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Възникване и богове…
Самият юдаизъм извежда началото си от

времето на пророка Авраам преди

повече от 3000 години. Смятана е за

една от най-старите монотеистични

религии и е най-старата,

съществуваща и днес. Нейните

текстове, традиции и ценности играят

важна роля и в по-късните

авраамически религии,

като християнството, исляма

и бахайството. В много аспекти

юдаизмът пряко или непряко е оказал

влияние и върху светската етика и

гражданското право на Запада.
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Пророкът Авраам 



Възникване и богове…

Евреите вярвали, че Бог ги е

избрал сред всички народи, за да

сключи с тях завет – обещание

за Обетованата земя Ханаан и

спасение в замяна на вяра и

преданост към него. Това според

тях ги правело богоизбран народ

и им давало чувство на

превъзходство над останалите.

Храмът в Йерусалим се

превърнал в основно средище на

култа към Яхве.
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Бог Яхве



Главна книга и символи… 

Oсновната канонична книга на юдаизма се

нарича „Танах“ и се състои от 24 книги,

събрани в три части: Тора, Четирите книги

на първите пророци и четирите книги на

последните пророци и Писания.

613 заповеди определят поведението на
човека от самото му раждане до неговата
смърт, начина му на хранене,
отношенията между половете,
раждането, отглеждането и
възпитаването на децата, образованието
и грижата за възрастните. Поради
всичките тези причини еврейската
религия не може да бъде разглеждана в
общоприетия смисъл на термина
религия.

5

Свещена книга



Главна книга и символи… 

Давидовата звезда с шест лъча придобила широко разпространение

като еврейски символ през XIX в. Евреите го свързват с древното

величие на Израил, когато цар Давид е носил този знак върху щита си.
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Давидова звезда



Седмосвещникът е

храмов светилник и не

се използва в

ежедневието. Според

Библията

изработването му било

предписано на Мойсей

от Бог на Синайската

планина.
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Главна книга и символи… 

Менора



Главна книга и символи… 

Хризмата, това е Христов монограм или христограм, състоящ се от двете начални

букви ΧΡ на гръцкото име Христос. Това е символът заменил Римския орел върху

знамето на император Константин, известно като Лабарум.

8

Известна е от античността като символ на

успех и щастие, а от II в. като символ на

Христос и става много популярна по времето

на император Константин Велики, когато той

я изписва върху щитовете на войската си в

битката при Милвийския мост на 28

октомври 312 г.

Става един от основните символи на

Византия и църквата.

Хризмата



Места за преклонение…

Евреите посещават синагогите, за да се

помолят заедно и да изучават Закона.

Думата „синагога“ произлиза от гръцкото

„синагейн“ – „събрание“. Синагога е

еврейският молитвен дом. Първите

синагоги датират от 2 век пр.н.е. с

началото на зугота. За разлика от

християнската църква, например,

синагогата не е храм, тъй като според

юдаизма има един единствен храм.

Синагогата е мястото, където се събират

във всеки свещен ден, вярващите.
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Синагога



Места за преклонение
Всяка синагога има часовник, чиито стрелки се въртят обратно на нормалната

часовникова стрелка. Това е така, защото отброява времето до Апокалипсиса,

описан в Библията. Архитектурата на синагогата варира според страната, в която

е строена. Едни от най-внушителните постройки се намират в Испания, повечето

от тях са действащи. Една от най-големите синагоги в Европа се намира в София.
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Синагога
Софийската 

синагога



Последователи и подялба

Днес на планетата живеят около 15 600 000 последователи на юдаизма. От тях 4

000 000 са жители на САЩ, 4 000 000 живеят в Израел, 3 милиона – в Русия, а

останалите – в Европа, Африка, Азия и Южна Америка.
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Празници…

✣ ШАБАТ

Според юдаизма на този ден не трябва да се

извършва никаква работа, което включва

всякакви съзидателни дейности.

Спазването на Шабат е едно от основните

задължения на религиозните евреи. Има

множество дейности, които според

юдаизма са забранени за извършване на

Шабат. Обредният хляб Хала се слага

задължително на трапезата. Това е бухнало

хлебче с мед и мас.
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Празници…
✣ ПАСХА

Е еврейски празник, който отбелязва

историята на изходът и

освобождаването на древните евреи

от робство в Египет. Пасха започва

на 15-тия ден от месец Нисан от

еврейския календар и обикновено

се пада през март или април. По

време на празника евреите нямат

право да ядат обикновен хляб

(наричан от тях хамец) и са длъжни

да консумират само хляб приготвен

без тестото, без да престоява и без

мая.
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Празници…

✣ СУКОТ

На Сукот евреите отбелязват 40-те

години, които древните евреи са

се лутали из пустинята преди да

стигнат до Обетованата земя.

Празнува се чрез построяването

на временни колиби на открито,

които се наричат суки (сука в

ед.ч.), в които ядат в

продължение на една седмица.
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Празници…

✣ ЙОМ КИПУР

Е най-големият еврейски празник – денят на опрощаване на греховете. В Тората

този ден се нарича „Ден на изкупващите греховете си“. Това е един от така

наречените „Дни за страхопочитание“. Те са част от „Десетте дни на покаяние“.
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Празници

✣ ХАНУКА

Ханука е празник който напомня на вярващите евреи за повторното освещаване

на Храма в Йерусалим през. 168 г. пр.Хр. по еврейския календар.
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Обичаи и традиции…

✣ Повечето от еврейските обичаи са свързани с религиозни празници.
Хората, преживели много скърби и трудности, знаят как не само да
плачат и тъгуват, но и да се радват.

✣ Цялата история на еврейския народ е тясно свързана с религията.
Празниците са посветени на събитията, описани в Свещените
книги, и много обичаи произхождат оттам.

✣ В Израел е обичайно да се празнуват до 4 Нови години годишно и
никоя от тях не пада на 1 януари. Според еврейските обичаи
празниците са и последният ден от седмицата и началото на всеки
месец.
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Обичаи и традиции

Има две разклонения на еврейската традиция - едното течение са
т.нар. ашкенази - евреи, които в един период са били съсредоточени в
Германия, а след това се пренасят към Полша, Русия. Вторият клон са
т.нар. сефарадски евреи, които напускат Испания 1492 г. след
Алхамбрайския декрет.

Тези два клона имат разлики в ритуалите и в начина на приготвяне на храната.

Евреите в България са предимно сефарадски и кухнята ни е свързана с техния

начин на хранене. Преобладават тестени и сладки неща. Патладжанът е много

използван. При евреите, чрез песните кулинарията влиза и във фолклора.
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Интересни факти…

✣ Юдаизмът е единствената религия в света, която е загубила своята свята

земя и се опитва да я възстанови.

✣ Когато навършат 13 години, еврейските деца трябва да станат отговорни за

своите действия, и обикновено се прави специален ритуал, с който се

отбелязва преминаването от детство в зряла възраст.

✣ Двата големи празника, чествани от евреите са Пасха и Ханука .
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Интересни факти

A KIPA, или КИПА, е една малка

чиния с форма на шапка, която

се носи от мъжете евреи, за да

се изпълни изискването,

посочено в Талмуда, че главата

им трябва да бъде покрита с

нещо по всяко време.
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