
Ιουδαϊσµός

α)))) Παρουσίαση    θρησκείας: 

Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε 
τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, 
ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο πρώτος Εβραίος. Στο χώρο της 
συναγωγής συγκεντρώνονται τα µέλη της Ιουδαϊκής  κοινότητας, µελετούν 
τις Γραφές και λατρεύουν το Θεό χωρίς θυσίες. Επίσης η Ισραηλιτική 
 θρησκεία  του Ιεχωβά, που προηγήθηκε του Ραβινικού Ιουδαϊσµού, έτσι 
όπως καταγράφηκε από τους προφήτες, απαιτούσε µονολατρεία, τη 
λατρεία και την αποκλειστική αφοσίωση στο µοναδικό και  "ζηλότυπο" 

Θεό. Βέβαια ο Ιουδαϊσµός, σε όλες τις παραλλαγές του, παρέµεινε 
 προσδεδεµένος σε ένα αριθµό  θρησκευτικών αρχών, η σηµαντικότερη 
εκ των οποίων είναι η πίστη ότι υπάρχει ένας µοναδικός, 
παντογνώστης, παντοδύναµος, πανάγαθος, υπερβατικός θεός,  που 
αποδίδεται στα ελληνικά ως Ιεχωβά ή Γιαχβέ, ο οποίος δηµιούργησε το 
σύµπαν και συνεχίζει να το κυβερνά. Σύµφωνα µε την παραδοσιακή 
εβραϊκή πίστη, ο Θεός που δηµιούργησε τον κόσµο, εγκαθίδρυσε µια 
διαθήκη µε τον εβραϊκό λαό και του αποκάλυψε τους νόµους. 



 Οι Εβραίοι πιστεύουν σε ένα θεό, ο οποίος τους έχει επιλέξει για να 

διαδώσουν το µπούµα του στον υπόλοιπο κόσµο (περιούσιος λαός). 
Η Εβραϊκή γιορτή του Πάσχα (που στα εβραϊκά σηµαίνει πέρασµα) 

γιορτάζεται την Άνοιξη, προς τιµή των Εβραίων που επέστρεψαν στο 
Ισραήλ µετά την εξορία στην Αίγυπτο. 

                                                                                       

β) ) ) ) Πότε εµφανίστηκε: 

 Η θρησκεία του εβραϊκού λαού, ο Ιουδαϊσµός ή Σιωνισμός, χρονολογείται  
παραδοσιακά  πριν  από τέσσερις  χιλιάδες χρόνια, γύρω στο 1800 π.Χ, 

µε τη βιβλική αναφορά στην ύπαρξη των  Εβραίων. 
Η στήλη του Μερνέφθα, η οποία χρονολογείται γύρω στο 1800 π.Χ.,  
αποτελεί ένα  από  τα  παλαιότερα  αρχεία  των  Εβραίων  στο  Ισραήλ, 
όπου  ανέπτυξαν  την µονοθεϊστική  θρησκεία  του  Ιουδαϊσµού. Ως  
αποτέλεσµα των κατακτήσεων και επεκτάσεων που δέχτηκαν από τον  
8ο αιώνα π.Χ., έκανε την εµφάνιση της η Εβραϊκή ∆ιασπορά. Οι ήττες  
στους εβραιορωµαϊκούς πολέµους του 70 και του 135 µ.Χ. συνέβαλαν    
σηµαντικά στο µέγεθος του πληθυσµού και στη γεωγραφική κατανοµή  
της διασποράς, αφού σηµαντικοί αριθµοί  του εβραϊκού πληθυσµού της 



Γης του Ισραήλ εξορίστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβοι σε όλη 

την αυτοκρατορία. 

Έκτοτε οι Εβραίοι έχουν κατοικήσει σε όλη την Ευρώπη και 

την ευρύτερη Μέση Ανατολή, επιβιώνοντας διαµέσου εκδηλώσεων 
ρατσισµού, κακουχιών, φτώχειας, ακόµη και κυµάτων γενοκτονίας, µε 
κάποιες περιόδους  πολιτιστικής, οικονοµικής και ατοµικής άνθησης. 
Λόγω της διασποράς των Εβραίων έχουν δηµιουργηθεί πολλές 

συναγωγές (δηλαδή τόποι λατρείας των Εβραίων) και στην Ελλάδα. Οι 
πιο σηµαντικές συναγωγές της Ελλάδας είναι: Οι συναγωγές της ∆ήλου, 
της Αίγινας, της Ρόδου, των Ιωαννίνων αλλά και της Θεσσαλονίκης. Στις 
συναγωγές της Θεσσαλονίκης κήρυξε και ο Απόστολος Παύλος. Την 
εποχή εκείνη  σε αρκετές συναγωγές  η λατρεία γινόταν στην ελληνική 

γλώσσα και έτσι πολλοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αλήθειες 

της Βίβλου και να προετοιµαστούν για τη συνάντηση µε τον αληθινό 

Θεό. Γι' αυτό  άλλωστε ο Απόστολος Παύλος πήγαινε στις συναγωγές 
σε κάθε πόλη που επισκεπτόταν, αφού εκεί υπήρχε πρόσφορο έδαφος 
για να βρει απήχηση  το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Το Ισραήλ είναι το 
µοναδικό κράτος όπου οι Εβραίοι αποτελούν την πλειοψηφία του 

πληθυσµού.  



γ))))Ιερά    Βιβλία &  &  &  & Βασικά    Πιστεύω 
 

  Το ιερό βιβλίο του Ιουδαϊσµού είναι η Τορά. Η Τορά περιέχει τα 
βιβλία του Μωυσή,  τα πέντε πρώτα της Εβραϊκής Βίβλου. Τορά 
ονοµάζεται στον Ιουδαϊσµό ο Νόµος, οι διδασκαλίες που έδωσε ο 
Μωυσής στους Εβραίους στην Πεντάτευχο (που και αυτή ονοµάζεται 
Τορά) αλλά και οι προφορικές παραδόσεις, οι οποίες αργότερα 
καταγράφτηκαν στο Ταλµούδ και στο Μιδρά, που είναι µέρος του 
εβραϊκού Νόµου. Η πεντάτευχος ή και απλά Τορά, αναφέρεται ως Τορά 
Σεµπιχτάβ (Νόµος που έχει γραφτεί) και η προφορική παράδοση ως 
Τορά Σεµπε'αλ Πεχ(Νόµος που είναι προφορικός). 



 

 Τα βασικά πιστεύω του Ιουδαϊσµού αποτελούνται από 13 µέρη: 
-Πίστη στη ύπαρξη ∆ηµιουργού και Πρόνοιας 

-Πίστη στην ενότητα του ∆ηµιουργού 

-Πίστη πως ο ∆ηµιουργός είναι ασώµατος 

-Πίστη στην αιωνιότητα Του 

-Πίστη πως µονάχα αυτόν οφείλουµε να λατρεύουµε 

-Πίστη στη διδασκαλία τον προφητών 

-Πίστη στην αποκάλυψη της Τορά στο Μωυσή στο Όρος Σινά 

-Πίστη στο ότι ο Μωυσής είναι ο µεγαλύτερος των προφητών  
-Πίστη στην αµετάβλητη φύση του, εξ αποκαλύψεως, νόµου 
-Πίστη στην παντογνωσία του Θεού 

-Πίστη στην ανταπόδοση, σε αυτή και στην άλλη ζωή 
-Πίστη στον ερχοµό του Μεσσία  

-Πίστη στην ανάσταση των νεκρών 

 

   

δ))))Τόπππποι    λατρείας 

Ο τόπος λατρείας για τη θρησκεία του Ιουδαϊσµού είναι η συναγωγή. Ο 
όρος συναγωγή προέρχεται από το ρήµα συνάγω και σηµαίνει "τόπος 

συγκέντρωσης". Ο αντίστοιχος εβραϊκός  όρος µπείτ κνεσέτ σηµαίνει 
"οίκος συνέλευσης". Μία τυπική συναγωγή αποτελείται από ένα µεγάλο 
χώρο προσευχής και µικρότερα δωµάτια µελέτης. Συνήθως περιλαµβάνει 
και χώρο κοινωνικών συναθροίσεων, καθώς και γραφεία.  



Στις ορθόδοξες συναγωγές επιτρέπεται στον κύριο χώρο να εισέρχονται 

µόνο άντρες. Γυναίκες εισέρχονται µόνο για την τελετή του γάµου, τον 
υπόλοιπο καιρό συµπροσεύχονται από γειτονικά δωµάτια. Στις 
προοδευτικές ή µεταρρυθµισµένες ιουδαϊκές κοινότητες επιτρέπεται η 

είσοδος και στις γυναίκες. Η συναγωγή µέσα δεν έχει καµία εικόνα γιατί 
δεν τους το επιτρέπει η θρησκεία τους. Επίσης για να προσευχηθούν 
πρέπει να υπάρχουν από 10 άντρες και πάνω στη συναγωγή.  

                                                                                               

                           




