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Το Σσαμπάτ που προηγείται της εορτής του Πέσαχ ονομάζεται Σσαμπάτ Αγκαντόλ  

(Μεγάλο Σάββατο). Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που εξηγούν αυτήν την ονομασία: 
Πρώτον και κυριότερο, με ένα απλό υπολογισμό συνειδητοποιούμε ότι το όλο θαύμα της 
Εξόδου από την Αίγυπτο και των γεγονότων που ακολούθησαν ξεκίνησε ημέρα του 

Σσαμπάτ, και συγκεκριμένα στις 10 του μηνός Νισάν - 4 ημέρες πριν την Έξοδο που έγινε 
Τετάρτη - όταν ο Θεός πρόσταξε το λαό του Ισραήλ να κάνει τη θυσία του αρνιού, να 
φάει το κρέας του και με το αίμα του να σημαδέψει κάθε οικογένεια την πόρτα του σπιτιού 

της. Το άμεσο θαύμα ήταν η μη αντίδραση των Αιγυπτίων γειτόνων τους, οι οποίοι 
θεωρούσαν το αρνί ιερό ζώο. Δεύτερον, στην αφταρά αυτού του Σσαμπάτ διαβάζουμε: 
«Εγώ θα σας στείλω τον προφήτη Ελιγιάου, προτού έλθει η μεγάλη (αγκαντόλ) 
και φοβερή ημέρα, που εγώ ο Κύριος θα επιφέρω την τιμωρία Μου» (Μαλαχίας 
3.23). Το Σσαμπάτ ονοματίζεται από αυτή τη λέξη της αφταρά. Τρίτον, συνηθίζεται το 
Σσαμπάτ αυτό ο ραββίνος να βγάζει ένα λεπτομερή λόγο σχετικά με το Πέσαχ και τα έθιμά 
του. Καθώς ο ραββίνος, εξαιτίας του σεβασμού που χαίρει, θεωρείται το σπουδαιότερο 
(αγκαντόλ) μέλος μιας κοινότητας, το Σσαμπάτ ονομάζεται αγκαντόλ προς τιμήν του. 

Η απαγόρευση του χαμέτς το Πέσαχ έχει μια 

θεμελιώδη διαφορά από τις άλλες 

απαγορεύσεις της Τορά. Η τιμωρία για όποιον 
τρώει χαμέτς είναι η εξαιρετικά σκληρή ποινή 
της καρέτ (αφορισμός και αποκοπή από την 

εβραϊκή κοινότητα). Επιπλέον, η Τορά δεν 
απαγορεύει μόνο να τρώμε χαμέτς αλλά 
ακόμα και να το κατέχουμε. Είναι απολύτως 

θεμιτό να κατέχει κανείς ζαμπόν και να το 
κρατά στο σπίτι του, χωρίς να το τρώει. Το 
χαμέτς όμως πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως 

πριν από το Πέσαχ. Ακόμα, σε αντίθεση με 
άλλες απαγορευμένες τροφές, το χαμέτς 
απαγορεύεται το Πέσαχ ακόμα και σε 

ελάχιστη ποσότητα. Αν ένα μικρό κομματάκι 
χαμέτς έλθει σε επαφή με άλλες τροφές, τις 
καθιστά ακατάλληλες. Αυτό δεν ισχύει για 

άλλες απαγορευμένες τροφές, οι οποίες δεν καθιστούν ένα μίγμα ακατάλληλο, εφόσον η 

ποσότητά τους είναι λιγότερη από το ένα εξηκοστό του μίγματος. 

Γιατί η Τορά αντιμετωπίζει το χαμέτς με τόση αυστηρότητα; Τι μήνυμα μάς μεταδίδει, 

επιτάσσοντας την πλήρη εξάλειψη του χαμέτς το Πέσαχ; 
 

Οι σοφοί μας διδάσκουν ότι το φουσκωμένο χαμέτς συμβολίζει τον άνθρωπο που είναι 
αντίστοιχα «φουσκωμένος», υπερόπτης, αλαζονικός, αλλά, όπως το χαμέτς είναι γεμάτο με 
αέρα, έτσι κι εκείνος έχει ουσιαστικά λίγο περιεχόμενο. Αντίθετα, η ματσά (ο άζυμος άρτος) 
είναι επίπεδη, έχει μικρότερο όγκο, όμως όλος της ο όγκος αυτός καταλαμβάνεται από 
χρήσιμο, θρεπτικό υλικό. Η απαγόρευση του χαμέτς και η βρώση ματσά το Πέσαχ μας καλεί 
να θυμηθούμε πόσο ταπεινά ξεκινήσαμε την ύπαρξή μας, ως έθνος σκλάβων, και πώς η 
κατάστασή μας αυτή άλλαξε όχι χάρη στις δικές μας προσπάθειες αλλά στην παρέμβαση και 
μόνο του Θεού μας. Με τον τρόπο αυτό η Τορά μάς δίνει ένα μάθημα σεμνότητας και 
μετριοφροσύνης. Η εθνική μας υπόσταση ξεκίνησε τρώγοντας ματσά. 

Υπάρχει όμως και άλλος ένας συμβολισμός, που αντικατοπτρίζεται στη διαφορά ανάμεσα σε 

ένα εργοστάσιο ματσά και ένα αρτοποιείο. Όποιος επισκέπτεται ένα εργοστάσιο ματσά κατά 
τη λειτουργία του εντυπωσιάζεται από την πολύ έντονη δραστηριότητα που επικρατεί εκεί. Η 

ζύμη θεωρείται χαμέτς αν μείνει άψητη επί 18 λεπτά μετά την ανάμιξη του νερού με το αλεύρι 
ή αν αφεθεί χωρίς επεξεργασία έστω και για λίγες στιγμές. Έτσι, όταν το νερό χύνεται μέσα 
στο μεγάλο δοχείο με το αλεύρι, το προσωπικό του εργοστασίου εργάζεται πυρετωδώς και 

συνεχώς, ζυμώνοντας τη ζύμη και προετοιμάζοντάς την για το 



ψήσιμο. Η ατμόσφαιρα στο εργοστάσιο είναι έντονη, δραστήρια, γεμάτη ενέργεια. Αντίθετα, 
σε ένα αρτοποιείο, η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο χαλαρή. Ο ρυθμός εργασίας είναι πολύ πιο 
αργός και με ανάπαυλες, καθώς, έτσι και αλλιώς, πρέπει να περιμένουν τη ζύμη να 

φουσκώσει. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη ή χρονική πίεση. 

Κατά την εβδομάδα του Πέσαχ μάς υπενθυμίζεται ότι η ζωή μας πρέπει να μοιάζει με 
εργοστάσιο ματσά, όχι με αρτοποιείο. Πρέπει συνεχώς να εργαζόμαστε και να πιέζουμε τον 

εαυτό μας για να αναπτυχθούμε περισσότερο, να πετύχουμε περισσότερα, να γίνουμε 
καλύτεροι. Όπως η ζύμη στο εργοστάσιο ματσά, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας 
την αδράνεια και τη στασιμότητα. Άλλη σχετική παρομοίωση είναι το αεροπλάνο, που οι 

μηχανές του πρέπει να λειτουργούν διαρκώς για να συνεχίσει να πετά και να μην πέσει. Με 
τον ίδιο τρόπο είναι σημαντικό και εμείς να κρατάμε τις «μηχανές» μας σε κίνηση. 

Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, έχουμε δημιουργηθεί από τη γη, το πιο «αδρανές» 

στοιχείο στον κόσμο. Η γη απλά στέκεται εκεί που βρίσκεται, χωρίς να κινείται, τουλάχιστον 
με τρόπο που να γίνεται αντιληπτός. Έτσι, η φυσική κλίση του ανθρώπου, ειδικά αν έχει ήδη 

επιτύχει κάποια πράγματα στη ζωή του, είναι να παραμένει εκεί που βρίσκεται, χωρίς να 
προσπαθεί να κινηθεί μπροστά, να βελτιωθεί. Το γέτσερ αρά (η κακή κλίση) μας 
συμβουλεύει: «Μια χαρά είσαι εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται να εργαστείς σκληρότερα. 

Ησύχασε, χαλάρωσε. Γιατί να μπλέξεις με νέες δραστηριότητες και νέα προβλήματα; Έχεις 
επιτύχει ήδη αρκετά στη ζωή σου. Κάθισε και απόλαυσέ τα. Πόσα ακόμα θα ζητήσεις από τον 
εαυτό σου;» 

Το Πέσαχ καλούμαστε να εξαλείψουμε το χαμέτς, τη φυσική μας κλίση προς εφησυχασμό. 

Μας υπενθυμίζεται ότι πρέπει να στοχεύουμε διαρκώς ψηλότερα και να μην αρκούμαστε σε 
αυτά που έχουμε επιτύχει. Η Τορά αντιμετωπίζει το χαμέτς με τέτοια αυστηρότητα, για να μας 
διδάξει τον κίνδυνο της επανάπαυσης. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή τη φυσική τάση, 

ακόμα και από τα ίχνη της, όπως ακριβώς πρέπει να απαλλάξουμε τα σπίτια μας από το 
χαμέτς. 

 
Στη ζωή μας είναι σημαντικό να μας 
διακατέχει η στάση του εργοστασίου 
ματσά, όχι του αρτοποιείου. Πρέπει 
να προσεγγίζουμε τη ζωή δυναμικά 
και προληπτικά, με φιλοδοξία και 
υψηλούς στόχους. Κάποιοι 
προχωρούν πιο γρήγορα από 
άλλους, αυτό όμως που είναι 
σημαντικό είναι να μη μένουμε 
στάσιμοι αλλά να προχωρούμε, ο 
καθένας σύμφωνα με το δικό του 
ρυθμό. Παράλληλα βέβαια, πρέπει 
να αξιολογούμε τους στόχους μας, 
εξετάζοντας αν αυτοί μας οδηγούν 
στη σωστή κατεύθυνση, σε μια 
πραγματική, ουσιαστική βελτίωση. 

Οι σοφοί μας διδάσκουν ότι «οι δίκαιοι (τσαντικίμ) δεν έχουν ανάπαυση ούτε σε αυτόν 
τον κόσμο ούτε στον επόμενο». Ο δίκαιος συνεχώς εργάζεται και προοδεύει, χωρίς ποτέ 

να αισθάνεται απόλυτα άνετα ή να ικανοποιείται από την τρέχουσα θέση του. Το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, από το οποίο η Τορά μας καλεί να εμπνευστούμε, είναι η ζωή 
του πατριάρχη μας Ιακώβ, που ήταν μια διαρκής αναζήτηση, μια διαρκής περιπέτεια. 

Φυσικά, οι δύο παραπάνω συμβολισμοί του χαμέτς και της ματσά συνδέονται. Ο 

«φουσκωμένος» υπερόπτης, ικανοποιημένος με τον εαυτό του, τείνει να επαναπαύεται στις 
μέχρι τώρα επιτυχίες του και να μην προσπαθεί για περισσότερα. Αντίθετα, ο σεμνός και 
μετριόφρων αναγνωρίζει ότι έχει περιθώρια βελτίωσης και προσπαθεί να φτάσει ψηλότερα. 

Βασισμένο σε κείμενο του Rabbi Eli Mansour, 
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