
Judendom, kristendom, islam, alla tre religionerna tror, att det finns 
en högre god makt. De använder olika ord för denna makt. De kristna 
säger Gud, judarna skriver JHWH, men anser att namnet är så 
heligt, att de inte vill uttala det, muslimerna säger Allah. Men det är 
samma gud de talar om. Alla tre religionerna tror, att det är Guds 
vilja, att hela världen finns, och att Gud bryr sig om människor och 
vill dem väl.
Om  Gud  är  en  ”han”  eller  en  ”hon”,  som  Lena frågar sig på första 
sidan, det kan man säkert tänka olika om. De flesta människor, som 
tror  på  Gud,  tänker  sig  inte  Gud,  som  någon  person,  som  finns  ”uppe  
i  himlen”.  De  vet  bara,  att  de  tror  på  en  god  makt,  som  bryr  sig  om  
dem och vill dem väl. 

Judendomen

Abraham - stamfader
Judarna menar, att de härstammar från en man, som hette Abraham.    
I judarnas heliga bok berättas det, att Abraham och hela hans släkt 
flyttade från staden Ur i Kaldéen (i nuvarande Irak) till Kanaans
land, som idag är uppdelat i Israel och Palestina. Abraham var 
övertygad om, att det bara fanns en enda gud.  I staden Ur hade de 
flesta människor trott på flera gudar.                                                                          

Det berättas också, att Gud hade lovat Abraham, att Kanaans land 
skulle tillhöra honom och alla hans barn, barnbarn, barnbarnsbarn 
etc. Till slut skulle de bli ett helt folk, som härstammade från 
Abraham,  ”  lika  många  människor  som  stjärnorna  på  himlen”.  
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Två repetitionsfrågor – du får gärna kolla i texten
1. Kommer du ihåg judarnas namn på gud? ______________
2. Skriv tre saker, som du har lärt dig om Abraham:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Moses – judendomens grundare
Judarnas heliga bok berättar om en annan                                                                     
man, som hette  Moses. På Moses tid hade                                          
judarna flytt till Egypten, därför att det var                                             
missväxt i deras eget land. I Egypten hade                                                         
de tvingats bli slavar.                                                                                    
Men under Moses ledning kunde judarna                                                                            
till slut flytta hem till sitt eget land igen.                                                             
Detta  kallas  ”uttåget ur Egypten”.  Det  berättas,                                                                                                            
att under uttåget gick Moses upp på Sinai berg,                                                     
och där fick han två stentavlor av Gud med                                                            
tio budord, tio regler för människorna. 


