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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
9 Συμμελέτες με γενικό Θέμα: 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 

 

3. Η Προσευχή του Ιαβή 
 

Αναγνώσματα: Α΄ Χρονικών 4:9-10· 
Β΄ Κορινθίους 9:10-11 

 
Ν μας ρωτούσε κανείς να του αναφέρουμε μια προσευχή μέσα από την Αγία Γραφή, σίγουρα δεν θα 
θυμόμασταν να του πούμε για την προσευχή του Ιαβή. Κι αν μας ζητούσε ένα δείγμα πώς να προσευχόμαστε 

σήμερα, σίγουρα θα του δίναμε το «Πάτερ Ημών» και όχι την προσευχή του Ιαβή! Κάποιοι βέβαια πήραν αυτήν 
ακριβώς την προσευχή για να υποστηρίξουν το ευαγγέλιο της ευημερίας, αλλά αυτό είναι φανερό ότι διαφωνεί με 
όλη την υπόλοιπη Βίβλο. Η προσευχή του Ιαβή είναι καταχωνιασμένη –θα ’λεγε κανείς – σ’ ένα βιβλίο (κεφ. 1-9) 
γεμάτο με ονοματολογικούς πίνακες και γενεαλογίες, και μια προσευχή μέσα σ’ αυτή την άσχετη συνάφεια μοιάζει 
με ξέφωτο μέσα σε ένα πυκνό και αποπνικτικό δάσος. Έτσι, εκεί που ο συγγραφέας αναφέρει ολόκληρα κατεβατά 
με ονόματα, νιώθει την ανάγκη να σταματήσει εδώ, στον Ιαβή, και να μας αναφέρει μέσα σε 2 εδάφια όσα όλα κι 
όλα έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού γι’ αυτό τον άνθρωπο, καθώς τον χαρακτηρίζει ένα μόνο στοιχείο: η 
προσευχή του στον Θεό. Ποιος ήταν όμως αυτός ο Ιαβής και ποια είναι η ιστορία του; Δεν υπάρχει σαφώς 
καταγεγραμμένη στον Λόγο του Θεού αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα από άλλα εδάφια αλλά κι αυτήν εδώ την 
προσευχή του να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτή την ίδια την προσευχή του.  
 
1. Έφτιαξε ένα άλλο Όνομα. 
 Το κανονικό του όνομα ήταν ομόηχο του εβρ. «πόνος». Η λ. ιαβής (‘ōṣeḇ) σημαίνει «θλίβομαι». Πάρτε τώρα 

αυτό το όνομα και ζήστε με αυτό έξω στην κοινωνία. Πώς θα κάνατε παρέα με τους συνομηλίκους σας στη γειτονιά 
ή στον στρατό ή στο πανεπιστήμιο; Τα παιδιά σας πώς θα το ανέχονταν; Το όνομα του το έδωσε η μάνα του επειδή 
τον γέννησε με πολλούς πόνους. Κατ’ άλλη εκδοχή επειδή γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πιθανώς λόγω 
των διαρκών πολέμων με τους Χαναναίους. Όποια αρνητική επίδραση κι αν είχε αυτό το όνομα στη ζωή του, όμως, 
ο Ιαβής δεν το έβαζε κάτω. Κάποτε θα έκραζε στον Θεό για βοήθεια. Πίστευε πως ο Θεός δεν τον είχε ξεχάσει. 
Πίστευε πως ο Θεός θα τον ευλογούσε. Δεν υποβάθμισε τον εαυτό του αλλά πίστευε ότι είχε κι αυτός τις ίδιες 
ευκαιρίες με τους άλλους να ευλογηθεί από τον Θεό και γι’ αυτό προσευχήθηκε. Ο Ιαβής δεν συμβιβάστηκε με την 
κατάστασή του αλλά πίστεψε στο καλύτερο και το ζήτησε όπως θα δούμε από τον Θεό. Ενδέχεται κι εμείς να 
βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με του Ιαβή. Πολλούς μάς στοιχειώνει κάποια παλιά κακή συμπεριφορά. Άλλους 
κάποια κακή φήμη που ίσως κουβαλούν. Ο σατανάς θα προσπαθήσει να μας καταθλίψει με απαξιωτικές σκέψεις. 
Δοξάζουμε τον Θεό γιατί σαν παιδιά του Θεού ο Θεός είναι έτοιμος να αλλάξει την κατάστασή μας αν του το 
ζητήσουμε.  
 
2.  Ο Ιαβής ως τοπωνύμιο. 
 Στο Α΄ Χρονικών 2:55α συναντούμε το όνομα Ιαβής σαν τοπωνύμιο. Είναι ενδιαφέρον ότι δύο σημεία που δεν 
φαίνονται σαφώς σε μια γενεαλογική λίστα – ένας τόπος και μια προσευχή– σχετίζονται και τα δύο με ένα 
πρόσωπο: τον Ιαβής. Ιουδαίοι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι ο Ιαβής ήταν επιφανής διδάσκαλος του νόμου, που με 
το κύρος του επηρέασε τόσο πολλούς γραμματείς γύρω του, ώστε μια ολόκληρη πόλη πήρε το όνομά του. Αν αυτό 
είναι ακριβές, καταλαβαίνουμε πόσο «ένδοξος» ήταν ο Ιαβής. Ξεπέρασε το κακέμφατο όνομά του που παρέπεμπε 
συνειρμικά στην απαξίωση και στη θλίψη και πέτυχε τους πιο ψηλούς στόχους. Αυτό όμως δεν το πέτυχε μόνος του. 
 
3. Ο Θεός τού χάρισε μια καλύτερη ζωή (εδ. 10). 
 Ο Ιαβής με κανένα τρόπο δεν θα δεχόταν το στίγμα του ονόματός του. Δεν θα άφηνε ένα υποτιμητικό όνομα να 
μειώσει την ελπίδα που φλόγιζε την καρδιά του. Γνώριζε τον αληθινό Θεό. Πιθανότατα ήξερε την Ιστορία του λαού 
του, πώς ο Θεός τον είχε βγάλει από την Αίγυπτο.  
 α) Αποφάσισε, λοιπόν, να κράξει στον Κύριο και να ζητήσει την ευλογία του. Τι σημαίνει το ρ. ευλογώ – ζητώ 
την ευλογία του Θεού; Στα εβραϊκά σήμαινε λέω λόγια με τα οποία ζητώ τη θεία εύνοια. Ζητώ την υπερβατική 
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εύνοια. Κι όταν ζητάμε την απεριόριστη εύνοια που μόνον ο Θεός μπορεί να δώσει, ζητάμε την υπερβατική δύναμη 
του Θεού στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι πόσο ζητάμε εμείς αυτή τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας; πόσο είμαστε 
έτοιμοι να δεχτούμε αυτή τη δύναμη. Θα χρειαστεί ο Θεός να μας προετοιμάσει να δεχτούμε τις ευλογίες του (Χήρα 
με τα δοχεία – Νεεμάν – Τυφλός στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ – Η πέτρα του τάφου = ταπείνωση, καθαρότητα, 
εμπιστοσύνη, πίστη παρ’ όλες τις δυσκολίες).  
 β) «Δώσε μου περισσότερα χωράφια». Μήπως ο Ιαβής δεν ήταν ικανοποιημένος με τη γη που του είχε δώσει 
ο Θεός σαν κλήρο; Αδύνατο για έναν πιστό στον Θεό άνθρωπο. Ο Ιαβής και ο λαός Ισραήλ είχαν συνεχώς 
πολέμους με τους Χαναναίους. Έτσι, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στην ουσία ζητούσε νίκες από τον Θεό. 
Λίγο πριν πεθάνει ο Ιησούς του Ναυή, ο Θεός τού είπε: «Εσύ πια γέρασες· αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος της 
χώρας για να κατακτηθεί (ΙησΝ 13:1). Δεν τελειώνουν οι μάχες και οι νίκες στη χριστιανική ζωή. Κι ο Θεός ήξερε την 
καρδιά του Ιαβή, ότι δεν ζητούσε χωράφια από πλεονεξία αλλά η επέκτασή του σε κλήρο θα τον βοηθούσε να κάνει 
περισσότερα πράγματα για τον Κύριο. Όπως προαναφέραμε, η επίδραση του Ιαβή ήταν μεγάλη στην πόλη του, 
τόσο που πήρε το όνομά του. Η επίδραση αυτή θα μεγάλωνε με την αύξηση του κλήρου του κι όλα αυτά υπέρ του 
Θεού. Εκείνοι οι γραμματείς στην πόλη του δεν αποκλείεται να αντέγραφαν και χειρόγραφα του νόμου του Θεού, 
δηλ. τμημάτων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός θα μας δώσει ό,τι του ζητάμε όταν βλέπει ότι πρόθεσή μας είναι να 
κάνουμε περισσότερα γι’ αυτόν (Β΄ Κορινθίους 9:10-11). Ο Ιαβής ζητούσε για να μπορεί να δίνει περισσότερα για 
τον Θεό του. Αν αντικαταστήσουμε τη λ. «χωράφια» με τη λ. «διακονίες», βλέπουμε την προσευχή του Ιαβή με τα 
μάτια του σημερινού χριστιανού. Ως πιστοί σήμερα μπορούμε να ζητάμε ο Κύριος να αυξήσει την επίδρασή μας με 
τη ζωή μας και με τα λόγια μας για τη μαρτυρία του ευαγγελίου. Ζητάμε από τον Θεό να μας ανοίξει καινούργιους 
ορίζοντες στον ευαγγελισμό ή στην κοινωνική συμπαράσταση, που μέσα απ’ αυτήν θα δείξουμε τον Χριστό και την 
αγάπη του. Είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια προσευχή; Είμαστε έτοιμοι ο Θεός να γεμίσει τη ζωή μας; Να ζητήσουμε 
περισσότερες ευθύνες; Πόσο ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες που ήδη έχουμε –ή τις παραμελούμε κι αυτές; Μπορεί 
όλα αυτά να μας φοβίζουν αλλά το κέρδος την πνευματική μας περιουσία θα είναι μεγάλο, όπως ήταν και του Ιαβή. 
 γ) Το τρίτο που ζήτησε ο Ιαβής ήταν η προστασία του Θεού. Αν ζητάμε από τον Θεό να μας ευλογήσει στη 
μαρτυρία μας και να επεκτείνει τα όρια της διακονίας μας, πρέπει παράλληλα να του ζητάμε την παρουσία του και 
την υποστήριξή του στη ζωή μας. Κι ο Ιαβής ήξερε πως αν το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του, τότε θα είχε σε όλα 
επιτυχίες. Όταν έχουμε στη διάθεσή μας την υποστήριξη του Θεού, τότε θα νικάμε στις πνευματικές μας μάχες, θα 
έχουμε αποτελέσματα στη μαρτυρία μας, θα έχουμε την οδηγία του στη ζωή μας, θα μπορούμε να υπομένουμε στις 
δυσκολίες και στη διαπαιδαγώγηση του Θεού (πρβλ. Ψαλμός 119:173). 
 δ) «Φύλαξέ με μακριά από κάθε κακό κι από κάθε συμφορά» –το τέταρτο που ζήτησε ο Ιαβής. Το τέταρτο αυτό 
αίτημα μας θυμίζει την Προσευχή του Κυρίου: «μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ». Αφού είχε ζητήσει όλα τα προηγούμενα ο Ιαβής από τον Θεό, τώρα νιώθει την ανάγκη να ζητήσει να τον 
προστατέψει από κάθε κακό, που πίσω του βέβαια κρύβεται ο σατανάς. Γιατί όμως αυτό το αίτημα; Επειδή κάθε 
φορά που ζητάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο για τον Κύριο με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, είναι σαν να τσιγκλάμε 
με μια βουκέντρα ένα πεινασμένο λιοντάρι! Θα μας χυμήξει και θα μας κατασπαράξει. Όταν δουλεύουμε για τον 
Χριστό και πέσουμε σε κάποια αμαρτία, τότε μην περιμένουμε επιτυχίες. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας και η ζωή 
μας λέει άλλα, τότε μην περιμένουμε καρποφορία. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι ενωμένοι σαν εκκλησία, και με το 
παραμικρό φουντώνει μέσα μας ο εγωισμός («εμένα δεν με ενημέρωσαν, εμένα δεν με ρώτησαν, εμένα με 
εξαπάτησαν, εμένα, εμένα, εγώ, εγώ…») μην περιμένουμε κοινή πορεία. Η χριστιανική ζωή και ο χριστιανικός 
αγώνας είναι ένα πεδίο στο οποίο κυριαρχεί η αγάπη του Θεού. Δεν κυριαρχεί ο εγωισμός και το κατακτητικό 
πνεύμα όπως στο τζιχάντ των Μουσουλμάνων. Το Ισλάμ διαδόθηκε διά πυρός και σιδήρου εναντίον των απίστων. 
Η χριστιανική πίστη και το έργο της ιεραποστολής δεν είναι κατακτητικό –είναι έργο αγάπης και πρόσκλησης στην 
αγάπη του Θεού. Και πρέπει διαρκώς να ζητάμε αυτό το πνεύμα να επικρατεί στην εκκλησία μας, στην κοινωνία των 
εκκλησιών μας και στις διακονίες μας. Ποια ήταν η κατάληξη της προσευχής του Ιαβή; «Ο Θεός τού έδωσε όλα όσα 
ζήτησε»! Ποια είναι η υπέρτατη επιθυμία του προσευχόμενου πιστού; Ο Θεός να του δώσει όλα όσα ζητάει. Στην 
Καινή Διαθήκη έχουμε «παραπάνω απ’ όσα ζητούμε ή διανοούμαστε».  
 Υπάρχει όμως ένα ερώτημα: πότε ο Θεός μάς δίνει παραπάνω απ’ όσα ζητούμεν ή νοούμεν; Και γιατί δεν μας 
δίνει πάντοτε «υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν;» Η απάντηση βρίσκεται στο Εφεσίους 3:20-21: (α) Είναι 
ανάγκη μέσα μας να ενεργεί απεριόριστα η δύναμη του Θεού, και (β) να δοξάζεται ο Θεός με αυτά που ζητάμε 
(πρβλ. Ιερ 45:1-5). 
 

«Περιμένετε μεγάλα πράγματα από τον Θεό – Επιδιώξτε μεγάλα πράγματα για τον Θεό» (Ουίλλιαμ Κάρρεϋ). 

  
 


