
 

Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο (χέσεντ) 

προβάλλεται ως η θεμελιώδης ανθρώπινη αρετή 

σε πολλές θρησκείες και συστήματα αξιών. Αυτό 

είναι κατανοητό, καθώς στην αρετή αυτή και 

στην έμπρακτη εφαρμογή της (τσεντακά) 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό κάθε κοινωνία. 
 

 

Πολλές θρησκείες καλούν τον άνθρωπο να 

παραδειγματιστεί από τον ίδιο το Θεό στην 

άσκηση της αρετής αυτής. Πώς είναι δυνατόν 

όμως ο ατελής άνθρωπος να μιμηθεί τον τέλειο 

Κύριο του σύμπαντος; Μήπως το θεϊκό 

παράδειγμα θέτει τον πήχη υπερβολικά  ψηλά 

και μας αποθαρρύνει εξ αρχής; 

Η σημερινή περασσά μάς διδάσκει ότι δεν 

χρειάζεται να αναζητήσουμε έμπνευση στο θεϊκό 

παράδειγμα. Μας δίνει όχι ένα αλλά τρία 

ανθρώπινα – και γι’ αυτό ιδιαίτερα θαυμαστά – 

παραδείγματα εκδήλωσης αγάπης και 

φιλανθρωπίας, που μπορούν να μας 

καθοδηγήσουν. 

Ο άνθρωπος-πρότυπο δεν είναι άλλος από τον 

πατέρα μας Αβραάμ. Πριν υποβληθεί στη 

δοκιμασία της θυσίας του γιου του, Ισαάκ, ο 

άνθρωπος Αβραάμ έρχεται κατά κάποιον τρόπο 

αντιμέτωπος με το Θεό σε τρεις περιστάσεις. Και 

στις τρεις, ανεξάρτητα από την έκβαση, ο 

άνθρωπος θριαμβεύει ηθικά, καθώς οι 

αποφάσεις και οι πράξεις του οδηγούνται 

σταθερά και με συνέπεια από βαθιά και ειλικρινή 

αγάπη, αλληλεγγύη και συμπόνια για τον 

συνάνθρωπο, ακόμη και για τον ξένο. 

1. Φιλοξενία: Ο Θεός παρουσιάζεται στον 

Αβραάμ για να του μιλήσει. Εκείνος όμως βλέπει 

τρεις οδοιπόρους να έρχονται και επιλέγει να 

ασχοληθεί πρώτα με τη φιλοξενία τους. 

Διατυπώνει έτσι έμπρακτα την αρχή ότι η 

φιλοξενία είναι σημαντικότερη από τη θεία 

παρουσία. Ο Θεός επιδοκιμάζει, επίσης 

έμπρακτα, την πράξη αυτή του Αβραάμ, καθώς 

παραμένει δίπλα στον Αβραάμ όσο διαρκεί η 

φιλοξενία του, περιμένοντας να τελειώσει, για 

να του απευθύνει το λόγο. 

2. Διαπραγμάτευση: Εδώ o άνθρωπος 

Αβραάμ διαπραγματεύεται με το Θεό για τη 

σωτηρία της πόλης των Σοδόμων. Στην 

απελπισμένη του προσπάθεια να σώσει την 

πόλη, διαπραγματεύεται με τόσο πάθος, ώστε 

κάποια στιγμή, ξεχνώντας με ποιον μιλάει, 

εγκαλεί τον Θεό και Του υποδεικνύει πώς 

ακριβώς πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα μια έκφραση που 

αγγίζει την ύβρη («Αλίμονο σε Σένα, αν ο 

Κριτής όλης της Γης δεν αποδώσει 

δικαιοσύνη!»). Χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να 

μιλήσει κάποιος έτσι στον Κριτή όλης της γης, 

ακόμη κι αν είναι ο Αβραάμ. Αυτό που κινεί τον 

άνθρωπο-Αβραάμ δεν είναι η ανάγκη για 

δικαιοσύνη, αλλά μια ανώτερη αξία, η αγάπη 

προς τον άνθρωπο, η ελπίδα να σώσει τους 

συνανθρώπους του από την αδυσώπητη θεϊκή 

οργή, που και ο ίδιος γνωρίζει ότι είναι δίκαια. 

Πρόκειται για γνήσια τραγωδία. Ο ήρωας 

φαίνεται να διαισθάνεται ότι η προσπάθειά του 

είναι μάταιη, αλλά δίνει με πείσμα τον αγώνα 

του μέχρι τέλους. Αυτό όμως που καθιστά το 

ηθικό μεγαλείο του ανθρώπου απαράμιλλο είναι 

η απόλυτα ανιδιοτελής φύση της αγάπης που 

εκφράζει, καθώς δεν έχει να κερδίσει κάτι από 

τη σωτηρία των Σοδόμων. Παρόλα αυτά, 

τάσσεται αυθόρμητα, χωρίς δισταγμό, αλλη- 

λέγγυος των συνανθρώπων του που κινδυ- 

νεύουν, ακόμη και αν αυτό τον φέρνει σε 

αντιπαράθεση με τον Θεό που σέβεται και 

αγαπά. Υπάρχει άραγε ανώτερη έκφραση 

αλληλεγγύης; Η αποτυχία της προσπάθειας δεν 

μειώνει το μεγαλείο της. Ενώ ο άνθρωπος 

Αβραάμ διαισθάνεται ότι δεν υπάρχουν στην 

πόλη 50 δίκαιοι άνθρωποι και προσπαθεί 

απελπισμένα να μειώσει τον αριθμό τους σε 45, 

40, 30, 20, 10, ο Θεός δεν γνωρίζει άραγε εξ 

αρχής ότι δεν υπάρχουν 10 δίκαιοι άνθρωποι και 

ότι η προσπάθεια του ανθρώπου είναι μάταιη; 

Αφήνει όμως τον εκλεκτό Του να επιχειρημα- 
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τολογήσει μέχρι τέλους και δέχεται όλες τις 

απαιτήσεις του. Ο Θεός δεν μπορεί παρά να 

ικανοποιείται από τη συμπεριφορά του Αβραάμ, 

που δικαιολογεί απόλυτα το όνομα που ο Ίδιος 

του έδωσε: Ως πραγματικός πατέρας πλήθους 

εθνών, ενδιαφέρεται όχι μόνο για το δικό του 

λαό, αλλά και για τους ξένους, γειτονικούς 

λαούς. 

3. Οικογενειακή κρίση: Ο Αβραάμ 

αντιμετωπίζει τώρα κρίση στην ίδια του την 

οικογένεια. Η γυναίκα του, Σάρα, απαιτεί την 

εκδίωξη της Αγκάρ και του γιου της Ισμαήλ, που 

είναι και πρωτότοκος γιος του Αβραάμ, καθώς 

δεν ανέχεται τον  ανταγωνισμό προς το δικό της 

γιο, Ισαάκ. Ο 

πατριάρχης μας 

αρνείται να 

διαπράξει αυτή 

την προφανή 

αδικία στον ίδιο 

του τον γιο, 

ειδικά μάλιστα 

γνωρίζοντας ότι η 

επιβίωση του 

Ισμαήλ και της 

μητέρας  του  στο 

σκληρό 

περιβάλλον  της 

ερήμου είναι 

αβέβαιη. 

Παρεμβαίνει τότε ο Θεός. Γνωρίζοντας ότι η 

συνύπαρξη Σάρας-Ισαάκ με Αγκάρ-Ισμαήλ είναι 

αδύνατη, διατάζει τον Αβραάμ να ακολουθήσει 

την υπόδειξη της Σάρας. Δεν αρκεί όμως η θεϊκή 

εντολή. Ο Αβραάμ συμμορφώνεται μόνον αφού 

αποσπάσει από το Θεό την υπόσχεση ότι θα 

φροντίσει ο Ίδιος για την ασφάλεια του γιου του 

και για την ευημερία της γενιάς του. 

Ταυτόχρονα, η θεϊκή παρέμβαση διαφυλάσσει 

τον δίκαιο άνθρωπο από την εκτέλεση μιας 

φαινομενικά άδικης πράξης, καθώς αναλαμβάνει 

ο Ίδιος ο Θεός την ευθύνη για αυτήν. 

Η τραγωδία της Αγκάρ και του Ισμαήλ 

προηγείται της θυσίας του Ισαάκ και, κατά 

κάποιον τρόπο, την προοιωνίζεται. Οι σοφοί 

ραββίνοι μας τόνισαν την αντιστοιχία αυτή, 

επιλέγοντας τη μεν ιστορία της Αγκάρ ως 

περασσά για την πρώτη μέρα του Ροσς Ασσανά, 

τη δε θυσία του Ισαάκ για τη δεύτερη μέρα. Η 

επιλογή της συγκεκριμένης περασσά σχετίζεται 

με το κυρίαρχο ηθικό θέμα της γιορτής, που 

είναι η τεσσουβά (μεταμέλεια, «επιστροφή» 

στον ορθό τρόπο ζωής). Η τεσσουβά, εκτός από 

ενδοσκόπηση, απαιτεί μια καθοδήγηση, έναν 

οδηγό σωστής συμπεριφοράς. Ο κύριος άξονας 

που θα πρέπει να οδηγεί τη «νέα», αλλαγμένη 

ζωή μας, είναι η ανιδιοτελής αγάπη προς το 

συνάνθρωπο. Στην Τορά ο Αβραάμ προσφέρει 

το ανθρώπινο παράδειγμα προς μίμηση για τη 
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θεμελιώδη αυτή αρετή. Το Ροσς Ασσανά ζητάμε 

από το Θεό να μας κρίνει όχι με δικαιοσύνη, 

αλλά με αγάπη και ευσπλαχνία, ακολουθώντας 

ακριβώς το παράδειγμα του πατριάρχη μας. 

Τι μας διδάσκει λοιπόν η σημερινή περασσά; 

• Η αγάπη και η αλληλεγγύη προς το 

συνάνθρωπο είναι σημαντικότερη από τη 

σχέση μας με τον Θεό. Ο εβραϊσμός είναι μια 

πρακτική θρησκεία, που δίνει έμφαση στην 

ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων μέσα στην 

κοινωνία και λιγότερο στις λατρευτικές 

πρακτικές. Η διδασκαλία των προφητών τονίζει 

ιδιαίτερα το σημείο αυτό. Η φιλανθρωπία είναι η 

ύψιστη αρετή, ανώτερη από τη δικαιοσύνη. Αν η 

φιλανθρωπία κυριαρχούσε στη γη, η έννοια 

«δικαιοσύνη» θα ήταν άχρηστη. Στην αρετή 

αυτή ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραδειγμα- 

τίζεται από τον Θεό. Οφείλει να υπερτερεί  

έναντι του Θεού, καθώς μόνον ο άνθρωπος 

μπορεί να νιώσει συμπάθεια για το 

συνάνθρωπό του, να βάλει δηλαδή τον εαυτό 

του στη θέση του άλλου, να νιώσει τη μοίρα 

του, τους κινδύνους του και την αγωνία του, 

σαν να είναι δικά του – και, βέβαια, όταν  

μπορεί, να πράξει αντίστοιχα. 

• Είναι επιβεβλημένη η αγάπη όχι μόνο 

προς τον «πλησίον» αλλά και προς τον 

ξένο, που η μοίρα του τυχόν θα βρεθεί στα 

χέρια μας. Ο εβραϊσμός δίδαξε αυτή την αρχή 

νωρίτερα από άλλες θρησκείες. Στην Τορά 

δίνεται επανειλημμένα η εντολή να αγαπούμε, 

να φροντίζουμε και να προστατεύουμε τον ξένο, 
«γιατί ξένοι ήμαστε στη Γη της Αιγύπτου». 

• Καμία προσπάθεια δεν είναι υπερβολική 

για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής. Το 

Ταλμούδ λέει ότι όποιος σώζει μια ανθρώπινη 

ζωή σώζει τον κόσμο ολόκληρο. 

• Και, για να έλθουμε στην εποχή μας, δεν 

έχουμε το δικαίωμα να βλέπουμε τους 

συνανθρώπους μας να υποφέρουν και να 

σκοτώνονται άδικα, χωρίς να παρεμ- 

βαίνουμε. Η αναφορά εδώ είναι λιγότερο στα 

θύματα της θεϊκής οργής, και περισσότερο σε 

αυτά της ανθρώπινης βαρβαρότητας. Σιωπώντας 

σε τέτοιες περιστάσεις, γινόμαστε ουσιαστικά 

συνεργοί στο έγκλημα. 

Η σημερινή κοινωνία, ειδικά στις ελεύθερες 

χώρες όπου ζούμε, μας δίνει το δικαίωμα να 

μιλάμε ελεύθερα, να εκφραζόμαστε, να 

διαμαρτυρόμαστε, να απαιτούμε, να συμμετέ- 

χουμε, έστω και σε μικρό βαθμό, στη χάραξη  

και υλοποίηση πολιτικών. Το δικαίωμα αυτό, 

που κατακτήθηκε με αγώνες, είμαστε ηθικά 

υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιούμε για το 

καλό και, πρωταρχικά, για τη σωτηρία των 

συνανθρώπων μας. 

Επιμέλεια: Ραβ. Ισαάκ Μιζάν, Δαυΐδ Μωυσής 


