
347ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ346 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ἩΜεσοπεντηκοστή εἶναι
ἑορτή μεγάλης σπουδαι-

ότητας. Συγκαταλέγεται στίς
Δεσποτικές ἑορτές τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί ἑορτάζεται στό
μέσο τῆς περιόδου, ἀπό
τήν ἑορτή τοῦ Πά-
σχα μέχρι τήν
ἑορτή τῆς Πεν-
τηκοστῆς, δη-
λαδή τήν Τε-
τάρτη πρό τῆς
Κυριακῆς τῆς
Σαμαρείτιδος.
Ὡραῖα τό τοπο-
θετεῖ τό πρῶτο
τροπάριο τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ τῆς ἑορτῆς: «Πα-
ρέστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν, τῶν
ἐκ σωτηρίου ἀρχομένων Ἐγέρ-
σεως, Πεντηκοστῇ δέ τῇ θείᾳ
σφραγιζομένων….».

Στίς μέρες μας ὅμως ἡ ἑορτή
αὐτή, παρά τήν σπουδαιότητά
της, ἔχει ὑποβαθμιστεῖ στή συ-
νείδηση τῶν πιστῶν ἤ παραμέ-
νει τελείως ἄγνωστη. Ἀντίθετα
γιά τή θεολογία καί τή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας ἡ Μεσοπεντη-

κοστή ἀνέκαθεν εἶχε σπουδαία
σημασία, γιατί κατ’ αὐτήν ἑορ-
τάζεται ὁ Χριστός ὡς Μεσσίας,
Αὐτός πού ἀποτελεῖ τήν ἐνυ-
πόστατη Σοφία τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Καθεδρικοί να-
οί πού ἔφεραν

(καί φέρουν) τό
ὄνομα Ἁγία
Σοφία δέν
ἦταν ἀφιε-
ρωμένοι σέ
κάποια ἁγία
πού ὀνομα-

ζόταν Σοφία,
ἀλλά στή Σο-

φία τοῦ Θεοῦ, τό
Χριστό. Ἡ δέ πανήγυ-

ρή τους γινόταν, σύμφωνα μέ
διάφορες ἔρευνες, κατά τήν
ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
εἶναι ὁ Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας στήν Κωνσταντινούπολη,
«ἡ Ἁγιά - Σοφιά».

Τή μεγαλοπρέπεια τῆς ἑορ-
τῆς τή βλέπουμε ἐπίσης καί
στά σημερινά λειτουργικά μας
βιβλία. Στό Πεντηκοστάριο

θαυμάσιοι ὕμνοι, τροπά-
ρια, κανόνες καί ἀναγνώ-

σματα κατακλύζουν τήν ἑορτή,
περιγράφοντας καί τονίζοντας
τό διδακτικό, ἀλλά καί θεολο-
γικό της ὑπόβαθρο.

Γιά ποιό λόγο ὅμως καθιε-
ρώθηκε ἡ ἑορτή, ποιό τό νόημά
της καί ποιά ἡ σημασία της
γιά μᾶς τούς χριστιανούς;

Ἐξαρχῆς θά πρέπει νά ξε-
καθαρίσουμε πώς στήν Μεσο-
πεντηκοστή δέν ἑορτάζουμε
κάποιο συγκεκριμένο γεγονός
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Τό θέμα
της εἶναι καθαρά ἑορτολογικό
καί θεωρητικό. Ἡ Μεσοπεντη-
κοστή εἶναι ἡ 25η μέρα ἀπό τό
Πάσχα καί ἡ 25η μέρα πρό τῆς
Πεντηκοστῆς. Ἑπομένως εἶναι
ἕνας σταθμός, μία τομή, τό μέ-
σον ἀνάμεσα στίς δύο ἑορτές.
Γι’ αὐτό στό θεματολόγιό της
συνδυάζει τό γεγονός τῆς Ἀνά-
στασης καί τῆς Πεντηκοστῆς
(μαζί βέβαια μέ κάποιες ἀνα-
φορές στήν Ἀνάληψη τοῦ Κυ-
ρίου). Τό «μέσον» ὅμως τῶν δύο
αὐτῶν μεγάλων ἑορτῶν ἔφερνε
στό νοῦ ἕνα ἑβραϊκό ἐπίθετο
τοῦ Κυρίου, τό «Μεσσίας», πού
στά ἑλληνικά σημαίνει Χριστός.
Ὅμως ταυτόχρονα ὁ «Μεσ-
σίας» θύμιζε ἠχητικά τό «μέ-

σον». Ἔτσι, στά τροπάρια

καί στό Συναξάριο τῆς ἡμέρας
ἡ παρετυμολογία αὐτή γίνεται
ἀφορμή νά παρουσιασθεῖ ὁ
Χριστός ὡς Μεσσίας - μεσίτης
Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ὀνομά-
στηκε λοιπόν Μεσοπεντηκο-
στή, γιατί ἑορτάζουμε καί ἀνυ-
μνοῦμε τό Χριστό ὡς Μεσσία.

Προκειμένου νά ἐμπλουτισθεῖ
τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς ἐπι-
λέγηκε πρός ἀνάγνωση ἡ εὐαγ-
γελική ἐκείνη περικοπή ἀπό τό
κατά Ἰωάννην, ὅπου φαίνεται ἡ
μεσσιανικότητα τοῦ Κυρίου (βλ.
Ἰω. ζ΄, 14–30). Σύμφωνα μέ τήν
περικοπή «μεσούσης τῆς ἑορ-
τῆς», τῆς ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς τῆς
Σκηνοπηγίας, ὁ Χριστός-Μεσ-
σίας ἀνέβηκε στό Ἱερό καί δί-
δασκε στό μέσο τοῦ ἰουδαϊκοῦ
λαοῦ. Ὁ Χριστός βέβαια συνέ-
χισε νά διδάσκει στό Ἱερό μέχρι
καί τό τέλος τῆς ἑορτῆς (βλ. Ἰω.
ζ΄, 15 – η΄, 59).

Ἡ ἑορτή τῆς Σκηνοπηγίας
ἦταν ἡ τρίτη μεγάλη ἑορτή τῶν
Ἰουδαίων. Ἡ ἑορτή καθιερώ-
θηκε εἰς ἀνάμνηση τῆς δια-
μονῆς τῶν Ἰουδαίων στήν ἔρη-
μο μέσα σέ σκηνές, κατά τήν
περίοδο πού πορεύονταν ἀπό
τήν Αἴγυπτο στή γῆ τῆς Ἐπαγ-
γελίας. Κατά τήν ἑορτή αὐτή
γίνονταν δύο χαρακτηριστικές
συμβολικές πράξεις: α) Τό πρωί
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καθημερινῶς οἱ ἱερεῖς ἔκαναν
θυσίες ὁλοκαυτωμάτων καί
ταυτόχρονα ἔφερναν νερό ἀπό
τήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ
καί, ἀφοῦ τό ἀναμείγνυαν μέ
κρασί, τό ἔχυναν πάνω στό θυ-
σιαστήριο. Αὐτό σήμαινε τήν
ἔκχυση τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἀλλά καί τό νερό
πού ἔπιναν οἱ Ἰσραηλίτες θαυ-
ματουργικῶς κατά τήν πορεία
τους μέσα στήν ἔρημο. β) Τήν
πρώτη μέρα τοῦ ἑορτασμοῦ, μέ
τήν ἑσπερινή θυσία, ἄναβαν λυ-
χνίες στήν αὐλή τῶν γυναικῶν,
στό Ναό, πού φαίνονταν σέ
ὁλόκληρη τήν πόλη. Αὐτές οἱ
δύο συμβολικές πράξεις εἶχαν
μεγάλη σημασία, γιατί ἀναφέ-
ρονταν στό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἄλλωστε, ὁ Χριστός, ὡς
Ἄσαρκος Λόγος, ἦταν ἐκεῖνος
πού τούς ἔδινε νερό κατά τήν
πορεία τους στήν ἔρημο, ἀλλά
καί ἡ φωτεινή νεφέλη πού τούς
κάλυπτε τήν ἡμέρα καί τούς
φώτιζε τή νύκτα.

Στήν ἑορτή τῆς Σκηνοπηγίας
ὁ Χριστός πάντοτε συμμετεῖχε.
Σέ ἕνα ἀπό τούς ἑορτασμούς
της ἔκανε αἰσθητή τήν παρου-
σία Του στό Ἱερό, διδάσκοντας
τό λαό καί διακηρύσσοντας τίς
ἑξῆς σημαντικές θεολογικές
ἀλήθειες: α) Αὐτός  εἶναι ἡ

πηγή τῆς ζωῆς πού ξε-
διψᾶ τούς ἀνθρώπους. Στό
Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ψάλ-
λουμε: «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς,
διψῶσαν μου τήν ψυχήν, εὐσε-
βείας πότισον νάματα· ὅτι πᾶσι
Σωτήρ ἐβόησας· ὁ διψῶν, ἐρχέ-
σθω πρός με καί πινέτω. Ἡ
πηγή τῆς ζωῆς, Χριστέ ὁ Θεός,
δόξα σοι». β) Ὅποιος πιστεύει
σέ Αὐτόν «ποταμοί ἐκ τῆς κοι-
λίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος
ζῶντος». Γίνεται δηλαδή λόγος
γιά τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος πού θά δώσει ὁ Χριστός
σέ αὐτούς πού θά Τόν πιστεύ-
σουν. γ) Αὐτός εἶναι τό φῶς
τοῦ κόσμου καί ἡ ἀλήθεια πού
ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο. δ)
Σέ ὅλες τίς μέρες τῆς ἑορτῆς
συνεχῶς διακήρυττε ὅτι εἶναι
ὁμότιμος μέ τόν Πατέρα Του
καί τό  Ἅγιο Πνεῦμα, ὅτι Αὐτός
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ὅτι
ἀπεστάλη στόν κόσμο ἀπό τόν
Πατέρα.

Οἱ ἑορτές τῆς Κυριακῆς τοῦ
Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς
Ἀναλήψεως καί οἱ μεγάλες ἀλή-
θειες, πού διακηρύχθηκαν ἀπό
τό Χριστό στό μέσο καί κατά
τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς τῆς
Σκηνοπηγίας, ἀπετέλεσαν τό
θεολογικό καί δογματικό ὑπό-
βαθρο τῆς χριστιανικῆς Με-


