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ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΤΜΑ
Το Άγιο Πνεφμα είναι το τρίτο Πρόςωπο τθσ Μίασ και αδιαιρζτου Αγίασ
Τριάδασ, το οποίο εκπορεφεται από τον Πατζρα.Η Μακεδονικι αίρεςθ,
που πίςτευε ότι το Άγιο Πνεφμα δεν είναι το τρίτο Πρόςωπο τθσ Αγίασ
Τριάδασ, καταδικάςτθκε από τθν ΒϋΟικουμενικι Σφνοδο ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ και διατυπϊκθκαν τα τελευταία πζντε άρκρα του
Συμβόλου τθσ Πίςτεωσ.
Το Άγιο Πνεφμα είναι εκείνο που μίλθςε μζςα από τουσ προφιτεσ. Ο
Γιοσ και Λόγοσ του Θεοφ ςαρκϊκθκε και ενανκρϊπθςε από Άγιο
Πνεφμα και από τθν Παρκζνο Μαρία. Όταν ο Κφριοσ επρόκειτο να
βαπτιςτεί από τον Ιωάννθ τον πρόδρομο ςτον Ιορδάνθ ποταμό «είδε το
Πνεφμα του Θεοφ να κατεβαίνει ςαν περιςτζρι και να ζρχεται πάνω
ςϋαυτόν».
«..Η φφςθ του Πνεφματοσ που δεν αλλάηει και δεν μπορεί κάποιοσ να τθ
δει δεν άλλαξε ςτο είδοσ του περιςτεριοφ, για να φανερωκεί, αλλά ζτςι
κζλθςε να δει τθν ωραιότθτα του ο Ιωάννθσ... Ώςτε θ κζλθςε του
Πνεφματοσ μρταποιικθκε ςε μορφι».
Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ δζκα μζρεσ μετά τθν Ανάλθψι Του ςτουσ Ουρανοφσ,
κοντά ςτον Πατζρα, ςτζλλει το Άγιο Πνεφμα ςτουσ μακθτζσ Του, που
ιταν ςυγκεντρωμζνοι ςτο ίδιο μζροσ. «και εφάνθςαν ςϋαυτοφσ να
μοιράηονται γλϊςςεσ ςα φωτιά, και κάκιςαν πάνω από τον κακζνα
απϋαυτοφσ».
Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ Θεςςαλονίκθσ (14 αι.) ζνασ από τουσ πιο
μεγάλουσ Πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ λζει ςϋζνα λόγο του τα πιο
κάτω:»... Αλλά για ποιό λόγο (το Άγιο Πνεφμα) φανερϊκθκε με το
ςχιμα των γλωςςϊν; Για να δείξει ότι ζχει τθν ίδια φφςθ με το Λόγο του
Θεοφ. Επειδι δεν είναι τίποτα περιςςότερο δεμζνο με κάτι άλλο απϋότι
θ γλϊςςα με το λόγο. Για να δείξει, επίςθσ, μαηί και το χάριςμα τθσ
διδαςκαλίασ. Διότι αυτόσ που διδάςκει τα λόγια του Χριςτοφ ζχει
ανάγκθ από γλϊςςα γεμάτθ χαρίςματα.

Γιατί φανερϊκθκε με γλϊςςεσ από φωτιά; Όχι μόνο για να δειχκεί ότι
το Άγιο Πνεφμα είναι τθσ ίδιασ ουςίασ με τον Πατζρα και τον Γιο. Γιατί
(όπωσ λζει θ Γραφι) ο Θεόσ μασ είναι φωτιά, φωτιά που καταςτρζφει
τθν ςκλθρότθτα. Αλλά και για να δειχκεί θ διπλι ενζργεια τθν οποία κα
είχε το κιρυγμα των Αποςτόλων. Γιατί μπορεί και να ωφελιςει και να
τιμωριςει. Και όπωσ θ φωτιά ζχει από τθ φφςθ τθσ τθ δφναμθ και να
φωτίηει και να καίει, ζτςι και ο λόγοσ τθσ διδαςκαλίασ, που γίνεται
ςφμφωνα προσ το κζλθμα του Χριςτοφ, εκείνουσ που υπακοφουν τουσ
φωτίηει, εκείνουσ δε που μζχρι το τζλοσ δεν υπακοφουν τουσ παραδίδει
ςτθ φωτιά και ςτθν αιϊνια κόλαςθ. Όμωσ δεν είπε (θ γραφι) «γλϊςςεσ
φωτιάσ», αλλά «ςαν φωτιάσ», για να μθ νομίςθ κάποιοσ ότι εκείνθ θ
φωτιά (δθλ. Το Άγιο Πνεφμα) είναι υλικι και μπορεί να τθν αιςκανκι
κάποιοσ, αλλά για να πάρουμε μια ιδζα απϋαυτό παράδειγμα για τθν
επιφοίτθςθ του Αγίου Πνεφματοσ. Όμωσ για ποιό λόγο φάνθκαν
ςϋαυτοφσ οι γλϊςςεσ να διαμοιράηονται; Επειδι μόνο ςτον Χριςτό, που
και αυτόσ ιλκε από τον Ουρανό (όπωσ και το Πνεφμα) δίνει ο Πατζρασ
το Πνεφμα χωρίσ μζτρο, γιατί Εκείνοσ είχε ολόκλθρο και κατά τθν
ανκρϊπινθ φφςθ Του, τθν κεία φφςθ και ενζργεια. Σε κανζνα όμωσ από
τουσ άλλουσ δεν δωρικθκε ολόκλθρθ θ χάρθ του Πνεφματοσ, αλλά
πιρε ο κακζνασ ζνα μζροσ απϋαυτιν, ϊςτε να μθ νομίςθ κάποιοσ ότι θ
Χάρθ που ζδωςε το Πνεφμα ςτουσ Αγίουσ αποτελεί τθν φφςθ τουσ. Και
θ λζξθ «κάκιςε» δε φανερϊνει μόνο ότι το Άγιο Πνεφμα ζχει κεϊκιν
εξουςία, αλλά και ότι είναι ενωμζνο και δεν διαιρείται. «Λζνε ότι
κάκιςε πάνω ςτον κακζνα απϋαυτοφσ ξεχωριςτά και όλοι εγζμιςαν από
Άγιο Πνεφμα». Δθλ. Και όταν το Άγιο Πνεφμα μοιράηεται ςτισ διάφορεσ
ενζργειζσ Του, ςε κάκε ενζργειαν είναι μπροςτά και ενεργεί ολόκλθρο
το Άγιο Πνεφμα, χωριηόμενον χωρίσ να μοιράηεται και ςϋαυτό μετζχουν
(εκείνοι που το λαμβάνουν) όχι κατά ζνα μζροσ, αλλά εξ ολοκλιρου
όπωσ γίνεται με τθν ακτίνα του ιλιου...»
Τα δόγματα παίηουν ςπουδαίο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του ικουσ του
ανκρϊπου. Πρζπει να μελετθκεί απότ ουσ ειδικοφσ «ποια ουςιαςτικι
ςχζςθ ζχει το Filioque (και εκ του Υιοφ) με τθν αντικειμενοποίθςθ τθσ
αλικειασ ςτο χϊρο του δυτικοφ πολιτιςμοφ και με τθ γζννθςθ τθσ
λογικοκρατίασ και τθν αλλοτρίωςθ του ανκρϊπου ςε απρόςωπθ
κοινωνικι μονάδα και ουδετεροποιθμζνο άτομο».

Τθν θμζρα τθσ Πεντθκοςτισ ιδρφεται θ Εκκλθςία του Χριςτοφ με τθν
επιφοίτθςθ του Αγίου Πνεφματοσ και από τότε παραμζνει το Άγιο
Πνεφμα μζςα ςτθν Εκκλθςία για να κακαρίηει και να φωτίηει τουσ
πιςτοφσ.
Ο Κφριοσ γνωρίηεται μόνο μζςω του Αγίου Πνεφματοσ. «Οι κατά τον
Χριςτόν ταπεινοί, γνωρίηουν, από το Άγιον Πνεφμα, τον Θεό και τα
μυςτιρια.
Η ςτρατευομϋρνθ Εκκλθςία πολεμάται θ περιφρονείται από τουσ
ανκρϊποκσ, από ιδεολογικά ρεφματα, από το κράτοσ, από εχκροφσ, από
τον εχκρό (το διάβολο). Δεν πρζπει να φοβάται. Μόνο όταν νικθκεί ο
Θεόσ (πράγμα αδφνατον) κα εκλείψει και θ Εκκλθςία. Από τθν
Εκκλθςιαςτικι μασ ιςτορία ζχομε να δοφμε εκατομφρια παραδείγματα.
Ο άνκρωποσ ο Χριςτιανόσ πρζπει να ςυνδεκεί δια του Αγίου Πνεφματοσ
οργανικά με τθν Εκκλθςία, το ςϊμα του Χριςτοφ, και τότε κα δεί τον
νοθτό ιλιον τθσ δικαιοςφνθσ, τον Χριςτόν.

