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Ἕνα κάκε μινα. 

 
 

Τιν ἡμζρα τῆσ Πεντθκοςτῆσ, ἡ Ἐκκλθςία γιορτάηει τιν φανζρωςι τθσ ςτόν κόςμο. 
Ἡ Ἐκκλθςία εἶναι προαιώνια, ἄναρχθ, ἄκτιςτθ. Τιν Ἐκκλθςία προαιωνίωσ τιν 
ἀποτελοῦςαν ὁ Πατιρ, ὁ Υἱόσ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ Ἅγιοσ Τριαδικόσ Θεόσ.  

Ἀπό τιν πολλι του ἀγάπθ ὁ Θεόσ δθμιουργεῖ τά λογικά ὄντα, τοφσ ἀγγζλουσ καί 
τοφσ ἀνκρώπουσ, γιά νά μετζχουν ς’ αὐτι τι μακάρια κοινωνία. Ἀλλά μζ τιν ἁμαρτία 
τῶν πρωτοπλάςτων ἔςπαςε αὐτι ἡ κοινωνία Θεοῦ – ἀνκρώπων, καί ὁ ἄνκρωποσ ἔγινε 
ἀκοινώνθτοσ τοῦ κείου. 

 Ὅμωσ ἡ ἀγάπθ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μζ τιν ἐνανκρϊπθςθ τοῦ Λόγου, μζ τι ταφρωςθ 
τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, μζ τιν Ἀνάςταςθ καί τιν Ἀνάλθψι του, ἀποκακιςτᾶ αὐτι τιν 
κοινωνία, ςυμφιλιώνει τοφσ ἀνκρώπουσ μζ τόν Πατζρα καί ἀποςτζλλει τό Ἅγιο Πνεῦμα 
ςτόν κόςμο. 

Σό Ἅγιο Πνεῦμα κά μζνει γιά πάντα ςτοφσ ἀνκρϊπουσ, ςτιν Ἐκκλθςία!  
Ἡ Ἐκκλθςία, λοιπόν, εἶναι πνευματοφόροσ! Ἄλλωςτε τό ςθμειώνει καί ὁ 

εὐαγγελιςτισ Λουκᾶσ ςτό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποςτόλων: Κατά τιν ἡμζρα τῆσ 
Πεντθκοςτῆσ, ὅλοι ὅςοι εὐρίςκοντο εἰσ τό ὑπερῶο (120 ἄνκρωποι) «ἐπλιςκθςαν 
ἅπαντεσ Πνεφματοσ Ἁγίου». (Πράξ. Β΄ 4) Καί ἀργότερα, ὅλοι ὅςοι πιςτεφουν ςτόν Κφριο 
Ἰθςοῦ Χριςτό, ἐνςωματώνονται ςτιν Ἐκκλθςία καί γίνονται κι ἐκεῖνοι πνευματοφόροι. 

Ὁ κακζνασ μασ κά πρζπει νά διερωτθκεῖ. Ἐγώ, ὡσ μζλοσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἔχω τό Ἅγιο 
Πνεῦμα; Πῶσ μπορῶ νά τό γνωρίηω; Πῶσ ἐκδθλώνεται ςτι ηωι μου;  

Κατ’ ἀρχιν πρζπει νά γνωρίηω, ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τό παίρνω μζ τό Ἅγιο 
Βάπτιςμα. Αὐτό μζνει μζςα μου καί ἄλλοτε ἐκδθλϊνεται ἄλλοτε ὄχι.  

Πῶσ ὅμωσ μπορῶ νά ἔχω τιν αἴςκθςθ τῆσ παρουςίασ τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ; 
Ὑπάρχουν τζςςερα βαςικά ςτοιχεῖα, τά ὁποῖα μοῦ δίνουν αὐτι τιν αἴςκθςθ τῆσ 

παρουςίασ Του. 
Πρῶτον, ὅταν πιςτεφω ςτόν Ἰθςοῦ Χριςτό καί τόν ὁμολογῶ ὅτι εἶναι πραγματικά 

Θεόσ καί ἄνκρωποσ. Ὁ Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ τό τονίηει κακαρά, ὅτι «Οὐδείσ δφναται εἰπεῖν 
Κφριον Ἰθςοῦν εἰ μι ἐν Πνεφματι Ἁγίω». (Α΄ Κορ. ΙΒ΄ 3) Κανζνασ δζν μπορεῖ να εἰπεῖ τόν 
Ἰθςοῦ Κφριο, Θεό, παρά μόνο ἔχοντασ τό Ἅγιο Πνεῦμα.    

Ἄρα, ὁ κάκε ἄπιςτοσ καί ἀρνθτισ, δζν ἔχει τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Δεφτερον, ὅταν ἐπικαλοῦμαι τόν Θεό καί τόν ὀνομάηω, Πατζρα. Λζγει πάλιν ὁ 

Ἀπόςτολοσ Παῦλοσ, «Ὅτι ἐςτζ υἱοί, ἐξαπζςτειλεν ὁ Θεόσ τό Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰσ 
τάσ καρδίασ ὑμῶν, κρᾶηον. Ἀββᾶ, ὁ Πατιρ». (Γαλ. Δ΄ 6) 

Ἄν δζν φωνάηω, ἄν δζν παραδζχομαι τόν Θεό ὡσ Πατζρα, ὁ ὁποῖοσ προνοεῖ καί 
ἐνδιαφζρεται γιά μζνα, ποφ εἶμαι τό παιδί του, δζν ἔχω Πνεῦμα Ἅγιο.  

Σρίτον, ὅταν πιςτεφω, κατανοῶ καί παραδζχομαι τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τόν 
μελετῶ, τόν ἀκοφω καί τόν ἔχω ὁδθγό ςτι ηωι μου.                        



Ὁ ἄπιςτοσ καί ὁ ἀρνθτισ ὁμιλεῖ περιφρονθτικά γιά τιν Ἁγία Γραφι. Δζν τιν 
καταλαβαίνει. Μπορεῖ, ὅςα γράφει, νά τά κεωρεῖ ὡραῖα ἀλλά μι πραγματοποιιςιμα, 
ἀνεφάρμοςτα. Διότι δζν ἔχει Πνεῦμα Θεοῦ. Καί 

Σζταρτον, ὅταν μπορῶ νά διακρίνω τά ςθμεῖα τῶν καιρῶν, ὅταν αὐτά τά γράφει ἡ 
Ἁγία Γραφι. Μεγάλοι καί φρικτοί πόλεμοι, ἰςχυρότατοι ςειςμοί, ραδιενζργεια, 
τθλεόραςθ, οἰκολογικι καταςτροφι, ἀνθκικότθτα, διαςτροφζσ, ἀποςταςία ἀπό τόν 
ἀλθκινό Θεό, πολεμικι ἐναντίον τῆσ Ἐκκλθςίασ, πείνεσ, ἀνίατεσ ἀςκζνειεσ.  

Οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ τά κεωροῦν ὅλα αὐτά τυχαῖα, ςυμπτωματικά, ἀνοθςίεσ. Ἄν 
δζν τά διακρίνει κάποιοσ μζςα ςτό Λόγο τοῦ Θεοῦ, δζν ἔχει τό Ἅγιο Πνεῦμα. 

 Αὐτά τά τζςςερα βαςικά ςτοιχεῖα ἀποτελοῦν τό κριτιριο τῆσ παρουςίασ τοῦ Ἁγίου 
Πνεφματοσ ςτι ηωι τοῦ κακενόσ χριςτιανοῦ.  

Σό Ἅγιο Πνεῦμα ὅταν μζνει μζςα μου μζ φωτίηει, μζ κερμαίνει, μζ λαμπρφνει, 
μοῦ ἀνοίγει τά μάτια, μζ ἁγιάηει, μοῦ προςφζρει τι ςωτθρία! 

Ὁ μζγασ ἀπόςτολοσ τοῦ Χριςτοῦ Παῦλοσ γράφει χαρακτθριςτικά: «Τό Πνεῦμα μι 
ςβζννυτε.» (Α΄Θεςς. Ε΄19) Μι ςβινετε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο! Τό βλζπει ςάν μία φωτεινι 
φλόγα, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ςβιςει. Πῶσ; Μζ τόν ςφοδρό ἄνεμο τῶν ἁμαρτιῶν καί τῆσ 
ἀπιςτίασ.     

Ὁ κάκε πιςτόσ χριςτιανόσ, ἕνα ςκοπό ἔχει ςτι ηωι του: Νά προςπακεῖ νά μιν 
ἁμαρτιςει, γιά νά διατθριςει ἀναμμζνο μζςα του τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὥςτε νά ἐνεργεῖται 
ὁ ἁγιαςμόσ του καί νά φανερϊνει ςτόν χρόνο καί ςτόν κόςμο τιν Πεντθκοςτι!!!   

                   
Μζ κάκε εὐχι καί εὐλογία 

ὁ πρωτοπρεςβφτεροσ Βαςίλειοσ Λ. Βαςιλείου 
 


