
(Έξοδ. ιστ΄.32-36)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν το μάνα το άφιναν δια την άλλην ημέραν, τι είπαμε ότι επάθαινε;… Αλλά δια το Σάββατον 

διετηρείτο; … Αυτό τι εσήμαινε; (Ότι το μάνα αυτό ήταν το ψωμί ουράνιον, Άρτος Αγγέλων.
Προσέξατε σήμερα θα μάθωμε ένα περισσότερον θαυμαστόν γεγονός δια τον ουράνιον αυτόν άρτον.

ΘΕΜΑ
Όπως περιγράφεται: Οι Εβραίοι εξηκολούθησαν κάθε ημέραν εκτός του Σαββάτου, εσηκώνοντο πολύ 

πρωί δια να μαζεύουν το ψωμί τους το μάνα, τον Ουράνιον αυτόν άρτον, που τους έστελνε καθ’ εκάστην 
ημέραν ο Ουράνιος Πατήρ. Και έτσι ησύχασαν δια το ψωμί. Με τον Ουράνιον αυτόν άρτον ο Κύριος τους 
έθρεψε επί 40 ολόκληρα έτη, όσον δηλαδή καιρόν ευρίσκοντο εις τον δρόμον και την έρημον και δεν ηδύναντο 
να καλλιεργήσουν την γην και να την σπείρουν. Όταν όμως έφθασαν εις την γην της επαγγελίας έπαυσε να 
γίνεται τούτο, διότι δεν υπήρχε τοιούτος λόγος πλέον. Πρίν όμως παύση τούτο και δια να μην λησμονήσουν 
«ότι Ουράνιον άρτον έδωκεν εις αυτούς ίνα φάγωσι», διέταξεν τον Μωυσήν να κάμη μίαν μικράν χρυσήν 
λάγηνον (σταμνάκι), να την γεμίση από μάννα και να την φυλάττουν με πολλήν προσοχήν εις τον Ναόν, δια 
να το βλέπουν αι κατόπιν γενεαί και όταν ερωτούν να μάθουν απ’ τους γεροντοτέρους τι είναι τούτο; Να 
ακούσουν από το στόμα αυτών ότι:

Αυτό είναι ο ουράνιος άρτος με τον οποίον ο Κύριος έθρεψεν τους πατέρας μας επί 40 έτη, όταν 
ευρίσκοντο εις την έρημον και τον δρόμον και δεν ηδύναντο ούτε την γην να καλλιεργήσουν, ούτε να 
σπείρουν, ούτε να θερίσουν.

Ο Μωυσής συνεμορφώθη προς την εντολήν του Κυρίου, το δε μάννα το οποίον εφύλαξεν και 
ετοποθέτησεν επάνω εις την κιβωτόν της Διαθήκης κατόπιν μέσα, εις την χρυσήν στάμναν διερητείτο φρέσκο 
– φρέσκο και ποτέ δεν έπαθε τίποτε – επί χίλια εξακόσια (1.600) περίπου έτη, ήτοι μέχρι της ημέρας που 
κατεστράφη ο Ναός του Σολομώντος και απωλέσθη η Κιβωτός της Διαθήκης.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Να πουν ελευθέρως τα παιδάκια… Να ερωτήσωμε: Διατί δεν εχάλασε, αλλά διετηρείτο φρέσκο-

φρέσκο;… Διατί δεν το έστελνε ο Θεός πάντοτε αυτό το τόσον γλυκύ ψωμί;… Και πότε το εσταμάτησε;… 
Γιατί τώρα τους είπε να το φυλάξουν στην χρυσή στάμνα;… Τι θα εκέρδιζαν;… όταν δυνάμεθα να εργαζώμεθα 
δεν πρέπει να έχωμεν την απαίτησιν να μας ρίπτη ψωμί από τον ουρανόν ο Κύριος, αλλά να φροντίζωμεν 
μόνοι μας και Αυτός θα ευλογή τα έργα μας.
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ΔΙΔΑΓΜΑ
Κάθε ευεργεσία που μας κάνει ο Κύριος πρέπει να την γράφωμεν δια να μην την λησμονώμεν κατόπιν 

και απελπιζόμεθα, αλλά και να ενισχύομεν και παρηγορούμεν τους μικροτέρους μας.

ΡΗΤΟΝ
«Λάβε στάμνον χρυσούν πλήρες μάννα εις διατήρησιν εις τας γενεάς υμών». (Έξοδ. Ιστ΄.33)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πολλά παιδάκια έχουν ρωτήσει: Γιατί δεν μας στέλνει ο Χριστούλης ψωμί ουράνιον… Τι μας στέλνει 

σήμερα; (την βροχήν, τον ήλιο, την υγείαν να εργαζώμεθα, την Πατρίδα μας ελευθέρα…) Πρέπει λοιπόν να 
εργαζώμεθα… Και πάλιν τότε θαύματα δεν κάνει; Κάνει το χώμα και το νερό στάρι και ψωμί. Αρκεί να μη 
είμεθα άεργοι, οκνηροί και ο καλός Θεός θα μας δίδη τα πάντα.

Δια το Σχολείον (εις τετράδια κ.λ.π.)
Δια τις ευεργεσίες που μας έκανε ο Θεός, να τις ενθυμούμεθα; Καλόν να τα γράφωμε. Ο Δαβίδ έγραφε 

τους ψαλμούς που συνέθετε ύστερα από μίαν θαυμαστήν επέμβασιν του Θεού εις «στήλας» δι’ αυτό γράφει 
εις στηλογραφίαν.

Ένα ημερολόγιον των θαυμάτων του Θεού.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε φώτιζέ μας να ενθυμούμεθα πάντοτε τας ευεργεσίας τας οποίας έχομε από Σε.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορούμε να αρχίσωμε στα παιδάκια με ζωηράν διήγησιν αρχόμενοι από το γεγονός της προετοιμασίας 

δια τα Χριστούγεννα οπότε η οικοκυρά ετοιμάζει το Χριστόψωμο και τας προετοιμασίας δια το Πάσχα, οπότε 
πάλιν ετοιμάζει το κουλούρι του Χριστούλη που το φυλάει…
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