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The object of this article is the worship and the tradition in the Old Testament as remembrance and 

memory. How they both served for this is clarified. It is shown that through commemorating the great festivals, 
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Старият Завет не дава теоретично обяснение на паметта, няма размишления 

относно естеството - същността, психологията или функциите на запомнянето, но в 

него откриваме множество препратки за памет и спомен [Verhey 1997].  

Библейската употреба на еврейския корен  и неговите производни не  זכר

ограничават паметта до лица, факти и събития от миналото [Eising 1981: 64-82]. В Св. 

Писание факти от настоящето (Кол. 4:18) — и даже в бъдещето (Екл. 11:8; Евр. 11:22) 

— могат да бъдат „помнени”. Глаголът „помня” често има за обект различни хора и в 

тези случаи паметта е свързана с формирането на идентичност и определянето на 

поведение. Най-чест обект на човешките спомени в Стария Завет са: Бог (Втор. 8:18; 

Съд. 8:34; Пс. 41:5; 62:7; 76:4; 77:35; Екл. 12:1; Ис. 57:11; 64:5; Иер. 51:50; Иез. 6:9; 

Иона 2:8; Зах. 10:9), Божиите дела (Втор. 5:15; 7:18; 8:2; 9:7; 16:3, 12; 24:9, 18, 22; 32:7; 

Пс. 76:12; 77:42; 104:5; 142:5; Иез. 16:22, 43, 61, 63; Мих. 6:5) и Божият закон (Числ. 

15:39, 40; Пс. 102:18; 118:52; Мал. 4:4). Култът – богослужението и традицията служат 

за тази памет.  

Чрез най-големите празници, с техните ритуали и песни, народът участва в 

създаването и възпоменаването на значимата история на Израил и по този начин 

разбира себе си по-добре в светлината на това значимо минало. Паметта за важните 

събития осигурява връзка и приемственост в общността. Така Пасха, която Израил 

трябва да „помни” (Изх. 13:3: „И рече Мойсей на народа: помнете тоя ден, в който 

излязохте от Египет, от дома на робството, защото със силна ръка ви изведе Господ 

оттам”) е „спомен, възпоменание” (евр. זכרן) на Божието избавление на израилтяните от 
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Египет (Изх. 12:14: „И тоя ден да ви бъде за спомен, и празнувайте го като празник за 

Господа през (всички) ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”).  

Названието на празника Пасха (евр. ּפסח ) традицията свързва с това, че Бог 

отминава домовете на израилтяните и не поразява първородните им (Изх. 12:12-13). 

Исторически погледнато главният, централният иудейски празник - Пасха е 

възпоменаване на съдбоносната за потомците на Яков нощ, когато те са на последна 

семейна трапеза в Египет, преди да поемат пътя си към Синай. Затова Пасхата е тясно 

свързана със значението на Изхода: като избавление по Божие благоволение от тежката 

участ в Египет и като начало на самостоятелен живот, при който постепенно се 

формира израилския народ. Ето защо Пасха е семеен и родов празник и празник на 

благодарност към Яхве за спасението – една важна тема в цялата израилска история 

[Шиваров 1992:504-505]. 

Пасха е най-старият израилски празник. Предписанието за начина на 

празнуването й е дадено в Изх. 12:1-13:16. В него е описано фактически протичането й 

в навечерието на Изхода на израилтяните от Египет.1 Празнуването трябва да бъде в 

пълнолунието на първия2 месец (Изх.12:2) на пролетта (т.е. авив, който по-късно е 

наречен нисан)3, когато започва ечемичената жътва. Подготовката на празника започва 

на 10-ти авив-нисан, когато трябва да се избере едногодишно мъжко агне, съобразно 

големината на семейството (Изх.12:3-5). На 14 нисан вечерта агнето трябва да бъде 

заклано (Изх. 12:6). С китка исоп трябва да се вземе от кръвта, събрана в съд, и да се 

помажат горният праг и двата спонеца на вратата на къщата, където се яде пасхалното 

агне (12:7, 22). Агнето трябва да бъде изпечено на огън без да се счупи негова кост 

(12:9, 46). То трябва да бъде ядено с горчиви треви и безквасен хляб (12:8). Агнето 

трябва да бъде ядено бързо като всеки е облечен с връхната си дреха, препасан като за 

път, обут със сандали и с тояга в ръка (12:11). Онова, което не е изядено от агнето, 

трябва да бъде изгорено (12:10). Всички поколения трябва да спазват този празник 
                                                 
1 Това е изключение от правилото, че всички закони са дадени в пустинята, което е и причина да бъде 
посочено местоположението – в Египетската земя. Предписанието – законът за годишното честване на 
Пасха предшества събитията, които ознаменува. 
2 Еврейските месеци, както и дните на седмицата са дадени с редни числителни. Отсъствието на имена за 
тях се дължи вероятно на желанието да бъде избягнато каквото и да е смесване с политеистичните 
календари. Имената на месеците, използвани от евреите днес, са заимствани от вавилонския календар. 
[Sarna 1991:54]. 
3 Месецът е наречен тук според ханаанското си име авив, „току що узряло зърно” (Изх. 13:4), а по-
късното му вавилонско име е нисан (Неем. 2:1). Това отговаря на март-април. Пасхата е пролетен 
празник само защото Израил действително избягва от Египет през пролетта (Изх. 13:4). Новата година от 
тук нататък се брои от този месец, защото изходът (който се случва тогава) е началото на живота на 
Израил като нация. Както всички празници на Израил, неговото съблюдаване е здраво вкоренено в 
историята на Израил и Божиите спасителни дела [Коул 2002:137]. 



(12:14, 24, 42, 47). Роби и пришълци могат да участват в него, ако са обрязани (12:44, 

48). Чрез ритуала и честването на Пасха следващите поколения не само възпоменават 

събитията, но правят тази история тяхна, стават участници в нея.  

По същия начин е честван и празникът Безквасници (евр. מצות)- спазвани са 

правила и обичаи, за да се „помни” Изхода (Изх. 13:8–10, Втор. 16:3) и приготвянето на 

безквасни хлябове поради бързината, с която израилтяните напускат Египет (Изх. 

12:39)  

Този празник, отбелязван непосредствено след Пасха, е характерен с това, че в 

течение на неговите седем дни (от 15-ти до 21- ви нисан) трябва да бъде махнат квасът4 

от къщите и се яде само безквасен хляб (Изх. 12:15-20). Оттук и неговото име: 

Безквасници. Първият и последният ден на този празник се отбелязват тържествено. В 

тях не се работи и има празнично събрание в светилището (скинията, храма). 

Предвиждат се съответни жертви, между които е характерно принасянето на първи 

сноп от жътвата, който свещеникът полюшва пред Господ. С това и с всесъжение на 

шиле с хлебен принос се открива и жътвата (Лев. 23:6-12).  

Празникът Шатри – Суккот (евр. סכות) е третият празник, който възпоменава 

събития, свързани с Изхода на израилтяните от Египет. Той продължава от 15-ия до 22-

ия ден на седмия месец - тишри, когато цялата реколта е прибрана. Задължение на 

всеки мъж от Израил е да се яви на него, като по време на празненствата всички евреи 

по рождение трябва да живеят във временни колиби (шатри, сенници), направени от 

дърво и палмови клони. През празничния период ежедневно се принасят многобройни 

жертви, които са описани подробно в Числ. 29:12-38. Този празник на беритбата (евр.  הג

 Изх. 23:16; 34:22) е възможност за радостно празнуване, което след плена се – האסף

превръща дори в нещо, наподобяващо карнавал. Поводът обаче е да се припомни 

Божията доброта и милостта Му, изявена в историята, както и да се утвърди 

суверенитета Му върху цялото творение и върху заветния народ [Харисън 2008:249]. 

Празникът трябва да напомня конкретно за времето, когато израилтяните странстват 

под водачеството на Моисей и живеят в шатри: „за да знаят поколенията ви, че Аз в 

сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя. Аз съм 

                                                 
4 Това правило е повторено в стихове 19-20 и 13:7. Квасът (евр. שאר) е закваващото вещество, а хамец 
евр. המצ е храна към която е добавен квас, за да ускори нарастването на тестото. Не е посочена причина 
за забрана на кваса. По-късно квасът, който предизвиква ферментация в тестото, е свързван с разложение 
и е схващан образно като символ на морална и духовна поквара. Вж. Мат. 16:6; Марк. 8:15; Лук.12:1; І 
Кор. 5:7,8; Гал. 5:9 [Sarna 1991:58,245]. 



Господ, Бог ваш.”( Лев. 23:43)5. Указания за празника Шатри са дадени в Лев.23:39-43 и 

Втор. 16:13-16. 

Първият ден на седмия месец (тишри) също е описан като „паметен” (евр. זכרון): 

„кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте 

тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, празник Тръби, свещено събрание 

(имайте)” (Лев. 23:24). Седмият месец е най-светият месец в календара, поради 

голямото значение на числото седем за израилтяните. Той е най-празничният, най-

тържественият месец на годината с три различни повода за честване.6  

Първият ден на месеца е ден за „тържествена почивка” и „свещено събрание”. 

Той е „паметен” (евр. זכרון), отбелязван с „тръбно възклицание” – силно изсвирване с 

рог на овен7. В древен Израил звукът на роговете е използван в религиозни и военни 

случаи с различна цел [Stradling 2007:844].8 Тук той отбелязва споменатия тържествен 

ден. Израил вярва, че неговото бъдеще се определя от делата на Бог, с които Той му 

припомня своите обещания. Така термина זכרון „паметен” охарактеризира значимостта 

на този ден - Израил помни своя Бог и неговите дела и Бог помни Израил. Бог дава на 

израилтяните знаци и ритуали, чрез които да ги накара да Го помнят. От своя страна 

народът подтиква Бог, в съответствие с условията на завета и обещанията към предците 

му, да постъпва благосклонно с него. Паметта е от съществено значение и за двете 

страни на завета, за да бъдат запазени заветните взаимоотношения в сила, а целта на 

обичая - да съдейства за продължителността на тези отношения.  

Освен обичайните жертвоприношения за новолуние, на първия ден от седмия 

месец се изискват допълнителни всеизгаряния (Числ. 29:2-6), които бележат светостта 

на този месец [Уенъм 2007:250]. Нито този текст, нито някой от другите четири пасажа 

с календари в Петокнижието посочва значението на този ден. След плена първият ден 

на месец тишри почва да се чества като начало на еврейската гражданска година Рош 

Хашана (евр. ראש השנה), така че на практика празника на роговете се превръща в 

новогодишно тържество. Хората си припомнят Божиите милости, които имат поради 

                                                 
5 Според Изх. 12:37 Суккот е името на първата спирка по пътя на изхода от Египет. Levine счита, че 
двойната употреба може да е умишлена: Бог довежда израилтяните до Суккот, когато Той ги води да 
излязат от Египет и Той им дава да обитават в шатри („суккот” - евр. סכות ) [Levine 1989:163]. 
6 Една от причините през този месец да има повече празници е, че през него по- голямата част от 
селскостопанската работа е приключила – края на събирането, урожая на гроздето и маслините и преди 
приготвянето на почвата за зимните посеви.  
7 Този рог не бива да бъде бъркан с тръбите от Числ. 10 гл. Предназначението на роговете и тръбите 
често съвпада. Те трябва да бъдат различаване не по употребата им, а по това кой ги употребява. Тръбите 
са използвани само от свещеници [Levine 1989:373]. 
8 В Стария Завет употреба на рог е засвидетелствана в: Съд. 3:27; 6:34; 7:8, 16-22, І Царств. 13:3; ІІ 
Царств. 6:15; 15:10; 18:16; 20:1, 22; ІV Царств. 9:13; Иер.4:21; Ос. 5:8; Пс. 46:6; 97:6. 



завета, както и фактът, че ако продължават да спазват своята част от завета, ще бъдат 

благославяни от Бога и през следващата година [Харисън 2008:247,248]. 

Hartley предполага, че липсата на детайли и ритуали за празнуването на този ден 

в древния Израил е може би резултат от известността, която новогодишните празници 

имат в политеистичните религии на израилските съседи, бидейки централни за техния 

светоглед [Hartley1998:23]. 

Към възпоменаващите събития от Стария Завет еврейски празници могат да се 

отнесат и някои възникнали по-късно. Такъв е празникът Пурим (евр. פורים). Основание 

за това откриваме в Естир 9:28: „и да бъдат тия дни паметни и празнувани във всички 

родове, във всяко племе, във всяка област и във всеки град; и тия дни Пурим да се не 

отменят у юдеите, и споменът за тях да не изчезне у децата им.” 

Празникът Пурим възпоменава събития в Персия с щастлив и радостен край – 

спасяване на тамошните юдеи от жестоко преследване, които са описани в книга Естир. 

При царуването на Артаксеркс, вероятно персийския цар Ксеркс І (486-465г. пр. Хр.), 

но е възможно и да е Артаксеркс ІІ (404-359 г. пр. Хр.), везирът Аман решава да избие 

всички юдеи. Тъй като е суверен, той хвърля жребий, за да определи благоприятен ден, 

в който юдеите да бъдат погубени. Благодарение на Мардохай и неговата племенница 

Естир, която става царица, юдеите са спасени и Аман е наказан. Думата пур (פור), за 

която в Ест. 3:7; 9:24, 26 се казва, че означава „жребие”, не е еврейска, а идва от 

акадската дума puru - – „хвърлям жребий” [Koehler 1958:756].9  

Най-ранното свидетелство, извън Стария Завет, в което се споменава празника е 

ІІ Мак. 15:36. В него се посочва, че през 161 г. пр. Хр. е издаден указ, да се празнува 

ежегодно на „тринайсетия ден на дванайсетия месец, наречен по сирийски адар, ден 

преди Мардохеев ден”. Ако ІІ книга Макавейска е написана ок. средата на І в. пр. Хр., 

това показва, че към 50 г. пр. Хр. Пурим се отбелязва на четиринайсетия ден от адар. За 

празнуването на 14-ти и 15-ти адар, в края на годината, започваща през пролетта, 

съобщава и Йосиф Флавий (Юд. древн. ХІ. 6.13) [Wright 2007:1147]. 

Празникът Пурим се отличава със своя светски характер. Устройват се веселби и 

гощавки, правят се взаимни подаръци (срв. Ест. 9:19). Дори равини разрешават да се 

пие, докато вече не може да се различава „Проклет да е Аман” от „Благословен да е 

                                                 
9 Хвърлянето на жребий е често срещана практика в древния Изток и в някои определени ситуации се 
използва и в Израил като средство за водителство (напр. при разпределянето на Ханаанската земя между 
племената Ис. Нав 15:1 и сл). При законосъобразна употреба на жребия, Господ изявява волята си 
(Пр.16:13). [Балдуин 2006:96,97] 



Мардохай”. Много по-късно се появява обичай, който превръща Пурим в нещо като 

карнавал. [Шиваров 1992:511]  

Заплахата, целяща унищожаването на юдеите се превръща в повод за 

обединяването им, и Пурим, подобно на другите празници на евреите, без съмнение 

играе важна роля за оцеляването през вековете на юдеите, разпръснати из различни 

географски области, тъй като със своите особености отделя юдеите от другите хора 

[Балдуин 2006:144-145]. 

І книга Макавейска 4:36-59 съдържа свидетелства за учредяването на един от по-

късните израилски празници - Обновление или Освещение - Ханукка (евр. הנכה), който 

също възпоменава историческо събитие. Антиох ІV Епифан след като осквернява 

Йерусалимския храм и неговия олтар, издига езически олтар върху жертвеника за 

всесъжение и на 25 кислев (декември) 167 г. пр. Хр принася върху него жертва на Зевс. 

Три години по-късно Иуда Макавей, след своята първа победа, очиства светилището, 

построява нов олтар и го освещава на 25 кислев 164 г. пр. Хр. (І Мак. 4:52сл.; 2 Мак. 

2:10;10:5). Тогава той нарежда „дните на обновата на жертвеника да се празнуват с 

веселие и радост в свое време, всяка година осем дена, от двайсетия ден на месец 

кислев” (І Мак. 4:52).10 

Според юдейското предание, когато юдеите влизат в осквернения храм, 

единственото нещо, което било останало култово чисто, било едно шишенце маслинено 

масло, чието съдържание би стигнало да светят светилниците един ден. По чудо били 

запалени всички светилници и горели осем дни.11 Затова празникът се нарича от Йосиф 

Флавий празник „на светлината” (Юд. древн. ХІІ.7.7). 

На този празник се принасят жертви в храма, носят се зелени клончета и 

палмови клонки и се пеят химни (ІІ Мак. 10:6; І Мак. 4:54). Вероятно се е пеел отначало 

и псалом 29, както може би сочи надписът му – „песен при обновяване на дома”, но 

преди всичко се пеят алилуйните псалми (112-117). Пред всеки дом тогава се запалва 

лампа. Тези празнични дни са работни. 

Въпреки че не е споменат в каноничните книги на Стария Завет, празникът 

Обновление – Ханукка, като възпоменава обновяването на храма в Йерусалим, 

                                                 
10 Според ІІ Мак. 2:10–12; 10:1–8 празникът продължава осем дни, защото така цар Соломон празнува 
освещаването на Първия храм (ІІІ Царств. 8:63-66). 
11 В памет на това събитие главното предписание за Ханука е през осемте дни на празника да се палят 
свещи в специални свещници или лампи. Първия ден се запалва една свещ, на втория две и т.н. до осмия. 
Сведения за запалването на свещи като заповед за празника се съдържат във Вавилонския Талмуд 
(Shabbath 21b). 



потвърждава идеалите на юдаизма и става едно от най-известните и съблюдавани 

еврейски чествания.  

Не само отделните празници, а и различни традиции служат като памет за 

Божиите дела и закон. Освобождаването на израилтяните от Египет е незаличимо 

събитие в паметта им. Редица символи са създадени за да пресъздават преживяното. 

Такава функция изпълняват подпомагащите паметта средства, поставяни върху ръката 

и главата – т.н. филактерии (евр. תפילין).12 Традиционното равинско тълкуване приема 

Изх. 13:9: „И това да ти бъде знак на ръката ти и спомен (евр. זכרון) пред очите ти, та 

законът Господен да бъде в устата ти; защото със силна ръка те изведе Господ (Бог) от 

Египет.” за въвеждане носенето на филактериите [Sarna 1991:66]. Разбирането на Изх. 

13:9,16 в буквален, а не метафоричен смисъл, се подкрепя от Втор. 6:8; 11:18: „вложете 

тия Негови думи в сърцето си и в душата си, завържете ги на ръката си за знак, и да 

бъдат те завръзка над очите ви” [Sarna 1991:270-273]. 

Сродна функция, с тази на филактериите, има поставянето на ресни / пискюли 

(евр. ציצת) в краищата на дрехите: „И рече Господ на Моисея, думайки: обади на 

синовете Израилеви и им кажи да си правят ресни по скутовете на своите дрехи в 

поколенията си, и в ресните, що са по скутовете, да вплитат нишки от синкава вълна; и 

да ги носите в ресните, та, кога ги гледате, да си спомняте за всички заповеди Господни 

и да ги изпълнявате и да не вървите след сърцето си и очите си, които ви влекат към 

блудодеяние, за да помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред 

вашия Бог” (Числ. 15:37-40). Целта на тези пискюли е обяснена чрез глаголите 

„гледам”, „спомням си”, „изпълнявам” (ст. 39). Те убедително очертават 

педагогическата сръчност на ритуалната система на Закона: поглед (т.е. сетива), 

съчетан със спомен (т.е. интелект) е приведен в действие (т.е. добри дела). Текстът 

добавя и негативна цел – да обуздават страстите и така да предотвратяват неправилни 

учения и блудство. Крайната цел на носенето на пискюли е посочена в ст.40: „за да 

помните и изпълнявате всички Мои заповеди и да бъдете свети пред вашия 

Бог”[Milgrom 1990:410-414]. 

Така Израил „помни” Господ, а култовите церемонии и молитви прославят Бог, 

Който „вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове” (Пс. 104:8). 

Заветът се предполага и когато се казва, че Господ си спомни „Своята любов (към 
                                                 
12 В българския синодален превод „хранилища” (срав. Мат. 23:5). Филактериите са малки кожени 
кутийки, боядисани в черно, съдържащи паргаментни свитъци, на които са написани следните четири 
текста от Петокнижието: Изх. 13:1-10; 13:11-16; Втор. 6:4-9 и 11:13-21. Кутийките се привързват на 
лявата ръка или на средата на челото посредством ремък. Вж. [Ellison 2007:1448].  



Якова) и верността Си към Израилевия дом”  Пс. 97:3; „Своето обещание”( Пс. 104:42 ); 

„Своята милост” (Лука 1:54).  

Литургичният, богослужебният спомен дава възможност на израилтяните отново 

и отново да преживяват основните събития на завета с Господ. Като участват в 

богослуженията и спазват традициите те стават реални свидетели и участници в 

свещенодействията, които формират евреите и ги правят Божий избран народ. 
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