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1.Flykten från Egypten, 
Ökenvandringen/Invandringen

Moses

1.Patriarkernas tid

till Kanaans land

2.Judendomens uppkomst,
Moses 
två gärningar: 1 Kungatiden Jerusalem

1.Fångenskap i Babylon för
den judiska eliten

Abraham

Templet i Jerusalem

Babyloniska fångenskapen

Abraham
Isak
Jakob

2. Förjudendom/
Monoteism

g g
a) enar Israels tolv stammar
b) grundar judendomen

3. Fyra Högtider: 
a)Sabbaten

1.Kungatiden- Jerusalem
religiöst och politiskt centrum
(Saul, David, Salomo)

2.Profeterna
)T lk hi t i

den judiska eliten. 
Perserkungen
700-600 judendomen formas för
att behålla sin särart. Monoteism &
Tora. Esra 458 f.kr.Artaxerxes

Monoteism –
Abraham/Isak/Jakob
(Israel far till 12 söner)

3.Första förbundet/

a)Sabbaten,
b)Påsken
c) Veckohögtiden
d)lövhyddohögtiden

*

a)Tolkar historien som 
signaler från Jahve
b)Talar om den yttersta tiden
c)Förkunnar om en
”kommande Messias”

Cyrus låter 
dem återvända 
538 f.kr

Omskärelsen samt Mose lag*: 
a) rituella bud, 
b) moraliska bud 
c) rättväsende

Jesaja, Jeremia

3.Tempel/Offer/Präster

2.Sista profeterna 

3. De första synagogorna

1800-1400 f.kr 1230-1000 f.kr 1000-586 f.kr 586-538 f.kr

* Mose lag är Guds vilja, till sitt utvalda folk, en lag som är fullkomlig, ofelbar och giltig för alltid och överallt och gäller alla judar.



Judendomens historia
1. Historiska händelser
2. Religiösa föreställningar
3. Religiösa sederg

1 Judarna åter i Jerusalem

1. Judarna i Diaspora ofta
förföljda av kristna.
Judarna lever ofta i Ghetton

Romarnas byte: Den sjuarmade ljusstaken.

Karta över den judiska diasporan

1. Judarna åter i Jerusalem
men under ockupation.
70 e.kr leder ett uppror 
mot romarna till att templet rivs
Ett annat uppror 135 e.kr leder
till tt j d fö d i

Judarna lever ofta i Ghetton
1800-talet växer sionismens 
sig allt starkare.

2. Lagen och Synagogan i 
Israels första premiärminister:
David Ben-Gurion

till att judarna fördrivs.

2. Fördjupat studium av lagen,
leder till uppkomsten av talmud.
De skriftlärda i förgrunden.

centrum.
Judendomen lever 
vidare som en tradition 
utan nytt lärostoff
eller nya profeter och 

1.Staten Israel 
återuppstår

2. Sionismen som är 
sekulariseradg y p

med rabbiner som 
religiösa ledare.

1200- Kabbala

3 Judendom utan kultcentrum

sekulariserad
form av judendom lyckas 
med sitt mål.

538-135 e.kr 70-1948 e.kr 1948-2005 Israel/Palestinakonflikten
1948-2005

3. Judendom utan kultcentrum



Israel/Palestinakonflikten

Palestina låg före
1:a världskriget

Osmanska riket var 
på tyskarnas 
sida under

under det osmanska 
Riket.

1:a världs
Kriget.

1900 1917 Engelsmännen allierar sig araberna, som bland annat 
levde i Palestina, mot de osmanska turkarna. 
Engelsmännen lovar dem självständighet vid en 
eventuell seger mot tyskarnas allianseventuell seger mot tyskarnas allians.



Israel/Palestinakonflikten

BritternaBritterna 
struntar i båda 
löftena
och bildar ett 
brittiskt mandat

Den judiska immigrationen fortgår under 20-talet och 
invandringen ökar ännu mer under 30-talet på grund av 
naziregimens förföljelser av judar. 
Judarna bedriver kampanjer mot britterna som till sist brittiskt mandat 

i Palestina.
j

tappar kontrollen och ger istället ansvaret till FN.

1920 1937



Israel/Palestinakonflikten

Holocaust –
Den slutliga 
lösningen

Andra världskriget

19471939
FN beslutar att man ska 

Styrkor från de omgivande 
arabiska staterna gick till
angrep då Israel i det första 
arabisk israeliska kriget

1941

upprätta en judisk samt en 
palestinsk stat,
Förenade i en ekonomisk 
union.

arabisk-israeliska kriget.
Israelerna vann och ca 726 
000 palestinska araberna  
tvingades fly från sina hem. 

Judarna går med på förslaget, 
araberna vägrar acceptera 
budet.

Israel bildas 1948.



Suezkrisen –
Sexdagarskriget ((67) –
Panarabiskt angrepp. Israel slår tillbaka ochSuezkrisen 

FN måste upprätta
fredsstyrka 
mellan Egypten och Israel

Panarabiskt angrepp. Israel slår tillbaka och 
utvidgar sitt territorium genom ockupation av
Gaza, Västbanken, Golanhöjderna ochSinai-
halvön

PLO bildas

1956 1964 1967



E t h S i

E t

Egypten och Syrien
Angriper Israel i det som brukar 
kallas oktoberkriget. 
Återigen vann Israel 
t l d åd

Fred mellan Egypten och Israel.
Egyptens 
president Nasser utropar
ett utnötningskrig mot Israel,
Avblåses genom medling. 

stora landområden
efter framgångsrika
motoffensiver. 

Förhandlingar om Gaza och 
Västbanken fortgår.

PLO gör gerillaräder in i Israel.

1969 1973 1978



Israel och PLO en Den israeliske premiärministern 

PLO erkänner en
tvåstatslösning.
Fundamentalistiska Israel och PLO en 

principuppgörelse om
palestinskt självstyre i 
Gaza och i Jeriko på 
Västbanken

Yitzhak Rabin mördas av en judisk 
student som motsatte sig fredsprocessen.

1996 valdes Yassir Arafat formellt till 1:a intifadan

Gerillagrupper som Hams
växer
fram pga
missnöje med detta.

1988 1993

Västbanken

1995/96

palestiniernas president 

1987

1:a intifadan



Hamas vinner
I bö d I l

2:a intifadan pga av
Sharons besök på 
tempelberget

Bosättare i 
Gaza evakuerasSjälvmordsbombare

Bush´s Vägkarta för fred 
med tvåstatslösning.

palestinska valet

Krig Israel-
Libanon(Hiz

Inbördes-
strider

Hamas/ 
Fatah

Israels
Krig
I Gaza

2001 2006

och vedergällningsattacker
(

Bollah)

2007 2008


