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Στην περασσά Βαγιακέλ 
περιγράφεται η κατασκευή όλων των 
τμημάτων και των σκευών του 
αγιαστηρίου (μισσκάν) από ομάδα 
επίλεκτων τεχνιτών, με επικεφαλής 
τον Μπετσαλέλ. Δεδομένου ότι οι 
προδιαγραφές όλων των τμημάτων 
είχαν δοθεί αναλυτικά στην περασσά 
Τερουμά (και εν μέρει στην 
Τετσαβέ), η Τορά θα μπορούσε να 
αναφέρει απλά ότι η κατασκευή 
έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
Στην περασσά Βαγακέλ όμως 
μαθαίνουμε πώς ακριβώς 
κατασκευάστηκε το κάθε τμήμα και 
εξάρτημα, με μια εξαιρετικά 
λεπτομερή περιγραφή, όπου 
επαναλαμβάνονται, σχεδόν κατά 
λέξη, οι αντίστοιχες προδιαγραφές 
που είχαν δοθεί για κάθε κομμάτι. 
Για ποιο λόγο το κάνει αυτό η Τορά; 

Κάποιοι ραββίνοι μας μάς διδάσκουν ότι η εντολή κατασκευής του μισσκάν και η 
κατασκευή του στην πράξη είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Οι 
προδιαγραφές που δόθηκαν στην περασσά Τερουμά αποτελούσαν θεϊκή εντολή και, 
στο επίπεδο εκείνο, παρέμεναν απλώς μια ιδέα, μια σύλληψη. Η ίδια η κατασκευή του 
μισσκάν ήταν έργο των ανθρώπων - του λαού του Ισραήλ. Για να γίνει η θεϊκή εντολή 
πραγματικότητα, για να μεταφερθεί η ενέργεια από τον ουρανό στη γη, έπρεπε να 
συνεργαστούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, συνεισφέροντας σε υλικά, σε 
εργασία, σε τέχνη και σε «σοφία της καρδιάς». 
Με τη λεπτομερή επανάληψη η Τορά μάς διδάσκει ότι σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούμε να θεωρούμε την εκτέλεση μιας εντολής, την υλοποίηση μιας 
προδιαγραφής, δεδομένη. Η αμέσως προηγούμενη περασσά (Κι Τισά) υπογραμμίζει 
την αρχή αυτή με πολύ έντονο και οδυνηρό τρόπο, καθώς διηγείται πώς οι 
Ισραηλίτες, μέσα σε λίγες μέρες, παραβίασαν τις 2 πρώτες από τις 10 εντολές που 
τους δόθηκαν στο Όρος Σινά μέσα σε μια ανεπανάληπτη θεϊκή αποκάλυψη. 
Η μετακίνηση μιας εντολής από τον ουρανό στη γη απαιτεί ένα πάθος και ταυτόχρονα 
μια σοφία που πηγάζει από την καρδιά μας. Αυτό το πάθος και αυτή τη σοφία τα 
επέδειξε ο λαός του Ισραήλ για την κατασκευή του μισσκάν. Οι προσφορές πολύ 
γρήγορα ξεπέρασαν τις απαιτούμενες ποσότητες. Και όσοι ανέλαβαν να 
συνεισφέρουν την εργασία και την τέχνη τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. 
Αυτό το πάθος και αυτήν την υπερπροσπάθεια του λαού θέλει να υπογραμμίσει η 
Τορά με την αναλυτική περιγραφή της κατασκευής που, σύμφωνα με τα 
προηγούμενα, δεν αποτελεί επανάληψη. Το γεγονός ότι η κατασκευή συμφωνεί με 
τις προδιαγραφές είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που πιστώνεται ο λαός του Ισραήλ στο 
σύνολό του. 

 



 

 

Η περιγραφή της κατασκευής όμως περιλαμβάνει και μερικές πρακτικές 
λεπτομέρειες που δεν αναφέρονται στις προδιαγραφές. Σε μία από αυτές 
μαθαίνουμε ότι ο τεχνίτης «κατασκεύασε το χάλκινο νιπτήρα και τη χάλκινη βάση 
του από τους καθρέφτες των γυναικών που συναθροίζονταν έξω από τη θύρα της 
Σκηνής του Μαρτυρίου» (Έξοδος 38,8). 
Καθρέφτες; Αναρωτιέται κανείς: Πού 
βρέθηκαν αυτοί οι καθρέφτες; Πώς ήταν 
δυνατόν τα καθρεφτάκια των γυναικών, που 
είναι ένα σύμβολο ματαιοδοξίας, να 
μετασχηματιστούν στο σκεύος εκείνο που 
χρησιμοποιούσαν οι ιερείς για να εξαγνιστούν 
πριν τελέσουν τις ιερές λειτουργίες τους; Και 
γιατί η Τορά, που δεν αναφέρει γενικά από 
πού προήλθαν ο χρυσός, ο άργυρος και τα 
άλλα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα σκεύη, στο σημείο αυτό κάνει μια 
εξαίρεση και κρίνει σκόπιμο να αναφέρει την προέλευση του χαλκού; 

 

Ο Ρασσί μάς εξηγεί πως ο Μωυσής είχε ακριβώς τις ίδιες επιφυλάξεις και για αυτό 
δίσταζε να αποδεχθεί τους καθρέφτες ως προσφορά για το μισσκάν. Ο Ρασσί 
γράφει συγκεκριμένα: «Οι γυναίκες του Ισραήλ είχαν χάλκινα καθρεφτάκια, όπου 
κοιτάζονταν όταν στολίζονταν. Δεν δίστασαν να φέρουν αυτούς τους καθρέφτες 
ως προσφορά για το μισσκάν. Ο Μωυσής ήθελε να τους απορρίψει, καθώς είχαν 
κατασκευαστεί για να υποθάλπουν τη ματαιοδοξία τους. Όμως, ο Άγιος, ας είναι 
Ευλογημένος, του είπε: "Δέξου τα. Αυτά είναι πιο πολύτιμα για Μένα από όλες τις 
άλλες προσφορές, γιατί μέσω αυτών οι γυναίκες εξέθρεψαν αυτό το τεράστιο 
πλήθος [του λαού του Ισραήλ] στην Αίγυπτο. Όταν οι σύζυγοί τους ήταν 
κουρασμένοι από τη βαριά δουλειά, οι γυναίκες τους τους έφερναν φαγητό και 
ποτό και τους προέτρεπαν να φάνε. Έπειτα έβγαζαν τους καθρέφτες τους και 
κοιτάζονταν μέσα τους, μαζί με τους άντρες τους και τους πείραζαν λέγοντας 'εγώ 

είμαι ομορφότερη από σένα', ξυπνώντας έτσι τον 
έρωτά τους, όπως έχει γραφεί: 'Κάτω από τη μηλιά 
σε ξύπνησα' (Σσίρ Ασσιρίμ 8,5). Έτσι, οι γυναίκες 
αυτές έγιναν μητέρες πολλών παιδιών.״ Αυτό 
εννοεί η Τορά, όταν αναφέρεται στους καθρέφτες 
αυτούς με την αινιγματική φράση «μαρότ 
ατσοβεότ», δηλαδή «καθρέφτες [των γυναικών 
που εξέθρεψαν] τις λεγεώνες.» 

Ο Θεός, με τη μεγάλη Σοφία Του, διέκρινε την αξία 
αυτών των καθρεφτών. Είχαν χρησιμοποιηθεί για 
να ενισχύσουν την αρμονία του σπιτιού και την 
αγάπη και εκτίμηση ανάμεσα στους συζύγους. 
Έχοντας εκπληρώσει την ιερή αποστολή τους, 
πρόσφεραν το μέταλλό τους για μια άλλη, εξ ίσου 
ιερή χρήση. Όπως μας διδάσκει εδώ η Τορά - και 
μας εξηγεί ο Ρασσί - έχουμε τη δύναμη να 
μετατρέψουμε το πιο καθημερινό, ασήμαντο και 

φαύλο αντικείμενο σε αντικείμενο μεγάλης αξίας. Όλα εξαρτώνται από τη χρήση 
που κάνουμε. 
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