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Manuskriptet i klosteret: Codex Sinaiticus
Mål

Å få kunnskap om det viktige manuskriptet Codex Sinaiticus og om
innføringen av kristendommen som Romerrikets offisielle religion.

Innledning

Codex Sinaiticus er det mest berømte manuskriptet som er funnet av Det
nye testamentet. Det ble oppdaget i 1859 av tekstforskeren Konstantin
von Tischendorf, i St. Katarinaklosteret ved Sinai-fjellet. Manuskriptet
inneholder hele Det nye testamentet og er datert til ca. år 350 e.Kr. Det
inneholder bibelteksta i ei svært gammel form.

Øvelse

Gå til nettsida www.codexsinaiticus.org og se på manuskriptet der. Finn
fram til begynnelsen av Johannesevangeliet.
-

Til samtale

Finn Johannesevangeliet ved hjelp av søkefeltet «Go to» til
høyre på nettsida.
Bruk deretter zoomefunksjonen til venstre i bildet til å
zoome inn på begynnelsen av teksta.
Kan dere kjenne igjen noen av bokstavene? Er det noen
som ser ut som de bokstavene vi bruker i dag?
Kan dere finne den greske bokstaven «pi»? Dette er
bokstaven P på gresk. (Tips: Den står på begynnelsen av
linje 3 og 6.)
Den bokstaven som ser ut som en norsk P, er en gresk
«rho», det vil si en R.
Kan dere finne ordet «ΛΟΓΟC» som står på slutten av den
første linja (med små bokstaver til slutt) og midt på den
andre linja? Dette er «Logos», det vil si «Ordet» på norsk.

1. Hvilket inntrykk får dere av Codex Sinaiticus ved å se på

disse bildene? Hvordan er boka utført, og hvor godt er den
bevart?
2. I år 313 gjorde keiser Konstantin kristendommen til en tillatt
religion i Romerriket. Hvilken betydning tror dere dette
hadde for den utførelsen som Codex Sinaiticus fikk?
3. Hvor mye synes dere formatet og utførelsen til en bibel har
for opplevelsen av innholdet i teksta?
4. Hva forteller størrelsen og kvaliteten på denne boka om
hvor og hvordan den ble brukt?

5. Les om hvordan manuskriptet ble oppdaget og bevart for

Fra boka

ettertida. Hva ville ha gått tapt om denne boka ble
ødelagt?
6. Hvor viktige er slike gamle funn for deres syn på Bibelen?
Har de noe å si?
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