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Το βιβλίο του
Το βιβλίο του Ιωήλ βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των προφητικών βιβλίων. 
Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και περιλαμβάνει:

α) την επικεφαλίδα του βιβλίου (Ιω. 1,1),

β) την επιδρομή των ακρίδων και το θρήνο για την επερχόμενη καταστροφή (Ιω. 1,2-12),

γ) προτροπή για μετάνοια προς αποφυγή της κρίσεως (Ιω. 1,13-2,17),

δ) απάντηση του Θεού στην προσευχή του λαού και κατάπαυση της θεομηνίας (Ιω. 2,18-
27),

ε) σημεία της ημέρας του Κυρίου, κρίση των εθνών και δόξα του ιουδαϊκού λαού (Ιω. 3,1-
4,21).

Η μεγάλη σπουδαιότητα του βιβλίου έγκειται κυρίως στη μεγάλη 
εσχατολογική διδασκαλία του προφήτου και μάλιστα στην περιγραφή της 

«ἡμέρας τοῦ Κυρίου» καθώς και στην έκχυση του Αγίου Πνεύματος.



Ανάσταση-Ανάληψη-Πεντηκοστή

Η Ανάληψη του Χριστού

Η Ανάσταση του Χριστού

Η Πεντηκοστή



Η Πεντηκοστή των Ιουδαίων
Η Πεντηκοστή είναι η δεύτερη σε σπουδαιότητα εορτή των Ιουδαίων μετά
το Πάσχα, και εόρταζαν, κατά την παράδοση, την παραλαβή του νόμου του
Θεού από τον Μωϋσή στο όρος Σινά.

Σαράντα ημέρες, δηλαδή, από την πρώτη εορτή του Πάσχα, ο Μωϋσής
ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο του Θεού.

Παράλληλα, όμως, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή ήταν έκφραση ευχαριστίας των
Ιουδαίων για την συγκομιδή των καρπών. Επειδή συνέπιπτε με την περίοδο
του θερισμού ονομαζόταν "θερισμού εορτή" και οι Ιουδαίοι προσέφεραν
στον Ναό τις απαρχές των καρπών.

Η εορτή της Πεντηκοστής, που εορταζόταν από τους Ιουδαίους πολύ
λαμπρά, ονομαζόταν εορτή εβδομάδων (βλ. Εξ. λδ', 22, Λευιτ. κγ', 15, 16, 17,
Αριθ. κη', 26, 31, Δευτ. ιστ', 9-10).



Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση…



Πεντηκοστή: Αποκάλυψη του 
τρίτου προσώπου της Αγ. 
Τριάδος



Πεντηκοστή 
El Greco





Προσευχή στο Πνεύμα το Άγιο



Καρποί του Αγίου Πνεύματος

… ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, 
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 
ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· 
κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.

(Γα 6,22)



Το Άγιο Πνεύμα στην ιστορία του κόσμου και 

των ανθρώπων

◦ Η Βαβέλ ξεπερνιέται με την Πεντηκοστή.

◦ Οι απλοί ψαράδες γίνονται κήρυκες του Ευαγγελίου.

◦ Μπαίνουν τα θεμέλια της Εκκλησίας στην ιστορία που αγιάζει και επιδρά σε 
ανθρώπους και την ιστορία όλου του κόσμου.

◦ Το Άγιο Πνεύμα από τότε έως σήμερα καθοδηγεί την εκκλησία και τους 
ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια (ο Χριστός και ο  νέος τρόπος ζωής )

◦ Οι άνθρωποι απελευθερώνονται, ο Χριστός νίκησε το θάνατο και ως 
άνθρωπος, οπότε οι πιστοί είμαστε βέβαιοι ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος 
της ζωής που θα μας χωρίσει από το Χριστό ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα.



Ακοὐστε και συμπληρώστε τα κενά…

◦ Πάντα χορηγεῖ τό ____________ τό Ἅγιο, βρύει προφητείας, 
__________ τελειοῖ, ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξε. Ἀλιεῖς, 
_____________ ἀνέδειξε. Ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς
ἐκκλησίας. 

◦ Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ, 
_________________ δόξα Σοι!





Το Απολυτίκιο της Γιορτής
Απολυτίκιον
Ήχος πλ. δ’

Εὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἀλιεῖς ἀναδείξας, 
καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα το ἅγιον, καί δι’ αὐτῶν τήν οἰκουμένην
σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. 

Απόδοση

Αξίζει να ευλογείσαι και να δοξάζεσαι Χριστέ ο Θεός μας, Συ που ανέδειξες 
πάνσοφους τους αγράμματους ψαράδες, αφού έστειλες σε αυτούς το Αγιό
Σου Πνεύμα, και στη συνέχεια με αυτούς τράβηξες κοντά Σου όλη την 
οικουμένη, όπως η σαγήνη των ψαράδων μαζεύει όλα τα ψάρια. Δόξα σε 
Σένα φιλάνθρωπε Κύριε για όλα.



✓ Διαβάστε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων την ομιλία του Απ. 
Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής και γράψτε σε γενικές γραμμές το 
περιεχόμενό της:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ


