


«καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις 
ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα» (Ιωήλ 2,28) 

 

 

«ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ 
χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν 
τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν 
ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ 
βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι 
Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας 
ἡμέρας….λήψεσθε δύναμιν 
ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐφ ἡμᾶς, καὶ ἔσεσθέ 
μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ 
καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ 
Σαμαρεία, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς»  (Πρ.1,4-9) 

 

Και θα γίνει κατά τις έσχατες 
μέρες  να εκχύσω   

( αποστείλω ) το Πνεύμα  σε 
κάθε άνθρωπο. 

 

Να μην απομακρυνθείτε από 
τα Ιεροσόλυμα , αλλά να 
περιμένετε να εκπληρώσει ο 
Πατέρας την υπόσχεση…. 
Εσείς σε λίγες μέρες θα 
βαπτισθείτε με Πνεύμα 
Άγιο… θα λάβετε δύναμη με 
τη κάθοδο του Πνεύματος 
και θα γίνετε  κήρυκες  ….ως 
τα πέρατα της γης. 



«ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον 
οὗ ᾖσαν καταμένοντες, ὅ 
τε Πέτρος καὶ Ἰάκωβος ….. 
καὶ Μαρία τῇ μητρὶ τοῦ 
Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς 
ἀδελφοῖς αὐτοῦ. οὗτοι 
πάντες ἦσαν 
προσκαρτεροῦντες 
ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ 
καὶ τῇ δεήσει» (Πρ.1,13-14).  

Ανέβηκαν στο υπερώο 
όπου έμεναν ο Πέτρος 
και ο Ιάκωβος…..και η 
Μαρία η μητέρα του 
Ιησού… 

Αυτοί όλοι  
προσκαρτερούσαν (την 
εκπλήρωση της 
υπόσχεσης) με μια 
ψυχή και επιδίδονταν 
στην προσευχή και στη 
δέηση. 



      Πεντηκοστὴν 
ἑορτάζομεν 

      καὶ Πνεύματος 
ἐπιδημίαν 

      καὶ προθεσμίαν 
ἐπαγγελίας 

      καὶ ἐλπίδος 
συμπλήρωσιν 

      καὶ τὸ μυστήριον 
ὅσον; 

      Ὡς μέγα τε καὶ 
σεβάσμιον. 
        (Ιδιόμελο  εσπερινού). 

Γιορτάζουμε την 
Πεντηκοστή  

και τον ερχομό του Αγίου 
Πνεύματος  

και την εκπλήρωση της 
υπόσχεσης  

και την εκπλήρωση της 
ελπίδας.  

Και πόσο μεγάλο είναι το 
μυστήριο; 



 

 

Και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής 
ήταν όλοι μαζί . Και ήλθε αιφνίδια από 
τον ουρανό βοή σαν ορμητικός άνεμος 
και γέμισε το σπίτι . Και φάνηκαν σε 
αυτούς πύρινες γλώσσες που 
διαμερίζονταν και κάθισε κάθε μία σε 
καθένα από αυτούς. 

 Και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα και 
άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες. 

 

 

 ο Πέτρος στάθηκε μαζί με τους έντεκα 
και ύψωσε τη φωνή του και κήρυξε 

 

 

Αυτοί ευχαρίστως αποδέχτηκαν το λόγο 
του και βαπτίστηκαν και  πίστεψαν 
περίπου τρεις χιλιάδες  

«Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν 
ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἦσαν 
ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς 
βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν 
οἶκον  οὗ ἦσαν καθήμενοι καὶ 
ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 
γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ΄ 
ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν 
ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ 
ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις» 
Πρ.1, 1-4 
 
«Σταθείς δε Πέτρος συν τοις ένδεκα  
επήρε την φωνήν αυτού και 
απεφθέγξατο αυτοίς». Πρ.1,14 
 
 
«Οι μεν ασμένως αποδεξάμενοι τον 
λόγον αυτού εβαπτίσθησαν και 
προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη 
ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι». Πρ.1,41 



«Και εγώ ερωτήσω τον 
Πατέρα και άλλον 
Παράκλητον δώσει υμίν, 
ίνα μένη μεθ΄ ημών εις τον 
αιώνα….ουκ αφήσω υμάς 
ορφανούς έρχομαι προς 
υμάς… ο δε Παράκλητος 
διδάξει υμάς πάντα»  Ιω. 
14,15-18 

Και εγώ θα παρακαλέσω 
τον Πατέρα και θα σας 
δώσει άλλο Παράκλητο  

(βοηθό) για να μένει μαζί 
σας αιώνια…. Δεν θα σας 
αφήσω ορφανούς , θα 
επανέλθω σε σας…. Ο 
Παράκλητος θα σας 
οδηγήσει σε όλη την 
Αλήθεια. 



Ότε καταβάς τας 
γλώσσας συνέχεε, 
διεμέριζεν έθνη ο 
Ύψιστος. Ότε του 
πυρός τας γλώσσας 
διένειμε, εις ενότητα 
πάντας εκάλεσε και 
συμφώνως 
δοξάζομεν το 
Πανάγιον Πνεύμα. 

 
                          Κοντάκιο εορτής. 

Όταν κάποτε ο Θεός 
κατέβηκε (στη Βαβέλ) 
και δημιούργησε σύγχυση 
στις γλώσσες, διαχώρισε 
τους ανθρώπους σε έθνη. 
Όταν όμως ο Θεός 
μοίρασε τις πύρινες 
γλώσσες (στην 
Πεντηκοστή) 
προσκάλεσε όλους τους 
ανθρώπους σε ενότητα… 



Αγία Τριάδα , Τζώρτζης , 170ς αι.  Αγία Τριάδα.  Αντρέι  Ρουμπλιώφ, 14ος αι. 



Η Πεντηκοστή. 
Θεοφάνης,  
Σταυρονικήτα ( Άγιο 
Όρος) 


