
30 Τισσρί 5772, 28 Οκτωβρίου 2011
Ώρα ανάμματος των κεριών: 18:10 - Το Σσαμπάτ τελειώνει: 19:07

Σσαμπάτ Σσαλόμ

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στον γάμο των Ιωσήφ Ερρέρα και Μπελλίνα Οβαδία

     Η παρασσά της εβδομάδος
        Νόαχ Γένεσις 6:9 – 11:32

Ο Θ-ός έδωσε εντολή στο Νώε, τον μόνο ενάρετο άνθρωπο σε έναν κό-
σμο που μαστιζόταν από τη βία και τη διαφθορά, να φτιάξει μία με-

γάλη ξύλινη τεβά (κιβωτό) και να την καλύψει μέσα κι έξω με πίσσα. Είπε ο 
Θ-ός, "ένας μεγάλος κατακλυσμός θα καταστρέψει κάθε μορφή ζωής στη 
γη. Η Κιβωτός όμως, που θα επιπλέει στο νερό, θα προστατεύει τον Νώε 
και την οικογένειά του καθώς και δύο μέλη από κάθε είδος ζώου (αρσενι-
κό και θηλυκό)".

Η βροχή έπεφτε για 40 μέρες και νύχτες και το νερό κατέκλυσε τα πάντα 
για 150 μέρες, μέχρι που κόπασε κι άρχισε να υποχωρεί. Η Κιβωτός στά-
θηκε στο όρος Αραράτ και ο Νώε έστειλε στην αρχή ένα κοράκι και μετά 
μερικά περιστέρια «για να δει αν χαμήλωσαν τα νερά στην επιφάνεια της 
γης». Όταν το έδαφος στέγνωσε τελείως, ακριβώς σε ένα ηλιακό έτος (365 
μέρες) μετά την αρχή του Κατακλυσμού, ο Θ-ός πρόσταξε τον Νώε να βγει 
από την τεβά και να ξανακατοικήσει τη γη.

Ο Νώε έκτισε έναν βωμό και πρόσφερε θυσίες στον Θ-ό. Ο Θ-ός ορκί-
στηκε ποτέ να μην καταστρέψει ξανά όλη την ανθρωπότητα κι έβαλε ένα 
ουράνιο τόξο σαν μαρτυρία της καινούργιας Του Διαθήκης με τον άνθρω-
πο. Ο Θ-ός επίσης διέταξε τον Νώε όσον αφορά την ιερότητα της ζωής: 
η δολοφονία θεωρείται ένα θεμελιώδες παράπτωμα κι ενώ ο άνθρωπος 
επιτρέπεται να τρώει το κρέας των ζώων, απαγορεύεται να τρώει σάρκα ή 
αίμα που πάρθηκε από ένα ζωντανό ζώο.

Ο Νώε φύτεψε ένα αμπέλι, αλλά μέθυσε όταν έφτιαχνε το κρασί και ξε-
γυμνώθηκε. Έπειτα, ευλόγησε δύο από τους γιους του, τον Σημ και τον 
Ιάφεθ, επειδή κάλυψαν τη γύμνια του, ενώ καταράστηκε τον τρίτο, τον 
Χαμ, επειδή γέλασε με τον εξευτελισμό του.

Οι απόγονοι του Νώε παρέμειναν ένας ενιαίος λαός, με ενιαία γλώσσα 
και πολιτισμό, για δέκα ολόκληρες γενιές. Μετά όμως αψήφησαν τον Δη-
μιουργό τους, χτίζοντας έναν πύργο με τον οποίο ήθελαν να του δείξουν 
τη δύναμή τους. Ο Θ-ός μπέρδεψε τη γλώσσα τους ώστε «ο ένας να μην 
καταλαβαίνει τη γλώσσα του άλλου», οδηγώντας τους έτσι στην απόφαση 
να εγκαταλείψουν το σχέδιό τους και να σκορπιστούν στα πέρατα της γης, 
χωρισμένοι σε εβδομήντα έθνη.

Η παρασσά του Νώε τελειώνει με την γενεαλογία των δέκα γενεών από 
τον Νώε μέχρι τον Αβράμ (που αργότερα θα ονομαστεί Αβραάμ) και το 
ταξίδι του τελευταίου από τον τόπο γέννησής του, το Ουρ Κασντίμ στη 
Χαράν, στο δρόμο για τη Γη της Χαναάν. 

Ο γιός του Ραβίνου τον ρώτησε κάποια φορά, «Πατέρα, παρατηρώ πως κάθε Σάββατο 
πρωί πριν ξεκινήσεις το κήρυγμα φυλάς την τεβά στη οποία φυλάμε τις Περγαμηνές της 
Τορά. Γιατί το κάνεις;»
Ο Ραβίνος του απαντά «προσεύχομαι στον Θ-ό να μου δώσει ένα καλό κήρυγμα».
«Χμ» σκέφτηκε ο Χαίμ. «Δηλαδή ο Θ-ός δεν απαντάει πάντα στις προσευχές μας;»

Χιούμ  ρ

Η Εγκαταλελειμμένη Ιερουσα-
λήμ παρομοιάζεται με μια στεί-

ρα γυναίκα στερημένη από παιδιά. 
Ο Θ-ός τη διατάσσει να χαρεί γιατί 
θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο 
Εβραικός λάος θα επιστρέψει και 
θα πολλαπλασιαστεί, αποκαθιστώ-
ντας τις πόλεις του Ισραήλ που ήταν 
κάποτε ακατοίκητες. Ο προφήτης 
διαβεβαιώνει τον Εβραικό λαό ότι 
ο Θ-ός δεν τους έχει ξεχάσει. Αν κι 
έχει προς στιγμήν αποκρύψει την 
όψη Του από αυτούς, θα τους μα-
ζέψει από τις εξορίες τους με μεγά-
λο οίκτο. Η αφταρά συγκρίνει την 
τελική Λύτρωση με τη σύμβαση 
που έκανε ο Θ-ός με τον Νώε στην 
περικοπή της εβδομάδας. Ακριβώς 
όπως υποσχέθηκε ο Θ-ός να μην 
φέρει ποτέ μια πλημμύρα σε ολό-
κληρη τη γη, έτσι επίσης, Εκείνος 
δεν θα ξαναθυμώσει ποτέ με τον 
Εβραικό λαό.
«Μπορεί να μετατοπιστούν τα βου-
νά, να μετακινηθούν οι λόφοι, αλλά 
η αγάπη Μου για εσένα δεν θα λεί-
ψει και η συμφωνία Μου για ειρήνη 
δεν θα μεταβληθεί».

Η αφταρά της εβδομάδος
               Ησαίας 54:1-10
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Μια αξιοσημείωτη αλλά συχνά παραμελημένη πλευρά 
της ιστορίας της Πλημμύρας είναι οι συνθήκες διαβί-

ωσης μέσα στην Κιβωτό και οι «περίεργες συναναστροφές» 
που δημιούργησε. Για έναν ολόκληρο χρόνο, αυτό το σχετι-
κά μικρό σκάφος στέγασε τουλάχιστον δυο είδη από κάθε 
ζωντανό ον. Αυτό σημαίνει ότι τα ζώα που στο φυσικό τους 
περιβάλλον είναι αρπακτικά ζούσαν σε κοντινά καταλύμα-
τα με τη φυσική τους λεία, αλλά δεν 
έπαθε κακό κανένα πλάσμα. Η συ-
νεργασία και η αρμονία ανάμεσα σε 
όλους τους κατοίκους της Κιβωτού 
ήταν κλειδί για την επιβίωσή τους.
Οι σοφοί μας εξηγούν ότι στην Κιβω-
τό εισχώρησε ένα πνεύμα Μεσσία 
που παρήγε μια θαυμαστή αρμονική 
ατμόσφαιρα. «Τότε θα κάθεται ο λύ-
κος παρέα με το αρνί… το λιοντάρι 
θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυ-
ρο» (Ησαίας 11:6-7). Η Μεσσιανική 
«νέα τάξη πραγμάτων» που περι-
γράφεται στα βιβλία των προφητών 
προσωρινά πραγματοποιήθηκε στα 
όρια της μικρής Κιβωτού.
Τι μάθημα μπορούμε να πάρουμε 
από την Μεσσιανική αύρα που δια-
πέρασε την Κιβωτό κατά τη διάρκεια 
των σκοτεινών ημερών της Πλημμύ-
ρας;
Ενώ οι χειμαρρώδεις βροχές της Πλημμύρας έληξαν περισ-
σότερο από 4000 χρόνια πριν με μια πνευματική/συναισθη-
ματική έννοια, πολλοί από μας, αν όχι όλοι, ξυπνάμε κάθε 
μέρα για να αντιμετωπίσουμε μια «πλημμύρα» από στενο-
χώριες, δυσχέρειες κι ευθύνες. Αυτά τα «μαινόμενα νερά» 
μεταφορικά απειλούν να μας πνίξουν, οικονομικά, συναι-
σθηματικά και ίσως το σπουδαιότερο, πνευματικά.
Πολλοί νομίζουν ότι με το να τσαλαβουτάμε στα νερά για 

πολύ καιρό οι ουρανοί θα λάμψουν και η καταιγίδα θα πε-
ράσει. Ευσεβείς πόθοι… Αντ’ αυτού η Τορά μας δίνει την 
καλύτερη λύση. Αρκετά με «το σωσίβιο του νεκρού». Μπεί-
τε στην Κιβωτό!
Έχουμε την ικανότητα να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε 
μικρές «κιβωτούς», Μεσσιανικούς μικροκόσμους, μονω-
μένα κουκούλια όπου μπορούμε να διαφύγουμε από τη 

θύελλα μαζί με τις οικογένειές μας. 
Πως; Η Μεσσιανική Εποχή χαρακτη-
ρίζεται σαν μια εποχή όταν «όλες οι 
φυσικές απολαύσεις θα είναι τόσο 
άφθονες και τόσο ανεκτίμητεςόσο 
η σκόνη της γης» επειδή «η επίγνω-
ση του Θ-ού θα είναι η επιδίωξη 
ολόκληρου του κόσμου». Προσαρ-
μόζοντας την προοπτική μας και 
υιοθετώντας μια «μεσσιανική νοο-
τροπία», μια κατάσταση του μυαλού 
που έχει σαν προτεραιότητα την 
Τορά, τις μιτσβότ, την προσευχή και 
την επιδίωξη της πνευματικότητας 
δημιουργούμε μια ομοιότητα απ’ 
αυτόν τον «μελλοντικό κόσμο» στις 
καθημερινές μας ζωές. Όταν οι προ-
τεραιότητές μας είναι ιεραρχημένες 
όλες οι θύελλες του κόσμου δεν 
μπορούν να μας στενοχωρήσουν 

και επικρατεί εσωτερική ηρεμία. 
Αυτή η μεταμόρφωση ξεκινάει με μια πνευματική στροφή 
στις προτεραιότητες. Εκφράζεται πρακτικά με την σταθε-
ρή προσθήκη μιας ακόμα μιτσβά, μιας ακόμα μελέτης της 
Τορά και μιας ακόμα προσευχής απαγγελμένη με την κα-
τάλληλη συγκέντρωση.
«Τη γη σκοτάδι θα σκεπάσει κι ομίχλη τους λαούς μα εσέ-
να το δικό Μου φως θα σε φωτίζει, θα σε σκεπάζει η δόξα 
Μου» (Ησαίας 60:2).

Για περισσότερα άρθρα για την παρασσά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280804

30 Tishrei 5772, 28 October 2011
ParshahNoach: Genesis 6:9-11:32

Candle lighting time: 18:10 - Shabbat ends: 19:07
Shabbat Shalom

For this week’s parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/9168
For this week’s article click here or http://www.chabad.gr/parshah/article_cdo/aid/456331/jewish/Ark-Sweet-Ark.htm

Ποιο είναι το μήνυμα του Κατακλυσμού του Νόε;
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