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ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 
Δύσκολοι σταθμοί στην πορεία του Ισραήλ  
Σειρά 8 Βιβλικών Μελετών 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 
Στη Σειρά μας αυτή θα προσπαθήσουμε να δούμε δύσκολες καταστάσεις που βίωσε ο λαός του Ισραήλ στην πορεία 
του μέσα στην έρημο, καθώς πήγαινε προς τη Χαναάν, τη Γη της Επαγγελίας. Όπως ξέρουμε, ο δρόμος εκείνος δεν 
ήταν καθόλου εύκολος. Βέβαια, για έναν ταξιδευτή της εποχής σίγουρα δεν θα διαρκούσε 40 χρόνια. Στο Δευτερονόμιο 
1:2 διαβάζουμε ότι από το όρος Σινά ώς την Κάδης Βαρνή είναι μια πορεία μόλις 11 ημερών. Αν συνυπολογίσουμε 
όλη τη διαδρομή από την Αίγυπτο ώς τη Χαναάν,  850 χλμ. περίπου, όσο αργά και να πήγαινε το καραβάνι του λαού, 
σίγουρα δεν θα ήθελαν 40 χρόνια!  Όπως θα δούμε στις μελέτες μας, 40 χρόνια ήταν η τιμωρία του λαού από τον Θεό 
για την απιστία τους.  
     Βέβαια, οι Ισραηλίτες έκαναν πολλούς σταθμούς, όπου παρέμεναν στον καθένα πολλούς μήνες ίσως και χρόνια 
κάθε φορά, αλλά εκείνο που κάνει εντύπωση και αποτυπώνεται στον λόγο του Θεού, είναι τα αδιέξοδα που συνάντησε 
αυτός ο λαός. Και το παρήγορο είναι ότι σε όλα αυτά τα αδιέξοδα τη λύση δεν την έδινε ούτε ο Ααρών ούτε ο Μωυσής 
ή ο Ιησούς του Ναυή αλλά ο ίδιος ο Θεός.  
     Καθώς ο Ισραήλ αποτελεί στη Βίβλο την προτύπωση της Εκκλησίας που ο Θεός τη βγάζει από την Αίγυπτο του 
κόσμου και τη δουλεία της αμαρτίας , και η πορεία στην έρημο συμβολίζει τη δύσκολη χριστιανική ζωή, που ο Χριστός 
την ονόμασε «τεθλιμμένη οδό», αξίζει, νομίζω, τον κόπο να δούμε τι αυτά τα αδιέξοδα έχουν να πουν στον σημερινό 
χριστιανό, καθώς πορεύεται προς την ουράνια Σιών.  Θα δούμε επομένως στη σειρά μας 8 δύσκολους σταθμούς-
αδιέξοδα των Ισραηλιτών, που σίγουρα έχουν τα δικά τους μηνύματα σήμερα για μας. 
 

1. «Κάθε αρχή και δύσκολη» 
 

Ι δυσκολίες των Ισραηλιτών καθώς πηγαίνουν προς τη γη της Επαγγελίας, ξεκινούν προτού ακόμα βγουν από την 
Αίγυπτο. Για πρώτη φορά, μετά από 4 πληγές κατά της Αιγύπτου, ο φαραώ φαίνεται να κάμπτεται και να αφήνει 

τον λαό να πάει 3 ημέρες πορεία στην έρημο για να λατρεύσει τον Θεό, όπως του ζητούσε ο Μωυσής. Όμως, ο φαραώ 
ενώ στην αρχή, από τον φόβο του, ήταν πρόθυμος να υπακούσει, στη συνέχεια άρχισε τις… εκπτώσεις –τα παζάρια 
με τον Μωυσή. Αν θέλουμε να τοποθετηθούμε ιστορικά, οι γνώμες διίστανται. Στο ερώτημα «ποιος είναι ο φαραώ της 
Εξόδου», και διάδοχος του καταπιεστή  των Εβραίων στην Αίγυπτο , πρέπει να διακρίνουμε: α) Αν τοποθετήσουμε την 
Έξοδο σε προγενέστερο χρόνο (15ος αι. π.Χ.) τότε ο φαραώ της Εξόδου ήταν ο Αμενχοτέπ ο Β΄  (1446 π.χ.) διάδοχος 
του Θωθμές Γ΄, καταπιεστή των Ισραηλιτών.  β) Αν τοποθετήσουμε την Έξοδο σε μεταγενέστερο χρόνο (12ος αι. π.Χ.) 
τότε ο φαραώ της Εξόδου είναι ο Μαρνεπτάχ (1235  π.Χ.) διάδοχος του Ραμσή Β΄, καταπιεστή των Ισραηλιτών.  
     Στο σημείο αυτό αξίζει να δούμε πρακτικά μέσα από τις διηγήσεις του βιβλίου της Εξόδου τέσσερις απόπειρες του 
φαραώ να αποτρέψει τον λαό να βγει από την Αίγυπτο, και φυσικά να βγάλει από το μυαλό του κάθε ιδέα για 
απελευθέρωση. Βλέπουμε κι εμείς σήμερα, πώς ο σατανάς προσπαθεί να κρατήσει τον άνθρωπο δέσμιο στο 
αμαρτωλό περιβάλλον του, το κάθε είδους περιβάλλον. Όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με το μήνυμα του ευαγγελίου 
και αρχίζει να μην του αρέσει η ζωή της αμαρτίας και θέλει να παραδοθεί στη χάρη του Θεού, ο διάβολος θα 
προσπαθήσει με χίλιους τρόπους αν όχι να τον αποτρέψει, τουλάχιστον να μπορεί να τους ελέγχει.   
 

1. Μέσα στην Αίγυπτο (Έξοδος 8:21). 
     Στην πρώτη του αντίδραση ο φαραώ αντιπρότεινε στον Μωυσή να προσφέρουν θυσίες αλλά χωρίς να βγουν από 
την Αίγυπτο. Όταν ο Θεός έφερε στην Αίγυπτο την πληγή με τις μύγες που γέμισαν τη χώρα με αποτέλεσμα η χώρα 
όλη να καταστρέφεται, ο φαραώ άρχισε να αλλάζει.  Όσο ο κόσμος μάς θεωρεί δικό του κομμάτι, είμαστε νεκροί για 
τον Θεό και η παράδοσή μας δεν μπορεί να είναι ολόψυχη. Ο ψαλμωδός αναρωτιέται «Πώς να ψάλω το τραγούδι του 
Κυρίου σε χώρα εχθρική;» (Ψλ 137:4). Μην περιμένουμε να είμαστε αληθινοί οπαδοί του Χριστού, όταν μένουμε στο 
περιβάλλον του κόσμου και μέσα μας κυριαρχεί το φρόνημα του κόσμου. Αν δοθούμε στον Χριστό με την ολόθυμη 
αναγέννηση της καρδιάς μας, πρέπει να έχουμε πάρει την απόφαση να βγούμε από το περιβάλλον της Αιγύπτου, μ’ 
άλλα λόγια να πάψουμε να έχουμε τη νοοτροπία του κόσμου. Όταν ο Θεός κάλεσε τον λατρευτή του, τον Άβραμ, για  να 
ξεκινήσει απ’ αυτόν έναν καινούργιο λαό, τον Ισραήλ, τον κάλεσε πρώτα να βγει από τη χώρα όπου ζούσε και από τη 
συγγένειά του: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου…» (Γεν 12:1 -2). Ένας γνήσιος λατρευτής του Θεού 
δεν μπορούσε να έχει στη ζωή του στοιχεία που θα τον κρατούσαν πίσω.  Στο θαυμάσιο βιβλίο του ο Ιωάννης 
Βουνιάνος «Το Μεγάλο Ταξίδι», όταν αφηγείται το ξεκίνημα του Χριστιανού Αποδημητή, περιγράφει με μελανά 
χρώματα όλη την αντίδραση που ξεσήκωσε η απόφασή του να φύγει από την Πόλη της Απωλείας όπου ζούσε.  
 

2. Όχι πολύ μακριά από την Αίγυπτο (Εξ 8:24).   
     Μετά την άρνηση του Μωυσή να μείνουν στη χώρα, ο φαραώ αντιπρότεινε  να πάει ο λαός να προσφέρει θυσίες 
αλλά να μην ξεμακρύνει πολύ. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή, να μπορεί να τους ελέγχει. Ήθελε να φύγουν μεν αλλά να 
εξακολουθήσει να έχει αυτός τον έλεγχο της ζωής τους.  Όταν ο Θεός καλεί τον αμαρτωλό να πάει σ’ αυτόν, εννοεί όχι 

Ο 



01. Κάθε αρχή και δύσκολη 

 

Σελίδα 2 από 2 

 

μόνο να βγει από τον κόσμο της αμαρτίας όπου ζει αλλά να κόψει και κάθε γέφυρα πίσω του. Αυτό στη γλώσσα της 
Βίβλου λέγεται «αγιότητα». Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους από τα δεσμά της αμαρτίας αλλά το επόμενο βήμα είναι  ότι 
μας θέλει και ξεχωρισμένους από τον κόσμο. Αν πρόκειται στην πρώτη δυσκολία να γυρνάμε πίσω το βλέμμα και να 
νοσταλγούμε να ξαναγυρίσουμε –όπως δυστυχώς έκαναν οι Ισραηλίτες στην έρημο– τότε δεν ανήκουμε αποκλειστικά 
στον Θεό. Και ο Θεός απαιτεί την αποκλειστικότητα στη ζωή μας. Μήπως κρατάς μέσα σου κάτι από την παλιά σου 
ζωή; Ναι, βγήκες από τον κόσμο, έγινες του Χριστού, αλλά κάποιες παλιές  συνήθειες ή και αμαρτίες ακόμη, δεν σε 
αφήνουν να πας και πολύ μακριά. Αυτές οι μικρές γέφυρες μπορούν να γίνουν περάσματα του διαβόλου για να σε 
ξαναφέρει πίσω στην παλιά ζωή της αμαρτίας. Ο Χριστός το ξεκαθάρισε: ««Όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι κα ι 
κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού» (Λκ 9:62).  
 

3. Χωρίς τις οικογένειες (Εξ 10:8-11). 
     Μετά την πληγή με τις ακρίδες, που ήρθε σαν απάντηση στην πρώτη άρνηση του φαραώ να αφήσει τον λαό να 
φύγει, ο Φαραώ έδειξε πάλι να κάμπτεται. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση είδαμε ότι ο σατανάς θέλει να μας 
κρατάει εξαρτημένους από κάτι μολυσμένο, κάτι ακάθαρτο, εδώ βλέπουμε ότι θα προσπαθήσει να μας κρατήσει 
εξαρτημένους από κάτι τόσο θεμιτό και νόμιμο, όσο αυτή η ίδια μας η οικογένεια. Αλλά κι αυτό είναι ανασταλτικό της 
αγιότητας, που σημαίνει πλήρη αφιέρωση για το Θεό.  Φράσεις όπως, «ό,τι θέλει η γυναίκα μου»  ή «ό,τι πει ο άντρας 
μου» ή «αν θέλουν τα παιδιά» κλπ. στα πνευματικά ζητήματα, μοιάζουν ευγενικές και γενναιόδωρες, αλλά  γίνονται 
αμαρτωλές εξαρτήσεις, όταν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για μια άγια και αφιερωμένη λατρεία του Θεού.  Η 
σταθερή απόφαση ν’ ακολουθήσουμε τη νέα ζωή του Χριστού και η έμπρακτη συνέπειά μας με αυτό που ομολογούμε 
θα επιδράσει ευεργετικά στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο, δεν γίνεται πάντοτε έτσι, 
γιατί ενδέχεται το κάθε μέλος της οικογένειάς μας να μη θέλει εν τη ελευθερία του ν’ ακολουθήσει μαζί μας τον Χριστό. 
Δεν θα έχει όμως καμιά δικαιολογία ότι εμείς τον σκανδαλίσαμε, ότι δεν είμαστε πρακτικά συνεπείς με την ομολογία 
μας, ότι άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε, ότι είμαστε υποκριτές κλπ. Από την άλλη , δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από 
του να ακολουθεί μια ολόκληρη οικογένεια τον Κύριο και να τον λατρεύει.  Εντύπωση κάνει η θαρραλέα απάντηση του 
Μωυσή στον φαραώ: «Ο Μωυσής απάντησε: “Θα φύγουμε όλοι: νέοι και γέροι με τους γιους μας και τις θυγατέρες 
μας, με τα πρόβατά μας και τα βόδια μας –όλοι”»! Κάτι στο οποίο ο Θεός εκτιμάει ιδιαίτερα στη χριστιανική ζωή είναι 
το σταθερό χριστιανικό πνεύμα, που δεν επηρεάζεται από τις πιο ηθικές ή θεμιτές συνθήκες . Ο Χριστός είπε ότι 
««Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Κι όποιος 
αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου» (Μτ 10:37 κ.  αλλ.) Τα 
θέλει όλα ο Θεός. Κι όπως προαναφέραμε θέλει την αποκλειστικότητα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει πως είναι «Θεός 
ζηλότυπος». Είναι ανάγκη αυτό να το προσέξει η εκκλησία του Χριστού και ο κάθε πιστός του Χριστού. Τι εικόνα 
δίνουμε προς τον έξω κόσμο; Την εικόνα όπου φυσάει ο άνεμος ή την εικόνα κάποιου που είναι σταθερός στο πιστεύω 
του και το εφαρμόζει στη ζωή του; Ο Χριστός κάποτε προκάλεσε αυτούς που τον ακολουθούσαν και τους ήθελε 
διαφορετικούς από τον άλλο κόσμο. Τους ήθελε να κάνουν το αδιανόητο, αυτό που οι αμαρτωλοί θεωρούσαν ανέφικτο 
και μη φυσιολογικό (δες Λκ 6:33). 
 

4. Χωρίς τα κοπάδια σας (Εξ 10:24-26). 
     Τέλος, μπροστά στην απόρριψη όλων των προηγουμένων αντιπροτάσεών του από το Μωυσή, και καθώς οι πληγές 
ρήμαζαν τη χώρα, ο φαραώ απάντησε στο Μωυσή: «Να πάτε αλλά τα κοπάδια σας θα μείνουν εδώ». Άλλο αδιέξοδο 
πάλι κι ετούτο. Πού αποσκοπούσε η νέα απαγόρευση του φαραώ; Ήθελε να τους στερήσει τα μέσα της λατρείας τους 
και της συντήρησής τους. Αν ο σατανάς δεν καταφέρει: α) Να μας κρατήσει στη χώρα του θανάτου,  β) Να μας έχει 
εξαρτημένους από κάτι βδελυρό, όπως είναι κόσμος,  γ) Να μας κρατήσει εξαρτημένους από κάτι νόμιμο και θεμιτό,  
όπως είναι η οικογένειά μας, θα προσπαθήσει να μας κάνει ζήσουμε μια μίζερη και στερημένη χριστιανική ζωή. 
Μίζερη πνευματικά, καθώς θα μας είναι αδύνατη κάθε επικοινωνία με τον Θεό και στερημένη από κάθε πνευματική 
ανάπτυξη. Η θαρραλέα απάντηση του Μωυσή ήταν: «Τίποτα («ούτε νύχι») δεν θα μείνει πίσω, γιατί απ’ αυτά θα 
πάρουμε για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο, τον Θεό μας. Ωστόσο δεν θα ξέρουμε από ποια ζώα θα θυσιάσουμε, 
ωσότου φτάσουμε εκεί». Αν θέλουμε μια πλήρη ζωή εξάρτησης, λατρείας και επικοινωνίας με τον Θεό, είναι ανάγκη να 
ξεμακρύνουμε από τη μολυσμένη ατμόσφαιρα του κόσμου, που συμβολίζεται από την Αίγυπτο. «Η αγάπη του κόσμου 
είναι έχθρα προς τον Θεό». Δεν είναι δυνατόν κάτω από την επίδραση του αμαρτωλού φρονήματος «να προσφέρουμε 
όλο τον εαυτό μας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό, την πραγματική πνευματική μας λατρεία», που λέει ο 
Παύλος στο Ρωμ 12:1. Το τι ειδικότερα θέλει κάθε φορά ο Θεός να του προσφέρουμε θυσία, θα το ξέρουμε μόνο αν 
αφήσουμε για πάντα πίσω μας τη ζωή της αμαρτίας.  Στο εδ. 2 ο Παύλος συνεχίζει: «Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε 
ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο».  Αν θέλουμε να ζήσουμε μια τέτοια ζωή, που 
ξεπερνάει κατά πολύ την απλή απελευθέρωση και την έξοδο από την Αίγυπτο, είναι ανάγκη να πάρουμε τη σταθερή 
και μεγαλειώδη απόφαση του Μωυσή. Και γι’ αυτή την απόφαση εμείς σήμερα έχουμε συμπαραστάτη το Άγιο Πνεύμα, 
που σαν άλλος Μωυσής μάς οδηγεί σε μια αδιάκοπη και δυνατή σχέση με τον Θεό.  Όπως θα δούμε, στα αδιέξοδα της 
χριστιανικής πορείας μόνον ο Θεός μπορεί να δώσει τη λύση.  
 

 Στο Επόμενο:  
02. Μπρος Γκρεμός και πίσω Ρέμα 

 
**** 
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2. «Μπρος Γκρεμός και πίσω Ρέμα» 
Ανάγνωσμα: Έξοδος 14:1-14 

 
ΕΓΕΤΑΙ ότι το πιο βαθύ σκοτάδι της νύχτας είναι λίγο πριν χαράξει η αυγή. Μετά τα γεγονότα που εξετάσαμε στην 
προηγούμενη βιβλική μελέτη μας με τις επανειλημμένες προσπάθειες του Μωυσή να πείσει τον φαραώ να αφήσει 

τον λαό να φύγει (κεφάλαια 8 και 10 της Εξόδου), ο Θεός βρίσκει τον απογοητευμένο Μωυσή και του λέει : «Ακόμη ένα 
πλήγμα θα φέρω στο Φαραώ και στους Αιγύπτιους. Μετά απ’ αυτό θα σας αφήσει να φύγετε. Και μάλιστα τότε θα σας 
διώξει από δω οριστικά» (Εξ 11:1). Όλοι ξέρουμε την ιστορία : Ο Θεός χτύπησε την Αίγυπτο με τον θάνατο των 
πρωτοτόκων κι έδειξε στον φαραώ «ποιος είναι το αφεντικό» , όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. Οι 
Ισραηλίτες, ακολουθώντας τις οδηγίες του Θεού μέσω του Μωυσή, γιόρτασαν το πρώτο τους Πάσχα με τον εν ιαύσιο 
αμνό, τα πικρά χόρτα και το άζυμο ψωμί, και πανέτοιμοι αναχώρησαν οργανωμένοι και πειθαρχημένοι  κατά τάγματα 
για τη γη της ελευθερίας, ενώ οι Αιγύπτιοι θρηνούσαν τα νεκρά παιδιά τους.  Ήταν νύχτα… 
 Οι Ισραηλίτες φαίνεται ότι πορεύονταν πολλές μέρες προς την Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που ανησύχησε τον φαραώ. 
Εκείνος ήξερε ότι οι Ισραηλίτες ήθελαν να πάνε τρεις μέρες πορεία στην έρημο για να θυσιάσουν στον Θεό τους, και 
θα έφευγαν όλοι: άντρες, γυναίκες, παιδιά, μαζί με τα κοπάδια τους. Έτσι του είχε πει ο Μ ωυσής. Γιατί τώρα αργούν; 
Τρεις μέρες να πάνε κι άλλες τρεις να γυρίσουν, φαίνεται πως είχαν περάσει πολύ περισσότερες ημέρες αλλά οι 
Ισραηλίτες ήταν άφαντοι. Άρχισαν, λοιπόν, τον φαραώ και τους αυλικούς του να τους τρώνε τα φίδια. Κι άρχισαν να 
τραβάνε τα μαλλιά τους: «Τι ήταν αυτό που κάναμε κι αφήσαμε τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη δούλεψή μας!» (Εξ 
14:5). Έζεψαν, τότε τα καλύτερα αμάξια τους και πήραν στο κατόπι τους Ισραηλίτες στον δρόμο της ερήμου. Και μετά 
από λίγο οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν το πρώτο τους μεγάλο αδιέξοδο μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Βλέπετε, 
ο Κύριος δεν μας υπόσχεται έναν δρόμο χωρίς δοκιμασίες και θλίψεις. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, όμως, είναι που η 
παρουσία του Κυρίου γίνεται πιο αισθητή. «Αξίζει πολύ περισσότερο ν’ απολαμβάνει κανείς την παρουσία του Θεού 
μέσα στη δοκιμασία, παρά να μην έχει απολαύσει ποτέ μια τέτοια εμπειρία».  Οι Ισραηλίτες είχαν στρατοπεδεύσει , με 
εντολή του Θεού, μπροστά στην Πι Αχιρώθ, ανάμεσα στη Μιγδώλ και  στη θάλασσα – απέναντι από τη Βάαλ Σεφών. 
Είναι μια περιοχή που θα ’λεγε κανείς ήταν αποκλεισμένοι από παντού: μπροστά τους ήταν η Ερυθρά Θάλασσα και 
γύρω τους γκρεμοί και βουνά. Και όταν γύρισαν να κοιτάξουν πίσω, είδαν τα στρατεύματα του φαραώ. Το απόλυτο 
Αδιέξοδο. Όμως, όταν ο Θεός ορίζει τη θέση μας, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι εκείνος την έχει επιλέξει με σοφία 
και για την πνευματική μας ωφέλεια και τη δική του δόξα. Ο Θεός τούς έστειλε ν’ ακολουθήσουν μια μακρινή διαδρομή. 
Θα μπορούσε να οδηγήσει τον λαό του από τον πολύ πιο εύκολο δρόμο αλλά τότε η δόξα του δεν θα αποκαλυπτόταν 
σ’ αυτό τον βαθμό. Και λέγεται ότι «το 14ο κεφάλαιο της Εξόδου είναι από τα πιο θεαματικά όλης της Βίβλου». Πολλές 
φορές κι εμείς προτιμάμε τον πιο εύκολο δρόμο. Το έκανε ο Δαβίδ όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ: «Κάποτε θα πέσω 
στα χέρια του Σαούλ», σκέφτηκε· «δεν είναι καλύτερα για μένα να φύγω και να πάω στη χώρα των Φιλισταίων;» (Α΄ 
Σαμ 27:1). Βιάστηκε, όμως, γιατί στη συνέχεια ο Σαούλ φονεύθηκε στο Γελβουέ. Ο Κύριος έδωσε τη λύση.  Κάτι 
ανάλογο έκανε κι ο Ηλίας, όταν έφυγε για να σωθεί στον Κάρμηλο, μπροστά στο αδιέξοδο της Ιεζάβελ. Τι συνέβη 
όμως; Η Ιεζάβελ φονεύθηκε και ο Ηλίας αρπάχθηκε στον ουρανό. Ο Κύριος έδωσε τη λύση. Έτσι, εδώ βλέπουμε πέντε 
τρόπους που ο σημερινός πιστός μπορεί να νικήσει τα αδιέξοδα της ζωής με την επέμβαση του Κυρίου. 
 

1. Να μετατρέψει τον Φόβο σε Πίστη. 
Οι Ισραηλίτες μπροστά στο αδιέξοδο άρχισαν να κατηγορούν τον Μωυσή ότι ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο για 
να τους θανατώσει. Ξέχασαν ότι ο ίδιος Θεός που επέφερε τις 10 πληγές στον φαραώ, ήταν και εδώ παρών να τους 
σώσει. Και φοβήθηκαν. Ίσως με την ανθρώπινη λογική να είχαν και δίκιο. Δεν είχαν όμως δίκιο να μέμφονται τον Θεό. 
Έτσι σκέπτεται πάντοτε η απιστία. «Μας κάνει να ερμηνεύουμε τον Θεό με κριτήριο τις δυσκολίες, αντί να 
ερμηνεύουμε τις δυσκολίες με κριτήριο τον Θεό. Η πίστη, ωστόσο, πηγαίνει πέρα από τις δυσκολίες και εκεί βρίσκει 
τον Θεό σε όλη του την πιστότητα, τη δύναμη και την αγάπη». Το αντίδοτο του φόβου μπροστά στο αδιέξοδο είναι 
πίστη. «Πίστη σημαίνει σιγουριά γι’ αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα γι’ αυτά που δεν βλέπουμε» (Εβρ 11:1). Ο 
φόβος μπροστά στο αδιέξοδο της Ερυθράς Θάλασσας στην καθημερινή ζωή μας, διασκορπίζεται με τη σκέψη πως ο 
Θεός είναι ο Κυρίαρχος και των ορατών και των αοράτων (Κολ 1:16). Όπως προαναφέραμε, δεν μας υπόσχεται ότι θα 
μας σώσει από όλες τις θλίψεις, αλλά μας υπόσχεται πως ο διάβολος θα φύγει από μας, όσο εμείς πλησιάζουμε τον 
Κύριο κι επιζητούμε την αγιότητα (Ιακ 4:7-8). Η υπομονή μας στις δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι τα αδιέξοδα της 
ζωής, μας κάνει πιο ώριμους χριστιανούς και μας κάνει να μοιάζουμε όλο και πιο πολύ στον Χριστό (Ιακ 1:2 -5). Ο 
δεύτερος τρόπος που ο σημερινός πιστός μπορεί να νικήσει τα αδιέξοδα με τη δύναμη του Πνεύματος είναι:  
 

2. Να μετατρέψει την Απογοήτευση σε Ελπίδα. 
Αυτό που μας τρελαίνει με τους Ισραηλίτες, είναι ότι στο αμέσως προηγούμενο διάστημα  είχαν δει επανειλημμένα την 
προστασία του Θεού από τις Πληγές της Αιγύπτου. Σε τέσσερις Πληγές μάς αναφέρεται ότι οι Ισραηλίτες και η 
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περιοχή τους είχαν προστατευτεί: Στην πληγή με το θανατικό στα Ζώα (Εξ 9:6)· σ’ αυτήν με το Χαλάζι (9:26)· σ’ αυτήν 
με το Σκοτάδι (10:23) και στον θάνατο των Πρωτοτόκων (11:7). Ο Κύριος έκανε πάντοτε διάκριση ανάμεσα σ’  αυτούς 
και στους Αιγύπτιους. Και όμως τώρα οι λαός αυτός στρέφεται κατά του Κυρίου. Μια μεγάλη παγίδα όταν 
απογοητευόμαστε είναι να σκεφτούμε ότι η ζωή του κόσμου που αφήσαμε πίσω μας είναι καλύτερη από τη ζωή του 
Χριστού. Στον κόσμο υπάρχει περισσότερη ευγένεια, μεγαλύτερη μόρφωση, περισσότερες ικανότητες, ενώ εμείς 
είμαστε ερασιτέχνες, σ’ εμάς υπάρχει καταπίεση, υποκρισία, διαιρέσεις κλπ. κλπ. Ναι , αλλά η Εκκλησία είναι ο λαός 
του Θεού, που τον απέκτησε ο Χριστός με το αίμα του. «Οι Εβραίοι είχαν βγει απ ό την Αίγυπτο αλλά η Αίγυπτος δεν 
είχε βγει από μέσα τους». Είναι ανάγκη και κάθε δική μας Απογοήτευση ως πιστών του Χριστού να γίνει Ελπίδα. 
«Είμαστε βέβαιοι ότι, αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του...» (Ρωμ 8:28). Και  
«Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας;» (Ρωμ 8:31). Η δύναμη της χάρης του Θεού, 
που υπάρχει μέσα μας, μας κρατάει σταθερούς στη θέση που μας έχει βάλει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίσταση.  
Ένας τρίτος τρόπος που μπορεί ο χριστιανός να νικήσει τα αδιέξοδα είναι: 
 

3. Να μετατρέψει την Ανησυχία σε Εμπιστοσύνη. 
Όταν ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες «Μη φοβάστε» μετά τους είπε «Σταθείτε», δηλ. ηρεμήστε, τώρα τους λέει: «Μην 
ανησυχείτε». Εμπιστευθείτε τον Κύριο και θα δείτε ότι τσάμπα ανησυχείτε. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο 
ήταν να μην ανησυχούν σ’ εκείνη την κρίσιμη στιγμή; Τι κάνουμε εμείς σε τέτοιες ώρες; Είτε δραπετεύουμε μακριά είτε 
πολεμάμε με ό,τι μπορούμε. Ο μεγαλύτερος πειρασμός σε τέτοιες περιστάσεις είναι να χάσουμε κάθε εμπιστοσύνη 
μας – τα μεγάλα λόγια πάνε περίπατο – οι προσευχές μας χάνουν τη δύναμή τους – και στρεφόμαστε προς 
οποιονδήποτε άλλον παρά στον Κύριο. Αλλά η εντολή του Κυρίου είναι: «Σταθείτε». Μην κάνετε τίποτα. Μετατρέψτε 
την όποια ανησυχία σας σε εμπιστοσύνη. Είναι η ίδια οδηγία που δίνουν σε κάποιον που έχει πέσει σε έναν βάλτο. 
Του λένε να μείνει ακίνητος ώσπου να έρθει βοήθεια να τον τραβήξει απ’ έξω. Όσο κουνιέται και πασκίζει να σταθεί 
στην επιφάνεια, τόσο περισσότερο βουλιάζει στη λάσπη! Το πιο οδυνηρό για τον ανθρώπινο εγωισμό είναι να 
περιμένει τον Κύριο. Όπως και όταν είναι στην αμαρτία προσπαθεί να σωθεί μόνος του, έτσ ι και ως πιστοί πολλές 
φορές, μπροστά στο αδιέξοδο προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο μόνοι μας – και ξεχνάμε τον Κύριο! Κι ο Παροιμιαστής 
μας συμβουλεύει: «Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι μ’ όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μη στηρίζεσαι» 
(Παρ 3:5). Στα σημερινά αδιέξοδα, όπως είναι αυτό της Πανδημίας, πολλοί πιστοί τα χάνουμε κι απογοητευόμαστε και 
ανησυχούμε, ενώ η λύση είναι να μετατρέψουμε την Ανησυχία μας σε Εμπιστοσύνη στον παντοδύναμο Κύριο.  Ένας 
τέταρτος τρόπος να νικήσει ο πιστός τα όποια αδιέξοδά του είναι: 
 

4. Να δει μπροστά του την Απελευθέρωση. 
Μετά το «σταθείτε», που είπε ο Μωυσής στον λαό, τους είπε ότι «θα δείτε πώς θα σας γλιτώσει σήμερα ο Κύριος». Κι 
αμέσως μας έρχεται στο μυαλό η διατύπωση της Επιστολής προς Εβραίους (11:27): «Διά πίστεως ο Μωυσής αφήκε 
την Αίγυπτον […] διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε» – έβλεπε μπροστά του διά της πίστεως τον αόρατο Θεό, και 
καλούσε και τον λαό να «δουν τη σωτηρία του Κυρίου». Θα ρωτούσε κανείς πώς μπορεί να γίνει αυτό; προφήτες είμαστε; Η 
λύση είναι μία: να ανακαλούμε συνέχεια στο μυαλό μας τις μέχρι τώρα επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Λίγο πριν μπει η 
επόμενη γενιά στη Γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής στην τελευταία του ομιλία, εκεί, ανατολικά του Ιορδάνη σε μια απέραντη 
πεδιάδα, ο Μωυσής είπε: «Να θυμάστε όλη την πορεία…» (Δτ 8:2-4). Το ελάττωμα αυτού του λαού και το δικό μας, από το 
οποίο προκύπτουν πολλά δεινά στη ζωή μας, είναι ότι εύκολα ξεχνάμε. Σύντομα ξέχασε ο Ισραήλ τον Κύριο και μετά από 
αιώνες συνεχούς ολιγοπιστίας ο Θεός τον οδήγησε στην αιχμαλωσία. Άλλοτε πάλι κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στα 
προβλήματα. Διακρίνουμε τα δύσκολα προβλήματα, τα αδιέξοδα, για τα οποία τρέχουμε στον Θεό, και τα εύκολα προβλήματα 
που καταπιανόμαστε να τα λύσουμε εμείς με τον δικό μας τρόπο. Όμως, όλες οι δυσκολίες ξεπερνούν εξίσου τις δυνάμεις μας. 
Είμαστε το ίδιο ανίκανοι ν’ αλλάξουμε το χρώμα μιας τρίχας, όσο και να μετακινήσουμε ένα βουνό. Να δημιουργήσουμε ένα 
χορταράκι ή να δημιουργήσουμε έναν κόσμο. Και αν για όλα είμαστε εμείς ανήμποροι, είναι δυνατός για όλα ο Θεός. 
Επομένως, το μόνο που έχουμε να κάνουμε μπροστά στο αδιέξοδο είναι ν’ αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια εκείνου που 
«στα ύψη κατοικεί, αλλά συγκαταβαίνει και κοιτά εδώ κάτω» (Ψλ 113:6). Τέλος υπάρχει και ένας πέμπτος τρόπος να νικήσει ο 
πιστός το αδιέξοδο: 
 

5. Να δει τον Θεό να πολεμάει γι’ αυτόν.  
Μόλις ο Μωυσής είπε στον λαό: «Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας». Σήκωσε με εντολή του Θεού το ραβδί του και η θάλασσα 
άνοιξε στα δύο για να περάσει ο λαός. Το αδιέξοδο λύθηκε από τον Θεό, και ο λαός πέρασε πατώντας όχι σε λάσπες αλλά σε 
στεριά. Μπορούμε να φανταστούμε δύο εκατομμύρια περίπου κόσμο να τρέχουν με ξέφρενους αλαλαγμούς προς την ελευθερία 
κοιτάζοντας με δέος τα υδάτινα τείχη δεξιά κι αριστερά τους. Και στη συνέχεια, όταν τα νερά γύρισαν και σκέπασαν τα εχθρικά 
στρατεύματα, τον λαό του Θεού να ξεσπούν σε έναν μεγαλειώδη ύμνο δοξολογίας (κεφ. 15). Συνήθως, όμως, μένουμε στο τελικό 
γεγονός και δεν προσέχουμε μια λεπτομέρεια: Η Γραφή λέει ότι «ο άγγελος του Θεού, που βάδιζε μπροστά από το στρατό των 
Ισραηλιτών, έφυγε και πήρε θέση πίσω τους…» (14:19). Ο Κύριος ήταν η εμπροσθοφυλακή τους και η οπισθοφυλακή τους. 
Πόσο παρήγορη εικόνα για μας τους πιστούς σήμερα! Ο Κύριος όχι μόνο μας βγάζει από τη δουλεία της Αιγύπτου, όχι μόνο 
δίνει διέξοδο στη δυσκολία μας, όχι μόνο κατατροπώνει τον εχθρό μας που μας καταδιώκει αλλά μας αγκαλιάζει με το 
προστατευτικό χέρι της αγάπης του, και μας ακολουθεί με τη χάρη του στην πορεία μας. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ: «Από 
παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις, κι έβαλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου» (Ψλ 139:6). 
 

**** 
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3. Είπαμε να πιούμε, όχι να πικραθούμε! 
 

Ανάγνωσμα: Έξοδος 15:19-27 
  

ΤΗ σημερινή μελέτη μας θα δούμε ένα τρίτο Αδιέξοδο που συνάντησαν οι Ισραηλίτες αμέσως μόλις σίγησαν τα 
τραγούδια και σταμάτησαν εξουθενωμένοι να χορεύουν γιορτάζοντας την απελευθέρωσή τους: τα Πικρά Νερά της 

Μερά. Θα ’λεγε κανείς ότι τα γεγονότα έρχονται με την ορμή ανεμοστρόβιλου στα μάτια του αναγνώστη της Εξόδου: Έχουν 
δει τις 10 πληγές της Αιγύπτου, τη σκληρότητα του φαραώ, την απελευθέρωσή τους, αφού κάμφθηκε το πείσμα του να μην 
τους αφήνει να φύγουν, και την ολέθρια μεταστροφή του να τους καταδιώξει για να τους επαναφέρει στην Αίγυπτο. Κι 
εκείνοι, στρυμωγμένοι, όπως είδαμε, ανάμεσα σε βουνά, γκρεμούς και θάλασσα, έβλεπαν να έρχεται καταπάνω τους η 
καταστροφή. Ξαφνικά, ωστόσο, είδαν τη λύση του Θεού στο αδιέξοδό τους και είπαν τραγουδιστά σε όλους τους τόνους 
ότι πια τα βάσανά τους τελείωσαν. Ήταν ασφαλείς. Τώρα ο λαός του Θεού έχει φτάσει στην έρημο Σουρ, όνομα που 
σημαίνει «Παρατηρητήριο», και μπορούμε να πούμε πως ήταν η ώρα να ηρεμήσουν, να πάρουν μια ανάσα,  και να 
προσπαθήσουν να βγάλουν ένα νόημα απ’ όλα αυτά. Να κάνουν μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα εξέλιξης των γεγονότων, 
να τα δουν σαν από ένα Παρατηρητήριο. Καλό είναι, λοιπόν, να παρατηρήσουμε κι εμείς μερικά βασικά σημεία στην 
αφήγησή μας. Και σίγουρα θα δούμε απογοητεύσεις αλλά και αρκετή ενθάρρυνση, εκεί στην έρημο Σουρ.  
 

1. Το Πικρό Νερό. 
    Η έρημος Σουρ, ωστόσο, ήταν απλώς ένα Παρατηρητήριο –όχι ο τελικός προορισμός. Πορεύονταν 3 μέρες τώρα και δεν 
είχαν βρει πουθενά νερό! Μερικές φορές κι εμείς, όταν βρισκόμαστε σε κάποια δύσκολη θέση στη χριστιανική πορεία 
μας, «χωρίς να βρούμε νερό», είναι ανάγκη να σταματούμε και να κάνουμε την αξιολόγησή μας και –γιατί όχι;– την 
αυτοκριτική μας: Να επεξεργαστούμε όλα όσα μέχρι τώρα έχουν λάβει χώρα στη ζωή μας. Νιώσαμε, άραγε, ποτέ πως ο 
Θεός μάς βοήθησε να ξεφύγουμε από ένα φοβερό αδιέξοδο, ένα στρίμωγμα, μόνο και μόνο για να μας βάλει σε ένα 
μεγαλύτερο αδιέξοδο; Κάπως έτσι πρέπει να ένιωθαν οι Ισραηλίτες όταν βάδιζαν στη Σουρ, μόνο και  μόνο για ν’ 
ανακαλύψουν ότι τα νερά που στραφτάλιζαν από μακριά στον ήλιο και τους έκανε να ελπίζουν ότι είχαν φτάσει στη λύση 
του προβλήματός τους, ήταν πικρά νερά. Έπεσαν οι πρώτοι με λαχτάρα να πιουν,  κι έκαναν πίσω με αηδία 
απογοητευμένοι γιατί το πρόβλημά τους δεν είχε λυθεί… Επιπλέον τα ’βαλαν και με τον Μωυσή: «Τι θα πιούμε τώρα; - 
Είπαμε να πιούμε, όχι να πικραθούμε»! Τα πικρά νερά έβγαλαν πικρία. Στην προς Εβραίους Επιστολή αναφέρεται ειδικά 
αυτό το περιστατικό (12:15-16), κι έχουμε ασχοληθεί πρόσφατα σε άλλη Σειρά μας με τίτλο «Τρεις Θανατηφόροι Ιοί». Εκεί 
είδαμε πως η πικρία στην καρδιά κάποιου είναι επικίνδυνη, επειδή μπορεί να ριζώσει, να αρχίσει να μεγαλώνει, να 
εξαπλώνεται και να μολύνει την εκκλησία επηρεάζοντας αρνητικά τους άλλους. Ο πικραμένος ξεχνάει τις μέχρι τώρα 
ευεργεσίες του Θεού και τα βάζει με τον Θεό. Όταν δεν βασιλεύει στη ζωή μας το Πνεύμα του Θεού, τότε η ανθρώπινη 
φύση μας μας διευκολύνει πολύ να δούμε τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική, με την ανθρώπινη «δικαιοσύνη» κλπ. 
κλπ. Αρχίζουμε να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας, να υποθάλπουμε πληγωμένα συναισθήματα ή μνησικακίες εναντίον 
άλλων, και στην πραγματικότητα μπορούμε να στραφούμε και κατά του ίδιου του Θεού. [Παραπέμπουμε στην Ιστοσελίδα 
της εκκλησίας μας στη σχετική σειρά μελετών με τίτλο «Τρεις θανατηφόροι Ιοί»].   
 

2. Η Αντίδραση του Λαού. 
    Γυρνάμε τώρα πίσω στην ιστορία μας: Οι άνθρωποι εκείνοι βίωσαν το ρητό των Παροιμιών: «Ελπίδα που αναβάλλεται 
την καρδιά την τσακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή» (Παρ 13:12). Είναι αυτό που εμείς οι παλιοί 
ξέρουμε από τον Βάμβα «Η ελπίς αναβαλλομένη ατονεί την καρδίαν· το δε ποθούμενον όταν έρχηται, ε ίναι δένδρον 
ζωής». Σε αυτή την ελπίδα να βρουν νερό οι Ισραηλίτες παρατηρεί κανείς την κακή τους αντίδραση. Κι αυτή ήταν η 
επίρριψη ευθυνών σε άλλους. Η ιστορία τους στην έρημο έδειξε πως σε αυτό το σπορ ήταν πρωταθλητές. Για όλα τους τα 
δεινά έφταιγαν πάντοτε οι άλλοι –ακόμη και ο Θεός. Σημασία δεν έχει τι μας βρίσκει στη ζωή αλλά πώς αντιδράμε. Αν μια 
δυσάρεστη κατάσταση συνδυαστεί με μια κακή αντίδραση, τότε συμβαίνουν πολλά:  Τα πράγματα γίνονται πολύ 
χειρότερα - Εστιάζουμε περισσότερο στο πρόβλημα παρά στη λύση - Η καρδιά μας και το μυαλό μας παύουν να είναι 
ανοιχτά στην καθοδήγηση του Λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος  - Καταστρέφεται η δημιουργικότητα και η 
επινοητικότητα στην εξεύρεση λύσεων - Προκαλείται διχόνοια και διαιρέσεις στο σώμα του Χριστού - Η στάση μας ή θα 
είναι τοξική ή θα είναι ζωογόνος.  
 

3. Η Αντίδραση του Μωυσή. 
    Αλλά η στάση του Μωυσή ήταν ζωογόνος: «προσευχήθηκε με δυνατή φωνή στον Κύριο» (15:25). Η παλιά μετάφραση 
είναι πιο παραστατική: «ο δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον». Πολύ μας θυμίζει αυτή η αντίδραση του Μωυσή τον 
Βαρτίμαιο. Είναι άλλο πράγμα να έρχεσαι ενώπιον του Κυρίου και να κάνει ς μια άνευρη και συνηθισμένη προσευχή για 
ένα πρόβλημα ή να χρησιμοποιείς καλολογικά στοιχεία σε μια δημόσια προσευχή, και άλλο να κρ άζεις, να βοάς προς τον 

Σ 



3. Είπαμε να πιούμε όχι να πικραθούμε 
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Κύριο. Να μη σε νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι, να μη σε νοιάζει πώς θα σε κρίνουν οι άλλοι, αλλά εσύ θα «εκχέεις την 
ψυχήν σου ενώπιον του Κυρίου»! Το ένα δείχνει βέβαια ενδιαφέρον, δείχνει συνέπεια στην ώρα της συμπροσευχής, 
σίγουρα δείχνει μια αλληλεγγύη στο πρόβλημα του αδελφού. Το άλλο όμως δείχνει ψυχικό πόνο και ταύτιση της ψυχής με 
αυτόν που έχει ανάγκη. Ιδιαίτερα όταν η κραυγή προς τον Κύριο αφορά κάποιον άλλο και όχι τον εαυτό μας. Ο Μωυσής 
έπαιξε τον προφητικό του ρόλο ως Μεσίτη, κάτι που κάνει σήμερα για λογαριασμό της εκκλησίας του ο Χριστός.  
 

4. Η Λύση του Θεού. 
    Όταν ο Θεός απάντησε στον Μωυσή, του είπε να πάρει ένα κομμάτι ξύλο και να το ρίξει στα πικρά νερά. Κι αμέσως τα 
πικρά νερά έγιναν γλυκά. Το ξύλο αυτό ερμηνεύεται πως είναι ο σταυρός του Χριστού.  Αυτές τις μέρες –και κάθε τέτοιες 
μέρες– σκύψαμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο γεγονός του σταυρού. Είδαμε τη σπουδαιότητα του σταυρού, είδαμε το 
μυστήριο του σταυρού, είδαμε τον συμβολισμό του σταυρού. Εδώ, στη Μερά, βλέπουμε πιο παραστατικά και σε 
προφητική προοπτική τη λειτουργία του σταυρού. Πώς λειτούργησε ο θάνατος του Χριστού; Λειτούργησε εξιλεωτικά, 
εξευμενιστικά, κάτι που μοιάζει με τη μετατροπή του πικρού νερού σε γλυκό. Το ξύλο του Μωυσή πήρε την πικρίλα  του 
νερού των πηγών της ερήμου και το μετέτρεψε σε νερό γλυκό και ζωογόνο για τον λαό. Ο σταυρός του Χριστού πήρε την 
πικρή αντίδραση της οργής του Θεού και την έκανε αγάπη για τον αμαρτωλό. Πήρε ένα γεγονός δικαιοσύνης και κρίσ ης 
και το έκανε γεγονός συγχώρησης και ζωής. Πόσο παίζει, αλήθεια, τέτοιον μεταμορφωτικό ρόλο ο σταυρός στη ζωή μας; 
Το έχουμε σκεφτεί; Η πίκρα των δυσκολιών της ζωής, των απογοητεύσεων, του πένθους ή της απώλειας γλυκαίνει , όταν 
σκεφτούμε τον σταυρό. Πονάς; Σκέψου πόσο πόνεσε ο Χριστός, σωματικά και ψυχικά. Απογοητεύεσαι; Σκέψου πόση 
απογοήτευση βίωσε ο Χριστός στον σταυρό. Νιώθεις την εγκατάλειψη από τους άλλους; σκέψου την εγκατάλειψη του 
Χριστού από τον Πατέρα πάνω στον σταυρό. Α, τα πικρά νερά της ζωής γίνονται πάντοτε γλυκά, όταν συλλογιστούμε τον 
σταυρό. Θυμηθείτε τη Joni Eareckson, η κοπέλα που έμεινε παράλυτη στα 19 της από ένα ατύχημα καταδύσεων, λέει πώς 
βρήκε δύναμη να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αναπηρία της: Σκεφτόταν τον Ιησού που είχε παραλύσει πάνω στον σταυρό , 
και μπορούσε να καταλάβει ακριβώς πώς ένιωθε ο Κύριος.   
 

5. Η Δοκιμασία του Θεού. 
    Παρατηρούμε, όμως, ότι στη συνέχεια ο Κύριος «έδωσε στους Ισραηλίτες νόμους και εντολές». Και γεννάται το 
ερώτημα τι νόμους και τι εντολές; Αφού ακόμη δεν είχαν φτάσει στο Σινά , τι εντολές είναι αυτές; Ήταν ένα τεστ. Σήμερα 
εμείς ξέρουμε τα τεστ των εξετάσεων στα σχολεία ή τα τεστ του κορωνοϊού. Το τεστ αυτό ήταν μια δοκιμασία στην οποία 
υποβλήθηκε ο λαός: «Αν με υπακούτε […] δεν θα σας στείλω τις πληγές της Αιγύπτου». Είναι μια  πρωτόλεια συμφωνία 
του Θεού με τον λαό του. Τη συμφωνία αυτή την εκπλήρωσε ο Χριστός στον σταυρό για μας. Έτσι , τώρα εμείς διά της 
πίστεως μπορούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή: Αν πέσουμε κάπου, θα σηκωθούμε γιατί υπάρχει η συμφωνία που 
τήρησε ο Χριστός με τον Πατέρα.   Αν πλανηθούμε κάποτε, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει η συμφωνία που τήρησε ο 
Χριστός με τον Πατέρα. Αν αμαρτήσουμε, ο Θεός μάς συγχωρεί, γιατί υπάρχει η συμφωνία που τήρησε ο Χριστός με τον 
Πατέρα στον σταυρό –κάτι που ούτε ο πιο πιστός Ισραηλίτης δεν το είχε. 
 

6. Από τη Μερά στην Αιλίμ. 
     Πολύ αργότερα ο προφήτης Ησαΐας (43:16-19) φέρνει καλά νέα για τον λαό: Κάτι καινούργιο κάνει ο Θεός. Δεν θα 
κατασκηνώσουμε στη Μερά, την Όαση της Πικρίας. Ο Κύριος έδωσε εντολή στον λαό του να κινηθεί  από τη Μερά και να 
πάει κάπου 11 χιλιόμετρα δρόμο  νοτιότερα, στην Αιλίμ. Ήταν ένα εύκολο, μισή μέρα ταξίδι με τα πόδια. «Ίσως αν οι 
Ισραηλίτες ήξεραν πόσο κοντά ήταν στις 12 νεροπηγές να έκαναν μεγαλύτερη υπομονή »! Αλλά ο Θεός ήθελε να τους 
δοκιμάσει, όπως δοκιμάζει κι εμάς. Συχνά η διέξοδος είναι πολύ κοντά στη δυσκολία! Το όνομα «Αιλίμ» έχει δύο έννοιες: 
σημαίνει «Πλεονεκτήματα» (πληθυντικός) και «Δυνατοί άγγελοι του Θεού». Όλα έχουν σχέση με τη δύναμη. Είναι το 
σημερινό Wady Gharandel. Εκεί υπήρχαν 12 νεροπηγές και 70 φοίνικες. Παρ’ όλο που ο Θεός έχει γλυκάνει τα πικρά νερά 
της Μερά με τον σταυρό του Χριστού, δεν πρέπει η πορεία του χριστιανού να μείνει εκεί. Δεν μπορούμε συναισθηματικά 
και πνευματικά να μείνουμε κατασκηνωμένοι στην όαση τη Πικρίας, όσο γλυκό κι αν είναι το νερό τώρα. Δεν άλλαξαν το 
όνομα της Μερά αλλά τοποθεσία, παρ’ όλο που ο Θεός είχε δείξει τη θαυμαστή του δύναμη εκεί. Έπρεπε να συνεχίσουν 
στην Αιλίμ «και στρατοπέδευσαν εκεί, κοντά στα νερά». Δεν στρατοπέδευσαν στη Μερά αλλά στην Αιλίμ. Τελικός σκοπός 
τους, βλέπετε, ήταν η Χαναάν. Είναι πολλοί που όταν διηγούνται πώς γνώρισαν τον Χριστό δεν έχουν τίποτε άλλο να 
πουν πέρα από τη στιγμή της αναγέννησής τους. Καμιά πείρα με τον Χριστό, καμιά απόλα υση ζωής με τον Χριστό, καμιά 
ιστορία νίκης με τον Χριστό. Ζουν μια τυπική ζωή χωρίς πνευματική πρόοδο. Ίσως δεν έφυγαν ποτέ από τη Μερά να πάνε 
στην Αιλίμ… Αλίμονο, από την άλλη μεριά, αν στη χριστιανική μας πορεία μένουμε στις περιπτώσεις όπου έχουμε 
πικραθεί. Αλίμονο αν τη ζωή μας τη βασανίζουν οι πικρίες που μας πότισαν ενδεχομένως οι αδελφοί μας, οι διάφορες 
περιστάσεις, ακόμα και μέσα στις διακονίες της εκκλησίας μας, οι σχέσεις μας με αδελφούς που πήγαν λάθος ή οι 
συνεργασίες μας με αδελφούς μας που δεν ευδοκίμησαν. Φυσικά δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά , και προσέχουμε να μην 
επαναληφθούν, αλλά προχωράμε προς την Αιλίμ. Δεν είναι ποτέ μακριά η παρηγοριά του Κυρίου.  Στην Αιλίμ υπήρχαν 12 
νεροπηγές. Μόνιμο νερό της πηγής και άφθονη σκιά από 70 φοίνικες για να ξεκουραστεί όλος ο λαός. Ας μη ζούμε με τη 
μεμψιμοιρία στη χριστιανική ζωή. Ο Κύριος θα μας δώσει τη λύση στα αδιέξοδά μας αλλά πολύ θα δυσαρεστηθεί. Κι αν 
τον αγαπάμε, ο Μεταλληνός έλεγε ότι «δεν θα θέλουμε να χαλάμε την καρδιά του Θεού»!   
 

**** 
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ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 

Δύσκολοι Σταθμοί στην Πορεία του Ισραήλ  
Σειρά 8 Βιβλικών Μελετών 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 
 

4. Κράτα με να σε κρατώ 
Ανάγνωσμα: Έξοδος 17:8-16 

 
  

 ΠΟΡΕΙΑ από τα πικρά νερά της Μερά έδειχνε να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, καθώς οι Ισραηλίτες είδαν άλλες δύο 
«ενδιάμεσες» επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους. Η μία είναι το μάνα (κεφ. 16) και η άλλη τα νερά της Ραφιδίν στο πρώτο 

μισό του 17ου κεφαλαίου της Εξόδου. Ο Μωυσής με διαταγή του Κυρίου χτύπησε τον βράχο και ο λαός ήπιε άφθονο νερό. Έτσι, 
η Ραφιδίν έμεινε στη συλλογική τους μνήμη σαν τόπος ανάπαυσης και αναψυχής, μολονότι έδειξαν πάλι όλη τους την απιστία 
και την αμφισβήτηση –εξού και ο τόπος ονομάστηκε Μασσά (Πειρασμός) και Μεριβά (Λοιδορία). Και τώρα, συναντούν ένα 
καινούργιο αδιέξοδο. Δεν έχει να κάνει με φυσικά φαινόμενα αλλά με έναν ζωντανό εχθρό, τους Αμαληκίτες. Και τη διέξοδο και 
εδώ την έδωσε ο Θεός, καθώς ο Μωυσής με τη βοήθεια του Ααρών και του Χουρ του κρατούσαν συνεχώς υψωμένα σε ικεσία. 
Κι όσο του κρατούσαν τα χέρια ψηλά, κάτω στην πεδιάδα ο Ιησούς του Ναυή κατατρόπωνε τους Αμαληκίτες. Λες κι ο Μωυσής 
τούς κρατούσε το χέρι με την προσευχή. Εξ ου και ο τίτλος του θέματός μας: «κράτα με να σε κρατώ». Ποιοι ήταν οι Αμαληκίτες; 
Μολονότι επιγραφές σε μνημεία δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι και οι Ασσύριοι υπάρχουν σαν ιστορικοί λαοί, για τους Αμαληκίτες 
δεν υπάρχει καμιά ιστορική αναφορά. Πολλοί λένε πως ήταν ένας μυθικός λαός.  
     Στη Γένεση (36:12) διαβάζουμε πως η Τιμνά ήταν παλλακή του Ελιφάζ, ενός από τους γιους του Ησαύ, και απ’ αυτόν 
γεννήθηκε ο Αμαλήκ. Τώρα οι Ισραηλίτες έχουν έρθει στο όρος Σηείρ αλλά ο Σηείρ ήταν ο πρόγονος των Χορραίων, που 
κατοικούσαν εκεί. Κατά το Γεν 36:22, εξάλλου, η Τιμνά ήταν αδελφή του Λωτάν ενός αρχηγού των Χορραίων. Έτσι συνδέονται 
όλα αυτά. Σύμφωνα με τη ραβινική παράδοση, οι Αμαληκίτες ήταν μάγοι που μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε ζώα, 
προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Γι’ αυτό και στο Α΄ Σαμουήλ 15:3, ο Θεός διάταξε τον Σαούλ να καταστρέψει μαζί με 
τους αιχμαλώτους και όλα τα ζώα, για να καταστραφεί εντελώς ο Αμαλήκ. Τώρα καταλαβαίνουμε το «γιατί». Στον Ιουδαϊσμό, οι 
Αμαληκίτες εκπροσωπούν οτιδήποτε το εχθρικό για τους Εβραίους. Στην εβραϊκή λαογραφία, οι Αμαληκίτες θεωρούνται το 
σύμβολο του κακού. Να θυμηθούμε, τέλος, ότι ο Αμάν που συναντάμε στην Εσθήρ ήταν Αμαληκίτης (Εσθ 3:10· Α΄ Σαμ 15:8).  
     Εδώ, λοιπόν, στη Ραφιδίν, έρχονται οι Αμαληκίτες να επιτεθούν στους Ισραηλίτες. Η μέχρι τώρα περίοδος ήταν μέρες 
αναστάτωσης κι ανησυχίας, μέρες αδιεξόδων και προσωρινής πείνας και δίψας αλλά πάντοτε ο Θεός έδινε λύση στα αδιέξοδα 
και κάλυπτε τις ανάγκες τους. Παρέβλεπε τη γκρίνια τους και την αχαριστία τους, και με υπομονή τούς αποκάλυπτε τη δύναμή 
του. Τώρα, τα πράγματα δείχνουν να σκουραίνουν. Εκεί που είχαν ησυχάσει από τον φαραώ, εκεί που είχαν αποφύγει τον 
συντομότερο δρόμο και δεν είχαν πέσει στη χώρα των Φιλισταίων, ένας καινούργιος εχθρός έρχεται να τους πολεμήσει. Τι θα 
γίνει τώρα; Πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το καινούργιο αδιέξοδο; Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ισραήλ αντιμετωπίζει έναν 
εξωτερικό εχθρό. Μέχρις εδώ, ο Κύριος πολεμούσε γι’ αυτούς, όπως είδαμε στη διέξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Τώρα ο 
Μωυσής προστάζει τον Ιησού του Ναυή να κάνει την πρώτη επιστράτευση: να επιλέξει ετοιμοπόλεμους άνδρες (εδ. 9). Ενώ, 
δηλαδή, μέχρι τώρα είδαμε τον Θεό να πολεμάει για τον Ισραήλ, τώρα βλέπουμε τον Θεό να βάζει τον Ισραήλ να πολεμήσει. Τι 
συμβολίζουν όλα αυτά και ποια ήταν η όλη εξέλιξη; 
 
1. Συμβολισμοί. 
Παρόμοια μ’ αυτή την εικόνα, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους αγώνες του Χριστού για μας, και στους αγώνες του 
Αγίου Πνεύματος μέσα σ’ εμάς. Οι πρώτοι αγώνες έχουν τελειώσει, με τη χάρη του Θεού. Η νίκη έχει κερδηθεί, κι έχει 
εξασφαλιστεί μια ένδοξη και αιώνια ειρήνη ανάμεσα στον Θεό και στον αμαρτωλό. Οι δεύτεροι αγώνες, ωστόσο, αυτοί που 
γίνονται μέσα μας, τώρα αρχίζουν. Οι Αιγύπτιοι και οι Αμαληκίτες αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές δυνάμεις και επιρροές. 
Ο φαραώ είναι εκείνος που αντιστέκεται στην απελευθέρωσή μας από την Αίγυπτο της αμαρτίας. Ο Αμαλήκ είναι η εικόνα 
εκείνου που βάζει εμπόδια στην πορεία μας με τον Θεό στην έρημο αυτού του κόσμου. Ο φαραώ χρησιμοποιούσε τα στοιχεία 
της Αιγύπτου για να εμποδίσει τον Ισραήλ να λατρεύσει τον Κύριο. Αντιπροσωπεύει, δηλαδή, τον σατανά ο οποίος 
χρησιμοποιεί «τον τωρινό κόσμο, όπου κυριαρχεί το κακό» (Γαλ 1:4), εναντίον του λαού του Θεού. Ο Αμαλήκ μας 
παρουσιάζεται σαν τον τύπο της σάρκας. Όπως προαναφέραμε ήταν εγγονός του Ησαύ, που προτίμησε τα υλικά αγαθά από 
την πνευματική ευλογία των πρωτοτοκίων (Γεν 25:34). Τώρα είναι αυτός που αντιστέκεται πρώτος στους Ισραηλίτες, μετά που 
είχαν πάρει «το βάπτισμα της νεφέλης και της θάλασσας» (Α΄ Κορ 10:2). Κανένας Αμαληκίτης δεν μπορούσε να μπει στη 
συναγωγή του Κυρίου. Και στο τέλος του κεφαλαίου μας (17) αναφέρεται ότι ο Κύριος θα τους πολεμάει αιώνια από γενιά σε 
γενιά. Τέλος, στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε την προσταγή του Κυρίου μετά τη νίκη του λαού του εναντίον των Αμαληκιτών: 
«Ποτέ να μην ξεχάσετε τι σας έκαναν οι Αμαληκίτες κατά την πορεία σας...» (Δτ 25:17-19). Όλα αυτά μας δείχνουν ότι οι 
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Αμαληκίτες είναι ο τύπος της σάρκας για τον πιστό. Ο άνθρωπος του Θεού έχει τώρα να αντιμετωπίσει τον αγώνα ενάντια στον 
κακό του εαυτό. Ο αγώνας αυτός απορρέει από το γεγονός ότι τώρα αποκτήσαμε έναν νέο εαυτό, που μέσα του κατοικεί το 
Πνεύμα του Θεού. Ο πόλεμος με τους Αμαληκίτες δεν αρχίζει, παρά μόνο όταν ο λαός έχει εξολοκλήρου απελευθερωθεί από την 
Αίγυπτο, «και έχουν όλοι τους φάει την ίδια θεόσταλτη τροφή, και όλοι τους έχουν πιει το ίδιο θεόσταλτο ποτό· γιατί έπιναν 
νερό από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε, κι αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός» (Α΄ Κορ 10:3-4).  
     Ώσπου να συναντήσουν τους Αμαληκίτες δεν είχαν κάνει τίποτα οι Ισραηλίτες. Δεν ήταν δική τους δουλειά να 
αντιμετωπίσουν τον φαραώ και να καταστρέψουν τη δύναμη της Αιγύπτου για ν’ απελευθερωθούν. Ούτε ήταν δική τους δουλειά 
να ανοίξουν δρόμο στη θάλασσα και να καταποντίσουν στα νερά της τις άμαξες του φαραώ. Ούτε τέλος δική τους δουλειά ήταν 
να κατεβάσουν το μάνα από τον ουρανό ή να βγάλουν νερό από τον βράχο. Όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος. Τώρα, όμως, 
καλούνται να πολεμήσουν κατά των Αμαληκιτών. Όλοι οι προηγούμενοι αγώνες ήταν μεταξύ του Κυρίου και του Εχθρού. 
Εκείνοι το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να μένουν ήσυχοι και να θωρούν τη δύναμη του Θεού να εκδηλώνεται. Αυτοί 
απολάμβαναν τους καρπούς της νίκης. Ο Γιαχβέ είχε πολεμήσει για λογαριασμό τους –τώρα έρχεται να πολεμήσει μέσα απ’ 
αυτούς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την εκκλησία του Θεού. Οι νίκες που πάνω τους στηρίζονται η ειρήνη και η ευτυχία της, 
έχουν κερδηθεί για χάρη της, μόνο διά του Χριστού. Πάνω στον Γολγοθά εκτυλίχθηκε όλο το έργο της απελευθέρωσης του 
ανθρώπου από την αμαρτία. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Ο Χριστός ήταν εκείνος που διακήρυξε ότι το έργο 
«τετέλεσται». Δεν σκίστηκε η θάλασσα αλλά το καταπέτασμα του ναού για να περάσει ο αμαρτωλός στα άγια των αγίων. Στον 
σταυρό νικήθηκε ο φαραώ και η Αίγυπτος. Και μετά απ’ αυτόν τον νικηφόρο αγώνα που επισφραγίστηκε και πιστοποιήθηκε με 
την Ανάσταση, ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάνει την εκκλησία και τον κάθε πιστό ατομικά κατοικητήριό του. Όταν λοιπόν, το Άγιο 
Πνεύμα κατοικεί έτσι μέσα μας, σαν συνέπεια του ότι αποδεχτήκαμε τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού για λογαριασμό 
μας, αρχίζει για μας ο αγώνας της πνευματικής ζωής. Η παρηγοριά μας, όμως, τώρα είναι ότι είμαστε νικητές προτού καν 
φτάσουμε στο πεδίο της μάχης! Ο πιστός προχωράει στη μάχη αλαλάζοντας μαζί με τον Παύλο: «Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό 
που μας χάρισε τη νίκη διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού!» (Α΄ Κορ 15:57). Η μάχη δεν μας τρομάζει· οι αντιξοότητες δεν μας 
αποτρέπουν· ο σάλαγος της μάχης μάς αφήνει ασυγκίνητους γιατί; Επειδή «βγαίνουμε νικητές μέσα απ’ όλες αυτές τις 
δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε» (Ρωμ 8:37). Η χάρη, που μέσα της ζούμε και κινούμαστε πια, 
αφαιρεί από τη σάρκα κάθε εξουσία της επάνω μας. Αρκεί να πολεμήσουμε, σαν τους Ισραηλίτες, τους Αμαληκίτες. Ο εχθρός 
είναι ήδη νικημένος, η πανοπλία για να πολεμήσουμε είναι του Θεού και μας την προσφέρει διά της πίστεως, και τα όπλα είναι 
όλα του Αγίου Πνεύματος (Εφ 6:10εξ· βλ. και Β΄ Κορ 6:7).  
 
2. Η Εξέλιξη. 
Η εξέλιξη είναι κάπως περίεργη και μοιάζει με θαύμα, όπως θαύμα είναι και η νίκη στη χριστιανική ζωή. Ο Μωυσής, ο Ααρών 
και ο Χουρ ανέβηκαν στο βουνό κι έβλεπαν τη μάχη. Για τον Ααρών ξέρουμε ποιος ήταν. Ήταν ο αδελφός του Μωυσή. Ποιος 
ήταν όμως ο Χουρ; Στην Έξοδο (31:2) διαβάζουμε πως ο Βεσελεήλ, ο αρχιτέκτονας της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν εγγονός του 
Χουρ. Και ο Ιώσηπος στο έργο του Αρχαιότητες αναφέρει ότι ο Χουρ ήταν γαμπρός του Μωυσή, γιατί είχε παντρευτεί την 
αδερφή του, τη Μαριάμ! Το περίεργο ήταν ότι όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του και ικέτευε τον Κύριο, νικούσαν οι 
Ισραηλίτες, όταν κουραζόταν και τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαληκίτες. Φαίνεται όμως ότι και τα πόδια του Μωυσή δεν τον 
κρατούσαν πια (ήταν κατά υπολογισμούς 80 ετών), και γι’ αυτό ο αδελφός του και ο γαμπρός του βρήκαν μια πέτρα και τον 
κάθισαν επάνω, και του κρατούσαν τα χέρια συνεχώς υψωμένα σε προσευχή. Έτσι νίκησε τελικά ο Ιησούς του Ναυή.  
     Εδώ βλέπουμε δύο ξεχωριστά πράγματα: τον αγώνα και την ικεσία. Ο Χριστός βρίσκεται ψηλά στον θρόνο του Πατέρα και 
μεσιτεύει για μας, ενώ μέσα μας ενοικεί το Άγιο Πνεύμα. Τα δύο αυτά συμβαδίζουν. Στο μέτρο που πιστεύουμε στη δύναμη του 
Χριστού, η δύναμη αυτή ενεργοποιείται με θριαμβευτικά αποτελέσματα πάνω στην αμαρτωλή φύση μας. Η Γραφή μάς διδάσκει 
ξεκάθαρα πως ο πιστός έχει μέσα του ό,τι ανταποκρίνεται στον Αμαλήκ, δηλ. τη σάρκα, τον παλαιό εαυτό, την επιθυμία της 
σάρκας (Ρωμ 6 και 8· Γαλ 5:17). Η νίκη του Ισραήλ ήταν πλήρης. «Ο Ιησούς κατατρόπωσε τους Αμαληκίτες και τον στρατό 
τους». Κι ο Μωυσής έχτισε ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε «Γιαχβέ Νισσί» - «Ο Κύριος σημαία μου».  
     Στα πνευματικά πράγματα, η εξασφάλιση της νίκης έπρεπε να είναι τόσο βέβαιη, όσο και η εξασφάλιση της συγχώρησης, 
γιατί και τα δύο στηρίζονται στο μεγάλο γεγονός του έργου του Χριστού στον σταυρό και της ανάστασής του. Όσο σίγουρη 
ήταν η νίκη κατά του φαραώ, το ίδιο σίγουρη ήταν και η νίκη κατά του Αμαλήκ. Το ότι ο πιστός έχει εξαγνισμένη τη συνείδησή 
του και νικάει την αμαρτία που υπάρχει μέσα του, αυτό οφείλεται στη δύναμη αυτού του ολοκληρωμένου έργου του θανάτου και 
της ανάστασης του Χριστού. Ας μην παραξενευόμαστε όταν λέμε ότι η αμαρτία «βρίσκεται» μέσα μας. Βρίσκεται μέσα μας, 
γιατί φέρουμε τη σάρκα, αλλά δεν «βασιλεύει» πάνω μας, όπως βασιλεύει στη ζωή ενός που δεν έχει τη σωτηρία και την 
απελευθέρωση του Χριστού στη ζωή του. Ο θάνατος του Χριστού ικανοποίησε όλες τις απαιτήσεις του Θεού ως προς το χρέος 
των αμαρτιών μας. Η ανάσταση του Χριστού εξάλλου είναι η απόδειξη πως ο Θεός δέχτηκε την «πληρωμή» του Υιού του στον 
σταυρό. Τώρα αυτή η δύναμη της ανάστασης μας χαρίζει τη νίκη σε όλους μας τους αγώνες. Ο Χριστός πέθανε για μας, και 
τώρα ζει μέσα σ’ εμάς. Ο θάνατος του Χριστού μάς δίνει την ειρήνη – η ζωή του μας δίνει τη δύναμη.   
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5. Μαύρο Φίδι που τους έφαγε!! 
 

Ανάγνωσμα: Αριθμοί 21:4-9 
 

  
ΩΡΑ ερχόμαστε να δούμε ένα πέμπτο αδιέξοδο, που ο τίτλος παραπέμπει σε μια απειλητική φράση που λέει ο λαός μας για 
κάποιους που ανέμελοι πορεύονται στην καταστροφή τους: «Μαύρο φίδι που τους έφαγε!» Μέσα από το συγκεκριμένο 

Αδιέξοδο προβάλλεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας: το γεγονός του Εξιλασμού. Και το 
όλο αυτό περιστατικό που το χρησιμοποίησε σαν βάση της συζήτησής του ο Χριστός με τον Νικόδημο, είναι ιστορικά αποτέλεσμα 
της επαναλαμβανόμενης αχαριστίας του λαού Ισραήλ. Στα εδάφια 4-5: Στη διάρκεια της πορείας, άρχισαν να χάνουν την υπομονή 
τους, και να τα βάζουν με το Θεό και με τον Μωυσή: «Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο;» του έλεγαν. «Για να πεθάνουμε στην 
έρημο; Ούτε ψωμί υπάρχει εδώ ούτε νερό, κι αηδιάσαμε πια αυτή την άθλια τροφή».  
       Η γλώσσα της αχαριστίας δεν έχει όρια. Μετά τη θαυμαστή έξοδο από την Αίγυπτο, μετά τη διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας, 
μετά τα πικρά νερά της Μερά που έγιναν γλυκά, μετά τη νίκη τους κατά των Αμαληκιτών και μετά το μάνα και τα νερά της Ραφιδίν, 
οι Ισραηλίτες εξακολουθούν «να τα βάζουν με τον Θεό και με τον Μωυσή», αναπολώντας την τροφή της Αιγύπτου. Έλεγε ένας 
άνθρωπος του Θεού: «Ο άνθρωπος αγαπάει καλύτερα να κάθεται πλάι στις χύτρες του κρέατος σε έναν τόπο θανάτου και σκότους, 
παρά να περιπατεί με τον Θεό στην έρημο, και να τρώει εκεί τον άρτο του ουρανού» (C.H. Mackintosh)! Έτσι, ο Θεός τούς έστειλε 
τα δηλητηριώδη φίδια να τους δαγκάνουν και να πεθαίνουν με τον σωρό. Αποτέλεσμα της αχαριστίας και της λησμοσύνης των 
ευλογιών του Θεού είναι πάντοτε τα φίδια. Μας θυμίζει αυτό αναπόφευκτα μια πρώτη «συνάντηση» που είχε ο άνθρωπος με το 
φίδι, στον κήπο της Εδέμ. Κατά έναν αμυδρά αναλογικό τρόπο, στην «αχαριστία» των πρωτοπλάστων κατά του Θεού μέσα στην 
αφθονία των ευλογιών της Εδέμ, ο άνθρωπος συναντήθηκε με το αρχαίο φίδι που μεταφορικά τον «δάγκωσε» και τον έστειλε στον 
πνευματικό θάνατο της αποκοπής του από τον Θεό και τον παράδεισο. Ο σατανάς δεν παύει να κυνηγάει τον λαό του Θεού και 
έναν ένα τους ανθρώπους του Θεού, για να τους οδηγήσει στην αμαρτία. Σε αυτό τον αέναο πόλεμο αξίζει να δούμε ειδικότερα 5 
σημεία:  
 

1. Η Χάρη του Σταυρού. 
       Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, δεν καταχωρήθηκε στη Βίβλο για να μας δείξει μόνο την αχαριστία του ανθρώπου ή την τιμωρία 
του Θεού αλλά κυρίως για να προβάλει το έλεος του Θεού. Τα δαγκάματα των φιδιών προκάλεσαν τη μεταμέλεια του λαού και 
φώναξαν στον Μωυσή: «Αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Παρακάλεσε τον Κύριο να διώξει τα 
φίδια» (εδ. 7). Κι από κείνη τη στιγμή της αναγνώρισης της αμαρτίας, ο Θεός ανταποκρίθηκε εκδηλώνοντας τη χάρη του. Είπε στον 
Μωυσή να φτιάξει ένα χάλκινο φίδι και να το στήσει ψηλά να το βλέπουν όλοι. Κι όποιος το κοιτούσε αμέσως σωζόταν. Κι όπως 
προαναφέραμε, αυτό το χάλκινο φίδι ο ίδιος ο Χριστός το ερμήνευσε ότι συμβόλιζε τον Υιό του Ανθρώπου που έπρεπε να 
σταυρωθεί για να κάμει τον εξιλασμό της αμαρτίας του ανθρώπου. Ένα πολύ συνηθισμένο σφάλμα είναι να θεωρούμε τον Χριστό 
στον σταυρό περισσότερο σαν εκείνον που αποτρέπει την οργή του Θεού, και λιγότερο σαν εκείνον που έγινε το κανάλι της αγάπης 
του Θεού προς τον αμαρτωλό: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν…» Πέρα από το ότι ο Χριστός έγινε το εξιλαστήριο 
θύμα του Θεού, υπάρχει και μια πολυτιμότατη αλήθεια: ανέβηκε στον σταυρό για να ανοίξει με τον θάνατό του τις αιώνιες πηγές της 
αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο αμαρτωλός θα έρθει στον σταυρό του Χριστού, όταν αποκτήσει απόλυτη εμπιστοσύνη 
στην αγάπη του Θεού (το αντίθετο αυτού που ένιωσε στην Εδέμ) και θελήσει να απολαύσει τα οφέλη αυτής της αγάπης, που είναι η 
αιώνια ζωή (το αντίθετο του θανάτου, που βίωσε στην Εδέμ).  
 

2. Ο αντικαταστατικός Ιλασμός. 
       Στα κείμενα της Καινής διαθήκης διαβάζουμε πως ο Χριστός «θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας (κείμ.: 
αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν). Και αλλού: «Ο Θεός πρώτος μάς αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που 
θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας» (ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν). Μ’ 
άλλα λόγια, όχι μόνο πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας αλλά εξευμένισε κιόλας την οργή του Θεού, ώστε να μην απαιτεί πια 
από τον αμαρτωλό πληρωμή παρά μόνο την αποδοχή της εξόφλησης του χρέους του με μετάνοια και ταπείνωση. Ο Χριστός δεν 
είχε δικές του αμαρτίες να πληρώσει στον σταυρό (όπως το χάλκινο φίδι δεν είχε δηλητήριο μέσα του) και γι’ αυτό μπόρεσε να γίνει 
ο άγιος αντικαταστάτης του αμαρτωλού. Έτσι, ο ιλασμός αυτός ήταν αντικαταστατικός.   
       Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν δύο εδάφια που δείχνουν την αποθετική και τη θετική πλευρά του έργου της αντικατάστασης: 
Αφενός φορτώθηκε την κατάρα με σκοπό εμείς να κληρονομήσουμε τις ευλογίες που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ (Γαλ 
3:14)· κι αφετέρου, ο Θεός φόρτωσε πάνω στον αναμάρτητο Χριστό τις αμαρτίες μας για χάρη μας, «για να μπορέσουμε εμείς 
μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό» (Β΄ Κορ 5,21). Και τα δύο εδάφια δείχνουν πως όταν είμαστε ενωμένοι με τον 
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Χριστό, λαμβάνει χώρα μια μυστηριώδης ανταλλαγή: Εκείνος φορτώνεται την κατάρα που βαραίνει εμάς, ώστε εμείς να λάβουμε 
την ευλογία του· και φορτώνεται τη δική μας αμαρτία, για να βρούμε εμείς τη δικαίωση με τη δική του δικαιοσύνη. Πολλοί 
θεώρησαν προσβλητική αυτή την αντίληψη, θεωρώντας την ψευδή και άδικη εκ μέρους του Θεού, που όρισε μια τέτοια μετάθεση 
συνεπειών. Αυτή η αντίρρηση όμως οφείλεται σε μια παρεξήγηση. Ο καταλογισμός, «δεν υπονοεί τη μετάθεση των ηθικών 
ιδιοτήτων ενός προσώπου σε κάποιο άλλο» --κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Το αποτέλεσμα είναι «εμείς να μην έχουμε κάνει τίποτε 
απ’ όσα μας πιστώνεται» (δηλ. δίκαιες πράξεις) ούτε κι ο Χριστός να έχει κάνει τίποτε απ’ όσα καταλογίζονται (χρεώνονται) σ’ 
εκείνον (δηλ. αμαρτίες).  
       Θα ήταν παράλογο κι απίστευτο να διανοηθούμε «ότι η ηθική αχρειότητα που προκύπτει από τις αμαρτίες μας μετατέθηκε στον 
Χριστό, με αποτέλεσμα να τον κάνει προσωπικά αμαρτωλό και άξιο κακομεταχείρισης· κι ότι η προσωπική ηθική αξία της δικής του 
δικαιοσύνης μεταφέρεται σ’ εμάς, έτσι που να μας κάνει προσωπικά ακέραιους και αξιέπαινους». Όχι. Αυτό που μεταβιβάστηκε 
στον Χριστό δεν ήταν ηθικές ιδιότητες αλλά νομικές συνέπειες: δέχτηκε εκουσίως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 
αμαρτίες μας. Αυτό σημαίνουν οι εκφράσεις ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν και γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα. Παρόμοια και η 
δικαιοσύνη Θεοῦ που γινόμεθα όταν είμαστε εν Χριστώ, δεν σημαίνει εν προκειμένω δικαιοσύνη χαρακτήρα και διαγωγής (αν και 
αναπτύσσονται κι αυτά όλα συν τω χρόνω μέσα μας με το έργο του Αγίου Πνεύματος), αλλά σημαίνει ότι μπορούμε να 
παρουσιαζόμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού χάρη στον Χριστό (από του John Stott, Ο Σταυρός του Χριστού, εκδ. «Ο Λόγος», 2000, 
σελ. 139εξ).  
 

3. Πού έπρεπε να κοιτάξουν οι Ισραηλίτες; 
       Η σωτηρία του κάθε πληγωμένου Ισραηλίτη εξαρτιόταν από ένα βλέμμα. Κάπου έπρεπε να ρίξει το βλέμμα του. Αλλά πού; 
Έπρεπε να ρίξει το βλέμμα του στο χάλκινο φίδι. Η οδηγία ήταν: «Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, θα κοιτάζει το χάλκινο φίδι 
και δεν θα πεθαίνει». Το φυσικό ήταν να κοιτάζουν συνεχώς το τραύμα τους, ή να κοιτάζουν που κρύφτηκε το φίδι που τους 
δάγκωσε και να το κυνηγούν να το σκοτώσουν ή να κοιτάζουν τους άλλους πληγωμένους, ιδιαίτερα αν ήταν οι γονείς τους, οι 
σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους ή οι φίλοι τους και να προσπαθούν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες!! Αυτό είναι το φυσικό. 
Πολύ αστείο κι απλοϊκό ήταν να τα αφήσουν όλα και να κοιτάζουν απλώς ένα χάλκινο φίδι. Ο Παύλος αυτό το λέει «η μωρία του 
σταυρού». «Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μωρία γι’ αυτούς που πάνε προς το χαμό τους». Φανταστείτε 
πόσο άχρηστο θα ήταν οποιοδήποτε ματζούνι ή άλλο φάρμακο χρησιμοποιούσαν εκεί στην έρημο οι Ισραηλίτες! Μπροστά στη 
χάρη του Θεού όλα αυτά ήταν μωρία. Ο Θεός «αφανίζει τη σοφία των σοφών». Πού δείχνουμε σήμερα όταν κάνουμε ευαγγελισμό; 
Στην εκκλησία μας; στη Βίβλο; στους μεγάλους θεολόγους και εργάτες του ευαγγελίου; σε μεγάλους πρωταθλητές ή επιστήμονες ή 
πολιτικούς κλπ. κλπ. Λέμε δηλαδή «αυτοί ήταν πιστοί άνθρωποι – πιστέψτε κι εσείς στον Χριστό». Λάθος. Γιατί, αύριο όλοι αυτοί 
μπορούν να υπαναχωρήσουν από την πίστη. Μόνο «σ’ ένα λόφο ψηλά περιμένει ο σταυρός και θα μένει ακόμα στητός…» 
περιμένοντας τον κάθε πληγωμένο να κοιτάξει στον σταυρωμένο με πίστη και να σωθεί. 
 

4. Με τι βλέμμα να κοιτάξουν; 
       Υπήρχαν πολλοί τρόποι να κοιτάξει κανείς το χάλκινο φίδι. Οι αρνητές θα το κοίταζαν με περιφρόνηση: δε μας παρατάει ο 
Μωυσής με τις εξυπνάδες του… Άλλοι σκεπτικιστές θα το κοίταζαν με αμφιβολία και θα σκέφτονταν «για να δούμε τι θα γίνει στους 
άλλους πρώτα». Κάποιοι τρίτοι αγχωμένοι θα περίμεναν να δουν πώς θα πήγαινε το τραύμα που τους είχε επιδέσει κάποιος άλλος 
πρακτικός γιατρός, και θα έριχναν και μια δεύτερη –επικουρική– ματιά στο χάλκινο φίδι. Τέλος, ήταν κι εκείνοι που κοίταξαν 
αμέσως το φίδι, μ’ εμπιστοσύνη στον λόγο του Θεού που είπε ο Μωυσής. Κοίταξαν με  πίστη. Κι όσοι κοίταξαν με πίστη σώθηκαν 
αμέσως. Τέλος, το βλέμμα αυτό των Ισραηλιτών έπρεπε να είναι ατομικό. Η εντολή δεν ήταν «κοιτάξτε όλοι το χάλκινο φίδι και θα 
σωθείτε» αλλά «όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι…» Κι ο Χριστός αιώνες αργότερα που ταυτίστηκε με αυτό το χάλκινο φίδι είπε 
στον Νικόδημο: «Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε όποιος 
πιστεύει σ’ αυτόν να μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια» (κείμ.: ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον). Η πίστη είναι κάτι το 
ατομικό, η μετάνοια είναι κάτι το ατομικό, η σωτηρία είναι κάτι το ατομικό. Ο Χριστός μας καλεί σε μια «εκκλησία πρωτοτόκων» 
(Εβρ 12:23) αλλά καλεί έναν ένα όσους ατομικά δόθηκαν στον Χριστό. 
 

5. Η αναψυχή του λαού. 
       Το καλύτερο μας το αφήνει για το τέλος η Γραφή. Στα εδ. 16-18 του κεφ. 21 διαβάζουμε ότι οι Ισραηλίτες, μετά από διάφορους 
σταθμούς, έφτασαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν «Μπεέρ» (=Πηγάδια), γιατί ο Κύριος πρόσταξε τον Μωυσή: «Συγκέντρωσε το 
λαό και θα τους δώσω νερό». Α, τώρα οι γογγυσμοί δεν ακούγονται πια, οι οιμωγές των πληγωμένων δεν ακούγονταν πια, οι 
θρήνοι για τους νεκρούς δεν ακούγονταν πια. Ο Θεός φροντίζει τώρα να ξεκουράσει και να δροσίσει τον λαό του. Μολονότι γύρω 
βρίσκονταν οι εχθροί: Μωαβίτες, Αμμωνίτες και άλλοι ενδεχομένως, μολονότι οι δυνάμεις του βασιλιά Σιχόν τούς κλείνει τον δρόμο, 
ο Θεός μπορεί ν’ ανοίξει μια νεροπηγή στον λαό του και να βάλει στο στόμα του ένα καινούργιο τραγούδι στο πείσμα όλων αυτών 
των εμποδίων (Αρ 21:17-18). Ο Δαβίδ, εξάλλου, δοξολογεί τον Θεό γιατί όχι μόνο τον λύτρωσε και στέριωσε τα βήματά του αλλά 
έβαλε στο στόμα του κι ένα καινούργιο τραγούδι. Τώρα κανένα μαύρο φίδι δεν απειλεί τον λαό του Θεού. Μακάρι να μάθουμε να 
εμπιστευόμαστε τον Θεό και να περπατούμε μαζί του κάθε μέρα. Φίδια πάντοτε θα υπάρχουν. Η αμαρτία είναι δίπλα μας όσο 
φέρουμε σάρκα. Η αμαρτία είναι μέσα μας – άλλο αν δεν βασιλεύει πια μέσα μας. Η Βίβλος όμως μας λέει ότι «Αν κάποιος 
αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις 
αμαρτίες μας (να γίνει ιλασμός για τις αμαρτίες μας), και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου 
του κόσμου.  

****  
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ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 

Δύσκολοι Σταθμοί στην Πορεία του Ισραήλ  
Σειρά 8 Βιβλικών Μελετών 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

6. Όποιος πει κακιά κουβέντα για μας… 
 

Αναγνώσματα: Αριθμοί 22:1-20·Ρωμαίους 8:31-37 
 

ΔΩ ερχόμαστε να δούμε ένα περίεργο αδιέξοδο, που όμως δεν μοιάζει με την πρώτη ματιά σαν τέτοιο, και ίσως γι’ 
αυτό είναι και πιο επικίνδυνο –είναι ύπουλο! Εκεί, δηλ. που ο λαός είναι στρατοπεδευμένος, ανέμελος, στις εύφορες 

κοιλάδες της Μωάβ, πίσω από την πλάτη του ξετυλίγεται μια αόρατη πνευματική μάχη. Και σ’ αυτή τη μάχη πάλι νικητής 
είναι ο Κύριος για λογαριασμό του λαού του. Πρόκειται για μια απόπειρα των εχθρών του λαού του Θεού να 
καταραστούν τον λαό του, και να τον καταστρέψουν όχι με υλικά μέσα αλλά με μέσα του υπερβατικού κόσμου. Βρήκαν 
εκείνοι, ωστόσο, αδιέξοδο μπροστά τους! Κι επαληθεύτηκε αυτό που λέει ο λαός μας για κείνους που συκοφαντούν και 
εκτοξεύουν κατάρες: «Όποιος πει κακιά κουβέντα για μας, να του βγει το μάτι σαν λουκουμάς»!  
Μετά την οδυνηρή εμπειρία στην έρημο με τα φαρμακερά φίδια, που είδαμε στην προηγούμενη μελέτη μας, ο Λόγος του 
Θεού μάς διηγείται μια σειρά κατακτήσεων του λαού, που τα βρίσκουμε όλα στα εδάφια 10-35 του 21ου κεφαλαίου, 
αμέσως μετά το περιστατικό με τα φίδια. ετά από διάφορες νικηφόρες διαδρομές και σταθμούς, κάποτε οι Ισραηλίτες 
έφτασαν στις πεδιάδες της Μωάβ. (Άλλες μεταφράσεις λένε «λόφους», άλλες «στέπες», άλλες «πεδιάδες»). Η παραπέρα 
περιγραφή μιλάει για τον λαό που είχε στρατοπεδεύσει σε μια πεδιάδα και αυτοί που ήθελαν να τους καταραστούν 
πήγαν  πάνω σ’ ένα βουνό, στο όρος Νεβώ, και τους έβλεπαν από ψηλά. Η Μωάβ βρισκόταν ανατολικά της Νεκράς 
Θάλασσας σε περιοχές εύφορες, που ποτίζονταν από τον Ιορδάνη. 
     Ο Βαλαάμ είναι μια από τις πιο περίεργες προσωπικότητες της Βίβλου. Ήταν ειδωλολάτρης προφήτης που ο βασιλιάς 
των Μωαβιτών, ο Βαλάκ, τον πλήρωσε για να καταραστεί τον λαό Ισραήλ. Ο Κύριος, ωστόσο, του φανερώθηκε και τον 
απέτρεψε από του να παίξει το παιχνίδι των Μωαβιτών. Ο Βαλαάμ αγαπούσε το χρήμα κι από την άλλη πλευρά ήταν 
ασταθής ως προς τα πιστεύω του. Κάποιος λέει ότι «αγαπούσε το χρήμα αλλά ήθελε να το αποκτήσει με τρόπο 
θρησκευτικό»! Το όνομά του στην Καινή Διαθήκη αντιπροσωπεύει τη σκοτεινή φυσιογνωμία. Τόσο ο Ιούδας στην 
Επιστολή του όσο και ο Πέτρος τον παρουσιάζουν σαν έναν από τους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες της ξεπεσμένης 
ανθρωπότητας (Ιουδ 11· Β΄ Πε 2:14-16). Επομένως ο λαός Ισραήλ βρέθηκε μεν σε όμορφες πεδιάδες για να ξεκουραστεί 
και να πάρει δυνάμεις αλλά παράλληλα βρέθηκε μέσα σε μία παγίδα: ένας ειδωλολάτρης, σκληρός βασιλιάς, ο Βαλάκ, 
και ένας φιλοχρήματος ειδωλολάτρης προφήτης συνασπίστηκαν για να καταραστούν τον λαό του Θεού. 
     Η ιστορία είναι γνωστή. Ο Θεός είδε πως η καρδιά του προφήτη ήταν κολλημένη στο χρήμα και στην ειδωλολατρία 
αλλά δεν ήταν δυνατόν να αφήσει τις σατανικές δυνάμεις να πλήξουν τον λαό του. Ήξερε ο Θεός την ολιγοπιστία και τους 
γογγυσμούς του λαού του με την πρώτη δυσκολία, αλλά δεν θα τους άφηνε στο έλεος του Βαλάκ, δηλ. των πονηρών 
δυνάμεων. Έτσι, προσπάθησε με τον άγγελό του να «εμποδίσει την παραφροσύνη του προφήτη» κι όταν ο Βαλαάμ δεν 
έλεγε να υπακούσει ακόμη, κι όταν το γαϊδουράκι του διαμαρτυρήθηκε, τότε ο Κύριος επενέβη στον νου του προφήτη και 
δεν τον άφησε «να πει κακή κουβέντα» για τον λαό του. Αντίθετα έβαλε στο στόμα του λόγους ευλογίας. Τέσσερις 
χρησμούς απηύθυνε ο Βαλαάμ από ψηλά στο βουνό προς τον λαό. Παρόντες ήταν ο βασιλιάς Βαλάκ και οι άρχοντες των 
Μωαβιτών, και περίμεναν με αγωνία να ακούσουν τους χρησμούς του. Και μέσα απ’ αυτούς τους χρησμούς 
αποκαλύπτονται τα χαρακτηριστικά του λαού του Θεού τότε και της Εκκλησίας του σήμερα. 
 

1. Λαός Ξεχωριστός (Αρ 23:8-10). 
     Το σύνθημα δόθηκε και όλοι κρατούσαν την ανάσα τους για ν’ ακούσουν την πρώτη «κατάρα» του Βαλαάμ πάνω 
στον ανυποψίαστο λαό που είχε κατασκηνώσει ανέμελα κάτω από το βουνό. Απάγγειλε όμως τον χρησμό που λίγο πριν 
του είχε δώσει ο Κύριος. Πολλά λέει ο πρώτος χρησμός αλλά το κεντρικό σημείο του είναι στα εδ. 8-9. Ο λαός του Θεού 
έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό: ζει μονάχος και στα έθνη δεν ανήκει. Αν ο λαός του Ισραήλ συμβολίζει τον πνευματικό 
σημερινό λαό του Θεού, την Εκκλησία του, που την έβγαλε από την Αίγυπτο της αμαρτίας για να την οδηγήσει στη 
Χαναάν της άφθονης ζωής με τον Χριστό, τότε πρέπει ο λαός αυτός να μείνει ξεχωριστός. Αν αυτό ήταν αλήθεια για τους 
απογόνους του Αβραάμ, πόσο μάλλον για τους απογόνους του Αβραάμ της πίστεως σήμερα! Ο πνευματικός λαός του 
Θεού οφείλει να παραμείνει ξεχωρισμένος για τον Θεό του, όχι επειδή είναι καλύτερος από τους άλλους αλλά επειδή έτσι 
τον θέλει ο Θεός. Ο Θεός ξεχώρισε την Εκκλησία του για να την έχει αποκλειστικά δικό του λαό, και μέσα απ’ αυτήν να 
δείξει τη δόξα του στον υπερβατικό κόσμο.  
 

2. Λαός Δικαιωμένος (23:18-24). 
     Αν ο Θεός θέλει τον λαό του ξεχωρισμένο από τα άλλα έθνη, προχωρεί σε κάτι ακόμα πιο μεγαλειώδες, που μπορούμε 
να το δούμε σαν εξήγηση του πρώτου χρησμού. Ο Βαλαάμ βλέπει τώρα τον λαό από την κορυφή Φασγά, απ’ όπου 
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αργότερα ο Μωυσής είδε τη Χαναάν λίγο πριν πεθάνει. Και πάλι ξεχωρίζει μία κεντρική ιδέα: «Δεν μπορώ να καταραστώ 
τον λαό του Θεού». Λίγο πιο πριν είδαμε πόσες τιμωρίες επέφερε ο Κύριος στον λαό του που ήθελε να γυρίσει στην 
Αίγυπτο, που δεν του άρεσε το μάνα, που απαιτούσε και γόγγυζε, που λίγο πιο ύστερα θα διάπραττε τις πιο χοντρές 
αμαρτίες με τις Μωαβίτισες. Κι όμως: «ανομία δεν βλέπει στον Ιακώβ, συμφορά δεν βλέπει στον Ισραήλ…» Οι άλλοι λαοί 
λένε: «Δείτε τι έκανε ο Θεός για τον λαό του…» Θ’ αναρωτιόταν κανείς: μα τι στο καλό έκανε η Εκκλησία για να είναι 
«επάξια» λαός του Θεού; Πού είναι η τέλεια εκκλησία; Αλλά δεν υπάρχει τέλεια εκκλησία! Ο Θεός, ωστόσο, δεν βλέπει 
στην Εκκλησία του ανομία, επειδή κάτι έχει κάνει ο Θεός –όχι η Εκκλησία του. Κι αυτό που έκανε ο Θεός είναι το έργο του 
σταυρού με το οποίο όποιος πιστεύει στον Χριστό δικαιώνεται. Ο Θεός τον βλέπει δίκαιο, επειδή ο Θεός τον έκανε δίκαιο. 
«Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθεί ούτε θνητός για ν’ αλλάζει γνώμη». Και λέει ο Παύλος ότι η ολιγοπιστία ή η 
απιστία του ανθρώπου δεν μπορεί να ακυρώσει την αξιοπιστία του Θεού. Και διακηρύττει θριαμβευτικά: «Όταν είναι ο 
Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας;» (Ρωμ 8:31); 
 

3. Λαός Ευλογημένος (24:1-9). 
     Εκεί που σίγουρα ο Βαλάκ και η συνοδεία του τραβούσαν τα μαλλιά τους με τους χρησμούς του Βαλαάμ, εκείνος δεν 
ξαναπήγε να αναζητήσει μαντείες αλλά στράφηκε από ψηλά, από άλλο βουνό τώρα, το όρος Φεγώρ, προς τον λαό και 
απηύθυνε τον τρίτο του χρησμό. Μία φράση ξεχωρίζει: «Πόσο ωραίες είναι οι σκηνές σου, Ιακώβ, οι κατοικίες σου, 
Ισραήλ...!» Α, τώρα ο Βαλαάμ είδε στον λαό που είχε κατασκηνώσει κάτω στην πεδιάδα σαν τον πιο όμορφο, τον πιο 
ευλογημένο λαό! Τέτοια είναι η Εκκλησία του Θεού. Πώς βλέπεις την εκκλησία του Θεού; Μέσα από τους ολιγόπιστους 
αδελφούς, μέσα από τους ανεπαρκείς διακόνους ή πρεσβυτέρους, μέσα από τους ελλιπείς εργάτες του ευαγγελίου; «που 
δεν κάνουν αυτά που λένε»; Τη βλέπουμε όπως τη βλέπει ο Θεός; Ο Θεός τη βλέπει ντυμένη με την ωραιότητα του 
Χριστού, με τη λευκή στολή του Αρνίου. Ο Θεός μπορούσε να δοκιμάζει τον λαό του και να τον ελέγχει για τις αμαρτίες 
του ή να τον τιμωρεί  αλλά μόλις εμφανίζεται ο εχθρός μπορεί περήφανα να σταθεί απέναντι στον νικημένο εχθρό και να 
πει: «Σατανά, δεν βλέπω καμιά ανομία στην Εκκλησία μου». Στην Καινή Διαθήκη, η εκκλησία της Κορίνθου είχε αμαρτίες 
που κάθε σημερινή σοβαρή εκκλησία του Χριστού θα πρόσεχε να μην έχει. Κι όμως ο Παύλος τους προσφωνεί: 
«ἡγιασμένους ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοὺς ἁγίους». Ο Βαλάκ, βαθιά απογοητευμένος που δεν πέτυχε το σχέδιό του, 
διώχνει τον Βαλαάμ από τη υπηρεσία του. Κι εκείνος προσφέρεται να πει στον βασιλιά τι θα έκανε στο μέλλον ο λαός του 
Θεού στους Μωαβίτες. 
 

4. Νικητής Λαός (24:15-19). 
     Έτσι, ο Βαλαάμ απαγγέλλει τον τελευταίο χρησμό του, στον οποίο κι εδώ ξεχωρίζουν μερικά  γνωστά λόγια: 
«Τον βλέπω, αλλά όχι τώρα· τον ατενίζω, μα όχι από κοντά. Ένα αστέρι θ’ ανατείλει απ’ τον Ιακώβ, ραβδί ηγεμονικό θα 
υψωθεί απ’ τον Ισραήλ, που θα χτυπήσει τα μηλίγγια της Μωάβ και την κορφή του κεφαλιού όλων του Σηθ των 
απογόνων…» Στην προοπτική του χρόνου ο προφήτης βλέπει έναν μεγάλο ηγεμόνα που θ’ ανατείλει από τον λαό και θα 
νικήσει τους Μωαβίτες αλλά και τους Εδωμίτες, όλους δηλαδή όλους τους απογόνους του Σηθ. [Εδώ άλλες μεταφράσεις 
έχουν όλους τους νομαδικούς λαούς της ερήμου ή έχουν τη γενική φράση «θα τους σπάσει το κεφάλι»]. Η κοινή 
ερμηνευτική πρόταση είναι ότι αυτό το αστέρι ήταν αρχικά ο Δαβίδ, που θα νικούσε τους γύρω λαούς· και τελικά ο 
Χριστός που νικάει τον σατανά. Είναι όμως και ο αρχηγός –το αστέρι– της Εκκλησίας ο Χριστός. Και θα ’λεγε κανείς ότι ο 
τέταρτος αυτός χρησμός βάζει την τελευταία πέτρα, τον ακρογωνιαίο «λίθο», τον Χριστό, στη θαυμάσια αυτή οικοδομή. 
Έχουμε εδώ πραγματικά όλη τη χάρη και τη δόξα της Εκκλησίας. Την εικόνα της Εκκλησίας που τελικά βγαίνει 
θριαμβεύτρια απέναντι στις δυνάμεις του σατανά. Τώρα έχουμε ανέβει στην ψηλότερη κορυφή των βουνών και βλέπουμε 
την τελική νίκη της Εκκλησίας. Βλέπουμε το Λιοντάρι του Ιούδα να έχει ξαπλώσει και ν’ αναπαύεται, το ακούμε να 
βρυχάται και τέλος να νικά τους εχθρούς του και να τους κατατροπώνει. Το αστέρι του Ιακώβ ανατέλλει για να μη δύσει 
ποτέ πια. Ο υιός Δαβίδ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ανεβαίνει στον θρόνο του Πατέρα και κατανικά όλες τις αντίθεες 
δυνάμεις στα τέλη των καιρών. Προηγουμένως όμως στον σταυρό έχει νικήσει την Αμαρτία. «Αφαίρεσε τη δύναμη που 
είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στον θρίαμβο του σταυρού του 
Χριστού» (Κολ 2:15). Είναι αδύνατον να συλλάβει κανείς πιο θαυμαστά λόγια για τον λαό του Ισραήλ, ιδίως επειδή 
λέγονται στο τέλος της πορείας τους στην έρημο. Στη διάρκεια αυτής της πορείας είχαν δώσει πολλές αποδείξεις της 
πραγματικής κατάστασής τους και της νοοτροπίας τους. Είχαν εξοργίσει τον Θεό· είχαν εξοργίσει τον Μωυσή και εξαιτίας 
τους ο Μωυσής δεν θα έμπαινε στη Γη της Επαγγελίας· είχε εξαφανιστεί όλη η πρώτη γενιά 40 χρόνια στην έρημο και 
τώρα ετοιμάζεται η επόμενη γενιά να μπει στη Χαναάν. Όμως, ο Θεός είναι υπεράνω όλων και δεν μεταβάλλει τα 
αισθήματά του. Εκείνους που αγαπάει, τους αγαπάει ώς το τέλος. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τους εκλεκτούς 
του Θεού.  
     Πόση παρηγοριά είναι αυτό για τον πιστό του Χριστού! Θα πει κανείς: «Αν είναι έτσι, τότε γιατί να προσέχουμε την 
αμαρτία;» Η απάντηση είναι ότι όσο περισσότερο συνδεδεμένοι είμαστε με  τον Χριστό, τόσο περισσότερο καθαρό αέρα 
αναπνέουμε, όπως ο Βαλαάμ στην κορυφή του βουνού. Εκεί έβλεπε τον Ισραήλ όπως τον έβλεπε ο Θεός. Το ίδιο 
συμβαίνει και με την Εκκλησία του Χριστού και με τον κάθε πιστό, αν τους βλέπουμε όπως τους βλέπει ο Θεός: πάντοτε 
καλυμμένους από το αίμα του Χριστού. Όσο πιο στενά είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, τόσο λιγότερη δύναμη ασκεί η 
αμαρτία πάνω μας.   

**** 
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7. Πάμε στο Άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα 
Ανάγνωσμα: ΙησΝ 3:1-17 

 
  

ΠΩΣ είπαμε και στην προηγούμενη μελέτη μας, ο λαός Ισραήλ έχει φτάσει πια και ετοιμάζεται να μπει στη Χαναάν. 
Μετά από 40 χρόνια περιπλάνηση στην έρημο, οπότε –όπως ξέρουμε– πέθανε όλη εκείνη η γενιά που είχε 

αμφισβητήσει την υπόσχεση του Θεού να τους χαρίσει τη Γη της Επαγγελίας, τα παιδιά τους βρίσκονται τώρα στα 
πρόθυρα της μεγάλης υπόσχεσης. Ανυποψίαστοι κι ανέμελοι είχαν κατασκηνώσει –όπως είδαμε– στις πεδιάδες της 
Μωάβ, και μολονότι οι αντίθεες πνευματικές δυνάμεις συνασπίστηκαν εναντίον τους επιστρατεύοντας τον Βαλαάμ για να 
τους καταραστεί, ο Κύριος έβαλε στο στόμα του άπιστου προφήτη δικά του λόγια, έτσι που, αντί να καταραστεί τον λαό, 
τον ευλόγησε. 
     Στη σημερινή μελέτη μας πάμε ένα βήμα παραπέρα και βρίσκουμε τον λαό του Θεού στρατοπεδευμένο στις ανατολικές 
όχθες του Ιορδάνη, να ετοιμάζεται να περάσει απέναντι προς την Ιεριχώ. Ο Μωυσής έχει πεθάνει, και ο διάδοχός του, ο 
Ιησούς του Ναυή, έχει χάσει τον ύπνο του μπροστά στο νέο μεγάλο Αδιέξοδο που αντιμετώπιζε. Πώς θα περνούσαν τον 
ποταμό; Στο εδ. 15 διαβάζουμε πως ήταν η εποχή του θερισμού, πράγμα που σήμαινε πως όσα χιόνια έλειωναν στα 
ψηλά βουνά, κατέβαιναν και φούσκωναν τον ποταμό. Έτσι, είχε φτάσει να έχει πάνω από 1,5 χλμ. πλάτος, και τα νερά να 
είναι βαθιά. Η διάβαση ήταν αδύνατη. Η γενιά αυτή δεν είχε ξανασυναντήσει παρόμοιο αδιέξοδο. Οι πατεράδες τους θα 
τους είχαν διηγηθεί τη δική τους πείρα με τη διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά αυτή η γενιά δεν είχε ιδέα από 
τέτοιες επεμβάσεις του Θεού. Τρεις μέρες έμειναν στρατοπεδευμένοι και κοίταζαν τα νερά του Ιορδάνη να κυλούν. 
Απέναντι έβλεπαν τη νέα γη αλλά το εμπόδιο φάνταζε ανυπέρβλητο. Μετά απ’ αυτές τις τρεις ημέρες, οι αρχηγοί του λαού 
διέσχισαν το στρατόπεδο κι έδιναν τις οδηγίες που ο Κύριος είχε δώσει στον νέο αρχιστράτηγο. Η μέρα που ξημέρωνε θα 
ήταν η μέρα που θα άλλαζε τη ζωή τους. Ήταν η μέρα που ο Κύριος θα ξεκινούσε το τελικό του σχέδιο με τη νέα αυτή 
γενιά. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έλεγαν οι αρχηγοί στον λαό, κάτι που παραλλάξαμε για πιο σύγχρονο τίτλο της 
μελέτης μας: «Δεν έχετε ποτέ ξαναπεράσει απ’ αυτό τον δρόμο». Σήμερα θα το λέγαμε «Πάμε στο Άγνωστο με Βάρκα την 
Ελπίδα»! Έτσι, ο λαός έλαβε τρεις βασικές οδηγίες που αν τις ακολουθούσαν με συνέπεια, θα ξεπερνούσαν κι αυτό το 
Αδιέξοδο, γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα έδινε τη λύση.  
 

1. Κοιτάτε μόνο την Κιβωτό (ΙησΝ 3:3-4)   
     Η Κιβωτός, όπως ξέρουμε, ήταν ένα κιβώτιο 114 εκ. μήκος, κι από 68 εκ. πλάτος και ύψος, και πάνω στο καπάκι του 
(δηλ. στο Ιλαστήριο με το αίμα) υπήρχαν δύο χερουβίμ με απλωμένα τα φτερά τους, που έσκυβαν από πάνω. Τα 
χερουβίμ ήταν κατασκευασμένα από χρυσάφι κι αστραποκοπούσαν στον ήλιο. Έτσι, ο λαός έβλεπε καθαρά τον δρόμο 
που θ’ ακολουθούσε. Δύο ή τρία εκατομμύρια κόσμος, όπως υπολογίζεται, δεν έπρεπε να σπρώχνονται και να 
στριμώχνονται πίσω από τους ιερείς. Έπρεπε να ακολουθούν από απόσταση. Η Κιβωτός εκείνη αντιπροσώπευε την 
παρουσία του Θεού ανάμεσα στον λαό του. Η απόσταση του 1 χλμ. εδώ μας θυμίζει, όπως και στον λαό τότε, τον φόβο 
του Κυρίου που πρέπει να νιώθουμε στην παρουσία του. Κάτι ανάλογο είχε διατάξει ο Θεός τον λαό του στο όρος Σινά. 
Κανένας δεν έπρεπε να πλησιάσει για να μην πεθάνει. Από τη μια ο Θεός είναι ο Πατέρας μας και μάλιστα στην Καινή 
Διαθήκη κάτω από αίμα του Χριστού μάς βλέπει δικαιωμένους απέναντί του, και μπορούμε να πλησιάζουμε με θάρρος 
στον θρόνο του για κάθε μας ανάγκη· από την άλλη όμως δεν παύει να είναι ο άγιος Θεός, που και τότε και σήμερα μας 
διδάσκει ότι πρέπει να σεβόμαστε την αγιότητά του και τη δόξα του ακόμη κι όταν απολαμβάνουμε την αγαθότητά του και 
το έλεός του. Έπρεπε να περιμένουν τρεις μέρες προτού ξεκινήσουν. Όπως προαναφέραμε, τις τρεις εκείνες μέρες θα 
υπολόγιζαν τη δυσκολία, θα μετρούσαν τις δυνάμεις τους, θα σκέφτονταν τον Κύριο και θα κατέληγαν στο συμπέρασμα 
ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Ώσπου ήρθε η λύση μετά από τρεις ημέρες.  
     Όλοι μας, όπως έχουμε ξαναπεί, αντιμετωπίζουμε αδιέξοδα στη ζωή μας. Και μπροστά στο κάθε αδιέξοδο μπορούμε 
να θυμηθούμε ότι περάσαμε μέρες και νύχτες αγωνίας, υπολογισμών, προετοιμασίας, προτού ο Κύριος μας δείξει τον 
δρόμο. Κι όλα αυτά για να εμπιστευθούμε περισσότερο τον Κύριο, να πιστέψουμε βαθύτερα μέσα μας ότι μόνο με το 
βλέμμα μας στραμμένο σ’ εκείνον θα βρούμε τον δρόμο τον σωστό. Ο λαός δεν ξεκίνησε με την απαισιόδοξη σκέψη του 
τραγουδιού «πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα…» αλλά πάμε στο άγνωστο με οδηγό αποκλειστικά την Κιβωτό του 
Κυρίου. 
 

2. Καθαριστείτε! (ΙησΝ3:5)  
     Ο Ιησούς έλεγε στο λαό: «Καθαριστείτε, γιατί ο Κύριος αύριο θα κάνει θαύματα ανάμεσά σας». Η δεύτερη οδηγία ήταν 
ότι έπρεπε να προβούν στους γνωστούς σε αυτούς καθαρισμούς, γιατί ο Κύριος την επομένη θα έκανε θαύματα ανάμεσά 

Ο 
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τους. Το ερώτημα είναι ποιοι ήταν αυτοί οι καθαρισμοί. Στην Έξοδο (19:10-25) διαβάζουμε ότι προτού βγει ο λαός να 
συναντήσει τον Κύριο στο Σινά, θα έπρεπε να πλύνουν με νερό τα ρούχα τους για να είναι καθαροί, και να μην έρθουν σε 
επαφή με τις γυναίκες τους. Κάτι ανάλογο ίσως συνέβαινε και εδώ. Στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος προτρέπει τους 
πιστούς «να καθαριστούν από καθετί που μολύνει το σώμα και την ψυχή, και να ζήσουν μια άγια ζωή με φόβο Θεού» (Α΄ 
Κορ 7:1). Κι ο συγγραφέας της προς Εβραίους μας προτρέπει «να τινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο, και την αμαρτία 
που εύκολα μας εμπλέκει…» και να έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα μόνο στον Χριστό (Εβρ 12:1-2). Το εδάφιο 5 του 
κεφαλαίου μας μπορούμε να το δούμε από δύο όψεις: (α) Τι πρόκειται να κάνει ο Θεός: θα κάνει θαύματα ανάμεσά μας. 
(β) Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να ετοιμαστούμε για μια επέμβαση του Θεού. Κι αυτό είναι να καθαριστούμε. Είμαστε 
έτοιμοι για να δούμε τα θαύματα του Κυρίου στην καθημερινή μας ζωή; Ποια είναι η σχέση μας με τον άγιο Θεό; Στη 
σημερινή εποχή δεν πλένουμε τα ρούχα μας και δεν απέχουμε από τις συζυγικές μας σχέσεις για να είμαστε έτοιμοι για 
τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας. Το κλειδί της ετοιμασίας μας σήμερα είναι η σωστή σχέση μας με τον Κύριο. 
Οποιοδήποτε φλερτ με την αμαρτία, υποχωρήσεις και αβαρίες στη ζωή της αγιότητας εμποδίζουν τον άγιο Θεό να 
ασχοληθεί με τη ζωή μας.  
 

3. Βαδίστε στο νερό (ΙησΝ 3:13) 
     Ο Θεός θα έκανε θαύματα ανάμεσά τους αλλά κι εκείνοι έπρεπε να αναλάβουν δράση: να μπουν στο νερό με υπακοή 
και πίστη. Μπορεί όλοι να είχαν επικαλεστεί τον Κύριο· ενδεχομένως όλοι είχαν εκζητήσει το πρόσωπο του Κυρίου· ίσως 
όλοι να είχαν καθαριστεί και εξαγνιστεί. Αν όμως κανένας δεν ξεκινούσε να βάλει τα πόδια του στο νερό, δεν θα είχαν 
περάσει ποτέ τον Ιορδάνη! Υπάρχει μια χρονική περίοδος, αναγκαία ναι, απαραίτητη σίγουρα, που πρέπει να την 
αφιερώσουμε σε καθαρισμό και εξαγνισμό της καρδιάς μας και της εκζήτησης του θείου θελήματος για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση που μας απασχολεί. Κάποτε όμως πρέπει ν’ ακολουθήσουμε την Κιβωτό –που σήμερα συμβολίζει τον Κύριο 
Ιησού Χριστό– που πηγαίνει μπροστά και μας δείχνει τον δρόμο. Άρα η διέξοδος στο κάθε αδιέξοδό μας είναι η 
προετοιμασία της καθαρότητας και η δράση διά της πίστεως. Αυτό ισχύει και για την προσωπική μας ζωή και για τη 
ζωή της εκκλησίας μας και για το πνευματικό έργο. Μπορούμε να φανταστούμε τις φοβίες και τα διλήμματα που 
ενδεχομένως αντιμετώπιζαν εκείνοι οι άνθρωποι όταν έφτασαν μπροστά στο νερό που κατέβασε όλη τη λάσπη των 
παραπάνω περιοχών: Καλά να πατήσουμε στο νερό αλλά αν δεν γίνει τίποτε; Καλά πέρασαν οι ιερείς· εμείς που δεν 
είμαστε ιερείς θα περάσουμε; Ακούσαμε σωστά τον Κύριο ή μήπως τον παρεξηγήσαμε; Πού πάμε, βρε παιδιά, το ποτάμι 
ακόμα είναι πολύ φαρδύ. Χάλια θα γίνουμε με τα λασπόνερα που κατεβαίνουν… Από την άλλη, οι ιερείς όταν πάτησαν 
στο νερό, τα νερά δεν έφυγαν αμέσως, γιατί η διακοπή έγινε πριν 30 περίπου χλμ. πιο ψηλά, στην πόλη Αδάμ, στην 
περιοχή Ζαρετάν. Άρα οι ιερείς περπατούσαν στα βαθιά νερά και τα νερά ακόμα κυλούσαν! Άλλο δίλημμα και γι’ αυτούς. 
Και για να μην πει κανένας ότι όλα αυτά είναι μύθοι των Εβραίων, άραβας ιστορικός αναφέρει ότι παρόμοιο φαινόμενο 
ανακοπής των νερών συνέβη το 1267 π.Χ. Διάφορες καθιζήσεις του εδάφους απέκλεισαν την κοιλάδα σε αυτήν ακριβώς 
την περιοχή Αδαμά-Νταμιέχ, κι ο Ιορδάνης σταμάτησε τη ροή του για 10 ώρες. Παρόμοια διακοπή του Ιορδάνη, χωρίς 
αμφιβολία κοντά στην πόλη Αδάμ, παρατηρήθηκε και το 1927 για είκοσι μία ώρες. Και τις δύο φορές ήταν αποτέλεσμα 
σεισμών. Με τον σεισμό, έπεφταν χώματα από τις όχθες στον ποταμό κι απέκοπταν τη ροή του. 
     Ο Donald K. Campbell αναφέρει (“Jesus” - Knowledge Bible Commentary) ότι αιώνες αργότερα οι προφήτες Ηλίας και 
Ελισσαιέ διάβηκαν το ίδιο ποτάμι προς τ’ ανατολικά, πατώντας πάλι σε στεγνό έδαφος (Β΄ Βασ. 2:8). Μετά από λίγο, 
επιστρέφοντας μόνος του ο Ελισσαιέ διάβηκε ξανά το ποτάμι πατώντας πάλι σε στεγνό έδαφος. Αν η διάβαση των 
Ισραηλιτών με την καθοδήγηση του Ιησού πρέπει να εξηγηθεί με κάποιο φυσικό φαινόμενο, τότε με την ίδια λογική θα 
πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι υπήρξαν δύο απανωτοί σεισμοί, ένας για να περάσει ο Ηλίας κι ένας αμέσως μετά από 
λίγο για να περάσει ο Ελισσαιέ, κάτι που μοιάζει πολύ αυθαίρετο! Άρα πρόκειται για θαύμα.  
 Όπως προαναφέραμε, οι πατεράδες αυτών των ανθρώπων που περνούν τώρα τον Ιορδάνη, είχαν διαβεί την Ερυθρά 
Θάλασσα. Ετούτοι ήταν η πρώτη τους φορά σε μια τέτοια εμπειρία. Οι προηγούμενοι δεν ζούσαν για να την ξαναζήσουν. 
Θα ρωτούσε κανείς ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο γενιές; Η διαφορά ήταν ότι οι πρώτοι πέρασαν έντρομοι και 
είδαν το θαύμα σαν τη σωτήρια διέξοδο να γλιτώσουν από κάποιον που τους κυνηγούσε. Ετούτοι δεν είχαν κάποιον από 
πίσω τους να τους κυνηγάει αλλά είχαν ένα ποτάμι, που προτού αναστείλει τη ροή του, ο λαός έπρεπε να βρέξουν τα 
πόδια τους στο νερό. Άρα η διαφορά ήταν ο παράγοντας «κίνδυνος». Δεν έβλεπαν τον σωρό του νερού που είχε σταθεί 
πριν από 30 χλμ. κι όμως, αποφάσισαν να ξεκινήσουν!  
     Ο Θεός μάς ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και τη δουλεία της αμαρτίας χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτε. Παραδοθήκαμε 
στη χάρη του κι εκείνος μας πέρασε πάνω στο αποξηραμένο έδαφος στην αντίπερα όχθη της ελευθερίας. Σήμερα τι 
ρισκάρουμε εμείς για τη δόξα του Θεού; Ποια είναι η πίστη μας; ποια είναι η τόλμη μας; ποιο είναι το θάρρος μας; 
Μπορούμε να ρισκάρουμε τη φήμη μας για να διατηρήσουμε την πίστη μας; μπορούμε να ρισκάρουμε υλικά αγαθά, 
χρήματα ή περιουσίες; μπορούμε να ρισκάρουμε την ατομική μας ελευθερία, ακόμα και τη ζωή μας; Σκεφτόμαστε κάθε 
φορά τη διωκόμενη Εκκλησία διεθνώς. Τι ρίσκα παίρνουν κάθε μέρα αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας για τη δόξα 
του Θεού! Κι ο Χριστός είπε ότι όποιος θέλει να είναι μαθητής μου χωρίς να ρισκάρει τίποτα, δεν μου κάνει για μαθητής!  

 
**** 
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ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 

Δύσκολοι Σταθμοί στην Πορεία του Ισραήλ  
Σειρά 8 Βιβλικών Μελετών 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 

 

8. Με το Ένα – με το Δύο – με το Τρία! 
 

Ανάγνωσμα: ΙησΝ 6:1-21 
 

 Άλωση της Ιεριχώ για τους Εβραίους θα πρέπει να φαντάζει στην Ιστορία τους κάτι σαν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
για τους Οθωμανούς. Η πτώση μιας μεγάλης πόλης, που αποτελούσε εμπόδιο για την παραπέρα κατακτητική δραστηριότητα 

ενός στρατού. Πράγματι, όποιος κυρίευε την Ιεριχώ, όπως θα δούμε, άνοιγε την πόρτα για την κατάκτηση όλη της Χαναάν. Μέχρι 
τώρα έχουμε δει επτά αδιέξοδα στην πορεία των Ισραηλιτών, όπου ο Θεός έδωσε τη λύση και τη διέξοδο. Η Επιμονή του Φαραώ, η 
Ερυθρά Θάλασσα, τα Πικρά Νερά της Μερά, οι Αμαληκίτες, τα Φίδια της Ερήμου, οι Κατάρες του Βαλαάμ και ο ποταμός Ιορδάνης 
υπερπηδήθηκαν όλα με την επέμβαση του Κυρίου παρ’ όλη τη γκρίνια και την απιστία του λαού του Θεού. Και τώρα, η νέα γενιά 
των Ισραηλιτών περνώντας τον Ιορδάνη με θαύμα ανάλογο με τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, φτάνουν στην Ιεριχώ, και 
κυριολεκτικά «με το Ένα – με το Δύο – με το Τρία», με εντολή του Κυρίου πάντα, κυρίεψαν την πόλη. Στην Ιεριχώ είχαν μαθευτεί τα 
νέα για την επέλαση του Ιησού του Ναυή και τη διάβαση του Ιορδάνη, και είχαν κλείσει τα τείχη. Κανένας δεν έμπαινε και κανένας 
δεν έβγαινε, περιμένοντας τις εξελίξεις. 
     Οι αρχαιολόγοι μάς λένε πως η Ιεριχώ δεν ήταν και πολύ μεγάλη πόλη σε έκταση (40,5 τ. χλμ. – λίγο πιο μεγάλη από τη δική μας 
Καβάλα) με περίπου 20.000 κατοίκους. Απείχε 8-9 χλμ. από τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, και ήταν ειδωλολατρικό λατρευτικό κέντρο 
της Σελήνης. Λόγω της στρατηγικής θέσης της έλεγχε μια πολύ μεγάλη περιοχή και όποιος ήθελε να κατακτήσει τη Χαναάν έπρεπε 
να κυριέψει αυτή την πόλη. Μ’ αυτό τον τρόπο προστάτευε τα νώτα του, εξαφάνιζε κάθε απειλή επίθεσης εκ των νώτων, και 
προχωρούσε στα ενδότερα της Χαναάν. Η σημερινή Ιεριχώ απέχει περί τα 1,5 χλμ. ΝΑ από την πόλη της ΠΔ. Η πόλη ήταν χτισμένη 
για ν’ αποτελεί φρούριο ενάντια σε οποιαδήποτε εισβολή. Το ύψος των τειχών της διαφέρει κατά τους αρχαιολόγους (9 μ. ή 18 μ.) 
και το πάχος τους 4 μ. ή 14 μ. Ο Dr. John Garstang, βρετανός αρχαιολόγος της Εγγύς Ανατολής (1876-1956), διευθυντής της 
Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της Ιερουσαλήμ, και επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της κυβέρνησης της Παλαιστίνης, 
έκανε ανασκαφές στα ερείπια της Ιεριχώ το 1929-1936. Βρήκε διάφορα πήλινα αγγεία και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, που 
μαρτυρούν ότι η πόλη καταστράφηκε το 1400 π.Χ. –ίδια χρονολογία με τον Ιησού του Ναυή. Πολλά άλλα αρχαιολογικά ευρήματα 
που έφερε στο φως η ανασκαφή αυτή, επιβεβαιώνουν στις λεπτομέρειές της τη βιβλική αφήγηση [ΠΗΓΗ: Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια 
Henry Halley]. 
     Ο Garstang βρήκε πως το τείχος ήταν πράγματι διπλό. Το ένα τείχος από το άλλο απείχε περί τα 5 μ. Το εσωτερικό τείχος είχε 
πλάτος 4 μ. ενώ το εξωτερικό 2 μ. Ξέρουμε ότι πάνω στο τείχος μπορούσε να τρέξει ένα άρμα. Το ύψος και των δύο ήταν περί τα 10 
μ. Τα δύο τείχη ενώνονταν με σπίτια χτισμένα στο πάνω μέρος τους και κατά μήκος όλου του τείχους, όπως το σπίτι της Ραάβ, που 
«ήταν χτισμένο μέσα στο τείχος». Ο αρχαιολόγος διαπίστωσε ότι το εξωτερικό τείχος έπεσε προς τα έξω, παρασύροντας το 
εσωτερικό τείχος και τα σπίτια. Αυτό δείχνει πως τα τείχη έπεσαν με σεισμό. Κάποιοι ερμηνευτές της Βίβλου λένε ότι πιθανόν τα 
τείχη να «βούλιαξαν» στη θέση όπου βρίσκονταν, και οι πολεμιστές να όρμησαν εύκολα στην πόλη. Οι τεράστιες πύλες της πόλης 
είχαν πρόσφατα ενισχυθεί με σίδηρο, ώστε να κάνουν τα τείχη απόρθητα. Αυτό που επίσης κάνει εντύπωση είναι ότι στα καμένα 
ερείπια και στις στάχτες βρέθηκε αφθονία τροφίμων: σιτάρι, κριθάρι, χουρμάδες, φακές και άλλα, πράγμα που δείχνει ότι οι 
εισβολείς Ισραηλίτες δεν τα πείραξαν, συμμορφούμενοι με την εντολή του Κυρίου (ΙησΝ 6:18). Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή ευκαιρία 
των Ισραηλιτών να προελαύσουν στη Γη της Επαγγελίας. Αν έχαναν, θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Όλο αυτό το περιστατικό, 
πέρα από μεγάλη επέμβαση του Κυρίου στην Ιστορία του λαού του, έχει να μας προσφέρει και 5 «κλειδιά» για να ξεπερνάμε ως 
χριστιανοί τα αδιέξοδα που θα συναντούμε στην πορεία μας. 
 

1. Πολεμάμε από θέση Νικητή (εδ. 2). 
Αυτό που ο Κύριος ξεκαθάρισε στον Ιησού του Ναυή είναι ότι η πόλη είχε ήδη κυριευτεί και ο Κύριος παρέδιδε τα κλειδιά της στον 
λαό του. Προτού ο Ιησούς ρίξει το πρώτο βέλος, θα λέγαμε, η πόλη ήταν δική του. Η Ιεριχώ ήταν μια πόλη με απίστευτη οχύρωση 
και τον καλύτερο στρατό της περιοχής. Λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Κύριος δεν ήθελε απλά να δώσει θάρρος στον στρατηγό του. 
Ήθελε να του γνωστοποιήσει ένα πραγματικό γεγονός: η Ιεριχώ είχε ήδη παραδοθεί –κι αυτό ήταν απόλυτα σίγουρο. Ο στρατός της 
Ιεριχώ θα κατατροπωνόταν –τα τείχη θα έπεφταν. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα καθεστώς υπεροχής 
και νίκης. Όχι γιατί εμείς έχουμε πολεμήσει κι έχουμε νικήσει την αμαρτία, τον διάβολο, τον κόσμο ή τον θάνατο, αλλά γιατί αυτή τη 
μάχη την έχει δώσει ο Χριστός πριν από μας –για μας. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει. Η τελική 
νίκη είναι διασφαλισμένη. Ποιες είναι οι δικές σου «Ιεριχώ»; Μήπως μια αμαρτία; ένα πρόσωπο που δεν μπορείς να συγχωρήσεις; 
μια κατάσταση που σε ξεπερνάει; ένα πρόβλημα που όλο εμφανίζεται μπροστά σου; μια συνήθεια που δεν μπορείς να την 
υποτάξεις; Είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι όλα αυτά τα έχουμε νικήσει, επειδή τα έχει νικήσει ο Χριστός. Αν το πιστέψουμε αυτό 
θα βρούμε αυτόματα τη δύναμη να ξεπεράσουμε την όποια «Ιεριχώ».  
 

2. Η Νίκη έρχεται με την Υπακοή (εδ. 3-5). 
Ξέρουμε πως η κάθε μάχη, τότε και σήμερα, ακολουθεί ένα στρατηγικό σχέδιο. Το κάθε σχέδιο πρέπει να αναπτυχθεί και να 
εκτελεστεί. Εκείνο τον καιρό υπήρχαν πέντε τουλάχιστον τρόποι για να καταληφθεί μια περιτειχισμένη πόλη: Με σκάλες ή ράμπες· 
με τούνελ κάτω από τα τείχη· με πολιορκητικούς κριούς· με αποκλεισμό· με δόλο (ψεύτικες εκεχειρίες ή ενέδρες κλπ.) Ενδεχομένως 
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ο Ιησούς να είχε κάποιο σχέδιο στο μυαλό του, προτού ο Θεός τού δώσει το δικό του σχέδιο. Το σχέδιο του Θεού όποιος κι αν το 
έβλεπε τότε θα γελούσε. Είναι αδύνατον τα τείχη της Ιεριχώ να πέσουν με βόλτες και σαλπίσματα. Σε κανένα στρατιωτικό εγχειρίδιο 
δεν αναφέρεται ένα τέτοιο σχέδιο. Σε καμιά στρατιωτική σχολή δεν διδάσκεται! Ο Ιησούς όμως έπρεπε να το ακολουθήσει. Γιατί; 
Γιατί η πόλη είχε ήδη κυριευτεί από τον Κύριο! Και κάπου λέει ο Παύλος ότι «αυτό που μοιάζει με μωρία του Θεού είναι σοφότερο 
απ’ τη σοφία των ανθρώπων, κι αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων» (Α΄ Κορ 
1:25). Γιατί έπρεπε οι πολεμιστές του Ισραήλ και ο λαός να περιμένουν 7 μέρες; Ένας σχολιαστής απαντάει πως ο Θεός έκρινε ότι 
τόσο θα χρειαζόταν για να συνειδητοποιήσουν και να δεχτούν οι Ισραηλίτες το σχέδιο του Θεού. Η Πίστη είναι ένα λουλούδι που 
φυτρώνει στο έδαφος της Υπακοής. Οι Ισραηλίτες είχαν ταπεινωθεί στα μάτια των πολεμιστών της Ιεριχώ, κι έτσι δεν τους έβλεπαν 
σαν απειλή. Είχαν ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου καθώς δέχτηκαν το σχέδιό του. Κι είναι κάτι που πρέπει κι εμείς να κάνουμε 
προτού οδηγηθούμε στη νίκη. 
 

3. Να περιμένουμε τον Θεό με υπομονή (εδ. 6-9). 
Κάποιος που ήθελε ο Θεός να του δώσει υπομονή προσευχόταν: «Κύριε, δώσ’ μου υπομονή, και κάνε γρήγορα, σε παρακαλώ!» 
Είν’ αλήθεια ότι αυτή η αρετή δεν μας αρέσει. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας. Έχουμε φούρνους μικροκυμάτων, χύτρες 
ταχύτητας, φαστφουντάδικα, γρήγορα μέσα μεταφοράς κάθε είδους... Δεν μας αρέσουν οι ουρές, τα κόκκινα φανάρια και ο 
μπροστινός οδηγός που καθυστερεί και μας εμποδίζει! Το σχέδιο του Θεού δεν βιαζόταν. Έπρεπε να κάνουν 13 φορές τον γύρο της 
Ιεριχώ σε 7 μέρες. Η τελευταία βόλτα που ήταν 7 φορές ο γύρος της πόλης, διαρκούσε 7-14 ώρες. Ποιος θα άντεχε μετά από τόση 
εξάντληση να πολεμήσει; Κανείς. Δεν θα χρειαζόταν όμως, γιατί ο Κύριος θα τους παρέδιδε την πόλη. Τρία ήταν τα χαρακτηριστικά 
αυτής της πορείας: Περπάτημα – Εγρήγορση – Αναμονή. Κάπου ο ψαλμωδός λέει: «Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριον – και έκλινε 
προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου» (Ψλ 40:1). Ο Θεός ήθελε να φτάσει τους πολεμιστές του Ισραήλ σε σημείο που να μη 
διανοούνται καν να πολεμήσουν, και ν’ αφήσουν τον Θεό να ενεργήσει! 
 

4. Να είμαστε σίγουροι και ήρεμοι (εδ. 10). 
Είναι γνωστή η τακτική της φραστικής επίθεσης του αντιπάλου πριν τη μάχη για να σπάσει το ηθικό τού απέναντι. Το έκανε, 
θυμάστε, ο Σεναχειρίμ όταν πολιορκούσε τη Σαμάρεια. Το έκανε κι ο Γολιάθ πριν και μετά που είδε τον Δαβίδ. Εδώ ο Θεός 
προστάζει να κάνουν γύρους γύρω από την πόλη χωρίς να βγάζουν άχνα. Απόλυτη σιγή. Ενδεχομένως οι πολεμιστές της Ιεριχώ να 
χαχάνιζαν και να έβριζαν από πάνω, αλλά ο λαός του Θεού πορευόταν σίγουρος και ήρεμος με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Χωρίς 
τους συνήθεις γογγυσμούς του και χωρίς κανένα παράπονο ότι είχαν εξαντληθεί. Πόσο, αλήθεια, πρέπει να σιωπούμε πολλές 
φορές στην καθημερινότητά μας! Πολλές φορές τα έργα μιλούν –και πρέπει να μιλούν– δυνατότερα από τα λόγια! Οι άνθρωποι 
γύρω μας δεν ακούν –βλέπουν. Και μέσα από τη σιωπή παρόμοια με του Χριστού που «λοιδορούμενος δεν αντελοιδόρει, πάσχων 
δεν ηπείλει…» Η ηρεμία έφερε τη νίκη. 
 

5. Πρέπει πρώτα να δουλέψει η Πίστη (εδ. 20-21).  
Όταν περιπατούμε με τον Θεό με πίστη, κάνει πραγματικότητα το αδύνατο, και βγαίνουμε νικητές. Η πίστη μάς ικανώνει να 
περπατάμε και να ζούμε στο καθεστώς της νίκης που προαναφέραμε. «Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού για εφτά 
μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν γύρω τους» (Εβρ 11:30). Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η νίκη που κατατροπώνει τον κόσμο είναι η 
Πίστη μας. Σε ένα άλλο σημείο αναφέρεται ότι ο Ζοροβάβελ θα ανοικοδομούσε τα τείχη της Ιερουσαλήμ όχι με δύναμη και 
στρατιωτική ισχύ αλλά με το Πνεύμα του Κυρίου: «Ουχί διά δυνάμεως ουδέ διά ισχύος αλλά διά του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος 
των δυνάμεων» (Ζαχ 4:6). Το μεγάλο μάθημα: τίποτα δεν κάνουμε εμείς. Ούτε γκρεμίζουμε οχυρά ούτε ανοικοδομούμε τείχη με δικές 
μας δυνάμεις και σχεδιασμούς. Όλα τα κάνει ο Κύριος αν εμείς δείξουμε πίστη σ’ αυτόν. Όταν έπεσαν τα τείχη ο Ιησούς του Ναυή 
έκανε έναν όρκο σχετικά με την Ιεριχώ, εκ μέρους του Κυρίου: «Καταραμένος να είναι από τον Κύριο ο άνθρωπος που θα 
επιχειρήσει να ξαναχτίσει αυτή την πόλη. Με τίμημα τον γιο του τον πρωτότοκο θα βάλει τα θεμέλιά της, τις πύλες της θα στήσει με 
τίμημα το νιότερο τον γιο» (ΙησΝ 6:26). Περί τα πεντακόσια χρόνια μετά, την εποχή του ασεβή βασιλιά Αχαάβ, ο Χιέλ ο Βαιθηλίτης 
ξανάχτισε τα τείχη και τις πύλες της πόλης1 (Α΄ Βασ 16:34), επειδή ένιωσαν ότι κινδυνεύουν από τους Μωαβίτες στα δυτικά του 
Ιορδάνη. Ξαναοχύρωσαν την πόλη για να τους προστατεύει, κάτι σαν προπύργιο όπως παλιά. Οι νεότερες γενιές, κάτω από την 
επίδραση της Ιεζάβελ ξέχασαν τις επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία τους και ζήτησαν να προστατευτούν από ανθρώπινα μέσα, 
που ο Θεός τα είχε απαγορεύσει. Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο: Το 722 π.χ. η Σαμάρεια κυριεύτηκε από 
τους Ασσυρίους και οι κάτοικοί της οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στην Ασσυρία. Μερικούς αιώνες αργότερα ο Χριστός είπε «Όποιος 
θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει».  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
Οκτώ Αδιέξοδα, λοιπόν, στην πορεία μας. Πού στηριζόμαστε ως χριστιανοί σήμερα; Μήπως ξεχνάμε την αξιοπιστία του Θεού; 
μήπως θεωρούμε ανεπαρκή τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας; Σίγουρα δεν θέλουμε να εκπληρωθούν στη ζωή μας τα λόγια του 
Χριστού (Μτ 10:39 κ. αλλ.)! Ας παραδώσουμε σ’ εκείνον τη ζωή μας, γιατί μόνον έτσι θα ζήσουμε διά πίστεως. Ο Δαβίδ κάπου λέει: 
«Τον Κύριο αποζήτησα και μ’ αποκρίθηκε, με λύτρωσε απ’ όλους μου τους φόβους. Όσοι σ’ εκείνον στρέφουνε το βλέμμα τους, 
από χαρά ακτινοβολούν· δεν πρόκειται να βγούνε γελασμένοι...» (Ψλ 34:5-6 – ΝΜΒ). Ας ευχηθούμε αυτή να είναι η πείρα όλων μας 
με τον Χριστό. Αμήν. 

**** 

                                                      
1 Την πόλη ανακατέλαβαν οι Μωαβίτες (Κρ 3:13) αλλά ήταν πια ένα μικρό ανοχύρωτο χωριό (Β΄Σαμ 10:5· Β΄Βα σ 2:5· Εσδ 2:34· Νε 

3:2). Πιθανότατα αυτοί οι Ισραηλίτες δεν κατοικούσαν στην ίδια περιοχή που περικλειόταν από τα παλιά τείχη. Αναφέρονται 3 

περιοχές σαν «Ιεριχώ» (Δες επίσης: Ιώσηπος, Αρχαιότητες, V, I, 8) [Για εκτενέστερη έρευνα δες ΠΗΓΗ: 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/473375 (Prof. Theodore F. Wright, How was the Curse on Jericho Fulfilled?)]. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/473375
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