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Στην περασσά Μασέ η Τορά αναφέρει τις διάφορες τοποθεσίες στις οποίες ο λαός
του Ισραήλ  στρατοπέδευσε κατά τη διάρκεια των σαράντα ετών της παραμονής
του στην έρημο. Μία από αυτές είναι η Μαρά, που κυριολεκτικά σημαίνει
«πικρός» ή «πικρία». Όταν ο λαός του Ισραήλ έφυγε από τη Μαρά,
στρατοπέδευσε σε ένα μέρος με την ονομασία Ελίμ, όπου βρήκαν δώδεκα πηγές
νερού και εβδομήντα φοινικόδεντρα (Έξοδος 15.27).

Οι αναφορές αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να αναλύσουμε τα γεγονότα που
 έλαβαν  χώρα  στη  Μαρά  και  στην Ελίμ  και  να  αντλήσουμε  μερικά  βασικά
διδάγματα ζωής.

Η Τορά αναφέρει ότι,
μετά από ταξίδι τριών
ημερών δίχως να
βρεθεί μια πηγή
νερού, οι Ισραηλίτες
τελικά ανακάλυψαν
νερό κατά την άφιξη
τους στη Μαρά.
Ωστόσο, τα νερά ήταν
«πικρά» και μη
 πόσιμα  και  για  το
 λόγο  αυτό  ονόμασαν
τη περιοχή «Μαρά».

 Ο  Μπαάλ  Σσεμ  Τοβ
(Πολωνία, 1700-1760) μάς προσφέρει μια διαφορετική ερμηνεία του παραπάνω
περιστατικού. Σχολίασε ότι όταν η Τορά γράφει «αλλά δεν μπορούσαν να
πιούν νερό από (τα νερά της) Μαρά, επειδή ήταν πικρά» (Έξοδος 15.23),
αυτό δεν σημαίνει ότι τα νερά είχαν αναγκαστικά «πικρή» γεύση, αλλά μάλλον
ότι οι άνθρωποι ήταν «πικροί», δηλαδή ότι είχαν «πικρή» διάθεση και
συναισθήματα. Ας θυμηθούμε εδώ ότι όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν στη Μαρά ήταν
ήδη εξαντλημένοι και αποκαρδιωμένοι.

Πράγματι, όταν ένα άτομο αισθάνεται δυσαρεστημένο ή δυστυχισμένο, όλα
φαίνονται «πικρά», όπως μας εξηγούν και οι ψυχολόγοι, που υποστηρίζουν ότι η
γεύση της τροφής ενός καταθλιπτικού ατόμου είναι πάντα «ξινή». Άρα η διάθεσή
μας επηρεάζει άμεσα ακόμα και την αίσθηση της γεύσης. Ο Μπαάλ Σσεμ Τοβ μάς
εξηγεί ότι τα νερά της Μαρά δεν ήταν αληθινά πικρά, αλλά έτσι έμοιαζαν στο λαό,
λόγω της συναισθηματικής τους κατάστασης. Η κατάθλιψη θολώνει τις αισθήσεις
του ανθρώπου και στρεβλώνει την κρίση του. Τα πράγματα που είναι καλά
φαίνονται άσχημα και βιώνει κάθε τι γλυκό σαν πικρό.

Επίσης, η μελαγχολία αποτρέπει ένα άτομο από το να σκέφτεται με διαύγεια,
 συνεπώς,  μεταξύ  των  άλλων,  αποτρέπει  έναν  άνθρωπο  από  το  να  κάνει
σημαντικές επιλογές στη ζωή του και είναι δημιουργικός. 



Για το λόγο αυτό η Τορά δίνει τέτοια σημασία στη χαρά και την ευτυχία! Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη μιτσβά από το να είσαι χαρούμενος, επειδή αυτή η
κατάσταση του νου είναι κρίσιμη για την τήρηση όλων των άλλων μιτσβότ. Η
θετική ψυχική διάθεση είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε κάθε
στιγμή τις σωστές αποφάσεις για το πώς θα ενεργήσουμε και τι θα πούμε.

Η ιστορία της Μαρά μας καθοδηγεί επίσης πώς να βρούμε την ευτυχία και τη
γαλήνη. Η Τορά αναφέρει ότι ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να επιλύσει την
κρίση ρίχνοντας ένα κομμάτι ξύλο (από ένα δέντρο) στα «πικρά» νερά. Έτσι, ως
εκ θαύματος, το νερό έγινε γλυκό και πόσιμο (Έξοδος 15.25). Πώς  όμως ένα
κομμάτι δέντρου μετατρέπει τα «πικρά νερά» σε «γλυκά νερά»;

Η Τορά αναφέρεται ως Ετς Χαγίμ (δέντρο της ζωής). Ο τρόπος που μετατρέπουμε
την «πικρία» σε «γλυκύτητα» είναι μέσα από τη μελέτη της Τορά. Η Τορά έχει μια
κατευναστική επίδραση στο μαθητή και μελετητή της, καθώς παρέχει νόημα και
κατεύθυνση και τον καθησυχάζει σε δύσκολες εποχές. Το μυστικό για την
αποφυγή της «πίκρας», της κατάθλιψης και του έντονου άγχους είναι το
«δέντρο», η Τορά, που αποτελεί την πηγή πνευματικής ικανοποίησης και
ανύψωσής μας, καθώς και της ολοκλήρωσής μας ως ανθρώπινα όντα.
(Ενημερωτικά αναφέρουμε πως, για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η μελέτη της
Τορά κατά την ημέρα πένθους και νηστείας του Τισσά Μπεάβ, όταν είμαστε
υποχρεωμένοι να αισθανθούμε θλίψη και κενό και, ως εκ τούτου, δεν μας
επιτρέπεται η αγαλλίαση και ικανοποίηση που προσφέρει η μελέτη της Τορά).

Συνεχίζοντας και αλλάζοντας διάθεση, όταν οι Ισραηλίτες άφησαν πίσω τους τη
Μαρά, έφτασαν στην Ελίμ, όπου βρήκαν εβδομήντα φοίνικες και δώδεκα πηγές
νερού. Φυσικά,  ένα έθνος τριών εκατομμυρίων ανθρώπων  δεν μπορεί να τραφεί
μόνο με εβδομήντα φοίνικες και δώδεκα πηγές νερού. Παρ' όλα αυτά, ο λαός
χάρηκε με την ανακάλυψη αυτών των πηγών τροφής και νερού. Γιατί;

Αφού πήρε το κατάλληλο μήνυμα στη Μαρά, δηλαδή ότι μέσω της Τορά
μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο υγιή και θετική προσέγγιση στη ζωή και στην
καθημερινότητά, ήταν σε θέση ο λαός να νιώσει αληθινή χαρά στις πηγές νερού
και στις φοινικιές της Ελίμ. Ενστερνίστηκαν μια στάση ζωής η οποία τους
βοηθούσε να δέχονται ευνοϊκά ό,τι τους δίνεται στη ζωή, αντί να βλέπουν τα
πάντα «πικρά».

Η στάση και η διάθεση είναι το παν. Τίποτα δεν θα μας φέρει ικανοποίηση και
ευτυχία αν δεν αντικρύσουμε ό,τι έχουμε στη ζωή από μια θετική σκοπιά. Όλα θα
μοιάζουν «πικρά» στη γεύση. Όμως, μέσα από τη χαρά της Τορά, της μελέτης και
τήρησης των μιτσβότ με ιδιαίτερη χαρά, κέφι και ενθουσιασμό, θα είμαστε σε
θέση να αναγνωρίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αποδεχθούμε όλες τις ευλογίες
που μας δίνονται στη ζωή, έτσι ώστε να φτάσουμε να νιώσουμε την ευτυχία και
την ολοκλήρωση που ποθούμε.
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