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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η Ελληνο-Εβραική Γέφυρα 

 

Και όταν ο Νώε συνήλθε από το κρασί… είπε: Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός τού Σημ· ο Θεός θα πλατύνει τον Ιάφεθ, και  θα 

κατοικήσει στις σκηνές τού Σημ, και ο Χαναάν θα είναι σ' αυτόν δούλος. Γένεσις 9:26-27 

Η Ελληνο-Εβραική Γέφυρα είναι ένα όραμα  για την ενότητα μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων, ιδιαίτερα των πιστών του Ιησού. 

Είναι ένας οραματισμός για την πλήρη αποκατάσταση (εβρ. Tikkun) και προφητική εκπλήρωση της ταυτότητας και 

οικογενειακής σχέσης Σημ-Ιάφεθ, όπου σύμφωνα με τις γραφές, το έθνος Ισραήλ είναι γιός του Σημ, και η Ελλάδα/ Κύπρος 

και διάφορα Ευρωπαϊκά Έθνη είναι γιοί του Ιάφεθ. Γένεσις 9:26-27. Διότι, στην Γένεση 10:2 βλέπουμε ότι ένας γιός του 

Ιάφεθ είναι ο Ιαυάν που στα Εβραϊκά σημαίνει Ελλάδα, και στην Γένεση 10:4 ένας γιός του Ιαυάν είναι ο Κιττείμ που στα 

Εβραϊκά σημαίνει Κύπρος. 

Στην πραγματικότητα η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένα ‘μπόλιασμα’ της Εβραϊκής και Ελληνικής κουλτούρας και σκέψης. 

Τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Έλληνες είναι καλεσμένοι στον Θεό του Ισραήλ, και είχαν και έχουν ιδιαίτερους ρόλους να 

παίξουν στην ιστορία, ο καθένας με το δικό του μοναδικό κάλεσμα, τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία. Γι αυτό ο 

απόστολος Παύλος είπε ότι... κηρύττουμε στους προσκαλεσμένους, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό, Θεού 

δύναμη και Θεού σοφία. 1 Κορινθίους 1:24 

Το κάλεσμα των δύο, όπως διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους 1:16... ότι το ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη  Θεού 

προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει και στον Ιουδαίο πρώτα και στον Έλληνα, είναι ένα κυριολεκτικό και φυσικό 

κάλεσμα. Αυτές οι εθνικές κλήσεις από τον Θεό, δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να διαγραφούν ούτε τώρα, ούτε  στην 

αιωνιότητα. Η θεολογία της αντικατάστασης, η οποία διδάσκει ότι η Εκκλησία έχει αντικαταστήσει τον φυσικό Ισραήλ, δεν 

έχει θέση στην πλήρη διδασκαλία των Γραφών. Και το κάλεσμα του Θεού για την Ελλάδα δεν έχει σταματήσει ούτε έχει 

αντικατασταθεί από τη γενική φράση ‘Εθνικοι’. Ο αληθινός Θεός του Ισραήλ ενώνει τα παιδιά Του, είτε είναι Ιουδαίοι είτε 

Έλληνες είτε άλλο έθνος. 

Επίσης το κάλεσμα να γίνουμε Ένας Καινούργιος Άνθρωπος, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους 2:11-17, δεν είναι 

κάλεσμα να σβήσουμε τις ατομικές μας ταυτότητες ως Ιουδαίος, Έλληνας, αλλά είναι μία θεϊκή πρόσκληση να ξεπεράσουμε 

την ατομική μας σφαίρα επιρροής, κλήση, και απομόνωση, ώστε να γίνουμε ένα όπως ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα, κατά 

Ιωάννη 17:20-21. 

Λέει ο απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους: Γι' αυτό, να θυμάστε ότι, εσείς, οι άλλοτε εθνικοί κατά σάρκα, 

(περιλαμβάνονται και οι Έλληνες) που αποκαλείστε ακροβυστία, απ' αυτούς που αποκαλούνται περιτομή, (δηλαδή τους 

Ιουδαίους) ότι, εκείνο τον καιρό, ήσασταν χωρίς Χριστό, απαλλοτριωμένοι από την πολιτεία τού Ισραήλ, και ξένοι από τις 

διαθήκες της υπόσχεσης, μη έχοντας ελπίδα, και ήσασταν στον κόσμο χωρίς Θεό· τώρα, όμως, διαμέσου τού Ιησού Χριστού, 

εσείς που άλλοτε ήσασταν μακριά, γίνατε κοντά διαμέσου τού αίματος του Χριστού. Επειδή, αυτός είναι η ειρήνη μας, ο 

οποίος έκανε τα δύο μέρη ένα, και γκρέμισε το μεσότοιχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα, τον νόμο των εντολών, 

ώστε, στον εαυτό του, να κτίσει τούς δύο σε έναν καινούργιο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη· και να συμφιλιώσει και τους 

δύο διαμέσου τού σταυρού. Επειδή, διαμέσου αυτού έχουμε και οι δύο την είσοδο προς τον Πατέρα με ένα Πνεύμα.          

Εφεσίους 2:11-17 
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Είναι μέρος της προαιώνιας κλήσης του Έλληνα να ενωθεί με τον Ιουδαίο σε θεϊκή συνεργασία για την εκπλήρωση των 

λυτρωτικών σκοπών του Θεού για την ανθρωπότητα, μέχρι σύμφωνα με τις γραφές  να αποκατασταθούν όλα. Πράξεις 3:21. 

Αυτή η θεϊκή πρόσκληση είναι να γίνουν, με πνεύμα και αλήθεια, ο ‘Ένας Καινούργιος Άνθρωπος’ που είναι κάτι  πολύ 

περισσότερο από την ένωση των δύο. Όπως στη διαθήκη γάμου που ίδρυσε ο Θεός, οι δύο γίνονται ένα, για να φέρουν 

καλό καρπό που συνεχίζεται στις επόμενες γενιές. Ο Θεός συνεχώς χρησιμοποιεί τους παραλληλισμούς Ιουδαίος-Έλληνας, 

αρσενικό-θηλυκό στη Γραφή, επειδή χρειάζεται το ένα για να καταλάβουμε πλήρως το άλλο. Η ένωση του Εβραίου με τον 

Έλληνα, είχε τελικό σκοπό ν’ αποκατασταθούν μαζί σ’ ένα σώμα, στην εικόνα του Χριστού, όπου τα πάντα και μέσα σε όλα 

είναι ο Χριστός. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


