
 

Το δεύτερο μισό της περασσά Νασό περιγράφει τα εγκαίνια του Ιερού (μισσκάν) και τις 

προσφορές που έφεραν σε αυτό οι νεσιίμ (πρίγκιπες ή αρχηγοί) των 12 φυλών του Ισραήλ. 

Λίγο πριν τα εγκαίνια, οι 12 νεσιίμ πλησίασαν τον Μωυσή και του δήλωσαν την πρόθεσή τους 

να προσφέρουν με την ευκαιρία αυτή. Ο Ρασσί μάς λέει ότι ο Μωυσής στην αρχή δίσταζε να το 

πνεύμα του μισσκάν, που προοριζόταν να είναι το σημείο όπου όλος ο λαός του Ισραήλ 

ενωμένος θα συνδεόταν με τον Θεό. Επιπλέον, ανησυχούσε για τις εντάσεις που οι 

προηγούμενες εντολές σχετικά με τις θέσεις των φυλών στην πορεία και την κατασκήνωση 

είχαν ήδη δημιουργήσει και ήθελε να αποφύγει εκδηλώσεις που τόνιζαν τη φυλετική 

ταυτότητα. Ο Θεός όμως διέταξε τον Μωυσή να δεχθεί τις προσφορές. Έτσι το μισσκάν 

εγκαινιάστηκε με τις προσωπικές προσφορές των αρχηγών των 12 φυλών. 

Οι νεσιίμ έφεραν δύο ομάδες προσφορών: 

Α. «Έξι κλειστές άμαξες και δώδεκα βόδια, 

μία άμαξα για κάθε δύο νεσιίμ και ένα βόδι 

για τον καθένα» (Αριθμοί 7.3). Οι άμαξες και τα 

βόδια προορίζονταν για τη μεταφορά του μισσκάν 

και των σκευών του. Οι 12 νεσιίμ έφεραν αυτήν 

την προσφορά συλλογικά την ημέρα που 

εγκαινιάστηκε το μισσκάν. 

Β. Μία προσφορά για κάθε νασί, που περιλάμβανε 

χρυσά και ασημένια σκεύη, θυμίαμα, σιμιγδάλι 

και ζώα (συνολικά 35 τεμάχια). Κάθε νασί έφερε 

την προσφορά του μία διαφορετική μέρα, 

ξεκινώντας με τη φυλή του Γεουντά (Ιούδα) την 

ημέρα των εγκαινίων και τελειώνοντας με τη 

φυλή του Ναφταλί, 11 μέρες αργότερα. Οι 

προσφορές όλων των φυλών ήταν ακριβώς ίδιες. 

Παρά το γεγονός αυτό, η Τορά περιγράφει 

αναλυτικά την καθεμιά από αυτές χωριστά, 

επαναλαμβάνοντας τον κατάλογο των ειδών που 

προσφέρθηκαν, λέξη προς λέξη, 12 φορές. 

Αυτή η διήγηση γεννά κάποια εύλογα ερωτήματα: Γιατί ο Θεός επέμεινε κάθε νασί (και κάθε 

φυλή) να αναγνωριστεί ξεχωριστά; Γιατί το όραμα του Μωυσή για μία ενιαία, κοινή προσφορά 

εκ μέρους όλου του Ισραήλ απορρίφθηκε υπέρ των «εξατομικευμένων» προσφορών των 

νεσιίμ; Γιατί δύο προσφορές; Και γιατί η μεν πρώτη προσφορά έγινε συλλογικά την ημέρα των 

εγκαινίων ενώ τη δεύτερη την έφερνε ο κάθε νασί χωριστά επί 12 ημέρες; Και τέλος, γιατί η 

Τορά, που συνήθως είναι φειδωλή σε λόγια και συχνά εκφράζει περίπλοκους νόμους με μία 

μόνο λέξη, «αναλώνει» 72 στίχους σε επαναλαμβανόμενες περιγραφές (Αριθμοί 7.12-83), 

κάνοντας την περασσά Νασό τη μακρότερη στην Τορά; Τι θέλει η Τορά να μας διδάξει; 

Το έθνος του Ισραήλ, όπως κάθε έθνος, αποτελείται από ανθρώπινα όντα, το καθένα με τη 

δική του νοοτροπία, χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία, τις δικές του ιδιαίτερες δεξιότητες και 

ικανότητες. Όλα τα άτομα αυτά όμως είναι ενωμένα σε μια κοινή αποστολή. Υπάρχουν δύο 

πτυχές σε αυτό το όραμα ενότητας διαφορετικών ατόμων: η συμπληρωματικότητα και η 

εγγενής ταυτότητα. Μια προσεκτική εξέταση δείχνει πως οι δύο προσφορές των νεσιίμ 

τονίζουν την ενότητα του Ισραήλ και αναδεικνύουν τις δύο αυτές διαφορετικές εκφάνσεις της. 

Σύμφωνα με τους σοφούς μας, η κάθε φυλή του Ισραήλ, την οποία αντιπροσώπευε ο αρχηγός 

της, έφερε τη δική της συμβολή στο Ιερό, όπως ο κάθε Ισραηλίτης φέρει τη δική του μοναδική 

συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Ισραήλ: Ο Ιούδας το μεγαλείο του λιονταριού 

και την ικανότητα της εξουσίας, ο Ναφταλί την ταχύτητα της γαζέλας, ο Νταν την εξυπνάδα 

του φιδιού. Ο Ισαχάρ διαπρέπει στη μελέτη της Τορά, ο Ζεβουλούν στο εμπόριο, ο Ασσέρ στην 

καλλιέργεια της ελιάς, ο Γκαντ στην τέχνη του πολέμου, ο Μενασσέ στην κτηνοτροφία, ο 

Σσιμόν στην εκπαίδευση. Η πρώτη προσφορά των νεσιίμ (οι άμαξες και τα βόδια) τονίζει τη 

συμπληρωματικότητα και την αλληλεξάρτηση των φυλών του Ισραήλ – και κατ’ επέκταση 
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όλων των Ισραηλιτών μεταξύ τους. Όπως οι νεσιίμ έτσι κι εμείς αναγνωρίζουμε ότι, ενώ ο 

καθένας μας έχει ευλογηθεί με ικανότητες που δεν έχουν οι σύντροφοί μας, αντίστοιχα έχουν 

ευλογηθεί κι εκείνοι, και μας προσφέρουν εκείνο που μας λείπει. Μισή άμαξα είναι άχρηστη. 

Πρέπει να συνδυάσουμε τις προσφορές μας – πρέπει να εναρμονίσουμε τις ενέργειές μας – 

ώστε να προκύψει κάτι χρήσιμο, που να μπορεί να μεταφέρει τη Σκηνή του Μαρτυρίου στο 

ταξίδι μας μέσα από την έρημο, που συμβολίζει την αποστολή μας μέσα στην πνευματική 

έρημο του υλικού κόσμου. Και παρ’ ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ολόκληρο βόδι  

με δικές μας προσπάθειες, χρειάζονται δύο βόδια για να τραβήξουν κάθε άμαξα. Έτσι, τα 

εκατομμύρια των διαφορετικών ατόμων του έθνους του Ισραήλ συμπληρώνουν το ένα το άλλο 

και καλύπτουν το ένα τις ανάγκες και τα κενά του άλλου, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο, 

που μπορεί να δουλέψει συλλογικά για την εκπλήρωση του κοινού στόχου και της κοινής 

αποστολής τους. Με άλλα λόγια, οι διαφορές είναι αυτές που δημιουργούν την ενότητα, αλλά 

για να συμβεί αυτό πρέπει να συνδυαστούν αρμονικά, όπως οι άμαξες και τα βόδια των 12 

νεσιίμ. Κανείς δεν περισσεύει. Η οντότητα «Ισραήλ» και αυτό που αντιπροσωπεύει δεν θα ήταν 

πλήρης ακόμα και αν ένας μόνο εβραίος έλειπε από αυτήν και αντίστροφα, κανένας εβραίος 

δεν μπορεί να λειτουργήσει ως εβραίος χωρίς τη σχέση του με τους άλλους εβραίους. 

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ομάδα 

προσφορών, κάθε νασί έφερε 

ακριβώς τα ίδια δώρα, πανομοιότυπα 

μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. 

Παρ’ όλα αυτά η Τορά  

επαναλαμβάνει τον κατάλογο 12 

φορές, σαν κάθε προσφορά να ήταν 

εντελώς ξεχωριστή. Το Μιντράς, 

εξηγώντας αυτούς τους στίχους, μας 

εξηγεί ότι κάθε προσφορά ήταν 

πράγματι ξεχωριστή. Το κάθε 

κομμάτι της προσφοράς (οι δίσκοι, οι 

λεκάνες, τα κουτάλια, τα βοοειδή και 

τα αιγοπρόβατα) και όλα τα 

χαρακτηριστικά του (οι διαστάσεις 

και το βάρος των σκευών, ο αριθμός και η ηλικία των ζώων) είχαν κάποιο συμβολισμό. Ο 

συμβολισμός αυτός ήταν διαφορετικός για κάθε φυλή. Για τον Ιούδα, τη φυλή των βασιλέων, 

αντιπροσώπευαν διαφορετικές πτυχές του ρόλου τους ως μοναρχών και αρχηγών. Για τον 

Ισαχάρ σχετίζονταν με τη μελέτη της Τορά. Για τη φυλή του Ρεουβέν σχετίζονταν με 

σημαντικά ορόσημα της ζωής του γενάρχη τους, όπως η σωτηρία του Ιωσήφ, κ.ο.κ. Με τη 

λεπτομερή επανάληψη, η Τορά τονίζει ότι κάθε φυλή – που είχε τη δική της ημέρα – έδωσε το 

δικό της χαρακτήρα και το δικό της νόημα στην ίδια ακριβώς προσφορά. Η ίδια πράξη αποκτά 

έτσι διαφορετική σημασία για κάθε φυλή. Η ίδια αλήθεια εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο 

μέσω της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και του τρόπου ζωής του καθενός, εξακολουθεί 

όμως να είναι η ίδια, μοναδική αλήθεια. Κατανοούμε λοιπόν ότι, στο βάθος, οι πολλές και 

ποικίλες προσωπικότητες και δραστηριότητες που απαρτίζουν το έθνος του Ισραήλ αποτελούν 

όλες εκφράσεις μιας και μοναδικής ουσίας. Όχι μόνο συνδυάζονται σε μια συλλογική 

προσπάθεια (όπως με τις άμαξες και τα βόδια), αλλά συνθέτουν εγγενώς μία οντότητα, μία 

ύπαρξη. Το έθνος του Ισραήλ μπορεί να παρομοιαστεί με ένα πολύπλευρο πρίσμα που διαθλά 

το φως: Κάθε όψη του πρίσματος εκπέμπει ακτίνες διαφορετικών χρωμάτων, όλες όμως αυτές 

οι ακτίνες αποτελούν εκφάνσεις του ίδιου φωτός. 

Αυτές είναι οι δύο πτυχές της ενότητας του Ισραήλ που εκφράζουν οι δύο προσφορές των 

νεσιίμ. Με την πρώτη προσφορά οι νεσιίμ έδειξαν πώς οι διαφορές μας, όταν αξιοποιούνται με 

συνεργασία και αρμονία, είναι σε θέση να φέρουν αποτέλεσμα και να δημιουργήσουν ένα 

ενιαίο έθνος. Η δεύτερη ομάδα προσφορών εκφράζει μια βαθύτερη ενότητα: Ακόμα και όταν ο 

καθένας μας ακολουθεί το ρόλο που ανέλαβε, ακόμα και όταν ο καθένας ζει «τη δική του 

ημέρα» με το δικό του τρόπο, τελικά κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Και αυτό γιατί στην 

προέλευση και την ουσία είμαστε ένα και οι επιμέρους ζωές μας και τα επιτεύγματά μας είναι 

πολλαπλές εκφράσεις μιας ενιαίας αναζήτησης και αποστολής. 

Πηγή: http://www.meaningfullife.com 
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