
(Έξοδος ΚΔ΄.12-18, ΛΒ΄.1-9, 14-26)

Θα θυμάσθε βεβαίως, παιδιά, ότι ο Άγιος Θεός ωμίλησεν εις το όρος Σινά, όταν έδωκε δια του Μωυσέως 
εις τους Ισραηλίτας τας δέκα εντολάς. Έπειτα από μερικές ημέρες ο Άγιος Θεός είπε εις τον Μωυσήν να 
ανεβή πάλιν εις το όρος δια να του δώση τας δύο πλάκας, εις τας οποίας θα ήσαν γραμμένες αι δέκα εντολαί. 
Αλλά τώρα ο Μωυσής είπεν εις τον Ιησούν του Ναυή να περιμένη κάπου εκεί, αυτός επροχώρησε μόνος 
του. Ένα μεγάλο σύννεφο κατέβη και εσκέπασε το βουνό, ώστε δεν το έβλεπαν οι Ισραηλίται, που είχαν 
στρατοπεδεύσει εις την πεδιάδα, εις τους πρόποδας του Βουνού. Εξ ημέρας έμεινε εκεί το θαυμάσιον εκείνο 
σύννεφο, που ήτο τόσον φωτεινόν σαν να ήταν γεμάτο από φωτιά. Την εβδόμην ημέραν ο Άγιος Θεός εφώναξε 
τον Μωυσή μέσα από το ολόφωτον σύννεφον και ο Μωυσής επροχώρησε μέσα εις το σύννεφο και ανέβη εις 
την κορυφήν του βουνού. Εκεί ο Μωυσής έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και εις αυτό το διάστημα άκουγε 
τα λόγια του Θεού και συνομιλούσε με αυτόν. Τι χαρά, τι ευτυχία δια τον Μωυσήν, να αξιωθή 40 ολόκληρες 
μέρες να συνομιλή με τον Θεόν.

Ας αφήσωμεν τώρα τον Μωυσήν και ας έλθωμεν κάτω εις την πεδιάδα, όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι 
Ισραηλίται. Τι έκανε ο λαός τας 40 ημέρας που απουσίαζεν ο Μωυσής; Μήπως προσηύχετο εις τον αληθινόν 
Θεόν; Μήπως προσέφεραν θυσίας εις τον Παντοδύναμον Κύριον, που τους έσωσεν, από την δουλείαν των 
Αιγυπτίων; Μήπως επερίμεναν την ώρα που θα εμφανισθή ο Μωυσής δια να τρέξουν να τον προϋπαντήσουν 
και να ακούσουν τι τους είπεν ο Θεός; Δυστυχώς, τίποτε από αυτά δεν έγινε. Έγινε όμως κάτι άλλο πολύ 
φοβερόν.

Ο αχάριστος λαός των Ισραηλιτών βλέποντες ότι ο Μωυσής άργησε να γυρίση, άρχισε ν’ ανυπομονή 
και ν’ ανησυχή. Δεν ήξερε τι είχε απογίνει ο Μωυσής. – Τι να έγινε ο Μωυσής; Ερωτούσε ο ένας τον άλλον. 
Μήπως εχάθη επάνω εις το βουνό και δεν θα γυρίση πλέον;

Ενθυμήθηκαν τότε τους μεγάλους ναούς της Αιγύπτου με τα είδωλα, που ήσαν μέσα εις αυτούς και 
εσκέφθησαν, ότι αυτοί δεν είχαν κανένα είδωλον που να το προσκυνούν σαν Θεόν. Ελησμόνησαν αμέσως 
τον αληθινόν Θεόν, ελησμόνησαν τον σωτήρα των και ενθυμήθηκαν τα άψυχα και ψεύτικα είδωλα. Ήλθαν 
λοιπόν εις τον Ααρών και του είπαν:

Φτιάσε μας θεούς, δια να μας οδηγούν. Διότι ο Μωυσής, ο αρχηγός μας, δεν ξέρουμε τι απέγινε. Ο Ααρών 
ήξευρε, ότι δεν έπρεπε να κάμη αυτό που εζητούσαν. Αλλ’ ο λαός επέμενε και εφώναζε. Και τότε ο Ααρών 
τους είπε:

- Δια να φτιάσω ένα είδωλον, χρειάζεται χρυσάφι πολύ. Λοιπόν, φέρτε μου όλα τα χρυσά κοσμήματα 
των γυναικών σας και των θυγατέρων σας. Ενόμιζε ότι με αυτό θα τους έκανε να δυσκολευθούν και 
να μη επιμείνουν. Αλλά εκείνοι έτρεξαν αμέσως, εμάζεψαν όλα τα χρυσά κοσμήματα και έφεραν εις 
τον Ααρών τόσον πολύ χρυσάφι και έφτιαξαν ένα χρυσό μοσχάρι. Και το είδωλον αυτό το έστησαν 
ψηλά εις ένα μέρος και έκτισαν εμπρός του θυσιαστήριον, δια να κάνουν εκεί θυσίας.

Την άλλην ημέραν εσηκώθηκαν οι Ιουδαίοι πολύ και προσέφεραν θυσίας εις το χρυσό εκείνο μοσχάρι και 
άρχισαν έπειτα να τρώνε, να πίνουν και να κάνουν κάθε λογής ανοησίες και τρέλλες.

Οι δυστυχείς Ισραηλίται ήσαν τόσον σκοτιμένοι, ώστε ενόμιζαν ότι δεν τους έβλεπε ο Θεός δι’ όλα αυτά 
που έκαναν. Ο Άγιος Θεός όμως τα έβλεπε όλα. Και να, τώρα, επάνω εις το βουνό ωμίλησεν ο Θεός προς τον 
Μωυσήν και του είπε:
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- Τρέξε γρήγορα και κατέβα κάτω, διότι ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από την σκλαβιά της Αιγύπτου, 
παρεξετράπη. Εξέχασαν τας εντολάς μου, έκαμαν ένα χρυσό μοσχάρι και το ελάτρευσαν και έκαμαν 
θυσίες εις αυτό!

Αμέσως ο Μωυσής με την ψυχή γεμάτη από λύπη δια την αμαρτίαν του λαού του, άρχισε να κατεβαίνη 
από το βουνό με τον Ιησούν του Ναυή. Ο Ιησούς άκουσε από μακρυά τον θόρυβον του λαού που εγλεντούσαν 
και εχόρευαν και είπε εις  τον Μωυσήν: - «Φωνή πολέμου ακούγεται εις το στρατόπεδον». Αλλά ο Μωυσής 
απήντησε: - «Όχι, δεν είναι φωνές πολέμου, αλλά μεθυσμένων, που τραγουδούν». Όταν σε λίγο έφθασαν 
είδαν εκεί το θυσιαστήριον, το χρυσό μοσχάρι και τον λαόν να τραγουδά και να χορεύη. Τότε το Μωυσής 
ηγανάκτησε. Εις τα χέρια του εβαστούσε τας δύο πλάκας, που του έδωκεν ο ΄Αγιος Θεός επάνω εις το Σινά. 
Αλλά μόλις είδε την μεγάλην αυτήν αμαρτίαν του λαού, που εξέχασε τόσον γρήγορα τον Θεόν και ελάτρευσε 
το είδωλον. Επέταξε τας πλάκας και έγιναν συντρίμματα. Ήτο σαν να έλεγε τους Ισραηλίτας:

- Είσθε ανάξιοι να έχετε ευεργεσίες από τον Θεόν, αφού τον ξεχάσατε και προσκυνάτε το χρυσό 
μοσχάρι.

Παίρνει αμέσως το χρυσό μοσχάρι και το κάνει κομμάτια. Έπειτα το κοπανίζει και το κάνει σκόνη λεπτή 
και το ρίχνει εις το νερό δια να εξαφανισθή.

Βέβαια αυτό που έκαμαν οι Ισραηλίται ήταν μεγάλη ασέβεια και προσβολή κατά του Θεού. Δι’ αυτό ο 
Άγιος Θεός απεφάσισε να τους εξολοθρεύση. Αλλά ο Μωυσής παρεκάλεσε θερμώς τον Θεόν να μην τους 
εξαφανίση. Και ο Άγιος Θεός άκουσε την προσευχήν του και είπε, ότι δεν θα τους εξολοθρεύση μεν, αλλά θα 
τους τιμωρήση σκληρά, διότι ελάτρευσαν ψεύτικους θεούς.

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πως σας φαίνεται, παιδιά, η διαγωγή των Ισραηλιτών εκείνων; - (…) – Βεβαίως, ήτο ασέβεια μεγάλη, 

αλλά και ανοησία. Ήτο δυνατόν να τους βοηθήση ποτέ το άψυχον εκείνο μοσχάρι που ελάτρευσαν ως θεόν; 
- (…) – Ποιος ήτο ο πραγματικός προστάτης και ευεργέτης, που έπρεπε να λατρεύουν; - (…) – Μάλιστα, ο 
Άγιος Θεός ο αληθινός. Τι μας διδάσκει το μάθημα αυτό;

ΔΙΔΑΓΜΑ: Ο Θεός θέλει μόνον αυτόν να λατρεύωμεν. 

Δι’ αυτό η δευτέρα εντολή του δεκαλόγου λέγεται εξής:

ΡΗΤΟΝ: «Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον». (Έξοδ. Κ΄.4)

(Ας εξηγηθή ότι είδωλα είναι τα λίθινα, ξύλινα, χάλκινα ή χρυσά αγάλματα που ελάτρευαν οι 
ειδωλολάτραις). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ημπορεί όμως τα παιδά να μας ειπή κανείς: - «Και σεις οι Χριστιανοί είσθε ειδωλολάτραι. Διότι λατρεύετε 

εικόνες, τον Σταυρόν κ.λ.π. Είναι σωστό αυτό;
(Επί τη ευκαιρία ας εξηγηθή ότι, όταν προσκυνούμε τον τίμιον Σταυρόν ή ασπαζώμεθα τας αγίας 

εικόνας, αυτό είναι ευλαβής χαιρετισμός και εκδήλωσις σεβασμού και ευλαβείας προς το εικονοζόμενον. 
Δεν λατρεύομεν το μέταλλον ή το ξύλον, ούτε πιστεύομεν ότι η εικών είναι ο Άγιος Θεός ή ο Άγιος. Όπως 
χαιρετούμε με σεβασμόν τη Σημαία που μας υπενθυμίζει την πατρίδα μας και όπως ασπαζώμεθα και τας αγίας 
εικόνας με σεβασμόν, διότι μας υπενθυμίζουν πρόσωπα σεβαστά. Επομένως η τιμή που προσφέρουμε εις τας 
αγίας εικόνας μεταβαίνει εις το εικονιζόμενον πρόσωπο που παριστάνει. Ειδωλολατρία είναι αι προλήψεις 
και δεισιδαιμονίες που έχουν οι άνθρωποι, να τιμούν παληοπέταλτι, να μην αρχίζουν εργασία την Τρίτη, να 
μην κάθονται 13 εις το τραπέζι κ.λ.π. ή το ότι θεωρούν κακό σημάδι το λάλημα της κουκουβάγιας κ.λ.π. Οι 
χριστιανοί πρέπει όλην την εμπιστοσύνην και την ελπίδα τους να την έχουν εις τον Θεόν μας, τον μεγάλον 
μας προστάτην και σωτήρα, ευεργέτην. Και αυτόν πρέπει να λατρεύουν με όλην την ψυχήν των. όσα λέγει και 
διδάσκει ο νόμος του Θεού αυτά θα προσέχωμεν και θα εφαρμόζωμεν.

Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του 
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εγγραφομένου την υπόστασιν. (Μέγας Βασίλειος)
Ουκ οίδας εαν εικόνα Βασιλέως υβρίσης εις το πρωτότυπον της αξίας φέρεις την ύβριν; (Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος)
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