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Το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός 

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από την καρδιά μου για το Άγιο Πνεύμα. Πρόσφατα, ξύπνησα ένα πρωί βιώνοντας 
την παρουσία του Κυρίου με ασυνήθιστο τρόπο. Άρχισα να προσεύχομαι σε γλώσσες. Συνήθως δεν προσεύχομαι 
για πολύ ώρα σε γλώσσες, αλλά εκείνο το πρωί δεν έλεγα να σταματήσω. Μετά από περίπου μιάμιση ώρα, 
‘άκουσα’ ένα εβραϊκό τραγούδι στο πνεύμα μου από τον Ησαΐα 61 που έχω να το τραγουδήσω εδώ και πολλά 
χρόνια. «Το Πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος μ’ έχρισε. Μ’ έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω 
στους φτωχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους αιχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους 
φυλακισμένους την απαλλαγή τους.» Ο Ιησούς διάβασε αυτά τα πολύ γνωστά εδάφια στη συναγωγή όταν ξεκίνησε 
τη δημόσια διακονία Του. Το Άγιο Πνεύμα βρισκόταν πάνω στον Υιό του Θεού για να εκπληρώσει αυτόν το λόγο. 
Στην ανθρώπινη φύση Του, ο Ιησούς δεν έκανε απολύτως τίποτα χωρίς το Πνεύμα του Θεού. 

 

Καθώς τραγουδούσα τον ύμνο από τον Ησαΐα 61, ένιωθα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος πάνω μου και τότε 
άκουσα τον Κύριο να μου λέει ότι εμείς, το σώμα Του, έχουμε παραμελήσει το τρίτο Πρόσωπο της Θεότητας. Δεν 
Του δώσαμε αρκετή από την προσοχή μας. Δεν Τον υπακούσαμε. Τότε αισθάνθηκα τον έλεγχό Του και ήρθε 
μετάνοια, κατάβαθα στην καρδιά μου, επειδή: 

1) λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Στην Εφεσίους 4:30, λέει: «Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του 
Θεού…» «Μην θλίβετε, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο.» Μην κάνετε με τη συμπεριφορά σας, τα ψέματα, τις 
άσχημες λέξεις κτλ, το Άγιο Πνεύμα να λυπάται και να θλίβεται. 

2) Σβήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Στην επιστολή προς Α΄ Θεσσαλονικείς 5:19 λέει: «Μην σβήνετε το Άγιο Πνεύμα:»  
Σβήνω σημαίνει παύω την καύση όπως το να σβήνω εντελώς μια φωτιά! Άρχισα να μετανοώ γιατί, αν και είμαι 
γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα και μιλώ σε άγνωστες γλώσσες, συνειδητοποίησα ότι θλίβουμε το Άγιο Πνεύμα και το 
σβήνουμε μέσα μας, εμείς, η Εκκλησία Του. Είδα ότι Τον έχουμε αφήσει έξω από την μπροστινή μας πόρτα και δεν 
τον αφήνουμε να εισέλθει ως ΘΕΟΣ. 

 

Φώναξα: «Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός! Είναι ΘΕΟΣ!» Δεν είναι απλώς μια επιδερμική εμπειρία. Δεν είναι απλώς το 
να μιλά κανείς σε γλώσσες, δεν είναι μόνο ένα χάρισμα! Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός ο Παντοδύναμος. Είναι το 
τρίτο Πρόσωπο της Θεότητας και πρέπει να στεκόμαστε μπροστά Του με την ίδια στάση που έχουμε μπροστά στον 
Ιησού και τον Αββά, τον Πατέρα μας τον ουράνιο. Όχι αλλιώς. Όταν, στο όρος Κάρμηλος προσευχήθηκε ο Ηλίας και 
η φωτιά του Κυρίου έπεσε στο αποκαταστημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου θυσιαστήριο Του, οι 
Ισραηλίτες φώναξαν, «Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός! Ο Κύριος, Αυτός είναι ο Θεός!» Οι Ισραηλίτες μέχρι τότε 
ακολουθούσαν τον Βαάλ. Ο Θεός του Ισραήλ κατέβηκε σαν φωτιά στο αποκαταστημένο θυσιαστήριό Του 
αποκαλύπτοντας τον εαυτό Του ξανά ως Θεό και έφερε έλεγχο στη συνείδησή τους. Ο λαός έσκυψε το κεφάλι του 
και φώναζε: «Ο Κύριος, αυτός είναι Θεός» και έτσι επέστρεψαν πίσω σε Αυτόν. Α΄ Βασιλέων 18:20-40. Κι εμείς 
ομοίως, σήμερα, χρειαζόμαστε μια νέα αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος ως Θεού Παντοδύναμου! 

 

Ο Στέφανος φώναξε στους Φαρισαίους: «Πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα·» Πράξεις 7:51. Ωστόσο, δεν είναι 
μόνο οι Φαρισαίοι ή ο Ισραήλ που αντιστέκονται στο Άγιο Πνεύμα. Είναι και η Εκκλησία Του. Ακόμα και εμείς, οι 
Πεντηκοστιανοί και οι Χαρισματικοί, που πιστεύουμε ότι έχουμε την αποκλειστικότητα του Αγίου Πνεύματος και ότι 
ξέρουμε πώς να προκαλέσουμε κάτι ‚να συμβεί‘ σε μια σύναξη μας, δεν επιτρέπουμε  στο Άγιο Πνεύμα να 
λειτουργεί στην παντοδυναμία  Του, δεν Τον αποδεχόμαστε ανάμεσα μας πλήρως και άνευ όρων, όπως αρμόζει 
στον Θεό. Πιστεύω ότι και εμείς αντιστεκόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και δεν του δίνουμε τη θέση Του ως Θεό, ως 
Κύριο. 
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Όταν ο Στέφανος, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα ατένισε τον ουρανό είδε τη δόξα του Θεού. Πράξεις 7:55. Το Άγιο 
Πνεύμα μας συνδέει με τον ουρανό. Δεν μπορούμε να δούμε την φανέρωση της δόξας του Ιησού ή τον θρόνο του 
Θεού αν δεν είμαστε πλήρεις Πνεύματος Αγίου και έτσι έχουμε χτίσει γήινα θρησκευτικά συστήματα τα οποία κάθε 
λογικό και ευφυές άτομο μπορεί να επινοήσει, ακόμη και χωρίς Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είχε πει, «Τι σπίτι θα μου 
χτίσετε; Όλα αυτά δεν τα έκανε το χέρι μου;» Πράξεις 7:49-50, Ησαΐας 66: 1-2 

 

Όταν ήμουν νέα στην πίστη, πήγα με μια ομάδα στην Πορτογαλία για ένα Συνέδριο Φωτιάς του Reinhard Bonnke 
και μια νύχτα το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε μπροστά μου ως Πρόσωπο στον ουρανό. Δεν είχε φυσικό σώμα όπως ο 
Ιησούς, αλλά ήταν ο Θεός ως Πρόσωπο σε πνευματική υπόσταση. Ήταν όμορφος και όταν κοίταξα το πρόσωπό Του, 
μπορούσα να δω τον Ιησού, μέσα από το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει τον Ιησού και Τον 
δοξάζει. Δεν επικεντρώνει στο πρόσωπό Του ή σε κάποιον άλλο. Όταν κοίταξα το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, 
είδα τον Ιησού και έκλαψα. Ένιωσα τη θλίψη του Αγίου Πνεύματος γιατί δεν τον έχουμε αφήσει να κάνει αυτό για 
το οποίο έχει αποσταλεί να κάνει: να μας μεταμορφώσει στον Υιό. 

Όλοι, εμείς, λοιπόν, χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και 
μεταμορφωνόμαστε σ’ αυτήν τη λαμπρή εικόνα του· με την ενέργεια του Κυρίου, που είναι το Πνεύμα, βαδίζουμε 
από δόξα σε δόξα. Β' Κορινθίους 3:18 

 

Κράζουμε για χαρίσματα και θαύματα, αλλά Τον έχουμε λυπήσει και Τον έχουμε σβήσει, και έτσι είναι σιωπηλός 
και δεν λειτουργεί στο μέγεθος της πληρότητας που Αυτός επιθυμεί. Καθώς κοίταξα το πρόσωπό Του εκείνο το 
βράδυ, στο Συνέδριο Φωτιάς, το Άγιο Πνεύμα μου μίλησε και είπε: «Θέλεις το δώρο ή τον Δότη;» Από τα βάθη της 
ύπαρξής μου είπα, «Θέλω τον Δότη!» Τη στιγμή που το είπα, η ισχυρή δύναμη του Θεού ήρθε επάνω μου 
θεραπεύοντας ακόμη και μια αδιαθεσία στο σώμα μου. Όταν έχουμε τον Δότη, όλα αυτά που Αυτός έχει είναι δικά 
μας. Αγαπητοί μου, θέλετε το δώρο ή τον Δότη; Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, πιστεύω ότι πολλοί από εμάς 
έχουμε επιθυμήσει το δώρο και όχι τον Δότη, γιατί αν θέλαμε τον Δότη, τότε ό,τι Αυτός έχει θα ήταν δικό μας. 
Αγαπητοί μου, πρόκειται για τη στάση της καρδιάς. Δεν είναι απλώς αεράκι στο πρόσωπό μας. Δεν είναι απλώς 
μούδιασμα στο δέρμα μας. Δεν είναι απλώς δύναμη. Είναι ένα Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και προστάζει την ίδια 
τιμή και δόξα με τον Πατέρα και τον Υιό από όλη την ανθρωπότητα. 

Αν λοιπόν εσείς, παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο 
ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα (τον ίδιο τον Θεό) σε όσους του το ζητούν». Λουκάς 11:13 

 

Πρέπει να μετανοήσουμε και να Του πούμε, «Λυπάμαι, Άγιο Πνεύμα, που σε αντιμετωπίζω ως ένα χάρισμα, ως 
ευλογία και ως εμπειρία, και όχι ως Θεό». Όταν είδα το Άγιο Πνεύμα, ήταν τόσο όμορφος και παιδικός, τόσο 
ευγενικός και ευαίσθητος. Ήξερα ότι θα μπορούσα να Τον πληγώσω εύκολα. Ήξερα ότι θα μπορούσα να τον 
λυπήσω. Ήξερα ότι θα μπορούσα να σβήσω τη φωτιά Του. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι όταν μιλάτε σε ένα μικρό 
παιδί με σκληρότητα και χωρίς αγάπη αυτό απομακρύνεται; Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα όταν Τον είδα! Ήξερα ότι 
εύκολα θα μπορούσα να Τον κάνω να απομακρυνθεί. 

 

Γιατί δεν βλέπουμε τον θερισμό που είναι πολύς; Ο Λόγος λέει: «Κανείς δεν μπορεί να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό 
ως Κύριο χωρίς το Άγιο Πνεύμα.» Α΄ Κορινθίους 12:3 

Χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα να ελκύσει το χαμένο για να ομολογήσει τον Ιησού ως Κύριο. Δεν είναι ότι μας 
παράτησε, γιατί λέει: «Δεν θα σε αφήσω ποτέ ούτε θα σε εγκαταλείψω» (Εβραίους 13:5) αλλά Τον έχουμε λυπήσει 
και Τον έχουμε σβήσει και μέχρι να τον αντιμετωπίσουμε ως Θεό δεν εκδηλώνεται αναμεσά μας ως Θεός. Πρέπει 
να μετανοήσουμε για αυτή τη στάση μας ώστε το Άγιο Πνεύμα να αρχίσει ξανά να εργάζεται ως Παντοδύναμος 
Θεός. 
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«Όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, υπάρχει ελευθερία.» Το Πνεύμα ΕΙΝΑΙ ο Κύριος! Β' Κορινθίους 3:17. 
Συμπεριφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα ως να ήταν λιγότερος από τον Κύριο, λιγότερος από τον Πατέρα και τον Υιό. 
Πρέπει να υπακούμε στο Άγιο Πνεύμα όπως ακριβώς υπακούμε στον Ιησού και στον Πατέρα. Ολόκληρη εκείνη η 
Βιβλική περιοχή φλεγόταν από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη Εκκλησία. Η Ελλάδα έγινε ένα έθνος 
πιστό στον Θεό του Ισραήλ επειδή το Άγιο Πνεύμα ήταν παρόν ως Θεός. Ο Απόστολος Παύλος δεν εκπροσωπούσε 
θεωρητικά τον Θεό στα ταξίδια του. Το Άγιο Πνεύμα στεκόταν δίπλα στον Παύλο και μιλούσε μέσα από αυτόν και 
τα είδωλα γκρεμίζονταν στο έδαφος! Αυτός είναι ο Θεός! Δεν είναι μόνο το χάρισμα, αγαπητοί. 

 

Στο κεφάλαιο 5 στις Πράξεις των Αποστόλων, ο Πέτρος είπε στον Ανανία και στη Σαπφείρα: «Γιατί είπες ψέματα στο 
Άγιο Πνεύμα..?» και μετά είπε: «Δεν είπατε ψέματα στους ανθρώπους, είπατε ψέματα στο Θεό». Τους έλεγε ότι 
είπαν ψέματα στον Παντοδύναμο Θεό! Ο Πέτρος είχε επίγνωση της έκδηλης παρουσίας του Πνεύματος του Κυρίου, 
και φρόντιζε με κάθε επιμέλεια να μη χάσουν αυτήν την παρουσία. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν ομόνοια μεταξύ 
τους. Ήταν ένα. Κανείς δεν είχε καμία έλλειψη. Ο φόβος του Κυρίου ήταν πάνω τους. Οι άνθρωποι σε όλη την πόλη 
τους ήξεραν ποιοι ήταν επειδή το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε ανάμεσά τους. Ο φόβος του Θεού, ένα από τα 
γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ήταν πάνω από όλα. Προσευχόμαστε «Κύριε, δώσε μας φόβο Θεού», αλλά δεν 
θα έχουμε φόβο Θεού, εάν το Άγιο Πνεύμα δεν εκδηλωθεί αναμεταξύ μας. Το Άγιο Πνεύμα φέρνει  φόβο Θεού. 

 

Ο Κύριος λέει στις επτά Εκκλησίες: «Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκληία». Είναι το 
Πνεύμα του Κυρίου που μιλάει στις επτά Εκκλησίες: «Άφησες την πρώτη σου αγάπη. Είσαι χλιαρός.» Είναι το 
Πνεύμα που προειδοποιεί τις επτά Εκκλησίες. Ο Ιησούς είχε πει: «…σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί, αν εγώ δεν 
φύγω, δε θα έρθει σ’ εσάς ο Παράκλητος· ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σ’ εσάς και μένει κοντά σας και θα 
υπάρχει μέσα σας.» Αποκάλυψη 3, Κατά Ιωάννη 16:7, Κατά Ιωάννη 14:17 

 

Όλα αυτά τα πράγματα το Άγιο Πνεύμα τα έκανε, Αυτός που στάλθηκε να είναι μαζί μας και μέσα μας. Μην τον 
κρατάς έξω. Προσέγγισε Τον ως Θεό. Υποδέξου Τον. Καλωσόρισε Τον στη ζωή σου και μη Τον μεταχειρίζεσαι σαν να 
ήταν απλώς μια ωραία εμπειρία ή ένα καλό συναίσθημα. 

 

Εάν το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, και Είναι, Του οφείλουμε ως Θεό τον σεβασμό, την υπακοή και την λατρεία μας. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


