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2ο Μήνυμα 

Ο Νώε—η Ζωή και το Έργο που Μπορούν να Αλλάξουν την Εποχή 

Αναγνώσματα από την Αγία Γραφή: Γεν 6:5-22, 7:13, 16, Εβρ 11:7 

I. Η ζωή του Νώε ήταν μια ζωή που άλλαξε την εποχή—Φιλ 1:19-21α: 

Α. Ο Θεός έδειξε στον Νώε την πραγματική κατάσταση του διεφθαρμένου αιώνα, στον 

οποίο ζούσε—Γεν 6:3, 5, 11, 13, Μτ 24:37-39, Β΄ Τιμ 3:1-3. 

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

1. Όταν ο Σατανάς έχει κάνει ό,τι μπορεί για να βλάψει την κατάσταση, υπάρχουν 

πάντα κάποιοι που βρίσκουν χάρη στα μάτια του Θεού, για να γίνουν εκείνοι 

που αλλάζουν την εποχή—βλ. Δν 1:8, 9:23, 10:11, 19. 

2. Ο κύριος σκοπός αυτής της καταγραφής στη Γένεση δεν είναι να φανερώσει την 

πτώση, αλλά να μας δείξει πόσα μπορεί να κάνει η χάρη του Θεού για τους 

πεσμένους ανθρώπους. Χάρη είναι ο ίδιος ο Θεός, η παρουσία Του, την οποία 

απολαμβάνουμε προκειμένου να γίνει το παν για μας, αλλά και για να κάνει τα 

πάντα μέσα μας, μέσα από μας και υπέρ μας. Χάρη είναι ο Θεός που έρχεται σε 

μας για να γίνει προμήθεια ζωής, δύναμη και το παν για μας—Ιω 1:14, 16-17, Απ 

22:21: 

α. Εκείνοι που αγαπούν τον Κύριο, Τον απολαμβάνουν ως χάρη—Εφ 6:24, Ιω 

21:15-17. 

β. Μέσω της εξάσκησης του ανθρώπινου πνεύματος, απολαμβάνουμε τη χάρη 

του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι η άφθονη χορήγηση του Τριαδικού 

Θεού—Εβρ 10:29β, Γαλ 6:18, Φιλ 4:23, Φλμ 25, Β΄ Τιμ 4:22. 

γ. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος της χάρης—Πραξ 20:32, Κολ 3:16, βλ. Ιερ 

15:16. 

δ. Όταν συναθροιζόμαστε με τους αγίους στη βάση της ενότητας, βιώνουμε τον 

επεξεργασμένο Τριαδικό Θεό ως τη χάρη της ζωής—Ψλ 133:3, Α΄ Πε 3:7, 

Πραξ 4:33, 11:23. 

ε. Μπορούμε να βιώνουμε τον Κύριο, που είναι η αυξανόμενη και υπερεπαρκής 

χάρη μας, εν μέσω των παθημάτων και των δοκιμασιών—Β΄ Κορ 12:9. 

στ. Χρειάζεται να εργαζόμαστε για τον Κύριο με τη δύναμη της χάρης Του—

Α΄ Κορ 15:10, 58, 3:12. 

ζ. Χρειάζεται να είμαστε καλοί οικονόμοι της ποικίλης χάρης του Θεού—Α΄ Πε 

4:10, Εφ 3:2, Β΄ Κορ 1:15, Εφ 4:29. 

η. Μέσα από τη δύναμη της χάρης, την ισχύ της, καθώς και τη ζωή της χάρης, 

μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με τον Θεό και με τους άλλους. Η χάρη παράγει 

δικαιοσύνη—Εβρ 11:7, Ρωμ 5:17, 21. 

Γ. Όπως ο προπάππους του, ο Ενώχ (Γεν 5:22-24), έτσι και ο Νώε περπάτησε με τον 

Θεό δια της πίστεως (Γεν 6:9, Εβρ 11:7). Η πίστη αυτή ήταν το θείο στοιχείο του 

Θεού που μεταδόθηκε και εγχύθηκε σ’ αυτόν για να γίνει η ικανότητα της πίστης 

του (Ρωμ 3:22). Ως αποτέλεσμα, ο Νώε έγινε κληρονόμος και κήρυκας της 

δικαιοσύνης (Β΄ Πε 2:5), σαν μια διακήρυξη ενάντια στην πονηρή γενιά. Η 

δικαιοσύνη του Νώε ενδυνάμωσε τη θέση του Θεού για να εκτελέσει την κρίση Του 

πάνω σε εκείνη την ανήθικη γενιά.  
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Δ. Η κιβωτός που έχτισε ο Νώε αποτελεί τύπο του πρακτικού και παρόντος Χριστού, ο 

οποίος είναι η σωτηρία του Θεού. Το να χτίζουμε την κιβωτό σημαίνει να 

οικοδομούμε στην εμπειρία μας τον πρακτικό και παρόντα Χριστό, ως τη σωτηρία 

του Θεού, για την οικοδόμηση του Σώματος του Χριστού, το οποίο αποτελεί τον 

συλλογικό Χριστό. Σύμφωνα με την προς Φιλιππησίους επιστολή, αυτό σημαίνει να 

κατεργαζόμαστε τη δική μας σωτηρία—Φιλ 2:12-13: 

1. Το να χτίζουμε την κιβωτό σημαίνει να κατεργαζόμαστε τη δική μας σωτηρία, 

ήτοι να οικοδομούμε τον Χριστό στην εμπειρία μας, για την οικοδόμηση του 

Σώματος του Χριστού, που είναι ο συλλογικός Χριστός. 

2. Η κιβωτός, την οποία κατεργάστηκε ο Νώε και εισήλθε σε αυτήν, ήταν η σωτηρία 

του Θεού. Πρέπει να έχουμε έναν πρακτικό και παρόντα Χριστό, ως τη σωτηρία 

του Θεού, στον οποίο θα μπορέσουμε να εισέλθουμε. 

3. Η σωτηρία στην προς Φιλιππησίους 2:12 δεν είναι η αιώνια σωτηρία από την 

καταδίκη και από τη λίμνη του πυρός, αλλά η καθημερινή και συνεχής σωτηρία 

που είναι ο Χριστός, ως ένα ζωντανό Πρόσωπο. Παρόλο που έχουμε ήδη αιώνια 

σωτηρία, χρειαζόμαστε περαιτέρω σωτηρία από τη στρεβλή και διεστραμμένη 

γενιά—Φιλ 2:15. 

4. Σήμερα βρισκόμαστε στη δίοδο της σωτηρίας του Θεού. Έχουμε ήδη εισέλθει σε 

αυτή τη δίοδο και το πέρασμά μας απ’ αυτή συνεπάγεται το να κατεργαζόμαστε 

τη δική μας σωτηρία: 

α. Όσο περισσότερο ο Νώε έχτιζε την κιβωτό, τόσο περισσότερο κατεργαζόταν 

τη σωτηρία του Θεού και, εν τέλει, εισήλθε σε αυτό που είχε κατεργαστεί—

Γεν 7:7. 

β. Ο ίδιος ο Χριστός που οικοδομούμε στην εμπειρία μας σήμερα θα γίνει η 

μελλοντική μας σωτηρία. Μία μέρα, κάτω από την κυριαρχία του Θεού, θα 

εισέλθουμε σε Αυτόν τον Χριστό που έχουμε οικοδομήσει. 

γ. Ακόμα και σήμερα, αν οικοδομούμε τον Χριστό στην εμπειρία μας, θα είμαστε 

σε θέση να μένουμε εν Χριστώ και να κατοικούμε σε Αυτόν—Ιω 15:5: 

1) Το να οικοδομούμε τον Χριστό στην εμπειρία μας σημαίνει να αγαπάμε 

τον Κύριο, να μιλάμε με τον Κύριο, επικαλούμενοι το όνομά Του, και να 

έχουμε κοινωνία μαζί Του, ζώντας δι’ Αυτού και περπατώντας με Αυτόν, 

μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα. Έτσι, θα είμαστε «συμβαδίζοντες» 

με τον Θεό, ώστε να μπορούμε να γίνουμε οι συνεργάτες Του—Γεν 

5:22-24, 6:9. 

2) Έτσι, θα οικοδομούμε τον Χριστό στην εμπειρία μας, ώστε να μπορούμε 

να εισέλθουμε σ’ Αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία μας. 

5. Και τα τέσσερα κεφάλαια στην προς Φιλιππησίους επιστολή αναφέρονται στο 

ζωντανό πρόσωπο του Χριστού που τα περιλαμβάνει όλα, ως η σωτηρία μας: 

α. Στην προς Φιλιππησίους 1, σωτηρία είναι να ζούμε και να μεγαλύνουμε τον 

Χριστό σε κάθε κατάσταση. 

β. Στην προς Φιλιππησίους 2, σωτηρία είναι να αντανακλάμε τον Χριστό, 

κρατώντας τον λόγο της ζωής. 

γ. Στην προς Φιλιππησίους 3, σωτηρία είναι η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή, ο 

ίδιος ο Θεός που ενσωματώνεται στον Χριστό. 

δ. Στην προς Φιλιππησίους 4, σωτηρία είναι ο ίδιος ο Χριστός, ως η ζωή που 

είναι αληθινή, σεμνή, δίκαιη, αγνή, προσφιλής, που έχει καλή φήμη και που 

είναι γεμάτη αρετή και έπαινο. 
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II. Το έργο του Νώε ήταν ένα έργο που άλλαξε την εποχή—Β΄ Κορ 6:1, Μτ 16:18, 

Α΄ Κορ 3:12: 

Α. Ο Θεός έδωσε στον Νώε μία αποκάλυψη που περιλάμβανε τα πάντα, μία περαιτέρω 

αποκάλυψη, για να χτίσει την κιβωτό. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός 

έβαλε τέλος στη διεφθαρμένη γενιά και επέφερε μια καινούργια εποχή. Ο Νώε 

έχτισε την κιβωτό όχι σύμφωνα με τη δική του φαντασία, αλλά απολύτως σύμφωνα 

με την αποκάλυψη του Θεού και τις θείες οδηγίες δια της πίστεως—Γεν 6:15α, Εβρ 

11:5-7, βλ. Εξ 25:9, Α΄ Χρ 28:11-19, Α΄ Κορ 3:10-12, Εφ 2:20α: 

1. Η κιβωτός αποτελεί τύπο του Χριστού (Α΄ Πε 3:20-21)—όχι μόνο του ατομικού 

Χριστού αλλά και του συλλογικού, της εκκλησίας, που είναι το Σώμα του Χριστού 

και ο καινούργιος άνθρωπος, που θα ολοκληρωθεί στη Νέα Ιερουσαλήμ—Μτ 

16:18, Α΄ Πε 3:20-21, Α΄ Κορ 12:12, Εφ 2:15-16, Κολ 3:10-11, Απ 21:2. 

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

με το στοιχείο του πλούτου του Χριστού ως το οικοδομικό υλικό, απ’ όσους 

εργάζονται μαζί με τον Θεό—Α΄ Κορ 3:9-12α, Εφ 4:12, 2:22. 

3. Αυτή η οικοδομή είναι ο Χριστός που εργάζεται μέσα στους ανθρώπους για να 

τους συνοικοδομεί δι’ Αυτού, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν η φανέρωση του 

Θεού εν σαρκί—Α΄ Τιμ 3:15-16, Α΄ Κορ 3:9α, 10, 12, Ρωμ 11:36. 

Β. Με το να χτίσει την κιβωτό και να μπει σ’ αυτήν, ο Νώε όχι μόνο σώθηκε από την 

κρίση του Θεού πάνω στην πονηρή γενιά, μέσω του κατακλυσμού, αλλά και 

διαχωρίστηκε απ’ αυτή τη γενιά, εισερχόμενος σε μια καινούργια εποχή—Γεν 

6:5-22. 

Γ. Παρομοίως, με το να οικοδομήσουμε την εκκλησία και να μπούμε στην 

εκκλησιαστική ζωή, θα σωθούμε από την κρίση του Θεού πάνω στη σημερινή πονηρή 

γενιά, μέσω της μεγάλης θλίψης, και θα διαχωριστούμε απ’ αυτή τη γενιά για να 

εισέλθουμε σε μια καινούργια εποχή, την εποχή της χιλιετίας—Εβρ 11:7, Μτ 

24:37-39, Λκ 17:26-27, 21:36, Απ 3:10.  

Δ. Το μήκος της κιβωτού ήταν 300 πήχες, το βάθος της ήταν 50 πήχες και το ύψος της 

ήταν 30 πήχες (Γεν 6:15). Οι βασικοί αριθμοί στην οικοδομή του Θεού είναι το τρία 

και το πέντε (βλ. Εξ 27), που συμβολίζουν την ανάμιξη του Τριαδικού Θεού με τον 

άνθρωπο μέσω της θείας παροχής Του (Β΄ Κορ 13:13, Εφ 4:4-6). 

Ε. Η κιβωτός αποτελείται από τρεις ορόφους: το κατώγειο, το ισόγειο και το ανώγειο—

Γεν 6:16: 

1. Τα τρία μέρη της σκηνής υποδηλώνουν τα βάθη, στα οποία πρέπει όλοι να 

εισέλθουμε. Οι τρεις όροφοι της κιβωτού υποδηλώνουν το ύψος, το οποίο πρέπει 

όλοι να φτάσουμε. 

2. Οι τρεις όροφοι της κιβωτού υποδηλώνουν τον Τριαδικό Θεό. Το Πνεύμα μάς 

φέρνει στον Υιό, ενώ ο Υιός μάς φέρνει στον Πατέρα. Όταν έρθουμε στον Πατέρα, 

βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο—Λκ 15:4-7, 8-10, 18-23, Εφ 2:18. 

3. Χρειάζεται να εισέλθουμε στην πιο βαθιά, υψηλή και στενή σχέση με τον 

Τριαδικό Θεό μας, ώστε να μπορέσει να μας φέρει στον «τρίτο όροφο», για να μας 

δείξει τα μυστήρια, τα μυστικά και τους κρυμμένους θησαυρούς Του—Α΄ Κορ 

2:9, Β΄ Κορ 2:10, Εξ 33:11. 

ΣΤ. Στην κιβωτό υπήρχε μια στέγη μ’ ένα παράθυρο προς τον ουρανό για το φως—Γεν 

6:16: 
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1. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ως «στέγη» έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη 

«μεσημέρι». Αυτό σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε κάτω από τη στέγη, το 

παράθυρο, είμαστε στο μέσο της ημέρας και μας πλημμυρίζει το φως—βλ. Πρμ 

4:18. 

2. Στην κιβωτό υπήρχε μόνο ένα παράθυρο, μία στέγη. Με τον ίδιο τρόπο, στην 

οικοδομή του Θεού, υπάρχει μόνο ένα παράθυρο, μία αποκάλυψη και ένα όραμα 

μέσω της μίας και μοναδικής διακονίας—Πραξ 26:19, Γαλ 1:6-9, Α΄ Τιμ 1:3-4, βλ. 

Β΄ Βασ 2:2, 9, 13-15. 

Ζ. Στην κιβωτό υπάρχει μόνο μία πόρτα, μία είσοδος. Αυτή η μία και μοναδική πόρτα 

είναι ο Χριστός—Γεν 7:13, 16, Ιω 10:9: 

1. Η είσοδος του Νώε στην κιβωτό αποτελεί τύπο της εισόδου μας στον Χριστό—Ιω 

3:16, Γαλ 3:27. 

2. Αφού πιστέψουμε εις τον Κύριο Ιησού, περιβαλλόμαστε από τον Θεό, μη έχοντας 

έξοδο διαφυγής απ’ Αυτόν—βλ. Ιω 10:28-29, Ψλ 139:7-12. 

Η. Η κιβωτός φτιάχτηκε από ξύλα γόφερ, ένα είδος κυπαρισσιού, ένα ρητινώδες ξύλο 

που είναι ανθεκτικό στην πίεση του νερού. Αυτό αποτελεί τύπο του σταυρωμένου 

Χριστού, ο οποίος αντιστέκεται στα νερά του θανάτου—Γεν 6:14, Πραξ 2:24. 

Θ. Η κιβωτός καλυπτόταν εσωτερικά και εξωτερικά με πίσσα, που αποτελεί τύπο του 

λυτρωτικού αίματος του Χριστού, το οποίο καλύπτει την οικοδομή του Θεού 

εσωτερικά και εξωτερικά—Γεν 6:14, Εβρ 9:14, Εξ 12:13. 

1. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ως «πίσσα» έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη 

«εξιλέωση», που υποδηλώνει την κάλυψη. Ο Νώε και η οικογένειά του σώθηκαν 

από την κρίση του κατακλυσμού μέσω της πίσσας πάνω στην κιβωτό. Αυτό 

υποδηλώνει ότι οι πιστοί εν Χριστώ σώζονται από την κρίση του Θεού δια του 

λυτρωτικού αίματος του Χριστού—Ρωμ 5:9. 

2. Κάθε φορά που βλέπουμε το αίμα, έχουμε ειρήνη. Κάθε φορά που ο Θεός βλέπει 

το αίμα, ικανοποιείται. Κάθε φορά που ο Σατανάς βλέπει το αίμα, δεν μπορεί να 

επιτεθεί. Κάθε φορά που οι άγγελοι βλέπουν το αίμα, αγαλλιάζουν—Απ 12:11. 

Ι. Το νερό που διέσχισε ο Νώε αποτελεί τύπο του βαπτίσματος μέσα στο νερό—Α΄ Πε 

3:20-21: 

1. Η πίσσα πάνω στην κιβωτό, που υποδηλώνει το αίμα του Χριστού, έσωσε τον Νώε 

από την κρίση του κατακλυσμού, ενώ το νερό του κατακλυσμού, που υποδηλώνει 

το νερό του βαπτίσματος, έκρινε τον κόσμο αλλά και διαχώρισε τον Νώε από την 

πονηρή γενιά—Εξ 14:26-30, Πραξ 2:40-41. 

2. Το νερό του κατακλυσμού απάλλαξε τον Νώε από τον παλιό τρόπο ζωής και τον 

έφερε σ’ ένα καινούργιο περιβάλλον. Με παρόμοιο τρόπο, το νερό του 

βαπτίσματος μας απαλλάσσει από τον μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσαμε, 

φέρνοντάς μας σ’ έναν τρόπο ζωής στην ανάσταση εν Χριστώ—Ρωμ 6:3-5.    
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