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Η αξία της κάθε στιγμής   
 

השר ייח   

Στο Ταλμούντ αναφέρεται ότι κάποτε, όταν ο Ραββίνος Ακιβά (16–136 κ.π.) 
δίδασκε σε μια τάξη, παρατήρησε ότι οι μαθητές του άρχισαν να νυστάζουν και να 

τους παίρνει ο ύπνος. Προκειμένου να τους ξυπνήσει και να τους δώσει εκ νέου 
δύναμη και ενέργεια, αποφάσισε να διακόψει το μάθημά του και να τους μιλήσει 

για τον αριθμό 127. Τι ενδιαφέρον υπάρχει λοιπόν σχετικό με αυτόν τον αριθμό; 

Ο πρώτος στίχος στην 
περασσά Χαγέ Σαρά 

αναφέρει ότι η μητέρα 
μας Σάρα έζησε μέχρι την 

ηλικία των 127 ετών, ενώ 
στην Μεγκιλά της Εσθήρ 
διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς 

Αχασσβερόσς 
κυβερνούσε σε 127 

επαρχίες. Ο Ραββίνος 
Ακιβά εξήγησε στους 
μαθητές του ότι αυτό δεν 

είναι καθόλου τυχαίο. 
Ρώτησε τους μαθητές 

του: «Γιατί η βασίλισσα 
Eσθήρ είχε εξουσία πάνω 

σε 127 επαρχίες;» Και 
απάντησε ο ίδιος: Η 
Εσθήρ είχε στην εξουσία 

της 127 επαρχίες χάρη 
στην αξία της προγόνου 

της, της Σάρας, η οποία 
έζησε μέχρι την ηλικία 
των 127 ετών. 

Ποια όμως είναι ακριβώς 
η σχέση μεταξύ της 

ηλικίας της Σάρας κατά 
το θάνατό της και της 
δυνατότητας της Εσθήρ 

να γίνει βασίλισσα και να 
κυβερνήσει μια τέτοια αυτοκρατορία; Και γιατί ο Ραββίνος Ακιβά επέλεξε αυτήν 

την ιστορία σαν τον κατάλληλο τρόπο για να ξυπνήσει τους νυσταγμένους 
μαθητές του; 

Ένας σπουδαίος Ραββίνος μας εξηγεί ότι, μέσω αυτής της ιστορίας, ο Ραββίνος 

Ακιβά θέλησε να επιπλήξει ελαφρώς τους μαθητές του, που αποκοιμήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος. Συνεχίζοντας, μας εξηγεί ότι για κάθε έτος της ζωής 

της Σάρας χορηγήθηκε στη βασίλισσα Εσθήρ εξουσία σε μία ολόκληρη επαρχία. 
Με την ίδια λογική, για κάθε μήνα ζωής της Σάρας, η Εσθήρ κυβέρνησε μια πόλη, 
άρα κάθε μήνας ανταμείφτηκε με μια πόλη. Συνεχίζοντας αυτήν την ανάλυση, θα 

δούμε ότι κάθε δευτερόλεπτο ζωής της Σάρας ανταμείφτηκε με ένα ολόκληρο 
οικοδομικό τετράγωνο, επί του οποίου κυβέρνησε η απόγονός της, η βασίλισσα 

Εσθήρ. 



Με αυτό το παράδειγμα, ο Ραββίνος Ακιβά, που ήταν γνωστός για τη λαμπρή του 
παιδαγωγική ικανότητα, προσπάθησε να αποτυπώσει δυναμικά στη συνείδηση των 

μαθητών του την αξία, το δυναμικό και τη σημασία της κάθε στιγμής της ζωής 
μας, καθώς και τη σπουδαιότητα του τρόπου που εμείς την αξιοποιούμε. 

Η Σάρα έλαβε λοιπόν τεράστια ανταμοιβή για κάθε δευτερόλεπτο της ζωής της, 
καθώς αφιέρωσε όλο το χρόνο και την ενέργειά της στην υπηρεσία του Θεού. 
Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ραμπί Ακιβά, δεν μας επιτρέπεται να 

σπαταλάμε έναν τόσο πολύτιμο πόρο, το χρόνο, ούτε καν ένα λεπτό! Κάθε, μα 
κάθε, στιγμή είναι πολύτιμη και φορτωμένη με μεγάλες δυνατότητες. 

Κάθε στιγμή της ζωής είναι ένα πολύτιμο, ανεκτίμητο αγαθό, συνεπώς έχουμε την 
υποχρέωση να την αξιοποιούμε πλήρως.  
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