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Όπως οι ημέρες του Νώε 
 

Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι πολύ σοβαρό που είναι στην καρδιά μου. Είναι κάτι που με έχει επηρεάσει εδώ και πολλά 

χρόνια και ο Κύριος το έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια αυτή την περίοδο του Κοροναϊού - μια εποχή που πολλοί ρωτούν, 

«Είναι από τον Θεό; Είναι από τον διάβολο;» Πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός πρόσφατα με επέστρεψε στις γραφές στο 

Γένεση 6, για να μου δώσει περισσότερη κατανόηση της καρδιάς του Θεού παρά των περιστάσεων που βρισκόμαστε 

τώρα με τον Κοροναϊό. 

 

Γένεση 6:5-6 Και ο Κύριος είδε ότι η κακία τού ανθρώπου πληθυνόταν επάνω στη γη, και όλοι οι σκοποί των διαλογισμών 

της καρδιάς του ήσαν μόνον κακία όλες τις ημέρες. Και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη 

γη· και λυπήθηκε στην καρδιά του. 

 

Σκεφτόμαστε για το τι αυτός ο Κοροναϊός κάνει σ’ ΕΜΑΣ. Σκεφτόμαστε το τι κοστίζει αυτό σ’ ΕΜΑΣ οικονομικά. 

Ανησυχούμε μήπως αρρωστήσουμε. Σκεφτόμαστε μήπως χάσουμε ημέρες εργασίας. Σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως ήταν. Ωστόσο, στη Γένεση 6, ο Θεός στρέφει όλη μας την προσοχή στην ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ. 

 

Πρόσφατα έχω την αίσθηση του πόσο εκπληκτικά ευαίσθητος είναι ο Θεός μας. Στην πραγματικότητα, στην Καινή 

Διαθήκη λέει ότι μπορούμε να λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Δεν μιλάμε συχνά για αυτό. Δεν ακούμε συχνά μηνύματα 

σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός θα μπορούσε να έχει τόσο βαθύ 

πόνο στην καρδιά Του και να λυπηθεί που έκανε τον άνθρωπο. 

 

Στην αγγλική Βίβλο λέει ότι ο Θεός μετάνιωσε που είχε κάνει τον άνθρωπο, αλλά στα Εβραϊκά χρησιμοποιεί τη λέξη 

«yinachem». Είναι μια λέξη που έχει να κάνει με αναστεναγμό. Είναι μια λέξη που έχει να κάνει με τον Θεό να κάνει, 

«Αχχ». Ολόκληρη η ύπαρξή Του αναστέναζε και δεν ήταν στεναγμός ανακούφισης. Ήταν αναστεναγμός λύπης. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, λέει ότι ο Κύριος βρήκε έναν άνθρωπο με το όνομα Νώε. Στα εβραϊκά είναι η λέξη «Noach» 

που έχει να κάνει με ανάπαυση και παρηγοριά. Ο πατέρας του Νώε τον ονόμασε έτσι λέγοντας, «θα μας παρηγορήσει 

από τον μόχθο μας (πόνος)». Αυτή η λέξη έχει την ίδια ρίζα με τη θλίψη/ αναστεναγμός στην καρδιά του Θεού στο Γένεση 

6:6. Ο πατέρας του Νώε προφητεύει εν μέρει τη ζωή του γιου του. Που να ήξερε ότι ο γιος του ο Νώε θα παρηγορούσε 

τον πόνο στην καρδιά του Ελοχείμ! 

 

Πιστεύω ότι ο Θεός προσπαθεί να μας πει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Θεός είπε «Θα εξαλείψω τον άνθρωπο που 

δημιούργησα από το πρόσωπο της γης· από άνθρωπο μέχρι κτήνος, μέχρι ερπετό και μέχρι πουλί του ουρανού· επειδή, 

μεταμελήθηκα ‘ή λυπήθηκα’ (το ίδιο ρήμα, yinachem) ότι τους δημιούργησα.» (Γένεση 6:7). Επηρεάστηκα βαθιά καθώς 

διάβαζα αυτά τα εδάφια ξανά, βλέποντας πόσο μεγάλη «δύναμη» έχουμε να επηρεάζουμε την καρδιά του Θεού. Ο Θεός 

αναστενάζει με λύπη που μας έκανε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκεφτήκαμε ότι η καρδιά του Θεού ήταν γεμάτη 

πόνο λόγω της ανθρώπινης φυλής ή λόγω της αμαρτίας μας; Μου επέτρεψε να βιώσω λίγο από τον πόνο στην καρδιά Του 

35 χρόνια πριν, όταν μια μέρα μου άνοιξε την καρδιά Του μέσα από αυτά τα εδάφια. Η εμπειρία ήταν τόσο έντονη… 

ένιωθα ότι θα πεθάνω. 
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Γένεση 6:8-9 Ο Νώε, όμως, βρήκε χάρη μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νώε. Ο Νώε ήταν δίκαιος 

άνθρωπος, τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του· ο Νώε περπάτησε μαζί με τον Θεό. 

 

Ένας άνθρωπος βρήκε χάρη από τον Θεό στη γενιά του. Αυτό ακούγεται πολύ παρόμοιο με τη Γένεση 17, όπου ο Κύριος 

μίλησε στον Αβραάμ και είπε, «περπάτησε μαζί Μου και γίνε τέλειος». Υπάρχει πολύ παρόμοια γλώσσα εδώ και σε όλη τη 

γραφή, όταν ο Θεός βρίσκει έναν δίκαιο άνθρωπο στη μέση μιας γενιάς βίας, κακίας και ειδωλολατρίας. Ο Λόγος λέει ότι 

τα μάτια του Θεού πηγαίνουν σε όλη τη γη αναζητώντας έναν άνθρωπο του οποίου η καρδιά είναι τέλεια απέναντί Του. Η 

εβραϊκή λέξη για το τέλεια εδώ είναι «shalem», και έχει να κάνει με κάποιον που είναι ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ προς τον Θεό και δεν 

είναι διχασμένος, δίνοντας στον Θεό αυτό για το οποίο μας δημιούργησε να Του δώσουμε και να είμαστε η αντανάκλαση 

Του στη γη. 

 

Αγαπημένοι, ΕΝΑΣ άντρας ή ΜΙΑ γυναίκα μπορεί να παρηγορήσει την καρδιά του Θεού όταν ο Κύριος έχει φτάσει στο 

απόλυτο όριο Του βλέποντας τη διαφθορά και την αμαρτία στη γη που Εκείνος δημιούργησε να είναι καλή και να 

αντικατοπτρίζει ποιος Εκείνος είναι. Αγαπημένοι, ο Νώε έκανε τον Θεό να αλλάξει το σχέδιό Του και άλλαξε την πορεία 

της ιστορίας. Η δικαιοσύνη του έκανε τον Θεό να σώσει μια οικογένεια και μια γενιά, σε μια στιγμή που ήταν έτοιμος να 

εξαφανίσει κάθε υπόλειμμα της ανθρωπότητας από το πρόσωπο της γης. Αυτό είναι το είδος της «δύναμης» που ο Θεός 

έχει δώσει σε κάθε έναν από εμάς για να επηρεάσει την καρδιά Του, τόσο για να Τον πληγώσει όσο και να Τον 

παρηγορήσει. 

 

Αγαπημένοι, ο Θεός δεν ψάχνει για μάζες ανθρώπων, επειδή μπορεί να αλλάξει την ιστορία της γης με ένα άτομο. Στην 

πραγματικότητα, η μεγαλύτερη Του πράξη αγάπης αποδείχθηκε μέσω του μοναδικού Γιου Του για Τον οποίο είπε, «Αυτός 

είναι ο αγαπημένος μου Γιος στον οποίο είμαι ευχαριστημένος». Όλη η κρίση και η οργή του Θεού έπεσαν πάνω στον Ένα 

και μοναδικό Του, έτσι ώστε να μην πέσει σ’ εκείνους από εμάς που πιστεύουμε σε Αυτόν. 

 

Ο Θεός καλεί τον Νώε στην κιβωτό που είναι μια εικόνα του Ιησού, ο τόπος της απόλυτης ασφάλειας. 

 

Γένεση 7:1 Και ο Κύριος είπε στον Νώε: Μπες μέσα στην κιβωτό εσύ, και ολόκληρη η οικογένειά σου· επειδή, σε είδα 

δίκαιο μπροστά μου σ' αυτή τη γενεά· 

 

2 Κορ. 6:17-18 Γι' αυτό, «βγείτε έξω από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε», λέει ο Κύριος, «και μη αγγίξετε τίποτε 

ακάθαρτο»· και «εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας, κι εσείς θα είστε γιοι μου και θυγατέρες», λέει ο Κύριος, ο 

Παντοκράτορας. 

 

Αγαπημένοι, ο Θεός μας καλεί να χτίσουμε μια κιβωτό στη γενιά μας, να προειδοποιήσουμε τον κόσμο, να κηρύξουμε το 

ευαγγέλιο. Μας καλεί να προσελκύσουμε ανθρώπους στην κιβωτό Του της ανάπαυσης και της ασφάλειας, όταν ο 

υπόλοιπος κόσμος κρίνεται. Η καρδιά του Θεού λυπάται. Κοιτάζει πάνω στη γη και βλέπει μόνο βία. Ο Θεός κοιτάζει πάνω 

στη γη και βλέπει για άλλη μια φορά ότι όλες οι φαντασίες των σκέψεων του ανθρώπου είναι κακές συνεχώς. Οι 

τελευταίες μέρες θα είναι σαν τις ημέρες του Νώε. Γένεση 6:5,11-12. Ματθαίος 24:37. 
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Ο Θεός καλεί το Σώμα Του, εκείνους από εμάς που ονομάζουμε τον εαυτό μας «η δικαιοσύνη του Θεού στον Χριστό 

Ιησού» ώστε να είμαστε πραγματικά ΔΙΚΑΙΟΙ σε αυτήν τη γενιά, να παρηγορήσουμε τον Κύριο υποστηρίζοντας αυτό που 

είναι δίκαιο, να παρηγορήσουμε την καρδιά του Θεού δείχνοντας τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού, αμαρτίας και 

δικαιοσύνης. 

 

Κύριε, δίδαξε μας να Σε παρηγορήσουμε προτού επικεντρωθούμε στον εαυτό μας. Κάνε μας σαν τον Νώε στη γενιά μας, 

ώστε να παρηγορηθείς… ώστε να βρεις έναν δίκαιο άνθρωπο, έναν δίκαιο λαό, ένα δίκαιο υπόλοιπο σ’ αυτή την γενιά και 

να μας καλέσεις να χτίσουμε την κιβωτό της ασφάλειας Σου. Κύριε, όταν έρθουν οι πλημμύρες της κρίσης, σήκωσε την 

κιβωτό όπως έκανες στις ημέρες του Νώε, πάνω από την πλημμύρα, πάνω από την κρίση. Σήκωσε μας ως Σώμα σε μια 

ανώτερη διάσταση οικειότητας, μια ανώτερη διάσταση εξουσίας, μια ανώτερη διάσταση ενότητας με Σένα Κύριε. 

 

Ας πάρουμε αυτή τη στιγμή, αγαπημένοι, που είμαστε κλεισμένοι στα δωμάτια μας, σοβαρά. Ας Τον λατρεύουμε, ας Τον 

δοξάσουμε! Ας παρηγορήσουμε την καρδιά Του! Ας βγούμε από αυτό, όπως εκείνοι βγήκαν από την κιβωτό στην κορυφή 

του όρους Αραράτ, πάνω από την κρίση. Ας βγούμε μοιάζοντας περισσότερο με τον Κύριο απ’ ότι όταν μπήκαμε! Ας 

βγούμε δείχνοντας τη δική Του δικαιοσύνη! Ας βγούμε ικανοί να πούμε έναν επίκαιρο λόγο στη γενιά μας! Ας 

προειδοποιήσουμε, ας ενθαρρύνουμε, ας ελκύσουμε ανθρώπους μέσα στον τόπο της κοινωνίας και της ένωσης με τον 

Θεό. 

 

Ο Θεός μπορεί να κινηθεί από ένα δίκαιο άτομο. Θα είσαι αυτός ο άντρας ή η γυναίκα; Στο όνομα του Ιησού. Αμήν. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


