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ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ:  

Ο ΝΩΕ, Ο ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ Ο ΙΩΒ—ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΜΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΖΩΗ ΣΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  

1ο Μήνυμα 

Ζούμε και Εργαζόμαστε σύμφωνα με το Όραμα της Εποχής  

για να Αλλάξουμε την Εποχή 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Ιεζ 14:14, 20,  

Γεν 6:8, Μτ 24:37-39, Δν 2:34-35, Ιώβ 42:5-6 

I. Ο Νώε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ αποτελούν πρότυπα, που αποκαλύπτουν πώς 

μπορούμε να ζούμε μια νικηφόρα ζωή στη γραμμή της ζωής, για να 

εκπληρώσουμε την οικονομία του Θεού. Δηλαδή να ζούμε και να 

εργαζόμαστε σύμφωνα με το όραμα της εποχής για να αλλάξουμε την εποχή—

Ιεζ 14:14, 20, Γεν 2:9, Απ 2:7, 22:1-2, Μτ 24:37-39, 45-51, Δν 2:34-35, Πραξ 26:19, 

Β΄ Τιμ 4:8. 

II. Η ζωή του Νώε, του Δανιήλ και του Ιώβ αποκαλύπτει ότι ο Τριαδικός Θεός 

παρέχει τον εαυτό Του μέσα στον εκλεκτό λαό Του για να εκπληρώσει την 

οικονομία Του: 

Α. Με τον Νώε βλέπουμε τον Θεό Πατέρα με την επιθυμία Του και το σχέδιο ως προς 

την οικοδομή Του, αλλά και με την αιώνια πιστότητά Του, για να τηρήσει τη διαθήκη 

Του, που είναι ο λόγος Του—Γεν 9:12-17, Α΄ Κορ 1:9, Α΄ Ιω 1:9, Απ 4:3, 21:19-20. 

Β. Με τον Δανιήλ βλέπουμε τον Χριστό, τον Υιό, που είναι η κεντρικότητα και η 

παγκοσμιότητα της κίνησης του Θεού, και τη δευτέρα παρουσία του Υιού του 

Ανθρώπου—Δν 7:13-14, 10:4-9. 

Γ. Με τον Ιώβ βλέπουμε τον Θεό, το Πνεύμα, με το μεταμορφωτικό έργο Του, για να 

εκτελέσει όσα είναι κρυμμένα στην καρδιά του Θεού προκειμένου να μπορούμε να 

κερδίζουμε τον Θεό, ώστε να γίνουμε Θεός κατά τη ζωή, τη φύση και την εμφάνιση, 

αλλά όχι κατά τη Θεότητα, για τη συλλογική έκφραση του Θεού—Ιώβ 10:13, 42:5-6, 

Εφ 3:9, Β΄ Κορ 3:18. 

III. «O Nώε, όμως, βρήκε χάρη μπροστά στον Kύριο»—Γεν 6:8: 

Α. Η ζωή και το έργο του Νώε αποκαλύπτουν πόσα πολλά μπορεί να κάνει η χάρη για 

τους πεσμένους ανθρώπους. Χάρη είναι ο θαυμάσιος Χριστός που αίρει το βάρος μας, 

κάνοντας τα πάντα μέσα μας, για χάρη μας και για την απόλαυσή μας—Γεν 6:1-14, 

Μτ 24:37-39, Β΄ Κορ 12:7-9: 

1. Η σάρκα είναι η παρουσία του διαβόλου, ενώ η χάρη είναι η παρουσία του Θεού. 

Προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την παρουσία του Σατανά, χρειαζόμαστε την 

παρουσία του Θεού—Γεν 6:3, 8, Ρωμ 7:17-21, Εβρ 4:16, Α΄ Κορ 15:10. 

2. Η έκβαση της χάρης είναι η δικαιοσύνη. Δια της δύναμης, της ισχύς και της ζωής 

της χάρης μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με τον Θεό, με τους άλλους, αλλά ακόμη 

και με τον εαυτό μας—Ρωμ 5:17, 21, Β΄ Πε 2:5. 

Β. Ο Νώε περπάτησε με τον Θεό και έχτισε την κιβωτό για την εκτέλεση της θείας 

οικονομίας—Γεν 6:8-22, Εβρ 11:7, Α΄ Πε 3:20-21, Μτ 16:18: 
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1. Η πρώτη οικοδομή του Θεού στην Αγία Γραφή είναι η κιβωτός του Νώε, η οποία 

υποδηλώνει τον Χριστό που είναι η οικοδομή του Θεού με τον άνθρωπο. Η 

οικοδομή του Θεού αποτελεί έναν Θεάνθρωπο—Ιω 1:14, 2:19, Α΄ Κορ 3:9, 16-17, 

Απ 21:2, 22, Εφ 2:22, Ψλ 27:4. 

2. Η οικοδομή της κιβωτού συμβολίζει την οικοδομή του συλλογικού Χριστού, την 

εκκλησία ως το Σώμα του Χριστού, με το στοιχείο του πλούτου του Χριστού ως το 

οικοδομικό υλικό—Μτ 16:18, Α΄ Κορ 3:9-12α, Εφ 3:8-10, 4:12. 

3. Τα τρία επίπεδα της κιβωτού υποδηλώνουν τον Τριαδικό Θεό, σύμφωνα με την 

εμπειρία που έχουμε απ’ Αυτόν. Το Πνεύμα, που υποδηλώνεται από το 

χαμηλότερο επίπεδο, μας φέρνει στον Υιό (Α΄ Πε 1:2, Ιω 16:8, 13-15), και ο Υιός 

μας φέρνει στον Πατέρα, ανυψώνοντας την εμπειρία μας (Ιω 14:6, Εφ 2:18, Α΄ Ιω 

1:5, 4:8). 

4. Στο τρίτο επίπεδο της κιβωτού υπήρχε μόνο ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Αυτό 

υποδηλώνει ότι στην εκκλησία, στην οικοδομή του Θεού, υπάρχει μόνο μία 

αποκάλυψη και ένα όραμα μέσω της μοναδικής διακονίας της Καινής 

Διαθήκης—Γεν 6:16, Πραξ 26:19, Πρμ 29:18α, Α΄ Τιμ 1:3-4, Β΄ Κορ 3:6-9, 4:1. 

IV. «O Δανιήλ, όμως, έβαλε στην καρδιά του να μη μολυνθεί από τα φαγητά τού 

βασιλιά»—Δν 1:8: 

Α. Οι σημερινοί Ναζηραίοι είναι όσοι χρησιμοποιούνται από τον Θεό για να αλλάξουν 

την εποχή, εκείνοι που προσφέρουν τον εαυτό τους πρόθυμα στον Κύριο κατά το 

μεγαλείο της αφιέρωσής τους—Αρ 6:1-8, Ψλ 110:3, βλ. Κρ 7:13-18.  

Β. Ο Δανιήλ μας φανερώνει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αλλάζουν την 

εποχή: 

1. Ο Δανιήλ ήταν διαχωρισμένος από τη γενεά που ακολουθούσε τον Σατανά—Δν 

1:8, 4:26, 5:23, Φιλ 3:13-14, Απ 2:13. 

2. Ο Δανιήλ συμβάδιζε με την επιθυμία του Θεού δια του Λόγου του Θεού—Δν 

9:2-4, Β΄ Τιμ 3:14-17, 1:13-15, βλ. Νε 8:8, 13, Δτ 17:18-20. 

3. Ο Δανιήλ συνεργαζόταν με τον Θεό δια της προσευχής Του—Δν 6:10, 9:17, 

10:1-21. 

4. Ο Δανιήλ ήταν άνθρωπος που θυσίαζε τον εαυτό του, έχοντας μαρτυρικό 

πνεύμα—Δν 1:8, 6:10. 

V. «Tότε, o Kύριος απάντησε στoν Iώβ» (Ιώβ 38:1α). «Tότε, o Iώβ απάντησε στoν 

Kύριo» (Ιώβ 42:1α). «Kαι o Kύριoς έστρεψε την αιχμαλωσία τoύ Iώβ» (Ιώβ 

42:10α): 

Α. Η λογική των φίλων του Ιώβ ήταν σύμφωνα με τη γραμμή του δέντρου της γνώσης 

του καλού και του κακού, έχοντας τη σκέψη ότι τα παθήματα του Ιώβ ήταν ζήτημα 

της κρίσης του Θεού. Ωστόσο, μέσα από τα παθήματα του Ιώβ, ο Θεός έφθειρε τον 

Ιώβ για να τον κερδίσει, ώστε να μπορέσει κι ο Ιώβ να κερδίσει τον Θεό 

περισσότερο—Ιώβ 9:15, 11:12, 13:4, Φιλ 3:8, 12-13: 

1. Η πρόθεση του Θεού για τον Ιώβ ήταν να γκρεμίσει τον φυσικό του άνθρωπο με 

την τελειότητα και την ακεραιότητά του, ώστε να μπορέσει να οικοδομήσει έναν 

ανακαινισμένο Ιώβ με τη φύση και τις ιδιότητες του Θεού—Ιώβ 1:1, Τιτ 3:5. 

2. Ο Θεός σκόπευε να φέρει τον Ιώβ σε μια βαθύτερη αναζήτηση του Θεού, ώστε να 

μπορέσει ο Ιώβ να συνειδητοποιήσει ότι, στην ανθρώπινη ζωή του, είχε έλλειψη 

του Θεού και ότι μπορούσε να επιδιώκει τον Θεό, να κερδίζει τον Θεό και να 

εκφράζει τον Θεό—Κολ 2:19. 
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3. Η πρόθεση του Θεού ήταν να βρίσκεται ο Ιώβ στη γραμμή του δέντρου της ζωής 

για να τον κάνει άνθρωπο του Θεού—Γεν 2:9, Α΄ Τιμ 6:11, Β΄ Τιμ 3:17, Εφ 

3:14-21. 

Β. Ο Ιώβ αποκαλύπτει ότι η Αγία Γραφή, με τα 66 βιβλία της, αποσκοπεί σ’ ένα μόνο 

πράγμα: ο Θεός εν Χριστώ, δια του Πνεύματος, να παρέχει τον εαυτό Του σε μας, για 

να γίνει η ζωή, η φύση και το παν για μας, ώστε να μπορούμε να ζούμε τον Χριστό 

και να εκφράζουμε τον Χριστό. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή που διέπει τη ζωή μας—

Ιώβ 10:13, Εφ 3:9, Φιλ 3:8-9, Εφ 1:22-23, 2:15, Απ 21:2.   

 

Γ. Ο τρόπος να ζούμε και να εργαζόμαστε κατά την αρχή αυτή είναι να θέτουμε την 

ύπαρξή μας και να κάνουμε τα πάντα δια του Πνεύματος, με το Πνεύμα και εν 

Πνεύματι, εξασκώντας το πνεύμα μας—Γαλ 5:25, Ρωμ 8:4, Φιλ 3:3, Απ 2:7, 22:17α. 
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