
Εορτὴ ὑψίστη, ἀγαπητοί μου, ἡ ἑορτὴ τῆς
Πεντηκοστῆς. Ἑορτάζουμε τὴν ἐπιφοί τησι

τοῦ παναγίου Πνεύματος, τὰ γενέθλια τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀλλ᾿ ἆραγε πόσοι ἀπὸ τοὺς Χρι-
στιανοὺς μποροῦν νὰ εἰσέλθουν στὸ βαθύτε -
ρο νόημα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς; Καὶ τί νὰ ποῦ -
 με γιὰ τοὺς ἄλλους, ποὺ ζώντας ὑ λιστικὰ ἔχουν
ἐξ οστρακίσει τελείως ἀπὸ τὴ ζωή τους τὸ
Πνεῦ μα καὶ δὲν αἰσθάνονται τίποτε βλέπον -
τας τὸ ἡμερολόγιο νὰ δείχνῃ Πεντηκοστή;

Ὦ Πνεῦμα ἅγιο! Σὺ ποὺ φώτισες τοὺς ἁλι -
εῖς τῆς Γαλιλαίας καὶ τοὺς ἀνέδειξες ἀνωτέ-
ρους τῶν φιλοσόφων, φώτισε μὲ τὸ ὑ  περκό σμιο
φῶς σου κ᾽ ἐμᾶς γιὰ νὰ νιώσου με τὸ με γαλεῖο
τῆς ἡ μέρας αὐτῆς. Χωρὶς τὸ δικό σου φωτισμὸ
ὁ Χριστιανισμὸς παραμέ νει, καὶ γιὰ τὶς μεγα-
λύτερες διάνοιες, σὰν τὸ ἑπτασφράγιστο βιβλίο
τῆς Ἀποκαλύ ψε ως, ἐνῷ μία δική σου ἀκτίνα ἀρ -
κεῖ γιὰ νὰ κά νῃ καὶ ἕνα νήπιο, ἕναν ἀγράμμα-
το βοσκό, νὰ δῇ ὅ,τι δὲν βλέπουν οἱ σοφοὶ καὶ
νὰ φωνάξῃ «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20,28).

* * *
Ὡραία εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

βρίσκουμε στὸν προφήτη Ἰεζεκιήλ (Ἰεζ. 47,1-12). Ὁ
προφήτης εἶδε ὅραμα θαυμαστό. Εἶδε μία πό-
λι, ποὺ τὰ τείχη, τὰ σπίτια, οἱ δρόμοι, οἱ πλα τεῖ ες
ἄστραφταν ἀπὸ καθαρότητα. Στὸ κέντρο τῆς
πό λεως βλέπει ἕνα ναὸ μεγαλοπρεπῆ κι ἀπ᾽ τὰ
θεμέλια τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς του νὰ πηγά -
ζουν νερά. Τὰ νερὰ στὴν ἀρχὴ τρέχουν ἥσυχα
καὶ ἀθόρυβα σχηματίζοντας μι κρὸ ποταμό. Ὁ
προφήτης μπαίνει στὸν ποτα μό. Τὸν συνοδεύ-
ει κάποιος ποὺ κρατάει ἕνα μέτρο καὶ μετράει
χίλιους πήχεις. Στὸ μῆκος αὐτῶν τῶν πήχεων
τὰ νερὰ φτάνουν ὣς τοὺς ἀστραγάλους του. Ἀ -
πὸ ᾽κεῖ καὶ πέρα ὁ ποταμὸς μεγαλώνει. Ὁ συν -
οδός του μετράει ἄλλους χί  λιους πήχεις καὶ
στὸ μῆκος αὐ τὸ ὁ προφήτης βλέπει τὰ νερὰ νὰ
φτάνουν ὣς τὰ γόνατά του. Ὁ συνοδὸς μετράει
καὶ τρίτη χι λιάδα πήχεων, καὶ τώρα τὸ νερὸ
φτάνει ὣς τὴ ζώνη. Ἀκόμη μία χιλιάδα, κι ὁ πο-

τα μὸς ἔχει τέτοιον ὄγκο ὥστε εἶνε πλέ ον ἀδιά-
βα τος. Ὁ προφήτης θαυμάζει. Κι ὁ θαυ μασμός
του αὐξάνεται περισσότερο ὅταν βγαί  νει στὶς
ὄχθες καὶ βλέπει δεξιὰ καὶ ἀριστε ρὰ μία πλού-
 σια βλάστησι. Δέντρα πάρα πολλὰ ποὺ θάλ-
λουν πάντοτε, οἱ καρ ποί τους εὔγευστοι καὶ
θρεπτικοί, κάθε μῆνα καὶ νέος καρπός, καὶ τὰ
φύλλα τους χρη σιμεύουν ὡς φάρμακα. Κι ὅταν
τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ καταλήγουν στὴ θάλασ-
σα, παρατηρεῖ ται κ᾽ ἐκεῖ νέα μεταβολή. Ὅπου
φθάνει ὁ ποταμός, ὅλα ἐξυγιαίνονται καὶ ἀπο-
δίδουν. Ὑπάρχουν ἄφθονα ψάρια· ἁλιευτικὰ
συνεργεῖα ῥίχνουν συνεχῶς τὰ δίχτυα τους.

Ὦ ποταμέ, ποὺ ξεκίνησες σὰν μικρὸ ῥυάκι
κ᾽ ἔγινες ῥεῦμα ἀδιάβατο καὶ σκορπίζεις παν -
τοῦ θεῖες εὐλογίες, ποιός εἶ σαι; Ἀσφαλῶς, ὅ -
πως σὲ περιγράφει ὁ προφήτης, δὲν εἶσαι ἕνας
ἀπὸ τοὺς ποτα μοὺς τῆς γῆς· οὔτε ὁ Δούναβις
οὔτε ὁ Βόλγας οὔ τε ὁ Εὐφράτης οὔτε ὁ Νεῖ -
λος οὔτε ὁ Μισσισιπ πῆς. Τί εἶνε αὐτοὶ μπροστά
σου; Αὐτοὶ μιὰ μέρα θὰ στερέψουν. Ἀλλὰ σὺ δὲ
θὰ στερέψῃς ποτέ. Θ᾿ αὐξάνεσαι συνεχῶς καὶ
θὰ λούσῃς στὰ ζωογόνα ῥεύματά του ὅλη τὴ γῆ.

Ὁ ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιὴλ εἶνε μία πραγματι κό-
 της. Κι ἂν θὰ ἦταν παράφρων ὅποιος θ᾿ ἀμ φι-
σβητοῦ σε ὅ  τι ὑπάρχει Βόλγας ἢ Εὐφράτης, τὸ
ἴδιο καὶ ὅποιος ἀμφισβητήσῃ αὐτόν.

* * *
Ὁ ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιὴλ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τοῦ

Χριστοῦ καὶ ἡ Πεντηκοστὴ εἶνε ἡ γενέθλιος ἡ -
μέρα της. Παρακολουθῆστε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ
τὴν ἵδρυσί της μέχρι σήμερα, καὶ θὰ δῆτε ὅτι
μοιάζει μὲ τὸν ποταμὸ τοῦ Ἰεζεκιήλ. Στὶς ἀρ -
χὲς φαινόταν σὰν ἕνα ῥυάκι ποὺ ἀνέβλυσε ἀ -
πὸ τὸ βράχο τοῦ Γολγοθᾶ. 120 ἦταν ἐν ὅλῳ οἱ
ψυχὲς ποὺ βρίσκονταν στὸ ὑπερῷο τὴν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς. Δειλοὶ οἱ μαθηταὶ δὲν τολ-
μοῦσαν νὰ ἐμφανιστοῦν δημοσίως. Εἶχαν κλει-
 στῆ σ᾽ ἕνα σπίτι. Ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐπιφοίτησι τοῦ
παναγίου Πνεύματος οἱ λαγοὶ γίνονται λιον τά-
 ρια, οἱ κλεισμένες πόρτες ἀνοίγουν, ἡ ἀλή-
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«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



θεια βροντοφωνάζεται δημοσίως, καὶ 3.000
ψυχὲς σπεύδουν καὶ βαπτίζονται εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἱδρύεται ἡ πρώτη Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ δὲν εἶχε νὰ ἐπιδείξῃ να-
οὺς μεγαλοπρεπεῖς, ἀρχιερεῖς μὲ μίτρες ἀδα-
μαντοκόλλητες καὶ χρυσὲς ῥάβδους. Εἶχε ὅ -
μως κάτι ἀνώτερο· εἶχε Χριστιανούς, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς, μὲ χρυσὲς καρδιές.

Ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἦταν κεκλεισμένη μέσα
στὰ τείχη τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἀλλ᾿ ἡ πνευμα τικὴ
δύναμις τῶν λίγων ἐκείνων πιστῶν ἦταν τόση,
ὥστε νωρὶς διέρρηξε τὸ στενὸ περιβάλ λον τῆς
Ἰερουσαλὴμ καὶ σὰν ποταμὸς ξεχύθηκε πέρα
ἀπὸ τὴν Ἰουδαία. Οἱ τρεῖς πρῶτοι αἰῶνες εἶ -
δαν τὸ θαῦμα· μιὰ διδασκαλία ποὺ διώκετο,
κατώρθωσε νὰ διαδοθῇ καὶ νὰ πλημμυρίσῃ τὴ
Συρία, τὴν Αἴγυπτο, τὴ Μικρὰ Ἀσία, τὴ Μακεδο -
νία, τὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, τὰ νησιὰ τῆς Μεσο-
γείου, τὴν Ἰταλικὴ χερσόνησο καὶ νὰ φτάσῃ
μέχρι τὸ Γιβραλτάρ… Ὁ ποταμός, ποὺ κατὰ
τὸ ὅραμα στὴν ἀρχὴ ἦταν μέχρι τοὺς ἀστρα-
γάλους, ἔφτασε ὣς τὰ γόνατα καὶ τὴ μέση.

Ἦλθε κατόπιν ὁ Μ. Κωνσταντῖνος, ἀνέσυρε
τὸ σταυρὸ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς γῆς, τὸν ἀσπάστη-
 κε καὶ τὸν τοποθέτησε στὴν κορυφὴ τῆς αὐτο-
 κρατορίας του. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία τότε ἄνοιξε
νέα περίο δος προόδου. Ὁ Χριστιανισμὸς ἔφτα-
 σε ὣς τὴ Βρεττανία καὶ τὸν Ἰνδικὸ ὠκεανό. Ἡ
ἀπόπειρα τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου ναυ-
άγησε, καὶ ἡ Ἐκκλησία δοξαζόταν. Μεγάλοι
διδάσκαλοι καὶ πατέρες ἀναδείχθηκαν, ποὺ
ἔδωσαν σὰν δέντρα θαυμάσιους καρπούς.

Ἐπὶ χίλια χρόνια ὁ ποταμὸς τῆς Ἐκκλησίας
μέσα στὰ ὅρια τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορί ας
πότιζε λαοὺς καὶ ἔθνη Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως.
Μετὰ τὴν πτῶσι τῆς Βασιλευούσης ἐπικράτη -
σε ξηρασία Σαχάρας, ἰδίως στὴ Δύσι· βάρβαροι
λαοὶ ἄφησαν τὶς στέππες καὶ ἔκαναν ἐ πιδρομὲς
στὴν Εὐρώπη· δύο καὶ πλέον αἰῶνες δι ήρκεσε ἡ
παλίρροια τῶν βαρβαρικῶν στιφῶν. Ἀλλὰ οἱ
βάρβαροι, ποὺ λάτρευαν τὰ στοιχεῖα τῆς φύσε -
ως κ᾽ ἔκαναν ἀνθρωποθυσίες, ὑφίστανται θαυ-
μα στὴ μεταβολή· ὁ Χριστιανισμὸς κατώρθωσε
νὰ τοὺς ἐξημερώσῃ καὶ νὰ τοὺς ἐκπολιτίσῃ.

Νά ὅμως, θὰ πῆτε, ὁ πολιτισμὸς ἐκεῖνος στὸν
αἰῶνα μας κα τέρρευσε… Κατέρρευσε, ἁπλού-
στατα, διότι ἔ  χασε τὸ θεμέλιό του, τὴν πίστι
στὸ Εὐαγγέλιο. Κυριάρχησε ὁ ὑλισμός, καὶ ὡς
καρπός του ἐμ φανίστηκαν πάλι νεώτεροι βάρ-
βαροι, ἀπείρως χειρότεροι ἀπὸ τοὺς προγό-
νους τους. Αὐτοὶ ξεκίνησαν ὄχι πλέον ἀπ᾽ τὰ
βουνὰ καὶ τὰ δάση, ἀλλ᾿ ἀπὸ πόλεις μὲ λύκεια
καὶ πανεπιστήμια· καὶ ὡπλισμένοι μὲ τρομε ρὰ
ὅπλα τῆς ἐπιστήμης πλημμύρισαν τὴν Εὐρώ-

πη καταστρέφοντας κι ἀφήνοντας ἐρείπια·
ξεπέρασαν τὴν ἀγριότητα τῶν Κίμβρων, Τευ-
τόνων, Γότθων, Σκυθῶν καὶ Βησιγότθων.

* * *
Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ὑπάρχει ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀνθρω-

 πότης θὰ σωθῇ. Καὶ ἡ ἐλπίδα εἶνε τὸ ὅραμα τοῦ
Ἰεζεκιήλ· ὅτι ποταμὸς τοῦ Πνεύματος ἐξ ακο-
λουθεῖ νὰ κυλᾷ τὰ ῥεύματά του μέσα στὸν κό-
σμο. Δὲν εἶνε αὐτὸ φαντασία ἀλλὰ πραγμα τικό-
 της. Σὲ κάθε ἤπειρο θὰ συναντήσετε σήμε ρα ὀρ -
θοδόξους ἱεραποστόλους. Κηρύττουν, ὅτι δὲν
ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα ἱκανὸ νὰ σώσῃ τὴν ἀνθρω-
 πότητα ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Θαρραλέοι ὁμολογηταὶ τῆς πίστεως ἐμφανί-
ζονται. Ὁ νεοβαρβαρισμός, ποὺ καλύπτεται μὲ
τὸ πρόσχη μα μιᾶς ἀθέου ἐπιστήμης, θὰ πέσῃ.
Τὰ πικρὰ νερὰ θὰ μεταβληθοῦν σὲ γλυκά, οἱ
Σαχάρες σὲ κήπους, οἱ φωλιὲς τῶν θηρίων σὲ
κατασκηνώσεις ἀγγέλων. Μία νέα Πεντηκοστὴ
γλυκοχαράζει, καὶ τὴν περίοδο τῆς σιδηρᾶς
καμίνου, μέσα στὴν ὁποία κάηκε ὁ κόσμος,
θὰ διαδεχθοῦν «καιροὶ ἀναψύξεως» (Πράξ. 3,20).

Καὶ στὴν πατρίδα μας, ἀγαπητοί μου, τὸ Πνεῦ -
μα ἀναθάλλει, καίει ἡ φλόγα ποὺ ἄναψε τὴν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Νέοι ἐμπνέονται, καὶ
σ᾽ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται ἡ προφητεία «Ἐκχεῶ
ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ
προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέ-
ρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια
ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁ -
ράσεις ὄψονται» (Ἰωήλ 3,1 = Πράξ. 2,17).

Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐνταχθῇ καὶ πάλι τὸ ἔθνος μας
στὴ φωτεινὴ τροχιὰ τοῦ Χριστοῦ, χρειάζεται
πνευματικὸς ἀγώνας, νὰ συμβάλουν ὅλοι· κλη-
 ρικοί, δημοσιογράφοι, ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστή-
μονες, καὶ πρὸ παντὸς οἱ γονεῖς. Ἂν πιστεύ-
ουμε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε τὸ μοναδικὸ φάρμα -
κο ποὺ χρειάζεται ὁ κόσμος γιὰ νὰ σωθῇ, τό-
τε ἡ σιωπὴ ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα.

* * *
Ὦ Κύριε! Ἄναψε νέα φλόγα πίστεως στὶς

καρδιές μας. Ἄλλοτε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ξεκί-
νησαν ψυχὲς γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ φῶς τῆς
Πεντηκοστῆς μέχρι τὶς πηγὲς τοῦ Νείλου καὶ
τὰ Οὐράλια ὄρη. Δὲν θὰ βρεθοῦν τώρα Ἕλ -
ληνες καὶ Ἑλληνίδες πιστοὶ στὴν ἐντολή σου
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…»
(Ματθ. 28,19), ποὺ θὰ πορευθοῦν, γιὰ νὰ δροσίσουν μὲ
τὰ ῥεύματα τῆς διδασκαλίας σου, τοὺς ποτα-
μοὺς τῆς χάριτός σου, γιὰ νὰ φωτίσουν, γιὰ νὰ
σπείρουν τὴν ἀλήθειά σου, τὴ θεία χάρι, ποὺ
ὡς ἀστείρευτος ποταμὸς τοῦ Ἰεζεκιὴλ ῥέει
διὰ μέσου ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν αἰώνων;
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