ΟΜΙΛΙΑ ΡΑΒΒΙΝΟΥ ΙΣΑΑΚ ΜΙΖΑΝ
Παρουσίαση βιβλίου «Σουλχάν Αρούχ Οδηγός για την εφαρμογή
του Νόμου σύμφωνα με τη σεφαραδιτική παράδοση»
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Σας αποκαλώ έτσι, γιατί έτσι με έμαθε να σας αποκαλώ αυτό το βιβλίο, το οποίο φθάνει σήμερα στα
χέρια σας.
Θέλω να σας εκφράσω τη μεγάλη συγκίνηση που με διακατέχει, μια και ο Θεός με βοήθησε και με
αξίωσε να ολοκληρώσω και να παραδώσω στη διάθεσή σας αυτό το βιβλίο, το Σουλχάν Αρούχ, για
το οποίο μόχθησα επί πολλά χρόνια.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι δεν είναι το πρώτο μου βιβλίο, αλλά μετά από όσα ακούσατε από τους
έγκριτους ομιλητές που προηγήθηκαν, επιτρέψτε μου να το θεωρώ το σημαντικότερο.
Και εξηγώ γιατί:
Καταρχάς γιατί συμπυκνώνει τις απαραίτητες γνώσεις για την σωστή πορεία στην καθημερινή ζωή
του Εβραίου, που προέρχονται όχι μόνον από την Τορά, αλλά και από τις άλλες ουσιαστικές
ερμηνευτικές διδασκαλίες των Σοφών μας.
Εν συνεχεία, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους αδελφούς μας των άλλων δογμάτων να γνωρίσουν «εκ
των έσω» σημαντικά θέματα της Εβραϊκής διδασκαλίας και παράδοσης, αλλά και να αντιληφθούν ότι
οι αντιεβραϊκές προκαταλήψεις που σκορπούν το μίσος δεν στηρίζονται παρά μόνον σε ψεύδη και
συκοφαντίες, όπως ανέφερε σε σχετικό άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή και ο φίλτατος
αείμνηστος Μιχάλης Κατσίγερας, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πρόσφατα.
Και ακόμη, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αντλήσει απαντήσεις σε ερωτήματα πρακτικά για τη ζωή
του, που θα τον καθοδηγήσουν στο δρόμο της Αρετής. Να βοηθηθεί ώστε να εμπλουτίσει τον
εσωτερικό του κόσμο με διδάγματα υπέρτατης αξίας, για την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη,
την αρμονική συμβίωση.
Με πιο απλά λόγια, το κίνητρο το οποίο με οδήγησε σε αυτή μου τη προσπάθεια ήταν να βοηθήσω
τον κάθε άνθρωπο να κατανοήσει τη σημασία της τήρησης των Ιερών Εβραϊκών Νόμων, τη σημασία
των «Μιτσβότ» δηλ. των εντολών και των καθηκόντων του στη ζωή, σύμφωνα με την Σεφαραδίτικη
παράδοση της Ελληνικής μας Κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, έχοντας υπό τον έλεγχο μας τον
εσωτερικό μας κόσμο, μπορούμε και επιδρούμε θετικά και στο περιβάλλον μας. Ο άνθρωπος εγείρεται
από τις ίδιες του τις πράξεις και το πνεύμα και η καρδιά ακολουθούν.
Από την πρώτη ημέρα που άρχισα να ασκώ τα καθήκοντα μου αρχικά στην κοινότητα της Λάρισα και
στην συνέχεια στης Αθήνας, αντιλήφθηκα την ανάγκη της ύπαρξης θρησκευτικών βιβλίων στην
Ελληνική γλώσσα, για να μπορεί ο κάθε πιστός να κατανοεί και να συμμετέχει στις λειτουργίες. Αυτό
όμως δεν μου ήταν αρκετό. Αισθάνθηκα την ανάγκη να προχωρήσω περισσότερο. Είναι σίγουρο ότι
οι θρησκευτικοί κανόνες της λατρείας είναι σημαντικοί, αλλά θεωρώ ότι μια ανάγνωσή τους δεν φτάνει
για να κατανοηθεί η σημασία τους. Είναι αναγκαίο να υπάρχει εξήγηση και εμβάθυνση στο νόημα του
ακρογωνιαίου λίθου του Εβραϊσμού, την φράση «Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου» ή
όπως συμπληρώνεται από τους Σοφούς «Ο σύ μισείς ετέρω μη ποιήσης». Ανατρέχοντας λοιπόν
στις σελίδες του βιβλίου, μπορεί κάποιος να βρει τις απαντήσεις για την εκπλήρωση αυτής της εντολής.
Μεταφέρω ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σελίδα 309:
«1. Έχεις την ιερή υποχρέωση να αγαπάς όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φυλής ή
θρησκείας».
«9. Επειδή ο κάθε άνθρωπος γεννήθηκε κατ' είκονα και ομοιωση του Θεού, δεν πρέπει να υπάρχει
διαφορά μεταξύ ενός ωραίου και ενός άσχημου, μεταξύ ενός έξυπνου και ενός χαζού». «Είναι μεγάλη
αμαρτία να προσβάλεις έναν άνθρωπο και να τον ντροπιάζεις».
Αποτελεί σημαντική Μιτσβά της Τορά να δανείζει κάποιος χρήματα χωρίς τόκο σε έναν άνθρωπο που
έχει ανάγκη. Αποτελεί τμήμα της Γκεμιλούτ Χεσεντ,δηλαδη πράξη καλοσύνης, προς τον πλησίον.
Στο Σουλχάν Αρούχ "Χόσσεν Μισπάτ" υπάρχουν όλοι οι νόμοι του Αστικού Δικαίου για κάθε
περιπτώση που θα μπορούσε να προκύψει στη σημερινή κοινωνία. Οι Σοφοί μας λένε ότι πρέπει να
σεβόμαστε τους νόμους της χώρας που ζούμε "Ντινά Ντεμαλκουτά Ντινά".Ο Νόμος της χώρας ειναι
και δικός σου νόμος.

Επιτρέψτε όμως για λίγο χρόνο ακόμη, σαν κατακλείδα αυτής της όμορφης αλλά και τόσο σημαντικής
εκδήλωσης, να ανατρέξω στο περιεχόμενο του βιβλίου, μεταφέροντας άλλο ένα μήνυμα που
συνδέεται άμεσα με τα όσα ανέφερα προηγουμένως.
Αναφέρομαι στη σελίδα 67 του βιβλίου.
Τα θαυμαστά στοιχεία της δημιουργίας μας παρουσιάζονται συνήθως με δύο υποστάσεις. Αυτό έχει
σαν συνέπεια να μη μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να βρει τις αιτίες και τις εξηγήσεις για τούτο.
Παράδειγμα, το φως παρουσιάζεται ως υλική ορατή υπόσταση, αλλά και ως κυματική οντότητα
ενεργειακού φορτίου. Ωστόσο, και τα δυο έχουν θεϊκή προέλευση. Στον πνευματικό κόσμο του
μυστικισμού, οι γνώστες ερμηνεύουν τον ένα μοναδικό θείο λόγο με δύο υποστάσεις.Οπως
διαβάζουμε στον ψαλμό του Δαυιδ (62.12)Αχατ ντιμπέρ ελοημ σσεταγιμ ζου σσαματι κι οζ λελοημ.
Απαξ ελαλησε ο Κύριος ,δις ήκουσα διότι η δύναμης είναι του Θεου.
Όσο περνάει ο καιρός, η επιστήμη μέσα από την διαρκή και αέναη έρευνα ενισχύει την πίστη για την
ενοποίηση της ύλης και της ενέργειας σε ένα σύνολο, σε ένα σύμπαν, όπου οι γνώσεις γι΄αυτό
εξελίσσονται κάθε στιγμή με την ανακάλυψη νέων στοιχείων, γεγονός που σηματοδοτεί την
ενσωματωμένη θεϊκή παρουσία.
Η θεώρηση δε αυτή υποδεικνύεται και από την Ιουδαϊκή αριθμολογία (γκεματριά), δηλαδή την
αριθμητική αξία των γραμμάτων, καθώς οι δύο λέξεις ΕΛΟΗΜ – ΘΕΟΣ και ΑΤΕΒΑ– ΦΥΣΗ έχουν την
ίδια αριθμητική αξία. 86.
Τούτο ερμηνεύεται με το ότι η φύση, τα δημιουργήματα, δηλαδή και
εμείς οι ίδιοι, είμαστε η παρουσία της θεότητας ενα μέρος Αύτης. Ας μη ξεχνάμε και τη φράση της
Γεννησης
«Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ΄εικόνα και ομοίωσιν του.
Ελπίζω το έργο μου αύτο να βοήθηση στην αφυπνιση συνειδησεών,ώστε να δούμε τα
πράγματα απο διαφορετική σκοπιά.
Και ο καθένας απο εμάς ν' ανέβει ένα ή και περισσότερα σκαλοπάτια για την καλυτέρευση της
ζώης του και συνχρονως του κόσμου ολόκληρου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω:
1. το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη τιμή που μου έκανε να θέσει υπό
την αιγίδα του το βιβλίο.
2. Τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης
- τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο
- κο. Δαυίδ Μωυσή, Διδάκτωρ Χημικό Μηχανικό
3. Τους προσφωνήσαντες
- κο. Γιώργο Καλαντζή, Γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων
- κο. Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού
Συμβουλίου Ελλάδος
- κο. Σαμουήλ Μάτσα, Πρόεδρο του Εβραϊκού Μουσείου
4. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος για την βοήθεια του στην οργάνωση της
εκδήλωσης.
Τον συντονιστη της εκδήλωσης και Β' Αντιπρόεδρο του Κεντρικου Ισραηλιτικου Συμβουλίου κο.
Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ.
5. Ευχαριστούμε τη Χορηγό κυρία Κάτια Ρέστη-Ματαράσσο για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης
του βιβλίου.
Τη κα. Ρίτα Γκαμπάϊ για τις μεταφράσεις της από τα Λαντίνο & τα Γαλλικά, τους Λέων Γαβριηλίδη,
Δαυίδ Μωυσή, Σάκη Νεγρίν, Σολομών Φαρμακίδη, Έστερ Αμγκαρ για τη συμμετοχή τους στην
επιμέλεια του βιβλίου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ισαάκ Ησαϊα για την έκδοση και παραγωγή
του βιβλίου.

Τέλος, όλους εσάς που με τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας σε αυτήν την εκδήλωση.
Σας Ευχαριστώ πολύ.

