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Bůh: Jahve
vzniklo u Izraelců (Židé). Rozhodující byla víra ve smlouvu mezi Jahvem (Hospodinem) a
jeho vyvoleným lidem.
Žid. náboženství neuznalo Ježíše za mesiáše, zůstalo nedotčeno vlivem křesťanství,
nebylo ovlivněno islámem
Svátky : Roš ha-šana (Nový rok) – 1. tišri (září–říjen), Chanuka (svátek světel, památka
zasvěcení chrámu - Vánoce) – 25. kislev (listopad–prosinec); Pesach (passah, vzpomínka
na odchod z Egypta - Velikonoce) – 15. nisan (březen–duben. Kromě toho existují ještě
četné postní dny - šábes (šabat, sabat) sedmý den v týdnu. Pro židy není jen ukončením
týdne a zaslouženým odpočinkem po práci, ale symbolizuje přechod do jiného,
posvátného času. Dodržování šábesu je jedním z nejtypičtějších projevů judaismu.
Zahajuje se v pátek po západu slunce slavnostním zapálením svící (zapaluje matka). Otec
po příchodu ze synagogy požehná děti, za zpěvu písní a výkladu tóry následuje slavnostní
večeře. Většina židů časně ráno navštěvuje synagogu, kde je liturgie rozšířena o čtení z
tóry a proroků, popř. o přímluvu (kázání) nebo výklad rabína. V čase šábesu je zakázáno
pracovat, včetně zapínání elektrických spotřebičů, užívání výtahu, řízení auta apod.
Svátek židé tráví studiem tóry, návštěvami příbuzných, procházkami (limitovanými
vzdálenostmi, které je povoleno ujít).
Rituály : obřízka
Modlitebna: synagoga [řec. synagógé – shromáždění, shromaždiště, obec] - místo, kde se
Židé shromažďují ke společným bohoslužbám.
Náboženské knihy: tóra [hebr. zákon, učení, poučení] - označení. sbírek právních slova,
tzn. ustanovení. Boží zákon, který. Bůh zjevil lidu Izraelskému. prostřednictvím Mojžíše
na hoře. Sinaj,. Ručně napsaná se uchovává v synagogách a předčítá se z ní soubor oddílů
v celoročním cyklu. Tanach – nazývaný křesťany „Starý zákon“
Symboly: kipa - je také známá pod výrazem „jarmulka“. Slovo označuje pokrývku hlavy,
kterou věřící židé nosí. Sedmiramenný svícen, nazývaný menora. Menora byla umístěna
v Chrámu a nepřetržitě hořela věčným světlem (ner tamid). Jako menora bývá někdy
nazýván i osmiramenný (resp. devítiramenný) svícen používaný při svátku Chanuka.
Hexagram, zvaný též Davidova hvězda je tvořen dvěma propletenými rovnostrannými
trojúhelníky. Tento symbol je často považován za oficiální symbol židovství.
Představitelé církve: Rabín (někdy také rabi), Českým zemským rabínem je v
současnosti Karol Sidon.

