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Να χαίρεσαι! Είναι διαταγή!

Η περασσά που διαβάζουμε το Σουκότ παρουσιάζει όλες τις βιβλικές εβραϊκές γιορτές,
με τη σημασία και το τυπικό της λατρείας της καθεμιάς. Στην αναλυτική παρουσίαση
του τυπικού του Σουκότ, ανάμεσα στις εντολές για την παραμονή στη σουκά επί επτά
ημέρες, για τη συνάθροιση του λαού, για το λουλάβ (αρμπά μινίμ), για τις θυσίες και
τις άλλες προσφορές, εντύπωση προκαλεί η αναφορά «ουσμαχτέμ λιφνέ Ασσέμ
ελοεχέμ σσιβάτ γιαμίμ» («…και θα χαίρεστε μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας
επτά ημέρες». Λευιτ. 23.40).

Η εντολή αυτή (στη γενικότερη διατύπωση «να
χαιρόμαστε σε όλες τις γιορτές») περιλαμβάνεται
στον κατάλογο των 248 θετικών εντολών της Τορά,
που συνέταξε ο Ραμπάμ. Η Τορά δίνει μεγάλη
σημασία στην εντολή αυτή. Αυτό φαίνεται από το
γεγονός ότι η «εντολή της χαράς» επαναλαμβάνεται
στο βιβλίο Ντεβαρίμ και μάλιστα δύο φορές! Το
κείμενο αναφέρει, πάντα σε σχέση με το Σουκότ:
«Βεσαμαχτά μπεχαγκέχα» («και θα χαίρεσαι στη
γιορτή σου», Δευτ. 16.14) και, στον αμέσως
επόμενο στίχο: «Επτά μέρες θα γιορτάζεις στον
Κύριο το Θεό σου, στον τόπο που θα επιλέξει ο
Κύριος, γιατί θα σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου
σε όλη σου την παραγωγή και σε όλα τα έργα
των χεριών σου. Να είσαι λοιπόν χαρούμενος».
Τι είδους εντολή είναι αυτή; Ενώ όλες οι υπόλοιπες

εντολές της Τορά μάς επιβάλλουν ή μας απαγορεύουν συγκεκριμένες πράξεις, η
εντολή αυτή δεν αφορά τις πράξεις αλλά τα συναισθήματά μας. Πώς είναι δυνατόν
ένα νομικό σύστημα (έστω και ο θείος Νόμος), να μας επιβάλλει πώς να αισθανόμαστε
σε δεδομένες χρονικές στιγμές; Αν είμαστε σωστοί, τυπικοί και ακριβείς στην τήρηση
του Νόμου, γιατί πρέπει ο Νόμος να ενδιαφέρεται για το πώς αισθανόμαστε;
Η απάντηση συνδέεται με τη γενικότερη φιλοσοφία της εβραϊκής θρησκείας. Φυσικά η
Τορά, όπως κάθε νομικό σύστημα, θέτει κανόνες ομαλής κοινωνικής συμβίωσης,
εξασφαλίζοντας αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας καθώς και
μεταξύ αυτών και του Θεού. Η ίδια η Τορά καθιστά σαφή αυτό το σκοπό της,
αναφέροντας σε αρκετά σημεία ότι οι κανόνες που θέτει είναι κανόνες ζωής, που
εξασφαλίζουν καλή ζωή για το σύνολο της κοινότητας. Η «εντολή της χαράς» μάς
υπενθυμίζει άμεσα τον απώτερο στόχο της Τορά – όλου του περίπλοκου συστήματος
των 613 εντολών – που είναι να φέρει ευημερία και ευτυχία στο λαό του Ισραήλ –
στο βαθμό που μπορεί να υπάρχει ευτυχία σε μια ανθρώπινη κοινωνία.
Αυτή η αντίληψη είναι ενδεικτική του θετικού τρόπου σκέψης και της αισιόδοξης
προσέγγισης που διαπνέει την Τορά και, κατ’ επέκταση, τον εβραϊσμό ως σύστημα. Ο
εβραϊσμός θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός, έχοντας πλαστεί κατ’
εικόνα και καθ’ ομοίωση του Δημιουργού του. Αυτή η αρχή είναι εμφανής στην έννοια
του «τικούν ολάμ», σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος καλείται να συνεργαστεί με
το Δημιουργό για τη βελτίωση του κόσμου. Φυσικά, η κακή κλίση («γέτσερ αρά») έχει
την ικανότητα να παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και στην αμαρτία, αλλά αυτό
αποτελεί μια ανωμαλία, μια μη φυσιολογική και μη μόνιμη αλλοίωση της καλής φύσης
του ανθρώπου. Με αυτήν τη φιλοσοφία, η περιστασιακή αμαρτία μπορεί να διορθωθεί,
αν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τα σφάλματά του, τα παραδεχθεί και ζητήσει
συγγνώμη από τον Θεό και από αυτούς που έβλαψε. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται
το Γιομ Κιπούρ, η Ημέρα του Εξιλασμού, η μοναδική ημέρα νηστείας και προσωπικής
συντριβής στον βιβλικό εβραϊσμό. (Το Τισσά Μπεάβ και οι άλλες νηστείες είναι



μεταγενέστερες.) Μία ημέρα το χρόνο είναι αρκετή για το σκοπό αυτό. Όλες οι
υπόλοιπες βιβλικές γιορτές είναι ημέρες χαράς. Και όλες τις υπόλοιπες ημέρες του
χρόνου, ο άνθρωπος καλείται να επιστρέψει στο κυνήγι της ευτυχίας και να
συμβάλλει, με τα καλά του έργα, στη βελτίωση της ζωής του και όλης της κοινότητας.
Η ευτυχία και η καλή ζωή είναι στόχοι θεμιτοί και επιτεύξιμοι. Ο άνθρωπος έχει κάθε
λόγο να αισθάνεται χαρούμενος.
Η κοσμοαντίληψη αυτή του εβραϊσμού είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτές άλλων
μεγάλων θρησκειών. Μία από αυτές εστιάζει στον ανθρώπινο πόνο, την αρρώστια και
τη δυστυχία και θέτει ως αποστολή της να δώσει στον άνθρωπο τη δύναμη να
αντιμετωπίζει αυτά τα κακά με αξιοπρέπεια και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια
άλλη μεγάλη θρησκεία διδάσκει ότι οι άνθρωποι είναι από τη γέννησή τους
αμαρτωλοί, κουβαλώντας το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, και πρέπει
συνεπώς να αισθάνονται ενοχή και να φροντίσουν για τη σωτηρία της ψυχής τους.
Αν οι νόμοι της Τορά σκοπεύουν στην ευτυχία, αντίστροφα, η θετική στάση και η
αισιοδοξία της Τορά, όταν μεταδοθεί και υιοθετηθεί από την κοινωνία, συμβάλλει στην
εκτέλεση όλων των εντολών του Νόμου. Ο Νομοθέτης της Τορά γνωρίζει ότι όταν οι
άνθρωποι αισθάνονται χαρούμενοι στο παρόν και αισιόδοξοι για το μέλλον, όταν
αισθάνονται σε αρμονία με την κοινωνία τους, έχουν κάθε λόγο να τηρούν τους
Νόμους της, συμβάλλοντας στη διατήρησή της, και ακόμα να αγωνιστούν και να
πολεμήσουν, όταν χρειαστεί, για να προασπίσουν την κοινωνία αυτή, που τους
προσφέρει την ευημερία. Κοινωνίες που προωθούν την αισιοδοξία και επιτρέπουν το
όνειρο και το κυνήγι της ευτυχίας στα μέλη τους έχουν μεγαλύτερες ελπίδες να
επιβιώσουν των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερες πιθανότητες για
σημαντικά επιτεύγματα.
Η Τορά προωθεί αυτήν την αντίληψη σε κάθε ευκαιρία. Και τι καλύτερη ευκαιρία από
τις γιορτές προσκυνήματος, όταν όλος ο λαός έχει συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ,
όπου επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα. Η Τορά μάς προτρέπει να δώσουμε στην
εορταστική αυτή ατμόσφαιρα χαρακτήρα χαράς. Σε ένα τέτοιο πανηγύρι είναι δύσκολο
να μη «προσβληθεί» κάποιος από τη γενική χαρά που επικρατεί. Ακόμα και οι
πενθούντες «υποκύπτουν» σε κάποιο βαθμό, καθώς ο Νόμος επιτάσσει ότι το
προσωπικό πένθος υποχωρεί μπροστά στη γενική χαρά.
Οι εβραίοι ασπάστηκαν αυτήν την αισιοδοξία και τη θετική αντίληψη διαχρονικά,
θεωρώντας σταθερά ότι η θρησκεία τους κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Η στάση αυτή
βοήθησε να διατηρηθούν ζωντανά η εβραϊκή πίστη και ο εβραϊκός τρόπος ζωής σε δύο
χιλιετίες εξορίας, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Η καλύτερη εκδήλωση αυτής της
στάσης είναι το γεγονός ότι το βάρος της εκτέλεσης των πολλών και πολύπλοκων
εντολών του Νόμου μετατράπηκε στη «χαρά των μιτσβότ της Τορά».

Γιατί όμως οι προτροπές της Τορά να χαιρόμαστε
συνδέονται ειδικά με το Σουκότ; Ίσως γιατί η γιορτή
αυτή ακολουθεί την ημέρα συντριβής του Γιομ
Κιπούρ. Ίσως οι πέντε μέρες που μεσολαβούν να
μην είναι αρκετές για να απαλλαγεί ο πιστός από τα
φοβερά συναισθήματα που κυριαρχούν το Κιπούρ.
Η Τορά λοιπόν μάς λέει: «Αρκετά με τη μεταμέλεια
και την ενδοσκόπηση. Οι αμαρτίες σου έχουν
συγχωρηθεί και ίσως έχεις λάβει και αποφάσεις για
βελτίωση της ζωής σου. Ασχολήσου με τα έργα της
καθημερινότητας. Και να είσαι χαρούμενος, γιατί ο

Θεός σου θα σε ευλογεί σε όλα τα έργα των χεριών σου. Και, καθώς θα κατοικείς
μέσα στη σουκά, απαλλαγμένος από τις συνηθισμένες ανέσεις σου, σκέψου πόσο λίγα
πράγματα πραγματικά σου χρειάζονται για να είσαι ευτυχισμένος».
Χαγκ Σουκότ Σαμέαχ σε όλους μας. Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι εντολή!
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