
ΗΗ ὁλοκλήρωση τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστά-
σεως, ἡ πραγματοποίηση τῆς μεγά-
λης ὑποσχέσεως, πού ἔδωσε ὁ Κύ-

ριος Ἰησοῦς Χριστός στούς Μαθητές Του
πορευόμενος στό δράμα τοῦ σταυροῦ
Του.

Αὐτοί τότε ἔνοιωσαν νά συγκλονίζο-
νται, γιατί θά Τόν ἀποχωρίζονταν γιά
πάντα, ὅπως νόμισαν.

Ὅμως Ἐκεῖνος τούς εἶπε στοργικά: «Δέν
θά σᾶς ἀφήσω ὀρφανούς. Ἔρχομαι πάλι
σέ σᾶς καί θά χαρεῖ ἡ καρδιά σας». Κι
ἄλλη ὑπόσχεση τούς ἔδωσε· πώς θά πα-
ρακαλέσει τόν Πατέρα καί θά τούς δώ-
σει ἄλλον «παράκλητο», παρηγορητή. Τό
πνεῦμα τῆς ἀληθείας, πού ὅποιος δέν πι-
στεύει δέν μπορεῖ νά τό λάβει.

Καί ἦρθε ξανά ὁ Ἐσταυρωμένος μέσα
στό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Καί τούς
συνάντησε ξανά καί τούς χάρισε χαρά καί
καινούργια ζωή. Καί ἀνανέωσε τήν ὑ πό-
σχεση.

Πενήντα μέρες μετά ἔγιναν θαύματα
πρωτόγνωρα. Τό Πνεῦμα τό ἅγιο σάν βί-
αιη πνοή ἀνέμου κατέβηκε ἀπό τούς Οὐ -
ρανούς καί ἄλλαξε τόν κόσμο. Οἱ Μαθη-
τές πλημμύρισαν ἀπό τό φῶς καί τή δύ-
ναμή Του, κήρυξαν στόν λαό καί ἱδρύ-
θηκε θαυμαστά ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ.

Γλῶσσες, φυλές, λαοί τῆς γῆς ἔγιναν ἕ -
να. Μιά ψυχή καί μιά καρδιά. Γιατί κα-
θάρισε ὁ θολωμένος ἀπό τήν ἁμαρτία
νοῦς καί εἶδαν «τό φῶς τό ἀληθινό» καί
κατανόησαν τό μυστήριο τῆς σωτηρίας
τοῦ κόσμου.

Καί παραμένει τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀχώρι-
στο ἀπό τήν τριαδική Θεότητα, μέσα
στήν Ἐκκλησία μας.

Μέ τό ἅγιο βάπτισμα γίναμε δικοί  του.
Εἶναι ὁ φίλος, πού δέν μᾶς προδίδει πο-
τέ καί δέν μᾶς ἀφήνει νά πλανηθοῦμε.
Μᾶς θυμίζει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας,
τήν ἀγάπη Του τήν ἀπύθμενη. Κατοικεῖ
μέσα μας καί μᾶς κάνει τούς πιστούς ἕ -
να μεταξύ μας. Προσεύ χεται μαζί μας,
μᾶς καταλαβαίνει καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν
Ἀλήθεια. Παρηγορητής σέ κάθε πόνο,
«ἀ λείπτης», προπο νητής, γιά ὅλους τούς
ὡραίους ἀγῶνες. Χαρίζει τούς καρπούς
του μέσα στήν Ἐκκλησία καί στίς καρ-
διές μας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς ἀ -
να φέρει: «ἀ γάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυ-
μία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρα-
ότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22).

Μαζί του πορευόμαστε μέ χαρά καί
ἀγάπη πρός τόν κόσμο γιά νά τοῦ φέ-
ρουμε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, τήν αὔρα
τῆς νέας ζωῆς μέσα σ᾿ ὅλες τίς ἐποχές,
μέχρι τήν τελική νίκη τῆς Ἐκκλησίας Του.
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