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КОНЦЕПТ БОГА У ЈУДАИЗМУ 
 

Јудаизам је једна од најраширенијих 

семитских религија. 

 

Његови следбеници су Јевреји, који верују у 

посланичку мисију Божијег пророка Мојсија. Следећи 

стих из Поновљеног закона цитира Мојсијеве речи: 

Чуј, Израеле! Јахве је Бог наш, Јахве је један!
1
 

 

Размислите о следећим стиховима: Ја, Ја сам 

Јахве, осим Мене нема спаситеља!
2
 

 

Ја сам Јахве и нема другога; осим Мене 

Бога нема!
3
 

 

Ја сам Бог и нема другога; Бог, ништа Ми 

слично није!
4
 

 

Јудаизам забрањује идолопоклонство следећим 

стихом:  

 

Немој имати других богова уз мене. Не 

прави себи лика ни обличја било чега што је горе 

                                                           
1
 Стари Завет, Поновљени закон 6:4. 

2
 Стари Завет, Изаија 43:11. 

3
 Стари Завет, Изаија, 45:5. 

4
 Стари Завет, Изаија 46:9. 



на небу или доле на земљи или у водама под 

земљом. Не клањај им се, нити им служи јер Ја, 

Јахве, Бог твој, Бог сам љубоморан. Кажњавам 

грех очева - оних који ме мрзе - на деци до трећег и 

четвртог колена.
5
 

 

Потпуно иста порука се бележи у Поновљеном 

закону: 

 

Немој имати других богова уз мене. Не 

прави себи лика ни обличја било чега што је горе 

на небу или доле на земљи или у водама под 

земљом. Не клањај им се, нити им служи. Јер Ја, 

Јахве, Бог твој, Бог сам љубоморан. Кажњавам 

грех очева - оних који ме мрзе - на деци до трећег и 

четвртог колена.
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5
 Стари Завет, Излазак 20:3-5. 

6
 Стари Завет, Поновљени закон 5:7-9. 


