KONWERSJA NA JUDAIZM – 5777 (2017/2018)
Jeśli pragniesz zostać Żydem/Żydówką, nauka w ramach naszego kursu stanowi ważną część
procesu przygotowań. Przygotowania do konwersji na judaizm nie polegają jednak tylko na
uczestnictwie w „kursie akademickim”. Poza samą nauką powinieneś/powinnaś czynnie
uczestniczyć też w żydowskim życiu wspólnotowym, zwłaszcza podczas Szabatów i świąt. Beit
Polska, oraz powiązane z nią zgromadzenia, dążą do stworzenia rozwijającej się społeczności
Judaizmu Postępowego w Polsce. Ty także jesteś zaproszony/-a do udziału w budowania
społeczności żydowskiej.
Oto lista wytycznych, z jakimi wiąże się obecnie konwersja na judaizm w obrębie Beit Polska
(polskiego postępowego judaizmu):
1. Rozmowa z naszym rabinem, podczas której omówicie twoją osobistą sytuację i wyjaśnisz,
dlaczego chcesz przejść konwersję. Spotkanie z jedną z osób prowadzących zajęcia kursu
Judaizm Krok po Kroku oraz z członkiem Zarządu Beit Polska ponieważ konwersja oznacza
też przystąpienie do społeczności.
2. Wypełnienie i podpisanie „formularza zgłoszeniowego”.
3. Minimalny wiek uczestników kursu Judaizm Krok po Kroku to 17 lat, minimalny wiek
rozpoczęcia przygotowań do konwersji to 18 lat. W sytuacjach kiedy wraz z rodzicami
konwersję przechodzą niepełnoletnie dzieci, wymagana jest pisemna zgoda rodziców na
konwersję dzieci.
4. Okres co najmniej dwóch lat podczas których będziesz miał/-a okazję doświadczyć
żydowskiego rocznego cyklu Szabatów, Świąt i Dni Pamięci wraz z żydowską kongregacją, i

– jeśli jest to możliwe – z żydowską rodziną. Istnieje możliwość ukończenia kursu Judaizm
Krok po Kroku w ciągu jednego roku, niemniej jednak minimalny czas aktywnego udziału w
życiu kongregacji dla wszystkich kandydatów wynosi dwa lata.
5. Obecność na wszystkich zajęciach kursu konwersji. W przypadku nagłych sytuacji lub
nieuniknionych nieobecności, otrzymasz dodatkowe materiały w celu ‘nadrobienia’
zaległości.
6. Zalecane jest abyś prowadził/-a dziennik uczestnictwa w zajęciach kursu przygotowania do
konwersji. Dziennik regularnie czytać będą prowadzący kurs, a uwzględniać on będzie
Twoje osobiste reakcje na materiał z zajęć, pytania oraz inne doświadczenia.
7. Postępowi/reformowani/konserwatywni rabini zalecają, abyś uczestniczył/-a
w modlitwach i obchodach również w ramach innych nurtów żydowskich.
8. W judaizmie, przestrzeganie tradycji w domu, z rodziną, jest równie ważne jak
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uczestniczenie w modlitwach i uroczystościach w Synagodze. Jeśli jesteś w związku
małżeńskim i/lub masz dzieci, z którymi mieszkasz, istotne jest aby małżonek/małżonka i
dzieci przeszli wspólnie z Tobą proces konwersji. W niektórych przypadkach Sąd Rabinacki
zgadza się na konwersję osób, których mąż/żona nie dokonuje konwersji wspólnie z
partnerem. W takich sytuacjach, mąż/żona zostanie poproszony/-a o podpisanie
oświadczenia, w którym zobowiązuje się wspierać partnera w procesie wprowadzania
żydowskiego stylu życia w domu oraz do wychowania dzieci w kulturze żydowskiej.
Zachęcamy też rodzinę kandydata do uczestniczenia wspólnie z nim/nią w nabożeństwach
szabatowych i uroczystościach świąt żydowskich aby poznać bliżej kulturę i religię
żydowską. Prosimy abyś skonsultował/-a swoją sytuację rodzinną z rabinem.
9. W większości postępowych/konserwatywnych kongregacji odbywają się regularnie
nabożeństwa w piątkowy wieczór oraz w poranek szabatowy, rzadko odprawiane są zaś
nabożeństwa w dni powszednie. Niezwykle istotne jest więc, żebyś regularnie
uczestniczył/-a w nabożeństwach w piątkowy wieczór oraz w sobotni poranek. Jeśli
pracujesz w tych godzinach, postaraj się uzyskać zgodę swojego pracodawcy na zmianę
swojego grafiku. Powinieneś/powinnaś postarać się też mieć wolne w najważniejsze
święta żydowskie. Jeśli nie ma takiej możliwości, omów ten problem ze swoim rabinem.
Nie prowadzimy „listy obecności” w Szabaty czy w święta, oczekujemy jednak, że raz
w miesiącu wyślesz do biura Beit Polska sprawozdanie z informacją, w jakich
nabożeństwach/obchodach uczestniczyłeś/-aś.
10. Podczas procesu przygotowywania się do konwersji, jak również (miejmy nadzieję) później,
będziesz częścią naszej kongregacji. Poza studiowaniem materiałów otrzymanych podczas
kursu konwersji, zachęcamy do udziału w dodatkowych wykładach dotyczących tematyki
żydowskiej oraz do osobistego studiowania nauk żydowskich. Jednym z głównych
elementów bycia Żydem/Żydówką jest stałe kontynuowanie edukacji. Kluczowe jest, żebyś
odgrywał/-a czynną rolę w życiu kongregacji, jak np. udział w wykładach, dyskusjach,
konferencjach, nakrywanie do stołu bądź ozdabianie synagogi przed obchodami
świąt/przyjęciami, koszerowanie kuchni przed świętem Pesach, etc.
11. Gdy twój rabin będzie przekonany, że potrafisz już dobrze czytać po hebrajsku i że
poznałeś/-aś już dobrze żydowskie praktyki religijne, jak również, że poważnie
podchodzisz do konwersji, podejdziesz do pisemnego testu oraz do egzaminu ustnego: A.
Test składający się z pięćdziesięciu pytań, dotyczących różnych aspektów żydowskiej
tradycji, kultury i wiary. Powinieneś/powinnaś odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 40
z 50 pytań. B. Egzamin ustny – odczytanie na głos fragmentu tekstu hebrajskiego (bez
transliteracji) z hebrajskiego modlitewnika. Nie oczekujemy od was zdolności rozumienia
2

tego tekstu, jednakże, jeśli fragment ten zawierać będzie ważne terminy (np. Szalom, Brit,
Szabat…) możemy poprosić o ich wyjaśnienie.
12. Następnym etapem dla kandydata płci męskiej jest brit mila – (przymierze) obrzezania.

Przeprowadzane jest ono w znieczuleniu przez zawodowego, dyplomowanego „mohela”.
Jeśli zostałeś już wcześniej obrzezany z powodów medycznych, przeprowadzony powinien
zostać rytuał „hatafat dam brit” – „wytoczenie kropli krwi”.

13. Około cztery miesiące przed konwersją zostaniesz poproszony/-a o wypełnienie
formularza konwersji w języku angielskim, który przygotowany jest przez biuro Beit Din
EUPJ [Europejskiej Unii dla Postępowego Judaizmu] w Londynie. Formularz zawiera listę
pytań dotyczących Twojej obcenje sytuacji życiowej, zawodowej, a także rodzinnej oraz
pytania związane z procesem przygotowań do konwersji. Do formularza dołączyć należy
kopie dokumentów, jeśli odnoszą się do Twojej sytuacji, m.in. akt małżeństwa,
potwierdzenie rozwodu, certyfikat obrzezania/’hatafat dam brit’, akty urodzenia dzieci.
14. Kolejnym etapem jest rozmowa z „Beit Dinem”, w którym zasiada 3 rabinów, którzy będą
zadawać ci pytania sprawdzające zarówno twoją wiedzę o judaizmie (np. jakie potrawy
spożywamy, a jakich nie spożywamy podczas Pesach? Jakie błogosławieństwo
odmawiamy przy zapalaniu świec szabatowych i kiedy zapalamy te świece? W jakim wieku

przypada bar/bat micwa?), jak również mające na celu ustalić, jakie kroki zamierzasz

podjąć, aby żyć jak Żyd/Żydówka?. Powinieneś też powiedzieć Beit Dinowi, jakie
wybrałeś/-aś dla siebie imię hebrajskie. Jeśli byłeś/-aś członkiem innego kościoła,
powinieneś/powinnaś wyrzec się przynależności do swojej dawnej religii: albo
przedstawisz potwierdzający ów fakt dokument wydany przez Kościół katolicki, albo
zostaniesz poproszony/-a o podpisanie odpowiedniego oświadczenia w obecności Beit
Dinu.
15. Ostatnim etapem zarówno dla kandydatów płci męskiej jak i żeńskiej jest zanurzenie się
w mykwie – rytualna kąpiel w „naturalnej” wodzie, podczas której całe ciało musi zostać
zanurzone w wodzie (w miejscach gdzie nie ma mykwy można równie dobrze udać się
w tym celu nad morze lub inny naturalny zbiornik wodny). Gdy dopełniłeś/-aś już tego
wymogu (i gdy już się ubierzesz), rabini wchodzący w skład „Beit Dinu” podpiszą Twoje
„świadectwo konwersji”, które otrzymasz podczas nabożeństwa szabatowego w obecności
Twojej kongregacji.
16. Opłata za cały kurs przygotowujący do konwersji wynosi obecnie 1000 pln. Wnieść należy
też dodatkową opłatę za zwołanie Beit Dinu, skorzystanie z mykwy oraz za wydanie
„świadectwa konwersji”. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez centralę EUPJ
[Europejskiej Unii dla Postępowego Judaizmu] w Londynie. W niektórych przypadkach
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możemy zapewnić pomoc finansową, jest ona jednak ograniczona.
17. Kandydaci powinni też wiedzieć, że nie jesteśmy Beit Dinem ortodoksyjnym i nasze
procedury nie są uznawane przez rabinów i synagogi ortodoksyjne. Jeśli celem Twojej
konwersji jest otrzymanie obywatelstwa Państwa Izrael, skonsultuj się z rabinem już na
początkowym etapie przygotowań. Obecnie istnieje uporządkowany system dokonywania
aliji przez Żydów Postępowych z Polski, podobny system nie istnieje natomiast dla innych
nurtów judaizmu, w tym dla Judaizmu Ortodoksyjnego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące konwersji na judaizm.
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