Směry v Judaismu

Judaismus má nějaké směry. A my jsme se pokoušeli zjistit jaké. Toto je výsledek našeho několikatýdenního úsilí:

Ortodoxní
Ortodoxní směr byl založen stovky let před ostatními směry. Domníváme se, že je tudíž nejstarší. Vyznačuje se striktním dodržováním „Halakha“ (také známé jako halakhah, halacha, halachah a možná i chachacha), což je souhrn židovského práva, zvyků a tradic. Ortodoxní judaismus, jako větev judaismu se dělí ještě na tři podvětve, je to:
 Moderní ortodoxní judaismus. Za tento překvapivý název mohou rabíni Samson Raphael Hirsch (1808-1888) a Azriel Hildesheimer (1820-1899), kteří tento směr mimochodem založili. Jsou také autory hesla tohoto směru, které zní Torah im Derekh Eretz (česky něco jako Torah s řádem okolního světa). Toto krásné heslo vyjadřuje smysl této větve. Židi by tedy neměli brát okolní nežidovský svět jako nutnost, ale měli by žít s okolní společností v symbioze, míru a všeobjímající lásce.
Krajní ortodoxní Judaismus, někdy také Haredi Judaismus považuje svou ortodoxní víru a obskurní náboženské praktiky za tvoření nerozbitného řetězu směřujícího zpět k Mojžíšovi a předání Tóry na tom kopečku jménem Sinaj. Krajně ortodoxní židé považují odchylky v neortodoxních směrech za nepřípustné. Podle historiků jsou však tyto názory krajně ortodoxních židů relativně nedávné.
Ještě existuje Hasidistický judaismus, který vznikl někdy v 18. století ve východní Evropě zásluhou Izrael ben Eliezera, Ba'al Shem Tova, také známého jako Besht.

Reformní
, známý také jako progresivní nebo liberální judaismus. Bláhově věří v individuální osobní samostatnost, která je nadřazena tradicím. Moderní kulturu vnímá pozitivně. Umožnuje chápat náboženské texty nejen z pohledu „tak to je“, ale i vytvářet si vlastní kritické názory na ně.
Reformní židovství vzniklo v 18. století v osvícení, kde se od něj oddělil sionismus. Na sionismus referát sice nemáme, ale jako bonus vám přečteme definici:
Sionismus – reakční šovinistická ideologie a politická židovská buržoazie. Vznikl koncem 19. století a vyvinul se pod heslem vytvoření židovského státu v Palestině a přesídlení všech židů do nového státu. Vyznačuje se bojovným šovinismem Je využíván imperialistickými mocnostmi, zejména USA proti národnímu osvobození hnutí arabských národů. 10.11.1975 odsoudilo Valné shromáždění OSN sionismus jako formu rasismu a rasové diskriminace.
- zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovnák, Academia 1982

Konzervativní
Moderní kulturu vnímá taktéž pozitivné a taktéž umožnujě vytvářet si vlastní názory na náboženské texty, avšak zavazuje se dodržovat tradiční židovské právo a zvyky.
"Konzervativní judaismus věří, že studování židovských textů ukazuje, že judaismus se stále rozvíjí, aby korespondoval s potřebami židovského lidu, a že evoluce Halaky pokračuje dodnes.
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