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1. Οι Ευκαιρίες του Σατανά 
Ανάγνωσμα: Εσθήρ κεφ. 1 

  
ΙΑΛΕΞΑΜΕ το βιβλίο της Εσθήρ για να πάρουμε μερικά μαθήματα, επειδή έχει πολλές περιπτώσεις στα 
διάφορα περιστατικά που αφηγείται, οι οποίες ταιριάζουν στη χριστιανική ζωή. Η όλη ιστορική αφήγηση 

δείχνει με ποιους τρόπους ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας και τι πρέπει να κάνουμε για να του αφήνουμε 
ελεύθερο το πεδίο να επεμβαίνει στη ζωή μας. Σχετικά με τον Σκοπό του Βιβλίου της Εσθήρ, τον Συγγραφέα της, 
τον Χρόνο συγγραφής του και τα Χαρακτηριστικά του, βλέπε William MacDonald, Ερμηνευτικά Σχόλια στην Αγία 
Γραφή (Παλαιά Διαθήκη), Εκδ. «Ο Λόγος» 2008, σελ. 533.  
  Κεντρική διήγηση του βιβλίου είναι η ιστορία μιας ασήμαντης Εβραιοπούλας που έφτασε με τη βοήθεια 
του Θεού να γίνει βασίλισσα της Περσίας. Και δείχνει με σημερινούς όρους πώς ο Θεός μπορεί να επέμβει στη 
ζωή των ανθρώπων που είναι δικοί του. Εξού και το γενικό θέμα της σειράς μας: «Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ». Η 
Εσθήρ δεν είναι το μόνο παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Στις βιογραφίες των πιστών της Βίβλου βλέπουμε 
ένα κοινό χαρακτηριστικό που μπορεί να αφορά και εμάς: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν να 
χάνονται αλλά την τελευταία στιγμή επεμβαίνει ο Κύριος και όλα αρχίζουν να παίρνουν την επάνω βόλτα. Σ’ 
αυτή τη μελέτη μας θα δούμε πώς ο σατανάς βρίσκει ευκαιρίες ν’ ανακατεύεται στη ζωή μας. Και ανακατεύεται 
όταν εμείς του δίνουμε έδαφος, όπως είναι οι πράξεις στις οποίες προβαίνουμε υπό την επίδραση θυμού, 
καταπίεσης ή άγχους κλπ. Γι’ αυτό το ζήτημα μιλάει κι ο Παύλος στους Κορίνθιους πιστούς (βλ. Β΄ Κορ 2:11).  
 Ο βασιλιάς Ξέρξης (ή Ασσουήρης) ‒486-464 π.Χ.‒ όλα όσα έκανε σ’ αυτό το κεφάλαιο ήταν λάθος, 
σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη. Για κείνη την εποχή και την κουλτούρα της Περσίας (σημερινού Ιράν) ήταν 
όλα σωστά και «νόμιμα». Εάν τα δούμε όμως με τα σημερινά γυαλιά του ευαγγελίου, αλλά προσέξουμε και την 
αντίδραση του Θεού, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε πολλά να μάθουμε απ’ αυτές τις ιστορίες, σε συνδυασμό 
μάλιστα με την εξέλιξη αυτών των γεγονότων. 
 Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, ο Ξέρξης διοργάνωσε ένα γιγαντιαίο, τρελό συμπόσιο 6 μηνών για τους 
αξιωματούχους της απέραντης αυτοκρατορίας του, και άλλης μιας εβδομάδας για τον απλό λαό. Το διοργάνωσε 
στα Σούσα, στο εκεί φρούριο ‒όχι στην πόλη των Σούσων. Τα βασιλικά ανάκτορα ήταν χτισμένα μέσα στην 
περιοχή του φρουρίου. Όλο αυτό τον καιρό δεν θα έκαναν τίποτε άλλο, παρά μόνο θα έτρωγαν και θα έπιναν 
κάθε μέρα μέχρι την απόλυτη εξαθλίωση. Ο Ξέρξης Α΄ περιγράφεται σαν ευειδής νέος αλλά επιπόλαιος, γιατί 
παρασύρθηκε από τη φιλοπόλεμη παράταξη του βασιλείου του, με εκπρόσωπό της τον στρατηγό Μαρδόνιο, να 
έρθει εναντίον της Ελλάδας και του Μεσογειακού πολιτισμού, και όπως ξέρουμε ηττήθηκε. Το τέλος του μάλιστα 
ήταν επαίσχυντο ‒εξόκειλε μέσα σε κάθε είδους ακολασίες. 
 Μέσα στο μεθύσι του, λοιπόν, έφερε σε δύσκολη θέση τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς απαίτησε από την 
επίσημη σύζυγό του, την Αστίν να παρουσιαστεί μπροστά στους μεθυσμένους αξιωματούχους του για να 
επιδείξει την ομορφιά της. Η δόξα της Αστίν θ’ αντανακλούσε και στον ίδιο, και πίστευε ότι θα δοξαζόταν ακόμα 
πιο πολύ ανάμεσα στους αξιωματούχους και τους υπηκόους του. Στη συνέχεια ταπεινώθηκε μπροστά σ’ όλο το 
έθνος, γιατί η βασίλισσα αρνήθηκε επίσημα και δημόσια να υπακούσει στις βλακώδεις απαιτήσεις του. Τέλος, 
θύμωσε τόσο πολύ από την άρνηση της Αστίν, ώστε προσπάθησε να σώσει το γόητρό του μέσα από μια 
σοβινιστική κι εντελώς ανόητη συμβουλή των αυλικών του. Ό,τι έκανε ο Ξέρξης σε όλο αυτό το κεφάλαιο ήταν 
λάθος, αλλά το βιβλίο της Εσθήρ μιλάει για το πώς ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το λάθος για να επέμβει στη 
ζωή της Εσθήρ, έτσι που να σώσει τους Ιουδαίους που ζούσαν στο περσικό βασίλειο. Ο Θεός δεν δεσμεύεται 
ούτε χειραγωγείται κατά τη δράση του στην Ιστορία από τις κακές αποφάσεις των ανθρώπων, και μετατρέπει το 
κακό σε αγαθό. 
 Γιατί όμως παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις; Παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις όταν είμαστε υπό την 
επήρεια θυμού, πίεσης, φόβου, άγχους ή μιας μεγάλης θλίψης. Κι εδώ είναι το μυστικό: ο Ξέρξης αποφάσισε 
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πρώτα απ’ όλα υπό το κράτος του θυμού του. Κι όταν ενεργούμε κι αποφασίζουμε υπό το κράτος θυμού (ή 
πίεσης, άγχους, φόβου κλπ.) ενδέχεται να κάνουμε τα εξής 3 λάθη:  

 

1.  Αφήνουμε τον εγωισμό μας να μας παρασύρει (Εσθ 1:12-13).  
 Η βασίλισσα Αστίν στα ερμηνευτικά υπομνήματα της Τορά (τα Μιδράς) περιγράφεται σαν μια γυναίκα 
φαύλη και ματαιόδοξη. Θεωρείται ανεξάρτητη, και μεγάλη ηρωίδα στις φεμινιστικές ερμηνείες της ιστορίας των 
κλήρων (πουρίμ – Βλ. 9:25-26). Στη συγκεκριμένη περίπτωση αρνήθηκε να γίνει σεξουαλικό αντικείμενο και 
μέσον επίδειξης. Άλλωστε είχε διοργανώσει κι εκείνη ένα παράλληλο συμπόσιο για τις γυναίκες, στο ανάκτορο 
του βασιλιά (1:9), έτσι ο βασιλιάς φουρκίστηκε αφάνταστα.  
 Ο θυμός πυροδοτείται και εντείνεται από τον εγωισμό. Αυτό στο οποίο επενδύουμε, αυτό γινόμαστε. Η 
λύση για όλα αυτά τα συναισθήματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις μας (θυμός, πίεση, στενοχώρια, άγχος 
κλπ.), και για να προστατευτούμε από νήλες, είναι να τα αφήνουμε πρώτα να περνούν, να ξεθυμαίνουν, και μετά 
να αποφασίζουμε. Τέτοια ολισθήματα στην κρίση μας όλοι κάνουμε κατά καιρούς, όταν έχουμε μεγάλη ιδέα για 
τον εαυτό μας. Το κλειδί είναι να μην αφήνουμε αυτές τις εσφαλμένες εντυπώσεις να διαρκούν για πολύ. Να 
ζητάμε τη δύναμη του Πνεύματος να καταπίνουμε τον εγωισμό μας. Για τους σημερινούς πιστούς ο Παύλος 
επαναλαμβάνει ένα ψαλμικό χωρίο και μιλάει σχετικά στους χριστιανούς της Εφέσου (4:26). Το δεύτερο λάθος 
που ενδέχεται να κάνουμε, είναι ότι: 
 

2. Μεταδίδουμε την πικρία μας (Εσθ 1:16-20). 
 Η διήγηση συνεχίζει και μας λέει πως ο βασιλιάς «φοβερά οργισμένος» κάλεσε συμβούλιο και ρώτησε τι 
ποινή να επιβάλει στην Αστίν για την προσβολή. Η «συμβουλή» του επικεφαλής νομομαθούς, του Μεμουχάν, 
στα εδ. 16-20, ήταν αποτέλεσμα κόμπλεξ και πικρίας. Ρώτησε τους σωστούς ανθρώπους ο βασιλιάς; Η 
απάντηση είναι «όχι». Ρώτησε τους ανθρώπους που θα του έλεγαν αυτό που ήθελε ν’ ακούσει. Από τα λόγια του 
Μεμουχάν φαίνεται πως όλοι αυτοί οι σύμβουλοι ήθελαν να δώσουν ένα «καλό μάθημα στις γυναίκες τους». 
Ήθελαν να τους δείξουν «ποιος είναι το αφεντικό» και τώρα τους δινόταν η χρυσή ευκαιρία αυτό να το πετύχουν 
και μάλιστα με «νόμο των Μήδων και των Περσών όστις δεν ακυρούται».   
 Πόσες φορές δεν κάνουμε κι εμείς το ίδιο! Πάμε και ρωτάμε όχι πνευματικούς ανθρώπους, αδιάβλητους, 
αλλά ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν τα ίδια απωθημένα μ’ εμάς και θα συμφωνήσουν μαζί μας, και θα μας 
πουν αυτά που θέλουμε ν’ ακούσουμε. Πόσο ανοιχτοί είμαστε ν’ ακούσουμε τη φωνή του Θεού πέρα από το δικό 
μας προαποφασισμένο θέλημα; Κι όταν έρχεται κάποιος να μας ρωτήσει τη γνώμη μας για ένα πρακτικό ζήτημα 
ή όταν εκφράζουμε μια γνώμη, μήπως επηρεαζόμαστε από μια πικρία μας του παρελθόντος; Είμαστε τότε οι 
χειρότεροι σύμβουλοι. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Πνεύμα του Θεού να ηρεμήσει την καρδιά μας. Να την 
απαλλάξει από απωθημένα συναισθήματα, από θυμούς, πικρίες, διάφορα κόμπλεξ, και να αλλάξει την καρδιά 
μας και τη ζωή μας (Εβρ 12:15). Τέλος, ένα τρίτο λάθος υπό την επίδραση συναισθημάτων, είναι ότι: 
 

3. Πουλάμε μια σχέση (Εσθ 1:19). 
 Πολλοί έχουμε διαρρήξει διάφορες σχέσεις μας στο παρελθόν. Είτε είναι συζυγική σχέση είτε φιλική σχέση 
είτε συγγενική σχέση είτε συναδελφική σχέση είτε συνεργατική, είτε αδελφική εν Χριστώ σχέση. Πολλοί ή και 
όλοι έχουμε κάνει λάθη στις σχέσεις μας, όποια κι αν είναι αυτή. Ο Ξέρξης, αντί να συμφιλιωθεί με τη γυναίκα 
του, πήγε και τη χώρισε, κι αμέσως διοργάνωσε την επιλογή άλλης. Σκότωσε και πούλησε τη σχέση του με τη  
γυναίκα του. Ίσως στην κουλτούρα εκείνης της εποχής ήταν αδιανόητο να συμφιλιωθεί με την Αστίν. Και λόγω 
αξιώματος και λόγω κοινωνικών συνθηκών.  
 Σήμερα, όμως, στη χριστιανική κοινωνία της εκκλησίας του Χριστού, καλούμαστε να μην πουλάμε τις 
σχέσεις μας για την παραμικρή αιτία. Αξίζει να παλέψουμε σε κάθε περίσταση για να τις διατηρήσουμε. Αν η 
σχέση μας είναι με τον/τη σύζυγό μας σώζουμε την οικογένειά μας. Αν η σχέση μας είναι με τους συγγενείς μας, 
απαιτείται προσοχή να μην τις χαλάσουμε και δείξουμε κακή μαρτυρία. Αν η σχέση μας είναι με τους 
συναδέλφους στη δουλειά, πάλι τίθεται θέμα χριστιανικής μαρτυρίας. Αν η σχέση μας είναι συνεργατική στην 
εκκλησία του Χριστού, η διάρρηξή της είναι επιβλαβής για την εκκλησία. Κι αν είναι μεταξύ πρεσβυτέρων 
καταστρέφει και την εκκλησία. Σε μια διακονία, διαλύει τη σπονδυλική στήλη της εκκλησίας που είναι οι 
διακονίες. Παραλύει την εκκλησία. Τέλος, αν είναι μια απλή σχέση μεταξύ αδελφών εν Χριστώ, πληγώνουμε το 
σώμα του Χριστού. Διαρρηγνύοντας μια σχέση μεταξύ αδελφών θα είναι σαν να κόβουμε από το σώμα ένα χέρι 
ή ένα πόδι.  
 Ας μη δίνουμε, λοιπόν, ευκαιρίες στον σατανά να επεμβαίνει στη ζωή μας. 

**** 
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2. Οι Σωστές και οι Λάθος Αποφάσεις 
Ανάγνωσμα: Εσθήρ κεφ. 2 

 
ΝΑ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι οι αποφάσεις που παίρνει. Θα μπορούσαμε να πούμε 
πως όλη μας η ζωή είναι μια συρραφή αποφάσεων για μικρά ή μεγάλα ζητήματα (Αλμπέρ Καμύ). Όλοι έχουμε 

πάρει έξυπνες και λιγότερο έξυπνες αποφάσεις. Στο περασμένο, το πρώτο, κεφάλαιο του Βιβλίου της Εσθήρ, είδαμε 
τη ανόητη απόφαση που πήρε ο βασιλιάς Ξέρξης να διώξει τη βασίλισσα Αστίν. Και είδαμε ότι ο βασιλιάς πήρε 
αυτή την απόφαση επηρεασμένος από τους κομπλεξικούς και πικραμένους συμβούλους και διοικητές των επαρχιών 
του.  Πήρε την απόφαση όχι μόνο μεθυσμένος αλλά και γεμάτος εγωισμό που προερχόταν από το αξίωμά του κι 
από τις πολιτιστικές συνθήκες της εποχής, και τέλος πούλησε τη σχέση του με την Αστίν για ψύλλου πήδημα. 
 Προτού προχωρήσουμε, καλό θα είναι να δούμε την πορεία των αποφάσεων του βασιλιά Ξέρξη στην Ιστορία.  
Μετά τα γεγονότα του 1ου κεφαλαίου, πέρασαν τέσσερα χρόνια (πρβλ. 1:2-3 και 2:16). Σ’ αυτό το διάστημα, ο 
Ξέρξης εκστράτευσε εναντίον της Ελλάδος (480 π.Χ.) με σκοπό να την καταλάβει εξολοκλήρου. Μετά από 2 
προσωρινές επιτυχίες στις Θερμοπύλες και το Αρτεμίσιο, συντρίφτηκε τελικά στη Σαλαμίνα και αργότερα στις 
Πλαταιές και τη Μυκάλη, και γύρισε στην πατρίδα του χαμένος, νικημένος και ταπεινωμένος. Ακόμη κι αν είχε 
μετανιώσει για τη σκληρότητά του, 4 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για να πάρει πίσω την Αστίν, 
εξαιτίας αυτού «του νόμου των Μήδων και Περσών όστις δεν ακυρούται» (Εσθήρ 1:19). Βλέπουμε εδώ τη διαφορά 
ανάμεσα στην ανθρώπινη και στη θεία δικαιοσύνη. Οι νόμοι του περσικού κράτους αποκλείουν τη μεταμέλεια. Ο 
Θεός όμως δεν ενεργεί έτσι. Δίνει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο να αναθεωρήσει την απόφασή του. Αν 
του το ζητήσουμε με προσευχή, εργάζεται μέσα μας και μας οδηγεί σε μετάνοια και σε καλύτερες αποφάσεις. Έτσι, 
οι σύμβουλοι του Ξέρξη, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να ακυρώσει την αρχική του απόφαση ούτε να δεχτεί την 
Αστίν πίσω στο παλάτι εξαιτίας του ίδιου του του νόμου, τον συμβούλευσαν να διοργανώσει τη γνωστή εκλογή της 
νέας βασίλισσας. Πιθανόν (κατά τους ερμηνευτές) να έσπευσαν σε αυτή τη λύση, γιατί αν ο βασιλιάς 
προσπαθούσε να ανακαλέσει τον νόμο, ίσως με κάποιον μεταγενέστερο, το κεφάλι τους ήταν καταδικασμένο!! Οι 
ίδιοι λοιπόν επιπόλαιοι και κομπλεξικοί σύμβουλοι του πρότειναν το νέο σχέδιο. Αυτή η κίνηση μας οδηγεί στον 
πρώτο κανόνα λήψης αποφάσεων: 
 

1.  Πρόσεξε ποιον συμβουλεύεσαι (Κεφ. 1). 
 Για όποια απόφαση πρέπει να πάρουμε, καλό είναι να κάνουμε μια καλή και αντικειμενική έρευνα. Μην 
πιστεύουμε τον καθένα. Μην πιστεύεις τους απογοητευμένους, τους πικραμένους ή τους κομπλεξικούς.  
Πρόσεξε από πού θα πάρεις την κατάλληλη συμβουλή. Το να πάρεις μια συμβουλή είναι καλό. Αν την πάρεις από 
λάθος πηγή, θα είναι κακή συμβουλή και θα σε οδηγήσει στην αποτυχία.  
 

2. Μην βασίζεσαι στην εξωτερική εμφάνιση/κριτήρια (2:2.5-7). 
 Οι σύμβουλοι του βασιλιά τού είπαν να διαλέξει την πιο όμορφη κοπέλα για σύζυγό του και βασίλισσα. Εδώ 
πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι: αυτός ο περίεργος διαγωνισμός ομορφιάς δεν ήταν με «δηλώσεις συμμετοχής» αλλά 
υποχρεωτικός! Ήταν υποχρεωμένες όλες οι νέες και όμορφες παρθένες του βασιλείου να συγκεντρωθούν στο 
παλάτι, και για ένα χρόνο να καλλωπίζονται στα βασιλικά ινστιτούτα καλλονής με τους μακιγιέρ και τους 
διαιτολόγους της εποχής, για να γίνουν κατάλληλες για μία ολονύκτια «επίσκεψη» στον βασιλιά, και την άλλη μέρα 
το πρωί ‒αν ο βασιλιάς την απέρριπτε‒ να επιστρέψουν στον γυναικωνίτη. Η απόλυτη ταπείνωση και ο 
εξευτελισμός της γυναίκας εκείνη την εποχή αλλά και τη σημερινή με άλλους τρόπους. Μόνο ο Χριστός εξυψώνει τη 
γυναίκα και της δίνει την αξία της στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην Εκκλησία και στο έργο του Θεού. 
 Διαβάζουμε, ωστόσο, στον λόγο του Θεού για τη σωστή θέση του στολισμού και ποιος είναι ο πραγματικός 
στολισμός: ο εσωτερικός (Α΄ Πε 3:3-4). Η χριστιανή πρέπει να ντύνεται και να στολίζεται για να δίνει καλή 
εντύπωση ώστε να μην την απορρίπτουν από το εξωτερικό της (αρκεί να μη γίνεται προκλητική), και παράλληλα να 
επιζητεί την καθαρότητα της καρδιάς και την πραότητα του Πνεύματος. Ο καλύτερος συνδυασμός. Τι έκανε η 
Εσθήρ; Δεν έβαλε κανένα περιττό στολίδι πάνω της και ακολούθησε τη συμβουλή του ευνούχου του βασιλιά και 
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φόρεσε τα ρούχα που εκείνος της έδωσε. Αυτά όμως θα τα δούμε και παρακάτω. Ναι, η Εσθήρ ήταν πανέμορφη 
εξωτερικά όπως και οι άλλες κοπέλες, αλλά ο Θεός δεν εργάστηκε στη ζωή της, για να την κάνει βασίλισσα, με βάση 
την εξωτερική ομορφιά αλλά λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της. Ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπουν οι άνθρωποι. 
Βλέπει την καρδιά (Α΄ Σαμ 16:7β). Τι κάνουμε σήμερα εμείς; Και δεν πρόκειται μόνο για την επιλογή συζύγου αλλά 
για κάθε άλλη επιλογή μας! Εμείς ξεγελιόμαστε και δίνουμε την πρώτη σημασία στο εξωτερικό. Σημασία όμως είναι 
τι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Είτε αποφασίζουμε πού θα μείνουμε, τι σπίτι θα αγοράσουμε, τι δουλειά θα 
κάνουμε, σε ποια εκκλησία θα πάμε, με ποιους θα σχετιστούμε σαν άτομα και σαν οικογένειες, πάντα πρέπει να 
κοιτάζουμε τη βάση κι όχι την επιφάνεια ή την εξωτερική εμφάνιση.  
 Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα τύπος στο βιβλίο της Εσθήρ, ο Μαρδοχαίος ή Μαροδοχαίος. Η περιγραφή 
του βιβλίου γι’ αυτόν στα εδ. 5-7 του 2ου κεφαλαίου είναι ότι προερχόταν από τη γενιά του βασιλιά Σαούλ. Τα 
χαρακτηριστικά του, ωστόσο, και τα προσόντα του φαίνονται σε όλο το βιβλίο από τη σοφή του συμπεριφορά. 
Μια συμπεριφορά που μας διδάσκει πώς να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Γιατί, διαβάζουμε κάτι που αποτελεί 
και τον τρίτο Κανόνα λήψης σωστών αποφάσεων: 
 

3. Φρόντιζε για τις ανάγκες των Άλλων. 
 Στα εδ. 10-11 διαβάζουμε πως ο Μαρδοχαίος είχε υιοθετήσει την Εσθήρ, που ήταν ανιψιά του ή πρώτη του 
εξαδέλφη (βλ. εδ. 15). Η πράξη αυτή σε μια ξένη χώρα όπου οι αιχμάλωτοι ζούσαν μέσα στη φτώχεια και στον 
κατατρεγμό, όπως θα δούμε, ήταν πράξη αυτοθυσίας και αγάπης για την Εσθήρ. Ο Μαρδοχαίος είχε άλλο ένα 
στόμα να θρέψει και μια κοπέλα (κάτι άκρως επικίνδυνο) να φροντίσει σε μια ξένη χώρα. Πόσο συχνά εμείς σήμερα 
παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουμε το προσωπικό μας συμφέρον; Αποφάσεις αυτοθυσίας και αγάπης; 
Αλλά οι ώριμες και σοφές αποφάσεις μας είναι όταν υπολογίζουμε και το καλό των άλλων γύρω μας. Επιπλέον, σ’ 
όλη το διάστημα της προετοιμασίας της Εσθήρ, ο Μαρδοχαίος έκοβε όλη τη μέρα βόλτες στην αυλή του γυναικωνίτη 
και παρακολουθούσε πώς περνούσε η ανιψιά του. Καθημερινή συμβουλή, φροντίδα και επίβλεψη, δείγματα 
αφοσίωσης και αγάπης, για να πάνε όλα καλά. Ένας από τους κανόνες της ψυχικής υγιεινής είναι «Βοήθησε τον 
Άλλο να Ανέβει». Επιπλέον, στα εδ. 10-11 διαβάζουμε και κάτι ακόμη: Συμβούλεψε την ανιψιά του «να μη 
φανερώσει σε κανέναν τον λαό της και την καταγωγή της». Κι αυτό μάς οδηγεί στον 4ο Κανόνα, που είναι: 
 

4. Η Σωστή Επιλογή του Χρόνου – ελληνιστί Timing (εδ. 10-11). 
 Το timing είναι πολύ σπουδαίος παράγων στη λήψη των σωστών αποφάσεων. Ίσως κι από μικρή, και προτού 
φτάσει στην εποχή της επιλογής των κοριτσιών, καθώς ζούσαν ανάμεσα στους κατοίκους της χώρας, ο θείος της 
Εσθήρ την είχε εκπαιδεύσει να μη λέει ποιος είναι ο λαός της και η πατρίδα της.  
 Εκείνη την εποχή οι Ιουδαίοι ήταν μισητοί στην Περσία, όπως ακριβώς είναι παντού μισητοί και σήμερα. Στην 
Ελλάδα έχουμε το «χρυσό μετάλλιο» στον αντισημιτισμό (67% με στοιχεία 2014-15). Αργότερα θα αποκαλυπτόταν 
η ταυτότητα και η εθνικότητα της Εσθήρ αλλά τότε έπρεπε να περιμένει. Πολλές σωστές αποφάσεις παίρνουμε σε 
λάθος χρόνο και είναι αποτυχία! Κλασικό παράδειγμα ο Μωυσής: Προσπάθησε στον λάθος χρόνο να ελευθερώσει 
τον λαό του σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο και δεν κατάφερε τίποτε. Όταν ήρθε η ώρα του Θεού άνοιξε η Ερυθρά 
Θάλασσα! Στο κακό timing συμβάλλουν η ανυπομονησία μας, η τεμπελιά μας, ο ενθουσιασμός μας, η απογοήτευσή 
μας, κάποιος συναισθηματισμός μας κλπ. Ο καλύτερος χρόνος για να πάρουμε μια απόφαση (από έναν γάμο μέχρι 
μια διακονία) είναι ο χρόνος του Θεού. Ας περιμένουμε με προσευχή και πίστη τη δική του ώρα και τότε η απόφασή 
μας θα είναι η σωστή. Ο επόμενος Κανόνας σωστής απόφασης προέρχεται και οφείλεται στην ίδια την Εσθήρ: 
 

5. Η Δεκτικότητα στις Συμβουλές. 
 Στο εδ. 15 διαβάζουμε πως «όταν ήταν να παρουσιαστεί στο βασιλιά η Εσθήρ, δεν ζήτησε να φορέσει τίποτα 
περισσότερο, παρά μόνο όσα της σύστησε ο ευνούχος Εγάι. Κι όλοι όσοι την έβλεπαν, τη θαύμαζαν». Πιο πριν 
είδαμε πως άκουσε τον θείο της και δεν φανέρωσε πουθενά την καταγωγή της και τον λαό της. Στα εδάφια 19-20 
διαβάζουμε ότι και όταν έγινε βασίλισσα, εξακολουθούσε να λαμβάνει υπόψη της τις οδηγίες του Μαρδοχαίου, 
όπως τότε που ήταν υπό την κηδεμονία του. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα δεκτικότητας, που την οδηγούσε στις 
σωστές αποφάσεις. Επομένως δεν ήταν μόνον η ομορφιά και ο στολισμός της Εσθήρ που την έκαναν βασίλισσα.   
Γιατί; Επειδή η Εσθήρ είχε μαζί της τον αληθινό Θεό που κρατούσε στο χέρι του την καρδιά του βασιλιά (Παροιμίες 
21:1). Το μεγαλύτερο προσόν τη Εσθήρ είναι η δεκτικότητά της στην οδηγία του Θεού. Πώς παίρνουμε σήμερα τις 
αποφάσεις μας; Έχουμε την ταπεινότητα να ρωτήσουμε τους σωστούς ανθρώπους και ν’ ακούσουμε τη συμβουλή 
τους; Ρωτάμε πάνω απ’ όλα τον Κύριο; 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ» 
5 Συμμελέτες από το βιβλίο της ΕΣΘΗΡ  
Γενικό Θέμα «Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ» 

Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης 
 
 

3. Πώς να αντιμετωπίζω τον Φόβο; 
  

 Ανάγνωσμα: Εσθήρ 3:1‒4:14 
 

Ε την ονομασία «Σεπτεμβριανά» έμεινε στην Iστορία το οργανωμένο πογκρόμ της νύκτας της 6ης Σεπτεμβρίου 
1955, εξού και η ονομασία. Συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου καθοδηγούμενος o τουρκικός όχλος 

προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά των περιουσιών των Ελλήνων ομογενών και των Αρμένιων.  Ελληνικά 
καταστήματα, σπίτια και σχολεία λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν, εκκλησίες ακόμα και νεκροταφεία 
βεβηλώθηκαν, και δημιουργήθηκε τρομοκρατία και ανασφάλεια για τις υφιστάμενες μειονότητες. Αφορμή έδωσε μια 
βομβιστική επίθεση στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, που αποδείχτηκε στην συνέχεια ότι 
ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την ίδια τη τουρκική κυβέρνηση. 
 Κάπως έτσι πρέπει να ένιωσε η Εσθήρ και ο λαός της εκεί στη μακρινή Περσία, 4-5 χρόνια μετά που έγινε η 
Εσθήρ βασίλισσα. Είδαμε στην προηγούμενη συμμελέτη μας πώς η καλή Εσθήρ, ένα σεμνό κορίτσι από το Ισραήλ, 
όμορφη στην εμφάνιση αλλά και στην ψυχή, έγινε βασίλισσα στην Περσία, μετά την Αστίν. Κανείς δεν ήξερε για την 
καταγωγή της κι ότι λαός της ήταν οι Ιουδαίοι. Μετά, λοιπόν, τη λαμπρή ατμόσφαιρα του δεύτερου κεφαλαίου του 
βιβλίου της Εσθήρ, εμφανίζονται στο σημερινό μας ανάγνωσμα τα πρώτα μαύρα σύννεφα μιας θύελλας που 
επρόκειτο να ξεσπάσει για την ίδια τη βασίλισσα και τον λαό της. Ένας κακοήθης αξιωματούχος στην αυλή του 
βασιλιά Ξέρξη, ο Αμάν, γίνεται έξω φρενών με τον Μαρδοχαίο, κηδεμόνα της Εσθήρ, επειδή ο Μαρδοχαίος δεν τον 
προσκυνούσε, όπως όλοι, κάθε φορά που ο Αμάν έκανε την εμφάνισή του. 
 Ποιος και τι ήταν ο Αμάν; Ο Αμάν ήταν ένα λαμόγιο και συνάμα ένας πλούσιος νταής, που με τα λεφτά του και 
τον τσαμπουκά του είχε φτάσει να χωθεί στην αυλή του βασιλιά και να ανήκει πια στους VIP της εποχής. Όλα αυτά 
όμως ήταν κάλπικα, γιατί μέσα του ένιωθε την ανασφάλεια σε όλο της το μέγεθος, τόσο που ήθελε όλοι να τον 
προσκυνούν στο πέρασμά του. Φαίνεται πως προκάλεσε τη σχετική διαταγή του βασιλιά, για να έχει τη «λατρεία» 
των υπηρετών της αυλής (Εσθ 3:3) και να είναι κι ίδιος κατοχυρωμένος νομικά. 
 Ο Μαρδοχαίος, ευσεβής Ιουδαίος που ήξερε τι πίστευε και πώς να αντιδράει στις προκλήσεις, αρνήθηκε 
επανειλημμένα να προσκυνήσει τον Αμάν. Ο Αμάν φουρκίστηκε· κι όταν έμαθε πως ήταν Ιουδαίος, πήγε στον 
βασιλιά κι εντελώς τσαμπουκαλίδικα και κουνώντας τα λεφτά του, ζήτησε να ξεκινήσει ο διωγμός των Ιουδαίων (εδ. 
9) [10.000 τάλαντα = 3 δισ. δολάρια!] Η βιβλική ερμηνεία λέει πως ήταν πρόθυμος να αναπληρώσει με την 
περιουσία του τους δασμούς που θα χάνονταν για το κράτος από την εξολόθρευση των Ιουδαίων ‒τόσο μίσος! 
«Κράτα τα λεφτά σου», του λέει ο βασιλιάς, «και κάνε ό,τι θες μ’ εδαύτους» ‒άλλος αυτός! Του έδωσε μάλιστα και 
τον βασιλικό σφραγιδόλιθο για να μπορεί να… «κινείται»! Βγήκε η διαταγή καθ’ υπαγόρευση του ίδιου του Αμάν και 
προωθήθηκε με γρήγορους αγγελιοφόρους σε όλη την επικράτεια (εδ. 13).  
 Πώς αντιμετωπίζουμε τον φόβο; Όλοι κάποτε σε κάποιον τομέα της ζωής μας θ’ αντιμετωπίσουμε τον φόβο, τις 
απειλές και τη θλίψη. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε αν βαδίζουμε με τον Κύριο ‒
αν δηλ. στη ζωή μας έχουμε καταδικάσει την αμαρτία και κάθε συμβιβασμό με τον κόσμο. Αν ο σατανάς δεν μας 

«κρατάει» από κάπου! Ό,τι κι αν συμβαίνει, ξέρουμε πως ο Κύριος είναι πάντοτε πάνω από τις απειλές του 
διαβόλου. Και υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Θεό για ν’ αντιμετωπίσουμε κάθε φόβο. 
 
1. Ο φόβος μπορεί να νικηθεί. 
Αυτό που κατάφεραν οι πρώτοι επαναστάτες Έλληνες με την απελευθέρωση των Καλαβρύτων και της Καλαμάτας 
(21 Μαρτίου 1821), είναι ότι έκαναν τους Έλληνες να πιστέψουν πως οι Τούρκοι μπορούν να νικηθούν. Δεν είναι 
αήττητοι. Το ίδιο κατάφερε και ο Τσώρτσιλ όταν όλοι είχαν πιστέψει πως ο Χίτλερ θα νικούσε. Έπεισε τους Άγγλους 
ότι μπορούν να νικήσουν τους Γερμανούς!  
 Ο φόβος είναι ένα από τα σπουδαιότερα όπλα του διαβόλου κατά του χριστιανού. Δεν πρέπει να κυριαρχεί 
πάνω μας, ωστόσο. Ο Μαρδοχαίος δεν φοβήθηκε ‒αλλιώς θα είχε πάει να κρυφτεί. Αντίθετα, βγήκε δημόσια κι 
εκδήλωνε το πένθος του στην πόλη, και έξω από τ’ ανάκτορα. Οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει, η Γραφή μάς δείχνει 
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ότι πρέπει να κατανικήσουμε τον φόβο. Να πάψουμε να μεγαλοποιούμε τους φόβους μας και να αρχίσουμε να 
βλέπουμε τη δύναμη του Θεού. Το πρώτο βήμα είναι αυτό ακριβώς: η υπερνίκηση του φόβου μας. Τις περισσότερες 
φορές ο φόβος δεν αξίζει τον κόπο. Ο διάβολος είναι ένας νικημένος εχθρός. Ένας ακίνδυνος, άοπλος ληστής, όπως 
ένας διαβόητος ληστής στις ΗΠΑ (1875-1883) που ήταν ένα απλό ανθρωπάκι αλλά είχε φτιάξει ένα πορτρέτο 
φοβερού ληστή για τον εαυτό του με το όνομα Black Bart. Όλοι φοβούνταν και ενέδιδαν! Ο διάβολος μας κλέβει τη 
ζωή και τον ενθουσιασμό μας για τον Χριστό κινούμενος στο σκοτάδι. Είναι ανάγκη να θυμόμαστε πάντοτε τις 
υποσχέσεις του Θεού. Μας υποσχέθηκε τον Υιό του και μας τον έστειλε. Μας υποσχέθηκε τη νίκη και μας την 
χάρισε διά του Χριστού. Κι ο Χριστός είπε να μη φοβόμαστε εκείνους που μπορούν να πλήξουν μόνο το σώμα μας, 
αλλά τον Θεό, που μπορεί να καταστρέψει και το σώμα και το πνεύμα (Μτ 10:28). O Τζον Νοξ ζήτησε και έγραψαν 
πάνω στον τάφο του: «Εδώ κείται ένας άνθρωπος που φοβόταν τόσο πολύ τον Θεό, ώστε ποτέ του δεν φοβήθηκε 
κανέναν άνθρωπο». 

  
2. Να μη φοβόμαστε τις δοκιμασίες του Θεού.  
Οι εξετάσεις που παραγγέλλει ο γιατρός είναι μέρος της θεραπείας μας. Ο Θεός μάς δοκιμάζει στην πνευματική μας 
ζωή. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις δοκιμασίες στη χριστιανική ζωή αλλά να τις βλέπουμε σαν μέρος της 
διαδικασίας θεραπείας μας. Kάτι ανάλογο είπε o Χριστός στο Ιω 16:33.  
 Ποιος ήταν ο Αμάν και γιατί μισούσε τόσο τους Ιουδαίους; Στην Εσθήρ διαβάζουμε πως ο Αμάν ήταν  
απόγονος του Αγάγ, βασιλιά των Αμαληκιτών (3:10). Οι Αμαληκίτες ήταν ο πρώτος ξένος λαός που παρεμπόδισε 
την πορεία των Ισραηλιτών όταν έφυγαν από την έρημο Σιν. Τους ρίχτηκαν από τα νώτα στη Ραφιδίν αλλά ο Ιησούς 
του Ναυή τούς νίκησε καθώς ο Μωυσής προσευχόταν συνέχεια με υψωμένα τα χέρια στο βουνό (Εξ 17:8.14· πρβλ. 
Δτ 25:17-19). Τους ξαναβρίσκουμε, ωστόσο, όταν ο Κύριος έστειλε τους Ισραηλίτες να περιπλανιούνται 40 χρόνια 
στην έρημο λόγω της απιστίας τους. Μερικοί από τους Ισραηλίτες όρμησαν να κατακτήσουν τη χώρα δίχως την 
εντολή του Θεού και χωρίς να είναι μαζί τους ο Μωυσής και η Κιβωτός της Διαθήκης. Νικήθηκαν όμως και τράπηκαν 
σε φυγή. Τότε, λέει η Γραφή, όρμησαν οι Χαναναίοι και οι Αμαληκίτες και τους έτρεψαν σε φυγή (Αρ 14:45). Τελικά 
εξολοθρεύτηκαν από τον βασιλιά Σαούλ (Α΄ Σαμ 15:2). Μ’ αυτή την ιστορική παράδοση και μ’ αυτό το μίσος είχε 
μεγαλώσει ο Αμάν. Γι’ αυτόν οι Ιουδαίοι ήταν ο λαός που εξολόθρευσε το έθνος του. Γι’ αυτό τους μισούσε 
αφάνταστα. 
 Οι Αμαληκίτες είχαν επιτεθεί από τα νώτα (ύπουλα) στον λαό του Θεού, στο πιο ταλαιπωρημένο/κουρασμένο 
τμήμα. Το ίδιο έκανε κι ο Αμάν, το ίδιο κάνει κι ο διάβολος σήμερα: χτυπάει ύπουλα, όταν μας βρίσκει αδύναμους κι 
εξαντλημένους. Πρέπει να ξέρουμε πως άμα ζούμε για τον Χριστό, σίγουρα κάποιοι θα μας αντισταθούν και θα μας 
πολεμήσουν για την πίστη μας. Πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι. Η ενημέρωσή μας για τα δυσάρεστα 
ενδεχόμενα μας εξοπλίζει, κι ο εχθρός δεν μας βρίσκει απροετοίμαστους.   
 
3. Να ακολουθήσουμε το σχέδιο του Θεού. 
Όταν η Εσθήρ έμαθε ότι ο Αμάν είχε βγάλει νόμο να εξολοθρευτούν στις 13 του μήνα Αδάρ όλοι οι Ιουδαίοι, δέχτηκε 
κι ένα μήνυμα από τον Μαρδοχαίο να  μεσολαβήσει στον βασιλιά να δείξει έλεος στον λαό τους. Η Εσθήρ, ωστόσο, 
ήταν διστακτική. Του έστειλε μήνυμα που έλεγε ότι δεν μπορούσε να το κάνει (4:11).  
 Κάποιες φορές πάμε στον γιατρό με μια σοβαρή ασθένεια κι ο γιατρός συνιστά να γίνει μια επικίνδυνη 
εγχείρηση. Μια εγχείρηση που μπορεί είτε να σου σώσει τη ζωή ή να πεθάνεις μέσα στο χειρουργείο. Πρέπει να 
υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι θέλεις την εγχείρηση και είσαι ενήμερος για τον κίνδυνο που θα διατρέξεις. 
Κάπως έτσι πρέπει να ένιωθε και η Εσθήρ: να πάει ή να μην πάει απρόσκλητη στον βασιλιά;  
 Ο Μαρδοχαίος, μολονότι αρχικά είχε πάει κι έκλαιγε έξω από τ’ ανάκτορα με στάχτες στο κεφάλι του, 
αποδείχτηκε πιο σίγουρος και σταθερός απ’ ό,τι η Εσθήρ. Η συμβουλή του έμεινε στην Ιστορία σαν κλασική 
αντίδραση πίστης απέναντι στον όποιο φόβο μας (βλ. 4:13β-14). Τώρα ήταν η σωστή ώρα να μιλήσει η Εσθήρ 
(Εκκλ. 3:7). Πολλές φορές σε διάφορα ζητήματα που πρέπει ν’ αποφασίσουμε είτε ως άτομα είτε ως εκκλησία, δεν 
ωφελεί η αναβολή. Η αναβολή δεν είναι πάντοτε «σοφία» ή «σύνεση», όπως λένε πολλοί. Κι εδώ, η αναβλητικότητα 
δεν θα ωφελούσε κανένα. Γρήγορα θα αποκαλυπτόταν η εθνικότητα της βασίλισσας και δεν θα ήταν ασφαλής ούτε 
μέσα στο παλάτι. Κι εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα: Ποιος είναι εν προκειμένω ο ρόλος του ανθρώπου του Θεού; Τι 
πρέπει να κάνουμε; Η απάντηση είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε στα σχέδια του Θεού για μας. Ο Θεός έχει ένα 
σχέδιο για τον καθένα μας, για κάθε τομέα της ζωής μας: Για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους· για τα 
οικονομικά μας· για την επαγγελματική μας αποκατάσταση· για την υγεία μας· για τη διακονία μας.  
 Θα το ακολουθήσουμε; 

****  
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4. Το Μυστικό Υπερόπλο του Χριστιανού 
 

Ανάγνωσμα: Εσθήρ 4:15‒5:14 
 

ΑΘΩΣ διαβάζουμε στο Εφεσίους 6 για την πανοπλία του Χριστιανού, παρατηρούμε πως η προσευχή και η 
νηστεία δεν συμπεριλαμβάνονται στα όπλα που περιγράφονται και φαίνονται εξωτερικά με την πρώτη ματιά. 

Η προσευχή αναφέρεται παρακάτω σαν παρότρυνση αλλά όχι σαν όπλο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο 
Χριστιανός έχει στη διάθεσή του, όπως άλλωστε και οι αρχαίοι πολεμιστές, κάποιο μυστικό όπλο που δεν 
φαίνεται αλλά στην κρίσιμη στιγμή αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό. Αυτό το μυστικό «υπερόπλο» θα λέγαμε 
πως είναι η Προσευχή & Νηστεία, 2 σε 1, που ο κάθε πιστός μπορεί να το χρησιμοποιήσει. 
 Στο σημερινό θέμα μας, θα δούμε πως η Εσθήρ διέθετε και χρησιμοποίησε πολύ αποτελεσματικά αυτό το 
όπλο. Κι ενώ η Προσευχή & Νηστεία είναι τόσο αποτελεσματικό όπλο, φαίνεται πως ο μέσος πιστός το 
χρησιμοποιεί ελάχιστα. Η νηστεία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: Αποχή από το κύριο γεύμα της ημέρας – 
αποχή από όλα τα γεύματα μιας μέρας – αποχή 2 ή 3 μέρες από όλα τα γεύματα, όπως έκανε η Εσθήρ κι 
ολόκληρος ο ιουδαϊκός λαός. Δεν υπάρχει κανόνας. Πρέπει, απ’ όσα διαβάσαμε στη διήγηση του σημερινού μας 
αφηγήματος, να θυμόμαστε ότι εκείνη την εποχή ο βασιλιάς ήταν ο απόλυτος άρχων, και όλες οι εξουσίες 
συγκεντρώνονταν στο πρόσωπό του: Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική. Αυτό ήταν και το πανίσχυρο τείχος 
που είχε ν’ αντιμετωπίσει η Εσθήρ, καθώς αποφάσισε να υπακούσει και τώρα στον Μαρδοχαίο και να 
παρουσιαστεί απρόσκλητη στον βασιλιά. 
 Από τη μεριά της, ανθρωπίνως μιλώντας, όλα ήταν εναντίον της: Ο νόμος – Κανένας δεν επιτρεπόταν να 
παρουσιαστεί αυτοβούλως στον βασιλιά. Η κυβέρνηση – Το διάταγμα έλεγε ότι ως Εβραιοπούλα έπρεπε να 
παραδοθεί στη σφαγή. Το φύλο της – Ήταν γυναίκα, και οι απόψεις του βασιλιά αλλά και όλης της κοινωνίας για 
το αντίθετο φύλο ήταν κάτι παραπάνω από σοβινιστική. Οι αξιωματούχοι του βασιλιά – Ήταν όλοι συγγενείς ή 
φίλοι του Αμάν. Η ίδια η νηστεία – Το υπερόπλο της θα εξαντλούσε την ίδια δεν θα ήταν λαμπερή κι ωραία, και 
πώς θα παρουσιαζόταν στον βασιλιά; Στο ρητορικό ερώτημα του Παύλου «Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, 
ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας;» (Ρωμ 8:31) η απάντηση είναι ΚΑΝΕΙΣ! Κι αυτό το πετυχαίνουμε με τη δύναμη 
της Προσευχής & Νηστείας. Με την Προσευχή & Νηστεία βάζουμε τον εαυτό μας στο πιο κατάλληλο σημείο για να 
μας ευλογήσει ο Θεός. Όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, εκεί όπου δεν υπάρχει απάντηση, τότε η Προσευχή & 
Νηστεία γίνεται μεγάλη πηγή ευλογιών για μας.  
 Η Εσθήρ ετοιμαζόταν να παρουσιαστεί στον ανώτατο, τον απόλυτο Άρχοντα της υπερδύναμης της εποχής 
της. Αλλά προτού σταθεί μπροστά στον βασιλιά, έπρεπε να γονατίσει μπροστά στον Κύριο. Στην προηγούμενη 
μελέτη μας είδαμε τη μεγάλη σημασία τού να πάρουμε θέση σε μια υπόθεση. Η Εσθήρ έπρεπε να πάρει μια θέση 
υπέρ του λαού της. Κατά τον Μαρδοχαίο, ο Θεός είχε διαμορφώσει τις συνθήκες και τώρα ήταν η ώρα. Αυτό τη 
συμβούλεψε. Κι είδαμε πως ο Θεός μάς δίνει τις ευλογίες του για να τις μεταδώσουμε στους άλλους ‒να γίνουμε 
κανάλι ευλογιών στην εκκλησία του. Να εργαστούμε για τον Κύριο και όχι να είμαστε παθητικοί θεατές στην 
κερκίδα. Έτσι, μετά τη νηστεία της Εσθήρ και την απόφασή της να παρουσιαστεί στον βασιλιά, ο Ξέρξης τη 
δέχτηκε. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο αποτελεσματικό το υπερόπλο της Προσευχής & Νηστείας; Πολλά, αλλά εμείς 
θα ξεχωρίσουμε 2 στοιχεία: (1) Το Υπερόπλο διευρύνει την Αυτοέλεγχό μας. (2) Μειώνει την ένταση και το άγχος. 
 
1.  Η διεύρυνση του Αυτοελέγχου μέσα μας. 
Στη διάρκεια της τριήμερης προσευχής και νηστείας, ο Θεός έδωσε στην Εσθήρ ένα συγκεκριμένο σχέδιο ‒της 
έδωσε την έμπνευση. [πρβλ. Η Μέθοδος της Εμπνευστικής του Θεού]. Ο Θεός πάντοτε έχει ένα σχέδιο αλλά εμείς 
δεν το ξέρουμε ή δεν το κατανοούμε. Με την Προσευχή & Νηστεία το κατανοούμε. Ο βασιλιάς από κει που καθόταν 
στον θρόνο του μπορούσε να δει ποιος ερχόταν να του παρουσιαστεί. Κι όταν είδε την Εσθήρ να κοντοστέκεται 
και να διστάζει, την κάλεσε να μπει, περίεργος ίσως να δει τι ήταν αυτό το τόσο σπουδαίο, που την έκανε να 
ρισκάρει τη ζωή της. Η Εσθήρ πήρε θάρρος κι έβαλε μπροστά την πρώτη φάση του σχεδίου της, που ήταν και 
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σχέδιο του Θεού: κάλεσε τον βασιλιά και τον Αμάν σε δείπνο. Ο βασιλιάς κι ο φίλος του κολακεύτηκαν που μια 
τόσο όμορφη γυναίκα και βασίλισσα τους κάλεσε σε δείπνο για να τους τιμήσει, και δέχτηκαν αμέσως! Εδώ θα 
μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για την ικανότητα των γυναικών να «χειραγωγούν» ή να παρασέρνουν τους 
άντρες, αλλά την ίδια ικανότητα μπορούμε να πούμε πως την έχουν και οι άντρες!  
 Μεγαλύτερη σημασία έχει ότι είχε έρθει η ώρα του Θεού. Κι όταν τα πράγματα γίνονται στην ώρα του Θεού, 
«τσουλάνε» ομαλότατα. Όταν αντιμετωπίζουμε συνεχώς εμπόδια σε κάτι, πρέπει να σταθούμε και να περιμείνουμε 
με υπομονή να μας οδηγήσει ο Κύριος. Ίσως καθυστερήσουμε αλλά μετά ο δρόμος θα είναι ασφαλής και σίγουρα 
ευλογημένος. Τώρα, λοιπόν, ήρθε το timing του Θεού να αποκαλύψει την καταγωγή της. Αρχικά θυμόμαστε πως ο 
Μαρδοχαίος την είχε συμβουλέψει ότι δεν ήταν σοφό ν’ αποκαλύψει σε κανέναν την καταγωγή της. Τότε δεν ήταν η 
ώρα του Θεού. Τώρα είναι! Εδώ παρεμβάλλεται μια μικρή παρένθεση με την ιστορία τού τι συνέβη στο σπίτι του 
Αμάν. Κάλεσε τη γυναίκα του και τους φίλους του και τους ανάγγειλε τη μεγάλη τιμή της βασίλισσας, αλλά μετά, 
σαν κακομαθημένο παιδί ξέσπασε την οργή του, γιατί καθώς πήγαινε σπίτι του, εκείνος ο Μαρδοχαίος δεν 
σηκώθηκε να τον χαιρετήσει. Εκείνοι για να τον παρηγορήσουν του βρήκαν τη λύση να κρεμάσει τον Μαρδοχαίο 
(5:14). Ο Αμάν θεωρείται αφάνταστα αυτοκαταστροφικός, ανασφαλής και μοχθηρός σε όλες τις περιστάσεις. Είναι 
όμως ανάγκη να σταθούμε και να αναλογιστούμε: μήπως πολλές φορές φερόμαστε κι εμείς με τους ίδιους 
τρόπους, όπως ο Αμάν; Ας αναρωτηθούμε, μήπως υπάρχουν άτομα στην ζωή μας των οποίων την αποδοχή 
αποζητούμε σε βαθμό αρρώστιας; Μήπως υπάρχουν άτομα στα οποία όλη μας τη ζωή θέλουμε να αποδείξουμε 
κάτι; Το ταίρι μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, τα αδέλφια μας, οι αδελφοί στην εκκλησία, οι άλλοι εργάτες του 
ευαγγελίου ή οι συνεργάτες μας; Καταστροφικό κίνητρο! Είναι κάτι που μας βασανίζει και μας απορροφά κάθε 
ικμάδα. Ο Παύλος λέει κάτι ανάλογο, με τρόπο που μπορεί και να παρεξηγηθεί (Γαλ 1:10). Μήπως υπάρχουν 
άτομα (αδελφοί) που μας «κάθονται στο στομάχι»; που δεν τους πάμε με τίποτε; Μήπως πρέπει να ζητήσουμε τη 
χάρη του Θεού να μας απαλλάξει απ’ αυτή την αρρώστια; 
 Η παλιοπαρέα του Αμάν του είπε όχι αυτό που έπρεπε να ακούσει αλλά αυτό που ήθελε ν’ ακούσει. Γιατί 
όμως ο Λόγος του Θεού επικεντρώνει τόσο πολύ στον εσωτερικό κόσμο του Αμάν; Γιατί τόση περιγραφή; Ο λόγος 
είναι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον εσωτερικό μας κόσμο, και θέλει να ενδιαφερθούμε κι εμείς. Η Προσευχή & 
Νηστεία μάς βοηθάει να κάνουμε αυτή την αυτοεξέταση. Να μείνουμε σιωπηλοί ενώπιον του Κυρίου και να 
ξαναδούμε τον εαυτό μας. Πόση πίστη έχουμε; πόση αγάπη; πόσο είμαστε χρήσιμοι για τους άλλους; Τι μας 
παρακινεί να κάνουμε κάτι ‒να προσφέρουμε μια υπηρεσία‒ η αγάπη στον εαυτό μας, στους άλλους ή στον Θεό; 
Απαιτείται , λοιπόν, βαθύς κι εκτεταμένος αυτοέλεγχος στη ζωή μας. 
 
2. Η Προσευχή & Νηστεία μειώνει το Άγχος. 
Από τότε που έμαθε την απόφαση του Αμάν, η Εσθήρ ζούσε σε ένα αφάνταστα στρεσογόνο περιβάλλον. Εχθροί 
και καχυποψίες, άγνωστο το μέλλον, αγωνία και θλίψη. Το ίδιο συμβαίνει και μ’ εμάς. Μόνο τις Ειδήσεις ν’ ακούμε 
κάθε μέρα, μας αναστατώνουν και μας γεμίζουν άγχος. Έχει υπολογισθεί ότι σήμερα η ροή των ειδήσεων είναι 
400 φορές πιο δυνατή απ’ ό,τι την εποχή της Αναγέννησης (14ος – 17ος αιώνας). Αλλά οι ώρες μας δεν αυξήθηκαν 
κατά 400 παραπάνω την ημέρα! Αναγκαζόμαστε να κλέψουμε ώρες από τον ύπνο μας: Στη δεκαετία του ’60 οι 
ενήλικες ήθελαν 7-9 ώρες και οι νεότεροι 10-11 ώρες ύπνου. Σήμερα μας αρκούν 5-6 ώρες, γιατί έχουμε δουλειές 
που τρέχουν. Μείωση 25% από τη δεκαετία των ’90. Αναγκαζόμαστε να κλέψουμε από τις ώρες του κανονικού 
γεύματος. Στη δεκαετία του ’60 το τραπέζι διαρκούσε 45΄. Στη δεκαετία του ’90 διαρκούσε 15΄ και στα επόμενα 
χρόνια πολλές οικογένειες ή τμήματά τους τρώνε στα όρθια στο πάσο της κουζίνας σε 5΄! Χώρια που κάθε μέλος 
της οικογένειας τρώει χωριστά, ανάλογα με το ωράριό του. Κι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου άγχους. 
 Ο Λόγος του Θεού, ωστόσο μας δίνει μια καινούργια λύση, που είναι και πολύ παλιά: το υπερόπλο να 
πολεμήσουμε το άγχος και την ανησυχία είναι κι εδώ η Προσευχή & Νηστεία. Στην ιστορία μας έχουμε από τη μια 
μεριά την ανασφάλεια, την υπεροψία και το άγχος του Αμάν για αναγνώριση· από την άλλη την ηρεμία της 
ταπεινής βασίλισσας, που αφιέρωσε 3 μέρες σε νηστεία και προσευχή, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει τα μεγάλα 
θηρία του βασιλείου. Τι ακριβώς έκανε η Εσθήρ; Ηρέμησε, αφιερώθηκε στην Προσευχή & Νηστεία και περίμενε 
τον Κύριο να στήσει το σκηνικό για να ξεδιπλώσει το σχέδιό της, που ήταν σχέδιο του Θεού. Το στρες και η 
αγωνία, η στενοχώρια και η αβεβαιότητα είναι όλα δεδομένα για τους ανθρώπους, όσο πιστοί κι αν είναι στον 
Θεό. Όμως η Προσευχή & Νηστεία είναι ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστούμε για όλα αυτά και να τα 
αντιμετωπίσουμε νικηφόρα. Έτσι, οι στρεσογόνες περίοδοι μπορούν να μετατραπούν σε περιόδους ευλογίας και 
ειρήνης ‒αν αφιερωθούμε στην Προσευχή & Νηστεία‒ και αναμονής ο Κύριος να δώσει την τελική λύση του.  

 
**** 
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5. Ανησυχητικά Συμπτώματα στη Χριστιανική Ζωή 
 

Ανάγνωσμα: Εσθήρ 7:1-10 
 

ΤΗΝ τελευταία συμμελέτη της σειράς μας βλέπουμε διάφορα ανησυχητικά συμπτώματα που μπορούν ν’ 
αναστατώσουν τη ζωή του πιστού. Τα συμπτώματα αυτά αναδεικνύονται μέσα από τη συμπεριφορά του Αμάν, 

του δεύτερου ισχυρού άνδρα μετά τον βασιλιά Ξέρξη. Έχουμε πει πως ο Αμάν ήταν απόγονος του Αγάγ, βασιλιά 
των Αμαληκιτών, ενός λαού που ήταν προαιώνιος εχθρός των Ισραηλιτών. Προσπερνάμε το 6ο κεφάλαιο του 
βιβλίου, κι επίσης αφήνουμε τα κεφ. 8‒10, γιατί τα διδάγματα που μας ενδιαφέρουν ως χριστιανούς βρίσκονται στο 
7ο κεφάλαιο. Στο Κεφάλαιο 6 διαβάζουμε πώς ο Θεός χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «Εμπνευστικής» (βλ. σχετικό 
σύγγραμμα του Κ. Μεταλληνού) έβαλε στον βασιλιά Ξέρξη την ιδέα να του διαβάσουν το Βιβλίο των Αρχείων του 
κράτους, προφανώς για να τον πάρει ο ύπνος! Αντί να τον πάρει ο ύπνος, όμως, τον ξεσήκωσε μια άλλη ιδέα (πάλι 
από τον Θεό): να βρουν τον Μαρδοχαίο και να τον τιμήσουν για την υπηρεσία που κάποτε είχε προσφέρει στον 
Ξέρξη, όταν αποκάλυψε τη συνωμοσία κάποιων, και έσωσε τη ζωή του βασιλιά. Στο δευτεροκανονικό τεμάχιο του 
Δανιήλ μαθαίνουμε ότι ο Αμάν προσπαθούσε να θανατώσει τον Μαρδοχαίο από τότε που ο Μαρδοχαίος ματαίωσε 
τη συνωμοσία εναντίον του βασιλιά. Επομένως ήταν κάτι που ο Αμάν το είχε οργανώσει. 
 Εκεί που ο βασιλιάς σκεφτόταν πώς να τιμήσει τον Μαρδοχαίο, κάνει την εμφάνισή του πρωί πρωί ο Αμάν 
προφανώς για να εισηγηθεί τη θανάτωση του Μαρδοχαίου. Ο βασιλιάς τον ρωτάει τι θα έκανε σε έναν που θέλει να 
τον τιμήσει ο βασιλιάς. Ο Αμάν θεωρεί πως θέλει να τιμήσει τον ίδιο, και εισηγείται μια πολύ τιμητική διάκριση. Ο 
βασιλιάς τότε αναθέτει στον Αμάν να εφαρμόσει την εισήγησή του στον… Μαρδοχαίο, τον Ιουδαίο! Ο Αμάν εκτελεί 
την εντολή, περνάει μέσα από την πόλη τον Μαρδοχαίο καβάλα στο άλογο του βασιλιά και τον προβάλλει στους 
κατοίκους των Σούσων. Μετά πάει σκασμένος σπίτι του, όπου όλοι, η γυναίκα του και οι φίλοι του, τον 
προειδοποιούν ότι «την έχει βάψει».  
 Εδώ έρχεται το κεφ. 7 όπου διαβάζουμε την εξέλιξη και τον θάνατο του Αμάν, όπως θα δούμε παρακάτω.  
Στη συνέχεια, τα κεφ. 8‒10 περιγράφουν την απήχηση που είχε στον ιουδαϊκό λαό η ενέργεια της Εσθήρ που 
επίσης θα δούμε εδώ. Περιληπτικά λέμε ότι μετά την αποκάλυψη του ύπουλου δολοφονικού σχεδίου του Αμάν και 
τον θάνατό του, ο βασιλιάς εξέδωσε διάταγμα (κεφ. 8) που έδινε δικαίωμα στους Ιουδαίους να αμυνθούν όταν θα 
ξεσπούσε ο διωγμός εναντίον τους, στις 13 του 12ου μήνα, δηλ. του μήνα Αδάρ (Εσθ 3:13). Στο κεφ. 9 έχουμε μια 
θαυμάσια εξιστόρηση του πώς οι Ιουδαίοι οργανώθηκαν και αντέκρουσαν τους σφαγείς τους.   
 Γυρίζοντας, ωστόσο, στο κεφ. 7 της μελέτης μας, αναρωτιόμαστε τι ήταν εκείνο που έφτασε τον Αμάν σ’ αυτό 
το κατάντημα. Τι δεν πρόσεξε, τι στραβοπάτημα έκανε, και μήπως ο Θεός θέλει να μας δείξει κι εμάς ότι πρέπει να 
προσέχουμε μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Ο Αμάν ήταν άρρωστος πνευματικά και ηθικά. Οι πράξεις του, οι 
εισηγήσεις του και η συμπεριφορά του αυτό δείχνουν. Υπάρχουν όμως και συμπτώματα που έδειχναν από την 
αρχή αυτή την εξέλιξη, αλλά που δεν τα πρόσεξε ο Αμάν. 
 
1. Οι Επιθυμίες και οι Ευλογίες. 
Όπως έχουμε πει, ο Αμάν δεν ήταν όποιος κι όποιος στη βασιλική αυλή. Ήταν ο δεύτερος μετά τον βασιλιά. Διέθετε 
φήμη, επιρροή, προϊστορία, πλούτο και δύναμη πολιτική. Όλοι γονάτιζαν στο πέρασμά του από τους δρόμους της 
πόλης των Σούσων. Με τέτοια «προσόντα» θα έλεγε κανείς τι άλλο να θέλει; Το λέει ο ίδιος: όλα αυτά δεν τον 
ικανοποιούσαν! Είχε γίνει εμμονικός με μία και μόνη επιθυμία: Ο Μαρδοχαίος δεν τον αναγνώριζε να γονατίσει 
μπροστά του. Τον έτρωγε μέσα του ότι ο Μαρδοχαίος δεν του έδειχνε δημόσια πως ήταν κατώτερός του. 
Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα πρώτα συμπτώματα της κακής υγείας του ανθρώπου από τον καιρό της Εδέμ. Ο Αδάμ 
και η Εύα τα είχαν όλα ‒μπορούσαν να φάνε απ’ όλα τα δέντρα του παραδείσου‒ αλλά τους έτρωγε η επιθυμία να 
φάνε από το απαγορευμένο δέντρο. Τι είναι η δική μας επιθυμία/ες; τι μας τρώει μέσα μας; τι αποζητάμε με λαχτάρα 
και το βάζουμε πάνω απ’ όλα; Τα χρήματα – Η δόξα – Η προσοχή των άλλων – Η αναγνωρισιμότητα – Η 
αναγνώριση – Υλικά αγαθά; Ό,τι κι αν είναι αυτό, ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν άλλες τόσες ευλογίες που τις 
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παραβλέπουμε, και δεν ευχαριστούμε γι’ αυτές τον Θεό. Υπολογίζουμε περισσότερο τις επιθυμίες μας από τις 
ευλογίες του Θεού. Αυτό το πνευματικό σύμπτωμα είναι που κατέστρεψε τον Αμάν. Αλλά αυτό είναι κάτι για το 
οποίο και η Γραφή μάς προειδοποιεί (Φιλ 4:11-13). Αν μπορούμε να παίρνουμε από το χέρι του Θεού τα πάντα σαν 
ευλογία, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύμπτωμα. Το να λες «μου λείπει εκείνο 
και το άλλο – αχ, να είχα εκείνο και δεν θέλω τίποτε άλλο», αυτό είναι αρρώστια. Το να λες «ελπίδα μου είναι ο 
Χριστός ‒ούτε άλλα πρόσωπα ούτε άλλες περιστάσεις‒ μου αρκεί μόνον ο Χριστός», αυτό είναι ευλογία. Είναι 
ανάγκη να επικεντρώνουμε περισσότερο σ’ αυτά που μας χαρίζει ο Θεός, παρά σ’ εκείνα που νομίζουμε ότι μας 
λείπουν. Είναι ανάγκη να μας γεμίζουν αυτά που μας δίνει ο Θεός, παρά να προσπαθούμε εμείς να τη γεμίσουμε με 
αυτά που νομίζουμε ότι μας λείπουν, και πρέπει να φάμε τη ζωή μας για να τ’ αποκτήσουμε. 
 

2. Η Επιτυχία και η Αποτυχία των Άλλων. 
Ένα άλλο σύμπτωμα ενός εσωτερικού πνευματικού προβλήματος είναι όταν «μας αρέσει» κάποιος να αποτυγχάνει 
παρά να επιτυγχάνει. Αν κάνουμε μια ειλικρινή ενδοσκόπηση θα διαπιστώσουμε ότι προτιμάμε να βλέπουμε 
κάποιον να χάνει, παρά να κερδίζει. Και το χειρότερο είναι να «σκάβουμε και τον λάκκο του άλλου» με συκοφαντίες 
ή με το να αποφεύγουμε να λέμε επαινετικά λόγια γι’ αυτόν. Στην περίπτωση της ιστορίας μας εδώ, ο Αμάν είχε 
ετοιμάσει το ικρίωμα 50 μ. για να κρεμάσει τον Μαρδοχαίο. Κρέμασαν όμως τον ίδιο σ’ αυτό ‒κλασική περίπτωση 
αυτού που λέει η λαϊκή παροιμία «Όποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου πέφτει ο ίδιος μέσα». Αυτό το μπούμεραγκ 
περιγράφει κι ο Ψαλμός 7 στα εδ. 14-16 (ΝΜΒ: 15-17). Αλλά εντύπωση μας κάνει η πίστη του ανθρώπου του Θεού, 
τότε και σήμερα (εδ. 18): (Εγώ) τον Κύριο θα δοξολογώ για τη δικαιοσύνη του· θα ψάλλω του Κυρίου του ύψιστου 
την ύπαρξη. 
 Δεν πρέπει να αγνοήσουμε αυτό το σύμπτωμα. Όταν κάπου μέσα μου βαθιά θέλω ο άλλος να ταπεινωθεί, να 
μη δικαιωθεί, να εξευτελιστεί, όλοι να δουν ότι το δίκιο είναι με το μέρος μου, α, τότε υπάρχει πρόβλημα μ’ εμάς.  
Όταν λέμε «άσ’ τον να εκτεθεί» και δεν μιλάμε για το δίκιο του άλλου που βλέπουμε πως το έχει, α, τότε υπάρχει 
πρόβλημα μ’ εμάς. Όταν λέμε «καλά να πάθει, τον τιμώρησε ο Κύριος, που μας έκανε τον δάσκαλο και τον 
πνευματικό…» α, τότε υπάρχει πρόβλημα μ’ εμάς. Όταν σε μια υπόθεση βλέπεις κάποιον, με τον οποίο είσαι 
δυσαρεστημένος, να πηγαίνει στον γκρεμό, ξέρεις τη λύση αλλά δεν τον προειδοποιείς να τον σώσεις, επειδή… «τι 
με νοιάζει εμένα; ή θα έκανε αυτός το ίδιο αν έβλεπε εμένα να πηγαίνω στον χαμό;» α, τότε υπάρχει πρόβλημα μ’ 
εμάς! Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύμπτωμα; Η Γραφή δίνει τη λύση. Δες Μκ 11:25-26· Ρωμ 12:15. 
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το Κατά Μάρκον γράφτηκε απευθυνόμενο προς εξ εθνών χριστιανούς, πρώην 
προσήλυτους στον Ιουδαϊσμό αλλά χριστιανούς, δηλ. στη χριστιανική κοινότητα, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
αυτή η προϋπόθεση στην προσευχή αφορά και εμάς σήμερα. Αντί να ευχόμαστε το κακό, πρέπει να συγχωρούμε, 
δηλ. να σκεφτόμαστε όπως ο Θεός, αν είμαστε παιδιά του Θεού. Πόσο συγχωρούμε γενικά; Πόσο είμαστε έτοιμοι να 
ρίξουμε πρώτοι τον λίθο του αναθέματος; Πόσο είμαστε έτοιμοι να στηλιτεύσουμε την αμαρτία αλλά να 
αγκαλιάσουμε με αγάπη τον αδελφό που βρίσκεται σε πτώση; Πόσο συμμετέχουμε στη ζωή των αδελφών μας; 
 

3. Η «Δεύτερη» Θέση. 
Ένα τρίτο ανησυχητικό σύμπτωμα στη χριστιανική ζωή είναι όταν δεν είμαστε ικανοποιημένοι παρά μόνο με την 
πρώτη θέση και ποτέ με τη δεύτερη! Λένε ότι το πιο δύσκολο όργανο στην ορχήστρα είναι το δεύτερο βιολί! Και θα 
έχετε ακούσει το σκληρό σλόγκαν: «Ο πρώτος είναι πρώτος – Ο δεύτερος τίποτε». Η κουλτούρα μας είναι 
κουλτούρα του Αμάν. Στα σπορ, στη διασκέδαση και στις επιχειρήσεις ο στόχος που απορροφάει όλη μας την 
ενέργεια είναι πώς θα είμαστε πρώτοι. Αν δεν είσαι ο Νο 1, δεν είσαι και τόσο σπουδαίος στα μάτια των άλλων. Αν 
δεν βγάζεις πολλά λεφτά, αν δεν είσαι εσύ που έχεις τα περισσότερα, αν δεν είσαι ο πιο όμορφος ή η πιο όμορφη, 
αν δεν είσαι ο εξυπνότερος, αν δεν έχεις εσύ το ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης κλπ. κλπ. τότε δεν είσαι τίποτε. 
Είσαι έξω από το προσκήνιο ‒δεν ενδιαφέρεις. Η στρεβλή αυτή αντίληψη έχει εμφιλοχωρήσει και στη δική μας τη 
ζωή ως χριστιανών. Είχε περάσει και στη ζωή των μαθητών του Χριστού, κι όλο συζητούσαν ποιος ανάμεσά τους 
είναι ο μεγαλύτερος, ο πρώτος. Αυτό είναι το ίδιο ανησυχητικό σύμπτωμα που είχε παρουσιαστεί και στη ζωή του 
Αμάν. Ο Αμάν ήθελε να εξοντώσει τον Μαρδοχαίο, ακριβώς επειδή όταν ο Μαρδοχαίος ήταν παρών, ο Αμάν δεν 
μπορούσε να «κουνιέται» για πρώτος. Ο Αμάν ήταν ο τύπος του ανθρώπου που δεν σταματούσε μπροστά σε τίποτε 
και σε λίγο, μετά την ανατροπή του Μαρδοχαίου, δεν αποκλείεται να ξαναπροσπαθούσε να ανατρέψει τον ίδιο τον 
βασιλιά (βλ. ταινία «Ο Αχόρταγος» του Δημ. Ψαθά). Τι συμβαίνει στη δική μας τη ζωή; Απογοητευόμαστε και 
ενοχλούμαστε με την πρωτιά κάποιου; Χαιρόμαστε στην επιτυχία του αδελφού μας; Μήπως ζηλεύουμε με τη 
διάκριση του άλλου; Μήπως έχουμε πρόβλημα και δεν ανεχόμαστε τη δεύτερη θέση; 
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