
TTόό  ἍἍγγιιοο  ΠΠννεεῦῦμμαα
σσττήή  ζζωωήή  μμααςς

� Ὑπάρχει ἁμαρτία πού δέν  σσυυγγ-
χωρεῖται; Ποιά εἶναι ἡ βλαασφφηημμίίαα
κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
Εἶναι γνωστό ὅτι καί τό πιό μεγά λο
ἁ μάρτημα τοῦ ἀνθρώπου δέν μπορεῖ
νά ξεπεράσει τήν ἀστείρευτη ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μς ἀ γαπ τόσο,
πού οὔτε νά τό φα νταστοῦμε δέν
μποροῦ με. Ἑ πομένως οὔτε ὑ πάρχει,
οὔτε μπορεῖ νά γίνει στόν κόσμο τέ-
τοιο κρῖμα πού νά μήν τό συγχωρεῖ
ὁ Θεός σ' ἐκεῖνον πού μετανοεῖ ἀλη-
θινά.
� Τότε γιατί ὁ Χριστός εἶπεε  ὅττιι  ἡἡ

βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίοου ΠΠνεεύύμμαα-
τος εἶναι ἡ μόνη ἁμαρτίαα ποούύ δδέένν
πρόκειται νά συγχωρηθεῖ;  ΠΠόόττεε  κκααί
γιά ποιούς εἶπε ὁ Χριστός αὐὐττό  ττόό
λόγο;

Ὁ Κύριος εἶπε τό λόγο αὐτό, ὅταν
οἱ Φαρισαῖοι ἔβλεπαν τά συγκλονι-
στικά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε τό
Πνεῦμα τό Ἅγιο καί ἀδυνατοῦσαν
νά τά ἀποδώσουν στόν Θεό. Τά ἀπέ-
διδαν στό Βεελζεβούλ, τό σατανά,
καί διέβαλλαν ἔτσι τόν ἴδιο τόν Θεό.
Ἔ βλεπαν τόν Χρι στό νά θεραπεύει

τούς ἀσθενεῖς, νά δίνει ζωή στούς
νεκρούς, νά ἀπελευθερώνει τούς
δαιμονισμένους καί διεκήρυτταν
πώς μέ τή δύναμη τοῦ σαταν κα-
τορθώνει αὐτά τά ἔργα. Ὁ ἐγωϊσμός
καί ἡ φιλοδοξία σκότιζε τόσο τή λο-
γική τους, ὥ στε ὄχι μόνο δέν κατα-
λάβαιναν, ἀλλά ἐπέμεναν ἀμετάπει-
στα στήν πλάνη τους.
� ΠΠοοιιάά  εεἶἶννααιι  ττεελλιικκάά  ἡἡ  ββλλαασσφφηημμίίαα

κατά  τοῦ Ἁγγίου Πνεύμματοςς;
Τό νά ἀποδίδει κανείς τίς φανερές

ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στό
πονηρό πνεῦμα καί ἀπό ἐσωτερική
πώρωση νά συκοφαντεῖ τά ἔργα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Νάά ἐμμμένει πει-
σματιικά σττό λάάθθοοςς  ττου καί νά μή μεε-
τανοεῖ γι'' αὐὐττό. Νάά ἁἁμαρτάνει καί νά
καυ χται γγιά ττήν ἁμαρρτίία  τουυ! 

Ἄν εἶναι φοβερό τό νά ἁμαρτάνει
κανείς, εἶναι ἀκόμη πιό φοβερό τό νά
ὑ περηφανεύεται γιά τήν ἁμαρτία
του. Ὅ ταν ὁ ἄνθρωπος ἄν καί ἁμαρ-
τάνει συναισθάνεται τό λάθος του
καί ντρέπεται γι' αὐτό, ἔχει κάνει ἤ δη
τό πρῶτο βᾹμα πρός τή διόρθω ση.
Ἔχει ἐλπίδα, μπορεῖ νά ἐπιστρέψει,
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μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ τόν Θεό. Αὐ -
τός ὅμως πού ἁ μαρτάνει ἀ σύστολα,
χωρίς καμία συναίσθηση καί ντρο-
πή, δέν μετανοεῖ καί χωρίς ἐπιστρο-
φή ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό. 

Αὐτή εἶναι οὐσιαστικά ἡ βλασφη-
μία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ  ἐἐ  --
πίμονη, ἀνυποχώρητη ἀμετανοοη--
σία, ἡ ἀλαζονεία, ἡ συνειδητή κκααίί
ἀἀμμεεττάάκκλληηττηη  ἀἀννττίίθθεεσσηη  σσττήήνν  ἀἀλλήήθθεειιαα
ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ..  Δέν εἶναι τελικά ἕνας
ἁπλός λόγος, ἕνα λάθος, ἀλλά μία
παγιωμένη στάση ζω Ᾱς μακριά ἀπό
τόν Θεό. 
� Ὑπάρχει κανείς πού δέ χωράάεειι

στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ;
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὅλα τά συγχχωω--

ρρεεῖῖ  κκααίί  ὅὅλλοουυςς  ττοούύςς  χχωωρράάεειι,,  ἀἀρρ  κκεεῖῖ  ββέέ--
ββααιιαα  ννάά  ττόό  θθέέλλοουυνν  κκααίί  οοἱἱ  ἴἴδδιιοοιι..  ἩἩ
ἀἀγγκκααλλιιάά  ΤΤοουυ  εεἶἶννααιι  ττόόσσοο  ππλλααττιιάά,,  πποούύ
ἀπό ὅσους μετανοοῦν δέν μένει ἔἔξξωω
κανείς. Αὐ τούς ὅμως πού δέν ἔχουν
τήν παραμικρή διάθεση νά μετανοή-
σουν καί νά ἐπιστρέψουν, ὁ Θεός
δέν τούς ἀναγκάζει. Ἡ θεϊκή ἀγάπη
εἶ ναι τόσο μεγάλη καί διακριτική,
πού σέβεται καί δέν καταργεῖ τήν ἐ -
λευθερία τοῦ πλάσματός Του. Καί ἐ -
δῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τό μεγαλεῖο
τοῦ θεϊκοῦ δώρου!

Ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του, τόν κατεβά-
ζει στή γᾹ μας, στίς ἰδιαίτερες συν-
 θᾹκες τοῦ καθενός μας, στή δυσκο-
λία, στήν ἁ μαρτία, στήν ἀπώλειά
μας. Ἔρχεται νά μς βγάλει ἀ πό τή
μιζέρια τᾹς ἁ μαρτίας. Ἔρχεται γιά νά
μς κάνει θεούς κατά χάρη. Στέλνει
τό Πνεῦμα τό Ἅγιο γιά νά γίνει ἡ ζωή
μας, νά μς κάνει βασιλόπουλα, νά

μς δώσει ὅλα τά οὐ ράνια ἀγαθά. 
Γι' αὐτό πποοττέ δδέν  ππρέπειι  ννάά  ἀπελππιι--

ζζόόμαστε, ὅ,τι κι ἄν ἔχουμε κάνει, ὅσο
χαμηλά κι ἄν ἔχουμε πέ σει. Τό πιό ἰ -
σχυρό ὅπλο στά χέρια τοῦ διαβό-
λου εἶναι ἡ ἀπελπισία. Δέν τόν εὐ -
χαριστεῖ τόσο ὅ ταν πέφτουμε ἀπό
ἀδυναμία, ὅ σο ὅταν κυριευόμαστε
ἀπό ἀπελπισία. Ἄν ἡ μετρημένη λύ-
πη εἶναι διέξοδος σωτηρίας ἀπό τά
ἁμαρτήματα, ἡ ἄμετρη λύπη εἶναι
καταστροφή, γιατί ὁδηγεῖ στήν ἀ -
πόγνωση. Καί ἡ ἀπόγνωση εἶναι πιό
ἐπικίνδυνη ἀπό τήν ἁμαρτία. 
� Τά ἐπιικίνδυυνα ἄκρρα:  ἀδιααφορίία

ἤἤ  ἀπόγνωση;
Εἶναι ἀνάγκη νά προσέξουμε τά

δύο ἄκρα, πού εἶναι ἐξίσου ἐπικίνδυ-
να. ΟΟὔὔττεε  ἀἀδδιιααφφοορρίίαα  γγιιάά  ττήήνν  ἁἁ  μμααρρ--
ττίίαα,,  οοὔὔττεε  ἀἀππόόγγννωωσσηη.. Ἄς ἐπιλέξουμε
τή βασιλική ὁδό τᾹς μετανοίας, πού
ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στή σωτηρία.
ΤΤόό αἷμα  ττοῦ  ΧΧριστοῦῦ, ὅττανν  εεἰλλικκρριιννάά
μμεετανοοῦμμε, μμς κααθθαρίζειι ἀπό κκάθε
ἁἁμαρτία. Τό Ἅγιο Πνεῦ μα πού μς
ἔδωσε ὅταν βαπτισθήκαμε, ὅταν
διακρίνει τήν εἰ λικρινή μετάνοιά
μας, ζωντανεύει μέ σα μας τήν πα-
ρουσία Του, γεμίζει τήν ψυχή μας μέ
τά χαρίσματά του. Ἔρχεται μέσα μας
ὡς φῶς πού φωτίζει καί θερμαίνει
τήν καρδιά μας. Ἔρχεται ὡς φωτιά
πού καίει τήν ἁμαρτία καί μς μετα-
μορφώνει σέ καινούργιους ἀν θρώ-
πους. Μορφώνει μέ σα μας τόν ἴδιο
τόν Χριστό καί κάνει τή ζωή μας σ'
αὐτόν τόν κόσμο χαρά Θεοῦ, ἀλλά
καί πρόγευση τᾹς αἰώνιας ζωᾹς.

Ἐρευνητής
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