
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὴ μεγάλη αὐτὴ ἡ -
μέρα, ἑορτάζει τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς ἁγί -

ας Τριάδος, ὁ Παράκλητος, τὸ πανάγιο Πνεῦ -
μα. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ὡς Θεός, εἶνε βέβαια
ἀ όρατο. Ἔκανε ὅμως καὶ κάνει διαρκῶς αἰ -
σθη τὴ τὴν παρουσία του. Κ᾿ ἐπειδὴ πολλοὶ
δὲν ἔχουν καλλιεργήσει τὴν πίστι στὸ ἅγιο
Πνεῦμα, στὴν ὁμιλία αὐτὴ θ᾿ ἀπαντήσουμε
στὸ ἐρώτημα· Μὲ ποιούς τρόπους τὸ ἅγιο
Πνεῦμα κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία του
στὸν κόσμο;

* * *
⃝ Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τὸ ἅγιο Πνεῦ -
μα ἔκανε αἰσθητὴ τὴν παρουσία του διὰ τοῦ
ἤχου· «Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦ -
χος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας». Ὁ ἀέ-
ρας καὶ ὁ ἦχος αὐτὸς γέμισε ὅλο τὸν οἶκο, ὅ -
που «ἦσαν καθήμενοι» (Πράξ. 2,2). Στὴν κολυμβή-
θρα τοῦ ἱεροῦ βαπτίσματος, ὅπως γνωρίζετε,
τὸ νερὸ καλύπτει ὅλο τὸ σῶμα τοῦ βαπτιζο-
μέ νου. Πρέπει νὰ βουτιέται ὅλο τὸ σῶμα μέ-
σα στὸ νερὸ «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος». Μὴ κα-
ταντοῦμε σὰν τοὺς φράγκους, ποὺ ῥαντίζουν
μόνο· ὄχι δὰ ἔτσι! Ὅπως λοιπὸν ἡ κολυμβή-
θρα γεμίζει νερό, ἔτσι καὶ ὅλος ὁ χῶρος τοῦ
ὑ περῴου, ὅπου ἦταν οἱ μαθηταί, γέμισε ἀπὸ
τὴν «βιαία πνοή». Τὸ ὑπερῷο τὴν ἡμέρα ἐκεί-
νη ἔγινε ἡ κολυμβήθρα τῶν ἁγίων ἀποστό-
λων. Ἐκεῖ βαπτίσθηκαν.
⃝ Ἀλλ᾿ ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἔγι-
νε αἰσθητὴ καὶ διὰ τοῦ πυρός· «Καὶ ὤφθησαν
αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός»
(ἔ.ἀ. 2,3). Γιατί τὸ ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίστηκε σὰν
φωτιὰ καὶ σὰν γλῶσσα;

Σὰν φωτιὰ παρουσιάστηκε, γιατὶ θέλει μ᾿
αὐτὸ νὰ παραστήσῃ τὴ δύναμι ποὺ καίει καὶ
φωτίζει. Ὅπως ἡ φωτιὰ ἔτσι καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ
ἅγιο καίει καὶ φωτίζει συγχρόνως. Ὅταν ὁ γε-
ωργὸς βάζῃ φωτιὰ στὰ ἀγκάθια, τὰ φίδια, ποὺ

ἔχουν ἐκεῖ τὶς φωλιές τους, φεύγουν μακριά.
Τί σημαίνει αὐτό; Χωράφι γεμᾶτο ἀγκάθια εἶ -
νε καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου· ἀγκάθια τῆς ἁ -
μαρτίας, ἀγκάθια τῶν παθῶν, ἀγκάθια τῶν
κα κῶν συνηθειῶν. Γι᾿ αὐτὸ ἔλα, Πνεῦμα ἅγιο,
σὰν φωτιά· πέσε μέσα στὰ ἀγκάθια αὐτά, στὸ
χέρσο χωράφι, καὶ τὰ νοητὰ φίδια τῶν κακιῶν
θὰ φύγουν μακριά, γιὰ νὰ φυτρώσουν ἔπειτα
ὅλα τὰ ὡραῖα σπαρτὰ καὶ λουλούδια.

Νά γιατί παρουσιάστηκε σὰν φωτιά. Γιατί
ὅ μως παρουσιάστηκε σὰν γλῶσσα; Ἔχει ση-
μασία, καὶ τὸ λένε οἱ πατέρες. Ὁ χριστιανι-
σμὸς δὲν ἔχει ὡς μέσον διαδόσεως τὸ σπαθί,
ὅπως τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Χριστὸς λέει· «Εἴ τις θέλει
ὀ πίσω μου ἐλθεῖν…» (Ματθ. 16,24). Ἡ ἁγία θρησκεία
τοῦ Ἰησοῦ δὲν διαδίδεται μὲ τὸ σπαθί, διὰ
τῆς βίας. Ὡς μέσον διαδόσεως θὰ ἔχῃ πάν το-
τε τὴ γλῶσσα, τὸ πύρινο κήρυγμα τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ· «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν,
καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!» (Λουκ. 12,49).
⃝ Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ὅμως ἔκανε καὶ θαύμα-
τα. Αἰσθητὴ λοιπόν, ἀκόμη, ἡ παρουσία του
καὶ διὰ θαυμάτων. Καὶ πρῶτο θαῦμα εἶνε ἡ
γλωσσομάθεια τῶν ἀποστόλων. Ἔβλεπες αὐ -
τούς, ποὺ ἐγὼ ἀμφιβάλλω ἂν ἤξεραν νὰ μιλή -
σουν καὶ τὰ ἑβραϊκὰ σὰν ψαρᾶδες ποὺ ἦταν,
νὰ λαλοῦν σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες καὶ διαλέ-
κτους τοῦ κόσμου «τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ»
(Πράξ. 2,11). Ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἦταν
αἰσθητὴ διὰ τῶν γλωσσῶν ποὺ λαλοῦσαν.

Σᾶς ὑπενθυμίζω κ᾿ ἕνα ἄλλο θαῦμα. Ὁ Πέ-
τρος ὁ ψαρᾶς, ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, βλέπει ἕνα
χωλὸ (=κουτσό) ποὺ εἶχε σαράντα χρόνια νὰ
περπατήσῃ. Ὁ χωλὸς περίμενε μήπως τοῦ
δώσῃ κάτι. Ἀλλ᾿ ὁ Πέτρος τοῦ λέει· «Ἀργύρι -
ον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι»· ἐγώ, ἂν ψά -
ξῃς, δὲν ἔχω μιὰ δραχμή. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχω,
αὐ τὸ σοῦ δίνω· «ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει» (Πράξ.
3,6). Καὶ αὐτός, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ βαδίσῃ,
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ἀμέσως στερεώθηκαν «τὰ σφυρά» (=οἱ ἀ -
στρά γαλοί) του, ἔγινε ὑγιής, καὶ περπάτησε·
πετοῦσε σὰν ἐλάφι. Ὁ Πέτρος δὲν εἶχε ἀσή-
μι καὶ χρυσάφι, εἶχε ὅμως Πνεῦμα ἅγιο!

«Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι».
Θὰ ἔπρεπε τὸ ἀνάργυρον, ἡ ἀκτημοσύνη, νὰ
εἶνε γνώρισμα ὅλων ὅσοι ἐτάχθησαν νὰ ποι-
μάνουν τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Τίποτε ἄλλο
δὲν χτυπάει τόσο ἄσχημα στὸ λαό μας ὅσο ἡ
φιλαργυρία, καὶ μάλιστα τῶν ἀγάμων. Τώρα
ὅ μως, ὅπου νὰ πᾷς, βλέπεις δίπλα στοὺς ἀγά-
μους ἀνηψιὲς καὶ ἀνηψιούς. Καὶ ἀκοῦς· Νὰ
τοὺς προικίσουμε, νὰ τοὺς σπουδάσουμε…
Δὲν εἶνε αὐτὴ ἐκκλησία ἐλευθέρα καὶ ζῶσα.

Φεύγω τώρα ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους κληρι-
κοὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ πάω στὸν πάπα. Ἔλα
σὺ τώρα, ποὺ θέλεις νὰ λές, ὅτι εἶσαι διάδο-
χος τοῦ Πέτρου. Μπορεῖς, ἐσὺ ὁ πάπας, ὅλοι
οἱ πάπαι ποὺ περάσατε, μπορεῖτε νὰ πῆτε·
«Ἀρ γύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι»; Οἱ
μεγαλύτερες τράπεζες τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς
Γαλλίας εἶνε παπικές. Ῥέει τὸ ἀργύριον…

Λένε, ὅτι πρὶν πολλὰ χρόνια πῆγε κάποιος
φιλόσοφος νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν πάπα. Ὁ πά-
πας, γιὰ νὰ τὸν ἐντυπωσιάσῃ, τοῦ λέει·

–Ἔλα νὰ σοῦ δείξω τὰ μεγαλεῖα τοῦ κρά-
τους μου (διότι εἶνε κράτος τὸ Βατικανό).

Τὸν πῆγε λοιπὸν στὶς πινακοθῆκες, στὶς
με γάλες αἴθουσες, στὸν τεράστιο ναὸ τοῦ Ἁ -
γίου Πέτρου τῆς Ῥώμης, στὰ κειμήλια καὶ
τοὺς θησαυρούς, σὲ ὅλα τὰ λείψανα ποὺ ἦ -
ταν ἐπίχρυσα καὶ ἐπάργυρα. Τοῦ τὰ ἔδειξε ὅ -
λα αὐτά, καὶ θάμπωσαν τὰ μάτια τοῦ ἐπισκέ-
πτου. Τότε ὁ πάπας ὁ ἄπιστος τοῦ λέει εἰρω-
νικά·

–Αὐτὰ δὲν πιστεύω νὰ τὰ εἶχε ὁ ἀπόστολος
Πέτρος… (ἤθελε δηλαδὴ νὰ πῇ, ὅτι αὐτὸς ἔ -
γινε ἀνώτερος τοῦ Πέτρου!).

Καὶ ὁ φιλόσοφος τοῦ ἀπαντᾷ·
–Εἶνε ἀλήθεια, ὅτι ὁ καημένος ὁ Πέτρος

δὲν εἶχε τίποτε. Γι᾿ αὐτὸ ἔλεγε «Ἀργύριον καὶ
χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι». Ἀλλὰ σ᾿ ἐρωτῶ καὶ
μὲ συγχωρεῖς· ἐκεῖνος δὲν τὰ εἶχε αὐτά, ἐσὺ
ὅμως, ἂν φέρω ἕνα κουτσό, μπορεῖς νὰ τοῦ
πῇς «Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Να-
ζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει»; Μπορεῖς νὰ
τὸ πῇς; Δὲν μπορεῖς. Ἑπομένως τί νὰ τὰ κά-
νω ἐγὼ τὰ πλούτη σας, ἐφ᾿ ὅσον δὲν ἔχετε
Πνεῦμα ἅγιο;

⃝ Αἰσθητή, λοιπόν, ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου
Πνεύ ματος διὰ τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ ἤχου, αἰ -
σθητὴ διὰ τοῦ πυρός, αἰσθητὴ διὰ τῶν θαυ-
μάτων. Τελειώνω· ἔφτασα στὸ τελευταῖο μέ-

ρος, ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἀφεντιά μου καὶ τὴν ἀ φε-
ντιά σας. Διότι θὰ μοῦ πῆτε·

–Τί κοπιάζεις νὰ μᾶς ἀποδείξῃς, ὅτι ἦρθε
Πνεῦμα ἅγιο στοὺς ἀποστόλους; Δὲν χρειά-
ζεται· αὐτὸ εἶνε φανερό. Μπορεῖς νὰ μᾶς πῇς
τώρα, ὑπάρχει σήμερα Πνεῦμα ἅγιο; Αὐτό
μᾶς ἐνδιαφέρει.

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο «καὶ ἔστι, καὶ ἔσται, οὔ -
τε ἀρξάμενον, οὔτε παυσόμενον» (ὕμνος Πεντηκοστῆς).
Ὑπάρχει. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε, δὲν θὰ ὑπῆρχε καὶ
Ἐκκλησία. Ποῦ ὑπάρχει, ποῦ θὰ τὸ δῇς; Τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἀρχίζει στὴν κολυμβήθρα τοῦ
βαπτίσματος. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἱερεὺς ἐπικαλεῖ -
ται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κ᾿ Ἐκεῖνο ἔρχεται πά-
νω στὰ νερά, τὸ νερὸ ἀποκτᾷ πνευματικὴ ῥα-
διενέργεια καὶ καθαρίζει τὸν βαπτιζόμενο ἀ -
πὸ κάθε ἁμαρτία· καὶ ἀπὸ παιδὶ τῆς νύχτας
βγαίνει υἱὸς φωτὸς καὶ ἡμέρας, υἱὸς καὶ θυ-
γατέρα τοῦ παναγίου Πνεύματος.

Πνεῦμα ἅγιο στὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσμα-
τος. Καὶ θά ᾿πρεπε μετὰ τὸ βάπτισμα ἡ ζωή
μας νὰ εἶνε λευκὴ σὰν τὸ χιόνι. Ὅμως μετὰ
τὸ βάπτισμα ἁμαρτάνεις. Τότε τί γίνεται;

Παιδί μου, μὴν ἀπελπισθῇς. Πόσα ἁμαρτή-
ματα ἔκανες; Εἴτε λίγα ἔκανες εἴτε πολλά,
ῥῖξε τὸν ἑαυτό σου στὸ πέλαγος τοῦ ἐλέους
τοῦ Θεοῦ. Ἀπόρριψε τὴν ἀπόγνωσι. Τρέξε
στὴν ἐξομολόγησι. Τὴν ὥρα ἐκείνη μπροστὰ
στὸν πνευματικὸ μὲ τὸ πετραχήλι, ὁ παπᾶς
δὲν εἶνε ὁ ἄσημος ἄνθρωπος. Εἶνε ἄγγελος
περιβεβλημένος οὐράνια δόξα, εἶνε τοποτη-
ρητὴς τοῦ Χριστοῦ, εἶνε αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὁ
ἐσταυρωμένος…

* * *
Μ᾿ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε τελειώνοντας, ἀγαπη-

τοί μου, θέλω νὰ ὑπογραμμίσω τοῦτο, τὸ ὁ -
ποῖ ον ἔχει σχέσι μὲ τὸν καθένα μας προσωπι -
κά. Γιὰ μᾶς Πεντηκοστὴ δὲν εἶνε μιὰ φορὰ τὸ
χρόνο· γιὰ μᾶς Πεντηκοστὴ εἶνε κάθε φορὰ
ποὺ μετέχουμε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερὰ μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ γίνεται σήμερα καὶ γιὰ
μᾶς αἰσθητὴ ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ὅποιος ἀμφιβάλλει, δὲν ἔχει παρὰ νὰ
δο κιμάσῃ. Ἐκεῖ, στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ὀρ -
θοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν προσ -
έλθῃ μὲ πίστι καὶ φόβο Θεοῦ καὶ μὲ τὴν κα-
τάλληλη προετοιμασία, θὰ βεβαιωθῇ γιὰ τὴν
παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ τρίτου
προσώπου τῆς ἁγίας Τριάδος.

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ
προσκύνησις, εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν.
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