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- Πρώτα ο άνθρωπος! 
 

Καθώς οι Ισραηλίτες έχουν στρατοπεδεύσει στην όχθη του Ποταμού Ιορδάνη, 

έτοιμοι να εισέλθουν στη Γη Χαναάν, οι εκπρόσωποι των φυλών Γαδ και Ρεουβέν 

πλησίασαν τον Μωυσή και πρόβαλαν ένα αίτημα: «… Η Γη που κυρίευσε ο 

Θεός μπροστά στην κοινότητα του Ισραήλ (Η κοιλάδα ανατολικά του 

Ιορδάνη) είναι γη για κοπάδια και οι δούλοι σου έχουμε κοπάδια. Αν έχεις 

την ευχαρίστηση, ας δοθεί η γη αυτή ως κληρονομιά στους δούλους σου, 

μη μας βάζεις να περάσουμε τον Ιορδάνη.» (Αριθμοί 32.3-5). 

Πριν ακόμα τους δοθεί η 

δυνατότητα να παρουσιάσουν 

πλήρως το αίτημά τους, ο 

Μωυσής, κατάπληκτος και 

σοκαρισμένος, ξέσπασε πάνω 

τους με μια οργή που δεν είναι 

καθόλου χαρακτηριστική της 

ήπιας και συμφιλιωτικής 

ιδιοσυγκρασίας του. Εξαπέλυσε 

εναντίον τους τη μακρότερη 

επίπληξη που καταγράφεται σε 

όλη την Τορά (10 στίχοι, 

Αριθμοί 32.6-15): «Τα αδέλφια 

σας θα βγουν να 

πολεμήσουν και σεις θα καθήσετε εδώ;!» «Θυμάστε τι έγινε πριν 40 χρόνια; 

Θέλετε για άλλη μια φορά να σπάσετε το ηθικό των αδελφών σας, όπως έκαναν 

τότε οι κατάσκοποι; Θυμάστε ότι οι γονείς σας και μια ολόκληρη γενιά χάθηκαν 

στην έρημο εξαιτίας εκείνης της αμαρτίας;». Και αφού αφηγήθηκε λεπτομερώς 

εκείνο το τραγικό γεγονός, ο Μωυσής κατέληξε: «Και νά που τώρα ήρθατε 

εσείς, στη θέση των πατέρων σας, μια ομάδα αμαρτωλών, να 

αναζωπυρώσετε την οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ!» 

Οι εκπρόσωποι των φυλών, αφού άκουσαν ήσυχα την επίπληξη, απάντησαν: 

«Όχι, η πρόθεσή μας δεν είναι απλά να παραμείνουμε εδώ και να μην 

πολεμήσουμε. Θα χτίσουμε πρώτα  στάβλους για τα ζώα μας και πόλεις για τα 

παιδιά μας. Έπειτα θα πολεμήσουμε μαζί με τους αδελφούς μας μέχρι να 

κατακτηθεί όλη η χώρα. Μόνο αφού και ο τελευταίος Ισραηλίτης αποκτήσει τον 

κλήρο του θα επιστρέψουμε και θα εγκατασταθούμε στα σπίτια μας».  (Αρ. 

32.16-19) 

Ο Μωυσής δεν ήταν ενθουσιασμένος, αλλά η γρήγορη και προφανώς καλά 

προετοιμασμένη απάντηση τον ηρέμησε και επανεξέτασε την κατάσταση. Έκλεισε 

μαζί τους συμφωνία και, για να είναι αυτή σαφής, επανέλαβε τους όρους της, που 

ήταν ουσιαστικά οι δικές τους δηλώσεις. Οι φυλές του Γαδ και του Ρεουβέν 

έπρεπε να οπλιστούν για τη μάχη, να διασχίσουν τον Ιορδάνη και να πολεμήσουν 

με τους αδελφούς τους, μέχρι ο Κύριος να διώξει τον εχθρό. «Μόλις η χώρα 

κατακτηθεί μπροστά στον Κύριο, θα επιστρέψετε καθαροί απέναντι στον 

Κύριο και τους αδελφούς σας και θα είναι αυτή η γη κληρονομιά σας. Αν 

δεν πράξετε έτσι, θα έχετε αμαρτήσει στον Κύριο…» (Αρ. 32.20-23). 
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Και μετά από την αυστηρή αυτή προειδοποίηση, ο Μωυσής τούς λέει: «Χτίστε 

πόλεις για τα παιδιά σας και στάβλους για τα πρόβατά σας, και τηρήστε τα 

λόγια που βγήκαν από το στόμα σας!» (Αρ. 32.24). Η φράση αυτή 

φαινομενικά μοιάζει περιττή. Τι λόγο έχει ο Μωυσής να ασχολείται με το 

«ιδιωτικό» μέρος των πράξεων των δύο φυλών; Μήπως δεν τον ενδιαφέρει μόνο 

να τηρήσουν οι φυλές αυτές τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους υπόλοιπους 

Ισραηλίτες και να βοηθήσουν στην κατάκτηση της χώρας, όπως δείχνουν τα μέχρι 

τώρα λόγια του; Τι θέλει να μας διδάξει; 

Την απάντηση μάς τη δίνει ο Ρασσί, ο οποίος επισημαίνει ότι ο Μωυσής άλλαξε τη 

σειρά των πράξεων. Οι εκπρόσωποι των φυλών είχαν πει: «Θα χτίσουμε 

στάβλους για τα ζώα μας και πόλεις για τα παιδιά μας.» (Αρ. 32.16). Ο 

Ρασσί μας εξηγεί: «Ενδιαφέρονταν περισσότερο για την περιουσία τους από 

ό,τι για τους γιους και τις κόρες τους, για αυτό έδωσαν προτεραιότητα στα 

κοπάδια τους και όχι στα παιδιά τους. Ο Μωυσής τούς είπε: ’Δεν είναι 

έτσι! Φροντίστε αυτό που είναι μείζονος σημασίας κατά προτεραιότητα 

και αυτό που είναι δευτερεύουσας σημασίας αντίστοιχα. Χτίστε πρώτα 

πόλεις για τα παιδιά σας και έπειτα στάβλους για τα κοπάδια σας’». 

Όπως πάντα, η ματιά του Ρασσί είναι διεισδυτική. Οι προτεραιότητες των δύο 

φυλών έγιναν προφανείς από το ίδιο τους το αίτημα, που βασιζόταν σε μια 

επιχειρηματική θεώρηση. Αν ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα παιδιά τους, δεν 

θα πρόβαλλαν αυτό το αίτημα. Θα έρχονταν μαζί με τους αδελφούς τους να 

εγκατασταθούν στη Γη του Ισραήλ, όπου ενδεχομένως τα βοσκοτόπια να ήταν πιο 

περιορισμένα, όπου όμως θα είχαν την ευκαιρία να εκτελούν όλες τις μιτσβότ 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να εκτελεστούν μόνο στη Γη του 

Ισραήλ) και όπου τα παιδιά τους θα περιστοιχίζονταν από τα αδέλφια τους του 

Ισραήλ και όχι από λαούς όπως οι Αμονίτες και οι Μοαβίτες, που, όπως είχαν 

δείξει τα πρόσφατα γεγονότα, είχαν την ικανότητα να τους διαφθείρουν. 

[Σύμφωνα με το Μιντράσς, οι φυλές που κατοίκησαν ανατολικά του Ιορδάνη 

τιμωρήθηκαν για την απόφασή τους αυτή, καθώς ήταν οι πρώτες φυλές που 

οδηγήθηκαν στην εξορία (Βαβυλώνα), οκτώ χρόνια πριν από τις υπόλοιπες.] 

Ο Μωυσής διέγνωσε τη λάθος προτεραιοποίηση. Ήταν όμως ικανοποιημένος από 

την προθυμία που έδειξαν να πολεμήσουν και, όπως εξελίχθηκε η συζήτηση, δεν 

είχε άλλα επιχειρήματα. Θέλησε ωστόσο να δώσει σε εκείνους – και σε όλους μας 

– ένα μάθημα: Όσοι θέτουν τα υλικά αγαθά πάνω από τους ανθρώπους τείνουν 

να ανησυχούν για τα οικονομικά τους περισσότερο από ό,τι για την οικογένειά 

τους. Και εκείνοι που βάζουν πρώτα το χρήμα συχνά αλλάζουν θέσεις, απόψεις 

και συμπεριφορές, όταν κινδυνεύουν τα υπάρχοντά τους. Έτσι, ο Μωυσής 

επαναλαμβάνει τη δήλωσή τους, διορθώνοντας τη σειρά των πράξεων. Μόνο αν 

τα παιδιά έρχονται πρώτα οι φυλές αυτές πρόκειται να επιβιώσουν ηθικά και 

πολιτιστικά. Ο Μωυσής γνωρίζει και πιστεύει ότι θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους. 

Όμως βασικός όρος της συμφωνίας, εκτός από τη στρατιωτική δέσμευση, είναι η 

κοσμοαντίληψη που πρέπει να μας καθοδηγεί σε όλες τις εποχές – και που συχνά 

παραβλέπουμε σήμερα: «Πρώτα ο άνθρωπος!». Και κυρίως, πρώτη 

προτεραιότητα έχει η οικογένειά μας! 
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