
Para ihop begrepp: judendom och andra religiösa grundbegrepp  
1. Sekularisering  __ Judehat  

2. Agnosticism __  Gud har skapat världen, men sen lämnat den åt 

sitt öde 

3. Synagoga   __  Förskingringen 

4. Antisemitism  __ Tro på flera Gudar 

5.Kipah   __ Judarnas gudstjänstlokal 

6. Baldakin   __ Vi kan inte veta om Gud finns, eller inte finns 

7. Sabbat   __ Tro på en Gud 

8. Etnisk stereotyp  __ Bröllopstält 

9. Ateism   __ Judarnas vilodag 

10. Talmud   __ Gud finns inte 

11. Teodor Herzl  __ Gud genomsyrar allt i världen 

12. Sionism   __ Religionsblandning 

13. Synkretism  __ Ritualenlig mat (vilken mat är inte ok?) 

14. Panteism   __ Moseböckerna, skrifterna och profeterna 

15.Pesach   __ Helig text som tolkar tanak 

16. Etnocentrism  __ Rörelse som ville skapa ett hemland åt judarna 

17. Kosher   __ Tendens att sätta sin egen kultur i främsta rummet 

18.Jom Kipur  __ Mannen som låg bakom sionismen 

19. Diaspora __ Religionens roll minskar för medborgarna i ett 

samhälle 

20. Monoteism __ Föreställningar om utmärkande egenskaper 

hos en grupp 

21. David Ben Gurion  __ Tygmössa som bärs vid judisk gudstjänst 

22. Deism   __ Firar befrielsen från slaveriet i Egypten 

23. Tanak   __ Period av självkritik och fasta 

24. Polyteism  __ Israels första premiärminister 

25. Veckofesten  __ Året för världens skapelse enligt judendomen 

26. Chanukka  __ Judeförföljelserna i tsarens Ryssland på 1800-talet 

27. Bar Mitzva  __ Antal judar i världen 

28. Bat Mitzva __ Den religiösa lagen(Halakha) skall gälla i 

samhället 

29:Esra   __  From inriktning som betonar mystik och glädje 



30.Teodicéproblemet  __ De judiska patriarkerna 

31.Abraham, Isak och Jakob __ Dikterade innehållet i Tora 400f.kr 

32.Ortodoxa judar  __  Firar att judarna fick lagen på sinai berg 

33.Reformjudar  __ Antal invånare i Israel, av dessa 80% judar 

34. Konservativa judar  __ Lev ett judiskt liv, men inte fundamentalistiskt 

35. Chassidism  __ Det israeliska parlamentet 

36. Rabbin   __  Namn på flickornas konfirmation 

37.Knesset   __ Lärda judiska män och förkunnare 

38. 6.3 miljoner __ Gud har all makt & är god, varför lider då 

människan? (Judendomens svar är?) 

39. 15 miljoner  __ Anpassa judendomen till dagens samhälle&seder 

40. 2761 f.kr   __ Namn på pojkarnas judiska ”konfirmation”. 

41.Pogrom   __ Firar återinvigningen av templet i Jerusalem

  

 
Den sjuarmade ljusstaken (Menora) är en symbol för skapelsens sju dagar och är Israels officella emblem. Det 
finns också en åttarmad ljusstake som används under chanukka.  
 

 
 
 
 
  

 
Hexagrammet, den sexuddiga stjärnan, har sedan urminnes tider använts som en dekoration inom många 
civilisationer. Davidsstjärnan blev en judisk symbol redan på 1300-talet i Prag.  
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