
 

Η περασσά Κεντοσσίμ, η δεύτερη κατά σειράν από τις δύο που διαβάζονται μαζί αυτή 

την εβδομάδα, αποτελεί μία από τις κεντρικές περικοπές της Τορά, όχι μόνο επειδή 

βρίσκεται ακριβώς στη μέση της ετήσιας ανάγνωσης της Τορά, αλλά και διότι 

εμπερικλείει μια σειρά νόμων, κανόνων και πρακτικών που διαχωρίζουν τον λαό μας 

από τους υπόλοιπους (λεαβντίλ μπεν Γισραέλ λα'αμίμ «Να ξεχωρίζεις τον Γισραέλ από 

τους υπόλοιπους λαούς»). Στην περασσά αυτή υποδεικνύεται στους Ισραηλίτες πως 

δεν αρκεί να είναι αγνοί, ευγενείς και να σέβονται τον συνάνθρωπο, καλοπροαίρετοι 

και να αγαπούν την αγαθοεργία. Θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι άγιοι! Βαϊνταμπέρ 

Αντονάι ελ Μοσσέ λεμόρ: Νταμπέρ ελ κολ αντάτ μπενέ Γισραέλ βεαμαρτά αλεέμ 

κεντοσσίμ τιγιού, κι καντόσς Ανί Αντονάι ελοεχέμ – «Μίλησε ο Κύριος στον Μωυσή 

λέγοντας: Μίλα σε ολόκληρη την κοινότητα των τέκνων του Γισραέλ και πες σε αυτούς 

άγιοι να είστε, διότι άγιος είμαι Εγώ ο Κύριος ο Θεός σας (Λευιτικό 19.1-2). 

Παρατηρούμε πως σε ολόκληρη την Τορά, 

όπως και εδώ, συναντάμε τη λέξη 

καντόσς, την οποία μεταφράζουμε ως 

«Άγιος». Πώς όμως ερμηνεύεται αυτή και 

τι σημαίνει πρακτικά να είναι κάποιος 

άγιος; Καντόσς είναι εκείνος που εξέχει 

(και άλλες φορές απέχει) από τη μάζα, με 

σκοπό να πλησιάσει τον Δημιουργό, 

ανυψώνοντας την πνευματική του φύση. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως όπως     ο     

Κύριος     παρέχει     την 

«δημιουργία» και υπερέχει αυτής 

(παραμένοντας ταυτόχρονα και ζωτικό 

της κομμάτι) έτσι κι ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να ξεχωρίζει και να διαφέρει από 

τους υπόλοιπους λαούς, παραμένοντας ωστόσο ανάμεσά τους. 

Εύλογα διερωτόμαστε ποια είναι η διαφορά μας από τους άλλους λαούς; Η σοφία της 

Τορά μάς διδάσκει ότι εμείς είμαστε οι άξιοι κληρονόμοι των πράξεων των πατέρων μας 

Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Αναφέρεται στη Μισσνά (Προφορικό Νόμο) πως για τον 

Κύριο οι λαοί του κόσμου είναι σημαντικοί και χαρακτηρίζονται ως 

«ακριβοί» για Αυτόν. Ως βασιλιάς παντοκράτορας (μέλεχ α'ολάμ) νοιάζεται και προνοεί 

για τους υπηκόους του. Ο λαός του Ισραήλ όμως αποτελεί τα τέκνα Του (μπανίμ ατέμ 

λα'Σσέμ). Η διαφορά αυτή δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις, που καθορίζουν τον 

τρόπο ζωής μας και πολλές φορές μάς ζητούν να τροποποιούμε τον ανθρώπινη φύση 

μας ώστε να επιτύχουμε μια αγγελική συμπεριφορά. 

Η αγιότητα που επιθυμεί ο Κύριος από τον εβραϊκό λαό θα πρέπει να διαφαίνεται μέσα 

από τις μικρές καθημερινές μας πράξεις (το άγιο πηγάζει από την απλότητα). Κάθε μας 

κίνηση και ενέργεια οφείλει να διαπνέεται από ευλάβεια, υπευθυνότητα και αγάπη προς 

Αυτόν. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός πως στην περασσά την εντολή 

της αγιότητας ακολουθούν μια σειρά από απλούς καθημερινούς νόμους. Έτσι, η Τορά 

παρουσιάζει τη διαδικασία αγιοποίησης του ατόμου, ως ανηφόρα με σκαλοπάτια που 

κάποιος θα ήταν προτιμότερο να τα διαβεί 
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ένα– ένα. Η διδαχή αυτή συνδέει την περασσά Κεντοσσίμ με την προηγούμενή της 

Αχαρέ Μοτ (την πρώτη από τις δύο περασσιγιότ που διαβάζονται σήμερα), στην 

οποία γίνεται αναφορά στο θάνατο δύο γιων του Ααρών, που προσέφεραν 

επιπρόσθετη θυσία, προσπαθώντας να υπερβούν «σκαλοπάτια» αγιότητας, 

φτάνοντας έτσι σε επίπεδο που αδυνατούσαν να υποστηρίξουν. 

Η ηθική της Τορά δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό αλλά 

επεκτείνεται και στην αλληλεπίδραση του με τον συνάνθρωπο. Η επίτευξη της 

ισορροπίας του Εβραίου στον υλικό κόσμο (στη ζωή) απαιτεί την αντίστοιχη 

ενδυνάμωση και των δυο! Τη θεώρηση 

αυτή έρχεται να υποστηρίξει το 

παρακάτω γνωστό απόσπασμα από την 

περικοπή: Βεααβτά λερεαχά καμόχα, 

Ανί Αδονάι: Και θα αγαπάς τον 

πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, 

Εγώ είμαι ο Κύριος (Λευιτικό 19.18). 

Ο Ραμπί Ακιβά σχολίασε πως αυτό  

είναι από τα σημαντικότερα αξιώματα 

του Νόμου μας, ενώ, σύμφωνα με την 

παράδοση, ο μεγάλος Ραμπί Ιλέλ είχε 

πει για αυτό: «Αυτή είναι όλη η Τορά. 

Τα υπόλοιπα είναι σχόλια». 

Ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να παραμένει ξεχωριστός, σταθερός και ενωμένος, 

χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να αλληλεπιδρά, να δέχεται και να αγαπά τον 

«πλησίον του» (αλλόθρησκο). Μέσω της Τορά αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε. 

Γιατί ο Νόμος, ως θεόπνευστος, παραμένει αντικειμενικός σε όλες του τις 

εκφάνσεις. Η υποκειμενικότητα και η ιδιοτέλεια είναι αδύνατον να οδηγήσουν στην 

ενότητα. Στις κοινωνίες μας είναι εύκολο να δει κανείς την αναγκαιότητα αυτής της 

προσέγγισης, που μας θυμίζει πάντα πως «είμαστε ένα έθνος μόνο μέσω του άγιου 

Νόμου μας, της Τορά». 

 
Επιμέλεια: Γκαμπριέλ Νεγρίν 
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