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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (13/4/2014)

Η ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως (33)
«Και εις το Πνεύμα το Άγιον» - Το Άγιο Πνεύμα Θεός
Έχουμε ήδη αναφερθεί, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά την
ερμηνευτική προσέγγιση του Συμβόλου της Πίστεως, στα δύο εκ των
τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τον Θεό Πατέρα και τον
Θεάνθρωπο Χριστό. Πλέον, εισερχόμαστε στην πίστη και στην
ομολογία της Εκκλησίας μας στο τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα1,
έργο καθόλου εύκολο και απλό. Η δυσκολία του έγκειται στο γεγονός
ότι ο λόγος περί του Αγίου Πνεύματος προσκρούει στην
ορθολογιστική λογική μας και στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε
την διαφορά του από τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριαδικής Θεότητας.
Θα το επιχειρήσουμε, όμως, επικαλούμενοι τον φωτισμό Του.
Ο Κύριός μας, μετά την Ανάσταση και προ της Αναλήψεώς του,
υπόσχεται στους Μαθητές Του, δηλ. στην ανθρωπότητα, ότι δε θα μάς
αφήσει ορφανούς2, αλλά θα αποστείλει, από τον Πατέρα, τον
Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας, που εκπορεύεται από τον
Πατέρα και θα δώσει την μαρτυρία Του για τον Χριστό3 Ξεκαθάρισε,
μάλιστα, ότι είναι συμφέρουσα η δική Του αναχώρηση, γιατί
διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή του Αγίου Πνεύματος
στον κόσμο4 Αυτή η υπόσχεση εκπληρώνεται την ημέρα της
Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται επί των Αγίων
Αποστόλων, εν είδει πυρίνων γλωσσών και τους καθιστά
Πνευματοφόρους5 Την στιγμή εκείνη το Άγιο Πνεύμα ιδρύει την
ιστορική Εκκλησία, δημιουργώντας από τον Σταυρό και την Ανάσταση
του Ιησού τον άξονα της ιστορίας· αυτό που οδηγεί την Εκκλησία εις
πάσαν την αλήθειαν6 «Η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που
συνέβη κάποτε και το οποίο ενθυμούμαστε και εορτάζουμε επετειακά
κάθε χρόνο. Είναι ένα συνεχές θαύμα, ένα γεγονός που προεκτείνεται
αδιάκοπα μέσα στον χώρο και τον ιστορικό χρόνο. Το Άγιο Πνεύμα
εξακολουθεί να είναι παρόν και να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία.
Χωρίς την παρουσία και την ενέργειά του Παρακλήτου, το έργο του
Χριστού θα έμενε ανολοκλήρωτο, η σωτηρία των ανθρώπων θα ήταν
αδύνατη. Η αλήθεια αυτή αποτελεί θεμελιώδη διδασκαλία της πίστεώς
μας. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της αέναης Πεντηκοστής και οι
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χριστιανοί σφραγισμένοι ανεξάλειπτα με την δωρεά του Αγίου
Πνεύματος…»7
Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος χαρακτηρίζεται «Πνεύμα
Άγιο», δηλ. Θείο, τέλειος και αληθινός Θεός και όχι κάποιο από τα
δημιουργήματα του Θεού. Η Θεότητα του Πνεύματος προκύπτει μέσα
από τις ιδιότητές Του, που αποκαλύπτονται στις Γραφές. Ο Απόστολος
Παύλος διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα ερευνά8, άρα, είναι σοφό
και πανεπιστήμον. Ο Προφήτης Δαυίδ αποκαλύπτει ότι τω λόγω του

Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και τω Πνεύματι του στόματος
Αυτού πάσα η δύναμις αυτών9. Άρα, είναι παντοδύναμο και
παντοκρατορικό. Σε άλλο σημείο διδάσκει ότι ουδείς δύναται να
διαφύγει το Πνεύμα του Θεού10. Άρα, είναι πανταχού παρόν, ενώ ο
Απόστολος Πέτρος Το συνδέει με την ζωή της αγιότητας: υπ’ Αυτού
(του Πνεύματος) φερόμενοι οι άγιοι του Θεού ελάλησαν μεγάλας
αληθείας11, άρα, το Άγιο Πνεύμα είναι η αυτοαλήθεια. Όλες οι
παραπάνω ιδιότητες, που αποδίδονται στο Άγιο Πνεύμα, είναι Θεϊκές
ιδιότητες, που μαρτυρούν την Θεότητά Του.
Ποιο, όμως, είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην
Εκκλησία; Το πρώτο και βασικό Του έργο είναι ο αγιασμός του
ανθρώπου και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία αγιάζεται με την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος, πράγμα που σημαίνει ότι και τα μέλη Της,
εφόσον το επιδιώξουν, μπορούν να γίνουν μέτοχοι αυτής της
αγιότητας, συμμετέχοντας ενεργά στο Μυστηριακό γεγονός της
Εκκλησίας. Άλλη πτυχή του έργου Του είναι η ανακαίνιση των
Ποιμένων και η καταξίωση του Ποιμαντικού τους έργου. Είναι εκείνο
που τελειοποιεί την ανθρώπινη αδυναμία, καθιστά τους Κληρικούς
φορείς της ανακαινιστικής δύναμής Του και από απλούς ανθρώπους
τους μετατρέπει σε αλιείς του Θεού και όργανά Του για τη σωτηρία
του κόσμου. Έτερη αποστολή του Αγίου Πνεύματος είναι η διαφύλαξη
της ενότητας των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι
σύμβολο καταλλαγής και συμφιλίωσης όχι μόνον των ανθρώπων με τον
Θεό, με την μετάνοια και την ενάρετη ζωή, αλλά και μεταξύ των
ανθρώπων, με την Χριστιανική αγάπη, την συγγνώμη, την ταπείνωση.
Θα συνεχίσουμε, όμως, την ανάλυση των ιδιοτήτων του Αγίου
Πνεύματος, αναδεικνύοντας, όσο το δυνατόν απλούστερα, όλο το
Μυστήριο που περιβάλει το Τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.
7

Συμεών, Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, «Πειραϊκή Εκκλησία», Ιούνιος 1992
Α΄ Κορ. 2,11
9
Ψαλμ. 32,6
10
Ψαλμ. 138,7
11
Β΄ Πέτρ. 1,21
8

