
Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΝΟΗΤΗΣ
Οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσιν και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις συ την 

χείρα σου και εμπμιπλάς πάν ζώον ευδοκίας. (Ψαλμ. 144, 15-16)
Σκοπός των μαθημάτων του κεφαλαίου τούτου είναι να εμπνεύσωμεν εις τα παιδιά την πεποίθησιν, 

ότι ο Θεός προνοεί όλας τας ανάγκας μας και επομένως εις αυτόν να στηρίζωμεν τας ελπίδας μας.

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

 (Έξοδος Ιστ΄. 1-5,11-18 Ιζ΄.1-7  Δευτ. Η΄.4)

ΔΙΗΓΗΣΙΣ
Χωρίς άλλο, όλοι σας έχετε ακούσει δια τους Ισραηλίτας της Παλαιάς εποχής. Ξέρετε ότι αυτοί ήσαν 

400 χρόνια σκλάβοι εις του Αιγυπτίους και υπέφεραν πολύ. Αλλά ο Θεός τους λυπήθηκε και τους βοήθησε να 
φύγουν από την χώραν εκείνη της σκλαβιάς. Όταν οι Ισραηλίται έφυγαν από την Αίγυπτο, ήταν περισσότεροι 
από δύο εκατομμύρια. Είχαν πάρει βέβαια μαζί των όσα τρόφιμα μπορούσαν: ψωμιά, κρέατα, νερό και ό,τι 
άλλο τους ήτο δυνατόν. Αλλ’ αυτά, ημέρα τη ημέρα ωλιγόστευαν. Έτσι, όταν πέρασαν εις την έρημο, δεν 
είχαν παρά ελάχιστα, τα οποία πολύ γρήγορα εσώθηκαν. Δεν υπήρχε πλέον ούτε ένα μικρό ξεροκόμματο 
ψωμί. Θυμήθηκαν τότε την Αίγυπτο, όπου είχαν ψωμί άφθονο και επεθύμησαν τα κρέατα τα οποία κάποτε 
τους έδιναν οι Αιγύπτιοι και άρχισαν να στενοχωρούνται και να παραπονούνται.

Ο Μωυσής, που ήταν ο αρχηγός των, λυπήθηκε δια την κατάστασι αυτή και δια την στέρησι του λαού. 
Αλλά δεν απελπίστηκε. Επίστευε με όλη του την καρδιά στην αγάπη και εις την φροντίδα του Θεού. Σήκωσε, 
λοιπόν τα μάτια εις τον ουρανό και προσευχήθηκε ολόθερμα. «Θεέ μου είπε, Συ αγαπάς όλα τα πλάσματά 
σου. Συ φροντίζεις να έχουν την τροφήν των τα πουλιά και τα ζώα εις την ξηρά και τα ψάρια εις την θάλασσα. 
Φρόντισε σε παρακαλώ και δια την τροφήν του λαού σου αυτού».

Αλλά ποιος θα περίμενε, ότι θα βρισκόταν τρόπος να χορτάση ένα τόσος λαός με άφθονα κρέατα; Και 
ποιος θα φανταζόταν, ότι θα μπορούσε να εξακολουθήση το ταξίδι του εις την έρημον χωρίς να στερηθή ποτέ 
το ψωμί; Και όμως αυτό έγινε. Ο Μεγάλος Θεός έδειξε την προστασίαν του εις το Ιουδαϊκόν λαόν με τρόπον 
θαυμαστόν. «Το βράδυ θα φάτε κρέας», υποσχέθηκε ο Θεός, «και το πρωί θα χορτάσετε ψωμί».

Και πράγματι. Το βράδυ εκείνο έπεσαν επάνω εις το στρατόπεδο των Ισραηλιτών κοπάδια αμέτρητα 
από ορτύκια. Κουρασμένα καθώς ήσαν τα καημένα τα πουλιά, έπεφταν εμπρός εις τα πόδια και τας σκηνάς 
των ισραηλιτών, οι οποίοι τα έπιαναν με μεγάλη επιτυχία. Έτσι ο Θεός έστειλε εις τον λαόν του κρέας όχι 
μόνον άφθονον, αλλά και εκλεκτό, κρέας νόστιμο, που για να το εύρουν οι άνθρωποι το κυνηγούν με τα 
όπλα.

Το πρωί μόλις ξημέρωσε, βλέπουν οι Ισραηλίται ένα άλλο θέαμα, που δεν το είχαν ειδή ποτέ. Είδαν, 
ότι όλη η έρημος ήταν στρωμένη σαν με ελαφρό στρώμα πάγου. Κόκκοι στρογγυλοί και άσπροι είχαν πέσει 
άφθονοι εις το χώμα εις αρκετά μεγάλη έκτασι. Μόλος το είδαν οι Ισραηλίται, απόρησαν. Διατί πρώτη φορά 
έβλεπαν ένα τέτοιο πράγμα.

Ο Μωυσής τους λέγει: «Αυτό είναι το ψωμί που σας στέλνει ο Θεός, και τους εδίδαξε τότε πώς να το 
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ετοιμάζουν. Έπρεπε γρήγορα – γρήγορα να το μαζέψουν πρό του ζεστάνη ημέρα. Γιατί με την ζέστη έλιωνε 
και χανότανε. Έπρεπε ακόμη να το ζημώσουν και να το ψήσουν. Και τότε εγίνετο ψωμί νόστιμο, που είχε 
γεύσι τηγανίτας βουτηγμένης εις το μέλι. Όταν το πρωτοείδαν οι Ισραηλίται, ερωτούσαν και έλεγαν εις την 
μητρικήν τους γλώσσας «Μάννα»;

Δηλαδή «τι είναι αυτό»; Έτσι το ψωμί αυτό το ωνόμασαν μάννα. Από το μάνα αυτό έπρεπε κάθε 
Ισραηλίτης να μαζεύη κάθε ημέρα τόσο, όσο θα του αρκούσε για την ημέρα εκείνη. Το περισσότερο που θα 
έμενε για την άλλη μέρα βρωμούσε και σκουλήκιαζε. Μόνον την Παρασκευή μάζευαν δια δύο ημέρας, διότι 
το Σάββατον δεν έπεφτε από τον ουρανό. Ήταν ημέρα αργίας και δεν έπρεπε να εργάζωνται. Αυτό δε το 
μάννα της Παρασκευής δεν σκουλήκιαζε. Με τον τρόπον αυτόν εδιδάσκοντο οι Ισραηλίται να έχουν πάντα 
την ελπίδα των εις τον Θεόν και να αφίνουν εις αυτόν να φροντίση και δια την άλλην ημέρα. Πράγματι, εις 
40 χρόνια, που γύριζαν οι Ισραηλίται εις την έρημον, η πρόνοια του Θεού δεν τους αφήκε ποτέ. Κάθε πρωί 
εύρισκε ο καθένας το μάννα που θα εχρειάζετο, δια να χορτάση την ημέρα εκείνη.

Αφού εχόρτασαν οι Ισραηλίται με τα ορτύκια και το μάννα, ξεκίνησαν από το μέρος εκείνο και 
προχώρησαν βαθύτερα εις την έρημο. Έτσι έφθασαν εις ένα μέρος που το έλεγαν Ραφιδείν. Εκεί δεν υπήρχε 
ούτε σταλαματιά νερό. Πάλι τότε άρχισαν να στενοχωρούνται και να παραπονούνται.

Θα σκάσουμε και εμείς, και τα παιδιά μας και τα ζώα μας από τη δίψα, έλεγαν. Δεν εσκέφθησαν, ότι 
ο μεγάλος Θεός που τους προστάτευε τόσον πολύ έως τότε και τους έδωκε και ψωμί και κρέας μπορούσε να 
τους βγάλη και από την δύσκολη αυτή περίστασι και να τους δώση και νερό. Ο Μωυσής προσευχήθηκε πάλιν 
εις τον Θεόν και ο Θεός άκουσε την προσευχή του.

«Πήγαινε», του είπε, «εμπρός εις τον λαόν αυτόν. Αψήφησε τα παράπονά του και τις φωνές του. 
Πάρε το ραβδί σου, πάρε και κάμποσους από τους προεστούς και προχώρει εις τον βράχον που θα σου δείξω. 
Στάσου εκεί και κτύπησε το βράχο με το ραβδί σου. Και αμέσως θα βγή νερό!»

Πράγματι, έκαμε ο Μωυσής όπως του είπε ο Θεός. Και μόλις εκτύπησε την ξερή πέτρα, αμέσως 
βγήκε ποτάμι ολόκληρο από καθαρό και δροσερό νερό, το οποίον ανάβλυζε μπροστά εις τα μάτια όλων των 
Ισραηλιτών. Και καθώς έβγαινε με ορμή από το βράχο και κυλούσε με βοή ανάμεσα εις τα πόδια των, ήτο 
σαν να έλεγε εις τους Ισραηλίτας: «ελάτε να πιήτε και να δοξάσετε τον Θεόν, που τόσον πολύ φροντίζει για 
σας».

Αλλά ο Θεός και με άλλο θαυμαστό τρόπο έδειξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δια τους Ισραηλίτας. Αν 
και εις την έρημον εκείνην έμειναν 40 ολόκληρα χρόνια, εν τούτοις ούτε τα ρούχα των επάληωσαν ούτε τα 
υποδήματα, που φορούσαν όταν έφυγαν από την Αίγυπτον, με αυτά τα ίδια πέρασαν ολόκληρη ζωή, μέσα εις 
την ερημιά, έως ότου μια ημέρα εμπήκαν εις την πατρίδα των Χαναάν.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Για πέστε μου τώρα, παιδιά, ποιές ανάγκες είχαν στην έρημο οι Ισραηλίται; - (…) – Και αφού το μέρος 

ήταν έρημος, χωρίς απολύτως τίποτε, τι ημπορούσαν να κάμουν, δια να έχουν τροφή, νερό και ενδύματα; 
- (Τίποτε, διότι ούτε η έρημος καλλιεργείται ούτε υπήρχαν κοντά πηγές ή πόλεις δια να αγοράσουν). Και τι 
εκινδύνευαν να πάθουν ; (…) – Ποιος όμως εφρόντισε δια την συντήρησίν των και δι’ αυτά που είχαν ανάγκη; 
(Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΘΕΟΣ). – Τι μας διδάσκει λοιπόν η ιστορία αυτή;

ΔΙΔΑΓΜΑ 
Ο Μεγάλος Θεός φροντίζει δια την συντήρησίν μας.

Να πως το λέγει αυτό η Αγία Γραφή:

ΡΗΤΟΝ
«Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει». (Ψαλμός ΚΒ΄.1)

Πρέπει λοιπόν να ελπίζωμεν εις τον Θεόν, διότι φροντίζει δι’ όλας τας ανάγκας μας. Και αν κανένας 
σας πή «ας είναι καλά η δουλειά μου! Δεν φροντίζει ο Θεός! Εγώ εργάζομαι και συντηρούμαι…» τι θα του 
απαντήσετε; … Βέβαια αν δεν δώση ο Θεός υγείαν, ευνοϊκάς περιστάσεις, καλούς καιρούς δια την γεωργίαν, 
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το εμπόριον κ.λ.π. οι κόποι μας πηγαίνουν χαμένοι. Ώστε, ενώ θα εργαζώμεθα, θα παρακαλούμεν συγχρόνως 
τον Θεόν να ευλογή την εργασίαν μας, δια να κερδίζωμεν τα χρήσιμα δια την συντήρησίν μας.

σελ. 3


