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  נצבים 
לךיו    

Όταν ο Μωυσής λέει «Ατέμ νιτσαβίμ αγιόμ κουλεχέμ» («εσείς στέκεστε 
σήμερα όλοι ενώπιον του Κυρίου», Δευτ. 29.9), αυτό το «όλοι» περιλαμβάνει 
όλες τις γενιές μα και τον καθένα και την καθεμιά μέσα σε αυτές, ανεξάρτητα από 
το βαθμό συνειδητοποίησης του καθενός ως μέρους αυτού του ενιαίου συνόλου. 

 
Από τον πρώτο κιόλας αυτό στίχο της περασσά Νιτσαβίμ ανακύπτουν τρία θέματα 
να αναλογιστούμε πριν το Ρος Ασσανά, που έρχεται την επόμενη κιόλας εβδομάδα. 

Μεταξύ ουρανού και γης: Ατέμ νιτσαβίμ. Εσείς στέκεστε, «εστήκατε» 
μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Λέξη που προέρχεται από τη ρίζα αντίστοιχη του 
ελληνικού ίσταμαι και που τη πρωτοσυναντάμε (στη μορφή «μουτσάβ») στην 
Τορά στην περασσά Βαγετσέ (Γεν. 28.12), όπου περιγράφει τη σκάλα στο όνειρο 
του Ιακώβ, μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. 
Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για μια περιγραφή ορθίων, αλλά για μια εσωτερική 
δυναμική σχέση ανάμεσα στο γήινο και το θείο. Η σχέση αυτή – και η άμεση 
συσχέτιση με τη σκάλα του Ιακώβ – γίνεται φανερή στο τέλος της περασσά 
Νιτσαβίμ, όπου ο Μωυσής λέει: «Κάλεσα ως μάρτυρες για σας σήμερα τον 
ουρανό και τη γη» (Δευτ. 30.19). Αυτή εξ άλλου δεν είναι και η περιγραφή της 
ζέσης των εορτών που πλησιάζουν, που απαιτούν από εμάς να είμαστε σε πλήρη 
αρμονία με τον κόσμο γύρω μας, έχοντας στραμμένη όμως τη σκέψη μας προς τα 
επάνω; 



- 2  

Σήμερα: Αγιόμ. Όλα τα γεγονότα που ιστορούνται στη διπλή περασσά Νιτσαβίμ-
Βαγέλεχ έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα, στα 120ά γενέθλια του Μωυσή, τελευταία 
μέρα της ζωής του. Πολλοί σχολιαστές σημειώνουν ότι αυτό το «σήμερα», 
αναφέρεται σε εκείνη ακριβώς την ημέρα. Άλλοι πάλι συμπληρώνουν ότι η 
ενεστωτική αυτή διευκρίνιση ενδυναμώνει την αέναη και διαρκή ανακάλυψη των 
διδαχών της Τορά. Αναφερόμενος και τονίζοντας όμως ο Μωυσής την έννοια του 
«σήμερα» δεν αφήνει χώρο ούτε για νοσταλγικές αναπολήσεις ούτε για 
μελλοντολογικές προβλέψεις. Η μόνη σίγουρη συνείδηση που έχουμε είναι εκείνη 
της τωρινής δεδομένης στιγμής, τη στιγμή που λέμε εγώ. Ο Ραβ Νάχμαν του 
Μπρεσλάου έλεγε: «Μόνο το σήμερα μετράει», συμπληρώνοντας το δάσκαλό του 
που είχε πει: «Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι αυτό που κάνω τη 
στιγμή που το κάνω». Το μεγαλείο ενός ανθρώπου κρίνεται από τη δυνατότητά 
του να ζήσει ολοκληρωμένα μέσα στην εποχή του. Και κάθε στιγμή της ζωής κατά 
συνέπεια αξίζει να βιωθεί πλήρως. 

Ένας για όλους και όλοι για τον ένα: Κουλεχέμ. Τούτη η παλλαϊκή σύναξη, η 
μεγαλύτερη από όσες συνεκάλεσε ποτέ ο Μωυσής συνιστά μια δεύτερη ευκαιρία 
μετά το Σινά. Τούτη η διαθήκη ανάμεσα στον Θεό και το λαό τούς  δεσμεύει όλους. 
Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηγέτες, εργάτες, όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση του 
λαού και όλους όσοι κατοικούν μαζί με το λαό κι ας μην είναι μέρος αυτού. Δεν 
δεσμεύει όμως μονάχα τους παρόντες. Δεσμεύει κυρίως και όσους δεν γεννήθηκαν 
ακόμα, τις γενιές που έπονται. Πώς μπορούμε όμως να δεσμεύσουμε τους απόντες;  
Η διαθήκη με τον Θεό δεν περιορίζεται στο να αποδεχθούμε την Τορά για τον 
εαυτό μας, αλλά να την αποδεχθούμε για τον εαυτό μας και να τη μεταβιβάσουμε 
στους απογόνους μας. Η μετάδοση βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ιουδαϊσμού. 
«Σσαμόρ βεζαχόρ». Η Τορά δεν είναι ένα απλό ασφαλιστικό συμβόλαιο που 
ανανεώνεται αυτόματα. Συνεπάγεται για την κάθε γενιά να την αποδεχθεί για τον 
εαυτό της και να φροντίσει να τη μεταλαμπαδεύσει στους επόμενους. Γενικότερα 
μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος μας να είμαστε εβραίοι εξαρτάται από την 
προσπάθεια που καταβάλλουμε για να παραμείνουμε και να διασφαλίσουμε ότι και 
τα παιδιά μας θα παραμείνουν επίσης εβραίοι. Ο σύγχρονος φιλόσοφος ραβ 
Γεούντα Λεόν Ασκενάζι (1922-1996) συνόψισε αυτή την αρχή σε μία φράση. 
Αντίθετα – ή συμπληρωματικά – στη γνωστή αλαχά, ότι εβραίος είναι αυτός που θα 
γεννηθεί από εβραία μάνα, λέει: «Εβραίος είναι εκείνος του οποίου τα παιδιά 
συνεχίζουν να παραμένουν εβραίοι». 

Αυτή όμως η ολότητα σε αυτόν το στίχο (κουλεχέμ), εισάγει και την έννοια της 
αρβούτ, της συλλογικής αλληλέγγυας ευθύνης που έχει ο ένας για τον άλλον, ενώ 
παράλληλα διατηρούνται οι διακριτοί ρόλοι, μαζί με την προσωπική ευθύνη. 

Άλλα ζητήματα που αναπτύσσονται μέσα από τη μελέτη της διπλής αυτής περασσά 
είναι η συνέχεια και μεταβίβαση της εξουσίας, η συνέχιση της γνώσης της Τορά, η 
συνειδητοποίηση ότι η Τορά είναι από τον ουρανό αλλά όχι στον ουρανό, είναι 
δηλαδή προσιτή και άμεση στον καθένα, η ελευθερία των επιλογών ζωής και πολλά 
ακόμα. Επίσης, στη μετά Σοά εποχή, εδώ στηρίχτηκαν και τα σχόλια για την 
απόκρυψη του προσώπου του Θεού. 

Έτσι λοιπόν, καθώς όλοι εμείς στεκόμαστε νιτσαβίμ στο κατώφλι του Ροσς 
Ασσανά, μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά τόσο ο ένας με τον άλλον όσο και με το 
θείο.  

Σσανά τοβά, χατιμά τοβά. 
Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μοδιάνο 


