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Γεννημένος άνωθεν 

Στις Πράξεις 7:51, ο Στέφανος είπε στους θρησκευόμενους Εβραίους ότι πάντα αντιστέκονταν στο Άγιο Πνεύμα. Το 

Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τον Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, εκτός μέσω του Αγίου 

Πνεύματος. Όταν ο Νικόδημος ήρθε στον Ιησού τη νύχτα για να ανακαλύψει Ποιος ήταν, ο Ιησούς λέει στον 

Νικόδημο ότι πρέπει να γεννηθούμε «από πάνω» από το Πνεύμα για να δούμε τη Βασιλεία του Θεού. Οι 

περισσότεροι Χριστιανοί χρησιμοποιούν τον όρο «αναγεννημένος», αλλά αυτή είναι μια σπάνια μετάφραση της 

ελληνικής λέξης «άνωθεν». Η πρωταρχική σημασία της λέξης είναι από πάνω, από ψηλότερα, από το Πνεύμα, από 

τον ουρανό ή από το Ανώτατο Ον. Αυτή η ίδια ελληνική λέξη χρησιμοποιείται συχνά στους Εβδομήκοντα (Ελληνική 

μετάφραση της Εβραϊκής Παλιάς Διαθήκης), για να μεταφράσει τις εβραϊκές λέξεις ουρανός άνωθεν / ַמִים ל שָׁ  .ֵמעָׁ

 

Ωστόσο, ο Νικόδημος κατανοεί το «άνωθεν» ως επιστροφή στη φυσική μήτρα της μητέρας μας για να γεννηθούμε 

για δεύτερη φορά. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι πιστοί σκέφτονται σήμερα. 

Αντιμετωπίζουν την «αναγεννημένη εμπειρία» τους ως δεύτερη ευκαιρία στη ζωή στον πλανήτη γη, αλλά δεν είναι 

αυτό που ο Ιησούς εννοούσε. Ο Ιησούς μιλούσε για μια γέννηση από ψηλά, από τον ουρανό, από το Άγιο Πνεύμα. Γι 

'αυτό λέει ότι αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα, αλλά αυτό που γεννιέται από το Πνεύμα είναι Πνεύμα. 

 

«Ενώ η άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας.» Γαλάτες 4:26 

 

Η ουράνια πόλη πάνω, η Νέα Ιερουσαλήμ, ονομάζεται μητέρα μας, επειδή από τη «μήτρα» της γεννηθήκαμε από 

πάνω. Είμαστε γεννημένοι από τη μητέρα αυτή, από την πόλη αυτή. 

 

Στις Πράξεις 7:49, ο Στέφανος παραθέτει από τον Ησαΐα 66:1, λέγοντας: Ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, και η γη το 

υποπόδιο των ποδιών μου· ποιος είναι ο οίκος, που θα οικοδομούσατε για μένα; Άγιοι, χτίζουμε επίγειες 

συναγωγές και υπηρεσίες, αλλά ο Θεός λέει ότι το σπίτι Του είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά. Ο ουρανός είναι ο 

θρόνος Του και η γη είναι το υποπόδιο Του. Υπάρχουν δύο όροφοι στο μεγάλο σπίτι του Θεού. Ο Ιακώβ είδε μια 

σκάλα/ τη σκάλα που συνδέει τους δύο ορόφους. Εμείς έχουμε κατοικήσει μόνο στον 1ο όροφο, αλλά ο Θεός μας 

έχει ήδη σηκώσει για να κατοικήσουμε σε ουράνια μέρη μαζί Του στον 2ο όροφο του σπιτιού Του. Είμαστε 

γεννημένοι από πάνω για να μάθουμε να ζούμε εκεί τώρα, όχι μόνο όταν πεθαίνουμε. 

 

«Και φοβήθηκε, και είπε: Πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος! Τούτο δεν είναι παρά οίκος τού Θεού, κι αυτή η πύλη 

τού ουρανού.» Γένεση 28:17 

 

Ο Ιακώβ μιλούσε για τον τόπο που τέμνονται ο ουρανός και η γη. Τους δύο ορόφους του γιγάντιου σπιτιού του 

Θεού. Ο Ιακώβ είδε ότι το σπίτι του Θεού είχε 2 ορόφους, τον ουρανό και τη γη, με μια σκάλα ανάμεσα. Όταν 

παραμελούμε τον 2ο όροφο του σπιτιού του Θεού και κάνουμε τη δεύτερη γέννησή μας απλώς γήινη ξανά, χάνουμε 

το δέος και τον φόβο του Θεού που έρχεται από πάνω. Έτσι κάλεσε τον τόπο Βαιθήλ (Οίκος Θεού). 
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Υπάρχουν δύο γεννήσεις. Η πρώτη είναι φυσική και η δεύτερη είναι πνευματική από πάνω, από το Άγιο Πνεύμα. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς λέει ότι δεν ξέρουμε από πού έρχεται το Πνεύμα ή από πού πηγαίνει. 

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται το Πνεύμα σαν άνεμο που φυσάει από την ανατολή ή τη δύση. Αλλά το Πνεύμα 

κατεβαίνει στη γη από ψηλά, από τον ουρανό. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι επίσης και 

η κατεύθυνση εκείνων που γεννιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι κάθετη, όχι οριζόντια.  

 

Μπορούμε να δούμε σ’ ολόκληρη τη Γραφή ότι τις περισσότερες φορές, όταν κάποιος είχε συνάντηση με τον Θεό, 

ήταν από πάνω. Ο Θεός είπε στον Μωυσή να κάνει τα πάντα στη Σκηνή σύμφωνα με το πρότυπο που ο Θεός του 

έδειξε από πάνω. Ο Απόστολος Παύλος είδε ένα φως και άκουσε τη φωνή του Ιησού από πάνω. Έτσι γνώριζε ότι η 

φωνή του Ιησού ήταν η φωνή του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος είδε ένα σεντόνι να κατέβει από τον ουρανό και να 

επιστρέφει στον ουρανό 3 φορές. Στις Πράξεις κεφάλαιο 2, μια βοή ήλθε από τον Ουρανό σαν ισχυρός άνεμος που 

γέμισε ολόκληρο το σπίτι. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε από πάνω, από τον ουρανό, όχι σαν άνεμος από την ανατολή ή τη 

δύση. 

 

Στον Ιάκωβο 1:16, λέει ότι κάθε καλό και τέλειο δώρο προέρχεται από πάνω, όχι πάλι. Είναι η ίδια λέξη που ο Ιησούς 

συνήθιζε να λέει στον Νικόδημο ότι έπρεπε να γεννηθεί από πάνω. Στο Ιωάννη 3:31, ο Ιησούς μας εξηγεί ξεκάθαρα 

τι εννοεί όταν χρησιμοποιεί τη φράση «να γεννηθείς άνωθεν». Λέει ότι εκείνος που έρχεται από πάνω είναι πάνω 

από όλα. Μετά λέει ότι εκείνος που έρχεται από τον ουρανό είναι πάνω απ’ όλα. Λέει ότι εκείνος που έρχεται από 

πάνω είναι εκείνος που έρχεται από τον ουρανό. Λέει ότι το να γεννιέται από πάνω σημαίνει ότι γεννιέται από τον 

ουρανό, από την κατοικία του Θεού.  

 

Στους Κολοσσαείς 3:1-2, ο Παύλος λέει να θέσουμε την καρδιά μας στα πράγματα από πάνω (άνω), όχι στα 

πράγματα της γης. Είναι το ίδιο πρόθεμα στα ελληνικά με το ίδιο νόημα: πάνω σημαίνει από τον ουρανό. Δεν θα 

μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Ο Παύλος λέει να θέσουμε τον νου μας πάνω στα πράγματα από πάνω, στα οποία 

ο Χριστός κάθεται στο δεξί χέρι του Θεού. Ο Ιησούς είναι στον ουρανό, οπότε αυτό είναι για το οποίο μιλάει ο 

Παύλος. Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Οι καρδιές μας έχουν τεθεί στη γη, επειδή εκεί 

είναι ο θησαυρός μας, σε επίγειους και προσωρινούς θησαυρούς και απολαύσεις, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο 

αληθινός μας θησαυρός είναι ο Χριστός που βρίσκεται στον ουρανό καθισμένος στο δεξί χέρι του Πατέρα κι εκεί 

πρέπει να κατοικήσει η καρδιά μας. Στην παρουσία Του υπάρχει πληρότητα και χαρά. Στους Φιλιππησίους 3:14, ο 

Παύλος λέει επίσης ότι πιέζει μπροστά για το βραβείο του άνω κλήσης του Θεού στον Χριστό Ιησού. Αυτή η άνω 

κλήση είναι το ίδιο πρόθεμα που χρησιμοποιήθηκε για το πάνω. Άνωθεν σημαίνει από τον Ουρανό.  

 

Αγαπημένοι, είχαμε μια νοοτροπία Νικόδημου για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πολλές εκκλησίες Νικόδημου, 

υπηρεσίες και εργάτες που μας έδωσαν οδηγίες να γεννηθούμε για δεύτερη φορά στη γη, αντί να γεννηθούμε από 

πάνω, από τον ουρανό από το Πνεύμα. Οι γήινες οδηγίες τους δεν μας δίδαξαν πώς να ζούμε από το σπίτι μας από 

πάνω, από τον τόπο που γεννήσαμε, και πώς να θέτουμε τις καρδιές μας εκεί.  

 

«Ενώ η άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, η οποία είναι μητέρα όλων μας.» Γαλάτες 4:26 

 

Η ουράνια Ιερουσαλήμ ονομάζεται μητέρα μας, επειδή από την «μήτρα» της γεννηθήκαμε, από πάνω. Μια γυναίκα 

δεν ονομάζεται μητέρα μέχρι να γεννήσει παιδιά. Γεννηθήκαμε από τη μητέρα μας, από την Ιερουσαλήμ που είναι 

πάνω και είμαστε ελεύθεροι πολίτες αυτής της αιώνιας πόλης τώρα, με όλα τα προνόμια της.  
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Αγαπημένοι, η δύναμη και το σχέδιο είναι «από πάνω», από το Άγιο Πνεύμα που ήρθε από τον ουρανό στη γη. Η 

κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος εξακολουθεί να είναι από πάνω προς τα κάτω. Έτσι είναι κι εκείνοι που 

γεννιούνται από το Πνεύμα από πάνω. 

 

Γκρέτα Μαύρο 

  


