
I Kulturen – Kristendom 
Lucktext till avsnitt 3 

 

Uppgift:  

Sätt in rätt ord i texten.  

Stryk orden när du använt dem i texten.  

 
 

kyrkor         synagoga          Jesus                         Konstantinopel    

arkeologerna katolsk                     symboler                                         ett kors                                            

ortodox            kristendom  kyrka                                 judar                              en dopfunt  

 

 

Det här är en av Sveriges äldsta (1) ___________, domkyrkan i Lund. När den byggdes, runt 

år 1000, var kristendom något ganska nytt i Norden. Här hittar vi typiska kristna  

(2) _____________ som till exempel (3) ____________ och (4) ______________ där man 

kan bli döpt. 

 

När Lunds domkyrka började byggas var kristendomen ungefär tusen år – tusen år sen det 

år som kristendomen satt som år noll – alltså det året man tänker sig att  

(5) __________föddes. Kristen tideräkning är vanligt runt om i världen och är ett exempel 

på hur mycket (6) __________ har påverkat oss.  

 

Men det fanns en tid då kristendom inte var så vanligt. Många av de första kristna, även 

Jesus själv, var (7) __________. Och de reste till ställen där det fanns andra judar. En plats 

de reste till var Dura-Europos som ligger i dagens Syrien. Och här byggde dom en hemlig 

(8) ___________, inte långt från den judiska (9) __________________ som redan fanns 

här. Här har (10) _________________ hittat en av de allra första bilderna av Jesus, från 

cirka 200 år efter Kristus. Den visar en berättelse om när Jesus helar en man som är 

förlamad, och den botade får ta med sig sin säng och gå. 

 



 

 

Kristendomen bredde ut sig över hela medelhavsområdet och snart kom den till                     

(11) _____________, som heter Istanbul idag och ligger i Turkiet. Den variant av 

kristendom som växte fram här heter (12) ____________, och den finns också kvar idag på 

många ställen i världen. 

 

Konstantinopels kyrkor blev inspirationen till en världsberömd (13) _________ kyrka i 

Italien: San Markus-kyrkan i Venedig. I en av kupolerna finns en mosaik som blivit mycket 

känd och som visar berättelser om (14) _________________. 

 


