
 

Με επίλογο την περασσά αυτής της εβδομάδας (Μπεχουκοτάι) ολοκληρώνει 

το πλούσιο περιεχόμενό του το τρίτο κατά σειρά βιβλίο της πεντατεύχου, 

Λευιτικόν (Βαγικρά). Στο βιβλίο αυτό, ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ καθώς 

και οι ιερείς «καλούνται» (Βαγικρά) να ακολουθήσουν και να τηρήσουν με 

ευλάβεια μια μακροσκελή σειρά κανονισμών και νόμων, σε σχέση με τον 

Δημιουργό, πνευματικά («Άγιοι να είστε, διότι άγιος είμαι Εγώ», Λευιτ. 

19.2), πρακτικά (όπως η τέλεση θυσιών), αλλά και σε σχέση με τον 

συνάνθρωπο («Και θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου», 

Λευιτ. 19.18). Στο τέλος του βιβλίου, αφού έχει τονιστεί η υπευθυνότητα 

που θα πρέπει να διακατέχει τις παραπάνω πράξεις και πρακτικές, 

υπενθυμίζεται πως η επιλογή ως προς την τήρηση του Νόμου ανήκει στον 

καθένα, γνωστοποιώντας και τις συνέπειες (καλές ή κακές) που αυτή 

επιφέρει. 

 

Η περασσά Μπεχουκοτάι 

ξεκινά με τη φράση: 

«Ιμ μπεχουκοτάι 

τελέχου,  βεέτ 

μιτσβοτάι τισσμερού 

βα'ασιτέμ οτάμ» 

(«Εάν σύμφωνα με 

τους Νόμους μου 

οδεύετε και τις 

εντολές μου τηρείτε 

και τις πράττετε...», 

Λευιτικό 26.3) και 

συνεχίζει        με      μια 

πληθώρα ευλογιών για το λαό και τη γη που αυτός κατοικεί, για μια εύπορη 

και γαλήνια ζωή. Για την αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή αυτά που 

συνιστώνται στο κείμενο της Τορά δεν τηρούνται, παρατίθεται μια σκληρή 

ακολουθία από κατάρες και δυσοίωνες προβλέψεις. Ωστόσο, είναι αρκετή η 

απλή κατανόηση αυτής της πρότασης για να μας αποδώσει το μήνυμα που 

κρύβει μέσα της; 

Λογικό και επόμενο είναι, γνωρίζοντας κανείς τις απαιτήσεις που ο Κύριος 

επιβάλλει στο λαό Του μέσα από το γραπτό (Τορά) και προφορικό 

(Ταλμούδ) Νόμο, να ισχυριστεί πως ο αυστηρός αυτός τρόπος ζωής και 

συμπεριφοράς είναι απλά δυσβάσταχτος, ιδιαίτερα δε σε εβραϊκές 

κοινότητες που ζουν μέσα σε κοινωνίες που δεν συμβαδίζουν με αυτόν, 

όπως οι κοινότητες της Διασποράς. Στον ισχυρισμό αυτόν η Τορά απαντά: 

«μπεχουκοτάι τελέχου». 

Ένα μεγάλο δοχείο με θαλασσινό νερό «λογικά» μάς φαίνεται 

«δυσβάσταχτο» να το σηκώσουμε και να το μεταφέρουμε στην πλάτη μας. 

Όταν όμως κάποιος καταδύεται, το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί 

είναι οι τόνοι θαλασσινού νερού που βρίσκονται από πάνω του.  

Απεναντίας, αισθάνεται ευεξία και ικανοποιείται πηγαίνοντας όλο και πιο 
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Δυσβάσταχτος Νόμος; 



βαθιά για την ανακάλυψη νέων εικόνων και την απόκτηση καινούργιων 

συναρπαστικών εμπειριών. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Νόμους της Τορά 

και τη μελέτη τους. Θα φαντάζουν πάντα κοπιαστικοί εάν θεωρούνται κάτι 

ξένο και επιπρόσθετο. Διαλέγοντας όμως την οδό τους και ζώντας μέσα 

από αυτούς, κάνοντάς τους κομμάτι του εαυτού μας, όσο πιο πολύ 

εμβαθύνουμε τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόλαυση και η ανταμοιβή μας. 

Ο άνθρωπος μπορεί να φερθεί άπιστα προς τον Δημιουργό του, ο Κύριος 

όμως δε θα είναι ποτέ άπιστος προς το λαό Του. Μπορεί κάποιες φορές να 

«θυμώνει» και να μας τιμωρεί, αλλά βέβαιο είναι (όπως μας εγγυώνται οι 

Γραφές) πως δεν θα μας εγκαταλείψει. Μπορεί να μας κρίνει αυστηρά και 

τις πράξεις μας να διπλοκοσκινίζει, αλλά δεν θα ξεχάσει τους προγόνους 

μας, που Τον ακολούθησαν, ούτε θα αθετήσει τη συμφωνία Του μαζί τους. 

Γιατί ο Κύριος τηρεί τις υποσχέσεις Του, ακόμη και αν εμείς λησμονούμε τις 

δικές μας. Με αυτά ως δεδομένα, είναι στη δική μας ευχέρεια και επιλογή 

να αγκαλιάσουμε τους νόμους και τις μιτσβότ, που με αστείρευτη αγάπη 

μάς προσέφερε, να τις κάνουμε κτήμα μας και αναπόσπαστο κομμάτι της 

ζωής μας, τηρώντας τες με σύνεση και επιμέλεια. Όπως αναφέρεται στις 

προσευχές μας: «Διότι με το φως του προσώπου Σου μας έδωσες, Κύριε 

Θεέ μας, το Νόμο και τη ζωή, την αγάπη και το έλεος, τη δικαιοσύνη και 

την ευσπλαχνία, την ευλογία και την ειρήνη...» 
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