



Judaizm 

– religia Żydów, jest religią monoteistyczną, opierającą 
się na wierze w jednego Boga Jahwe. Jej założycielem 
był Mojżesz, wyprowadzający Izraelitów z Egiptu. To 

od jego imienia judaizm bywa nazywany również 
religią mojżeszową lub mozaizmem.

Religia





TORA 








Synagoga jest to żydowski dom modlitwy, nie 

jest świątynią. To miejsce nie tylko modlitw, ale także 
zgromadzeń religijnych i zebrań społecznych gmin 
żydowskich. 

W synagodze obowiązuje podział według płci 
(najczęściej kobiety modlą się w galerii zwanej 
babińcem). Mężczyźni muszą założyć nakrycie głowy 
zwane jarmułką (kipą, mycką). 

Synagoga





wnętrze




Od II wieku, w judaizmie nie ma funkcji 

kapłana. Rolę nauczyciela i znawcy Prawa pełni rabin.

Rabin





Symbole judaizmu 





Menora





Gwiazda Dawida





Obyczaje i zwyczaje




Po narodzinach chłopca, w ósmym dniu życia, 

następuje jego obrzezanie (akt wycięcia części 
napletka). Jest to znak zawarcia przymierza Boga z 
Abrahamem, a tym samym z całym Narodem 
Wybranym. Abraham był pierwszym który poddał się 
obrzezaniu, mając wtedy już 99 lat. Nakaz obrzezania 
ma swoje źródło w Torze.  . Na uroczystość zaprasza 
się rodzinę i znajomych. Zabiegu dokonuje mohel. 
Rytuał obrzezania w j. hebrajskim nazywa się brit mila. 

Obrzezanie





Obrzezanie





Bar micwa 





Bar micwa 





Bar micwa 





Bat micwa




Ślub żydowski może odbyć się w 

każdy dzień oprócz szabatu .   Obowiązkiem 
jest spisanie i odczytanie w obecności dwóch 
świadków umowy małżeńskiej – ketuby. 
Ketuba reguluje obowiązki pana młodego 
wobec małżonki i prawa żony w związku 
małżeńskim. 

Ślub zawiera się zwykle 
na dziedzińcu synagogi bądź w domu 
modlitwy i nauki. Nad młodymi rozstawia się 
baldachim zwany chupą. . Po uroczystości 
pan młody rozbija nogą kielich, co ma 
przypominać małżeństwu o kruchości 
szczęścia i miłości, a także o zburzonej 
Świątyni Salomona. Po ślubie ma miejsce 
wesele.

Ślub żydowski





Ślub 





Wesele




Koszerność (hebr. koszer – „nadający się”, „stosowny”) 
to pojęcie oznaczające reguły obowiązujące w prawie 
żydowskim (halacha), które mówią o tym jakie 
pokarmy mogą być spożywane przez wyznawców 
judaizmu, a które są zabronione. Żywność niekoszerną 
określa się słowem „treyf” (dosłownie: „rozszarpana”).

Koszerność








Pogrzeb żydowski powinien być zorganizowany 

w ciągu doby od zgonu. Jego organizacją zajmuje się 
Chewra Kadisza, czyli bractwo pogrzebowe działające 
charytatywnie we wszystkich gminach żydowskich. 
Ciało zmarłego przed pochówkiem jest obmywane, 
namaszczane i ubierane w biały kitel. Istnieje nakaz 
chowania do grobu wszystkiego, na czym znalazła się 
krew nieboszczyka. Na zamkniętą trumnę wysypuje się 
symboliczne garść ziemi z Izraela. Żałoba, tzw. sziwa, u 
Żydów trwa siedem dni. 

Żydowski pogrzeb




Kirkut, kierkow, kierchol – to najpowszechniej 

używane przez Polaków określenie na cmentarz 
żydowski. Pochodzi ono od niemieckiego 
słowa Kirchhoff – dziedziniec kościelny, miejsce na 
którym chowano zmarłych

Kirkut 




Macewa to żydowska stela nagrobna, najczęściej w 

formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty kamiennej 
lub drewnianej (od XIX w. także żeliwnej) zwieńczonej linią 
prostą, trójkątem, półkolem lub dwoma odcinkami koła. 
Górną jej część wypełnia płaskorzeźba, dolną zaś inskrypcja. 

Płaskorzeźby mają znaczenie nie tylko dekoracyjne, 
lecz także symboliczne – ich elementy symbolizują cechy 
zmarłego. Niektóre z motywów dekoracyjnych symbolizują 
różne grupy  społeczne np. dla osoby pochodzącej z rodu 
kapłańskiego – złożone w geście modlitwy dłonie, dla 
potomka rodu lewitów – dzbanek, dla uczonego 
lub rabina – korona Tory lub księga, dla kobiety świecznik, 
dla potomków pokolenia Judy – lew.

Macewa 





Kirkut





Święta żydowskie




Najważniejszym dniem w tygodniu jest dla 

wyznawców judaizmu szabat. Jest to święty dzień, 
wolny od pracy, upamiętniający dzieło stworzenia 
świata. Rozpoczyna się w piątek wieczorem 
zapaleniem przez gospodynię przynajmniej dwóch 
świec i kończy w sobotę wieczorem. W szabat 
mężczyźni udają się do synagogi na modlitwy; kobiety 
nie mają takiego obowiązku.

Szabat 




 Jest świętem upamiętniającym uchronienie ludności 

żydowskiej od zagłady w imperium perskim, ma 
charakter karnawałowy. Uczestnicy przebierają się 

za postacie występujące w czytanej w tym dniu 
Księgi Estery

PURIM




 Jest pierwszym dniem żydowskiego kalendarza, 

upamiętnia stworzenie świata i przypomina o 
Bożym sądzie. Święto trwa 8 dni i otwiera okres 

pokuty, trwając do święta Jom Kipur (dzień 
pojednania

Rosz   ha - Szana




 W tym dniu naród żydowski staje ze skruchą przed 

Bogiem, oczekując przebaczenia i miłosierdzia. W 
wigilie należy wziąć kąpiel w mykwie, a w samym 

dniu święta obowiązuje ścisły post.

Jom Kipur




 Zwana inaczej Świętem świateł. Trwa 8 dni  

upamiętnia cudowne wydarzenia  w trakcie 
żydowskiego powstania Machabeuszy, kiedy 

po poświęceniu świątyni niewielka ilość oliwy 
paliła się przez 8 dni. Najważniejszym 

obrzędem tego dnia jest zapalenie  chanukiji

Chanuka 




 Jest świętem, upamiętniającym wyzwolenie  Żydów 

z niewoli egipskiej .Rozpoczyna się kolacją 
sederową. Nie wolno w tym dniu spożywać chleba 

na zakwasie, je się wtedy mace

Pesach


