
 ( Ιησούς Ναυή, Κεφ. Α΄.γ΄ και στ΄)

Οι Ισραηλίται αφού περιπλανήθηκαν χρόνια πολλά μέσα εις την έρημον της Αραβίας, έφθασαν κάποτε εις 
την χώραν Μωάβ κοντά εις το όρος Ναβαύ εις τα σύνορα της Παλαιστίνης. Ήλπιζον ότι λίγο ακόμη και θα 
ημπορούσαν να φθάσουν και να μπουν εις την πατρίδα τους, την γην Χαναάν, σύμφωνα με τας υποσχέσεις που 
τους είχε δώσει πολλές φορές ο Θεός. Αλλ’ εκεί συνέβηκε ένα πολύ θλιβερόν δια τους Ισραηλίτας γεγονός. Ο 
μέγας Μωυσής που έως τώρα τους ωδηγούσε σαν σοφός και γενναίος αρχηγός, απέθανε! Καθένας φαντάζεται 
την λύπην των Ισραηλιτών. Να χάσουν σε μια τέτοια στιγμή εκείνον, που τους είχε δώσει ο Άγιος Θεός δια να 
τους οδηγή και εις τον οποίον είχαν στηρίξει τόσες ελπίδες! Έκλαυσαν δι’ αυτό απαρηγόρητοι. Η Αγία Γραφή 
λέγει ότι τριάντα ημέρας έκλαιγαν οι Ισραηλίται και επένθησαν δια τον θάνατον του Μωυσή. Και τώρα τι θα 
γίνη; Αι υποσχέσεις που είχε δώσει ο Άγιος Θεός δεν θα πραγματοποιηθούν; Και πως θα μπορέσουν τώρα οι 
Ισραηλίται να τα βγάλουν πέρα; Εις το βάθος της ερήμου ένα μεγάλο φυσικό εμπόδιο, ο Ιορδάνης ποταμός, 
τους εχώριζε από την πατρίδα τους. Πώς θα περάσουν; Και εάν εν τω μεταξύ τους χτυπήσουν οι εχθροί των; 
Εκεί κοντά, πέρα από τον Ιορδάνη ήταν ένα μεγάλος και ισχυρός ειδωλολατρικός λαός οι Αμοραίοι. Και είχαν 
τόσα καλά οχυρώσει την πόλιν Ιεριχώ με μεγάλα και ισχυρά φρούρια… αυτά άρχισαν τώρα να σκέπτωνται οι 
Ισραηλίται. Αλλ’ ο Άγιος Θεός που τόσα τους είχε υποσχεθή, δεν ήτο δυνατόν να μη τους βοηθήση. Και να, 
πρώτα απ’ όλα, τους έδωκε ένα πολύ καλόν αρχηγόν, αντάξιον διάδοχον του Μωυσή, τον Ιησούν του Ναυή. 
«Αυτόν θα κάμης διάδοχόν σου», είχε ειπή ο Άγιος Θεός εις τον Μωυσήν. Και όμως ο Μωυσής, πριν πεθάνη, 
έβαλε τα χέρια του επάνω εις ο κεφάλι του Ιησού, και ευλόγησε και τον έκαμε διάδοχόν του. Αυτός τώρα θα 
ήτο αρχηγός και θα ωδηγούσε τους Ισραηλίτας εις την Παλαιστίνην.

Εις αυτόν ο Κύριος επανέλαβε την παλαιάν υπόσχεσιν «Μη φοβηθής», του είπε. «Έχε θάρρος και 
ανδρείαν. Εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί σου. Αυτή την γην, που βλέπεις μπροστά σου και πέρα απ’ τον Ιορδάνη, 
θα σας την δώσω δια  να κατοικήσετε σεις και οι απόγονοί σας. Μη δειλιάσης. Εγώ θα σας βοηθήσω, ώστε 
και τον Ιορδάνη να περάσετε και τους εχθρούς οσονδήποτε μεγάλοι και ισχυροί αν είναι να νικήστε. Εγώ σας 
υπόσχομαι αυτά».

Ο Ιησούς του Ναυή έδωκε πλήρη εμπιστοσύνην εις αυτά που του είπεν ο Κύριος. Δεν είχεν καμμίαν 
αμφιβολίαν, ότι ο Κύριος εκείνο που υπόσχεται το πραγματοποιεί. Δι’ αυτό, σύμφωνα με την διαταγήν του 
Κυρίου, έδωκε εντολήν να ετοιμασθή ο λαός. Ξεκίνησαν και εβάδισαν τρεις ημέρες και έφθασαν εις την 
όχθην του Ιορδάνου ποταμού. Λέγει τότε ο Κύριος εις τον Ιησούν του Ναυή:
- Σταθήτε τώρα και αναπαυθήτε εδώ. Ο λαός ας κάμη την προσευχήν του. Διότι αύριον θα ιδήτε και θα 

θαυμάσετε την δύναμίν μου την μεγάλην. Θα περάσετε τον Ιορδάνην χωρίς κανένας να βραχή. Θα τον 
διαβήτε σαν να είναι ξηρά.
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Την άλλην ημέραν, πρωί – πρωί, ο λαός ήταν έτοιμος και επερίμενε με απορίαν να ιδή τι θα γίνη. Ο 
Ιησούς δίδει το σύνθημα.
- Να προχωρήσουν πρώτοι, οι ιερείς με την Κιβωτόν της Διαθήκης και να μπουν άφοβα μέσα εις το νερόν 

του ποταμού. 
Αμέσως σηκώνουν με συγκίνησιν και ευλάβειαν μεγάλην την Κιβωτόν. Με αυτήν προχωρούν σιγά – σιγά 

και μπαίνουν μέσα εις τον ποταμόν. Αλλά μόλις εβράχισαν τα πόδια των ιερέων, είδαν με έκπληξιν ότι τα 
νερά του ποταμού σταμάτησαν προς το δεξιόν μέρος, σαν κάποιο αόρατον τείχος να τα εμπόδιζε. Εκείνα δε 
που ήσαν προς το αριστερό χέρι των ιερέων, εξακολούθησαν να κυλάν ώσπου εχάθηκαν πέρα εις την νεκράν 
θάλασσα. Έτσι εφάνηκε στεγνός ο πυθμήν. Φωνάζει τότε το Ιησούς: 
- Οι ιερείς με την κιβωτόν να σταθούν εις το μέρος που βρίσκονται και να προχωρήση μέσα εις το ποτάμι 

ο λαός. 
Αυτό έγινε. Εστάθηκαν οι ιερείς και άρχισε να μπαίνη ο λαός και να περνάη μπροστά από την Κιβωτόν. 

Άνδρες γυναίκες, και μικρά παιδιά, βαδίζουν χωρίς κανένα φόβο. Με τον τρόπον αυτόν όλοι οι Ισραηλίται 
επέρασαν εις το απέναντι μέρος του ποταμού. Και όταν επέρασαν και οι τελευταίοι άνδρες της οπισθοφυλακής, 
ο Ιησούς του Ναυή δίδει νέαν διαταγήν να προχωρήσουν και οι ιερείς με την κιβωτόν και να περάσουν και 
αυτοί εις την απέναντι όχθη. Επροχώρησαν πράγματι οι ιερείς, και μόλις εβγήκαν μαζί με την κιβωτόν έξω 
από την κοίτην του ποταμού, αμέσως τα νερά άρχισαν να ορμούν προς τα κάτω και ο Ιορδάνης ποταμός να 
τρέχη πάλιν ορμητικώς, όπως και πρωτύτερα.

Οι Ισραηλίται, άμα είδαν το μεγάλο αυτό θαύμα, έμειναν έκθαμβοι και εδόξασαν τον Θεόν με όλη τους 
την ψυχήν. Ευχαριστημένοι τώρα εκάθησαν να αναπαυθούν. Απέναντί τους εφαινόταν η πόλις Ιεριχώ με 
τα υψηλά της τείχη. Μέσα εις αυτήν είχαν μαζευθή πολύς και ισχυρός στρατός μαζί με τον βασιλέα των 
Αμοραίων. Αλλά ο Κύριος είχε υποσχεθή εις τους Ισραηλίτας ότι θα τους βοηθήση να εξοντώσουν όλους 
τους εχθρούς των και να καταλάβουν τας πόλεις. Και πράγματι τους εβοήθησε και εκυρίευσαν την Ιεριχώ με 
τον εξής θαυμαστόν τρόπον.

Μια ημέρα το πρωί ο Ιησούς του Ναυή δίδει διαταγήν να σηκωθή όλος ο λαός και να κάμη μία μεγάλη 
παρέλασι γύρω από τα τείχη της πόλεως Ιεριχώ. Μπροστά μπήκαν οι πολεμισταί ωπλισμένοι. Ακολουθούσαν 
ύστερα επτά ιερείς, ο καθένας με μία μεγάλη σάλπιγγα. Κατόπιν η Κιβωτός του Κυρίου και, πίσω απ’ αυτήν, 
ο λαός. Με την τάξιν αυτήν εγύρισαν όλοι Ισραηλίται γύρω – γύρω από τα τείχη. Δεν ομιλούσε απολύτως 
κανείς. Το μόνον που ακουόταν, ήταν μόνον αι σάλπιγγες των ιερέων, που εσάλπιζαν με ένα μεγαλοπρεπή 
ρυθμόν. Αφού έκαμαν το γύρο της πόλεως, επήγαν πάλιν εις το στρατόπεδόν τους και εκοιμήθηκαν την άλλην 
μέραν πάλιν το ίδιον, και την άλλην και την τρίτην, έως την έκτην ημέραν. Με τον τρόπον αυτόν έκαμαν 6 
γύρους, έναν κάθε ημέρα. Εν τω μεταξύ μέσα εις την Ιεριχώ φόβος και τρόμος. Τι είναι αυτοί οι Ισταηλίται 
και τι άραγε να είναι αυτό που κάνουν; Κανένας δεν ημπορούσε να το εξηγήση. Την εβδόμην ημέραν εδόθηκε 
νέα διαταγή. Τώρα πρέπει να κάμουν οι Ισραηλίται όχι μονάχα ένα γύρον, αλλά επτά. Όταν έγινε ο έκτος 
γύρος διέταξεν ο Ιησούς του Ναυή:
- Σταθήτε όλοι με προσοχή. Θα γίνη τώρα ο έβδομος και τελευταίος γύρος και θα ιδήτε την δύναμιν του 

Θεού μας. Αλλά τώρα που θα αρχίσουν να σαλπίζουν οι ιερείς, θα βάλετε τα δύνατά σας και θα φωνάζετε 
όλος ο λαός μαζί, όσον ημπορείτε δυνατώτερα. Αυτό έγινε. Και ήταν ένα φοβερό πράγμα εκείνος ο 
αλαλαγμός. Εχαλούσε ο κόσμος από τις φωνές τόσου λαού. Και αμέσως το θαύμα του λαού έγινε. Δεν 
είχε τελειώσει καλά – καλά ο έβδομος γύρος και σε μια στιγμή τα τείχη της Ιεριχούς εσωριάστηκαν, σαν 
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κάποιος να τα έριξε εκ θεμελίων. Ήταν η δύναμις του Θεού. ο πανικός που εδημιουργήθη τότε μέσα εις 
την πόλιν, ήταν απερίγραπτος. Ώρμησαν τότε οι Ισραηλίται και σε λίγη ώρα εκυρίευσαν την Ιεριχώ.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 -Βλέπω, παιδιά, τον θαυμασμόν ζωγραφισμένο εις τα πρόσωπά σας. Έτσι εθαύμαζαν τότε οι Ισραηλίται 
ύστερα από τα μεγάλα αυτά θαύματα. Αλλά πριν από αυτά ενθυμείσθε τους φόβους και την αγωνίαν 
των. Τι είχαν φοβηθή, όταν απέθανε ο Μωυσής; - (ότι θα μείνουν χωρίς βοήθεια και προστασία) – Ο 
Άγιος Θεός όμως τι τους υποσχέθηκε; - (…) – Και πως εξεπλήρωσε τας υποσχέσεις του; - (…) – Ώστε, τι 
δίδαγμα παίρνουμε απ’ το σημερινό μάθημα δια τας υποσχέσεις του Αγίου Θεού;

ΔΙΔΑΓΜΑ: Ο Άγιος Θεός εκπληρώνει τας υποσχέσεις του.

ΡΗΤΟΝ: «Πιστός Κύριος εν πάσι τοις λόγοις αυτού». (Ψαλμ.144,13). 

Δηλαδή ο Κύριος είναι αξιόπιστος εις ό,τι μας λέγει. Όλα τα λόγια βγαίνουν αληθινά. Αυτό το δίδαγμα, 
παιδιά, είναι πολύ σπουδαίον και πρέπει να το έχετε υπ’ όψιν σας εις όλην σας την ζωήν, και τώρα που είσθε 
μικροί και όταν θα μεγαλώσετε. Πρέπει από τώρα να γράψετε βαθειά μέσα εις την καρδίαν σας, ότι ο Άγιος 
ΘΕΟΣ είναι πατέρας μας, ο μεγαλύτερος προστάτης και ευεργέτης μας. Αυτός υπόσχεται εις όλους την 
προστασία του και την βοήθειάν του… άμα λοιπόν βρεθούμε σε μια ανάγκη, σε μια στενοχώρια, τι πρέπει να 
θυμηθούμε αμέσως; - (Ότι ο Θεός είναι προστάτης μας, ότι μας υπόσχεται τη βοήθειά Του). – Και τι πρέπει 
να κάνουμε; - (Να τον παρακαλούμε και να του ζητάμε την βοήθειάν του) – Μάλσιτα. Και ο Θεός δεν θα 
οδηγήση να μας δείξη την προστασίαν του, να μας γλυτώση από κάθε κίνδυνον, να μας δώση τα αγαθά που 
του ζητάμε.
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