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(�� �ωάν. δ� 14)
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"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

εντηκοστὴν ἑορτάζομεν, καὶ
Πνεύματος ἐπιδημίαν, καὶ προ-
θεσμίαν ἐπαγγελίας καὶ ἐλπί-
δος συμπλήρωσιν», ψάλλει ὁ 

ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ 
πρῶτο στιχηρὸ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορ-
τῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ λόγος αὐτὸς εἶ-
ναι κατὰ γράμμα ἐπανάληψη φράσεως 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἀπὸ 
τὸν λόγο του «Εἰς τὴν Πεντηκοστήν».

Σύμφωνα μὲ τὸν Θεολόγο Πατέρα τὴν 
ἡμέρα αὐτή, πεντηκοστὴ μετὰ τὴν ἁγία 
Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ 
ἔγινε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἦλθε ὁ χρόνος ἐκπληρώσεως τῆς ὑπο-
σχέσεως. Τότε ἔγινε ἐκπλήρωση ἐκείνου 
στὸ ὁποῖο εἴχαμε ἐλπίσει. Ἡ ἐκπλήρωση 
τῆς ὑποσχέσεως ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, καὶ δι’ 
αὐτῶν σὲ ὅλους τοὺς πιστούς του, λίγο 
πρὶν ἀπὸ τὸ σεπτὸ Πάθος του γιὰ νὰ τοὺς 
παρηγορήσει. Τοὺς εἶπε: Ὅταν σεῖς μὲ 
ἀγαπᾶτε καὶ τηρεῖτε τὶς ἐντολές μου, ἐγὼ 
θὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον 
βοηθὸ καὶ ὁδηγὸ καὶ παρηγορητὴ θὰ 
σᾶς δώσει γιὰ νὰ μένει μαζί σας αἰωνίως. 
Θὰ σᾶς δώσει τὸ Πνεῦμα, ποὺ φανερώ-
νει καὶ διδάσκει στὶς καλοδιάθετες ψυ-
χὲς τὴν ἀλήθεια (Ἰω. ιδ΄ [14] 16-17). Τὴν 

ἴδια ὑπόσχεση ἐπανέλαβε καὶ λίγο πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψή του λέγοντάς 
τους: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω σὲ σᾶς τὴν 
ὑπόσχεση ποὺ σᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Πα-
τέρας μου, δηλαδὴ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ 
Ὁποῖο προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες ὅτι 
θὰ δοθεῖ «εἰς πᾶσαν σάρκα» (Λουκ. κδ΄ 
[24] 49). 

Μὲ τὴν κάθοδο λοιπὸν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐκπληρώθηκε ἡ ὑπόσχεση 
τοῦ Κυρίου. Γιατί ὅμως ὀνομάζει τὸ Ἅ-
γιον Πνεῦμα «ἄλλον παράκλητον», ἄλ-
λο παρηγορητή; Διότι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύ-
ριος ὀνομάζεται Παράκλητος. Ἔτσι Τὸν 
ἀποκαλεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γρά-
φοντας: Ἀγαπητά μου παιδιά, ἂν κά-
ποιος ἁμαρτήσει ἀπὸ ἀδυναμία, δὲν 
πρέπει νὰ ἀπελπισθεῖ. Ἔχουμε μεσίτη 
καὶ συνήγορο, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ συμ-
πάθεια καὶ τέλεια γνώση καὶ πείρα συν-
ηγορεῖ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν ἀν-
θρώπων μπροστὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ 
(βλ. Α΄ Ἰω. β΄ 1).

Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
ἦλθε μετὰ τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ μὴ μᾶς λεί-
πει ὁ παρηγορητὴς μετὰ τὴν ἀναχώ-
ρηση τοῦ Κυρίου στοὺς οὐρανούς. Ὀ-
νομάζεται δὲ «ἄλλος», τὸ ὁποῖον ὅμως
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δὲν σημαίνει διαφορετικός, ἀλλὰ δηλώ-
νει τὴν ἰσοτιμία μεταξὺ Χριστοῦ καὶ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ἐδῶ τὸ «ἄλλος» σημαί-
νει ἕνα ἄλλο πρόσωπο ἀπόλυτα ὅμοιο 
μὲ ἐμένα, τὸν Χριστό. Ἡ ὀνομασία αὐτὴ 
χαρακτηρίζει συγκυριότητα καὶ ὄχι ὑ-
ποτίμηση. Ἦλθε δὲ μὲ τὴ μορφὴ τῶν 
γλωσσῶν, συνεχίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος, 
λόγῳ τῆς συγγενείας του πρὸς τὸν 
Λόγο, τὸν Κύριο Ἰησοῦ. Ἦλθε στὸ ὑπε-
ρῶο, δηλαδὴ σ’ ὅσους βρίσκονταν σὲ 
πνευματικὴ ἀνάταση (βλ. Πράξ. α΄ 13). 
Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς στὸ ὑπε-
ρῶο ἔκανε κοινωνοὺς τοῦ μυστηρίου 
τοὺς μαθητές του ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ὑ -
πηρετήσουν ἀνώτερα πράγματα(*).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (ὅ-
πως ἀναφέρει ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁ-
γιορείτης) παρατηρεῖ ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦ-
μα ὀνομάστηκε «Παράκλητος», διότι πα-
ρηγορεῖ τοὺς ἀνθρώπους. Μᾶς παρη-
γορεῖ «οὐχ ὡς δεύτερον Θεοῦ, ἀλλ’ ὡς 
Θεός»· διότι ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ 
τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ νὰ παρηγορεῖ.

Ἑπομένως τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι Πα-
ράκλητος, διότι ὡς Θεὸς δέχεται τὶς πα-
ρακλήσεις καὶ τὰ αἰτήματά μας. Ἀλλὰ καὶ 
διότι μᾶς παρηγορεῖ μὲ τὴ Χάρη του σὲ 
κάθε θλίψη καὶ περίσταση. Μᾶς βοη-
θεῖ νὰ ὑπερνικήσουμε τὶς ἀδυναμίες καὶ 
τὰ πάθη μας. Ἡ δὲ παρηγορία ποὺ μᾶς 
προσφέρει εἶναι συνεχής, ἀφοῦ μένει 
μαζί μας «εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω. ιδ΄ [14] 
16). Χάρις σ’ Αὐτὸ ἔχουμε μόνιμη καὶ 
αἰώνια κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα «ἐν 
τῷ Χριστῷ». 

Μᾶς παρηγορεῖ, διότι παρακαλεῖ ὑ-
πὲρ ἡμῶν τὸν Θεὸ Πατέρα. Διότι μᾶς 
χαρίζει τὸν ἅγιο φωτισμό του, ὥστε νὰ 
γνωρίσουμε τὴ σωστικὴ ἀλήθεια. Διότι
μᾶς προτρέπει νὰ βαδίζουμε τὴν ὁδὸ 
τῆς κατὰ Χριστὸν ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ μᾶς 
ἐνισχύει στὴ δύσκολη αὐτὴ πορεία τῆς 
ἁγιότητος. Διότι χωρὶς τὴ ζωοποιὸ δύ-
ναμή του δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πνευ-

ματικὴ ζωή. Ὅταν σκηνώσει στὴν ψυχή 
μας, τὴν καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτωλὸ 
μολυσμό, τὴ λαμπρύνει καὶ τὴν ἀναπαύ-
ει ἀπὸ τοὺς βασανιστικοὺς ἐλέγχους 
τῆς ἁμαρτίας. Μᾶς παρηγορεῖ, διότι 
μᾶς ἐνισχύει καὶ στηρίζει στὴν ὥρα τῶν 
φυσικῶν καὶ ἠθικῶν ἀδυναμιῶν μας. 
Μᾶς διδάσκει ἀκόμη καὶ πῶς πρέπει νὰ 
προσευχόμαστε καὶ τί πρέπει νὰ ζητοῦ-
με τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς μας (Ρωμ. η΄ 
26), ὥστε νὰ ἀντλοῦμε παράκληση ἀπὸ 
τὸν θρόνο τῆς Χάριτος.

Δίκαια λοιπὸν ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
μᾶς συμβουλεύει νὰ μὴ λυποῦμε τὸ Ἅγι-
ον Πνεῦμα (Ἐφ. δ΄ 30). Ἄλλωστε σφρα-
γιστήκαμε καὶ σημαδευτήκαμε ἀπὸ τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα ὡς δικοί του κατὰ τὴν
ὥρα τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Χρίσμα-
τος, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε, ἐὰν βεβαίως 
φυλάξουμε τὴ σφραγίδα αὐτή, νὰ συγ-
καταριθμηθοῦμε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
Δευτέρας Παρουσίας μαζὶ μὲ ὅσους θὰ 
τύχουν τῆς ἀπολυτρώσεως. Ἐὰν λυποῦ-
με τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μὲ τὶς ἁμαρτίες μας, 
τὸ κάνουμε ἐχθρό μας, ὅπως ἔπαθαν 
οἱ Ἰουδαῖοι: Ἀπείθησαν καὶ παρόργισαν 
τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ Ἅγιον. Καὶ αὐτὸ 
μετεστράφη. Ἐκεῖνος ποὺ τόσο πολὺ 
τοὺς ἀγάπησε προηγουμένως, ἔγινε ἐ-
χθρός τους! (Ἡσ. ξγ΄ [63] 10). 

Ἂς προσφέρουμε λοιπὸν στὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα «τιμὴν καὶ δόξαν» μαζὶ μὲ τὸν 
Πατέρα καὶ τὸν Υἱό, ὄχι μόνο μὲ τὰ χείλη, 
ἀλλὰ κυρίως καὶ προπαντὸς μὲ τὴν ἁ-
γία ζωή μας. Καὶ ἂς Τὸ παρακαλοῦμε 
θερμὰ ὄχι ἁπλῶς νὰ μένει μαζί μας, ἀλ-
λὰ νὰ κατοικεῖ μόνιμα μέσα μας, μὲ τὴν 
ὡραία προσευχή: «Βασιλεῦ οὐράνιε, 
Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας (...), 
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρι-
σον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶ-
σον, ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

(*) Βλ. Γρηγ. Θεολόγου, Λόγ. 41, Εἰς τὴν Πεντηκο-
στήν, 12, ΕΠΕ 5, 138.




