
 

 

Περασσά Βαετχανάν 

1 Αυγούστου 2020_ 11 Αβ 5780 

Αγάπη και τήρηση του Νόμου 

 

Η περασσά Βαετχανάν αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά περικοπή του τελευταίου 

βιβλίου της πεντατεύχου, Ντεβαρίμ. Το βιβλίο αυτό, όπως προδίδει και ο κατά τους 

Εβδομήκοντα τίτλος του «Δευτερονόμιο», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

επαναλήψεις διαφόρων νόμων που είχαν ήδη παραδοθεί στο λαό του Ισραήλ και 

αναφέρονται στα τέσσερα προηγούμενα βιβλία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο 

κομμάτια που χαρακτηρίζονται βασικοί πυλώνες της Εβραϊκής πίστης: οι Δέκα 

Εντολές (σε επανάληψη από το βιβλίο της Εξόδου 20.1-17, μέσα από την αφήγηση 

του Μωυσή) και η πρώτη παράγραφος του Σσεμά Γισραέλ (Δευτερονόμιο 6.4-9), 

της οποίας η καθημερινή ανάγνωση πρωί και βράδυ αποτελεί μιτσβά. 

Στην αρχή της περασσά 

(Δευτερονόμιο 3.23-29) ο 

Μωυσής εξιστορεί την 

παράκλησή του προς τον Κύριο 

να του επιτρέψει την είσοδο 

στην άγια Γη του Ισραήλ, μαζί 

με όλο το λαό. Το να δει μονάχα 

από μακριά τη Γη της 

Επαγγελίας και όχι να οδηγήσει 

ο ίδιος τους Ισραηλίτες σε αυτήν 

ήταν η τιμωρία που του επέβαλε 

ο Κύριος για την ανυπακοή του 

στις πηγές τις Μεριβά (Αριθμοί 

20.12-13). Είναι εύλογο το 

ερώτημα γιατί ο μεγάλος μας 

Ραββίνος, ενώ γνωρίζει πως τα 

λεγόμενα του Δημιουργού δεν 

επρόκειτο να αλλάξουν, επιμένει 

στο αίτημά του αυτό, και 

μάλιστα το επαναλαμβάνει με 

έντονο τρόπο. Ήταν άραγε ο λόγος της επιθυμίας του αυτής να επωφεληθεί από 

τις ανέσεις της Γης του Ισραήλ, να γευτεί τα εύοσμα και εύγευστα φρούτα της και 

να απολαύσει τη γαλήνια ομορφιά της; Οι Χαχαμίμ (οι Σοφοί μας) εξηγούν πως ο 

μοναδικός στόχος και μέλημα του Δούλου του Κυρίου (Μωυσή) ήταν να του δοθεί 

η ευκαιρία να εκπληρώσει τις μιτσβότ (εντολές) που είναι συνδεδεμένες με τη Γη 

του Ισραήλ και που, όπως είναι λογικό, μόνο σε αυτήν μπορούν να εκτελεσθούν. 

Γνώριζε καλά πως αυτός ήταν ο τρόπος για να ολοκληρωθεί και να κατανοήσει  

ακόμα περισσότερο τον Κύριο. Η στάση του αυτή είναι άκρως διδακτική, καθώς 

ακόμα και ο Μωυσής, που γνώριζε τον Μεγαλοδύναμο "πε ελ πε״ («στόμα με 

στόμα», Αριθμοί 12.8), χρειαζόταν να μη παύει να προσπαθεί για να εκπληρώσει 

και άλλες μιτσβότ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε υπόδειγμα σωστού 

Εβραίου και παράδειγμα προς μίμηση για όλη την ανθρωπότητα, πράττοντας κατά 

 



 

τον ίδιο τρόπο ως το τέλος. Είναι λοιπόν υποχρέωση για τον καθένα μας να 

προσπαθεί με κάθε τρόπο, όπως ο Μωυσής, να γίνεται καλύτερος εβραίος. Να μελετά 

και να διδάσκει, να τηρεί, να πράττει και να «ενσαρκώνει» όλους τους Νόμους του 

Κυρίου με αγάπη. 

Η σύνδεση της εκπλήρωσης του Νόμου με την αγάπη προς το Άγιο Όνομα Του 

Κυρίου είναι εμφανής και από τα πρώτα ακόμη λόγια της πρώτης παραγράφου του 

Σσεμά Γισραέλ: "Βεααβτά ετ Αντονάι Ελοέχα...״ («Θα αγαπάς τον Κύριο το 

Θεό σου...») προστάζει ο Δημιουργός το λαό Του (Δευτερονόμιο 6.5). Μπορεί η 

τήρηση των εντολών πολλές φορές να γίνεται από φόβο, αυτό όμως είναι λογικό, 

αφού αντικατοπτρίζει τη φθαρτή φύση του ανθρώπου. Για το λαό του Ισραήλ όμως 

η σχέση του με τον Θεό χτίζεται και με άλλα υλικά, τα υλικά της αγάπης. Σε αντίθεση 

με την αγάπη, ο απόλυτος φόβος σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπε στους 

Ισραηλίτες να εκπροσωπήσουν τον Κύριο στα Έθνη, καθώς δεν αναπτύσσει μια 

στερεή και αδιάσπαστη σχέση. 

Φυσικά, η τήρηση του Νόμου δεν αφορά αποκλειστικά στη σχέση του εβραίου με τον 

Κύριο, αλλά εξαπλώνεται και στις σχέσεις του με τον συνάνθρωπο. Όπως είναι 

γραμμένο στη συνέχεια της περασσά: "Βεασίτα αγιασσάρ βεατόβ μπεενέ 

Αντονάι״ («Θα κάνεις αυτό που είναι ευθύ (σωστό) και καλό στα μάτια του 

Κυρίου», Δευτερονόμιο 6:18). Στη φράση αυτή στηρίζεται ο ραββίνος μας 

Ναχμανίδης (Ραμπί Μοσσέ μπεν Ναχμάν ή Ραμμπάν) για να αναφέρει τα λόγια των 

Σοφών μας, οι οποίοι εξηγούν ότι αυτός ο στίχος μάς προτρέπει να προχωρήσουμε 

πέρα από τις επιταγές του Νόμου στις επαφές με τους συνανθρώπους μας. 

Επεξηγώντας, ο Ραμμπάν τονίζει το μεγαλείο της φράσης αυτής και προσθέτει πως 

μας υποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η εκάστοτε ορθή αντίδρασή μας (που δεν θα 

αντιτάσσεται στο Νόμο), με δεδομένο ότι είναι αδύνατο για την Τορά να 

συμπεριλάβει πραγματικά κάθε λεπτομέρεια για το πώς ένα άτομο πρέπει να 

συμπεριφέρεται προς τους γείτονες, τους φίλους του και τους συνανθρώπους του, 

εν γένει. 

Σσαμπάτ Ναχαμού 

Το σημερινό Σσαμπάτ είναι ιδιαίτερο, αφού έπεται της πένθιμης ημέρας - νηστείας 

του Τισσά Μπεάβ (9η του μήνα Αβ). Η Αφταρά που διαβάζουμε είναι από το βιβλίο 

του Ησαΐα (40.1-26), και η πρώτη λέξη της είναι "Ναχαμού” (εξ ου και το ειδικό 

όνομα «Σσαμπάτ Ναχαμού», δηλαδή «Σσαμπάτ της Παρηγοριάς»).   Το 

Σάββατο αυτό είναι το πρώτο από τα επτά Σσαμπατότ που οδηγούν από το Τισσά 

Μπεάβ στο Ροσς Ασσανά και στο ξεκίνημα του νέου κύκλου διαβάσματος της Τορά. 

Όπως δηλώνει το όνομά του, έχει σκοπό να μας παρηγορήσει, να μας βγάλει από το 

πένθος, να ξαναζωντανέψει για μας την ελπίδα πως ο Ναός θα ξαναχτιστεί, αλλά και 

να μας δώσει τη δύναμη να προσευχηθούμε, έτσι ώστε αυτό να συμβεί σύντομα και 

επί των ημερών μας. 

Επιμέλεια: Γκαμπριέλ Νεγρίν 
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