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SKOJARZENIA - ŻYDOWSKIE SYMBOLE
JARMUŁKA
Pamiętacie, jak się zowie,
Coś co religijny Żyd nosi na głowie?
To przykrycie jest niewielkie,
okrągłe i upinane spinkami,
noszą je Żydzi jako wyraz szacunku do Boga w synagodze i w domu, i w trakcie modlitwy z synami.

TORA
Każda wielka religia choć jedną ważną księgę posiada.
Taka księga to instrukcja lub przewodnik, mówiąca o tym, co można czynić,
a czego nie wypada.
Żydzi również taką ważną księgę posiadają
I zarówno w synagodze, jak i w swoim domu ją studiują i czytają.
Pierwszych pięć ksiąg hebrajskiej Biblii nazywa się TORA.
Studiuje ją każdy Żyd, gdy przyjdzie na to odpowiednia pora.
MEZUZA
Wchodząc do domu pobożnego Żyda,
Na framudze drzwi znajdziesz wąski, przyklejony pojemnik, co się
MEZUZA nazywa.
MEZUZA to pojemnik skrywający pergamin, na którym spisano fragment
Tory,
Tej ważnej części Biblii, którą możecie przeczytać z pobożnymi Żydami.
Kiedy przez próg domu pobożny Żyd przechodzi,
Dotyka z szacunkiem MEZUZY i robi to zawsze, od kiedy się narodzi.
Jeśli więc na framudze drzwi jest MEZUZA przyczepiona,
Wiedz, że to dom pobożnego Żyda i MEZUZA jest tam zamierzona.
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MENORA
Gdy gdzieś siedmioramienny złoty świecznik zobaczycie,
możecie być pewni, że to MENORA – święty świecznik,
w obronie którego niejeden Żyd przed wiekami stracił życie.
MENORA w Pierwszym Przybytku, czyli starożytnej świątyni, była
ustawiona
I od tego momentu jest tak ważna, że nawet na fladze Izraela została
odtworzona.
MENORĘ można malować, rysować i drukować.
W domu żydowskim dozwolono jednak, by świecznik miał 3, 5 lub 8
świeczek,
a cyfrę 7 dla jedynej MENORY należy zachować.
GWIAZDA DAWIDA
Kiedy sześcioramienną gwiazdę zobaczycie,
Wiedzcie, że to Gwiazda Dawida, znana na całym świecie.
Gdy widzimy krzyż, myślimy o chrześcijanach,
A kiedy księżyc, to o braciach muzułmanach.
Gdy sześcioramienną, niebieską gwiazdę widzicie,
O religii żydowskiej zwykle myślicie.
Gwiazda Dawida od ponad 70 lat na fladze Izraela występuje
I na wielu ważnych izraelskich dokumentach się znajduje.
DREJDEL
Ani piłka, ani kostka.
Drejdel to czworoboczny bączek, ciekawa zagwozdka.
Kiedy ważne święto – Chanuka – u Żydów się zaczyna,
Każde dziecko żydowski wyjmuje drejdel i grę hazardową zaczyna.
Rzucisz „nun” - ani nic nie tracisz, ani nie zyskujesz.
Rzucisz „gimel” i już pełna torba łakoci obok ciebie ląduje.
Jeśli reguły gry w drejdel chcesz poznać,
W trakcie święta Chanuki, poproś przyjaciela Żyda, aby w jego domy do
wieczora zostać.

