
 

 

Περασσά Μπαλάκ 

 Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 

Λογική σκέψη πριν τη δράση 

Στην περασσά Μπαλάκ διαβάζουμε για την προσπάθεια που έκαναν οι Μωαβίτες να 

καταστρέψουν το λαό του Ισραήλ, κατά τη πορεία του μέσα στην έρημο, όταν 

περνούσε κοντά από τα εδάφη τους. Μάλιστα ο τρόπος που επινόησαν ήταν αρκετά 

πρωτότυπος, μέσω μιας κατάρας από τα χείλη του μάντη Μπιλ'άμ. Η πρωτοβουλία 

αυτή ναι μεν άνηκε στο βασιλιά των Μωαβιτών, τον Μπαλάκ, αλλά στην ουσία 

συμμετείχαν δύο έθνη στο εν λόγω εχγείρημα, οι Μωαβίτες και οι Μαδιανίτες. Η 

Τορά γράφει: «Ξεκίνησαν λοιπόν οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των 

Μαδιανιτών, έχοντας και την αμοιβή της μαντείας μαζί τους, και ήρθαν στον 

Μπιλ'άμ να του ανακοινώσουν το μήμυμα του Μπαλάκ» (Αριθμοί 22.07). 

 

Περιέργως όμως οι 

αρχηγοί των Μαδια- 

νιτών δεν αναφέρονται 

στη συνέχεια του 

κειμένου και στα 

περαιτέρω συμβάντα. Ο 

μάντης, ακούγοντας το 

αίτημα του βασιλιά της 

Μωάβ, Μπαλάκ, να 

καταραστεί το λαό του 

Ισραήλ, ζητά από τους 

αγγελιοφόρους να 

διανυκτερεύσουν στο 

σπίτι του και να τους 

απαντήσει το επόμενο 

πρωί, ώστε να μπορέσει 

πρώτα να ακούσει την 

αντίδραση του Θεού στην ιδέα αυτή: «Οι άρχοντες της Μωάβ έμειναν με τον 

Μπιλ'άμ» (Αρ. 22.08). Είναι σαφές από το κείμενο ότι μόνο οι Μωαβίτες 

άρχοντες έμειναν. Τα μέλη της αντιπροσωπείας των Μαδιανιτών προφανώς 

έφυγαν και δεν έμειναν εκείνη τη νύχτα στο σπίτι του Μπιλ'άμ. 

Μας εξηγεί λοιπόν το Μιντράσς ότι οι αρχηγοί των Μαδιανιτών επέλεξαν να φύγουν 

διότι συνειδητοποίησαν έγκαιρα ότι η αποστολή ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Οι 

ίδιοι αναρωτήθηκαν: «Είναι ποτέ δυνατόν ένας πατέρας να περιφρονεί το γιο του;» 

Κατάλαβαν την αγάπη του Θεού για το λαό του Ισραήλ και ότι οποιαδήποτε κατάρα 

του μάντη δεν επρόκειτο να το αλλάξει αυτό. 

Γιατί όμως οι Μαδιανίτες δεν συνειδητοποιούν από την αρχή ότι αυτές οι 

προσπάθειες είναι μάταιες; Γιατί πηγαίνουν στον Μπιλ'άμ εάν γνωρίζουν ότι ο Θεός 

δεν θα επιτρέψει την καταστραφή του λαού του Ισραήλ; 

Ένας ραββίνος μάς απαντά ότι οι αρχηγοί των Μαδιανιτών συνειδητοποίησαν το 

λάθος τους όταν και μόνον όταν τους δόθηκε μια ευκαιρία για παύση και για σκέψη. 

Τόσο συχνά, οι άνθρωποι, όλοι μας, τυχαίνει να παρασυρόμαστε από τα 

συναισθήματά μας και να καταλήγουμε σε παράλογες αποφάσεις, χωρίς να 

σκεφτόμαστε ουσιαστικά τα πράγματα, με βάση τη λογική. Τόσο ο ενθουσιασμός 



 

 

όσο και ο θυμός έχουν ένα τρόπο να διαπερνούν και να καταβάλλουν ένα 

πρόσωπο, οδηγώντας το συχνά σε παράλογες ενέργειες. Η πλημμύρα των 

παράλογων και κακεντρεχών συναισθημάτων των Μαδιανιτών τούς οδήγησε να 

προχωρήσουν αρχικά με το κακόβουλο σχέδιο, παρά τον προφανή παραλογισμό 

του. Αλλά από τη στιγμή που ο Μπιλ'άμ τούς ζήτησε να ξαποστάσουν και 

διανυκτερεύσουν, και είχαν την ευκαιρία έτσι να σταματήσουν και να σκεφτούν, 

συνειδητοποίησαν ότι κανένα πρόσωπο δεν θα μπορούσε να πείσει τον 

Παντοδύναμο να εξολεθρεύσει το αγαπημένο έθνος Του. Σε αυτό το σημείο, 

γύρισαν και έφυγαν. 

Τί διδασκόμαστε εμείς από αυτό; Πολλά από τα προβλήματά μας κάλλιστα 

μπορούν να αποφευχθούν εάν καταλάβουμε και θελήσουμε να εσωτερικεύσουμε 

αυτό το μάθημα - να σταματούμε δηλαδή μπροστά στο ξέφρενο ρυθμό των 

καταστάσεων στη καθημερινότητά μας και να σκεφτόμαστε λογικά, πριν 

ενεργήσουμε. Τα συναισθήματά μας έχουν ένα τρόπο να παραλύουν τη 

νοημοσύνη μας και να μας οδηγούν να κάνουμε πράγματα που αργότερα - όταν 

οι καταστάσεις καταλαγιάζουν - μας λυπούν και για τα οποία μετανιώνουμε. 

Συμβαίνει αρκετά συχνά να αντιδρούμε άμεσα και απότομα σε μια προσβλητική 

παρατήρηση, χωρίς ούτε μία μικρή παύση προκειμένου να σκεφτούμε για λίγο 

πώς θα ήταν προτιμότερο να χειριστούμε την εν λόγω περίσταση. Λέμε τότε λόγια 

που μας λυπούν μόνον όταν είναι πια πολύ αργά, όταν η ζημιά έχει ήδη γίνει. 

Στην εποχή μας ιδιαίτερα, όταν τόσο μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μας γίνεται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να 

πληκτρολογήσουμε ένα θυμωμένο γράμμα και απλά - ίσως απερίσκεπτα - να 

κάνουμε κλικ στο «αποστολή». Αν δεν σκεφτούμε πολύ προσεκτικά πριν 

συνθέσουμε και στείλουμε το μήνυμα, μπορεί να χαλάσουμε τις μέχρι τότε καλές 

μας σχέσεις με τον παραλήπτη. Μόλις κάνουμε κλικ στο «αποστολή» ένος τέτοιου 

ηλεκτρονικού μηνύματος, δεν υπάρχει επανόρθωση. Η ζημιά έχει γίνει και μερικές 

φορές είναι ανεπανόρθωτη. 

Εάν λοιπόν, εναλλακτικά, 

αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να 

σκεφτούμε προτού αντιδράσουμε, 

τότε σίγουρα οι αντιδράσεις μας 

θα είναι πάντα σοφότερες, πιο 

συνετές και καλύτερα 

υπολογισμένες. Αποφασίζοντας με 

πρωταρχική βάση τη συγκίνηση, 

δίχως την άσκηση του μυαλού 

μας, μπλέκουκε σε μια δυνητικά 

επικίνδυνη υπόθεση. Να λοιπόν τι 

έχουμε να μάθουμε ακόμα και από τους αρχηγούς των Μαδιανιτών: τη σπουδαία 

σημασία της σκέψης προτού μιλήσουμε ή αντιδράσουμε, το σωστό χειρισμό και 

υπολογισμό των λόγων και των πράξεών μας με βάση τη λογική, αντί να 

επιτρέπουμε στα συναισθήματά μας να έχουν τον πρωτεύοντα ή - ακόμα 

χειρότερα - το μοναδικό ρόλο στη συμπεριφορά μας. 

Βασισμένο σε κείμενο του Rabbi Eli Mansour, www.dailyhalacha.com 
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