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Αποσιωπώντας τις αμαρτίες μας   

 

Στην περασσά Σσεμότ η Τορά αναφέρεται 
στην αψιμαχία του Μωυσή με έναν 
Αιγύπτιο επιστάτη, τον οποίο είδε να 
κακοποιεί ένα Ισραηλίτη σκλάβο. Ο 
Μωυσής σκότωσε τον Αιγύπτιο, θεωρώντας 
ότι δεν υπήρχε κανείς μάρτυρας του 
φόνου. Την επόμενη μέρα, όμως, είδε δύο 
εβραίους να μαλώνουν και, ρωτώντας τους 
γιατί φιλονικούν, ο ένας από αυτούς 
στράφηκε προς εκείνον λέγοντας: 
«Σχεδιάζεις να με σκοτώσεις και μένα, 
όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο;» 

«Πράγματι, το θέμα είναι γνωστό», 
αναφώνησε ο Μωυσής και, 
συνειδητοποιώντας πως η πράξη του είχε 
γίνει ευρέως γνωστή, έφυγε από την 
Αίγυπτο φοβούμενος για τη ζωή του. 

Ο Ρασσί παραθέτει μια διαφορετική 
ερμηνεία της παραπάνω φράσης του 
Μωυσή, σχετικά με το τι ήταν αυτό που πραγματικά κατάλαβε εκείνη τη στιγμή. Ο 
Μωυσής συνειδητοποίησε το λόγο που ο λαός του Ισραήλ ήταν τόσα πολλά χρόνια 
υπό καθεστώς καταπίεσης και σκλαβιάς. «Πράγματι, το θέμα είναι γνωστό», είπε, 
που σημαίνει ότι τώρα βρήκε μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα που τον 
βασάνιζε τόσον πολύ καιρό: Γιατί πρέπει να υποφέρει ο λαός του Ισραήλ; Γιατί ο 
Θεός επιτρέπει τέτοια σκληρότητα και αδικία εναντίον των απογόνων του Αβραάμ, 
του Ισαάκ και του Ιακώβ; 

Η απάντηση, κατά τον Μωυσή, ήταν ότι αρκετά 
συχνά δημιουργούνταν φιλονικίες και 
αντιπαλότητες μεταξύ τους και ότι μετέδιδαν 
αρνητικές και μειωτικές πληροφορίες ο ένας για 
τον άλλον, συχνά κακοπροαίρετα. Μέσω της 
προφητικής διορατικότητάς του, ο Μωυσής 
συνέλαβε τη βαθύτερη αιτία της αιγυπτιακής 
δουλείας. Κατάλαβε ότι ο λαός υπέφερε 
εξαιτίας των μεταξύ τους φιλονικιών, βίαιων 
και μη, καθώς και της κακοπροαίρετης 
διάδοσης φημών και κουτσομπολιών. 

Οι σοφοί μας διδάσκουν ότι, κατά την 
αιγυπτιακή εξορία, ο λαός του Ισραήλ βυθίστηκε στο τεσσαρακοστό ένατο (από τα 
πενήντα) επίπεδο ανηθικότητας. Είχαν δηλαδή αγγίξει το έσχατο επίπεδο πνευματικής 
εξαθλίωσης, εμπλεκόμενοι ακόμα και σε εκδηλώσεις παγανιστικής λατρείας. 
Παραδόξως, δεν ήταν αυτή η αιτία των δεινών τους. Η πικρή σκλαβιά που ζούσαν δεν 
ήταν αποτέλεσμα της ειδωλολατρίας. Ήταν κυρίως επακόλουθο της διχόνοιας και της 
λασσόν αρά, των κακοπροαίρετων σχολίων για κάποιον που λέγονται πίσω από την 
πλάτη του. 

Οι σοφοί μας κάνουν ακόμα μια σχετική παρατήρηση, συγκρίνοντας την περίοδο 
βασιλείας του Δαυΐδ με εκείνη του ειδωλολάτρη βασιλιά Αχάβ. Κατά τη βασιλεία του 
Δαυΐδ, ο λαός μελετούσε την Τορά και τηρούσε με  ευλάβεια τα θρησκευτικά του 
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καθήκοντα, παρόλα αυτά όμως υπήρχαν πολλά θύματα κατά τη διάρκεια των 
πολεμικών συγκρούσεων. Αντίθετα, κατά τη βασιλεία του Αχάβ, οι άνθρωποι 
προσκυνούσαν τα είδωλα, όμως όλοι οι στρατιώτες επέστρεφαν από τη μάχη 
ζωντανοί και υγιείς. Όπως διδάσκουν οι ραββίνοι, η αιτία είναι ότι, στην εποχή του 
Αχάβ, το έθνος ήταν απόλυτα ενωμένο και όλοι συνεργάζονταν μεταξύ τους 
αρμονικά, σε αντίθεση με την περίοδο βασιλείας του Δαυΐδ, όπου υπήρχε διχόνοια και 
οι άνθρωποι μιλούσαν αρνητικά και συχνά κακοπροαίρετα ο ένας για τον άλλον. 

Γιατί όμως ο τρόπος που μιλούν οι άνθρωποι ο 
ένας για τον άλλον μπορεί να προσδιορίσει την 
κατάσταση του λαού του Ισραήλ – ή 
οποιουδήποτε άλλου έθνους; Ο μεγάλος 
ραββίνος Χαφέτς Χαΐμ (1839 -1933), μας εξηγεί 
ότι, ακόμα και αν ο λαός διαπράττει αμαρτίες, 
αυτές μπορούν να παραμείνουν «κρυφές». Ο 
Θεός είναι πρόθυμος να βάλει τις αμαρτίες και 
τα λάθη μας στην άκρη και να εστιάσει την 
προσοχή Του στις καλές μας πράξεις, 
προσβλέποντας στη μετάνοιά μας. 

Δεν ισχύει όμως το ίδιο όταν χρησιμοποιούμε 
λασσόν αρά απέναντι στο συνάνθρωπό μας, 
διαδίδοντας αρνητικές πληροφορίες και 
κακοπροαίρετα σχόλια πίσω από την πλάτη του. 
Αν μιλάμε  συνεχώς για τα λάθη και τις 
αδυναμίες των άλλων, τότε και οι δικές μας 
αμαρτίες θα φανερώσουν ξεκάθαρα τα δικά μας 

λάθη και αδυναμίες. Αν, αντίθετα, είμαστε διατεθειμένοι να παραβλέψουμε τις 
αδυναμίες των άλλων και να επικεντρωθούμε στα θετικά τους χαρακτηριστικά, τότε 
και ο Θεός μπορεί να είναι πρόθυμος να παραβλέψει τις δικές μας αδυναμίες και να 
εστιάσει στις αξιοθαύμαστες ιδιότητες της δικής μας προσωπικότητας. 

Στην εξορία της Αιγύπτου, ακόμη και αν ο λαός του Ισραήλ λάτρευε τα είδωλα, ο 
Θεός ήταν διατεθειμένος να παραβλέψει αυτή τους την πράξη και να αναμένει τη 
μετάνοιά τους. Από τη στιγμή όμως που οι Ισραηλίτες υπέπεσαν στο αμάρτημα της 
λασσόν αρά, αυτή η αρνητική συμπεριφορά έγινε εγγύηση σοβαρής τιμωρίας για όλο 
τον λαό, παρατείνοντας τη βαριά σκλαβιά στην Αίγυπτο. 

Στη γενιά μας, γινόμαστε μάρτυρες αυξανόμενου αριθμού προβλημάτων που 
ταλαιπωρούν τον εβραϊσμό αλλά και ολόκληρο τον κόσμο: προβλήματα υγείας, 
οικονομικά προβλήματα, οικογενειακές δυσκολίες, προκλήσεις στη σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, θέματα ασφάλειας, είναι μόνο μερικά από αυτά. Η 
περίοδος οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας που περνάμε επιτείνει τον ψυχολογικό 
αντίκτυπο αυτών των προβλημάτων. Κάτω από το βάρος όλων αυτών των 
δυσκολιών, είναι εύκολο να ξεσπάμε κατακρίνοντας και κουτσομπολεύοντας τους 
συνανθρώπους μας. Αυτή η προσέγγιση όμως δεν έχει καμία πρακτική ωφέλεια, 
αντίθετα χειροτερεύει τις ανθρώπινες σχέσεις και διαλύει την κοινωνία. Η ορθή 
προσέγγιση είναι να εστιάζουμε στις θαυμαστές ιδιότητες, τα θετικά χαρακτηριστικά 
και τις καλές πράξεις των συνανθρώπων μας, αντί στα λάθη και τις αδυναμίες τους, 
δημιουργώντας σε συνεργασία μαζί τους και όχι καταστρέφοντας. Αν αποφεύγουμε 
να σχολιάζουμε αρνητικά χωρίς λόγο τις αδυναμίες των άλλων, τότε, πιθανότατα, θα 
τύχουμε και εμείς παρόμοιας αντιμετώπισης. Έτσι, και οι δικές μας αμαρτίες θα 
παραμείνουν «κρυμμένες», ενώ οι αρετές μας θα είναι αρωγοί στις προσπάθειές μας 
για ευημερία και ειρήνη, που ο εβραϊκός λαός και ολόκληρος ο κόσμος τόσο επιθυμεί. 
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