
Σουκότ (Σκηνοπηγία)

Στη μνημειώδη περιπλάνησή του στην άγονη κι αφιλόξενη έρημο ο εβραϊκός λαός, μετά 
την απελευθέρωσή του από την σκλαβιά της Αιγύπτου, ζούσε αναγκαστικά σε πρόχειρα 
καταλύματα (σουκά=σκήνωμα, καλύβα) που η σκεπή τους αποτελείτο από κλαδιά που 
δεν ήταν στερεωμένα μεταξύ τους. Εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες τα ασταθή αυτά 
οικοδομήματα, συμβόλιζαν την αδυναμία του ανθρώπου και την απόλυτη εξάρτησή του 
από την προστασία του Θεού.
Αυτό ακριβώς μνημονεύουμε στη Γιορτή της Σκηνοπηγίας (Χαγκ α-Σουκότ). Την ακλόνητη 
εμπιστοσύνη μας στον αιώνιο Προστάτη και Λυτρωτή μας. Επειδή η γιορτή πέφτει στην 
περίοδο της συγκομιδής των φρούτων, θεωρείται και γιορτή ευχαριστιών για τα άφθονα 
δώρα που έδωσε η φύση στον άνθρωπο την περασμένη χρονιά.
Για επτά ήμερες επιστρέφουμε στις σκηνές, για να ξαναβιώσουμε χαρμόσυνα την εξάρτησή 
μας από τον Κύριο. Γιατί είναι μιτσβά να είμαστε χαρούμενοι τις εορταστικές μέρες. Είναι 
έθιμο να τοποθετούμε το πρώτο στοιχείο της Σουκά στο τέλος του Γιόμ Κιπούρ. Μ ’ αυτόν 
τον τρόπο ο ευσεβής Εβραίος δείχνει την αγάπη του για τον Ιουδαϊσμό, που του γεμίζει 
τη ζωή με συνεχή θρησκευτική δραστηριότητα. Κεριά είναι πάντοτε αναμμένα μέσα στη 
Σουκά, διαβάζεται το Κιντούσς και όλα τα γεύματα κατά τη διάρκεια του Σουκότ τρώγονται 
μέσα στη σκηνή.
Το Σουκότ αποτελεί την πρώτη από τις τρεις Γιορτές Προσκυνήματος (οι άλλες είναι το 
Πέσαχ και το Σσαβουότ) που ο λαός πήγαινε για προσκύνημα στο Ναό της Ιερουσαλήμ.
Η πολυδιάστατη αυτή γιορτή διαρκεί εννέα μέρες (οκτώ στο Ισραήλ). Οι δύο πρώτες είναι 
αργίες και ονομάζονται Σουκότ, η έβδομη μέρα λέγεται Ωσσανά Ραμπά (Μεγάλη Ικεσία), η 
όγδοη Σσεμινί Ατσέρετ (Η όγδοη της παύσης) και είναι αργία, όπως η ένατη και τελευταία 
η οποία καλείται Σιμχάτ Τορά (Χαρά του Νόμου) κατά την οποία τελειώνει η ανάγνωση της 
Τορά και αρχίζει αμέσως ο νέος κύκλος ανάγνωσης.

Αρμπαά μινίμ (Τέσσερα είδη)

Μετά τη Σουκά, το επιφανέστερο σύμβολο της γιορτής είναι τα Αρμπαά Μινίμ, μία δέσμη 

από φρούτα και κλαδιά που χρησιμοποιούνται για να εκπληρωθεί η εντολή «Αγαλλιάσθε 

πριν τον Κύριο». Αυτά είναι: λουλάβ (1 κλαδί φοινικιάς), αραβότ (2 κλαδιά ιτιάς), αντασότ 

(3 κλαδιά μυρτιάς) και ετρόγκ (1 κίτρο). Η δέσμη αυτή, που για χάρη συντομίας ονομάζεται 

λουλάβ, χρησιμοποιείται τις επτά πρώτες μέρες της γιορτής, πλην του Σαββάτου. Επειδή 

συμβολίζει τη χαρά, κατά τη διάρκεια ειδικής προσευχής, ο ραββίνος τη κουνάει προς όλες 

τις κατευθύνσεις δείχνοντας έτσι την κυριαρχία του Θεού σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Ακόμη, 

γίνονται ακαφότ (περιφορές) του λουλάβ γύρω από την τεβά ενώ συγχρόνως ψάλλεται το 

Ωσσανά, όπως γινόταν την εποχή του Ναού.

5


