Το Άγιο Πνεύμα – Μέρος 2
Στο τελευταίο άρθρο μου που μοιράστηκα μαζί σας, μίλησα για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και να
τιμούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεό αντί να Τον λυπούμε ή να Τον αποκλείουμε από τις συναθροίσεις μας. Τα
παρακάτω είναι σχετικά εδάφια που ο Κύριος μου έδωσε για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ χρειαζόμαστε την
έκδηλη παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας.

Στην Εφεσίους 4:3 λέει: «και να προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την
ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού». Γιατί δεν έχουμε ακόμα ενότητα μεταξύ μας; Γιατί υπάρχουν διχασμοί,
διαμάχες, μεγάλα ρήγματα στο σώμα του Μεσσία; Ο λόγος λέει, «να προσπαθείτε να διατηρείτε την ενότητα του
Πνεύματος» με κεφαλαίο «Π.» Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορεί ποτέ να υπάρξει γνήσια ενότητα. Οι πρώτοι
πιστοί είχαν ομοψυχία μέσω της υπερφυσικής δύναμης του Αγίου Πνεύματος (Πράξεις 2:1), όχι επειδή έκαναν
προγράμματα και εκδηλώσεις μαζί, ούτε επειδή βρίσκονταν απλώς στο ίδιο κτίριο και τραγουδούσαν τα ίδια
τραγούδια. Αυτοί έγιναν ένα σώμα, μια καρδιά, μια φωνή, ένα πάθος, μια φωτιά, πράγμα αδύνατο χωρίς Αυτόν.
Δεν είναι δυνατό να έχουμε γνήσια ενότητα μεταξύ μας και με τον Χριστό, ομοψυχία χωρίς την ενεργό παρουσία
του Αγίου Πνεύματος. Δεν δυνάμεθα. Δεν δύνασθε.

Ο Ιησούς απάντησε: «Σε βεβαιώνω πως αν κανείς δε γεννηθεί απ’ το νερό κι από το Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη
βασιλεία του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το Πνεύμα είναι
πνευματικό.» Ιωάννης 3:5-6

Γεννηθήκαμε τέκνα από το Πνεύμα, με κεφαλαίο "Π." Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αντιλαμβανόμαστε το βάθος
της αλήθειας αυτής, ότι δηλαδή γεννιόμαστε από (αρχ. εκ) το Πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς από το
«πνεύμα», ανώνυμα, ακαθόριστα, με μικρό «π». Το Άγιο Πνεύμα μας γέννησε. Όπως σε μια φυσική γέννηση
γεννιόμαστε από ένα πρόσωπο, έτσι και στην άνωθεν πνευματική μας γέννηση, γεννηθήκαμε από (εκ) ένα
Πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα. Είναι καταπληκτικό και μόνο να το σκεφτεί κανείς και όμως δεν Του δίνουμε στη ζωή
μας τη θέση και τον σεβασμό που Του αξίζει. Είναι σαν να μην τιμούμε τον πατέρα ή τη μητέρα μας. Το σύμβολο
της Νίκαιας (σύμβολο της Πίστεως) αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα ως Κύριο και Ζωοποιό, το Δημιουργό Πνεύμα,
παρόν πριν από τη δημιουργία του σύμπαντος και μέσω της δύναμής Του όλα έγιναν εν Χριστώ Ιησού, από τον Θεό
Πατέρα.

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. B’ Κορινθίους 3:18
Το Άγιο Πνεύμα μας μεταμορφώνει στην εικόνα του Χριστού. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε πραγματικά και να
μεταμορφωθούμε στην λαμπρή εικόνα του Ιησού αν δεν δώσουμε χώρο στο Τρίτο Πρόσωπο της Θεότητας να
ενεργήσει!

«Αυτοί που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού είναι οι γιοι του Θεού». Ρωμαίους 8:14. Αυτοί που
καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα είναι γνήσιοι γιοι. Εάν δεν επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί, εάν
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παρακινούμαστε από τη σάρκα ή από κάποιο άλλο πνεύμα, δεν μπορούμε να ενεργούμε αυθεντικά ως γνήσιοι γιοι.
Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτήν την γνήσια υιότητα (sonship) που προέρχεται από την
υπακοή στη φωνή του Θεού και στους τρόπους Του.

Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά
παιδιά του Θεού (οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾿ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας). Αυτό το
Πνεύμα μάς δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό: «Αββά, Πατέρα μου!» . Το ίδιο το Πνεύμα μαρτυρεί με το πνεύμα μας,
ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού, λοιπόν, είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού, που θα
μετάσχουμε μαζί με το Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε
μαζί του και στη δόξα του. Ρωμαίους 8:15-17
Το Άγιο Πνεύμα ΕΙΝΑΙ το Πνεύμα της Υιοθεσίας (υἱοθεσία < υιοθετώ < υιός + τίθημι < θέση ως υιός). Είναι το
Πρόσωπο της Θεότητας που μας θέτει ως υιούς στη Βασιλεία, στην οικογένεια, στον ίδιο τον Υιό, είναι Αυτός που
δημιουργεί στις καρδιές μας τη γνήσια κραυγή, Αββά, Πατέρα!

Ομοίως και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε.
Το Πνεύμα όμως μεσιτεύει το ίδιο στο Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο
Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για
τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Ρωμαίους 8:26-27
Εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε αλλά το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας. Ωστόσο, πού είναι οι
στεναγμοί του Αγίου Πνεύματος; Αν λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, αν Τον σβήνουμε ή αντιστεκόμαστε σε Αυτόν, δεν θα
έχουμε τη μεσολάβηση που μας συνδέει με τον Θεό και που ετοιμάζει τις καρδιές μας να συνεργαστούν μαζί Του
συντονισμένες στο απόλυτο θέλημα Του. Χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα.

Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού κι ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας; Αν κάποιος, λοιπόν, με τις
διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι άγιος, κι ο
ναός αυτός είστε εσείς. Α’ Κορινθίους 3:16-17

Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς από ασήμι ή χρυσάφι, αλλά το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας, σε
σάρκα και αίμα. Η παρουσία Του μέσα μας μας κάνει ναό! Όπως ένας άνθρωπος χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν είναι
ναός του Θεού, έτσι και ένα κτίριο χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν είναι εκκλησία. Πρέπει να τιμούμε και να
διαφυλάττουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσα μας, όπως φυλάγουμε τις καρδιές μας.

Η λέξη «Κύριος» εδώ σημαίνει το Πνεύμα· και όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου εκεί υπάρχει και ελευθερία. B’
Κορινθίους 3:17
Ο Θεός είναι πνεύμα. Κι αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος, που
φανερώνει την αλήθεια». Ιωάννης 4:24
Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη
του Πνεύματος, που αποκαλύπτει την αλήθεια· γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν.
Ιωάννης 4:23
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Κράζουμε στο Άγιο Πνεύμα να φέρει ξανά την αναγέννηση στο Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και σε κάθε έθνος.
Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα! Πρέπει να ηγηθεί της λατρείας μας. Είναι
γραμμένο: «Ο Θεός είναι Πνεύμα» με κεφαλαίο «Π». Και «αυτοί που Τον λατρεύουν πρέπει να Τον λατρεύουν με
πνεύμα και αλήθεια». B’ Κορινθίους 3:17, Ιωάννης 4:24. Χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε
να ευαρεστήσουμε πλήρως τον Πατέρα που αναζητά αληθινούς (ἀληθής < ἀ στερητ. + λήθω – λανθάνω < δεν
φαίνομαι/ που δεν λανθάνουν/ κρύβoνται) λατρευτές που Τον λατρεύουν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. Οι αληθινοί
λατρευτές δεν κρατούν τίποτα κρυφό από τον Θεό. Είναι διάφανοι και αγνοί όπως το Άγιο Πνεύμα, και εκπέμπουν
τη δόξα του Θεού.

Αγαπητοί, ας επιθυμήσουμε να γίνουμε ευαίσθητοι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ας μην Τον λυπούμε στην
καρδιά Του. Σε δοξάζουμε, Άγιο Πνεύμα. Σε υμνούμε και σε λατρεύουμε. Είσαι πολύτιμος για εμάς, Κύριε. Δεν
θέλουμε να Σε λυπούμε κι εμείς σαν τον κόσμο που Σε κάνει να λυπάσαι. Δεν θέλουμε να Σου αντιστεκόμαστε και
να Σε σβήνουμε όπως ο κόσμος Σε σβήνει. Θέλουμε να Σε υποδεχθούμε και να Σε λατρεύσουμε ως Παντοδύναμο
Θεό.

Γκρέτα Μαύρο
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