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Το περιεχόμενο της περικοπής αυτής της εβδομάδας (Σσεμινί) περιλαμβάνει τέσσερις 
θεματικές ενότητες. Αρχικά περιγράφεται η συνέχεια μιας σειράς τελετουργικών 
θυσιών που απαιτούνταν για την τήρηση των πρακτικών του Ιερού (μισσκάν). Τόσο ο 
αρχιερέας Ααρών με τους γιους του όσο και ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ εμφανίζονται 
και εδώ να τηρούν με ευλάβεια τις προσταγές του Κυρίου που μεταδίδονται μέσω του 
Μωυσή. 

 

Στη δεύτερη ενότητα 
εξιστορούνται οι 
πράξεις δύο γιων του 
Ααρών, του Ναντάβ 
και του Αβιού. Αυτοί, 
μετά από προσφορά 
στον Κύριο, η οποία 
δεν είχε ζητηθεί, 
τιμωρούνται με 
θάνατο. Το δίδαγμα 
που απορρέει από το 
γεγονός αυτό αφορά 
στη συνέπεια που 
πρέπει να διέπει τις 
πράξεις και τη 

συμπεριφορά μας απέναντι στον Δημιουργό. Το μήνυμα αυτό εκφράζει ο Μωυσής 
λέγοντας στον αδελφό του τα εξής: «Αυτό είναι που είπε ο Κύριος. Από αυτούς 
που είναι κοντά μου θα αγιάζομαι και από όλο το λαό θα δοξάζομαι» 
(Λευιτ. 10,3). 
Τα παραπάνω προετοιμάζουν την τρίτη ενότητα της περασσά, στην οποία 
υπαγορεύονται καθήκοντα και νόμοι στον Ααρών και τους γιους του. «Και θα 
ξεχωρίζετε έτσι το άγιο από το κοινό (μη άγιο) και το ακάθαρτο από το 
καθαρό. Και θα δείχνετε έτσι στα παιδιά του Ισραήλ όλους τους νόμους που 
δίδαξε ο Κύριος ο Θεός σας μέσω του Μωυσή» (Λευιτ. 10,10-11). 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα της περασσά διαφοροποιείται θεματικά, κάνοντας 
λόγο για τους διαιτητικούς κανόνες του κρέατος, τους οποίους θα πρέπει να τηρούν οι 
Ιουδαίοι. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, ένας λαός ακολουθεί 
συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες διατροφής, που μάλιστα σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι ασύμβατοι με τις γεωκλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου 
βρίσκεται. Το φαινόμενο αυτό δεν φανερώνει μονάχα, όπως είναι προφανές, τη θεϊκή 
φροντίδα, αλλά και την παρέμβαση στην καθημερινότητα του εβραϊκού λαού (δείγμα 
της άρρηκτης σχέσης του Ισραήλ με το Θεό των πατέρων του), καθώς επίσης κι έναν 
αναπτυγμένο ιδιοφυή πολιτισμό, ο οποίος μπορεί να αντιλαμβάνεται τη σημαντικότητα 
της τροφής σε βιολογικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως 



 

εύστοχα η γνωστή ρήση διδάσκει: «Τρώμε για να ζούμε κι όχι ζούμε για να 
τρώμε». 
Στο κομμάτι λοιπόν αυτό αναλύονται οι προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε τα 
αντίστοιχα ζώα να κριθούν ικανά προς κατανάλωση από τους Ισραηλίτες. 
Περιληπτικά αναφέρονται οι κανόνες για: τα ζώα της γης (από τα οποία 
επιτρέπονται προς βρώση όλα τα τετράποδα που είναι ταυτοχρόνως δίχηλα και 
μηρυκαστικά), τα υδρόβια ζώα γλυκού και αλμυρού νερού (από τα οποία είναι 
κατάλληλα όσα έχουν λέπια και πτερύγια), τα πτερωτά, τα έντομα και τα ζώα που 
σέρνονται, όπως και όλες τους οι εξαιρέσεις. 

 

Διαβάζοντας προσεκτικά το σημείο αυτό, διαπιστώνουμε πως η Τορά, ενώ ξεκαθαρίζει 
εξαρχής με γενικό τρόπο τους ισχύοντες νόμους για τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα, 
επανέρχεται και αναφέρει ειδικά παραδείγματα ακατάλληλων ζώων. Αυτό φαντάζει 
αρκετά παράξενο και θα πρέπει να μας προκαλεί το ενδιαφέρον, με δεδομένο πως η 
Τορά έχει συνήθως λακωνικό ύφος στο λόγο της. Η απάντηση βρίσκεται στο κοινό 
σημείο μεταξύ των ζώων - παραδειγμάτων της. Αυτά πληρούν κάθε φορά μόνο μία από 
τις δύο προϋποθέσεις που τίθενται, και που αφορούν η μία στην εσωτερική λειτουργία 
τους και η άλλη στην εξωτερική τους όψη (για παράδειγμα, η καμήλα είναι 
μηρυκαστικό αλλά όχι δίχηλο ενώ το γουρούνι είναι μεν δίχηλο αλλά όχι 
μηρυκαστικό). Με τον τρόπο αυτό η Τορά μάς περνά το μήνυμα ότι η εβραϊκή πίστη δεν 
αρκείται στην εσωτερική υπακοή του νόμου, αλλά απαιτεί και την εξωτερική προβολή 
αυτής. Αντίστοιχα, αποδοκιμάζει την κάλπικη εξωτερική τήρηση των μωσαϊκών 
διδαχών, όταν αυτές δεν υποστηρίζονται από πραγματική εσωτερική θέληση. 
Η περασσά Σσεμινί κλείνει με μία από τις σημαντικότερες φράσεις ολόκληρης της 
Πεντατεύχου, η οποία περικλείει ίσως την πιο βασική αρχή του εβραϊσμού: βιγιτέμ 
κεντοσσίμ κι καντόσς Άνι («Γιατί Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, καθαγιάστε 
τους εαυτούς σας και να είστε άγιοι, γιατί Άγιος είμαι Εγώ...» (Λευιτ. 11,44). 
Είναι υποχρέωση του κάθε Εβραίου, ανεξάρτητα από το κοινωνικό του περιβάλλον 
αλλά και τη θρησκευτική του τοποθέτηση, να διατηρείται σεμνός, ευσεβής και άγιος. 
Γιατί είναι χρισμένος εκπρόσωπος του Κυρίου και μέσα από αυτόν αγιάζεται το Όνομά 
Του. 
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