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Όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ, ο Μωυσής
δήλωσε: «Δεν είμαι άνθρωπος των λόγων». (Έξοδος 4.10). Ωστόσο, 40
χρόνια αργότερα, στο τέλος της ζωής του και της θητείας του ως ηγέτη του
Ισραήλ, εκφωνεί ένα εντυπωσιακό λόγο, που κρατά πέντε εβδομάδες και που
αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου βιβλίου (Χουμάσς) της Τορά,
Ντεβαρίμ (Δευτερονομίου), του οποίου την ανάγνωση ξεκινάμε σήμερα. Το
παράδοξο αυτό είναι ενδεικτικό της εξέλιξης της προσωπικότητας του Μωυσή. Ο
Μωυσής ξεκίνησε το ρόλο του ως ηγέτη του λαού του Ισραήλ απρόθυμα, καθώς
το καθήκον αυτό του επιβλήθηκε από τον Θεό, παρά τις αμφιβολίες και τις
αντιρρήσεις του ιδίου. Μετά από σαράντα χρόνια ηγεσίας όμως, η θέληση και η

ικανότητα του Μωυσή να ηγείται
έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα σε
μια αλληλουχία ασυνήθιστων
εμπειριών, δυσκολιών και
προβλημάτων που έπρεπε να
επιλυθούν. Στο τέλος της θητείας
του, ο Μωυσής γνωρίζει πλέον ότι
η ηγεσία του Ισραήλ απαιτεί πάνω
απ’ όλα ένα απόλυτα αγνό όραμα
και ατσάλινα νεύρα. Είναι η μεγάλη
αγάπη που τρέφει ο Μωυσής για το
λαό που οδήγησε και κυβέρνησε
επί σαράντα χρόνια, μαζί με την
ισχυρή επιθυμία να μεταδώσει τη
γνώση του, να συμβουλέψει άλλη
μια φορά το λαό του, να τον
προφυλάξει από τις παγίδες που ο
ίδιος βλέπει ότι βρίσκονται
μπροστά του, που λύνει τη γλώσσα
του Μωυσή και του επιτρέπει να
μιλήσει στο τέλος της ζωής του με
πρωτόγνωρη ευφράδεια.

Το Χουμάσς Ντεβαρίμ διαφέρει στο ύφος και το περιεχόμενο από τα προηγούμενα
βιβλία. Είναι το πιο ανθρώπινο από τα πέντε βιβλία της Τορά. Η απρόσωπη
διήγηση των προηγούμενων βιβλίων αντικαθίσταται από μια ζωντανή αφήγηση σε
πρώτο πρόσωπο, στην οποία, εκτός από τα γεγονότα, παρουσιάζονται ανάγλυφες
οι σκέψεις και τα συναισθήματα του Μωυσή. Η αφήγηση του Μωυσή είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη νεώτερη γενιά των Ισραηλιτών (κάτω των 40 ετών), που
δεν έζησε τις εμπειρίες της σκλαβιάς στην Αίγυπτο, της λύτρωσης και της
παράδοσης του Νόμου, προκειμένου να κατανοήσει η γενιά αυτή τη συνέχεια της
ιστορίας της και τη σημασία της, τη στιγμή που είναι έτοιμη να ξεκινήσει την
εκστρατεία της για την κατάκτηση της Γης του Ισραήλ. Ακόμη, τα λόγια του
Μωυσή απευθύνονται ίσως πιο άμεσα και συγκεκριμένα στο διάδοχό του,
Γεοσσούα. Οι εμπειρίες του Μωυσή στον ηγετικό του ρόλο, όπως εξιστορούνται
στο Ντεβαρίμ, θα αποδειχθούν πολύτιμες στην καθοδήγηση του Γεοσσούα στις
προκλήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη δική του ηγεσία. Αυτό εννοούσαν,
μεταξύ άλλων, οι ραββίνοι μας, όταν έλεγαν: «Όσο έζησε και κυβέρνησε ο
Γεοσσούα, ο Μωυσής ήταν ακόμα ζωντανός στο λαό του Ισραήλ».



Λόγω του περιεχομένου του, το Χουμάσς Ντεβαρίμ ονομάζεται επίσης «Μισσνέ
Τορά» (επανάληψη ή αναδιατύπωση της Τορά). Αν και το βιβλίο αυτό περιέχει
αφηγήσεις και εντολές που δεν έχουν προηγουμένως αναφερθεί στην Τορά,
καθώς και προφητείες στα τελευταία του κεφάλαια, ωστόσο παραμένει στο
μεγαλύτερο μέρος του μια ανασκόπηση των προηγούμενων βιβλίων της Τορά.

Το ερώτημα που προβάλλει είναι ποιος είναι πραγματικά ο σκοπός αυτού του
βιβλίου και γιατί είναι γραμμένο έτσι. Είναι γνωστό ότι η επανάληψη συνήθως
κουράζει και σπάνια μπορεί να συγκρατήσει την προσοχή του αναγνώστη ή του
μαθητή. Ωστόσο, η εβραϊκή παράδοση και οι παραδοσιακές εβραϊκές
εκπαιδευτικές μέθοδοι δίνουν έμφαση στην επανάληψη της μελέτης του Νόμου.
Το Ταλμούδ τονίζει τη σημασία της επαναλαμβανόμενης μελέτης της Τορά, και
μάλιστα κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που επαναλαμβάνουν το
μάθημά τους εκατό φορές και σε αυτούς που το επαναλαμβάνουν εκατόν μία
φορές!

Ίσως σε εποχές όπου η δύναμη της μνήμης ήταν ουσιώδους σημασίας για την
επιτυχή μελέτη της Τορά η συνεχής επανάληψη να ήταν η πλέον κατάλληλη
εκπαιδευτική μέθοδος. Όμως ισχύει αυτό και στη σημερινή εποχή, όπου όλες οι
γνώσεις των προηγούμενων γενεών είναι διαθέσιμες χωρίς κόπο, με το πάτημα
ενός κουμπιού στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας; Είναι η συνεχής ή
περιοδική αναθεώρηση των νόμων που έχουν δοθεί και των γεγονότων που
έχουν συμβεί πραγματικά απαραίτητη σήμερα;

Η απάντηση είναι ένα ηχηρό "ναι", αλλά για ποιο λόγο; Όπως μας εξηγεί ο
ραββίνος Berel Wein, η ανασκόπηση είναι αναγκαία γιατί, αν και τα λόγια της
Τορά είναι αμετάβλητα, εμείς που τα μελετούμε αλλάζουμε και εξελισσόμαστε
διαρκώς. Η ζωή μας δίνει νόημα στη γνώση που αποκτούμε και διαμορφώνει αυτό
το νόημα σύμφωνα με τις εμπειρίες μας. Καθώς οι εμπειρίες μας πλουτίζουν και
γινόμαστε σοφότεροι, το νόημα αυτό διαφοροποιείται και βαθαίνει. Λόγια και
θέματα που δεν είχαμε κατανοήσει ή εκτιμήσει σε πιο πρώιμο στάδιο της ζωής μας
έχουν γίνει τώρα σαφή ή σημαντικά, ενώ πράγματα που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε
και είχαμε κατανοήσει έχουν τώρα αποκτήσει νέα νοήματα και μας διδάσκουν νέα
μαθήματα ή ακόμα μας φαίνονται πλέον ακατανόητα, καθώς οι νέες μας εμπειρίες
μάς επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το μυστήριό τους.

Αντίστοιχα, είναι σαφές στο κείμενο της Τορά ότι τα λόγια του Μωυσή στο τέλος
της περιόδου της ερήμου και οι νόμοι που τους μεταδίδει εκεί έχουν μια
διαφορετική διάσταση από ό,τι είχαν όταν για πρώτη φορά τους δίδασκε αυτούς
τους νόμους, τέσσερις δεκαετίες ενωρίτερα. Έτσι, το Χουμάσς Ντεβαρίμ μας
διδάσκει, σύμφωνα με το Ταλμούδ, ότι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά
τη γνώση που λάβαμε από τη μελέτη μας και τους δασκάλους μας της Τορά πριν
περάσουν σαράντα χρόνια. Η περιοδική αναθεώρηση της γνώσης που αποκτήθηκε
στο παρελθόν, στο φως των νέων εμπειριών μας, είναι αυτή που δίνει σε αυτή τη
γνώση πραγματικό νόημα για μας.

Η αρχή αυτή, φυσικά, ισχύει για κάθε αντικείμενο μελέτης και μάθησης, από τη
φυσική μέχρι την κοινωνιολογία και τη φιλολογία. Για τον ίδιο λόγο είναι επίσης
σημαντικό να επανεξετάζουμε την προσωπική μας ιστορία από καιρού εις καιρόν
και να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες του παρελθόντος μας – επιτυχίες και
αποτυχίες –, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο που ο λαός του Ισραήλ παίρνει νέα
μαθήματα από την ανασκόπηση των γεγονότων και του Νόμου και από τη –
συχνά σκληρή – κριτική που του ασκεί ο Μωυσής στο Χουμάσς Ντεβαρίμ.

Βασισμένο σε κείμενα του Rabbi Berel Wein, www.torah.org
Επιμέλεια: Δαυΐδ Μωυσής, Ραβ. Ισαάκ Μιζάν

- 2 


