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Σσαμπάτ Σσαλόμ

 Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην μνήμη της Λιζέτας μπατ Σιμχά Νεγρίν

     Η παρασσά της εβδομάδος
        Βαγερά Γένεσις 18:1 – 22:24

Ο Θ-ός αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ τρεις μέρες μετά την περιτομή του σε ηλικία 
99 ετών. O Αβραάμ ετοιμάζει γεύμα για τρεις ξένους που εμφανίστηκαν στη 

ζέστη της ερήμου. Ένας από τους τρεις, οι οποίοι ήταν άγγελοι μεταμορφωμένοι σε 
άντρες, του ανακοίνωσε ότι ακριβώς σε ένα χρόνο, η στείρα Σάρα θα αποκτούσε ένα 
γιο. Η Σάρα γέλασε.

Ο Αβραάμ παρακάλεσε το Θ-ό να σώσει την αμαρτωλή πόλη, τα Σόδομα. Δύο από 
τους τρεις μεταμορφωμένους αγγέλους έφτασαν στην καταδικασμένη πόλη όπου ο 
ανιψιός του Αβραάμ, ο Λωτ, τους φιλοξένησε και τους προστάτευσε από τις άγριες 
διαθέσεις ενός όχλου από τα Σόδομα. Οι δύο ξένοι αποκάλυψαν ότι είχαν έρθει να 
καταστρέψουν το μέρος και να σώσουν τον Λωτ και την οικογένειά του. Η γυναίκα 
του Λωτ έμεινε στήλη άλατος όταν παράκουσε την εντολή να μην κοιτάξει πίσω την 
πόλη που καιγόταν, όσο θα απομακρύνονταν. 

Ενώ είχαν βρει καταφύγιο σε μία σπηλιά, οι δύο κόρες του Λωτ, που πίστευαν ότι 
αυτές και ο πατέρας τους ήταν οι μόνοι άνθρωποι που είχαν απομείνει στον κόσμο, 
μέθυσαν τον πατέρα τους, πλάγιασαν μαζί του και συνέλαβαν. Από τους δύο γιους 
που γεννήθηκαν προήρθαν τα έθνη των Μωαβιτών και του Αμωννιτών.

Ο Αβραάμ πήγε στο Γεράρ όπου ο Φιλισταίος βασιλιάς Αβιμέλεχ πήρε τη Σάρα, 
που παρουσιάστηκε σαν αδερφή του Αβραάμ, στο παλάτι του. Μέσα σε όνειρο, ο 
Θ-ός προειδοποίησε τον Αβιμέλεχ ότι θα πεθάνει εάν δεν επιστρέψει τη γυναίκα 
στον άντρα της. Ο Αβραάμ εξήγησε ότι φοβόταν μήπως σκοτωθεί από κάποιον που 
μπορεί να ήθελε την όμορφη Σάρα.

Ο Θ-ός τήρησε την υπόσχεσή Του και έδωσε στη Σάρα και στον Αβραάμ έναν γιο 
που ονομάστηκε Ισαάκ που σημαίνει «αυτός που γελά». Ο Ισαάκ έκανε περιτομή 
στην ηλικία των 8 ημερών, ο Αβραάμ ήταν τότε ήταν 100 ετών και η Σάρα 90.

Η Αγκάρ και ο Ισμαήλ διώχτηκαν από το σπίτι του Αβραάμ και άρχισαν να περιπλα-
νώνται στην έρημο. Όταν ο Θ-ός άκουσε την κραυγή του παιδιού που πέθαινε, του 
έσωσε τη ζωή δείχνοντας στη μητέρα του ένα πηγάδι. Ο Αβιμέλεχ σύναψε συνθήκη 
με τον Αβραάμ στη Βηρσαβεέ (Μπέερ Σσέβα) και ο Αβραάμ του έδωσε εφτά πρόβα-
τα σαν απόδειξη της εκεχειρίας τους.

Ο Θ-ός αποφάσισε να δοκιμάσει την αφοσίωση του Αβραάμ δίνοντάς του εντολή 
να θυσιάσει τον Ισαάκ στο Όρος Μοριά (το Όρος του Ναού) στην Ιερουσαλήμ. Ο 
Ισαάκ δεμένος πήρε θέση στο βωμό και ο Αβραάμ σήκωσε το μαχαίρι του για να 
σφαγιάσει το γιο του. Τότε μία φωνή από τον ουρανό του φώναξε να σταματήσει. 
Ένα κριάρι πιάστηκε από τα κέρατα ενώ βοσκούσε και θυσιάστηκε στη θέση του 
Ισαάκ. Ο Αβραάμ έλαβε την είδηση για τη γέννηση μιας κόρης, της Ρεβέκκας, από 
τον ανιψιό του Βαθουήλ.

 

Ο Γιόσι γυρίζει στο σπίτι του από το σχολείο και λέει στη μητέρα του ότι του έδωσαν ένα ρόλο στο 
σχολικό έργο. «Θαυμάσια», λέει η μητέρα, «ποιο ρόλο;». «Θα παίξω τον Εβραίο σύζυγο».
Η μητέρα τότε τον αγριοκοιτάζει και λέει: «Πήγαινε πίσω και πες στη δασκάλα να σου δώσει ένα 
ρόλο που θα μιλάς περισσότερο!». 

Χιούμ  ρ

Στην περικοπή της εβδομάδας ο Θ-ός υπόσχε-
ται ένα παιδί στον Αβραάμ και την Σάρα πα-

ρόλο το προχωρημένο της ηλικία της. Η αφταρά 
περιγράφει ένα παρόμοιο γεγονός που συνέβη 
πολλά χρόνια αργότερα όταν ο προφήτης Ελισσά 
διαβεβαίωσε μια μεγαλύτερη, άτεκνη γυναίκα ότι 
θα μείνει έγκυος.

Η αφταρά μελετάει δυο θαύματα που έγιναν 
από τον προφήτη Ελισσά. Το πρώτο θαύμα αφο-
ρούσε μια χήρα που είχε φοβερά χρέη και οι πι-
στωτές της απειλούσαν να πάρουν τους δυό της 
γιούς σαν σκλάβους για να ικανοποιήσουν το 
χρέος. Όταν ο προφήτης την ρώτησε τι είχε στο 
σπίτι της, η χήρα απάντησε ότι το μόνο που είχε 
ήταν ένα μπουκαλάκι λάδι. Ο Ελισσά της είπε 
να μαζέψει όσα περισσότερα άδεια μπουκάλια 
μπορούσε, δανειζόμενη από γείτονες και φίλους 
επίσης. Έπρεπε να χύσει λάδι από το μπουκαλάκι 
στα άδεια μπουκάλια. Εκείνη έκανε όπως την πρό-
σταξαν και θαυματουργά το λάδι συνέχιζε να ρέει 
μέχρι που γέμισε η τελευταία κανάτα. Η γυναίκα 
πούλησε το λάδι με μεγάλο όφελος και κέρδισε 
αρκετά χρήματα για να ξεπληρώσει τα χρέη της 
και να ζήσει άνετα.

Το δεύτερο θαύμα: Ο Ελισσά περνούσε συχνά 
από την πόλη Σσουνάμ όπου γευμάτιζε κι έτρωγε 
και ξεκουραζόταν στο σπίτι συγκεκριμένου φιλό-
ξενου ζευγαριού. Αυτό το ζευγάρι έφτιαξε έναν 
ξενώνα για τον Ελισσά. Όταν ο προφήτης έμαθε 
ότι το ζευγάρι ήταν άτεκνο ευλόγησε την γυναί-
κα να γεννήσει παιδί ακριβώς σε έναν χρόνο. Και 
πραγματικά, έναν χρόνο αργότερα το γηραιό ζευ-
γάρι απέκτησε έναν γιό.

Λίγα χρόνια αργότερα ο γιός παραπονέθηκε ότι 
είχε πονοκέφαλο και πέθανε λίγο μετά. Η Σουνί-
τισσα γυναίκα τοποθέτησε το άψυχο σώμα στον 
ξενώνα που φιλοξενούνταν ο Ελισσά και φώναξε 
γρήγορα τον προφήτη. Ο Ελισσά πήγε βιαστικά 
στο σπίτι της γυναίκας και θαυματουργά επανέ-
φερε το αγόρι στη ζωή.

Η αφταρά της εβδομάδος
               Βασιλειών Β΄ 4:1-37
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Εν αγνοία του Πατριάρχη μας Αβραάμ, οι τρεις νομάδες περα-
στικοί τους οποίους είχε καταδιώξει νωρίτερα και τώρα τους 

πρόσφερε τροφή, ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Αποστο-
λή τους ήταν να πληροφορήσουν τον Αβραάμ και τη Σάρα ότι 
ακριβώς σε έναν χρόνο η στείρα και γηραιά Σάρα θα γεννούσε 
θαυματουργά ένα παιδί. Οι άγγελοι δεν χρειαζόντουσαν ψωμί 
ούτε καμία από τις λιχουδιές που ο Αβραάμ βιάστηκε να τους 
ετοιμάσει. Δεν είχαν διατροφικές ανάγκες. Είτε συμμετείχαν 
είτε όχι σ’ αυτό το γεύμα δεν θα επηρέαζε το αποτέλεσμα της 
αποστολής τους. Γιατί λοιπόν δέχτηκαν την πρόσκληση; Γιατί να 
κάνουν έναν γέρο άντρα που ανάρρωνε από μια επώδυνη πε-
ριτομή να τρέχει άσκοπα πάνω κάτω; Ούτε 
καν προσπάθησαν, με ένα ευγενικό «όχι ευ-
χαριστώ κύριε»! Δεν θα ήταν πιο σοφό και 
πιο «αγγελικό» να αρνηθούν την πρόταση 
του Αβραάμ;
Για πολλούς ανθρώπους το να δίνεις είναι 
πολύ πιο εύκολο και πιο ικανοποιητικό από 
το να δέχεσαι. Για άλλους ανθρώπους, σαν 
τον Αβραάμ, που είναι εκ φύσης Χέσεντ, 
δηλαδή του να δίνουν, τους είναι πολύ πιο 
εύκολο και ικανοποιητικότερο να προσφέ-
ρουν παρά να δέχονται. Αυτή η προτίμηση 
μπορεί να αναχαιτιστεί από μια ποικιλία λό-
γων που εξαρτώνται από τις περιστάσεις.
Η πράξη του δοσίματος επιτρέπει στον δω-
ρητή να αισθανθεί σπουδαίος, ευεργέτης, 
άξιος και παραγωγικός και σαν άτομο αλλά 
και γενικότερα. Το να δίνουμε είναι η υπέρτατη έκφραση της 
ανθρωπιάς, η ικανότητα να υπερβούμε τις ίδιες μας τις ανάγκες 
φροντίζοντας για κάποιον άλλον. Αλλά και σε εγωιστικό επίπε-
δο το δόσιμο προσδίδει στον δότη σεβασμό και θαυμασμό.
Όσο ωραίο και να είναι το γινόμαστε αποδέκτες δώρων, το να 
τα δεχόμαστε συχνά μας δεσμεύει. Ο αποδέκτης μπορεί να μην 

ανταποδώσει σε είδος (εξ αιτίας της σχέσης ή των μέσων του) 
αλλά το να αποζημιώσει με ευγνωμοσύνη κι ένα αίσθημα υπο-
χρέωσης σίγουρα αναμένεται και ίσως είναι το αρχικό κίνητρο 
του δότη. Επιπλέον ένα δώρο μπορεί μερικές φορές να ερμη-
νευτεί σαν μια επίθεση στην αυτάρκεια του ευεργετούμενου.
Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή μόνο σε μεγάλα και σε 
δώρα αξίας. Ικανοποιούμαστε ακόμα κι όταν οι άνθρωποι δέ-
χονται τα μικρά μας δώρα και τις ευγενικές μας χειρονομίες κι 
έχουμε μια τάση να αρνιόμαστε ευγενικά όταν μας προσφέ-
ρονται.
Η αντίδραση στο «μπορώ να σας προσφέρω ένα ποτήρι 

νερό;» είναι «Όχι, ευχαριστώ». Διστά-
ζουμε να επιτρέψουμε σε έναν φίλο να 
μας κάνει ένα θέλημα για μας παρά την 
γενναιόδωρη προσφορά του/της και το 
γεγονός ότι μπορεί να το κάνει. Μερικές 
φορές είμαστε απρόθυμοι ακόμα και 
να δεχτούμε συμβουλές (Χμ, καλή ιδέα 
αλλά δεν είναι για μένα επειδή… Σε ευ-
χαριστώ πάντως!). Και όταν κάποιος που 
είναι «απλώς φίλος» στέλνει λίγα δολά-
ρια, στην χειρότερη περίπτωση δεν τα 
δεχόμαστε και στην καλύτερη περίπτω-
ση λέμε «Σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ αλλά 
πραγματικά δεν έπρεπε και δεν ήταν 
ανάγκη..."
Το μάθημα που μας δίνουν οι άγγελοι εί-
ναι να είμαστε καταδεκτικοί. Να επιτρέ-

πουμε στους άλλους να μας κάνουν δώρα ακόμα κι αν μας 
κάνει να αισθανόμαστε λίγο άβολα, ακόμα κι αν θα προτι-
μούσαμε να είμαστε από την πλευρά αυτού που προσφέρει.
Πάρτε το δώρο ακόμα κι αν δεν το χρειάζεστε. Αν το κάνει 
ευκολότερο για σας, σκεφτείτε το ως ότι το δίνετε αντί ότι 
το παίρνετε. 

Για περισσότερα άρθρα για την παρασσά της εβδομάδος κάντε κλικ εδώ ή http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/280823

14 Cheshvan 5772, 11 November 2011
Parshah Vayeira - Genesis 18:1-22:24

Candle lighting time: 16:55 - Shabbat ends: 17:54
Shabbat Shalom

For this week’s parshah click here or http://www.chabad.gr/parshah/default_cdo/AID/9170
For this week’s article click here or http://www.chabad.gr/parshah/article_cdo/aid/586345/jewish/Sometimes-the-Greatest-Gift-is-One-You-Dont-Give.htm

Γιατί οι άγγελοι, που δεν είχαν διατροφικές ανάγκες,
δέχτηκαν την πρόσκληση του Αβραάμ σε γεύμα;

«Θα φέρω λίγο ψωμί να πάρετε δύναμη και μετά μπορείτε να πηγαίνετε. Περάστε λοιπόν από τον 
δούλο σας. Κι εκείνοι απάντησαν: Κάνε έτσι όπως είπες» Γένεσις 18:5.
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