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Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό
η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουμε τις ευλογίες
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ΓΕΝΕΣΗ 11: 1-10

1 Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και 
χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. 2 Καθώς μετακινούνταν από την 
ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σεναάρ κι εγκαταστάθηκαν 
εκεί. 3 Τότε είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλίθρες και 
να τις ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να 
χρησιμοποιούν πλίθρες αντί για πέτρες και πίσσα αντί για λάσπη. 4 Μετά 
είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε μια πόλη, κι έναν πύργο που η κορφή του να 
φτάνει στους ουρανούς. Έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δε θα 
διασκορπιστούμε πάνω στη γη».
5 Κατέβηκε, λοιπόν, ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο, που έχτιζαν 
οι άνθρωποι. 6 Και είπε ο Κύριος: «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό 
με κοινή γλώσσα· και τούτο ’δω είναι η αρχή των πράξεών τους. Από ’δω 
και πέρα τίποτε απ’ όσα θα σκέφτονται να κάνουν δε θα τους είναι 
αδύνατο. 7 Εμπρός, ας κατεβούμε κι ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη 
γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλού». 
8  Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από ’κει σε όλη τη γη και σταμάτησαν 
να χτίζουν την πόλη. 9 Γι’ αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί 
εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από 
’κει τους διασκόρπισε σε όλη τη γη.
10 Αυτές είναι οι γενεαλογίες του Σημ:
Δυο χρόνια μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Σημ ήταν εκατό ετών, απέκτησε 
τον Αρφαξάδ.

ΓΕΝΕΣΗ 12: 1-4

1 Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους 
συγγενείς σου κι από το σπίτι του πατέρα σου, και πήγαινε σε μια χώρα 
που εγώ θα σου δείξω. 2 Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε 
ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους 

άλλους. 3 Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταριέμαι όποιον σε 
καταριέται. Μ’ εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης».
4 Έτσι ο Άβραμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και 
ο Λωτ. Ήταν εβδομήντα πέντε ετών όταν έφυγε από τη Χαρράν.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 28: 1-2

1-2 Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε: «Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια 
του Κυρίου, του Θεού σας, και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις 
εντολές του, που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος, ο Θεός σας θα σας 
κάνει το πρώτο απ’ όλα τα έθνη της γης, και θα έρθουν πάνω σας 
ετούτες οι ευλογίες:

Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό
η απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουμε τις ευλογίες

Ποιες ήταν και είναι οι βασικές επιδιώξεις των 
ανθρώπων μακριά από τον Θεό; Να αποκτήσουν μια 
ταυτότητα, να δημιουργήσουν ένα όνομα και να 
διασφαλίσουν την ασφάλεια και το μέλλον τους. 

Με τι κόστος λαμβάνει ο Αβραάμ την ευλογία; Ο 
Θεός τον καλεί να θυσιάσει την ασφάλειά του, την 
ταυτότητά του και το μέλλον του. Ο Αβραάμ τελικά 
υπακούει και όχι μόνο ευλογείται ο ίδιος αλλά 
γίνεται αφορμή με την εμπιστοσύνη και την υπακοή 
του στον Θεό να ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης.


