
JUDAIZM 

Nie jest kontynuacją judaizmu biblijnego! Symbolem jest tzw gwiazda Dawida(Magen 

David)Heksagram. Po raz pierwszy użyty w Sydonie w VII w. Przenikanie świata ziemskiego przez 

pierwiastek boski. Siedmioramienny świecznik (menora)-do oświetlania świętego miejsca.  

Judaizm wyrasta z tradycji starożytnego Izraela. Za założyciela uchodzi Mojżesz (XIII w.p n.e.) z 

pokolenia Lewiego. W gorejącym krzaku objawił mu się Bógi i kazał wyzwolić Izraleczyków z niewoli 

egipskiej. Objawienie na górze Synaj (Horeb)Zawarł przymierze Izraela z Bogiem, otrzymał Dekalog. 

Autorstwo Pięcioksiągu (Tora). Bóg objawia się jako „Bóg Abrahama”, potem „Bóg Izraela”. Bóg jako 

„Ja” zwracające się do innego „ja”- osoby ludzkiej.Bóg objawia się jako jedyny możliwy Wyzwoliciel. 

Biblia hebrajska, wg Żydów najważniejsza jest Tora reszta to komentarze do niej. Talmud- Tora nie 

pisana. Religia żydowska ma około 3000 lat, dzieli się na dwa okresy: biblijny i pobiblijny. 

Dzieła 

 Biblia hebrajska- 24 księgi zgrupowane w trzy zbiory: Torę- Prawo, Nebiim- Proroków i 

Ketubim- Pisma. Żydzi do kanonu nie włączyli ksiąg deuterokanonicznych, któ®e powstały w 

diasporze żydowskiej po grecku.  

 Talmud- wg Żydów Mojżesz na Synaju otrzymał też pouczenie ustne. Powstał Talmud. 

Składają się na dzieło komentarze do Tory, które powstawały etapami. Najstarsze z III w. p 

n.e. Na przełomie II i III w. n.e. Juda ha-Naszi uporządkował te tradycje i powstała 

Miszna(stanowi trzon Talmudu) Druga część Gemara (zakończenie) jest uzupełnieniem Miszn. 

Powstała w Palestynie i Babilonii dlatego dziś mamy Talmud babiloński i Talmud jerozolimski. 

Kabała- wydarzenia biblijne stanowią szatę literacką słowa Bożego i tylko mistyczny odczyt pozwala 

poznać ich prawdziwą treść. Powstawały różne teksty teologiczne. Traktat Toledoth Yeszu atakujący 

Jezusa.  

Prawdy wiary 

Podstawowe zasady wiary zawarto w modlitwie Szema Izrael- wyznanie wiary.  

Jedyny Bóg, JHWH, „Jestem, który Jestem”. Nie można go wymawiać. Zastępuje się je słowem Adonai 

(Pan) Bóg nie pozwala czcić swoich podobizn, aby człowiek nie chwalił dzieła swoich rąk. Jest Bogiem 

Żywym.  

Data stworzenia uważa się 7 X 3761 p n. e. rzekomo obliczona przez rabbiego Hilallela II. Świat 

stworzony z niczego. Obok Boga wyższe moce możliwościami przewyższające człowieka. Sklepienie z 

gwiazd, ziemia pływająca po wodach, w pustym wnętrzu jest świat podziemny. Koncepcja drabiny 

niebieskiej- warstwy świata duchowe i materialne.  

Żydzi oczekują Mesjasza, odrzucają boskość Jezusa. Przekonanie o wędrówce dusz. Zbawienie lub 

potępienie. 

 

 



Praktyki religijne i kult 

Dwa impulsy wg żydowskiej etyki- jeden popycha do złego drugi do dobrego. Obowiązuje Dekalog i 

prawa talmudyczne. Poskromienie grzechów przez pokutę. Trzy razy dziennie modlitwa, wkładają 

szatę modlitewną (tallit), dwa rzemyki modlitewne (tefilin) zawieszone na wysokości serca i czoła z 

fragmentami Tory. Główna modlitwa na stojąco. Zwracają się w stronę Jerozolimy, w domach na 

ścianie wschodniej tablica (mizrach) 

Uroczystości- obrzezanie w 8 dniu po narodzinach chłopca, po ukończeniu 13 lat staje się bar micwa 

(syn przykazania), staje się członkiem gminy. Małżeństwo- monogamia. Zmarłych grzebie się w ziemi. 

Przepisy rytualne- dozwolone jest mięso zwierząt przeżuwających, pewne gatunki ryb i ptaków. 

Zakazane jest jedzenie świń, wielbłądów, zajęcy, owadów, atakowanych prze nie roślin. Krew i łój 

zwierząt niezabitych rytualnie. Nieczyste są miesiączkujące kobiety, położnice, chorzy, dotknięcie 

zmarłego.  

Kult- szabat zaczyna się w piątek na 45 minut przed zapadnięciem zmroku. Modlitwa w synagodze. 

Najważniejsze święta: Nowy Rok, Dzień Pojednania (jom kippur), Pascha (pessah) , święto Tygodni, 

święto Namiotów.  

Judaizm pobiblijny 

Kultura żydowska z Hiszpanii dała linię Sefardyjczyków, grupy z Palestyny Askenazyjczycy. Żydzi 

zamieszkiwali wszystkie kontynenty, przeszli przemianę kulturową, rozwojową, z pasterzy stali się 

rolnikami, kupcami, rzemieślnikami. Współpraca z władzami bez lojalności z czego wynikały represje. 

Rozwój ruchu syjonistycznego od  XIX w. zmierzający do odbudowania Izraela. Powstanie Izraela 

1948r. 

Nurty- Chasydyzm, Judaizm reformowany, Haskala. 

Chrześcijaństwo vs Judaizm 

 Odrzucenie przez judaizm Jezusa i kreowanie Jego fałszywego obrazu. Uznaje się go za syna 

cudzołożnicy, czarnoksiężnika, bluźniercę. 

 Odrzucenie trynitalnej koncepcji Boga. 

 Zakwestionowanie sensu mariologii i bogatej rzeczywistości Kościoła. Odrzucenie 

dziewiczego poczęcia, nie eksponuje roli Ewy,. 

 Zawężony obraz mesjanizmu. Mesjanizm związany z narodem żydowskim oraz jego 

bogactwem i rozwojem ekonomicznym. 

 Odmienne rozumienie przymierza i wybraństwa Boga. Żydzi uważają się za wybranych ze 

względu na swoje zasługi. Jako zasłużona nagroda. Tylko oni byli godni tego wyróżnienia.  

 Poczucie wyższości nad innymi narodami. „Lepiej być żydowskim ateistą niż chrześcijaninem. 

Perspektywa nacjonalizująca. 

 

 

 



Sobór Watykański II o Żydach 

Posiadamy wspólny Stary Testament, kościół odrzuca antyseminizm. Rozróżnienie prawdy 

historycznej od teologicznej. Próby dialogu. 

Główne przeszkody dialogu: 

 Uznawanie przez Żydów faktów historycznych za antyseminizm. 

 Unikanie przez Żydów dysput teologicznych. 

 Szukanie przez Żydów sprzymierzeńców wśród katolików w celu demaskowania 

antyseminizmu. 

 Sprowadzanie wydarzeń historycznych tylko do konfliktów gdzie Żydzi byli zawsze 

poszkodowani. 

 Odrzucenie dialogu przez ortodoksyjnych Żydów. 

 Uprawianie „propagandy dialogu”- wyolbrzymianie znaczenia pewnych spotkań.  

 

 

 


