
ενήντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνά -
στασή Του ὁ Κύριος, ἔστειλε
στούς μαθητές του τό Ἅγιο

Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό
τόν Πατέρα. 

Ἔπρεπε νά ἔλθει; Ὁ Κύριος λέγει:
«Σᾶς συμφέρει ἐγώ νά φύγω· γιατί

ἄν δέν φύγω Ἐγώ, ὁ Παράκλητος δέν
θά ἔλθει σέ σᾶς· ἐάν Ἐγώ φύγω καί
πάω (στόν Πατέρα), τότε θά σᾶς Τόν
στείλω» (Ἰωάν. 16,7).

Δέν μᾶς ἄφησε, λοιπόν, ὁ Κύριος
ὀρφανούς. Ἀφοῦ Ἐκεῖνος τό ἔργο τό
ὁποῖο τοῦ ἀνέθεσε ὁ Πατέρας Του, τό
ἐτελείωσε, ἔπρεπε νά πάει ἐκεῖ πού
ἦταν πρίν τήν ἐνανθρώπησή Του. «Τε-
τέλεσται» ἦταν ἡ τελευταία Του λέξη
ἐπάνω στό σταυρό. 

Καί τήν «ἡμέρα τήν μεγάλη τῆς Πε-
ντηκοστῆς, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσ-
σῶν» κατέρχεται στούς μαθητές, στόν
καθένα ξεχωριστά, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο
καί ἐκεῖνοι γίνονται μέλη τοῦ «σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ». Φωτίζονται. Ἁγιά-
ζονται. Θεοῦνται.

Ἐκκλησία εἶναι «τό σῶμα τοῦ
Ζῶντος Χριστοῦ», κατά τόν ἀπόστολο
Παῦλο. Κεφαλή ὁ Χριστός καί μέλη
ἐκεῖνοι πού ἀγωνίζονται νά γίνουν τοῦ
Χριστοῦ.

Σκοπός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος ἦταν: νά ὁδηγήσει τήν
Ἐκκλησία «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». 

Τί σημαίνει ὅμως ὅτι ὁ Χριστός
«ἔστειλε» σέ ὡρισμένη χρονική στιγ-
μή, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τό
Ἅγιο Πνεῦμα;

Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας
εἶναι:

Ὁ Πατήρ εἶναι ἀγέννητος. Ἀρχή καί
αἰτία ὅλων.

Ὁ Υἱός γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα
ἀχρόνως, μέ ἀκατάληπτο τρόπο, ὅπως
μόνο γνωρίζει ὁ τῶν ὅλων Θεός.

«Ὁμοίως πιστεύουμε καί σέ ἕνα
Πνεῦμα Ἅγιο, τό Κύριο καί ζωοποιό,
τό ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα
καί ἀναπαύεται στόν Υἱό, καί προσκυ-
νεῖται καί δοξάζεται μαζί μέ τόν Υἱό
ὡς ὁμοούσιο καί συναΐδιο (συναιώ-
νιο), τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ,.... κατά πά-
ντα ὅμοιο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό,
πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί
διά μέσου τοῦ Υἱοῦ μεταδίδεται καί
μεταλαμβάνεται ἀπό ὅλη τήν κτίση
καί κτίζει τό Ἴδιο καί δίνει ὕπαρξη
στά σύμπαντα καί τά ἁγιάζει καί τά
συγκρατεῖ» (ἁγίου Ἰωάννου Δαμα-
σκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδό-
ξου Πίστεως, κεφ. 8, ΕΠΕ, τ. 1, σελ. 97,
ἐπιλογή).

Πῶς ὅμως καί ἀπό ποῦ κατέρχεται

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ



ὸ 325 μ.Χ. συγ κρο τή θη κε ἡ A΄ Οἰ -
κου με νι κὴ Σύ νο δος στὴ Νί και α
τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας, μὲ σκο πὸ νὰ

ἐ ξε τά σει τὴ δι δα σκα λί α τοῦ αἱ ρε τι κοῦ
πρε σβυ τέ ρου τῆς Ἀ λε ξαν δρείας Ἀ ρεί -
ου.

Ὁ Ἄ ρει ος ἀ δυ να τών τας νὰ κα τα νο -
ή σει λο γι κὰ τὸ μυ στή ριο τῆς Ἁ γίας
Τριά δος, πῶς δηλαδὴ εἶ ναι δυ να τὸν ὁ
Θε ὸς νὰ εἶ ναι ἕ νας κα τὰ τὴν οὐ σί α καὶ
ταυ τό χρο να τρί α πρό σω πα, Πατήρ,
Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, δί δα σκε ὅ τι ὁ
Χρι στὸς δὲν εἶ ναι ἴ σος μὲ τὸν Πα τέ ρα.
Δὲν εἶ ναι Θε ός. Ἀλ λὰ δη μι ούρ γη μα.
Κτί σμα. Τὸ πρῶ το καὶ τε λει ό τε ρο δη -
μι ούρ γη μα τοῦ Θεοῦ. Ὄ χι ὅ μως Θε ός,
ὁ μο ού σιος μὲ τὸν Πα τέ ρα. Ὑ πῆρ χε ἐ -
πο χὴ ποὺ ὁ Χρι στὸς δὲν ὑ πῆρ χε, ἔ λε γε
ὁ Ἄ ρει ος. 

Ἡ Σύ νο δος, στὴν ὁ ποί α ἔ λα βαν μέ -
ρος με γά λοι πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας
(οἱ ἅ γιοι Ἀ θα νά σιος, Σπυ ρί δων, Νι κό -
λα ος κ.ἄ.), δι α τυ πώ νον τας τὰ πρῶ τα
ἄρ θρα τοῦ “Πι στεύ ω” μας, προσδιόρι-
σε ξε κά θα ρα τὴν πί στη τῆς Ἐκκλησίας
γιὰ τὸ πρό σω πο τοῦ Χρι στοῦ. Ὅ τι δη-
λαδὴ δὲν εἶ ναι κτί σμα τοῦ Θε οῦ, δὲν
πλά στη κε ὅ πως τὰ ἄλ λα δη μι ουρ γή μα -

τα. Ἀλ λὰ εἶ ναι Υἱ ὸς μο νο γε νής, γεν νη -
μέ νος ἀ πὸ τὸν Πα τέ ρα καὶ ὄ χι πλα σμέ -
νος ὅ πως ἐ μεῖς. Φῶς ἐκ φω τός, Θε ὸς ἀ -
λη θι νός, ὁ μο ού σιος, ἴ σος καὶ συ νά ναρ -
χος μὲ τὸν Πα τέ ρα. “Σφρα γίς ἰ σό τυ -
πος” ποὺ φα νε ρώ νει “ἐν ἑ αυ τῷ” τὸν
Πα τέ ρα (Θ. Λειτ. Μεγ. Βα σι λεί ου).

Τὸ λά θος τοῦ Ἀ ρεί ου καὶ ὅ λων τῶν
αἱ ρε τι κῶν εἶ ναι ὅ τι ἐ πι χει ροῦν μὲ βά ση
τὴν ἀν θρώ πι νη λο γι κὴ νὰ κα τα νο ή σουν
τὸ Θε ό. Ὅ,τι ὅ μως ἀ φο ρᾶ τὸ Θε ὸ δὲν ὑ -
πό κει ται σὲ λο γι κὴ ἀ νά λυ ση καὶ ἑρ μη -
νεί α. Ἡ πί στη μας δὲν ἀ να κα λύ φθη κε
ἀ πὸ ἀν θρώ πι να μυα λά. Ὁ ἴ διος ὁ Θε ὸς
ἀ πο κά λυ ψε τὸν ἑ αυ τό του στὸν κό σμο
“πο λυ με ρῶς καὶ πο λυ τρό πως” (Ἑ βρ. 1,
1). Πολ λὲς φο ρὲς καὶ μὲ πολ λοὺς τρό -
πους. Διὰ μέ σου τῶν προ φη τῶν καὶ
τῶν ἁ γί ων. Ἡ τέ λεια ἀ πο κά λυ ψη ὅ μως
τοῦ Θε οῦ ἔ γι νε διὰ μέ σου Ἰ η σοῦ Χρι -
στοῦ. Ὁ μο νο γε νὴς Υἱ ὸς καὶ Λό γος τοῦ
Θε οῦ, “ὁ ὢν εἰς τὸν κόλ πον τοῦ Πα -
τρός, ἐ κεῖ νος ἐ ξη γή σα το”.  Μᾶς γνώ ρι -
σε τὰ πάν τα γιὰ τὸν Θε ό, ὅ ταν ἔ λα βε
σάρ κα καὶ “ἐ σκή νω σεν ἐν ἡμῖν” (Ἰ ω. 1,
14-18).

Ἡ ἀ λή θεια πε ρὶ τοῦ Θε οῦ, ποὺ μᾶς
ἀ πο κα λύ φθη κε διὰ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ, εἶ -
ναι πά νω ἀ πὸ τὴν ἀν θρώ πι νη λο γι κή.
Ὅ σα ἀφο ροῦν τὴν οὐ σί α τοῦ Θε οῦ εἶ -
ναι ὑ πέρ λο γα. Κα λού μα στε ἁ πλῶς ἐν
τα πει νώ σει νὰ τὰ πι στέ ψου με. Δὲν
μπο ρεῖ ἡ πε πε ρα σμέ νη λο γι κή μας νὰ

Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

στούς μαθητές ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι «πα-
νταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν»;

Τήν κάθοδο πρέπει νά τήν ἑρμηνεύ-
σουμε ὡς ἐνοίκηση. Ἔρχεται στούς δι-
κούς Του ἀνθρώπους, στούς ἁγίους, σ᾿
ἐκείνους πού φροντίζουν νά μοιάσουν
στό Ἅγιο Πνεῦμα καί «σκηνώνει» σ᾿
αὐτούς· τούς κάνει πνευματοφόρους·
τούς κάνει σῶμα Χριστοῦ καί μετό-
χους τῆς Βασιλείας Του. Γι᾿ αὐτό λέμε 

σ᾿ ἕνα τροπάριο τῆς Πεντηκοστῆς: «Τό
Ἅγιον Πνεῦμα ἀποστολικάς καρδίας
κτίζει καθαράς» (α΄ κανόνας ἑορτῆς,
εἰρμός ε΄ ὠδῆς).

Αὐτό τό ἅγιον Πνεῦμα παρακα -
λοῦμε καί ἐμεῖς νά ἔλθει καί νά σκη-
νώσει καί σέ μᾶς καί νά μᾶς καθαρίσει
ἀπό κάθε κηλίδα ἁμαρτίας καί ἔτσι νά
σώσει τίς ψυχές μας.

Ἀρχιμ. Π. Ἀ.



έν πρέπει νά ἀκούγεται ὀξύμωρο τό
σχῆμα «τό προνόμιο τῆς ἀ πελ  πισίας». Ἡ
λέξη ἀπελπισία, βέβαια, ἔχει ἀρνητική

ση μασία. Πῶς μπορεῖ νά εἶναι προνομιοῦχος
ἕνας ἀπελ πισμένος ἄν θρω πος;

Καί ὅμως ὑπάρχει μιά ὑγιής ἀπελπισία,
πού ὄχι ἁπλῶς ἀπο τελεῖ προ νόμιο, ἀλλά εἶναι
ἡ βασική προϋπόθεση τῆς σω τηρίας μας.
Πρό κειται γιά τήν ἀπελπισία - ἐντολή τοῦ Χρι-

στοῦ, ἡ ὁποία στη ρίζεται στά λόγια Του: «Ὅς
ἄν θέλῃ τήν ψυχήν αὐ τοῦ σῶσαι, ἀπο λέσει
αὐτήν· ὅς δ’ ἄν ἀπολέσει τήν ψυχήν αὐτοῦ ἔ -
νε κεν ἐμοῦ, εὑ ρήσει αὐτήν» (Ματθ. 16, 25).
Γιά νά «ἀπολέσει» κά ποιος τήν ψυ χή του ἕνε-
κεν τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει ὅτι πρέπει νά πά-
ψει νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του στό αὐτοθεω-
μένο «ἐγώ» του, νά ἀπελπιστεῖ ἀπό τόν ἐγωι-
στή ἑαυτό του, καί νά στηρίξει τήν ἐλπίδα του
στό Θεό καί στό θέλημά Του. Νά γκρεμίσει
δηλαδή τό «παραμύθι» ὅτι εἶναι αὐτό φωτος,
αὐ τό νομος καί αὐτάρκης, νά πάψει νά πι-
στεύει σέ αὐτοσωτηρία, αὐ το λύτρωση, αὐτο -
θεραπεία, καί νά καταλάβει ὅτι εἶναι ἑτερό -

φω τος, ἑτε ρό νομος καί ὅτι σώζεται διά τοῦ
Χριστοῦ. Τότε μόνο ὁ ἄν θρω πος «εὑρίσκει

τήν ψυχή του». Τότε μόνο ζεῖ τό ψαλμικό:
«Κύριος ποιμαίνει με καί οὐ δέν με ὑστερή-
σει· ...[καί Κύριος] τήν ψυχήν μου ἐπέστρε-

ψεν...».
Αὐτήν τήν εὐλογημένη ἀπελπισία ἐξυμνεῖ

καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, μέ τά λόγια: «Τί-
ποτε δέν εἶναι πιό δυνατό ἀπό αὐτή τήν ἀπό-

γνωση. Τίποτε δέν μπορεῖ νά νικήσει τόν
ἄνθρωπο ἐκεῖνον, πού ἔ κοψε τήν ἐλπίδα του
στόν ἑαυτό του καί στά ὁρατά, καί τήν στή -
ριξε στό Θεό. Διότι, τότε μόνο νιώθει ὁ
ἄνθρω πος τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ θαυμαστό
τρόπο, ὅταν βρεθεῖ σέ δύσκολες συνθῆκες,
πού τοῦ κό βουν τήν ἐλπίδα στά ἐπίγεια... Για-
τί ποτέ δέν μπορεῖ νά μά θει ὁ ἄνθρωπος τήν
δύναμη τοῦ Θεοῦ, ‘ἐν ἀνα παύ σει καί πλα τυ -
σμῷ’ (ὅταν τοῦ πᾶνε ὅλα καλά)» (λόγος ΙΘ΄).

Προλαβαίνουμε κάποιες παρεξηγήσεις:
α. Δέν εἶναι «κακό» νά μᾶς πηγαίνουνε

«ὅλα καλά». Οὔ  τε πρέπει μαζοχιστικά νά ἐπι-
διώκουμε τίς δοκιμασίες. Στήν προ  σευ χή μας
λέμε «μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»,
ἐννο ώ ν τας τίς ἀ κούσιες θλίψεις. Τό κακό
εἶναι ὅτι, ὅταν μᾶς πη γαίνουν «ὅλα κα λά», τό-
τε εὔκολα ξεχνᾶμε τόν Θεό καί μεγα λώνει
ἄρρωστα καί ἐπι κίν δυνα ἡ ἐμπιστοσύνη στόν
ἑαυτό μας καί στά ὑποτιθέμενα χαρί σματά
μας.

β. «Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» δέν
σημαίνει «πη δάω ἀ πό τήν ταράτσα» καί ἄλλες
αὐτο κα στρο φι κές, δῆ θεν «παλλη καρί σι ες λύ-
σεις». Δέν σημαίνει ἐπίσης ὅτι πάσχω ἀπό χα-
μηλή αὐ το-ε κτί μηση ἤ χαμηλή αὐτο-πεποίθη-
ση. «Ἀ πελ πί  ζο μαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» σημαί-
νει ἀναζητῶ ἀκριβῶς τήν πιό ἀληθινή ἐκτί -
μηση τοῦ ἑαυτοῦ μου, δηλαδή παλεύω γιά
ὅσο τό δυνατόν πιό γνήσια αὐτογνωσία. Ἔτσι
παύω νά πιστεύω στίς δῆ θεν «ἐξαίρετες»
ἀντοχές καί ἱκα νό τητες τοῦ ἑαυτοῦ μου καί
«προσ γειώνομαι» στήν παραδοχή τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀδυναμίας μου.

Τέλος γ. «Στηρίζω τήν ‘πᾶσαν ἐλπίδα’ μου
στό Χριστό» δέν σημαίνει ὅτι σταυρώνω τά
χέρια μου καί περιμένω νά «βρέξει» λύ σεις

ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ 

ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ

χω ρέ σει, νὰ ἀ να λύ σει καὶ νὰ ἐ ξη γή σει
τὸν ἄ πει ρο Θε ό. Ἡ λο γι κή μας εἶ ναι
χρή σι μη γιὰ τὴν ἐν δο κο σμι κὴ γνώ ση.
Καὶ ἐν μέ ρει κα τα νο εῖ τὶς ἐ νέ ργει ες
τοῦ Θε οῦ, τὸν τρό πο δηλαδὴ μὲ τὸν ὁ -
ποῖ ο ὁ Θε ὸς σχε τί ζε ται μὲ τὸν κό σμο.
Ἀλ λὰ καὶ γι᾿ αὐ τὲς πλή ρη γνώ ση θὰ ἔ -
χου με, ὅ ταν, ξε περ νών τας τὸ φράγ μα
τοῦ αἰ σθη τοῦ κό σμου, βρε θοῦ με “πρό -
σω πον πρὸς πρό σω πον” ἐ νώ πιόν Του
(Α΄ Κορ. 13, 12).

Μέ χρι τό τε κά θε “λο γι κὴ κα τα σκευ -
ή”, κά θε συλ λο γι στι κὴ τεκ μη ρί ω ση,
κά θε ἀνθρώ πι νος στο χα σμὸς γιὰ τὴν
ἀ λή θεια τοῦ Θε οῦ, εἶ ναι μιὰ μά ται η, ἀ -
λα ζο νι κὴ προ σπά θεια τοῦ ἀν θρώ που
νὰ ἐ ξη γήσει  τὸ ὑ πέρ λο γο (Μη τροπ. Νι -
κο πό λε ως Με λε τί ου, Ἡ Ε΄ Οἰκ. Σύ νο -
δος, σελ. 25 ἑξ.). Ἡ πί στη χρει ά ζε ται
τα πεί νω ση καὶ ὑ πα κο ή.

Πρωτ. Δ. Μ.



Eπιστήμη ἐπιστημῶν εἶναι ὁ ἀ -
γώνας πού κάνει ὁ ἄνθρωπος γιά
ὑπερνίκηση τοῦ κακοῦ, τῆς ἁμαρ-
τίας καί τῶν παθῶν πού κατοικοῦν
μέσα του.

Σοφία εἶναι, ὄχι νά γεμίσεις τό
κεφάλι σου μέ γνώσεις, ἀλλά:
• νά μή θυμώνεις· 
• νά μή σκέφτεσαι τό κακό γιά κα-

νένα· καί ἄν  ἄλλος σέ ἐλύπησε,
σέ ἀδίκησε, ἐσύ νά ἀγωνίζεσαι
νά τόν δικαιολογεῖς σέ ὅλα·

• νά περιφρονεῖς τίς ἀπολαύσεις·
καί νά ἀγαπᾶς τήν ἀνιδιοτέλεια·
καί τή λιτότητα στό φαγητό·

• νά μήν κολακεύεις κανένα· νά λέ-
γεις σέ ὅλους τήν ἀλήθεια·

• νά μή γοητεύεσαι ἀπό ὄμορφα
πρόσωπα· καί νά τιμᾶς καί νά
ἐκτιμᾶς τήν ὀμορφιά τῆς εἰκόνας
τοῦ Θεοῦ πού βρίσκεται μέσα σέ

ὅλους τούς ἀνθρώπους, εἴτε
εἶναι ὄμορφοι, εἴτε εἶναι ἄσχη-
μοι·

• νά ἀγαπᾶς τόν ἐχθρό σου· καί νά
μή θέλεις νά τόν ἐκδικηθεῖς· οὔτε
μέ λόγια· οὔτε μέ ἔργα· οὔτε μέ
σκέψεις·

• νά μήν μαζεύεις πλούτη γιά τόν
ἑαυτό σου· ἀλλά νά σκορπίζεις,
ὅσο πιό πολλά μπορεῖς, στούς
φτωχούς, γιά νά κερδίσεις θη-
σαυρό ἄφθαρτο στό οὐρανό.
Ἀλλοίμονο! Ἔχομε μάθει κάτι

γιά ὅλες τίς ἐπίγειες ἐπιστῆμες καί
δέν δείξαμε ἐνδιαφέρον, νά μάθου-
με, πῶς νά νικήσουμε τό κακό. Σέ
ὅλες τίς ἐπιστῆμες ὁ ἄνθρωπος ἔχει
διαπρέψει. Σ᾿ αὐτήν, παρ΄ ὅλο πού
αὐτή εἶναι ἡ ἐπιστήμη  ἐπιστημῶν,
μένει ἀπρόκοφτος. Τί κρῖμα!

Ἀληθινά σοφοί, πραγματικοί ἐ -
πιστήμονες, ἔγιναν οἱ ἅγιοι ἀπό-
στολοι, γιατί μαθήτευσαν κοντά
στόν ἀληθινό διδάσκαλο, τόν Χρι-
στό. 

Μετ:  Ἀρχιμ. Ἀ. Μ.

Ἁγ. Ἰωάννου Κροστάνδης

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

στά ἀδιέξοδά μου. Ἀντί θετα σημαίνει ὅτι
ἐνεργοποιῶ καί ἀξιο ποιῶ στό ἔπακρο τίς δω -

ρεές καί τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ (νοῦ, κρί ση,
θέληση, σωματική ὑγεία, ἐπιστήμη, ὑ λι κά
μέσα καί τόσα ἄλλα) ὥστε νά συνεργαστῶ μέ
τόν Θεό γιά τήν σωτηρία μου. «Σύν Ἀθηνᾷ
καί χεῖ ρα κίνει», πού ἔλεγαν καί οἱ ἀρχαῖοι.

Ὑγιής λοιπόν ἀπελπισία ἀπό τά γήινα καί
κτιστά σημαί νει ἁπλῶς ὅτι δέν τά ἀπολυτο-
ποιῶ καί δέν τά αὐτονομῶ ἀπό τόν Κτίστη
καί Δω ρε ο δότη Θεό, ἀλλά τά χρησιμοποιῶ
θεοφιλῶς γιά τήν σωτηρία μου.

Ἀρχιμ. Β. Λ.
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