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IERS digitale moduler om jødedom
•
•

Introduktion til jødedom 1: Jødedommens historie
Introduktion til jødedom 2: Temaer

Jødedom er en monoteistisk religion, der stammer fra den pagt, som Gud etablerede med
hebræerne.

Jødedommens oprindelse
Ifølge Bibelen anerkendte Abraham Gud som den eneste sande Gud og afviste afgudsdyrkelse.
Historiske studier viser dog, at monoteismens fremkomst var en meget langsommere proces. Ikke
desto mindre er hebræernes religion den første monoteistiske religion.
Mere information kan findes på:
• Jødedommens oprindelse

De vigtigste doktrinære principper om jødedom
Jødedommen er undertiden beskrevet som en ortopraktisk religion, hvilket vil sige, at praksis og
helligholdelse er vigtigere end tro. Den er baseret på de principper, der er skrevet i den hebraiske
bibel (Tanakh) og dens kommentarer, herunder Talmud.

1. Torahens ruller indeholder den jødiske lov (se IERS-modul Judaism II, afsnit 1, kilde 1)
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Mere information kan findes på:
• Den jødiske bibel og dens kommentarer

Hovedpraksisser i jødedommen
At overholde den religiøse lov er en måde at tilbede Gud og opretholde pagten på. To af de mest
kendte metoder er hviledagen (Shabbat) og Kashrut, et komplekst sæt af kostvaner. Nogle dyr er
forbudt, og de der anses for kosher skal slagtes på en bestemt måde. Kød og mælk kan ikke blandes.
I oldtiden blev Gud tilbedt i templet i Jerusalem. Siden romernes ødelæggelse af templet er
synagogen blevet centrum for det jødiske religiøse liv.

2. En model af det andet tempel (se IERS-modul Judaism II, afsnit 2, kilde 2)

Mere information kan findes på:
• Primære jødiske praksisser
• Templet og synagogen
• Vigtigheden af Jerusalem

Historisk udvikling
Den gamle historie om jødedommen er bedst kendt gennem Bibelen, men vi har andre kilder som
arkæologi og antikke historikere. I den første periode byggede hebræerne et rige og udviklede en
monoteistisk religion centreret om templet i Jerusalem. Den anden periode begynder med
ødelæggelsen af templet og spredningen af jøderne. Den rabbinske jødedom proklamerede
tekstenes centralitet og etablerede det meste af den praksis, der stadigvæk respekteres i dag.
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Jødedommen udviklede sig i middelalderen og i de tidlige moderne tider, mens jøder var et religiøst
mindretal. Det 18. århundrede var begyndelsen på store forandringer, både internt med en religiøs
genopvækkelse og bevægelsen af jødisk oplysning, og eksternt med jøders frigørelse i løbet af det
19. århundrede. Det 20. århundrede oplevede fremkomsten af jødisk nationalisme (zionisme), som
førte til oprettelsen af staten Israel og Shoah (katastrofe), dvs. det jødiske folkemord under anden
verdenskrig, som havde en dybtgående indflydelse på den jødiske verden og hinsides.
More information on:
• Jødedommens oprindelse
• Rabbinsk jødedom
• Jødedom i middel- og tidlige moderne tider
• Jødisk modernitet
• Jødedom i der 20- og 21. århundrede

Jødedommen i den globaliserede verden
Med mellem 15 og 17 millioner jøder er jødedommen den tiendestørste religion i verden. På grund
af historien er jøderne spredt ud over hele verden og skaber en diaspora. Det forklarer også
mangfoldigheden af jødedom.

3. Den jødiske befolkning (se IERS-modul Judaism I, afsnit 5, Kilde 3)
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Mere information kan findes på:
• Den jødiske befolkning i verden
(se kilde 3)
• Den jødiske diaspora
• Diversitet i jødedommen
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