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Bibelns uppkomst
- Evangelierna
Bibeln – Böckernas bok. Bibeln är en helig skrift inom både kristendomen, 
islam och judendomen. Det finns knappt ett enda språk på jorden som 
Bibeln inte har översatts till. Få skrifter har gjort ett så bestående intryck 
på mänskligheten. Men hur skrevs Bibeln? Varför ser texterna ut som de 
gör? Filmen skildrar historien bakom evangelierna och berättar mer om 
upphovsmännen bakom dem.

Filmens mål är att
- berätta om Bibelns uppkomst och förklara dess betydelse
- skildra hur Evangelierna skrevs
- förklara hur det kan komma sig att olika personer beskriver samma skeenden på olika 
sätt i Bibeln
- jämföra en modern tidningsredaktion gentemot evangelisterna 

Bibeln och Evangelierna
Bibeln börjar med berättelsen om hur världen skapades och om de första människorna, 
Adam och Eva. Den slutar med berättelser om Jesus liv och beskrivningar av den lära 
han predikade. Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den huvuddel som handlar om 
Jesus kallas Nya testamentet. Den äldre delen är Gamla testamentet. Ordet testamente 
betyder i det här sammanhanget ”förbund”, det vill säga Guds förbund med först 
judarna, senare de kristna. Testamentena är i sin tur uppdelade i avdelningar som 
kallas ”böcker”. 
 
Även muslimerna beaktar Bibeln och accepterar framförallt Gamla Testamentet. 
Däremot anser de att Jesus var en profet och inte Guds son och att Muhammed är 
den siste store profeten. Bibeln är en helig skrift inom både kristendomen, islam och 
judendomen – samtliga världsreligioner.

Evangelierna är fyra böcker i Bibeln, de första fyra i delen som kallas Nya testamentet. 
Efter sina författare kallas de Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium. Ordet 
evangelium kommer från grekiskan och betyder ”glatt budskap”. Det glada budskapet 
är att Gud har sänt sin son Jesus till jorden för att frälsa människorna.

Alla fyra evangelierna i Bibeln berättar i grunden samma historia: om Jesus verksamhet 
och den lära han predikade, hans död på korset och hans uppståndelse. Men vart och 
ett har också sina särdrag och betonar olika starkt olika sidor av Jesus verksamhet. Ingen 
av författarna har med egna ögon sett Jesus. Evangelierna har tillkommit ungefär 30 
till 50 år efter hans död.
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Några viktiga begrepp

Synoptiker – kallas bl.a. Matteus och Lukas med tanke på deras stora inbördes likheter 
då de skrev sina evangelier.

Mystiker – religiös personlighet som söker uppnå förening med det gudomliga. Johannes 
kallas av många för mystiker.

Fornkyrkan (även Gamla kyrkan eller den tidiga kyrkan) – benämning på kristendomens 
äldsta period, fram till ca år 500.

Diskussionsfrågor
1. Vad kallas även ”Böckernas bok”?
2. Kan du nämna några olika delar i Bibeln?
3. Vad är evangelierna för någonting?
4. Hur kommer det sig, tror man, att samma händelser beskrivs så olika i   
 Bibeln?
5. Inom vilka olika världsreligioner är Bibeln en helig skrift?
6. Vad berättar Nya testamentet om?
7. Vilka författare sägs ligga bakom evangelierna?
8. Hur fick dessa författare tag i materialet till sina berättelser?
9. Vad är en synoptiker?
10. Vem sägs vara en mystiker i filmen?
11. Ungefär när tror man att evangelierna skrevs?

Här kan du hämta mer information
http://www.bibeln.se/ - nya översättningen av Bibeln
http://runeberg.org/bibeln/ - gamla översättningen av Bibeln (från 1917)
http://www.bibelsajten.nu/ - om Bibeln för ungdomar
http://bibeltemplet.net/bibelnonline/ - Bibeln on line (sök på valfria texter)
http://susning.nu/Evangelierna - om evangelierna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evangelierna - mer om evangelierna
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://www.kyrkanstidning.com . Svenska Kyrkans tidning
http://www.dagen.com – Frireligiös rikstidning
http://www.dn.se - Dagens Nyheter
http://www.skolutveckling.se/ - Hjälp till skolor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.mamma.com - bra sökmotor 2
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