
Κεφάλαιο 14       Ο Τριαδικός Θεός : οι γιορτές της 

Πεντηκοστής και του Αγ. Πνεύματος.    Σελ. 74-80 

 

α) Το περιεχόμενο της Γιορτής της Πεντηκοστής 

Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα , η Εκκλησία μας γιορτάζει 

την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. 

Τότε κλείνει ο κύκλος της δράσης του Κυρίου στη γη. Τότε 

επισφραγίζεται το λυτρωτικό έργο του Κυρίου. 

Παρόντες : οι απόστολοι , οι άλλοι μαθητές ,οι γυναίκες 

που τον υπηρέτησαν και η Υπεραγία Θεοτόκος , όλοι , 

γύρω στα 120 πρόσωπα που αποτελούσαν την αρχική 

κοινωνία των πιστών , δηλ. την πρώτη Εκκλησία.  

Τοποθεσία :  Όρος των Ελαιών. 

Δέκα ημέρες αργότερα οι γιορτές της Πεντηκοστής και του 

Αγ. Πνεύματος. 

Ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο , είχε υποσχεθεί στους 

μαθητές Του , ότι μετά την Ανάληψη Του , δηλ. όταν θα 

έφευγε από τον κόσμο ως άνθρωπος , θα τους έστελλε το 

Άγιο Πνεύμα ,για να μένει μέσα στους πιστούς και στον 

κόσμο , μέχρι το τέλος της ιστορίας. Που θα εμπνέει με τη 

χάρη Του. Ο Χριστός θα ζει μεταξύ των πιστών «εν αγίω 

Πνεύματι» , με ένα άλλο τρόπο , διαφορετικό από  πριν. 

Την ημέρα της Πεντηκοστής , έχουμε την ίδρυση της 

Εκκλησίας . Τότε οι απόστολοι μιλούν στον κόσμο για τον 

Χριστό  και την Ανάστασή Του και βαπτίζονται οι πρώτοι 



χριστιανοί , αφού το Αγ. Πνεύμα τους φώτισε , τους έδωσε 

σοφία και το χάρισμα να κηρύξουν. 

Στη Βαβέλ έχουμε σύγχυση γλωσσών και στην Εκκλησία 

«συμφωνία» και ενότητα. 

β) Ο Τριαδικός Θεός 

Το γεγονός της Πεντηκοστής , είναι μία ακόμη φανέρωση 

του μυστηρίου  του Θεού . 

Ο Θεός είναι τρισυπόστατος , δηλ. αποτελείται από τρεις 

υποστάσεις , δηλ. τρία πρόσωπα. Υπόσταση = Πρόσωπο 

Όσον αφορά την ουσία , ο Θεός έχει μια ουσία , όσον 

αφορά τα πρόσωπα , έχει τρία πρόσωπα. 

Τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ τους ομοούσια , έχουν ομού 

δηλ. από κοινού τη μία θεία ουσία. 

Είναι ίσα , ομότιμα και ισότιμα.  

Κάθε θείο πρόσωπο είναι ολόκληρος και τέλειος Θεός. 

Ο Υιός «γεννάται» αιώνια από τον Πατέρα.  

Το Άγ. Πνεύμα «εκπορεύεται» , δηλ. πηγάζει , προέρχεται 

από τον Πατέρα.  

Ο Πατέρας  είναι αγέννητος , είναι η αιώνια «πηγή» των 

άλλων δύο προσώπων. 

Αυτό που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγ. Τριάδος , 

μπορούμε να το βιώσουμε στη ζωή μας, μόνο στη θέωση.  

Είναι το θεμέλιο της εκκλησιαστικής κοινωνίας , ως 

κοινωνίας αγίων. Δηλαδή και εμείς οι άνθρωποι είμαστε 

ομοούσιοι , έχουμε την ίδια ουσία μεταξύ μας και 



καλούμαστε να γίνουμε και ισότιμοι και ίσοι , χωρίς ταξικές 

διαφορές. Με αδελφοσύνη , ενότητα που στηρίζεται στην 

ισότητα. Οι διαφορές είναι καρπός της αμαρτίας μας, της 

έλλειψης αγάπης. 

γ) Αγιο Πνεύμα και λατρεία 

Η χάρη του Αγ. Πνεύματος , μεταδίδεται σ όλη τη κτίση , 

μέσα από τη λατρεία. Τα μυστήρια αγιάζουν την ύλη και τη 

μεταβάλλουν σε φορέα της άκτιστης χάρης. 

Παραδείγματος χάριν το ψωμί και το κρασί , 

μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα  του Κυρίου και 

κοινωνούμε Χριστό και σωτηρία. 

Το νερό του βαπτίσματος , το λάδι στο αγ. Ευχέλαιο , το 

λιβάνι κλπ. 

δ) Εκκλησία και θεία χάρη 

Η Εκκλησία ζει τη θεία χάρη και την μεταδίδει στον κόσμο. 

Ο πιστός ζητά το Αγ. Πνεύμα , με προσευχή και λατρεία , 

άσκηση . 

Η Εκκλησία είναι χώρος αναγέννησης και θεραπείας. Είναι 

πνευματικό νοσοκομείο . Ιατρείο πνευματικό. Οι άγιοι 

θαυματουργούν , επειδή , έχουν την θεία χάρη. 

Καλούμαστε να γίνουμε άγιοι με τη θεία χάρη του 

Τριαδικού Θεού , ώστε η ανθρώπινη κοινωνία , να γίνει μια 

κοινωνία αγίων. 

❖  Μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα , την ανάλυση της 

εικόνας της Πεντηκοστής και να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις. 


