ΜΩΥΣΗΣ

Θ ΚΑΤΑΓΩΓΘ ΤΟΥ ΜΩΥΣΘ
Ο Μωυςισ υπιρξε από τισ μεγαλφτερεσ προςωπικότθτεσ τθσ Βίβλου. Υπιρξε θγζτθσ
του ζκνουσ Λςραιλ, ςπουδαίοσ νομοκζτθσ και μεςίτθσ τθσ διακικθσ του Νόμου,
προωιτθσ, κριτισ, διοικθτισ, ιςτορικόσ και ςυγγραωζασ. Ράνω απ' όλα όμωσ ιταν
άνκρωποσ του Κεοφ (Α' Ραραλειπομζνων 23,14).
Ο Μωυςισ γεννικθκε ςτθν Αίγυπτο. Σφμωωνα με τουσ υπολογιςμοφσ των χρονολογιϊν τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ ο Μωυςισ κα πρζπει να ζηθςε περίπου το 1526-1406
π.Χ.. Ο Μωυςισ ιταν 80 ετϊν όταν παρουςιάςτθκε ςτον Φαραϊ
Ιταν γιοσ του Αμβράμ και τθσ Λωχαβζδ, από τθ ωυλι Λευΐ (Ζξοδοσ 2,1. 6.20. Αρικμοί
26,59. Α' Ραραλειπομζνων 5,29. 6,3. 23,13). Στο βιβλίο τθσ Εξόδου, δε γίνεται καμία
αναωορά για τουσ γονείσ του, αλλά απλά αναωζρεται πωσ ιταν "γιοσ ανκρϊπου
τινόσ εκ του οίκου Λευΐ και μιασ εκ των κυγατζρων Λευΐ" ( Ζξοδοσ 2,1 ). Αναωζρεται
όμωσ ςτον κατάλογο των αρχθγϊν των πατριϊν ( Ζξοδοσ 6,20-27, Αρικμοί 26,59 ).
Ιταν αδερωόσ του Ααρϊν και τθσ Μαριάμ. Ιταν κατά τρία χρόνια μικρότεροσ του
αδερωοφ του Ααρϊν (Ζξοδοσ 7,7) και κατά ζξι μικρότεροσ τθσ αδερωισ του Μαριάμ.
Ο Μωυςισ παντρεφτθκε τθν Σεπωϊρα, κόρθ του ιερζα τθσ Μαδιάμ Λοκόρ ι
αγουιλ, ( Ζξοδοσ 2,21 ) και απζκτθςε δφο γιουσ, τον Γθρςάμ ( Γερςϊμ ), ( Ζξοδοσ
2,22. Α' Ραραλειπομζνων 23,15. 26,24 ) και τον Ελιζηερ (Ζξοδοσ 18,1-6. Α' Ραραλειπομζνων 23,15).
Ιταν όμορωοσ αλλά βραδφγλωςςοσ. Θ Αγία Γραωι αναωζρει ότι ο Μωυςισ ιταν ο
πιο πράοσ και ο πιο ταπεινόσ από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που υπιρχαν πάνω ςτθν
επιωάνεια τθσ γθσ (Αρικμοί 12,3). Ο Μωυςισ είναι μια ιδιαίτερα προεξζχουςα
προςωπικότθτα όςον αωορά τθ Βιβλικι αωιγθςθ.
Το όνομά ςτα εβραϊκά είναι "Μοςζχ" που ςθμαίνει "Αυτόσ που Αναςφρκθκε, που
Σϊκθκε από το Νερό". Ο ιςτορικόσ Φλάβιοσ Λϊςθποσ ιςχυριηόταν ότι το όνομα αυτό
αποτελοφςε ςυνδυαςμό δφο αιγυπτιακϊν λζξεων που ςθμαίνουν «νερό» και
«ςωςμζνοσ». Ραρόμοια και ςιμερα, οριςμζνοι μελετθτζσ πιςτεφουν ότι το όνομα
Μωυςισ ζχει αιγυπτιακι προζλευςθ αλλά ότι πικανότατα ςθμαίνει «Γιοσ, Ραιδί». Ο
Μωυςισ είναι ο ποιθτισ του 89ου Ψαλμοφ.

Θ ΓΕΝΝΘΣΘ ΚΑΛ ΤΑ ΝΕΑΝΛΚΑ ΧΟΝΛΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΘ
Θ ςωτθρία του Μωυςι
Οι Λςραθλίτεσ ηοφςαν νομαδικά και είχαν εγκαταςτακεί ςτθν Αίγυπτο για να
γλιτϊςουν από τθν ξθραςία και τθν πείνα (Γζνεςθ κεω. 46). Για 430 χρόνια (Ζξοδοσ
12,40) ςυνυπιρχαν ειρθνικά με τουσ Αιγφπτιουσ γείτονζσ τουσ. Αλλά άλλαξαν τα
πράγματα όταν ανζλαβε τθν εξουςία ζνασ καινοφριοσ Φαραϊ (Ζξοδοσ 1,9-10). Οι
Αιγφπτιοι ωοβικθκαν τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ των Λςραθλιτϊν και πρϊτα προςπάκθςαν να τουσ εξουκενϊςουν βάηοντάσ τουσ ςε καταναγκαςτικά ζργα ( Ζξοδοσ
1,13-14. Λθςοφσ του Ναυι 24,4 ).
Και επειδι οι Λςραθλίτεσ αυξάνονταν και γινόντουςαν όλο και πιο δυνατοί διζταξαν
τισ Εβραίεσ μαίεσ να ςκοτϊνουν κάκε αρςενικό παιδί που γεννοφςαν οι γυναίκεσ
των Λςραθλιτϊν (Ζξοδοσ 1,15-16). Ωςτόςο, οι μαίεσ επειδι ωοβόντουςαν τον Κεό
άωθναν τα παιδιά να ηουν κι ζτςι οι Λςραθλίτεσ ςυνζχιηαν να αυξάνονται. Ο Φαραϊ
διζταξε τότε κάκε αρςενικό παιδί των Λςραθλιτϊν να ρίχνεται ςτον ποταμό Νείλο
(Ζξοδοσ 1,22).
Εκείνθ τθν εποχι ζνα αντρόγυνο Λςραθλιτϊν από τθν ωυλι Λευΐ, ο Αμβράμ και θ
Λωχαβζδ, δεν ωοβικθκαν τθ διαταγι του Φαραϊ και με κίνδυνο τθσ ηωισ τουσ, όταν
είδαν πόςο ωραίο ιταν το παιδί, το ζκρυψαν για τρεισ μινεσ, ϊςτε να μθν
κανατωκεί (Ζξοδοσ 2,1-10). Δεν ιταν όμωσ δυνατό να το κρφβει περιςςότερο. Μθ
ζχοντασ άλλθ ελπίδα θ μθτζρα του, πιρε λοιπόν ζνα καλάκι από πάπυρο, το άλειψε
με πίςςα, ζβαλε μζςα το παιδί και το άωθςε ςτισ καλαμιζσ, ςτισ όχκεσ του Νείλου.
Ζβαλε και τθν κόρθ τθσ Μαριάμ να παρακολουκεί από μακριά τι κα γίνει.
Μια μζρα θ κόρθ του Φαραϊ ιρκε να λουςτεί ςτο Νείλο και μπικε ςτο ποτάμι, ενϊ
οι υπθρζτριεσ τθσ περπατοφςαν ςτθν όχκθ του. Κάποια ςτιγμι, εκείνθ είδε το
καλάκι ανάμεςα ςτα καλάμια και ζςτειλε τθ δοφλθ τθσ να το πάρει. Το άνοιξε κι
είδε μζςα ζνα μικρό αγόρι που ζκλαιγε. Τότε το λυπικθκε και αποωάςιςε να το
υιοκετιςει. «Αυτό είναι εβραιόπουλο», είπε. Τότε θ αδερωι του παιδιοφ, που
παρακολουκοφςε κρυωά τθν ςκθνι, ρϊτθςε τθν κόρθ του Φαραϊ: «Να πάω να ςου
ωωνάξω μια τροωό από τισ Εβραίεσ, να ςου κθλάηει το παιδί;»
Θ κόρθ του Φαραϊ τθσ λζει: «Ριγαινε». Ράει το κορίτςι και ωωνάηει τθ μθτζρα του
παιδιοφ. «Ράρε αυτό το παιδί και κιλαςζ το για μζνα, κι εγϊ κα ςου δίνω τθν
αμοιβι ςου», τθσ είπε θ κόρθ του Φαραϊ.
Ζτςι πιρε θ Λωχαβζδ το παιδί και το κιλαηε για τρία χρόνια. Στο διάςτθμα αυτό θ
Λωχαβζδ είχε προωανϊσ τθν ευκαιρία να διδάξει τον Μωυςι τθν προγονικι
κρθςκεία, "τον Κεό του Αβραάμ, του Λςαάκ και του Λακϊβ". Πταν το παιδί μεγάλωςε, το ζωερε ςτθ κυγατζρα του Φαραϊ. Εκείνθ το υιοκζτθςε και του ζδωςε το
όνομα Μωυςισ, που ςθμαίνει «επειδι τον ζβγαλα απ' το νερό» (Ζξοδοσ 2,5-10). Θ
κόρθ του Φαραϊ τον ανάκρεψε ςαν γιο τθσ μζςα ςτα βαςιλικά ανάκτορα διδάςκοντάσ του όλθ τθν αιγυπτιακι ςοωία (Ρράξεισ 7,21-22). Μάλιςτα αποδεικνυόταν
δυνατόσ ςτα λόγια και ςτισ πράξεισ του (Ρράξεισ 7,22).
Ο ΜΩΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΓΘ ΜΑΔΛΑΜ
Πταν ο Μωυςισ είχε πια μεγαλϊςει, πιγε μια μζρα να δει τουσ ςυμπατριϊτεσ του.
Κακϊσ παρακολουκοφςε τισ βαριζσ δουλειζσ που τουσ υποχρζωναν να κάνουν,
βλζπει κι ζναν Αιγφπτιο να χτυπάει ζναν Εβραίο ςυμπατριϊτθ του. Κοίταξε τριγφρω,
κι όταν είδε πωσ δεν ιταν κανείσ τριγφρω, ςκότωςε τον Αιγφπτιο και τον ζκρυψε
ςτθν άμμο (Ζξοδοσ 2,11-12).

Τθν άλλθ μζρα πιγε πάλι και είδε δφο Εβραίουσ να ωιλονικοφν. Και είπε ς' εκείνον
που είχε το άδικο: «Γιατί χτυπάσ το ςυμπατριϊτθ ςου;» Εκείνοσ του απάντθςε:
«Ροιοσ ς' ζβαλε άρχοντα και δικαςτι ς' εμάσ; Ι μιπωσ κζλεισ να με ςκοτϊςεισ και
εμζνα όπωσ ςκότωςεσ τον Αιγφπτιο;» Τότε ο Μωυςισ ωοβικθκε επειδι το επειςόδιο μακεφτθκε.
Πταν ζμακε ο Φαραϊ αυτι τθν πράξθ, ηθτοφςε να ςκοτϊςει το Μωυςι (Ζξοδοσ
2,11-15).
Ζτςι ο Μωυςισ για ν' αποωφγει τθν εκδίκθςθ του Φαραϊ, κρφωτθκε και κατζωυγε
ςτθ Μαδιάμ, βορειοδυτικά τθσ αραβικισ χερςονιςου. Εκεί κάκιςε κοντά ς' ζνα
πθγάδι. Ο ιερζασ τθσ Μαδιάμ είχε εωτά κόρεσ. Αυτζσ ιρκαν να βγάλουν νερό για να
γεμίςουν τισ ποτίςτρεσ και να ποτίςουν τα πρόβατα του πατζρα τουσ. Ιρκαν όμωσ
κάτι βοςκοί και τισ ζδιωχναν.
Τότε ςθκϊκθκε ο Μωυςισ και τισ υπεραςπίςτθκε και πότιςε αυτόσ τα πρόβατα
τουσ.
Οι κοπζλεσ όταν γφριςαν ςτον πατζρα τουσ τον αγουιλ (Λοκόρ), του διθγικθκαν τα
γεγονότα. Τότε ο πατζρασ τουσ τισ είπε να τον ωζρουν ςτο ςπίτι και να τον ωιλοξενιςουν. Ζτςι ο Μωυςισ αποωάςιςε να μείνει κοντά ςτον αγουιλ ( Λοκόρ ), και
εκείνοσ του ζδωςε για γυναίκα τθ κυγατζρα του τθ Σεπωϊρα. Εκεί ζμεινε ςαράντα
χρόνια βόςκοντασ τα πρόβατα του πεκεροφ του. Με τθν Σεπωϊρα απζκτθςε δφο
γιουσ, τον Γθρςάμ (Γερςϊμ), που ςθμαίνει «είμαι πάροικοσ ςε ξζνθ χϊρα» και τον
Ελιζηερ που ςθμαίνει «ο Κεόσ του πατζρα μου ιρκε ςε βοικειά μου και μ' ζςωςε»
(Ζξοδοσ 2,15-22. 18,2-4).
Φςτερα από πολφν καιρό πζκανε ο βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου. Οι Λςραθλίτεσ όμωσ
εξακολουκοφςαν να ςτενάηουν ςτθν ςκλαβιά και να ωωνάηουν για βοικεια. Θ
κραυγι τουσ ζωταςε ςτο Κεό. Άκουςε, λοιπόν, ο Κεόσ το ςτεναγμό τουσ και
αναλογίςτθκε τθν διακικθ που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Λςαάκ και τον Λακϊβ.
Ζςτρεψε το βλζμμα του προσ τουσ Λςραθλίτεσ και ενδιαωζρκθκε γι' αυτοφσ ( Ζξοδοσ
2,23-25 ).
Θ ΚΛΘΣΘ ΤΟΥ ΜΩΥΣΘ
Ο Μωυςισ κάποτε που ζβοςκε τα πρόβατα του ιερζα Λοκόρ, του πεκεροφ του,
ζωταςε πζρα από τθν ζρθμο, ςτο βουνό του Κεοφ, το Χωριβ. Τότε του ωανερϊκθκε
ο Κφριοσ μζςα ςε πφρινθ ωλόγα που ζβγαινε από μια βάτο. Ο Μωυςισ είδε πωσ
ενϊ θ βάτοσ είχε πάρει ωωτιά και ιταν μζςα ςτισ ωλόγεσ, δεν καιγόταν. Πταν ο
Κφριοσ είδε ότι ο Μωυςισ πλθςίαηε για να παρατθριςει, του ωϊναξε μζςα από τθ
βάτο: «Μωυςι, Μωυςι». Αυτόσ απάντθςε: «Ορίςτε».
Ο Κφριοσ του είπε «Μωυςι, μθν πλθςιάςεισ εδϊ. Βγάλε τα ςανδάλια ςου από τα
πόδια ςου, γιατί ο τόποσ όπου ςτζκεςαι είναι τόποσ άγιοσ. Εγϊ, είμαι ο Κεόσ των
προγόνων ςου, ο Κεόσ του Αβραάμ, ο Κεόσ του Λςαάκ και ο Κεόσ του Λακϊβ».
Τότε ο Μωυςισ ςκζπαςε το πρόςωπό του, γιατί ωοβόταν να κοιτάξει το Κεό.
Ο Κφριοσ ςυνζχιςε: «Είδα τθ δυςτυχία του λαοφ μου ςτθν Αίγυπτο, και άκουςα τθν
κραυγι τουσ εξαιτίασ των καταπιεςτϊν τουσ. Ξζρω τα βάςανα τουσ. Γι’ αυτό
κατζβθκα να τουσ γλιτϊςω από τουσ Αιγυπτίουσ και να τουσ ωζρω από αυτι τθ
χϊρα, ςε μια χϊρα μεγάλθ και εφωορθ, ςτθν χϊρα όπου ρζει γάλα και μζλι, ςτθ
Χαναάν. Και τϊρα που θ κραυγι των Λςραθλιτϊν ζωταςε ωσ εμζνα, και είδα πϊσ
τουσ καταπιζηουν οι Αιγφπτιοι, τϊρα εγϊ ςε ςτζλνω ςτο Φαραϊ, να βγάλεισ το λαό
μου, τουσ Λςραθλίτεσ, από τθν Αίγυπτο».

Ο Μωυςισ είπε ςτο Κεό: «Ροιοσ είμαι εγϊ, για να πάω ςτο Φαραϊ και να βγάλω
τουσ Λςραθλίτεσ από τθν Αίγυπτο;»
Ο Κφριοσ του απάντθςε «Εγϊ κα είμαι μαηί ςου. Πταν κα βγάλεισ το λαό μου από
τθν Αίγυπτο, κα λατρεφςετε το Κεό ς' αυτό εδϊ το βουνό» (Ζξοδοσ 3,1-12).
Αλλά ο Μωυςισ είπε πάλι: «Καλά, εγϊ κα πάω ςτουσ Λςραθλίτεσ και κα τουσ πω, "ο
Κεόσ των προγόνων ςασ με ζςτειλε ς' εςάσ". Αυτοί όμωσ κα με ρωτιςουν "ποιο
είναι το όνομά του;" Τι κα τουσ πω;»
Τότε ο Κφριοσ απάντθςε ςτο Μωυςι: «Εγϊ είμαι ο Ων (εκείνοσ που είμαι). Ζτςι κα
μιλιςεισ ςτουσ Λςραθλίτεσ: "Εκείνοσ που είναι μ' ζςτειλε ς' εςάσ". Κα πεισ ςτουσ
Λςραθλίτεσ: "Ο Κφριοσ, ο Κεόσ των προγόνων ςασ, ο Κεόσ του Αβραάμ, του Λςαάκ
και του Λακϊβ, αυτόσ με ζςτειλε ς' εςάσ". Αυτό είναι το "όνομα" μου ςτον αιϊνα,
και με αυτό κα με επικαλοφνται όλεσ οι γενιζσ. Ριγαινε, λοιπόν, ςυγκζντρωςε τουσ
πρεςβυτζρουσ των Λςραθλιτϊν και πεσ τουσ ότι ςου παρουςιάςτθκε ο Κφριοσ και
ςου είπε: "ςασ παρακολουκϊ προςεκτικά και είδα τι ςασ κάνουν ςτθν Αίγυπτο. Ζτςι,
αποωάςιςα να ςασ βγάλω από τθ δυςτυχία τθσ Αιγφπτου και να ςασ ωζρω ςτθ
Χαναάν, ςε μια χϊρα όπου ρζει γάλα και μζλι". Αυτοί κα ςε υπακοφςουν. Κι ζτςι κα
πασ, εςφ και οι "πρεςβφτεροι των Λςραθλιτϊν, ςτο βαςιλιά τθσ Αιγφπτου και κα του
πεισ: "Μασ ωανερϊκθκε ο Κφριοσ, ο Κεόσ των Εβραίων. Τϊρα λοιπόν κζλουμε να
πάμε τρεισ μζρεσ πορεία ςτθν ζρθμο, για να κυςιάςουμε ςτον Κφριο το Κεό μασ".
Εγϊ ξζρω ότι ο βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου δε κα ςασ αωιςει να ωφγετε, παρά μόνο αν
εξαναγκαςτεί με τθν βία. Κα απλϊςω, λοιπόν, το χζρι μου και κα τιμωριςω τουσ
Αιγυπτίουσ με κάκε λογισ τρομερά ζργα που κα κάνω ςτθ χϊρα τουσ φςτερα από
αυτά κα ςασ αωιςει να ωφγετε» (Ζξοδοσ 3,14-22).
Ο Μωυςισ και θ ωλεγόμενθ βάτοσ
Τότε αποκρίκθκε ο Μωυςισ : « Και αν δε με πιςτζψουν και δε με υπακοφςουν, και
αμωιςβθτιςουν ότι μου παρουςιάςτθκε ο Κφριοσ;»
Τότε ο Κφριοσ τον ρϊτθςε: «Τι είναι αυτό που κρατάσ ςτο χζρι ςου;» Αυτόσ απάντθςε: «αβδί». Του είπε ο Κφριοσ «ίξ' το ςτθ γθ». Ο Μωυςισ το ζριξε ςτθ γθ, και
το ραβδί μεταμορωϊκθκε ςε ωίδι.
Ο Μωυςισ ζτρεξε να ωφγει. Αλλά ο Κφριοσ του είπε: «Άπλωςε το χζρι ςου και πιάς'
το απ' τθν ουρά. Ο Μωυςισ άπλωςε το χζρι του, το ζπιαςε, και αυτό ζγινε πάλι
ραβδί.
Ο Κφριοσ του είπε: «Ζτςι κα πιςτζψουν οι Λςραθλίτεσ ότι ςου παρουςιάςτθκε ο
Κφριοσ, ο Κεόσ των προγόνων τουσ, του Αβραάμ, του Λςαάκ και του Λακϊβ. Βάλε το
χζρι ςου ςτθ μαςχάλθ ςου».
Ζβαλε το χζρι του ςτθν μαςχάλθ του ο Μωυςισ, αλλά όταν το ζβγαλε, το χζρι του
ιταν άςπρο ςαν χιόνι. Τότε του είπε ο Κφριοσ: «Βάλε πάλι το χζρι ςου ςτθ μαςχάλθ
ςου». Και όταν το ζβγαλε, αυτι τθν ωορά το χζρι του είχε ξαναγίνει όπωσ το
υπόλοιπο ςϊμα του.
Του είπε ο Κφριοσ «Και αν δε ςε πιςτζψουν, αν δεν πειςτοφν με το πρϊτο καφμα,
κα πιςτζψουν με το δεφτερο. Και αν δε πειςτοφν με τα δυο αυτά καφματα και δεν
ακοφςουν αυτά που κα τουσ πεισ, τότε κα πάρεισ λίγο νερό από το Νείλο και κα το
χφςεισ ςτο ζδαωοσ και το νερό αυτό του ποταμοφ κα γίνει αίμα» ( Ζξοδοσ 4,1-9 ).
Ο Μωυςισ όμωσ είπε ςτον Κφριο: «Εγϊ, Κφριζ μου, ποτζ μζχρι ςιμερα δεν ιμουν
επιδζξιοσ ομιλθτισ, οφτε και ζγινα από τθν ϊρα που άρχιςεσ να μου μιλάσ.
Είμαι βραδφγλωςςοσ, τραυλίηω».

Ο Κφριοσ του είπε: «Ροιοσ ζδωςε το ςτόμα ςτον άνκρωπο και ποιοσ κάνει τον
άνκρωπο άλαλο ι κουωό, να βλζπει ι να 'ναι τυωλόσ; Εγϊ, ο Κφριοσ. Ριγαινε,
λοιπόν, τϊρα και εγϊ κα είμαι μαηί ςου όταν κα μιλάσ, και κα ςου υποδεικνφω τι να
λεσ».
Ο Μωυςισ απάντθςε: «Σε παρακαλϊ, Κφριε μου, ςτείλε κανζναν άλλον».
Τότε οργίςτθκε ο Κφριοσ με το Μωυςι και του είπε: «Ζχεισ τον αδερωό ςου τον
Λευΐτθ. Ξζρω ότι αυτόσ μιλάει με ευκολία. Κα ζρκει να ςε ςυναντιςει και κα χαρεί
όταν ςε δει. Κα του μιλιςεισ και κα του υπαγορεφςεισ τι να πει, και εγϊ κα είμαι
μαηί μ' εςζνα και μ' εκείνον όταν κα μιλάτε, και κα ςασ υποδεικνφω τι να κάνετε.
Αυτόσ κα μιλάει αντί για ςζνα ςτο λαό και κα είναι το ςτόμα ςου, και εςφ κα είςαι
για κείνον ςαν Κεόσ, να του υπαγορεφεισ τι να λζει. Ράρε ςτο χζρι ςου αυτό το
ραβδί. Μ' αυτό κα κάνεισ τα καφματα» (Ζξοδοσ 4,10-17).
Θ ΕΡΛΣΤΟΦΘ ΤΟΥ ΜΩΥΣΘ ΣΤΘΝ ΑΛΓΥΡΤΟ ΚΑΛ Θ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΟΥ ΦΑΑΩ
Ο Μωυςισ και ο Ααρϊν
Ο Μωυςισ πιγε ςτον Λοκόρ και ηιτθςε τθ ςυγκατάκεςι του για να επιςτρζψει ςτθν
Αίγυπτο, θ οποία και του δόκθκε. Ριρε μαηί του τθ ςφηυγό του Σεπωϊρα και τουσ
δφο γιουσ του τον Γθρςάμ και τον Ελιζηερ. Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ζγινε θ
περιτομι ςτον Γθρςάμ ( Ζξοδοσ 4,18-26 ).
Στο μεταξφ ο Κφριοσ είπε ςτον Ααρϊν: «Ριγαινε να ςυναντιςεισ το Μωυςι ςτθν
ζρθμο». Αυτόσ πιγε και τον ςυνάντθςε ςτο βουνό του Κεοφ, ςτο Σινά, και τον
καταωίλθςε. Ο Μωυςισ ανακοίνωςε ςτον Ααρϊν όλα όςα ο Κφριοσ του είχε ανακζςει να πει και όλα τα καφματα που τον είχε διατάξει να κάνει.
Ριγαν, λοιπόν, ο Μωυςισ και ο Ααρϊν και ςυγκζντρωςαν όλουσ τουσ πρεςβυτζρουσ των Λςραθλιτϊν. Ο Ααρϊν τουσ ανακοίνωςε όλα όςα είχε πει ο Κφριοσ ςτο
Μωυςι και ο Μωυςισ ζκανε τα καφματα μπροςτά ςτο λαό. Αυτοί πίςτεψαν, και
κατάλαβαν ότι ο Κφριοσ είχε ςτρζψει το ενδιαωζρον του ςτουσ Λςραθλίτεσ και είχε
δει τθ δυςτυχία τουσ. Ζςκυψαν τότε και προςκφνθςαν (Ζξοδοσ 4,18-31).
Μετά απ' αυτά, ο Μωυςισ και ο Ααρϊν πιγαν ςτο Φαραϊ και του είπαν ότι, ο
Κφριοσ, ο Κεόσ του Λςραιλ, ηιτθςε ν' αωιςει ελεφκερο το λαό του να πάει να
κυςιάςει ςτον Κφριο ςτθν ζρθμο. Ο Φαραϊ αρνικθκε, επειδι κα ζχανε ζνα
ςθμαντικό αρικμό εργατϊν για τθν καταςκευι των ζργων. Τθν ίδια μζρα ο Φαραϊ
ζδωςε διαταγι να γίνουν πιο βαριζσ οι δουλειζσ ςτουσ Λςραθλίτεσ, ϊςτε να είναι
ςυνζχεια απαςχολθμζνοι και να μθν ξεςθκϊνονται με παραπλανθτικά λόγια. Και
μάλιςτα τουσ ανάγκαςε να βρίςκουν οι ίδιοι τα υλικά, ενϊ μζχρι τότε τουσ τα
ζωερναν ζτοιμα οι Αιγφπτιοι, και να βγάηουν τθν ίδια δουλειά όπωσ πριν.
Επιπλζον οι επιςτάτεσ του Φαραϊ μαςτίγωςαν τουσ Λςραθλίτεσ υπεφκυνουσ των
ζργων, διότι δεν ζβγαηαν τθν ίδια εργαςία όπωσ πριν. Ζτςι οι Λςραθλίτεσ υπεφκυνοι
των ζργων μάταια παραπονζκθκαν ςτο Φαραϊ για τθ ςκλθρι ςτάςθ των Αιγυπτίων
και πίεηαν το λαό να βγάηει περιςςότερθ δουλειά. Ακόμθ κεϊρθςαν υπεφκυνουσ
τον Μωυςι και τον Ααρϊν για τθ ςκλθρι ςυμπεριωορά του Φαραϊ απζναντί τουσ (
Ζξοδοσ 5,1-21 ).
Τότε ο Μωυςισ προςευχικθκε ςτον Κφριο. Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι, να κάνει
υπομονι και ότι κα εξαναγκάςει ο ίδιοσ το Φαραϊ να τουσ αωιςει να ωφγουνε.
Κατόπιν ηιτθςε από τον Μωυςι να μεταβιβάςει ςτουσ Λςραθλίτεσ ότι κα τουσ
λυτρϊςει από τθν καταπίεςθ και κα τουσ ελευκερϊςει.

Ο Μωυςισ μεταβίβαςε τα λόγια αυτά ςτουσ Λςραθλίτεσ, αλλά εκείνοι δεν ζδωςαν
καμιά ςθμαςία, γιατί ιταν απογοθτευμζνοι από τθν ςκλθρι δουλεία. Τότε ο Κφριοσ
μίλθςε ςτο Μωυςι και ςτον Ααρϊν, και τουσ ζδωςε οδθγίεσ πωσ κα πάνε ςτο
Φαραϊ, ϊςτε να τον πείςουν να βγάλει τουσ Λςραθλίτεσ από τθν Αίγυπτο (Ζξοδοσ
5,22-23 και 6,1-13).
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Κα ςε κάνω να είςαι για το Φαραϊ Κεόσ, κι ο αδερωόσ
ςου ο Ααρϊν να είναι ο προωιτθσ ςου. Εςφ κα του διαβιβάηεισ όλα όςα κα ςε
διατάηω, και εκείνοσ κα μιλάει ςτο Φαραϊ, ϊςτε ν' αωιςει τουσ Λςραθλίτεσ να
ωφγουν από τθν Αίγυπτο. Ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ζκαναν ότι ακριβϊσ τουσ διζταξε
ο Κφριοσ (Ζξοδοσ 7,1-6).
Ο Μωυςισ πριν εμωανιςτεί ςτο Φαραϊ, ζςτειλε τθ ςφηυγό του Σεπωϊρα και τουσ
δφο γιουσ του τον Γθρςάμ και τον Ελιζηερ, πίςω ςτον Λοκόρ, μζχρισ ότου ενωκοφν
ξανά με το Μωυςι ςτθ αωιδίν.
Ο Μωυςισ ιταν 80 ετϊν και ο Ααρϊν 83, όταν παρουςιάςτθκαν και μίλθςαν ςτο
Φαραϊ. Ο βαςιλιάσ τθσ Αιγφπτου δεν επζτρεψε τθ ωυγι των Λςραθλιτϊν. Ο Ααρϊν
με τθν υπόδειξθ του Μωυςι εκτελεί το πρϊτο καφμα ενϊπιον του Φαραϊ αποδεικνφοντασ τθν υπεροχι του Κυρίου ζναντι των κεϊν τθσ Αιγφπτου.
Συγκεκριμζνα ο Ααρϊν ζριξε το ραβδί του κάτω το οποίο μετατράπθκε ςε μεγάλο
ωίδι και επειδι και οι μάγοι του Φαραϊ ζκαναν το ίδιο, το ραβδί (ωίδι) του Ααρϊν
ζωαγε τα ραβδιά (ωίδια) των μάγων του Φαραϊ. Ραρ' όλα αυτά θ καρδιά του Φαραϊ ζμεινε ςκλθρι και δεν τουσ άκουςε, όπωσ το είχε πει ο Κφριοσ ( Ζξοδοσ 7,7-13 ).
ΟΛ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ ΡΟΥ ΕΡΛΘΞΑΝ ΤΘΝ ΑΛΓΥΡΤΟ ( ΟΛ 10 ΡΛΘΓΕΣ ΤΟΥ ΦΑΑΩ )
Ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ςτο Φαραϊ
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι, ότι ο Φαραϊ παραμζνει άκαμπτοσ και αρνείται ν'
αωιςει το λαό να ωφγει και να κυςιάςει ςτον Κφριο ςτθν ζρθμο. Ζτςι ο Κφριοσ του
ζδωςε εντολι να πάει ςτο Φαραϊ και του οδθγίεσ για τθν πρϊτθ καταςτροωι που
κα πλιξει τθν Αίγυπτο.
Ο Μωυςισ με τον Ααρϊν ζκαναν όπωσ ακριβϊσ τουσ είχε διατάξει ο Κφριοσ. Ριγαν
το επόμενο πρωί ςτο Φαραϊ, τθν ϊρα που αυτόσ περπατοφςε δίπλα ςτο Νείλο.
Σικωςε το ραβδί του ο Ααρϊν και χτφπθςε τα νερά του Νείλου, μπροςτά ςτα μάτια
του Φαραϊ και των αυλικϊν του, και όλο το νερό του ποταμοφ ζγινε αίμα. Τα
ψάρια ψόωθςαν, και βρϊμθςε ο Νείλοσ, ζτςι που οι Αιγφπτιοι δεν μποροφςαν να
πιουν νερό απ' αυτόν. Το ίδιο ζκανε κατόπιν με όλουσ τουσ ποταμοφσ και τισ πθγζσ
τθσ Αιγφπτου. Πλα τα ποτάμια και οι πθγζσ τθσ Αιγφπτου γζμιςαν με αίμα. Αλλά το
ίδιο ζκαναν και οι μάγοι των Αιγυπτίων με τθν τζχνθ τουσ. Ζτςι ο Φαραϊ ζμεινε
άκαμπτοσ και δεν άκουςε το Μωυςι και τον Ααρϊν. Αλλά όλοι οι Αιγφπτιοι
ζςκαβαν γφρω από τον Νείλο, για να βρουν νερό πόςιμο (Ζξοδοσ 7,14-24. Ψαλμοί
77,44. 104,29).
Ρζραςαν εωτά μζρεσ, αωότου ο Κφριοσ χτφπθςε το Νείλο. Τότε ο Κφριοσ ζδωςε
εντολι ςτο Μωυςι να πάει ςτο Φαραϊ και του ζδωςε οδθγίεσ για τθν δεφτερθ
καταςτροωι που κα πλιξει τθν Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ςτο Φαραϊ και ο Ααρϊν
άπλωςε το χζρι του προσ τα νερά τθσ Αιγφπτου και βγικαν βάτραχοι που ςκζπαςαν
όλθ τθ χϊρα. Το ίδιο όμωσ ζκαναν και οι μάγοι του Φαραϊ με τθν τζχνθ τουσ.
Τότε κάλεςε ο Φαραϊ το Μωυςι και τον Ααρϊν και τουσ ηιτθςε να πάρει τουσ
βατράχουσ από το παλάτι και από το λαό του, και τότε κ' αωιςει ελεφκερουσ τουσ
Λςραθλίτεσ να ωφγουν.

Ο Μωυςισ τθν επόμενθ μζρα προςευχικθκε ςτον Κφριο για να γλιτϊςει το Φαραϊ
και τουσ Αιγφπτιουσ από τουσ βατράχουσ. Ο Κφριοσ ζκανε όπωσ τον παρακάλεςε ο
Μωυςισ και ψόωθςαν οι βάτραχοι ςτα ςπίτια, ςτισ αυλζσ και ςτα χωράωια. Οι
άνκρωποι τουσ μάηευαν ςε ςωροφσ αμζτρθτουσ, τόςουσ που βρϊμθςε θ χϊρα.
Μόλισ όμωσ ο Φαραϊ ανζπνευςε, πειςμάτωςε πάλι και δεν άκουςε το Μωυςι και
τον Ααρϊν ( Ζξοδοσ 7,25-8,11. Ψαλμοί 77,45. 104,30 ).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν τρίτθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ζτςι κι ζγινε. Άπλωςε ο Ααρϊν το ραβδί του και χτφπθςε το χϊμα τθσ γθσ
και όλθ θ ςκόνθ μεταβλικθκε ςε ςκνίπεσ που ορμοφςαν ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτα
ηϊα.
Το ίδιο επιχείρθςαν να κάνουν και οι μάγοι του Φαραϊ με τθν τζχνθ τουσ, αλλά δεν
μπόρεςαν. Τότε είπαν οι μάγοι ςτο Φαραϊ ότι αυτό είναι επζμβαςθ Κεοφ, αλλά ο
Φαραϊ παρζμεινε άκαμπτοσ και δεν ζκανε ότι του ηθτοφςαν ο Μωυςισ και ο
Ααρϊν (Ζξοδοσ 8,12-15. Ψαλμόσ 104,31).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν τζταρτθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν, το επόμενο πρωί ςτο Φαραϊ, τθν
ϊρα που αυτόσ περπατοφςε δίπλα ςτο Νείλο και του ηιτθςαν να αωιςει ελεφκερουσ τουσ Λςραθλίτεσ. Αλλά και αυτι τθ ωορά ο Φαραϊ ιταν άκαμπτοσ. Και αμζςωσ
γζμιςε με ςκυλόμυγεσ θ Αίγυπτοσ, και το ανάκτορο του Φαραϊ και τα ςπίτια των
Αιγυπτίων. Μόνο θ περιοχι που ιταν οι Λςραθλίτεσ δεν γζμιςε. Και ιταν θ ςκυλόμυγεσ καταςτροωι για τθν χϊρα.
Τότε κάλεςε ο Φαραϊ το Μωυςι και τον Ααρϊν και τουσ ζδωςε τθν άδεια να
κυςιάςουν ςτο Κεό τουσ, αλλά μζςα ςτθν Αίγυπτο. Ο Μωυςισ αρνικθκε γιατί θ
κυςία πρζπει να γίνει ςτθν ζρθμο, ςτο μζροσ που όριςε ο Κφριοσ. Αρχικά ο Φαραϊ
δζχτθκε και ζδωςε τθν άδεια ςτουσ Λςραθλίτεσ να ωφγουν, αλλά όταν ο Μωυςισ
προςευχικθκε ςτον Κφριο και ο Κφριοσ απάλλαξε τθ χϊρα από τισ ςκυλόμυγεσ, ο
Φαραϊ μετάνιωςε και ζμεινε κι αυτι τθ ωορά άκαμπτοσ και δεν άωθςε το λαό να
ωφγει (Ζξοδοσ 8,16-28. Ψαλμοί 77,45. 104,31).
Οι 10 πλθγζσ του Φαραϊ
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν πζμπτθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ςτο Φαραϊ και του ηιτθςαν να
αωιςει ελεφκερουσ τουσ Λςραθλίτεσ να λατρεφςουν τον Κφριο ςτθν ζρθμο. Αλλά κι
αυτι τθ ωορά ο Φαραϊ ιταν άκαμπτοσ.
Τθν άλλθ μζρα το πρωί ο Κφριοσ πραγματοποίθςε το λόγο του. Τα περιςςότερα ηϊα
των Αιγυπτίων ψόωθςαν ενϊ από τα ηϊα των Λςραθλιτϊν δεν ψόωθςε οφτε ζνα. Ο
Φαραϊ ζςτειλε να εξακριβϊςουν το γεγονόσ, και είδε ότι από τα ηϊα των
Λςραθλιτϊν δεν είχε ψοωιςει οφτε ζνα. Ραρ' όλα αυτά όμωσ ζμεινε άκαμπτοσ και
δεν άωθςε το λαό να ωφγει ( Ζξοδοσ 9,1-7 ).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι και ςτον Ααρϊν για τθν ζκτθ καταςτροωι που
κα πλιξει τθν Αίγυπτο. Ριραν λοιπόν καπνιά από το ωοφρνο, ςφμωωνα με τθν εντολι του Κυρίου, και πιγαν ςτο Φαραϊ. Εκεί ο Μωυςισ τθν ςκόρπιςε μπροςτά ςτο
Φαραϊ και κακϊσ ζπεωτε θ καπνιά, κάτι ςαν ςκόνθ ζπεςε πάνω ς' ολόκλθρθ τθν
Αίγυπτο και προξζνθςε ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτα ηϊα εξανκιματα και πλθγζσ.
Οι μάγοι του Φαραϊ δεν μποροφςαν να παρουςιαςτοφν ςτο Μωυςι γιατί είχαν
γεμίςει και αυτοί πλθγζσ, όπωσ όλοι οι Αιγφπτιοι.

Πμωσ και αυτιν τθν ωορά ιταν άκαμπτοσ ο Φαραϊ και δεν ζκανε αυτό που του
ηθτοφςαν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν (Ζξοδοσ 9,8-12).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν ζβδομθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ςτο Φαραϊ και του ηιτθςαν να
αωιςει ελεφκερουσ τουσ Λςραθλίτεσ να λατρεφςουν τον Κφριο ςτθν ζρθμο και τον
προειδοποίθςαν ότι το επόμενο πρωί κα πζςει μεγάλο χαλάηι ςτθ χϊρα. Αλλά κι
αυτι τθ ωορά ο Φαραϊ ιταν άκαμπτοσ. Πςοι από τουσ αξιωματοφχουσ του ςεβάςτθκαν το λόγο του Κυρίου, ωρόντιςαν κι ζβαλαν ςε υπόςτεγα τα ηϊα τουσ.
Ζτςι το επόμενο πρωί ο Μωυςισ ςικωςε το χζρι του ςτον ουρανό, και ο Κφριοσ
άρχιςε να ςτζλνει βροντζσ και χαλάηι. Κεραυνοί πζωτανε ςτθ γθ και αςτραπζσ
ςυνόδευαν το χαλάηι ς' όλθ τθν χϊρα. Ροτζ ςτθν Αίγυπτο δεν είχε ξαναπζςει χαλάηι
τόςο δυνατό. Σ' ολόκλθρθ τθ χϊρα το χαλάηι ςκότωςε όςουσ ανκρϊπουσ και ηϊα
βρζκθκαν ζξω ςτα χωράωια. Ακόμθ κατζςτρεψε πολλά από τα ςπαρτά, όπωσ το
λινάρι και το κρικάρι που είχαν μεγαλϊςει, ενϊ το ςιτάρι ιταν ακόμθ μικρό. Και
μόνο ςτθν περιοχι όπου κατοικοφςαν οι Λςραθλίτεσ, δεν ζπεςε χαλάηι.
Τότε ζςτειλε ο Φαραϊ και κάλεςε το Μωυςι και τον Ααρϊν και τουσ ηιτθςε να
παρακαλζςουν τον Κφριο, να ςταματιςει τισ βροντζσ και το χαλάηι και τότε κα
αωιςει τουσ Λςραθλίτεσ να ωφγουν.
Ο Μωυςισ φψωςε τα χζρια του ςτον Κφριο και ςταμάτθςαν οι βροντζσ και το
χαλάηι. Μόλισ είδε ο Φαραϊ ότι ζπαψε θ βροχι, το χαλάηι και οι βροντζσ, παρζμεινε πάλι άκαμπτοσ κι αυτόσ και οι αυλικοί του, και δεν άωθςε τουσ Λςραθλίτεσ να
ωφγουν (Ζξοδοσ 9,13-35. Ψαλμοί 77,47-48. 104,32-33).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν όγδοθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ςτο Φαραϊ και του είπαν ωσ πότε
κα αντιςτζκεται ςτον Κφριο και δεν αωινει ελεφκερουσ τουσ Λςραθλίτεσ να τον
λατρεφςουν ςτθν ζρθμο.
Οι αυλικοί του Φαραϊ ηιτθςαν κι αυτοί με τθ ςειρά τουσ να ωφγουν οι Λςραθλίτεσ
και να λατρεφςουν τον Κφριο, τον Κεό τουσ, γιατί θ Αίγυπτοσ καταςτρζωεται. Ο
Φαραϊ επζτρεψε μόνο οι άντρεσ να ωφγουν γιατί υποψιάςτθκε πωσ είχαν κακό
ςκοπό. Ο Μωυςισ επζμενε να ωφγουν όλοι. Ο Φαραϊ επζμενε και τουσ ζδιωξαν
από το παλάτι.
Τότε ο Μωυςισ άπλωςε το ραβδί του και ο Κφριοσ ζςτειλε ζναν νότιο άνεμο πάνω
ςτθ χϊρα, που ωυςοφςε όλθ τθ μζρα εκείνθ και όλθ τθ νφχτα. Το πρωί ο άνεμοσ
ζωερε τόςεσ ακρίδεσ, που ποτζ ςτο παρελκόν δεν είχαν ωανεί τόςεσ πολλζσ, οφτε
πρόκειται να ξαναωανοφν. Αυτζσ ςκζπαςαν όλθ τθν επιωάνεια τθσ χϊρασ, ζτςι που
μαφριςε θ γθ. Καταβρόχκιςαν τα ςπαρτά και ότι είχε απομείνει από το χαλάηι, ζτςι
ϊςτε δεν ζμεινε ίχνοσ πράςινο ς' ολόκλθρθ τθν Αίγυπτο.
Τότε ο Φαραϊ ζςτειλε βιαςτικά και κάλεςε το Μωυςι και τον Ααρϊν και τουσ
ηιτθςε να παρακαλζςουν τον Κφριο, να πάρει μακριά αυτό το κανατθωόρο πλιγμα.
Ο Μωυςισ παρακάλεςε τον Κφριο και ο Κφριοσ ζωερε ζναν αντίκετο δυνατό άνεμο
από τθ Μεςόγειο κάλαςςα, ο οποίοσ ζδιωξε τισ ακρίδεσ και τισ ζριξε ςτθν Ερυκρά
κάλαςςα. Αλλά ο Φαραϊ ζμεινε άκαμπτοσ και δεν άωθςε τουσ Λςραθλίτεσ να
ωφγουν. Στουσ Ψαλμοφσ αναωζρεται ότι, μαηί με τισ ακρίδεσ ζπλθξε τα ωυτά και
ερυςίβθ, ζνα είδοσ μφκθτα (Ζξοδοσ 10,1-20. Ψαλμοί 77,46. 104,34-35).

Ο Άγγελοσ Κυρίου ςτθν δζκατθ πλθγι
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν ζνατθ καταςτροωι που κα πλιξει τθν
Αίγυπτο. Ο Μωυςισ ςικωςε το χζρι του ςτον ουρανό, και ζπεςε βακφ ςκοτάδι ς'
ολόκλθρθ τθ χϊρα για τρεισ μζρεσ.
Δεν ζβλεπε ο ζνασ τον άλλο και ζμειναν ςτα ςπίτια τουσ για τρεισ μζρεσ. Αλλά εκεί
που κατοικοφςαν οι Λςραθλίτεσ υπιρχε ωωσ.
Τότε ο Φαραϊ κάλεςε τον Μωυςι και τον Ααρϊν, και τουσ ζδωςε τθν άδεια να
ωφγουν οι Λςραθλίτεσ, αλλά χωρίσ τα ηϊα τουσ. Ο Μωυςισ απάντθςε ότι τα ηϊα
είναι απαραίτθτα για τθ κυςία. Ο Φαραϊ και πάλι δεν τουσ άωθςε να ωφγουν,
ζδιωξε το Μωυςι από το παλάτι και τον απείλθςε με τθν ηωι του αν τον ξαναδεί
(Ζξοδοσ 10,21-29. Ψαλμόσ 104,28).
Ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι για τθν δζκατθ και τελευταία καταςτροωι που
κα πλιξει τθν Αίγυπτο. Ριγαν λοιπόν ο Μωυςισ και ο Ααρϊν ςτο Φαραϊ και του
είπαν ότι τα μεςάνυχτα κα περάςει άγγελοσ Κυρίου μζςα από τθν Αίγυπτο. Κάκε
πρωτότοκοσ γιοσ ςε όλθ τθν χϊρα κα πεκάνει, από τον πρωτότοκο του Φαραϊ ωσ
τον πρωτότοκο τθσ δοφλθσ, ακόμθ και τα πρωτογζννθτα των ηϊων.
Ο Φαραϊ και πάλι δεν τουσ άωθςε να ωφγουν και ο Μωυςισ ζωυγε οργιςμζνοσ απ'
το παλάτι του Φαραϊ (Ζξοδοσ κεω. 11).
Τότε ο Κφριοσ ζδωςε οδθγίεσ ςτο Μωυςι και ςτον Ααρϊν για το τελευταίο βράδυ
ςτθν Αίγυπτο. Ο Μωυςισ και ο Ααρϊν είπαν ςτουσ Λςραθλίτεσ κάκε οικογζνεια να
πάρει από ζνα χρονιάρικο αρνί ι κατςίκι να το ωάνε μαηί με άηυμο άρτο και πικρά
χόρτα. Μετά κα πάρουν μια δεςμίδα φςςωπο, κα το βουτιξουν ςτο αίμα του ηϊου
και μ' αυτό να ςθμαδζψουν τισ πόρτεσ του ςπιτιοφ. Τα μεςάνυχτα ο άγγελοσ του
Κυρίου κα περάςει μζςα από τθν Αίγυπτο και κα κανατϊςει κάκε πρωτότοκο ςτθ
χϊρα, τα πρωτότοκα των ανκρϊπων και τα πρωτογζννθτα των ηϊων. Αλλά τα ςπίτια
των Λςραθλιτϊν, όπου οι πόρτεσ κα είναι ςθμαδεμζνεσ με το αίμα κα τα προςπεράςει. Και τθν θμζρα αυτι κα πρζπει να τθ κυμοφνται και να τθ γιορτάηουν επίςθμα. Αυτι κα είναι θ γιορτι του Ράςχα, για να τιμθκεί ο Κφριοσ που χτφπθςε τουσ
Αιγυπτίουσ, προςπζραςε τα ςπίτια των Λςραθλιτϊν και τουσ ζβγαλε από τθν Αίγυπτο. Τότε ο λαόσ ζςκυψε και προςκφνθςε και ζκαναν όπωσ διζταξε ο Κφριοσ το
Μωυςι και τον Ααρϊν (Ζξοδοσ 12,1-28). Ρεριςςότερεσ πλθροωορίεσ για το εβραϊκό
Ράςχα εδϊ.
Τα μεςάνυχτα τθσ ίδιασ νφχτασ, ο άγγελοσ του Κυρίου κανάτωςε κάκε πρωτότοκο
αγόρι ςτθν Αίγυπτο. Από τον πρωτότοκο γιο του Φαραϊ και διάδοχο του κρόνου,
ωσ τον πρωτότοκο γιο κάκε Αιγυπτίου, κακϊσ και όλα τα πρωτογζννθτα των ηϊων.
Εκείνθ τθ νφχτα ξφπνθςε ο Φαραϊ, οι αυλικοί του, όλοι οι Αιγφπτιοι, και ζγινε
κρινοσ μεγάλοσ ςτθν Αίγυπτο, γιατί δεν υπιρχε ςπίτι που να μθν είχε νεκρό.
Τότε ο Φαραϊ κάλεςε το Μωυςι και τον Ααρϊν μζςα ςτθ νφχτα και τουσ ζδωςε τθν
άδεια να ωφγουν και να πάνε να λατρεφςουν τον Κφριο ςτθν ζρθμο. Και μάλιςτα οι
Αιγφπτιοι πίεηαν τουσ Λςραθλίτεσ να βιαςτοφν να ωφγουν από τθν χϊρα, γιατί
ςκζωτονταν ότι όςο ζμεναν εκεί, κα πζκαιναν όλοι τουσ. Οι Λςραθλίτεσ πριν ωφγουν
ηιτθςαν από τουσ Αιγφπτιουσ αργυρά και χρυςά ςκεφθ, όπωσ επίςθσ και ιματιςμό,
και οι Αιγφπτιοι πρόκυμα τουσ τα ζδωςαν (Ζξοδοσ 12,29-36. Ψαλμοί 77,51. 104,3638. 134,8. 135,10).
Θ μετάβαςθ του Λωςιω και του Ααρϊν ςτο Φαραϊ, κακϊσ και οι πλθγζσ που ζςτειλε ο Κεόσ ςτθν Αίγυπτο, αναωζρονται και ςτο βιβλίο των Ψαλμϊν (Ψαλμοί 104,2436 ).

Θ ςκλθροκαρδία του Φαραϊ και το ςχζδιο του Κεοφ για να ωανερωκεί θ δφναμθ
και θ δόξα του αναωζρονται και ςτα Ροιθτικά Διδακτικά βιβλία τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ ( Σοωία Σειράχ 16,15 ).
Θ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΣΑΘΛΛΤΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΓΥΡΤΟ
Θ ΔΛΑΒΑΣΘ ΤΘΣ ΕΥΚΑΣ ΚΑΛΑΣΣΑΣ
Μετά από 430 χρόνια ςτθν Αίγυπτο, ξεκίνθςαν, λοιπόν, οι Λςραθλίτεσ από τθ
αμεςςι και κατευκφνκθκαν προσ τθν Σοκχϊκ. Ιταν περίπου εξακόςιεσ χιλιάδεσ
άνδρεσ, χϊρια τα παιδιά και οι γυναίκεσ. Μαηί τουσ ζωυγε κι ζνα πλικοσ από άλλα
ζκνθ και πάρα πολλά ηϊα. Εκεί ηφμωςαν το ηυμάρι που είχαν πάρει από τθν
Αίγυπτο, γιατί είχαν ωφγει βιαςτικά, και τα ζψθςαν για να ωάνε (Ζξοδοσ 12,37-42.
Αρικμοί 33,5. Λθςοφσ του Ναυι 24,6).
Πταν οι Λςραθλίτεσ βγικαν από τθν Αίγυπτο ιταν καλά οπλιςμζνοι. Ραρόλα αυτά ο
Μωυςισ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του Κυρίου, οδιγθςε το λαό μζςα από τθν ζρθμο
προσ τθν Ερυκρά κάλαςςα, και δεν ακολοφκθςε το ςυντομότερο δρόμο που
περνοφςε από τθν χϊρα των Φιλιςταίων, ζτςι ϊςτε να αποωφγει μια πολεμικι
ςφγκρουςθ με τουσ λαοφσ τθσ περιοχισ. Ριρε μαηί του και τα οςτά του Λωςιω, γιατί
πριν πεκάνει ηιτθςε από τουσ Λςραθλίτεσ να πάρουν από τθν Αίγυπτο μαηί τουσ τα
οςτά του, όταν ο Κεόσ κα τουσ απελευκζρωνε.
Οι Λςραθλίτεσ ζωυγαν από τθν Σοκχϊκ και ςτρατοπζδευςαν ςτθν Οκϊμ (Εκάμ), εκεί
που αρχίηει θ ζρθμοσ. Ο Κεόσ προχωροφςε μπροςτά τουσ τθ μζρα μζςα ςε μια
ςτιλθ νεωζλθσ για να τουσ δείχνει το δρόμο, και τθ νφχτα μζςα ςε ςτιλθ ωωτιάσ,
για να τουσ ωωτίηει, ϊςτε να πορεφονται μζρα και νφχτα (Ζξοδοσ 13,17-22. Αρικμοί
33,7. Ψαλμοί 77,14. 104,39).
Πταν οι Αιγφπτιοι ανιγγειλαν ςτον Φαραϊ ότι ο λαόσ ζωυγε, τότε εκείνοσ κι οι
αξιωματοφχοι του άλλαξαν γνϊμθ. Αμζςωσ ο Φαραϊ ζηεψε 600 άμαξεσ και πιρε
μαηί του όλουσ τουσ πολεμιςτζσ του. Ζτςι ο ςτρατόσ των Αιγυπτίων με όλο τουσ το
ιππικό, καταδίωξαν τουσ Λςραθλίτεσ και ζωταςαν ςτο ςτρατόπεδο τουσ, ςτθν Εϊρϊκ
(Αρικμοί 33,7), κοντά ςτθν Ερυκρά κάλαςςα.
Κακϊσ ο Φαραϊ πλθςίαηε, κοίταξαν οι Λςραθλίτεσ και είδαν ότι οι Αιγφπτιοι
ζρχονταν ξωπίςω τουσ. Τότε τουσ κυρίεψε μεγάλοσ ωόβοσ κι άρχιςαν να παραπονιοφνται ςτο Μωυςι: «Γιατί μασ ζωερεσ να πεκάνουμε εδϊ ςτθν ζρθμο; Τι ιταν αυτό
που μασ ζκανεσ να μασ βγάλεισ από τθν Αίγυπτο; Δε ςου τα 'χαμε πει εμείσ όλα
αυτά εκεί; Δε ςου λζγαμε να μασ αωιςεισ ςτθν θςυχία μασ; Εμείσ κζλαμε να δουλεφουμε ςτουσ Αιγυπτίουσ. Ρροτιμότερο ιταν αυτό για μασ, παρά να πεκάνουμε
εδϊ ςτθν ζρθμο».
Ο Μωυςισ απάντθςε ςτο λαό: «Μθ ωοβόςαςτε! Στακείτε και κα δείτε πϊσ κα ςασ
γλιτϊςει ςιμερα ο Κφριοσ. Τουσ Αιγυπτίουσ, που βλζπετε ςιμερα δε κα τουσ
ξαναδείτε ποτζ πια! Κφριοσ κα πολεμιςει για ςασ. Εςείσ μθν ανθςυχείτε».
Τότε, ο άγγελοσ του Κυρίου, που βάδιηε μπροςτά από το ςτρατό των Λςραθλιτϊν,
ζωυγε και πιρε κζςθ πίςω τουσ. Θ ςτιλθ τθσ νεωζλθσ ζωυγε κι αυτι από μπροςτά
τουσ και ςτάκθκε ανάμεςα ςτο ςτρατόπεδο των Αιγυπτίων και ς' εκείνο των
Λςραθλιτϊν. Το ςφννεωο από τθ μεριά των Αιγυπτίων δθμιοφργθςε ςκοτάδι και
πυκνι ομίχλθ, ενϊ ωϊτιηε τθν πλευρά των Λςραθλιτϊν τθ νφχτα.
Ο Μωυςισ, με εντολι του Κυρίου, άπλωςε το χζρι του πάνω ςτθ κάλαςςα, και ο
Κφριοσ, μ' ζναν ιςχυρότατο νότιο άνεμο, που ωυςοφςε όλθ τθ νφχτα, ζκανε τα νερά
να υποχωριςουν. Ζτςι θ κάλαςςα ζγινε ςτεριά. Τα νερά χωρίςτθκαν ςτα δφο, και οι

Λςραθλίτεσ πζραςαν από μζςα. Οι Αιγφπτιοι τουσ καταδίωξαν και τουσ ακολοφκθςαν μζςα ςτθν κάλαςςα, με ολόκλθρο το ςτρατό του Φαραϊ. Ο Κφριοσ κατά τα
μεςάνυχτα κοίταξε οργιςμζνοσ τουσ Αιγφπτιουσ και ζωερε πανικό ςτο ςτρατό τουσ.
Ζκανε να κολλιςουν οι τροχοί των αμαξϊν τουσ και προχωροφςαν με δυςκολία.
Ο Μωυςισ το πρωί, με εντολι του Κυρίου, άπλωςε το χζρι του πάνω από τθν
κάλαςςα και κακϊσ ξθμζρωνε, αυτι ξαναγφριςε ςτθν κζςθ τθσ. Τα νερά ςκζπαςαν
όλο το ςτρατό του Φαραϊ, που είχαν καταδιϊξει τουσ Λςραθλίτεσ μζςα ςτθν
κάλαςςα. Δε γλίτωςε απ' αυτοφσ οφτε ζνασ.
Εκείνθ τθν θμζρα ο Κφριοσ, ςτθν πεδιάδα Τάνεωσ, γλίτωςε τουσ Λςραθλίτεσ από τθ
δφναμθ των Αιγυπτίων. Πταν οι Λςραθλίτεσ είδαν με πόςθ δφναμθ ο Κφριοσ
εξόντωςε τουσ Αιγυπτίουσ, τον ωοβικθκαν και πίςτεψαν ς' αυτόν και ςτο Μωυςι,
που ιταν εκπρόςωπόσ του (Ζξοδοσ κεω. 14. Ψαλμοί 77,12-13. 77,43. 77,53. 105,711. 135,13-15). Ο Μωυςισ και οι Λςραθλίτεσ, μετά από τθ καυμαςτι ςωτθρία τουσ,
ευχαρίςτθςαν και δοξολόγθςαν τον Κφριο (Ζξοδοσ 15,1-19. Λθςοφσ του Ναυι 24,6-7.
Ψαλμοί 105,12). Θ ζξοδοσ των Λςραθλιτϊν από τθν Αίγυπτο, αναωζρεται και ςτο
βιβλίο των Ψαλμϊν (Ψαλμόσ 113).
Θ ΡΟΕΛΑ ΣΤΘΝ ΕΘΜΟ ΣΛΝΑ
Φςτερα απ' αυτά ο Μωυςισ πιρε τουσ Λςραθλίτεσ και ζωυγαν από τθν Ερυκρά
κάλαςςα. Βάδιςαν ςτθν ζρθμο Σουρ τρεισ μζρεσ δρόμο, χωρίσ να βρουν νερό. Μετά
ζωταςαν ςτθ Μερρά (Μερά), αλλά δεν μπόρεςαν να πιουν απ' τα νερά τθσ γιατί
ιταν πικρά. Τότε ο λαόσ τα 'βαλε με το Μωυςι και τον ρωτοφςε: «Τι κα πιοφμε
τϊρα;» Ο Μωυςισ προςευχικθκε με δυνατι ωωνι ςτον Κφριο, και αυτόσ του
υπζδειξε ζνα κομμάτι ξφλο. Ο Μωυςισ το 'ριξε ςτα νερά και τα νερά ζγιναν γλυκά.
Εκεί ο Κφριοσ ζδωςε ςτουσ Λςραθλίτεσ κάποιεσ εντολζσ και τουσ είπε: «Αν υπακοφτε
ς' εμζνα, τον Κφριο, το Κεό ςασ, αν υπακοφτε ςτισ εντολζσ μου και εωαρμόηετε
όλουσ τουσ νόμουσ μου, δε κα ςασ ςτείλω κανζνα από τα πλιγματα εκείνα που
ζςτειλα ςτουσ Αιγυπτίουσ» (Ζξοδοσ 15,22-26. Αρικμοί 33,8. Ψαλμόσ 77,15-16).
Κατόπιν ζωταςαν και ςτρατοπζδευςαν ςτθν Αϊλείμ (Αϊλίμ), όπου υπιρχαν 12
νεροπθγζσ και 70 ωοίνικεσ (Ζξοδοσ 15,27. Αρικμοί 33,9).
Πταν οι Λςραθλίτεσ αναχϊρθςαν από τθν Αϊλείμ, ςτρατοπζδευςαν κοντά ςτθν
Ερυκρά κάλαςςα και από κει ζωταςαν ςτθν ζρθμο Σιν, μεταξφ τθσ Αϊλείμ και του
όρουσ Σινά (Ζξοδοσ 16,1. Αρικμοί 33,10-11). Τότε άρχιςαν τα παράπονα ενάντια ςτο
Μωυςι και ςτον Ααρϊν. Τουσ ζλεγαν: «Καλφτερα να μασ είχε κανατϊςει ο Κφριοσ
ςτθν Αίγυπτο, εκεί που είχαμε άωκονο το κρζασ και χορταίναμε το ψωμί, παρά που
μασ ωζρατε εδϊ ςτθν ζρθμο, για να πεκάνει όλο αυτό το πλικοσ από τθν πείνα».
Ο Μωυςισ κι ο Ααρϊν είπαν ςτουσ Λςραθλίτεσ: «Ο Κφριοσ άκουςε τα παράπονα ςασ
εναντίον του. Το βράδυ κα ςασ δϊςει κρζασ να ωάτε, και το πρωί κα ςασ δϊςει όςο
ψωμί κζλετε για να χορτάςετε. Τα παράπονα ςασ δεν ςτρζωονται ενάντια ς' εμάσ,
αλλά ενάντια ςτον Κφριο». Κι ενϊ ακόμθ μιλοφςαν ωάνθκε θ δόξα του Κυρίου μζςα
ς' ζνα ςφννεωο και τότε ο Κφριοσ μίλθςε ςτο Μωυςι (Ζξοδοσ 16,2-12. Ψαλμόσ
77,17-22. Ψαλμοί 105,13-16).
Το βράδυ ιρκε ζνα ςμινοσ από ορτφκια και ςκζπαςε το ςτρατόπεδο και το πρωί
τριγφρω ςτο ςτρατόπεδο υπιρχε ζνα ςτρϊμα δροςιάσ. Πταν διαλφκθκε θ δροςιά,
ςχθματίςτθκε πάνω ςτθν επιωάνεια τθσ εριμου κάτι λεπτό ςαν πάχνθ και θ γεφςθ
του ιταν ςαν γλφκιςμα από μζλι. Το είδαν οι Λςραθλίτεσ, αλλά δεν ιξεραν τι ιταν
αυτό. Ο Μωυςισ τουσ είπε, ότι αυτό είναι το μάννα, είναι το ψωμί που τουσ δίνει ο

Κφριοσ να ωάνε. Ο κακζνασ κα παίρνει όςο χρειάηεται για κάκε άτομο και κα
μαηεφει ανάλογα με τον αρικμό των ατόμων που μζνουν μαηί του ςτθν ίδια ςκθνι.
Τουσ είπε ακόμα ότι κανζνασ δε κα κρατιςει απ' αυτό για τθν άλλθ μζρα.
Ζτςι και ζκαναν οι Λςραθλίτεσ μάηεψαν άλλοσ πολφ και άλλοσ λίγο.
Ο κακζνασ είχε μαηζψει ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Μερικοί όμωσ δεν τον
άκουςαν και ωφλαξαν και για τθν άλλθ μζρα, αλλά ςκουλικιαςε και βρϊμιςε. Και
κφμωςε ο Μωυςισ μαηί τουσ.
Κάκε πρωί μάηευαν οι Λςραθλίτεσ το μάννα, κακζνασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του.
Πταν όμωσ ηζςταινε ο ιλιοσ, το μάννα ζλιωνε. Τθν ζκτθ μζρα, ςφμωωνα με τθν
εντολι του Κυρίου, μάηεψαν διπλάςια ποςότθτα για κάκε άτομο, γιατί τθν επόμενθ
μζρα ιταν Σάββατο και ιταν ιμερα ανάπαυςθσ και αωιερωμζνθ ςτον Κφριο. Το
ωφλαξαν ωσ το πρωί, όπωσ διζταξε ο Μωυςισ, και δε βρϊμιςε οφτε ςκουλικιαςε.
Ωςτόςο τθν ζβδομθ μζρα, βγικαν μερικοί από το λαό να μαηζψουν μάννα, αλλά δε
βρικαν. Τότε είπε ο Κφριοσ ςτο Μωυςι: «Ωσ πότε κα αρνείςκε να τθρείτε τισ
εντολζσ μου και τουσ νόμουσ μου; Ο Κφριοσ ςασ ζδωςε μία μζρα ανάπαυςθσ και γι'
αυτό τθν ζκτθ μζρα ςασ δίνει τροωι για δφο μζρεσ. Τθν ζβδομθ μζρα κακζνασ κα
μζνει εκεί που βρίςκεται και κανζνασ δε κα βγαίνει από το ςπίτι του».
Ο Μωυςισ είπε ςτον Ααρϊν: «Ράρε μια ςτάμνα, βάλε μζςα λίγο μάννα και
τοποκζτθςε τθν ενϊπιον του Κυρίου, ϊςτε να ωυλαχκεί για τισ επόμενεσ γενιζσ και
να βλζπουν το ψωμί, με το οποίο ςασ ζκρεψε ο Κφριοσ ςτθν ζρθμο, όταν ςασ
ζβγαλε από τθν Αίγυπτο». Ο Ααρϊν, τθν τοποκζτθςε μπροςτά ςτθν Κιβωτό τθσ
Διακικθσ για να ωυλαχκεί, όπωσ διζταξε ο Κφριοσ το Μωυςι.
Σαράντα χρόνια ζτρωγαν οι Λςραθλίτεσ το μάννα, ωςότου ιρκαν ςε κατοικθμζνθ
χϊρα, ςτα ςφνορα τθσ Χαναάν (Ζξοδοσ 16,13-36. Ψαλμοί 77,23-31. 104,40). Στουσ
Ψαλμοφσ το μάννα ονομάηεται "άρτοσ αγγζλων" (Ψαλμόσ 77,25). Στουσ Ψαλμοφσ
πάλι αναωζρεται ότι ο Κφριοσ μ' ζνα δυνατό νότιο άνεμο (λίβα) ζωερε ςτο ςτρατόπεδο των Λςραθλιτϊν τα ορτφκια (Ψαλμόσ 77,26-28). Λίγο παρακάτω αναωζρει
επίςθσ, ότι λόγω τθσ απιςτίασ και τθσ αχαριςτίασ των Λςραθλιτϊν, θ οργι του
Κυρίου ξζςπαςε πάνω τουσ, τθν ϊρα που θ τροωι ιταν ακόμθ ςτο ςτόμα τουσ, και
κανατϊκθκαν πολλοί Λςραθλίτεσ. Μεταξφ αυτϊν υπιρχαν επίςθμοι άνδρεσ και
άρχοντεσ (Ψαλμόσ 77,30-31).
Ολόκλθρθ θ ιςραθλιτικι κοινότθτα, ςφμωωνα με τθν εντολι του Κυρίου, αναχϊρθςε από τθν ζρθμο Σιν και ςτρατοπζδευςε πρϊτα ςτθ αωακά, μετά ςτουσ Αιλοφσ
και κατόπιν ςτθ αωιδείν (Ζξοδοσ 17,1. Αρικμοί 33,12-14). Εκεί ςτρατοπζδευςαν,
αλλά δεν υπιρχε νερό να πιουν. Άρχιςαν τότε να τα βάηουν με το Μωυςι: «Δϊςε
μασ νερό να πιοφμε», του ωϊναηαν.
Ο Μωυςισ τουσ είπε: «Γιατί τα βάηετε μαηί μου; Γιατί προκαλείτε τον Κφριο;» Αλλά
ο λαόσ διψοφςε όλο και περιςςότερο και ςυνζχιςαν να καταωζρονται ενάντια ςτο
Μωυςι: «Τι μασ ξεςικωςεσ από τθν Αίγυπτο; Για να πεκάνουμε από τθ δίψα εμείσ
και τα παιδιά μασ και τα ηϊα μασ;» του ζλεγαν.
Τότε ο Μωυςισ προςευχικθκε ςτον Κφριο και είπε: «Τι να κάνω γι' αυτόν το λαό;
Λίγο ακόμα και κα με λικοβολιςουν».
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Ρροχϊρα μπροςτά από το λαό, πάρε και το ραβδί ςου
και πιγαινε. Εγϊ κα βρίςκομαι εκεί πριν από ςζνα, πάνω ςτο βράχο, ςτο όροσ
Χωριβ. Χτφπα το βράχο, και κα βγει από 'κει νερό για να πιει ο λαόσ».

Ζτςι κι ζκανε ο Μωυςισ ενϊπιον των πρεςβυτζρων του λαοφ Λςραιλ. Ο τόποσ
εκείνοσ ονομάςτθκε Μαςςά (πειραςμόσ) και Μεριβά (λοιδορία, αντιλογία), επειδι
εκεί αγανάκτθςαν οι Λςραθλίτεσ και προκάλεςαν τον Κφριο (Ζξοδοσ 17,1-7. Αρικμοί
33,14. Ψαλμόσ 104,41).
Ο Ααρϊν και ο Ωρ κρατοφν τα χζρια του Μωυςι
Στθ αωιδείν ιρκαν οι Αμαλθκίτεσ να πολεμιςουν τουσ Λςραθλίτεσ. Ο Μωυςισ
ζςτειλε τον Λθςοφ του Ναυι με άντρεσ ικανοφσ για να πολεμιςουν τουσ Αμαλθκίτεσ.
Ο Μωυςισ κρατϊντασ το ραβδί του, ο Ααρϊν και ο Ωρ ανζβθκαν ςτθν κορυωι του
λόωου. Πςο ο Μωυςισ είχε υψωμζνα τα χζρια του, νικοφςαν οι Λςραθλίτεσ όταν τα
κατζβαηε επειδι κουράηονταν, νικοφςαν οι Αμαλθκίτεσ. Τότε ο Ααρϊν και ο Ωρ
πιραν μια πζτρα, τθν ζβαλαν εκεί που ςτεκόταν ο Μωυςισ, κι αυτόσ κάκθςε πάνω
τθσ. Ο Ααρϊν και ο Ωρ, ο ζνασ από τθ μια μεριά κι ο άλλοσ από τθν άλλθ, ςτιριηαν
τα χζρια του. Μ' αυτό τον τρόπο, τα χζρια του Μωυςι ζμειναν ςτακερά υψωμζνα
ωσ τθ δφςθ του ιλιου. Ζτςι, ο Λθςοφσ του Ναυι κατατρόπωςε τουσ Αμαλθκίτεσ.
Ο Κφριοσ είπε ςτο να καταγράψει το γεγονόσ αυτό ςε βιβλίο ωσ ανάμνθςθ για τισ
επόμενεσ γενιζσ ( Ζξοδοσ 17,8-16 ).
Ο Λοκόρ, ιερζασ τθσ Μαδιάμ και πεκερόσ του Μωυςι, μαηί με τθν γυναίκα του
Μωυςι, τθ Σεπωϊρα, και τα δυο του παιδιά, τον Γθρςάμ και τον Ελιζηερ, ιρκαν
ςτθν ζρθμο, όπου είχε καταςκθνϊςει ο Μωυςισ ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ του
Κεοφ, ςτο Σινά. Ο Μωυςισ και ο Λοκόρ αωοφ αλλθλοχαιρετικθκαν μπικαν ςτθ
ςκθνι. Ο Μωυςισ διθγικθκε ςτον πεκερό του όλα όςα είχε κάνει ο Κφριοσ ςτο
Φαραϊ και ςτουσ Αιγυπτίουσ για χάρθ του λαοφ του, όλεσ τισ δυςκολίεσ που
ςυνάντθςαν ςτθν ζρθμο και πϊσ τουσ είχε γλιτϊςει ο Κφριοσ.
Ο Λοκόρ χάρθκε για τισ ευεργεςίεσ που ο Κφριοσ είχε κάνει ςτουσ Λςραθλίτεσ και
πρόςωερε ολοκαφτωμα και κυςίεσ ςτο Κεό. Κατόπιν ιρκε ο Ααρϊν και όλοι οι
πρεςβφτεροι των Λςραθλιτϊν για να ςυμμετάςχουν με τον πεκερό του Μωυςι ςτο
ιερό γεφμα ενϊπιον του Κυρίου (Ζξοδοσ 18,1-12).
Τθν επόμενθ μζρα ο Μωυςισ δίκαςε τισ υποκζςεισ του λαοφ. Πμωσ, μετά από
υπόδειξθ του πεκεροφ του Λοκόρ διάλεξε ανάμεςα από τουσ Λςραθλίτεσ άντρεσ
ικανοφσ, κεοςεβείσ και ταπεινοφσ, και τουσ ζβαλε επικεωαλισ του λαοφ ςε κάκε
χίλια, εκατό, πενιντα και δζκα άτομα. Αυτοί ιταν οι μόνιμοι δικαςτζσ του λαοφ, οι
οποίοι αςχολοφνταν με τισ μικροδιαωορζσ και μόνο οι δφςκολεσ υποκζςεισ
ζρχονταν μπροςτά ςτο Μωυςι. Φςτερα ο Μωυςισ αποχαιρζτθςε τον πεκερό του κι
ο Λοκόρ επζςτρεψε ςτθν χϊρα του ( Ζξοδοσ 18,13-27. Δευτερονόμιο 1,9-18 ).
ΟΛ ΛΣΑΘΛΛΤΕΣ ΣΤΟ ΟΟΣ ΣΛΝΑ
Ο Μωυςισ παίρνει τισ 10 εντολζσ
Οι Λςραθλίτεσ, τον τρίτο μινα τθσ εξόδου από τθν Αίγυπτο, ζωυγαν από τθ αωιδείν
και ζωταςαν ςτθν ζρθμο Σινά (Ζξοδοσ 19,1-2. Αρικμοί 33,15). Εκεί καταςκινωςαν
απζναντι από το όροσ Σινά, και ο Μωυςισ ανζβθκε ςτο βουνό για να ςυναντιςει το
Κεό.
Ράνω ςτο βουνό ο Κφριοσ του είπε: «Να τι κα αναγγείλεισ ςτουσ Λςραθλίτεσ, τουσ
απογόνουσ του Λακϊβ. "Είδατε τα όςα ζκανα ςτουσ Αιγυπτίουσ, και πωσ ςασ ζωερα
κοντά μου. Τϊρα, αν πραγματικά κελιςετε ν' ακοφςετε τα λόγια μου και να
ωυλάξετε τθν διακικθ μου, κα είςτε δικοί μου, μόνο εςείσ, απ' όλουσ τουσ άλλουσ
λαοφσ. Στθν εξουςία μου είναι ολόκλθρθ θ γθ, αλλά εςείσ κα είςτε για μζνα

βαςίλειο ιερζων και ζκνοσ ξεχωριςτό και άγιο". Αυτά να πεισ ςτουσ Λςραθλίτεσ»
(Ζξοδοσ 19,2-6).
Ο Μωυςισ ςυγκζντρωςε τουσ πρεςβυτζρουσ του λαοφ, και τουσ ανακοίνωςε τα
λόγια του Κυρίου. Τότε όλοσ ο λαόσ αποκρίκθκε ομόωωνα : « Πτι είπε ο Κφριοσ κα
το πράξουμε ». Και ο Μωυςισ ανζωερε τθν απάντθςθ του λαοφ ςτον Κφριο.
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Εγϊ κα ζρκω κοντά ςου μζςα ςε πυκνό ςφννεωο, ϊςτε
ν' ακοφει ο λαόσ όταν μιλάω μαηί ςου και να ςου ζχει πάντοτε εμπιςτοςφνθ.
Ριγαινε ςτο λαό και ωρόντιςε να εξαγνιςτοφν και να μείνουν κακαροί ςιμερα και
αφριο. Να πλφνουν τα ροφχα τουσ, και να είναι ζτοιμοι για τθν τρίτθ μζρα, γιατί τθν
τρίτθ μζρα κα κατεβϊ ςτο όροσ Σινά, μπροςτά ςτα μάτια όλου του λαοφ. Γφρω από
το βουνό κα βάλεισ όρια για το λαό και κα τουσ πεισ να προςζξουν να μθν ανζβουν
ςτο βουνό οφτε καν να αγγίξουν τουσ πρόποδεσ του. Πποιοσ πατιςει το πόδι του
ςτο βουνό εξάπαντοσ κα πεκάνει, είτε άνκρωποσ είτε ηϊο. Μόνο όταν θ ςάλπιγγα
ςθμάνει και ςθκωκεί το ςφννεωο, τότε κα μπορζςουν οι Λςραθλίτεσ ν' ανζβουν ςτο
βουνό» (Ζξοδοσ 19,7-13).
Ο Μωυςισ κατζβθκε από το βουνό, προετοίμαςε το λαό και τον εξάγνιςε για να
ςυναντιςει τον Κφριο. Τθν τρίτθ μζρα, λοιπόν, όταν ξθμζρωςε, άρχιςαν βροντζσ και
αςτραπζσ, και ζνα πυκνό ςφννεωο ιρκε και κάκιςε πάνω ςτο βουνό, ενϊ θ ωωνι
τθσ ςάλπιγγασ αντθχοφςε δυνατά. Φόβοσ μεγάλοσ κατζλαβε όλο το λαό που ιταν
ςτο ςτρατόπεδο. Τότε ο Μωυςισ κάλεςε το λαό να βγει από το ςτρατόπεδο για να
ςυναντιςει το Κεό και ςτάκθκαν κοντά ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ.
Το όροσ Σινά είχε καλυωκεί ολόκλθρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο
Κφριοσ μζςα ςε ωωτιά. Ο καπνόσ ανζβαινε ςαν από καμίνι, και το βουνό ολόκλθρο
ςειόταν δυνατά. Ο ιχοσ τθσ ςάλπιγγασ ολοζνα δυνάμωνε. Ο Μωυςισ μιλοφςε και ο
Κεόσ του αποκρινόταν με βροντζσ.
Ο Κφριοσ κάλεςε το Μωυςι ςτθν κορυωι και ο Μωυςισ ανζβθκε. Ο Κφριοσ του είπε
να κατζβει και να πει ςτο λαό να μθν ανζβει για να μθν πάκει κακό (Ζξοδοσ 19,1425. Δευτερονόμιο 4,10-14).
ΟΛ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ
Ο Κεόσ μίλθςε ςτο λαό και είπε αυτοφσ τουσ λόγουσ:
1) «Εγϊ είμαι ο Κφριοσ ο Κεόσ ςου, που ςε ζβγαλα από τθν Αίγυπτο, τον τόπο τθσ
δουλείασ. Δεν κα υπάρχουν για ςζνα άλλοι κεοί εκτόσ από μζνα».
2) «Δεν κα καταςκευάςεισ για ςζνα είδωλα και κανενόσ είδουσ ομοίωμα που να
αντιπροςωπεφει οτιδιποτε βρίςκεται ψθλά ςτον ουρανό ι εδϊ κάτω ςτθ γθ ι μζςα
ςτα νερά ι κάτω απ' τθ γθ. Αυτά δεν κα τα προςκυνάσ οφτε κα τα λατρεφεισ, γιατί
εγϊ είμαι ο Κφριοσ, ο Κεόσ και απαιτϊ αποκλειςτικότθτα».
3) «Δεν κα προωζρεισ καταχρθςτικά, επιπόλαια και μάταια, το όνομα του Κυρίου,
του Κεοφ ςου».
4) «Να κυμάςαι τθν θμζρα του Σαββάτου, να τθν ξεχωρίηεισ και να τθν αωιερϊνεισ
ςτον Κφριο. Ζξι μζρεσ κα εργάηεςαι και κα κάνεισ, όλεσ τισ εργαςίεσ ςου. Αλλά θ
ζβδομθ μζρα είναι μζρα ανάπαυςθσ, αωιερωμζνθ ς' εμζνα, τον Κφριο το Κεό ςου.
Τθν θμζρα αυτι δεν επιτρζπεται να κάνεισ καμιά εργαςία. Σε ζξι μζρεσ εγϊ, ο
Κφριοσ, δθμιοφργθςα τον ουρανό, τθ γθ και τθ κάλαςςα, κακϊσ και όλα όςα
υπάρχουν μζςα ς' αυτά, και τθν ζβδομθ μζρα αναπαφτθκα. Γι' αυτό ευλόγθςα τθν
θμζρα του Σαββάτου και τθν ξεχϊριςα για τον εαυτό μου».
5) «Να τιμάσ τον πατζρα ςου και τθ μθτζρα ςου».

6) «Δεν κα μοιχεφςεισ».
7) «Δεν κα κλζψεισ».
8) «Δεν κα ωονεφςεισ».
9) «Δεν κα κατακζςεισ ψεφτικθ μαρτυρία ενάντια ςτο ςυνάνκρωπο ςου».
10) «Δεν κα επικυμιςεισ τίποτε απ' ότι ανικει ςτο ςυνάνκρωπο ςου.
Δεν κα επικυμιςεισ τθ γυναίκα του, οφτε τθν οικία του, οφτε τα κτιματά του, οφτε
τουσ δοφλουσ του, οφτε τα ηϊα του, οφτε τίποτα άλλο απ' όςα ανικουν ςτο
ςυνάνκρωπό ςου» (Ζξοδοσ 20,1-17. Δευτερονόμιο 5,1-22).
Θ ΕΡΛΚΥΩΣΘ ΤΘΣ ΔΛΑΚΘΚΘΣ
Ο Μωυςισ παίρνει τισ 10 εντολζσ
Πλοσ ο λαόσ άκουγε τισ βροντζσ και τον ιχο τθσ ςάλπιγγασ και ζβλεπε τισ αςτραπζσ
και το βουνό που κάπνιηε. Φοβικθκαν και ςτζκονταν μακριά. Είπαν ςτο Μωυςι:
«Μίλα μασ εςφ κι εμείσ κ' ακοφμε, αλλά ασ μθ μασ μιλάει απευκείασ ο Κεόσ, γιατί
κα πεκάνουμε. Διότι ποιοσ άνκρωποσ άκουςε ποτζ τθ ωωνι του Κεοφ, να μιλάει
μζςα από τθ ωωτιά και να ζηθςε; Μίλα εςφ με τον Κφριο και μετά πεσ μασ όςα ςου
ωανζρωςε κι εμείσ κα τα εωαρμόςουμε».
Ο Μωυςισ τουσ απάντθςε: «Μθ ωοβάςτε! Ο Κεόσ ιρκε να ςασ δοκιμάςει. Κζλει να
τον υπολογίηετε, για να μθν αμαρτάνετε». Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι «Ο λαόσ
μίλθςε ςωςτά. Ασ πάνε ςτισ ςκθνζσ τουσ και ζλα εςφ μαηί μου να ςου πω τισ
εντολζσ, τισ οποίεσ πρζπει να εωαρμόςει ο λαόσ, για να βαδίηει πάντα ςτο δρόμο
που του ζδειξα». Ο λαόσ ςτεκόταν μακριά, ενϊ ο Μωυςισ μπικε ςτο ςκοτεινό
ςφννεωο όπου ιταν ο Κεόσ (Ζξοδοσ 20,18-21. Δευτερονόμιο 5,23-33).
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Με τα ίδια ςασ τα μάτια είδατε ότι ςασ μίλθςα εγϊ ο
Κεόσ από τον ουρανό. Κα χτίςετε για μζνα ζνα κυςιαςτιριο από χϊμα και πάνω ς'
αυτό κα προςωζρετε τισ κυςίεσ ςασ. Εάν χτίςετε κυςιαςτιριο με πζτρα, δεν κα το
ωτιάξετε με λαξεμζνεσ πζτρεσ, οφτε κ' ανζβεισ ςτο κυςιαςτιριο με ςκαλοπάτια, για
να μθν αποκαλφπτεται θ αςχθμοςφνθ ςασ». (Ζξοδοσ 20,22-26). Κατόπιν ο Κφριοσ
ζδωςε και άλλεσ εντολζσ και διατάξεισ ςτο Μωυςι που αωοροφςαν τουσ Λςραθλίτεσ. Αυτζσ είχαν ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι του λαοφ, με τθ απονομι τθσ
δικαιοςφνθσ και τισ γιορτζσ.
Μετά ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Κα ςασ ςτείλω ζναν άγγελο να προπορεφεται, για
να ςασ ωυλάει ςτθν πορεία ςασ και να ςασ οδθγιςει ςτον τόπο που ςασ ετοίμαςα.
Να τον προςζχετε ς' ότι ςασ λζει και να τον υπακοφτε. Να μθν του εναντιϊνεςτε,
γιατί αυτόσ κα ενεργεί εξ ονόματοσ μου. Αν όμωσ τον υπακοφτε και κάνετε πρόκυμα
ότι ςασ προςτάηω, τότε εγϊ κα είμαι εχκρόσ των εχκρϊν ςασ και αντίπαλοσ των
αντιπάλων ςασ. Ο άγγελόσ μου κα ςασ οδθγιςει ςτθ Χαναάν, όπου κατοικοφν
διάωοροι λαοί, τουσ οποίουσ κα εξολοκρεφςω. Δε κα προςκυνιςετε τουσ κεοφσ
τουσ οφτε κα τουσ λατρεφςετε, οφτε κα κάνετε ότι κάνουν αυτοί ςτισ λατρείεσ τουσ.
Αντικζτωσ, κα γκρεμίςετε τουσ κεοφσ τουσ και κα ςυντρίψετε τισ ιερζσ ςτιλεσ τουσ.
Εςείσ κα λατρεφςετε τον Κφριο το Κεό ςασ, κι εγϊ κα ευλογιςω το ψωμί που τρϊτε
και το νερό που πίνετε, κα εξαωανίςω όλεσ τισ αρρϊςτιεσ ςασ και κα ςασ χαρίςω
μακροηωία. Κα παραδϊςω ςτθν εξουςία ςασ τουσ κατοίκουσ εκείνθσ τθσ χϊρασ,
ενϊ άλλουσ κα τουσ διϊξετε από 'κει. Δε κα ςυνάψετε καμιά ςυνκικθ οφτε μ'
αυτοφσ οφτε με τουσ κεοφσ τουσ. Δε κα παραμείνουν αυτοί οι λαοί ςτθ χϊρα ςασ
για να μθ ςασ κάνουν και αμαρτιςετε απζναντι μου. Γιατί αν λατρεφςετε τουσ
κεοφσ τουσ, αυτό κα είναι για ςασ παγίδα» (Ζξοδοσ 23,20-33).

Τότε ο Μωυςισ κατζβθκε από το βουνό και ανακοίνωςε ςτουσ Λςραθλίτεσ τουσ
λόγουσ του Κυρίου, τουσ οποίουσ και κατζγραψε. Τθν άλλθ μζρα το πρωί ςθκϊκθκε
νωρίσ και ζχτιςε κυςιαςτιριο ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ, κι ζςτθςε δϊδεκα
πζτρινεσ ςτιλεσ για τισ δϊδεκα ωυλζσ του Λςραιλ. Φςτερα ζςτειλε νεαροφσ
Λςραθλίτεσ και ζωεραν μοςχάρια, τα οποία και κυςιάςανε ςτον Κφριο ωσ ευχαριςτία
για τθν ςωτθρία τουσ. Ο Μωυςισ πιρε αίμα από τα κυςιαηόμενα ηϊα και το ζβαλε
ςε δοχεία, και το υπόλοιπο το ζχυςε κοντά ςτο κυςιαςτιριο.
Μετά πιρε το βιβλίο τθσ διακικθσ και το διάβαςε ςτο λαό. Και ο λαόσ είπε: «Πλα
όςα είπε ο Κφριοσ κα υπακοφςουμε ς' αυτά και κα τα εωαρμόςουμε». Τότε πιρε
αίμα από τθ κυςία των ηϊων που ζγινε ςτον Κφριο και ράντιςε το λαό και τουσ είπε:
«Αυτό είναι το αίμα τθσ διακικθσ που ζκανε μαηί ςασ ο Κφριοσ, με βάςθ όλουσ
αυτοφσ τουσ λόγουσ» ( Ζξοδοσ 24,1-8 ).
Ο Μωυςισ, ο Ααρϊν, ο Ναδάβ και ο Αβιοφδ, κακϊσ και εβδομιντα από τουσ
πρεςβυτζρουσ των Λςραθλιτϊν ανζβθκαν ςτο βουνό. Βζβαια ο Ααρϊν και οι γιοι του
δεν είδαν είδαν το Κεό του Λςραιλ, αλλά είδαν τον τόπο όπου ςτάκθκε. Και ο τόποσ
αυτόσ ωαινόταν ςαν να ιταν καταςκευαςμζνοσ από πλίνκουσ ςαπωείρου και είχε τθ
διαφγεια και τθ λάμψθ του κακαροφ ουρανοφ. Ο Κεόσ δεν ζκανε κανζνα κακό ς'
αυτοφσ τουσ επιωανείσ Λςραθλίτεσ, οι οποίοι κάκιςαν ς' εκείνο το κείο τόπο και
ζωαγαν ( Ζξοδοσ 24,9-11 ).
Ο ΜΩΥΣΘΣ ΣΤΟ ΟΟΣ ΣΛΝΑ ΚΑΛ Θ ΑΡΛΣΤΛΑ ΤΩΝ ΛΣΑΘΛΛΤΩΝ
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι ν' ανζβει πάλι ςτο βουνό για να του δϊςει τισ λίκινεσ
πλάκεσ, το νόμο και τισ εντολζσ. Επειδι κα ζλειπε για πολφ καιρό όριςε τον Ααρϊν
και τον Ωρ ωσ υπεφκυνουσ απζναντι ςτο λαό.
Πταν ανζβθκε ςτο βουνό ο Μωυςισ, είχε μαηί του τον Λθςοφ του Ναυι. Τότε το
βουνό καλφωκθκε από ζνα ςφννεωο. Θ δόξα του Κυρίου ιρκε και ςκζπαςε το όροσ
Σινά για ζξι μζρεσ. Στα μάτια των Λςραθλιτϊν ωαινόταν ςαν ωωτιά που λαμπάδιαηε
ςτθν κορυωι του βουνοφ, το οποίο ιταν ορατό απ' όλουσ τουσ Λςραθλίτεσ. Τθν
ζβδομθ μζρα κάλεςε ο Κφριοσ το Μωυςι μζςα από το ςφννεωο. Ο Μωυςισ μπικε
ςτο ςφννεωο και ανζβθκε ςτο βουνό, όπου και ζμεινε ςαράντα μερόνυχτα (Ζξοδοσ
24,12-18).
Ο Κφριοσ είχε πει ςτο Μωυςι να μαηζψει προαιρετικζσ προςωορζσ από τουσ
Λςραθλίτεσ, όποιοσ είχε διάκεςθ και όποιοσ ικελε. Ηιτθςε να του προςωζρουν
χρυςάωι, αςιμι και χαλκό, μάλλινα λινά υωάςματα από κατςικίςιο μαλλί, βαμμζνα
ςε χρϊμα γαλάηιο, πορωυρό ι κόκκινο, δζρματα τράγων βαμμζνα κόκκινα και
γαλάηια, άςθπτα ξφλα ακακίασ, λάδι, αρωματικζσ ουςίεσ και κυμίαμα, επίςθσ
πολφτιμουσ λίκουσ και άλλα πολφτιμα πετράδια, προκειμζνου τα υλικά αυτά να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι τθσ Κιβωτοφ τθσ Διακικθσ, τθσ Σκθνισ του
Μαρτυρίου, για το κυςιαςτιριο του κυμιάματοσ και για το κυςιαςτιριο των
ολοκαυτωμάτων, για τθν Τράπεηα τθσ Ρροκζςεωσ, για τθν Επτάωωτθ λυχνία, για
όλα τα ιερά αντικείμενα και ςκεφθ που ςυνόδευαν όλα τα παραπάνω, για το ιερό
ζλαιο και για το ιερό κυμίαμα, κακϊσ και για τισ ιερατικζσ ςτολζσ των ιερζων και
αρχιερζων (Ζξοδοσ 25,1-9. 35,4-19).
Στθ ςυνζχεια ο Κφριοσ ζδωςε ςτο Μωυςι οδθγίεσ για τθν καταςκευι τθσ Κιβωτοφ
τθσ Διακικθσ, ζνα ιερό κιβϊτιο ωτιαγμζνο από ξφλο ακακίασ και καλυμμζνθ
ολόκλθρθ με κακαρό χρυςάωι. Μζςα ςτθν Κιβωτό τθσ Διακικθσ κα τοποκετοφςε τισ
πζτρινεσ πλάκεσ με το Νόμο και μζςα από αυτι κα επικοινωνοφςε ςτο εξισ με το

Μωυςι. Ακόμθ του ζδωςε οδθγίεσ για τθν καταςκευι τθσ Σκθνισ του Μαρτυρίου,
ζνα κινθτό ιερό από πολυτελι υωάςματα, όπου μζςα τθσ κα ωυλαςςόταν θ Κιβωτόσ
τθσ Διακικθσ (Ζξ. 25,10-22. 26,1-37).
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι να κακιερϊςει και να ξεχωρίςει τον Ααρϊν και τουσ γιοφσ
του ωσ ιερείσ του Κυρίου. Του ζδωςε οδθγίεσ πωσ πρζπει να ντφνονται οι ιερείσ και
πωσ να κακαγιάηονται, ϊςτε να μθν αμαρτάνουν απζναντι ςτον Κφριο. Τζλοσ του
ζδωςε οδθγίεσ για τισ γιορτζσ και τισ κυςίεσ (Ζξοδοσ κεω. 25-31). Πταν ο Κεόσ
τελείωςε μ' αυτά που ζλεγε ςτο Μωυςι πάνω ςτο όροσ Σινά, του ζδωςε τισ δφο
λίκινεσ πλάκεσ του Νόμου, γραμμζνεσ με το ίδιο του το χζρι (Ζξοδοσ 31,18).
Το χρυςό μοςχάρι
Πταν οι Λςραθλίτεσ είδαν ότι ο Μωυςισ αργοφςε να κατεβεί από το βουνό,
μαηεφτθκαν γφρω από τον Ααρϊν και του ζλεγαν: «Σικω, ωτιάξε μασ κεοφσ, που να
προπορεφονται ςτο δρόμο μασ, γιατί αυτόσ ο Μωυςισ, που μασ ζβγαλε από τθν
Αίγυπτο, δεν ξζρουμε τι ζγινε».
Ο Ααρϊν υπζκυψε ςτισ πιζςεισ και τουσ είπε: «Βγάλτε τα χρυςά ςκουλαρίκια που
ζχουν ςτ' αυτιά τουσ οι γυναίκεσ ςασ, οι γιοι ςασ και οι κόρεσ ςασ και ωζρτε τα ς'
εμζνα». Ζβγαλαν τότε όλοι τα χρυςά τουσ ςκουλαρίκια και τα ζωεραν ςτον Ααρϊν.
Εκείνοσ τα πιρε, τα ζλειωςε και ζκανε απ' αυτά ζνα άγαλμα μοςχαριοφ. Φϊναξε
τότε ο λαόσ: «Αυτόσ είναι ο Κεόσ ςου, Λςραιλ, που ς' ζβγαλε από τθν Αίγυπτο !»
Τθν άλλθ μζρα ο Ααρϊν ζχτιςε ακριβϊσ απζναντι ζνα κυςιαςτιριο για τον Κφριο και
πρόςωερε ευχαριςτιρια κυςία ςτον Κφριο για τθν ςωτθρία τουσ από τθν Αίγυπτο.
Το μεγαλφτερο μζροσ του λαοφ ςυμμετείχε ς' αυτιν τθν ευχαριςτιρια κυςία και
μετά κάκιςαν, ωάγανε και ιπιανε, κι ζπειτα ςθκϊκθκαν και διαςκζδαηαν (Ζξοδοσ
32,1-6. Δευτερονόμιο 9,7-11. Ψαλμοί 105,19-20).
Τότε ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Ριγαινε, κατζβα, γιατί ο λαόσ που ζβγαλεσ από
τθν Αίγυπτο ζπεςε ςε μεγάλθ αμαρτία. Ζωυγαν γριγορα από το δρόμο που τουσ
ζδειξα. Ζωτιαξαν ζνα χυτό μοςχάρι και το προςκφνθςαν, κυςίαςαν ς' αυτό και
είπαν: "Αυτοί είναι οι κεοί ςου, Λςραιλ, που ς' ζβγαλαν από τθν Αίγυπτο!" Είδα τι
είναι ο λαόσ αυτόσ. Είναι λαόσ απείκαρχοσ. Άςε με, λοιπόν, τϊρα, να ξεςπάςει ο
κυμόσ μου πάνω τουσ και να τουσ αωανίςω, και κα κάνω να προζλκει από ςζνα ζνα
μεγάλο ζκνοσ».
Ο Μωυςισ όμωσ προςπάκθςε να καταπραψνει τον Κφριο και είπε: «Γιατί, Κφριε, να
ξεςπάςει ο κυμόσ ςου πάνω ςτο λαό ςου, που τον ζβγαλεσ από τθν Αίγυπτο με τθ
μεγάλθ ςου δφναμθ και με ενζργειεσ τόςο δυναμικζσ; Γιατί να πουν οι Αιγφπτιοι ότι
τουσ ζβγαλεσ με κακό ςκοπό από τθν Αίγυπτο, για να τουσ κανατϊςεισ ςτα βουνά
και να τουσ εξαωανίςεισ από τθ γθ; Ασ ςταματιςει ο ωλογερόσ κυμόσ ςου, άλλαξε
γνϊμθ για το κακό που κζλεισ να κάνεισ ςτο λαό ςου. Κυμιςου τον Αβραάμ, τον
Λςαάκ και τον Λακϊβ, τουσ δοφλουσ ςου, που τουσ υποςχζκθκεσ να τουσ δϊςεισ
τόςουσ πολλοφσ απογόνουσ, όςα τ' αςτζρια του ουρανοφ, και ς' αυτοφσ τουσ
απογόνουσ να δϊςεισ ολόκλθρθ αυτι τθ χϊρα, για ιδιοκτθςία παντοτινι». Ζτςι, ο
Κφριοσ άλλαξε γνϊμθ για το κακό που είπε ότι κα ζκανε ςτο λαό του (Ζξοδοσ 32,714. Δευτερονόμιο 9,12-14. 9,19).
Ο Μωυςισ γφριςε κι άρχιςε να κατεβαίνει από το βουνό, κρατϊντασ ςτα χζρια του
τισ δφο πλάκεσ του Νόμου, γραμμζνεσ κι από τισ δυο πλευρζσ τουσ. Οι πλάκεσ ιταν
ζργο του Κεοφ κακϊσ και θ γραωι, που ιταν χαραγμζνθ ς' αυτζσ.
Πταν ο Μωυςισ κατζβθκε από το βουνό, ο Λθςοφσ του Ναυι που τον περίμενε, του

είπε ότι ακοφει πολεμικζσ κραυγζσ από το ςτρατόπεδο. Ο Μωυςισ του είπε ότι
αυτζσ δεν είναι πολεμικζσ κραυγζσ, αλλά κραυγζσ μεκυςμζνων. Και κακϊσ πλθςίαηε
ςτο ςτρατόπεδο, είδε το μοςχάρι και τουσ χοροφσ. Τότε ωοφντωςε ο κυμόσ του και
πζταξε τισ πλάκεσ από τα χζρια του και τισ ζςπαςε ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ.
Ριρε το μοςχάρι που είχαν ωτιάξει οι Λςραθλίτεσ και το ζκαψε ςτθ ωωτιά και το
κατακομμάτιαςε ϊςπου να γίνει ςκόνθ. Κατόπιν τθν ςκόνθ αυτι τθν πζταξε ςτο
χείμαρρο, που κατεβαίνει από το όροσ Σινά, ενϊ ωαίνεται ζνα μζροσ τθσ τθν ζδωςε
να τθν πιουν (Ζξοδοσ 32,15-20. Δευτερ.ο 9,15-18. 9,21).
Μετά ο Μωυςισ είπε ςτον Ααρϊν: «Τι ςου ζκανε αυτόσ ο λαόσ και τουσ παρζςυρεσ
ςε μια τόςο μεγάλθ αμαρτία;» Ο Ααρϊν απάντθςε: «Μθ κυμϊνεισ, κφριε μου.
Ξζρεισ ότι ο λαόσ αυτόσ είναι ορμθτικόσ. Αυτοί μου είπαν, να τουσ κάνω κεοφσ να
προπορεφονται ςτο δρόμο τουσ, γιατί δεν ιξεραν τόςεσ μζρεσ τι απζγινεσ. Κι εγϊ
ηιτθςα να μου δϊςουν τα χρυςαωικά τουσ και μ' αυτά ζωτιαξα αυτό το μοςχάρι»
(Ζξοδοσ 32,21-24). Αλλά και εναντίον του Ααρϊν αγανάκτθςε ο Κφριοσ και ικελε να
τον εξολοκρεφςει, αλλά δεν προχϊρθςε ςτθν ενζργεια αυτι μετά από δζθςθ του
Μωυςι (Δευτερονόμιο 9,20).
Ο Μωυςισ είδε ότι ο λαόσ είχε αωεκεί ελεφκεροσ κι ζκανε ότι ικελε, γιατί ο Ααρϊν
επζτρεψε να γίνει κάτι τζτοιο. Στάκθκε τότε ςτθν είςοδο του ςτρατοπζδου και
ωϊναξε: «Πποιοσ είναι με τον Κφριο ασ ζρκει μαηί μου». Συγκεντρϊκθκαν λοιπόν
κοντά του όλοι οι απόγονοι του Λευΐ. Ο Μωυςισ τουσ είπε: «Ο Κφριοσ, ο Κεόσ του
Λςραιλ, προςτάηει να ηωςτεί κακζνασ ςασ το ςπακί του, και να διαςχίςετε το
ςτρατόπεδο, από τθν μια είςοδο ωσ τθν άλλθ, και να ςκοτϊςετε όςουσ αμάρτθςαν
μπροςτά ςτο Κεό».
Οι Λευΐτεσ εκτζλεςαν τθν διαταγι του Μωυςι και κανατϊκθκαν από τον λαό εκείνθ
τθν μζρα περίπου τρεισ χιλιάδεσ άντρεσ (Ζξοδοσ 32,25-29).
Τθν άλλθ μζρα ο Μωυςισ είπε ςτο λαό: «Ζχετε διαπράξει μεγάλθ αμαρτία, κ' ανζβω
τϊρα ςτον Κφριο για να τον παρακαλζςω να ςασ ςυγχωριςει αυτιν τθν αμαρτία
ςασ».
Ριγε πίςω λοιπόν ςτον Κφριο και του είπε: «Αλίμονο, Κφριε! Ο λαόσ αυτόσ διζπραξε
μεγάλθ αμαρτία. Καταςκεφαςαν κεοφσ χρυςοφσ. Τϊρα όμωσ αν κζλεισ, ςυγχϊρθςε
τθν αμαρτία τουσ. Αν όχι, τότε διάγραψε, ςε παρακαλϊ, και το δικό μου όνομα από
το βιβλίο ςου».
Ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι: «Αυτόν που αμάρτθςε ς' εμζνα, αυτόν κα διαγράψω
από το βιβλίο μου. Τϊρα πιγαινε, οδιγθςε το λαό ςτον τόπο που ςου είπα, και ο
άγγελοσ μου κα προπορεφεται μπροςτά ςου. Πταν ζρκει ο χρόνοσ τθσ ανταπόδοςθσ, κα τουσ τιμωριςω για τθν αμαρτία τουσ». Ο Κφριοσ, λοιπόν, όταν ζκρινε τον
καιρό κατάλλθλο ζςτειλε ςυμωορά ςτο λαό, επειδι είχαν βάλει τον Ααρϊν να τουσ
ωτιάξει το χρυςό μοςχάρι ( Ζξ. 32,30-35 ).
Θ ΔΛΑΚΘΚΘ ΕΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΛ
Ο Μωυςισ παίρνει τισ 10 εντολζσ
Ο Κφριοσ ζδωςε εντολι ςτο Μωυςι να ετοιμαςτοφν για αναχϊρθςθ. Δεν κα τουσ
οδθγεί πλζον ο ίδιοσ, αλλά ζνασ άγγελοσ, γιατί οι Λςραθλίτεσ ιταν απείκαρχοσ λαόσ
και υπάρχει ο κίνδυνοσ να τουσ καταςτρζψει πριν ωτάςουν ςτθν Γθ τθσ Επαγγελίασ.
Πταν ο λαόσ άκουςε αυτόν τον απειλθτικό λόγο λυπικθκε και ωόρεςε πζνκιμα
ροφχα. Πταν πζραςε το πζνκοσ τουσ και ωόρεςαν πάλι τισ λαμπρζσ τουσ ωορεςιζσ, ο
Κφριοσ τουσ προζτρεψε να βγάλουν τα ςτολίδια από πάνω τουσ (Ζξοδοσ 33,1-6).

Ο Μωυςισ πιρε τθν πρόχειρθ και προςωρινι Σκθνι του Μαρτυρίου, που είχε ωτιάξει πριν γίνει θ αυκεντικι, και τθν ζςτθςε ζξω, μακριά από το ςτρατόπεδο. Πποιοσ
ικελε να ρωτιςει για κάτι τον Κφριο, πιγαινε ςτθ Σκθνι του Μαρτυρίου, ζξω από
το ςτρατόπεδο. Πςεσ ωορζσ πιγαινε ο Μωυςισ ςτθ Σκθνι, όλοσ ο λαόσ ςθκωνόταν
και ο κακζνασ ςτεκόταν ςτθν πόρτα τθσ ςκθνισ του και τον παρακολουκοφςε ωσπου αυτόσ να μπει ςτθ Σκθνι. Πταν ο Μωυςισ ζμπαινε ςτθ Σκθνι, μια ςτιλθ νεωζλθσ κατζβαινε και ςτεκόταν ςτθν πόρτα. Και ο Κεόσ ςυνομιλοφςε με το Μωυςι.
Πταν ζβλεπε ο λαόσ τθν ςτιλθ τθσ νεωζλθσ να ςτζκεται μπροςτά ςτθν πόρτα τθσ
Σκθνισ, ςθκϊνονταν και προςκυνοφςαν, κακζνασ κοντά ςτθν πόρτα τθσ ςκθνισ του.
Ο Κφριοσ μιλοφςε με το Μωυςι πρόςωπο με πρόςωπο, όπωσ ςυηθτάει κανείσ με το
ωίλο του. Κατόπιν ο Μωυςισ επζςτρεωε ςτο ςτρατόπεδο, ενϊ ο βοθκόσ του, ο
νεαρόσ Λθςοφσ, γιοσ του Ναυι, παρζμενε ςτθ Σκθνι (Ζξοδοσ 33,7-11).
Στθ ςυνζχεια ο Μωυςισ ηιτθςε από τον Κφριο να ςυμπορευκεί μαηί τουσ και να του
ωανερϊςει τθ δόξα Του. Και ο Κφριοσ του απάντθςε: «Κα πραγματοποιιςω τθν
επικυμία ςου, κα ςυμπορευκϊ μαηί ςασ και κα περάςω με όλθ τθ μεγαλοπρζπειά
μου μπροςτά ςου και κα πω το "όνομα" μου μπροςτά ςου: "Κφριοσ". Δε κα μπορζςεισ όμωσ, να δεισ το πρόςωπό μου, γιατί κανζνασ άνκρωποσ δεν μπορεί να με δει
και να μείνει ηωντανόσ. Πταν κα διαβαίνω μζςα ςτθ δόξα τθσ παρουςίασ μου, κα ςε
ςκεπάςω με το χζρι μου ϊςπου να περάςω. Μετά κα πάρω το χζρι μου και κα δεισ
τα νϊτα μου, το πρόςωπο μου όμωσ δεν κα το δεισ» (Ζξοδοσ 33,12-23).
Μετά ο Κφριοσ είπε ςτο Μωυςι να πάρει δφο πζτρινεσ πλάκεσ ςαν τισ προθγοφμενεσ και το πρωί να είναι ζτοιμοσ για ν' ανεβεί ςτο όροσ Σινά.
Ο Μωυςισ λάξεψε δφο πλάκεσ από πζτρα ςαν τισ πρϊτεσ και νωρίσ το πρωί
ςθκϊκθκε κι ανζβθκε ςτο όροσ Σινά, όπωσ τον είχε διατάξει ο Κφριοσ. Κατόπιν
πζραςε από μπροςτά του με όλθ του τθ δόξα, όπωσ του υποςχζκθκε, χωρίσ ωυςικά
να δει το πρόςωπο του Κυρίου. Ο Μωυςισ ζπεςε ςτθ γθ και προςκφνθςε (Ζξοδοσ
34,1-9. Δευτερονόμιο 10,1-4).
Στθ ςυνζχεια ο Κφριοσ ζδωςε ςτο Μωυςι οδθγίεσ για τθν είςοδό τουσ ςτθ Χαναάν,
για τισ γιορτζσ και τισ κυςίεσ, για τθν πιςτότθτα και τθν τιρθςθ των εντολϊν του
Κεοφ. Ο Μωυςισ ζμεινε εκεί μαηί με τον Κφριο ςαράντα μερόνυχτα. Σ' αυτό το
διάςτθμα δεν ζωαγε ψωμί και δεν ιπιε νερό (Ζξ. 34,10-28. Δευτερονόμιο 10,10-22).
Πταν ο Μωυςισ κατζβαινε από το όροσ Σινά και οι δυο πλάκεσ του Νόμου ιταν ςτα
χζρια του, δεν ιξερε ότι το πρόςωπό του είχε γίνει λαμπερό όςθ ϊρα μιλοφςε με το
Κεό, και ακτινοβολοφςε. Ο Ααρϊν και όλοσ ο λαόσ κοίταξαν το Μωυςι, και είδαν
ότι το πρόςωπό του ζλαμπε, γι' αυτό ωοβόντουςαν να τον πλθςιάςουν. Ο Μωυςισ
όμωσ τουσ κάλεςε, και τότε ο Ααρϊν και όλοι οι άρχοντεσ τθσ κοινότθτασ πιγαν κοντά του και τουσ μίλθςε. Φςτερα πλθςίαςαν κι οι υπόλοιποι Λςραθλίτεσ, και ο Μωυςισ τουσ ανακοίνωςε όλεσ τισ εντολζσ που του είχε δϊςει ο Κφριοσ ςτο όροσ Σινά.
Πταν ο Μωυςισ τελείωςε τθν ςυνομιλία του μαηί τουσ ςκζπαςε το πρόςωπο του μ'
ζνα κάλυμμα. Κάκε ωορά που ο Μωυςισ ερχόταν ενϊπιον του Κυρίου για να
μιλιςει μαηί του, ζβγαηε το κάλυμμα, ωσ τθν ϊρα που ζβγαινε από τθν Σκθνι και
ανακοίνωνε ςτο λαό τισ εντολζσ που του είχαν δοκεί. Τότε οι Λςραθλίτεσ ζβλεπαν ότι
το πρόςωπό του ζλαμπε. Φςτερα ζβαηε πάλι το κάλυμμα ςτο πρόςωπο του, ϊςπου
να ξαναμπεί ςτθν Σκθνι και να μιλιςει με τον Κφριο (Ζξοδοσ 34,29-35).
Πταν ο Μωυςισ κατζβθκε από το Σινά, ςφμωωνα με εντολι του Κυρίου, κατάςκεφαςε μια πρόχειρθ Κιβωτό, και μζςα τοποκζτθςε τισ δεφτερεσ λίκινεσ πλάκεσ
του Νόμου (Δευτερονόμιο 10,5. Γ' Βαςιλζων 8,9. Β' Ραραλειπομζνων 5,10).

Αωοφ ζμειναν ζνα χρόνο ςτο Σινά, ςτθν αρχι του δευτζρου ζτουσ ο Μωυςισ
αρίκμθςε τον λαό και ςυνζχιςαν τθν πορεία ςτθν ζρθμο, ϊςπου ζωκαςαν ςτθν
ζρθμο Κάδθσ, ςτα ςφνορα τθσ γθσ τθσ Επαγγελίασ. Ο λαόσ, επθρεαςμζνοσ από τουσ
καταςκόπουσ που ζςτειλε ο Μωυςισ ςτθν Χαναάν, αποκαρρφνκθκε για τθν
κατάλθψθ τθσ χϊρασ, ςταςίαςε εναντίον του και ηιτθςε νζουσ αρχθγοφσ για να
επιςτρζψει ςτθν Αίγυπτο. Ο κεόσ ιταν ζτοιμοσ για μία ακόμθ ωορά να τουσ
αωανίςει τελείωσ, αλλά ο Μωυςισ με τθν κερμι του προςευχι άλλαξε τθν κεία
βουλι και καταδικάςκθκαν ςε τριάντα οκτϊ χρόνια περιπλάνθςθ, αω' ενόσ μεν για
να παιδαγωγθκοφν, αω' ζτερου δε για να πεκάνουν ςτθν ζρθμο και να μθν ειςζλκουν ςτθν γθ τθσ Επαγγελίασ όλοι οι γογγυςταί θλικίασ είκοςι ετϊν και άνω.
Κατά τθν μακροχρόνια αυτι περιπλάνθςθ ζξω από τθν γθ Χαναάν, ο Μωυςισ με
καυμαςτι πραότθτα και ςφνεςθ αντιμετϊπιηε τισ ςυνεχείσ μεμψιμοιρίεσ, τισ αντιηθλίεσ και τισ ανταρςίεσ του δυςκυβζρνθτου λαοφ.
Στθν αρχι του τεςςαρακοςτοφ από τθ ζξοδο τουσ ζτουσ ζωκαςαν πάλι ςτθν ζρθμο
Κάδθσ.
Οι επιλιςμονεσ «υιοί του Λςραιλ» δυςωόρθςαν και πάλι από τθν ζλλειψθ νεροφ και
ξζςπαςαν ςε νζουσ γογγυςμοφσ κατά του θγζτθ τουσ. Ο κεόσ είπε ςτον Μωυςι να
τουσ δϊςει νερό από τον βράχο, αλλά αυτόσ, κυριευμζνοσ από ακυμία για τθν νζα
τουσ απείκεια, δίςταςε προσ ςτιγμιν και τουσ είπε: «ἀκούςατέ μου, οἱ ἀπεικεῖσ· μὴ
ἐκ τῆσ πέτρασ ταύτθσ ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ;» (Άρ. 20, 10). Το νερό ανζβλυςε άωκονο
από τον βράχο, όταν τον κτφπθςε με το ραβδί του ο Μωυςισ· ο ίδιοσ όμωσ εξ' αιτίασ
τθσ «αντιλογίασ» του τιμωρικθκε από τον κεό να μθν ειςζλκει ςτθν γθ τθσ Επαγγελίασ.
Φςτερα από πολλοφσ αγϊνεσ ποφ διεξιγαγε με τθν βοικεια του Λθςοφ του Ναυι
εναντίον των Αμορραίων, των Μαδιανιτϊν και των Μωαβιτϊν, κατζλαβε τθν χϊρα
ανατολικά του Λορδανοφ, απζναντι από τθν Χαναάν.
Εκεί, ςτισ ςτζπεσ τθσ Μωάβ, υπενκφμιςε ςτον λαό τισ ευεργεςίεσ του κεοφ και τισ
αποκαλφψεισ κατά τθν τεςςαρακονταετι πορεία τουσ ςτθν ζρθμο, τουσ τόνιςε τισ
υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι τθσ Διακικθσ του Κυρίου και τουσ ζδωςε τισ τελευταίεσ
οδθγίεσ. Ζπειτα ζχριςε ωσ διάδοχο του τον Λθςοφ του Ναυι, ζψαλε προσ τον κεό τθν
ωδι, «Ρρόςεχε οὐρανέ, καὶ λαλήςω, καὶ ἀκουέτω ἡ γῆ ρήματα ἐκ ςτόματόσ μου....»
(Δευτ. 32, 1-43) και ευλόγθςε για τελευταία ωορά τισ δϊδεκα ωυλζσ. Ρζκανε ςε
θλικία εκατόν είκοςι ετϊν ςτθν κορυωι Φαςγά του όρουσ Ναβαφ (ι Νεβϊ), όπου
είχε ανεβεί για να του δείξθ ο Κφριοσ τθν επθγγελμζνθ γθ. Εκεί ετάωθ, χωρίσ ποτζ
να μάκθ κανείσ τον ακριβι τόπο τθσ ταωισ του.
Να ςθμειϊςουμε τζλοσ, ότι ςτουσ χρόνουσ του Μεγάλου Κωνςταντίνου εωζρκθ θ
καυματουργόσ ράβδοσ του προωιτθ Μωυςι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, και βγικε ο
αυτοκράτωρ πεηόσ και τθν προχπάντθςε. Ζκτιςε δε Ναό τθσ Κεοτόκου και ζβαλε τθ
ράβδο μζςα ς' αυτόν. Ζπειτα τθν μετζωερε ςτο παλάτι, όπωσ γράωει ο Γεϊργιοσ ο
Κωδινόσ.
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