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Νεεμίας-Πρότυπα για πνευματικό πόλεμο 

Το βιβλίο του Νεεμία περιέχει ισχυρά πρότυπα για πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Θεός μας καλεί να οικοδομηθούμε 

για Αυτόν, ο εχθρός θα προσπαθήσει να μας σταματήσει πριν ακόμη αρχίσουμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ο 

τοίχος της Ιερουσαλήμ, μια εκκλησία, μια διακονία, μια σχέση και ακόμη και ένας γάμος. Το βιβλίο του Νεεμία 

έχει μερικά σαφή βιβλικά πρότυπα για να μας δείξουν το πως ο Θεός θέλει να λειτουργήσουμε κατά την διάρκεια 

αυτών των «αγώνων». Αυτό το βιβλίο επίσης θα μας δώσει την σοφία και την διάκριση που απαιτείται για να 

ξέρουμε πως ο εχθρός θα μεταμφιέσει την επίθεση του σε μια άλλη μορφή και μπορεί να μας ενισχύσει στο πως 

να προσευχόμαστε αποτελεσματικά κατά την διάρκεια αυτών των καιρών. 

 

Ο Σανβαλλάτ, ο Τωβίας, ο Άραβας Γησέμ, και  οι άλλοι εχθροί μας πληροφορήθηκαν ότι εγώ ξανάχτισα το τείχος 

και δεν υπήρχε ρήγμα σ’αυτό, αν και ως τότε δεν είχαν ακόμα τοποθετηθεί οι θύρες των πυλών. Τότε ο Σανβαλλάτ 

και ο Γησέμ μου έστειλαν μήνυμα και με προσκαλούσαν να συναντηθούμε σ’ ένα χωριό της πεδιάδας Ωνώ. Αυτοί 

όμως σχεδίαζαν να μου κάνουν κακό. Νεεμίας 6:1-2 

 

Μόνο οι πόρτες, η τελευταία μικρή λεπτομέρεια, δεν είχαν ολοκληρωθεί και ωστόσο οι εχθροί του Θεού ήρθαν 

για να σταματήσουν την δουλειά για να μην ολοκληρωθεί. Ο Νεεμίας αντιλαμβάνεται πως αυτοί ήρθαν για να 

επιφέρουν κακό και όχι ειρήνη. Όταν εμείς αρχίζουμε να εκπληρώνουμε τους σκοπούς του Θεού, οι στρατηγικές 

του εχθρού γίνονται ολοένα και περισσότερο πιο διακριτικές. Στην αρχή είδαμε τον Σανβαλλάτ και τον Τωβία πως 

ήρθαν να κοροϊδέψουν τον Νεεμία και τους Ισραηλίτες. Έπειτα αυτοί ήρθαν πάλι με μια ηπιότερη επίθεση και 

ξαναήρθαν επικαλούμενοι την ειρήνη για να έχουν μια συνάντηση. Το βλέπουμε αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο 

ακριβώς σήμερα όπου η Ισλαμική Τουρκία καλεί την Ελλάδα να έρθει σε διαπραγματεύσεις. Αρχικά, ήρθαν με 

τρόπο αγενή και ειρωνικό με το ερευνητικό τους πλοίο προστατευόμενο από τους ακολούθους του που πέρασε τα 

Ελληνικά ύδατα ώστε να σταματήσουν  την  συμφωνία με το Ισραήλ και την Κύπρο. Η Ελλάδα κάνει σοφές 

θαλάσσιες συμφωνίες όπως επίσης με την Αίγυπτο και την Ιταλία και ο εχθρός βλέπει ότι αυτό το σχέδιο 

προχωράει. Όπως ακριβώς στον Νεεμία στο κεφάλαιο 6, οι αρχηγοί της Τουρκίας, ιδιαίτερα ο Ερντογάν, έρχονται 

και λένε «Θέλουμε να συναντηθούμε μαζί σας. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε». Πιστεύω όπως ο Νεεμίας, 

«αλλά αυτοί κάνουν σε εμένα κακό». Τα κίνητρα τους δεν είναι αγνά. Αγαπημένοι, χρειαζόμαστε διάκριση ακόμα 

και όταν φτάνουμε στις τελευταίες πινελιές της ανοικοδόμησης για τον Θεό. Χρειαζόμαστε περισσότερη διάκριση 

από αυτήν που είχαμε στην αρχή. 

 

Ο Νεεμίας πολύ σοφά και ειλικρινά απαντάει: 

«Γι’ αυτό κι εγώ τους έστειλα την ακόλουθη απάντηση: ‘Έχω ακόμα πολλή δουλειά να κάνω και δεν μπορώ να 

έρθω· αν την αφήσω για να έρθω σ’ εσάς, η εργασία της ανοικοδόμησης θα σταματήσει’». Νεεμίας 6:3 

 

Αυτές είναι πολύ σοφές λέξεις, αγαπημένοι. Όπως η Ελλάδα και η Κύπρος συνεχίζουν να πράττουν σοφές και 

πιστές συμφωνίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ιταλία ώστε να συνεργαστούνε για την προώθηση της 

κατασκευής του μεγαλύτερου αγωγού φυσικού αερίου στον κόσμο, εμείς δηλώνουμε το ίδιο πράγμα. 
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«Γιατί πρέπει να σταματήσει η εργασία;» Είναι μια σπουδαία δουλειά. Γιατί πρέπει να διακοπεί; Γιατί πρέπει να 

αφήσουμε αυτή την εργασία στη φύση και στο πνεύμα, και να έρθουμε να συναντήσουμε τους εχθρούς του Θεού 

όταν ο σκοπός ΔΕΝ είναι καλός;» Θεέ, δώσε μας διορατικότητα σε αυτήν την ώρα προς την στρατηγική των 

εχθρών σε αυτές τις έσχατες μέρες προτού η ανακάλυψη έρθει, πριν τα σπουδαία γεγονότα του Θεού 

εκδηλωθούν στην γη, πριν την έλευση του Θεού! 

 

Όπως οι εχθροί, ο Σανβαλλάτ δεν υποχωρεί! Στέλνει τον υπηρέτη του με την ίδια τακτική 5 φορές, με ένα ανοιχτό 

γράμμα του Νεεμία που κατηγορεί τον άνθρωπο του Θεού για εξαπάτηση. Δεν μπορεί να σταματήσει την εργασία 

με το πρόσχημα μιας εσφαλμένης ειρήνης κι έτσι ξεκινάει να ψεύδεται. 

 

Αυτός λέει, «Αναφέρεται ανάμεσα στους αλλόθρησκους ότι εσύ και οι Εβραίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε για 

αυτό εσείς κτίζετε τον τοίχο ώστε να μπορείς να γίνεις ο βασιλιάς τους σύμφωνα με αυτά τα λόγια». 

 

Ο εχθρός κάνει το ίδιο πράγμα, αγαπημένοι, στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατηγορεί τους Έλληνες/ Κύπριους με 

κακία καθώς αυτοί διαπραγματεύονται νόμιμα με την Αίγυπτο και την Ιταλία στο να θέσουν τις διαφορές τους, 

έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κάποια πρόοδος σε αυτήν την περιοχή για το καλό όλων και την ειρήνη της 

περιοχής αυτής. 

 

Ο Νεεμίας απαντά στον εχθρό: 

«Τίποτε απ’ όσα λες δεν έχει συμβεί· είναι όλα κατασκευάσματα της φαντασίας σου». Αυτό είναι που θέλει να 

κάνει ο εχθρός όταν υπακούς στον Κύριο και κάνεις έργο για τον Θεό και όπως ο Νεεμίας, χρειάζεσαι να τον 

εκθέσεις λέγοντας, «Εσύ ψεύδεσαι και πλάθεις αυτά τα πράγματα από την φαντασία σου». 

 

Ο Νεεμίας διακρίνει ότι ο εχθρός προσπαθεί να φοβήσει τους ανθρώπους ώστε η εργασία να διακοπεί, ώστε τα 

χέρια τους να αποδυναμωθούν από την δουλειά και το τοίχος να μην ολοκληρωθεί. Ο Νεεμίας επιζητά τον Θεο, 

«Τώρα, όμως, δώσε μου δύναμη, Θεέ μου!» 

 

Ο εχθρός επιθυμεί να αποδυναμώσει τα χέρια και τις προσευχές μας, και θέλει να σπείρει τον φόβο στις καρδίες 

μας ώστε η υπακοή μας να διακοπεί και το έργο να αποτύχει. Όπως ο Νεεμίας, εμείς χρειαζόμαστε να 

επιζητήσουμε τον Θεό, «Επομένως, Θεέ μας, δυνάμωσε τα χέρια μας, δυνάμωσε τις προσευχές μας». 

 

Ο εχθρός κάνει την πιο διακριτική τελική επίθεση εναντίον του Νεεμία πριν την ολοκλήρωση του τοίχους. Ο 

Σεμαΐα, ένας ιερέας-προφήτης λέει στον Νεεμία, «Έλα, να κρυφτούμε οι δυο μας στο ναό του Θεού, στο βάθος του 

αγιαστηρίου. Να κλείσουμε κιόλας τις θύρες του ναού, γιατί αυτοί θα έρθουν τη νύχτα να σε σκοτώσουν» 

(Νεεμίας 6:10). 
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Ακούγεται σαν ο Σεμαΐα να προσπαθεί να προστατέψει τον δούλο του Θεού, αλλά ο Νεεμίας λαμβάνει ακόμα 

μεγαλύτερη διάκριση από τον Κύριο. Ο εχθρός προσπαθεί να κάνει τον Νεεμία ο οποίος δεν είναι ιερέας, να μην 

υπακούσει τον Θεό μπαίνοντας στο μέρος στο όποιο από τον νόμο, δεν επιτρέπεται αυτός να μπει. Είναι παγίδα! 

Θέλει ο Νεεμίας να εισέρθει στον ναό παράνομα με σκοπό αυτός να τιμωρηθεί από τον Θεό! 

 

Στο εδάφιο 11 ο Νεεμίας έξυπνα απαντάει στον εχθρό, «Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σαν κι εμένα να 

δραπετεύσει; Ποιός άνθρωπος του δικού μου επιπέδου θα κατέφευγε ποτέ στο ναό για να σώσει τη ζωή του; Δεν 

έρχομαι». 

 

Στο εδάφιο 13 αναφέρεται, «Είχε (ο Σεμαΐα) πληρωθεί για να με φοβίσει, ώστε να κάνω κάποια ενέργεια και ν’ 

αμαρτήσω. Ύστερα θ’ αποκτούσα κακό όνομα κι εκείνοι θα μπορούσαν να με δυσφημίσουν.» Η όλη στρατηγική 

εδώ, αγαπημένοι, ήταν να οδηγήσει τον Νεεμία να αμαρτήσει εναντίων του Θεού του. Στο τέλος, όταν όλα τα 

άλλα αποτυγχάνουν, αυτό είναι που ο εχθρός θα κάνει. Εφόσον δεν μπορεί να μας σταματήσει με τον 

παραπλανητικό του τρόπο, θα χρησιμοποιήσει τα άγια πράγματα του Θεού ώστε να κατηγορήσει τους ανθρώπους 

του Θεού και να καταστρέψει την φήμη μας» Αλλά ο Νεεμίας είδε μέσω της πανουργίας του εχθρού και 

επικαλέστηκε ξανά το όνομα του Κυρίου. 

 

«Θεέ μου, να θυμάσαι πάντα τις πράξεις αυτές του Τωβία και του Σανβαλλάτ, την προφήτισσα Νωαδία και τους 

υπόλοιπους προφήτες που προσπάθησαν να με τρομοκρατήσουν». Ο δούλος του Θεού ελευθερώνει τα πάντα στα 

χέρια του Θεού λέγοντας στο τέλος «Κύριε, εσύ αντιμετώπισε το…» 

 

Νεεμίας 6:15 αναφέρει, «Την εικοστή πέμπτη μέρα του μήνα Ελούλ συμπληρώθηκε το τείχος σε διάστημα πενήντα 

δύο ημερών.» Στο εδάφιο 16, αναφέρει, «Όταν το πληροφορήθηκαν οι εχθροί μας και το είδαν τα γύρω μας έθνη, 

κατέπεσε πολύ το ηθικό τους, γιατί αναγνώρισαν ότι όλη αυτή η εργασία είχε γίνει με τη βοήθεια του Θεού μας.» 

 

Αγαπημένοι, όταν εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού, Αυτός θα μας παρέχει την απαραίτητη διάκριση για να 

εξαφανίσουμε τον εχθρό και να υλοποιήσουμε το έργο στο οποίο Αυτός μας καλεί. Εμείς επιθυμούμε να δούμε 

τους εχθρούς του Θεού καταπτοημένους στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε να δούμε την ολοκλήρωση της 

εθνικής οδού του Παύλου στον Εβραίο πρώτα και στον Έλληνα (Ρωμαίους 1:16). Εμείς ποθούμε να δούμε τον 

Ιησού να γίνεται γνωστός σε αυτήν την περιοχή μέσω εμάς σε όλο τον κόσμο γύρω μας. Δεν θα διακόψουμε αυτό 

το έργο. Οι εχθροί του Θεού θα ηττηθούν και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος και Σωτήρας μας θα δοξαστεί στην 

περιοχή των Βιβλικών τόπων. 

 

Γκρέτα Μαύρο 

 


