
 

Στην περασσά Τολεντότ διαβάζουμε για τη γέννηση των διδύμων του Ισαάκ και της 
Ρεβέκκας. Ο Ιακώβ και ο Ησαύ είναι πολύ διαφορετικοί από τη στιγμή της γέννησής 

τους. Όσο μεγαλώνουν, οι διαφορές της προσωπικότητας τους γίνονται ολοένα και 
πιο εμφανείς. Ο Ιακώβ είναι ένας «άκακος κάτοικος των σκηνών», ενώ ο Ησαύ είναι 

ένας «έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος των αγρών», με ροπή στη βία. 

Μια μέρα, όταν ο Ησαύ 
επιστρέφει από το κυνήγι, 
εξαντλημένος και πολύ 

πεινασμένος, βρίσκει τον 
Ιακώβ να μαγειρεύει 

φακές. Ο Ησαύ θέλει πολύ 
να φάει τις φακές. Ο Ιακώβ 
προσφέρεται να του τις 

δώσει ως αντάλλαγμα για 
το δικαίωμα του 

πρωτοτόκου. Ως το 
πρωτογέννητο δίδυμο, ο 

Ησαύ θα επιλεγόταν 
κανονικά ως συνεχιστής 

της λατρείας του Θεού των 
πατέρων του, Αβραάμ 

και Ισαάκ. Ο Ησαύ, όμως, δέχεται την προσφορά του Ιακώβ και η συμφωνία κλείνει. 
Ο Ησαύ καταβροχθίζει τις φακές και πουλά τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ. 

Ας ταξιδέψουμε τώρα μπροστά στο χρόνο. Βρισκόμαστε στην Αίγυπτο, 275  χρόνια 
αργότερα. Ο Θεός στέλνει τον Μωυσή στον Φαραώ για να ελευθερώσει το λαό Του. 

Και λέει: «μπενί μπεχορί Γισραέλ» (Έξοδος 4.22), δηλαδή «Ο Ισραήλ είναι ο 
γιος Μου, ο πρωτότοκός Μου». (Υπενθυμίζεται ότι «Ισραήλ» είναι το άλλο όνομα 

του Ιακώβ που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός). Ερμηνεύοντας αυτή τη φράση, ο Ρασσί 
μας λέει: «Εδώ ο Άγιος ας είναι Ευλογημένος θέτει τη σφραγίδα Του στην πώληση 
του δικαιώματος του πρωτοτόκου, που αγόρασε ο Ιακώβ από τον Ησαύ». 

Εδώ;! Μετά από 275 χρόνια;! Τόσον πολύ χρόνο χρειάστηκε ο Θεός για να 
επικυρώσει και να σφραγίσει μια εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί τρεις 
αιώνες νωρίτερα; Γιατί; 

Ο αείμνηστος ραββίνος Μ.Ζ. Νεριγιά έδωσε την εξής εξήγηση: «Μπορείς να 
πουλήσεις τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακές, αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις 
τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακές.» Με άλλα λόγια, είναι πολύ εύκολο να πετάξει 

κανείς και να απαρνηθεί την ιερή του κληρονομιά. Αντίθετα, το να τη διεκδικήσει 
και να την κάνει δική του απαιτεί πολύχρονες προσπάθειες και σκληρή δουλειά. 

Η περίπτωση αυτή είναι ανάλογη με εκείνη ενός ήρωα πολέμου, που κέρδισε αρκετά 
παράσημα για την ανδρεία και το θάρρος του στη μάχη. Δυστυχώς, στα γεράματά 

του, αναγκάστηκε να πουλήσει τα παράσημά του για να επιβιώσει. Κάποιος πελάτης 
που μπαίνει στο ενεχυροδανειστήριο, αγοράζει τα παράσημα. Τα 
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καρφιτσώνει στο στήθος του και βγαίνει και περπατά στο δρόμο, περήφανος σαν 
παγώνι. Έχει άραγε κάποιο νόημα αυτή του η πράξη; Όλοι γνωρίζουν ότι ο 
άνθρωπος αυτός δεν είναι ήρωας. Όταν τον βλέπουν με τα παράσημα  στο στήθος, 

τον θεωρούν απλά ανόητο! 

Για να μπορεί λοιπόν να φορά την κονκάρδα «ο γιος Μου, ο πρωτότοκός Μου, 
Ισραήλ» ο λαός του Ισραήλ έπρεπε να είναι άξιος της τιμής αυτής. Το ότι ο πατέρας 
τους, Ιακώβ, είχε αγοράσει το δικαίωμα του πρωτοτόκου από έναν ανάξιο αλλά 

πρόθυμο πωλητή δεν ήταν αρκετό. Τα παιδιά του Ιακώβ έπρεπε να αποδείξουν ότι 
κατανοούν πλήρως τι σημαίνει να είναι Παιδιά του Ισραήλ. 

Όταν ο Ιακώβ αγόρασε τα πρωτοτόκια από τον Ησαύ, αυτό που έγινε ήταν μια καθ’ 

όλα νόμιμη συναλλαγή. Ο ένας ήθελε τις φακές, ο άλλος ήθελε τα πρωτοτόκια. Και 
οι δύο έφυγαν ικανοποιημένοι, παίρνοντας αυτό που ήθελαν. Αλλά ο Ιακώβ άξιζε 
άραγε πράγματι αυτόν τον άγιο τίτλο ή ήταν σαν αυτόν που αγόρασε τα παράσημα; 

Μερικές γενιές αργότερα, όταν οι απόγονοί του είχαν περάσει από το «καμίνι» της 
αιγυπτιακής σκλαβιάς και, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, κράτησαν ζωντανή την 

κληρονομιά τους με εντυπωσιακή πίστη και επιμονή – μόνο τότε θεωρήθηκαν άξιοι 
της τιμής του πρωτοτόκου. Μόνο τότε, μετά τη δοκιμασία της Αιγύπτου, μετά το 
αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα της σκλαβιάς, ο Μεγάλος Συμβολαιογράφος του 

Ουρανού, έβγαλε το παλιό, κιτρινισμένο έγγραφο της συναλλαγής των δύο 
αδελφών από το συρτάρι όπου ήταν καταχωνιασμένο για γενεές και έβαλε πάνω 

του την επίσημη σφραγίδα Του, λέγοντας στους απογόνους του Ιακώβ: «Τώρα 
πλέον είσαι άξιος του δικαιώματος. Σήμερα είσαι ο γιος Μου, ο πρωτότοκός Μου, ο 

Ισραήλ». 

Υπάρχει ένα γνωστό γκράφιτι που υπογραμμίζει πολύ εύστοχα αυτό το σημείο. 
Κάποιος, όχι ιδιαίτερα φιλοεβραίος, έγραψε στον τοίχο: «Πολύ παράξενο που ο 
Θεός επέλεξε τους Εβραίους». Και ένας εβραίος του απάντησε από κάτω: «Στην 

πραγματικότητα οι Εβραίοι επέλεξαν το Θεό.» 

Το να είμαστε Ισραηλίτες είναι πράγματι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εβραίου. Αλλά 
δεν είναι αρκετό το ότι ο Θεός μάς επέλεξε, πρέπει και εμείς να επιλέξουμε τον Θεό, 
ο καθένας από μας χωριστά. Πρέπει να κερδίσουμε το «αναφαίρετο» δικαίωμα μας, 

ζώντας σύμφωνα με τις αρχές του εβραϊσμού. Είναι μια επιλογή που συνεπάγεται 
πολύ μεγαλύτερες ευθύνες παρά προνόμια. 

Το ίδιο ισχύει και γενικότερα για την αξία του κάθε ανθρώπου. Αυτή ελάχιστα 
σχετίζεται με την περιουσία – ή ακόμα και με τις γνώσεις – που έχει αποκτήσει και 
που τυχόν επιδεικνύει. Η πραγματική αξία μας μετράται με τις αρχές που διέπουν 

τη ζωή μας συνολικά, με τα έργα μας και τα αποτελέσματά τους, και με τις επιλογές 
που κάνουμε, τόσο καθημερινά όσο και σε συνθήκες κρίσης. 
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