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Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον, 
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ ἡµῶν Πατριαρχείου, 
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων, 
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, 
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
 
 
 

…καί Πνεῦµα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σύν Υἱῷ δοξαζόµενον 
(Δοξαστικόν Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς) 

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. 
 
Ἡ Πεντηκοστή ἡµέρα ἀπό τό Πάσχα, σηµατοδοτεῖ τή φανέρωση καί τή δωρεά τοῦ Ἁγίου 

Πνεύµατος στόν κόσµο καί χαρακτηρίζεται ὡς ἡ γενέθλιος ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας, γι' αὐτό 
καί ἑορτάζεται µε ἰδιαίτερη λαµπρότητα. Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος «ἐν εἴδει 
πυρίνων γλωσσῶν» ἐπί τάς κεφαλάς τῶν Ἀποστόλων ὁλοκληρώνει τό πρό αἰώνων σχέδιο 
τῆς Θείας Οἰκονοµίας. Κατά τήν ἡµέρα αὐτή, ἐκπληρώνεται ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου ὅτι θά 
στείλει «ἄλλον Παράκλητον… τό Πνεῦµα τῆς ἀληθείας»,  γιά νά κατευθύνει καί νά 
συγκροτεῖ µε τήν ἑνοποιητική του δύναµη ὁλόκληρο τό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὕψιστο 
αὐτό γεγονός, τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, χάρισε στούς Ἀποστόλους τήν 
πνευµατική τους ἀναγέννηση καί τή δυνατότητα νά κηρύξουν σέ ὅλη τήν οἰκουµένη τό 
χαρµόσυνο µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐξαγγέλλοντες τή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τά 
µυστήρια τῆς Βασιλείας Του. 

 
 

Τό Ἅγιο Πνεῦµα, τό ὁποῖο «ἐπεδήµησεν ἐν κόσµῳ», δέν εἶναι µία ἀφηρηµένη ἔννοια, 
ἀλλά «ἦν ἐν τῷ Πατρί, σύν Υἱῷ δοξαζόµενον», ὡς τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Ὁµοούσιου 
καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἡ θεόπνευστη πένα τῶν ὑµνογράφων, µέσα ἀπό τήν ὑµνολογία 
τῆς ἡµέρας, µᾶς ἀποκαλύπτει τόν πλοῦτο τῶν θεολογικῶν στοχασµῶν τους γιά τό Ἅγιο 
Πνεῦµα, το ὁποῖο χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός», 
«αὐτάγαθον καί πηγή ἀγαθότητος», «ζωή καί ζωοποιοῦν», τονίζοντας τη ζωοποιό καί 
ἀγαθοποιό ἐνέργεια τοῦ Ἀγίου Πνεύµατος.  Τό Ἅγιο Πνεῦµα, λοιπόν, προφυλάσσει τόν 
ἄνθρωπο ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί τόν καθοδηγεῖ στήν πορεία του πρός τή 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐπιφέρει τήν ἑνότητα στήν Ἐκκλησία καί ἐνεργεῖ µέσῳ τῶν Μυστηρίων. 

 



Χάρη στήν ἀόρατη ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας µας θεωροῦνται σωστικά, διότι σώζουν ψυχικά καί σωµατικά τόν ἄνθρωπο. 
Ὅταν δέ ὁ ἄνθρωπος δέχεται ἀξίως τή χάρη τῶν Μυστηρίων, λαµβάνει καί τούς καρπούς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, οἱ ὁποῖοι κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο εἶναι: «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 
µακροθυµία, χρηστότης, ἀγαθοσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5, 22). Αὐτή ἡ 
σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, οἱ καρποί δηλαδή πού χαρίζει σέ ὅσους ἐλεύθερα τό 
δέχονται, «γαληνόµορφον ἐκτελεῖ τήν καρδίαν». Δηλαδή, σύµφωνα µέ τόν στίχο τοῦ Κανόνα 
τῆς ἕορτῆς, ἐνεργεῖ στόν ἄνθρωπο προσφέροντάς του γαλήνη καί ἠρεµία, τόν ἐξωραΐζει, 
τόν ἁγιάζει καί τόν καθιστᾶ ναό ἅγιο τῆς Θείας Χάριτος. Ὅπου, λοιπόν, κυριαρχεῖ τό Ἅγιο 
Πνεῦµα, ἐκεῖ βρίσκεται καί ἡ πραγµατική ἐν Χριστῷ ἐλευθερία καί ὁ ἄνθρωπος, χωρίς νά 
χάσει τά ἰδιαίτερα προσωπικά του γνωρίσµατα, γίνεται, σύµφωνα µέ τόν Μέγα Βασίλειο, 
ἀληθινά πνευµατοφόρος, πνευµατοκίνητος καί θεοφόρος, καθώς βιώνει τήν προσωπική 
του Πεντηκοστή. 

 
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,  
 
Ἡ µεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς µᾶς καλεῖ νά ἔρθουµε κοντά στόν Θεό 

καί νά γίνουµε δοχεῖα τῆς ζωοποιοῦ καί ἁγιαστικῆς δύναµης του Ἁγίου Πνεύµατος.  Ἄς 
παρακαλέσουµε εἰδικά σήµερα τόν «ἀγαθό Παράκλητο» νά δεχθεῖ «τάς γονυπετεῖς ἡµῶν 
δεήσεις» καί νά καταυγάσει τίς καρδιές µας µέ Θεῖο φῶς. 

 

 
Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευµατικός σας πατέρας, εὔχοµαι καί προσεύχοµαι, ἡ χάρις τοῦ 

Ἁγίου Πνεύµατος νά µᾶς φωτίζει καί νά µᾶς καθοδηγεῖ µέσα στήν πολυφωνία καί τή 
σύγχυση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσµο µας. Νά µᾶς ἐπισκιάζει καί νά δείχνει πάντοτε τήν 
ἀλήθεια, προφυλάσσοντάς µας ἀπό τίς πλάνες καί ἀπό τίς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ. Νά φωτίζει 
τήν ὕπαρξή µας, νά ἁγιάζει τή ζωή µας καί να προσφέρει σέ ὅλους µας τή βεβαιότητα τῆς 
Ἀναστάσεως καί τῆς σωτηρίας. Ἀµήν.  

 
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης  
 
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


