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Δια βίου μάθηση 

Στην περασσά Τερουμά διαβάζουμε τις προδιαγραφές κατασκευής του μισσκάν 
(αγιαστηρίου) και όλων των μερών και εξαρτημάτων που το αποτελούσαν. Η 
Τορά περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν το 
μισσκάν, δίνοντας μάλιστα ακριβείς μετρήσεις τόσο για την εξωτερική κατασκευή, 
τη Σκηνή του Μαρτυρίου, όσο και για τα μοναδικά σε διακόσμηση ιερά σκεύη που 
φυλάσσονταν στο εσωτερικό της. 
Περιγράφοντας το αρόν ακόντεσς - την Κιβωτό της Διαθήκης, στην οποία 
φυλάσσονταν οι πλάκες με τις Δέκα Εντολές που παρέλαβε ο λαός του Ισραήλ στο 
Σινά καθώς και ένας κύλινδρος της Τορά - η Τορά προδιαγράφει τις διαστάσεις 
της κιβωτού: μήκος 2,5 αμότ, πλάτος 1,5 αμά, ύψος 1,5 αμά (η αμά ήταν μονάδα 
μέτρησης μήκους). Είναι ενδιαφέρον ότι το αρόν ακόντεσς είναι το μόνο μέρος 
του μισσκάν του οποίου όλες οι διαστάσεις που προδιαγράφονται δεν είναι 
ακέραιες: και οι τρεις του διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) είναι εκφρασμένες 
σε μισές αμότ. 

 

Στις μετρήσεις αυτές, που 
αφορούν στο αρόν, οι ραββίνοι 
διακρίνουν ένα μάθημα της Τορά 
σχετικά με τη σημασία της 
ταπεινότητας στη διαδικασία 
εκμάθησης και μελέτης της Τορά. 
Ένα άτομο μπορεί να αποκτήσει 
καλή γνώση της Τορά μόνο αν 
βλέπει τον εαυτό του πάντοτε ως 
κάτι «μισό», δηλαδή ως μη 
ολοκληρωμένο ακόμα, 
αναγνωρίζοντας έτσι ότι έχει 
ακόμα πολλά να μάθει, μεγάλα 
περιθώρια προσωπικής 
ανάπτυξης, και ότι χρειάζεται να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για 
να αναπτυχθεί περαιτέρω και να 
προοδεύσει. Αντίθετα, ο 
αλαζονικός μαθητής, ο οποίος 
βλέπει τον εαυτό του ως κάτι 
«ολόκληρο», ως πλήρη και 
ολοκληρωμένο άνθρωπο, δεν 

μπορεί να αυξήσει τις γνώσεις του και να αναπτυχθεί περισσότερο. Η υπεροψία 
δεν συνάδει με τη σωστή μελέτη και κατ' επέκταση γνώση της Τορά, ενώ η 
γνήσια ταπεινοφροσύνη βοηθά κάποιον να έρθει κοντά στην Τορά και να την 
κατανοήσει καλύτερα και σε βάθος. Γι' αυτό το λόγο η Γκεμαρά (μέρος του 
Ταλμούντ) αναφέρεται στους μελετητές της Τορά με τον όρο «Ταλμιντέ 
Χαχαμίμ», που σημαίνει «σοφοί μαθητές». Ακόμα και αν κάποιος είναι 
«χαχάμ» (σοφός), οφείλει να βλέπει τον εαυτό του ως «ταλμίντ» (μαθητή), ως 
κάποιον που πρέπει ακόμη να μάθει, να σπουδάσει και να αναπτυχθεί. 

Η Τορά συγκρίνεται συχνά με το νερό. Ένας λόγος είναι ότι όπως η ζωή δεν 
μπορεί να διατηρηθεί χωρίς νερό έτσι και ο εβραϊκός λαός δεν μπορεί να 
διατηρηθεί χωρίς την Τορά. Η μεταφορά όμως αυτή έχει και μια άλλη διάσταση. 
Το νερό ρέει φυσικά πάντα προς ένα χαμηλότερο υψομετρικά επίπεδο, αναζητεί 
συνεχώς μια χαμηλότερη, πιο «ταπεινή» θέση. Έτσι και η 



 

γνώση και η λάμψη της Τορά «συγκεντρώνονται» και διατηρούνται κυρίως 
ανάμεσα στους «ταπεινούς» ανθρώπους. Δεν μπορεί να μείνει στο μυαλό και 
στην καρδιά του αλαζονικού και υπερβολικά σίγουρου ανθρώπου. Μπορεί να 
επιβιώσει μόνο σε ένα πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζει το γεγονός ότι είναι μόνο 
ένα «μισό», ότι δεν έχει γίνει ακόμα «ολόκληρο». 
Σε μια ιστορία του Ταλμούδ αναφέρεται ότι ο ραββίνος Γιεοσσούα, ένας από τους 
μεγάλους σοφούς μας, είχε μια εξωτερική εμφάνιση που δεν ήταν ιδιαίτερα 
ελκυστική. Μια Ρωμαία πριγκίπισσα τον ρώτησε πώς ο Θεός επέτρεπε ένας τόσο 
πολύτιμος θησαυρός γνώσεων και σοφίας να περιλαμβάνεται σε ένα τέτοιο 
ανάρμοστο, λόγω εξωτερικής του εμφάνισης, «σκεύος». Σε απάντηση, ο 
ραββίνος Γεοσσούα ζήτησε από την πριγκίπισσα να του πει πού αποθηκεύει ο 
πατέρας της τα κρασιά εξαιρετικής ποιότητας. Εκείνη απάντησε ότι όλα 
βρίσκονται αποθηκευμένα σε φθηνά, πήλινα δοχεία. «Σίγουρα», είπε ο ραββίνος 
Γεοσσούα , «οίνος τόσο υψηλής ποιότητας αξίζει πολύ πιο κομψά δοχεία!» και 
συμβούλεψε τη νεαρή γυναίκα να τοποθετήσει το κρασί σε ακριβά βαρέλια από 
χρυσό. Εκείνη ακολούθησε τη συμβουλή του. Σύντομα, επισκέφθηκε εκ νέου το 
ραββίνο και του ανέφερε ότι όλο το κρασί είχε χαλάσει. 
Ο ραββίνος Γεοσσούα εξήγησε ότι το ίδιο ισχύει και για την Τορά. Θα «χαλάσει», 
θα «χαραμιστεί», όπως και το κρασί, αν τοποθετηθεί σε ένα φανταχτερό, 
καλοστολισμένο «σκεύος». Η Τορά πρέπει να αποθηκεύεται, μεταφορικά 
μιλώντας, σε ένα απλό «πήλινο» δοχείο, δηλαδή στον άνθρωπο εκείνο που είναι 
κατ' αρχήν καταδεκτικός, που αναγνωρίζει τα ελαττώματά του, και κυρίως που 
βλέπει τον εαυτό του ως «ημιτελή». Αυτός ο άνθρωπος είναι πάντα έτοιμος να 
μάθει περισσότερα, να μελετήσει βαθύτερα, να ανακαλύψει νέες πτυχές και 
νοήματα στη μελέτη του, να προοδεύει συνεχώς στη ζωή του, ανεξαρτήτως 
ηλικίας. 
Αν επιθυμούμε και εμείς να γίνουμε «δοχεία» της Τορά, να κατανοήσουμε 
αληθινά τα σοφά της λόγια και τι πραγματικά απαιτεί από εμάς, οφείλουμε να 
αναγνωρίζουμε το μέτριο «ανάστημά» μας και τις ημιτελείς μας γνώσεις και να 
ενσαρκώνουμε το είδος εκείνο της αληθινής ταπεινότητας και μετριοφροσύνης 
που απαιτεί η μελέτη και γνώση της Τορά. 
Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή, φυσικά, όχι μόνο στη μελέτη της Τορά αλλά και σε 
όλες τις γνώσεις που αποκτούμε σε σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες της 
ζωής μας. Η διάρκεια της ζωής μας είναι πολύ μικρή ώστε να μας επιτρέπει να 
γίνουμε «σοφοί». Η γνώση μας, η σοφία μας, είναι ένα πολύ μικρό υποσύνολο 
της συνολικής ανθρώπινης σοφίας - κι εκείνη, με τη σειρά της, ένα μικρό μόνο 
κομμάτι από την ευρύτερη σοφία που το ανθρώπινο γένος συνολικά δεν έχει 
(ακόμα) κατακτήσει. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί μια βασική αρχή όχι μόνο της 
ραββινικής αλλά και της αρχαιοελληνικής σωκρατικής διδασκαλίας. Ο Σωκράτης, 
ο άνθρωπος που ο χρησμός ονόμασε σοφώτατο όλων των ανθρώπων, ξεκινούσε 
τη διδασκαλία του διακηρύσσοντας ανοιχτά την άγνοιά του! 
Όποιος έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος είναι ανοιχτός σε περισσότερη 
γνώση, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να μαθαίνει, να γίνεται καθημερινά 
σοφότερος, «πληρέστερος». Αντίθετα, η αλαζονεία φέρνει στασιμότητα. Όποιος 
νομίζει ότι είναι σοφός κλείνει ουσιαστικά το μυαλό του στην πρόσκτηση 
περαιτέρω γνώσης και παύει ουσιαστικά να αναπτύσσεται. 
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