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«ΠΙΣΤΕΙ ΜΩΥΣΗΣ...»
Τξ δεύςεοξ βιβλίξ ςηπ αγίαπ Γοατήπ, η Ένξδξπ, μαπ αματέοει όςι ςα παιδιά ςξσ Θακώβ
με ςιπ ξικξγέμειεπ ςξσπ κι ασςόμ ςξμ ίδιξ, όςαμ πήγαμ ρςημ Αίγσπςξ κξμςά ρςξμ αδελτό
ςξσπ, ςξμ Θχρήτ, για μα γλιςώρξσμ από ςημ παγκόρμιξ πείμα πξσ είυε επικοαςήρει ςόςε,
ήςαμ μόμξ εβδξμήμςα πέμςε άςξμα. Σςημ επόμεμη γεμιά όμχπ, ασνήθηκαμ και
πληθύμθηκαμ πάοα πξλύ «και καςίρυσξμ ρτόδοα».
Αμέβηκε δε ρςξ θοόμξ ςηπ Αιγύπςξσ άλλξπ Φαοαώ, πξσ ρε αμςίθερη με ςξμ ποξκάςξυό
ςξσ, πξσ ήςαμ τίλξπ ςχμ Θροαηλιςώμ, λόγχ ςηπ αγάπηπ πξσ είυε ποξπ ςξμ Θχρήτ, ασςόπ
ρςοάτηκε εμαμςίξμ ςξσπ. Δτάομξρε ενξμςχςικά μέςοα γεμξκςξμίαπ καςά ςχμ
Θροαηλιςώμ. Παοόλα όμχπ ςα μέςοα ξι Θροαηλίςεπ «ίρυσξμ ρτόδοα».
Τόςε ξ Φαοαώ έδχρε εμςξλή ρςιπ μαίεπ, όςαμ γεμξύμ ξι Θροαηλίςιρρεπ αορεμικό μχοό,
μα ςξ ρκξςώμξσμ. Δκείμεπ όμχπ τξβξύμεμεπ ςξ Ηεό δεμ ςξ έκαμαμ, κι όςαμ ςιπ κάλερε ρε
απξλξγία, δικαιξλξγήθηκαμ όςι ξι Δβοαίεπ γεμμξύμ μόμεπ ςξσπ, ποξςξύ ποξλάβξσμ μα
πάμε ξι μαίεπ. Τόςε ξ Φαοαώ έδχρε εμςξλή ρςξ λαό ςξσ γεμικά, μόλιπ δξσμ μχοό
αορεμικό μα ςξ οίυμξσμ ρςξμ πξςαμό Μείλξ.
Τόςε ακοιβώπ, κάπξια ξικξγέμεια, πξσ ήςαμ από ςη τσλή Κεσί, απέκςηρε έμα αγόοι
πξσ ήςαμ πξλύ όμξοτξ. Τξ έκοσφαμ για ςοειπ μήμεπ, για μα μη ςξ αμςιλητθξύμ ξι
Αιγύπςιξι και ςξ πμίνξσμ. Λεςά ςξσπ ςοειπ μήμεπ, επειδή δεμ μπξοξύραμ μα ςξ κοαςξύμ
υχοίπ μα γίμει αμςιληπςό, ρκέτθηκε η μηςέοα ςξσ μχοξύ ςξ ενήπ ςέυμαρμα. Πήοε έμα
παμέοι, ςξ έυοιρε με άρταλςξ και πίρρα για μα είμαι αδιάβοξυξ και ςξ άτηρε ρ’ έμα
έλξπ, πξσ ςα μεοά δεμ ήςαμε ξομηςικά για μα ςξ παοαρύοξσμ, κξμςά ρςξ μέοξπ ςξσ
πξςαμξύ πξσ λξσζόςαμ η κόοη ςξσ Φαοαώ, και καςαρκόπεσε η αδελτή ςξσ Λαοιάμ ςι θ’
απξγίμει. Ιαςέβηκε η θσγαςέοα ςξσ Φαοαώ μα λξσρςεί μαζί με ςιπ σπηοέςοιεπ ςηπ και
παοαςήοηρε ςξ παμέοι πξσ έπλεε. Τξ πήοε, ςξ άμξινε, ςξ είδε πξσ έκλαιγε, ςξ λσπήθηκε
και είπε· «ασςό ςξ μχοό είμαι από ςα παιδιά ςχμ Δβοαίχμ». Ιι εμώ ξ παςέοαπ ςηπ ξ
Φαοαώ έδχρε εμςξλή ρςξ λαό ςξσ μα οίυμει κάθε παιδί, πξσ βοίρκει, ρςξ Μείλξ και μα ςξ
πμίγει, η κόοη ςξσ, τχςιρμέμη από ςξ Ηεό και μαγμηςιρμέμη από ςημ ξμξοτιά ςξσ
μχοξύ, ρκέτθηκε μα ςξ σιξθεςήρει. Τόςε η αδελτή ςξσ Λαοιάμ, πξσ παοαμόμεσε, έςοενε
και ςηπ είπε όςι μπξοεί μα ςη βοει παοαμάμα από ςη τσλή ςχμ Δβοαίχμ, για μα ςηπ ςξ
θηλάρει και μα ςξ μεγαλώρει. Ζ κόοη ςξσ Φαοαώ δέυθηκε κι ασςό ςξ παοάλξγξ, πξσ ςηπ
ποόςειμε η αδελτή ςξσ μχοξύ και, όςαμ έτθαρε η μηςέοα ςξσ ρςξ παλάςι, ςηπ έδχρε
εμςξλή μα ςξ αμαθοέφει για λξγαοιαρμό ςηπ ρςξ ρπίςι ςηπ και πλήοχμε ςη μηςέοα ςξσ
για μα κάμει ςη δξσλειά, πξσ έςρι κι αλλιώπ θα ςημ έκαμε χπ μηςέοα ςξσ. Τι θασμαρςόπ
όμςχπ ξ Ηεόπ και πόρξ αγαπά ςξσπ αμθοώπξσπ ςξσ! Σε καιοό διχγμξύ, ξ διώκςηπ μα
πληοώμει μα μεγαλώρει, μέρα ρςα ιξσδαψκά ήθη και έθιμα (!), ασςόπ πξσ θα ςξμ
καςέρςοετε.
Όςαμ μεγάλχρε, ςξ πήοε η κόοη ςξσ Φαοαώ ρςξ παλάςι, ςξ σιξθέςηρε και ςξ ξμόμαρε
Λχσρή, πξσ ρημαίμει από ςξ μεοό ςξ έρχρα. Λχσρήπ ρημαίμει σδαςόρχρςξπ, αλλά

ξσριαρςικά σπήονε Ηεόρχρςξπ, διόςι ξ Ηεόπ καμόμιρε μα ςξ δει με ρσμπάθεια η κόοη ςξσ
Φαοαώ και μα δευθεί μα μεγαλώρει μέρα ρςξ λαό ςξσ με αρτάλεια πξσ παοείυε ξ ίδιξπ (!)
ξ δσμάρςηπ. Δκεί ξ Λχσρήπ έζηρε μέυοι πξσ έγιμε ραοάμςα εςώμ, μξοτώθηκε,
εκπαιδεύθηκε ρςη διξίκηρη και έγιμε δσμαςόπ ρςα λόγια και ςα έογα (Ποαν. 7,22). Εξύρε
μέρα ρςα πλξύςη, ςη υλιδή και ςημ εσμάοεια. Δόνα, ςιμέπ και βαριλικά μεγαλεία ςξμ
πεοιέβαλαμ. Ιι όμχπ δεμ νευμά ςξ λαό ςξσ. Δεμ ποξςιμά ςημ ποξρχπική εσςσυία από ςημ
εθμική. Ατξσγκοάζεςαι ςξσπ καημξύπ, ςξσπ πόμξσπ και ςιπ πίκοεπ ςξσ λαξύ ςξσ. Όςαμ
είδε μια μέοα έμα Αιγύπςιξ μα κςσπά έμα Θροαηλίςη, για μα ςξμ ρώρει, αμαγκάρθηκε μα
ρκξςώρει ςξμ Αιγύπςιξ. Ο Λχσρήπ ςόςε αμαγκάρθηκε μα τύγει από ςημ άμερη και ςα
πλξύςη ςχμ αμακςόοχμ και μα καςατύγει ρςημ έοημξ ςηπ Λαδιάμ, όπξσ ςξμ τιλξνέμηρε
έμαπ αλλότσλξπ ιεοέαπ ςχμ ειδώλχμ, ξ Θξθόο ή Ραγξσήλ.
Δκεί ξ Λχσρήπ αμαγκάρθηκε μα ζήρει άλλα ραοάμςα υοόμια ρςη μόμχρη και ςξ
ρκληοό πεοιβάλλξμ ςηπ εοήμξσ Λαδιάμ, βόρκξμςαπ ποόβαςα. Δκεί μέρα ρςη ριχπή, ρςημ
ποξρεσυή, ρςημ ασςξρσγκέμςοχρη, ςημ κακξπάθεια, ςημ πλήοη εγκαςάλειφη και
ατάμεια, ξ Λχσρήπ, δέυεςαι απξκάλσφη από ςξ Ηεό. Βλέπει έμα μσρςηοιώδεπ ταιμόμεμξ.
Λία βάςξπ μα τλέγεςαι και μα μη καςακαίγεςαι. Ιι εμώ πληρίαρε για μα δει ςι ρσμβαίμει,
άκξσρε ςη τχμή ςξσ Ηεξύ μα ςξσ απξκαλύπςει όςι ξ Ηεόπ ςξμ διάλενε για μα ρώρει ςξ
λαό ςξσ από ςη δξσλεία ςχμ Αιγσπςίχμ και όςι ποέπει μα εςξιμάζεςαι για ςημ απξρςξλή
ασςή.
Πόρξ εσμήυαμξπ είμαι ξ Ηεόπ! Πόρξ πάμρξτξπ! Πόρξ μσρςηοιχδώπ κιμείςαι και
ελίρρεςαι η θεία ποόμξια! Λέρα από ςημ κακία και ςη μξυθηοία ςχμ αμθοώπχμ, κάςχ
από ςα αμείλικςα κςσπήμαςα ςξσ Διαβόλξσ και ςχμ ρσμεογαςώμ ςξσ, κάςχ από ςημ
καςαπίερη ςχμ καςά καιοξύπ αμςιυοίρςχμ, ξ Ηεόπ εςξιμάζει ςη ρχςηοία ςξσ λαξύ ςξσ.
Πξιξπ θα ςξ πίρςεσε όςι μέρα ρςξ παλάςι ςξσ αμςιυοίρςξσ Φαοαώ θα μεγάλχμε ξ υοιρςόπ
ςξσ Ηεξύ, ξ Λχσρήπ, ξ ξπξίξπ είυε υοιρθεί για μα ρώρει ςξ λαό ςξσ Ηεξύ; Τι ξνύμχοξ
και βλακώδεπ, αλλά και απίθαμξ, ξ ευθοόπ ςξσ Θροαήλ μα πεοιθάλπει και μα ποξρςαςεύει
ασςόμ πξσ θ’ αμαςιμάνει ςξ κοάςξπ ςξσ;
Πόρξ ρσμβξλικό και διδακςικό ςξ όοαμα ςηπ τλεγόμεμηπ και μη καιόμεμηπ βάςξσ!
Φλέγεςαι και καςακαίγεςαι ξ λαόπ ςξσ Ηεξύ, ρςξ ρύμξλξ ςξσ και κας’ άςξμξ υχοιρςά,
από ποξβλήμαςα, θλίφειπ, βάραμα, διχγμξύπ, διαβξλικέπ μεθξδεύρειπ και αμθοώπιμεπ
μξυθηοίεπ και κακίεπ, από αδελτικά μαυαιοώμαςα και ευθοόςηςα ςχμ ξικείχμ, κι όμχπ
δεμ καςαμαλώμεςαι και δεμ εναταμίζεςαι. Ζ ποξρςαρία ςξσ Ηεξύ ταμεοώμεςαι ρςη
πλήοη ςηπ δόνα, όςαμ πεοιρρεύξσμ ξι πειοαρμξί και ξι διχγμξί. Ιι όςαμ είμαρςε υίλια
ςξιπ εκαςό βέβαιξι για ςημ καςαρςοξτή μαπ, ςόςε, ξ Ηεόπ επεμβαίμει και μαπ ρώζει, εμώ
ασςξύπ πξσ ποξρπαθξύραμ μα μαπ ενξμςώρξσμ ςξσπ καςαρςοέτει. Λόμξ μα έυξσμε πίρςη
ακλόμηςη και αςοάμςαυςη.
Γι ασςό ξ Παύλξπ μαπ σπεμθσμίζει· «Από πίρςη, όςαμ γεμμήθηκε ξ Λχσρήπ, ξι γξμείπ
ςξσ ςξμ έκοσφαμ έμα ςοίμημξ, διόςι είδαμ ςξ παιδί υαοιςχμέμξ και δεμ τξβήθηκαμ ςξ
διάςαγμα ςξσ βαριλιά. Από πίρςη ξ Λχσρήπ, όςαμ μεγάλχρε, αομήθηκε μα λέγεςαι σιόπ
ςηπ θσγαςέοαπ ςξσ Φαοαώ. Ποξςίμηρε μάλλξμ μα ρσγκακξσυείςαι με ςξ λαό ςξσ Ηεξύ,
παοά μα έυει ποόρκαιοη αμαοςχλή απόλασρη. Από ςξσπ θηρασοξύπ ςηπ Αιγύπςξσ
θεώοηρε μεγαλύςεοξ πλξύςξ ςξμ ξμειδιρμό ςξσ μα είμαι υοιρςόπ (υοιρμέμξπ από ςξ Ηεό
μα ρώρει ςξ λαό ςξσ), διόςι απέβλεπε ρςη θεία αμςαπόδξρη. Από πίρςη εγκαςέλιφε ςημ
Αίγσπςξ, υχοίπ μα τξβηθεί ςξμ θσμό ςξσ βαριλιά. Διόςι ςξμ αόοαςξ Ηεό, ραμ μα ςξμ
έβλεπε, ςξμ πίρςεσε και σπάκξσε ρ’ ασςόμ (Δβο. 11,23-27).
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