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Θεός ελέους 

Εδώ και αρκετό καιρό ο Κύριος εργάζεται στην καρδιά μου αποκαλύπτοντας μου το βάθος Του ως Θεός ελέους. 

Εάν δεν γνωρίσουμε οι ίδιοι, με την καρδιά μας, ‘από κοντά’ το έλεός Του δεν θα βρούμε ποτέ το θάρρος να Τον 

πλησιάσουμε με την παρρησία που Τον πλησίαζαν κάποτε ο Μωυσής και οι προφήτες, αυτό το θάρρος που 

μπορεί να μεταστρέψει την καρδιά Του. Αυτοί, όπως και άλλοι, πλησίασαν τον Θεό με τόλμη επειδή ήταν βέβαιοι 

για το έλεός Του, ότι μπορούσαν να το αγγίξουν και να ξυπνήσει. 

 

Κρίση: Η Παράξενη Πράξη του Θεού 

Στην εντύπωση που έχουν πολλοί άνθρωποι για τον Θεό, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό Του είναι η κρίση. Ωστόσο 

αυτό δεν είναι ακριβώς η αλήθεια. Λέει στον Ησαΐα 28:21, «Eπειδή, θα σηκωθεί o Kύριoς σαν στo βoυνό 

Φερασείμ, θα θυμώσει σαν στην κoιλάδα τoύ Γαβαών, για να ενεργήσει τo έργo τoυ, το παράδοξο έργο του (Εβρ. 

zur/ παράξενο, ξένο) και να εκτελέσει την πράξη τoυ, την εξαίσια πράξη (Εβρ. nakri/ παράξενη πράξη) τoυ.» 

Συνεχίζεται στους Θρήνους 3:31-33, «Eπειδή, o Kύριoς δεν απoρρίπτει για πάντα· αλλά, και αν θλίψει, θα δείξει 

όμως και oικτιρμoύς, σύμφωνα με τo πλήθoς τoύ ελέoυς τoυ (Εβρ. rav chesed/ πλήθος του ελέους). Eπειδή, δεν 

θλίβει από καρδιάς τoυ (Εβρ. από καρδιάς, mi lev/ δεν ταλαιπωρεί).» Ο Θεός δεν ταλαιπωρεί οικειοθελώς, από 

την καρδιά Του. Είναι η παράδοξη πράξη Του. Το κάνει επειδή το απαιτεί η δικαιοσύνη και η αγιότητά Του, αλλά 

δεν επιθυμεί να ενεργεί έτσι ο Θεός προς τα παιδιά Του. Αυτό ακριβώς κατάλαβε ο Μωυσής. Όταν ο Ισραήλ είχε 

προσκυνήσει το χρυσό μοσχάρι είπε ο Κύριος στον Μωυσή: «ο Kύριος είπε στον Mωυσή: Eίδα αυτόν τον λαό, και 

δες, είναι λαός σκληροτράχηλος· τώρα, λοιπόν, άφησέ με, και θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους, και θα τους 

εξολοθρεύσω· και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος.» Έξοδος 32:9-10 

 

Ο Θεός μεταμελείται 

Τώρα, άκου αυτό: «Ο Μωυσής όμως προσπάθησε να καταπραΰνει τον Κύριο, το Θεό του, και είπε: ‚Γιατί, Κύριε, 

να ξεσπάσει ο θυμός σου πάνω στο λαό σου, που τον έβγαλες από την Αίγυπτο με τη μεγάλη σου δύναμη και με 

ενέργειες τόσο δυναμικές; Γιατί να πουν οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλες με κακό σκοπό από την Αίγυπτο, για να 

τους θανατώσεις στα βουνά και να τους εξαφανίσεις από τη γη; Ας σταματήσει ο φλογερός θυμός σου· άλλαξε 

γνώμη για το κακό που θέλεις να κάνεις στο λαό σου.‘» Έξοδος 32:11-12 

Ο Μωυσής καλεί τον Θεό να μεταμεληθεί! 

Ο Μωυσής συνεχίζει: 

«θυμήσου τον Aβραάμ, τον Iσαάκ, και τον Iσραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους ορκίστηκες στον εαυτό 

σου, και τους είπες: Θα πληθύνω το σπέρμα σας.» 

Ακούστε τι συμβαίνει: «Kαι ο Kύριος μεταμελήθηκε για το κακό, που είπε να κάνει ενάντια στον λαό του.»     

Έξοδος 32:13-14 

Ο Θεός μεταμελήθηκε. Στα Εβραϊκά είναι η λέξη nacham. 
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Η λέξη nacham σημαίνει αναστενάζω, λυπάμαι ή συμπονώ. Ολόκληρη η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αναστενάζει 

και να λυπάται εξαιτίας του κακού, αλλά συγχρόνως αναστενάζει με συμπόνια επειδή δεν θέλει να καταστρέψει. 

Είναι η παράξενη πράξη Του. Δεν το κάνει από την καρδιά Του. 

 

Ο Κύριος μπορεί να συγκινηθεί πολύ βαθιά, στο σημείο που να ματαιώσει το σχέδιό Του να καταστρέψει ένα 

έθνος. 

Ο Θεός λέει στον Ιερεμία: «Kατά τη στιγμή, πoυ θα μιλoύσα ενάντια σε έθνoς ή ενάντια σε βασιλεία, για να 

ξεριζώσω και να κατασκάψω, και να καταστρέψω, αν τo έθνoς εκείνo, ενάντια στo oπoίo μίλησα, επιστρέψει από 

την κακία τoυ, θα μετανoήσω (Θα λυπάμαι και θα δείξω συμπόνια) από τo κακό πoυ είχα σκεφθεί να κάνω σ’ 

αυτό.» Ιερεμίας 18:7-10 

 

Ο Κύριος θέλει να είμαστε μετανοημένος λαός, θέλει να είμαστε λαός του ελέους Του, του αναστεναγμού Του. 

Πώς θα γίνουμε ελεήμονες αν πρωτίστως δεν καταλάβουμε ότι η ουσία της φύσης του Κυρίου είναι το έλεος; 

Θέλει η ουσία της φύσης μας να είναι το έλεος, όχι η κρίση.  

«ίσως θα ακούσουν, και επιστρέψει κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο, και μετανοήσω για το κακό, που 

σκέπτομαι να κάνω σ' αυτούς εξαιτίας τής κακίας των έργων τους.» Ιερεμίας 26:3. Με άλλα λόγια, θέλει να 

μετανοούμε γιατί έτσι μόνο ο Κύριος μπορεί να μεταμεληθεί και να αλλάξει τα σχέδια Του εναντίον μας. Είναι 

στην καρδιά του Θεού να μεταμελείται  και να δείχνει έλεος. 

«Nα τους πεις: Zω εγώ, λέει ο Kύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής 

από τον δρόμο του, και να ζει· επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους· γιατί να πεθάνετε, οίκος 

Iσραήλ;» Ιεζεκιήλ 33:11 

«Kαι τώρα, γι’ αυτό ο Kύριος λέει, επιστρέψτε σε μένα από όλη σας την καρδιά, και με νηστεία, και με θρήνο, και 

με πένθος. Kαι σχίστε την καρδιά σας, και όχι τα ιμάτιά σας, και επιστρέψτε στον Kύριο τον Θεό σας·» Ναι, στον 

Κύριο, το Θεό σας επιστρέψτε! Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη κι έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και 

πρόθυμος να συγχωρήσει.» Ιωήλ 2,12-13 

 

Ιωνάς: Το έλεος του Θεού 

Αγαπητοί, ο Θεός λυπάται και αναστενάζει για το κακό. Όταν εμείς απομακρυνόμαστε από τον κακό μας δρόμο 

Αυτός μας δείχνει έλεος. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε τον Ιωνά. Φαίνεται ότι δεν ήθελε ο Ιωνάς να δείξει ο Θεός έλεος 

στη Νινευή. Δεν καταλάβαινε την καρδιά του Θεού για τον λαό της Νινευή. Έτσι, ο Θεός θέλησε, στην κοιλιά ενός 

κήτους να βιώσει ο Ιωνάς τι είναι η πραγματική κρίση. Για να σταθεί κανείς μεσίτης μπροστά στον Θεό, όπως ο 

Μωυσής ή όπως οι προφήτες, πρέπει να γνωρίσει την καρδιά ελέους του Θεού, ότι δεν χαίρεται στην κρίση. Ο 

Ιωνάς τελικά υπακούει και κηρύττει στη Νινευή: Σε 40 ημέρες θα καταστραφείς και η Νινευή ανταποκρίνεται από 

το ανώτατο άρχοντα της μέχρι τον απλό της άνθρωπο και το κτήνος του: 

«αλλά, άνθρωπος και κτήνος να σκεπαστούν με σάκους, και να φωνάξουν στον Θεό δυνατά· και ας επιστρέψουν 

κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο, και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός 

επιστρέψει και μεταμεληθεί/ αναστενάζει από συμπόνια, και επιστρέψει από την οργή τού θυμού του, και δεν 

χαθούμε;» Ιωνάς 3:8-9 

Ακόμη και οι ειδωλολάτρες γνώριζαν ότι ο Θεός μπορεί να σταματήσει τον άγριο θυμό Του και να δείξει έλεος. 

Πόσο μάλλον εμείς, ο λαός του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός χαίρεται στο έλεος. Δεν απολαμβάνει την 

κρίση. Δεν κρίνει τον κόσμο με ένα μοχθηρό μειδίαμα ικανοποίησης στο πρόσωπό Του. Δεν κατέστρεψε τον 

άνθρωπο και τα ζώα στο κατακλυσμό με ένα χαχανητό. Αναστέναζε ο Κύριος, από πόνο και θλίψη.  
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Εμπιστευτείτε το έλεος του Θεού 

Στο εδάφιο Α' Βασιλέων 8:23 «είπε: ‚Kύριε Θεέ τoύ Iσραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμoιoς με σένα, επάνω στoν 

oυρανό, και κάτω στη γη, πoυ να διαφυλάττεις τη διαθήκη και τo έλεoς στoυς δoύλoυς σoυ εκείνoυς πoυ 

περπατoύν μπρoστά σoυ με όλη την καρδιά τoυς·‘». Η διαφορά μεταξύ του αληθινού Θεού του Ισραήλ και των 

θεών των εθνών είναι ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Θεός που τηρεί διαθήκη και δείχνει έλεος. Αυτό είναι που Τον 

κάνει διαφορετικό από κάθε άλλο θεό! Εμείς, ο λαός Του μπορούμε να Τον πλησιάζουμε έχοντας αυτή τη 

διαβεβαίωση βαθιά μεσ’ την καρδιά. 

 

Ψαλμός 52:8 «Eγώ, όμως, θα είμαι σαν ελιόδεντρo, πoυ ακμάζει στoν oίκo τoύ Θεoύ· στo έλεoς τoυ Θεoύ ελπίζω 

στoν αιώνα τoύ αιώνα.» 

Εμπιστεύεσαι στις κρίσεις Του, αγαπητέ μου, ή εμπιστεύεσαι στο έλεός Του; Μπορεί να αλλάξει, να μεταμεληθεί 

και να αναστενάξει και να στραφεί προς το μέρος μας με το άπειρο έλεός Του! 

 

Μιχαίας 7:18 «Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα, που να συγχωρεί ανομία, και να παραβλέπει την παράβαση του 

υπολοίπου τής κληρονομιάς του; Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος.» 

Ο Θεός χαίρεται στο έλεος. Δεν χαίρεται στη κρίση. 

 

Έλεος και η 11η Σεπτεμβρίου 

Στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου ήμουν στη Νέα Υόρκη. Ο David Wilkerson ήταν ο ποιμένας μου για πολλά 

χρόνια και εκεί, στην Εκκλησία της Τάιμς Σκουέρ, προετοιμαζόμασταν κάθε εβδομάδα, ακούγοντας κηρύγματα για 

τις κρίσεις που ερχόταν στη Νέα Υόρκη. Κρίση! Κρίση! Κρίση! Περίπου δύο μήνες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, 

οι ποιμένες ένιωσαν ότι κάτι σοβαρό ερχόταν στη Νέα Υόρκη. Δεν ήξεραν τι ήταν, αλλά ήξεραν ότι κάτι πολύ 

σοβαρό ήταν στο δρόμο. Εκείνους τους μήνες, πριν πέσουν οι Δίδυμοι Πύργοι, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να 

αιωρείται πάνω από ολόκληρη την συνάθροιση κάνοντας την άγια παρουσία Του αισθητή σαν μια χοντρή 

κουβέρτα. 

  

Συναντιόμασταν κάθε βράδυ. Το Άγιο Πνεύμα κινούνταν και ο τόπος ήταν κατάμεστος. Ο κόσμος ερχόταν να 

προσευχηθεί για ώρες. Μερικές φορές καθόμασταν μια ώρα σιωπηλοί, μια ιερή σιωπή μετάνοιας. Υπήρξαν 

στιγμές που ακούγαμε ξαφνικά κάποιον να κλαίει. Θυμάμαι μια φορά που ο David Wilkerson ενώ καθόταν στη 

θέση του, στη σκηνή , ξαφνικά έπεσε από την καρέκλα του με το πρόσωπο στη γη  μπροστά σε περισσότερους από 

χίλιους ανθρώπους, που εκείνη την ώρα προσεύχονταν. Έκλαιγε και κραύγαζε σαν την έγκυο που γεννάει. Ο ήχος 

της φωνής του ήταν τρομακτικός. Ποτέ πριν δεν είχα ακούσει έναν άντρα να κλαίει έτσι, σαν μια γυναίκα που 

γεννάει. Έκραζε στον Θεό για έλεος.  

 

Ήρθε η 11η Σεπτεμβρίου αλλά  δεν αιφνιδιαστήκαμε. Είμασταν ήδη προετοιμασμένοι. Μερικές χιλιάδες άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι πολλές περισσότερες χιλιάδες θα μπορούσε να είχαν σκοτωθεί σε 

εκείνη την τρομοκρατική επίθεση όταν οι Δίδυμοι Πύργοι έπεσαν. Ο αριθμός των θυμάτων δεν πλησιάζει καθόλου 

το μέγεθος του αριθμού αυτών που θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε παρακαλέσει τον Θεό με βαθιά 

θλίψη και μετάνοια. Μετά την επίθεση, για μήνες ακούγαμε, τη μια μετά την άλλη, μαρτυρίες ανθρώπων που, την 

τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσουν για τη δουλειά τους στους Δίδυμους Πύργους, αρρώστησαν ξαφνικά ή 
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καθυστέρησαν ή αποφάσισαν να μείνουν σπίτι ή δεν πρόλαβαν το τρένο ή το λεωφορείο. Υπήρχε έλεος!!! Ο Θεός 

είχε ακούσει τη μετάνοιά μας. 

  

Θυμάμαι μια από εκείνες τις ιερές, βαριές σιωπές. Άκουσα με τα αφτιά μου τη φωνή του Θεού να μου λέει: θέλω 

να μετανοήσεις για όσα έχουν κάνει οι Λευκοί στους Μαύρους στην Αμερική. Σκέφτηκα αμέσως, ΕΓΩ, Κύριε; Δεν 

υπήρξα ποτέ ρατσίστρια. Αλλά ξαφνικά ένιωσα την καρδιά του Θεού και άρχισα να κλαίω και να κλαίω και να 

κλαίω. Έπιασα το μικρό μαύρο κοριτσάκι που καθόταν δίπλα μου. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Απλώς την πήρα και 

την κρατούσα στην αγκαλιά μου. Έκλαιγα γιατί ένιωσα τον πόνο στην καρδιά Του! 

 

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στην καρδιά του Θεού αυτή τη στιγμή. 

  

Γιατί ήρθε αυτή η μάστιγα στον κόσμο; Ακούστε, ξεχάστε αν είστε εμβολιασμένοι ή όχι. ΔΕΝ είναι αυτό το κύριο 

ζήτημα. Ο εχθρός το χρησιμοποιεί για να μας διχάσει. Το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει τα κακόβουλα 

σχέδια του σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός προσπαθεί να μιλήσει στο λαό Του… ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ; Ο David 

Wilkerson τουλάχιστον ήξερε ότι κάτι σοβαρό ερχόταν και, για μήνες, κάθε βράδυ με σοβαρότητα και 

επισημότητα συναθροιζόμασταν, μετανοούσαμε και εκζητούσαμε τον Θεό! Αγαπητοί, πρέπει να σοβαρευτούμε 

με τον Κύριο. Προσευχόμουν με άλλους ομόψυχους μου αδερφούς, αναζητώντας την καρδιά Του, ζητώντας Του 

να σταματήσει αυτή τη μάστιγα και πιστεύω ότι θα μας δείξει το έλεός Του. 

 

Δοχεία Ελέους 

Ο Θεός μεταμελείται όταν βλέπει τον λαό Του να μετανοεί. Προχωράμε μπροστά. Ζητάμε έλεος και 

προσευχόμαστε για αναζωπύρωση. Πλησιάζουμε με θάρρος στον θρόνο της χάρης Του. Βλέπουμε, όπως ο 

Μωυσής και ο Ιωνάς, ότι ο Θεός χαίρεται να μας δείχνει το έλεός Του. 

«Και αυτός (ο Ιωνάς) προσευχήθηκε στον Kύριο, και είπε: ‚Ω, Kύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου, ενώ ήμουν 

ακόμα στην πατρίδα μου; Γι’ αυτό, πρόλαβα να φύγω στη Θαρσείς· επειδή, γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας 

και οικτίρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος, και μετανοείς για το κακό.‘» Ιωνάς 4:2 

Ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ιωνά έτσι ώστε να μπορέσει ο Ιωνάς να αλλάξει!  Ήθελε ο Ιωνάς, μέσα από μια 

συντετριμμένη καρδιά ελέους να προειδοποιήσει τη Νινευή για την επικείμενη κρίση, ώστε να στραφούν και να 

γλιτώσουν. Ο Κύριος θέλει να γυρίσουμε. Θέλει να είμαστε, ο ένας για τον άλλον, δοχεία ελέους και συγχώρεσης, 

ώστε να μην υπάρχει διχασμός. Διχασμός στο Σώμα, διχασμός στις οικογένειες, διχασμός μεταξύ φίλων, διχασμός! 

Θέλει να μας αλλάξει. Θέλει να μας συμμορφώσει με τον Εαυτό Του. Θέλει να μας κάνει τρυφερούς, ανθρώπους 

μετάνοιας, γεμάτους έλεος. 

 

«Eπειδή, δεν έχουμε αρχιερέα (ο Ιησούς), που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος 

πειράστηκε καθ’ όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Aς πλησιάζουμε, λοιπόν, με παρρησία στον 

θρόνο τής χάρης, για να πάρουμε έλεος, και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης.» Εβρ. 4:15-16 

 

Γκρέτα Μαύρο 


