
Tanakh 

Heliga böcker 
 

Judendomen, kristendomen och islam  

har alla varsin helig bok, som berättar  

om deras religion. 
 

Judarnas heliga bok heter Tanakh. 

Kristendomens heliga bok är Bibeln. 

Islams heliga bok heter Koranen. 
 

Judarnas heliga bok Tanakh är faktiskt inte en bok,  

utan den innehåller flera olika böcker,  

som skrevs vid olika tider under flera hundra år. 
 

Kristendomens heliga bok, Bibeln, består av två delar, 

Gamla Testamentet och Nya Testamentet. 
 

Gamla Testamentet och Tanakh innehåller samma skrifter. 
 

Koranen är skriven på arabiska. 

Arabiska har därför blivit islams språk. 

 
 

 

Skriv in rätt svar. Välj bland orden i rutan. 

 

 

 

 

 

Judarnas heliga bok heter                    .         
 
Islams heliga bok heter                    . 
   
Kristendomens heliga bok, Bibeln, består av två delar 
 

                                             och                                             . 
 
                    är den första delen i Tanakh. 

  Tanakh           Gamla Testamentet               Tora 

            Koranen                     Nya Testamentet 

      Bibeln 

      Koranen 
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               Torarulle 

 

Tora är den första delen i Tanakh. 

I Tora finns de fem Moseböckerna. 

Enkelt om religion 2 



Josef hos farao                    Judendom ~ Gamla Testamentet 
 

I Egypten blev Josef känd för att kunna  

tyda drömmar. Därför fick han arbete hos  

farao och han fick tyda en av faraos drömmar. 
 

Drömmen betydde att det först skulle bli  

sju goda år och sedan sju år med missväxt.  
 

Josef sa då till farao att de skulle samla in säd  

och spara den i förråd inför åren med missväxt,  

så att människorna inte behövde gå hungriga. 
 

Också i Kanaan blev det missväxt, men där  

fanns ingenting sparat. Jakob hade hört att  

det fanns säd och mat i Egypten, så han  

skickade iväg sina söner till Egypten för att  

köpa säd och mat där. 
 

I Egypten mötte bröderna Josef och de blev  

förvånade när de förstod att han hade blivit  

en mäktig man hos farao. 
 

Till slut flyttade hela Jakobs familj till Egypten.  

Bröderna bad Josef att han skulle förlåta dem  

för allt ont de hade gjort och Josef gav dem sin  

förlåtelse. 

 

SANT eller FALSKT? Ringa in rätt svar. 
 

 

I Egypten blev Josef känd för att kunna skriva och läsa dikter.  

   SANT   FALSKT 
 

Faraos dröm betydde att det skulle bli sju goda år och sju år med missväxt. 
   SANT   FALSKT 
 

Josef sa att de skulle samla in säd och spara den i förråd inför åren med missväxt.
   SANT   FALSKT 

Den som härskade i Egypten  

kallades för farao. 
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Josef fick tyda faraos drömmar. 



Under den judiska påsken, pesach,  

äter judarna osyrat bröd. 

pesach        

Judiska högtider                                                       Judendom 
 

Judarnas allra viktigaste högtid är påsken.                                                               

Den firas på våren i åtta dagar. Då minns                                                                    

man hur Mose för flera tusen år sedan  

hjälpte israeliterna att fly från Egypten,  

för att ta sig tillbaka till sitt eget land Kanaan. 
 

För judarna startar ett nytt år i september.                                        

Nyårsfirandet börjar med att någon i synagogan                                                      

blåser i ett horn, som kallas shofar. Sen äter  

man äpplen, som är doppade i honung och  

önskar varandra Gott nytt år! 
 

Chanukka, ljusfesten, firas i åtta dagar, vanligen i 

december. Man tänder ett ljus varje dag i åtta dagar  

i en ljusstake med åtta armar. Det är vanligt att  

man ger varandra presenter när ljusen tänds. 
 

Av det gamla templet i Jerusalem finns idag  

bara en mur kvar. Den heter Västra muren.  

Varje dag ser man judar som vänder  

sig mot muren och ber till Gud. 

 

Skriv in rätt svar. Välj bland orden i rutan. 
 

 

 

 
 

På våren f iras påsken eller         .       . 
 
                                  sker i september.                 
   
                           f iras vanligen i december.                           
. 
Varje dag ber judar vid                               .      

Judar samlas varje dag vid Västra muren  

eller Klagomuren i Jerusalem för att be. 
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Chanukka-ljusstake med åtta armar. 

Ljuset i mitten är ett hjälpljus som  

används när man tänder de andra ljusen. 

Nyårsfirandet börjar med att någon  

blåser i ett horn, som kallas shofar. 

       pesach            chanukka 

  nyårsf irandet   Västra muren 



1 

Kristna högtider ~ Julen                                         Kristendom 
 

Kejsar Augustus hade bestämt att alla i  

hans land skulle räknas och betala skatt. 
 

Maria och Josef var tvungna att resa  

till staden Betlehem för att skattskrivas, 

eftersom Josef var från Davids släkt. 

 

Resan var lång och när de kom fram sent på  

kvällen kunde de inte hitta någonstans att bo.  

De fick övernatta i ett stall under natten.  
 

Maria som var havande födde en son, Jesus. 

Maria la sitt barn i en krubba i stallet. 

En stor stjärna började lysa över stallet. 
 

Utanför staden mötte några herdar en ängel. 

Ängeln berättade för dem att en frälsare  

hade blivit född. 
 

Herdarna sökte upp Maria, Josef och Jesusbarnet  

och de berättade vad ängeln hade sagt. 

 

Skriv in siffrorna 1 - 5 i rätt ordning. 

 
 Kejsar Augustus bestämde att alla  

 i hans land skulle skattskrivas. 

 

 En stor stjärna började lysa över stallet. 

 

 Maria och Josef reste till Betlehem. 

 

 Maria och Josef fick bo i ett stall och  

 Maria födde en son, Jesus, under natten. 

 

 En ängel berättade för några herdar att 

 en frälsare hade blivit född. Herdarna  

 besökte Maria, Josef och Jesusbarnet. 
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Några herdar besökte  

Maria, Josef och Jesusbarnet. 

Stilla natt, heliga natt! 

Allt är frid. Stjärnan blid 

skiner på barnet i stallets strå 

och de vakande fromma två. 

Kristus till jorden är kommen. 

Oss är en frälsare född.  

Psalm 114      J Mohr, F Gruber 

Julen är en kristen högtid,  

som firas till minne av Jesus födelse. 



Vallfärden till Mekka                  Islam 
 

Att vallfärda betyder att besöka en helig plats.  

Den som vallfärdar kallas för pilgrim. 
 

Varje år besöker många muslimer från  

hela världen staden Mekka i Saudiarabien.  
 

För muslimerna är staden Mekka helig.  

Det var där ängeln Gabriel visade sig  

för Muhammed. 
 

Miljoner pilgrimer samlas vid Kaba.  

Det är islams viktigaste helgedom. 
 

Kaba är en kubformad stenbyggnad av 

vit marmor täckt med ett stort svart tyg. 

På tyget finns broderier i guld. 
 

Runt Kaba finns världens största moské,  

den heliga moskén i Mekka. 
 

Alla muslimer i hela världen vänder sig  

mot Mekka då de ska be. 

 
 

 

Dra streck till rätt svar. 

 
 

                            Den som vallfärdar kallas för           Mekka.    
   
Alla muslimer som ska be vänder sig mot staden                    Kaba. 

 
         Miljoner pilgrimer samlas vid helgedomen               pilgrim. 
 
                            Ängeln Gabriel visade sig för      guld. 
 
     Det svarta tyget över Kaba har broderier i           Muhammed. 
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Kaba står mitt på gården till  

den heliga moskén i Mekka. 

Kaba är täckt av ett stort svart tyg 

med broderier i guld. 


