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Βασικές Περιγραφές 

 

Τα παρακάτω αποτελούν μια σύντομη, επιλεκτική κι επιγραμματική περιγραφή. Σκοπός τους είναι να κάνουν 

την παραμονή στον Ιερό χώρο της Συναγωγής όσο το δυνατόν πιο αντιληπτή και κατανοητή. 

 

 

 

Εβραϊσμός: Είναι η πρώτη παράδοση που πιστεύει στον απόλυτο μονοθεϊσμό.  

 

Τι σημαίνει «Εβραίος», «Ισραηλίτης» και τι «Ισραηλινός» 

 

Εβραίος:    Προέρχεται από το όνομα του πατριάρχη Αβραάμ. Αυτός, όταν ο Κύριος του είπε, σύμφωνα με το 

βιβλίο της γένεσις, : « Πήγαινε, φύγε από την πατρίδα σου, την γενέτειρα σου, την χώρα σου, τη γη των 

πατέρων σου και πήγαινε στη γη που θα σου υποδείξω», πέρασε στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη ποταμού. Ivri 

σημαίνει ακριβώς αυτό. Περνάω απέναντι. Άρα εβραίος είναι αυτός που πέρασε στην απέναντι όχθη. Η 

απέναντι όχθη, μεταφορικά, αναφέρεται και στο πέρασμα από τον πολυθεϊσμό στον μονοθεϊσμό. Άρα 

μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι εβραίος σημαίνει και μονοθεϊστής και αναφέρεται στο οποιοδήποτε άτομο 

που πιστεύει στην εβραϊκή θρησκεία ή αναγνωρίζει τον εαυτό του στο σύνολο των θρησκευτικών και 

πολιτισμικών παραδόσεων του εβραϊκού πολιτισμού. 

 

παράδειγμα: «Είμαι ελληνικής καταγωγής, Έλληνας υπήκοος, εβραϊκού θρησκεύματος». 

 

Ισραηλίτης:   Ακριβές συνώνυμο του «εβραίος». Προέρχεται από τον πατριάρχη Ιακώβ. Ο Ιακώβ περιμένοντας 

τον αδερφό του Ησαύ και φοβούμενος ότι ο αδερφός του θα επιτεθεί στην οικογένεια του, την χώρισε σε δύο 

μέρη. Το ένα μισό το άφησε στη μία πλευρά του Ιορδάνη ποταμού και το άλλο μισό στην άλλη πλευρά. Το βράδυ 

πέρασε τον ποταμό για να δει το άλλο μισό της οικογένειας του. Εκεί πάλεψε με έναν άγγελο και νίκησε. Ο 

άγγελος τότε τον μετονόμασε σε Ισραήλ γιατί φάνηκε ισχυρός απέναντι στο Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. 

Έτσι όλος ο λαός ονομάστηκε «τα τέκνα του Ισραήλ». Δηλαδή τα τέκνα του Ιακώβ, αφού όλοι προερχόμαστε 

από την οικογένεια του Ιακώβ, του εγγονού του Αβραάμ.  

Στην Παλαιά Διαθήκη/Τορά όταν μιλάμε για τον Λαό του Ισραήλ (αν και η αυθεντική εβραϊκή έκφραση είναι 

Γιοι του Ισραήλ), δηλαδή τους Ισραηλίτες, αναφερόμαστε στην θρησκευτική και εθνική ομάδα που συνιστούσε 

το αρχαίο Βασίλειο του Ισραήλ. Μετά την Διασπορά των ρωμαϊκών χρόνων ο όρος έχασε το εθνικό του νόημα 

και σήμερα περιγράφει αποκλειστικά τους πιστούς της Εβραϊκής θρησκείας.  

 

παράδειγμα: «Στην συναγωγή προχθές μαζεύτηκαν Άγγλοι ισραηλίτες, Ισραηλινοί ισραηλίτες και Έλληνες 

ισραηλίτες» 
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Ιουδαίος: Η λέξη Ιουδαίος προέρχεται από τη φυλή του Γεουντά (Ιούδας, το όνομα δεν έχει καμία σχέση με 

τον Ιούδα Ισκαριώτη), μία από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Ο Ιούδας αν και δεν ήταν ο πρωτότοκος γιος του 

Ιακώβ, ήταν αυτός που θα δημιουργούσε την φυλή που αργότερα θα έδινε βασιλείς στο λαό του Ισραήλ. Ο 

βασιλιάς Δαυίδ και ο βασιλιάς Σολομώντας προέρχονται από αυτήν την φυλή. Έτσι λοιπόν Ιουδαίος είναι αυτός 

που προέρχεται από τη φυλή του Γεουντά. Ο Μορδεχάι, όπως αναφέρεται στην ιστορία της Εστήρ, αναφέρεται 

σε όλο τον λαό ως Ιουδαίοι(Γεουντίμ) για να τονώσει το ηθικό τους λέγοντας τους έτσι ότι προέρχονται από 

βασιλική φυλή.  

Ισραηλινός: Δεν έχει σχέση με την παράδοση ή την θρησκεία . Αναφέρεται καθαρά στην υπηκοότητα του 

ατόμου που ζει στο σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. Μπορεί να είναι εβραίος, χριστιανός ορθόδοξος ή καθολικός, 

μουσουλμάνος κτλ. Ο όρος δημιουργήθηκε το 1948. 

 

παράδειγμα: «Ο Ταλαάτ ζει στην Χάιφα και είναι Ισραηλινός, αραβικής καταγωγής και μουσουλμάνος σουνίτης» 

 

Εβραϊκή Λατρεία 

 

Συναγωγή: Ο όρος συναγωγή προέρχεται από το ρήμα συνάγω και 

σημαίνει «τόπος συγκέντρωσης». Είναι το  κτίριο στο οποίο φιλοξενούνται 

οι συναθροίσεις που υποδεικνύει ο εβραϊκός τρόπος ζωής, όπως η 

προσευχή, οι θρησκευτικοί εορτασμοί και οι επέτειοι , ο γάμος, η περιτομή, 

η θρησκευτική ενηλικίωση, τα μνημόσυνα, η διδασκαλία του Νόμου κ.α.  

 

Πνευματικός ηγέτης της κάθε Συναγωγής είναι ο Ραββίνος. Οι 

πιστοί φορούν το «κιπά» και το «ταλέτ» (ένα σάλι προσευχής 

με δεμένα σε κόμπους κρόσια).  

 

Η Συναγωγή δεν αποτελεί ναό. Ωστόσο, δεν στερείται ιερότητας και χρήζει ευσεβούς σεβασμού. Αποτελείται 

αρχιτεκτονικά από τρία βασικά μέρη: 

α. Το ιερό, οπού φυλάσσονται οι περγαμηνές του Νόμου (σεφέρ Τορά). Αυτό βρίσκεται πάντα στον τοίχο, ο 

οποίος κοιτάζει προς την Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η κατεύθυνση προσευχής. 

β. την Τεβά (αλλιώς Μπίμα – από την ελληνική λέξη «βήμα» ) που είναι το έδρανο το οποίο χρησιμοποιεί ο 

λειτουργός. Ακόμα εκεί διαβάζεται ο Νόμος (και από εκεί ο Ραββίνος καλεί τους πιστούς να δεηθούν). 

γ. το κύριο μέρος όπου κάθονται οι προσευχόμενοι. Αυτό χωρίζεται στον ανδρικό τομέα και στον γυναικείο 

(γυναικωνίτης). 

 

Η κοινοτική εβραϊκή λατρεία μπορεί να πραγματοποιηθεί όπου συγκεντρώνονται δέκα ενήλικοι Εβραίοι. 

  

Ενήλικος Εβραίος θεωρείται  κάθε νεαρός Εβραίος που εντάσσεται επίσημα  σε ηλικία 13 ετών σαν μέρος του 

εκκλησιάσματος, μετά από  ειδική τελετή στη Συναγωγή. Η τελετή λέγεται «Μπαρ Μίτζβα». 

 

Συναγωγή Καχάλ Σαλόμ 

http://www.gnwsis.gr/pmwiki.php?n=Main.%ce%a1%ce%91%ce%92%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a3?action=edit
http://www.gnwsis.gr/pmwiki.php?n=Main.%ce%9a%ce%99%ce%a0%ce%91?action=edit
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Ιερό βιβλίο του Εβραϊσμού: είναι η εβραϊκή «Βίβλος», η οποία περιλαμβάνει την πεντάτευχο που όταν 

είναι γραμμένη σε περγαμηνή ονομάζεται «Σεφέρ Τορά» δηλαδή το βιβλίο της διδασκαλίας και 2 ακόμα ομάδες 

βιβλίων: τα προφητικά βιβλία (Νεβιήν – Προφήτες) και τα αγιόγραφα που ονομάζονται στα εβραϊκά «Κετουβίμ). 

Το Ταλμούδ δεν αποτελεί ιερό βιβλίο. Είναι ο προφορικός νόμος και τα ραβινικά σχόλια πάνω σε αυτόν. Ο 

Ιουδαϊσμός πιστεύει και στον γραπτό και στον προφορικό λόγο αλλά δεν αναφερόμαστε σε ιερότητα όσον αφορά 

το Ταλμούδ.  

 

Σεφέρ Τορά: (το βιβλίο του Νόμου) είναι η Πεντάτευχος, χειρόγραφα 

γραμμένη     πάνω σε δέρμα ειδικά επεξεργασμένο. Παραδοσιακά είναι 

τυλιγμένη σε δύο κυλίνδρους στην κορυφή των οποίων τοποθετούνται τα 

«Ριμονίμ». Αυτά είναι στολίδια συνήθως από πολύτιμα μέταλλα και 

κουδουνάκια, ο θόρυβος τους κάνει αισθητή την παρουσία του Σέφερ Τορά και 

υπενθυμίζει την υποχρέωση απόδοσης σεβασμού στο λόγο του Κυρίου. Επίσης, 

το Σέφερ Τορά διακοσμούν τα Τας (ασημένια πλάκα παρόμοια με εκείνη του 

Αρχιερέα – Κοέν Γκαντόλ) και το Γιαντ (στα εβραϊκά σημαίνει «χέρι» και 

χρησιμεύει στην ανάγνωση της αντίστοιχης περικοπής). 

 

Η προσευχή «Σσεμά Ισραέλ»: αποτελεί τον βασικό πυλώνα της πίστης των Ισραηλιτών. Απαρτίζεται από 

τα τρία εδάφια της Σεφέρ Τορά. Χαρακτηριστική συνήθεια είναι να καλύπτουν οι πιστοί τα μάτια τους κατά την 

απαγγελία του «Σσεμά» φράζοντας κάθε πιθανή εξωτερική ενόχληση κι εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη 

συγκέντρωση που απαιτείται. 

 

Κιπά: (Το καπελάκι) αποτελεί εβραϊκή παράδοση και συνήθεια να καλύπτουμε το κεφάλι 

μας, ιδίως την ώρα της προσευχής και σε ιερούς χώρους. Το κιπά συμβολίζει την 

κατωτερότητα, την ευσέβεια και την ταπεινότητα προς τον Κύριο. Εκφράζει την πλήρη 

αποδοχή της Θεϊκής εξουσίας και κυριαρχίας. 

Επιπρόσθετα, μας βοηθά να μη λησμονούμε πως η ανθρώπινη σοφία, καθώς κι η 

δυνατότητα πράξης στον κόσμο αυτό, έχει όρια, σε αντίθεση με την απειρία του Κυρίου. 

 

Ταλέτ: είναι το σάλι προσευχής. Στις τέσσερις άκρες αυτού κρέμονται τα κράσπεδα 

(κρόσια, τσιτσίτ), τα οποία με κόμπους σχηματίζουν το όνομα του Κυρίου. 
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Εορτές του Εβραϊσμού 

 

 

 «Ρωσς α’Σσανά» («Εβραϊκή Θρησκευτική Πρωτοχρονιά») . 

 

Το Ρωσς α’Σσανά είναι αναπόσπαστα δεμένο με το Γιομ Κιππούρ, (Ημέρα Εξιλέωσης – η 

ιερότερη γιορτή του Εβραϊσμού) και αποτελούν τις λεγόμενες ημέρες του δέους. 

 

Το Ρωσς α’Σσανά έχει δυο πρόσωπα, το ένα είναι η ευθυμία που συνοδεύει την αρχή του 

χρόνου και το άλλο είναι ότι σημαδεύει την έναρξη μιας περιόδου μετάνοιας που κορυφώνεται 

το Γιομ Κιπούρ. Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρείται ότι στο Ρωσς α’Σσανά ο Θεός μας εγγράφει στο Βιβλίο της 

Ζωής και καθορίζει το πως θα είναι η χρονιά που θα περάσουμε, ενώ την ημέρα του Γιομ Κιπούρ σφραγίζει τις 

εγγραφές. 

 

 

 «Γιομ Κιπούρ» («Ημέρα της Εξιλέωσης») 

 

Το Γιόμ-Κιπούρ, η Ημέρα της Εξιλέωσης,  είναι ημέρα σκέψης, προσευχής και νηστείας. Το 

Γιόμ-Κιπούρ μας εξιλεώνει για αμαρτήματα μόνο απέναντι στο Θεό και όχι για τις άσχημες 

πράξεις μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό πριν το Γιόμ-

Κιπούρ, να ζητάμε συγγνώμη και συγχώρεση από συγγενείς, φίλους και γνωστούς, πριν 

κληθούμε να ζητήσουμε την συγγνώμη του ίδιου του Θεού προς το πρόσωπό μας.  Το Γιόμ-Κιπούρ, ο Θεός μας 

στέλνει απλόχερα την Συγχώρεση Του, που ίσως να είναι και το μεγαλύτερο δώρο Του προς εμάς και συνεπώς, 

από μόνο του το γεγονός αυτό, καθιστά την άγια αυτή ημέρα μία από τις πιό χαρούμενες ημέρες του χρόνου. 

 

 «Πέσαχ»  

 

Μεγάλη εορτή του Εβραϊσμού , σε ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο και 

συγκεκριμένα της απελευθέρωσής τους από τη δουλεία των Φαραώ και της διάβασής τους από 

την Ερυθρά θάλασσα προς τη Γη της Επαγγελίας. Πέσαχ σημαίνει πέρασμα. Συμβολικά είναι το 

πέρασμα από την σκλαβιά στην ελευθερία, από την ανομία στην ύπαρξη νόμων αφού το Πέσαχ το 

ακολουθεί η απόδοση των νόμων στο όρος Σινά και η θεία αποκάλυψη.  

 

 

 «Χανουκά» 

 

Είναι μια Εβραϊκή γιορτή που τιμά την αναστύλωση του Ιερού Ναού (του Δεύτερου Ναού) 

στην Ιερουσαλήμ την εποχή της Εξέγερσης των Μακκαβαίων κατά των Σελευκιδών. Η 

Χανουκά γιορτάζεται για οκτώ νύχτες και μέρες. Είναι επίσης γνωστή ως η Γιορτή των 

Φώτων και η Εορτή της Αφοσίωσης. 

 

 

http://www.gnwsis.gr/pmwiki.php?n=Main.%ce%93%ce%99%ce%9f%ce%9c_%ce%9a%ce%99%ce%a0%ce%9f%ce%a5%ce%a1?action=edit
http://www.gnwsis.gr/pmwiki.php?n=Main.%ce%a0%ce%91%ce%a3%ce%a7%ce%91?action=edit
http://www.gnwsis.gr/pmwiki.php?n=Main.%ce%a7%ce%91%ce%9d%ce%9f%ce%a5%ce%9a%ce%91?action=edit
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD
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 Σουκότ ( Σκηνοπηγία) 

 

Γιορτάζουμε το Σουκότ για να θυμόμαστε τις περιπλανήσεις των Εβραίων στην Έρημο, 

μετά την απελευθέρωση τους από την Αίγυπτο, όταν ήταν αναγκασμένοι να ζουν σε 

σκηνές, καλύβες ή παραπήγματα (Σουκά = παράπηγμα, σκηνή). Επειδή η γιορτή πέφτει 

την περίοδο της συγκομιδής των φρούτων, είναι ταυτόχρονα και γιορτή ευχαριστιών για 

τα άφθονα δώρα που έδωσε η φύση στον άνθρωπο τον περασμένο χρόνο.  

 

 

 Πουρίμ 

 

Το Πουρίμ όπως και το Χανουκά είναι μια μικρή γιορτή, η οποία δεν αναφέρεται 

στην Τορά, αλλά είναι συνδεδεμένη με ένα ιστορικό γεγονός (θεσπίζεται δηλαδή 

από τους Ραβίνους). Αναφέρεται στην σωτηρία της εβραϊκής κοινότητας που 

ζούσε στην Περσία και βρέθηκε αντιμέτωπη με την απειλή της εξόντωσης λόγω 

αντισημιτισμού.   

 

 Του μπι’ Σσβάτ  

Είναι η μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη του «Νέου Έτους των Δέντρων». Είναι η 
εποχή όπου ανθίζουν τα πρώτα δέντρα στο Ισραήλ, ξυπνώντας από το χειμερινό 
τους ύπνο και ξεκινώντας έναν νέο κύκλο καρποφορίας. 

Ο Άνθρωπος, ύψιστη αξία για την εβραϊκή θρησκεία, οφείλει να γνωρίζει ότι η Γη 
του δίνει ζωή και ότι είναι απόλυτα εξαρτημένος με αυτή καθώς του προσφέρει τα 
απαραίτητα. Η μέρα αυτή τιμά τη γη, τους καρπούς της και αναφέρεται στην 
άρρηκτη  ανάγκη του ανθρώπου να είναι μέλος της και να την φροντίζει όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

 

 Σσαβουότ (Πεντηκοστή) 

Γιορτάζεται πενήντα ημέρες μετά το Πέσαχ, σε ανάμνηση της ημέρας που ο 

Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές από τον Θεό στο όρος Σινά. Την ημέρα αυτή 

πρόσφεραν στο Ναό τα πρωτογεννήματα (πρώτους καρπούς) από τον θερισμό 

των δημητριακών. 
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Σύμβολα του Εβραϊσμού 

 

Magen David – Το αστέρι του Δαυίδ 

Το αστέρι του Δαβίδ, ή το magen Δαβίδ, είναι ένα εξάκτινο αστέρι που 

διαμορφώνεται από δύο ισόπλευρα τρίγωνα. Παίρνει το όνομά του από την 

παράδοση ότι ο Δαβίδ έφερε μια εξάγραμμη διαμορφωμένη ασπίδα κατά τη 

διάρκεια της ήττας του Γολιάθ.  

Το εξάγραμμο είναι υποδηλωτικό μιας εξαιρετικά σημαντικής ενότητας και μιας ένωσης των 

αντιθέτων και είναι ένα ισχυρό σύμβολο του μακρόκοσμος (Θεός, ο κόσμος ή οι υψηλότερες 

ενέργειες), και της σχέσης μεταξύ του μακρόκοσμου και του μικρόκοσμου (ανθρωπότητα, η Γη ή οι 

ανθρώπινες ενέργειες). Μερικοί σημειώνουν ότι ο συνδυασμός καθιστά τα τρίγωνα αδιάσπαστα, όπως τους 

Εβραίους.  

Το αστέρι του Δαβίδ είναι μερικές φορές γνωστό ως αστέρι του δημιουργού, στο οποίο κάθε ένα από τα 

έξι σημεία αντιπροσωπεύει μια ημέρα της εβδομάδας και το κέντρο αντιστοιχεί στο Σάββατο. Είναι ένα 

ισχυρό σύμβολο της εβραϊκής ταυτότητας, παραμένοντας ισχυρό γιατί ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

ναζιστικής δίωξης, οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορέσουν ένα κίτρινο εξάγραμμο ως προσδιοριστικό. 

Στο 17ο αιώνα, έγινε μια δημοφιλής πρακτική να τεθεί το σύμβολο έξω από συναγωγές, για να τις 

προσδιορίσει ως εβραϊκούς ναούς λατρείας με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που ένας σταυρός προσδιορίζει ένα 

χριστιανικό ναό για τους Χριστιανούς. 

Σήμερα, είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Εβραϊκό σύμβολο. 

 

 

* Ένα εκπληκτικό γεγονός για το αστέρι του Δαυίδ : Όλα τα γράμματα από το εβραϊκό 

αλφάβητο βρίσκονται μέσα στο αστέρι του Δαυίδ. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  Γνωριμία με την Εβραϊκή θρησκεία 

7 
 

Επτάφωτος Λυχνία – Μενορά 

 

Η Μενορά περιγράφεται στη Βίβλο ως ο επτά διακλαδισμένος 

αρχαίος λαμπτήρας φτιαγμένος από χρυσό και χρησιμοποιείται στο 

φορητό ιερό που δημιουργήθηκε από τον Μωυσή στην έρημο και 

αργότερα στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Φρέσκο ελαιόλαδο της πιο 

αγνής ποιότητας καίγεται καθημερινά για να φωτίζει τους 

λαμπτήρες του. Η Μενορά είναι σύμβολο του Εβραϊσμού από την 

αρχαιότητα.  

Η Μενορά συμβόλιζε το ιδανικό της παγκόσμιας φώτισης. Τα επτά 

κλαδιά υπαινίσσονται τους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης, που 

αντιπροσωπεύονται από τους έξι λαμπτήρες που κλίνουν προς τα μέσα και συμβολικά 

καθοδηγούνται από το φως του Θεού που αντιπροσωπεύεται από τον κεντρικό λαμπτήρα. Η 

Μενορά συμβολίζει επίσης τη δημιουργία σε επτά ημέρες, με το κεντρικό φως να 

αντιπροσωπεύει το Σάββατο. Λέγεται επίσης ότι συμβολίζει τον καυστήρα, όπως φαίνεται από 

τον Μωυσή στο όρος Χόρεμπ. Η επτά διακλαδισμένη Μενορά, στην αρχική της μορφή όπως 

περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, γενικά δεν χρησιμοποιείται πλέον, προς τιμή του γεγονότος 

ότι η αρχική Μενόρα χάθηκε στον πόλεμο . 

Οι συναγωγές έχουν έναν συνεχώς φωτισμένο λαμπτήρα ή φως μπροστά από την Κιβωτό, όπου 

διατηρείται η Σεφέρ Τορά , ονομάζεται αιώνιο φως. Αυτή η λάμπα αντιπροσωπεύει τους 

συνεχώς φωτισμένους Ελοχίμ της Μενοράς που χρησιμοποιούνται στους χρόνους του Ναού. 

Επιπλέον, πολλές συναγωγές εμφανίζουν είτε Μενορά ή μια καλλιτεχνική αναπαράσταση μίας 

Μενορά. 

 

 

 

           Θρησκευτικά αντικείμενα στην καθημερινή ζωή 

 

Mezuzah – Μεζουζά 

 

Στο κατώφλι των παραδοσιακών Εβραϊκών σπιτιών υπάρχει 

ένα μικρό μακρόστενο κουτάκι. Αυτό είναι γνωστό ως 

μεζουζά (σημαίνει κατώφλι). 

Η σημασία πίσω από τη μεζουζά είναι ότι ο Θεός μας 

προστάζει να έχουμε πάντα το λόγο Του στο μυαλό μας και 

στην καρδιά μας. Οι προσευχές της Shema είναι γραμμένες 

πάνω σε ένα μικρό πάπυρο μαζί με ένα πρόσθετο κείμενο. 

Στο πίσω μέρος του χαρτιού, ένα όνομα του Θεού είναι 

γραμμένο. Το χαρτί αργότερα τυλίγεται και τοποθετείται 

μέσα στη μεζουζά . 



Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου  Γνωριμία με την Εβραϊκή θρησκεία 

8 
 

Αργότερα το κουτί, με το χαρτί μέσα, καρφώνονται στο κατώφλι της πόρτας στα δεξιά και 

πραγματοποιείται μία μικρή τελετή η οποία ονομάζεται Chanukkat Ha-Bayit (σημαίνει 

αφιέρωση στο σπίτι). 

Όποτε περνάει κάποιος Εβραίος από το κατώφλι μιας πόρτας με μεζουζά, την ακουμπά και 

μετά φιλάει τα δάχτυλα του, δείχνοντας έτσι την αγάπη και την αφοσίωσή του στο Θεό αλλά 

και τις προσευχές που βρίσκονται μέσα στη μεζουζά. 

 

Κύπελλο Κιντούς 

 

Το Κύπελλο Κιντούς είναι ένα ειδικό εβραϊκό αντικείμενο, το οποίο έχει 

γίνει σύμβολο της εορταστικής περιόδου του εβραϊκού Σαββάτου. 

Το Εβραϊκό Σάββατο, γνωστό ως Σαμπάτ, γιορτάζεται το Σάββατο και 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά τελετών. Κάποιοι Εβραίοι επιλέγουν να πάνε 

στη συναγωγή το Σαμπάτ, πολλοί τρώνε ειδικό ψωμί γνωστό ως χαλά. Αλλά 

ίσως η πιο κοινή τελετή Σαμπάτ όλων είναι το Κιντούς. Το ίδιο το 

τελετουργικό είναι απλά μια προσευχή και μια ευλογία, η οποία κανονικά 

απαγγέλλεται από τον επικεφαλή του νοικοκυριού τόσο την Παρασκευή το 

βράδυ όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου. Η προσευχή του 

Κιντούς καλεί τον εβραϊκό λαό να θυμάται το Σάββατο. Έτσι η προσευχή του 

Κιντούς δίνει μία διαφορετική όψη στο Σαμπάτ. 

Κατ 'αρχάς, η ευλογία αναγράφεται πάνω στο κρασί, δίνοντάς της μεγαλύτερη βαρύτητα σε 

σύγκριση με άλλες παραδοσιακές εβραϊκές ευλογίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε οίνος ή χυμός σταφυλιών, χρησιμοποιείται συνήθως ειδικά 

παρασκευασμένο κρασί Κιντούς. Φυσικά, αυτό το ειδικό κρασί πρέπει να περιέχεται σε ένα 

ειδικό κύπελλο. Επομένως, το κύπελλο Kιντούς έχει γίνει ένα βασικό στοιχείο στην εβραϊκή 

παράδοση. Τα κύπελλα για το Κιντούς τα συναντάμε σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και 

μεγεθών. 

Είναι αποδεκτό ότι το κύπελλο Κιντούς πρέπει να ξεχωρίζει από ένα καθημερινό κύπελλο. Γι’ 

αυτό συχνά έχουν πάνω περίπλοκα σχέδια με ιδιαίτερη σημασία. 

Ουσιαστικά, ο σκοπός του κυπέλλου Κιντούς είναι να ομορφύνει την προσευχή του Σαββάτου. 

Η ίδια η προσευχή, ανακαλεί τη δημιουργία του κόσμου και την ιδέα ότι την έβδομη ημέρα, 

αφού ο κόσμος είχε ολοκληρωθεί σε όλη του την ομορφιά, ο Θεός ξεκουράστηκε. Η προσευχή 

του Κιντούς χρησιμοποιείται επίσης σε εβραϊκές γιορτές. 
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