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JUDAISMUS 

• Judaismus vzniká na území 

Mezopotámie někdy ve 3. tisíciletí př. n. l. 

• Vyznavači judaismu jsou židé, kteří jsou 

etnicky příbuzní a jako židovský národ 

patří do semitské jazykové skupiny. 

• Židé přesídlili do Palestiny, dnes na jejím 

místě existuje stát Izrael. 

• Vyznavačů judaismu dnes žije na světě 

okolo 14 milionů. 

• Nejvíc Židů žije v USA a v Izraeli. 



Bible 
• Hlavní svatou knihou judaismu je Bible, konkrétně Starý zákon. 

• Nejdůležitější je prvních pět knih Mojžíšových – tzv. Tóra. První dvě knihy 

Tóry se nazývají Genesis a Exodus. 

• Další částí Starého zákona jsou Proroci, kam patří např. knihy Ezechiel, 

Jeremiáš nebo Izajáš. 

• Ostatní knihy se nazývají 

 Spisy – např. Žalmy,  

Přísloví nebo Píseň písní.  

 

Svitky Tóry 



Bůh 
• Bůh Izraele nemá jméno, nazývá se prostě Bůh. 

• V Bibli se jeho jméno nahrazuje opisem JHVH, což znamená „jsem, který 

jsem“. 

• V judaismu platí, podobně jako v islámu, přísný zákaz zobrazené boha. 

• Judaismus je náboženství striktně monotheistické – Bůh je jen jeden. 

• Bůh vyžaduje po svých věřících absolutní poslušnost.  



Historie Židů 
• O počátcích židovského národa nám dávají informace první dvě knihy 

Tóry – Genesis a Exodus. 

• Prvním historicky doloženým vládcem Izraele byl král David (1000-960) 

• Dalším králem byl Šalamoun, za jehož vlády byl postaven první 

jeruzalémský chrám. 

• Tento chrám byl zbořen v roce 586 po válkách s Babylonskou říší.  

• Po návratu ze babylonského zajetí byl chrám obnoven. 

• Druhý chrám byl definitivně zničen roku 70 našeho letopočtu po 

skončení tzv. válek židovských proti Římské říši. 

• Zbytky tohoto chrámu stojí v Jeruzalémě dodnes – Zeď nářků. 

• Po prohře byl židovský národ rozptýlen do diaspory po celé tehdejší 

Římské říši. 

• K obnovení židovského státu došlo až po II. světové válce roku 1945. 



Zeď nářků v Jeruzalémě 

Jeruzalémský chrám 



Židovské svátky 
Roš ha-šana (Nový rok) 

Oslava stvoření světa i dne posledního soudu. 

 

Jom Kipur (Den smíření) 

Svátek modlitby a vyznání hříchů. 

 

Pesach (Velká noc) 

Svátek jara, oslavuje vysvobození Izraelitů z Egypta. 

 

Purim 

Památka osvobození Židů z perské nadvlády. 

 

Chanuka (Slavnost světel) 

Prosincová slavnost znovuvysvěcení chrámu v Jeruzalémě. 

 

 



Synagoga 
• Židovský chrám, kde se židé 

shromažďují v pátek večer a v 

sobotu ráno k bohoslužbám. 



Ortodoxní židé 



ZDROJE: 

http://www.zidovsky-mikulov.estranky.cz/clanky/obecne-seznameni-s-judaismem.html 

http://www.sypka.cz/sedmiramenny-svicen-menora/a11/d6793/ 

http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1238 

http://www.avetour.cz/fotogalerie/izrael-jeruzalem/ 

http://www.zidovskehrbitovy.cz/index.php?id_cat=10&new=2192 

http://www.atlasceska.cz/plzensky-kraj/velka-synagoga/ 

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-zidovska-synagoga/ 

http://www.lidovky.cz/desetitisice-ortodoxnich-zidu-demonstrovalo-za-oddelene-skoly-

pw2-/zpravy-svet.aspx?c=A100617_160216_ln_zahranici_jv 

http://www.lidovky.cz/petracek-zavedl-zidy-do-izraele-holokaust-ne-dejinne-pravo-pa7-

/nazory.aspx?c=A090723_085847_ln_nazory_pks 

http://jihlavsky.denik.cz/z-regionu/fotografka-vraci-zivot-do-zidovske-ctvrti-20120410-

hnby.html 


