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Η ισχύς εν ενώσει 

 

Στην περασσά Τετσαβέ διαβάζουμε τις ακριβείς προδιαγραφές των ενδυμάτων των 
ιερέων (κοανίμ) και του Αρχιερέα (Κοέν Γκαντόλ). Η Τορά μάς λέει ότι τα ενδύματα 
αυτά έπρεπε να τα φορούν με τιμή και δόξα, όπως αρμόζει σε αυτούς που 
ασχολούνται με το τυπικό της λατρείας του Θεού. 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά 
άμφια του Αρχιερέα ήταν to 
χόσσεν της κρίσης, ένα 
επιστήθιο, το οποίο περιείχε 
δώδεκα πολύτιμους λίθους, 
χαραγμένους με τα ονόματα 
των δώδεκα φυλών του 
Ισραήλ. Το χόσσεν δεν ήταν 
απλά διακοσμητικό. Το 
χρησιμοποιούσαν για να 
συμβουλεύονται το Θεό, σε 
κρίσιμες στιγμές για το 
έθνος. Ο τρόπος που 
λειτουργούσε μάς είναι 
άγνωστος σήμερα. Ωστόσο, 
πιστεύεται ότι κάποιες από 
τις πέτρες έλαμπαν 

διαδοχικά και τα αντίστοιχα γράμματα (από τα ονόματα των φυλών) σχημάτιζαν το 
χρησμό. Η Τορά λέει: «Ο Ααρών θα φέρει τα ονόματα των γιων του Ισραήλ 
στο χόσσεν της κρίσης πάνω στην καρδιά του, όταν εισέρχεται στο Ιερό, ως 
μνημείο ενώπιον του Κυρίου, πάντοτε.» (Έξοδος 28.29). 

Εγείρεται το ερώτημα: «Τι ακριβώς πρέπει να υπενθυμιστεί και σε ποιον;». Ο 
Ρασσί σχολιάζει: «Θα δει ο Θεός τα ονόματα των φυλών γραμμένα μπροστά Του και θα 
θυμηθεί την αρετή τους». Όμως η λέξη μνημείο εμφανίζεται τρεις φορές σε αυτήν την 
περασσά. Επιπλέον, ο Θεός είναι Παντογνώστης και φυσικά δεν έχει ανάγκη 
υπενθύμισης. Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υπενθύμιση πρέπει να 
απευθύνεται και σε άλλους. Υπάρχουν άλλοι δύο αποδέκτες. 

Ο δεύτερος αποδέκτης είναι ο ίδιος ο Αρχιερέας. Όταν ιερουργεί, πρέπει πάντα να έχει 
συνείδηση του ότι δεν είναι απλά ο εαυτός του ούτε ένας ηγέτης της φυλής του Λεβί, 
αλλά είναι αντιπρόσωπος όλου του λαού του Ισραήλ. Το γεγονός ότι το χόσσεν 
φοριέται πάνω από την καρδιά του σημαίνει ότι πρέπει να φέρει αυτήν τη συνείδηση 
στην καρδιά του, δηλαδή δεν πρέπει μόνο να σκέφτεται, αλλά και να συναισθάνεται 
βαθιά τη σημασία και τις ευθύνες του αξιώματός του. 
Ο τρίτος - και πιο σημαντικός - αποδέκτης της υπενθύμισης είναι ο λαός του Ισραήλ. Σε 
όλους τους πολιτισμούς, ο σχεδιασμός των τελετών και του συμβολισμού τους 
απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο λαό, όχι στη θεότητα. Πράγματι, ο λαός είναι αυτός 
που βλέπει τον Αρχιερέα να φορά το χόσσεν, λαμπερό και επιβλητικό με τους 12 λίθους 
του. Γνωρίζοντας ότι οι λίθοι εκπροσωπούν όλες τις φυλές, ο κάθε Ισραηλίτης θα 
αισθάνεται ότι ο Αρχιερέας, ενώ ιερουργεί, φέρει μαζί του ένα μέρος του εαυτού του. 
Έτσι όλος ο λαός νιώθει ότι συμμετέχει ενεργά στην τελετουργία. 
Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το συμβολισμό του χόσσεν. Έχει τρία 
σημαντικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, καθεμία από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ 
αντιπροσωπεύεται από μία διαφορετική πέτρα. Δεύτερον, όλες οι πέτρες είναι μαζί στο 
επιστήθιο, διατεταγμένες με ένα συγκεκριμένο και απόλυτα ορισμένο τρόπο: 



 

κατά σειρά ηλικίας (των γιων του Ιακώβ) σε 4 σειρές, καθεμία από τις οποίες περιέχει 
3 πέτρες. Τρίτον, οι 12 πέτρες «συνεργάζονταν» για να επιτελέσουν το έργο τους, 
δηλαδή να βγάλουν το χρησμό. 
Αντίστοιχος είναι ο ρόλος που καλούνταν να παίξουν οι δώδεκα φυλές στο λαό του 
Ισραήλ. Κάθε φυλή είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές αρετές, 
διαφορετικές δυνατότητες. Παρά τις διαφορές τους όμως, οι δώδεκα φυλές έπρεπε να 
συνυπάρχουν και να λειτουργούν μαζί αρμονικά, συμβάλλοντας η καθεμία σύμφωνα 
με τις δυνατότητές της, συνεργαζόμενες σε ένα κοινό όραμα, στην κοινή αποστολή του 
λαού του Ισραήλ. Όπως οι αντίστοιχες πέτρες στο χόσσεν, κάθε φυλή είχε τη 
συγκεκριμένη θέση της, το δικό της ρόλο να παίξει, τη δική της αποστολή να εκτελέσει. 
Αυτό το ισχυρό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μετέφερε το χόσσεν 
σε όλο το λαό. Το μήνυμα αυτό το λάμβαναν όλοι οι Ισραηλίτες, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, κάθε φορά που έβλεπαν τον Αρχιερέα να ιερουργεί, φορώντας το χόσσεν 
πάνω στο στήθος του. 
Τρεις χιλιετίες έχουν περάσει από τότε. Πολλά γεγονότα έχουν συμβεί, που άλλαξαν 
την όψη του κόσμου και, σε κάποιο βαθμό, και τον εβραϊκό λαό. Το ερώτημα είναι: Ο 
συμβολισμός του χόσσεν έχει άραγε κάτι να διδάξει και σε μας σήμερα, που ζούμε σε 
ένα τόσο διαφορετικό κόσμο; 
Το Μισσκάν και ο Ναός δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχει Κοέν Γκαντόλ να μας 
εκπροσωπεί ως έθνος μπροστά στον Παντοδύναμο. Ο ρόλος του Αρχιερέα έχει πλέον 
αναληφθεί ...από τον κάθε εβραίο. Καθένας μας θα πρέπει τώρα να ζει ως ιερέας. Κάθε 
Εβραίος εκπροσωπεί το λαό μας μπροστά στον Παντοδύναμο, αλλά και στα άλλα έθνη, 
μεταξύ των οποίων κατοικούμε. Αυτό είναι σύμφωνο με τα λόγια της Τορά ότι ο λαός 
του Ισραήλ πρέπει να είναι «βασίλειο ιερέων και έθνος άγιο» (Έξοδος 19.6). Κατά 
συνέπεια, ο καθένας από εμάς πρέπει να φέρει το επιστήθιο του Κοέν Γκαντόλ στην 
καρδιά του, και να συναισθάνεται ότι αποτελεί μέρος ενός συνόλου και ότι πρέπει να 
είναι πάντα αλληλέγγυος με τα αδέλφια του. 
Ο λαός του Ισραήλ έχει διασπαρεί σε όλη τη γη και η οργάνωσή του σε 12 φυλές δεν 
υπάρχει πια. Έχει όμως αντικατασταθεί από μια νέα οργάνωση, σε εβραϊκές κοινότητες, 
η οποία έχει πολλές ομοιότητες με την παλιά. Οι εβραϊκές κοινότητες ζουν σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και διαφορετικές 
συνθήκες ζωής. Ως αποτέλεσμα, και ως απάντηση στις προκλήσεις, κάθε κοινότητα 
αναπτύσσει διαφορετικές ιδιότητες και ικανότητες. Έτσι, μερικές κοινότητες έχουν 
γίνει σπουδαίες στη μελέτη της Τορά και του Ταλμούδ, ενώ άλλες διαπρέπουν στη 
σύγχρονη επιστήμη ή σε διάφορες τέχνες. Άλλες κοινότητες έχουν αποκτήσει δύναμη, 
οικονομική ή/και πολιτική, ενώ άλλες ειδικεύονται στην παροχή συγκεκριμένων 
υπηρεσιών (π.χ. ιατρική). Μερικές κοινότητες έχουν παραμείνει ορθόδοξες με πλήρη 
τήρηση της αλαχά, ενώ άλλες έχουν γίνει πιο φιλελεύθερες και χαλαρές στην άσκηση 
του ιουδαϊσμού. Ορισμένες κοινότητες είναι σχετικά απομονωμένες, ενώ άλλες έχουν 
ενταχθεί ενεργά στην τοπική κοινωνία. 
Αυτή η ποικιλομορφία είναι πηγή δύναμης. Όταν είμαστε ενωμένοι, σεβόμαστε τη 
διαφορετικότητα των αδελφών μας και θέτουμε τις ποικίλες ικανότητες μας στην 
υπηρεσία του συνόλου του εβραϊκού λαού με συντεταγμένο τρόπο, όπως έκαναν 
κάποτε οι πέτρες του χόσσεν, τότε μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τις 
αντιξοότητες και να προοδεύουμε σε κάθε κοινωνία. Και σε αυτήν τη σύμπραξη κάθε 
εβραϊκή κοινότητα, οσοδήποτε μικρή, κάθε εβραίος, οσοδήποτε φαινομενικά 
ασήμαντος, έχει κάτι πολύτιμο να συνεισφέρει. 
Σε όλη την ιστορία της Διασποράς μας, αντιμετωπίζαμε συνήθως αντιξοότητες και 
σκληρότητα από τους γύρω μας. Αυτό που μας έσωζε ήταν πάντα η ενότητα και η 
αλληλεγγύη μεταξύ μας. Στις τρεις χιλιετίες της ιστορικής μας ύπαρξης η ιστορία μας 
έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει το αρχαιοελληνικό ρητό «Η ισχύς εν τη ενώσει». 

Δαυίδ Μωυσής 
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