
 
Tanach 

 

Judendomens heliga skrift 
som består av den delen i 
den kristna Bibeln, som 

kallas det Gamla 
testamentet. Texten är 
skriven på hebreiska. 

 
Kipa 

 

En liten mössa som män 
bär för att visa vördnad 
och respekt inför Gud.  

 
Tora 

Den första delen av 
Tanach kallas Tora och 

innefattar de fem 
Moseböckerna. Den 

innefattar lagen och den 
judiska läran. Där finns bl. 
a. skapelseberättelser och 

släktkrönikor.   

 
Arken 

 

Ett skåp längst fram i 
synagogan där 
Toratexterna förvaras.  

 
Talmud  

 

En bok som vägleder hur 
lagar och berättelser i 

Tanach ska tolkas. 
Talmud är nedskriven 

mycket senare än Tanach.  

 
Diasporan 

Den judiska 
förskingringen. Judarna 
tvingades bort från 
Jerusalem och tvingades 
bo på andra platser i 
andra länder som t.ex. 
Arabien, Egypten, Turkiet 
och Spanien. 

 
Messias 

 

En person som Gud har 
utsett att föra freden till 
världen så att jorden kan 

bli ett gudsrike och 
paradis.  

 
Antisem-

itism 
 

 

Förföljelse av judar pga 
deras 
religionstillhörighet. Ofta 
blev de anklagade för att 
vara ansvariga till de 
problem som uppstod i 
samhället.  

 
Synagoga 

 

Den judiska 
gudstjänstlokalen. 

Männen ska närvara varje 
lördag medan kvinnor 
kan komma om de vill.   

 
Sabbat 

Vilodagen. När Gud skapade 
världen på sex dagar vilade 
han på den sjunde dagen och 
därför ska också en jude vila 
på den sjunde dagen. Under 
sabbaten får man inte jobba 
med någonting (vissa 
undantag finns, inom sjukvård 
t.ex.). Sabbaten börjar på 
fredag eftermiddag och håller 
på till solnedgången på 
lördagen. 



 
Kosher 

 

Judiska matregler. Hur 
man ska tillaga mat och 
vilken mat som är 
förbjuden. Exempel på 
förbjuden mat är skaldjur 
och fläskkött. 

 
Abraham 

 

Anfader till Judendom, 
Kristendom och Islam.  

 
Rosh 

Hashana 

Judisk nyårsfet som 
inträffar i månadsskiftet 

mellan september och 
oktober. Den pågår i tio 

dagar och man ska tänka 
på hur man lever sitt liv 
och att Gud har skapat 

jorden. 

 
Mose 

Mose föddes i Egypten men 
tillhörde Israels folk. Gud 
uppenbarade sig för Mose i en 
brinnande buske och gav Mose 
en uppgift. Han skulle föra 
israeliterna från fångenskapen 
i Egypten till Kanaans land. 
Mose fick de tio budorden 
(regler att följa) av Gud och ett 
nytt förbund hade slutits 
mellan Gud och Mose. Mose 
dog dock utan att själv komma 
fram till Kanaans land. 

 

Jom 
Kippur 

 

Försoningsdagen. En jude 
ska fasta och be sina 
medmänniskor om 
förlåtelse och även 

förlåta dem.   

 
De tio 

budorden 

 

De regler som Mose fick 
nedskrivna på stentavlor 
av Gud och som finns 
nedskrivna i Gamla 
testamentet i Bibeln. 

 
Pesach 

 

Den judiska påsken som 
firas till minne av hur 
Mose förde judarna ur 

den egyptiska 
fångenskapen.  

 

Kanaans land 

 

Gammalt namn på ett 
område där 
Palestina/Israel ligger 
idag.  

 

Judiska 
Patriarker 

Ett annat ord för 
stamfader. Abraham, Isak 
och Jakob är tre judiska 
stamfäder som nämns i 

Moseböckerna.  

 

Den judiska 
trosbekännelsen 

 

Hör Israel! Herren är vår 
Gud, Herren är en. 

 


