
εθθιεζίαο, ηελ Θεία Δπραξηζηία, ην Άγην Πλεύκα ελεξγεί ηελ 
έλσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ 
δηαζπάζεσλ, καο κεηακνξθώλεη ζε θνηλσλία. 
 Όηαλ ππάξρεη ε παξνπζία ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη 
ζηελ δσή ηεο εθθιεζίαο θαη ζηελ πξνζσπηθή καο δσή, δελ 
ππάξρνπλ αληηλνκίεο θαη αληηζέζεηο. Όπνπ ππάξρεη ε παξνπζία 
ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο δελ έρνπκε δηαθξίζεηο θαη δηαθνξέο θαη 
αδηθίεο. Γελ έρνπκε αληηπαιόηεηεο θαη έρζξεο κεηαμύ καο, νύηε 
αληηπαξαζέζεηο θαη δηαρσξηζκνύο, δηόηη καο ελώλεη θαη καο 
ζπγθξνηεί ζε εθθιεζία ην Άγην Πλεύκα. Καη έρνπκε πξαγκαηηθά 
επηαμία εθθιεζηαζηηθή γηαηί έρνπκε ζπλείδεζε, γηαηί γλσξίδνπκε 
ηελ ζέζε καο θαη ηελ πξνζσπηθή καο δηαθνλία ζαλ κέιε ηνπ 
Σώκαηνο ηνπ Φξηζηνύ. 
 Όηαλ επηθαινύκαζηε ην Άγην Πλεύκα «Βαζηιεύ 
νπξάληε...» ην νλνκάδνπκε: «ην Πλεύκα ηεο αιεζείαο». Απηή ε 
αιήζεηα είλαη πνπ καο κεηακνξθώλεη ζαλ κέιε ηεο εθθιεζίαο 
θαη κεηαβάιιεη ηε δσή καο. Όηη δειαδή ν Φξηζηόο αλαζηήζεθε 
θαη δελ ππάξρεη πην ζεκαληηθό κήλπκα γηα εκάο. Δίκαζηε 
δηαθνξεηηθνί, είκαζηε θαηλνύξγηνη άλζξσπνη γηαηί σο εθθιεζία 
δνύκε κε ηελ ειπίδα ηεο αλαζηάζεσο. Απηή ε ειπίδα θαη ε 
πξνζδνθία καο κεηακνξθώλεη ελ Αγίσ Πλεύκαηη. Καη κόλν σο 
κέιε ηεο εθθιεζίαο είλαη ε λέα, ε θαηλνύξγηα θνηλσλία, είλαη ε 
ειπίδα θαη ε λίθε ηεο δσήο ελαληίνλ ηνπ ζαλάηνπ, ε λίθε ηεο 
αγάπεο ελαληίνλ ηεο βίαο, ε λίθε ηεο νκνξθηάο ηεο ςπρήο καο 
ελαληίνλ ηεο ακαξηίαο πνπ ακαπξώλεη ηελ ςπρή καο. Ιδνύ ν 
θαξπόο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο: λέα δσή, θαηλνύξγηα δσή κε 
πξννπηηθή εζραηνινγηθή, δειαδή δσή κε ηελ ειπίδα θαη ηελ 
πξνζδνθία ηνπ κέιινληνο αηώλνο, Καη ε άξλεζε απηήο ηεο 
θαηλνύξγηαο δσήο πξαγκαηηθά είλαη, άξλεζε θαη βιαζθεκία θαηά 
ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, γηαηί αλ αξλεζνύκε λα δήζνπκε ελ Αγίσ 
Πλεύκαηη, απνξξίπηνπκε ηε κόλε δπλαηόηεηα γηα ηε άθεζε ησλ 
ακαξηηώλ καο θαη ηελ ζσηεξία θαη «δσήλ ηελ αηώληνλ». 
 Αο  πξνζπαζήζνπκε ινηπόλ, αδειθνί, λα 
αγσληδόκαζηε πάληνηε γηα λα αγησζνύκε ηελ ράξε θαη ηηο 
άθηηζηεο ελέξγεηεο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Καη αο θαηαζηήζνπκε 
ηνπο εαπηνύο καο έηνηκνπο αιιάθαη άμηνπο λα δερζνύλ ηελ 
δξόζν θαη ηνλ θσηηζκό Τνπ. Με ηελ δσή καο νιόθιεξε θαη κε 
ηελ ζπλείδεζή καο λα θιέγνληαη από ηηο πύξηλεο γιώζζεο ηεο 
ζεκεξηλήο κεγάιεο ενξηήο. Με πίζηε θαη κε αγάπε, κε ππαθνή 
θαη κε ζπκκεηνρή εθθιεζηαζηηθή θαη όρη ηππηθή ζηελ ιαηξεπηηθή 
δσή ηεο εθθιεζίαο. Με ηελ θαξδηά καο έηνηκε θάζε ζηηγκή λα 
πξνζεύρεηαη εηιηθξηλά θαη αλππόθξηηα: «Βαζηιεύ Οπξάληε,...Τν 
Πλεύκα ηεο αιεζείαο,... ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη 
θαζάξηζνλ εκάο από πάζεο θειίδνο θαη ζώζνλ, αγαζέ, ηαο 
ςπράο εκώλ». Ακήλ. 

"Όηε ηοσ πσρός ηας γιώζζας δηέλεηκε, 
εης ελόηεηα πάληας εθάιεζε" 

 

ηοσ Πανοζιολογιωηάηοσ Ἀρτιμανδρίηοσ κ. Ιεροθέοσ, 
Ηγοσμένοσ ηης Ιεράς Παηριαρτικής και Σηασροπηγιακής Μονής  

Οζίας Ειρήνης Χρσζοβαλάνηοσ, Νέας Υόρκης 
 

 Παλήγπξε ζενπξεπή θαη 
ενξηή ραξκόζπλε θαί ζαπκαζηή 
ενξηάδεη ζήκεξα ε Δθθθιεζία, 
αγαπεηνί αδειθνί. Τελ Μεγάιε θαη 
Αγία εκέξα ηεο θαζόδνπ ηνπ Αγίνπ 
Πλεύκαηνο θαη ηελ θαλέξσζε 
κέζα ζηνλ ρξόλν θαη ζηελ ηζηνξία 
ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία από ηόηε 
θαη έσο ηεο ζπληειείαο ηνπ αηώλνο 
είλαη ν ζπλερηζηήο ηνπ επί ηεο γεο 
έξγνπ ηνπ Φξηζηνύ θαη ην κπζηηθό 
Τνπ Σώκα κε θεθαιή Δθείλνλ θαη 
κέιε όινπο καο. "Τελ Πεληεθνζηή 
ενξηάδνπκε θαη ηελ παξνπζία ηνπ 
Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππνζρέζεσο 
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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ 

SUNDAY OF THE PENTECOST 

Ἡγούμενος: ὁ Πανοζιολογιώηαηος  

Ἀρχιμανδρίηης κ. Ἱερόθεος Ζαχαρῆς 

ΕΟΡΣΗ ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 
Δευτέρα 24 Ἰουνίου 

8:00–10:00 τό πρωί. Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία. 



θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο ειπίδαο. Τν κπζηήξην, πόζν θαη κεγάιν 
είλαη θαη ζεβαζηό" καο δηδάζθεη ν Αγ. Θενιόγνο Γξεγόξηνο. 
Μεγάιν κπζηήξην, αθαηάιεπην ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη κεγάιν 
κπζηηθό ηνπ Τξηαδηθνύ Θενύ, ηεο Αγίαο Τξηάδνο, πνπ καο 
θαλεξώλεηαη θαη καο ζενπνηεί θαηά ράξηλ θαη καο γεκίδεη κε ηηο 
δσξεέο θαη ηα ραξίζκαηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.  
 Όινη έρνπκε ζήκεξα ζπλείδεζε θαη καο έρεη γίλεη βίσκα 
ην όηη δνύκε ζε έλα δηαζπαζκέλν θόζκν, ν νπνίνο είλαη γεκάηνο 
από αληηθάζεηο θαη αδηθίεο θαη έληνλεο θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Γεκάηνο αθόκε από απεηιέο 
θαηαζηξνθήο από ηνπο πνιέκνπο αιιά θαη από ηα νηθνινγηθά 
πξνβιήκαηα. Γεκάηνο από ηελ "κηζαλζξσπηά" καο. Δάλ 
ζειήζνπκε λα δνύκε ηελ αηηία όισλ απηώλ κε εθθιεζηαζηηθή 
ζπλείδεζε, νπσζδήπνηε ζα κηιήζνπκε γηα ην θαθό θαη ηελ 
ακαξηία, πνπ καο παξαζύξνπλ θαζεκεξηλά, θαη απηά βεβαίσο 
έρνπλ ηελ πεγή ηνπο ζηελ πηώζε ησλ πξσηνπιάζησλ, ε νπνία 
νδήγεζε ηνλ άλζξσπν θαη όιε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Θενύ ζηελ 
δηαηάξαμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ Τξηαδηθό Θεό, κε ηνλ θόζκν, κε 
ηνλ ζπλάλζξσπν. Όκσο, εδώ αθξηβώο κεζνιαβεί ν Θεόο ζην 
πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ Φξηζηνύ, θαη έρνπκε πιένλ δπλαηόηεηα 
ζσηεξίαο. Ο Ιεζνύο Φξηζηόο κε ην επί γεο έξγν ηνπ, κε ην Πάζνο 
θαη ηελ Αλάζηαζε, κε ηελ Αλάιεςε θαη ηελ Πεληεθνζηή 
μαλάθηηαμε, αλαδεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν, ηνλ αλαθαίληζε, θαη καο 
ράξηζε ηελ Δθθιεζία Τνπ, ην κεγάιν απηό κπζηήξην θαί ην κεγάιν 
απηό κπζηηθό Τνπ.  
 Απηόλ ινηπόλ ηνλ θαηλνύξγην, ηνλ αλαθαηληζκέλν θόζκν, 
ηελ Δθθιεζία, «όινλ ζπγθξνηεί» ην Άγην Πλεύκα. Δίκαζηε βέβαηνη 
πιένλ όηη ρσξίο ηελ θνηλσλία ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ε πίζηε είλαη 
έλαο θελόο ηύπνο ρσξίο νπζία, ε πξνζεπρή καο είλαη επζεβήο 
κνλόινγνο, από πξόζσπα θαηαληνύκε εγσθεληξηθά άηνκα θαη ε 
ιεηηνπξγία καο –ε ζύλαμε καο «εηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη ηνπ 
Υηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο» - απιή ηειεηνπξγία. Αληηζέησο κε 
ην πλεύκα ην Άγην, είκαζηε δσληαλή εθθιεζία, έρνπκε δσή Θενύ, 
αληί γηα πηώζεηο θαηνξζώλνπκε λίθεο θαη αληί γηα ακαξηίεο δνύκε 

 

ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΚΑΙ ΥΕΣΙΒΑΛ  
ΟΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 

25 - 28 Ἰουλίου 2013 
 

FEAST AND FESTIVAL  
ST. IRENE CHRYSOVALANTOU 

July 25-28, 2013 

κε κεηάλνηα ζε κηα θαηλνύξγηα δσή, εθθιεζηαζηηθή. 
 Γηα ηνύην θαη ν πηζηόο κε ην βάπηηζκα θαη ην ρξίζκα, 
ζθξαγίδεηαη κε ηηο δσξεέο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, γίλεηαη κέινο ηεο 
Δθθιεζίαο θαη ελώλεηαη κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο κε ηελ θνηλσλία 
ηνπ Σώκαηνο θαη ηνπ Αίκαηνο ηνπ Φξηζηνύ «Ηκάο δε πάληαο ηνπο 
εθ ηνπ ελόο άξηνπ θαη ηνπ πνηεξίνπ κεηέρνληαο, ελώζαηο αιιήινηο 
εηο ελόο Πλεύκαηνο Αγίνπ Κνηλσλίαλ» ιέγεη ραξαθηεξηζηηθά ν 
Μέγαο Βαζίιεηνο ζην θείκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη ινηπόλ 
θαλεξό πσο κέζα από ην πην ηεξό θαη θεληξηθό κπζηήξην ηεο 

ΙΕΡΕ ΑΚΟΛΟΤΘΙΕ 
 

ΚΑΘΕ ΣΕΣΑΡΣΗ  7:00 - 8:30 κ.κ. 
 

Παράθιεζης Ὑπεραγίας Θεοηόθοσ  
 

 ΑΒΒΑΣΟ 29 ΙΟΤΝΙΟΤ  
 

ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ  
 

8:00 - 10:00 ηό πρωί: Ὄρζρος θαί Θεία Λεηηοσργία 

ΠΡΟΚΛΗΙ  
 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΠΕΝΣΗΚΟΣΗ 
23 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
ζηίς 12:00 ηό κεζεκέρη  

 

ἀκέζως κεηά ηό πέρας ηῆς Θείας Λεηηοσργίας θαί ηοῦ 
Ἑζπερηλοῦ ηοῦ Ἁγίοσ Πλεύκαηος, ζά προζθερζεῖ,  

ΠΛΟΤΙΟ ΓΕΤΜΑ  
ζηήλ Αἴζοσζα ηοῦ Ἱεροῦ Προζθσλήκαηος.  

 

ᾶς περηκέλοσκε ὅιοσς ζας λά κᾶς ηηκήζεηε  
κέ ηήλ παροσζία ζας θαζώς ἑηοηκαδόκαζηε  

γηά ηήλ ἐηήζηα Παλήγσρε  
ηῆς Ὁζίας Εἰρήλες Υρσζοβαιάληοσ,  

πού ἐθέηος ζά γίλε ἀπό  
Πέκπηε 25 κέτρη Κσρηαθή 28 Ἰοσιίοσ.   

 

Ἐθ ηῆο Ἱεξᾶο Μνλῆο  


