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 יתרו
Ο Ραζζί κάο δηδάζθεη όηη ν Θνζόξ, πεζεξόο ηνπ Μωπζή, αλαθέξεηαη ζηελ Σνξά 

κε επηά δηαθνξεηηθά νλόκαηα. Αλάκεζα ζ’ απηά είλαη ην «Γιηπό» (πνπ δίλεη ην 

όλνκα ζηε ζεκεξηλή πεξαζζά) θαζώο θαη ην ζπγγελέο ηνπ «Γέτερ», πνπ 

ζεκαίλεη «πξνζζέηω». Σν όλνκα απηό ην νθείιεη ζην γεγνλόο όηη πξόζζεζε έλα 

εδάθην ζηελ Σνξά. 

Φπζηθά ε Σνξά, έλα έξγν γξακκέλν από ηνλ Θεό, ήηαλ πιήξεο, δελ είρε αλάγθε 

ηελ πξνζζήθε ηνπ Θνζόξ. Όκωο ε πξνζζήθε έγηλε, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Θνζόξ αλαγλωξίζηεθε ωο ζεκαληηθή. Πνηα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά 

απηή θαη πνηα ήηαλ ε αμία ηεο; 

Σν εδάθην ηεο Σνξά πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ Θνζόξ 

αθνξά ζην ζύζηεκα 

αλάζεζεο εμνπζηώλ, κε ην 

δηνξηζκό δηθαζηώλ-

αξρόληωλ, πνπ δόζεθε ωο 

ζπκβνπιή ζηνλ Μωπζή. Με 

ζύγρξνλνπο όξνπο, απηό 

πνπ πξόηεηλε ν Θνζόξ, ωο 

ζύκβνπινο δηνίθεζεο ελόο 

εγέηε κε ζπγθεληξωηηθή 

εμνπζία, ήηαλ ε 

απνθέληξωζε ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο – θαη 

ελ κέξεη ηεο εθηειεζηηθήο. 

Ο Θνζόξ κάιηζηα 

πξνζδηόξηζε θαη ηα 

απαηηνύκελα πξνζόληα ηωλ 

αξρόληωλ (ηθαλόηεηα, 

θόβνο ζενύ, θηιαιήζεηα, 

πεξηθξόλεζε ηνπ 

ρξήκαηνο). Η λνκνζεηηθή 

εμνπζία ζα παξέκελε ζηα ρέξηα ηνπ Μωπζή, πνπ ήηαλ ν κνλαδηθόο άκεζνο 

απνδέθηεο ηνπ ζείνπ λόκνπ, ηνλ νπνίν όκωο έπξεπε λα δηδάμεη ζην ιαό. Ο 

ζρεηηθόο δηάινγνο αλάκεζα ζηνλ Μωπζή θαη ηνλ Θνζόξ είλαη ίζωο ην αξραηόηεξν 

θείκελν πνπ όρη κόλν θαηαγξάθεη αιιά θαη αηηηνινγεί ηελ αξρή ηεο αλάζεζεο 

εμνπζηώλ, πνπ είλαη κηα από ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο δηνίθεζεο. Η 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Θνζόξ έρεη λα θάλεη κε ηελ πγεία ηνπ Μωπζή θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηελ εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ. Οη ζνθνί καο 

όκωο κάο δηδάζθνπλ όηη ν Θνζόξ ελδηαθέξζεθε θαη γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

εβξαϊθνύ ιανύ. Ο Θνζόξ, εθηόο από αλαπνηειεζκαηηθό, ζεώξεζε θαη κεηωηηθό 

γηα ην ιαό ηνπ Θζξαήι ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο ηνπ απέδηδε δηθαηνζύλε 

– θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη «καθόηαν μόνορ και όλορ ο λαόρ ζηεκόηαν γύπω 

ηος από ηο ππωί ωρ ηο βπάδς», πεξηκέλνληαο ηελ θξίζε ηνπ. Η ζνθή ζπκβνπιή 

ηνπ Θνζόξ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Μωπζή – έλαλ άλζξωπν πνπ ήμεξε λα 

αλαγλωξίδεη ηε ζνθία θαη ην δίθαην – θαη ηέζεθε ακέζωο ζε εθαξκνγή. 
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Έλα δίδαγκα ηεο πεξαζζά, ινηπόλ, είλαη όηη ν «εθιεθηόο ιαόο ηνπ Θενύ» πξέπεη 

λα απνθύγεη ηελ αιαδνλεία. Ο «μέλνο» Θνζόξ αλαδεηθλύεηαη ζνθόηεξνο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ εγέηε πνπ ζα είραλ πνηέ νη Θζξαειίηεο θαη ηνλ ζπκβνπιεύεη ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο. 

Βέβαηα, ν Θνζόξ ήηαλ κηα ζπνπδαία πξνζωπηθόηεηα. Οη ξαββίλνη καο δηδάζθνπλ 

όηη ν ζνθόο ηεξέαο ηωλ Μαδηαληηώλ γλώξηδε όιεο ηηο ιαηξείεο όιωλ ηωλ ζεώλ 

θαη ηωλ εηδώιωλ. Έηζη, ε νκνινγία ηνπ Θνζόξ «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος 

είναι ο μεγαλύτερος από όλοσς τοσς θεούς» (Έξοδορ 18.11) γίλεηαη κεηά 

ιόγνπ γλώζεωο θαη έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα. ην Ζνάξ αλαθέξεηαη όηη κόλν 

κεηά από απηήλ ηελ νκνινγία, από ηνλ γλώζηε θάζε ππαξθηήο ιαηξείαο, ήηαλ 

δπλαηόλ λα δνζεί ε Σνξά ζην ιαό ηνπ Θζξαήι. Ο Θνζόξ ήηαλ αθόκε ν πξώηνο 

πνπ επιόγεζε ηνλ Θεό, κε ηε ιέμε «μπαπούσ», πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα. 

Εθηόο από ηε ζνθία ηνπ, ν Θνζόξ δηέζεηε έλαληη ηνπ Μωπζή έλα ζεκαληηθό 

πιενλέθηεκα, πνπ είλαη απηό πνπ ιέκε «εξωηεπική μαηιά». Ωο εμωηεξηθόο 

παξαηεξεηήο, κπόξεζε λα δεη θαζαξά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αηέιεηεο ηνπ 

ιανύ ηνπ Θζξαήι θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ρωξίο λα επεξεάδεηαη, 

όπωο ν Μωπζήο, από ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλήο δηνίθεζεο, ηε ζπλερή επαθή κε 

ην ιαό θαη ηα έληνλα αηζζήκαηά ηνπ γηα απηόλ. 

Απηά ηα αηζζήκαηα παηξηθήο αγάπεο πνπ έηξεθε ν Μωπζήο, ηνλ νδεγνύζαλ 

ζπρλά λα θξνληίδεη κόλνο ηνπ γηα όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ ηνπ. Απηή ε 

ζπλερήο θξνληίδα όκωο ζα θξαηνύζε ην ιαό απόιπηα εμαξηεκέλν από ηνλ 

Μωπζή θαη, ζηε ζπλέρεηα, από ηνλ εθάζηνηε εγέηε ηνπ. Απηή δελ ήηαλ κηα 

κνίξα αληάμηα ηνπ ιανύ πνπ επέιεμε ν Θεόο γηα λα ηνπ δώζεη ην Νόκν Σνπ. Ο 

Θνζόξ δηέθξηλε θαζαξά ηελ αλάγθε λα ρεηξαθεηεζεί ν ιαόο απηόο, λα νδεγεζεί 

ζην δξόκν ηεο Σνξά, κέζα από ηε 

δηθή ηνπ θαηαλόεζε, κε ηε 

δηδαζθαιία αιιά όρη ηελ «παηξηθή» 

θαζνδήγεζε από ηνπο εγέηεο ηνπ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, ν ιαόο ζα έθαλε 

θηήκα ηνπ ηελ Σνξά θαη ζα ηελ 

εθάξκνδε ζπλεηδεηά, όπωο αξκόδεη 

ζε έλαλ ειεύζεξν ιαό, θαη’ επηινγή 

δηθή ηνπ θαη όρη κόλν ηνπ εγέηε ηνπ. 

Σν πξώην βήκα ζηελ θαηεύζπλζε 

απηή ήηαλ λα αλαηεζεί ζηνλ ίδην ην 

ιαό, ζηνλ θαζέλα ρωξηζηά, ε 

επζύλε ηεο εθαξκνγήο ηωλ λόκωλ 

ηνπ Θενύ, ζηελ αξρή κε ηελ 

επνπηεία δηνξηζκέλωλ αξρόληωλ – 

αιιά όρη κε ηε ζπλερή θαζνδήγεζε 

ελόο παληνδύλακνπ εγέηε. Απηή 

είλαη ε βαζύηεξε νπζία θαη ε 

πξαγκαηηθή αμία ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπ Θνζόξ, πνπ επεξέαζε δηαρξνληθά 

ηε ζρέζε ηνπ Θζξαήι ηόζν κε ηελ 

εμνπζία όζν θαη κε ηελ Σνξά. 
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