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Η καθαγίαση του ονόματος του Θεού 

 

Η ιστορία του πατέρα μας Αβραάμ μπορεί να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες. 
Πολυάριθμες αναφορές γίνονται σε θέματα σχετικά με το μεγάλο πατριάρχη και 
περιστατικά της ζωής του τόσο στο γραπτό νόμο (Τορά) όσο και στον προφορικό 

(Μιντράσς). Ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα στα οποία εστιάζουν αυτές οι 
αναφορές είναι η πράξη του «κιντούσς 
ασσέμ», δηλαδή η καθαγίαση του ονόματος 
του Θεού στον κόσμο, η οποία εκδηλώνεται 
με μια ιδιαίτερη στάση ζωής. 
Διαβάζουμε στην Τορά για τη διαμάχη που 
προέκυψε μεταξύ των βοσκών του Αβραάμ 
και εκείνων του ανιψιού του, του Λωτ, που 
είχε συνοδεύσει τον Αβραάμ κατά την εγκα- 
τάστασή του στη γη Χαναάν. Οι σοφοί μας 
εξηγούν ότι ο Λωτ - του οποίου οι κανόνες 
δεοντολογίας δεν ήταν ίδιοι με εκείνους του 

θείου του - επέτρεψε στους βοσκούς του να φέρουν τα ζώα να βοσκήσουν μέσα σε 
μια ιδιωτική έκταση γης. Δικαιολόγησε αυτή την εμφανή καταπάτηση προβάλλοντας 
την υπόσχεση του Θεού να δώσει τη γη αυτή στον Αβραάμ και τους απογόνους του. 
Ο Αβραάμ, αντιθέτως, συνειδητοποιώντας ότι η υπόσχεση αυτή δεν είχε ακόμα εκπλη-
ρωθεί, επέμενε ότι τα ζώα δεν έπρεπε να βόσκουν σε ιδιωτικές εκτάσεις. Μπροστά σε 
αυτή τη διαφωνία, ο Αβραάμ πρότεινε στον ανιψιό του να χωρίσουν και ο καθένας να 
πάρει το δρόμο του προς αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έγινε με την αιτιολογία ότι 
περισσότερος χώρος ήταν αναγκαίος, καθώς ήταν ήδη μεγάλη οικογένεια με πολλά 
υπάρχοντα, αλλά επίσης και επειδή είναι στενοί συγγενείς: ”κι ανασσίμ αχίμ ανάχνου” 
(«γιατί είμαστε αδέλφια» - Γένεση 13.8). Ο μεγάλος σχολιαστής της Τορά Ρασσί, 
ερμηνεύοντας αυτό το στίχο, εξηγεί ότι ο Αβραάμ αναφέρεται στο Λωτ σαν αδελφό του - 
ενώ ήταν ανιψιός του - γιατί φαινοτυπικά έμοιαζαν. 
Το προφανές ερώτημα είναι γιατί αυτή η φυσιογνωμική ομοιότητα αποτέλεσε λόγο 
χωρισμού του Αβραάμ από τον Λωτ. 
Ένας σπουδαίος ραββίνος, ο Χατάμ Σοφέρ (1762-1839), εξήγησε ότι, εφόσον ο Λωτ 
έμοιαζε με τον Αβραάμ, η ανήθικη συμπεριφορά του θα σπίλωνε το όνομα του Αβραάμ, 
προκαλώντας έτσι τη δυσφήμηση του ονόματος του Θεού (χιλούλ ασσέμ). Όλοι θα 
μπέρδευαν τον Αβραάμ με τον ανιψιό του και, ως εκ τούτου, θα κατέληγαν στο 
συμπέρασμα ότι ο Αβραάμ ήταν ο παράνομος καταπατητής των βοσκοτόπων. Έτσι, 
εύλογα θα αναρωτιούνταν: «Είναι αυτός ο τρόπος που ενεργεί ένας άνθρωπος που 
ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί το Θεό; Θα πρέπει υποτίθεται να εμπιστευτώ έναν τέτοιο 
άνθρωπο; Αυτό συμβαίνει σε κάποιον που πιστεύει στο Θεό;» Ο Αβραάμ, συνεπώς, 
αποφάσισε ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να διαχωρίσει τα υπάρχοντά του και να 
χωρίσει από τον Λωτ. 
Αργότερα, ο Λωτ εγκαταστάθηκε στα Σόδομα όπου πιάστηκε αιχμάλωτος κατά τη 
διάρκεια ενός μεγάλου τοπικού πολέμου. Ο Αβραάμ, αφού συγκέντρωσε ένα μικρό 
στρατό και νίκησε - ως εκ θαύματος - τους μεγάλους στρατούς των τεσσάρων 
βασιλιάδων που είχαν κατακτήσει και λεηλατήσει την πόλη, απελευθέρωσε αμέσως 
όλους τους αιχμαλώτους και επέστρεψε όλα τα κλοπιμαία λάφυρα στους αρχικούς 
δικαιούχους τους. Αρνήθηκε να κρατήσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο για τον 
εαυτό του. Παρόλο που είχε θέσει τη ζωή του σε υπέρτατο κίνδυνο στην πρώτη γραμμή 
της μάχης και χάρη στις δικές του και μόνο προσπάθειες επιστράφηκε κάθε περιουσιακό 
στοιχείο, αρνήθηκε να δεχτεί οποιαδήποτε αμοιβή. Γιατί; 

 



 

 

Ο Αβραάμ συλλογίστηκε τις κακοπροαίρετες σκέψεις και τα σχόλια που θα μπορούσαν 

να ειπωθούν για αυτόν αν έπαιρνε κάποιο από τα λάφυρα: «Κοίτα! Αυτός υποτίθεται 
είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά όλα τα κάνει αποκλειστικά για τα χρήματα!» 

Ήταν τόσο ευαίσθητος στη διατήρηση της 
καλής του φήμης, προκειμένου να μην 
προκαλέσει τη δυσφήμηση του ονόματος του 
Θεού, ώστε υπολόγιζε με ιδιαίτερη προσοχή 
κάθε απόφασή του και εξέταζε τις πιθανές 
συνέπειές της. Ο Αβραάμ έζησε τη ζωή του με 
σκοπό να δοξάσει το όνομα του Θεού, 
αποφεύγοντας οτιδήποτε μπορούσε ενδεχόμενα 
να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. 

Δεδομένου ότι είμαστε οι απόγονοι και 
κληρονόμοι του πατριάρχη Αβραάμ, αυτή 
πρέπει να είναι και η δική μας αποστολή κάθε 
στιγμή στη ζωή - να διασφαλίσουμε ότι 
δοξάζεται το όνομα του Θεού. Έχοντας λοιπόν 
ως παράδειγμα τον Αβραάμ, πρέπει να 
σταθμίζουμε προσεκτικά τα λόγια και τις 
ενέργειές μας. 

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, μετά από κάθε 
συνάντηση ή συζήτηση με ένα συνάνθρωπό μας (ακόμα περισσότερο αν είναι μη 
ομόθρησκός μας), εκείνος θα φύγει συλλογιζόμενος: «Πόσο τίμιος είναι αυτός ο 
άνθρωπος, που σέβεται και ακολουθεί την Τορά! Κοίτα πόσο ευγενικός είναι και πόσο 
ευγενή και ευχάριστη προσωπικότητα έχει! Σε τί ιδιαίτερο έθνος ανήκει!». 

Δυστυχώς, αυτό το μάθημα δεν το ακολουθούν όλοι και πάντα στην εποχή μας. Κάποτε, 
μετά από μια ομιλία πάνω στο θέμα αυτό, πλησίασε κάποιος από το ακροατήριο τον 
ομιλητή ραββίνο και του είπε: «Ραββίνε, ο Αβραάμ είναι ο Αβραάμ, αλλά η δουλειά είναι 
δουλειά». Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι υψηλές έννοιες του "κιντούσς ασσέμ״ και η 
ειλικρίνεια ανήκουν στη συναγωγή και στις σχολές όπου διδάσκεται η Τορά (γεσσιβότ), 
αλλά όχι στο γραφείο, όπου όλα επιτρέπονται! Εκεί κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, 
ανεξάρτητα από το πώς αυτό επηρεάζει τη φήμη των υπολοίπων εβραίων. 

Αυτό είναι όμως ένα τρομερό λάθος. Έχουμε ιερό καθήκον να ζήσουμε ολόκληρη τη ζωή 
μας με πρωταρχικό σκοπό τη δόξα του ονόματος του Θεού, χάρη στην ανάλογη 
συμπεριφορά μας - στο σπίτι, στη συναγωγή, στην εργασία, παντού! 

Το παρακάτω παράδειγμα είναι επίσης πραγματικό. Ένας εφοριακός στη Νέα Υόρκη 
επισκέφτηκε για έλεγχο ένα γνωστό Αμερικανό ραββίνο. Ο ελεγκτής, ψάχνοντας στα 
σχετικά έγγραφα, έμεινε έκπληκτος καθώς όλα τα έγγραφα ήταν άψογα οργανωμένα και 
στην πρέπουσα τάξη. Τελειώνοντας, είπε: «Αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε να 
αποκατασταθεί η πίστη μου στην ανθρωπότητα!». Ως ελεγκτής, ήταν συνηθισμένος να 
βλέπει καθημερινά ανθρώπους να εξαπατούν και να λένε ψέματα σε κάθε ευκαιρία προς 
όφελός τους. Ο ραββίνος όμως αποκατέστησε την πίστη του στα ευγενή αισθήματα των 
ανθρώπων και στην ικανότητά τους να ενεργούν με εντιμότητα και ανθρωπιά. 

Αυτού του είδους την καθαγίαση του ονόματος του Θεού (κιντούσς ασσέμ) μάς δίδαξε ο 
πατέρας μας Αβραάμ. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε την κληρονομιά αυτή και να 
ακολουθούμε το παράδειγμά του, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα τρόπο ζωής που θα 
προκαλεί πραγματικά το θαυμασμό των συνανθρώπων μας απέναντι στην Τορά και όλο 
τον εβραϊκό λαό - και σε καμία περίπτωση το αντίθετο. 
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