
Introduktion  

• Judendom, kristendom och Islam  

• Judendom  

 1800 talet f v t  

 Abraham 

Tanach (Gamla testamentet)  

• Kristendom  

 År noll, Jesu födelse 

 Jesus 

 Nya testamentet  

• Islam  

 600 talet e v t 

 Muhammed 

 Koranen  

• Likheter  

Judendom, kristendom och islam är så kallade systerreligioner. De har 

samma ursprung och gemensam stamfader:  

Abraham 

  

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. 

 Enligt Bibeln gav gud Abraham uppgift en att bli stamfader, eller  

 patriark = fader till en släkt.  

• Exempel på fler likheter:  

I alla tre religionerna tror man på samma gud, en gud som skapat 

världen och människan.  



  

Bibeln och Koranen innehåller flera gemensamma berättelser vilket 

också bidrar till samhörigheten. 

  

 Gud uppenbarar sig för människorna genom att tala till profeterna. 

 Det finns många gemensamma personer och profeter. 

  T ex Moses och Noa. 

  

      

 Världen och universum skapades av gud och haren viss uppmätt tid. 

• Men det finns också olikheter  

     

Inom kristendomen anser man att gud har förkroppsligats i Jesus 

genom att han sägs vara guds son. Detta är en omöjlig tanke för det 

judiska folket och muslimer. 

Inom judendomen var Jesus en intressant lärd man som själv ansåg sig 

vara Messias men detta accepterades inte av judarna. 

  

Inom Islam ser man Jesus (Isa) som en av de viktigaste profeterna. 

Men Jesus dog inte på korset utan det var en annan man.  

 Den kristna gudabilden är tredelad: 

  

 Fadern (Skaparen av allting) 

 Sonen ( Jesus Kristus som frälsaren) 

 Den helige anden (Guds osynliga kraft)  

   

       



  

Denna treenighetslära anses av judar och muslimer som den starkaste 

bidragande orsaken till den oenighet som råder mellan religionerna. 

 

 

 

Bibeln 

Bibeln kallas för böckernas bok. Gamla testamentet är en helig bok 

både för judar och kristna. 

Nya testamentet är den del av Bibeln som ligger till grund för 

kristendomen. Även inom Islam betraktas många av Bibelns gestalter 

som tidiga profeter.  

 År 2000 kom hela Bibeln i en nyöversättning på svenska. 

 Tidigare översättningar:  

 1541 och 1917 

Bibeln är inte en bok utan en samling böcker, består av 66 böcker. 

Ordet bibel är latin och betyder böcker.  

    

Bibeln består av två delar 

       

 Gamla testamentet med 39 böcker. 

  Nya testamentet med 27 böcker. 

 Testamente= förbund, överenskommelse mellan två parter. 

• Gamla testamentet  

 Skriven: 900 talet f v t  – 100 talet f v t   

 Språk : Hebreiska 

,  



• Nya testamentet  

 Skriven: 45 e v t -100 e v t 

 Språk: Grekiska 

 Böckerna handlar om Jesus och de första kristna församlingarna 

De fyra första böckerna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes 

evangelier beskriver 

  alla Jesu liv. De tre första är mycket lika varandra och kallas för  

 Synoptikerna (= Samseende).  

 Man kan se dessa böcker som fyra porträtt av Jesus.  

• Bra att veta  

I Bibeln kallas Jesus för: Människosonen, Guds son, Guds  tjänare, 

Den rättfärdige, Davids son, Kristus och Messias. 

 Jesus skrivs Jesu när man vill tala om något som tillhör honom.  

 Ex. Jesu liv. 

 Messias= Den smorde 

 Kristus= det grekiska ordet för Messias 

• Hur ska man läsa Bibeln?  

Bibelsyn = Är en allmän syn man har på Bibeln, hur den kan läsas och 

tolkas. 

  

         

Bibeln handlar om gud 

Bibeln är guds ord     

Bibeln är en vanlig bok  

• Bibeln är guds ord  

  



Denna syn på Bibeln har sedan slutet av 1800 talet kallats för 

fundamentalism (= Att tolka och läsa Bibeln bokstavligt) 

Detta sätt kan krocka med den naturvetenskapliga synen på hur världen 

är uppbyggd. 

T e x i USA vill fundamentalister att skapelseberättelsen och Darwins 

utvecklingslära ska presenteras som två likvärdiga alternativ i skolorna.  

• Bibeln handlar om gud  

Den genomgående tanken är att gud finns och har skapat människan 

och världen, det är det centrala budskapet. Det viktigaste är budskapet 

inte om det stämmer med vetenskapen, t e x skapelseberättelsen vill 

bara tala om att gud har skapat världen, inte exakt hur.  

• Bibeln är en vanlig bok  

Bibeln är en bok som alla andra. Den innehåller historiska och litterära 

texter som ska behandlas på samma sätt som andra liknande texter.  

• Bibeln på nätet  

 Vill du veta mer om Bibeln kan du besöka följande sidor: 

 www.bibelsajten.nu  

 www.bibeln.se  

 

http://www.bibelsajten.nu/
http://www.bibeln.se/

