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Ο Ρασσί μάς διδάσκει ότι ο Ιοθόρ, πεθερός του Μωυσή, αναφέρεται στην Τορά 
με επτά διαφορετικά ονόματα. Ανάμεσα σ' αυτά είναι το «Γιτρό» (που δίνει το 
όνομα στη σημερινή περασσά) καθώς και το συγγενές του «Γέτερ», που 
σημαίνει «προσθέτω». Το όνομα αυτό το οφείλει στο γεγονός ότι πρόσθεσε ένα 
εδάφιο στην Τορά. 
Φυσικά η Τορά, ένα έργο γραμμένο από τον Θεό, ήταν πλήρης, δεν είχε ανάγκη 
την προσθήκη του Ιοθόρ. Όμως η προσθήκη έγινε, γεγονός που σημαίνει ότι η 
συνεισφορά του Ιοθόρ αναγνωρίστηκε ως σημαντική. Ποια ήταν η συνεισφορά 
αυτή και ποια ήταν η αξία της; 

Το εδάφιο της Τορά που 
αποδίδεται στον Ιοθόρ 
αφορά στο σύστημα 
ανάθεσης εξουσιών, με το 
διορισμό δικαστών- 
αρχόντων, που δόθηκε ως 
συμβουλή στον Μωυσή. Με 
σύγχρονους όρους, αυτό 
που πρότεινε ο Ιοθόρ, ως 
σύμβουλος διοίκησης ενός 
ηγέτη με συγκεντρωτική 
εξουσία, ήταν η 
αποκέντρωση της 
δικαστικής εξουσίας - και 
εν μέρει της εκτελεστικής. 
Ο Ιοθόρ μάλιστα 
προσδιόρισε και τα 
απαιτούμενα προσόντα των 
αρχόντων (ικανότητα, 
φόβος θεού, φιλαλήθεια, 
περιφρόνηση του 
χρήματος). Η νομοθετική 

εξουσία θα παρέμενε στα χέρια του Μωυσή, που ήταν ο μοναδικός άμεσος 
αποδέκτης του θείου νόμου, τον οποίο όμως έπρεπε να διδάξει στο λαό. Ο 
σχετικός διάλογος ανάμεσα στον Μωυσή και τον Ιοθόρ είναι ίσως το αρχαιότερο 
κείμενο που όχι μόνο καταγράφει αλλά και αιτιολογεί την αρχή της ανάθεσης 
εξουσιών, που είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης διοίκησης. Η 
επιχειρηματολογία του Ιοθόρ έχει να κάνει με την υγεία του Μωυσή και την 
αποτελεσματικότητά του στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι σοφοί μας 
όμως μάς διδάσκουν ότι ο Ιοθόρ ενδιαφέρθηκε και για την αξιοπρέπεια του 
εβραϊκού λαού. Ο Ιοθόρ, εκτός από αναποτελεσματικό, θεώρησε και μειωτικό 
για το λαό του Ισραήλ τον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης του απέδιδε δικαιοσύνη 
- και ιδιαίτερα το γεγονός ότι «καθόταν μόνος και όλος ο λαός στεκόταν 
γύρω 
του από το πρωί ως το βράδυ», περιμένοντας την κρίση του. Η σοφή 
συμβουλή 
του Ιοθόρ έγινε αποδεκτή από τον Μωυσή - έναν άνθρωπο που ήξερε να 
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Ένα δίδαγμα της περασσά, λοιπόν, είναι ότι ο «εκλεκτός λαός του Θεού» πρέπει να 
αποφύγει την αλαζονεία. Ο «ξένος» Ιοθόρ αναδεικνύεται σοφότερος του 
μεγαλύτερου ηγέτη που θα είχαν ποτέ οι Ισραηλίτες και τον συμβουλεύει σε 
θέματα διοίκησης. 
Βέβαια, ο Ιοθόρ ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα. Οι ραββίνοι μας διδάσκουν ότι 
ο σοφός ιερέας των Μαδιανιτών γνώριζε όλες τις λατρείες όλων των θεών και των 
ειδώλων. Έτσι, η ομολογία του Ιοθόρ «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι ο 
μεγαλύτερος από όλους τους θεούς» (Έξοδος 18.11) γίνεται μετά λόγου 
γνώσεως και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο Ζοάρ αναφέρεται ότι μόνο μετά από 
αυτήν την ομολογία, από τον γνώστη κάθε υπαρκτής λατρείας, ήταν δυνατόν να 
δοθεί η Τορά στο λαό του Ισραήλ. Ο Ιοθόρ ήταν ακόμη ο πρώτος που ευλόγησε 
τον Θεό, με τη λέξη «μπαρούχ», που χρησιμοποιούμε σήμερα. 
Εκτός από τη σοφία του, ο Ιοθόρ διέθετε έναντι του Μωυσή ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα, που είναι αυτό που λέμε «εξωτερική ματιά». Ως εξωτερικός 
παρατηρητής, μπόρεσε να δει καθαρά τα πλεονεκτήματα και τις ατέλειες του λαού 
του Ισραήλ και να κατανοήσει τις ανάγκες του, χωρίς να επηρεάζεται, όπως ο 
Μωυσής, από το άγχος της καθημερινής διοίκησης, τη συνεχή επαφή με το λαό και 
τα έντονα αισθήματά του για αυτόν. 

 

Αυτά τα αισθήματα πατρικής αγάπης που έτρεφε ο Μωυσής, τον οδηγούσαν 
συχνά να φροντίζει μόνος του για όλες τις ανάγκες του λαού του. Αυτή η 
συνεχής φροντίδα όμως θα κρατούσε το λαό απόλυτα εξαρτημένο από τον 
Μωυσή και, στη συνέχεια, από τον εκάστοτε ηγέτη του. Αυτή δεν ήταν μια 
μοίρα αντάξια του λαού που επέλεξε ο Θεός για να του δώσει το Νόμο Του. Ο 
Ιοθόρ διέκρινε καθαρά την ανάγκη να χειραφετηθεί ο λαός αυτός, να οδηγηθεί 

στο δρόμο της Τορά, μέσα από τη 
δική του κατανόηση, με τη 
διδασκαλία αλλά όχι την «πατρική» 
καθοδήγηση από τους ηγέτες του. 
Με τον τρόπο αυτό, ο λαός θα έκανε 
κτήμα του την Τορά και θα την 
εφάρμοζε συνειδητά, όπως αρμόζει 
σε έναν ελεύθερο λαό, κατ' επιλογή 
δική του και όχι μόνο του ηγέτη του. 
Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση 
αυτή ήταν να ανατεθεί στον ίδιο το 
λαό, στον καθένα χωριστά, η 
ευθύνη της εφαρμογής των νόμων 
του Θεού, στην αρχή με την 
εποπτεία διορισμένων αρχόντων - 
αλλά όχι με τη συνεχή καθοδήγηση 
ενός παντοδύναμου ηγέτη. Αυτή 
είναι η βαθύτερη ουσία και η 
πραγματική αξία της συνεισφοράς 
του Ιοθόρ, που επηρέασε διαχρονικά 
τη σχέση του Ισραήλ τόσο με την 
εξουσία όσο και με την Τορά. 
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