
SKUPNE ZNAČILNOSTI VELIKIH VERSTEV IN RAZLIKE MED NJIMI  

1. Skupne značilnosti ter moralna in etična načela v verstvih  

• Verske skupnosti so organizirane.  

• Člani določene verske skupnosti verujejo v istega boga, uporabljajo enako 

versko knjigo, gradijo enake verske stavbe, se zbirajo k verskim obredom – 

molitvam, za otroke organizirajo verski pouk, si med seboj pomagajo, 

opravljajo obrede ob rojstvu, vstopu v odraslost, poroki in smrti.  

•  Večina verstev ima svojo kulturo – poezijo, prozo, plese. Imajo svoje oblačilne 

navade, in uživajo hrano, ki je usklajena z njihovimi verskimi prepričanji.  

2. Razlike med verami – nekaj primerov  

a) Prehranjevanje: nekatere vere svojim vernikom določena živila prepovedujejo.  

• Hindujci večinoma ne uživajo mesa, saj verjamejo, da so v živalih naseljene 

duše njihovih umrlih.  

• Muslimami ne jedo svinjine in ne pijejo alkohola. Postijo se vsako leto v 

mesecu ramadanu, takrat  jedo in pijejo samo ponoči.  

• Judje ne uživajo svinjine in školjk.  

• Kristjani se 40 dni pred veliko nočjo postijo in ob petkih ne jedo mesa.  

b) Način oblačenja: verstva običajno predpisujejo nekatera pravila oblačenja.  

• Kristjani v cerkvi ne nosijo pokrival, ženske in dekleta imajo iz spoštovanja 

pokrita ramena in pri obredih ne nosijo hlač.  

• Muslimanke imajo po tradiciji pokrite lase, nekatere tudi del obraza.  

• Budistični menihi so po glavi obriti, so bosi in nosijo ohlapna oranžna ali rdeča 

oblačila.  

c) Vzgoja otrok: prve verske navade dobijo otroci v družini, ker jim starši privzgojijo 

osnovna etična in moralna načela.  

• Judovski otroci so vzgojeni zelo strogo, verski pozk začnejo obiskovati že pred 

vstopom v šolo in skupaj s starši obiskujejo sinagoge.  

• Kristjani imajo organiziran verouk na vseh stopnjah izibraževanja, za otroke so 

organizirane tudi različne dejavnosti (pevski zbori, skavti, oratoriji ...).  

• Muslimani organizirajo posebne verske šole, medrese. Iz nekaterih so nastele 

univerze. Islam uči, da morajo vsi muslimani sami brati Koran.  
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