G REEK O RTHODOX M ETROPOLIS O F N EW J ERSEY
Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
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.
«Τό Πνεῦµα σου τό ἅγιον µή ἀντανέλῃς ἀφ΄ ἡµῶν, δεόµεθα φιλάνθρωπε»
(Στιχηρό ἰδιόµελο ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Πενῆντα ἡµέρες µετά τή λαµπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία µας µέ
ἰδιαίτερη λαµπρότητα ἑορτάζει τό µοναδικό γεγονός τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, κατά τήν
ὁποία συντελέστηκε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ ἡµέρα αὐτή, σύµφωνα µέ τήν
ὀρθόδοξη θεολογική διδασκαλία, ἀποτελεῖ τή γενέθλιο ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς τότε,
µέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀποκαλύφθηκαν στούς µαθητές τοῦ Ἰησοῦ σέ ὅλη τούς τήν
ἔκταση «τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. α΄, 3). Ὁ Κύριος πάντα µιλοῦσε στούς
µαθητές Του γιά τό Ἅγιο Πνεῦµα καί τούς ὑποσχέθηκε ὅτι θά στείλει «ἄλλον Παράκλητον»
(Ἰω. ιδ΄, 16), τό Πανάγιο Πνεῦµα, πού θά συνεχίσει τό ἔργο τῆς Θείας Οικονοµίας. Τήν ἴδια
ὑπόσχεση ἐπανέλαβε καί λίγο πρίν τήν Ἀνάληψή Του, λέγοντας «ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν
ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός µου ἐφ᾿ ὑµᾶς· ὑµεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλὴµ ἕως οὗ
ἐνδύσησθε δύναµιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. κδ΄, 49)· δηλαδή, ἐγώ σᾶς στέλνω τώρα αὐτό πού
ὑποσχέθηκε ὁ οὐράνιος Πατέρας, δηλαδή τό Πνεῦµα τό Ἅγιο, γιά νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς
ἐνισχύει στό ἀποστολικό σας ἔργο· ἐσεῖς, λοιπόν, µείνετε στήν πόλη τῆς Ἱερουσαλήµ µέχρι
νά ἐξοπλιστεῖτε µέ δύναµη ἀπό τόν οὐρανό καί νά δεχθεῖτε τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος.
Τό Ἅγιο Πνεῦµα ὅµως δέν εἶναι κάποια ἀπρόσωπη δύναµη τοῦ Θεοῦ, ὅπως βλάσφηµα
δίδασκαν καί συνεχίζουν νά διδάσκουν οἱ ἀνά τούς αἰῶνες πνευµατοµάχοι αἱρετικοί. Εἶναι
τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, Θεός ἀληθινός, διότι µετέχει τῆς θείας οὐσίας ἰσότιµα
µέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, καί συνεχίζει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ µετά τήν εἰς
Οὐρανούς Ἀνάληψή Του. Διαχέει τίς ἄκτιστες δωρεές τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους καί εἶναι
ὁ πραγµατικός τελετουργός τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας µας, µέσῳ τῶν ὁποίων
οἱ πιστοί ἁγιαζόµαστε καί σωζόµαστε. Κάθε βαπτισµένος χριστιανός γίνεται ναός τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, ὅπως ὑπογραµµίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας τό «οὐκ οἴδατε ὅτι τό
σῶµα ὑµῶν ναός τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἐστίν» (Α΄Κορ. στ΄, 19), προτρέποντας τούς
χριστιανούς νά διατηροῦν τό σῶµα τους καθαρό ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁµαρτίας. Ἡ χάρις τοῦ
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Ἁγίου Πνεύµατος προσφέρεται πλουσιοπάροχα σέ ὅλους καί «οὐδενός ἄπεστι τῶν ὄντων»,
δηλαδή δέν ἀποχωρίζεται κανένα κτίσµα, καί ἰδιαιτέρως κανέναν ἄνθρωπο, ὅπως τονίζει ὁ
ἅγιος Μάξιµος ὁ ὁµολογητής.
Γιά νά κατανοήσουµε ὅµως τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί νά γίνουµε δεκτικοί
τῆς θείας αὐτῆς ἐλλάµψεως, χρειάζεται νά ἔχουµε ἀγάπη γιά τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος πού
ἔρχεται σέ ἐπαφή µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα πληροῦται µέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, κατανοεῖ τό θέληµά
Του καί γίνεται, κατά τόν ἅγιο Βασίλειο, «πνευµατοφόρος». Διακρίνει τίς ἀρετές καί τίς
ἁµαρτίες, ἀποφεύγει τά λυπηρά καί δυσάρεστα καί ἐνδυναµώνεται γιά νά ἀγωνισθεῖ
περισσότερο καί καλύτερα στήν καθηµερινή του ζωή. Ὁ ἄνθρωπος πού γεύεται τή δωρεά
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, µπορεῖ νά ἀντιµετωπίσει δυσκολίες πού τοῦ φαίνονται
ἀνυπέρβλητες, καθώς ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος διώχνει τήν αἴσθηση τοῦ φόβου, καί
τόν βοηθᾶ νά ὑπερνικήσει τίς ἀδυναµίες καί τά πάθη του, ἡ δέ παρηγορία πού προσφέρει
εἶναι συνεχής, ἀφοῦ µένει µαζί µας «εἰς τόν αἰῶνα».
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Τό Ἅγιο Πνεῦµα τήν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐσκήνωσε διά παντός στήν Ἐκκλησία τοῦ
Ἀναστάντος Κυρίου, γιά νά τήν καθαγιάσει καί νά τήν ἀναδείξει πηγή σωτηρίας. Μέσα σέ
αὐτή τή λαµπρή καί εὐφρόσυνο πανήγυρη µᾶς καλεῖ σήµερα ἡ Ἐκκλησία νά
προσευχηθοῦµε µετά φόβου καί «κλίναντες τά γόνατα» νά ζητήσουµε εὐλαβικά ἀπό τόν
Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό νά στείλει τόν Παράκλητο, τό Πανάγιο Αὐτοῦ Πνεῦµα, τό Πνεῦµα
τῆς ἀληθείας, γιά νά περιλούσει, νά φωτίσει, νά ἁγιάσει τίς ψυχές µας καί νά στηρίξει τίς
καρδιές µας στήν ἀλήθεια, ὅπως περιέλουσε καί φώτισε τήν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς τούς
Ἁγίους Αὐτοῦ Μαθητές καί Ἀποστόλους καί «δι΄ αὐτῶν» ὅλη τήν οἰκουµένη.
Ὡς πνευµατικός σας πατέρας, εὔχοµαι ὁλόθερµα ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός νά
προσφέρει πλούσια τή χάρη καί τόν φωτισµό τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στή ζωή µας, ὥστε νά
µᾶς φωτίζει, νά µᾶς καθοδηγεῖ, νά µᾶς δείχνει πάντοτε τήν Ἀλήθεια χαρίζοντάς µας τήν
πολυπόθητη σωτηρία. Ἄς ἀγαπήσουµε καί ἄς ἐµπιστευθοῦµε τό Πανάγιο Πνεῦµα, ζῶντας
τήν παρουσία Του στά µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, δεόµενοι πρός τόν φιλάνθρωπο Πατέρα
«τό Πνεῦµα σου τό ἅγιον, µή ἀντανέλῃς ἀφ΄ ἡµῶν».
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

