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ήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἑορτάζουμε οἱ πιστοί
τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Θεός
προσωπικός ὅπως ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός, χαρίζει τά
δῶρα Του σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαιτέρως στούς πιστούς μέσα στήν Ἐκκλησία.
Οἱ ἐνέργειες Του εἶναι ἀπειράριθμες. Τό Ἴδιο φανέρωσε μερικές ἀπό
αὐτές μέ κάποιες ἐμφανίσεις Του στή ζωή
τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τέσσερις ἀπό αὐτές
μέ τή μορφή φυσικῶν φαινομένων θά δοῦμε
τώρα. Οἱ τρεῖς ἀναφέρονται στά ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
***
Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πενήντα δηλαδή ἡμέρες μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὅλοι οἱ πιστοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (γύρω στούς 120) ἦταν μαζεμένοι σ᾽ ἕνα σπίτι
στά Ἱεροσόλυμα γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ.
Τότε ἦρθε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἕνας ἦχος ξαφνικός, βροντερός ἀκούστηκε, καί μέσα στό
σπίτι φύσηξε ἕνας βίαιος ἄνεμος, ἰσχυρός
πολύ, σάν ἀνεμοστρόβιλος (Πράξ. β´ 2).
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε σάν ἄνε-
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μος δυνατός. Γιά νά δείξει ἔτσι τήν ἰσχυρή,
καταλυτική παρουσία Του πού γεμίζει ὅλο
τόν κόσμο, σάν τόν ἰσχυρό ἄνεμο πού πνέει παντοῦ. Συνάμα καί τήν καθαρτική καί
ἀνακουφιστική ἐνέργειά Του σέ ὅσους γεμίζει μέ τήν παρουσία Του τό ἐσωτερικό
τους, ὅπως ὁ ἄνεμος πού καθαρίζει τήν ἀτμόσφαιρα καί δροσίζει τό πρόσωπο. Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ μορφή
ἀνέμου.
***
Τήν ἴδια ὥρα μέσα στό ὑπερῶο στήν Ἱερουσαλήμ ἕνα ἐκπληκτικό θέαμα παρουσιάστηκε. 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 καθενός ἀπό τούς συναγμένους μαθητές τοῦ
Χριστοῦ (Πράξ. β´ 3).
Τό Ἅγιο Πνεῦμα φανέρωνε τώρα τήν παρουσία Του μέ τή μορφή φωτιᾶς. Γιά νά δηλώσει 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 ἀφετέρου
ὅτι ἡ ἐνέργειά Του στούς ἀνθρώπους εἶναι
σάν αὐτή τῆς φωτιᾶς: θερμαίνει, φωτίζει
καί καίει. Θερμαίνει τίς ψυχές τῶν πιστῶν

ἀπό τήν παγωνιά τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας, φωτίζει τό νοῦ της καί κατακαίει ὅ,τι
σάπιο καί ἁμαρτωλό ὑπάρχει μέσα τους.
Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τή
μορφή φωτιᾶς.
***
Λίγο καιρό ἔπειτα, τήν ὥρα πού ἡ πρώτη
χριστιανική κοινότητα βρισκόταν σέ ἔντονη προσευχή γιά τούς Ἀποστόλους, ἐξαιτίας τῶν ἀπειλῶν πού
δέχονταν ἀπό τούς Ἰουδαίους, ἄρχισε ξαφνικά
νά σείεται ὁ τόπος πού
ἦταν ὅλοι τους συγκεντρωμένοι. Σεισμός ἰσχυρός ἔκανε τή γῆ νά
τρέμει κάτω ἀπό τά πόδια τους, ἐνῶ συνάμα
τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς
γέμισε μέ τήν παρουσία
Του (Πράξ. δ´ 31).
Ἡ ἐπέλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐδῶ συνοδεύεται μέ σεισμό. Γιά
νά δείξει ἔτσι ὅτι τίποτε
δέν μπορεῖ νά σταματήσει τήν ἐξάπλωση τῆς
Ἐκκλησίας στόν κόσμο. Κάθε ἐμπόδιο, κάθε 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
πιστεύει σέ μένα, εἶπε, ποτάμια ὁλόκληρα

θά ἀναβλύσουν ἀπό μέσα του μέ νερό ζωντανό, νερό τρεχούμενο, πηγαῖο. Κι αὐτό
τό εἶπε – ἐξηγεῖ ὁ εὐαγγελιστής – γιά τό
Ἅγιο Πνεῦμα (Ἰωάν. ζ´ 38-39).
Ὑπάρχει ὡραιότερο θέαμα ἀπό ἕνα ποτάμι πού τρέχει μέσα σέ μιά κοιλάδα μέ νερό
ἄφθονο, δροσερό, γάργαρο!... Ἀπ᾽ ὅπου
περνᾶ χαρίζει τή ζωή, τή θαλερότητα, τήν
καρποφορία. Τό νερό δίνει ζωή, κι αὐτό θέλει νά δείξει ὁ Κύριος,
ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα
χαρίζει τή ζωή σέ ὅλη
τήν κτίση, καί ἐπιπλέον ἱκανοποιεῖ τίς μεγάλες ἐπιθυμίες καί ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἀνακουφίζοντάς
τον μέ τήν πνευματική
δροσιά Του καί χαρίζοντάς του τήν ἀνθηφορία καί καρποφορία
τῶν ἀρετῶν. Παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τή μορφή νεροῦ.
***
Ἄνεμος, φωτιά, σεισμός, νερό. Οἱ ἰσχυρότερες δυνάμεις τῆς φύσης. Γιά νά φανεῖ ὅτι
τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι Θεός μέγας, ἰσχυρός,
αἰώνιος.
Εὐλογητός στούς αἰῶνες.
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 συγγνώμη ἀπό τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες.
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