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Iudaismul 
Schita tablei 

 

 

Iudaismul este prima religie monoteista. 

 

Epoca Patriarhilor 
Avraam, Isaac şi Iacob sunt consideraţi cei trei patriarhi ai Iudaismului. 

 

Avraam  
- patriarhul şi strămoşul poporului evreu 

- circa 2150 - 2000 î.Hr. 

- fiul lui Terah din Ur-ul Caldeei, descendent al lui Sem; 

- Geneza cap. 11,26-25,11 

- Avraam se muta la porunca lui Dumnezeu in Canaan 

 

Isaac 
- fiul lui Avraam si a Sarei 

- părintele poporului evreu. 

- frate vitreg pe Ismail care a devenit părintele poporului arab 

- Gen. 21.1-7 (naşterea), 22.1-19 (jertfirea), 24 (căsătoria cu Rebeca), 25.19-28 (naşterea celor doi 

copii), 26.1-33 (relaţia cu regele Avimelekh al filistenilor), 27.1-28.5 (darea binecuvântării), 35.27-

29 (moartea). 

 

Iacov (Israel) 
- casatorit cu Rahela 

- 12 fii - 10 din femei roabe, iar ultimii 2 (Iosif si Veniamin) din femeia legitima 

- 12 fii = 12 semintii ale lui Israel 

- se muta in Egipt din cauza unei mari secete – robia egipteana – Proorocul Moise scoate poporul 

din Egipt – Jousa urmasul lui Moise. 

 

Perioada Judecatorilor 

- Poporul ales a fost condus de Insusi Dumnezeu 

- Dumnezeu transmitea voia Sa prin prooroci, iar judecatorii puneau in aplicare legea divina si 

rezolvau conflictele din popor 

- Samuel – primul judecator 

 

Perioada Regatului 
Principalii regi sunt:  

Saul - primul rege 

David - face planurile pentru Templul din Ierusalim, compune psalmi 

Solomon - cel mai intelept om, construieste templul sfant 

 

Imperiile asirian şi babilonian vor cuceri Israelul, templul din Ierusalim fiind distrus şi mulţime de 

evrei vor fi deportaţi în Mesopotamia şi Babilon. 

In anul 63 î.Hr Imperiul Roman cucereste Israelul 

In anii 66-70 d.Hr Ierusalimul este distrus în totalitate, iar Templul ars şi dărâmat. 
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Locasurile de cult 

Cortul mărturiei – folosit la iesire din robia babiloniana 

                            – se gasea Chivotul Legii cu Tablele Legii 

 

Templul din Ierusalim 

- construit de imparatul Solomon 

- 3 parti: Sfanta Sfintelor, Sfanta si Vestibul 

- Doua curti: curtea interioara, a preotilor sau cea inalta si un exterioara sau cea mare era 

destinata poporului credincios si se afla la un nivel inferior fata de prima curte. 

- Distrus de imparatul Nabucodonosor I in 586 i.Hr. si apoi in anul 70 d.Hr. de romani 

Sinagoga 

- casă de întrunire, destinată celebrării cultului mosaic 

- apare in timpul exilului evreilor in locul templului distrus 

 

Cartile de cult 
Vechiul Testament 

Tanahul (sau Tora scrisă)  

Talmudul (sau Tora orală) 

 

Sarbatori 
Sâmbăta - principala zi de sărbătoare evreiască, ziua de odihnă a Creatorului după cele şase zile de 

facere a lumii (Geneza).  

Roş Haşana (Anul Nou),  

Şavuot (Sărbătoarea săptămânilor)  

Yom Kippur (Ziua ispăşirii). 

 

Reguli si 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. 

- nu au voie să consume carne de porc, de iepure sau de cal. 

- se aduceau jertfe de  animale (porumbei, miei), dar şi jertfe din primele roade ale pământului. 

- jertfele erau aduse la Templul din Ierusalim de catre preoti  

- preotii (numiti si Leviti) se alegeau din neamul lui Levi 


