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Πεντηκοστῆ

Τὴν Κυριακή της Πεντηκοστῆς γιορτάζουμε τὴν ἐμφάνιση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, μὲ μορφὴ φωτιᾶς,
σὰν φλόγες πάνω στὰ κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετὰ τὴν ἀνάστασή Του
καὶ δέκα μέρες μετὰ τὴν ἀνάληψή Του.
Σύμφωνα μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη, 10
ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ καὶ
50 ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάσταση, οἱ Δώδεκα
Ἀπόστολοι ἦταν συγκεντρωμένοι σὲ ἕνα
σπίτι στὰ Ἱεροσόλυμα.
Ξαφνικά, ἀκούστηκε μία δυνατὴ βροντὴ
στὸν οὐρανὸ καὶ ὅλοι εἶδαν δώδεκα γλῶσσες
ποὺ θύμιζαν φωτιὰ νὰ κατεβαίνουν ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ μπαίνουν στὸ σπίτι ὅπου
βρίσκονταν οἱ Ἀπόστολοι.
Κάθε μία ἀπὸ τὶς γλῶσσες στάθηκε πάνω
ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ κάθε Ἀπόστολου.
Ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἦταν ἡ ἑβραϊκὴ
γιορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἡμέρα ποὺ
γιορτάζουν το ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν
Λέγω
Μωυσῆ τὶς Δέκα Ἐντολὲς στὸ Ὅρος
ἐγώ... Σινά.
Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ Ἅγιοι Πατέρες
θεώρησαν καλὸ νὰ ξεχωρίσουν τὶς
γιορτὲς γιὰ νὰ τιμήσουν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
τὸ μεγαλεῖο του Παναγίου καὶ Ζωοποιοῦ
Πνεύματος, γι’ αὐτὸ τὴν ἑπομένη τῆς
Πεντηκοστῆς, τὴν Δευτέρα, ἑορτάζουμε τὸ
Πανάγιο Πνεῦμα, ποῦ εἶναι μία ὑπόσταση
τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ὁ λόγος ποὺ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα
ἐμφανίστηκε μὲ τὴ μορφὴ πύρινων γλωσσῶν
ἦταν ἀφενὸς γιὰ νὰ δείξει ὅτι Πατήρ,
Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁμοούσιοι καὶ
ἀφετέρου ὅτι τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων
ἔχει διπλὴ ἐνέργεια, ὅπως ἡ φωτιά: νὰ
φωτίζει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ παραδίδει τοὺς
ἄπιστους στὸ πῦρ.
Ἡ ἐπιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος ηταν

ἡ ἐκπλήρωση τῆς ὑπόσχεσης ποὺ ἔδωσε ὁ
Χριστὸς πρὶν τὴν Ἀνάληψη.
Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, λοιπόν, στάλθηκε
γιὰ νὰ φωτίσει τοὺς Ἀποστόλους καὶ νὰ
δυναμώσει τὸ ἔργο τους.
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιφοίτηση, οἱ Ἀπόστολοι
βγῆκαν ἀπὸ τὸ ὑπερῶο καὶ ἄρχισαν νὰ
κηρύττουν στοὺς Ἰουδαίους ποὺ βρίσκονταν
στὰ Ἱεροσόλυμα, μιλώντας στὸν καθένα
στὴ γλώσσα του «γιὰ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ
Θεοῦ».
Ὡς ἀποτέλεσμα, ἔπειτα καὶ ἀπὸ τὸ
κήρυγμα τοῦ Πέτρου, βαφτίστηκαν ἐκείνη
τὴν ἡμέρα 3.000 νέα μέλη τῆς χριστιανικῆς
ἐκκλησίας καὶ κάπως ἔτσι ἱδρύθηκε ἡ
Ἐκκλησία.
Ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Χριστὸς στοὺς
Ἀποστόλους, ἀπὸ τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι
δίπλα στὴν Ἐκκλησία, δίπλα στοὺς πιστούς,
καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ βοηθάει τοὺς
ἀνθρώπους νὰ γνωρίσουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ
μπορέσουν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ Σωτηρία
τῆς ψυχῆς τους.
Ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἑβδομαδιαία ἑορτὴ
δηλαδὴ ἑορτάζεται ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς
ἑβδομάδας μὲ ἰδιαίτερη ἔξαρση τὸ Σάββατο.
Ἀπὸ τὶς μεθεόρτιες ἡμέρες ξεχωρίζει
ἡ Δευτέρα ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸ
Ἅγιο Πνεῦμα ὅπου καὶ ἐπαναλαμβάνεται
ὁμοίως ὅλη ἡ ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς. Ἡ
ἡμέρα εἶναι ἀργία ἀκριβῶς γιὰ νὰ μποροῦν
πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ συγκεντρωθοῦν στὴν
ἐκκλησία καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὴ θεία
Λειτουργία.
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Ἀγαπητά μου παιδιά,
Μέ πολλή ἀγάπη καί
εἰλικρίνεια θέλω σήμερα
νά ἑνώσω –δίπλα στή
δικαιολογημένη ἀγωνία σας
καί τήν ἐπίπονη προσπάθειά
σας- τίς πατρικές εὐχές
μου γιά καλή ἐπιτυχία στίς
πανελλαδικές ἐξετάσεις, πρός
ὅλους τούς μαθητές καί τίς
μαθήτριες πού συμμετέχουν
σέ αὐτές.
Γνωρίζω πόσο σημαντική
εἶναι ἡ συμμετοχή σας στίς
ἐξετάσεις αὐτές καί πόσο
θα ἐπηρεάσει τή μελλοντική
σας σταδιοδρομία. Γι’ αὐτό
καί στέκομαι κοντά σας,
συμμεριζόμενος το ἄγχος,
προτείνοντας τήν ψυχραιμία
καί τήν ὀργανωτικότητα,
θαυμάζοντας τήν
ἀποφασιστικότητά σας,
θυμίζοντας πώς ἡ ἐπιτυχία στίς
πανελλαδικές ἐξετάσεις εἶναι
μέν σημαντική, ὡστόσο δεν
ἀποτελεῖ μονόδρομο, καθώς
θα ὑπάρξουν πολλές ἀκόμη

Μήνυμα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου πρὸς
τοὺς Διαγωνιζόμενους
στὶς Πανελλαδικὲς
ἐξετάσεις

εὐκαιρίες στή ζωή σας, γιά νά
σᾶς δώσουν τή δυνατότητα νά
πετύχετε τούς στόχους σας καί
νά ἐκπληρώσετε τά ὄμορφα
ὄνειρά σας.
Ἡ ζωή φυσικά δέν σταματᾶ
στά ὅποια ἀποτελέσματα
τῶν ἐξετάσεων. Νέες
κορυφές και προκλήσεις θά
γεννιοῦνται διαρκῶς στό

δρόμο τῆς ζωῆς σας καί θά σᾶς
καλοῦν σέ ἀγώνα ἔντιμο καί
προσηλωμένο. Ἡ κοινωνία μας
θά σᾶς ἔχει πάντοτε ἀνάγκη,
θά χρειάζεται τόν ἐνθουσιασμό
σας, τίς ἰδέες σας, τήν
προοπτική σας.
Καλή δύναμη σέ
ὅλους. Νά ἔχετε πάντοτε
τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στίς ενέργειές σας
γιά νά πραγματώσετε ὅλα τά
ὄνειρά σας.
Εὔχομαι καλή δύναμη
καί στούς γονεῖς σας καθώς
καί στούς ἐκπαιδευτικούς
λειτουργούς μας, νά σᾶς
στηρίξουν σωστά καί νά
σᾶς βοηθήσουν στήν ὀρθή
κατανόηση αὐτῆς τῆς
δοκιμασίας.
Ἡ σκέψη, ἡ προσευχή
καί οἱ εὐχές ὅλων μας σᾶς
συνοδεύουν.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

Χθὲς τοῦ ὁσίου Ἱερωνύμου του πενταγλώσσου, ἑόρτασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν
ὀνοματική του ἑορτή. Προσευχόμαστε στὸν Θεὸ λέγοντες εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα.
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Σεραφείμ, Εὐσέβιος, Δαμασκηνός.

Νηστειολόγιο:
Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλη τὴν ἑβδομάδα.
> Ὄρθρος, καθημερινὰ 8:00

> Ἑσπερινός, καθημερινὰ 19:00

> Παράκληση γιὰ τοὺς Μαθητὲς
Τὴν Δευτέρα 17 Ἰουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει ἡ
ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
πρὸς ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν
στὶς προαγωγικὲς καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 17/6, ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Τετάρτη 19/6 ΑΓΙΟΥ Ιούδα Θαδδαίου
Σάββατο 22/6 Ευσεβίου Σαμοσάτων

> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 23/6
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Ἀγριππίνης μάρτυρος.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:00

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

