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Παράδειγμα …όχι προς μίμηση  

 

Η εντολή «Ου φονεύσεις» (γνωστή και ως «έκτη εντολή») είναι μία από τις 

θεμελιώδεις διατάξεις του εβραϊκού νόμου. Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και δεν 

επιτρέπεται η αφαίρεσή της. Η Τορά ορίζει σαφώς ότι ο φόνος εκ προθέσεως τιμωρείται 

με θάνατο. Στο μεταγενέστερο ραββινικό δίκαιο, που επιτρέπει την παραβίαση όλων 

σχεδόν των εντολών σε ειδικές περιπτώσεις, ο φόνος αποτελεί μία από τις τρεις 

εξαιρέσεις (μαζί με την ειδωλολατρία και τη μοιχεία): Δεν επιτρέπεται να διαπράττεται 

σε καμία περίπτωση. 

Καθώς όμως διαβάζουμε 

τις τελευταίες γραμμές 

της περασσά Μπαλάκ και 

τις πρώτες της περασσά 

Πινχάς, όλα όσα νομίζαμε 

ότι ξέρουμε για τη 

νομοθεσία αυτή φαίνεται 

να ανατρέπονται. Η 

ιστορία περιληπτικά έχει 

ως εξής: Μετά από 40 

χρόνια περιπλάνησης 

στην έρημο, οι Ισραηλίτες 

κατασκήνωσαν δίπλα στη 

Μοάβ, όπου άρχισαν να 

υποκύπτουν στη 

σεξουαλική γοητεία των 

Μοαβιτισσών, οι οποίες 

τους παρέσυραν και στη λατρεία του θεού τους, Μπάαλ Πεόρ. Ο Κύριος οργίζεται, 

στέλνει επιδημία στο λαό και ζητά από τον Μωυσή να εκτελέσει όλους τους αρχηγούς 

των φυλών. Και ενώ ο Μωυσής διαβουλεύεται με τους δικαστές, εμφανίζεται ο Ζιμρί, 

ηγέτης της φυλής του Σσιμόν με μία Μαδιανίτισσα, την Κοζμπί, την οποία οδηγεί στη 

σκηνή του, μπροστά στα μάτια του Μωυσή και όλης της κοινότητας, που οδύρεται. Τότε 

ο Πινχάς, γιος του Αρχιερέα Ελαζάρ, παίρνει ένα δόρυ και διαπερνά με αυτό τον Ζιμρί 

μαζί με την ερωμένη του. Αμέσως σταματά η επιδημία που μάστιζε το λαό. Και, πριν 

ακόμα οι παρευρισκόμενοι συνέλθουν από το σοκ, ο Θεός δηλώνει στον Μωυσή: «Ο 

Πινχάς, γιος του Ελαζάρ, γιου του Ααρών του Ιερέα, απέτρεψε την οργή μου 

από το λαό του Ισραήλ, γιατί από όλους αυτούς έδειξε περισσότερο ζήλο για 

Μένα. Έτσι δεν εξολόθρευσα τους Ισραηλίτες στην οργή μου» (Αριθμοί 25.11). 

Και ο Θεός ανταμείβει τον Πινχάς με «συμφωνία ειρήνης» και «διαθήκη αιώνιας 

ιεροσύνης» για αυτόν και τους απογόνους του, «επειδή έδειξε ζήλο για το Θεό του 

και έφερε στους Ισραηλίτες τη συγχώρεση των αμαρτιών τους» (Αρ. 25.12). 

Η απόφαση αυτή του Θεού προκαλεί σύγχυση, καθώς φαίνεται να υπονομεύει δύο 

θεμελιώδεις αρχές της εβραϊκής νομοθεσίας. Η πρώτη αφορά στο φόνο εκ προθέσεως 

και τους σχετικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός με τόσο απόλυτο τρόπο προσπάθησε να 

μεταδώσει στους Ισραηλίτες. Η δεύτερη αφορά στην απαγόρευση της αυτοδικίας. Το 

αμάρτημα του Ζιμρί ήταν σίγουρα βαρύ και ο εβραϊκός νόμος προβλέπει τη θανατική 

καταδίκη για αρκετά σοβαρά αμαρτήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απονομή της 
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δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται μόνο μετά από δίκη και υπό αυστηρά καθορισμένους 

όρους. Η αυτοδικία δεν επιτρέπεται. Με αυστηρά νομικά κριτήρια, ο Πινχάς διέπραξε 

φόνο εκ προθέσεως – και μάλιστα δημόσια, μπροστά σε χιλιάδες μάρτυρες. Με τα 

σημερινά κριτήρια, η πράξη του θα χαρακτηριζόταν «ιδιαζόντως ειδεχθής». Σύμφωνα 

με το Μιντράσς, ο Πινχάς σκότωσε τον Ζιμρί και την ερωμένη του πάνω στην ερωτική 

πράξη και στη συνέχεια σήκωσε το ακόντιο ψηλά ώστε να δουν όλοι τι έκαναν οι δύο 

σύντροφοι τη στιγμή που σκοτώθηκαν. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε ο Πινχάς να 

δικαστεί για την πράξη του και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες – αν ο Θεός δεν 

παρενέβαινε υπέρ του. 

Η ενέργεια του Πινχάς ήταν στην πραγματικότητα μια πολιτική πράξη, απάντηση στην 

επίσης πολιτική πράξη που συνιστούσε η πρόκληση του Ζιμρί. Ο λαός του Ισραήλ είχε 

ξεστρατίσει και βρισκόταν σε σημαντικό κίνδυνο να διαφθαρεί πλήρως και 

αναντίστρεπτα. Στη συγκυρία αυτή, σύμφωνα με το Μιντράσς, ο Ζιμρί πλησίασε πρώτα 

τον Μωυσή και τον ρώτησε δημόσια αν είναι παράνομο να φέρει μια Μαδιανίτισσα στη 

σκηνή του. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να επιμείνει στην απαγόρευσή του, δεδομένου ότι 

ήταν ο ίδιος νυμφευμένος με Μαδιανίτισσα. Έπειτα ο Ζιμρί έφερε την Κοζμπί στη σκηνή 

του επίσης επιδεικτικά, με προφανή σκοπό να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, μια 

και ήταν ηγέτης με σημαντική επιρροή. Ο Μωυσής αισθανόταν ανήμπορος να 

αντιδράσει, κυρίως γιατί μετά από τη συζήτηση με τον Ζιμρί η αντίδρασή του θα 

μπορούσε να εκληφθεί ότι υποκινείται από προσωπικά κίνητρα. Έτσι, οι ηγέτες του 

λαού παρακολουθούσαν τον Ζιμρί και έκλαιγαν μπροστά στη Σκηνή του Μαρτυρίου, 

αντιμετωπίζοντας και την οργή του Θεού. Ο Πινχάς πήρε πάνω του το φορτίο της 

δυναμικής αντίδρασης, παραβαίνοντας τους νόμους, για το καλό του λαού. Η πράξη 

του ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική. Έθεσε αυτόματα τέρμα τόσο στην εκδήλωση της 

θείας οργής όσο και στην αμαρτία των Ισραηλιτών με τις Μοαβίτισσες, καθώς όσοι 

σκέφτονταν να το κάνουν φοβούνταν πια μην έχουν την τύχη του Ζιμρί. Με την ακραία 

του ενέργεια, απαραίτητη στις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, ο Πινχάς έσωσε 

τους Ισραηλίτες όχι μόνο από τη θεία οργή αλλά κυρίως από την προοδευτική 

διαφθορά και εξαθλίωσή τους. 

Ωστόσο, στην αιτιολόγηση της θείας παρέμβασης δεν γίνεται πουθενά αναφορά στις 

πολιτικές διαστάσεις του θέματος, αλλά μόνο στο γεγονός ότι ο Πινχάς «έδειξε ζήλο για 

το Θεό του». Από το περιστατικό αυτό ο Πινχάς είναι γνωστός ως «ζηλωτής». Τι 

ακριβώς σημαίνει αυτό; Κατά το ραββίνο Eli Mansour, η Τορά αποδέχεται το «ζήλο» 

(φανατική συμπεριφορά), με την προϋπόθεση ότι αυτός βασίζεται αποκλειστικά στην 

αγνή, ειλικρινή πρόθεση υπεράσπισης της τιμής του Θεού. Αν υπάρχει ακόμα και η 

παραμικρή υποψία υστεροβουλίας (π.χ. προσωπική προσβολή ή προσωπική απέχθεια 

προς τον αμαρτωλό ή κίνητρο για ξεκαθάρισμα παλιών λογαριασμών), τότε η 

«ζηλωτική συμπεριφορά» μετατρέπεται σε δολοφονία. Με άλλα λόγια, αν τα κίνητρα 

τροφοδοτούνται έστω και κατ’ ελάχιστο από προσωπικά συμφέροντα, τότε χάνεται το 

δικαίωμα να γίνει κανείς «ζηλωτής». Η γραμμή ανάμεσα στον θεάρεστο ζήλο και το 

έγκλημα είναι εξαιρετικά λεπτή. 

Έτσι, ο Θεός παρεμβαίνει υπέρ του Πινχάς, επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να το 

πράξει. Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν τους νόμους Του και μόνο η 

δική Του παρέμβαση μπορεί να το αποτρέψει. Ο Θεός ο ίδιος πιστοποιεί την αγνότητα 

και ειλικρίνεια των κινήτρων του Πινχάς. Αυτό γίνεται εμφανές και από τη διήγηση της 

Τορά, όπου ο Ζιμρί αναφέρεται αρκετές φορές ως «Ίσς Γισραέλ» (Ισραηλίτης άνδρας), 



- 3 - 

πριν από την πράξη του Πινχάς. Ο ίδιος και η ερωμένη του κατονομάζονται μόνο στο 

τέλος της αφήγησης. Με τον τρόπο αυτό η Τορά πιστοποιεί ότι η ταυτότητα του 

«Ισραηλίτη» δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην απόφαση και την πράξη του Πινχάς, στην 

οποία δεν υπήρχε κανένα προσωπικό κίνητρο. 

Ωστόσο, ο Θεός δεν αρκείται να απαλλάξει τον Πινχάς από τις συνέπειες. Τον 

ανταμείβει επιπλέον με το μεγαλύτερο αγαθό (Ειρήνη) και με αιώνια διαθήκη 

ιεροσύνης. Ακόμα και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αυτό είναι δύσκολο να 

κατανοηθεί. Όταν η απλή επαφή με νεκρό μολύνει ανεπανόρθωτα έναν ιερέα, πώς 

είναι δυνατόν να γίνεται ιερέας (και ακόμα περισσότερο Αρχιερέας) κάποιος που έβαψε 

τα χέρια του – για οποιοδήποτε λόγο – με ανθρώπινο αίμα; Και – για να πάμε πιο πίσω 

χρονικά – πώς είναι δυνατόν γενάρχης όλων των ιερέων να είναι ο Λευί, που έβαψε τα 

χέρια του στο αίμα των πολιτών της Σσεχέμ, εκδικούμενος το βιασμό της αδελφής του, 

πράξη την οποία καταράστηκε ο πατέρας του, ο Ισραήλ; Οι απαντήσεις δεν είναι 

εύκολες και επιβεβαιώνεται η εβραϊκή αρχή ότι ο Θεός έχει τη δική Του λογική, τους 

δικούς Του τρόπους, που οι άνθρωποι δεν είναι πάντα δυνατό να κατανοήσουν. 

Λόγω αυτής της ανθρώπινης αδυναμίας, με την απόφασή Του για τον Πινχάς, ο Θεός 

πήρε ένα μεγάλο ρίσκο: Σχετικοποίησε, μέσω της εξαίρεσης, την ίδια τη νομοθεσία Του 

που, για τους ανθρώπους, πρέπει να είναι απόλυτη. 

Η διαφορά ανάμεσα στη θεία και την ανθρώπινη κρίση φαίνεται έμμεσα στην Τορά, η 

οποία δύο φορές μέσα σε λίγους στίχους (Αρ. 25.7 και 25.11) αναφέρεται στην 

καταγωγή του Πινχάς από τον Ελαζάρ και τον Ααρών, σχεδόν με τα ίδια λόγια. 

Εξηγώντας αυτήν τη φαινομενικά περιττή επανάληψη, ο Ρασσί μάς λέει ότι γίνεται σε 

απάντηση στις αντιδράσεις του λαού στην πράξη του Πινχάς. Παρά το γεγονός ότι η 

πράξη αυτή σταμάτησε την επιδημία, ο λαός είπε: «Ο άνδρας αυτός σκότωσε δύο 

ανθρώπους. Ποιος νομίζει ότι είναι;», υπονοώντας ότι ο ίδιος ο Πινχάς ήταν εγγονός 

του Μαδιανίτη ιερέα Γιτρό (πεθερού και του Μωυσή), μία από τις κόρες του οποίου 

νυμφεύθηκε ο πατέρας του, Ελαζάρ. Λόγω της καταγωγής του αυτής, ο λαός, κατά τον 

Ρασσί, τον θεωρεί ανάξιο αυτής της «ζηλωτικής συμπεριφοράς». Έτσι, η Τορά τονίζει 

ότι ο Πινχάς είναι επίσης γιος ου Αρχιερέα Ελαζάρ και εγγονός του πρώτου αρχιερέα 

Ααρών – και συνεπώς άξιος να είναι «ζηλωτής». 

Ένας από αυτούς που μάλλον δεν εντυπωσιάστηκαν από την πράξη του Πινχάς είναι ο 

Μωυσής. Το μιντράσς μάς επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο Μωυσής γνωρίζει από 

πριν ότι δεν θα μπει ο ίδιος στη Γη Χαναάν, μόνο μετά από αυτό το περιστατικό 

προσεύχεται στο Θεό να του υποδείξει διάδοχο. Σύμφωνα με ορισμένους ραββίνους 

μας, ο Μωυσής θεωρούσε τον Πινχάς άξιο διάδοχό του, καθώς συνδύαζε πολλά 

χαρίσματα. Μετά την πράξη του όμως, ο Μωυσής τον θεώρησε ακατάλληλο. Γνώριζε 

πως ο Θεός έχει τους δικούς Του τρόπους και σίγουρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τον 

Αρχιερέα Του. Ταυτόχρονα όμως ο Μωυσής, έχοντας και σχετική προσωπική εμπειρία, 

έκρινε ότι ο πολιτικός ηγέτης δεν πρέπει να εμφορείται από πάθη – ακόμα και από ιερά 

πάθη με τα αγνότερα κίνητρα. Προσεύχεται λοιπόν στο Θεό και Εκείνος, γνωρίζοντας 

τις σκέψεις του και σεβόμενος τις πεποιθήσεις του, του υποδεικνύει τον Γεοσσούα. 

Εν κατακλείδι, ενθαρρύνει άραγε η Τορά όποιον αισθάνεται θυμό, αγανάκτηση ή 

αποτροπιασμό για ένα αμάρτημα να παίρνει το νόμο στα χέρια του και να τιμωρεί το 

δράστη; 
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Η απάντηση που δίνουν οι ραββίνοι μας στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική. Όπως μας 

λέει ο Ραββίνος Mansour, κανείς σήμερα δεν δικαιούται το ρόλο του «ζηλωτή», γιατί 

κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει εντελώς αγνά κίνητρα, χωρίς ίχνος 

προσωπικού ενδιαφέροντος. Και η ιστορία μας το επιβεβαιώνει: Την επόμενη φορά που 

εμφανίστηκαν «ζηλωτές» στο λαό του Ισραήλ, την εποχή του μεγάλου πολέμου με τη 

Ρώμη, προκάλεσαν κακό μάλλον παρά καλό στο λαό. 

Στην εβραϊκή ιστορία, παράδοση και νομοθεσία, η περίπτωση του Πινχάς παραμένει 

μοναδική, ένα εξαίρετο παράδειγμα, αλλά όχι προς μίμηση. 

Επιμέλεια: Δαυίδ Μωυσής, Ραβ. Ισαάκ Μιζάν 


