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Iudaismul 

 

 
Iudaismul, religia iudeilor a fost intemeiat in sec. al XVIII-lea i. Hr. Avraam, parintele poporului 

evreu a ascultat cuvantul lui Dumnezeu care i-a cerut sa plece din Ur, locul sau natal din Sudul 

Mesopotamiei (azi Irak) catre tara Canaanului (acum Israel) si sa renunte la politeism in favoarea 

monoteismului, credinta in El, singurul Dumnezeu adevarat. 

 

Legea iudaica este cuprinsa in Biblia ebraica care este formata din: Thora (cartile Vechiului 

Testament) si Talmudul (Legea Orala fixata mai tarziu in scris). Pentru evrei acestea doua au 

valoare egala, iar modificarea lor e interzisa. 

 

Decalogul este cea dintai lege scrisa a Vechiului Testament si, totodata, cea mai inalta lege 

morala data pana la Domnul nostru Iisus Hristos. Ea ramane valabila pentru toate timpurile, 

fiindca cele 10 porunci sunt poruncile legii firesti, pe care Dumnezeu le aduce la cunostinta 

credinciosilor intr-un chip mai limpede si mai hotarat. 

 

Istoria iudaismului cuprinde 4 mari etape: 

1. Monoteismul biblic (sec.XVIII-VI i.Hr.) 

- cuprinde evenimentele de la patriarhul Avraam pana la exilul babilonic. In aceasta perioada 

iudeii primesc porunca taierii imprejur, apoi Legea Mozaica (Decalogul, legile ceremoniale si 

civile), porunca de a construi templul din Ierusalim (in timpul lui Solomon) in jurul caruia se va 

concentra viata religioasa iudaica. Mai tarziu in sec al VI-lea regele Nabucodonosor duce 

poporul Iudeu in robia babiloniana. 

2. Iudaismul post-exilic 

- dureaza de la intoarcerea din exilul babilonic (538 i.Hr.) pana la distrugerea Templului din 

Ierusalim de catre armatele romane (70 d. Hr). Ca noutate, apare Sinagoga ca loc de rugaciune si 

de studiu. Primele sinagogi au aparut in exilul babilonic din cauza lipsei Templului de la 

Ierusalim. Thora impunea interdictia construirii unui alt altar de jertfa inafara celui de la 

Ierusalim.  

3. Iudaismul rabinic 

- dureaza din anul 70 d.Hr cand a fost distrus Templul din Ierusalim pana in sec.XIX. Acum 

apare institutia rabinatului, autoritate care avea putere de decizie in probleme de credinta si 

juridice. Rabinii (proveniti adesea dintre farisei) au preluat atributiile patriarhilor, profetilor si 

preotilor. Ei au alcatuit Talmudul, care alaturi de Pentateuhul lui Moise a devenit  textul 

religios de baza in academiile rabinice si in sinagogi. Dupa distrugerea Ierusalimului, rabinii au 

fost persecutati si multi dintre ei au fugit peste hotare. 

4. Iudaismul contemporan 

- sec XIX pana in prezent. Acesta are 3 orientari:  

a)  Iudaismul Ortodox 

- are ca scop pastrarea iudaismului rabinic 

b) Iudaismul Reformat 

- a eliminat diferite prescriptii privind ritualul si a dat posibilitatea de a se rosti rugaciuni si in 

limba nationala si de a se utiliza orga in sinagogi. 

c) Iudaismul Conservator 

.- incearca sa gaseasca echilibrul prin reinterpretarea Legii in conformitate cu tipurile moderne. 
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Cultul mozaic este axat pe îndeplinirea celor 613 porunci enumerate în Tora (primele cinci cărți 

ale lui Moise), spre deosebire de creștinism, care își bazează doctrinele în special pe învățăturile 

lui Iisus. 

 

La sinagogă, conducătorul ritualului este rabinul, care are funcția unui îndrumător religios. El 

este cel care coordonează studiul Torei (cele 5 carti ale lui Moise). 

 

Se vorbește în iudaism și de o serie de restricții alimentare, deoarece aici intervine distincția 

dintre pur și impur. Cușer (în limba idiș, kașer în limba ebraică) înseamnă „pregătit după ritual” 

și, în cazul mâncării, garantat a fi conform regulilor. Astfel, evreii au voie să mănânce doar 

carnea rumegătoarelor cu copita despicată: ovine, capre, bovine, pești cu solzi și înotătoare și 

păsări nerăpitoare (vezi Levitic cap. 11); există reguli precise la sacrificarea animalelor; este 

interzis de mâncat lactate împreună cu carne, etc. 

 

Religia iudaică, reguli şi obiceiuri   

 

La opt zile de la naştere, copilul de sex masculin este circumcis, acesta fiind un semn al 

legământului cu Dumnezeu.  

 

Majoratul religios pentru fete este la vârsta de 12 ani, iar pentru băieţi la 13 ani.    

 

De asemenea, practicanţiilor religiei iudaice le este recomandat portul anumitor veştminte cum e 

cazul Kippah-ului (un acoperământ pentru cap) sau tallitul (obiect vestimentar asemănător unei 

eşarfe utilizat în timpul rugăciunii).    

 

Lucruri interzise  

 

Practicanţii religiei iudaice nu au voie să consume carne de porc, dar şi cea de iepure sau de cal. 

În schimb, alcoolul nu e interzis, acesta putând fi consumat cu moderaţie, cu precădere în cazul 

sărbătorilor.    

 

Căsătoria între o persoană practicantă a religiei iudaice şi una din altă religie nu e încurajată 

deloc de rabini.  

 

 


