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Ιουδαϊσμός και μουσική 

Η μουσική μπορεί μοναδικά 
να εξυψώνει το πνεύμα. Οι 
σκέψεις, οι αναμνήσεις, οι 
παρακλήσεις και τα 
συναισθήματά μας, έτσι 
ενοποιημένα βρίσκουν το 
σωστό δρόμο προς την 
ένωση με τον Θεό. Πολλές 
φορές μπορεί τα λόγια μιας 
προσευχής να μας είναι 
δυσνόητα ή και άγνωστα. 
Από τη στιγμή όμως που τα 
τραγουδάμε, ακολουθώντας 
μια γνωστή μελωδία (και 
πιο συγκεκριμένα όταν 
αυτή προέρχεται από την 
παράδοσή μας, πράγμα που 
τη μετατρέπει σε «δικό 
μας» τραγούδι), τα 
οικειοποιούμαστε, δίνοντας 
μας την ικανοποίηση πως η 
δέησή μας έχει εισακουστεί. 

Είναι γνωστό ότι οι 
προφήτες του Ισραήλ 
χρησιμοποιούσαν μουσική 
για να χειριστούν τα 
συναισθήματα τους, να 
κατευνάσουν τις ορμές που 
τους επέβαλλε η ύλη (όπως 
σε κάθε άνθρωπο) και να 
γαλουχήσουν τη σκέψη 
τους, ώστε να φτάσουν στο 
κατάλληλο επίπεδο και ως 
«άδεια σκεύη» πλέον να 
δεχτούν την προφητεία από 

 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της περασσά Ααζίνου καταλαμβάνει ένα τραγούδι: ένας 
ιδιαίτερος, αυστηρός και συγκινητικά προφητικός ύμνος από τον Μοσσέ Ραμπένου.  
Η Τορά δεν αρκείται να παρουσιάσει το περιεχόμενο του τραγουδιού, αλλά επιβάλλει 
και ένα διαφορετικό τρόπο γραφής αυτού του εδαφίου. Χωρίζει, δηλαδή, την μια στήλη 
παραγραφοποιημένου κειμένου σε δύο μικρότερου πλάτους στήλες. Το φαινόμενο αυτό 
έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημασία της μουσικής για τον Ιουδαϊσμό. Μέσα από τη 
μουσική ο βασιλιάς Δαυΐδ, δημιουργός των Τεϊλίμ (Ψαλμών) εξέφρασε μια από τις 
υψηλότερες μορφές, αγάπης και φόβου προς τον Δημιουργό. Με χρήση της μουσικής 
εξέφρασε μια από τις υψηλότερες μορφές πίστης, αγάπης και φόβου προς τον  
Δημιουργό. Με χρήση της μουσικής, επίσης, από την αρχή της ύπαρξής. 
του έως και σήμερα, ο εβραϊκός λαός προσεύχεται χρησιμοποιώντας την ως ένα 

ιερό τρόπο επικοινωνίας με 
τον Κύριο. 

 



 

 

τον Κύριο. Από τη συμπεριφορά τους αυτή μαθαίνουμε πως η πνευματική και ηθική 
μας ανάταση εξαρτάται από εμάς και τη διάθεσή μας να οδεύουμε προς την 
κατεύθυνση αυτή. Μπορεί σήμερα ο Μεγαλοδύναμος να μας έχει στερήσει το 
δικαίωμα να δεχόμαστε προφητείες (ίσως γιατί δεν λάβαμε σοβαρά υπόψιν μας την 
κριτική και τα λόγια των Προφητών στην εποχή τους), ωθώντας μας σε μια 
εκλογικευμένη και ορθολογιστική πίστη. Παρ' όλα αυτά, η μουσική συνεχίζει να 
κατέχει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στις ψυχές μας και τον Θεό. 

 

Αποτελεί εποικοδομητική συμβολή η χρήση μουσικής, για να μας εισάγει στο πνεύμα 
της προσευχής (γράφει ο Βασιλιάς Δαβίδ στους ψαλμούς του: «Σσίρου λα'Σσέμ 
σσίρχαντάσς», «Τραγουδήστε στον Κύριο νέο τραγούδι»). Εφ' όσον η διάθεσή μας 
φτιάξει, το έδαφος πλέον είναι γόνιμο για τους αγνούς σπόρους των προσευχών και 
παρακλήσεών μας προς τον Θεό. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο να 
απευθυνθούμε σε Αυτόν, για να αντλήσουμε δύναμη, ασφάλεια, παρηγοριά αλλά 
και ιδέες για ό,τι μας απασχολεί. 
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