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Δεσμεύσεις σε καιρούς κρίσης 

Στην αρχή της περασσά Μετσορά περιγράφονται λεπτομερώς οι νόμοι και 
όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την περίοδο αποθεραπείας και 
τελετουργικής κάθαρσης ενός μετσορά, ενός ατόμου δηλαδή που έχει πληγεί 
από τσαράατ (μια αρρώστια του δέρματος, ενδεχομένως λέπρα). Η Τορά 
αναφέρει σχετικά ότι, όταν ο αποχρωματισμός του δέρματος εξασθενήσει και 
το δέρμα επανέλθει στη φυσική του κατάσταση, το άτομο πρέπει να «να το 
φέρουν στον Κοέν» (Λευιτικόν 14.2), προκειμένου εκείνος να εκτελέσει τα 
τελετουργικά που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η επιστροφή του 
μετσορά στην πόλη και η επανένταξή του στην κοινότητα, από την οποία είχε 
απομακρυνθεί ως συνέπεια της τσαράατ. 

Περιέργως, η Τορά, 
αναφερόμενη στον άνθρωπο 
αυτό, μας λέει πως πρέπει 
«να τον φέρουν στον Κοέν» 
(ιερέα), αντί «να έλθει στον 
Κοέν», γεγονός που 
υποδηλώνει την προσαγωγή 
του στον Κοέν παρά τη 
θέλησή του. 

 

Αναρωτιόμαστε φυσικά γιατί 
ένας άνθρωπος σε μια τέτοια 
κατάσταση δεν θα ήθελε να 
έλθει στον Κοέν για την 
κάθαρση. Την περίοδο κατά 
την οποία είχε προσβληθεί 
από την τσαράατ ζούσε σε 
απομόνωση έξω από την 
πόλη του και έπρεπε να 
απέχει από κάθε κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Φαντάζεται 
κανείς ότι τη στιγμή που θα 
εξαφανίζονταν οι εκδηλώσεις 

της αρρώστιας θα ήθελε φυσιολογικά να τρέξει αμέσως στον ^έν, 
προκειμένου να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό η κατάσταση της 
τελετουργικής του καθαρότητας (τααρά). Γιατί λοιπόν να απαιτεί η Τορά να 
φέρουν οι συνάνθρωποί του τον μετσορά στον Κοέν; 

Ο Ραββίνος Μορντεχάι Γκίφτερ (1915-2001) εξήγησε ότι αυτό το εδάφιο 
αντανακλά τη φυσική τάση του ανθρώπου να παραμελεί τις δεσμεύσεις που 
έγιναν σε καιρούς κρίσης και γενικότερα προσωπικών κακουχιών και 
δυσκολιών. Όταν υπέφερε από την απομόνωση και την ντροπή εξαιτίας της 
τσαράατ, ο μετσορά θα είχε πολύ πιθανόν αναλάβει όλα τα είδη δεσμεύσεων 
προς τον Θεό, υποσχόμενος να διορθώσει τα λάθη που μπορεί να προκάλεσαν 
την κατάστασή του. 



 

Σύμφωνα με τη ραββινική μας παράδοση, η τσαράατ προκαλείται και κάνει 
εμφανή τα σημάδια της ως τιμωρία για την αμαρτία του λασσόν αρά 
(κουτσομπολιά και συκοφαντίες), η οποία συχνά στρέφεται - εσκεμμένα ή όχι 
- εναντίον ραββίνων και άλλων θρησκευτικών ηγετών. Ο μετσορά λοιπόν, 
που υποφέρει από την αρρώστια και κυρίως από τον κοινωνικό αποκλεισμό 
που υφίσταται εξ αιτίας της, συνήθως δεσμεύεται να δείχνει μεγαλύτερο 
σεβασμό στους ηγέτες και την εξουσία τους αντί να τους δυσφημεί, όπως 
συνήθιζε κατά το παρελθόν. Μόλις θεραπευτεί, ωστόσο, οι εν λόγω 
δεσμεύσεις γρήγορα λησμονούνται και, σε αυτό το σημείο, ίσως αρχίσει να 
σκέφτεται ως εξής: «Ποιος χρειάζεται τον Κοέν τώρα; Η τσαράατ έχει πλέον 
θεραπευθεί και μπορώ να επιστρέψω ξανά στην πόλη μου δίχως τη βοήθεια 
του Κοέν». Η Τορά απαιτεί επομένως να τον «φέρουν στον Κοέν», δηλαδή να 
του υπενθυμίσουν οι συμπολίτες του τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει και να 
διασφαλίσουν ότι θα τις ακολουθήσει πιστά. 
Αυτός είναι εξ άλλου και ο λόγος που η Τορά αναθέτει τη διαδικασία κάθαρσης 
ειδικά στον Κοέν. Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζει τον μετσορά, τον άνθρωπο 
που διέδιδε κάθε είδους κουτσομπολιά για τους κοανίμ και τους δυσφημούσε, 
να προσφύγει τώρα σε αυτούς τους ίδιους κοανίμ και να συνειδητοποιήσει ότι 
υπόκειται πλέον στην εξουσία τους. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από την 
πολύπλοκη διαδικασία κάθαρσής του, που μόνο ο Κοέν μπορεί να εκτελέσει, ο 
μετσορά θα μάθει και έμπρακτα να σέβεται την εξουσία των κοανίμ. 
Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, κυρίως σε περιόδους κρίσης (π.χ. κατά την 
περίοδο μιας σοβαρής ασθένειας), κατά τις οποίες επαναξιολογούμε συνήθως 
τι είναι σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό και, εξετάζοντας τη συμπεριφορά 
μας και τη ζωή μας συνολικά, δεσμευόμαστε να βελτιωθούμε στην τήρηση 
των νόμων της Τορά, στη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνανθρώπους 
μας, στην εκτέλεση καλών πράξεων, στη χρήση του χρόνου μας και σε 
άλλους τομείς. Η πρόκληση είναι να ακολουθήσουμε και να εκπληρώσουμε 
έμπρακτα τις εν λόγω δεσμεύσεις και να μην τις ξεχνάμε όταν η κρίση έχει 
περάσει και η ζωή έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς. Οι 
δεσμεύσεις δεν πρέπει μόνο να γίνονται αλλά πρέπει και να εκπληρώνονται 
στο σωστό χρόνο. 
Προκειμένου να αναπτυχθούμε ως προσωπικότητες, να βελτιωθούμε ως 
άνθρωποι και να προοδεύσουμε κάνοντας κάποια βήματα μπροστά στη ζωή 
μας, δεν αρκεί απλά να δεσμευόμαστε ότι θα το πράξουμε γενικά και αόριστα, 
αλλά πρέπει και να παλέψουμε να το επιτύχουμε με όλες μας τις δυνάμεις και 
αξιοποιώντας όλες τις ικανότητές μας. Οφείλουμε λοιπόν να προσέχουμε, 
ώστε η κατά τα άλλα πολυπόθητη προσωπική μας γαλήνη και ηρεμία και οι 
αυτοματισμοί που συνεπάγεται η καθημερινή ρουτίνα όταν τα πράγματα 
βαίνουν καλώς να μη μας οδηγήσουν στην παραμέληση των δεσμεύσεών μας. 
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