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�    Μητροφάνους ἀρχιεπ. Κων/πόλεως (326). 

�    Μάρθας καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου. 
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ΟΟΟΟ Ιωάννης «βλέπει» το Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό με τη 
μορφή περιστεράς και να σταματάει πάνω στον Ιησού. Αυτό το χαρακτηριστικό 
έχει βασική και ουσιαστική σπουδαιότητα, όσον αφορά την αναζήτησή μας. Η κί-
νηση του Αγίου Πνεύματος –όπως τουλάχιστον φανερώνεται στους ανθρώπους– 
είναι μια κίνηση «προς τον Ιησού», μια κίνηση που προσανατολίζεται και κατευ-
θύνεται προς τον Αμνό. Αν δεν κρατήσουμε αμετάθετη μέσα μας αυτή την πρώτη 
και ουσιαστική αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα θα αποδειχθούν ψεύτικα και κίβδηλα. 
Θα ξεστρατίσουμε στο αδιέξοδο ενός δυαλισμού, ενός απατηλού παραλληλισμού. 

 

ΟΟΟΟφείλουμε λοιπόν από μιας αρχής να απορρίψουμε, με απόλυτα ριζικό 
τρόπο, τη χίμαιρα που πλάνησε τόσα και τόσα πνεύματα, ευγενή κι ευλαβικά κατά 
τα άλλα. Εννοούμε το απατηλό όραμα μιας «τρίτης βασιλείας», της βασιλείας του 
Πνεύματος, το οποίο θα αντικαθιστούσε τάχα τον Ιησού, μιας τελικής βασιλείας 
που θα διαδεχόταν τη βασιλεία του Πατρός. Δεν υπάρχει βασιλεία του Πνεύματος 
ανεξάρτητη από τη «Βασιλεία του Θεού», που αναγγέλλει το Ευαγγέλιο, και που 
χορηγός της είναι ο Ιησούς Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα, όντας κάτι περισσότερο 
από ενεργό, όντας το ίδιο ενέργεια και πραγμάτωση, αποτελεί το όργανο αυτής της 
βασιλείας. Και το όργανο ενεργεί με τόσο τέλειο τρόπο, συνδέεται τόσο στενά με 
το έργο, ώστε αυτό το Πνεύμα ταυτίζεται με τη Βασιλεία. Δεν είναι όμως κάτοχός 
της. Ναι, το Άγιο Πνεύμα είναι Βασιλιάς, αλλά συστατικό της βασιλείας του είναι 
να κάνει τους υπηκόους του να υποκλίνονται μπροστά σ’ Εκείνον που είπε στον 
Πιλάτο: «Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεὺς εἰμὶ ἐγώ», όταν εκείνος τον ρώτησε: «οὐκοῦν 

βασιλεὺς εἶ σύ;» (Ιω. ιη, 37). Η ενέργεια του Πνεύματος, η αόρατη βασιλεία του 
πάνω στις ψυχές, εργάζεται και φανερώνει τη Βασιλεία του σαρκωθέντος Λόγου.   

ΕΕΕΕξ άλλου, ο ίδιος ο Ιησούς δεν είχε πει πριν από την Πεντηκοστή: «συμ-

φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐ-

λεύσεται πρὸς ὑμᾶς» (Ιω. ιστ, 7); Ο Ιησούς έπρεπε να πορευθεί, έτσι ώστε την ο-
ρατή και περιορισμένη (καθότι εντοπισμένη) παρουσία του, να την διαδεχθεί η αό-
ρατη      και      παγκόσμια      παρουσία      του.      Αλλά,      μετά      την      Ανάληψη,     μόνο     το     Πνεύμα  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. ζ΄ 37(Ιωάν. ζ΄ 37(Ιωάν. ζ΄ 37(Ιωάν. ζ΄ 37----52, η΄ 1252, η΄ 1252, η΄ 1252, η΄ 12)))) 
                ΤΤΤΤῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· 

Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ 

γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. Τοῦτο δὲ εἶπε 

περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ 

ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀ-

κούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. Ἄλλοι ἔλεγον· 

Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός. Ἄλλοι ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχε-

ται; Οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώ-

μης ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐ-

τόν. Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν 

τὰς χεῖρας. Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶ-

πον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέ-

ποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. Ἀπεκρίθησαν οὖν αὐ-

τοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν 

εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον 

ἐπικατάρατοί εἰσι. Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, 

εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾿ 

αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς 

Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερ-

ται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ 

ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 
 
 

μάς καθιστά τον Ιησού παρόντα. Και ο Ιησούς μάς αποστέλλει το Πνεύμα γι’ αυτό 
τον σκοπό: «ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς» (Ιω. ιστ, 7). Ο Πατέρας 
στέλνει την Περιστερά πάνω στον Αμνό και ο Υιός στέλνει σ’ εμάς την Περιστε-
ρά, όχι για να την τοποθετήσουμε στην θέση του Αμνού, αλλά για να μας «υπομι-
μνήσκει» τον Αμνό. Εδώ η «υπόμνηση» δεν έχει την ασθενική έννοια της επανα-
φοράς στη μνήμη, αλλά την δυνατή έννοια της επιστροφής, της νέας και αποτελε-
σματικής επικλήσεως για επάνοδο. Ο ρόλος της Περιστεράς, το λειτούργημα του 
Πνεύματος σχετικά μ’ εμάς, είναι να  φ α ν ε ρ ώ σ ε ι  τον Αμνό, να μας αποκαλύ-
ψει τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα, που είναι κατ’ εξοχήν αόρατο και αψηλάφητο, 
έχει αποστολή να μας καταστήσει τον Ιησού πνευματικά ορατό και ψηλαφητό.  
 

ΗΗΗΗ Περιστερά δεν έχει να παίξει κάποιον ανεξάρτητο και απομονωμένο 
ρόλο. Ο Ιησούς λέει για το Άγιο Πνεύμα: «οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ  ̓ἑαυτοῦ, ἀλλ  ̓

ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει… ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ιω. 
ιστ,   13   -   14).   Θα   επανέλθουμε   πιο   κάτω   σ’   αυτούς  τους  «λόγους  του  Πνεύματος». 
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                ΤΤΤΤην τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής εστάθηκε ο Ιησούς και εφώνα-
ξε δυνατά, «Εάν κανείς διψά, ας έλθη σ’ εμέ και ας πιή. Εκείνος που πιστεύει σ’ ε-
μέ, καθώς είπε η γραφή, “Θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμοί νερού ζωντα-
νού”». Αυτό το είπε διά το Πνεύμα, το οποίον θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν 
σ’ αυτόν· διότι δεν είχε δοθή ακόμη Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη 
δοξασθή. Πολλοί από το πλήθος, όταν άκουσαν αυτά, έλεγαν, «Αυτός είναι πραγ-
ματικά ο Προφήτης», άλλοι έλεγαν, «Αυτός είναι ο Χριστός», άλλοι έλεγαν, «Μή-
πως ο Χριστός έρχεται από την Γαλιλαίαν; Δεν είπε η γραφή ότι ο Χριστός έρχεται 
από το σπέρμα του Δαυΐδ και από την κωμόπολιν Βηθλεέμ όπου ήτο ο Δαυΐδ;». Έ-
γινε λοιπόν διχασμός γι’ αυτόν μεταξύ του πλήθους. Μερικοί ήθελαν να τον πιά-
σουν αλλά κανείς δεν έβαλε χέρι επάνω του. Τότε επέστρεψαν οι υπηρέται προς 
τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι τους είπαν, «Γιατί δεν τον εφέρατε;». 
Απεκρίθησαν οι υπηρέται, «Κανείς άνθρωπος δεν εμίλησε ποτέ όπως μιλεί αυτός ο 
άνθρωπος». Οι Φαρισαίοι τούς απεκρίθησαν, «Μήπως και σεις έχετε πλανηθή; Ε-
πίστεψε σ’ αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή τους Φαρισαίους; Όσον γι’ αυτόν τον 
όχλον, που δεν ξέρει τον νόμον, είναι καταραμένος». Λέγει εις αυτούς ο Νικόδημος, 
ο οποίος είχε έλθει εις αυτόν την νύχτα και ο οποίος ήτο ένας από αυτούς, «Κα-
ταδικάζει άνθρωπον ο νόμος μας, εάν δεν τον ακούση προηγουμένως και μάθη τι έ-
κανε;». Απεκρίθησαν εις αυτόν, «Μήπως και συ είσαι από την Γαλιλαίαν; Ερεύνησε 
και θα ιδής, ότι δεν έχει έλθει προφήτης από την Γαλιλαίαν». Πάλιν ο Ιησούς τούς 
εμίλησε και είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα 
περπατήση εις το σκοτάδι αλλά θα έχη το φως της ζωής». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

 
 

Προς το παρόν ας μείνουμε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει Αποκάλυψη του Πνεύ-
ματος άλλη από την Αποκάλυψη του Υιού. Εκείνο που μας αποκαλύπτει το Πνεύ-
μα, ή καλύτερα,  Ε κ ε ί ν ο ς  που μας αποκαλύπτει το Πνεύμα είναι ο Ιησούς. 
 

ΗΗΗΗ Περιστερά κατεβαίνει πάνω στον Αμνό για να μας τον υποδείξει. Το 
Άγιο Πνεύμα ξυπνάει μέσα μας και ζωντανεύει τη μνήμη του Ιησού. Όμως όλες 
αυτές οι λέξεις είναι υπερβολικά αδύναμες. Το Πνεύμα θέτει τον Ιησού ενώπιόν 
μας. Ορθώνει μπροστά μας την εικόνα, το Πρόσωπο του Σωτήρος. Είναι η ηχώ 
του Λόγου του. Είναι το ηχείο που μεγαλώνει την ένταση του Λόγου του Θεού. 

 

ΚΚΚΚι αφού εμείς μόνοι μας δεν ξέρουμε ν’ ακούμε τον Ιησού, «τὸ Πνεῦ-

μα συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ρωμ. η, 26). Κι αφού εμείς 
δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε «καθ  ̓ὃ δεῖ», το Άγιο Πνεύμα αντικαθιστά τα 
δικά μας ψελλίσματα με τους δικούς του αλάλητους στεναγμούς, «ὑπερεντυγ-

χάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλήτοις» (Ρωμ. η, 26). Είναι η πηγή και η 
δύναμη  που  κινεί  όλα  τα  πετάγματά  μας  προς  τον  Ιησού. Ο απόστολος Παύλος  

Κυριακή της Πεντηκοστής 



λέει ξεκάθαρα: «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁ-

γίῳ» (Α  ́Κορ. ιβ, 3). Κατά κάποιο τρόπο μπαίνει στη θέση μας. Και μάλιστα 
παίρνει τη δική μας θέση. Το Πνεύμα μάς επιτρέπει να λέμε «εγώ» όταν απευ-
θυνόμαστε στον Ιησού σαν σε ένα «Συ».  
 

ΧΧΧΧωρίς να παρατραβάμε τους φιλοσοφικούς όρους, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα, κατά το μέτρο που ταυτίζεται μαζί μας, χωρίς βέ-
βαια καμμιά σύγχυση φύσεων, γίνεται το  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  της ζωής μας σαν 
χριστιανών, το υποκείμενο που νοιώθει επιθυμία και λαχτάρα, ενώ ο Ιησούς εί-
ναι το  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο,  το πρότυπο, ο άμεσος σκοπός προς τον οποίον τεί-
νουμε (ενώ ο ύστατος σκοπός είναι ο Πατέρας).  

 

ΜΜΜΜήπως τάχα αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς μάς είναι πιο εξωτερικός, πιο 
μακρυνός από το Πνεύμα; Μήπως αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα μάς είναι εσώτε-
ρο από τον Ιησού; Όχι, ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα, παραμένοντας πάντοτε υ-
περβατικοί σε σχέση μ’ εμάς, μας είναι εξ ίσου εσώτατοι και οικείοι. Υπάρχουν 
όμως διάφοροι βαθμοί εσωτερικότητος. Ο απόστολος Παύλος από τη μια μεριά 
μάς λέει: «Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» (Α  ́Κορ. ιβ, 27). 
Κι από την άλλη μάς λέει: «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν 

Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν;» (Α  ́Κορ. στ, 19). Ακριβώς επειδή καθένας από μας, 
σαν άτομο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό όλοι μαζί, σαν σύνολο, 
σχηματίζουμε το Σώμα του Χριστού. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί με σχεδόν 
ισοδύναμο τρόπο τις δυο εκφράσεις «ἐν Χριστῷ» και «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι».  

 

ΣΣΣΣυχνά δίνουμε την εντύπωση ότι αποδίδουμε το συνείναι μας με τον 
Θεό στο Άγιο Πνεύμα μάλλον ή στον Χριστό, ενώ στον Χριστό αποδίδουμε το 
μέσον για να φθάσουμε εκεί. Τότε σκεπτόμαστε και λέμε: «διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν 

Ἁγίῳ Πνεύματι». Ο εκφραστικός αυτός τύπος είναι πολύ σωστός. Αν όμως 
δεχθούμε τις εξισώσεις (που είναι εξ άλλου αρκετά χονδροειδείς): «Το Πνεύμα 
= το υποκείμενο, ο Υιός = το αντικείμενο», θα ήταν ίσως σωστότερο να πούμε 
ότι  δ ι ὰ  τ ο ῦ  Ἁ γ ί ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  βρισκόμαστε  ἐ ν  Χ ρ ι σ τ ῷ.  
Ιερομ. Λεβ Ζιλλέ, από το βιβλίο «η περιστερά και ο αμνός», σελ. 14-18, 
εκδόσεις «Η ΕΛΑΦΟΣ» 1981        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
       ֠        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ        ֠ 

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.                            

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 

Κυριακή της Πεντηκοστής 


