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1 INN GANG UR

Vafa lít ið hef ur þú ein hvern tíma  heyrt minnst á gyð ing dóm í 
skól an um.  Hluti náms efn is í kristn um fræð um fjall ar um sögu og 
kenn ing ar gyð ing dóms og kristn ir menn líta svo á að gyð ing dóm ur 
sé und an fari trú ar  þeirra. Og ef þú  fylgist með heims frétt un um 
hef ur þú ör ugg lega  heyrt minnst á gyð inga, fylgj end ur trú ar inn ar, 
því oft er sagt frá á tök um  milli  þeirra og Palest ínu manna í Ísr a el. 

Þú hef ur ef til vill les ið um gyð inga sem hafa unn ið mik il 
af rek eða orð ið þekkt ir á sínu  sviði: Vís inda mann inn Al bert Ein-
stein, mál ar ann Marc  Chagal, fiðlu leik ar ann  Yehudi Menu hin, 
sál fræð ing inn Sig mund  Freud, heim spek ing inn Karl Marx eða 
kvik mynda gerð ar menn ina  Woody  Allen og  Steven Spi el berg. Ein 
fræg asta per sóna mann kyns sög unn ar,  Jesús Krist ur, var fædd ur 
sem gyð ing ur og  einnig all ir  helstu læri svein ar hans, því hver sá 
sem á gyð ing að móð ur telst vera gyð ing ur. 

Hasidic-gyðingaríJerúsalem.Þeirtilheyrasértrúarflokkigyðinga,semvarðtilí
Póllandiá18.öld.Hreyfinginlegguráhersluáaðfylgjafyrirmælumgyðingdómsútí
ystuæsar.
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Á ferða lög um þín um er lend is er ekki ó lík legt að þú haf ir hitt 
gyð inga. Litl ar lík ur eru hins veg ar á því að þú kom ist í  kynni við 
gyð inga á Ís landi þar sem að eins nokkr ir eru bú sett ir hér lend is. 

Út breiðsla trú ar inn ar

Gyð ing ar eru tald ir vera um 14–18 millj ón ir tals ins í heim in um 
öllum en það er um 0,04% jarð ar búa.  Þetta er ekki há tala þeg-
ar haft er í huga að gyð ing dóm ur er a.m.k. 3500 ára göm ul 
trú ar brögð, með al  elstu trú ar bragða heims ins.  Fjöldi gyð inga er 
mun  minni en fylgj enda hindúa trú ar, búdd hatrú ar, krist in dóms 
og  islam, en fylgj end ur þess ara trú ar bragða  hverra um sig  skipta 
hund ruð um millj óna. Gyð ing dóm ur telst þó án nokk urs vafa til 
 helstu trú ar bragða mann kyns  vegna þess hve á hrif trú ar inn ar á 
menn ingu heims ins eru mik il, ekki síst á Vest ur lönd um. 

Þó svo að Ísr a el sé eina land ið þar sem gyð ing dóm ur er rík is trú  
búa flest ir gyð ing ar í Banda ríkj un um, um 6 millj ón ir, eða 46% 
 allra gyð inga í heim in um. Í Ísr a el búa um 5 millj ón ir gyð inga. 

Sam fé lög gyð inga má finna víða um heim því land  þeirra var 
her tek ið hvað eft ir ann að og í bú arn ir her leidd ir til  margra  landa. 
Í út legð inni gaf trú in þeim styrk og hélt menn ingu  þeirra við 
lýði. Það var ekki fyrr en á síð ustu öld, eft ir  meiri hörm ung ar en 
nokk ur þjóð hef ur þurft að líða, að gyð ing ar stofn settu loks ríki 
sitt á ný í Ísr a el. 

„Ég er að læra hebresku til að
undirbúa mig fyrir mitt bat
mitzvah. Við búum til spjöld með
hebresku letri ogæfumokkur í að
skrifa hebreska stafi. Ég þarf að
kunna hebresku því við athöfnina
á ég að lesa úr helgiritinu á
frummálinu.“



Rebekkaer11áraogáheimaíReykjavík.
Batmitzvah:Sjábls.25.
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Nafn trú ar inn ar

Til  forna voru gyð ing ar kall að ir hebr e ar. Hebr e ar skipt ust í tólf 
ætt kvísl ir. Þeg ar þeir sett ust að í Kana an landi fyr ir rúm lega 3000 
árum fékk hver ætt kvísl yf ir ráð yfir sín um  hluta lands ins. Vold ug-
asta ætt in, Júda,  ríkti yfir suð ur hlut an um. Í bú ar Júda rík is ins voru 
kall að ir júð ar eða gyð ing ar og trú ar brögð  þeirra gyð ing dóm ur. 
Síð ar fest ist nafn ið við alla hebr ea og trú  þeirra. Gyð ing ar eru líka 
nefnd ir Ísra els börn eða Ísra els menn því þeir voru af kom end ur 
Jak obs en sam kvæmt frá sögn Bibl í unn ar  breytti Guð  nafni hans 
í Ísr a el.                      

Einn Guð

Gyð ing dóm ur er ein gyð is trú, trú á einn al mátt ug an Guð sem er 
skap ari him ins og jarð ar. Í  fornöld  trúði fólk hins veg ar á  marga 
guði. Það til bað  líkneski sem áttu að  tákna  þessa guði. Í helgi rit um 
gyð inga er lagt blátt bann við  slíkri skurð goða dýrk un: 

Þúskaltekkihafaaðraguðienmig.Þúskaltengarlíkneskjurgjöraþér,
engarmyndireftirþví,semeráhimnumuppi,eðaþví,semerájörðu
niðri,eðaþví,semerívötnunumundirjörðinni.

(ÖnnurbókMóse20:3–4)

Þetta er það  fyrsta af hin um tíu boð orð um sem gyð ing ar trúa að 
Guð hafi op in ber að Móse á Sí naí fjalli. Nán ar verð ur fjall að um 
boð orð in tíu  seinna í þess ari bók. 

Guð Ísra els manna læt ur sér annt um mann kyn ið. Hann fær 
út völd um spá mönn um það hlut verk að koma boð skap sín um 
á fram færi við menn ina. Í gyð ing dómi eru marg ir spá menn en 
Móse er tal inn mest ur  þeirra  allra. Tóra, aðal helgi rit gyð inga, 
inni held ur kenn ing ar hans. Við skul um  byrja á því að  kynna 
okkur líf Abra hams en gyð ing ar líta á hann sem upp hafs mann 
trú ar sinn ar.
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2 UPP HAF TRÚ AR INN AR

Abra ham

Gyð ing ar líta á Abra ham sem ætt föð ur sinn. Það gera múslimar 
einnig. Sjálft nafn ið Abra ham bend ir til  þessa hlut verks. Það 
þýðir „fað ir  margra.“ Hann var uppi fyr ir um það bil 4000 árum 
í Mesópótam íu ( hluti af Írak). Fólk ið í land inu  trúði á skurð goð, 
all ir nema Abra ham sem hafn aði trú á þau. 

 Sam kvæmt frá sögn Bibl í unn ar  sagði Guð Abra ham að yf ir gefa 
föð ur land sitt og  halda á samt fjöl skyldu  sinni til ó kunn ugs stað ar. 
Abra ham var á far alds fæti árum sam an á samt  fólki sínu þar til 
þau sett ust loks að í Kana an landi sem var  nokkurn veg inn á því 
 svæði þar sem Ísr a el er í dag. 

Sátt mál inn

Biblí an grein ir frá því að Guð  gerði sátt mála við Abra ham. Sátt-
máli er samn ing ur  milli  tveggja að ila. Guð hét því að  vernda og 

DrengiríÍsraelhlustaáleikaratúlkasögunaumAbraham.Búningurleikaransá
aðlíkjastfleimfötumsemAbrahamklæddistenhannvarhjarðmaðurogbjóísams
konartjaldiogséstámyndinni.
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 blessa Abra ham og af kom end ur hans en í stað inn yrðu þeir að 
 hlýða lög um Guðs og vera trú ir orði hans. 

Helgi sögn um Abra ham

Faðir Abrahams, Terah, bjó til og seldi styttur af skurðgoðum. Abra-
ham trúði ekki á skurðgoð, hann trúði á einn Guð. Dag einn þurfti
Terah að skreppa frá og bað son sinn að líta eftir búðinni. Þegar faðir
hans var farinn tók Abraham sleggju og mölvaði öll skurðgoðin nema
stærstustyttuna.Faðirhansvarðævareiðurþegarhannsáskurðgoðin
íbrotumágólfinu.„Hvaðertubúinnaðgera?Hversvegnaeyðilagðir
þúskurðgoðinmín?“Abrahamsagðihonumaðskurðgoðinhefðulentí
slagsmálumogstærstaskurðgoðiðhefðimölvaðþauminni.„Láttuekki
einsog kjáni,“ sagði faðirinn.„Égbjó þessi skurðgoð til.Þaueruekki
lifandi.Þaugetaekkigert neitt.“ÞáleitAbrahamfastáföðursinnog
sagði:„Afhverjuertuþáaðtilbiðjaþau?“
 

Móse 

Móse var al inn upp við hirð  faraó 
en svo nefnd ist kon ung ur inn í 
Eg ypta landi. Þá  höfðu hebre ar, 
sem  seinna voru kall að ir 
gyð ingar, ver ið þræl ar í land inu í 
400 ár. En upp haf lega komu þeir 
til lands ins sem frjáls ir menn. 
Þeir  höfðu yf ir gef ið Kana an land 
 vegna hung ursneyð ar og sest að 
á  frjósömu  svæði í norð ur hluta 
Eg ypta lands.  Hebreun um gekk 
allt í hag inn þar til  faraó nokkur, 
sem stóð stugg ur af þeim, 
komst til  valda og  hneppti þá í 
þræl dóm. 

DóttirfaraótókMóseífósturogólhann
uppsemsinneiginson.



G Y Ð I N G D Ó M U R

10

HebrearvoruþrælaríEgyptalandií400ár.

Móse, sem sjálf ur var  hebrei, kom þeim til bjarg ar og tókst að  telja 
 faraó á að gefa þeim  leyfi til að yf ir gefa land ið og  halda aft ur til 
Kana an lands. 

En Móse var ekki að eins leið togi hebr eanna. Guð ætl aði hon um 
enn  stærra hlut verk. Hann  valdi Móse sem sendi boða sinn til 
að  flytja mann kyni nýj an boð skap og ný lög. Gyð ing dóm ur 
bygg ist að  miklu  leyti á kenn ing um Móse. Því má líta á hann sem 
stofn anda gyð ing dóms.   

Arf sögn um Móse

UmtímavarMósehjarðmaður.Dageinnþegarhannvaraðgætakinda
úti í haga hljóp eitt lambið í burtu. Móse var lengi að eltast við það.
Aðlokumnáðihannþvíþarsemþaðvaraðdrekkaúrlæk.Hannsáað
lambiðvarmjögþreytteftireltingarleikinn.Hannsettiþaðáaxlirsérog
gekkmeðþaðafturtilhjarðarinnar.ÞegarGuðsáþetta,ákvaðhannað
felaMóseaðsjáumhjörðsína,þjóðÍsraels.
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Boð orð in tíu

Þeg ar Ísra els menn  höfðu ver-
ið um þrjá mán uði á  göngu í 
eyði mörk inni, eft ir að þeir  fengu 
að yf ir gefa Eg ypta land, komu 
þeir að Sí on fjalli. Þar á Guð að 
hafa tal að við Móse og op in ber að 
hon um boð orð in tíu. Framar 
var minnst á  fyrsta boð orð ið. 
Hér koma nokk ur boð orð til 
við bót ar sem  skipta  miklu máli í 
mann leg um sam skipt um:        

           

•   Heiðra  skaltu föð ur þinn og móð ur. 
•   Þú skalt ekki  stela. 
•   Þú skalt ekki bera ljúg vitni gegn ná unga þín um. 

 
Guð op in ber aði Móse ýms ar aðr ar kenn ing ar og lög auk boð orð anna 
tíu. Þeg ar Móse kom ofan af fjall inu  sagði hann Ísraels mönnum að 
þeir yrðu að  hlýða þess um boð skap ef þeir  vildu  halda sátt málann 
við Guð.  

Þetta minn ir á sátt mál ann sem Guð  gerði við Abra ham: Ef 
fólk ið lýtur leið sögn Guðs  mun því vel farn ast en ef það brýtur 
sátt mál ann  mun Guð  refsa því harð lega. Guð lof aði jafn framt að 
 senda fólkinu ann an boð bera, eins og Móse, þeg ar það  þyrfti á því 
að  halda í fram tíð inni. 

Égviluppvekjaþeimspámannmeðalbræðraþeirra,slíkansemþúert,
ogégmunleggjahonummínorðímunn,oghannskalmælatilþeirra
alltþað,erégbýðhonum.

(FimmtaMósebók18:18)
 

Móse  leiddi þjóð sína að landa mær um Kana an lands en þá  komust 
Ísra els menn að því að í bú ar lands ins vörn uðu þeim inn göngu. 
Eft ir 40 ára dvöl í eyði mörk inni tókst þeim loks að brjót ast inn í 
land ið und ir for ustu Jós úa sem varð leið togi gyð inga eft ir and lát 
Móse. 

Boðorðintíuvorurituðáhebresku,
einsogflesthelgiritgyðinga.
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3 FYR IR HEITNA LAND IÐ 

LíkanafmusteriSalómonsíJerúsalem.

Þeg ar Ísra els menn voru komn ir aft ur til Kana an lands hófst mik ið 
fram fara skeið í sögu  þeirra. Það náði há marki með valda tíma 
Dav íðs kon ungs sem  gerði Jer úsal em að höf uð borg rík is ins. 
Sonur hans,  Salómon, var  einnig far sæll kon ung ur. Hann lét  reisa 
glæsi legt must eri í höf uð borg inni þar sem Guð Ísra els manna var 
til beð inn. 

Eft ir daga  Salómons klofn aði rík ið í tvennt. Ó vina her ir réð ust 
inn í land ið,  eyðilögðu must er ið og ráku gyð ing ana í út legð. Um 
það bil 200 árum síð ar  fengu þeir að snúa heim til sín og  byggja 
must er ið á ný.  

En þó að Ísra els menn væru komn ir aft ur til „fyr ir heitna lands ins“, 
lands ins sem Guð  hafði heit ið af kom end um Abra hams og Móse 
 hafði  leitt þá til eft ir á nauð ina í Eg ypta landi, gátu þeir sjaldan um 
frjálst höf uð strok ið því ýms ar þjóð ir á sæld ust land ið. 

Árið 70 e. Kr.  gerðu gyð ing ar upp reisn gegn Róm verj um, sem 
 höfðu ráð ið yfir land inu í rúm lega öld. Upp reisn in var bæld niður 
með  harðri  hendi. Jer úsal em var lögð í rúst og  seinna must er ið 
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brennt til  grunna. Gyð ing ar voru ann aðhvort drepn ir eða rekn ir 
í út legð. Þar með hófst um 2000 ára út legð  þeirra, sem gyð ing ar 
 kalla dreif ing una (di aspora). 

Of sókn ir

Gyð ing ar urðu oft fyr ir  
miklum of sókn um í þeim 
lönd um þar sem þeir sett ust 
að. Ekkert jafnast þó á við 
hel förina, skipu lagða til raun 
 þýskra nas ista á tím um  seinni 
heims styrjald ar (1939–1945) 
til að  myrða alla gyð inga í 
Evrópu.  Talið er að um 30% 
gyð inga í heim in um eða 
rúmlega 6 milljón ir manna, 
hafi lát ið líf ið við skelfi leg ar 
að stæð ur í út rým ing ar búð um 
nas ista, þar af um ein og hálf 
millj ón  barna. 

Dag bók Önnu Frank

Þeg ar nas ist ar  hertóku Hol -
-land í heims styrj öld inni voru 
marg ir gyð ing ar hand tekn ir 
og send ir í fanga búð ir í Þýska-
landi fyr ir þær sak ir ein ar að 
vera gyð inga trú ar.  

Ung lings stúlk an Anna 
Frank  faldi sig á samt 
fjöl skyldu  sinni og  nokkrum 
öðr um gyð ing um á efri hæð 
í húsi í borg inni Amster dam. 
Inn gang ur inn að í búð inni 
var fal inn bak við bóka skáp.  

Þessistyttaafgyðingumí
þrælkunar-búðumnasistaerfyrirframan
safniðYadVashemíJerúsalemsemheiðrar
minningufórnarlambastríðsins.

AnnaFrank.
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Fólk ið var  þarna í tvö ár en þá  fundu nas ist ar felu stað inn og 
 sendu þau öll í út rým ing ar búðir. 

Anna dó í fanga búð un um, tveim ur mán uð um áður en 
styrj öld inni lauk, að eins 16 ára að  aldri. Fað ir Önnu, Ottó Frank, 
var sá eini af fjöl skyld unni sem  lifði fanga búð irn ar af. 

Eft ir heim kom una fann Ottó dag bók dótt ur sinn ar í hús inu 
í Amster dam. Hún  hafði skrif að hug renn ing ar sín ar í bók ina á 
hverj um degi sem þau  dvöldu í hús inu. Einn dag inn skrif aði hún: 
„Þrátt fyr ir allt, trúi ég því að fólk sé í eðli sínu gott.“ 

Dagbók Önnu Frank var gef in út til minn ing ar um hana og aðra 
gyð inga sem létu líf ið í út rým ing ar búð un um. Hún hef ur ver ið 
þýdd á  fjölda tungu mála, þar á með al ís lensku.

Stofn un Ísra els rík is

Þján ing ar gyð inga  vöktu  marga til 
með vit und ar um mik il vægi þess að 
gyð ing ar eign uð ust sitt eig ið land, 
til að koma í veg fyr ir að slík ar 
of sókn ir end ur tækju sig. Hug sjóna-
menn með al gyð inga, svo nefnd ir 
sí on ist ar, börð ust fyr ir því að 
gyð ing ar  fengju að stofn setja ríki 
sitt í Palest ínu, föð ur landi gyð inga 
til  forna.

Eft ir að styrj öld inni lauk 
með ó sigri nas ista var  æðsta 
al þjóða stofn un heims ins, Sam-
ein uðu þjóð irn ar, sett á fót til að 
 vinna að  friði í heim in um. Ein af 
 fyrstu á lykt un um sam tak anna var 
að heim ila gyð ing um að  stofna 
sitt eig ið ríki í Palest ínu þar sem 
marg ir gyð ing ar  höfðu sest að. 
Gyð ing ar  lýstu yfir stofn un þess 
árið 1948 og köll uðu rík ið Ísrael. 
Brátt tóku gyð ing ar víðs vegar að 
úr heim in um að flykkj ast til nýja 
ríkisins. 

FániÍsraelblaktiryfirfornum
múrumJerúsalem.Sexhorna
stjarnansemprýðirfánanneroft
kölluðDavíðs-stjarnan.Samkvæmt
arfsögnumáttiDavíðkonungur
skjöldmeðþessaristjörnu.
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4 HELGI RIT

Gyð ing ar eru stund um kall að ir „fólk bók ar inn ar.“ Bók in sem hér 
um ræð ir er  Tenakh,  biblía gyð inga. Kristn ir menn  kalla  Tenakh 
 Gamla testa ment ið en það þyk ir gyð ing um ó nefni, því þeir líta 
svo á að  þeirra helgi rit séu ekki göm ul held ur sí ung. 

Tenakh sam anstend ur af 36 bók um, sömu rit un um og í  Gamla 
testa ment inu, en í  annarri röð.  Tenakh, sem er líka stund um kall að 
hebr eska biblí an, skipt ist í þrjá meg in hluta: Tóra (Mósebæk urnar), 
Nevi’im (Spá menn irn ir) og Ketu vim (Rit in). Nafn ið  Tenakh er 
dreg ið af upp haf stöf um þess ara  þriggja rita: T N og K. 

SprotiernotaðurviðlesturTóratilaðverndaritiðgegnóhreinindum.

Tóra (Mósebæk urn ar)

Orð ið Tóra þýð ir kenn ing eða  kennsla. Það er mik il væg asta 
helgi rit ið í hebr esku bibl í unni, því það inni held ur þann boð skap 
sem Móse  flutti þjóð inni frá Guði. Tóra rek ur auk þess ævi Móse 
og sögu gyð inga allt til þess tíma er þeir koma að landa mær um 
fyr ir heitna lands ins, Kana an. Bæk ur Móse eru fimm tals ins. 
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Fyrsta Móse bók grein ir frá sköp un jarð ar inn ar og mann kyns ins. 
Að lok inni frá sögn inni af Nóa og synda flóð inu er kast ljós inu  beint 
að ætt feðr un um: Abra ham, Ísak og Jak obi. 

Í  annarri Móse bók er sagt frá því hvern ig Móse bjarg aði 
gyð ing um úr þræl dómi í Eg ypta landi og  leiddi þá á leið is til 
fyr ir heitna lands ins. Ævi Móse er rak in og sagt frá ætl un ar verki 
hans. Sam kvæmt frá sögn Bibl í unn ar  valdi Guð Móse til að  flytja 
Ísra els mönn um boð skap sinn svo að þeir  mættu lifa sam kvæmt 
 vilja hans. Köll un Móse náði há punkti sín um á Sína ífjalli þeg ar 
Guð á varp aði hann og lét hann fá boð orð in tíu.  Þetta voru þó ekki 
einu boð orð in eða laga fyr ir mæl in sem Guð op in ber aði Móse. Þau 
eru í raun og veru 613 tals ins og eru á víð og  dreif um Tóra.   

 Þriðja og  fjórða Móse bók inni halda mörg þess ara laga fyr ir mæla. 
Í  fimmtu og síð ustu Móse bók eru  helstu at riði trú ar inn ar dreg in 
sam an og sagt frá and láti Móse. 

 Kjarni gyð ing dóms

FræðimaðurinnHillelvaruppiumárið70 f.Kr.Hannnamhelgiritin
af miklu kappi. Dag einn kom maður nokkur að máli við Hillel. Þessi
maðurtrúðiekkiáTóraogætlaðiaðhæðastaðtrúnni.Hannsagðivið
Hillel:„FræddumigumTóraájafnskömmumtímaogéggetstaðiðá
öðrumfæti.Efþúgeturþaðþáskalégjátagyðingdóm.“Hilleltókhann
áorðinuogsvaraði:„Þaðsemþérerámótiskapiskaltuekkigeranáunga
þínum.ÞettaerkjarninníTóra.Alltannaðeruútskýringar.“Mannin-
umfannstsvomikiðtilumsvariðsemHillelgafhonumaðhannfórað
nemahelgiritinoggerðistaðlokumgyðingur.

Nevi’im (Spá menn irn ir)

Nevi’im inni held ur bæk ur spá mann anna. Hér er átt við ýmsa 
spá menn sem leið beindu fólk inu eft ir daga Móse. Þeir eru ekki 
tald ir jafn ir Móse en  gegndu samt mik il vægu hlut verki. Þeir voru 
nokk urs kon ar sam viska fólks ins –  brýndu fyr ir því að  halda 
sátt mál ann sem Móse  hafði gert við Guð og á vít uðu þjóð ina ef 
þeir  töldu að hún væri að vill ast af  réttri  braut. Líkt og orðið 
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spá mað ur bend ir til  spáðu þeir fyr ir um fram tíð ina. Rit Jes a ja,  
Jer em ía og  Esekíel, eru stærst þess ara rita.

Ketu vim (Rit in)

Síð asti  hluti  Tenakh (biblíu gyðinga) heit ir Ketu vim eða Rit in. 
 Þetta eru alls 13 bæk ur sem inni halda ljóð,  söngva, sögu leg ar 
frásagn ir og orð speki.  

Dauða hafs rit in  

Árið 1947 var smalastrákur að leita að týndri geit í Kumran, nálægt
DauðahafinuíÍsrael.Áþessusvæðierumargirhellisskútar.Strákurinn
hentisteiniinníeinnhellinntilaðathugahvortgeitinværiþar.Þáheyrði
hannundarlegtbrothljóð.Hannfórinníhellinntilaðathugahvernig

stæði á þessu. Steinninn
hafði hæft krukku sem var
full af fornum handritum.
Viðhliðhennarvorumargar
aðrar krukkur, sem einnig
innihélduhandrit.

 Fræðimenn rannsökuðu
handritin og komust að
því að þau voru skrifuð á
árunum 168–50 fyrir Krist.
Þetta eru elstu handrit sem
tileruafhebreskuBiblíunni.
Í dag eru þau varðveitt í
safniíJerúsalem.

Rit  rabbína og fræði manna

Með al gyð inga varð  snemma til hóp ur fræði manna og and legra 
kenn ara, svo nefndra  rabbína, sem  eyddu lífi sínu í að nema 
helgi rit in og út skýra þau. Hug leið ing um þeirra var safn að sam-
an í marg ar bæk ur.  Þekktasta rit ið heit ir Tal múd. Það er laga safn 
með út skýr ing um sem fræði menn gyð inga hafa  samið. Ekk ert 
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rit, að und an skildu Tóra, hef ur haft eins mót andi á hrif á 
sam fé lag gyð inga. Efni þess fjall ar um allt  milli him ins og jarð ar 
sem við kem ur lífi gyð inga. Þar er líka að  finna ýms an holl an 
siða boð skap, eins og þenn an: 

 
Hvererhugrakkastahetjan?Sásembreytiróviniívin.

Hagga dah er dæmi um aðra bók sem er mik ið not uð við 
trú arat hafn ir. Í  henni er fjall að um brott för ina frá Eg ypta landi. 
Fræði menn söfn uðu  einnig sam an fróð leik um dul ræn mál efni. Úr 
því varð rit ið Kab balah.  

 Viska rabbí nanna

Fræg ir rabbí nar nutu mik ill ar virð ing ar fyr ir þekk ingu sína og 
 visku. Ben Zoma var einn  þeirra. Eft ir hon um er  þetta haft:

Hverervitur?Sásemlærirafhverjummanni.
Hvererauðugur?Sásemeránægðurmeðhlutskiptisitt.

Bar úk  rabbíni  þótti hafa mik ið inn sæi eins og eft ir far andi saga ber 
með sér: 

Sonarsonur Barúks var einu sinni í feluleik með öðrum dreng. Hann
faldisigogbeiðílangahríð.Hannhéltleikbróðursinnveraaðleitaað
séránárangurs.Þegarhannhafðibeðiðmjöglengi,komhannframúr
felustaðnumen sá hvergihinndrenginn.Hannkomstaðþví að félagi
hanshafðialdreileitaðhans.Þáfórhanntilafasínsogkvartaðiyfirþví
hvedrengurinnhefðiveriðvondurviðsig.Viðþaðtáraðistrabbíninnog
sagði:„SvomælirGuðlíka:Éghylmigenenginnvillleitamín.“

Mess í as

Í helgi rit un um eru fyr ir heit um að Guð muni  senda mann kyni 
mik inn frels ara. Gyð ing ar trúa því að hann muni setj ast í há sæti 
Dav íðs og  leiða þá til sig urs gegn ó vin um  þeirra. Þeir  kalla þenn an 
kon ung Mess í as en það þýð ir hinn  smurði á hebr esku. Nafn gift in 
vís ar til þess að þeg ar kon ung ar gyð inga voru krýnd ir voru höf uð 
 þeirra smurð í olíu.   
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Sam kvæmt Bibl í unni mun Elía spá mað ur koma á und an 
frels ar an um til að  ryðja braut ina fyr ir hann. Ann að tákn fyr ir komu 
hans er að þá verð ur gyð ing um aft ur safn að sam an í fyr ir heitna 
land inu. Þar sem gyð ing ar trúa ekki að Mess í as sé kom inn  neita 
sum ir strang trú að ir gyð ing ar að við ur kenna til vist Ísra els rík is.  

Marg ir gyð ing ar eru líka sann færð ir um að þeg ar frels ar inn 
kem ur muni must eri  Salómons  verða end ur byggt og dauð ir muni 
rísa upp úr gröf un um. Frið ur muni  ríkja í heim in um og all ir menn 
lúta Guði, sam an ber orð Jes a ja sem  spáði því að á dög um Mess í-
as ar  mundu þjóð ir heims ins: „smíðaplógjárnúrsverðumsínumog
gagnlegahlutiúrspjótumsínum.“(Jesaja2:4)...„þvíaðjörðinerfull
afþekkinguáDrottni,einsogdjúpsjávarinservötnumhulið.“(Jesaja
11:9)

Gyð ing ar höfn uðu því að Jesú Krist ur væri Mess í as því hann 
upp fyllti ekki spá dóma helgi rit anna að  þeirra mati. Hann  hefði til 
dæm is ekki ver ið kon ung ur og ó frið ur  hefði ríkt á dög um hans en 
ekki frið ur. 

ÁmúrnumsemumlykurgamlahlutaJerúsalemerumörghliðinníborgina.Hliðiðá
austurveggnumkallastnáðarhliðið.Þaðerekkilengurínotkunoghefurveriðlokað.
MargirgyðingartrúaþvíaðMessíasmunifarainnumþettahliðþegarhannkemur.
ÞeirbyggjaþaðáorðumEsekíelsspámanns,semsá„DýrðDrottins“farainnum
hliðiðsemtilaustursvissi(Esekíel40:6).
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Ljós fyr ir þjóð irn ar

Ísra els menn líta svo á að Guð hafi val ið þá úr öll um heim in um til 
að vera „ljós fyr ir þjóð irn ar“ (Jes a ja 49:6). Þeir  byggja  þetta með al 
ann ars á þess um orð um Móse: 

Því að þú ert Drottni Guði þínum helgaður lýður. Þig hefir Drottinn
Guðþinnkjöriðtilaðveraeignarlýðurhansumframallarþjóðirsemeru
áyfirborðijarðarinnar.

(FimmtaMósebók7:6)

Í helgi rit un um er fjall að um ýmis at riði sem eiga að ein kenna þá 
sem eru „eign ar lýð ur Guðs“. Góð vild við ó kunn uga er þar efst á 
 blaði: 

Eigiskaltþúhefnisamurverané langrækinnviðsamlandaþínaenþú
skaltelskanáungaþinneinsogsjálfanþig.ÉgerDrottinn.

(ÞriðjaMósebók19:18)

Fróðleiksmoli:

Þegargyðingarheilsastsegjaþeir:shalomsemþýðirfriðuráhebresku.

Menn eiga að sýna kær leika sinn í  verki með því að vera ör lát ir í 
garð ann arra:

Þú skalt fúslega upp ljúka hendi þinni fyrir bróður þínum, fyrir
þurfamanninumoghinumfátækaílandiþínu.

(FimmtaMósebók15:11)

Til að upp fylla þess ar skyld ur eiga gyð ing ar að gefa 10%  tekna 
 sinna til líkn ar mála. Á mörg um heim il um gyð inga er lít ið box, 
svo nefnt „ tzedaka“ sem þýð ir ör læti á hebr esku. Pen ing arn ir sem 
sett ir eru í box ið  renna til líkn ar mála. For eldr arn ir  hvetja börn in 
sín til að gefa reglu lega í þenn an sjóð.  Þannig venj ast börn in 
 snemma á að  hugsa um þá sem minna mega sín í þjóð fé lag inu. 
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Það er á lit in mik il dyggð að sýna þeim sem eru ferða lang ar 
gest risni og gefa hungruð um mat. Gyð ing ar eiga líka að heim sækja 
 sjúka,  hugga þá sem  syrgja, ann ast aldr aða og vera góð ir við dýrin. 

 
„Ég er gyðingur því móðir mín er
gyðingur. Samkvæmt okkar trú erfir
barnið trúmóður sinnar.Móðirmín ól
miguppígyðingdómiogtrúinerríkur
þátturafsjálfsmyndminni.“

MichaelA.Levin

MichaelólstuppíBandaríkjunumenbýrá
Íslandiásamtkonusinniogbörnum.

Sásemöðrumhjálparverðursjálfumhjálpað.Sásemaðramettar,verður
sjálfurmettur.

ÚrOrðskviðumSalómons
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5 HELGI STAÐ IR

„Ver öld in er gædd tíu grein um feg urð ar og af þeim tíu hafi níu 
fall ið Jer úsal em í  skaut.“  Þessi orð eins fræði manns gyð inga lýsa 
á gæt lega  þeirri lotn ingu sem gyð ing ar bera fyr ir borg inni en  
inn an henn ar er  helgasti stað ur  þeirra, must er is hæð in, þar sem 
bæði  fyrra og  seinna must er ið stóð. Borg in er  einnig mjög  heilög í 
aug um krist inna  manna og  múslima.   

   
 

                               

  

MusterishæðiníJerúsalem.Þarerunútværmiklarmoskur,guðshúsmúslima.

Vest ur vegg ur inn er það eina sem eft ir er af  gamla must er inu. Hann 
er bet ur þekkt ur sem grát múr inn því píla grím arn ir sem biðj ast 
þar fyr ir  kveina og  fella tár þeg ar þeir fara með bæn ir sín ar. Þeim 
verð ur ef til vill hugs að til  fyrri kyn slóða sem  þráðu að kom ast til 
Jer úsal em en var mein að um það. Einn píla grím anna  lýsti  þannig 
 reynslu  sinni þeg ar hann kom fyrst að grát múr n um: „Þeg ar ég 
 lagði hend urn ar á þenn an stór feng lega helgi dóm for feðra  minna, 
fann ég  streyma um mig ljós og orku á þann hátt sem ég  hafði 
 aldrei upp lif að áður. Á  þessu augna bliki fann ég til sam stöðu með 
gyð ing um á öll um tíma bil um sög unn ar.“  
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Pílagrímarlesaúrhelgiritumogbiðjastfyrirviðgrátmúrinn.Kynineruhöfðaðskilin
viðbænargjörðina.Karlarnireruvinstrameginogkonurnarhægramegin.

Píla grím arn ir tóna vers úr helgi rit un um við grát múr inn og fara 
með bæn ir. Á há tíð um og helgi dög um trú ar inn ar fjöl menna 
gyðing ar að þess um stað. 

Marg ir píla grím ar heim sækja líka graf hýsi Dav íð kon ungs, sem 
 einnig er inn an  gömlu borg ar múr anna. 

Graf hýsi ætt feðr anna í Hebr on er næst  helgasti stað ur gyð inga. 
Þar er  talið að ætt feð ur gyð inga, þeir Abra ham, Ísak og Jak ob, séu 
grafn ir. Abra ham var fað ir Ís aks, sem var fað ir Jak obs. Ætt mæður 
gyð inga munu  einnig vera grafn ar  þarna, þær Sara, eig in kona 
Abra hams,  Rebekka, kona Ís aks og Lea, eig in kona Jak obs.

Í Ísr a el er  fjöldi ann arra  staða sem tengj ast sögu gyð ing dóms, 
svo sem gröf ætt móð ur inn ar Rakel ar í Bet lehem. Dav íð kon ung ur 
fædd ist  einnig í  þeirri borg. 

Dav íð kon ung ur var mik ið sálma skáld. 

Drottinnerminnhirðir
migmunekkertbresta.

Úr23.Davíðssálmi

Þittorðerlampifótaminna
ogljósávegummínum.

Úr119.Davíðssálmi
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6 SÝNA GÓG AN (samkunduhúsið)

ÞessistórasýnagógaerínýrrihlutaJerúsalemborgar.

Bæna hús gyð inga  heitir sýna góg a sem þýð ir sam kundu hús. Eins 
og nafn ið bend ir til eru sýna góg ur  hjarta safn að ar lífs ins. Þær hafa 
gegnt lyk il hlut verki í að varð veita menn ingu gyð inga í gegn um 
ald irn ar. Þeg ar must er ið í Jer úsal em var lagt í rúst af Róm verj um 
árið 70 eft ir Krist og Ísra els menn hrakt ir í  burtu frá ætt jörð  sinni, 
á kváðu leið tog ar  þeirra að  reisa sýna góg ur í þeim lönd um þar 
sem hóp ar gyð inga  höfðu sest að svo að þeir gætu hald ið á fram 
að koma sam an til guðs þjón ustu.

Eng ar sér stak ar regl ur eru til um það hvern ig sýna góg ur eigi 
að líta út að utan. Þær er yf ir leitt lag að ar að bygg ing ar stíl hvers 
lands fyr ir sig. Að inn an verðu eru þær hins veg ar svip að ar í öll um 
meg in at rið um. Á veggn um sem veit til Jer úsal em er stór skáp ur. 
Hann inni held ur hand skrif uð ein tök af Tóra (Móse bók un um) sem 
eru vaf in upp á  kefli.  Þetta eru  mestu dýr grip ir sýna góg unn ar og 
þeim er sýnd mik il lotn ing. Við guðs þjón ust ur eru hand rit in tek in 
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út úr skápn um og les ið úr þeim. Nýr  kafli er les inn í hvert sinn þar 
til lok ið er við allt helgi rit ið, þá er byrj að að nýju. 

Rabbí nar

Leið togi safn að ar ins kall ast  rabbíni sem þýð ir „meist ari minn“. 
Starf hans er ekki ó svip að  starfi prests ins í krist inni  kirkju. 
Rabbín inn stjórn ar guðs þjón ust um, flyt ur predik an ir, fræð ir börn 
og ung linga um  trúna og ann ast margs kon ar helgi at hafn ir. Venju-
lega mega að eins karl ar  gegna  starfi  rabbína en í  seinni tíð hafa 
kon ur  einnig feng ið að taka að sér  þetta starf hjá fram sækn ustu 
söfn uð un um.

„Hlutverk mitt sem rabbíni er að
leiða söfnuðinn, samfélag fólks
sem vill starfa saman og biðja
saman. Ég sé um að skipuleggja
safnaðarstarfið og veita fólki svör
við andlegum spurningum þess
um gyðingdóm. Auk þess stjórna
égýmsumhelgiathöfnum,svosem
hjónavígslumogjarðarförum.“



Á sunnu dög um og stund um eft ir  skóla á virk um dög um  sækja 
börn gyð inga kennslu stund ir sem rabbí ninn annast í sýna gógunni. 
Þau nema Tóra, læra hebr esku, svo að þau geti les ið helgi rit in á 
frum mál inu, og fræð ast um sögu gyð inga. 

 

Bar/Bat  mitzvah (fermingin)

Þeg ar gyð inga dreng ur nær 13 ára  aldri verð ur hann bar  mitzvah, 
son ur lög máls ins sem þýð ir að nú er hann orð inn nógu gam all 
til að  halda öll fyr ir mæli Guðs. Í til efni af þess um tíma mót um í 

MeirAzarierrabbíniviðsýnagógu
íTelAviv.
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lífi drengs ins er hald in sér stök 
guðs þjón usta í sýna góg unni 
þar sem hann fær í  fyrsta sinn 
að lesa upp hátt úr Tóra fyr ir 
söfn uð inn. Helgi rit ið er skrif að 
á hebr esku og þarf dreng ur inn 
því að geta les ið hebr eskt let ur  
og bor ið mál ið skamm laust 
fram. Hann þarf líka að geta 
svar að spurn ing um um  trúna 
sem rabbín inn legg ur fyr ir 
hann við at höfn ina. Dreng ur-
inn sæk ir tíma hjá rabbí nan um 

mán uð um sam an til að und ir búa sig fyr ir dag inn. 
Gyð inga stúlka verð ur bat  mitzvah, dótt ir lög máls ins, við tólf ára 

ald ur. Strang trú ar söfn uð ir  leyfa stúlk um ekki að lesa upp hátt úr 
Tóra við  þetta tæki færi, því sam kvæmt hefð inni eru það ein göngu 
karl menn sem mega gera það. Í halds öm ustu söfn uð irn ir  halda 
jafn vel ekk ert upp á þenn an dag þar sem hans er ekki get ið í 
Tóra. Með al frjáls lynd ari safn aða fá stúlk ur hins veg ar að lesa 
úr helgi rit un um á sama hátt og dreng ir þeg ar þær eru orðn ar 13 
ára. 

Sum ir söfn uð ir hafa auk þess sér staka at höfn fyr ir ung menn in 
þeg ar þau eru orð in 16 ára. Við þá at höfn stað festa þau trú sína 
 frammi fyr ir söfn uð in um. 

„Égundirbjómigítvománuðifyrir
mitt barmitzvah.Ég sótti 10 tíma
hjárabbínanumoghannkenndimér
að tóna úr Tóra. Eitt af fögunum
í skólanum mínum fjallar líka um
Biblíuna og ég verð að standast
erfittprófíloknámsins.”

Sahar,13ára.

BarmitzvahathöfnísýnagóguíTelAviv,
Ísrael.
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Hjóna vígsl ur

HjónavígslaundirberumhimniíÍsrael.Skeggjaðimaðurinntilhægriámyndinnier
rabbíninnsemgefurbrúðhjóninsaman.

Eitt af á nægju leg ustu störf um rabbí nans er að gefa fólk sam an. 
Hjóna vígsla heit ir kiddus hin á hebr esku sem þýð ir heil agt, því 
gyð ing ar líta svo á að hjóna band ið sé  heilög stofn un. Til merk is 
um það þarf brúð gum inn að  skrifa und ir skjal þar sem hann heit ir 
því að ann ast vel um verð andi konu sína. Áður fyrr var vígsl an 
oft ast hald in utan dyra en nú á tím um er al geng ast að hún eigi sér 
stað í sýna gógu. 

Vígsl an fer fram und ir litl um tjald himni. Hann er tákn fyr ir 
heim il ið sem brúð hjón in ætla að  stofna. At höfn inni lýk ur með 
því að brúð gum inn set ur glas á gólf ið og brýt ur með því að stíga 
ofan á það. Ekki er vit að með  vissu hvers  vegna  þetta er gert. Ein 
kenn ing in er sú að  þetta eigi að  minna brúð hjón in á eyði legg ingu 
must er is ins í Jer úsal em. 
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And lát

Við jarð ar för fer  rabbíni með 
bæn ir og minn ist hins  látna. 
Um leið og kist an er sett í 
gröf ina tón ar hann kadd ish, 
bæn fyr ir hin um  látnu. 

Líf ið í þess um  heimi er 
á lit ið vera und ir bún ing ur 
und ir líf í  næsta  heimi eins og 
eft ir far andi orð rabbín ans Jak-
obs  vitna um: „ Þessi heim ur 
er eins og and dyri. Und ir-
búðu þig í and dyr inu svo að 
þér  verði  hleypt inn í sal inn. 
 Betri er ein stund yf ir bót ar 
og  góðra  verka en allt líf ið í 
kom andi  heimi og  betri er ein 
sælu stund í  næsta  heimi en 
allt líf  þessa  heims.“

Mat ar venj ur

Rabbí ninn þarf líka að  fræða með limi safn að ar ins um lög 
trú ar inn ar og út skýra þau. Dæmi um slík lög eru fyr ir mæli 
varð andi hvers kon ar mat gyð ing ar mega  borða. Mat ur inn verð ur 
að vera „kos her“, sem merk ir að hann sé leyfi leg ur sam kvæmt 
þeim ritn ing ar text um í Móse bók un um sem  fjalla um matar æði. 

Gyð ing ar mega  borða alls kon ar græn meti og á vexti en bara 
sumt kjöt. Til dæm is mega þeir ekki  borða svína kjöt. Ekki má 
 blanda sam an  kjöti og mjólk ur vör um. Þeg ar dýr eru af líf uð verður 
að gera það á sér stak an hátt, svo að þau þjá ist sem minnst. Ann ars 
eru þau ekki „kos her“. Ef upp koma vafa at riði er það rabbí nans að 
 skera úr um það. Rabbí nar  fylgjast líka með því að mat sölu stað ir 
sem aug lýsa að þeir  selji ein göngu „kos her“ mat geri það í raun 
og veru. 

JarðarföráOlífufjallinu.Gyðingar
sækjasteftirþvíaðveragrafnirþarna,
þvígrafreiturinneraðeinssteinsnarfrá
borgarmúrumJerúsalem.
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7 HEIM IL IÐ

Margartrúarathafnirfaraframinnanveggjaheimilisins.Foreldrar
kenna börnunum sínum að fara með bænir og lesa helgiritin.
Hvíldardagurinn, sabbat,erhaldinnhátíðlegureinu sinni íviku
í faðmi fjölskyldunnar. Aðrar hátíðir og helgidagar setja einnig
mikinnsvipáfjölskyldulífið.

Bæna líf

Þegarbörnin faraað sofaákvöldin segja foreldrar þeirrabænir
meðþeim.Þanniglærabörninaðmetatrúararfleifðforeldrasinna.

Karlmenn eiga að biðjast fyrir þrisvar á dag, á morgnana,
eftirhádegiogákvöldinenkonumerekkiskyltaðgeraþað.Ef
gyðingargetaekki farið í sýnagóguna til aðbiðjast fyrir,biðjast
þeirfyrirheimahjásér.

Mikilvægasta bænin heitir shema. Hún er nokkurs konar
trúarjátninggyðinga.TrúináeinnGuðkemurskírtframíbæninni,
entextinnertekinnúrfimmtuMósebók.Bæninhefstþannig:

Heyr Ísr a el! Drott inn er vor Guð; hann einn er Drott inn. Þú skalt  elska 
Drottin, Guð þinn, af öllu  hjarta þínu og af  allri sálu  þinni og af öll um 
 mætti þín um. 

                           ( Fimmta Móse bók 6: 4–5)

 Rebekka snert ir lít ið  helgiskrín, 
svonefnt  mezuzah, um leið og hún 
gengur inn um úti dyrn ar á heimili 
sínu. Samskon ar  helgiskrín eru  
hengd á  dyrakarmana í öll um 
herbergj um húss ins, sam kvæmt 
fyrirmæl um í Tóra, aðal helgi riti 
trúar inn ar. Hylk ið inni held ur 
skrautrit að blað með shema- bæninni. 
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minnstá.Húnerekkieingöngusögðviðjarðarfarir,heldureinnignotuðsem
morgunbæn.Margirgyðingarfaralíkameðamidahsemerþögulbæn.Íþessari
bænerbeðiðfyrirbetriheilsu,visku,verndogkomuMessíasar.

Borð bæn ir eru sagð ar bæði á und an og á eft ir matn um. Brauð ið er 
bless að með þess um orð um: 

Blessaðursértþú,ó,DrottinnGuðvor,stjórnandialheimsins,semlætur
jörðinagefaafsérbrauð.

Pílagrímur treður bæn, sem hann hefur skrifað á bréfsnepil, inn í glufu á
grátmúrnum.Maðurinnhefur
sveipaðumsigbænasjali.Neðan
úr því hanga 613 þræðir sem
táknalöginíTórasemgyðingar
eiga að fylgja. Á höfðinu er
hann með kollhúfu (kippah)
til merkis um auðmýkt sína
gagnvartGuði.

Taktu eftir leðurólinni
sem vafin er um vinstri
handlegginn og litla hylkinu
á enni mannsins. Hann
er líka með hylki á vinstri
handleggnum en það sést ekki
á myndinni. Hylkin innihalda
shema-bænina og tvær
ritningarúrannarriMósebók.
Karlmenn setja þettaásigvið
guðsþjónustur í samræmi við
fyrirmæli úr helgiritunum.
Siðurinnminnirþááaðhalda
sáttmálaGuðs.

Bæna bók gyð inga heit ir sidd ur. Þeg ar karl menn biðj ast fyr ir 
 sveipa þeir um sig  bænasjali og hafa koll húfu ( kippah) á höfðinu. 
Koll húf an er oft  skreytt með trú ar tákn um gyð inga, eins og til 
dæm is Dav íðs stjörn unni eða sjö arma ljósa stjaka. Það er ekki eins 
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al gengt að kon ur klæð ist  þannig við bæna gjörð en þekk ist þó 
meðal frjáls lynd ari safn aða. 

Mörg um þyk ir skrít ið að sjá hvern ig gyð ing ar  beygja sig  stöðugt 
upp og nið ur eða  sveifla lík am an um til hlið anna þeg ar þeir biðj ast 
fyr ir. Með  þessu eru þeir að sýna Orði Guðs auð mýkt. Auk þess 
hjálp ar  þetta þeim að ein beita sér að bæn inni. 

Hvíld ar dag ur inn

Á  hverju föstu dags kvöldi 
kemur fjöl skyld an sam an til að 
 borða há tíð ar mat við upp haf 
hvíld ar dags ins  sabbat. Á undan 
mál tíð inni kveik ir móð ir in 
á tveim ur kert um og fer með 
bæn. Fað ir inn bless ar börn in 
og tón ar vers úr helgi rit un um. 
Hann þakk ar Guði fyr ir vín ið og 
brauð ið. Eft ir mál tíð ina er ekki 
óal gengt að fjöl skyld an nemi 
helgi rit in sam an og  syngi  sálma. 

Á  sabbat eiga gyð ing ar að 
taka sér al gjöra hvíld frá erli 
hvers dags ins og minn ast 
Guðs. Mikil væg ur þátt ur í 
há tíð ar höldun um er að  sækja 
guðs þjónustu í sýna góg unni. 
Hvíld ar dag ur inn hef ur þá 
sér stöðu að hann er eina há tíð in 
sem minnst er á í boð orð un um 
tíu.  Fjórða boðorð ið hljóm ar 
 þannig: 

Minnstuþess,aðhaldahvíldardaginnheilagan.Sexdagaskaltþúerfiða
og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður
Drottni,Guðiþínum.

ÖnnurMósebók20:8–10

Móðirkveikirátveimurkertumvið
upphafhvíldardagsins.Stundumfá
stúlkurlíkaaðgeraþetta.
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8 MERK IS DAG AR ÁRS INS

Há tíð ir og helgi dag ar árs ins  mynda það munst ur sem fjöl skyldu líf 
gyð inga og sam fé lags líf  þeirra er ofið úr. 

Daga talið

Á Ís landi nota flest ir gregor íska daga talið, 
sem mið ast við sól ár. Daga tal gyð inga 
bygg ist hins veg ar á  gangi tungls ins. Mán-
uð irn ir hefj ast á nýju  tungli. 

Fyrsti mán uð ur árs ins heit ir Niss an og 
er í mars eða apr íl. Upp haf lega voru 
ára mót á  fyrsta degi Niss an en þeg ar 
gyð ing ar voru út lag ar í  Babýlon á kváðu 
þeir að  breyta  þessu og miða nýtt ár við 
upp skeru há tíð sem átti sér stað í sjö unda 
mán uði árs ins, Tis hri, en hann hefst í 
sept em ber eða októ ber.  

Gyð ing ar miða daga tal sitt við tím ann 
frá sköp un heims ins. Rabbí nar  komust að 
því  hvenær  þetta ætti að hafa gerst með 
því að  leggja sam an ald ur þess fólks sem  greint er frá í Bibl í unni, 
kyn slóð fram af kyn slóð. Svo dæmi sé tek ið, þá sam svar ar árið 
5765 í daga tali gyð inga ár inu 2005 í gregor ísku tíma tali. 

Há tíð ir og helgi dag ar

Daga talið inni held ur 13 helgi daga og há tíð ir, að frá töld um  sabbat 
(hvíld ar deg in um). Mik il væg ast ir þess ara daga eru helgi dag arnir 
rosh has hanah (ný árs dag ur) og jom kipp ur (frið þæg ing ar dagurinn) 
og há tíð irn ar  shavuot (vikna há tíð in),  sukkot (lauf skála hátíð in), 
 simchat Tóra,  hanukkah (ljósa há tíð in),  púrím og pes ach (páskar). 
Í  næsta  kafla er sagt stutt lega frá þess um sér stöku dög um. 

Mánuðir ársins

 1. Nissan
 2. Iyar
 3. Sivan
 4. Tammuz
 5. Av
 6. Elul
 7. Tishri
 8. Cheshvan
 9. Kislev
 10. Tevet
 11. Shevat
 12. Adar
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Há helgi dag ar

Gyð ing ar  kalla rosh hashanah 
(ný árs dag inn) og jom kippur 
(frið þæg ing ar dag inn), sem 
hefst tíu dög um  seinna, 
há  helgidaga, því að á  þessu 
tíma bili gera gyð ing ar sér stakt 
átak til að lifa í sam ræmi við 
lög Guðs og bæta ráð sitt ef 
þeir hafa gert á hlut ein hvers. 

Á rosh has hanah minn ast 
gyð ing ar þess að Guð er 
skap ari lífs ins.  Rabbíni blæs í 
hrúts horn (shof ar á hebr esku) 
í sýna góg unni, til minn ing ar 
um hrút inn sem Abra ham 
fórn aði í stað son ar síns ( fyrsta 
Móse-bók 22:13). Í must eri 
gyð inga í Jer úsal em til  forna var til siðs að  fórna  hrúti til að 
frið þægja þær synd ir sem fólk ið  hafði drýgt. Að frið þægja þýð ir 
að bæta fyr ir.  Næstu tíu daga eft ir nýárs há tíð ina  leggja gyð ing ar 
sig fram um að iðr ast  synda  sinna (sjá eft ir því sem þeir hafa gert 
rangt). 

Ekki eru þó all ir sið ir sem tengj ast þess um tíma grafal var leg ir. 
Til dæm is gera fjöl skyld ur það sér til gam ans í til efni ný árs dags ins 
að  borða epla bita sem er dýft í hun ang.  Þessi sið ur á að gefa 
fyr ir heit um að árið sem er framund an  verði ár ang urs ríkt og 
á nægju legt.

Iðr un ar tíma bil inu lýk ur á jom kipp ur, helg asta degi árs ins. Þá 
er þess minnst að menn  verða að  standa Guði reikn ings skil  gerða 
sinna í líf inu. Gyð ing ar und ir búa sig und ir dag inn með því að þvo 
sér í sér stakri laug og  fasta í sól ar hring. Að  fasta þýð ir að  neita sér 
um mat. 

Á jom kipp ur eru guðs þjón ust urn ar  lengri og með al var legra 
yf ir bragði en venju lega. Fólk ját ar synd ir sín ar og sér stak ar 
iðrun ar bæn ir eru sagð ar. Deg in um lýk ur með því að rabbí ninn 
blæs aftur í hrúts horn ið. 

BlásiðíhrútshornáRoshHashanah
(nýárshátíðinni).
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Shavuot (viknahá tíð in)

 Shavuot þýð ir „vik ur.“ Há tíð in er hald in til minn ing ar um það 
þeg ar Guð lét Móse hafa boð orð in tíu á Sína ífjalli. Upp haf lega 
var  þessi há tíð tengd  fyrstu upp skeru árs ins. Þess  vegna eru 
sýna gógur skreytt ar að inn an með  gróðri og fólk ið borð ar mat 
sem unn inn er úr mjólk eins og til dæm is osta kök ur. 

 Sukkot (lauf skála há tíð in)

Lauf skála há tíð in stend- 
ur yfir í níu daga. Hún er 
hald in til minn ingar um 
eyði merk ur för Ísraels-
manna frá Eg ypta landi  
til fyr ir heitna lands ins. 
Sumar fjöl skyld ur út- 
 búa lauf skála í garð in-  
um  heima hjá sér. Þeir 
eiga að líkj ast laufskál - 
 un um sem gyðingar  
not uðu í eyði mörk inni.  
Skál inn er bú inn til úr  
pálma grein um og 

skreytt ur með á vöxt um og ef til vill papp írs skrauti og sæl gæti. 
Fjöl skyld an borð ar í skál an um með an á há tíð inni stend ur og ef 
veð ur leyf ir sofa jafn vel sum ir í þeim. 

Há tíð inni er líka fagn að í sýna góg unni.  Hluti guðs þjón ust unn ar 
felst í því að fólk ið geng ur í skrúð göngu hring inn í kring um 
sam kundu hús ið. Það held ur á pálma grein um,  myrtu, píl við og 
 etrog, en það er á vöxt ur sem lík ist sítrón um. 

Síð asti dag ur há tíð ar inn ar heit ir  simchat Tóra, sem þýð ir „að 
gleðj ast yfir Tóra“. Síð asti kafl inn í  fimmtu Móse bók er les inn í 
sýna góg unni og í  beinu fram haldi er upp haf ið á  fyrstu Móse bók 
les ið, til merk is um það að orð Guðs end ar  aldrei. Þeg ar geng ið er 
með bók roll urn ar um sam kundu hús ið við lok guðs þjón ust unn ar 
dans ar fólk ið og börn  veifa lit rík um fán um. 

ÞessilaufskálilíkistþeimsemÍsraelsmennreistuí
eyðimörkinni.
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Hanukkah (ljósa há tíð in)

Í nóv em ber–des em ber  halda gyð ing ar há tíð sem heit ir  hanukkah. 
Orð ið þýð ir „að  vígja.“ Það vís ar til end ur vígslu must er is ins í  
Jer úsal em árið 164 fyr ir Krist, þeg ar gyð ing ur inn Júd as Makka beus 
og menn hans unnu sig ur á Sýr lend ing um. Antíokkus Ep ipfanes, 
kon ung ur Sýr lend inga,  hafði ekki að eins bann að gyð ing um að 
 stunda trú sína, held ur  hafði hann  einnig van helg að must er ið með 
því að  fórna þar svín um. Þar sem svín ið er ó hreint dýr í aug um 
gyð inga, var þeim gróf lega mis boð ið og þeir  gerðu upp reisn gegn 
kúg ur um sín um. Þeg ar Ísra els menn  höfðu náð must er inu aft ur á 
sitt vald hreins uðu þeir það af guða lík neskj un um sem  hafði ver ið 
kom ið þar fyr ir en eins og sagt var frá hér að fram an er til beiðsla 
á lík neskj um bönn uð í gyð ing dómi. 

Gyð ing arn ir  kveiktu á stór um  lampa í must er inu með olíu en 
átt uðu sig þá á því að ol í an  mundi að eins duga í einn dag. Þeir 
leit uðu á kaft um alla borg ina að  meiri olíu en  fundu hana  hvergi. 
En það und ar lega gerð ist, seg ir sag an, að ol í an  dugði í átta daga. 
 Þetta var  talið  merki þess að Guð  hefði kom ið gyð ing um til 
bjarg ar, því hann  hefði ver ið svo á nægð ur með að þeir  höfðu náð 
must er inu á sitt vald á ný. 

Há tíð in stend ur í átta daga. Á hverj um degi er  kveikt á nýju  kerti 
á átta arma  ljósastiku, þar til búið er að  kveikja á þeim öll um.  

 

„Á síðasta hanukkah
kveiktum við á kertum og
sungumsöngvaáhebresku.
Svo fengum við gjafir frá
mömmu og pabba. Við
fórumlíkaíteningaspilsem
heitirdreidel.“



      

Rebekkakveikiráhanukkah-kertum.
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Púrím

ÍhvertsinnsemnafnHamansernefntífrásögninnilæturfólkiðandúðsínaíljós
meðþvíaðsveiflahrossabresti.

Á púrím -há tíð inni er öll Ester ar bók, ein af bók um  Tenakh ( Gamla 
testa ment is ins), les in upp hátt í sam kundu hús inu. Í rit inu er sagt 
frá því hvern ig Est er drottn ing í Pers íu bjarg aði gyð ing um í 
landinu frá bráð um bana. 

Est er var gyð ing ur en eig in mað ur henn ar, Ahasver us Per sa-
konung ur,  vissi það ekki því hún  hafði  leynt hann því. Æðsti 
ráðherra land ins, mað ur að  nafni Ham an, leit stórt á sig og krafðist 
þess að þegn arn ir  hneigðu sig djúpt fyr ir hon um í hvert sinn 
sem þeir  mættu hon um. All ir  gerðu  þetta mögl un ar laust nema 
gyð ing ar, sem  vildu ekki  hneigja sig fyr ir nein um nema Guði. 
Ham an varð ösku reið ur og á kvað að út rýma öll um gyð ing um í 
land inu fyr ir að ó hlýðn ast sér. 

 Frændi Ester ar, Mor decai, var einn  þeirra sem neit uðu að  bugta 
sig fyr ir ráð herr an um. Hann  hitti Est er á laun og  benti  henni á að 
líf  allra gyð inga í land inu væri í  hættu, þar á með al henn ar eig ið. 
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Est er á kvað að taka til  sinna ráða til að koma í veg fyr ir ill an 
á setn ing Ham ans. Hún bauð kon ung in um og ráð herr an um til 
 veislu. Ham an var upp með sér að vera boð ið í veisl una sem hann 
hélt að væri til heið urs sér. En hon um brá í brún þeg ar Est er  sagði 
kon ung in um að líf henn ar væri í  hættu og að valda mik ill mað ur 
væri að und ir búa til ræði við hana. Kon ung ur inn bað hana segja 
sér hver það væri.

„Égheldmikiðuppápúrím-hátíðina,
vegna þess að þá eru allir í svo góðu
skapi. Fólkið mætir í sýnagóguna í
skrautlegum búningum og allir fá
sælgæti. Það er frí í skólanum og
við höldum partí með vinum okkar.
Svo förum við líka í skrúðgöngu um
göturnar.“



Ma’ayan.

 Est er  sagði hon um þá að það væri eng inn ann ar en  ráð herr ann, 
Ham an, sem sat til borðs með þeim.  Þannig komst upp um 
ráða brugg hans. Gyð ing un um var borg ið en kon ung ur inn lét þess 
í stað taka Ham an af lífi.   

Púrím-skrúðgangaístærstuborgÍsraels,TelAviv.



G Y Ð I N G D Ó M U R

38

Pes ach (pásk ar)

Pesach er ein mik il væg asta há tíð gyð inga.  Hún á ræt ur sín ar að 
 rekja til þess tíma þeg ar Ísra els menn voru þræl ar í Eg ypta landi. 
 Faraó (kon ung ur inn) neit aði að  verða við ósk Móse um að  leyfa 
þeim að yf ir gefa land ið. Sam kvæmt Bibl í unni lét Guð þá tíu 
plágur  herja á Eg ypta. Síð asta plág an var hræði leg ust  þeirra  allra. 
Eng ill dauð ans fór inn á heim ili  allra Eg ypta og drap  elsta son inn 
í  hverri fjöl skyldu. Hann fór hins veg ar fram hjá heim il um Ísra els-
manna, því Móse  hafði sagt þeim að auð kenna heim ili sín með því 
að  smyrja lambs blóði á úti dyrn ar. Af þessu er heiti hátíðarinnar 
dregið, en pesach þýðir „framhjáganga.“ 

Páska há tíð in hefst með mál tíð sem heitir  seder. Þeg ar fað ir inn 
er bú inn að  blessa vín ið og  brjóta brauð ið, borð ar fjöl skyld an mat 

sem er tákn rænn 
fyr ir þján ing ar Ísra - 
els manna í Eg ypta-
landi. Með an á 
mál tíð inni stend ur 
er saga  páskanna 
les in úr bók sem 
heit ir Hagga dah. 
 Yngsta barn ið í 
fjöl skyld unni spyr 
föð ur sinn fjög urra 
spurn inga um til urð 
há tíð ar inn ar. Spurn-
ing arn ar og svör in 

eru  alltaf þau sömu.  Fyrsta spurn ing in er  þannig: „Hvers  vegna 
er  þessi nótt öðru vísi en all ar aðr ar næt ur?“ Fað ir inn svar ar: „Vér 
vor um þræl ar fara ós í Eg ypta landi en hinn ei lífi Guð vor  leiddi oss 
það an  sterkri  hendi og út rétt um armi.“ Í lok in syng ur fjöl skyld an 
sam an  söngva er tengj ast pásk un um.

Vik una sem há tíð in stend ur  borða gyð ing ar að eins ó sýrt  brauð 
til að minn ast þess að þeg ar for feð ur  þeirra yf ir gáfu Eg ypta land 
í mikl um  flýti gafst þeim ekki tími til að láta degið gerjast. Þess 
 vegna eru pásk ar líka stund um kall að ir „há tíð  hinna ó sýrðu 
 brauða“. 

Rebekkasyngurpáskasöngvameðföðursínum,
MichaelA.Levin.
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Mik il væg ár töl 

 2000 f. Kr. Abra ham fer til Kana an lands.
 1700–1290 f. Kr. Hebr e ar (Ísra els menn) setj ast að í Eg ypta landi.
 1392 f. Kr. Fæð ing Móse.
 1312 f. Kr. Móse leið ir Ísra els menn út úr Eg ypta landi. 
  Boð orð in tíu op in beruð.
 1272 f. Kr. Ísra els menn  leggja Kana an land und ir sig.
 1000 f. Kr. Dav íð verð ur kon ung ur.
  900 f. Kr.  Fyrra must er ið rís í Jer úsal em.
  598 f. Kr. Must er ið eyði lagt. 
  Gyð ing ar her leidd ir til Babýlon íu.
  538 f. Kr. Gyð ing ar fá að snúa aft ur til Kana an lands. 
   Seinna must er ið  reist.
  168 f. Kr.  Antíokkus Sýr lands kon ung ur ger ir must er ið í 
  Jer úsal em að heiðn um helgi dómi.           
 167–164 f. Kr. Upp reisn und ir for ustu Júdas ar Makka beus ar. 
  Jer úsal em er  frelsuð og must er ið vígt á ný. 
 63 f. Kr.  Róm verj ar  leggja Palest ínu und ir sig.
 66–70 e. Kr. Gyð ing ar gera upp reisn gegn Róm verj um.
    70 e. Kr. Róm verj ar  leggja Jer úsal em í rúst. 
   Seinna must er ið eyði lagt. 
 132 e. Kr. Gyð ing ar gera aðra upp reisn gegn 
  Róm verj um.
 135 e. Kr. Upp reisn in er bæld nið ur. Gyð ing um bann að 
  að koma til Jer úsal em.
 1939–1945  Seinni heims styrj öld in. Millj ón ir gyð inga láta
   líf ið í út rým ing ar búð um nas ista.
 1947  Sam ein uðu þjóð irn ar sam þykkja skipt ingu
   Palest ínu  milli  araba og gyð inga.  Arabar 
  mót mæla sam þykkt inni. 
 1948 Ísra els ríki stofn sett. Ófrið ur brýst út.

 



G Y Ð I N G D Ó M U R

40

Ít ar efni

Gunn ar J. Gunn ars son: Maðurinn og trúin. 1996. Náms gagna-
stofnun. Reykja vík.

Gyðingdómur (mynd band). 2005. Náms gagna stofn un. Reykja vík.
Trúarbrögð heimsins í mynd og máli. 1998. Mál og menn ing. 

Reykjavík. 
Þjóð Guðs: sögur úr Gamla testamentinu. 1997. Mál og menn ing. 
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