
Gyðingdómur á rætur sínar að 
rekja langt aftur í tímann en 

hversu langt?
Tæp 4000 ár



Hver er sagður vera ættfaðir 
Ísraelsþjóðarinnar?

Abraham



Hvenær var ættfaðir Ísraels-
þjóðarinnar, Abraham, uppi?

2000 árum fyrir Krist



Hver leiddi Ísraelsþjóðina úr 
ánauð Egypta sem frægt varð?

Móse



Hvenær var Móse uppi?
Á 13. Öld fyrir Krist



Hvar búa flestir gyðingar 
í heiminum?

Í Bandaríkjunum



Hversu mörg prósent gyðinga
í heiminum búa í Ísrael? 
A)75%   b)50%   c)25%

25%



Hve margir gyðingar búa í
Danmörku?
Um 7000



Hvað er talið að gyðingar séu 
margir í heiminum?

Um 18 milljónir



Rétt eða rangt;  sá er talinn 
gyðingu sem á móður eða ömmu 

sem er gyðingur.
Rétt



Gyðingar falla oft vel inn í sam-
félagð sem þeir búa í en það er 
þó eitt sem greinir þá skilmerki-

lega frá öðrum, hvað er það?
Trúarsiðir þeirra



Hvað er Sabbatinn?
Hvíldardagur gyðinga



„Sex daga skalt þú verk þitt vinna 
en sjöunda daginn skalt þú halda 

heilagt svo að uxi þinn og asni 
geti hvílt sig og sonur ambáttar 
þinnar og útlendingurinn megi 

endurnærast.“ Þetta boðorð er 
mjög mikilvægt í augum gyðinga. 
Hvað er sá dagur kallaður sem 

þetta boðorð vísar til?
Sabbatinn eða hvíldardagur



Til hvers nota gyðingar 
hvíldardaginn (Sabbatinn)?

Til andlegrar uppbyggingar, til 
líkamlegrar hvíldar, til trúarlegrar 
iðkunar, til að minnast allra góðra 
gjafa guðs með gleði og þakklæti. 
(ef tvö eða fleiri atriði koma fram í 
svari þá fær viðkomandi rétt fyrir)



Hvenær hefst 
hvíldardagurinn(Sabbatinn) og 

hvenær lýkur honum?
Hann hefst við sólsetur á 

föstudegi og stendur til sólseturs 
á laugardegi



Þegar húsbóndinn á heimili 
gyðinga fer með kiddush fyrir 
kvöldmáltíð í hvíldardeginum 

hvað er hann þá að gera?
Hann er að helga hvíldardaginn 

með lofgjörð



Rétt eða rangt; það er gömul 
hefð að borða það besta sem 

heimilið hefur upp á að bjóða á 
hvíldardeginum.

Rétt



Rétt eða rangt; það má ekki 
kveikja eld, og þar af leiðandi ekki 

hægt að matreiða heitan mat, 
eftir að hvíldardagurinn hefur 

gengið í garð.
Rétt



Hvað er sýnagóga?
Guðsþjónustuhús gyðinga



Hvíldardegi gyðinga lýkur með 
hátíðlegri athöfn sem skilur á 
milli hvíldardagsins og hvers-

dagsins. Hvað kallast sú athöfn?
Havdala



Hvað felst í athöfninni havdala?
Þá er kveikt ljós á fléttuðu kerti og 
húsbóndinn fer með blessunarorð 
yfir víni og bauk með ilmandi kry-
ddi. Að lokum er slökkt á kertinu 
með örlitlu af víninu. (svarið þarf 

ekki að koma orðrétt fram en 
eitthvað nálægt þessum orðum 

nægir til að fá rétt)



Hvenær fer hátíð sem nefnist 
pesach fram hjá gyðingum?

Um páskana



Hvaða atburð má telja þann 
mikilvægasta í sögu gyðinga?

Frelsunin frá Egyptalandi



Rétt eða rangt; í bókinni
haggada, sem lesið er úr á 
páskunum, er að finna upp-

rifjanir af löngu liðnum atburðum 
eins og frelsunin úr Egyptalandi.

Rétt



Í hve marga daga stendur 
páskahátíðin hjá gyðingum?

Átta daga



Rétt eða rangt; fyrstu fjögur 
kvöld páskahátíðar gyðinga eru 

mikilvögustu kvöldin
Rangt; það eru fyrstu tvö kvöldin



Á hvaða hátíð safnast fjölskyldur 
gyðinga saman til hátíðarkvöld-

verðar sem nefnist seder?
Á páskunum



Rétt eða rangt; undirbúningur 
fyrir páskamáltíð gyðinga skiptir 
ekki miklu máli og lítið er lagt í 

þann undirbúning
Rangt; undirbúningurinn skiptir 

miklu máli hjá gyðingum



Ósýrt brauð eða brauð sem ekki 
er búið að gerjast er einn af 

mörgum réttum sem bornir eru 
fram við páskamáltíð gyðinga. 

Þetta brauð á að minna á hversu 
skyndilega forfeður þeirra þurftu 

að yfirgefa Egyptaland, deigið 
náði ekki að gerjast. Hvaða 

kallast þetta brauð?
Matsa



Allt sem fer fram kvöldið sem 
páskamáltíðin er minnir á og 

rifjar upp hvaða atburð?
Frelsun Ísraelsþjóðar undan Egyp-

tum og hvernig hann Guð leiddi 
hana úr ánauð



Viknahátíðin eða shavout er 
hátíð gyðinga. Hvenær er hún 

haldin?
Sjö vikum eftir páska, á svipuðum 
tíma og kristið fólk heldur hvíta-

sunnuhátíð.



Hvers minnast gyðingar á 
viknahátíð?

Þess er minnst að Guð gaf Ísraels-
þjóðinni lögmálið, boðorðin tíu, við 

Sínaífjall



Rétt eða rangt; guðræknir 
gyðingar nota nóttina eftir 

hátíðarmáltíðina á viknahátiðinni 
til að lesa í heilagri ritningu.

Rétt



Laufskálahátíðin eða sukkot er 
þakkarhátíð sem stendur í níu 

daga. Hvers minnast gyðingar á 
þessari hátíð?

40 ára veru Ísraelsmanna í óbyg-
gðinni



Á hvaða hátíð reisa gyðingar 
sér einföld skýli eða skála úr 

greinum og laufi?
Á laufskálahátíðinni eða sukkot



Lokadagur laufskálahátíðar-
innar er haldinn hátíðlegur sem 

gleðihátíð Tóra eða simchat 
Tora. Á þessum degi lýkur lestri 
ákveðinna bóka í sýnagógunni og 
byrjað er á ný með lestri fyrsta 
kafla fyrstu bókar aftur. Hvað 

bækur eru þetta?
Mósebækurnar fimm eða Tóra



Hvaða hátíð er kölluð rosh
hashana hjá gyðingum?

Nýárshátíðin



Hvað stendur nýárshátíð gyðinga 
í marga daga?

Tvo daga



Hvers minnast gyðingar á 
nýárshátíðinni?

Þeir minnast sköpunarinnar og 
dóms Guðs



Á nýárshátíð gyðinga er blásið 
í hrútshorn sem er ævagamalt 

hljóðfæri í Ísrael. Hornablás-
turinn á að hvetja til iðrunar 

og yfirbótar. Hrútshornið á að 
minna á lúðraþytinn við ákveðið 

fjall forðum þegar þjóðin fékk lög-
málið. Hvað heitir fjallið?

Sínaífjall



Níu dögum eftir nýársdaginn hjá 
gyðingum kemur dagur sem er 

helgastur allra helgidaga, 
stundum kallaður mesti 

hvíldardagurinn. Hvaða kalla 
gyðingar yfirleitt þennan dag?
Friðþægingardaginn eða jom 
kippur (annað nafnið er nóg)



Hvað leggja gyðingar áher-
slu á þá níu daga sem eru á 

milli nýársdags og friðþægin-
gardagsins?

Iðrun



Hversu lengi fasta gyðingar, 
bragða hvorki vott né þurrt, á 

friðþægingardaginn?
Í einn sólarhring



Í hvaða mánuði halda gyðingar 
ljósahátíð eða hanukka?

Í desember



Hvaða hátíð hjá gyðingum svipar 
til jólahátíðar hjá kristnum 

mönnum?
Ljóshátíðin eða hanukka (annað 

nafnið nægir)



Um mánuði fyrir páska halda gyðin-
gar hátíð sem kallast púrím. Þá er 

þess minnst hvernig Ester, drottning 
Persa, tókst með Guðs hjálp að bjarga 

gyðngum frá hinum illa Haman sem vildi 
deyða alla gyðinga í Persíu. Í hátíðar-

guðþjónustunni í sýnagógunni er frása-
gan af þessu lesin upp úr Esterarbók og 
í hvert sinn sem nafn Haman kemur fyrir 

er komið að börnunum að taka þátt. Á 
hvaða hátt taka börnin þátt?

Þau reyna að hafa eins hátt og þau geta 
þegar minnst er á Haman til að nafn hans 

heyrist ekki



Ef þú kemur inn í sýnagógu á 
meðan guðsþjónustu stendur hjá 

strangtrúuðum gyðingum er líklegt 
að þú sjáir bara karlmenn fyrst í 
stað sem sitja á bekkjunum, hvar 

eru konurnar?
Konurnar sitja uppi á hliðarsvölum 

því að konur og karlar sitja ekki 
saman. Þess má geta að hjá 

umbótarsinnuðum gyðingum er 
þessu ekki svo farið heldur sitja karla 

og konur saman.



Í guðsþjónustu gyðinga er lesið 
upp úr Mósebókunum fimm 
(Tóra). Á einu ári eru þær 

kláraðar. Hvað er lesið árið eftir?
Það er byrjað á Mósebókunum 

fimm aftur



Hvað er það sem kallað er 
shema hjá gyðingum?

Það er trúarjátning þeirra



Aðalbæn hverrar guðsþjónustu
 er svonefnd átjánliðabæn 

(shemoneh esreh) og er hún 
mikilvægur þáttur tilbeiðslunnar. 
Allir fara með hana standandi og 
snúa sér í áttina til Jerúsalem. 

Hvað er þessi bæn gömul?
Meira en 2000 ára gömul



Við guðsþjónustur rétttrúnað-
argyðinga biðjast karlarnir fyrir 

með hatt. Hvað kallast þessi 
hattur?

Kollhúfa eða kippah



Við hina daglegu morgunbæn 
setja rétttrúnaðargyðingar á sig 
tvær bænasnúrur. Hvað er fest á 

þessar snúrur?
Litlar öskjur úr leðri eða tré



Við hina daglegu morgunbæn 
setja rétttrúnaðargyðingar á sig 
tvær bænasnúrur. Önnur snúran 
er bundin um höfuðið en hvar er 

hin bundin?
Um vinstri handlegginn



Bænasnúrurnar sem rétt-
trúnaðargyðingar setja á sig við 
sína daglegu morgunbæn er með 
áföstum öskjum. Hvað er geymt í 

þessum öskjum?
Þar eru geymd afrit af textum úr 

Mósebókunum



Hversu oft á dag hefur 
guðrækinn gyðingur bænastund?

Þrisvar sinnum (að morgni, um 
miðjan dag og að kvöldi)



Sýnagógan er mjög mikilvægt 
bæna og guðsþjónustuhús hjá 
gyðingum en hún gegnir einnig 

öðru hlutverki, hvert er það 
hlutverk?

Hún er einnig fræðlusmiðstöð eða 
skóli þar sem börn eru frædd um 

trú gyðinga



Hvað kallast lærimeistarar eða 
kennarar þeirra sem eru að læra 

um trý gyðinga?
Rabbínar



Talmúd er mjög mikilvægt rit í 
lífi gyðinga sem skiptist í tvennt. 
Annar hlutinn er munnleg túlkun 

eldri fræðimanna á lögmálinu (Tóra) 
færð í letur og var það gert um 
200 eftir Krist. Hinn hlutinn eru 

skýringar síðari fræðimanna á fyrri 
hlutanum. Hvað kallast þessir tveir 

hlutar?
Mishna kallast fyrri hlutinn og 

Gemara kallast sá seinni



Hvenær varð ritið sem kallast 
Talmúd til í endanlegri mynd?

Um 500 eftir Krist



„Heyr Ísrael! Drottin er vor Guð; 
hann einn er Drottinn!“ Hvað 
hafa þessi orð verið nefnd?

Trúarjátning gyðinga



Hvað trúa gyðingar á marga 
guði?

Einn Guð



Rétt eða rangt; gyðingdómur er 
fjölgyðistrú.

Rangt, gyðingar trúa bara á einn 
Guð og þar af leiðandi er hún 

eingyðistrú



Hvert er fyrsta boðorðið af þeim 
tíu sem gefinn voru við Sínaífjall 

og er forsenda allra hinna?
„Ég er Drottinn Guð þinn.... Þú 

skalt ekki hafa aðra Guði en mig“



Í gyðingdómi er tvöfalda 
kærleiksboðorðið mikilvægast. 
Hvernig hljóðar þetta boðorð?
„Elskaðu Guð af öllu hjarta og 
náungann eins og sjálfan þig“



Gyðingar hafa alltaf verið san-
nfærðir um að Guð hafi ætlað 

ákveðinni þjóð sérstakt hlutverk. 
Hvaða þjóð er það?

Ísraelsþjóð



Í gyðingdómi er trúin á Messías 
mjög mikilvæg rétt eins og í 

kristni. Kristnir menn trúa því að 
Jesú hafi verið Messías en hver 

er Messías gyðinga?
Messías gyðinga er ekki enn kom-
inn. Þeir trúa því að þegar hann 

kemur þá hverfi syndin, hið illa og 
ranglætið og orð spámanna um 
frelsun og frið muni uppfyllast.



Á hvaða degi eftir fæðingu eru 
gyðingadrengir umskornir?

á áttunda degi



Hvað táknar umskurður 
gyðingadrengja?

Hann táknar sáttmálann sem Guð 
gerði við Abraham



Hvenær er gyðingastúlkum 
gefið nafn?

Þegar mæður þeirra koma með 
þær í fyrsta skipti í sýnagóguna



Börn gyðinga ganga flest í tvo 
skóla, hvað skólar eru þetta?

Almennur skóli og sérstakur skóli 
þar sem þau læra um trú sína og 

helgisiði



Rétt eða rangt; börn gyðinga 
þurfa að læra hebresku?

Rétt, þau þurfa þess



Hvað þurfa börn gyðinga að 
geta lesið á hebresku?

Bænir og biblíuna



Hvað eru gyðingadrengir orðnir 
gamlir þegar þeir verða

bar-mitzva?
13 ára gamlir



Hvað þýðir bar-mitzva?
Sonur lögmálsins



Hvenær fer bar-mitzva athöfnin 
fram?

Á næsta hvíldardegi eftir 13 ára 
afmælisdaginn



Hvað gera gyðingadrengir í 
fyrsta sinn í sýnagógunni þegar 
athöfnin bar-mitzva fer fram?

Þeir lesa í fyrsta skipti úr lögmá-
linu og það á hebresku



Til eru athafnir sem eru 
hliðstæðar við bar-mitzva(sonur 
lögmálsins) og eru fyrir stúlkur. 
Hvað eru þær athafnir kallaðar?

Bat-mitzva (dóttir lögmálsins)



Hversu gamlar eru gyðin-
gastúlkur þegar þær verða 

dætur lögmálsins?
Þær eru 12 ára



Hver stjórnar athöfninni þegar 
gyðingapar gengur í hjónaband?

Rabbíni



Hvað er það sem kallast 
kuppa og er notað í hjónavígslum 

gyðinga?
Það eru stólparnir fjórir sem 

halda uppi tjaldhimninum sem 
brúðurin og brúðguminn standa 

undir.



Rétt eða rangt; brúðgumi dregur 
ekki hring á hendi brúðarinnar í 

hjónavígslu gyðinga?
Rangt, brúðguminn dregur hring á 

hendi brúðarinnar



Það er venjan að brúðguminn fer 
með loforð í hjónavígslu gyðinga, 
á hvaða tungumáli fer hann með 

þetta loforð?
Á hebresku



Hvað gerir brúðguminn við lok 
hjónavígslu í gyðingdómi?

Hann brýtur glas undir fæti sér



Hvað táknar það þegar brúðgu-
minn brýtur glas undir fæti sér í 

hjónavígslu gyðinga?
Það táknar tvennt: annars vegar 

minnir það á eyðingu musterisins í 
Jerúsalem og hins að í hjónabandi 
geta komið bæði slæmir og góðir 

tímar



Rétt eða rangt; hjónaskilnaðir 
eru algengir meðal gyðinga?

Rangt, þeir eru fáir og illa séðir



Rétt eða rangt; mikil áhersla er 
lögð á að gyðingar giftist öðrum 

gyðingum
Rétt



Í 3. Mósebók 11. kafla eru reglur 
um hvaða dýr gyðingar mega 

hafa sér til matar og hver ekki. 
Nefnið tvær tegundir af dýrum 
sem þeir mega ekki hafa sér til 

matar.
Svínakjöt, úlfaldakjöt og hérakjöt



Sumar reglur hjá gyðingum 
segja til um hvernig matur skuli 
tilreiddur. Hvað kallast rétt til-
reiddur matur hjá gyðingum?

Kosher



Rétt eða rangt; samkvæmt 
gyðingarlegri hefð á greftrun 
að eiga sér stað eins gljótt og 

kostur er eftir andlát.
Rétt 



Innan hve margra daga frá and-
láti á greftrun að fara fram hjá 

gyðingum?
Helst innan tveggja daga



Rétt eða rangt; mikið er lagt í 
jarðarför gyðinga og mikið er um 

blóm, skreytingar og kransa.
Rangt, jarðarförin er látlaus og 

þannig eru allir jafnir í dauðanum, 
ríkir og fátækir



Mismunandi stefnur hafa orðið 
til innan gyðingdóms, af  hverju 

stafar það?
Vegna þess að gyðingar eru ekki 
á einu máli um hvernig skuli túlka 

lögmálið



Í hvaða þrjá meginflokkaflokka 
skiptast gyðingar í dag?

Rétttrúnaðarsinnar, íhaldssamir 
og umbótasinnar



Rétt eða rangt; rétttrúnaðar-
gyðingar líta svo á að það beri 
að fara eftir öllum ákvæðum 

lögmáls Móse þótt þau séu orðin 
ævagömul

Rétt



Þú mátt stela einu trúartákni af 
einhverjum leikmanni



Veldu einn leikmann sem má 
stela trúartákni af öðrum leik-

manni



Steldu trúartákni af einhverjum 
leikmanni og gefðu öðrum það



þú mátt færa þig á aðalreit að 
eigin vali



skiptu um eitt trúartákn við 
þann sem er þér á vinstri hönd



Allir setja eitt trúartákn af þeim 
sem þið hafið safnað í bunka. 

Setjið svo auða spjaldið í bunk-
ann líka og stokkið. Allir eiga að 
draga eitt spjald úr bunkanum. 
Ef þú dróst auða spjaldið færðu 

ekki neitt en ef þú dróst eitthvað 
tákn færðu að halda því.



Allir nema þú mega velja sér nýtt 
trúartákn.



Næst þegar þú svarar spurningu 
vitlaust þá færðu einn möguleika 
í viðbót til að svara. Þetta á við 
í öllum spurningum. (geymdu 
spjaldið og settu það aftur í 

bunkann þegar þú ert búin/nn 
að nota það)


