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Ανοιχτή όραση: Μέρος 2 - Ένας Νέος Άνθρωπος 

Ο Κύριος έστρεψε ξανά την προσοχή μου στο θέμα της Ανοιχτής Όρασης, σε αυτήν την πτυχή του βαδίσματος στην 

πίστη του Γιού του Θεού και στην καθοδήγηση του Πνεύματος. Πιστεύω ότι ο Κύριος σπρώχνει την Εκκλησία Του 

προς αυτή τη διάσταση οικειότητας και σχέσης μαζί Του, ειδικά σ’ αυτές τις τελευταίες μέρες. Όπως είπαμε στο 1 

Σαμουήλ 3, ο λόγος του Κυρίου έρχεται με όραση, όχι διανοητικά, επειδή ο Κύριος πρέπει να παρακάμψει τη 

διάνοια μας και τη δική μας ικανότητα, ώστε οι σκοποί Του να μπορούν να αποκαλυφθούν και να επιτευχθούν. Η 

νοημοσύνη μας πολύ συχνά εμποδίζει τον σκοπό του Θεού ή θα τον κάνει κάτι άλλο. 

Ο Θεός θέλει οι σκοποί Του να επιτευχθούν μέσω της Εκκλησίας Του και θέλει να χρησιμοποιήσει τον λόγο του 

Θεού ΜΕ ανοιχτή όραση. Αυτός είναι ο τρόπος που το έχει κάνει μέσα στην ιστορία και θέλω να σας πάω λίγο 

παραπέρα στο κεφάλαιο 10 των Πράξεων. 

Πράξεις 10:1-6 Αυτός (ο Κορνήλιος) είδε φανερά διαμέσου οράματος, γύρω στην ένατη ώρα της ημέρας, έναν 

άγγελο του Θεού, ότι μπήκε μέσα προς αυτόν και του είπε: Κορνήλιε. Και εκείνος, ατενίζοντας σ' αυτόν, και ενώ 

έγινε έντρομος, είπε: Τι είναι, Κύριε; Και του είπε: Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν σε 

υπόμνηση μπροστά στον Θεό. Και τώρα, στείλε ανθρώπους στην Ιόππη, και προσκάλεσε τον Σίμωνα, που 

αποκαλείται Πέτρος· αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα βυρσοδέψη, που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα· 

αυτός θα σου μιλήσει τι πρέπει να κάνεις. 

Ήταν ένας Εθνικός, αγαπημένε. Είδε σε ανοιχτή όραση έναν άγγελο του Θεού να έρχεται σε αυτόν και να του λέει, 

«Κορνήλιε!». Και όταν κοίταξε αυτόν τον άγγελο φοβήθηκε. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Η ανοιχτή όραση θα 

φέρει τον αληθινό φόβο του Θεό που είναι τόσο ζωτικός προκειμένου να Τον υπακούσουμε σ’ αυτές τις τελευταίες 

μέρες, όπου θα υπάρξουν τόσες πολλές μεγάλες αλλαγές στη γη. Ο άγγελος αρχίζει να καθοδηγεί τον Κορνήλιο να 

στείλει αγγελιαφόρους στον τόπο όπου μένει ο απόστολος Πέτρος, επειδή ο Κύριος θέλει να ακούσει το μήνυμα της 

σωτηρίας. Αυτός είναι ένας Εθνικός που γνωρίζει ότι ένας Εβραίος δεν πρόκειται να έρθει στο σπίτι του, αλλά ο 

Κύριος του δίνει μια υπερφυσική συνάντηση που παρακάμπτει τη δική του αντίληψη και υπακούει αμέσως. 

Την επόμενη μέρα, ο Πέτρος ανεβαίνει στην ταράτσα για να προσευχηθεί. Δεν έχει φάει και πεινάει πολύ. Ο Θεός 

ξέρει ότι πεινάει. Πέφτει σε έκσταση και έχει μια όραση με ανοιχτά μάτια. Βλέπει ένα σκεύος που κατεβαίνει από 

τον ουρανό, σαν ένα σεντόνι που είναι δεμένο στις τέσσερις γωνίες και κάτω από αυτό είναι όλα τα καθαρά και 

ακάθαρτα ζώα. Ακούει τον λόγο του Κυρίου, «Σκότωσε και φάε, Πέτρο!» Ο Πέτρος αποκρίνεται ως ΕΒΡΑΙΟΣ πιστός. 

Ξέρει τους διατροφικούς νόμους και έτσι λέει: «Κύριε, δεν έχω φάει ποτέ ακάθαρτο από τα νιάτα μου». Μετά το 

σεντόνι πηγαίνει πάνω ξανά. Αυτό συμβαίνει τρεις φορές. Ο Πέτρος πεινάει και ο Θεός χρησιμοποιεί ένα όραμα με 

ζώα, να σκοτώσει και να φάει προκειμένου να φτάσει σε έναν πρωτογενή τόπο μέσα στον Πέτρο. Προσπαθεί να 

παρακάμψει όχι μόνο το μυαλό του Πέτρου, αλλά και τον πολιτισμό του, τα έθιμά του, ακόμη και τον ίδιο τον νόμο 

που γνώριζε και αγαπούσε. Ο Θεός επιδιώκει κάτι τεράστιο εδώ, αγαπημένε. Είναι έτοιμος να φέρει την Εκκλησία 

σε μια νέα διάσταση, μια νέα διανομή και το κάνει με τον ζωντανό λόγο ΚΑΙ την όραση Του, όχι τη διάνοια. Ο 

Κύριος πρέπει να πάει πολύ βαθύτερα από τους συλλογισμούς μας εξαιτίας του ποιοι είμαστε ως πεσμένα 

πλάσματα. Χρειαζόμαστε μια συνάντηση με τον Κύριο επειδή τα πράγματα που ο Θεός επιθυμεί να κάνει, έχει 

κάνει και θα κάνει, είναι τόσο ισχυρά, τόσο πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μπορούμε να συλλάβουμε, που πρέπει 

να παρακάμψει όλους τους ανθρώπινους περιορισμούς μας. 

Ενώ ο Πέτρος συλλογίζεται αυτή την όραση και τι σημαίνει, έρχονται οι άντρες από τον Κορνήλιο. Την ίδια αυτή 

στιγμή, ο Πέτρος ακούει τη φωνή του Κυρίου που του λέει να κατέβει, να δεχτεί τους άντρες που έχουν έρθει και να 

κάνει ό,τι λένε. Αυτή είναι μια μεγάλη παρέμβαση του Θεού για έναν μεγάλο σκοπό και ο Θεός ξέρει ακριβώς τι 



 
 

 
 

 Ανοιχτή όραση: Μέρος 2 - Ένας Νέος Άνθρωπος 2 / 2 

κάνει με τον Πέτρο. Οι άνδρες του λένε το μήνυμα του Κορνήλιου και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για το σπίτι του 

Κορνήλιου. Τώρα απλώς φαντάσου αυτό, αγαπημένε. Πρόκειται για έναν Εβραίο που δεν μπήκε ποτέ στο σπίτι ενός 

Εθνικού, αλλά μόλις είχε μια τεράστια εμπειρία με τον Κύριο. Όταν μπήκε στο σπίτι, είπε: «Εσείς ξέρετε ότι είναι 

ασυγχώρητο σε έναν άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει σ' έναν αλλόφυλο· Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ 

έδειξε σε μένα να μη λέω κανέναν άνθρωπο βέβηλο ή ακάθαρτο·» 

Αυτό είναι ισχυρό, αγαπημένε. Αυτή είναι μια αλλαγή σε ολόκληρη την ιστορία του εβραϊκού λαού. Αυτή είναι μια 

αλλαγή σε ολόκληρη την ιστορία των Εθνικών. Ο Θεός κινείται. Επιθυμεί να αποκαταστήσει την οικογένεια του 

Θεού. Θέλει να φέρει μαζί τους Εβραίους και τους Εθνικούς Του σε "Έναν Νέο Άνθρωπο". Θέλει να εμβολιάσει τους 

Εθνικούς στο Πολίτευμα του Ισραήλ. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μέσω μιας ανοιχτής 

όρασης, όπως έκανε με τον Σαμουήλ, όταν επρόκειτο να κρίνει τον οίκο του Ηλεί προκειμένου να αποκαταστήσει 

τον Ισραήλ στον λόγο του Κυρίου και στην ανοιχτή όραση. Αυτές είναι μεγάλες κινήσεις του Θεού. Αυτές είναι 

μεγάλες εκδηλώσεις της καρδιάς του Θεού και της εκπλήρωσης των υποσχέσεων Του και πρέπει να κάνει κάτι πολύ 

πέρα από τους ανθρώπινους περιορισμούς. 

Όταν ο Πέτρος μπήκε στο σπίτι, ήταν γεμάτο με την οικογένεια και τους φίλους του Κορνήλιου - όλοι Εθνικοί! 

Αρχίζει να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Δίνει το πλήρες μήνυμα της σωτηρίας 

στους Εθνικούς, με τον ίδιο τρόπο που έδωσε το πλήρες μήνυμα της σωτηρίας στον Εβραϊκό λαό. Ο Θεός δεν είναι 

προσωπολήπτης, στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα/ Έθνη (Ρωμαίους 1:16). Ενώ ο Πέτρος μιλούσε ακόμη, το 

Άγιο Πνεύμα έπεσε σε όλους αυτούς που άκουγαν τον λόγο, κι εκείνοι της περιτομής έμειναν έκπληκτοι. Γιατί; 

Επειδή είδαν ότι το Άγιο Πνεύμα ξεχύθηκε για τους Εθνικούς για πρώτη φορά στην ιστορία! Το μήνυμα του Πέτρου 

προς τους Εθνικούς ήρθε με μια εκδήλωση της δύναμης του Θεού! 

Ο Κύριος πρόκειται να κάνει μεγάλα και δυνατά πράγματα πάνω στον πλανήτη Γη. Πρόκειται να κάνει μεγάλα 

πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Πρόκειται να αποκαλύψει τη δόξα του Γιού Του. Πρόκειται να ωριμάσει το Σώμα 

Του σχηματίζοντας τον Γιό Του μέσα μας. Ο Ιησούς δεν έκανε τίποτα, εκτός από όσα ΕΒΛΕΠΕ τον Πατέρας να κάνει 

και ΑΚΟΥΓΕ αυτά που έλεγε. Αγαπητέ, ο Θεός θέλει να ακούσεις τη φωνή Του με όραση, όχι με τη διάνοια. Θέλω να 

σε ενθαρρύνω να ζητήσεις από τον Κύριο να το κάνει αυτό στη ζωή σου. 

Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε ότι η Εκκλησία θα κινηθεί και θα ξεσηκωθεί σε αυτό το επίπεδο στενής σχέσης 

με τον Κύριο, να ακούει τον λόγο του Κυρίου με ανοιχτή όραση, με «chason nifrats» (Εβρ) - όραση που ξεπερνά, 

που ξεσπά, κάτι που δεν περιμένεις, το οποίο δεν θα μπορούσες να συλλάβεις με τη δική σου σκέψη, όραση που 

παρακάμπτει ολόκληρη τη σφαίρα της ανθρώπινης σκέψης σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορείς πλέον να ανυψώσεις 

τη δική σου ανθρώπινη λογική πάνω από τη γνώση του Θεού. Αυτή είναι η οικεία γνώση που έρχεται μέσω της 

καρδιάς, μέσω μιας ζωντανής εμπειρίας με τον Θεό. Θέλω να σε ενθαρρύνω, αγαπημένε, να προσμένεις και να 

πιστέψεις γι’ αυτό το επίπεδο βαδίσματος στην πίστη και στα βήματα του Γιού του Θεού. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


