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Πεντηκοστή 

 Ἅγιο Πνεῦμα καί Ἐκκλησία  
 

«Κατά τήν Πεντηκοστή, δέν ἔχομε μόνον τούς ἀποστόλους, ἀλλά καί τούς 

τρεῖς χιλιάδες πού βαπτίσθηκαν, δηλαδή ἔχομε τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι μία 

θεανθρώπινη πραγματικότης τοῦ Χριστοῦ παροῦσα στά μέλη της. Ἐφ΄ὅσον καί 

ἐμεῖς πληρούμεθα ἀπό τήν ἔμπνευσι πού ἔδωσε μέ τίς γλῶσσες τό Ἅγιον Πνεῦμα, 

εἴμαστε μία Ἐκκλησία, ἕνα σῶμα, καί ὁ Χριστός, ὁ «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς 

ἀδελφοῖς» (Ρωμ. 8, 29), εἶναι παρών ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν. Ὁ Θεός ὁ σαρκοφόρος 

μᾶς ἐμπνέει καί ἐμεῖς γινόμεθα δι΄αὐτοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόροι (Μ. Ἀθανάσιος, 

PG 26, 996C). 

Ὁ σκοπός λοιπόν τῆς θείας οἰκονομίας ἦταν νά ἔλθη ἡ μία ἀνθρωπότης 

ἑνωμένη τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ, ἡ μία Ἐκκλησία, στήν ὁποία ὁ καθένας μας εἴμαστε 

ὁλόκληρος ὁ Χριστός, ἀφοῦ οὔτε ἐγώ τεμαχίζομαι οὔτε ὁ Θεός. Ὁ Χριστός, ὅσο καί 

ἀν τό διαιροῦμε στό δισκάριο, μένει ἕνας Θεός, ἀλώβητος.  

Ἀπό τήν Πεντηκοστή καί στό ἑξῆς «ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς 

καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἁγίου» (Ρωμ. 5, 5), ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος γέμισε ὅλον τόν κόσμο. Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; 

Εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ βασιλεία, πού εἶναι παροῦσα ἐν μέσῳ ἡμῶν. Χωρίς 

ἐμᾶς, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι παροῦσα. 

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 
 

Κάθε  Κυριακή  στόν Ναό μας καί τόν μήνα Ἰούνιο 

2  Θ Ε Ι Ε Σ   Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ 

1) Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 6.30 - 9.30 π. μ. 

2) Β΄ Θεία Λειτουργία 10.00 - 11.00 π. μ. 



Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί στήν φθορά, εἶναι καί στήν ἁμαρτία, ἐκεῖ πού εἴμαστε 

ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί· ἐμεῖς ὅμως, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, εἴμαστε ἅγιοι, χριστοί. 

Βέβαια, μπορεῖ νά συμβαίνη καί τό ἀντίθετο· ὅπως ἡ στάκτη μπορεῖ νά καλύπτη τήν 

φωτιά καί νά μήν τήν βλέπωμε, ἔτσι καί ἡ ἁμαρτία, οἱ στάκτες τῶν ἁμαρτιῶν μας 

καί τῶν λογισμῶν μας, νά καλύπτουν τήν χριστοφορία μας, τό πῦρ, τήν φωτιά τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος. Ὅπου λοιπόν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐκεῖ καί ἡ Ἐκκλησία. Καί ὅπου 

ἡ Ἐκκλησία, ἐκεῖ καί τό Ἅγιον Πνεῦμα.» 

Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (†)  

Λόγοι ἑόρτιοι μυσταγωγικοί, Ἴνδικτος, 2014 σ. 127-128  
 

Σελίδες λειτουργικῆς ἀγωγῆς 

ΓΙΑΤΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ; 
Κατά την «έσχατη» και «μεγάλη» και «σωτήρια» ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία 

προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και 

Αδιαιρέτου Τριάδος, αμέσως μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τελούμε τον «Εσπερινό της 

Γονυκλισίας», κατά τον οποίο ψάλλουμε ύμνους αφιερωμένους κατ’ εξοχήν στο Πανάγιο Πνεύμα. 

Αμέσως μετά την «Είσοδο» του Εσπερινού, κι αφού ψαλεί το «Φως ιλαρόν» ο ιερέας καλεί, κλήρο 

και λαό, να γονατίσουμε και ν’ απευθύνουμε στο Θεό γονυπετείς λόγο ικεσίας. Από τη 

λαμπροχαρμόσυνη αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και σήμερα, η γονυκλισία ήταν απαγορευμένη. 

Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, και για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα 

των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας, η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται «ορθοστάδην». Σε 

όρθια δηλαδή στάση, και όχι με γονυκλισία. Όμως την ώρα τούτη το «ορθοστάδην» παραμερίζεται, 

όχι μόνο για να χαιρετίσουμε θεοπρεπώς το Πανάγιο Πνεύμα, μα και για να πούμε κατά πως 

ταιριάζει σε παραστρατημένους, όπως είμαστε όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, το «ημάρτομεν!», και να 

ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγγνώμη. Τη γονυκλισία την ονομάζει 

ο λαός μας και «μετάνοια». Γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το «κλίνειν τα γόνατα». Κάτω τα 

γόνατα, κάτω και το πρόσωπο, σημαίνει απλούστατα: «Θεέ μου, βρίσκομαι κάτω. Είμαι πεσμένος. 

Έχω καταντήσει «γη και σποδός». Σήκωσέ με. Ανάστησέ με. Σώσε με!…». Έτσι, σήμερα που ήρθε 

στον κόσμο ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας το «καθαίρον (που καθαρίζει) τα πταίσματα», 

καλούμαστε να πάρουμε στάση (όχι μόνο σώματος, μα και ζωής!) μετανοούντος. Στην Κρήτη λένε 

οι παλαιότεροι: «Και στην κορυφή του βουνού να βρεθείς τούτη την ημέρα ολομόναχος, θα πρέπει 

να γονατίσεις και να κάμεις το σταυρό σου». Και κρύβουν τα λόγια τούτα την αίσθηση της 

πραγματικής μετοχής στη ζωή του Ενός Σώματος της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από εξωτερικές 

συνθήκες. Την αίσθηση της εν Θεώ τω εν Τριάδι οργανικής ενότητας των πιστών, όπου κι αν οι 

συγκυρίες της ζωής τους θέλουν να βρίσκονται…  

Η πρώτη Ευχή της Γονυκλισίας απευθύνεται στον «Πατέρα του Κυρίου και Θεού και 

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» και Τον παρακαλεί, με μόνο συνήγορό μας τη δική Του 

«συμπάθεια», να μας δεχθεί καθώς προσπέφτουμε ενώπιον Του μετανοημένοι και φωνάζοντας το 

«ημάρτομεν!». Η δεύτερη Ευχή απευθύνεται στο Κύριο ημών Ιησού Χριστό και Του ζητά να μας 

ανοίξει Αυτός τα αμαρτωλά μας χείλη και να μας διδάξει «πώς δει και υπέρ ων χρή προσεύχεσθαι» 

- ρεαλιστική παραδοχή πως χωρίς Αυτόν, ούτε να Τον ζητήσουμε μπορούμε, ούτε να Του ζητήσουμε 

τα συμφέροντα ξέρουμε. Ακολουθεί η τρίτη Ευχή, που απευθύνεται κι αύτη στο δεύτερο Πρόσωπο 

της Υπερουσίου Τριάδος καί παρακαλεί όχι για μας τους ίδιους τούτη τη φορά, μα γι’ αυτούς που 

έφυγαν πριν από μας. Για τους κεκοιμημένους συγγενείς μας κατά σάρκα και όλους τους «οικείους 

της πίστεως».  

(ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Προικοννήσου Ἰωσήφ, «Ὀσμή ζωής», εκδ. Ἄθως) 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΙΟΥΝΙΟΥ  2 0 2 0 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Τετάρτη 3 Ἰουνίου Ἁγ. Λουκιλλιανοῦ 

Σάββατο 6 Ἰουνίου Ψυχοσάββατο  

Κυριακή 7 Ἰουνίου ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  

Δευτέρα 8 Ἰουνίου  Ἁγ. Πνεύματος  

Τετάρτη 10 Ἰουνίου Ἁγ. Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης 

Σάββατο 13 Ἰουνίου Ἁγ. Ἀκυλίνης 

Κυριακή 14 Ἰουνίου Ἁγίων Πάντων  

Τετάρτη 17 Ἰουνίου Ἁγ. Ἰσαύρου 

Σάββατο 20 Ἰουνίου Ἁγ. Μεθοδίου 

Κυριακή 21 Ἰουνίου Β΄ Ματθαίου 

Τετάρτη 24 Ἰουνίου Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου 

Σάββατο 27 Ἰουνίου Ἁγ. Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου 

Κυριακή 28 Ἰουνίου Γ΄ Ματθαίου 

Δευτέρα 29 Ἰουνίου Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου 

Τρίτη 30 Ἰουνίου Ἁγ. 12 Ἀποστόλων 
 

 Κάθε Κυριακή 6.30 - 9.30 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.  

10.00 - 11. 00 Β΄ Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Τετάρτη, Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία 

Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα Ἑσπερινός καί Παράκληση στήν 

Παναγία ὑπέρ ὑγείας καί διαφυλάξεως ἀπό τήν πανδημία. 

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6.00  

 



γιά τούς μαθητές πού δίνουν πανελλήνιες ἐξετάσεις : 

1) Θά τελεσθεῖ Εἰδική Παράκληση στόν Κύριο 

Ἰησοῦ Χριστό  

γιά τήν μαθητιώσα νεολαία 

τήν Τετάρτη 10 Ἰουνίου στίς 6.30. 

2)  Βραδινή Θεία Λειτουργία  

στό πλαίσιο Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας τήν Τετάρτη 10 Ἰουνίου 

23.00 - 12.15 τά μεσάνυκτα. 
 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Τήν Τετάρτη 10 πρός Πέμπτη 11 Ἰουνίου γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 

Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ τοῦ Ρώσου, σύμφωνα μέ τό ἁγιορείτικο τυπικό. 
Πρόγραμμα 

20.30 - 21.30 Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία,  

21.30 - 23.00 Ὄρθρος 

23.00 - 12.15 Θεία Λειτουργία 
 

Μνημόσυνο συνδρομητῶν 

Τό Σάββατο 27 Ἰουνίου, 7.00-9.30, Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο 

τῶν συγγενῶν τῶν συνδρομητῶν τοῦ Ναοῦ. 
 

Λίγα λόγια γιά τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν Ἰατρό 
 Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς, ἀρχιεπίσκοπος Συμεφρουπόλεως καί 

Κριμαίας, ἔζησε στήν Ρωσία ἀπό τό 1877 ἕως τό 1961. Ὑπῆρξε 

γιατρός μέ τεράστια προσφορά καί διακεκριμένος καθηγητής 

τοπογραφικῆς ἀνατομίας καί χειρουργικῆς καί ἔκανε τήν 

πρώτη στόν κόσμο μεταμόσχευση νεφροῦ ἀπό ζῶο σέ 

ἄνθρωπο. Σέ ὤριμη ἡλικία καί μετά τή χηρεία του ἔγινε 

κληρικός καί χειροτονήθηκε ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. 

Ὑπέστη πολλές συλλήψεις, διωγμούς, ἐξορίες καί κακουχίες 

ἀπό τό πολιτικό καθεστώς. Κοιμήθηκε στίς 11 Ἰουνίου 1961 στή 

Συμφερούπολη ἔχοντας ὑπηρετήσει ὡς γιατρός καί ποιμένας, 

μέ θυσιαστική ἀγάπη καί αὐταπάρνηση. 

 
 

Ὁ Ἱερός μας Ναός εἶναι ἀνοικτός καθημερινά: ἀπό τίς 7 τό πρωί ἕως τή 1 τό 

μεσημέρι καί ἀπό τίς 6 τό ἀπόγευμα ἕως τίς 8.30 τό βράδυ. 
 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 

 ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 


