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INDLEDNING

Til læseren

Til forældre og lærere

Dette hæfte vil hjælpe dig med at læse og forstå nogle af
historierne fra Det gamle Testamente. Disse historier er
taget fra en hellig bog. Når du læser dem så husk, at de
handler om mennesker, der virkelig har levet for længe
siden.

Dette hæfte vil hjælpejer med at undervise i skrifterne.
Afsnittene „Svære ord", „Mennesker" og „Steder"
samt kortene vil hjælpe jer med at forklare betydningen
af ord i hæftet og med at identificere personer og steder i
Det gamle Testamente.

Læs historierne igen og igen, indtil du kender dem godt.
Du vil måske også få lyst til at læse dem i Bibelen. Under
hvert billede står der, hvor du kan finde netop denne
historie i Bibelen. Bed din far, mor, lærer eller en ven om
at hjælpe dig.

Del jeres vidnesbyrd om Bibelen med dem I underviser.
Sørg for at opmuntre dem til selv at modtage et
vidnesbyrd ved hjælp af bøn. Deres forståelse vil vokse,
når I læser deres yndlingshistorier for dem fra selve
Bibelen.

Hvis du ikke forstår, hvad et ord betyder, så slå op under
„Svære ord" bagest i hæftet. Hvis du ikke kender en
person eller et sted, så slå op under „Mennesker" eller
„Steder" bagest i hæftet.

Hvis I benytter dette hæfte til undervisning af
handicappede, vil følgende ord af profeten Joseph
Smith sikkert opmuntre jer: „Alle de ånder, som Gud
nogen sinde har sendt ind i verden, er modtagelige for
udvidelse." (Joseph Smiths Lærdomme, s. 428)
I kan eventuelt købe Historier fra Mormons Bog
(PBIC0325DA) og Evangeliske Lærdomme
(PBIC0245DA) gennem Nordisk Distributions Center.
Evangeliske Lærdomme vil sikkert være til særlig hjælp,
når man skal forklare sådanne læresætninger som
faldet og forsoningen.
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FØR DET GAMLE
TESTAMENTE
1. kapitel

Gud bor i Himlen. Han er vor himmelske Fader. Vi
levede i Himlen sammen med ham. Vi boede sammen
med ham i lang tid. Han lærte os mange ting.
Matt. 6:9; L&P 93:29

I Himlen havde vi ikke legemer af kød og blod. Vi havde åndelige legemer. Vore åndelige legemer lignede de legemer
af kød og blod, som vi har nu. Vi er Guds åndelige børn.
Hebr. 12:9; L&P 77:2; Abraham 3:22

6

En dag talte vor himmelske Fader til alle sine børn. Han
sagde, at han ville skabe en jord til os. Han sagde, at vi
kunne komme til jorden, og at vi var nødt til at komme
der for at få legemer af kød og blod.

Gud sagde, at vi ville blive prøvet på jorden. Vi skulle
adlyde ham. Vi kunne vælge. Vi ville komme tilbage til
Himlen og bo sammen med Gud, hvis vi adlød ham.
Abraham 3:26; L&P 29:36-39

Abraham 3:23-24; Hebr. 2:14

Gud valgte nogle ånder, der kunne hjælpe ham på
jorden. De var retfærdige. Han vidste, at de ville adlyde
hans befalinger. De ville blive profeter og ledere.
Abraham 3:23

Gud sagde, at en af hans sønner ville frelse
menneskene på jorden. Han ville komme til jorden og dø
for os alle. Guds søn, Jesus Kristus, sagde, at han ville
komme til jorden og dø for os. Han ville adlyde Gud.
Alma 22:13; Abraham 3:27; Moses 4:2

7

Så tog en anden søn ordet. Hans navn var Lucifer. Han
sagde, at han ville komme til jorden. Men han ønskede
Guds magt. Gud valgte Jesus Kristus. Lucifer blev vred.
Moses 4:1; L&P 29:36; Abraham 3:28

Lucifer talte til Guds børn. Han ønskede, at vi skulle
adlyde ham. Han sagde, at han ville få os til at være
gode. Vi kunne ikke vælge. Han ville bringe os alle
tilbage til Himlen.
Moses 4:1, 3

Mange ånder fulgte Lucifer. Lucifer og disse ånder
adlød ikke Gud.
L&P 29:36-37

Gud var meget bedrøvet. Han sendte Lucifer og de
ånder, der fulgte Lucifer, væk fra Himlen. De kunne ikke
få legemer af kød og blod. De kunne ikke komme tilbage
til Himlen. Lucifer ville lede dem. Hans navn ville være
Satan eller Djævelen.
L&P 76:25-27; L&P 29:37; Åb. 12:9

8

JESUS SKABER
JORDEN
2. kapitel

Tiden var kommet, da jorden skulle skabes. Vor
himmelske Fader valgte Jesus Kristus til at gøre det.
Han fortalte Jesus, hvordan han skulle bære sig ad.
Jesus skabte jorden på 6 dage.

Dagene var meget længere end vore dage. Den første dag skabte Jesus lyset. Han kaldte det dag. Han skabte
mørket. Han kaldte det nat.
3 Nephi 9:15; 1 Mos. 1:7-26; 2 Pet. 3:8

9

Den anden dag skilte Jesus vandet. Noget vand var på jorden og noget i himlens skyer.
1 Mos. 1:7

10

Den tredie dag skabte Jesus det tørre land. Han fik græsset og træerne til at vokse frem. Han fik alle planterne til at
vokse frem.
1 Mos. 1:9-13

11

Den fjerde dag skabte Jesus solen. Han skabte månen og stjernerne.
1 Mos. 45:24-28

12

Den femte dag satte Jesus fisk i vandet. Han skabte også fuglene. Den sjette dag skabte Jesus alle de andre dyr.
Han skabte køer og heste og hunde. Han skabte hjorte og løver og tigre.
1 Mos. 45:24-28

13

Derefter skabte Jesus en mand. Det var den første
mand på jorden. Hans navn var Adam. Adam lignede
Jesus og vor himmelske Fader. Adam boede i en smuk
have. Den blev kaldt Edens have.

Adam var alene i haven. Derpå skabte Jesus en kvinde.
Hendes navn var Eva. Hun var A d a m s hustru.
2 Mos. 2:20-25; 1 Mos. 3:20

1 Mos. 1:26-31; 1 Mos. 2:7-8

Jesus sagde til Adam og Eva, at de skulle passe haven.
Han sagde også til dem, at de skulle få børn.
1 Mos. 1:28

14

Jesus så på alt, hvad han havde skabt. Han sagde, at
det var godt. På den syvende dag hvilede han.
1 Mos. 1:31; 1 Mos. 2:1-3

ADAM OG EVA
3. kapitel

Adam og Eva boede i Edens have. Gud og Jesus kom
og talte med dem. Der var mange træer i haven. Gud
sagde, at Adam og Eva måtte spise af frugten fra alle
træerne undtagen et af dem.
1 Mos. 3:8; 2:16-17

Det var træet til kundskab om godt og ondt. Hvis de
spiste af frugten fra dette træ, ville de vide, hvad der var
godt og hvad der var ondt. De ville være nødt til at
forlade Edens have. Hvis de ikke spiste af den, kunne
de altid blive i Edens have. Gud sagde, at de selv kunne
vælge.

En dag kom Satan, Djævelen, ind i Edens have. Han
sagde til Eva, at hun skulle spise af frugten fra træet til
kundskab om godt og ondt. Eva sagde, at Gud havde
sagt til hende og Adam, at de ikke skulle spise af den.
1 Mos. 3:1-3

1 Mos. 2:16-17; Moses 3:17

15

Satan sagde, at frugten var meget god. Han fortalte Eva,
at den ville gøre hende viis. Hun ville være i stand til at
kende forskel på godt og ondt. Eva valgte at spise af
frugten.

Eva fortalte Adam, at hun havde spist af frugten. Hun
ville være nødt til at forlade haven. Hun gav Adam noget
af frugten. Adam spiste det.
1 Mos. 3:6-7

1 Mos. 3:4-6

Gud kom for at besøge Adam og Eva. De havde ikke
adlydt Gud. De blev bange. De løb bort for at skjule sig.
1 Mos 3:8

Gud talte til Adam og Eva. Han spurgte dem, om de
have spist af frugten fra træet til kundskab om godt og
ondt. De sagde, at Satan havde sagt til dem, at de skulle
spise af den. Derfor havde de spist af frugten.
1 Mos. 45:24-28

16

Gud fortalte Adam og Eva, at de var nødt til at forlade Edens have. De kunne ikke bo der mere. Adam og Eva forlod
Edens have.
1 Mos. 45:24-28

17

A d a m og Eva arbejdede hårdt for at skaffe sig føden. De
blev ældre. De vidste, at de en dag ville dø.
1 Mos. 3:16,19; Moses 5:1

G u d gav Adam og Eva befalinger. Han sagde, at de
skulle bede til ham. Gud fortalte A d a m , at han skulle ofre
til ham. For at bringe ofre dræbte A d a m et dyr. Han
brændte dyret på et stenalter.
Moses 5:4-5

18

Adam og Eva kendte godt og ondt. De fik børn. Somme
tider var de lykkelige. Somme tider var de kede af det.
1 Mos. 4:1; Moses 5:2, 11

En engel kom til Adam. Han sagde, at Jesus en dag ville
ofre sit liv for os. Det ville være hans gave til os. Ofrene
hjalp A d a m og Eva til at tænke på Jesu offer.
Moses 5:6-8

ADAM OG
HANS FAMILIE
4. kapitel

Adam og Eva fik mange børn. De havde en søn, som
hed Kain. Han arbejdede i markerne. Han elskede
Satan mere, end han elskede Gud.
1 Mos. 4:1; Moses 5:16-18; 1 Mos. 4:1-2

Adam og Eva havde en anden søn, som hed Abel. Abel
passede fårene. Han adlød Guds befalinger.
1 Mos. 4:2—4

Kain var ond. Han var vred på G u d og på Abel. En dag
da Kain og Abel var i markerne, sagde Satan til Kain, at
han skulle slå Abel ihjel. Så dræbte Kain sin broder
Abel.
1 Mos. 4:5-8

19

Gud vidste, at Kain havde dræbt Abel. Han spurgte
Kain, hvor Abel var. Kain løj. Han sagde, at han ikke
vidste det.

Gud sagde, at han vidste, hvad Kain havde gjort. Kain
sagde, at Satan havde sagt til ham, at han skulle slå
Abel ihjel. Gud sagde, at Kain ville blive straffet for at
have dræbt sin broder.
1. Mos. 4:9-12; Moses 5: 34-38

Kain kunne ikke være i Guds nærhed mere. Kain og hans hustru tog af sted for at finde et andet sted at bo. Nogle af
Kains brødre drog med dem.
1 Mos. 4:16; Moses 5:41

20

Kain og hans brødre fik store familier. De adlød ikke
Guds befalinger. De blev meget onde.
1 Mos. 4:17-24; Moses 5:42-55

Set var en af Adams og Evas sønner. Set var en god
mand. Han lærte sine børn at elske Gud. Han lærte dem
at læse og skrive. De havde præstedømmet.
Præstedømmet er Guds kraft.
1. Mos. 4:25-26; Moses 6:2-7

Der gik mange år. Der boede mange mennesker på jorden. Satan sagde til dem, at de skulle gøre det onde. De fleste
mennesker adlød Satan. Gud var ikke glad for det.
Mos. 6:1-6

ENOK
5. kapitel

Enok var en profet. Han var en retfærdig mand. Han var
fyldt med Helligånden. Helligånden hjalp ham.
Moses 6:21, 23, 26, 38

De fleste af menneskene på jorden var onde. De troede
ikke på Gud. Gud var vred på dem.
Moses 6:27-28

Gud talte til Enok. Gud sagde, at han ville velsigne
Enok. Han ville give Enok kraft til at undervise folkene.
Enok skulle sige til dem, at de skulle omvende sig. De
skulle adlyde Guds befalinger.
Moses 6:27-34

22

Enok underviste mange steder. Han fortalte folkene, at
de var onde. De skulle omvende sig. Gud ville straffe
dem, hvis de ikke omvendte sig. Enok talte med Guds
kraft. Folkene blev bange.
Moses 6:27-29; 37-39; Moses 7:13

Nogle af folkene omvendte sig og blev retfærdige. Gud
sagde til Enok, at han skulle døbe dem. Gud velsignede
de retfærdige mennesker.
Moses 7:11,17

Enok sagde, at Jesus Kristus ville komme til jorden. Han
ville lide for menneskenes synder. Hvis de var
retfærdige og blev døbt, kunne de komme tilbage til
Himlen igen.
Moses 6:57-59

Enok ledede de retfærdige mennesker. Enok byggede
en by og kaldte den Zion. De retfærdige mennesker
boede i Zion.
Moses 7:19

23

Enok fik et syn. Gud viste ham alle jordens indbyggere.
Enok så, at folket i hans by blev taget op til Himlen.
Moses 7:21

De onde mennesker blev på jorden. Gud sagde, at han
ville sende en oversvømmelse overjorden. De onde
mennesker ville dø i vandet. Kun Noa og hans familie
ville blive frelst.
Moses 7:28, 32-36, 43

Enok så alt, hvad der ville ske på jorden. Han så Jesus
Kristus dø på korset. Derefter så han Jesus stige op til
Himlen.
Moses 7:45, 55-57, 59

24

Enok så Jesus komme tilbage til jorden i de sidste dage.
De onde mennesker led. De retfærdige blev velsignet.
Enok så alt dette i sit syn.
Moses 7:60-67

Gud kom til byen Zion mange gange. Så tog Gud Enok og alle Zions indbyggere op til Himlen.
Moses 7:68-69; 1 Mos. 5:24

25

NOA
6. kapitel

Der gik mange år. De fleste af jordens indbyggere var
onde. Men Noa og hans tre sønner var retfærdige. De
adlød Guds befalinger. Noa havde præstedømmet.
1 Mos. 6:5, 9-10; Moses 8:13,19, 27

Gud var meget bedrøvet, fordi folkene var onde.
1 Mos. 6:6

Gud befalede Noa at sige til menneskene, at de skulle
omvende sig. Han ville sende en vandflod overjorden.
Moses 8:19; 1 Mos. 6:1 f

26

Noa sagde til folkene, at de skulle omvende sig. Han sagde, at de skulle tro på Jesus Kristus. Han fortalte dem, at de
skulle døbes. Så ville Helligånden hjælpe dem. De onde mennesker lyttede ikke til Noa. De omvendte sig ikke. De
forsøgte at slå Noa ihjel.
Moses 8:20, 23-24, 26

27

Gud sagde, at alle de onde mennesker på jorden skulle
dø i vandfloden. De fleste af dyrene ville dø. Men Noa
og hans familie skulle ikke dø.
1. Mos. 6:17-21

Gud sagde til Noa, at han skulle bygge et stort skib. Det
blev kaldt en ark. Noa og hans sønner adlød Gud. De
byggede arken. Arken havde mange rum. Den havde et
vindue og en dør på siden.
1 Mos. 6:14-16, 22

Noa og hans sønner lagde mad ind i arken. Der kom to
dyr af hver art til Noa. Gud sagde til Noa, at han skulle
anbringe dem i arken.
1 Mos. 6:21-22; 7:8-9

Noa gik sammen med sin familie ind i arken. Det
begyndte at regne. Det regnede i 40 dage og 40 nætter.
Vandet dækkede jorden. De onde mennesker døde i
vandfloden.
1 Mos. 45:24-28

28

Noas familie var trygge i arken. Gud velsignede dem.
1 Mos. 7:23; 8:1

Endelig hørte regnen op. Vandet blev på jorden i lang
tid. Så begyndte det at synke. Arken landede på et højt
bjerg. Jorden blev tør igen.
1 Mos. 8:2-5, 14

Noa førte sin familie og dyrene ud af arken.
1 Mos. 8:18-19

Noa takkede Gud, fordi han havde frelst deres liv. Han
byggede et alter. Han brændte ofre. Gud lovede Noa, at
han aldrig mere ville lade en vandflod dække jorden.
Gud satte en regnbue på himlen. Regnbuen hjælper folk
til at huske Guds løfte til Noa.
1 Mos. 8:20-22; 9:8-17

29

BABELSTÅRNET
7. kapitel

Efter vandfloden fik Noas sønner mange børn. Deres
børn voksede op og fik familier. Der var igen mange
mennesker på jorden. Nogle af dem byggede en by.
1 Mos. 10; 1 Mos. 11:4

Folkene ønskede at bygge et højt tårn. De ønskede at
klatre op i tårnet for at komme til Himlen. Det hed
Babelstårnet.
1 Mos. 11:4, 9

30

Mennesker kan ikke klatre op i et tårn for at komme i
Himlen. De må adlyde Gud for at komme i Himlen. Gud
så, at folkene var ved at bygge tårnet.
1 Mos. 11:5

Gud ønskede ikke, at folkene skulle bygge tårnet. Han forandrede deres sprog. De talte alle sammen med ord, som
de andre ikke kunne forstå.
1 Mos. 11:7

De kunne ikke arbejde sammen. De kunne ikke bygge
tårnet færdigt. De forlod byen.
1 Mos. 11:9

Jared og hans broder boede i nærheden af tårnet. De
var retfærdige mænd. De elskede Gud og adlød ham.
Ether 1:33-34

31

Jareds broder bad til Gud. Han bad Gud om ikke at
forandre deres sprog. De ønskede at kunne tale med
deres familier.

Gud velsignede dem. Han lod d e m beholde deres
sprog.
Ether 1:35, 37

Ether 1:35-37

Disse mennesker blev kaldt for jarediter. De tog til Amerika. Mormons Bog fortæller om jarediterne.
Ether

32

ABRAHAM
8. kapitel

Abraham v a r e n retfærdig mand. Han boede i byen Ur.
Abraham 1.1—2; 2:1; 1 Mos. 11:31

Sara var Abrahams hustru. De havde ingen børn.
1 Mos. 11:29-30

Andre mennesker i Ur tilbad afguder. De adlød ikke
Gud. De slog nogle retfærdige mennesker ihjel. De
forsøgte at dræbe Abraham.
Abraham 1:5,7,11-12

33

Abraham bad. Gud sagde, at han ville velsigne
Abraham og hans familie. Gud ville sende hungersnød
over de onde mennesker. Der ville ikke være mad til
dem.

Gud sagde til Abraham og Sara, at de skulle forlade Ur.
Han ville føre dem til det forjættede land. De adlød Gud.
Abraham 2:3-6

Abraham 1:15, 29

Gud sendte hungersnød. Der var ingen mad.
Abraham 2:21

Abraham og Sara drog af sted for at finde mad. Der var
mad i Ægypten.
Abraham 2:21; 1 Mos. 12:10

34

Abraham og Sara drog til Ægypten. Ægyptens konge
kunne lide dem. Han gav dem mange gaver og dyr. De
blev rige.

Senere forlod Abraham og Sara Ægypten. De tog deres
dyr med sig. De rejste i lang tid.
1 Mos. 12:1-3

1 Mos. 12:15-16; 13:2

Endelig kom de til det forjættede land. Gud sagde til
Abraham, at han skulle se sig om i landet. Gud gav ham
landet.
1 Mos. 13:14, 17

Der gik mange år. Der var krige i landet. Abraham tog
sine tjenere med ud for at kæmpe. De vandt krigen.
1 Mos. 14:14-16

35

Efter krigen mødte Abraham Melkisedek. Melkisedek
v a r e n retfærdig konge. Han havde præstedømmet. Han
velsignede Abraham.

Abraham betalte tiende til Melkisedek.
1 Mos. 14:20

1 Mos. 14:18-19

Gud sagde, at Abraham ville få en stor familie. Hans
familie ville have præstedømmet. De måtte få det
forjættede land.
1 Mos. 17:4-8

36

Abraham og Sara var bedrøvede, fordi de ingen børn
havde.
1 Mos. 15:2-3

Senere sagde Gud, at Abraham og Sara ville få en søn. Hans navn skulle være Isak. Han ville tjene Gud og adlyde
hans befalinger. Sara var 90 år gammel. Hun var for gammel til at få børn. Men Gud sagde, hun ville få en søn.
1 Mos. 17:15-21

37

ABRAHAMS
OFFER
9. kapitel

Sara fik en søn, der kom til at hedde Isak.
1 Mos 21:1-3

Gud ønskede at vide, om Abraham ville adlyde ham,
Gud bad ham om at ofre Isak oppe på et bjerg.
1 Mos. 22:1-2

38

Abraham elskede sin søn meget højt. Han ønskede ikke
at ofre Isak. Men han ønskede at adlyde Gud.
1 Mos. 22:2-3

Gud sagde til Abraham, at han skulle drage til et bjerg.
Han tog Isak og to mænd med sig. Abraham og Isak red
på et æsel. De rejste i tre dage.
1 Mos. 22:3-4

De to mænd blev hos æslet. Abraham og Isak gik op på
bjerget. Abraham tog en kniv med. Isak tog noget
brænde.

Isak spurgte, hvor dyret, de skulle ofre, var henne.
Abraham sagde til ham, at han ikke skulle bekymre sig
om det.

Abraham byggede et alter. Han lagde brændet på det.

1 Mos. 22:5-6

1 Mos. 22:9

1 Mos. 22:16,19

39

Abraham bandt Isak og lagde ham på alteret. Han løftede kniven over Isak. Abraham var parat til at ofre sin søn. Men
en engel talte til Abraham. Han sagde til ham, at han ikke skulle ofre Isak. Abraham havde adlydt Gud. Gud elskede
Abraham.
1 Mos. 33:16-20

40

Abraham så sig omkring. Han fik øje på en vædder i
buskadset. Gud havde skaffet vædderen til ofringen.
Abraham ofrede vædderen på alteret.

Gud var glad for, at Abraham havde adlydt ham. Gud
sagde, at han ville velsigne Abrahams familie.
1 Mos. 22:16-18

1 Mos. 22:13

Abraham og Isak drog hjem igen. Abraham havde adlydt
Gud. Han var villig til at lade sin søn dø.
1 Mos. 22:16,19

Abraham gjorde det, som vor himmelske Fader skulle
gøre. Vor himmelske Fader var villig til at lade sin søn,
Jesus Kristus, dø for os. Vor himmelske Fader og
Abraham elskede deres sønner. Jesus og Isak elskede
deres fædre og adlød dem.
Jakobs Bog 4:5

41

JAKOB OG ESAU
10. kapitel

Isak voksede op. Han giftede sig med Rebekka. De
ønskde at få et barn. De bad Gud o m at lade dem få et
barn.
1 Mos. 25:20-21

Gud besvarede deres bønner. Rebekka fik tvillinger.
Drengene kom til at hedde Esau og Jakob. Esau blev
født først.
1 Mos. 25:22-26

42

På den tid gav faderen den førstefødte søn en
velsignelse. Den blev kaldt for førstefødselsretten. Esau
skulle have denne velsignelse, når han var vokset op.
1 Mos. 25:25, 31

Esau kunne lide at gå på jagt. Jakob blev derhjemme.
1 Mos. 25:27

En dag var Esau meget sulten, da han kom hjem. Jakob
havde lavet en ret linser.
1 Mos. 25:29

Esau bad Jakob om noget af maden. Jakob sagde, at han måtte få noget, men så skulle Esau give ham noget til
gengæld. Han måtte lade Jakob få førstefødselsretten.
1 Mos. 27:34, 41

43

Esau var meget sulten. Han var ligeglad med
velsignelsen. Han sagde, at Jakob måtte få den. Jakob
gav ham linserne.
1 Mos. 25:32-34

Isak blev gammel. Han gav Jakob en velsignelse. Det
var førstefødselsretten. Isak sagde, at Jakob ville blive
en mægtig mand. Han ville blive leder over Esau og
mange andre mennesker.
1 Mos. 27:1-29

Esau var ked af det, fordi han ikke fik førstefødselsretten. Han var vred på Jakob. Han hadede Jakob.
1 Mos. 27:34, 41

44

JAKOB OG
HANS FAMILIE
11. kapitel

Isak talte med Jakob. Han sagde, at Jakob ikke skulle
gifte sig med nogen af pigerne fra Kana'an. Jakob skulle
drage til et andet land. Der ville han finde en pige at gifte
sig med.
1 Mos. 28:1-2

Jakob begav sig på vej.
1 Mos. 28:5

En nat kom Jesus Kristus til ham. Jesus sagde, at Jakob
ville få mange børn. Jakobs familie skulle få hele
Kana'ans land. Kana'ans land var det forjættede land.
1 Mos. 28:12-15

45

Jakob lovede at adlyde Gud. Han lovede at betale
tiende.
1 Mos. 28:20-22

En dag standsede Jakob ved en brønd. Han så en
masse småkvæg. Han mødte en pige ved navn Rakel.
Han hjalp hende med at give kvæget vand.
1 Mos. 29:1-2,10

Jakob mødte Rakels far. Han hed Laban. Han blev glad
for at se Jakob. Jakob sagde, at han ønskede at gifte sig
med Rakel. Laban sagde, at han måtte gifte sig med
hende. Men først måtte han arbejde for Laban.
1 Mos. 29:13-14,18-20

46

Jakob arbejdede for Laban i 7 år. Han arbejdede meget
hårdt. Laban gav ham Lea til hustru. Lea var Rakels
søster.
1 Mos. 29:20-25

Laban lod Jakob gifte sig med Rakel også. Men han
måtte arbejde 7 år til.

Jakob fik mange børn. Han blev rig. Han fik mange dyr.
1 Mos. 30:1-24, 43

1 Mos. 29:26-28

Jakob arbejdede for Laban i mange år. Så sagde Jesus til ham, at han skulle drage tilbage til sit eget land. Han tog sin
familie og sine dyr med sig og forlod Labans hus. De drog til det forjættede land.
1 Mos. 31:3, 17-18,41

47

På vejen kom Jesus Kristus til Jakob. Jakob bad Jesus om en velsignelse. Jesus velsignede ham. Jesus sagde, at
Jakob skulle have et nyt navn. Hans nye navn skulle være Israel. Israel ville få præstedømmet.
1 Mos. 22:16,19

48

På vejen hjem mødte Jakob Esau. Jakob troede, at
Esau stadigvæk hadede ham. Han bøjede sig ned for
Esau.

Men Esau hadede ikke Jakob mere. Han og Jakob
omfavnede hinanden. De elskede hinanden.
1 Mos. 33:4-15

1 Mos. 33:1-3

Jakob fortsatte til Kana'ans land med sin familie. Esau
og hans familie drog et andet sted hen.
1 Mos. 33:16-20

Jakob havde 12 sønner. De blev kaldt for Israels 12
sønner. Hver enkelt søn med familie blev kaldt for en
stamme. Israels familie blev Israels 12 stammer. De
blev kaldt israelitter.
1 Mos. 35:22; 49:1-28; 2 Mos. 9:7
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JOSEF
12. kapitel

Jakobs familie boede i Kana'ans land. Det var det
forjættede land.
1 Mos. 37:1

Josef var en af Jakobs sønner. Han var 17 år gammel.
1 Mos. 37:2

Jakob elskede Josef højere, end han elskede sine andre
sønner. Dette gjorde de andre sønner vrede. Jakob fik
syet en smuk kjortel til Josef. Den havde mange farver.
1 Mos. 45:24-28

50

Josef havde to drømme. Han fortalte sine brødre om drømmene. Drømmene betød, at han ville blive deres leder.
1 Mos. 37:5-10

Josefs brødre ønskede ikke, at han skulle være deres
leder. De hadede ham.
1. Mos. 37:8, 11

Josefs brødre passede dyrene. De førte dem langt væk,
for at de kunne finde mad.
1 Mos. 37:12

51

En dag bad Jakob Josef om at gå ud for at finde sine
brødre. Jakob ville gerne vide, om de havde det godt.
1 Mos. 37:13-14

Josef gik ud for at se efter sine brødre. De så ham
komme. De ønskede at slå Josef ihjel.
1 Mos. 37:18-20

En af brødrene ønskede ikke at dræbe Josef. Han sagde, at de skulle kaste Josef ned i et hul i jorden. De tog Josefs
kjortel fra ham og kastede ham ned i hullet.
1 Mos. 45:24-28

52

Nogle mænd kom ridende forbi på kameler. Josefs
brødre tog ham op af hullet. De solgte ham til mændene.
Mændene tog Josef med til Ægypten.

Brødrene dræbte en ged. De kom blodet fra geden på
Josefs kjortel. Så tog de kjortelen med til deres far.
1 Mos. 37:31-32

1 Mos. 37:25-28

Jakob så blodet på Josefs kjortel. Han troede, at et vildt
dyr havde dræbt Josef.
1 Mos. 37:33

Jakob græd. Han var bedrøvet i lang tid. Han elskede
Josef meget højt. Han troede, at Josef var død.
1 Mos. 37:34-35

53

JOSEF I ÆGYPTEN
13. kapitel

Mændene, der købte Josef, tog ham med til Ægypten.
De solgte ham til en mand ved navn Potifar.
1 Mos. 37:36

Potifar var soldat hos Ægyptens konge. Potifar gjorde
Josef til sin slave. Gud hjalp Josef til at udføre sit
arbejde godt.
1 Mos. 39:1-3

54

Potifar så, at Gud hjalp Josef. Potifar kunne lide Josef
og stolede på ham. Han satte Josef til leder over alle
sine tjenere. Josef tog sig af alt, hvad Potifar ejede.
1 Mos. 39:3-6

Potifars hustru kunne også lide Josef. Hun forsøgte at få
Josef til at give sig et kys. Josef vidste, at det ikke ville
være rigtigt af ham at gøre det.

Josef løb væk fra hende.
1 Mos. 39:11-12

1 Mos. 39:7-9

Potifars hustru blev vred. Hun fortalte løgne om Josef til
Potifar. Hun sagde, at Josef havde forsøgt at kysse
hende. Potifar troede på sin hustru.

Potifar blev vred på Josef. Han satte Josef i fængsel.
1 Mos. 39:19-20

1 Mos. 45:24-28

55

To af kongens tjenere sad i fængsel sammen med Josef. De fortalte Josef om deres drømme. Josef fortalte dem,
hvad drømmene betød. Den ene af tjenerne blev slået ihjel. Den anden kom ud af fængslet. Josef blev i fængslet i to
år.
1 Mos. 40; 41:1

56

Ægyptens konge havde nogle drømme. Han forstod
ikke drømmene. Ingen kunne fortælle ham, hvad de
betød. Kongens tjener kom til at tænke på Josef. Han
fortalte kongen om ham. Han sagde, at Josef ville forstå
kongens drømme.
1 Mos. 41:1-13

Kongen sendte bud efter Josef. Josef sagde, at Gud
fortalte ham, hvad kongens drømme betød. Josef
sagde, at Ægyptens indbyggere ville få mere mad, end
de behøvede i 7 år. Derefter ville der komme
hungersnød. Der ville ikke v æ r e mad i 7 år. Josef sagde,
at folk måtte samle mad og opbevare det. Så ville de
have mad at spise, når hungersnøden kom.
1 Mos. 41:14-36

Kongen troede Josef. Han satte Josef til leder over
folket. Folkene gjorde, hvad Josef sagde til dem. De
gemte mad hen til 7 år.
1 Mos. 41:37-49

Efter de 7 år kom der hungersnød. Ingenting kunne
vokse. Folk kom til Josef for at købe mad. Således fik de
nok at spise. De var glade for, at de havde adlydt Josef.
1 Mos. 41:54-57
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JOSEFS BRØDRE
I ÆGYPTEN
14. kapitel

Hungersnøden kom også til andre lande. Folk hørte, at
der var mad i Ægypten. De tog til Ægypten for at købe
mad. Jakob sendte sine ældste sønner til Ægypten for at
købe mad.
1 Mos. 41:57; 42:1-4

Josef så sine brødre. De kunne ikke kende ham. Han
fortalte dem ikke, at han var deres bror. Josef sagde til
dem, at de skulle tage alle deres brødre med til
Ægypten. De købte mad og drog hjem.
1 Mos. 42:7, 19-20

58

Da maden var spist, drog brødrene tilbage til Ægypten.
Josef førte dem til sit hus.
1 Mos. 43:15-16

Josef fortalte sine brødre, hvem han var. De blev bange,
fordi de havde solgt ham.
1 Mos. 45:3

Brødrene blev glade. De drog hjem. De fortalte Jakob, at
Josef var i live. Jakob blev meget glad.
1 Mos. 45:24-28

Josef sagde til dem, at de ikke skulle være bange. Gud
havde sendt ham til Ægypten for at frelse dem fra
hungersnøden. Han sagde til dem, at de skulle fortælle
faderen, at han var i live. Josef sagde, at hele Jakobs
familie skulle komme til Ægypten. Han ville tage sig af
dem.
1 Mos. 45:4-13

Jakob og hans sønner førte deres familier til Ægypten.
De blev kaldt for israelitter. Ægyptens konge gav
israelitterne jord og dyr. De var glade for at være i
Ægypten.
1 Mos. 46:5-7; 47:5-7
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Før Jakob døde, velsignede han alle sine sønner.
1 Mos. 17:15-21

60

DRENGEN MOSES
15. Kapitel

Josef og Ægyptens konge døde. Der gik mange år.
Israelitterne boede i Ægypten meget længe. De fik
mange børn. En af Ægyptens konger kunne ikke lide
israelitterne. Han syntes, der var for mange af dem. Han
var bange for, at de ville tage landet fra ham.
2 Mos. 1:6-10

Kongen gjorde israelitterne til slaver. Ægypterne satte
dem til at arbejde hårdt og behandlede dem dårligt.
2 Mos. 1:11-14

Kongen sagde, at alle de drenge, der fødtes blandt
israelitterne, skulle dræbes.
2 Mos. 1:22
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En af de israelitiske mødre var bange for, at de skulle finde hendes lille dreng. Hun skjulte ham i tre måneder. Så
lagde hun drengen i en kurv. Hun stillede kurven mellem sivene ved floden. Drengens søster, Mirjam, stod i
nærheden for at holde øje med barnet.
2 Mos. 2:1-4

Ægyptens konge havde en datter. Hun gik ned til floden. Hun så kurven og åbnede den. Barnet begyndte at græde.
Kongens datter fik ondt af ham. Hun ønskede at tage ham med hjem. Hun havde brug for nogen, der kunne passe
barnet. Hun ønskede at være mor til det.
2 Mos. 2:15-23

62

Mirjam gik hen til kongens datter. Hun sagde, at hun ville finde en israelitisk kvinde, der kunne passe barnet. Hun løb
hjem efter sin mor. Moderen kom for at tage sig af barnet.
2 Mos. 2:7-9

De bragte barnet til kongens hus. Kongens datter gav ham navnet Moses. Moses voksede op i kongens hus.
2 Mos. 2:10-11

63

PROFETEN MOSES
16. kapitel

Moses blev voksen. Hans folk, israelitterne, var slaver i
Ægypten. Han så, at de arbejdede for hårdt. Moses var
ked af det på deres vegne.
2 Mos. 2:11

En dag så Moses en ægypter slå en israelit. Han blev
vred og dræbte ægypteren.
2 Mos. 2:11-12

Ægyptens konge hørte, at Moses havde dræbt
ægypteren. Han sagde, at han ville få Moses slået ihjel.
Moses blev bange. Han forlod Ægypten og drog til et
andet land. Han blev der i mange år.
2 Mos. 2:15-23

64

En dag gik Moses op på et bjerg. Han så, at der var ild i en busk. Busken brændte ikke op. Det var et mirakel. Det
viste Moses Guds magt. Moses gik nærmere. Jesus Kristus talte til Moses fra busken. Jesus vidste, at israelitterne
ikke havde det godt. Han ønskede ikke, at de skulle være slaver. Derfor sagde han, at Moses skulle føre israelitterne
ud af Ægypten og til det forjættede land. Men Moses troede ikke, han kunne lede israelitterne. Jesus sagde, at Aron
kunne hjælpe Moses. Aron var Moses' bror.
2 Mos. 3:2-4,10-22; 4:10-17; 3 Nephi 15:4-5

65

Moses var en Guds profet. Moses og Aron gik til
Ægyptens konge. De bad ham om at lade israelitterne
forlade Ægypten. Kongen sagde, at han ikke ville lade
dem gå.

Jesus sagde, at han ville hjælpe Moses og Aron. Jesus
ville vise Ægyptens konge sin magt. Så ville kongen
lade israelitterne rejse.
2. Mos. 6:1-6

2 Mos. 5:1-9

Moses fortalte kongen, at Jesus ville forvandle vandet i
floderne til blod. Og det skete, at alt vandet i Ægypten
blev til blod. Folkene kunne ikke drikke vandet. Fiskene
døde.
2 Mos. 7:14-21

66

Igen bad Moses kongen om at lade israelitterne gå. Men
kongen ville ikke lade dem gå.
2 Mos. 7:22-25

Jesus sendte mange frøer til Ægypten. Frøerne var alle
vegne. De var i folks huse og senge. Kongen sagde, at
han ville lade israelitterne gå, hvis frøerne blev fjernet.
Jesus lod frøerne dø. Men kongen havde løjet for
Moses. Han ville ikke lade israelitterne gå.

Jesus lod myg komme alle vegne. Men kongen ville
stadigvæk ikke lade israelitterne gå.
2 Mos. 8:16-19

2 Mos. 8:1-15

IWB
Jesus lod bremser komme over ægypterne alle vegne.
Kongen fortalte Moses, at han ville lade israelitterne gå,
hvis bremserne forsvandt. Bremserne forsvandt. Men
kongen havde løjet igen. Han ville ikke lade dem gå.

Moses sagde, at Jesus ville lade ægypternes kvæg dø.
Snart efter døde kvæget. Men kongen ville stadigvæk
ikke lade israelitterne gå.
2 Mos. 9:1-7

2 Mos. 2:15-23

67

Jesus lod ægypterne få slemme sår. Derefter sendte
han et forfærdeligt haglvejr. Haglene dræbte alle, der
var udendørs. Kongen sagde, at han ville lade
israelitterne gå. Moses bad, og haglvejret hørte op. Men
kongen ville ikke lade dem gå.

Jesus sendte græshopper til at spise al maden.
Græshopperne spiste al frugten og alle grønne planter.
Kongen ville stadigvæk ikke lade israelitterne gå.
2 Mos. 10:4-20

2 Mos. 9:8-35

Jesus sendte mørke i 3 dage. Ægypterne kunne intet se.
Men israelitterne havde lys i deres huse. Ægypternes
konge nægtede stadig at lade israelitterne gå.
2 Mos. 10:21-27

68

Jesus fortalte Moses, at der ville komme en sygdom.
Det ældste barn i hver eneste ægyptisk familie ville dø.
Selv kongens ældste søn ville dø.
2 Mos. 11:1-6,10

PÅSKEN
17. kapitel

Jesus fortalte Moses, hvordan han skulle frelse
israelitternes børn. Han sagde, at hver eneste israelitisk
far skulle få fat i et lam. Der måtte ikke være noget i
vejen med lammet.
2 Mos. 12:3-5

Moses fortalte israelitterne, at de skulle slagte lammene.
De adlød ham. De kom lammenes blod på dørstolperne.
Sygdommen ville forbigå de huse, der havde blod på
dørstolperne. Hvis der ikke var blod på dørstolperne,
ville det ældste barn dø.

Israelitterne stegte lammekødet og spiste det. De blev i
deres huse.
2 Mos. 12:28

2 Mos. 12:6-11

69

Den nat døde det ældste barn i hver eneste ægyptisk
familie. Selv kongens ældste søn døde.
2 Mos. 12:29-30

Sygdommen gik forbi husene med blod på dørstolperne.
Israelitternes børn døde ikke. Jesus kaldte dette for
påsken. Han sagde til israelitterne, at de skulle huske
påsken. Han sagde, at de skulle holde et påskemåltid
hvert år. De skulle huske, at Jesus frelste deres børn.
2 Mos. 12:14, 41-42

Kongen var bange for, at alle i Ægypten skulle dø. Han
sendte bud efter Moses og Aron. Han bad dem om at
tage israelitterne med sig og forlade Ægypten.
2 Mos. 12:30-33

70

Israelitterne forlod Ægypten. Moses ledte dem. Jesus
viste Moses vej.
2 Mos. 13:20-22

Ægyptens konge ønskede stadigvæk, at israelitterne
skulle være hans slaver. Han tog sin hær med sig og
satte efter dem.
2 Mos. 14:5-9

Israelitterne kom til Det røde Hav. De så den ægyptiske
hær komme. Israelitterne blev bange. De troede, de ville
blive slået ihjel. De ville hellere være slaver end blive
slået ihjel.
2. Mos. 14:10-12

Moses sagde til dem, at de ikke skulle være bange. Han
sagde, at Jesus ville hjælpe dem.
2 Mos. 14:10,13-14

Jesus sagde til Moses, at han skulle række sin hånd ud
over havet. En stærk vind delte vandet. Det var et
mirakel. Det viste israelitterne Guds magt. Jesus
standsede ægypterne. Israelitterne gik igennem havet
på tørt land. Derpå satte ægypterne efter dem.
2 Mos. 14:16,19, 21-23

71

Israelitterne var i sikkerhed på den anden side. Jesus sagde til Moses, at han skulle række sin hånd ud over havet
igen. Vandet kom over ægypterne. De druknede.
2 Mos. 14:26-30

Nu var israelitterne fri. De sang og dansede og takkede Gud. De ville altid huske påsken. De ville altid huske, at Jesus
førte dem ud af Ægypten.
2 Mos. 12:6-11

72

ISRAELITTERNE
I ØRKENEN
18. kapitel

Moses og israelitterne rejste i tre dage. De var tørstige.
De kom til et sted, hvor der var vand. Det smagte ikke
godt. De kunne ikke drikke det.
2 Mos. 15:22-23

Jesus sagde til Moses, at han skulle komme noget træ i
vandet. Træet fik vandet til at smage godt. Folkene drak
og drog videre.
2 Mos. 15:24-27

De rejste mange dage i ørkenen. Deres mad var spist.
De var sultne. De blev vrede på Moses. Jesus gav dem
noget at spise. De kaldte det manna. Det smagte som
brød og honning. Mannaen lå på jorden hver morgen.
2 Mos. 16:1-15,31

73

Jesus fortalte dem, at de kun skulle samle så meget
manna, som de behøvede hver dag. Nogle af
israelitterne adlød ikke. De samlede for meget. De
gemte noget til næste dag. Men næste morgen var
mannaen fuld af orme og lugtede. De kunne ikke spise
den.

Jesus sagde, at de ikke skulle samle manna på
sabbatsdagen. De skulle samle en masse dagen før. Så
ville de ikke være nødt til at arbejde o m søndagen. De
kunne holde sabbaten hellig. Mannaen kunne holde sig
til sabbatsdagen.
2 Mos. 16:22-26

2 Mos. 16:16-21

Israelitterne rejste videre i ørkenen. Igen havde de ikke
noget vand at drikke. De blev vrede på Moses. Moses
bad.
2 Mos. 17:1-4

Jesus sagde til Moses, at han skulle slå på en klippe.
Moses adlød Jesus. Han slog på klippen, og der kom
vand ud af den. Det var et mirakel. Det viste folket Guds
magt. Israelitterne drak vandet og drog videre.
2 Mos. 12:6-11

74

DE TI BUD
19. kapitel

Israelitterne drog omkring i ørkenen i to måneder. De
kom til Sinaj bjerg.
2 Mos. 19:1

Moses gik op på bjerget. Jesus Kristus talte til ham.
Jesus sagde til Moses, at han skulle fortælle
israelitterne, hvorledes de var blevet velsignet. Jesus
havde ført dem ud af Ægypten. Han sagde, at folkene
skulle adlyde hans befalinger. Han ville velsigne dem.

Moses gik ned ad bjerget. Han fortalte folket, hvad
Jesus havde sagt. Folket lovede at adlyde. De ville gøre,
hvad Jesus sagde. Og Jesus ville velsigne dem.
2 Mos. 19:7-8

2 Mos. 19:3-6; 3 Nephi 15:5

75

Jesus ønskede, at israelitterne skulle høre hans røst.
Moses sagde til dem, at de skulle stå ved foden af
bjerget. Bjerget blev kaldt for Sinaj bjerg.

En sky af røg lagde sig over bjerget. Jesus var i skyen.
Bjerget rystede. Jesus talte til folket.
2 Mos. 19:16-25:20:22

2 Mos. 19:1,9-17

Jesus gav folket de ti bud. Jesus sagde:
1. Du må ikke have andre guder end mig.
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.
3. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig.
4. Ær din fader og din moder.
5. Du må ikke slå ihjel.
6. Du må ikke bedrive hor.
7. Du må ikke stjæle.
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste.
9. Du må ikke begære din næstes hus.
10. Du må ikke begære din næstes hustrus, hans træl
eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget,
der hører din næste til.
2 Mos. 20:1-17

Folket hørte Jesus Kristus. De blev bange. De ønskede
ikke, at Jesus skulle tale til dem. De ønskede, at han
skulle tale til Moses. Så kunne Moses fortælle dem,
hvad Jesus sagde. Moses gik igen op på Sinaj bjerg.
Jesus gav andre befalinger til folket.
2 Mos. 20:18-26; 2 Mos. 21-23

76

Moses sagde til Aron og hans to sønner, at de skulle komme op på bjerget. Han bad også 70 ældster o m at komme
derop. Mændene gik op på bjerget. De så Jesus.
2 Mos. 24:1-11

77

Jesus sagde til Moses, at han skulle komme højere op på bjerget. Med sin finger skrev Jesus budene på stentavler.
Jesus gav Moses budene.
2 Mos. 24:12; 2 Mos. 31:18

Moses var væk i 40 dage og 40 nætter. Han hverken spiste eller drak noget i den tid.
2 Mos. 24:18; 34:28; 5 Mos. 9:9-13,18

78

GULDKALVEN
20. kapitel

En af de 70 ældster på Sinaj bjerg var Josua. Han
ventede deroppe på Moses. Aron og de andre mænd gik
ned fra bjerget.
2 Mos. 24:13-14

Nogle af israelitterne kom hen til Aron. De sagde, at
Moses havde været væk i lang tid. De vidste ikke, hvad
han lavede. De var trætte af at vente på ham. De
ønskede, at Aron skulle lave en afgud til dem, som de
kunne tilbede. De ønskede ikke at tilbede Gud.

Alle mændene og kvinderne havde guldørenringe. Aron
sagde, at de skulle give ham ørenringene. Han lavede
en afgud af guldet. Afguden lignede en kalv.
2 Mos. 32:2-4

2 Mos. 32:1, 4
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Aron byggede et alter i nærheden af guldkalven. Nogle af israelitterne brændte ofre på alteret. De tilbad guldkalven.
Det var syndigt at bringe ofre til guldkalven.
2 Mos. 32:5-7

Moses var på Sinaj bjerg sammen med Jesus. Jesus
sagde, at nogle af israelitterne syndede. De havde glemt
Jesus. Jesus var vred. Han sagde, at de onde israelitter
skulle dø. Han sagde, at Moses ville blive velsignet, fordi
han var retfærdig.
2 Mos. 12:6-11
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Moses bad Jesus om at huske sit løfte til israelitterne.
Jesus havde lovet, at de skulle blive en stor slægt. De
skulle have præstedømmet. De skulle få det forjættede
land.
2 Mos. 32:11-13; Abraham 2:9; 1 Mos. 12:1-3

Moses kom ned fra Sinaj bjerg. Han havde store
stentavler i hænderne. Jesus havde skrevet budene på
stentavlerne med sin finger.
2 Mos. 32:15-16

Moses kastede guldkalven ind i ilden. Han var vred på
Aron. Moses spurgte Aron, hvorfor han havde hjulpet
israelitterne til at være onde. Aron sagde, at han havde
gjort, hvad israelitterne ønskede, han skulle gøre.

Moses fik øje på guldkalven. Han så, at israelitterne
dansede. Nogle af dem havde intet tøj på. Moses blev
meget vred. Han smed stentavlerne. De gik i stykker.
2 Mos. 32:18-19, 25

Moses bad de retfærdige israelitter om at komme hen til
sig. Han sagde, at de ville blive velsignet. Han fortalte
dem, at de onde israelitter måtte dø.
2 Mos. 32:26-29

2 Mos. 32:20-24
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Jesus sagde til Moses, at han skulle tage to nye stentavler med op på Sinaj bjerg. Derpå skrev Jesus igen de ti bud
på dem. Moses tog budene med ned til folket.
2 Mos. 34:1-4
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HELLIGDOMMEN
(TABERNAKLET)
21. kapitel

Jesus talte til Moses på Sinaj bjerg. Jesus sagde, at
israelitterne skulle bygge en helligdom. En helligdom er
et sted, hvor man lærer om Gud. Jesus ville komme til
helligdommen.

Jesus viste Moses, hvordan helligdommen eller tabernaklet skulle se ud. Han fortalte Moses, hvordan den skulle
bygges. Jesus fortalte Moses, hvilke mænd der skulle bygge helligdommen. Jesus velsignede mændene, så de
kunne udføre et godt stykke arbejde.
2 Mos. 24:16; 2 Mos. 25:1-9; 2 Mos. 35:30-35
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Israelitterne adlød Jesus. De gav guld og sølv til
helligdommen. De gav dyreskind til taget. Kvinderne
lavede smukke tæpper til væggene.
2 Mos. 35:21-29

Israelitterne byggede helligdommen på den måde, som
Jesus fortalte dem. Helligdommen var ligesom et telt.
Der var en mur af tæpper. Inden for muren var der en
forgård. Her stod der et alter til ofre.
2 Mos. 36-39

Inde i forgården stod der en mindre bygning. Den var
også ligesom et telt. Den havde to rum. I det ene rum
stod der et guldalter.
2 Mos. 36-39
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En stor, smuk kiste stod i det andet rum. Den blev kaldt
for pagtens ark. Stentavlerne med budene blev
opbevaret i pagtens ark.
2 Mos. 36-39

Moses var glad, fordi israelitterne adlød Jesus. Moses velsignede folket. Han velsignede helligdommen. Han
velsignede Aron og hans sønner og gav dem præstedømmet. Jesus valgte andre mænd til at hjælpe dem. Aron og
hans sønner brændte ofre for folket. De andre mænd hjalp med at passe helligdommen.
2 Mos. 39:32, 42-43; 40:9-16
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Helligdommen var et helligt sted ligesom et tempel. Jesus kom der. Folket gik derhen for at lære om Gud og udføre
hans arbejde. De opsendte også ofre der.
L&P 124:38; 2 Mos. 40:34; 3 Mos. 1

Jesus satte en sky over helligdommen om dagen. O m
natten lyste der ild over den. Ilden og skyen viste
israelitterne, at Jesus var der.
2 Mos. 40:34, 38
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Når skyen flyttede sig, tog israelitterne helligdommen
ned. De bar den med sig i ørkenen. De fulgte skyen.
2 Mos. 40:36-37

40 ÅR I
ØRKENEN
22. kapitel

Israelitterne boede ved Sinaj bjerg i et år. Derpå
fjernede skyen sig fra helligdommen. Israelitterne fulgte
skyen i ørkenen. Præsterne bar pagtens ark foran sig.
Jesus sagde, at han ville føre israelitterne til det
forjættede land.
4. Mos. 10:11-12, 33-34; 2 Mos. 3:17

Israelitterne fulgte Moses. De brød sig ikke om ørkenen.
De var ikke lykkelige. De var kede af, at de havde forladt
Ægypten.
4 Mos. 10:13; 11:1-5

Jesus sendte dem manna. Folket blev trætte af at spise
manna. De ville have noget kød. Jesus sendte dem
vagtler.
4 Mos. 11:4-9,18,31-33
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Israelitterne kom til Kana'ans land. Det var det
forjættede land. Moses sendte 12 spejdere ind i
Kana'ans land.
4 Mos. 13:2-3

Spejderne kom tilbage. De medbragte mange
forskellige frugter. De sagde, at landet var meget godt.
Men nogle af spejderne var bange for indbyggerne i
Kana'ans land. De var store og stærke. De boede i store
byer med mure rundt omkring.
4 Mos. 13:21-31

Israelitterne lyttede til spejderne. De blev bange. De
troede ikke, at de kunne erobre Kana'ans land. De blev
vrede på Moses. De ønskede at drage tilbage til
Ægypten. De havde ikke tro på Gud.
4 Mos. 14:1-4

Jesus blev vred på israelitterne. Han sagde til Moses, at
han ikke ville hjælpe dem mere. Moses bad Gud om at
tilgive dem. Jesus tilgav dem. Men han ville ikke lade
dem drage ind i det forjættede land. Han sagde til
Moses, at han skulle føre israelitterne tilbage til
ørkenen.
4 Mos. 14:11-25
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Gud sagde, at de skulle bo i ørkenen i 40 år. De ældre
israelitter havde ikke tro på Gud. De ville dø i ørkenen.
Deres børn ville vokse op og drage ind i det forjættede
land. Israelitterne drog tilbage til ørkenen.

En dag var israelitterne meget tørstige. Der var ikke
noget vand at drikke. De sagde til Moses, at de ville
have vand.
4 Mos. 20:2-5

4 Mos. 14:23, 29-34; 5 Mos. 2:1

Jesus Kristus fortalte Moses, hvordan han skulle få
vand. Moses slog to gange med sin stav på en klippe.
Der kom vand ud af klippen. Folket drak vandet.
2

Moses ledte folket i ørkenen i 40 år. Han belærte dem
om Guds befalinger.
4 Mos. 14:33-34; 5 Mos.

Mos. 1 2 : 6 - 1 1
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Da Moses var 120 år gammel, sagde Gud til ham, at han skulle gå op på et bjerg. Moses så Kana'ans land. Det var
det land, Gud havde lovet israelitterne. Derpå tog Gud Moses op til sig.
4 Mos. 32:49-52; 34:1-7; Alma 45:19
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JOSUA
23. kapitel

Jesus valgte Josua til at være profet efter Moses. Jesus
sagde til Josua, at han skulle føre israelitterne til det
forjættede land. Der var andre folk i landet. J e s u s ville
hjælpe israelitterne til at få landet.
Josua 1:1-9

Josua sendte spejdere over floden ind i det forjættede
land. Spejderne kom tilbage. De fortalte Josua, at
landets indbyggere var bange for israelitterne.
Israelitterne kom til Jordanfloden.
Josua 3:1; 2:1-24

Israelitterne var rede til at drage over Jordanfloden.
Præsterne bar pagtens ark ud i floden. Vandet
standsede. Israelitterne gik over floden på tør bund.
Jesus hjalp J o s u a på samme måde, som han havde
hjulpet Moses.
Josua 3:14-17
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Derpå bar præsterne pagtens ark over på den anden
side. Vandet begyndte at strømme igen.
Josua 4:4:17-18

Josua førte israelitterne til byen Jeriko. Der var høje
mure rundt omkring byen. Jerikos indbyggere lukkede
byportene for at holde israelitterne ude. Indbyggerne
troede, at de var i sikkerhed.
Josua 5:13, 6:1

Jesus sendte en engel til Josua. Englen fortalte Josua,
hvordan han skulle erobre Jeriko. Josua adlød englen.
Josua 5:13-15; 6:1-5

Josua bad nogle præster om at bære pagtens ark foran
hæren. Hæren marcherede rundt om Jerikos mure én
gang o m dagen i seks dage.
Josua 6:6-14
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Syv præster blæste i hornene. De andre mænd gjorde
ingen støj.
Josua 6:10,13

Den syvende dag marcherede hæren syv gange rundt
om Jeriko. Derpå sagde Josua til mændene, at de skulle
råbe. Det gjorde de. Jerikos mure styrtede sammen. De
erobrede Jeriko. Jesus havde hjulpet israelitterne.
Josua 6:15-16, 20

Alle folkene hørte, at israelitterne havde erobret Jeriko.
De blev bange. De vidste, at Jesus hjalp Josua og
israelitterne. Josua førte folket fra by til by. De erobrede
hele det forjættede land.

Dette var det land, Gud havde lovet Abraham, Isak og
Jakob. Gud havde fortalt Josef, Moses og Josua at dette
land skulle være Israels land. Gud holdt sit løfte.
1 Mos. 50:24; 5 Mos. 34:4; Josua 1:2

Josua 6:27; 11:23
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Josua byggede et alter for at brænde ofre. Alt folket
samledes. Josua læste budene, som Jesus havde givet
Moses.
Josua 8:30-35

Josua blev gammel. Han kaldte Israels ledere sammen.
Han fortalte dem, at Gud havde givet dem landet. Gud
havde hjulpet dem til at vinde krigene. De ville beholde
landet, hvis de var retfærdige. De ville miste det, hvis de
var onde.
Josua 23

Derpå delte Josua landet i 12 dele. Han gav hver af
Israels stammer en del af landet. Folket byggede nye
hjem, byer og gårde.
Josua 11:23

Josua var en mægtig Guds profet. Han talte til alle
israelitterne. Han fortalte dem, at Gud havde velsignet
dem. Han sagde til dem, at de skulle adlyde Gud. Josua
sagde til dem, at de skulle vælge, hvem de ville adlyde.
Han sagde, at han og hans familie ville adlyde Gud.
Folket gik tilbage til deres hjem. Så døde Josua.
Josua 24:1-29
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RUT OG NO'OMI
24. kapitel

Efter mange års forløb kom der hungersnød. Det
regnede ikke i lang tid. Man kunne ikke dyrke nogen
føde. Folk blev meget sultne.
Rut 1:1

Der boede en kvinde ved navn No'omi i Betlehem. Hun og hendes mand tog deres familie med til Moabs land for at
finde mad.
Rut 1:6-13
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No'omis mand døde der. No'omi og hendes to sønner
biev i Moab
Rut 1:3-4

De boede i Moab i ti år. Så døde No'omis sønner.
Rut 1:4-5

Hendes sønner giftede sig med kvinder fra Moab. De
hed Rut og Orpa.
Rut 1:4

No'omi ønskede at drage tilbage til Betlehem. Hun
sagde til Rut og Orpa, at de skulle gå hjem til deres egne
familier.
Rut 1:6-13
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Orpa gik hjem til sin familie. Rut ønskede at tage med
No'omi til Betlehem. Hun elskede No'omi og ønskede at
bo, hvor No'omi boede. Hun ønskede at være sammen
med No'omi altid.
Rut 1:14-17

Ruth og No'omi drog tilbage til Betlehem. Rut gik til
markerne for at samle hvede og byg. Hun brugte det til
at bage brød af.

Der boede en retfærdig mand i Betlehem ved navn
Boaz. Han havde mange hvede- og bygmarker.

Boaz så, at Rut arbejdede for at skaffe mad til No'omi.
Han var god imod Rut. Han sagde til hende, at hun altid
kunne komme til hans marker. Han sagde, at Gud ville
velsigne hende, fordi hun var god imod No'omi.

Rut 2:1

Rut 1:19-22

Rut 2:5-8
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Boaz giftede sig med Rut. No'omi glædede sig på
hendes vegne.
Rut 4:13

Obed voksede op og fik børn. Hans barnebarn var kong
David.
Rut 4:21-22
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Rut og Boaz fik en søn. No'omi hjalp Rut med at passe
barnet. Han fik navnet Obed.
Rut 4:13, 16-17

Mange år senere ville Jesus blive født ind i denne slægt.
Matt. 1:1-17

SAMUEL
25. kapitel

Efter Josuas død valgte Gud nye ledere til israelitterne.
De blev kaldt dommere. Eli var en af dommerne. Han
var også Guds præst. Han passede helligdommen. Han
brændte ofre for folket.
1 Sam. 1:3, 9

En dag kom en kvinde ved navn Hanna ind i
helligdommen for at bede. Hun var bedrøvet, fordi hun
ingen børn havde.
1 Sam. 1:4-6

Hanna bad Gud om at lade hende få en søn. Hun
lovede, at hun ville lære ham at adlyde Gud. Hun ville
bringe ham til helligdommen, hvor han kunne tjene Gud.
1 Sam. 1:10-11
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Eli hørte Hanna bede. Han sagde til hende, at Gud ville
give hende en søn. Hanna blev lykkelig.
1 Sam. 1:12-18

En dag tog Hanna Samuel med til Eli. Hun bad Eli lære
Samuel at udføre Guds arbejde. Hanna overlod Samuel
i Elis varetægt og drog hjem. Samuel hjalp Eli med at
udføre Guds arbejde.
1 Sam. 1:24-28; 2:11
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Gud velsignede hende. Hun fik en søn. Hun kaldte ham
Samuel. Hanna passede godt på Samuel.
1 Sam. 1:19-23

Samuel lærte at hjælpe andre. Gud glædede sig over
ham. Folk, der kom til helligdommen, kunne lide
Samuel.
1 Sam. 2:18, 21, 26; 3:1

Eli havde to sønner. De hjalp ham i helligdommen. Men de hjalp ikke folket. De gjorde mange onde ting. Folk fortalte
Eli, at hans sønner var ugudelige. Men Eli lod stadig sine sønner arbejde i helligdommen.
1 Sam. 2:12-17, 22-23

En dag sendte Gud en profet til Eli. Profeten fortalte Eli, at Gud ikke var tilfreds med hans sønner. De havde
præstedømmet, men de var ikke retfærdige. De kunne ikke beholde præstedømmet. Gud ville give det til en retfærdig
mand. Profeten sagde, at Elis sønner ville blive dræbt. Eli blev ked af det.
1 Sam.1:24-28;2:11

101

En aften var Eli gået i seng, og Samuel lå i sin seng i et andet værelse. Da hørte Samuel nogen sige sit navn.
1 Sam. 3:2-4
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Samuel troede, at Eli havde kaldt på ham. Han løb ind til
Eli. Eli sagde, at han ikke havde kaldt på Samuel. Han
sagde til ham, at han skulle gå i seng igen, og det gjorde
Samuel.

Samuel hørte nogen sige sit navn tre gange. Hver gang
gik han ind til Eli. Og hver gang sagde Eli til ham, at han
skulle gå i seng igen.
1 Sam. 3:6-8

1 Sam. 3:5

Til sidst sagde Eli til Samuel, at det var Gud, der kaldte
på ham. Eli sagde til ham, at han skulle gå tilbage til sit
værelse og lytte til Gud.
1 Sam. 3:9

Gud fortalte Samuel, at Eli havde tilladt sine sønner at
være ugudelige. Derfor kunne Eli og hans sønner ikke
arbejde i helligdommen. De skulle dø.
1 Sam. 3:10-14; 2:34
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Næste morgen fortalte Samuel Eli, hvad Gud havde
sagt. Eli vidste, at Gud havde talt til Samuel.
1 Sam. 3:18

Senere blev Elis sønner dræbt i et slag. Eli døde, da han
hørte o m sine sønner.
1 Sam. 4:17-18

Samuel voksede op, og Gud velsignede ham. Gud valgte Samuel til at være den nye profet og dommer. Samuel
havde præstedømmet. Gud kom til Samuel og talte til ham. Hele folket vidste, at Samuel var en Guds profet.
1 Sam. 3:19-21; 7:15-17
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KONG SAUL
26. kapitel

Samuel var Israels dommer og profet. Han drog til hver
eneste by for at d ø m m e folket. Da han blev gammel,
valgte han sine sønner til at være dommere. De var ikke
gode dommere.
1 Sam. 7:15-17; 8:1-3

Israels ældster kom til Samuel. De sagde, at folket ikke
ønskede dommere. De ønskede en konge.
1 Sam. 8:4-5

Samuel bad ti! Gud. Gud sagde til ham, at han skulle
gøre, som folket ønskede. Gud vidste, at de ønskede en
konge. De ønskede ikke, at Gud skulle lede dem. Gud
bad Samuel om at fortælle dem om alt det onde, en
konge ville gøre.
1 Sam. 8:6-9
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Samuel adlød Gud. Han fortalte folket, at Gud ville lade
dem få en konge. Men konger ville tage deres marker og
dyr. De ville tage deres børn til tjenere. En dag ville de
ikke længere ønske en konge.

En dag talte Gud til Samuel. Han sagde, at en ung mand
ville komme den næste dag. Denne mand skulle være
kongen.
1 Sam. 9:15-16

1 Sam. 8:10-18

Næste dag kom en ung mand til Samuel. Det var en
retfærdig israelit. Han var stor og stærk. Hans navn var
Saul.
1 Sam. 9:1-2,17-19
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Samuel bad Saui om at blive. Samuel salvede Saul med
olie. Saul skulle være Israels konge.
1 Sam. 9:19; 10:1

Samuel kaldte alle israelitter sammen. Han fortalte dem,
at Gud havde udvalgt Saul til at være deres konge. Men
nogle af folkene ønskede ikke, at Saul skulle være deres
konge.

En dag kom nogle onde mænd for at kæmpe mod
israelitterne. Saul kaldte alle Israels mænd sammen, så
de kunne kæmpe. Han ledte dem.
1 Sam. 11:1-7

1 Sam. 10:17-24, 27

Saul var en stor leder. Israelitterne vandt slaget, og hele folket glædede sig over, at Saul var deres konge. Gud
velsignede Saul. Han var konge i mange år. I begyndelsen var Saul en god konge.
1 Sam.1 : 2 4 - 2 8 ;2:11
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En dag ventede Saul på Samuel. Samuel skulle komme og ofre brændofre. Han var den eneste, der måtte ofre
brændofre til Gud. Men han var sent på den. Saul ventede ikke på ham. Han ofrede selv brændofrene. Det var forkert
af Saul at gøre det.
1 Sam. 13:8-9

Endelig kom Samuel. Han var vred på Saul. Saul havde ikke adlydt Gud. Samuel fortalte ham, at Gud ville vælge en
anden konge. Saul blev ked af det.
1 Sam. 13:10-14; 15:11-26
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DEN UNGE
DAVID
27. kapitel

Gud sagde til Samuel, at han skulle drage til Betlehem.
En mand ved navn Isaj boede der. En af Isajs sønner
skulle være Israels næste konge.
1 Sam. 16:1

Samuel adlød Gud. Han drog til Betlehem. Han tog en
kvie med for at ofre den til Gud.
1 Sam. 16:2-5

Samuel bad Isaj og hans sønner om at komme til
ofringen. En af sønnerne var høj og stærk. Samuel
troede, at denne søn skulle være konge.
1 Sam. 16:5-6
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Men Gud sagde, at han ikke havde valgt denne søn.
1 Sam. 16:7

Isajs andre sønner kom til Samuel. Gud havde ikke valgt
nogen af dem til at være konge. Samuel spurgte Isaj, om
han havde flere sønner.
1 Sam. 16:8-11

Isaj sagde, at hans yngste søn ikke var der. Han hed
David. Samuel bad Isaj om at sende bud efter David.
1 Sam. 16:11
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David passede fårene.
1 Sam. 16:11

David kom hen til Samuel. David var en god dreng. Gud sagde, at han havde valgt David til konge.
1 Sam. 16:12

Samuel salvede David. Han kom olie på Davids hoved og velsignede ham. David blev fyldt med Helligånden. David
blev salvet til at være den næste konge. En dag skulle han være Israels konge.
1 Sam. 16:13
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•

DAVID OG
GOLIAT
28. kapitel

Der var krig i Israel. Kong Saul og israelitterne
kæmpede mod filisterne. En af filisterne var en kæmpe.
Han hed Goliat. Han var meget stor og stærk.
Israelitterne var bange for ham.
1 Sam. 17:1-7

Goliat råbte til israelitterne. Han sagde til dem, at de
skulle vælge en mand, der kunne kæmpe imod ham.
Ingen ønskede at slås med denne kæmpe. Goliat råbte
til dem hver morgen og aften i 40 dage. Ingen af
israelitterne ville kæmpe imod ham.
1 Sam. 17:4-11,16
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Davids brødre var i israelitternes hær. Isaj sendte David
af sted med noget mad til dem.
1 Sam.1 : 2 4 - 2 8 ;2:11

David så kæmpen. Han hørte Goliat råbe. Han så, at
mændene var bange for Goliat.
1 Sam. 17:23-24

David sagde, at han ville slås med kæmpen. Hans
brødre blev vrede. De sagde, at David skulle gå hjem og
passe fårene.
1 Sam. 17:26-37

David vidste, at Gud ville hjælpe ham. Han samlede fem
sten op. Han tog sin slynge og gik af sted for at kæmpe
imod Goliat.
1 Sam. 17:37, 40

Goliat så, at David var ung. Han blev vred. Han råbte til
David og gjorde nar af ham. David råbte tilbage. Han
sagde, at Gud ville hjælpe ham til at dræbe Goliat.
1 Sam. 17:41-47
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Goliat kom hen imod David for at kæmpe. Så lagde
David en sten i sin slynge og slyngede den ud.

Stenen ramte Goliat i panden. Han styrtede til jorden.
1 Sam. 17:49

1 Sam. 17:49

David tog Goliats sværd og huggede hovedet af ham.
1 Sam. 17:50-51

Filisterne så, at David havde dræbt Goliat. De blev
bange og løb bort. Gud havde hjulpet David med at slå
kæmpen ihjel.
1 Sam. 17:51-53
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KONG DAVID
29. kapitel

Kong Saul så David dræbe Goliat. Han sendte bud efter
David. Saul bad David om at komme og bo i hans hus.
Saul gjorde David til leder over sin hær.
1 Sam. 17:55-57; 18:2, 5

Gud velsignede David. Hans hær vandt mange slag for kong Saul. Israels folk elskede David.
1 Sam. 18:6-7
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Israelitterne og filisterne kæmpede imod hinanden.
Kong Saul og hans sønner var med i slaget. Saul og tre
af hans sønner blev dræbt.

David hørte, at kong Saul var død. David blev bedrøvet.
Han fastede og bad.
2 Sam. 1:4, 11-12

1 Sa. 31:1-6

David blev Israels konge. David var en god mand. Han
elskede Gud og adlød hans befalinger.
2 Sam. 5:1-5, 10-12
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En aften så David en smuk kvinde. Hendes navn var
Batseba. Hun var gift med en mand ved navn Urias.
2 Sam. 11:2-3

Urias var soldat. Han kæmpede i krigen. David
ønskede, at Urias skulle dø. Så kunne David gifte sig
med Batseba. Det var ondt af David at ønske sig Urias'
hustru.

David sendte Urias forrest i kampen. Han vidste, at
Urias ville blive dræbt. Urias blev dræbt. Det var ondt af
David at få Urias dræbt.
2 Sam. 11:14-17

2 Sam. 11:6-14

David giftede sig med Batseba. De fik en søn, som de
kaldte Salomo.
2 Sam. 11:27, 12:24

Gud sendte en profet ved navn Natan for at tale med
David. Natan fortalte David, at Gud vidste, hvad han
havde gjort. Gud ville straffe David.
2 Sam. 12:1-15
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David vidste, at han havde været ond. Han angrede sine
synder. Han ofrede til Herren. Han bad Gud om at tilgive
sig.

David led for sine synder. Han bad ofte til Gud. Han
forsøgte at være retfærdig. Han var en god konge.
2 Sam. 12

2 Sam. 12:13-20

David var konge i lang tid. Han blev gammel. Han
ønskede, at sønnen Salomo skulle være den næste
konge. David bad profeten Natan om at salve Salomo til
konge. David sagde til Salomo, at han skulle adlyde
Guds befalinger.
1 Kong. 1:1,30-35:2:1-3,11
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David døde og blev begravet i nærheden af Jerusalem.
1 Kong. 2:10

KONG SALOMO
30. kapitel

Salomo blev Israels konge. Han elskede Gud.
1 Kong. 2:12; 3:3

Han bad om Guds hjælp til at blive en god konge. Gud var glad for, at Salomo ønskede at være retfærdig. Han
ønskede at velsigne Salomo. Han spurgte Salomo, hvilken velsignelse han ønskede. Salomo ønskede at være viis.
Gud var glad for, at Salomo ønskede visdom. Han sagde til Salomo, at han skulle adlyde befalingerne. Så ville han få
visdom.
1 Kong. 3:16-22
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Salomo blev den klogeste mand på jorden. Folk kom fra andre lande for at stille ham spørgsmål. Han gav dem vise
svar. Konger og dronninger kom for at besøge ham. De bragte ham smukke gaver.
1 Kong. 4:1, 29-34

Israelitterne kom til kong Salomo, når de trængte til hjælp. En dag kom to kvinder til ham med et spædbarn.
Kvinderne fortalte, at de boede i det samme hus. De fik hver et barn, men det ene barn døde. Nu ville begge kvinder
have det barn, der var levende. De sagde begge, at barnet var deres. De ønskede, at kong Salomo skulle fortælle
dem, hvem der kunne beholde barnet.
1 Kong. 3:16-22
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Salomo ønskede at finde ud af, hvem af kvinderne der var barnets mor. Han havde en viis plan. Han bad om et
sværd. Så sagde han til en tjener, at han skulle hugge barnet midt over. Han ville give kvinderne hver en halvdel af
barnet. Salomo havde ikke tænkt sig virkelig at hugge barnet midt over. Han ønskede at finde ud af, hvad kvinderne
ville gøre. Han vidste, at barnets mor ikke ville lade ham gøre barnet noget ondt.
1 Kong. 3:22-25

Den ene af mødrene sagde til Salomo, at han ikke måtte
hugge barnet midt over. Hun ønskede ikke, at barnet
skulle komme noget til. Hun elskede barnet. Hun sagde,
at den anden kvinde kunne få det. Den anden kvinde
sagde til Salomo, at han skulle hugge barnet midt over.
1 Kong. 3:26

Så vidste Salomo, hvem der skulle beholde barnet. Den
rigtige mor ønskede ikke, at der skulle ske barnet noget.
Salomo gav hende barnet. Snart hørte alle israelitter,
hvad der var sket. De vidste, at Gud havde givet Salomo
visdom.
1 Kong. 3:27-28

121

TEMPLET
31. kapitel

Der var fred i Israel. Gud sagde, at kong Salomo skulle
bygge et tempel i Jerusalem. Det ville være Guds hus.
Pagtens ark skulle være i templet. Folket ville ikke have
brug for helligdommen mere, fordi der ville være et
tempel.
1 Kong. 5:3-5; 1 Krøn. 28:2-3, 6, 10

Tusinder af mennesker hjalp med at bygge templet. Det
blev bygget af sten og træ. Mænd bragte det bedste træ
langvejs fra. De huggede store sten ud til templets mure.
1 Kong. 3:16-22

Templet var smukt. Det havde mange værelser.
Væggene og gulvene var dækket med guld. Der var
forhæng i smukt stof. Guldlysestager oplyste
værelserne. Der var et guldalter i et af værelserne.
1 Kong. 6; 2 Krøn. 3-4
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Et andet værelse havde et bassin fyldt med vand.
Bassinet stod på ryggen af 12 okser. Okserne var lavet
af kobber.

Det tog syv år at bygge templet. Endelig var det færdigt.
Så satte Salomo smukke guld- og sølvting ind i templet.
1 Kong. 6:38; 7:51; 2 Krøn. 5:1

1 Kong. 7:23-26; 2 Krøn. 4:2-5

Præsterne bragte pagtens ark fra helligdommen. De
satte arken i templet. De to stentavler med budene var i
arken.
1 Kong. 8:3-9

Israels præster kom til templet. De sang og takkede Gud
for templet. Skyen, der havde været over helligdommen,
fyldte templet. Templet var Guds hus.
1 Kong. 8:10-11; 2 Krøn. 5:11-14
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Salomo talte til israelitterne. Han sagde til dem, at de
skulle adlyde Guds befalinger. Derpå bad Salomo til
Gud. Han bad Gud om at tilgive folket, når de omvendte
sig.

Salomo opsendte ofre til Gud. Ild fra himlen kom ned på
alteret. Ilden brændte ofrene.
1 Kong. 8:62-63; 2 Krøn. 7:1-3

1 Kong. 8:12, 22,33-34

Folket takkede Gud. De takkede for templet.
2 Krøn. 7:3

Gud talte til Salomo. Han sagde, at Salomo og
israelitterne skulle være retfærdige. Så ville han
velsigne dem til evig tid.
1 Kong. 17:22-24
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DET DELTE
RIGE
32. kapitel

Salomo var Israels konge i lang tid. Han adlød Gud i
mange år.
1 Kong. 11:41-42

Salomo havde mange hustruer. Nogle af dem troede
ikke på Gud. De tilbad afguder.
1 Kong. 11:1-3

Da Salomo blev gammel, glemte han Gud. Hans
hustruer ønskede, at han skulle tilbede deres afguder.
Salomo gjorde det forkerte. Han ofrede til afguderne.
Gud blev vred på ham.
1 Kong. 11:4-9
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Gud sagde, at Salomos rige ville blive delt efter hans
død. Salomo døde. Han blev begravet i nærheden af sin
far, David.
1 Kong. 11:10-13,43

Efter Salomos død blev Israels 12 stammer delt. Den
sydlige del af landet blev kaldt Juda rige. To af Israels
stammer boede der. De blev kaldt for jøder. Rehabeam
varderes konge.
1 Kong. 12:1-17

Rehabeam var Salomos søn. Han var ikke nogen god
konge. Han var ond imod folket.
1 Kong. 12:14

Den nordlige del af landet blev kaldt Israels rige. Her
boede 10 af Israels stammer. Jeroboam var deres
konge. Han var stærk og modig, men han var ikke
nogen god konge.
1 Kong. 12
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Jeroboam lavede guldkalve og ofrede til dem. Han
sagde til folket, at de skulle tilbede afguderne.
1 Kong. 12:27-33

Jeroboam og Rehabeam havde hære. De kæmpede
imod hinanden i mange år. Jeroboam og Rehabeam var
onde konger. De lærte ikke folket af adlyde Gud.

En Guds profet sagde til Jeroboam, at han skulle
omvende sig. Men det ville Jeroboam ikke.
1 Kong. 13:1-6, 33-34

Israelitterne blev onde ligesom deres konger.
1 Kong. 16:2

1 Kong. 14:7-10, 16, 21-24; 2 Krøn. 12:13-15
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PROFETEN ELIAS
(ELIJAH)
33. kapitel

Mange år efter blev Akab konge over Israels rige. Han
og hans folk var onde. De tilbad afguder.
1 Kong. 16:29-33

Elias var en Guds profet. Elias sagde til Akab og hans
folk, at de skulle omvende sig. Hvis de ikke omvendte
sig, ville Gud sende hungersnød. Der ville ikke være
noget vand. Folket ville ikke få noget mad.
1 Kong. 17:1
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Kong Akab havde en hustru ved navn Jesabel. Hun
troede ikke på Gud. Hun dræbte Guds profeter. Jesabel
ønskede at dræbe Elias.
1 Kong. 16:31; 18:13,19:1-2

Gud sagde til Elias, at han skulle skjule sig for Jesabel.
Elias skjulte sig ved en bæk. Han drak af bækken. Gud
sendte fugle med mad til Elias.

Så kom hungersnøden. Der var intet vand i bækken.
Elias havde intet vand at drikke og ingen mad at spise.
1 Kong. 17:7

1 Kong. 17:3-6; 18:4

Gud sagde til Elias, at han skulle drage til en bestemt by.
Der ville han møde en kvinde. Kvinden ville give ham
mad og vand.
1 Kong. 17:8-9

Elias mødte kvinden. Hendes mand var død. Hun boede
sammen med sin søn. Elias bad hende om noget vand
og brød. Hun sagde, at hun ikke havde noget. Hun
havde blot lidt mel og olie, så hun kunne bage et brød til
sin søn.
1 Kong. 17:10-12
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Elias bad hende om først at bage et brød til ham. Han
sagde, at Gud ville give hende mere mel og olie. Hun
ville have mad, indtil hungersnøden var forbi. Kvinden
bagte brød til Elias.

Elias spiste sammen med kvinden og hendes søn. Han
blev hos dem i mange dage. Gud velsignede dem. Der
var altid mel og oiie til at bage brød af.
1 Kong. 17:15-16

1 Kong. 17:13-15

•fifl
En dag blev kvindens søn meget syg og døde. Hans
mor var bedrøvet.
1 Kong. 17:17-18
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Elias havde præstedømmet. Han havde Guds kraft.
Elias bad. Han bad Gud om at lade drengen leve igen.
1 Kong. 17:19-21

Gud hørte Elias' bøn. Der skete et mirakel. Drengen vendte tilbage til livet. Elias bragte ham til moderen. Hun vidste,
at Elias var en Guds profet.
1 Kong. 17:22-24
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ELIAS (ELIJAH) OG
BAALS PRÆSTER
34. kapitel

Der var nogle onde mennesker i Israels rige. De tilbad
en afgud ved navn Baal. Baal havde 850 præster. Det
var onde præster.
1 Kong. 18:19

Profeten Elias talte til kong Akab. Han sagde til Akab, at
han skulle bringe hele sit folk til et bjerg. Elias ønskede
også, at Baals onde præster skulle komme.
1 Kong. 18:17-19
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Elias sagde, at de måtte vælge enten at tilbede Gud
eller Baal. De kunne ikke tilbede dem begge. Det er ondt
at tilbede afguder.
1 Kong. 18:21

Elias ønskede at vise folket, at afguder ikke har nogen
magt. Elias bad om at få to tyre, der skulle bruges til
ofring. Han bad om noget brænde. Han gav Baals
præster den ene tyr og noget af brændet. Han beholdt
den anden tyr og resten af brændet til sit eget offer.

Elias fortalte præsterne, at de ikke måtte sætte ild til
offeret. Han sagde til dem, at de skulle bede til deres
afgud. Baal skulle sætte ild til offeret.
1 Kong. 18:24-25

1 Kong. 18:23

De onde præster bad til Baal hele formiddagen. De
sprang op på alteret og råbte. Baal svarede ikke. Baal
var blot en afgud.

Elias sagde til præsterne, at de skulle bede højere. Han
gjorde grin med dem. Han sagde, at deres afgud sov.
1 Kong. 18:27

1 Kong. 18:26
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De onde præster bad højere og højere. De bad hele
dagen. Baal svarede ikke. Præsternes offer brændte
ikke.
1 Kong. 18:28-29

Elias bad folket om at komme til sig. Han sagde, at han
ville bede til Gud. Han fortalte dem, at Gud ville sende ild
ned fra Himlen. Gud ville brænde hans offer. Elias
byggede et alter af sten. Han gravede rundt om alteret.
Han lagde tyren og noget brænde på alteret.
1 Kong. 18:30-33

Elias bad nogle mænd om at komme med 4 krukker
vand. Han sagde til dem, at de skulle hælde vandet ud
over offeret. Derpå bad han dem om at hente 4 krukker
vand mere. Igen hældte de vandet ud over offeret. Så
bad han dem om at hente endnu 4 krukker vand, og det
blev også hældt ud over offeret.
1 Kong. 18:33-35
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Elias bad til Gud. Han ønskede, at folket skulle tilbede
Gud. Han bad Gud om hjælp.
1 Kong. 18:36-37

Gud sendte ild ned fra Himlen. Ilden brændte Elias' offer. Den brændte brændet og stenene. Den tørrede alt vandet
op. Folket så Guds magt. De vidste, at afguderne ikke havde nogen magt. Alle Baals præster blev slået ihjel.
1 Kong. 18:38-40
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ELIAS (ELIJAH) TALER
MED JESUS
35. kapitel

Kong Akab havde en ond hustru ved navn Jesabel.
Jesabel hørte, hvad Elias havde gjort. Hun sendte en
mand hen til ham. Manden sagde, at Jesabel ville
dræbe Elias.
1 Kong. 19:1-2

Elias gik ud i ørkenen, for at Jesabel ikke skulle slå ham
ihjel. Han fandt et skjulested. Han lagde sig til at sove
under et træ.
1 Kong. 19:3-5

En engel kom til Elias. Englen gav ham mad og vand.
Elias spiste og lagde sig ned igen. Englen kom igen.
Han sagde til Elias, at han skulle spise noget mere.
Englen sagde, at Elias havde en lang rejse foran sig.
Elias spiste og drak igen.
1 Kong. 19:5-8
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Elias rejste i 40 dage og nætter. Han fastede. Han
hverken spiste eller drak.
1 Kong. 19:8

Elias boede i en hule i bjerget. Gud spurgte ham, hvad
han lavede der. Elias sagde, at folket ikke adlød Guds
befalinger. De dræbte Guds profeter. Elias var den
eneste profet, der ikke var blevet dræbt. Folket ønskede
også at dræbe ham.

Elias gik til det bjerg, hvor Moses havde set den
brændende tornebusk.
1 Kong. 19:8; 2 Mos. 3:1-2

Gud sagde, at Elias skulle stille sig på bjerget. Det
blæste kraftigt. Vinden var så stærk, at den sprængte
klipper. Efter vinden kom der et jordskælv. Derpå kom
der ild.
1 Kong. 19:11-12

1 Kong. 19:9-10
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Efter ilden hørte Elias en stille røst. Han vidste, at det var Jesu røst. Jesus kom til ham. Han talte til Elias. Jesus
sagde, at han ville vælge en ny profet. Hans navn var Elisa.
1 Kong. 19:11, 15-16.
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ELIAS (ELIJAH)
OG ELISA
36. kapitel

Elias var en Guds profet. Han havde præstedømmets
magt. Han havde Guds kraft. Han var blevet gammel.
Elisa havde fulgt Elias i mange år.
1 Kong. 19:21

Gud havde fortalt Elias, at Elisa skulle være den næste
profet. Elias og Elisa gik ned til Jordanfloden. Elias slog
på vandet med sin kappe. Vandet delte sig. De gik over
på tør bund.
1 Kong. 19:16; 2 Kong. 2:6-8

Elias og Elisa gik og talte sammen. Elisa ønskede, at
Helligånden skulle være med ham.
2 Kong. 2:9-10
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Elisa blev profet. Han havde præstedømmets magt. Han havde Guds kraft. Da Elias for til Himlen, faldt hans kappe
på jorden. Elisa samlede den op.
2 Kong. 2:11-13

Elisa gik tilbage til Jordanfloden. Han slog på vandet med Elias' kappe. Vandet delte sig. Elisa gik igennem på tør
bund. Nogle retfærdige israelitter mødte ham. De vidste, at Elisa var den nye profet.
1
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Kong. 17:22-24

PROFETEN ELISA
37. kapitel
TRE MIRAKLER

Elisa var en profet. Han havde tro på Gud. Gud hjalp
ham til at udføre mirakler. Et mirakel viser Guds kraft.
1 Kong. 17:17-24; 2 Kong. 2:14-15

Det første mirakel
En dag kom en kvinde for at besøge Elisa. Hun græd.
Hun fortalte Elisa, at hendes mand var død. Hun skulle
betale nogle penge til en mand. Hvis hun ikke betalte
pengene, ville han tage hendes sønner fra hende. Elisa
ønskede at hjælpe kvinden. Han spurgte, hvad hun
havde i huset. Hun havde et krus olie.
2 Kong. 4:1-2

Elisa sagde til hende, at hun skulle få fat i nogle dunke.
Han sagde, at hun skulle hælde olie fra kruset ned i
dunkene. Kvinden adlød Elisa. Olien fra kruset fyldte
alle dunkene. Det var et mirakel.
1

Elisa sagde til kvinden, at hun skulle sælge olien og
betale manden. Hendes sønner blev ikke taget fra
hende. Hun var lykkelig.
1

Kong. 11:1-3

Kong. 11:4-9
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Det andet mirakel
Der var en anden kvinde og hendes mand, som bad
Elisa komme og bo i deres hjem. De var gamle og havde
ingen børn. Elisa sagde til dem, at de ville få en søn. De
troede ham ikke. Men de fik virkelig en søn.

En dag gik sønnen ud til sin far på markerne. Han
fortalte sin far, at han havde ondt i hovedet.
2 Kong. 4:18-19

2 Kong. 4:8-17

Drengen var meget syg. Moderen holdt ham i sine arme.
Han døde. Moderen lagde ham på Elisas seng. Elisa gik
ind og lukkede døren. Han bad til Gud og rørte ved
drengen.

Drengen nyste syv gange og åbnede øjnene. Han var
levende igen. Moderen kom ind i værelset. Hun var
lykkelig, fordi hendes søn var levende. Gud hjalp Elisa
med at bringe drengen tilbage til livet. Det var et mirakel.

2 Kong. 4:20-34

2 Kong. 4:35-37
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Det tredie mirakel
Na'aman var en mand fra et fremmed land. Han var
meget syg. Han var spedalsk. Han havde sår på
kroppen. Hans hud faldt af.

Na'aman kom til Elisa for at blive helbredt. Elisa sendte
sin tjener ud for at tale med Na'aman. Han sagde til
Na'aman, at denne skulle bade sig syv gange i
Jordanfloden. Så ville han blive helbredt.
2. Kong. 5:9-10

2 Kong. 5:1

Na'aman blev vred, fordi Elisa ikke kom ud for at
helbrede ham. Han ønskede ikke at gøre, som Elisa
havde sagt. Han begav sig hjemad. Na'amans tjenere
sagde til ham, at han skulle adlyde profeten.
1

Na'aman adlød Elisa. Han badede sig syv gange i
Jordanfloden. Han blev helbredt. Sårene forsvandt. Han
var ikke længere spedalsk. Det var et mirakel.
1

Kong. 11:1-3

Kong. 11:4-9
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JONAS
38. kapitel

Jonas var en Guds profet. Gud sagde til ham, at han
skulle drage til byen Nineve. Indbyggerne der var meget
onde. Gud sagde til Jonas, at han skulle sige til folket, at
de skulle omvende sig.
Jonas 1:1-2

Jonas adlød ikke Gud. Han ønskede ikke at drage til
Nrneve. Han ønskede ikke at sige til indbyggerne, at de
skulle omvende sig. Han gik ombord p å et skib. Skibet
skulle sejle til en a n d e n by.
Jonas 1:3
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Gud sendte et skrækkeligt stormvejr. Det blæste kraftigt.
Mændene på skibet var bange for, at det skulle synke.
Jonas 1:4-5

Skibets kaptajn gik til Jonas. Jonas sov. Kaptajnen
vækkede ham. Han sagde til Jonas, at han skulle bede
Gud o m at hjælpe dem.

Mændene troede, at det var stormvejr, fordi Jonas var
om bord på skibet. De ønskede, at stormen skulle lægge
sig. De spurgte Jonas, hvad de skulle gøre.

Jonas 1:6

Jonas 1:7-11

Jonas sagde til dem, at de skulle kaste ham i havet. Han
vidste, at Gud havde sendt stormen på grund af ham.
Han havde ikke adlydt Gud.

Mændene ønskede ikke at kaste Jonas i vandet. Men de
vidste, at stormen ville lægge sig, hvis de gjorde det.
Derfor kastede de ham i havet. Stormen hørte op.

Jonas 1:9-12

Jonas 1:13-15

145

Gud sendte en stor fisk. Fisken slugte Jonas. Jonas var i
fiskens bug i tre dage og tre nætter. Han bad til Gud.
Han omvendte sig. Han sagde, at han var ked af, at han
var løbet væk. Han lovede at adlyde Gud.

Fisken udspyede Jonas på det tørre land. Gud sagde
igen til Jonas, at han skulle drage til Nineve. Han skulle
sige til indbyggerne, at de skulle omvende sig.
Jonas 2:10; 3:1-2

Jonas 2:1-10

Denne gang adlød Jonas Gud. Han drog til Nineve. Han
sagde til indbyggerne, at de skulle omvende sig. Hvis de
ikke omvendte sig, ville Nineve blive ødelagt.
Jonas 3:3-4
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Indbyggerne omvendte sig. De holdt op med at være
onde. De fastede og bad. Gud ødelagde ikke Nineve.
Jonas 3:5-10

ISRAELITTERNE
TAGES TIL FANGE
39. kapitel

Israelitterne havde mange konger. Nogle var gode
konger. De elskede Gud og adlød hans befalinger. De
hjalp israelitterne til at leve et godt liv.
2 Kong. 8-24

De fleste af kongerne var onde. De adlød ikke Guds
befalinger. De tilbad afguder. Folkene blev også onde.
2 Kong.8-24

Der var krige i landet. Israels 10 stammer blev taget til
fange. De blev ført bort som slaver. De israelitter, der
var tilbage, boede i Judas rige. De blev kaldt jøder.
2 Kong. 17:6-23
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Lehi og hans familie boede i Jerusalem 600 år før
Kristus blev født. Mange mennesker i Jerusalem var
onde. Gud sendte profeter for at belære dem. Lehi var
en af disse profeter.
2 Krøn. 36:14—16; 1 Nephi 1:4

Lehi sagde til folkene, at de skulle omvende sig. Han
sagde, at Jerusalem ville blive ødelagt, hvis de ikke
omvendte sig. Men de onde mennesker troede ikke på
ham. Nogle lo ad ham. Andre blev vrede. De ønskede at
slå Lehi ihjel.
1 Nephi 1:13-20; 2 Krøn. 36:16

Gud sagde til Lehi, at han skulle forlade Jerusalem
sammen m e d sin familie. Lehi adlød Gud. Sammen med
sin familie drog han til havet. De byggede et skib og
sejlede til Amerika.
1 Nephi 2:2-4; 17:8; 18
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Lehis søn Nephi skrev, hvad der skete med dem. Deres
historie findes i Mormons Bog.
1 Nephi 19:1-4

Jøderne hørte profeterne, men de omvendte sig ikke.
Gud sendte kongen af Babel og hans hær for at
ødelægge Jerusalem. Der fandt et stort slag sted.
2 Kong. 25:1-2

Derpå brændte de Guds tempel. De brændte også
folkenes hjem. De brød murene omkring Jerusalem ned.
2 Kong. 25:1-10

Soldaterne fra Babel erobrede Jerusalem. De tog alt
guldet og sølvet fra templet. De tog smukke skåle fra
templet.
2. Kong. 25:13-17

Mange jøder blev dræbt. Mange andre blev taget til
fange. De blev ført til Babel som slaver.
2 Kong. 25:18-21
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DANIEL OG
HANS VENNER
40. kapitel

Kongen af Babel førte jøderne til sit land. Han tog nogle
af deres børn og lod dem bo i sit hus. Fire af dem var
Daniel, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. De lærte at tale
kongens sprog.
Daniel 1:1-7

Kongen gav Daniel og hans venner mad og vin. Gud
sagde, at de ikke skulle spise denne mad. Det var ikke
godt for dem. De ville ikke spise maden eller drikke
vinen. De bad kongens tjenere om at bringe dem sund
mad. De bad om vand i stedet for vin.
Daniel 3:28-29
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Tjeneren gav Daniel og hans venner vand at drikke. Han
gav dem sund mad i ti dage. Daniel og hans venner
adlød Gud. De så bedre ud end de andre børn.
Daniel 3:2&-27

Efter tre års forløb blev Daniel, Sjadak, Mesjak og Abed-Nego ført frem for kongen. Han talte med dem. Han sagde,
at de var klogere end hans vismænd. Gud havde velsignet Daniel og hans venner. Gud havde gjort dem stærke og
kloge.
Daniel 1:18-20
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DANIEL OG
KONGENS DRØM
41. kapitel

Kongen af Babel havde en drøm. Da han vågnede,
kunne han ikke huske den. Kongen bad nogle af sine
vise mænd om at fortælle, hvad han havde drømt. Han
ønskede også at vide, hvad drømmen betød.
Daniel 2:1-3

Men de vise mænd kunne ikke fortælle kongen, hvad
han havde drømt. Kongen blev vred. Han bad sine
tjenere om at slå aile de vise m æ n d ihjel.

Men Gud viste Daniel kongens drøm. Gud fortalte
Daniel, hvad den betød. Daniel bad kongens tjenere om
ikke at slå de vise mænd ihjel. Daniel sagde, at han
Daniel 3 : 2 & - 2 7 kunne fortælle kongen om drømmen.
Daniel 3 : 2 8 - 2 9
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Daniel blev ført frem for kongen. Han sagde, at Gud havde fortalt ham om drømmen. Drømmen betød, at evangeliet
ville blive forkyndt for alle mennesker. Jesus ville være konge over alle jordens indbyggere. Kongen af Babel var glad
for at vide, hvad drømmen betød. Han gjorde Daniel til leder over hele landet.
Daniel 1:18-20
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SJADRAK, MESJAK
OG ABED-NEGO
42. kapitel

Kongen af Babel lavede en billedstøtte af guld. Han
sagde tii folket, at de skulle tilbede afguden. De ville
blive kastet i den gloende ovn, hvis de ikke gjorde det.
Daniel 3:1-6

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ville ikke bede til
afguden. De bad til Gud.
Daniel 3:12

Nogen fortalte kongen om det. Han blev vred. Han
sendte bud efter Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.
Kongen fortalte dem, at de ville blive kastet i den
gloende ovn. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego var ikke
bange. De vidste, at Gud kunne frelse dem.
Daniel 1:18-20
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Kongens tjenere tændte ild i ovnen. De bandt Sjadrak,
Mesjak og Abed-Nego med reb. Tjenerne kastede dem i
den gloende ovn. Ilden brændte så kraftigt, at tjenerne
døde.

Kongen kiggede ind i ovnen. Han så fire mænd gå
omkring i ilden. En af dem var Guds engel. Gud frelste
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.
Daniel 3:24-25

Daniel 3:19-22

Kongen råbte til Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Han
sagde til dem, at de skulle komme ud af ovnen. Ilden
havde slet ikke skadet dem. Den havde ikke brændt
deres hår eller tøj. De lugtede ikke engang af røg.

Kongen af Babel udstedte en lov. I loven stod der, at
ingen måtte sige noget ondt om Gud. Kun Gud kunne
frelse mennesker fra ilden.
Daniel 3:28-29

Daniel 3:2&-27
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DANIEL I
LØVEKULEN
43. kapitel

Der kom en ny konge i Babel. Han hed Darius. Kong
Darius valgte mænd til at hjælpe sig. Daniel var deres
leder. De andre mænd kunne ikke lide Daniel. De
ønskede ikke, at han skulle være deres leder.
Daniel 5:30-31; 6:1-5

Mændene vidste, at Daniel bad til Gud. De gik til
kongen. De bad ham om at udstede en ny lov. Kongen
udstedte den nye lov. Der stod i den, at folk ikke måtte
bede til Gud. De mennesker, der ikke adlød loven, ville
blive kastet i løvekulen. Løverne ville så æde dem.
Daniel 3:2&-27
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Daniel bad til Gud tre gange om dagen. De onde mænd
så, at Daniel bad. De fortalte kongen om det.
Daniel 3:28-29

Kongen vidste, at han var nødt til at lade Daniel kaste i
løvekulen. Han forsøgte at finde en udvej for at frelse
ham. Men loven kunne ikke laves om. Kongen sagde til
sine tjenere, at de skulle kaste Daniel i løvekulen. Kong
Darius sagde til Daniel, at Gud ville frelse ham.

Kongen fastede hele natten. Han kunne ikke sove.
Daniel 6:19

Daniel 6:15-17

Næste morgen gik kongen til løvekulen. Han kaldte på
Daniel. Daniel svarede. Løverne havde ikke gjort ham
noget. Han sagde, at Gud havde lukket løvernes gab.

Kongen blev meget glad. Daniel var i sikkerhed, fordi
Gud havde hjulpet ham.
Daniel 6:23-27

Daniel 6:20-23
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TILBAGEVENDEN
TIL JERUSALEM
44. kapitel

Jøderne boede i Babel i mange år. Kyrus blev konge.
Gud fortalte ham, at han skulle lade jøderne bygge et
nyt tempel i Jerusalem. Kyrus sagde til jøderne, at de
skulle drage tilbage til Jerusalem.
Ezra 1:1-3

Jøderne drog tilbage til Jerusalem. De medbragte guld
og sølv og smukke kar til templet.
Ezra 1:4-11

Jøderne byggede et alter og ofrede til Gud. De begyndte
at bygge templet. De var glade. De bad til Gud og
takkede ham.
Ezra 3:3-13
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Nogle onde mænd i Jerusalem blev vrede. De ønskede
ikke, at jøderne skulle bygge et tempel. De forsøgte at
forhindre dem i det.

Men jøderne arbejdede i lang tid. Til sidst var templet
færdigt.
Ezra 6:14-15

Ezra 4:1-5

Ezra var en Guds profet. Han boede i Babel. Ezra drog
til Jerusalem for at undervise jøderne. Han læste alle
budene for folket. Han sagde til dem, at de skulle adlyde
Guds bud og omvende sig. Folket lyttede til ham.

Nehemias var en profet. Han drog til Jerusalem.
Neh. 2:11-12

Ezra 7:6; Neh. 8:1-5, 8
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Nehemias blev ked af det, da han nåede dertil. Muren
omkring byen var brudt ned. Portene var blevet brændt.
Nehemias sagde til jøderne, at de skulle bygge muren
og portene op igen.
Neh. 2:17-18

Nehemias talte til folket. Han vidste, at jøderne ikke
adlød Guds bud. De var onde imod hinanden. Han
sagde til dem, at de skulle være retfærdige.
Neh. 5:6-11
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Jøderne begyndte at bygge muren. Onde mænd
forsøgte at forhindre dem. Jøderne blev ved med at
arbejde. Gud velsignede dem. Til sidst var muren og
portene færdige.
Neh. 2:19-20; 4:1-8; 6:15

Jøderne lovede at adlyde Gud. De lovede at holde
sabbaten hellig. De lovede at betale tiende. De lovede at
leve et godt liv.
Neh. 10:1; 10:28-38

ESTER
45. kapitel

Nogle af jøderne drog ikke tilbage til Jerusalem. De blev
i Babel. En af dem var en smuk pige ved navn Ester.
Ester 2:5-7

•

. A-all

Esters far og mor var døde. Hun boede sammen med
sin fætter Mordokaj. Mordokaj var en god mand.
Ester 2:5-7

Landets konge holdt en stor fest. Han indbød mange
mennesker til festen.
Ester 1:5
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Kongen sendte bud til dronningen om at komme til
festen. Men hun ville ikke komme. Kongen blev vred.
Han sagde, at han ville vælge en ny dronning.

Kongen sendte bud efter mange unge kvinder om at
komme til hans hus. Ester gik også til kongens hus.
Ester 2:2-4, 8

Ester 1:10-22

Kongen så, at Ester var smuk. Han elskede hende og
valgte hende til dronning.
Ester 2:17

Haman var en af kongens ledere. Han hadede jøderne.
Haman fik folket til at bøje sig for ham. Mordokaj ville
ikke bøje sig. Haman blev vred.
Ester 3:1-5
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Haman fortalte kongen, at jøderne ikke ville adlyde
lovene. Haman ønskede at få jøderne dræbt. Der blev
sendt breve til ledere i riget. I brevene stod der, at alle
jøder skulle dræbes.

Jøderne hørte om brevene. De blev bange og
bedrøvede. De fastede og bad om hjælp.
Ester 4:3

Ester 3:6-9, 13-15

Dronning Ester hørte om brevene. Hun sendte en tjener
hen for at spørge Mordokaj, hvad der var sket.
Ester 4:4-5

Mordokaj sagde, at Ester ville blive dræbt, fordi hun var
jøde. Mordokaj sagde, at Ester skulle forsøge at frelse
jøderne. Ester bad alle jøderne om at faste i tre dage.
Hun fastede også. Derpå gik kun til kongen.
Ester 4:7-16; 5:1
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Kongen spurgte Ester, hvad hun ønskede. Han sagde,
at hun måtte få hvad som helst. Ester bad kongen om at
komme til en fest. Hun ønskede også, at Haman skulle
komme.

Ester fortalte kongen om Hamans plan om at dræbe
jøderne. Hun fortalte ham, at hun var jøde. Kongen blev
vred. Han lod Haman slå ihjel.
Ester 7:1-10

Ester 5:3-8

Kongen bad Mordokaj om at skrive breve til hver eneste
landsdel. Mordokaj fortalte jøderne, at de måtte dræbe
enhver, der forsøgte at dræbe dem.
Ester 8:8-11
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Jøderne var glade. Ester havde frelst dem.
Ester 8:16-17

JOB
46. kapitel

Job var en meget god mand. Han gjorde altid det, der
var rigtigt. Han adlød Guds befalinger. Job var også rig.
Han havde mange dyr og tjenere. Han havde en hustru
og ti børn. Gud havde givet ham mange velsignelser.
Job 1:1-3

Gud vidste, at han var en retfærdig mand. Satan vidste
også, at Job var retfærdig. Satan sagde, at Job var
retfærdig, fordi Gud havde givet ham så mange
velsignelser. Satan sagde, at Job ikke ville være
retfærdig, hvis velsignelserne blev taget bort fra ham.

Gud sagde, at Satan kunne tage alt, hvad Job ejede.
Men han måtte ikke gøre Job noget. Så kunne Satan se,
at Job stadigvæk ville være retfærdig.
Job 1:12

Job 1:6-11
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En dag kom fire tjenere til Job. De sagde, at alle Jobs
okser og tjenere var blevet dræbt. De sagde, at alt
småkvæget var brændt op. De sagde, at hans kameler
var blevet stjålet.

De sagde, at et uvejr havde ødelagt Jobs sønners hus.
Alle Jobs børn var blevet dræbt. Job havde intet tilbage.
Job 1:18-19

Job 1:14-17

Job var meget bedrøvet. Men han var ikke vred på Gud.
Han kastede sig til jorden og tilbad Gud. Han sagde, at
han intet havde, da han blev født. Gud havde givet ham
alt. Nu havde Gud taget det igen. Job elskede
stadigvæk Gud.
Job 1:20—22
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Gud talte til Satan igen. Han sagde, at alt var blevet
taget fra Job. Og Job var stadigvæk retfærdig. Men
Satan sagde, at Job ikke ville være retfærdig, hvis han
blev meget syg. Gud sagde så, at Satan kunne gøre Job
syg. Men han måtte ikke slå ham ihjel.
Job 2:1-6

Job blev meget syg. Han fik bylder over hele kroppen.,
Han ønskede, at han ikke var blevet født. Jobs hustru
spurgte, om han stadigvæk mente, at Gud var god. Job
svarede, at det gjorde han. Job sagde, at Gud gav
mennesker gode ting. Somme tider lod Gud slemme ting
ske for dem. Somme tider skete der slemme ting for
gode mennesker.

Tre af Jobs venner kom for at besøge ham. De havde
ondt af ham. De fortalte Job, at Gud straffer onde
mennesker. De sagde, at Gud straffer ikke gode
mennesker. Vennerne sagde, at Job måtte have været
ond. Der ville ikke ske slemme ting med ham, hvis han
var retfærdig.
Job 2:11-13; 3-19

Job 2:7, 9-10;3:1-13
Job sagde til sine venner, at de ikke var til nogen hjælp.
Han sagde, at han ikke havde været ond. Han vidste
ikke, hvorfor der var sket så meget slemt for ham. Job
troede stadigvæk på Gud. Job sagde, at han muligvis
ville dø. Men han ville altid elske Gud. Hvis han døde,
ville han opstå. Han ville få sit legeme igen. Han ville se
Gud.
Job 4-19

Igen fortalte Jobs venner ham, at han havde været ond.
De sagde, at han måske havde taget noget fra de
fattige. Eller han havde måske ikke hjulpet mennesker,
der trængte til hjælp. De sagde, at Gud ved, når
mennesker er onde. Ingen kan skjule sine synder for
Gud. De sagde til Job, at han skulle omvende sig. Så
ville Gud velsigne ham.
Job 22
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Job fortalte sine venner, at han var retfærdig. Han sagde
at Gud vidste, at han ikke var ond. Job sagde, at nogle
onde mennesker ikke havde bekymringer. Og nogle
retfærdige mennesker havde mange bekymringer. Job
sagde, at han ikke vidste, hvorfor Gud havde ladet
slemme ting ske for ham.

Så hørte Job Guds røst. Gud stillede Job mange
spørgsmål. Hvor var Job, da Gud skabte verden? Hvad
vidste Job om skyerne, sneen og regnen? Hvad vidste
Job om dyrene og planterne på jorden? Gud skabte
disse vidunderlige ting.
Job 38, 39,40:1

Job 26-28

Job svarede Gud. Han sagde, at han ikke forstod disse ting. Gud fortalte Job, at mennesker ikke altid kan forstå,
hvorfor Gud gør bestemte ting. Mennesker må stole på Gud, ligegyldigt hvad der sker med dem. Derpå så Job Gud.
Job havde været retfærdig gennem alle sine prøvelser. Job elskede Gud. Han stolede på Gud.
Job 40-42:6
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Gud sagde til Jobs venner, at han var vred på dem. Det, de havde fortalt Job, var ikke rigtigt. Gud fortalte dem, at de
skulle bringe dyr til ofring. Job bad for sine venner.
Job 42:7-10

Gud velsignede Job. Han gav Job mere, end han havde før. Gud gav ham flere dyr. Job og hans hustru fik flere børn.
De var lykkelige. Job blev meget gammel. Han var meget retfærdig.
Job 42:10-17
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PROFETERNE
FORTÆLLER
OM JESUS
47. kapitel

Mange mennesker var ikke ligesom Job. De var onde.
De adlød ikke Guds befalinger. De lyttede ikke til hans
profeter.

Mange profeter sagde til folk, at de skulle omvende sig. De fortalte folk, at Jesus Kristus ville komme til jorden Han
ville være Frelseren. Han ville dø for at frelse alle mennesker på jorden.
1 Nephi 1:18-20
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Nogle af de profeter, der fortalte om Jesus Kristus, var Moses, Jeremias, Mika, Zakarias, Lehi og Esajas. Profeterne
sagde, at Jesus Kristus ville blive født i Betlehem. Jesus ville vokse op som andre børn. Folk ville ikke vide, at han var
Guds søn.
Jakobs Bog 7:11; Es. 7:14-15; 9:6; Mika 5:2

Gud ville sende en profet til at hjælpe Jesus. Hans navn ville være Johannes. Han ville fortælle mennesker om Jesus.
Han ville døbe Jesus. Han ville blive kaldt Johannes Døber.
Es. 40:3; Joh. 1:6; Matt. 3:1
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Jesus ville elske alle mennesker. Han ville udføre mange mirakler. Han ville fortælle mennesker om Gud. Han ville
vise mennesker, hvordan de kunne v æ r e ligesom vor himmelske Fader. Han ville lide for deres synder.
Es. 53:11-12;61:1; Jer. 33:14-16

Nogle mennesker ville ikke tro på Jesus. De ville hade ham. De ville korsfæste ham. Han ville dø, og derefter ville han
opstå. Det, som profeterne sagde om Jesus, skete virkelig. Det nye Testamente fortæller om Jesu Kristi liv.
Moses 7:55-56; Zak. 13:6; Es. 53:5

172

EFTER DET
GAMLE TESTAMENTE
48. kapitel

Det gamle Testamentes profeter døde. Der gik 400 år.
De fleste af jøderne adlød ikke Gud.

Hære fra andre lande tog jøderne til fange. Onde konger
fra andre lande gjorde dem til slaver. Kongerne dræbte
tusinder af dem.

Kongerne ville ikke lade jøderne bringe ofre til Gud. De
tog guldsagerne fra templet. Kongerne tilbad afguder i
templet.
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Den sidste hær, der tog jøderne til fange, var den
romerske. Romerne brød Jerusalems mure ned. De
erobrede byen. De sendte en mand ved navn Herodes
til at være jødernes konge.

Herodes ønskede, at jøderne skulle synes om ham.
Derfor gjorde han templet smukt igen. Han lod tusinder
af mænd arbejde på det. De satte guld og sølv tilbage i
templet. Da det var færdigt, var det meget smukt. Men
jøderne kunne stadigvæk ikke lide Herodes.

Herodes var meget ond. Han dræbte mange
mennesker. Han dræbte sin hustru og sine to sønner.
Han forsøgte at dræbe Jesusbarnet.

Jøderne ønskede ikke, at Herodes skulle være deres
konge. De ønskede ikke, at romerne skulle være deres
ledere. Jøderne ventede på, at Frelseren skulle komme.
De troede, at han ville hjælpe dem med at bekæmpe
romerne. De troede, at Frelseren skulle være deres
konge.
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SVÆRE ORD

A

B

adlyde At adlyde betyder at gøre, hvad vi bliver bedt
om.

bede At bede betyder at tale med Gud. Jeg beder til
Gud hverdag.

adlød Enok adlød Gud. Enok gjorde, hvad Gud bad
ham om.

bad Hanna bad Gud, om han ville give hende en søn.

afgud En afgud er en statue. Nogle mennesker bad til
afguder. De bad ikke til Gud.

befalinger Befalinger er noget, Gud beder mennesker
om at gøre. Gode mennesker adlyder Guds befalinger.
Gode mennesker gør det, Gud beder dem om at gøre.
begrave Når folk dør, begraver vi dem. Folk på
Bibelens tid lagde dem i huler.
begravet David blev begravet i Jerusalem.
bjerg Moses gik op på bjerget.
brønd En brønd er et dybt hul med vand i. Rakel kom til
brønden for at få vand.

alter Folk beder ved et alter. Folk brænder dyr på et
alter.

ark En ark er noget, man kan opbevare ting i. En form
for ark er et stort skib. Noa tog dyr med i arken.

byg Byg er en plante ligesom græs. Der er små frø på
den, de kaldes korn. Korn fra byggen bruges somme
tider til at bage brød af.
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bøje sig Haman fik folk til at bøje sig for ham.

E
engel En engel er en af Guds hjælpere. En engel
kommer fra Himlen.
erobrede Israelitterne erobrede byen. Israelitterne tog
byen fra de mennesker, der boede der.
evangelium Evangeliet er det, Jesus lærer os, vi skal
gøre. Vi tror på Jesu Kristi evangelium.

D
datter Datter er pigen i en familie. Kongens datter fandt
Moses.
delt Det røde Hav blev delt. De 12 stammer blev delt.

F
fastede Moses fastede i 40 dage. Moses hverken spiste
eller drak i 40 dage.
flygte At flygte betyder at løbe væk fra nogen/noget.
flygtede Israelitterne flygtede fra ægypterne.
forgård En forgård er en indhegnet plads foran en
bygning. Der var en forgård foran helligdommen
(templet).
frelse Jesus døde for at frelse os. Jesus døde, så vi
kunne bo sammen med vor himmelske Fader igen.
fængsel Et fængsel er et sted, hvor folk bliver sat ind og
ikke kan komme ud fra. Josef blev sat i fængsel.

dommer En dommer war en leder. Dommerne hjalp folk
til at vide, hvad de skulle gøre. En dommer siger, hvad
der er rigtigt, og hvad der er forkert. At dømme er at
sige, hvad der er rigtigt, eller hvad der er forkert.
drage At drage betyder at tage fra ét sted til et andet.
drog Israelitterne drog fra Ægypten til det forjættede
land.
dunk Man kan have olie eller vand i en dunk.

førstefødselsret For længe siden gav faderen den
ældste søn en velsignelse, der kaldtes
førstefødselsretten. Det var den bedste velsignelse. Isak
gav ikke Esau førstefødselsretten.

døbt Når vi slutter os til kirken, bliver vi døbt. Når vi
bliver døbt, bliver vi sænket ned under vandets
overflade og derefter løftet op igen.
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G

hungersnød hungersnød er ikke at have noget mad.

gave En gave er noget, man giver til nogen. Kongen gav
Abraham en gave.

giftede sig Isak giftede sig med Rebekka. Isak var
Rebekkas ægtemand. Rebekka var Isaks hustru.

Der var hungersnød i Kana'an. Der var ingen mad i
Kana'an.
hvede Hvede er en plante med små frø, vi kalder korn.
Vi bruger korn af hvede til at bage brød af.

H
have En have har træer, blomster og græs. Adam og
Eva boede i Edens have.
helbrede At helbrede betyder at gøre syge mennesker
raske. Gud hjalp Elisa med at helbrede mennesker.
helbredte Elisa helbredte den syge mand.
helligdom En helligdom er et sted, hvor man beder til
Gud. Gud sagde, til Moses, at han skulle bygge en
helligdom. Den var ligesom et telt.
hyrde En hyrde passer får. David var hyrde, da han var
dreng. David passede fårene, da han var dreng.

hule Elias skjulte sig i en hule.
hær Hære gik ud for at kæmpe imod hinanden.
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J
jordskælv Et jordskælv får jorden til at bevæge sig og
slå revner. Jordskælvet brød murene ned.

kæmpe En kæmpe er en meget høj og stærk mand.
Goliat var en kæmpe.

K
kalv Kalv er en kos unge.
kamel En kamel er et dyr.

L
kaptajn En kaptajn er en leder. Skibets kaptajn
ønskede ikke at kaste Jonas i havet.

lede At lede betyder at vise folk, hvad de skal gøre. Gud
sagde til Moses, at han skulle lede israelitterne.

klogeste Salomo var den klogeste man på jorden. Gud
hjalp ham til at vide, hvad der var rigtigt. Salomo vidste,
hvordan han kunne hjælpe mennesker.

leder Moses var israelitternes leder.

kongerige Et kongerige er et land, der har en konge til
leder. Rehabeam var konge over Juda rige.
korsfæste At korsfæste betyder at dræbe nogen ved at
hænge dem på et kors.

legeme af kød og blod Vi har et legeme af kød og blod
nu. Før vi kom til jorden, havde vi ikke et legeme af kød
og blod. Vi havde et åndelige legeme.
lide Vi lider, når det gør ondt på os. Vi lider, når vi er
meget bedrøvede.
led Jesus led for os.
linser Linser er en slags ærter eller bønner, man kan
spise. Esau spiste en ret linser.

kurv Moses mor lagde ham i en kurv.

love At love noget er at sige, at vi vil gøre noget. Lover
at adlyde Gud.
lovede Gud lovede at velsigne Abraham. Han gav
Abraham det forjættede land.
lysestager Man sætter lys i en lysestage og det giver
lys i templet.
løgne Løgne er noget, der ikke er sandt. Potifars hustru
fortalte løgne om Josef. Potifars hustru sagde ting om
Josef, der ikke var sande.
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løvekule En løvekule er et sted, hvor der bor løver.

opbevarede Ægypterne opbevarede

mad.

opstået Jesus Kristus er opstået. Hans ånd kom tilbage
til legemet. Han lever, han vil aldrig dø igen.
ovn Man tænder ild inde i en ovn. Kongen havde en stor

M
magt Gud har stor magt. Gud kan gøre ting, som
mennesker ikke kan gøre. Gud kan gøre alt.
mirakel Et mirakel er noget, der viser Guds magt. Gud
hjælper profeter til at udføre mirakler.
myg Myg er små insekter, der stikker. Myggene stak
ægypterne.

N
nok Israelitterne havde nok manna at spise.
Israelitterne havde lige så megen manna, som de havde
brug for.

pagtens ark pagtens ark var en kiste. De to stentavler
med de ti bud blev opbevaret i denne kiste.

O
ofre Gud sagde til menneskene, at de skulle ofre dyr.
ofrede Abraham ofrede et dyr. Abraham dræbte et dyr.
Han brændte det på et alter. Jesus ofrede sit liv for os.
Han døde på korset. Jesus gav sit liv foros.
omvende Hvis vi gør noget forkert, skal vi omvende os.
Hvis vi gør noget forkert, skal vi være kede af det og
ikke gøre det igen.
omvendte Nineves indbyggere omvendte sig.
ond Ond betyder meget slem. Noget, dereronc/f, er
slemt. Onde mennesker gør slemme ting. De adlyder
ikke Gud. Satan er ond. Det er ondt at fortælle løgne.
Folk, der gør meget slemme ting, er onde.
opbevare At opbevare noget betyder at gemme det
væk, indtil der er brug for det.

profet Gud taler til en profet. En profet fortæller os,
hvad Gud ønsker, vi skal vide. Elijah var en profet.
præstedømme Præstedømmet er Guds kraft. Samuel
havde præstedømmet. Samuel havde Guds kraft.
præster Præster har præstedømmet. Præster er
mænd, der hjælper i kirken. Præsterne hjalp i templet.
prøvet At blive prøvet er at vise, om vi vil gøre det, der
er rigtigt. Gud satte os på jorden, for at vi kunne blive
prøvet.

R
regnbue Gud satte en regnbue på himlen.
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retfærdig At være retfærdig betyder at gøre det, der er
rigtigt. Retfærdige mennesker adlyder Guds befalinger.

s
sabbat Sabbaten er den dag, hvor vi går i kirke. Vi bør
ikke arbejde på sabbaten.
salve At salve betyder at komme olie på et menneskes
hoved og velsigne ham.

sprog De ord, vi bruger, når vi taler eller skriver til andre
mennesker, kaldes sprog. Gud forandrede folkenes
sprog. De kunne ikke forstå hinanden.
stamme En stamme er mange mennesker.
stammer Familierne til Jakobs 12 sønner blev kaldt for
stammer.
stav En stav er en tyk kæp.

stolede på Potifar stolede på Josef. Potifar vidste, at
Josef ville gøre det, han skulle.
salvede Samuel salvede Saul til at være konge over
Israel.
slag Et slag er en kamp, der udkæmpes.

straffet Vi bliver straffet, når vi gør noget forkert. Der
sker sørgelige ting med os, når vi bliver straffet.
sværd David dræbte Goliat med et sværd.

slaver Slaver er mennesker, der bliver sat til at arbejde
forandre mennesker. Kongen lod sine slaver arbejde
hårdt.
sluge At sluge noget betyder at synke det meget hurtigt.
Vi synker maden. Den går ned gennem spiserøret.
slugte En stor fisk slugte Jonas.
slynge Man bruger en slynge til at kaste sten med.
David brugte en slynge til at kaste en sten efter Goliat
med.

syn Et syn er en drøm fra Gud. Enok så Jesus Kristus i
et syn.

T
taget til fange Jøderne blev taget til fange. Jøderne
blev ført bort fra deres land af Babels indbyggere.
tempel Et tempel er Guds hus. Vi udfører Guds arbejde
i et tempel. Salomos tempel havde mure af sten.

slå Manden slår drengen med en stok. Manden rammer
drengen med en stok. Moses så en mand slå en israelit.
smuk Noget, der er pænt at se på, er smukt. Pigen var
smuk. Tallerkenerne var smukke. Haven var smuk
soldater Soldater kæmper i en hær.
spedalsk En spedalsk er et sygt menneske med sår
over hele kroppen. Na'aman var spedalsk.
spejdere Josua sendte spejdere ind i det forjættede
land. Josua sendte mænd ind i det forjættede land for at
finde ud af, hvordan landet var.
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tiende Gud giver os alt, hvad vi har. Tiende er det, vi
giver tilbage til ham. Abraham betalte tiende.

tørstig At være tørstig er at ønske at få noget vand at
drikke. Israelitterne havde intet vand. De var tørstige.

u
udvalgt David var udvalgt til at være konge. Gud havde
bestemt, at David skulle være konge.
undervise At undervise betyder at hjælpe nogen til at
lære noget. Enok ønskede at undervise folk.
underviste Enok underviste folk i Guds befalinger.
ung Et barn er ungt. Min bedstemor er gammel. David
var ung, da han dræbte Goliat.
tilbede At tilbede betyder at vise Gud, at vi elsker ham.
Vi tilbeder Gud ved at adlyde hans befalinger. Vi
tilbeder Gud ved at bede til ham.

V
vagtler Vagtler er fugle.

tilgive At tilgive betyder at glemme det dårlige, en
anden har gjort. Jesus Kristus vil tilgive os det dårlige, vi
gør, hvis vi er kede af det og holder op med at gøre det.
tilgav Gud tilgav israelitterne. Gud glemte det dårlige,
israelitterne gjorde.
tjener En tjener arbejder for en anden.
tjenere Potifar havde mange tjenere. Potifar havde
mange mennesker, der arbejdede for ham.
tro At have tro er at mene, at noget er sandt. Vi skulle
have tro på Gud. Vi skulle have tro på Jesus Kristus. Vi
skulle have tro på Jesus Kristus og adlyde ham.

vandflod Noa reddede dyrene fra vandfloden.
Vandfloden var vand, der dækkede jorden.

troede Folket troede på, hvad Elijah sagde. Folket
mente, at det Elijah sagde, var sandt.
tyr Elijah lagde tyren på alteret.
tæpper Helligdommen havde en væg af tæpper.

vanskeligheder Job havde mange

vanskeligheder.

velsignede Gud velsignede Jakob. Gud hjalp Jakob og
gav ham gode ting.

tønde Tønden var fuld. Man kan opbevare noget i en
tønde. Tønden var fuld af vand.

velsignelse Jakob gav sine sønner en velsignelse.
Jakob lagde hænderne på sine sønners hoveder og bad
for dem.
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viis Gud gjorde Salomo viis. Gud hjalp ham til at vide,
hvad der var rigtigt. Salomo vidste hvordan han kunne
hjælpe mennesker.
vædder En vædder er et hanfår. Abraham fik øje på en
vædder.

ø
ødelægge At ødelægge betyder at brænde eller rive
ned.
ødelagt Byen Jerusalem blev ødelagt.
ørenringe Folk gik med ørenringe lavet af guld.

ørken En ørken er et sted, hvor der itøce er nogle byer
og kun få mennesker. Moses og israelitterne boede i
ørkenen i 40 år.
vælge Gud lader os vælge at gøre det gode eller det
onde. Vi bør vælge at gøre det gode.
valgte Gud valgte David til at være konge. Gud
bestemte, at David skulle være konge.

Y
yngste David havde ældre brødre. David var Isajs
yngste søn.
Æ
ægtemænd En ægtemand er en gift mand. Far er mors
ægtemand. Abraham var Saras ægtemand.
ældste Ældster er mænd, der hjælper kirken. Ældster
har præstedømmet.

Å
åndelige legemer Åndelige legemer ser ud som
legemer af kød og blod.
ånder Vi var ånder, da vi boede i Himlen sammen med
Gud.
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DET GAMLE TESTAMENTES VERDEN
DET SORTE HAV £

Ararat bjerg

Mesopotamien
ASSYRIEN

MIDDELHAVET
Babyloniei

feté!

Jordan

Jerusalem

Ur i Kaldæa
KANAAN
Sinaj bjerg

ÆGYPTEN
DET RØDE
HAV

STEDER

Amerika Amerika er det land, jarediterne drog til, da de
forlod Babelstårnet. Lehi forlod Jerusalem sammen med
sin familie og drog til Amerika.
Babel Babel var et land i nærheden af det forjættede
land. En hær fra Babel erobrede Juda rige og gjorde
folkene til slaver.
Betlehem Betlehem var en by i det forjættede land.
David voksede op i Betlehem.
Det forjættede land Det forjættede land var det land,
Gud lovede Abrahams slægt. Josua førte israelitterne
ind i det forjættede land.
Det røde Hav Moses førte israelitterne gennem Det
røde Hav, efter de havde forladt Ægypten.
Edens have Edens have var en smuk have med træer
og blomster. Adam og Eva boede der, før de spiste af
frugten fra træet til kundskab om godt og ondt.
Himlen Himlen er der, hvor vor himmelske Fader bor. Vi
boede i Himlen, før vi kom til jorden.
Israel Israel var det land, hvor israelitterne boede. Det
var det forjættede land. Det hed Kana'an, før
israelitterne erobrede det.

Jerusalem Jerusalem var en by i det forjættede land.
Kong Salomo byggede et tempel i Jerusalem.
Jordanfloden Josua førte israelitterne gennem
Jordanfloden og ind i det forjættede land.
Jorden Jorden er det sted, hvor vi bor nu. Jesus skabte
jorden.
Juda rige Juda rige er den sydlige del af det forjættede
land. To af Israels stammer boede der. De blev kaldt
jøder.
Kana'an Kana'an var det land, hvor Jakob boede. Det
var det forjættede land. Senere erobrede israelitterne
Kana'an. De kaldte det for Israel.
Moab Moab var det land, hvor No'omis søn giftede sig
med Rut.
Nineve Nineve var en by med onde indbyggere. Gud
sendte Jonas af sted for at sige til dem, at de skulle
omvende sig.
Sinaj bjerg Sinaj bjerg var det bjerg, hvor Jesus gav
Moses de ti bud.
Ur Ur var en by, hvor Abraham boede. Mange
mennesker i Ur tilbad afguder.

Israels rige Israels rige var den nordlige del af det
forjættede land. Ti af Israels stammer boede der.

Zion Zion var den by, hvor Enok var profet. Gud tog alle
Zions indbyggere op i Himlen.

Jeriko Jeriko var en by i det forjættede land. Josua og
israelitterne erobrede Jeriko.

Ægypten Ægypten var det land, hvor israelitterne var
slaver. Moses førte israelitterne ud af Ægypten.
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MENNESKER
Abed-Nego Abed-Nego var en retfærdig jøde og en ven
af Daniel. Jesus frelste ham fra den gloende ovn.

Ezra Ezra var en profet. Han underviste jøderne, da de
kom tilbage til Jerusalem.

Abel Abel var en retfærdig søn af Adam og Eva. Abels
bror, Kain, dræbte ham.

Filisterne Filisterne var et folk, der kæmpede imod
israelitterne. Goliat var filister.

Abraham Abraham blev velsignet af Jesus. Jesus gav
ham det forjættede land. Abrahams slægt skulle have
præstedømmet.

Goliat Goliat var filister og en kæmpe. Han blev dræbt
af David.

Adam Adam var det første menneske på jorden. Han
vandrede og talte med Gud.
Akab Akab var en ond konge i Israel. Han var gift med
Jesabel.
Aron Aron var Moses' bror. Han hjalp Moses med at
føre israelitterne tilbage til det forjættede land.
Baal Baal var en afgud. Mange ugudelige mennesker
tilbad Baal.
Batseba Batseba var Urias' hustru. Kong David giftede
sig med Batseba, efter at Urias var blevet dræbt.
Boaz Boaz var en retfærdig mand i Betlehem. Han
giftede sig med Rut.

Gud Vor himmelske Fader, Jesus Kristus og
Helligånden kaldes for Gud. De har alle stor kraft.
Haman Haman var en af Babels konges ledere. Han
ønskede at dræbe alle jøderne. Ester standsede ham.
Hanna Hanna var en retfærdig kvinde. Hun var Samuels
mor.
Helligånden Helligånden samarbejder med vor
himmelske Fader og Jesus. Han hjælper folk til at forstå
sandheden. Helligånden har et åndeligt legeme. Han
har ikke et legeme af kød og blod.
Himmelske Fader Vor himmelske Fader er fader til vore
åndelige legemer. Han bor i Himlen. Vi beder til vor
himmelske Fader. Sommetider kalder vi vor himmelske
Fader for Gud.

Daniel Daniel var en retfærdig jøde. Gud passede på
ham i løvekulen.

Isaj Isaj var kong Davids far. Isaj boede i Betlehem.

Darius Darius var konge af Babel. Han ønskede ikke, at
Daniel skulle komme noget til I løvekulen.

Isak Isak var Abrahams og Saras retfærdige søn. Han
var far til Jakob og Esau.

Daniel David dræbte Goliat. David var en af Israels
konger.

Israel Jakobs navn blev forandret til Israel. Han var
Isaks retfærdige søn. Israel havde 12 sønner.

Djævelen Djævelen er en af vor himmelske Faders
åndelige sønner.

Israel Familierne til Jakobs 12 sønner blev kaldt for
Israels folk. Det var Israels 12 stammer.

Eli Eli var israelitisk dommer. Samuel hjalp ham med at
passe helligdommen.

Israelitter Familierne til Jakobs 12 sønner blev kaldt for
israelitter.

Elias Elias (Elijah) var en profet. Han viste Baals
præster, at Gud havde stor magt.

Jakob Jakob var Isaks retfærdige søn. Jakob havde 12
sønner. Jesus forandrede Jakobs navn til Israel.

Elisa Elisa var en profet.

Jarediter Jarediterne var de mennesker, der fulgte
Jared og hans bror. Gud førte dem fra Babelstårnet til
Amerika.

Elisa Elisa var profet efter Elias. Gud hjalp Elisa til at
udføre mange mirakler.
Enok Enok var en profet. Gud tog Enok og hans folk op
til Himlen.
Esajas Esajas var en profet. Han fortalte folk om Jesus.
Esau Esau var Isaks og Rebekkas ældste søn. Han lod
sin bror Jakob få førstefødselsretten.
Ester Ester var jødinde. Hun blev dronning i Babel. Hun
frelste sit folk.
Eva Eva var den første kvinde på jorden. Hun var
Adams hustru.
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Jeremias Jeremias var en profet. Han fortalte folk om
Jesus Kristus.
Jeroboam Jeroboam var en ond konge i Israels rige.
Jesabel Jesabel var kong Akabs hustru. Hun ønskede
at dræbe Elias.
Jesus Jesus er vor Frelser. Han er vor himmelske
Faders søn. Somme tider kalder vi Jesus for Gud.
Job Job var en retfærdig mand. Han havde mange
vanskeligheder, men han elskede alligevel Gud.

Jonas Jonas var en profet. En stor fisk slugte ham.
Jonas underviste folket i Nineve.

Noa Noa var en retfærdig mand. Han byggede en ark.
Han og hans familie blev reddet, da vandfloden kom.

Josef Josef var en retfærdig søn af Jakob og Rakel.
Hans brødre solgte ham. Han blev en leder af Ægypten.

No'omi No'omi var en retfærdig kvinde. En af hendes
sønner giftede sig med Rut.

Josua Josua blev profet efter Moses. Han hjalp
israelitterne med at erobre det forjættede land.

Obed Obed var søn af Boaz og Rut. Han var kong
Davids bedstefar.

Jøder Jøderne var de israelitter, der boede i Juda rige.

Orpa Orpa blev gift med en af No'omis sønner.

Kain Kain var søn af Adam og Eva. Han var ond. Han
dræbte sin bror Abel.

Potifar Potifar var soldat for Ægyptens konge. Josef
arbejdede for Potifar.

Kyros Kyros var konge. Han lod jøderne drage tilbage til
Jerusalem fra Babel.

Rakel Rakel var en af Labans døtre. Hun var Jakobs
hustru og mor til Josef.

Laban Laban var Leas og Rakels far.

Rebekka Rebekka var Isaks hustru. Hun var mor til
Jakob og Esau.

Lea Lea var en af Labans døtre. Hun blev gift med
Jakob.
Lehi Lehi var en profet i Jerusalem. Gud sagde til ham,
at han skulle forlade Jerusalem. Lehi drog til Amerika
med sin familie.
Lucifer Lucifer er en af vor himmelske Faders åndelige
sønner. Han ville ikke adlyde vor himmelske Fader. Vor
himmelske Fader sendte ham bort fra Himlen. Lucifer
bliver kaldt for Satan eller Djævelen.
Melkisedek Melkisedek var en retfærdig konge. Han
havde præstedømmet. Abraham betalte tiende til ham.

Rehabeam Rehabeam var en af Salomos sønner. Han
var en ond konge over Juda rige.
Rut Rut blev gift med en af No'omis sønner. Efter hans
død blev hun gift med Boaz.
Salomo Salomo var søn af kong David og Batseba. Han
blev Israels konge og byggede et tempel.
Samuel Samuel var en profet. Han var en israelitisk
dommer. Han salvede kong Saul og kong David.
Sara Sara var Abrahams hustru. Hun var mor til Isak.

Mika Mika var en profet. Han fortalte folk om Jesus.

Satan Satan er en af vor himmelske Faders åndelige
sønner. Han ville ikke adlyde vor himmelske Fader. Vor
himmelske Fader sendte ham bort fra Himlen. Satan
bliver kaldt for Lucifer eller Djævelen.

Mirjam Miriam var Moses' søster.

Saul Saul var Israels første konge.

Mordokaj Mordokaj var en retfærdig jøde. Han var
Esters fætter.

Set Set var en retfærdig søn af Adam og Eva.

Mesjak Mesjak var en retfærdig jøde og en ven af
Daniel. Jesus frelste ham fra den gloende ovn.

Moses Moses var en profet. Han førte israelitterne ud af
Ægypten. Han førte dem tilbage til det forjættede land.
Na'aman Na'aman var spedalsk. Gud hjalp Elisa med at
helbrede Na'aman.
Natan Natan var en profet. Han talte til kong David.
Nehemias Nehemias var profet, da jøderne kom tilbage
til Jerusalem. Han hjalp dem med at genopbygge
muren.

Sjadrak Sjadrak var en retfærdig jøde og en ven af
Daniel. Jesus frelste ham fra den gloende ovn.
Urias Urias var Batsebas ægtemand. Kong David fik
ham slået ihjel i et slag.
Zakarias Zakarias var en profet. Han fortalte folk om
Jesus.
Ægyptere Ægypterne var mennesker, der boede i
Ægypten.
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4000 f.Kr.
Adam og Eva
i Edens have

1571 f.Kr.
Moses' rejse i
Sinaj ørken.

2400 f.Kr.
Noa og vandfloden

3000 f.Kr.
Enok og hans by
optaget til Himlen

1451 f.Kr.
Josua drager ind i
det forjættede land

1047 f.Kr.
David og Israels
forenede rige

1015 f.Kr.
Salomos tempel
i Jerusalem

2200 f.Kr.
Babelstårnet i Babylonien

975 f.Kr.
Israel deles

1996 f.Kr.
Abraham i Ur,
Ægypten og Kana'an

721 f.Kr.
Det nordlige rige føres
bortog qår tabt

1836 f.Kr.
Jakob og Israels 12 stammer
i det forjættede land.

587 f.Kr.
Juda føres
fangen til Babel

1745 f.Kr.
Josef i Ægypten

537 f.Kr.
Juda vender tilbage og
genopbygger templet
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