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חשלב  

Η Τνξά αλαθέξεη όηη, θαηά ηελ Έμνδν ηνπ ιανύ ηνπ Ιζξαήι από ηελ Αίγππην, ν 

Μσπζήο θξόληηζε λα πάξεη ηα ιείςαλα ηνπ Ισζήθ θαη λα ηα κεηαθέξεη καδί 

ηνπ, ώζηε λα ηαθνύλ ζηε γε ηνπ Ιζξαήι (Έξοδορ 13.19). Πξηλ από ην ζάλαηό 

ηνπ, ν Ισζήθ είρε ππνρξεώζεη ηνπο αδειθνύο ηνπ λα ηνπ ππνζρεζνύλ όηη ζα 

κεηαθέξνπλ ηα νζηά ηνπ από ηελ Αίγππην γηα ηαθή ζηε γε ηνπ Ιζξαήι, 

ππόζρεζε πνπ ν Μσπζήο εμαζθάιηζε όηη ζα εθπιεξσζεί θαηά ηελ Έμνδν. 

Τν κηληξάζο κάο 

δηδάζθεη όηη ν 

βαζηιηάο Σνινκώλ 

είρε απηό ην γεγνλόο 

θαηά λνπ όηαλ 

έγξαθε: «Ένα 

άηομο με  ζοθή 

καρδιά δέχεηαι και 

εκπληρώνει 

μιηζβόη (ζείεο 

εληνιέο)» (Μιζζλέ –

Παποιμίερ 10.08).  

Ελώ ζην ζύλνιό ηνπ 

ν ιαόο ηνπ Ιζξαήι 

αζρνιείην κε ηε 

ζπιινγή ησλ 

πξνζσπηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη 

ηηκαιθώλ ησλ Αηγππηίσλ, ν Μσπζήο ήηαλ ν κόλνο πνπ ήηαλ απαζρνιεκέλνο κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο κηηζβά ηεο κεηαθνξάο ησλ νζηώλ ηνπ Ισζήθ. Απηή ε 

ελέξγεηα ηνπ Μσπζή εληππσζίαζε ην Σνινκώληα, ν νπνίνο αλαγλώξηζε ζε 

απηήλ κηα εθδήισζε ηεο κνλαδηθήο «ζνθίαο» ηνπ Μσπζή. 

Καηαλννύκε πόζν αμηνζαύκαζην είλαη γηα θάπνηνλ λα αζρνιείηαη κε δήιν κε 

ζεάξεζηεο πξάμεηο θαη κε ηελ έκπξαθηε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηεο Τνξά, αληί 

λα θπλεγά απνθιεηζηηθά ηα πιηθά αγαζά. Γηαηί όκσο ε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ 

ζεσξείηαη ζοθία; 

Ο ξαββίλνο Shimon Schwab κάο εμεγεί όηη ε «ζνθία» ηνπ Μσπζή δελ έγθεηηαη 

ηόζν ζηελ επηινγή ηνπ λα εθηειέζεη κηα εληνιή (κηηζβά), αιιά θπξίσο ζηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ λα νξίζεη ζσζηά ηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ, όηαλ ήιζε αληηκέησπνο 

κε ηε δπλαηόηεηα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο πεξηζζόηεξσλ κηηζβόη. Ο 

Θεόο είρε πξνζηάμεη ηνπο Ιζξαειίηεο λα δεηήζνπλ θαη λα πάξνπλ καδί ηνπο θαηά 

ηελ έμνδό ηνπο από ηελ Αίγππην ηα πινύηε ησλ Αηγππηίσλ, ζπλεπώο ε πξάμε 

απηή ήηαλ επίζεο κηα κηηζβά. Ο Μσπζήο έπξεπε λα απνθαζίζεη αλ ζα αζρνιείην 

κε ηε κηηζβά ηεο ζπιινγήο ησλ αγαζώλ ησλ Αηγππηίσλ ή κε ηε κηηζβά ηεο 

κεηαθνξάο ησλ νζηώλ ηνπ Ισζήθ. Τν δίιεκκα απηό δελ ήηαλ κηα επηινγή 

κεηαμύ ηεο εθηέιεζεο κηαο κηηζβά θαη ηεο επηδίσμεο πξνζσπηθνύ θέξδνπο. Ήηαλ 

κηα δύζθνιε επηινγή γηα ηελ εθηέιεζε κίαο από ηηο δύν κηηζβόη – θαη απηή ε 

επηινγή απαηηεί ζνθία. 

Υπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Μσπζήο κπνξεί λα επέιεμε λα 

αθνζησζεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κηηζβά, πνπ αθνξνύζε ζηα νζηά 

ηνπ Ισζήθ, θαη όρη ηεο άιιεο, πνπ αθνξνύζε ζηνλ πινύην ηεο Αηγύπηνπ. Μηα 
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εμήγεζε είλαη όηη ε ππνρξέσζε απηή ήηαλ ιηγόηεξν πηζαλό λα εθηειεζηεί από 

ηνλ ππόινηπν ιαό, ν νπνίνο ήηαλ δηθαηνινγεκέλα αξθεηά πξόζπκνο θαη έηνηκνο 

λα ζπγθεληξώζεη ηνλ πινύην ησλ Αηγππηίσλ. Καζώο όινη νη Ιζξαειίηεο ήηαλ 

ηθαλνί θαη πξόζπκνη λα εθηειέζνπλ απηήλ ηε κηηζβά, ε αζέηεζε ηεο ππόζρεζεο 

πξνο ηνλ Ισζήθ ήηαλ αξθεηά πηζαλή. Έηζη, ν Μσπζήο όξηζε ηελ εθπιήξσζε 

απηήο ηεο ππόζρεζεο σο πξώηε πξνηεξαηόηεηά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε 

παξακειεζεί. Μηα άιιε εθδνρή είλαη όηη ν Ισζήθ, από ηελ πςειή ηνπ ζέζε ηνπ 

αληηβαζηιέα ηεο Αηγύπηνπ, είρε απνδώζεη απηήλ ηελ ηηκή ζηνλ παηέξα ηνπ, 

Ιαθώβ – θαη παηξηάξρε όινπ ηνπ έζλνπο – θξνληίδνληαο γηα ηε κεηαθνξά θαη 

ηαθή ηνπ ζηε γε Φαλαάλ. Σπλεπώο, είρε ην εζηθό δηθαίσκα λα αμηώζεη ηε 

κεηαθνξά ησλ δηθώλ ηνπ ιεηςάλσλ γηα ηαθή ζηε γε ηνπ Ιζξαήι θαη άμηδε ηελ 

αληαπόδνζε απηήο ηεο ηηκήο από έλαλ άιιν κεγάιν εγέηε. Τώξα πνπ ήιζε ην 

πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ έμνδν από ηελ Αίγππην, ν Μσπζήο βξέζεθε ζε 

απηήλ ηελ πεξίνπηε ζέζε, ηνπ ιπηξσηή θαη εγέηε ηνπ ιανύ ηνπ Ιζξαήι, νπόηε 

ζεώξεζε ηελ εθπιήξσζε ηεο ππόζρεζεο πξνο ηνλ Ισζήθ σο πξνζσπηθή ηνπ 

ππνρξέσζε. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ν Μσπζήο έπξαμε κε ζνθία, κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο θαη 

επηδέμηαο ηεξάξρεζεο ησλ κηηζβόη. 

Τν λα επηιέγνπκε ην 

θαιό αληί ηνπ θαθνύ ή 

αθόκα ην θαιό αληί γηα 

θάηη νπδέηεξν δελ είλαη 

πάληα εύθνιν, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ ε απόθαζε 

είλαη ζαθήο θαη 

μεθάζαξε. Τα πην 

πεξίπινθα εξσηήκαηα 

θαη νη δπζθνιόηεξεο 

πξνθιήζεηο πνπ 

θαινύκαζηε λα 

αληηκεησπίζνπκε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο 

καο αθνξνύλ ζηελ 

ηεξάξρεζε 

πξνηεξαηνηήησλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκαληηθά έξγα θαη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο θαιέο πξάμεηο αιιά, 

γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, δελ κπνξνύκε λα ηα θάλνπκε όια. Σηελ πεξίπησζε 

απηή, ρξεηάδεηαη πνιιή ζνθία γηα λα επηιέμνπκε ηη αθξηβώο ζα θάλνπκε θαη 

πόηε. Καη ζηελ επηινγή καο απηή πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα 

ζηαζκίδνπκε όιεο ηηο παξακέηξνπο. Δελ έρνπκε ην πεξηζώξην λα είκαζηε 

επηπόιαηνη ή παξνξκεηηθνί ή λα επηιέγνπκε «ζηελ ηύρε». 

Καινύκαζηε λα ζθεθηόκαζηε πξνζεθηηθά θαη λα ηεξαξρνύκε ζσζηά ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπκε (ρξόλν, ελέξγεηα, ζθέςε θαη πιηθνύο 

πόξνπο), ώζηε ζηε δσή καο λα κελ θάλνπκε απιά θαιέο πξάμεηο, αιιά λα 

θάλνπκε ηηο ζσζηέο θαιέο πξάμεηο ζην ζσζηό ρξόλν. 
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