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Δείνα: Η Ιδιότροπη Νύμφη Των Εσχάτων Ημερών 
 

Μέρος 1 

 

Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ' εκείνους, και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη 

των αιώνων. 1 Κορ. 10:11 

 

Η ιστορία της Δείνα είναι ένας τωρινός λόγος για μας, κατά την οποία τα τέλη των καιρών έχουν έρθει. Αυτή 

αποτελεί μια εικόνα της Νύμφης του Χριστού σήμερα (άνδρες και γυναίκες).  

 

Η Δείνα έκανε ένα χοντρό λάθος. Βγήκε από τον λαό του Θεού για να δει τις κόρες της γης. Ήταν περίεργη. Η 

ιστορία της είναι μια προειδοποίηση για μας, τη Νύμφη του Χριστού, ότι σ’ αυτές τις τελευταίες μέρες, θα έρθουμε 

κάτω από τον ίδιο ισχυρό πειρασμό από τον εχθρό, να αναμειχθούμε με τους ειδωλολάτρες (την Πόρνη). Βλέπουμε 

στοιχεία γι’ αυτό σήμερα: η Νύμφη ντύνεται, μιλά και ενεργεί όπως ο κόσμος, βγαίνοντας από την υποταγή και την 

ευσέβεια για να συμμετέχει στις προσωρινές απολαύσεις αυτών των σατανικών καιρών. 

 

Βγαίνοντας έξω, η Δείνα έγινε ευάλωτη στον εχθρό. Βγήκε μόνη σε μια «ξένη» γη, βγαίνοντας από την από τον Θεό 

δοσμένη προστασία της. Είναι αυτή τη στιγμή που ο Συχέμ, ο γιος του Εμμώρ του Ευαίου την είδε, ξάπλωσε μαζί της 

και την ατίμωσε. Αυτό ήταν το σχέδιο του εχθρού τότε και είναι και αυτές τις τελευταίες μέρες, όσο πλησιάζουμε 

στην ημέρα του Κυρίου. Ο εχθρός θέλει να δελεάσει και να αιχμαλωτίσει τη Νύμφη του Χριστού, να την τραβήξει 

έξω από τη καθαγίαση της για να αναμειχθεί με τις γυναίκες του κόσμου (την Πόρνη). Με αυτόν τον τρόπο, ο 

εχθρός βρίσκεται σε αναμονή να την βιάσει προκειμένου να την πάρει ως «νύφη του». Μην απατάστε αδέλφια, 

όπως ο Κύριος Ιησούς περιμένει με λαχτάρα να έρθει για να πάρει τη πεντακάθαρη Νύμφη Του για να είναι για 

πάντα δική Του, ο εχθρός επίσης επιθυμεί να την πάρει, να την μολύνει και να την κάνει δική του. Γεν. 34:1-2 

 

Ο Εμμώρ, ο πατέρας του Συχέμ, πήγε να μιλήσει με τον Ιακώβ λέγοντας: «Η ψυχή τού Συχέμ του γιου μου 

προσηλώθηκε στη θυγατέρα σας· δώστε την, παρακαλώ, σ' αυτόν για γυναίκα· και να συμπεθερέψετε μαζί μας· 

δώστε τις θυγατέρες σας σε μας, και πάρτε τις θυγατέρες μας για σας· και κατοικήστε μαζί μας· να, η γη είναι 

μπροστά σας· κατοικείτε και εμπορεύεστε σ' αυτή, και κάντε κτήματα σ' αυτή.» Γεν. 34:8-10. Φίλε μου, αυτές 

είναι οι πανούργες λέξεις του εχθρού σ’ αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Όπως ο Συχέμ, ο εχθρός έχει βάλει 

στην καρδιά του τη Νύμφη του Χριστού, να πλαγιάσει μαζί της και στη συνέχεια να προσπαθήσει να την κάνει νύφη 

του, προκειμένου να την κλέψει για την αιωνιότητα από τον Γιο του Θεού. Ο εχθρός θέλει η Νύμφη του Χριστού να 

συμπεθερεύει με τους δικούς του προκειμένου να πετύχει τους σκοτεινούς σκοπούς του και πραγματικά θα 

προσφέρει γη, ιδιοκτησία και εμπορικά δικαιώματα για να το καταφέρει.  

 

Οι τελευταίες ημέρες θα είναι όπως οι ημέρες του Νώε. Τότε ήταν που οι γιοι του Θεού παρατήρησαν ότι οι κόρες 

των ανθρώπων ήταν όμορφες και παντρεύονταν οποιεσδήποτε διάλεγαν. Γένεση 6:1-7. Όλοι οι σκοποί των 

διαλογισμών της καρδιάς τους ήταν μόνο κακία όλες τις ημέρες και η καρδιά του Θεού ήταν γεμάτη από πόνο. Το 

άγιο και το βέβηλο αναμιγνύονταν, μέχρι την ημέρα που ο Νώε εισήλθε στην κιβωτό και δεν ήξερε πότε, μέχρι που 

η πλημμύρα ήρθε και τα πήρε όλα μακριά. Έτσι θα είναι και ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου.  

 

Ο Εμμώρ και ο γιος του ο Συχέμ πήγαν στο συμβούλιο της πόλης και πρότειναν το σχέδιό τους για ανταλλαγή γάμων 

με τον Ισραήλ. Αυτή είναι μια εικόνα του εχθρού που συμβουλεύει τον κόσμο να ανοίξει την καρδιά του στον λαό 

του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσει να μας κλέψει από την καθαρή και αμόλυντη κληρονομιά και ευλογία μας. Αυτό 

είναι ένα ψεύτικο κίνημα ενότητας, ένας οικουμενισμός. Είπαν, «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ειρηνικοί μαζί μας· ας 

κατοικήσουν, λοιπόν, στη γη, και ας εμπορεύονται σ' αυτή· επειδή, η γη, δέστε, είναι αρκετά ευρύχωρη γι' 
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αυτούς· τις θυγατέρες τους ας πάρουμε για γυναίκες, και τις θυγατέρες μας ας δώσουμε σ' αυτούς… τα κοπάδια 

τους, και τα υπάρχοντά τους, και όλα τα κτήνη τους δεν θα είναι δικά μας;» Γεν. 34:20-21+23. Άγιοι, αυτές είναι 

οι πανούργες λέξεις του εχθρού. 

 

Όταν ο Ιακώβ άκουσε ότι ο Συχέμ είχε βιάσει την κόρη του, δεν είπε τίποτα μέχρι να επιστρέψουν οι γιοι του. 

Έπρεπε ο Ιακώβ να έχει σιωπήσει; Έπρεπε να περιμένει όσο η κόρη του ήταν στις κατοικίες του εχθρού; Όταν οι γιοι 

του Ιακώβ, ο Λευί και ο Συμεών άκουσαν τα νέα, επέστρεψαν αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι που ο άνθρωπος 

είχε διαπράξει ένα τέτοιο ανήθικο σκάνδαλο στον Ισραήλ - με το να πλαγιάσει με την κόρη του Ιακώβ (τη Νύμφη 

του Χριστού).  

 

Ο Συχέμ είπε στον πατέρα της Δείνα και στους αδελφούς της: «Και ο Συχέμ είπε στον πατέρα της, και στους 

αδελφούς της: Ας βρω χάρη μπροστά σας· και ό,τι πείτε σε μένα θα το δώσω· ζητήστε μου όση προίκα θέλετε, και 

όσα δώρα, και θα τα δώσω, σύμφωνα με ό,τι θα μου λέγατε· μόνον, ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ.» Γεν. 

34:11-12 

 

Ο εχθρός εξακολουθεί να παρακαλάει, να ποθεί η Νύφη του Χριστού να γίνει δική του, να προκαλέσει μια ανάμειξη 

του αγίου και του βέβηλου στη γη σήμερα πριν από την επικείμενη έλευση του Κυρίου. Εξακολουθεί να προσφέρει 

οποιαδήποτε τιμή, οτιδήποτε θέλει ο άνθρωπος, για να τον δελεάσει να εγκαταλείψει τον υψηλότερο σκοπό του 

Θεού, για μια υποδεέστερη, γήινη και πιο πρόσκαιρη ευδαιμονία. Δεν προσπάθησε να κάνει το ίδιο πράγμα με τον 

Γιό του Θεού στο βουνό των πειρασμών; Δεν πρόσφερε στον Ιησού όλα τα βασίλεια του κόσμου αν μόνο λάτρευε 

ΕΚΕΙΝΟΝ!; 

 

 

Μέρος 2 

Ο Θεός έδωσε τη διαθήκη της περιτομής στον πατέρα της πίστης, επειδή γνώριζε ότι θα έδινε το σπέρμα του στον 

Θεό. Προς αυτό τον σκοπό δοκίμασε τον Αβραάμ με τη θυσία του γιου του στο όρος Μοριά, διότι κάνοντας το, ο 

Θεός θα ήξερε ότι ο Αβραάμ Τον φοβόταν, βεβαιώνοντας τον Κύριο ότι δεν θα έδινε το σπέρμα του σε κανέναν 

άλλο θεό. Ήταν στην θυσία του υποσχεθέντος σπέρματος του Αβραάμ στον Θεό, που ο Θεός θα εμπιστευόταν την 

πλήρη ευλογία Του στον Αβραάμ. Αυτό ήταν όμοιο με τον Πατέρα που θυσιάζοντας τον Χριστό στον σταυρό (στο 

ίδιο σημείο στο όρος Μοριά) θα εγγυόταν ένα θείο σπέρμα προς τον εαυτό Του για πάντα.  

 

 

Εδώ είναι που βλέπουμε τον κίνδυνο αυτού του συμπεθεριάσματος με τον Συχέμ. Ο Θεός θέλει ένα καθαρό 

σπέρμα, μια καθαρή Νύμφη για τον εαυτό Του, να κυβερνά και να βασιλεύει μαζί Του για όλη την αιωνιότητα. Με 

την βεβήλωση της Δείνα, προέκυψε ο αιώνιος κίνδυνος αυτής της ανάμειξης του άγιου και του βέβηλου. Αυτό 

διακυβεύεται και αυτές τις τελευταίες ημέρες: ότι ο εχθρός θα βιάσει τη Νύμφη του Χριστού, επιδιώκοντας να 

κάνει αυτή την ανάμειξη με τον κόσμο, με τον επίσημο τρόπο και το επίσημα αποδεκτό πρότυπο. 

 

 

Άγιοι, η Νύμφη του Χριστού πρέπει να σωθεί από αυτή την απατηλή καταδίωξη του εχθρού και από τις κατοικίες 

του κόσμου. 

 

 

Ο Θεός έδωσε την περιτομή ως σημάδι της διαθήκης μεταξύ του Ίδιου και του Αβραάμ για πάντα, σε βεβαίωση ότι 

το σπέρμα του θα ανήκε μόνο στον Θεό, ότι θα είχε έναν λαό στη γη όπως Εκείνος είναι. Ο Λευί και ο Συμεών 

γνώριζαν το σκοπό της διαθήκης της περιτομής. Ωστόσο, την χρησιμοποίησαν με πανουργία για να φονεύσουν τους 

Συχεμήτες για να διασώσουν τη Δείνα. Γεν. 34:13-18, 24-29. Η περιτομή είναι ένα ιερό πράγμα και δεν πρέπει να 
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χρησιμοποιείται με διεφθαρμένο τρόπο. Αυτά τα αδέλφια έκαναν το όνομα του Ιακώβ (και του Θεού του) μια 

άσχημη δυσοσμία στη γη του εχθρού. 

 

 

Η πραγματική περιτομή έχει να κάνει με το να γίνουμε μια νέα δημιουργία, την περιτομή της καρδιάς. Άγιοι, πρέπει 

να δώσουμε μεγάλη αξία στην πληρότητα της περιτομής μας, στην αχειροποίητη περιτομή, στο γδύσιμο του 

σώματος των αμαρτιών της σάρκας διαμέσου της περιτομής τού Χριστού. Κολ. 2:11. Αυτή η περιτομή που κοστίζει 

τα πάντα στον Θεό, μας χωρίζει από τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο. Το δικό μας μέρος είναι να 

διατηρήσουμε αυτή τη διακονία του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος προκειμένου να περπατήσουμε όπως 

Εκείνος περπάτησε πάνω στον πλανήτη γη. 

 

 

Ο Ιακώβ ήταν θυμωμένος με αυτούς τους δυο γιους που διαστρέβλωσαν τον Κύριο σε αυτή τη σφαγή της 

περιτομής. Τελικά, στο επιθανάτιο κρεβάτι του Ιακώβ, οι δυο αυτοί καταράστηκαν για τη σφαγή των Συχεμητών, 

επειδή έκαναν το όνομα του Κυρίου δυσοσμία ανάμεσα στους ντόπιους της περιοχής. Γεν. 34:30, Γεν. 49:5-7. Οι 

δρόμοι του Θεού δεν είναι οι δρόμοι μας. Είναι πολύ υψηλότεροι. Το να μας περιτμήσει προς στον εαυτό Του, 

κόστισε στον Θεό την ίδια τη ζωή του Ιησού. Δεν πήρε σπαθί για να μας εξαλείψει, αλλά επέτρεψε την πλήρη οργή 

της κρίσης Του να πέσει στον Αγαπημένο του Γιό. Ο Συχέμ και ο Εμμώρ ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν τα πάντα για 

να πάρουν αυτή τη Νύμφη για τον εαυτό του, αλλά ο Θεός είχε πληρώσει το υψηλότερο τίμημα, το τίμημα του 

αίματος του μονογενή Γιού Του! 

 

 

Παρά την ανίερη σκληρότητα που χρησιμοποίησαν ο Συμεών και ο Λευί για να εξασφαλίσουν τον στόχο τους, ο 

Θεός το επέτρεψε, επειδή είχε πολύ υψηλότερο σκοπό στη διάσωση της Δείνα από τα χέρια του εχθρού. Είχε έναν 

αιώνιο υψηλότερο σκοπό να κρατήσει τον Ισραήλ ξεχωρισμένο από όλα τα άλλα έθνη του κόσμου και αυτό ήταν να 

γεννήσει το Άγιο Σπέρμα, τον Γιό, που θα μας έλκυε στον εαυτό Του και έξω από τα χέρια του κακού, όχι με ισχύ και 

όχι με δύναμη, αλλά με το Πνεύμα Του. Είπε: «Αν υψωθώ, θα ελκύσω ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους σε Μένα.» 

 

 

Σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς, ο Θεός βρίσκεται σε μια καθαρή αποστολή διάσωσης για τη Νύμφη Του με 

ένα διπλό σκοπό: Πρώτο, να την ελκύσει στον εαυτό Του και να την κρατήσει ακηλίδωτη και ξεχωρισμένη από το 

πνεύμα αυτού του κόσμου πριν από την επικείμενη έλευση Του και δεύτερο, να χρησιμοποιήσει τη Νύμφη Του σε 

ένωση με το Άγιο Πνεύμα Του για να φέρει τη σωτηρία Του στα άκρα της γης, φέρνοντας την τελευταία μεγάλη 

συγκομιδή. 

 

 

Προκειμένου ο Κύριος να επιτύχει τον σπουδαίο σκοπό των τελευταίων καιρών, αναζητά μια Νύμφη που θα 

συνεργαστεί μαζί Του. Θα βγείτε από ανάμεσα τους και θα ξεχωριστείτε χωρίς να αγγίξετε το ακάθαρτο πράγμα; 

 

 

 

Γκρέτα Μαύρο 

 


