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Ἀδειθνί κνπ,  

Ἡ ἑνξηή ηῆο Πεληεθνζηῆο εἶλαη κία κεγάιε θαί θνξπθαία ἑνξηή. Γἶλαη 

ἡ γελέζιηνο ἡκέξα ηῆο θθιεζίαο καο. Τήλ ἡκέξα αὐηή κέ ηήλ ράξε ηνῦ 

Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ζπγθξνηεζήθακε ὅινη καο ζέ θθιεζία, ἁξκνζζήθακε ζηό 

Σῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ, ηήλ θθιεζίαλ Τνπ. 

Πεληεθνζηήλ ἑνξηάδνκελ θαί Πλεύκαηνο ἐπηδεκίαλ. νξηάδνκε ηήλ 

θάζνδν θαί ἐπηδεκία ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, γηά ηό ὁπνῖν κηιώληαο ὁ 

Φξηζηόο ιίγν πξίλ ηήλ Ἀλάιεςή Τνπ, ἔιεγε ζηνύο καζεηέο Τνπ: «Σᾶο 

ζπκθέξεη λά θύγσ ἐγώ, δηόηη ἐάλ δέλ θύγσ δέλ ζά ἔιζεη ηό Πλεῦκα ηό 

Ἅγηνλ. Τό Πλεῦκα ηό Ἅγηνλ ζά Σᾶο ὁδεγήζεη εἰο πᾶζαλ ηήλ ἀιήζεηαλ». 

 Μνηάδεη αὐηή ἡ ἑνξηή ζάλ κηά ςειή θνξπθή, εἰο ηήλ ὁπνίαλ 

ἀλεβαζκέλνη κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅιν ηό ἔξγν ηῆο Θείαο νἰθνλνκίαο κέ ηό 

ὁπνῖν ὁ Τξηαδηθόο Θεόο ἔζσζε ηόλ ἄλζξσπν. Ὑπάξρεη δέ κηά ἄκεζε ζρέζε 

ἀλάκεζα ζηήλ πξνιαβνῦζα ἑνξηή ηῆο Ἀλαιήςεσο θαί ζηήλ ζεκεξηλή ἑνξηή 

ηῆο Πεληεθνζηῆο. 

Ὁ Φξηζηόο κέ ηήλ Ἀλάιεςή Τνπ ὁινθιήξσζε θαί ηειείσζε ηό ἔξγνλ ηῆο 

ζσηεξίαο καο. Ἡ Ἀλάιεςε εἶλαη ἡ ηειεπηαία πξάμε ηνῦ Φξηζηνῦ. Ὁ Φξηζηόο, 

ὁ Υἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ, ηό δεύηεξν πξόζσπν ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο, 

πξνζέιαβε ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε καο, ηήλ ἕλσζε ζηό πξόζσπό Τνπ κέ ηήλ 

ζεία Τνπ θύζε θαί ηήλ ἐζεξάπεπζε. Πάλσ ζηόλ Σηαπξό θεηέθξηλε ηήλ δηθή 

καο ἁκαξηία ζηήλ δηθή Τνπ ζάξθα. Καηέβεθε κέ ηόλ ζάλαηό Τνπ ζηόλ  Ἅδε 

θαί κᾶο ἐιεπζέξσζε κέ ηήλ Ἀλάζηαζή Τνπ ἀπό ηόλ ζάλαηό καο θαί κέ ηήλ 

Ἀλάιεςή Τνπ ἐπαλέθεξε ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε καο ὅπνπ ἦηαλ 

πξνεγνπκέλσο, ζηήλ θνηλσλία δειαδή ηῆο Ἁγίαο Τξηάδνο. Μᾶο πξνζέιαβε 

ἀπό ηήλ πηώζε θαί ηόλ ζάλαηό καο θαί κᾶο θαηέζηεζε ζπγθαηνίθνπο ηῆο 

Ἁγίαο Τξηάδνο.  



Μέλεη κηά ηειεπηαία πξάμε. Πῶο ηό θάζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν, ὁ 

θάζε ζπγθεθξηκέλνο ἄλζξσπνο, ζά  νἰθεηνπνηεζεῖ ηό ἔξγν ηνῦ Φξηζηνῦ. Πῶο 

ὁ ἀλζξσπνο ζά ἐλδπζεῖ ηήλ δσή ηνῦ Φξηζηνῦ. Αὐηό ἀθξηβῶο εἶλαη ηό ἔξγν 

ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο. Δη’ αὐηό θαί ηό Ἅγην Πλεῦκα θαηεξρόκελν ρσξίδεηαη 

ζέ πύξηλεο γιῶζζεο θαί ἡ θάζε κία ἀπό αὐηέο θάζεηαη είο ηήλ θεθαιή θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ Μαζεηνῦ θαί ηόλ ἐλδύεη κέ ηήλ δσή ηνῦ Φξηζηνῦ. Τό ἔξγν 

ηνῦ Φξηζηνῦ, ινηπόλ, ζεξαπεύεη θαί ζεώλεη ηήλ ἀλζξώπηλε θύζε καο θαί ηό 

Ἅγην Πλεῦκα πξνζθέξεη θαί ἐλδύεη ηόλ θάζε ζπγθεθξηκέλν ἄλζξσπν κέ ηήλ 

ζεσκέλε ἀλζξώπηλε θύζε. Τό βιέπνπκε αὐηό θαζαξά θαί ζηήλ ζπλύπαξμε 

ηῶλ δύν κεγάισλ κπζηεξίσλ ηνῦ Ἁγίνπ Βαπηίζκαηνο θαί ηνῦ Ἱεξνῦ 

Φξίζκαηνο. Μέ ηό Ἅγην Βάπηηζκα κπνιηάδεηαη ὁ θάζε ἄλζξσπνο ζηό Σῶκα 

ηνῦ Φξηζηνῦ θαί κέ ηό Φξῖζκα, πνύ ηειεῖηαη ἀκέζσο κεηά, ηό ὁπνῖν ἀπνηειεῖ 

ηήλ πξνζσπηθή Πεληεθνζηή ηνῦ θάζε βαπηηδνκέλνπ, ιακβάλεη ηό Ἅγηνλ 

Πλεῦκα. Γη’ αὐηό θαί ὁ ἱεξέαο ζθξαγίδνληαο κέ ηό Ἅγην Μῦξν ζηά 

θπξηώηεξα ζεκεῖα ηνῦ ζώκαηόο ηνπ ηόλ λενβαπηηζζέληα, ἐπηιέγεη: 

«ζθξαγίο, δσξεᾶο Πλεύκαηνο Ἁγίνπ». 

Μέ ἕλα ζύληνκν ηξνπάξην, κέ πέληε θπξηνιεθηηθά ξήκαηα ἡ θθιεζία 

καο πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ὅιν αὐηό ηό ζρέδην ηῆο ζσηεξίαο καο: 

«Ἐηέρζεο ὡο αὐηόο ἠζέιεζαο, ἐθάλεο ὡο αὐηόο ἠβνπιήζεο, ἔπαζεο 

ζαξθί Χξηζηέ ὁ Θεόο ἡκῶλ, ἀλέζηεο ἐθ λεθξῶλ παηήζαο ηόλ ζάλαηνλ, 

ἀλειήθζεο ἐλ δόμε, ὁ ηά ζύκπαληα πιεξῶλ, θαί ἀπέζηεηιαο ἡκῖλ 

Πλεῦκα Θεῖνλ, ηνῦ ἀλπκλεῖλ θαί δνμάδεηλ ζνπ ηήλ Θεόηεηα». Σάξθσζε, 

θαλέξσζε ηνῦ Τξηαδηθνῦ Θενῦ ζηόλ Ἰνξδάλε, Σηαπξόο, Ἀλάζηαζε, 

Ἀλάιεςε εἶλαη νἱ πξάμεηο ηνῦ Φξηζηνῦ, ἡ Πεληεθνζηή ηό ἔξγν ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεύκαηνο. 

Τί ζεκαίλεη ὅκσο ὅηη ηό Πλεῦκα ηό Ἅγην ἀθνξᾶ ηό θάζε ἀλζξώπηλν 

πξόζσπν; Σεκαίλεη ὅηη ζηό ἔξγν ηῆο ζσηεξίαο καο ὁ Τξηαδηθόο Θεόο καο 

πάιηλ ζέβεηαη ηήλ ἐιεπζεξία καο. Θεξάπεπζε θαί ζέσζε ηήλ θνηλή 

ἀλζξώπηλε θύζε καο, ἀιιά ἀθήλεη ηήλ ἐιεπζεξία ζηόλ θάζε ἄλζξσπν λά 

δερζεῖ ἤ λά ἀπνξξίςεη ἀπό ηήλ δσή ηνπ ηό Πλεῦκα ηό Ἅγην. 

Τό Ἅγην Πλεῦκα ζπγθξνηεῖ ηόλ ζεζκόλ ηῆο θθιεζίαο, κᾶο ἁξκόδεη 

ὅινπο καο ζηό Σῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ. Τό Ἅγην Πλεῦκα ηειεῖ ὅια ηά Μπζηήξηα 

ηῆο θθιεζίαο καο. Μέ ηή Φάξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἁγηάδεηαη ηό λεξό ηνῦ 

Βαπηίζκαηνο, ἡ ἴδηα Φάξε πξνζθέξεηαη κέ ηό κπζηήξην ηνῦ Φξίζκαηνο, ηό 

Ἅγην Πλεῦκα ἐπηθαινύκεζα λά ἔιζεη ζέ κᾶο θαί ζηά δῶξα πνύ 

πξνζθέξνπκε ζηήλ Θεία Λεηηνπξγία θαί λά θάλεη ηό ςσκί θαί ηό θξαζί, 

Σῶκα θαί Αἶκα ηνῦ Φξηζηνῦ. Τό Ἅγην Πλεῦκα ἐπηθαιεῖηαη ὁ ἱεξέαο ζηό 



Μπζηήξην ηῆο μνκνινγήζεσο, γηά λά θαζαξίζεη ηήλ ζπλείδεζή καο ἀπό 

ηῶλ λεθξῶλ ἔξγσλ. Ἡ ράξηο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο κᾶο ζηεθαλώλεη ζηό 

Μπζηήξην ηνῦ Γάκνπ καο. Τήλ Θεία Φάξε ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ηήλ 

πάληνηε ηά ἀζζελῆ ζεξαπεύνπζα θαί ηἀ ἐιιείπνληα ἀλαπιεξνῦζα, 

ἐπηθαινύκεζα ζηό Μπζηήξην ηῆο Φεηξνηνλίαο ηῶλ θιεξηθῶλ καο, γηά λά 

ηνύο θαηαζηήζεη ιεηηνπξγνύο ηῶλ Μπζηεξίσλ ηῆο θθιεζίαο καο θαί 

πνηκέλαο ηνῦ ιανῦ Τνπ. 

Σηό Πλεῦκα ηό Ἅγην πξνζεπρώκεζα κέ ηήλ πξνζεπρή πνύ ἀπό ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηήλ ἀξρή ὅισλ ηῶλ πξνζεπρῶλ καο: «Βαζηιεῦ νὐξάληε, 

Παξάθιεηε, ηό Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο, ὁ παληαρνῦ παξώλ θαί ηά πάληα 

πιεξῶλ, ὁ ζεζαπξόο ηῶλ ἀγαζῶλ θαί δσῆο ρεξεγόο, ἐιζέ θαί ζήλσζνλ 

ἐλ ἡκῖλ θαί θαζάξηζνλ ἡκᾶο ἀπό πάζεο θειῖδνο θαί ζῶζνλ ἀγαζέ ηάο 

ςπράο ἡκῶλ»  Αὐηή εἶλαη ἡ ἐλαγώληα εὐρή ζηό Ἅγηνλ Πλεῦκα: «ἐιζέ θαί 

ζθήλσζνλ ἐλ ἡκῖλ». Νά ἔιζεη θαί λά ζθελώζεη γηά πάληα κέζα καο.  

Τό Ἅγην Πλεῦκα ἐξρόκελν ζέ κᾶο, κᾶο δσξίδεη ηνύο θαξπνύο ηνπ. Ὁ 

Ἀπόζηνινο Παῦινο κᾶο ἐμεγεῖ ὅηη θαξπνί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο εἶλαη ἡ 

ἀγάπε, ἡ ραξά, ἡ εἰξήλε, ἡ καθξνζπκία, ἡ ρξεζηόηεηα, ἡ ἀγαζσζύλε, 

ἡ πίζηε, ἡ πξαόηεηα, ἡ ἐγθξάηεηα. Μέ ἄιια ιόγηα, ὅια ἐθεῖλα πνύ 

ρξεηαδόκαζηε γηά λά εἶλαη εὐινγεκέλε ἡ δσή καο. Ταπηόρξνλα κπνξνῦκε 

λά θαηαιάβνπκε γηαηί ζήκεξα εἴκαζηε δπζηπρηζκέλνη. Γηαηί κᾶο ιείπεη ἡ 

ἀγάπε, ἡ ραξά, ἡ θαισζύλε. Γηαηί ὅια αὐηά εἶλαη θαξπνί ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεύκαηνο, θαί ὅηαλ ηό Ἅγην Πλεῦκα ἀπνπζηάδεη ἀπό ηήλ δσή καο, δνῦκε 

κέζα ζηήλ δπζηπρία. Ὁ Πξνθήηεο Δαβίδ κέ πόλν παξαθαιεῖ ηόλ Θεό:  

«θαξδίαλ θαζαξάλ θηῖζνλ ἐλ ἐκνί ὁ Θεόο θαί Πλεῦκα εὐζέο ἐγθαίληζνλ 

ἐλ ηνῖο ἐγθάηνηο κνπ» θαί ἱθεηεύεη: «Τό Πλεῦκα ζνπ ηό Ἅγηνλ κή 

ἀληαλέιεο ἀπ’ ἐκνῦ». 

Ἀδειθνί κνπ,  

Μόλνλ δώληαο κέζα ζηήλ θθιεζία θαί κεηέρνληαο ζηήλ δσή ηεο, 

κπνξνῦκε λά ἀπνθηήζνπκε ηό Ἅγηνλ Πλεῦκα, ηνῦ ὁπνίνπ ἡ ἀπόθηεζε, 

ὅπσο κᾶο δηδάζθεη ὁ Ἅγηνο Σεξαθείκ ηνῦ Σαξώθ, εἶλαη ὁ κόλνο 

πξαγκαηηθόο ζθνπόο ηῆο δσῆο καο. Ἄο ἀλνίμνπκε ηαπεηλά ινηπόλ ηήλ 

θαξδηά καο, γηά λά δερζνῦκε ηήλ ράξε θαί ηόλ θσηηζκό ηνῦ Ἁγίνπ 

Πλεύκαηνο, πξνθεηκέλνπ λά κᾶο ὁδεγεῖ εἰο πᾶζαλ ηήλ ἀιήζεηαλ. 

Γὐρόκελνο ἐλ ἀγάπε 

Ὁ πίζθνπόο Σαο 
 

 


