
ПРАВИЛА И РЪКОВОДСТВО

40 ОТГОВОРА

ВЪВЕДЕНИЕ
40 Answers е игра със заложена учебна цел, в която можем да научим, че религиите, макар и различни една от друга, споделят 
общи ценности и дават идентични отговори на основните въпроси, както на отделния човек, така и на общността.
Състезателният елемент в играта стимулира участниците да навлизат в разсъждение по екзистенциални въпроси, свързани с 
важни понятия в отделните религии. Целта е чрез диалог между играчите да се получат различни гледни точки по 
разглежданите въпроси.
Важен момент - няма „правилен отговор“!: Победителят всъщност не се определя от играта, а от самите играчи!

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛА
Тук ще получите разяснения относно това какво е необходимо, за да създадете необходимите карти и тези за резултата. 
Картите трябва да бъдат отпечатани и изрязани по пунктираните линии. Тези с отговорите са лесно разпознаваеми, тъй като 
съдържат илюстрация. Те трябва да бъдат сгънати и залепени, за да се получат двустранни карти.

Трябва да разпечатите и таблицата, на която да се води резултата толкова пъти, колкото е необходимо (всеки 
играч трябва да разполага с такава). 

След като направите това, ще получите:
• 19 карти от типа "необходимо е"
• 40 карти за отговор
• N-брой карти за резултат в зависимост от броя играчи 

Последното нещо, което е необходимо, за да играете, е химикалка за всеки участник, така че да може да записва 
приключените рундове и получения в тях резултат.
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ЦЕЛ НА ИГРАТА
Печели играчът с най-висок резултат в края на игра от 3 рунда.

ОБЩИ ПРАВИЛА И РАМКА
Във всеки рунд можем да имаме минимум 3 и максимум 7 участника. Разделете картите „необходимо е“ и 
„отговор“ на две отделни тестета и ги разбъркайте. Поставете колодите в центъра на масата. Всеки играч трябва 
да има свой собствен лист с резултати и химикал.

КРЪГ НА ИГРАТА
Всеки кръг е разделен на три части: подготовка, съпоставяне, дискусия с изчисляване на точки.

ПОДГОТОВКА
Изтеглят се 2 карти от типа "необходимо е" от съответното тесте и се поставят в центъра на масата, така че да 
бъдат лесно четени от всеки играч. След това се изтеглят 5 карти „отговор“ и се поставят в редица под тях. Така 
всеки играч има време, за да разгледа картите; ако играчът познава определена карта за „отговор“ или се нуждае 
от повече информация за нея, той/тя може да използва допълнителния текст на гърба на картата.

ДИСКУСИЯ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ
След като всички играчи запишат своите избори започва да се брои резултата. Избира се един от играчите, който 
да започне да обявява своите записи и кои карти с кои е свързал. Всички играчи, които имат съвпадения с него 
ще получат толкова точки, колкото съвпадение се установят. Ако само един играч е направил определено 
свързване и няма съвпадения на неговото решение с това на другите, то той не получава точки. След  като 
приключи първият играч започва следващия, докато всичките съвпадения не бъдат разкрити. Важно е 
участниците да обяснят причината за своя избор, особено ако комбинация не е избрана от никой друг: 
Мотивирането на различна гледна точка може да бъде поучително за другите играчи!

Пример:
Алесандра разкрива първото си съвпадение (буква и брой на картите); Оказва се, че и Марио и Мария също са направили 
този избор, така че и тримата играчи получават по 3 точки. Второто съвпадение на Алесандра, (буква и брой на 
картине), не е направено от друг играч, поради което Алесандра този път получава нула точки. Алесандра мотивира 
избора си. След това Марио трябва да разкрие другото си съвпадение и т.н.

СЪПОСТАВЯН
За всяка от двете карти „необходимо е“ всеки играч трябва да намери само една карта „отговор“, която според 
него най-добре удовлетворява/съвпада с нея. По време на тази фаза не можете да общувате с другите. 
Комбинациите трябва да бъдат записани на листа с резултати; за да ускорят процеса, играчите ще се позовават 
на буквите и цифрите на картите (всяка карта „необходимо е“ има референтна буква и всяка карта „отговор“ има 
референтен номер).
Пример:
Иван решава да съчетае картата „Аз имам нужда от това да празнувам на радостите на земния живот“ с картата за отговор  „Брак“, 
защото смята, че сключването на брак е едно от най-красивите неща в живота на човек. След това той записва в своя лист/карта за 
резултат буквата и съответния номер на картите. Той също така свързва картата „Необходимо е ритуали и събития, които да валидират 
израстването на индивидите“ с картата за отговор „Кръщение“ (и също записва резултата - брой и буква), тъй като според него това е 
основна стъпка за влизане в общността.
Мария свързва по същия начин, както и Иван първата двойка карти. Защото не знае , обаче, какво е „Милостиня/Зекят“, тя обръща картата и 
прочита на гърба й, че за мюсюлманите това е един от петте стълба на исляма и е задължителна годишна благотворителност, която 
трябва да се дава, ако имате пари и/или активи, които надвишават минималните изисквания. След това тя решава да свърже свърже тази 
карта с картата „Необходимо е ритуали и събития, които да валидират израстването на индивидите“, защото според нея наличието на 
достатъчно пари за дарение установява показва по някакъв начин еманципацията на индивида от семейството и бележи неговото 
израстване в общността. След което и тя отбелязва резултатите си - буква и номер - в листа си



След като резултатът от текущия кръг бъде завършен, започва нов кръг на играта. Изиграните преди това карти 
се поставят в долната част на съответните тестета и се изтеглят 2 нови карти от тестето „Небоходимо е“ и 5 нови 
карти  за „отговор“.

КРАЙ НА ИГРАТА
В края на трите рунда играчът с най-много точки се счита за победител. Ако няколко играча имат еднакъв 
резултат, те споделят победата.
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A

има нужда от...

моменти на почивка
за общноста, с цел
подобряване на

благосъстоянието и
производителността.

b

има нужда от...

ритуали и събития
за честване

израстването на
индивидите в
общноста.

C

трябва да...

Откъсвам се от
желанията и

безпокойствата

d

трябва да...

имам шанс да
поправя грешките си

e

трябва да...

Вярвам, че смърта
няма да промени
смисъла на живота

f

трябва да...

Вярвам, че добрите
ми дела ще бъдат
възнаградени

g

има нужда от...

Разбирам, че
животът е свещен и

насърчава
уважението към

другия

h

трябва да...

Мисля, че
страданията ми са

полезни



i

трябва да...

празнуване радостите 
на земния живот

j

има нужда от...

укрепване на 
семействата, за да 

подготви индивида за 
живот в общността

k

трябва да...

винаги има на кого да 
разчиташ

l

трябва да...

Мисля, че на 
въпросите ми ще 
бъде отговорено

m

трябва да...

Поддържам връзка 
с мъртвите

n

има нужда от...

Помагам на всеки 
човек да намери 

място в общността

o

има нужда от...

Насърчавам 
пълното приемане 

на правила за 
улесняване на 

организацията в 
обществото

p

има нужда от...

Отричам поведение, 
което е вредно за 

другите



q

има нужда от...

Насърчавам на
солидарността
между членовете
на общността

r

трябва да...

Мисля, че ако се
ангажирам с добро,
ще се чувствам добре

s

има нужда от...

Правя сравнение с
опита на предишни
поколения, за да
премина през
промените



Възкресение на
мъртвите.

1
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Възкресение на 
мъртвите.

Вярата при католиците и 
православните, че телата на 

мъртвите, които са починали с 
вярата във Възкресението на 

Христос, ще възкръснат и след 
Страшния съд ще се свържат с 

душите си. Възкресението 
представлява, заедно със 
Страшния съд, проява на 

идването на Божието царство и на 
спасението. Исляма също 

разглежда възкресението, но 
преди Деня на страшния съд.

Възкресение на мъртвите -  
вярата, че всички мъртвите 

ще бъдат върнати към живот. 

Страшният съд/
Деня на разплатата

2
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Страшният съд/Деня 
на разплатата.

Според вярата на католиците и 
православните Страшният съд е 

събитие, което ще настъпи 
непосредствено след Второто 

пришествие на Христос.В исляма 
събитието е позната като Деня на 

разплатата.

Вярата, че всички хора 
накрая ще бъдат съдени от 

Бог за деянията си. 

Безсмъртието на
душата

3
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Безсмъртието на 
душата

Безсмъртието на душата е 
концепция, позната, както на 

католици и православни, така и на 
мюсюлманите. Според 

католическата църква всяка душа 
е създадена директно от Бог и е 

безсмъртна, не загива с 
физическа смърт и ще се 
присъедини към тялото в 

момента на Възкресение. И 
според православната църква 
душата е безсмъртна, както и в 

исляма, душата (nafs) преживява 
физическата смърт. Вярата в безсмъртието на душата, 

която не загива с физическата смърт, 
а след възкресението се съединява 
отново с тялото на праведниците.

Непогрешимостта на
папата

4
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Непогрешимостта на 
папата

Благодарение на властта, дадена му от 
Исус Христос, папата може да потвърди 

доктрина, вяра или морален казус, 
съдържащи се в Библията и 

заслужаващи специално внимание, и 
които трябва да се разбират по начина, 
по който Църквата ги тълкува. За да се 
утвърди непогрешимостта на папата 

обаче, трябва да съществуват 
определени условия, сред които: той 

трябва да упражнява ролята си на 
Върховен пастор на Църквата; той 

трябва да се обърне към всички 
вярващи; той трябва да действа 

дефинитивно, като потвърди позицията 
си с окончателен акт и то само по 

въпроси като Вяра и Морал (не 
например наука, история или други 

подобни)

Вярата в безсмъртието на душата, 
която не загива с физическата 
смърт, а след възкресението се 
съединява отново с тялото на 
праведниците. 



Рай5

5

Рай 
Християнството (католици и 

православни), както и Ислямът, 
споделят някои черти на 

концепцията за „Рай“ (Jannah за 
мюсюлманите). Той се което се 

разглежда като мястото на 
вечното блаженство на душата и 

нейното общение с Бог. Трите 
религии също споделят и общи 
представи за това как изглежда 

Рая: Образът е на пищна градина, 
която припомня историческата 

представа за „люлката на 
човечеството“, общи за много 
култури от Месопотамия. И за 
трите религии влизането на 

душата в Рая става след Страшния 
съд/Деня на разплатата.

Благословеното място за 
вечен живот, който Господ 
отрежда на праведниците 

след Страшния съд. 

Ад6

6

Ад 
Християнството (католици и 

православни), както и Ислямът, 
споделят някои черти на 

концепцията за „Ад“ - това е място, 
в което душите са завинаги 

изключени от възможността да 
общуват с Бог. И трите религии 
също така споделят някои общи 
представи за това как изглежда 

Ада, например наличието на огън 
и пламъци и вечни наказания и 

страдания за наказаните за 
земните си грехове и деяния 

души.

Мястото, което след 
Страшния съд е отредено на 

грешниците. 

Чистилище7

7

Чистилище
Чистилището е мястото за 

необходимо пречистване на 
душите на мъртвите, които, 

въпреки че са умрели в Божията 
благодат, не са напълно 

пречистени и следователно 
трябва да бъдат „подготвени“ за 
вечно блаженство. Това е процес 

на духовна трансформация на 
душата, който й позволява тя да 

бъде близо до Христос и Бог, и да 
се присъедини към Общността на 

светиите. Концепцията не е 
позната при православните, а в 
исляма чистилището може да 

бъде описано като място с 
лишения, но без страдание, в 
което пребивават тези, чиито 

грехове и добробедели са 
балансирано разпределени.

Според християните-католици това е 
мястото, в което временно пребивава 
починалия, за да може да бъде напълно 
пречистен от греховете си. В исляма 
Чистилището е раздебителната 
линия между Рая и Ада. 

Кръщение8
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Кръщение 
Според християните католици и 

православни, кръщението 
символизира влизането на 

вярващия в църковната общност. 
И едните, и другите споделят 
концепцията за първородния 

грях, който символично се 
пречиства с вода чрез кръщение, 

което може да стане чрез 
поръсване (поръсване) или чрез 
потапяне в купел (православни). 

Ислямът не приема доктрината за 
първородния грях, така че няма 

тайнство на кръщението, макар и 
да има някои ритуални практики, 

които съпътстват влизането в 
общността на вярващите 

мюсюлмани.

Тайнство, което символизира 
новото раждане на човек в 

името на Христос. 



Миропомазване9
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Миропомазване
Миропомазване е тайнството според 

католическата и православната 
църква, което потвърждава 

окончателната принадлежност на 
покръстения към мистичното тяло на 

Църквата, придавайки му 
незаличимия характер на 

християнин. Това тайнство 
обикновено се извършва от 

свещеник, който помазва челото, 
ръцете и краката на вярващия със 

светено масло (елей). То символизира 
слизането на Светия Дух сред 

вярващите и присъства също в 
протестантските църкви (лютеранска 
и реформаторска), въпреки че те не 

го считат за тайнство.
Тайнство, което потвърждава 
окончателната принадлежност 
на кръстените към Църквата.

Евхаристия /
Причастие
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Евхаристия / Причастие
Евхаристията (Причастието) е 

жертвеното действие, по време на 
което свещеникът предлага хляб и 

вино на Бог, които чрез действието на 
Светия Дух наистина се превръщат в 
Тялото и Кръвта на Христос (феномен 

на „транссубстанциация“). Светата 
Евхаристия, когато се приема за първи 

път, се нарича Първо причастие и 
завършва и потвърждава 

посвещението в християнската вяра. 
Протестантските християни не вярват в 
тайнствения акт като подновяване на 

жертвата на Кръста и някои 
протестантски общности също 
отхвърлят идеята за „реалното 

присъствие“ на Христос в хляба и 
виното.

Тайнство, учредено от 
Исус по време на Тайната 

вечеря.

Изповед/Покаяние/
Опрощение
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Изповед/Покаяние/
Опрощение

В християнството изповедта е 
тайнство, общо и за католици, и за 
православни. С нея вярващият, ако 

искрено се разкайва, получава 
опрощаването на греховете от Бога. 
Тя задължително се извършва пред 

духовно лице, пслужител на църквата. 
В исляма, актът, чрез който от Аллах 

се иска прошка на греховете, се 
нарича Истигфар и може да се 

извършва самостоятелно от 
вярващия..

Акт, с който вярващият, ако 
искрено се разкайва, получава 

опрощаване на греховете.

Брак12

12

Брак
Бракът е едно от тайнствата на 

християнската църква. За 
християните католици двамата 
съпрузи са обединени в съюз с 
Божията благословия „докато 

смъртта ни раздели”, докато за 
православните християни двамата 
съпрузи са единни във вечността, 

т.е и след смъртта. В исляма 
бракът (an-Nikâh) се разглежда 
като религиозно задължение и 

договор между двамата съпрузи и 
Аллах.

Акт на съюз на което 
обединява двамата вярващи 

съпрузи - мъж и жена.



Великден/Айд Ал-Адха
-Курбан байрам

13
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Великден/Айд Ал-Адха  - 
Курбан байрам

И християнството и исляма споделят 
честването на празник, който отбелязва 
жертвата, която се е състояла в името на 

цялата общност. Великден е най-
тържественият празник за християните 

католици и православни, които 
празнуват възкресението на Христос, 

който със страданията си и със смъртта 
си на кръста, откупува греховете на 

хората. Единствената разлика е в 
календарната дата, на която те го 

празнуват. 
В исляма Айд-Ал-Адха чества 

готовността на пророк Ибрахим да се 
подчинявана и изпълнява  божията 

воля и да пожертва сина си по заповед 
на Аллах. 

Празник, свързан с жертвата, 
направена за в името 
освобождението на 

вярващите.

Начало на Великия
пост/Рамадан

14
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Начало на Великия 
пост/Рамадан

Християните католици и 
православни, както и 

мюсюлманите, споделят 
задължението за спазване в 

определени периоди от годината, 
въздържание от определени 

храни, пост и/или ограничаване 
на определени ежедневни 
практики. В християнската 

религия този период от годината 
се нарича Велик пост и е 

периодът, предхождащ Великден. 
В исляма задължително се спазва 

въздържанието от храна и 
напитки през деня във връзка с 

празника Рамадан.
Време на пост, 

въздържание и покаяние 
от страна на вярващите. 

Възнесение Господнe/
Лайлат ал-МираджВъзнесение Господнe/

Лайлат ал-Мирадж 
(Възнесението на 

Мохамед)

15
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Възнесеието е последният епизод 
от земния живот на Исус, 

завършил с изкачването му към 
Небето, което се е случило 

четиридесет дни от датата на 
неговото възкресение. 

Лайлат ал-Мирадж отбелязва 
пътуването на пророка Мохамед 

от Мека до джамията Ал-Акса, 
откъдето той се възнася на 

небето.
Празници, които възпоменават 
възнесението на небето на Исус 

Христос и на Мохамед. 

Петдесетница16
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Петдесетница
Петдесетница е древногръцкото име 

(пентекост) на еврейския празник 
Шавуот, който представлява празник 
на благодарността, както и честване 

на даряването от Бог на Тора 
(Петокнижието) при планината 

Синай. От времето на учениците на 
Исус празникът губи своето 

еврейско значение, за да обозначи 
слизането на Светия Дух, който идва 

като нов закон, даден от Бог на 
вярващите и отбелязва раждането 

на Църквата. В литургията 
Петдесетница завършва 

великденските празници и се чества 
от католическата, православната и 

протестантската църкви.
Християнски празник, в който 
се чества появата на Светия дух 

пред апостолите и се счита за 
рожденната дата на Църквата



Тяло и Кръв 
Христови
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Тяло и Кръв Христови
Честването на Пресветото тяло и 

кръв на Христос е едно от основните 
тържества в празничния календар 
на католическата църква. При по-

незначителни литургични събития 
то напомня литургията в Господната 

вечеря (Messa in Cena Domini) на 
Велики четвъртък. По време на 

честването на Божието тяло (Корпус 
Домини), осветена нафора се носи в 

процесия, затворена в 
дарохранителница и изложена на 

публично преклонение. 
Следователно Исус е обожаван жив и 

истински, присъстващ в 
Благодатното Тайнство. Християнски празник, който 

възпоменава бижествената 
литургия по време на 

Тайната вечеря

Свето сърце на Исус18
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Свето сърце на Исус
В католическата църква има култ 

на преклонение пред Светото 
Сърце на Исус. Той е представен 

увенчан с тръни, с кръста зад 
главата и рана от копието, с което 
е бил прободен, във вечна памет 

на най-висшия жест на любов: 
жертвата на Исус за спасението на 

човечеството. Светото сърце на 
Исус е заобиколено от пламъци, 

обозначаващо милосърдната 
пламенност, която Христос 
изпитва към грешниците

Един от най-разпространените 
култове сред християните-католици 
символ на Божията безгранична и 
страстна любов към човечеството.

Успение Богородично19
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Успение Богородично 
Успението Богородично е догма 
на вярата в Католическата църква, 
според която Мария, майка на 
Исус, в края на земния си живот 
отива на небето с тяло и душа, 
тоест тя е "приета" на небето. В 
литургичния календар и на 
католици, и на православни това е 
задължителен празник и се 
празнува на 15 август.

Християнски празник, който 
празнува физическата смърт 

на Богородица и нейното 
възкачване на небето

Вси светии
Вси светии

20
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Денят на Вси светии е 
християнски празник, който 
празнува славата и честта на 

всички светии заедно, 
включително и на тези, които не 

са канонизирани. В 
богослужебния календар на 

Католическата църква се нарича 
Ден на Вси светии. Датата на 

тържественото честване се пада 
на 1 ноември и е задължителен 

празник.  На следващия ден, на 2 
ноември, се почита паметта на 

всички мъртви.

Християнски празник, който 
отбелязва почитта към всичките 

светии - канонозирани и останали 
неизвестни за църквата.



Рождество Христово21
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Рождество Христово
Това е християнски празник, който 

празнува раждането на Исус, наричан 
още празник на Рождество Христово. 
Това е най-популярният празник сред 

християните, въпреки че според 
литургичния календар има по-малко 

значение от Великден. Историческият 
произход на празника не е известен и 
е обяснен с различни хипотези, като 

припокриването с езическия фестивал 
Natalis Solis Invicti, който празнува 
Слънчевия Бог от късната римска 
империя. В по-ново време Коледа 

придобива все по-голямо "светско" 
значение в западната култура с 

размяната на подаръци, свързани със 
семейството и с фигури на 

християнски или езически религиозен 
фолклор като Дядо Коледа.

Християнски празник, който 
отбелязва раждането на 

божия син Исус Христос.

Богоявление22

22

Богоявление
Това е християнски празник, в който 
Църквата отбелязва появяването на 

Христос пред света. Терминът 
произлиза от древногръцки и 

означава божествен външен вид, а в 
западните църкви събитието, което 
изразява тази поява, е посещението 

на влъхвите при Детето Исус, 
символични представители на 

всички народи на земята. Нарича се 
неправилно с неточния термин 

Бефана (лексикално изопачаване на 
Богоявление, от гръцки ἐπιφάνεια, 

явление), която е типична фолклорна 
фигура в Италия.

Християнски празник, който 
отбелязва появата на Исус 

Христос пред света като 
Божи син. 

Вяра в Ал-Кадар23
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Вяра в Ал-Кадар
„Ал-Кадар“ на арабски означава 

„предопределение, съдба“. 
Мюсюлманите вярват в Ал-Кадар, в 
божественото предопределение, но 

тази вяра не означава, че човечеството 
няма свободна воля. Според 

мюсюлманската традиция Аллах вече е 
знаел всичко, което се е случило и ще 

се случи. И все пак, това не е сляпа 
съдба. По-скоро тя се състои от 

сътрудничество между човешката и 
Божествената воля, при което може да 

се създаде нова ситуация, когато 
човекът избере една от безбройните 

съдби, скрити в Бог. Израз на това 
вярване е фразата "Insha'Allah", което 

означава "Ако Бог го пожелае", с която 
мюсюлманите често описват всякакви 

прогнози за това какво ще се случи

Вяра в "божествената 
предопределеност" в 

исляма. 

Отсъствие на
първороден грях в

исляма
Отсъствие на първороден 

грях в исляма

24
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Докато в християнството 
първоначалният грях няма характер 
на лична вина, а се отнася до самата 

човешка природа (всички хора са 
родени грешници и са помилвани 
чрез Кръщението), според Корана, 
Адам и Ева са еднакво изкушени, 

съгрешили и двамата се разкайват, 
получавайки прошка от Аллах. 

Следователно в исляма концепцията 
за това, че човекът се ражда грешник, 

не може да намери почва

Всяко човешкото същество 
е първоначално добро и 

чисто



Липса на духовническа 
административна 

структура
Липса на духовническа а
дминистративна структура
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Основните течения на исляма не 
допускат или признават 

духовенство, още по-малко 
йерархии, тъй като се смята, че не 

може да има посредник между Аллах 
и неговите създания. За сунитите 

Аллах и хората имат пряка връзка. 
Имамите не бива да се бъркат с 

духовенството. Това са 
мюсюлманите, които поради своите 
богослужебни познания са избрани 

от местната общност вярващи да 
ръководят задължителната молитва 

в джамии. Всеки мюсюлманин, 
навършил 8 години може да бъде 

избран за имам. За сунитите 
светците също не могат да бъдат 

посредници на Аллах, а само 
признати тълкуватели на исляма.

Отсъствие на идеята за 
посредничество между Аллах 

и хората.

Прераждане26

26

Прераждане 
Прераждането е теория, според 
която душата, след смъртта на 

тялото, може да живее отново в 
друго тяло. Християнството и 
исляма напълно отхвърлят 

доктрината за прераждането.

Душата може свободно да 
мигрира от тяло в тяло

Милостиня/Зекят27
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Милостиня/Зекят 
Благотворителността (наричана 

още „милостиня“ при християните 
и в„Закят“ при мюсюлчаните) е 

често срещана практика в 
християнската и в ислямската 

религия. За мюсюлманите, това е 
един от петте стълба на исляма и 

е задължителна годишна 
благотворителност, която трябва 
да се дава, ако имате пари и/или 

активи, които надвишават 
минималните изисквания

Задължителни практики за 
икономическо подпомагане 

на бедните.

Молитва/Намаз28

28

Молитва/Намаз
Всяка религия разглежда молитвата 
като основен начин на общуване с 
Бог. За исляма молитвата е един от 

петте стълба и има строги правила за 
броя на ежедневните молитви и 

ритуалите, които ги придружават. 
Целите на молитвата могат да бъдат 

многобройни: призоваване, молба за 
помощ, молба за благодат, молба за 

прошка, похвала, благодарност, 
освещаване или изразяване на 

преданост. Молитвата може да бъде 
произнасяна на глас или наум, може 
да бъде индивидуална или в група, в 

свободна форма или литургична. Това е актът, с който вярващите се 
обръщат към Бог.Ежедневната 

молитва, която мюсюлманинът е 
длъжен да прави. Един от петте 

стълба на Исляма.



Джихад
Джихад
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В ислямската вяра Джихад не 
означава „свещена война“. 
Джихад буквално означава 

"стремеж, борба или полагане на 
по-големи усилия от обикновено 

за самоусъвършенстване и 
усъвършенстване на общността 

като цяло". Джихад има вътрешен, 
социален и войнствен аспект.

„Борбата“ за 
самоусъвършенстване и 

усъвършенстване на 
общността

Айд Ал-Фитр - Рамазан 
байрамАйд Ал-Фитр - Рамазан 

байрам
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„Айд“ на арабски означава време 
за празнуване. "Фитр" означава 

прекъсване на гладуването. С тези 
три дни на празнуване завършва 
дългия месец Рамадан. След като 
постът приключи, през трите дни 
на празнуване мюсюлманите ядат 

специални ястия, срещат се с 
приятели и роднини, молят се 

заедно в джамиите. 

Тридневен празник, с 
който приключва 
свещения месец 

Рамазан и тежкия пост. 

Ашура – празник на 
мъченичествотоАшура – празник на 

мъченичеството
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Мюсюлманите шиити смятат 
Ашура за един от основните 
религиозни празници, който 

отбелязва мъченическата смърт 
на Хюсеин ибн Али и неговото 

семейство.(680 г. сл. н. е.). На този 
ден исляма почита и две други 

важни събития: 1) денят, в който 
ковчега на Ной достига до суша; и 
2) денят, в който в който пророк 

Мойсей е постил като 
благодарност към Аллах за 

освобождението на израилтяните 
от египетския плен.

Ислямски свети ден, в 
който се почита 

мъченическата смърт на 
внука на Мохамед.

Ислямската Нова година32
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Ислямската Нова 
година

За разлика от други култури, 
ислямската Нова година не е 

празник, а честване на деня, в 
който Мохамед установява 

ислямския календар, заедно с 
основаването на Първата 

ислямска държава в град Медина.

Честване на деня, в който 
Мохамед установява 
ислямския календар.



Вси светии33
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Вси светии
Денят на Вси светии е християнски 
празник, който празнува славата и 

честта на всички светии заедно, 
включително и на тези, които не са 

канонизирани. В богослужебния 
календар на Католическата църква 

се нарича Ден на Вси светии. Датата 
на тържественото честване се пада 

на 1 ноември и е задължителен 
празник.  На следващия ден, на 2 
ноември, се почита паметта на 

всички мъртви.

Християнски празник, който 
отбелязва почитта към всичките 

светии - канонозирани и останали 
неизвестни за църквата.

Светият Дух34
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Светият Дух
Християниете католици и 

правосланни споделят подобно 
разбиране за Светата Троица. Според 

него Бог е единосъщен, но има три 
„лица“, чрезд които ни се разкрива: 

Бог Отец, Бог Син (Исус) и Светия Дух. 
Наред с други въпроси, различията 
относно точната природа на Светия 

Дух доведоха до Великата схизма 
между католическата и 

православната църкви. Ислямът, от 
друга страна, не споделя доктрината 
за Троицата, така че Светия дух може 

да бъде разглеждан като духа на 
Аллах

 lo Spirito Santo è la terza 
componente della Trinità

Пророк35
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Пророк
Пророците са хора, вдъхновени от 
Бог и които говорят в името на Бог 

и чрез които Бог ни говори. 
Фигурата на пророците и нейната 

концепция е единна и за 
християнството, и за исляма. Исус 
Христос се признава за пророк и 

от двете религии, докато Мохамед 
се почита  от исляма като 

последния пророк.

Почитане на 
пророците

Чудо36
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Чудо
Чудото се определя като необяснимо 
събитие, което според християнската 
и ислямска религии може да се счита 

директно като божественото 
действие или като такова на 

посредник между нас и Бог - пророк, 
светец.

Необикновено събитие, 
необяснимо от 

природните закони



Поклонение37
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Поклонение
Християнската религия и исляма 

споделят подобно становище към 
практиката на поклонението. За 

исляма поклонението до Мека (или 
„до Медина“) е пътуване, което всеки 

пълнолетен вярващ трябва да 
направи поне веднъж в живота си. В 
християнството поклонението не е 
религизно предписание, а широко 

разпространена и насърчавана 
практика. И двете религии споделят 

религиозния характер на 
поклонението, свързан с идеята за 

покаянието.

Пътуване, извършено от 
човек до място, което се 

счита за важно за 
неговата религия

Генезис38

38

Генезис
Във всяка религия има теория, 
която обяснява създаването на 

съществуващия свят. Християните 
се позовават на книги, 

съдържащи се в Библията, които 
разказват как Бог е създал всичко, 
което съществува. Мюсюлманите 

се позовават на Корана. Има 
някои разлики (като вярата, че 

сътворението е „мигновено” или 
пък, че е имало поетапен 

характер), но и двете религии 
вярват, че всички неща са 

създадени по волята на Бог.

Моментът, в който е 
създадено всичко 

съществуващо

Икони39

39

Икони
Иконите са изображения, които 

представляват божественото. 
Православните християни почитат 
силно иконите, които присъстват 

задължително във всяка православна 
църква. Католицизъмът допуска 
почитането на иконите, като ги 

разширява и с други видове 
художествени изображения на 
божествеността и свещеното. В 

исляма има забрана за изобразяване 
на Мохамед и тази позиция 

произтича отчасти от забраната на 
идолопоклонството и отчасти от 
вярата, че „създаването“ на живи 

форми (и следователно също и 
тяхното представяне) е прерогатив на 

Аллах

Иконите са изображения, 
които представляват 

различните проявления на 
божествеността.

Светата троица40

40

Светата троица
Троицата е най-важната доктрина 

на християнската религия, и за 
католическата и за православна 

църкви, и се изразява в 
концепцията, че Бог едно 

същество, което съществува 
едновременно и вечно като три 
личности (Бог Отец, Бог Слово, 

въплътил се в Иисус Христос и Бог 
Свети Дух), които заедно 

представляват Светата Троица. 
Някои различия в проявленията 

три компонента са довели в 
миналото до големи дебати между 

двете църкви. 
В исляма концепцията за 

Троицата е изрично отречена.
Трите лица на 

божественото проявление
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