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ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν 

 

Ο Κύριος μου έδειξε πόσο πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς υποστηρίζουμε στις Βιβλικές χώρες! 

Δεν συντασσόμαστε απλώς με μια ιδέα, μια πολιτική ή για μια οικονομική ή στρατιωτική νίκη. Υπεραμυνόμαστε 

αυτό που ο Κύριος έχει ορίσει από τα θεμέλια της γης καλώντας τόσο τους Εβραίους όσο και τους Έλληνες/ 

Εθνικούς στους σκοπούς Του, ειδικά σε αυτή τη περιοχή. Ο ρόλος που παίζει η Ελλάδα είναι σημαντικός. 

 

Η Βιβλικές χώρες, η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να είναι ισχυρές. Πρέπει να προσευχόμαστε για 

αυτές γιατί ένας διαβολικός άξονας σε αυτήν την περιοχή (με την Τουρκία να προσπαθεί να ηγηθεί) παρατάσσεται 

εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης σε αυτούς τους έσχατους καιρούς. Πρέπει να προσευχόμαστε για τις περιοχές 

που ο Απόστολος Παύλος περπάτησε να είναι βαθιά ριζωμένες και πάλι στους ισχυρούς σκοπούς του Θεού. Ως εκ 

τούτου, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που υπερασπίζουμε, πάει πολύ πίσω και καταγράφεται στη Γένεση 9 

και 10 όταν ο Θεός μίλησε για τη σχέση μεταξύ του Σημ και του Ιάφεθ, των γιων του Νώε. Οι γιοι του Σημ είναι η 

γενεαλογία του Ιησού Χριστού του Μεσσία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ο Θεός λέει ότι η εκπλήρωση της λύτρωσης 

του κόσμου όλου θα έρθει μέσα από αυτή τη γενεαλογική γραμμή. 

 

Ο Θεός δήλωσε μέσω του Νώε ότι ο Ιάφεθ, ο αδελφός του Σημ, θα ζήσει στις σκηνές του Σημ. Αγαπητοί μου, όταν 

το πρωτοδιάβασα πριν χρόνια, παραλίγο να πέσω από την καρέκλα μου βλέποντας ότι ήταν μια προφητική 

σκιαγράφηση της Εφεσίους 2 και 3, του Νέου Ανθρώπου, της Νέας Ανθρωπότητας. Υπάρχει μια θεϊκή κίνηση 

αποκατάστασης προς αυτήν την ενότητα, τα έθνη μπολιάζονται στην κοινότητα του Ισραήλ και γίνονται μία 

κατοικία του Θεού. Ο γιος του Ιάφεθ είναι ο Ιαυάν, «Γιαβάν» στα εβραϊκά, που είναι η Ελλάδα, και υπάρχουν και 

άλλα ευρωπαϊκά έθνη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία σε αυτή τη γραμμή, ακόμη και η Αμερική που βγήκε από την 

Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, υπήρξε άφθονη χάρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ισραήλ, επειδή είναι ο 

Ιάφεθ, ο αδελφός του Σημ. Αν και πολλοί μπορεί να μην το συνδέουν αυτό βιβλικά, το σχέδιο του Θεού ωστόσο 

εκτυλίσσεται ακριβώς όπως το είχε αναγγείλει! 

 

Η Θεολογία της αντικατάστασης διδάσκει ότι ο Θεός έχει τελειώσει με τον Ισραήλ και ότι η Εκκλησία έχει 

αντικαταστήσει τον Ισραήλ. Γνωρίζουμε από την συνολική συμβουλή του λόγου του Θεού ότι αυτό είναι ψέμα! Οι 

άνθρωποι πιστεύουν ένα παρόμοιο ψέμα σχετικά με τον ελληνικό λαό και τη σύνδεση του με τον Νέο Άνθρωπο, 

λέγοντας ότι η λέξη Έλληνας δεν αναφέρεται κυριολεκτικά στον Έλληνα, αλλά γενικά στον Εθνικό. Θέλω να 

διευκρινίσω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις για τον Έλληνα και τον Εθνικό στην Καινή Διαθήκη. Όταν 

γράφεται «Πρώτα στον Εβραίο και στον Έλληνα», χρησιμοποιείται η λέξη Ἕλλην, που επισημαίνει την ελληνική 

καταγωγή, και όχι η λέξη έθνος που παραπέμπει αόριστα σε έναν λαό (μη εβραϊκό).  

 

Στα Εβραϊκά, την Ελλάδα την αποκαλούμε Ιαυάν. Γιατί την λέμε Ιαυάν; Γιατί αυτή είναι η αρχική Βιβλική λέξη για 

την Ελλάδα και όχι η εβραϊκή λέξη goy που στα ελληνικά είναι έθνος. Εάν δεν το αντιληφθείτε αυτό, δεν θα 

καταλάβετε τον ελληνικό ρόλο στη Καινή Διαθήκη όπου είναι γραμμένο, «το ευαγγέλιο είναι πρώτα για τον Εβραίο 

και για τον Έλληνα.» Θα νομίζετε ότι όταν λέει «για τον Έλληνα» εννοεί γενικά για τον Εθνικό! Ωστόσο, αν 

επιστρέψετε στη Γένεση 9 και 10, η εβραϊκή λέξη για την Ελλάδα είναι σαφώς, Ιαυάν. Στην ελληνική μετάφραση οι 
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Εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη, Ἴωνας, οι Ἴωνες, Έλληνες που κατοικούσαν τη Μικρά Ασία (επι του παρόντος 

Τουρκία) για χιλιάδες χρόνια! 

 

Ο Θεός, αγαπητέ, θέλει να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση Σημ-Ιάφεθ. Στους Ρωμαίους 11, ο Θεός μιλά για τον 

κίνδυνο της υπερηφάνειας στους Εθνικούς που πιστεύουν ότι Αυτός έχει τελειώσει με τους Εβραίους (Θεολογία 

της αντικατάστασης). Ο Θεός λέει ξεκάθαρα: 

«Ο Θεός δεν έχει απορρίψει τον λαό του που προγνώρισε». Ρωμαίους 11:2 

(Δεν είχαν γεννηθεί καλά καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να 

φανεί πως το σχέδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί κι όχι από 

τα έργα του ανθρώπου,) Ρωμαίους 9:11 

 

Ο Θεός γνώρισε και κάλεσε τους Εβραίους πριν ακόμη υπάρξει ο κόσμος. Αλλά και για τους Εθνικούς χρησιμοποιεί 

στην προς Εφεσίους μια παρόμοια λέξη, υποδεικνύοντας ότι επέλεξε και προόρισε και τα Έθνη, όπως έκανε και για 

τους Εβραίους. 

…όπως μας διάλεξε για Αυτόν προ καταβολής κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι ενώπιον Του, αφού 

μας προόρισε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά δικά Του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για 

μας θέλημά του,… Εφεσίους 1:4-5 

 

Τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ; Μας φανερώνεται ότι ο Θεός πήρε μια αμετάκλητη απόφαση στην αιωνιότητα να είναι 

ο Ισραήλ το λυτρωτικό έθνος Του. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός προτιμά και αγαπά τον Ισραήλ περισσότερο από όσο 

αγαπά τους Εθνικούς. Σημαίνει απλώς ότι ο Θεός εκλέγει ανάλογα με τον σκοπό. 

Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομία του Θεού, γιατί αυτό ήταν απαρχής το σχέδιό του, 

σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του. Εφεσίους 1:11  

 

Όλος αυτός ο προσχεδιασμός ήταν για τον ένδοξο, παγκόσμιο, λυτρωτικό σκοπό Του. Προγνώρισε τον Ισραήλ. 

Προόρισε τους Εθνικούς. Ο καθένας έχει τον ρόλο του και ο Θεός λέει ότι επιθυμεί όταν έρθει το πλήρωμα του 

χρόνου, να φέρει τους δύο μαζί εν Αυτόν! 

  

Παραλληλίζει τη σχέση Εβραίου και Έλληνα με τη σχέση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Γιατί; Γιατί χρειάζεται ο 

ένας να γνωρίσει τον άλλον. Ο Θεός είπε ότι δημιούργησε τον Αδάμ στην αρχή, αρσενικό και θηλυκό. Θυμάται 

όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα ως ένα πριν γίνουν δύο. Ο Θεός φανέρωσε την απέχθειά Του για το 

διαζύγιο όταν δημιούργησε το αρσενικό και το θηλυκό σε ένα σώμα πριν τα χωρίσει για τον σκοπό και την κλήση 

Του. Στη διαθήκη του γάμου, οι δύο γίνονται ένα (ξανά). Είναι ιερή πράξη. Γιατί ο Θεός επιθυμεί το αρσενικό και 

το θηλυκό να γίνουν ένα (ξανά); Για να δείξει στον κόσμο μια εικόνα κατ’ εικόνα της Θεότητας, ότι η Θεότητα είναι 

Ένα. Είναι μια απεικόνιση της εικόνας του Θεού. Το ίδιο αφορά στη σχέση Εβραίου και Έλληνα/Εθνικού. 

Επιδεικνύοντας την άγια πράξη Του δημιουργώντας αρσενικό και θηλυκό σε ένα σώμα, ο Θεός λέει σε όλους μας: 

«Επιθυμώ για εσάς να είστε όλοι ένα όπως Εμείς είμαστε ένα». 
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Ο Παύλος λέει στις Πράξεις 17:26, «Από ένα αίμα μας δημιούργησε όλους». Αυτό σημαίνει ότι πριν διαχωρίσει τον 

Ισραήλ και τους Εθνικούς για τον σκοπό Του, ήμασταν ένα αίμα μέσα στον Αδάμ. Έτσι, όταν ο Ιησούς λέει στο 

Ιωάννη 17:21, «για να είναι ένα όπως Εσύ, Πατέρα, και εγώ είμαστε ένα, για να είναι ένα μέσα μας», θυμάται. 

Θυμάται όταν δημιούργησε τον Αδάμ πριν χωρίσει το αρσενικό και το θηλυκό, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το 

σχέδιό Του, της λύτρωσης. Θυμάται όταν μας δημιούργησε όλους, Εβραίους και Εθνικούς από ένα αίμα. Μας 

φέρνει ξανά όλους μαζί, Εβραίους και Έλληνες/Εθνικούς, άνδρες και γυναίκες. Είναι μια ιερή πράξη ανακαίνισης 

της απεικόνισης Του (μέσα από τον άνθρωπο) έτσι ώστε ο κόσμος όλος να γνωρίσει ότι (ο Μεσσίας) έχει έρθει. 

Αγαπημένοι μου, είναι σημαντικό να θεμελιωθείτε σε αυτό γιατί αυτός είναι ο απώτερος λόγος που 

προσευχόμαστε για ενότητα. Αυτός είναι ο λόγος που προσευχόμαστε για τον Ισραήλ. Αυτός είναι ο λόγος που 

προσευχόμαστε για τους Εθνικούς. Γι ’αυτό προσευχόμαστε να είμαστε ένα: για την ανακαίνιση της απεικόνισης 

του Θεού σε ένα άγιο σώμα, ώστε να δοξάζεται ο Θεός που είναι Ένας. 

 

Αυτή είναι η αποκατάσταση για την οποία αγωνιζόμαστε στις Βιβλικές χώρες και θέλουμε να συνεργαστούμε. 

Είναι γραμμένο: «όταν έρθει το πλήρωμα των Εθνών (Ρωμ. 11:25) όλος ο Ισραήλ θα σωθεί». Στα ελληνικά, εδώ, το 

πλήρωμα δεν αναφέρεται απλώς στον αριθμό που πρέπει να συμπληρωθεί αλλά κυρίως στην ιδιότητα, να είναι  

γεμάτα (τα έθνη, ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι Κολ. 2:10) με το πλήρωμα του Θεού εν Χριστώ. Ο σκοπός του Θεού είναι 

να σχηματιστεί μέσα μας η τέλεια υπόσταση και ο χαρακτήρας του Ιησού. Υπάρχει το πλήρωμα των Εβραίων   

(Ρωμ. 11:12). Υπάρχει το πλήρωμα των Εθνικών (Ρωμ. 11:25). Υπάρχει το πλήρωμα του Χριστού (Εφες. 1:23; 4:13). 

Όλα αυτά τα πληρώματα θα συνεργαστούν και θα υπάρξει μια ιερή έκρηξη της αναστάσιμης ζωής κατά την 

ομοιότητα του Έσχατου Αδάμ και ο κόσμος θα γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


