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Η Περασσά Ρεέ αρχίζει με την ακόλουθη φράση του Μωυσή προς το λαό του 
Ισραήλ: «Δες! Σήμερα θέτω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα» 
(Δευτερονόμιον 11.26). Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι η ευλογία θα ανήκει σε αυτούς 
που τηρούν πιστά την Τορά, ενώ το αντίθετο θα συμβεί σε εμάς, εάν 
παραμελήσουμε τους Νόμους της Τορά. 

Είναι εμφανής στη φράση αυτή η αιφνίδια αλλαγή από τον ενικό αριθμό στον 
πληθυντικό. Ο στίχος αρχίζει με τη λέξη «Ρεέ» («δες»), σε  ενικό αριθμό, αλλά ο 
Μωυσής αμέσως μετά λέει: «ανί νοτέν λιφνεχέμ» («εγώ βάζω μπροστά σας»), σε 
πληθυντικό αριθμό. Γιατί ο  Μωυσής αλλάζει από ενικό σε πληθυντικό στη μέση της 
φράσης; 

Μερικοί σχολιαστές εξήγησαν ότι ο Μωυσής υπαινίχθηκε με αυτόν τον τρόπο ότι η 
τήρηση της Τορά από τον καθένα μας δεν επηρεάζει μονάχα εμάς προσωπικά αλλά 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή όλων των άλλων στο περιβάλλον μας. 

Μία από τις ισχυρότερες 
δυνάμεις στον κόσμο είναι 
η επιρροή των 
συνανθρώπων μας. Ο 
τρόπος που ένα άτομο 
συμπεριφέρεται έχει 
σημαντική επίδραση επάνω 
σε άλλους. Εάν η ενάρετη 
ζωή και η τήρηση των 
μιτσβότ (εντολών του 
Νόμου) από ένα άτομο 
εμπνεύσει και άλλους να 
βελτιώσουν τη ζωή τους 
και την τήρησή τους, αυτό 
το άτομο στη συνέχεια 
ανταμείβεται για τα δικά 

τους επιτεύγματα, καθότι αυτά προέκυψαν χάρη και στη δική του συμπεριφορά, 
δρώντας σαν καλό παράδειγμα προς μίμηση. Αντίστοιχα, ένα άτομο θεωρείται 
υπεύθυνο για τα αποτελέσματα της αρνητικής επιρροής που ασκεί επάνω στους 
υπόλοιπους, εξαιτίας της μη σωστής συμπεριφοράς του και ασέβειας προς τους 
Νόμους της Τορά. 

Ο Μωυσής επομένως προειδοποιεί το λαό και καθέναν μας χωριστά: «Ρεέ» («Δες, 
κοίτα»!), καθένας μας πρέπει να συλλογιστεί το γεγονός ότι «ανί νοτέν λιφνεχέμ» 
(«εγώ θέτω μπροστά σας»), δηλαδή ότι η στάση του απέναντι στην Τορά είναι 
ένα θέμα που έχει δημόσιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι έχει μόνιμη επίδραση επάνω 
στους άλλους. 

Η αρχή αυτή συνδέεται και με το έθιμο της ετήσιας μνημόνευσης προσφιλών μας 
προσώπων που έχουν αποβιώσει. Κάθε έτος, την ημερομηνία θανάτου ενός 
συγγενή, απαγγέλλουμε το Καντίσς, κάνουμε δωρεές για φιλανθρωπικό σκοπό, 
μελετούμε εδάφια της Τορά. Μερικοί μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις νηστεύουν. 
Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να αποδώσουμε ιδιαίτερη τιμή και αξία στην ψυχή 
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των αποθανόντων, η οποία κρίνεται εκείνη την ημέρα. Κάποιος θα αναρωτηθεί για 
ποιο λόγο θα μπορούσε πιθανόν να κριθεί και πάλι η ψυχή; Ένας άνθρωπος δεν 
μπορεί να κάνει μιτσβότ ή να διαπράξει αμαρτίες μετά το θάνατό του. Φαινομενικά 
τουλάχιστον, μόλις η ψυχή κριθεί μετά το θάνατο, η κρίση αυτή είναι οριστική και 
πλήρης, καθότι δεν υπάρχουν περαιτέρω ενέργειες οι οποίες καθιστούν μια ψυχή 
ένοχη ή για τις οποίες μπορεί να ανταμειφθεί. Πώς μπορεί λοιπόν μια ψυχή να 
κρίνεται κάθε έτος εκ νέου κατά την ημερομηνία θανάτου; 

Η απάντηση είναι ότι οι ενέργειες ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του 
έχουν συνεχιζόμενη επίδραση, που διαρκεί πολύ μετά από την αναχώρησή του από 
τον κόσμο. Αν, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ενέπνευσε κάποιον άλλον να είναι 
δίκαιος και να τηρεί με μεγαλύτερο σεβασμό τους Νόμους της Τορά, τότε οι 
μιτσβότ που εκτελεί αυτός ο άνθρωπος «πιστώνονται» εφεξής προς όφελος της 
ψυχής του εμπνευστή αποθανόντος. Επίσης, εάν ο αποθανών έχει εμπνεύσει 
κάποιον να εκπαιδεύσει τα παιδιά του προς έναν τρόπο ζωής σύμφωνο με τις 
εντολές της Τορά, όλες οι  μετέπειτα μιτσβότ των παιδιών, καθώς και οι μιτσβότ 
των παιδιών τους, «πιστώνονται» με την ίδια λογική  προς όφελος της ψυχής του 
εμπνευστή. Φυσικά, ισχύει και το αντίστροφο. Ένας άνθρωπος είναι υπεύθυνος για 
όλα τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τις αδικίες και την ανάρμοστη 
συμπεριφορά του, ακόμα και μακροχρόνια μετά το θάνατό του. Επομένως, κάθε 
χρόνο, μια ψυχή κρίνεται με βάση τα συνεχιζόμενα αποτελέσματα της 
συμπεριφοράς της – δηλαδή με βάση τόσο τις μιτσβότ που εκτελέστηκαν χάρη 
στην άμεση ή έμμεση θετική επιρροή της, όσο και τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν 
λόγω της αρνητικής επιρροής της σε άλλους ανθρώπους. 

Πρέπει να θυμόμαστε πως οι 
άνθρωποι παρατηρούν πάντα τον 
τρόπο που συμπεριφερόμαστε και 
πως πολύ συχνά το παράδειγμά μας 
τους επηρεάζει. Ο καθένας μας είναι 
«δάσκαλος» με κάποιο τρόπο. Αυτό 
ισχύει βεβαίως όσον αφορά τα 
παιδιά μας, αλλά και γενικότερα, 
είμαστε «δάσκαλοι» με την έννοια 
ότι επηρεάζουμε τους ανθρώπους 
γύρω μας. Αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και 
να θυμόμαστε, όταν επιλέγουμε πώς 
θα ενεργήσουμε και θα μιλήσουμε 
κάθε στιγμή της ζωής μας. 
Ειδικότερα, η θρησκευτική πρακτική 
και η τήρηση των εντολών της Τορά 
δεν είναι απλά ένα προσωπικό θέμα 
που επηρεάζει μόνο το άτομό μας, 
αλλά κάτι που προκαλεί εκτεταμένες 
και μακροχρόνιες επιδράσεις σε 

αμέτρητο αριθμό συνανθρώπων μας σε όλες τις επόμενες γενεές. 
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