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ΑΕΡΑΣ, ΦΩΤΙΑ,  ΣΕΙΣΜΟΣ, ΝΕΡΟ
ήν Κυριακή τῆς Πεντηκο-

στῆς ἑορτάζου με οἱ πιστοί
τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

ματος στήν  Ἐκ κλη σία.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Θεός

προσωπικός ὅ πως ὁ Πα-
τήρ καί ὁ Υἱός, χαρί ζει τά
δῶρα Του σέ ὅλο τόν κό-

σμο καί ἰδιαιτέρως στούς πι-
στούς μέσα στήν  Ἐκ κλησία.

Οἱ ἐνέργειες Του εἶναι ἀ πειράριθ-
μες. Τό  Ἴδιο φανέρωσε μερικές ἀ πό

αὐτές μέ κάποιες ἐμφανίσεις Του στή ζωή
τῆς πρώτης  Ἐκκλησίας. Τέσσερις ἀ πό αὐτές
μέ τή μορφή φυσικῶν φαινομένων θά δοῦμε
τώρα. Οἱ τρεῖς ἀναφέρονται στά ἀναγνώ-
σματα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

***
Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πενήντα δη-

λαδή ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου, ὅλοι οἱ πιστοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (γύ-
ρω στούς 120) ἦταν μαζεμένοι σ᾽ ἕνα σπί τι
στά  Ἱεροσόλυμα γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ.
Τότε ἦρθε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἕνας ἦ χος ξα φ-
νικός, βροντερός ἀκούστηκε, καί μέσα στό
σπίτι φύσηξε ἕνας βίαιος ἄνεμος, ἰσχυρός
πολύ, σάν ἀνεμοστρόβιλος (Πράξ. β´ 2).

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε σάν ἄνε-

μος δυνατός. Γιά νά δείξει ἔτσι τήν ἰσχυρή,
καταλυτική παρουσία Του πού γεμίζει ὅλο
τόν κόσμο, σάν τόν ἰσχυρό ἄνεμο πού πνέ-
ει παντοῦ. Συνάμα καί τήν καθαρτική καί
ἀνακουφιστική ἐνέργειά Του σέ ὅ σους γε-
μίζει μέ τήν παρουσία Του τό ἐσωτερικό
τους, ὅπως ὁ ἄνεμος πού καθαρίζει τήν ἀ -
τμό σφαιρα καί δροσίζει τό πρόσωπο. Πα-
ρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ μορφή
ἀνέμου.

***
Τήν ἴδια ὥρα μέσα στό ὑπερῶο στήν Ἱ ε -

ρουσαλήμ ἕνα ἐκπληκτικό θέαμα παρου-
σιάστηκε. Μιά δέσμη φωτιᾶς νά αἰωρεῖται
στόν ἀέρα, κι ἀμέσως μετά αὐτή ἡ φωτιά
νά διαμοιράζεται σέ μικρές φλόγες σάν
γλῶσσες, οἱ ὁποῖες κάθισαν στό κεφάλι κα-
 θενός ἀπό τούς συναγμένους μαθητές τοῦ
Χριστοῦ (Πράξ. β´ 3).

Τό Ἅγιο Πνεῦμα φανέρωνε τώρα τήν πα-
ρουσία Του μέ τή μορφή φωτιᾶς. Γιά νά δη-
λώσει μέ τόν τρόπο αὐτό ἀφενός ὅτι τό Ἴδιο
εἶναι Θεός – διότι γνωρίζουμε ὅτι ἡ οὐσία
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπρόσιτη, ἀπλησίαστη,
σάν τή φωτιά πού κατακαίει – κι ἀ φετέρου
ὅτι ἡ ἐνέργειά Του στούς ἀν θρώπους εἶναι
σάν αὐτή τῆς φωτιᾶς: θερμαίνει, φωτίζει
καί καίει. Θερμαίνει τίς ψυχές τῶν πιστῶν
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ἀπό τήν παγωνιά τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρ-
τίας, φωτίζει τό νοῦ της καί κατακαίει ὅ,τι
σάπιο καί ἁμαρτωλό ὑ πάρχει μέσα τους.
Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τή
μορφή φωτιᾶς.

***
Λίγο καιρό ἔπειτα, τήν ὥρα πού ἡ πρώτη

χριστιανική κοινότητα βρισκόταν σέ ἔντο-
νη προσευχή γιά τούς Ἀποστόλους, ἐξαι-
τίας τῶν ἀπειλῶν πού
δέχονταν ἀπό τούς Ἰου-
δαίους, ἄρχισε ξαφνικά
νά σείεται ὁ τόπος πού
ἦταν ὅλοι τους συγκε-
ντρωμένοι. Σεισμός ἰ -
σχυρός ἔκανε τή γῆ νά
τρέμει κάτω ἀπό τά πό-
δια τους, ἐνῶ συνάμα
τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς
γέμισε μέ τήν παρουσία
Του (Πράξ. δ´ 31).

Ἡ ἐπέλευση τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος ἐδῶ συ-
νοδεύεται μέ σεισμό. Γιά
νά δείξει ἔτσι ὅτι τίποτε
δέν μπορεῖ νά σταματή-
σει τήν ἐξάπλωση τῆς
Ἐκκλησίας στόν κό-
σμο. Κά θε ἐ μπό διο, κά-
θε φράγμα γκρεμίζεται,
καταλύεται μπροστά στήν παρουσία τοῦ
Θεοῦ. Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μέ τή μορφή σεισμοῦ.

***
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μιλώντας γιά τό Ἅγιο

Πνεῦμα τό παρομοίασε μέ νερό. Ὅποιος
πι στεύει σέ μένα, εἶπε, ποτάμια ὁλόκληρα

θά ἀναβλύσουν ἀπό μέσα του μέ νερό ζω-
ντανό, νερό τρεχούμενο, πηγαῖο. Κι αὐτό
τό εἶπε – ἐξηγεῖ ὁ εὐαγγελιστής – γιά τό
Ἅγιο Πνεῦμα (Ἰωάν. ζ´ 38-39).

Ὑπάρχει ὡραιότερο θέαμα ἀπό ἕνα ποτά-
μι πού τρέχει μέσα σέ μιά κοιλάδα μέ νερό
ἄφθονο, δροσερό, γάργαρο!... Ἀπ᾽ ὅ που
περνᾶ χαρίζει τή ζωή, τή θαλερότητα, τήν
καρποφορία. Τό νερό δίνει ζωή, κι αὐ τό θέ-

λει νά δείξει ὁ Κύριος,
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
χαρίζει τή ζωή σέ ὅλη
τήν κτίση, καί ἐπιπλέ-
ον ἱκανοποιεῖ τίς μεγά-
λες ἐπιθυ  μίες καί ἀνα-
ζητήσεις τοῦ ἀνθρώ-
που ἀ να  κουφίζοντάς
τον μέ τήν πνευματική
δρο  σιά Του καί χαρίζο-
ντάς του τήν ἀνθηφο-
ρία καί καρποφορία
τῶν ἀ ρε τῶν. Παρου -
σί α τοῦ Ἁ γίου Πνεύ-
ματος μέ τή μορφή νε-
ροῦ.

***
Ἄνεμος, φωτιά, σει-

σμός, νερό. Οἱ ἰσχυρό-
τερες δυνάμεις τῆς φύ-
σης. Γιά νά φανεῖ ὅτι

τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁ -
γίας Τριάδος, εἶναι Θεός μέγας, ἰ σχυ ρός,
αἰώνιος.

Εὐλογητός στούς αἰ ῶ νες.
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ

Στό τεῦχος 710 (Ἀπριλίου 2009), σελ. 120 ἀνεγράφη
ἐκ παραδρομῆς Ι. ΕΥ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Τό
ὀρθό εἶναι: Ι. ΕΥ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ζητοῦμε συγ-
γνώμη ἀπό τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες.
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