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 תרומה

ηελ πεξαζζά Σεξνπκά δηαβάδνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ  

μισσκάν (αγηαζηεξίνπ) θαη όισλ ησλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ην 
απνηεινύζαλ. Η Σνξά πεξηγξάθεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ 
απαξηίδνπλ ην κηζζθάλ, δίλνληαο κάιηζηα αθξηβείο κεηξήζεηο ηόζν γηα ηελ 

εμσηεξηθή θαηαζθεπή, ηε Σκηνή τοσ Μαρτσρίοσ, όζν θαη γηα ηα κνλαδηθά ζε 
δηαθόζκεζε ηεξά ζθεύε πνπ θπιάζζνληαλ ζην εζσηεξηθό ηεο. 

Πεξηγξάθνληαο ην αρόν ακόντεσς – ηελ Κιβωτό της Διαθήκης, ζηελ νπνία 
θπιάζζνληαλ νη πιάθεο κε ηηο Δέθα Εληνιέο πνπ παξέιαβε ν ιαόο ηνπ Ιζξαήι 
ζην ηλά θαζώο θαη έλαο θύιηλδξνο ηεο Σνξά - ε Σνξά πξνδηαγξάθεη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θηβσηνύ: κήθνο 2,5 ακόη, πιάηνο 1,5 ακά, ύςνο 1,5 ακά (ε 
αμά ήηαλ κνλάδα κέηξεζεο κήθνπο). Είλαη ελδηαθέξνλ όηη ην αρόν ακόντεσς 

είλαη ην κόλν κέξνο ηνπ κηζζθάλ ηνπ νπνίνπ όιεο νη δηαζηάζεηο πνπ 
πξνδηαγξάθνληαη δελ είλαη αθέξαηεο: θαη νη ηξεηο ηνπ δηαζηάζεηο (κήθνο, 
πιάηνο θαη ύςνο) είλαη εθθξαζκέλεο ζε κηζέο ακόη. 

ηηο κεηξήζεηο απηέο, πνπ 
αθνξνύλ ζην αρόν, νη ξαββίλνη 

δηαθξίλνπλ έλα κάζεκα ηεο Σνξά 
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο 
ηαπεηλόηεηαο ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο θαη κειέηεο ηεο Σνξά. 
Έλα άηνκν κπνξεί λα απνθηήζεη 

θαιή γλώζε ηεο Σνξά κόλν αλ 
βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ πάληνηε σο 

θάηη «μισό», δειαδή σο κε 
νινθιεξσκέλν αθόκα, 
αλαγλσξίδνληαο έηζη όηη έρεη 

αθόκα πνιιά λα κάζεη, κεγάια 
πεξηζώξηα πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, θαη όηη ρξεηάδεηαη λα 
θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα 
λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ θαη λα 

πξννδεύζεη. Αληίζεηα, ν 
αιαδνληθόο καζεηήο, ν νπνίνο 

βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ σο θάηη 
«νιόθιεξν», σο πιήξε θαη 
νινθιεξσκέλν άλζξσπν, δελ 

κπνξεί λα απμήζεη ηηο γλώζεηο ηνπ θαη λα αλαπηπρζεί πεξηζζόηεξν. Η ππεξνςία 
δελ ζπλάδεη κε ηε ζσζηή κειέηε θαη θαη’ επέθηαζε γλώζε ηεο Σνξά, ελώ ε 

γλήζηα ηαπεηλνθξνζύλε βνεζά θάπνηνλ λα έξζεη θνληά ζηελ Σνξά θαη λα ηελ 
θαηαλνήζεη θαιύηεξα θαη ζε βάζνο. Γη’ απηό ην ιόγν ε Γθεκαξά (κέξνο ηνπ 
Σαικνύλη) αλαθέξεηαη ζηνπο κειεηεηέο ηεο Σνξά κε ηνλ όξν «Ταλμιντέ 

Χαχαμίμ», πνπ ζεκαίλεη «σουοί μαθητές». Αθόκα θαη αλ θάπνηνο είλαη 
«τατάμ» (ζνθόο), νθείιεη λα βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ σο «ταλμίντ» (καζεηή), σο 

θάπνηνλ πνπ πξέπεη αθόκε λα κάζεη, λα ζπνπδάζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

Η Σνξά ζπγθξίλεηαη ζπρλά κε ην λεξό. Έλαο ιόγνο είλαη όηη όπσο ε δσή δελ 
κπνξεί λα δηαηεξεζεί ρσξίο λεξό έηζη θαη ν εβξατθόο ιαόο δελ κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί ρσξίο ηελ Σνξά. Η κεηαθνξά όκσο απηή έρεη θαη κηα άιιε 
δηάζηαζε. Σν λεξό ξέεη θπζηθά πάληα πξνο έλα ρακειόηεξν πςνκεηξηθά 

επίπεδν, αλαδεηεί ζπλερώο κηα ρακειόηεξε, πην «ηαπεηλή» ζέζε. Έηζη θαη ε 
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γλώζε θαη ε ιάκςε ηεο Σνξά «ζπγθεληξώλνληαη» θαη δηαηεξνύληαη θπξίσο 
αλάκεζα ζηνπο «ηαπεηλνύο» αλζξώπνπο. Δελ κπνξεί λα κείλεη ζην κπαιό θαη 
ζηελ θαξδηά ηνπ αιαδνληθνύ θαη ππεξβνιηθά ζίγνπξνπ αλζξώπνπ. Μπνξεί λα 

επηβηώζεη κόλν ζε έλα πξόζσπν ην νπνίν αλαγλσξίδεη ην γεγνλόο όηη είλαη 
κόλν έλα «κηζό», όηη δελ έρεη γίλεη αθόκα «νιόθιεξν». 

ε κηα ηζηνξία ηνπ Σαικνύδ αλαθέξεηαη όηη ν ξαββίλνο Γηενζζνύα, έλαο από 
ηνπο κεγάινπο ζνθνύο καο, είρε κηα εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Μηα Ρσκαία πξηγθίπηζζα ηνλ ξώηεζε πώο ν Θεόο επέηξεπε 
έλαο ηόζν πνιύηηκνο ζεζαπξόο γλώζεσλ θαη ζνθίαο λα πεξηιακβάλεηαη ζε έλα 
ηέηνην αλάξκνζην, ιόγσ εμσηεξηθήο ηνπ εκθάληζεο, «ζθεύνο». ε απάληεζε, ν 

ξαββίλνο Γενζζνύα δήηεζε από ηελ πξηγθίπηζζα λα ηνπ πεη πνύ απνζεθεύεη ν 
παηέξαο ηεο ηα θξαζηά εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. Εθείλε απάληεζε όηη όια 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε θζελά, πήιηλα δνρεία. «ίγνπξα», είπε ν 
ξαββίλνο Γενζζνύα , «νίλνο ηόζν πςειήο πνηόηεηαο αμίδεη πνιύ πην θνκςά 
δνρεία!» θαη ζπκβνύιεςε ηε λεαξή γπλαίθα λα ηνπνζεηήζεη ην θξαζί ζε αθξηβά 

βαξέιηα από ρξπζό. Εθείλε αθνινύζεζε ηε ζπκβνπιή ηνπ. ύληνκα, 
επηζθέθζεθε εθ λένπ ην ξαββίλν θαη ηνπ αλέθεξε όηη όιν ην θξαζί είρε 

ραιάζεη. 

Ο ξαββίλνο Γενζζνύα εμήγεζε όηη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ Σνξά. Θα 
«ραιάζεη», ζα «ραξακηζηεί», όπσο θαη ην θξαζί, αλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα 

θαληαρηεξό, θαινζηνιηζκέλν «ζθεύνο». Η Σνξά πξέπεη λα απνζεθεύεηαη, 
κεηαθνξηθά κηιώληαο, ζε έλα απιό «πήιηλν» δνρείν, δειαδή ζηνλ άλζξσπν 

εθείλν πνπ είλαη θαη’ αξρήλ θαηαδεθηηθόο, πνπ αλαγλσξίδεη ηα ειαηηώκαηά 
ηνπ, θαη θπξίσο πνπ βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ σο «εκηηειή». Απηόο ν άλζξσπνο 
είλαη πάληα έηνηκνο λα κάζεη πεξηζζόηεξα, λα κειεηήζεη βαζύηεξα, λα 

αλαθαιύςεη λέεο πηπρέο θαη λνήκαηα ζηε κειέηε ηνπ, λα πξννδεύεη ζπλερώο 
ζηε δσή ηνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

Αλ επηζπκνύκε θαη εκείο λα γίλνπκε «δνρεία» ηεο Σνξά, λα θαηαλνήζνπκε 
αιεζηλά ηα ζνθά ηεο ιόγηα θαη ηη πξαγκαηηθά απαηηεί από εκάο, νθείινπκε λα 
αλαγλσξίδνπκε ην κέηξην «αλάζηεκά» καο θαη ηηο εκηηειείο καο γλώζεηο θαη λα 

ελζαξθώλνπκε ην είδνο εθείλν ηεο αιεζηλήο ηαπεηλόηεηαο θαη κεηξηνθξνζύλεο 
πνπ απαηηεί ε κειέηε θαη γλώζε ηεο Σνξά. 

Η αξρή απηή έρεη εθαξκνγή, θπζηθά, όρη κόλν ζηε κειέηε ηεο Σνξά αιιά θαη 
ζε όιεο ηηο γλώζεηο πνπ απνθηνύκε ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 
ηεο δσήο καο. Η δηάξθεηα ηεο δσήο καο είλαη πνιύ κηθξή ώζηε λα καο επηηξέπεη 

λα γίλνπκε «ζνθνί». Η γλώζε καο, ε ζνθία καο, είλαη έλα πνιύ κηθξό 
ππνζύλνιν ηεο ζπλνιηθήο αλζξώπηλεο ζνθίαο – θη εθείλε, κε ηε ζεηξά ηεο, έλα 

κηθξό κόλν θνκκάηη από ηελ επξύηεξε ζνθία πνπ ην αλζξώπηλν γέλνο 
ζπλνιηθά δελ έρεη (αθόκα) θαηαθηήζεη. Απηή ε δηαπίζησζε απνηειεί κηα βαζηθή 
αξρή όρη κόλν ηεο ξαββηληθήο αιιά θαη ηεο αξραηνειιεληθήο ζσθξαηηθήο 

δηδαζθαιίαο. Ο σθξάηεο, ν άλζξσπνο πνπ ν ρξεζκόο νλόκαζε σουώτατο 
όλων των ανθρώπων, μεθηλνύζε ηε δηδαζθαιία ηνπ δηαθεξύζζνληαο αλνηρηά 

ηελ άγλνηά ηνπ! 

Όπνηνο έρεη ζπλείδεζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο είλαη αλνηρηόο ζε πεξηζζόηεξε 

γλώζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη λα καζαίλεη, λα γίλεηαη θαζεκεξηλά 
ζνθόηεξνο, «πιεξέζηεξνο». Αληίζεηα, ε αιαδνλεία θέξλεη ζηαζηκόηεηα. 
Όπνηνο λνκίδεη όηη είλαη ζνθόο θιείλεη νπζηαζηηθά ην κπαιό ηνπ ζηελ 

πξόζθηεζε πεξαηηέξσ γλώζεο θαη παύεη νπζηαζηηθά λα αλαπηύζζεηαη. 
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