
Οι γιορτές του Ισραήλ  

http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Ioudaismos/Ioudaikes_giortes_1.htm


Η γιορτή  
του Πάσχα  

(Πεσάχ) 

 Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Ιουδαϊσμού. Το 
εβραϊκό Πάσχα ονομάζεται και Νομικό Πάσχα. Η γιορτή αυτή 
καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου των Ισραηλιτών από 
την Αίγυπτο και τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. 
Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Πεσάχ, που 
σημαίνει πέραμα, διάβαση. 
Το Πάσχα προϋπήρχε ως έθιμο στην αρχαία Αίγυπτο, όπου 
γιόρταζαν την άνοιξη τη διάβαση του Ήλιου από τον 
ισημερινό, δηλαδή την εαρινή ισημερία. Ως ιεροτελεστία 
εφαρμοζόταν και την εποχή που οι Ισραηλίτες ζούσαν ακόμη 
ως ημινομάδες και σχετιζόταν με τη ζωή των βοσκών. Παρ' 
όλα αυτά όμως, η έξοδος από την Αίγυπτο έδωσε στο Πάσχα 
την οριστική του σημασία. 
Σύμφωνα με τις εβραϊκές Γραφές, το Πάσχα αποτελούσε 
ανάμνηση της εξόδου από την δουλεία της Αιγύπτου υπό 
την ηγεσία του Μωυσή. Το βράδυ της εξόδου κάθε 
οικογένεια πρόσφερε ως θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη 
σωτηρία όλου του λαού. Το έφαγαν, χωρίς να σπάσουν τα 
κόκαλά του, μαζί με άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα. Μετά 
έβαψαν την πόρτα τους με το αίμα του, σύμφωνα με την 
εντολή του Θεού, για να ξεχωρίζουν από τα σπίτια των 
Αιγυπτίων, έτσι ώστε ο Άγγελος του Κυρίου να μη χτυπήσει 
με θάνατο και τα δικά τους παιδιά. 

http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/235-161-8.html


http://www.kivotoshelp.gr/index.php/thavmata21-menu/170-to-perasma-tis-erythras-thalassas-ti-leei-i-agia-grafi-kai-ti-i-epistimi


Ο σύγχρονος εορτασμός (σέντερ) του Πάσχα 
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Η οικογένεια γύρω από το τραπέζι 
Τρώγοντας, αφηγούνται τα γεγονότα της εξόδου και  

της απελευθέρωσης από το ζυγό των Αιγυπτίων (Σέντερ). 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=264422


Η τελετουργία  του εβραϊκού Πάσχα σήμερα 

 Το πρώτο ποτήρι (Καντέσς - η  Ευλογία)  

 Το πλύσιμο των χεριών - εξαγνισμός (Ουρχάτς) 

 Τα πράσινα λαχανικά (καρπάς) 

 Το κόψιμο του μεσαίου ματσά (γιαχάτζ) 

 Οι 4 ερωτήσεις 

 Το δεύτερο ποτήρι 

 Το βούτηγμα του άζυμου ψωμιού (ματσά) στα χαζερέτ και στο χαροσέτ 

 Το Δείπνο 

 Το κρυμμένο ματσά (αφικόμην) 

 Το τρίτο ποτήρι 

 Το τέταρτο ποτήρι 

 Ο τελικός ύμνος 



Ζρόα (αρνί)  
Συμβολίζει το αρνί που έσφαξαν οι Εβραίοι και με το αίμα του έβαψαν τις πόρτες 
του, για να προσπεράσει ο Άγγελος του θανάτου. Σήμερα, όμως, δε σερβίρεται 
πασχαλινό αρνί. Αντί γι’ αυτό σερβίρεται το ψημένο μπούτι ενός αρνιού που 
υπενθυμίζει τα αρνιά που θυσιάζονταν ετησίως, πριν την καταστροφή του Ναού, 
εδώ και 2.000 χρόνια. 

Ματσά 
Άζυμο ψωμί, που συμβολίζει την καθαρότητα της θυσίας, αφού το προζύμι, με 
την ιδιότητα της ξινίλας του, είναι σύμβολο της αμαρτίας. Επίσης υπενθυμίζει το 
αιφνίδιο της απελευθέρωσης.  

Καρπάς  
Είναι το σέλινο το οποίο συμβολίζει τη σκληρή δουλειά των εβραίων καθώς με 
την αλλαγή της σειράς των γραμμάτων στα εβραϊκά διαμορφώνεται η λέξη 
«πάρεχ» που σημαίνει σκλαβιά, δουλεία. Το βουτάνε σε ένα μπολ με αλατόνερο 
και το τρώνε. Το καρπάς είναι μια υπενθύμιση ότι το Πάσχα γιορτάζεται την 
άνοιξη, με την ανανέωση της φύσης. Το αλατόνερο μνημονεύει τα δάκρυα του 
πόνου και των θλίψεων που έχυναν οι Ισραηλίτες όσο ήσαν σκλαβωμένοι στην 
Αίγυπτο. Το σέλινο συμβολίζει τον ύσσωπο που χρησιμοποίησαν για ν’ αλείψουν 
τους παραστάτες της πόρτας με αίμα. 

Τα φαγητά 



Χαζαρέτ ή μαρόρ (πικρόχορτα)  

Θυμίζουν την πικρή σκλαβιά των Εβραίων. Σύμφωνα με το Ταλμούδ οι Εβραίοι 
μπορούν να τρώνε μαρούλια, διότι στην αρχή είναι γλυκά, αλλά μετά πικρίζουν 
στο στόμα. 

Χαροσέτ (μίγμα από μήλα, ξηρούς καρπούς κανέλα και κρασί) 

Το γλυκό χαροσέτ θυμίζει τη γλυκύτητα της λύτρωσης από την πικρή σκλαβιά 
(πικρόγλυκη ανάμνηση) και το μείγμα λάσπης που χρησιμοποιούσαν για τα 
τούβλα οι Ισραηλίτες σκλάβοι, όταν δούλευαν στα Φαραωνικά έργα. 

Τέσσερα ποτήρια κρασί 

Υπενθυμίζουν τις τέσσερις φράσεις του Θεού όπως περιγράφονται στην Έξοδο: 
«Θα σας βγάλω, θα σας ελευθερώσω από τη δουλεία, θα σας λυτρώσω, και θα 
σας πάρω στον εαυτό μου για λαό μου» (Έξ.  6, 6-7).  

Μπεϊτσά 

Ένα καλά βρασμένο σφιχτό αυγό. Συμβολίζει την τελετή της θυσίας που γινόταν 
στον ναό στις 14 του μήνα Νισσάν για να εορτασθεί το Πάσχα.  



Το  
Εβραϊκό  
Πάσχα 

 
Είναι η προσπέραση του αγγέλου 
του Θεού πάνω από τα σπίτια 
των Ισραηλιτών, ενώ έπληττε με 
θάνατο τα πρωτότοκα αγόρια 
των σπιτιών των Αιγυπτίων. 

http://loveforzion.blogspot.com/2009/06/235-161-8.html


Οἱ χριστιανοί ἑορτάζουμε «θανάτου τὴν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς 
αἰωνίου ἀπαρχὴν...» (=απελευθέρωση από κάθε κακό). 

http://www.enromiosini.gr/1AE9A621.print.el.aspx


Η Γιορτή των Αζύμων  (Χαματζότ)  

http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/236-8-163-8.html


Η γιορτή των Αζύμων  

Η γιορτή αυτή είναι η δεύτερη από τις γιορτές που αναφέρονται στο Λευιτικό και που ο 
ίδιος ο Θεός θέσπισε για το λαό Του (Έξοδος 12:15-20). Εορτάζεται μαζί με το Πάσχα 
(Λουκάς 22:1). Σύμφωνα με την εντολή, τη 15η ημέρα του μήνα Νισάν ή Αβίβ, δηλαδή την 
αμέσως επόμενη μέρα μετά το Πάσχα άρχιζε η γιορτή των Αζύμων. Λεγόταν γιορτή των 
Αζύμων γιατί ο Ισραήλ είχε εντολή να βγάλει κάθε ένζυμο από το σπίτι του και έπρεπε στη 
διάρκειά της να τρώει ψωμί άζυμο, δηλαδή ψωμί χωρίς ζύμη. Απ’ όλες τις γιορτές, καμιά 
δεν εξηγεί με παράδειγμα τα άγια πρότυπα της ζωής στην οποία μας καλεί ο Θεός, 
περισσότερο απ’ αυτήν τη γιορτή. Η θυσία του πασχαλινού αρνιού και η γιορτή των 
Αζύμων μνημονεύουν αυτό που ο Θεός έκανε για χάρη του λαού Του, όταν τον 
ελευθέρωσε από τη σκλαβιά της Αιγύπτου (Δευτ.16:1,3). 
Η γιορτή των Αζύμων διαρκούσε 7 ημέρες. 
Ο λόγος για την τήρηση αυτού του τυπικού ήταν, ότι η αναχώρηση του λαού από την 
Αίγυπτο, την ημέρα του Πάσχα, υπήρξε βιαστική. Έγινε τη νύχτα της 14ης μέρας, αρχή της 
15ης και κάθε Ισραηλίτης σήκωσε τη σκάφη του ψωμιού του στον ώμο του, τυλιγμένη στα 
φορέματά του, για να φύγει βιαστικά, επειδή διώχτηκαν απ’ την Αίγυπτο. Δεν είχαν 
προφτάσει να χρησιμοποιήσουν προζύμι και έφυγαν πριν φουσκώσει το ψωμί (Έξοδος 
12:33-34, 39). Ήταν «ψωμί θλίψης» (Δευτερονόμιο 16:3). Κι αυτό το γεγονός της 
θαυμαστής επέμβασης του Θεού και της βιαστικής τους φυγής από την Αίγυπτο έπρεπε 
να το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Να το έχουν για σημάδι πάνω στο χέρι τους και για 
ανάμνηση ανάμεσα στα μάτια τους. Να γίνει νόμος του Θεού στο στόμα τους, νόμος που 
θα έπρεπε να τηρούν κάθε τέτοια εποχή του χρόνου (Έξοδος 13:3-10). 



Η γιορτή των Εβδομάδων  
ή γιορτή των πρωτογεννηματων  

ή Πεντηκοστή 

Η γιορτή των Εβδομάδων κλείνει τον κύκλο των εργασιών για το θερισμό των 
δημητριακών τον οποίο ανοίγει η γιορτή των Αζύμων, όπως είδαμε πιο πάνω, 
με το θερισμό του κριθαριού. 
Στο Λευιτικό (Λευιτ. 23,15-21) διαβάζουμε σχετικά : «Θα μετρήσετε επτά 
πλήρεις εβδομάδες από την επόμενη του Σαββάτου εκείνου κατά το οποίο θα 
φέρετε το δεμάτι για να το προσφέρετε… στον Κύριο. Θα μετρήσετε πενήντα 
μέρες ως την επόμενη του έβδομου Σαββάτου και τότε θα προσφέρετε στον 
Κύριο αναίμακτη θυσία από σιτηρά». Ακολουθούν θυσίες ζώων, ενώ «ο ιερέας 
με ειδική τελετουργική κίνηση προσφέρει δυο αρνιά με τα ψωμιά της πρώτης 
σοδιάς στον Κύριο για τους ιερείς». Ακολουθεί ιερή σύναξη ενώ οι πιστοί δεν 
ασχολούνται με καμιά χειρονακτική εργασία. 
Το χαρακτηριστικό στοιχείο της γιορτής αυτής ήταν η προσφορά δυο ένζυμων 
άρτων σε αντίθεση με την προσφορά άζυμων άρτων που συνδέεται με τη ζωή 
του λαού στην έρημο. Η χρησιμοποίηση ένζυμου άρτου συνδέεται με τη 
μόνιμη εγκατάσταση του λαού στη γη Χαναάν. 

http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/2315-21-3422.html


Ο σύγχρονος εορτασμός της Σαβουότ  

Μετά την ερήμωση της Ιερουσαλήμ από τον Αδριανό το 135 μ.Χ. το έθνος 
ήταν νικημένο, ο λαός διασκορπισμένος και η πατρίδα τους ερειπωμένη. Η γη 
ήταν έρημη, δεν υπήρχε τίποτα για να θεριστεί, αλλά το πιο τραγικό απ’ όλα 
ήταν ότι δεν υπήρχε Ναός στον οποίον να φέρνουν τις προσφορές. Χωρίς Ναό, 
η τήρηση των γιορτών του Ισραήλ, σύμφωνα με το Νόμο του Μωυσή, ήταν 
αδύνατη.  
Ανταποκρινόμενο στην κρίση αυτή, το Σανχεντρίν συνεδρίασε το 140 μ.Χ. στο 
χωριό Ουσά κοντά στη σύγχρονη πόλη της Χάιφα. Αποφάσισε να αλλάξει τη 
Σαβουότ από αγροτική γιορτή και να τη συσχετίσει μ’ ένα ιστορικό γεγονός 
για να τη διατηρήσει ζωντανή. Οι ραβίνοι βρήκαν αναλογίες ανάμεσα στη 
Σαβουόθ και στο ιστορικό γεγονός της σύναξης του Ισραήλ στο όρος Σινά, 
όταν ο Μωυσής έλαβε το Νόμο από τα χέρια του Θεού. Έτσι είπαν, ότι η 
Σαβουόθ ήταν η μέρα που η Τορά (Νόμος) παραδόθηκε στον Μωυσή στο όρος 
Σινά.[4] Αν και η Βίβλος ποτέ δε συσχετίζει τη Σαβουόθ με το Σινά, αυτό 
προτιμήθηκε, γιατί η παράδοση του Νόμου έγινε τον τρίτο μήνα (Έξοδος 19:1). 



http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/2315-21-3422.html


Όρθιοι όλη τη νύχτα 
Είναι έθιμο σήμερα για τους Εβραίους να στέκονται όρθιοι όλη τη νύχτα της Σαβουότ μελετώντας και 
συζητώντας την Τορά. Καθώς πλησιάζει η αυγή στο Ισραήλ, μπορούμε να δούμε χιλιάδες Εβραίους να 
προχωρούν στους δρόμους των περιοχών όπου κατοικούν οι ορθόδοξοι Εβραίοι, προς το μέρος του 
αρχαίου Ναού. Τα πλήθη ξεχύνονται στην πλατεία που είναι το Δυτικό Τείχος (Τείχος των δακρύων), 
για να απαγγείλουν μαζί την αρχαία προσευχή αμιντά, ή όρθια προσευχή, που με τις 19 ευλογίες της 
χρονολογείται πάνω από 2.000 χρόνια. Αποτελεί τον βασικό κορμό των άλλων προσευχών (πρωινής, 
απογευματινής, βραδινής, γιορτών Σαββάτου). 

http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/2315-21-3422.html


 

Πρόκειται για μια αγροτική 
γιορτή της συγκομιδής των 
καρπών (Έξ. 23,16). Αφού 
τελειώσει η συγκομιδή των 
τελευταίων καρπών, αφού 
βγάλουν το λάδι από την 
ελιά και στύψουν τα 
σταφύλια, ευχαριστούν το 
Θεό για τα αγαθά που τους 
πρόσφερε. 
Η γιορτή διαρκούσε επτά 
μέρες. Οι πιστοί πήγαιναν 
για προσκύνημα στο ναό 
στην Ιερουσαλήμ και 
έμεναν σε καλύβες που 
έφτιαχναν πρόχειρα με 
κλαδιά και φύλλα δέντρων. 

Η Γιορτή των Σκηνών 
(Σουκκκόθ)  

http://loveforzion.blogspot.com/2009_06_01_archive.html


Η γιορτή άρχιζε στις 15 του έβδομου μήνα του έτους της άνοιξης και 
διαρκούσε επτά μέρες στις οποίες προστέθηκε και μια όγδοη κατά την 
οποία έκλεινε η γιορτή.  
Όπως συνέβη με το Πάσχα, και αργότερα με την Πεντηκοστή, η γιορτή της 
Σκηνοπηγίας συνδέεται με την ιστορία της σωτηρίας του λαού του Θεού. 
Οι Ιουδαίοι πρέπει να μείνουν σε καλύβες για να θυμούνται την εποχή που 
οι πρόγονοί τους, μετά την έξοδο ζούσαν επίσης σε καλύβες (Λευιτ. 23,43). 
Πρόκειται βέβαια για δευτερεύουσα ερμηνεία, που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Οι Εβραίοι έμειναν στην έρημο σε σκηνές και όχι σε 
καλύβες, όπως γινόταν στη γιορτή. Πάντως από νωρίς συνδέθηκε με τη 
σκηνή του μαρτυρίου και την ανάγνωση του Νόμου (Δευτ. 31,9-13). Μετά 
την κατασκευή του ναού η όποια αναφορά στον καιρό της ερήμου χάνει τη 
σπουδαιότητά της. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του βιβλίου του 
Ησαϊα (Ησ. 33,20) : «Η Σιών είναι ο τόπος που γιορτάζουμε… είναι μια 
σκηνή που δεν μετακινείται». Με τον τρόπο αυτό η γιορτή παίρνει ένα 
καινούργιο νόημα. Θυμίζει την επιλογή της Ιερουσαλήμ ως κατοικίας του 
Γιαχβέ και τη διαθήκη του με τον οίκο του Δαυίδ. Οι παραδόσεις εκλογής 
έπαιξαν εδώ προφανώς το ρόλο τους. 

 Η γιορτή της Σκηνοπηγίας 



Ο σύγχρονος εορτασμός της Γιορτής των Σκηνών 

Οι σημερινοί Εβραίοι εορτάζουν τη γιορτή της Σκηνοπηγίας κάθε χρόνο και κάθε 
οικογένεια μένει σε σκηνή, που τη φτιάχνει στον κήπο ή μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Έτσι 
διατηρούν στη μνήμη τους τα χρόνια που οι πρόγονοί τους έστηναν σκηνές στην 
έρημο. 
Η εντολή του Θεού προς τον λαό Ισραήλ ήταν: «Επτά μέρες θα κατοικείτε σε σκηνές 
(σουκκόθ). Όλοι οι αυτόχθονες Ισραηλίτες θα κατοικούν σε σκηνές» (Λευιτικό 23:42-43). 
Στη διάρκεια της Γιορτής των Σκηνών έπρεπε να κατοικεί κάτω από τα άστρα για 7 
ημέρες.  
Η γιορτή των Σκηνών μας υπενθυμίζει το πόσο παροδική είναι η ανθρώπινη ζωή. Δεν 
είμαστε παρά μόνον οδοιπόροι και «κατασκηνωτές» πάνω στη γη, παρεπίδημοι σε θνητά 
ανθρώπινα καταλύματα. Αλλά πάντα είμαστε στην προστατευτική παρουσία του Θεού. 

http://loveforzion.blogspot.gr/2009_06_01_archive.html
http://loveforzion.blogspot.gr/search/label/%CE%97 %CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1 (%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BA%CF%8C%CE%B8)


Η γιορτή  
της Πρωτοχρονιάς 

Η γιορτή των Σαλπίγγων  
(Γιομ Τερουά) 

Στον Ιουδαϊσμό η «Ρος Χασανά» είναι μια από τις μεγάλες γιορτές του έτους.  
Η γιορτή γιορτάζεται την 1η του μήνα Τισρί (16 Σεπτεμβρίου).  
Αυτή η γιορτή ήταν μέρα απόλυτης ανάπαυσης και αφιερωμένη στον Κύριο, η 
οποία εξαγγελλόταν στο λαό με σαλπίσματα. Κατά την ημέρα αυτή δεν 
επιτρεπόταν καμία χειρωνακτική εργασία και πρόσφεραν στον Κύριο θυσίες 
ολοκαυτώματος (Λευιτικόν 23,23-25). 

http://loveforzion.blogspot.gr/search/label/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE %CE%A3%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CF%89%CE%BD (%CE%A1%CE%BF%CF%82 %CE%A7%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AC)


Η «Γιομ Κιπούρ» είναι ακόμη και 
σήμερα μια από τις πιο σημαντικές 
γιορτές του Ισραήλ. Γιορτάζεται στις 
10 του μήνα Τισρί (Σεπτέμβριος, 
Οκτώβριος). Το λατρευτικό τυπικό 
της γιορτής παραδίδεται στο 
Λευιτικό κεφ. 16, το οποίο είναι 
κείμενο μεταγενέστερης εποχής. 

 Η γιορτή του Εξιλασμού 

http://xristianikanea.blogspot.gr/2012/04/3.html


Η Ημέρα του Εξιλασμού ήταν ημέρα νηστείας. Καμιά δουλειά δεν επιτρεπόταν, επειδή ήταν «Σάββατο ανάπαυσης», 
μέρα ξεκούρασης. Η μέρα αυτή ήταν επίσης «συγκάλεση αγία». Άρχιζε την 9η ημέρα του μήνα Τισρί (25 Σεπτεμβρίου), 
στις 6 το απόγευμα και συνεχιζόταν ως τις 6 το απόγευμα της επόμενης ημέρας, τη 10η του μήνα. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Λευιτικού, τον βασικό ρόλο την ημέρα εκείνη για την εξιλέωση του λαού, είχε επιφορτιστεί ο Αρχιερέας. 
Η πιο δραματική στιγμή του εξιλασμού γινόταν στα Άγια των Αγίων, στη σκηνή του Μαρτυρίου, τον τόπο όπου ο Θεός 
συναντούσε το λαό Του. Ο Θεός επέτρεπε στον Αρχιερέα να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, την 
Ημέρα του Εξιλασμού. 



Ο Αρχιερέας διάλεγε ένα μοσχάρι, ένα κριάρι και δυο τράγους για να τα προσφέρει θυσία.  

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Πρόσφερε  το δικό του μοσχάρι ως θυσία εξιλέωσης, για να κάνει την τελετουργία του εξιλασμού για τις 
αμαρτίες του και για τις αμαρτίες του οίκου του, δηλαδή για τους ιερείς που έχουν ααρωνική καταγωγή.. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Μετά τη θυσία και μπαίνοντας στα Άγια των Αγίων, έπρεπε να ρίξει στο θυμιατήρι αρωματικό θυμίαμα λεπτοτριμμένο έτσι 
που ο καπνός να τυλίξει το ιλαστήριο κι αυτόν, για να μη πεθάνει. Αυτό προεικονίζει την τελειότητα του Μεσσία, που ο 
καθένας πρέπει με πίστη να τυλιχτεί για να πλησιάσει μπροστά στον Θεό. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Έριχνε το θυμίαμα στη φωτιά ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο καπνός του θυμιάματος σκέπαζε 
το ιλαστήριο που βρίσκεται πάνω από την Κιβωτό της Διαθήκης. Με αυτό τον τρόπο ο 
Αρχιερέας, εισερχόμενος με ευλάβεια στα Άγια των Αγίων, δεν θα τιμωρούνταν με θάνατο.  

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Μετά  έπαιρνε με το δάχτυλό του από το αίμα του μοσχαριού και ράντιζε το ιλαστήριο προς ανατολάς.  

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Έπειτα, ράντιζε με το δάκτυλό του 7 φορές το ιλαστήριο, με το αίμα του μοσχαριού. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Ακολούθως έπαιρνε τους δυο τράγους και τους παρουσίαζε μπρος στον Θεό στην είσοδο της Σκηνής 
του Μαρτυρίου. Μετά έριχνε κλήρους στους δυο τράγους, ένα κλήρο για τον Κύριο κι έναν κλήρο γι’ 
αυτόν που έπρεπε να απολυθεί (Aζαζέλ).  

http://loveforzion.blogspot.gr/2009/06/2326-32.html


Κατόπιν έσφαζε τον τράγο και τον πρόσφερε ως θυσία για την εξιλέωση του λαού. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Μετά έφερνε το αίμα του τράγου μέσα από το καταπέτασμα… 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


… και μ’ αυτό έκανε ότι έκανε και με το αίμα του μοσχαριού. Αυτός ήταν συμβολικός εξιλασμός για τις 
αμαρτίες του λαού. Κανένας άνθρωπος δεν έπρεπε να βρίσκεται στη Σκηνή του Μαρτυρίου, από τη 
στιγμή που ο αρχιερέας έμπαινε στα άγια των Αγίων για να κάνει την τελετουργία του εξιλασμού.   

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Ο Αρχιερέας μετά την τελετουργία του εξιλασμού για τον ίδιο, για την οικογένεια του και για την ισραηλιτική κοινότητα, πήγαινε στο θυσιαστήριο των 
ολοκαυτωμάτων και έκανε την τελετουργία του εξιλασμού για το θυσιαστήριο. Ο Αρχιερέας έπαιρνε από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του 
τράγου και μ' αυτό άλειφε τα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα. Κατόπιν με το δάχτυλο του ράντιζε με το αίμα το θυσιαστήριο εφτά φορές, κι έτσι το 
εξάγνιζε από τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και το άγιαζε . 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Στη συνέχεια ο αρχιερέας έπαιρνε τον ζωντανό τράγο Aζαζέλ, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του τράγου και 
εξομολογιόταν πάνω του, όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ και έτσι τις απόθετε στο κεφάλι του τράγου. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Μετά τον έδιωχνε (τον απόπεμπε) στην έρημο, με κάποιον άνθρωπο που έχει οριστεί γι' αυτό. Ο 
αποπομπαίος τράγος έπαιρνε πάνω του όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και ο άνθρωπος θα τον 
άφηνε ελεύθερο να περιπλανηθεί στην έρημο, σε μέρος άβατο από ανθρώπους. Ήταν ένας τύπος, 
που εικόνιζε τον Μεσσία, που φέρθηκε έξω από την Ιερουσαλήμ και φορτώθηκε τις αμαρτίες του 
λαού Του. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Μετά την αποπομπή του τράγου ο Αρχιερέας έβγαζε στη Σκηνή του Μαρτυρίου τη λινή στολή του, λουζόταν, φορούσε τη συνήθη 
στολή του και πρόσφερε ένα κριάρι ολοκαύτωμα γι’ αυτόν και το λαό. Όταν τέλειωνε η γιορτή ο λαός θεωρείτο τελετουργικά 
καθαρός από όλες τις αμαρτίες του για ένα χρόνο. Γι’ αυτό κι η τελετή έπρεπε να γίνεται ετήσια. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT2RNwAQ_ZI


Οι θυσίες των Ισραηλιτών ήταν προτύπωση  τής  θυσίας τού Χριστού  
(τόσο της ιστορικής  θυσίας επί του Γολγοθά, όσο και της θείας Λειτουργίας, 

όπου ιερουργούνται το σώμα και το αίμα του Χριστού). 

Ο Αρχιερέας των Ισραηλιτών  Ο Αρχιερέας Χριστός  

1. Ήταν διάδοχος του Ααρών (κατά την 

τάξη Ααρών) 

 

 

2. Θυσίαζε ζώα (τράγους,  μόσχους και 

κριούς) μια φορά κάθε έτος 

3. Εισέρχονταν στα Άγια των Αγίων 

(της Σκηνής ή του Ναού) 

4. Πρόσφερε θυσία και για τον εαυτό 

του 

 

5. Οι θυσίες των ζώων καθάριζαν τον 

μολυσμό του σώματος 

6. Τα άλογα θύματα προσάγονταν στο 

θυσιαστήριο ακούσια και πολλές 

φορές με τη βία. 

1. Δεν διαδέχτηκε κανέναν άλλον και η 

αρχιερωσύνη του είναι αμετάθετη 

(κατά την τάξη Μελχισεδέκ, απάτωρ, 

αμήτωρ, αγενεαλόγητος) 

2. Θυσιάστηκε ο ίδιος μια φορά για 

πάντα 

3. Εισήλθε άπαξ δια παντός στα 

αληθινά και επουράνια Άγια 

4. Δεν προσφέρθηκε θυσία για τον 

εαυτό του (ήταν αναμάρτητος) 

 

5. Η θυσία του Χριστού καθαρίζει τον 

ρύπο της ψυχής 

6. Ο Χριστός σταυρώθηκε για μας 

εθελουσίως, εκουσίως. 



Η Χανουκά (Chanuka), η γιορτή των φώτων 

Η γιορτή αυτή ονομάζεται και γιορτή των Εγκαινίων του ναού. 
Πληροφορίες για τα γεγονότα που οδήγησαν στην καθιέρωση της γιορτής έχουμε στο Α΄ 
Μακκ. 4, 36-59. Εκεί γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες του Αντιόχου του Επιφανούς, 
ο οποίος βεβήλωσε το ναό της Ιερουσαλήμ καθώς και το βωμό που υπήρχε στο 
προαύλιό του. Πρόσφερε δηλαδή, στις 25 του μήνα κισλέου (Δεκέμβριος) του 167 θυσία 
στο Δία τον Ολύμπιο. Ο Ιούδας ο Μακκαβαίος κατάφερε μετά τρία χρόνια να νικήσει τον 
Αντίοχο και να ξαναδώσει στη λατρεία του Γιαχβέ το ναό, αφού φυσικά έκανε τον 
καθαρμό της βεβήλωσης και έκτισε καινούργιο βωμό. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ίδιου του βιβλίου (Α΄ Μακκ. 4,59) αποφασίστηκε η γιορτή να γίνει ετήσια. 
Τη γιορτή της Χανουκά η οποία διατηρήθηκε τη συναντούμε και στην Καινή Διαθήκη (Ιω. 
10,22) όπου αναφέρεται ως γιορτή των Εγκαινίων. Ο Ιώσηπος είδαμε πως την ονομάζει 
γιορτή των Φώτων (Αρχ. ΧΙΙ, VII, 7). Οι ραβίνοι στην αρχή την αγνόησαν, επειδή όμως 
ήταν μια γιορτή αγαπητή στο λαό της έδωσαν ένα νέο νόημα, ιδίως μετά την 
καταστροφή του ναού. 
Και η γιορτή αυτή γιορταζόταν οκτώ μέρες αρχίζοντας από τις 25 του κισλέου 
(Δεκέμβριος). Πρόσφεραν διάφορες θυσίες στο ναό, έκαναν λιτανείες κρατώντας κλαδιά 
από δέντρα της περιοχής και έψαλαν ύμνους (Β΄ Μακ.10,6-8). Η Μισνά μας πληροφορεί 
πως άναβαν μπροστά στο σπίτι τους ένα λυχνάρι για κάθε μια από τις οκτώ μέρες της 
γιορτής. Το άναμμα των λυχναριών σχετίζεται με την εγκατάσταση καινούριας 
επτάφωτης λυχνίας, σύμφωνα με το Α΄ Μακκ. 4,50 .  

http://www.agioskosmas.gr/eshatologika.asp?isue=164&artid=4921


Η γιορτή των Πουρίμ 

Το πιο πιθανό είναι πως η γιορτή αυτή ξεκίνησε από τις κοινότητες των Εβραίων 
της ανατολικής διασποράς, ίσως στα Σούσα και γιορταζόταν ως ανάμνηση 
κάποιου διωγμού τον οποίο κινδύνεψαν οι Εβραίοι να υποστούν αλλά τελικά 
τον απέφυγαν. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ότι οφείλεται σε θαύμα. Από την 
Περσία η γιορτή πέρασε πρώτα στη Μεσοποταμία και στη συνέχεια στην 
Παλαιστίνη. 
Πουρίμ σημαίνει κλήροι και σχετίζεται με το ότι ο Αμάν, εχθρός των Εβραίων, 
τράβηξε κλήρο για να αποφασίσει ποια μέρα θα τους εξόντωνε. Το σχέδιό του 
δεν ευοδώθηκε και αντί να σκοτωθούν οι Εβραίοι ο βασιλιάς διέταξε να 
σκοτώσουν τον πρωθυπουργό του. Στο βιβλίο της Εσθήρ, εξυμνείται η ίδια 
καθώς και ο θείος της ο Μαρδοχαίος που με την παρέμβασή του εξοντώθηκε ο 
Αμάν. 
Το βιβλίο της Εσθήρ βέβαια δεν είναι ένα ιστορικό βιβλίο, όμως αφηγείται 
γεγονότα που ουσιαστικά οδήγησαν την καθιέρωση μιας γιορτής κατά κάποιον 
τρόπο εθνικής. Δε συνδέεται ούτε με το Γιαχβέ, για το όνομα του οποίου δε 
γίνεται καμία αναφορά στο εβραϊκό βιβλίο της Εσθήρ, αλλά ούτε και για τη 
λατρεία του στο ναό. 

http://www.peripatitis.net/products/a485-464-p-ch/

