SYMBOLE ŻYDOWSKIE
( tekst do prezentacji)

1. Judaizm:
Judaizm, najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu,
narodowa religia Żydów. Równocześnie judaizm jest zespołem wartości, norm i
postaw etycznych wynikających z tradycji, obyczaju i religii Żydów. Świętą księgą
jest Tora.
2. Menora:
Jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych symboli używanych w
żydowskiej sztuce kultowej. Jest także traktowana jako symbol judaizmu, a jej
wizerunek został wykorzystany w herbie państwa Izrael. Kształt menory ma
stanowić symboliczne nawiązanie do rajskiego Drzewa Życia, którego owoce miały
zapewniać nieśmiertelność. Ponadto symbolizuje ona biblijne siedem dni
stworzenia świata, siedem dni tygodnia, siedem kontynentów, krzew gorejący lub
Boże Natchnienie.
Znawcy roślin biblijnych uważają, że inspiracją dla jej kształtu była roślina szałwia
judejska lub dziewanna synajska.
3. Tora:
Tora (Pięcioksiąg – pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu: Księga Rodzaju,
Wyjścia, Powtórzonego Prawa, Kapłańska oraz Liczb) jest spisana ręcznie na
białym, wykonanym z jagnięcej skóry zwoju zwiniętym na dwóch wałkach. Tora
stanowi samo centrum życia żydowskiego. Na niej opiera się cały system modlitw.
Wszelkie poczynania religijnego Żyda są uwarunkowane nakazami i zakazami
zawartymi w Torze. W synagodze Tora jest czytana na bimie (podwyższone
miejsce w centrum synagogi, w formie kapliczki z dachem w kształcie kopuły.
Wewnątrz znajduje się stół do wykładania i czytania Tory). Torze jest poświęcone
specjalne święto, Simchat Tora, podczas którego religijni Żydzi tańczą z radości z

Torą w ramionach.
4. Gwiazda Dawida (Heksagram):
Przez Żydów zwana tarczą Dawida, natomiast w innych systemach religijnych
znana jest jako pieczęć Salomona. Symbol ten sięga korzeniami aż po Daleki
Wschód. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawną
samicę, istniejącą przed początkiem świata. Heksagram ten symbolizuje
połączenie tych dwóch pierwotnych sił i ukazuje złączenie męskiego bóstwa z jego
żeńską esencją Szechiną. Tym samym stosunek płciowy mężczyzny i kobiety stał
się sakramentem. Na poziomie duchowym heksagram jest najwyższym symbolem
zrównoważonej boskości.
5. Mezuza:
Zgodnie z tradycją pielęgnowaną w wielu żydowskich domach, osoba
przekraczająca drzwi wejściowe powinna dotknąć mezuzy dłonią. Podczas
wchodzenia i wychodzenia z domu wypowiadana jest modlitwa „Niech Bóg chroni
moje wyjścia i powroty, teraz i w przyszłości”. Gest ten ma wyrażać „miłość i
szacunek w stosunku do Boga oraz Jego przykazań i przypominać o zawartych w
nich zaleceniach”.
6. Jarmułka:
Jest zwyczajem Prawa (Tory), gdzie przykryta głowa jest oznaką szacunku. W
państwie rzymskim głowy zakrywała służba, stąd nabrała ona dodatkowego
znaczenia znaku służby przed Bogiem. Jednocześnie ma wyrażać żydowską
tożsamość. Noszenie jarmułki jest wymagane bezwzględnie podczas modlitwy i
studiowania Tory, ale autorytety rabiniczne zalecają noszenie jej nawet podczas
uprawiania sportu, jako małej czapeczki przypiętej do włosów.
7. Talit :
Prostokątna chusta nakładana przez Żydów na głowę, bądź ramiona podczas
modlitwy. Zwykle biała z czarnymi lub granatowymi pasami wzdłuż boków i
frędzlami zwanymi cicit w rogach chusty. Niekiedy pobożni Żydzi noszą pod
ubraniem także mniejszy, codzienny talit - katan.

