
JUDOVSTVO 

Judovstvo je najstarejše monoteistično verstvo, katerega simbola sta Davidova 

zvezda in menora – svečnik s sedmimi svečami. Nastalo je na Bližnjem vzhodu 

med ljudstvom, imenovanim Hebrejci. Za očeta judovstva velja Abraham, zelo 

pomembvne za razvoj verstva pa je bil prerok Mojzes.  

Mojzes  

• Živel je v 13. st. pr. n. št.  

• Bil je verski voditelj, prerok in zakonodajalec.  

• Je najpomembnejši prerok judovske vere.  

• Izraelce (Jude) je odpeljal iz suženjstva v Egiptu nazaj v Izrael in jih na poti 

vodil preko številnih ovir.  

• Na gori Sinaj naj bi od Boga prejel deset božjih zapovedi.  

• Umrl je v visoki starosti in Judom zapustil zbirko zakonov in postav – Toro.  

Deset božjih zapovedi  

1. Veruj v enega Boga. 

2. Ne skruni božjega imena. 

3. Posvečuj soboto, Gospodov dan.* 

4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 

5. Ne ubijaj. 

6. Ne nečistuj. 

7. Ne kradi. 

8. Ne pričaj po krivem. 

9. Ne želi svojega bližnjega žene. 

10. Ne želi svojega bližnjega blaga. 

*3. božja zapoved je v krščanstvu spremenjena in se glasi: Posvečuj Gospodov dan.  

Staro zavezo judje poznajo pod imenom Tenak. Prvih pet knjig se imenuje 

Tora ali Postava, v njih so zapisani nauki, ki jih je Bog dal Mojzesu na gori 

Sinaj. Drugi del se imenuje Talmud; tu so napisana navodila za 

vsakodnevno življenje pripadnikov judovske vere. Vse knjige so napisane v 

hebrejščini, judovskem jeziku.  

Judovske verske obrede vodi rabin, lahko pa tudi katerikoli starejši moški 

judovske skupnosti. Judje se zbirajo v sinagogah, hišah molitve, kjer se 

izvaja versko čaščenje. Najpomembnejši dan v tednu je sobota, ki je dan 

počitka.  



Pomembni judovski prazniki so novo leto, ki se imenuje roš hašana in ga 

praznujejo septembra ali oktobra, jom kipur, dan odpuščanja in sprave, ter 

pasha ali judovska velika noč.  

Judje slovesno praznujejo prehod v odraslost. Verska obreda, ki ju ob tem 

izvajajo, sta za deklice bat micva, za dečke pa bar micva.  

Najbolj znana judovska sveta kraja sta Jeruzalem in Mojzesova gora 

Sinaj.  

               

 

                  

 

 


