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Bibeln 

Det finns bara en helig skrift i kristendomen: Bibeln. Bibeln består av Gamla 
Testamentet och Nya Testamentet. Testamente betyder förbund. Namnen 
kommer av att Gamla Testamentet handlar om Guds förbund med det judiska 
folket, medan Nya Testamentet handlar om ett förbund som knöts mellan 
människorna och Gud genom Jesus.

Ord och begrepp
Ordlista: Bibeln 

Apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans 
budskap.

Evangelier är de fyra böcker som står först i Nya Testamentet i Bibeln och 
som anses vara de viktigaste texterna inom kristendomen.

Hebreiska är ett språk som är nära förbundet med judarna och 
judendomen.

Latin är det språk som talades i forntidens Rom och som blev 
huvudspråket i det stora romerska riket.

Lärjunge är ett äldre ord för elev och betyder vanligen en person som 
följer en mästare och blir anhängare av dennes lära.

Profet är en person som anser att han eller hon fått i uppdrag av en gud 
att föra fram gudens budskap.

Reformationen är en utveckling inom kristendomen för att förändra 
kyrkan som pågick från 1200-talet till 1500-talet och bestod av flera olika 
rörelser.

Uppenbarelse innebär inom religionen att gudar eller andra högre makter 
tar kontakt med människor och ofta ger dem ett budskap. 
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Gamla Testamentet
Gamla Testamentet innehåller hela den judiska heliga skriften Tanakh. Eftersom 
judarna inte tror på ett nytt förbund mellan Gud och människorna använder de 
inte namnet Gamla Testamentet.

Gamla Testamentet skrevs först på hebreiska och kom till under lång tid. 
Sannolikt är de första delarna nedskrivna på 900-talet före Kristus och de sista 
runt 160 före Kristus. Det består av flera olika sorters skrifter, till exempel 
berättelser från det judiska folkets historia, lagsamlingar, poesi och profetiska 
texter.

Nya Testamentet 
Texterna till Nya Testamentet skrevs 
under det första århundradet efter 
Jesus födelse, men det var först på 
400-talet som man bestämde exakt 
vilka böcker som skulle vara med i 
Bibelns Nya Testamente:

Evangelierna – Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes – som berättar 
om Jesus liv, död och uppståndelse.

Apostlagärningarna ger en bild av 
hur den återuppståndne Kristus 
kontaktar lärjungarna och hur 
budskapet sprids vidare genom dem 
och den nya aposteln Paulus.

Breven: Paulus brev, Hebréerbrevet, 
Jakobs brev, Petrusbreven, Judas 
brev och Johannesbreven.

Uppenbarelseboken är full av 
drömmar och förutsägelser om den 
yttersta tiden, domen och fridsriket.

Nya Testamentet skrevs på grekiska 
som var världsspråket på Jesus tid.

ARALDO DE LUCA/CORBIS/SCANPIX

 � En ängel inspirerar evangelisten Matteus 
när han skriver. På så sätt visar konstnären att 
Matteusevangeliet kommer från Gud.
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Översättningar 
Bibeln översattes tidigt till flera språk. 
De viktigaste översättningarna var på 
syriska och latin.

Den latinska översättningen, som 
brukar kallas Vulgata, var den 
katolska kyrkans officiella bibel.

Med reformationen kom idén att 
människor själva borde kunna läsa 
Bibeln, och man översatte den till 
många av de språk som talades i 
Europa. 1541 kom den första Bibeln 
på svenska, Gustav Vasas bibel. 
Eftersom språket förändras med 
tiden har Bibeln översatts på nytt 
flera gånger. Senaste översättningen, 
Bibel 2000, är den som används på 
de flesta håll i Sverige i dag.

Sammanfattning
Bibeln 

• Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av Gamla 
Testamentet och Nya Testamentet.

• Testamente betyder 'förbund'.
• Gamla Testamentet skrevs på hebreiska och innehåller hela den 

judiska heliga skriften.
• Nya Testamentet skrevs på grekiska och består av evangelierna, 

Apostlagärningarna, breven och Uppenbarelseboken.
• Evangelierna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes) berättar om 

Jesus liv, död och uppståndelse och är kristendomens viktigaste 
texter.

• Gustav Vasas bibel, den första svenska översättningen av Bibeln, 
kom 1541.

IBL

 � I Silverbibeln finns en översättning till gotiska 
från 300-talet bevarad. På den här sidan är 
texten skriven med silverbläck på purpurfärgat 
pergament.
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