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Η λύτρωση ενός λαού είναι μια διαδικασία δύσκολη, που απαιτεί προσεκτικούς 
χειρισμούς. Ο λυτρωτής έχει να διαχειριστεί δύο πολύ διαφορετικές πλευρές, τον 
καταπιεστή και τον καταπιεζόμενο, προς τους οποίους πρέπει να μεταδώσει 
διαφορετικά μηνύματα. 

Είναι φυσικά απαραίτητο να μιλήσει με τους καταπιεστές και να τους πείσει. Στη 
δύσκολη αυτή προσπάθεια, πρέπει να μεταδώσει ένα μήνυμα σαφές και σταθερό 
και να το στηρίξει, με λογικά επιχειρήματα, απειλές και, αν χρειάζεται, 
συγκεκριμένες πράξεις. Πρέπει να δείξει σεβασμό προς την εξουσία, αλλά 
παράλληλα να είναι σταθερός και να μη δείξει αδυναμία ή διάθεση προς 
συμβιβασμό. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι καταπιεσμένοι. Αυτό 
φαίνεται μάλλον εύκολο: Το μήνυμα ότι πρόκειται σύντομα να ελευθερωθούν 
πρέπει να μεταδοθεί πειστικά και με σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα με γλυκύτητα 
και αγάπη. Σίγουρα θα χαρούν ακόμα και με την υποψία ότι ή ώρα της λύτρωσής 
τους έχει επιτέλους φτάσει. 

Αν σκεφτεί κανείς πόσο 
διαφορετικά είναι τα μηνύματα 
και ο τρόπος που μεταδίδονται, 
προκαλεί έκπληξη η οδηγία του 
Θεού στην περασσά Βαερά, που 
κατευθύνει τον Μωυσή να στείλει 
το ίδιο ακριβώς μήνυμα προς τον 
Φαραώ και προς το λαό του 
Ισραήλ, σαν να πρόκειται οι δύο 
αυτές πλευρές να συνεργαστούν 
για την Έξοδο. Λέει λοιπόν η 
Τορά: «Μίλησε ο Κύριος στον 
Μωυσή και τον Ααρών και 
τους διέταξε να μιλήσουν στα 
παιδιά του Ισραήλ και στον 
Φαραώ, βασιλιά της 
Αιγύπτου, για να βγάλει τα 
παιδιά του Ισραήλ από την 
Αίγυπτο.» (Έξοδος 6.13) 

Πώς είναι δυνατόν το ίδιο 
μήνυμα να απευθύνεται 
ταυτόχρονα προς το Φαραώ και 
προς τους Ισραηλίτες; Πώς 
μπορούν να συντεθούν η 

αυστηρή απαίτηση προς τον Φαραώ με το μαλακό, καθησυχαστικό μήνυμα που 
χρειάζονταν οι Ισραηλίτες σε ένα ενιαίο λόγο; Ο Φαραώ, που «δεν γνωρίζει το 
Θεό» και δεν θέλει ούτε να ακούσει για απελευθέρωση, πρέπει να προειδοποιηθεί 
αυστηρά και, αν δεν συμμορφώνεται, να τιμωρηθεί, ακόμα και με πληγές. 
Αντίθετα, οι Ισραηλίτες πρόκειται να πηδήξουν από τη χαρά τους, μόλις ακούσουν 
για λύτρωση. Γιατί, λοιπόν, συνδυάζονται και οι δύο αποδέκτες στην ίδια θεϊκή 
εντολή; Τι θέλει να μας διδάξει η Τορά; Κάποιοι σχολιαστές απαντούν σε αυτόν το 
γρίφο λέγοντας ότι ο όρος «παιδιά του Ισραήλ» σε αυτόν το στίχο αναφέρεται 
στους εβραίους επιστάτες που διορίστηκαν από το Φαραώ και καταπίεζαν τους 
αδελφούς τους. Υπάρχει ωστόσο και μια διαφορετική ερμηνεία. Η παρακάτω 
ιστορία θα μας βοηθήσει να την καταλάβουμε. 



Κάποτε, στη μεσαιωνική Ευρώπη, ζούσε ένας φτωχός εβραίος αγρότης, 
κάτω από την εξουσία ενός σκληρού γαιοκτήμονα. Όπως συνηθιζόταν τότε, 
ο γαιοκτήμονας παρείχε προστασία, με αντάλλαγμα ένα μεγάλο ποσοστό 
του εισοδήματος του αγρότη. Ο αγρότης και η γυναίκα του μοχθούσαν να 
ζήσουν την οικογένειά τους κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, 
εκτρέφοντας μερικές κότες για τα αβγά τους και μια αγελάδα, που τους 
παρείχε γάλα. Μέσα στη ρουτίνα του καθημερινού αγώνα της επιβίωσης, 
είχαν αποδεχθεί τη μοίρα τους και δεν έτρεφαν ελπίδες για καλύτερες 
μέρες. Μια μέρα ο αγρότης επέστρεψε από την αγορά πολύ 
αναστατωμένος. «Τι συμβαίνει», φώναξε η γυναίκα του, «φαίνεσαι σαν να 
μας έχει χτυπήσει η χειρότερη συμφορά». «Αλίμονο», αναστέναξε πικρά ο 
αγρότης. «Λένε στην αγορά ότι έρχεται ο Μεσσίας. Και ότι θα μας οδηγήσει 
όλους στη γη του Ισραήλ. Τι θα γίνουν η αγελάδα μας και οι κότες μας; 
Πού θα ζούμε; Ποιος θα μας παρέχει προστασία; Τι θα απογίνει η 
οικογένειά μας, γυναίκα;» Όμως η γυναίκα του, που ήταν οπλισμένη με 
ακλόνητη πίστη στον Παντοδύναμο, τον καθησύχασε: «Μην ανησυχείς, 
αγαπημένε μου. Ο καλός Θεός προστατεύει πάντα το λαό Του. Αυτός μας 
λύτρωσε από το Φαραώ στην Αίγυπτο. Μας έσωσε από τον κακό Αμάν. Μας 
γλύτωσε από τον όλεθρο των Σταυροφόρων και μας προστατεύει πάντα 
από σκληρές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της εξορίας μας. Χωρίς 
αμφιβολία, θα μας γλυτώσει και από αυτόν το Μεσσία!" 

Ο Παντοδύναμος κατανοούσε ότι ο 
εβραϊκός λαός είχε ζήσει στην εξορία 
επί 210 χρόνια. Οι Ισραηλίτες είχαν 
συνηθίσει στη δουλεία και είχαν 
αποφασίσει να την υπομένουν, αντί 
να σκέπτονται να την 
εγκαταλείψουν. Έτσι, ο Μωυσής 
ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει σε 
εκείνους που σχεδίαζε να 
ελευθερώσει την ίδια πίεση και τον 
ίδιο καταναγκασμό που προόριζε για 
αυτούς που τους είχαν 
υποδουλώσει. Το πέρασμα από τη 
σκλαβιά στην ελευθερία δεν ήταν 
εύκολο για το λαό του Ισραήλ. Ο 

Φαραώ, άθελά του, συνεργάστηκε, καθώς δεν τους επέτρεψε απλά να φύγουν 
αλλά τους έδιωξε από την Αίγυπτο, στερώντας τους το δικαίωμα επιλογής. Ακόμα 
κι έτσι, λίγες μόνο μέρες μετά την Έξοδο, διαμαρτυρήθηκαν στο Μωυσή γιατί τους 
έβγαλε από την Αίγυπτο, όπου ήταν «βολεμένοι». Χρειάστηκαν 40 χρόνια 
περιπλανήσεων στην έρημο και δύο χαμένες γενιές, για να αποβάλει ο λαός τη 
νοοτροπία του σκλάβου και να τραβήξει μπροστά, στην ιστορική του αποστολή. 

Μερικές φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις όπου δεν 
πρέπει και δεν θέλουμε να βρισκόμαστε. Σε ορισμένες από αυτές είμαστε δούλοι 
των παθών μας. Με την πάροδο του χρόνου όμως συνηθίζουμε την άσχημη αυτή 
κατάσταση και η αλλαγή γίνεται ο χειρότερος εχθρός μας. Ακόμα και όταν το 
σκεφτόμαστε λογικά και αποφασίζουμε να αλλάξουμε, να προχωρήσουμε 
μπροστά, υπάρχει ένας Φαραώ μέσα μας που προβάλλει αντίσταση. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις χρειάζεται μεγάλη δύναμη – και συχνά και εξωτερική βοήθεια – για να 
πούμε στον εσωτερικό μας Φαραώ «άφησέ με ελεύθερο», ώστε να 
εγκαταλείψουμε τη «βολική» διαδρομή της σκλαβιάς και να ακολουθήσουμε το 
δύσκολο αλλά μαγευτικό δρόμο της ελευθερίας. 

Βασισμένο εν μέρει σε κείμενο του Rabbi Mordechai Kamenetzky, www.torah.org  
Επιμέλεια: Ραβ. Ισαάκ Μιζάν, Δαυΐδ Μωυσής 

- 2 - 

http://www.torah.org/

