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Јудeизмот е прва монотеистичка религија во историјата и се верува во

еден бог - Јахве (Богот Јахве, богот на евреите всушност нема име затоа

што Јахве буквално значи - "јас сум тоа што сум").

Таа настанала во 2 милениуми п.н.е. Јудаизмот претставува основа од

која што се развиле христијанството и исламот.

Јудeизмот е главно религија на еврејскиот народ, но е присутна во сите

континенти и е мултинационална вероисповед.

Оваа религија проповеда верување во еден бог кој се вика Бог, но во

Стариот Завет е истовремено наречен Јахве, Елохим, Адонај и редица

други имиња.

Центарот на јудаизмот е Ерусалим, а најсвето место во Ерусалим е

храмот. Од него денес има само урнатини кои се познати како Ѕидот на

Плачот.

Симбол на јудаизмот се: Давидовата ѕвезда, која за евреите е верски,

но и национален симбол.

За основач на јудаизмот се смета Мојсеј, кој според преданијата, ќе

добие порака од Бога и кој всушност е единственото преживеано машко

дете во времето на владеењето на египетскиот фараон.
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Кога се говори за јудаизмот треба да се спомене дека постои и поделба на

јудаизмот на:

ортодоксен јудаизам, кој претставува строго традиционален јудаизам што

го прифаќа законот и авторитетот на рабинот,

прогресивен јудаизам,кој е претставен преку две движења, и тоа:

*либерален јудаизам, кој настанува во Европа за време на

просветителството во 18 век и кој го нагласува критичкиот поглед на

Библијата, алудирајќи на етичките елементи,

*реформиран јудаизам, кој ги прифаќа методите на историско-критичкото

истражување и го намалува одржувањето на обредите,

конзервативен јудаизам, кој настанува во 19 век, посебно во Америка, и е

некаде меѓу ортодоксниот и прогресивниот, кој тежнее кон обреди, но ги

прифаќа рабинските преданија,

ционизам, кој е националистички, со духовни примеси.

За распространетоста на јудаизмот се споменува податокот дека во светот

има 12 милиони припадници на јудаизмот, од кои 6 милиони се во САД, 2

милиони во Израел, а 4 милиони во другите делови на светот како што се:

Источна Европа, Русија и сл.
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Христијанството е монотеистичка религија базирана врз животот, учењата и делата на
Исус Христос по раскажувањата во Новиот Завет.
Најпознатиот христијански симбол е крстот.

По потекло сродна е со јудаизмот, со кој дели доста религиозни текстови и својата
рана историја; поточно заднички за двете религии се Хебрејската Библија, која во
христијански контекст е позната како Стар Завет. Христијанството се смета за Аврамска
религија, заедно соЈудеизмот и Исламот.
Ова е верувањето дека Бог е единствено и вечно битие кое се состои од три

засебни, вечни и неделиви личности: Отецот, Синот (Исус) и Светиот Дух .

Христијанството започнало во рамките на хебрејската религија меѓу

следбенците на Исус од Назарет. Под водство на Апостолите Петар и Павле,

во рамките на групата почнале да се примаат и неевреи.

Историјата на христијанството започнува во 1 век во Ерусалим. Како државна

религија за прв пат била воведена во Ерменија во 301 или 314 година,

во Етиопија во 325 година, Грузија во 337 година, Римска империја во 380. Во

текот на својата историја, христијанството се раширило скоро по целиот свет и

денеска, таа е најголемата религија со најмногу верници на светот. Во својата

историја, дошло и до различни религиозни спорови и тие довеле до создавање

на различни гледања на христијанството.
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Денес, најголеми христијански цркви се :

Римокатоличка црквa и Православната црква.

Од времето на реформацијата, Христијанството се дели на три главни гранки:

Католицизам: Римокатоличката црква, најголемата од сите — во која се

вбројуваат неколку Источно Католички заедници — како и помали заедници

(како на пр. Старокатолици), со повеќе од една милијарда крстени членови.

Источно Христијанство: Источно Православни цркви, Асирската

црква и Православните цркви, со вкупно членство од 240 милиони крстени

членови.

Протестантство: Разни називи и групи како - Англиканци, Лутеранци,

Реформисти, Евангелисти, Харизматици, Презвитеријанци, Баптисти, Методис

ти, Анабаптисти и Пентекостици.
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Ислам што значи: „потчинување“, „предавање“ или „покорување

е монотеистичка религија која се вбројува во Аврамските религии и е втора

религија по распространетост во светот. Муслиманите веруваат дека Бог ја

предал својата божествен збор во облик на откровенија преку разни пророци и

дека Мухамед бил последниот Божји Пратеник. Исламот најдобро се дефинира

според Куранот кој за муслиманите е безгрешен збор предаден

од Алах на Мухамед. Според исламските научници исламот се дефинира како

систем на закони и распореди за олеснување на човечкиот живот и прифаќање

на Бог како создател.

Современата исламска историја започнува во Арабија во 7 век со

појавувањето на пророкот Мухамед.

Муслиманите веруваат дека Куранот е Божји Збор предаден

на Мухамед преку Ангелот Габриел на многу наврати меѓу 610 до неговата

смрт во 632 година.

Муслиманите не признаваат никаква икона или боја како света во исламот,

бидејќи возвишувањето на симболички или материјални нешта е спротивно на

монотеизмот. Многу луѓе ги сметаат ѕвездата и полумесечината за симбол на

исламот, но ова се всушност обележја на Отоманската империја, а не на

исламот во целина.

Проценките за бројот на исламското население во светот се движат од 900

милиони до 1.4 милијарди.


