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Μετά από 17 χρόνια στην 
Αίγυπτο, ο πατριάρχης 
μας Ιακώβ (Ισραήλ), 
αισθάνεται ότι έρχεται το 
τέλος της περιπετειώδους 
ζωής του. Καλεί δίπλα 
του τους δώδεκα γιους 
του. Η δράση όλου του 
βιβλίου της Γένεσης 
συνοψίζεται και 
κορυφώνεται μπροστά 
στο κρεβάτι του Ιακώβ. 
Τα παιδιά του γνωρίζουν 
πως οι μεγαλύτερες 

αντιπαραθέσεις στην οικογένειά τους εκδηλώνονταν πάντα σε αντίστοιχες στιγμές 
και σχετίζονταν με τα πρωτοτόκια και τις πατρικές ευλογίες. Ήρθε λοιπόν τώρα και 
για αυτούς η ώρα της κρίσης. Η αγωνία τους κορυφώνεται, καθώς όλη η ιστορία της 
οικογένειάς τους περνά μπροστά από τα μάτια τους. Τι θα αποφασίσει ο Ισραήλ; 
Ποιος από τους δώδεκα θα λάβει την ευλογία του πρωτοτόκου; Ποιος θα λάβει το 
πολυπόθητο χρίσμα να συνεχίσει την αποστολή του Αβραάμ; Και ποια είναι τα 
κριτήρια της επιλογής; 

Γνωρίζουμε ότι οι αρετές που έπρεπε να χαρακτηρίζουν τους εκλεκτούς που 
παραλαμβάνουν τη σκυτάλη του Αβραάμ είναι η αγάπη προς το συνάνθρωπο (χέσεντ), η 
ηθική ακεραιότητα και η αίσθηση της δικαιοσύνης («τσεντακά ουμισπάτ», Γέν. 18.19). 
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν η απόλυτη πίστη στο Θεό, η βαθιά συνείδηση της 
συνεχούς παρουσίας Του και η δέσμευση στη γη και την αποστολή του Αβραάμ. Όταν 
όμως φτάνουμε στην τέταρτη γενιά, των δώδεκα γιων του Ισραήλ, μια σημαντική αρετή 
του νέου σημαιοφόρου είναι η ικανότητά του να κρατά την οικογένεια ενωμένη. 
Σαράντα χρόνια πριν, πίσω στη Χαναάν, ο Ιακώβ πίστευε ότι είχε τον τέλειο υποψήφιο: 
τον όμορφο, πανέξυπνο, χαρισματικό Ιωσήφ, πρωτότοκο γιο της αγαπημένης του 
Ραχήλ. Ο Ιωσήφ όμως, έφηβος τότε, συμπεριφέρθηκε με ανευθυνότητα και υπεροψία, 
προκαλώντας τη δυσαρέσκεια και το φθόνο των αδελφών του, δημιουργώντας έτσι 
σοβαρά ρήγματα στην οικογένεια. Ο κύριος υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση ήταν ο 
ίδιος ο Ιακώβ, με την κατάφωρη εύνοια και προτίμηση που έδειξε σε ένα από τα παιδιά 
του. Και ο Ιωσήφ έριξε λάδι στη φωτιά, καθώς «κάρφωνε» στον πατέρα του κάθε 
παράβαση των αδελφών του και τους διηγιόταν όνειρα στα οποία όλη η οικογένεια τον 
προσκυνούσε (περασσά Βαγέσσεβ, Γέν. 37.3-9). Έτσι η οικογενειακή συνοχή σπάει. Ο 
Ιωσήφ πωλείται ως σκλάβος στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ τρέφει υποψίες για το ρόλο που 
έπαιξαν τα παιδιά του στην «εξαφάνιση» του Ιωσήφ, αλλά δεν τολμά να τις ξεστομίσει, 
γιατί φοβάται μήπως προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στην οικογένεια. Βασανίζεται 
και πενθεί τον Ιωσήφ, απαρηγόρητος, επί 22 χρόνια! 
Η ταπείνωση που υφίσταται ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο τον κάνει να ωριμάσει και να 
τελειοποιηθεί ως άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι κάθε προσπάθειά του στέφεται από 
επιτυχία και ότι όλοι φαίνεται να τον αγαπούν και να τον εμπιστεύονται, έχει μάθει ότι ο 
Θεός - και όχι ο ίδιος - είναι στο κέντρο των πάντων. Στο εξής η συμπεριφορά του είναι 
υπόδειγμα ηθικής, μετριοφροσύνης, συνέπειας και τιμιότητας. Δεν φαίνεται 
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όμως να έχει καμία διάθεση να ξαναδεί την οικογένειά του. Σαν αντιβασιλέας δεν 
κάνει καμία προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πατέρα του στα επτά χρόνια της 
αφθονίας. Και ονομάζει τον πρωτότοκο γιο του Μενασσέ, διακηρύσσοντας περήφανα 
ότι ο Θεός τον έκανε να ξεχάσει την προηγούμενη ζωή του. 
Μέχρι που αντικρίζει τα αδέλφια του, που έρχονται στην Αίγυπτο να αγοράσουν 
σιτάρι, δεν τον αναγνωρίζουν και τον προσκυνούν. Ο Ιωσήφ ταράζεται, συγκινείται, 
προβληματίζεται, διστάζει. Μετά όμως από μια σειρά αλλοπρόσαλλες μεθοδεύσεις 
απέναντί τους, φαίνεται να εμμένει στην αρχική του απόφαση (περασσά Μικέτς, Γέν. 
44.17). Δεν θέλει πια την παλιά του οικογένεια. Στέλνει τα αδέλφια του πίσω στη 
Χαναάν. Όσο και αν αγαπά τον πατέρα του, δεν φαίνεται να φλέγεται να τον 
ξαναδεί. Έχει τώρα τη δική του οικογένεια, εδώ στην Αίγυπτο, γιατί να φέρει άλλη 
αναστάτωση στη ζωή του; Θα φροντίσει να τους στηρίξει για να αντιμετωπίσουν το 
λιμό με αξιοπρέπεια, αλλά δεν θέλει να ζήσει μαζί τους. Θέλει να κρατήσει δίπλα του 
μόνο το μικρό του αδελφό Βενιαμίν, από την ίδια μάνα, το μόνο μέλος της 
οικογένειάς του που φαίνεται να αγαπά πραγματικά. 
Όμως ο αδελφός του, Γεουντά (Ιούδας), έχει άλλα σχέδια. Ο Ιούδας είναι ο 
άνθρωπος των δύσκολων αποφάσεων και της δράσης, ο άνθρωπος που, με καθαρό 
μυαλό και αποφασιστικότητα, μπορεί να αντεπεξέρχεται στις κρίσιμες στιγμές. Ικανός 
για μεγάλα λάθη, έχει την τόλμη να τα παραδέχεται και να μαθαίνει από αυτά. Η 
ιστορία του με την Ταμάρ τον δίδαξε τη σημασία που έχει να αναλαμβάνει κανείς την 
ευθύνη των πράξεών του. Τώρα έχει αναλάβει την ευθύνη όλης της οικογένειας. Ο 
Ιακώβ τού έχει προσωπικά εμπιστευτεί τον Βενιαμίν και ο Ιούδας, που έχει πλέον 
μάθει και το μάθημα της αδελφικής αγάπης, δεν θα τον απογοητεύσει. 

Ο Ιούδας βγαίνει λοιπόν με θάρρος να 
αντιμετωπίσει λεκτικά τον πανίσχυρο άρχοντα της 
Αιγύπτου (περασσά Βαγιγκάσς, Γέν. 44.18-34), με 
μόνο σκοπό να πάρει πίσω τον Βενιαμίν. Ο λόγος 
του, όμως, εντελώς ανέλπιστα, «ξυπνάει» τον 
Ιωσήφ, διαλύει όλες του τις άμυνες, τον φέρνει 
αντιμέτωπο με την ευθύνη του απέναντι στον 

πατέρα του, τον επαναφέρει στην οικογένεια. Από το σημείο αυτό και έπειτα, ο 
Ιωσήφ αναλαμβάνει τη φυσική συντήρηση της οικογένειας, πράγμα που πετυχαίνει 
υποδειγματικά, όπως καθετί που επιχειρεί. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα, όμως, 
επιτεύχθηκε μόνο χάρη στην «ενεργοποίηση» του Ιωσήφ από τον Ιούδα. Ο Ιούδας 
είναι αυτός που πιστώνεται την επανένωση της οικογένειας και το γεγονός αυτό, 
όπως και τα φυσικά και ψυχικά χαρίσματα του Ιούδα δεν μπορεί να τα παραγνωρίσει 
ο Ιακώβ. 
Σε ποιον, λοιπόν θα δώσει ο Ισραήλ τις ευλογίες του πρωτοτόκου; Για να 
καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης του, πρέπει να κάνουμε άλλη μια ανασκόπηση, 
αυτή τη φορά στην εποχή που ο Ιακώβ έλαβε την ευλογία αυτή από τον πατέρα 
του, Ισαάκ (περασσά Τολεντότ). Οι περισσότεροι σχολιαστές πιστεύουν ότι ο 
Ισαάκ σκόπευε να χωρίσει τις ευλογίες του πρωτοτόκου σε δύο ομάδες: α) Τις 
«υλικές ευλογίες», δηλαδή τις ευλογίες για υλική ευμάρεια, που σχετίζονται, 
μεταξύ άλλων, με την τεχνολογική πρόοδο, την οικονομική δύναμη, τη 
στρατιωτική υπεροχή. Αυτές τις προόριζε για τον Εσαύ, που φαινόταν ικανός να 
διαπρέψει σε αυτούς τους τομείς. β) Την «πνευματική ευλογία», δηλαδή τη 
συνέχιση της αποστολής του Αβραάμ, που συνοψίζεται στις λέξεις «βενιβρεχού βο 
κολ γκογέ αάρετς» («μέσω αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης», περασσά 
Βαγερά, Γέν. 18.18), δηλαδή την πραγμάτωση του οράματος μιας παγκόσμιας 
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ειρήνης, όπου όλα τα έθνη θα είναι ενωμένα στη λατρεία του Ενός Θεού και την ηθική 
Του διδασκαλία. Την αποστολή αυτή την προόριζε εξ αρχής για τον Ιακώβ. Η Ρεβέκκα 
διαφώνησε, θεωρώντας ότι ο Ιακώβ έπρεπε να λάβει και τις δύο ευλογίες, ώστε να 
χρησιμοποιήσει την υλική του δύναμη για να πετύχει την αποστολή του. Έτσι, ο Ιακώβ 
ξεγέλασε τον πατέρα του μόνο για να πάρει τις υλικές ευλογίες, η πνευματική ευλογία θα 
του δινόταν έτσι κι αλλιώς. Μερικοί ραββίνοι μάς διδάσκουν ότι ο Ιακώβ αργότερα 
μετάνιωσε για αυτή του τη στάση. Συνειδητοποίησε ότι η άποψη του πατέρα του ήταν η 
σωστή. Τα παιδιά είναι διαφορετικά και το καθένα έχει τις δικές του αρετές και 
ικανότητες. Ο Ιακώβ, ο «ήσυχος άνθρωπος που ζούσε σε σκηνές», ήταν σαφώς πιο 
κατάλληλος για την πνευματική ευλογία του πρωτοτόκου και την αποστολή του Αβραάμ. 
Όμως ο πιο επιθετικός αδελφός του, που περιφρονούσε τα πρωτοτόκια, ήταν αυτός που 
έπρεπε να πάρει τις υλικές ευλογίες. Όπως είδαμε, το κυνήγι των υλικών αγαθών, στο 
οποίο επιδόθηκε ο Ιακώβ στη Χαράν όταν ζούσε με τον Λαβάν (περασσά Βαγετσέ), λίγο 
έλειψε να μετατρέψει τον Ιακώβ σε Εσαύ. Αν είχε επικρατήσει το σχέδιο του Ισαάκ, τότε 
η ενωμένη οικογένεια του Ιακώβ και του Εσαύ, ενισχυμένη με την πνευματικότητα του 
πρώτου και την υλική δύναμη του δεύτερου, σε μια σύμπραξη όπου ο ένας σέβεται τις 
αρετές του άλλου και οι δύο μαζί συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό, θα μπορούσε ίσως 
να φέρει σε πέρας την αποστολή πολύ ενωρίτερα. 

Ο Ιακώβ τώρα κάνει αυτό που ο ίδιος δεν επέτρεψε 
στον πατέρα του να κάνει, δηλαδή μοιράζει τις 
ευλογίες. Στον Ιούδα, που ένωσε την οικογένεια, 
δίνει το «βασίλειο», δηλαδή την εξουσία πάνω σε 
όλα τα αδέλφια του, ευχή που έχει κρυμμένη μέσα 
της τη μεσσιανική υπόσχεση της ένωσης όλου του 
κόσμου. Και στον αγαπημένο του, Ιωσήφ, σωτήρα 
της οικογένειας, άνθρωπο της επιτυχίας με τη χάρη 
του Θεού, δίνει την τριπλή υλική ευλογία του 
ουρανού, της αβύσσου και της μήτρας, μαζί με την 
τυπική διπλή μερίδα του πρωτοτόκου. 
Όταν όμως όλα έχουν τελειώσει και ο Ισραήλ 
αναπαύεται πια με τους προγόνους του, τόσο τα 
παιδιά του όσο και εμείς μένουμε με μια μεγάλη 
απορία: Σε ποιον έδωσε ο Ισραήλ τη σκυτάλη του 
Αβραάμ; 

 

Θυμόμαστε πως, λίγο πριν φύγει ο Ιακώβ για τη Χαράν, τον κάλεσε ο πατέρας του και 
τον ευλόγησε για δεύτερη φορά. Τότε ήταν που ο Ιακώβ ανέλαβε τη συνέχιση της 
αποστολής του Αβραάμ, με τα παρακάτω λόγια του Ισαάκ: «Να σου δώσει [ο Θεός] την 
ευλογία του Αβραάμ, σε σένα και στους απογόνους σου, ώστε να κάνεις ιδιοκτησία σου 
τη χώρα όπου τώρα σαν ξένος κατοικείς, που την έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ» (περασσά 
Τολεντότ, Γέν. 28.4). 

Τώρα ο Ιακώβ ευλογεί όλα τα παιδιά του, με τη σειρά. Το όνομα του Αβραάμ, όμως, που 
με αγωνία περιμένουν όλοι να ακούσουν, δεν προφέρεται ποτέ. Τι συνέβη; Ξέχασε ο 
Ισραήλ την αποστολή του; 

Κάθε άλλο. Σε αντίθεση με τους προγόνους του, που με μεγάλη προσπάθεια απέκτησαν 
από δύο παιδιά, ο Ιακώβ ευλογήθηκε με 12 γιους. Τη στιγμή της καθόδου του στην 
Αίγυπτο, η οικογένειά του έχει φτάσει τα 70 άτομα. Είχε 
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λοιπόν την ευτυχία να δει να μπαίνουν τα θεμέλια της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του 
Θεού ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και δυνατό. Ο Ιακώβ γνωρίζει ότι η στιγμή του 
θανάτου του είναι ιστορική. Τη στιγμή εκείνη τελειώνουν οι μέρες των πατριαρχών, οι 
μέρες που η αποστολή του Αβραάμ είναι έργο ενός μόνον ανθρώπου. Τελειώνουν οι 
μέρες που το όνομα «Ισραήλ» ανήκει σε ένα μόνο άνθρωπο. Στο εξής ο Ισραήλ είναι ένα 
έθνος. Ένα έθνος που έχει ήδη αρχίσει να οικοδομείται από όλα τα παιδιά του μαζί και θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο. Καλεί λοιπόν όλα τα παιδιά του, το καθένα 
χωριστά, και τα ευλογεί. Στον κάθε γιο δίνει διαφορετικές ευχές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα χαρίσματά του, τις κλίσεις του, τα οποία γνωρίζει πολύ 
καλά ως πατέρας τους. Με βάση αυτά, προφητεύει ένα διαφορετικό μέλλον για τον 
καθένα και για τη φυλή που θα δημιουργηθεί από αυτόν. Δίνει, όπως είδαμε, ειδικές 
ευλογίες σε δύο από τα παιδιά του. Όμως η αποστολή του Αβραάμ δεν ανατίθεται σε 
κανέναν, γιατί δεν ανήκει σε κανέναν ιδιαίτερα. Ανήκει σε όλους μαζί. Όλοι οι γιοι του 
Ισραήλ - και αργότερα όλες οι φυλές του Ισραήλ - καλούνται να συνεισφέρουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν για την εκπλήρωση της αποστολής. Και καθώς οι αρετές τους και οι 
ικανότητες τους είναι συμπληρωματικές, ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό, μοναδικό, να 
συνεισφέρει. Η φυσιογνωμία του νέου έθνους θα προκύψει από τη δημιουργική σύνθεση 
όλων αυτών των αρετών, σε μια κοινωνία όπου θα ζουν όλοι μαζί ενωμένοι ειρηνικά. 

Ο Ιακώβ αρνείται να ορίσει ακόμα και ιερέα του Θεού των πατέρων του. Η αποστολή του 
Αβραάμ είναι μοναδική - και για να πετύχει χρειάζεται μια μοναδική προσέγγιση. Το 
αντισυμβατικό μυαλό του Ιακώβ συλλαμβάνει τη ριζοσπαστική ιδέα ενός έθνους 
ιερέων (μαμλέχετ κοανίμ). Όλα τα παιδιά του Ισραήλ, όλο το έθνος, πρέπει να δίνουν 
το παράδειγμα, ζώντας με αγνότητα, σαν να είναι όλοι ιερείς. Η ιδέα αυτή θα 
επισημοποιηθεί με θεϊκή εντολή, περίπου διακόσια χρόνια αργότερα, στους πρόποδες 
του όρους Σινά (περασσά Γιτρό, Έξοδος 19.6). 

Αυτό είναι το μήνυμα ενότητας που 
έδωσε ο Ισραήλ στα παιδιά του και σε 
όλους εμάς τους απογόνους του, 
στην τελευταία πράξη της ζωής του. 
Μόνο ενωμένος ο λαός του Ισραήλ 
μπορεί να προοδεύσει, να 
δημιουργήσει όλα όσα πρέπει για να 
φέρει σε πέρας την αποστολή του, να 
μεγαλουργήσει. Ό,τι και αν συμβεί, 
όπου και αν βρεθούμε, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι αδέλφια. Και 
ότι πρέπει να είμαστε όλοι 
πρεσβευτές της ηθικής διδασκαλίας 
της θρησκείας μας. Η ομόνοια και η 
αλληλεγγύη μεταξύ μας, σε 
συνδυασμό με την τήρηση των 

ηθικών κανόνων μας, επέτρεψαν στον εβραϊσμό να φτάσει ως εδώ και θα του 
επιτρέψουν να συνεχίσει μέχρι να φέρει σε πέρας την αποστολή του. 

 

Δαυΐδ Μωυσής 
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