
Ιουδαϊσμός 
 
α) Βασικές διδασκαλίες: 
 
1). Ο Θεός είναι ένας και δημιουργος του συμπαντος 
 
2.) Ο κόσμος είναι καλός ως βασικο δημιούργημα του Θεού 
ο άνθρωπος εχει την αποστολή του εργάτη και φύλακά 
του. 
 
3). Η δημιουργία του ανθρώπου και η πτώση. (κατ'εικονα/καθ' 
ομοιωση) 
 
4). Ο Θεός είναι σωτήρας. Ισραήλ =λαός του θεού => ως κύρια 
αρχή ζωής = τήρηση των εντολών του θεου ,απόλυτη πίστη 
σ'αυτόν. 
 
5). Στο τέλος της ιστορίας εμφανίζεται η σωτηρία του 
ανθρώπου και του κοσμου. 
"εποχή γιαχβε" = εποχή κατατρόπωσης των εχθρών του 
Ισραήλ.=> δημιουργία νέας βασιλείας 
 
β) Τα ιερά κείμενα 
 
1.εβραική βίβλος 
διαιρεση βιβλου σε 3 μέρη: 
 
α) Η Πεντάτευχος ή Τορά (=διδασκαλία ή νόμος, επειδή 
περιέχει το νόμο που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή). 



 
 
β). Οι Προφήτες. 
 
γ). Τα Αγιόγραφα. 
 
2) βαβυλωνιακο ταλμουδ: 
Υπομνημα εργου του 2ομχ αιωνα της Μισνά: 
αφορουσε λατρεία,γιορτές,σχέσεις των φίλων κλπ 
 
Μετά την καταστροφή του Δεύτερου Ναού το 70 μ.Χ και την 
επακόλουθη εξορία, η προσφορά θυσιών έγινε αδύνατη, και 
έτσι το ιερατείο αχρηστεύθηκε, με αποτέλεσμα η εβραϊκή 
θρησκευτική ζωή να στραφεί στις κατά τόπους Συναγωγές 
όπου γίνονταν προσευχή και κυρίως μελέτη και διδασκαλία της 
Τορά και των άλλων ιερών κειμένων. Από τότε τα κείμενα και η 
μελέτη τους έχουν τόση σημασία για τη θρησκευτική ζωή των 
Εβραίων, που χωρίς αυτά δεν υπάρχει Ιουδαϊσμός. 
 
Η Τορά, το Ταλμούδ, και οι υπόλοιπες Εβραϊκές Γραφές είναι 
πολύτιμες πηγές της Εβραϊκής ιστορίας και των Θεϊκών 
Εντολών (Μιτσβότ). 
 



Χαρακτηριστικές επιλογές αποσπασμάτων από την Τορά και 
τους Προφήτες διαβάζονται στη Συναγωγή αρκετές φορές την 
εβδομάδα, για να θυμούνται οι άνθρωποι τα όσα έχει κάνει ο 
Θεός, και τι ζητά από αυτούς σε αντάλλαγμα,. 
 
Οι ραββίνοι για να βοηθήσουν στην ορθή ερμηνεία και εφαρ- 
μογή των εντολών ερμήνευαν την Εβραϊκή Βίβλο.Ένα μεγάλο 
σώμα ραββινικών γραπτών έχει αναπτυχθεί στη διάρκεια των 
αιώνων  και συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι σήμερα. 
 
Η μελέτη της Τορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαί- 
δευσης ενός Εβραιου. 
 

 
 
 
 
 
 
 



         ΤΑΝΑΚ 

 
 
Το βασικό ιερό κείμενο είναι η Τανάκ, η Xριστιανική Παλαιά 
Διαθήκη 
 
Η Τανάκ δεν αναφέρεται ως «Παλαιά Διαθήκη» στο πλαίσιο του 
Ιουδαϊσμού, αλλά αποκαλείται από τους λόγιους «Εβραϊκή 
Βίβλος» ή «Εβραϊκές Γραφές». 
Περιλαμβάνει συνολικά 39 βιβλία 
 
Η παραδοσιακη αποψη για την αναπτυξη του Ιουδαισμου 
Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Ιουδαϊσμό  ο  Αβραάμ ήταν ο 
πρώτος Εβραίος. Η ραββινική φιλολογία αναφέρει ότι ήταν ο 
πρώτος από γενεάς του Νώε που αποκήρυξε δημόσια την 
ειδωλολατρία και κήρυξε τον μονοθεϊσμό.  
Το αποτέλεσμα ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι θα αποκτούσε 
τέκνα . Πρωτότοκος του Αβραάμ ήταν ο Ισμαήλ και δευτερό- 
τοκος ο Ισαάκ, για τον οποίο ο Θεός προσδιόρισε ότι θα 
συνέχιζε το έργο του Αβραάμ και θα κληρονομούσε τη γη του 
Ισραήλ -επονομαζόμενη τότε Χαναάν  
 



Ο Θεός έστειλε τον πατριάρχη Ιακώβ και τα παιδιά του στην 
Αίγυπτο, όπου μετά από πολλές γενεές έγιναν σκλάβοι.  
 
Τότε ο Θεός έστειλε τον Μωυσή να απελευθερώσει τους 
Ισραηλίτες από τη δουλεία.  
 
Μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο, ο Θεός οδήγησε τους 
Ισραηλίτες στο όρος Σινά όπου τους έδωσε την Τορά, για να 
καταλήξουν τελικά στη γη του Ισραήλ. 
 
 

 
 
 
Η λατρευτική πράξη 
 
Το κέντρο της ιουδαϊκής λατρείας είναι κυρίως η συναγωγή. 
 Η σύγχρονη συναγωγή αποτελείται από μια αίθουσα, στο 
κέντρο της οποίας και μπροστά από τα καθίσματα των πιστών 
βρίσκεται ένα υπερυψωμένο βάθρο. 



 
 Από το βάθρο αυτό γίνονται τα αναγνώσματα από την Τορά 
(Πεντάτευχο).  
 
Η λατρεία συνίσταται από τρεις βασικές ακολουθίες που 
γίνονται καθημερινά το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ.  
 
Εμπλουτισμένες παραλλαγές αυτού του συνόλου τελούνται το 
Σάββατο, που είναι η κυρίως λατρευτική μέρα του Ιουδαϊσμού, 
και τις γιορτές. 
 
 Οι ραβίνοι, οι οποίοι προΐστανται της λατρείας και της 
κοινότητας  δεν είναι ιερείς, αλλά θρησκευτικοί διδάσκαλοι. 
 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της λατρευτικής πράξης είναι πως 
στις Ορθόδοξες συναγωγές ο ρόλος των γυναικών είναι 
περιορισμένος.  
 
Υπάρχει μάλιστα γυναικωνίτης ή κάποιος απομονωμένος 
χώρος, όπου παραμένουν κατά τη διάρκεια της λατρείας.  
 
Στις Μεταρρυθμισμένες συναγωγές οι γυναίκες κάθονται μαζί 
με όλους τους πιστούς και παίζουν και ενεργητικότερο ρόλο.  
 
Επιπλέον σύνηθες φαινόμενο είναι η κάλυψη της κεφαλής με 
καπέλο ή ένα μικρό στρογγυλό σκούφο για τους άντρες και 
διάφορα καλύμματα για τις γυναίκες.  
 
Στις Μεταρρυθμισμένες αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. 
 
 



Το ιουδαϊκό έτος 
 
Το ιουδαϊκό έτος  αρχίζει στο τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές 
Οκτωβρίου με τη γιορτή του Νέου Έτους.  
 
Μετά από ένα δεκαήμερο ακολουθεί η Ημέρα της Εξιλέωσης, 
αφιερωμένη στη μετάνοια και πέντε μέρες μετά έπεται η γιορτή 
της Σκηνοπηγίας σε ανάμνηση της διάβασης της ερήμου.  
 
Δύο μήνες αργότερα γιορτάζεται η Χανουκά, σε ανάμνηση της 
νίκης κατά των Σελευκιδών.  
 
Κατά τις αρχές της άνοιξης γιορτάζεται η πουρίμ σε ανάμνηση 
των γεγονότων του βιβλίου της Εσθήρ.  
 
Κατά το μήνα Νισάν (μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου) εορτάζεται 
το Πάσχα, δηλαδή η έξοδος από την Αίγυπτο και επτά 
εβδομάδες μετά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα γιορτάζεται η 
Πεντηκοστή, σε ανάμνηση της αποκάλυψης του Θεού στο Σινά. 
 
Τέλος πέντε εβδομάδες περίπου μετά την Πεντηκοστή τηρείται 
πένθος διάρκειας τριών εβδομάδων σε ανάμνηση της κατα- 
στροφής των δυο ναών των ιουδαίων. 
 
Τείχος των Δακρύων 
 
Πρόκειται για ένα απομεινάρι του αρχαίου τείχους που περι- 
έβαλε τον προαύλιο χώρο του Ιουδαικού ναού.  
Θεωρείται ένας από πιο ιερούς τόπους Ιουδαϊσμού και σε 
ετήσιο επίπεδο αποτελεί τόπο προσκυνήματος για χιλιάδες 
Εβραίους σε ολόκληρο τον κόσμο.  



 
Βρίσκεται στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και εκτός από το 
ορατό κομμάτι του που είναι προσεγγίσιμο από τους προσκυ- 
νητές.  
 
Σήμερα είναι ένας μεγάλος υπαίθριος τόπος προσευχής και 
προσκυνήματος και οι πρώτες αναφορές που πιστοποιούν 
αυτή τη λειτουργία του ανάγονται στον 4ο αιώνα π.Χ.. 
 
 

       
 
 
 
 


