
Judendomen
Historia
Judendomen har på många olika sätt påverkats av det judiska folkets historia. 
Man har tolkat dom olika händelserna på olika sätt. Som att Gud har räddat 
eller straffat sitt folk, till exempel att Gud befriade människor från slaveriet i 
Egypten. Från 500-talet före Kristur och under flera tusen år har judarna levt på olika platser jorden 
runt. Och därför att judendomen utformad på olika sätt. Man får forma sitt eget sätt att tolka 
religionen.

Tro och regler
Om man är jude så tror man på en enda Gud. Man får heller inte tänka sig hur Gud ser ut eller uttala 
hans namn. Man måste säga ord som herren. I judendomen väljer Gud ut judar det innebär att de har 
olika rättigheter och skyldigheter.
Enligt judendomen har Gud gett judarna det Heliga landet, alltså Palestina. Jerusalem är en särskild 
plats för att Gud anses vara närvarande. Judarna tog sig till Jerusalem för att offra till Gud i templet. 
Det sista templet förstördes för cirka 2000 år sedan.
Messias är judendomen en kommande härskare som ska ge Israels folk en lyckotid. Jesus ses som 
Messias inom kristendomen. Messias är fortfarande stor för många av dagens judiska grupper. 
Judarnas religion är judendom. Man får vara jude utan att tro på gud eller följa judendomens regler. 

Heliga skrifter
Tora vilket betyder undervisning, var Guds undervisning till judarna.Gud bestämde att Mose fick ta 
emot Tora på berget Sinai. Sedan har Tora förts vidare av Mose och andra profeter. I den heliga 
skriften Tanakh kan man hitta undervisningen. I Tanakh finns det texter som Gamala Testamentet i 
den kristna Bibeln. 
Det finns en muntlig Tora i en skriften Talmud. Det är dom lärda personernas undervisning som 
bygger på de heliga skrifterna. 

Högtider
Sabbaten är den sjunde dagen i veckan. Dagen är till för att vila och inget arbete får utföras, det 
finns även några ceremonier och regler för den dagen. Sabbaten varar från fredag kväll till lördag 
kväll.

Pesah är det judiska namnet på påsken. det är en viktig högtid som firas för att minnas hur Gud 
befriade israeliterna ur slaveriet i Egypten. Pesah firas antingen i april eller mars. Det är även en 
glad vår fest. På påskens första kväll äter man en maträtt som heter seder där man tänker på både 
slaveriet och befrielsen.

Shavuot eller veckofesten är en av flera viktiga högtider inom judendomen. Det är en glad väldigt 
glad högtid och är en skördefest som utförs femtiodagar efter påsk och pågår i ungefär två veckor. 

Sukkot eller lövhyddefesten är också en väldigt viktig högtid inom judendomen. Sukkot är 
hebreiska och betyder lövhyddor. Högtiden pågår sju dagar under hösten. De flesta äter då sina 
måltider  i en hydda utomhus. 



Rosh ha-shana är en viktig och allvarlig högtid inom judendomen. Den kallas även nyårsdagen. 
Rosh ha-shana pågår i två dagar. Då tänker man på året som gått, och ångar det man gjort fel och 
bestämmer vad man tänker förhindra i sitt liv. Några judar går till en sjö eller liknande och kastar  
allt som blivit fel i vattnet. 

Jom kippiur är en viktig högtid. Under högtiden ber man Gud om förlåtelse för det man har gjort fel 
eller om man inte riktigt har följt reglerna. Man försöker bli vän med sina ovänner och ber andra 
människor om förlåtelse. Man fastar eller dricker även inget under dagen. Och man förenas med 
gud.

Chanukka är en högtid inom judendomen. Då tänker man på och firar man att templet i Jerusalem 
invigdes 164 år före Kristus. Och när judarna hade fått ut sina fiender ur templet. Högtiden håller på 
i åtta dagar oftast i december. 

Purim är en väldig glad hög tid då man tänker och firar att judarna i perserriket blev räddade. I 
synagogan läser man ur Esters bok den handlar om ondskefulla Haman som tänker döda judarna i 
perserriket: Han stoppades av drottning Ester som var judinna. Under festen brukar barn och även 
några vuxna klä ut sig. man äter dessutom särskild mat och delar ut presenter. 

Dagligt liv
Det finns många bud och regler i Tora hur man ska leva och hur man ska dyrka Gud. Det är 
sammanfattande Guds tio bud och trosbekännelsen. Den judiska trosbekännelsen är Shema och är 
”Hör Israel, Herren Gud, Herren är en.” Guds tjänsterna utförs oftast i synagogan, särskilt på 
sabbaten. Vid Guds tjänsten läser man ur Tora. Och man lyssnar på någon som talar om texterna, 
ber och hyllar Gud. 
När pojkarna blir 13 år så blir det bar mitzva och vid 12 års ålder blir flickor bat mitzva. Då anses 
dem vara vuxna nog att följa de religiösa reglerna. Judendomen har många regler för vad som är 
tillåtet när det gäller mat. Det kallas för kosher. En del judar följer alla reglar väldigt noga, men 
anndra följer bara det dom anser är viktigast.

Judiska mat regler
Om man är jude följer man det gamla testamentets bestämmelser angående mat. Det gamla 
testamentet tillåter alla vegetariska livsmedel för människan, men man får inte äta vilket kött som 
helst. Utan bara det kött som kommer från växtätande djur. Djuren måste vara idisslare (pårtåiga 
hovtjur) och ha delade klövar. Alltså får man inte äta gris eftersom dom inet är idisslare. 
Djuren måste slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar ska äta köttet. Djuren får absolut inte vara 
bedövade när de slaktas. Innan köttet tillreds måste det läggas i saltvatten för att fullständigt befrias 
från blod. 

Ceremonier 
Begravning
En judisk begravning skiljer sig helt från den kristna men det finns ändå en del likheter. För en 
riktig jude är det väldigt viktigt att gå igenom hela sorgeprocessen efter att någon har gått bort.



Dop
Det kristna dopet kommer faktiskt från det judiska. Det finns nämligen en reningsceremoni som 
heter tevailah som finns i Tora. Att konvertiter måste sänkas ned i vatten som del i att bli en jude. 
Nedsänkningen sker i en mikvah, vilket snarast motsvaras av en dopgrav i baptistkyrkor. Ordet 
betyder ”vatten samling.” Men det är inte lätt att följa alla dessa regler. 


