

μας. Και να φωτίζει τη διάνοιά μας. 
Να αξιοποιήσουμε τούτη τη γιορτή λοιπόν
Στο τέλος νικούν οι τολμηροί.                  

+ο π. Γ.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν

ήμερα εκπληρώνεται η υπόσχεση του πριν λίγες ημέρες 
αναληφθέντος Ιησού προς τους Αποστόλους, σύμφωνα με την 

οποία, μετά την Ανάληψή Του, επρόκειτο να βαπτισθούν εν Πνεύματι  
Αγίω και να λάβουν δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύματος επ’ 
αυτούς, για να γίνουν μετά ταύτα “μάρτυρές Του έν τε Ιερουσαλήμ και εν 
απάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης” (Πραξ. 1: 8).
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Κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και ενώ όλοι οι Απόστολοι 
βρισκόντουσαν στο φιλόξενο υπερώο, ακούσθηκε ένας ήχος από τον 
ουρανό, “ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας” (Πράξ. 2:2) κι εγέμισε το σπίτι 
όπου βρισκόντουσαν. Κι εφάνηκαν να διαμοιράζονται σ’ αυτούς γλώσσες 
πύρινες που κάθησαν πάνω στην κεφαλή του καθενός κι “επλήσθησαν 
άπαντες Πνεύματος Αγίου” (Πράξ. 2:4), κι άρχισαν να μιλούν ξένες 
γλώσσες, καθώς το Άγιον Πνεύμα τους έδιδε τον φωτισμό και τη δύναμη 
να το κάνουν κι εκήρυτταν τον Λόγο του Θεού.

Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος του ομοουσίου με τον Πατέρα 
και τον Υιό τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, το Οποίο, “όλον 
συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας”, έχουμε την επίσημη παρουσία της 
Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. 

Η Πεντηκοστή είναι η ημέρα των γενεθλίων της Εκκλησίας! Η 
Εκκλησία υπήρχε προ πάντων των αιώνων, εφ’ όσον η κεφαλή Της, ο 
Θεός, είναι προαιώνιος. Αλλά ως ιστορικό σχήμα έχει την αρχή της στην 
ημέρα της Πεντηκοστής.

Όπως η παράδοση του Νόμου στον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά 
κατέστησε τους Ισραηλίτες περιούσιο λαό του Θεού, έτσι, με την κάθοδο 
του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, γεννήθηκε ο νέος 
περιούσιος λαός του Θεού, η Εκκλησία.

Ο Προφήτης Ηλίας, μετά από τριάμισυ χρόνια απόλυτης ξηρασίας, 
είδε μια μικρή νεφέλη ν’ ανεβαίνει από τη θάλασσα στον ουρανό, απ’ όπου 
έβρεξε άφθονη βροχή και ποτίσθηκε η καταξεραμένη γη  κι εχόρτασε το 
λαό. (Γ΄ Βασιλ. 18: 44-45).

Λίγες μέρες πριν, μια νεφέλη υπολαμβάνει τον Θεάνθρωπο, καθώς 
αναλαμβανόταν στους ουρανούς (Πράξ. 1: 9). Αυτή έφερε κατά την 
Πεντηκοστή την “πολυχεύμονα του Αγίου Πνεύματος ομβροτοκίαν” από 
την οποία ποτισμένη πλουσιοπάροχα η πρώην άνικμη και αυχμηρή και 
άκαρπη γη των ψυχών, εβλάστησε τους καρπούς του Πνεύματος “αγάπη, 
χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθωσύνη, πίστη, πραότητα, 
εγκράτεια” (Γαλ. 5:22-23)

Το Πνεύμα το Άγιον είναι η δύναμη, η ψυχή, ο νους και η συνείδηση 
της Εκκλησίας. “Βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί”, διδάσκει σοφία αληθινή 
σε αγράμματους, συγχωρεί κι εξαλείφει αμαρτήματα, μετουσιώνει στοιχεία 
υλικά (άρτο και οίνο) σε Σώμα και Αίμα Χριστού, φέρει στους πιστούς 
“οθνείαν  αλλοίωσιν ευπρεπεστάτην”, αναδεικνύσει τους ανθρώπους σε 
τέκνα του Θεού, μεταβάλλει τη γη σε ουρανό, την φθορά σε αφθαρσία, 



την προσωρινότητα σε αιωνιότητα, τον κοσμο της πτώσης σε καινή κτίση!
Η εικόνα της Πεντηκοστής, κατά την Βυζαντινή, την Ορθόδοξη 

τεχνοτροπία, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. 
Παρουσιάζει κατ’ αρχήν το υπερώο, όπου έμεναν οι Απόστολοι μετά 

την Ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι παρουσιάζονται  καθισμένοι 
ημικυκλικά. Το ημικύκλιο θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή. 
Θέλει και περιμένει όλους να έλθουν στους κόλπους της! Επιδιώκει να 
μεταμορφώσει εν Χριστώ τους πάντες και τα πάντα! 

Στην κορυφή του ημικυκλίου, ανάμεσα στους Αποστόλους Πέτρο 
και Παύλο, υπάρχει μια θέση κενή. Είναι η θέση του Χριστού, ο Οποίος 
αοράτως βρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. 

Η παρουσία άλλωστε του Παύλου, ο οποίος δεν βρισκόταν στο υπερώο 
μαζί με τους άλλους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού 
τότε δεν ήταν καν Χριστιανός, θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία ζει τον 
λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ένα διαρκές παρόν και όπως ο Θεός, είναι 
ξένη προς σχήματα του είδους χθες - σήμερα-αύριο. 

Όλοι οι Απόστολοι παρουσιάζονται ήρεμοι, με γλυκιά έκφραση και 
στοχαστικο βλέμμα. Η ηρεμία τους και η γλυκύτητα αυτή μαρτυρεί την 
παρουσία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 

Εμφανίζονται με φωτοστέφανο, το οποίο δείχνει ότι εδέχθηκαν ήδη την  
έλλαμψη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Διακρίνονται οι πύρινες 
γλώσσες του Παρακλήτου. Στα χέρια τους κρατούν ειλητάρια, σύμβολα 
του χαρίσματος της διδασκαλίας που έλαβαν από το Θείον Πνεύμα. 

Στο πάνω μέρος της εικόνος εικονίζεται ο ουρανός με τη μορφή ενός 
τμήματος κύκλου, από τον οποίο εκπέμπονται δώδεκα ακτίνες φωτός, 
που κατεβαίνουν στους Αποστόλους. Σε ημικύκλιο, σε σκοτεινό φόντο, 
εικονίζεται ένας γέροντας με στέμμα στο κεφάλι. Συμβολίζει τον κόσμο, ο 
οποίος εγέρασε μέσα στην αμαρτία, μακριά από τον Θεό.  Το σκοτεινό φόντο 
συμβολίζει το πηχτό σκοτάδι που επικρατεί μακριά από τον Θεό. Το στέμμα, 
την αμαρτία που εβασίλευε στον κόσμο. (Μητρ. Προικοννήσου Ιωσήφ)
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