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INLEDNING 

Till läsaren 
Den här boken hjälper dig att läsa och förstå en del av 
berättelserna i Gamla testamentet. Berättelserna är 
hämtade från en bok som är helig. När du läser de här 
berättelserna, kom ihåg att de handlar om riktiga 
människor som levde för länge sedan. 
Läs berättelserna flera gånger tills du kan dem riktigt 
bra. Du kanske också skulle vilja läsa dem i Bibeln. 
Under varje bild ser du var du kan hitta berättelsen i 
Bibeln. Be din pappa, mamma, lärare eller någon av 
dina vänner att hjälpa dig. 
Om det är ett ord som du inte förstår, slå då upp det i 
"Ord som är bra att känna till" i slutet av boken. Om det 
är en person eller en plats som du inte känner till, kan du 
slå upp det i "Personer som är bra att känna till" eller 
"Platser som är bra att känna till" också i slutet av 
boken. 

Till föräldrar och lärare 
Den här boken hjälper dig att undervisa om skrifterna. 
Delarna "Ord som är bra att känna till", "Platser som är 
bra att känna till" och "Personer som är bra att känna 
till" samt kartorna hjälper dig att undervisa om vad de 
ord betyder som förekommer i boken och om människor 
och platser i Gamla testamentet. 
Lämna ditt vittnesbörd om Bibeln medan du undervisar. 
Uppmuntra dem du undervisar att under bön söka ett 
eget vittnesbörd. Deras förståelse växer när du läser 
deras favoritberättelser direkt ur Bibeln. 

Om du använder boken för att undervisa handikappade, 
blir du säkert uppmuntrad av profeten Joseph Smiths 
ord: "Alla de andar, som Gud någonsin sänt till världen, 
äro mottagliga för tillväxt" (Profeten Joseph Smiths 
lärdomar, s 306). Kanske du också vill skaffa 
Berättelser ur Mormons bok (PBIC0325SW) och 
Evangeliets principer (PBIC0245SW). De finns att få på 
Nordisk Distributions Center i Köpenhamn. Evangeliets 
principer kan vara till särskild hjälp då det gäller att 
förklara lärosatser såsom fallet och återlösningen. 
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Gud bor i himlen. Han är vår himmelske Fader. Vi bodde 
i himlen hos honom. Vi bodde länge hos honom. Han 
lärde oss många saker. 

Matteus 6:9; Läran och förbunden 93:29 

l ( b -

I himlen hade vi ingen kropp av kött och blod. Vi hade en andlig kropp. Den andliga kroppen såg likadan ut som den 
kropp av kött och blod som vi nu har. Vi var Guds andebarn. 

Hebréerbrevet 12:9; Läran och förbunden 77:2; Abraham 3:22 
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FÖRE GAMLA 
TESTAMENTETS TID 
Kapitel 1 



En dag talade vår himmelske Fader till alla sina barn. 
Han sade att han skulle göra en jord till oss. Han sade 
att vi kunde få gå till den jorden. Han sade att vi måste 
gå dit för att få en kropp av kött och blod. 

Abraham 3:23, 24; Hebréerbrevet 2:14 

Gud sade att vi skulle bli prövade på jorden. Vi skulle 
lyda hans befallningar. Men Gud skulle inte tvinga oss 
att lyda honom. Vi skulle få välja. Vi skulle få komma 
tillbaka till himlen och leva med Gud om vi lydde honom. 

Abraham 3:26; Läran och förbunden 29:36-39 

Gud valde ut några andar som skulle hjälpa honom på 
jorden. De var rättfärdiga. Han visste att de skulle lyda 
hans befallningar. De skulle bli profeter och ledare. 

Abraham 3:23 

Gud sade att en av hans söner skulle frälsa 
människorna på jorden. Han skulle gå till jorden och dö 
för oss alla. Guds Son Jesus Kristus, sade att han skulle 
gå till jorden och dö för oss alla. Han skulle lyda Gud. 

Alma 22:13; Abraham 3:27; Moses 4:2 
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Sedan talade en annan son. Han hette Lucifer. Han 
sade att han skulle gå till jorden. Men han ville ha Guds 
kraft. Gud valde Jesus Kristus. Lucifer blev arg. 

Moses 4:1; Läran och förbunden 29:36; Abraham 3:28 

Många andar följde Lucifer. Lucifer och de andarna 
lydde inte Gud. 

Läran och förbunden 29:36, 37 

Lucifer talade till Guds barn. Han ville att vi skulle lyda 
honom. Han sade att han skulle få oss att bli goda. Vi 
skulle inte få välja. Han skulle föra oss alla tillbaka till 
himlen. 

Moses 4:1, 3 

Gud blev mycket ledsen. Han skickade Lucifer och de 
andar som följde Lucifer ut ifrån himlen. De skulle inte få 
kroppar av kött och blod. De skulle inte få komma 
tillbaka till himlen. Lucifer skulle leda dem. Hans namn 
skulle bli Satan och djävulen. 

Läran och förbunden 76:25-27; 29:37; 
Uppenbarelseboken 12:9 
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Det var tid att göra jorden. Vår himmelske Fader valde 
Jesus Kristus till att göra den. Han lärde Jesus hur han 
skulle göra den. Jesus skapade jorden på sex dagar. 

Dagarna var mycket längre än våra dagar. Första dagen gjorde Jesus ljuset. Han kallade det dag. Han gjorde 
mörkret. Han kallade det natt. 

3 Nephi 9:15; 1 Mosebok 1:7-26; 2 Petrus 3:8 
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JESUS SKAPAR 
JORDEN 
Kapitel 2 



Den andra dagen delade Jesus vattnet. En del vatten var på jorden. En del vatten var i molnen på himlen. 

1 Mosebok 1:7 
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Den tredje dagen gjorde Jesus torra marken. Han gjorde så att gräset och trädet växte. Han gjorde så att alla plantor 
började växa. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Den fjärde dagen gjorde Jesus solen. Han gjorde månen och stjärnorna. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Den femte dagen satte Jesus fiskar i vattnet. Han gjorde också fåglarna. Den sjätte dagen gjorde Jesus alla andra 
djur. Han gjorde kor, hästar och hundar. Han gjorde rådjur, lejon och tigrar. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Sedan gjorde Jesus en man. Han var den första 
människan på jorden. Han hette Adam. Adam såg ut 
som Jesus och vår himmelske Fader. Adam bodde i en 
vacker trädgård. Den kallades Edens lustgård. 

t Mosebok 26:31; 2:7-8 

Adam var ensam i trädgården. Därför gjorde Jesus en 
kvinna. Hon hette Eva. Hon var Adams fru. 

1 Mosebok 2:20-25; 3:20 

Jesus sade till Adam och Eva att sköta om trädgården. 
Han sade att de skulle ha barn. 

1 Mosebok 1:28 

Jesus såg på allt som han gjort. Han sade att det var 
gott. På sjunde dagen vilade han sig. 

1 Mosebok 1:31; 2:1-3 
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ADAM OCH EVA 
Kapitel 3 

Adam och Eva bodde i Edens lustgård. Gud och Jesus 
kom och talade med dem. Det fanns många träd i 
trädgården. Gud sade till Adam och Eva att de kunde 
äta frukten från alla träd, utom ett. 

1 Mosebok 3:8; 2:16-17 

Det var trädet på gott och ont. Om de åt frukten från det 
trädet, skulle de veta vad som var bra och vad som var 
dåligt. De måste då lämna Edens lustgård. Om de inte åt 
av den frukten, kunde de stanna i Edens lustgård för 
alltid. Gud sade att de fick välja. 

1 Mosebok 2:16-17; Moses 3:17 

En dag kom Satan, djävulen, till Edens lustgård. Han 
sade till Eva att hon skulle äta av frukten från trädet på 
gott och ont. Eva sade att Gud hade sagt till henne och 
Adam att de inte skulle äta av frukten från det trädet. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Satan sade att frukten var mycket god. Han sade till Eva 
att den skulle göra henne vis. Hon skulle veta vad som 
var gott och vad som var ont. Eva valde att äta av 
frukten. 

1 Mosebok 3:4-6 

Eva berättade för Adam att hon hade ätit av frukten. Hon 
skulle bli tvungen att lämna lustgården. Hon gav Adam 
en del av frukten. Adam åt av den. 

1 Mosebok 3:6-7 

N' K 

Gud kom för att hälsa på Adam och Eva. De hade inte 
lytt Gud. De var rädda. De sprang och gömde sig. 

1 Mosebok 1:14-19 

Gud talade till Adam och Eva. Han frågade om de hade 
ätit av frukten på gott och ont. De sade att Satan hade 
sagt åt dem att äta. Därför hade de ätit av frukten. 

1 Mosebok 3:9-13 
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Gud sade till Adam och Eva att de måste lämna Edens lustgård. De kunde inte bo där längre. Adam och Eva lämnade 
Edens lustgård. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Adam och Eva arbetade hårt för att få mat att äta. De 
blev äldre. De visste att en dag skulle de dö. 

1 Mosebok 3:16,19; Moses 5:1 

Adam och Eva visste vad som var gott och ont. De fick 
barn. Ibland var de lyckliga. Ibland var de ledsna. 

1 Mosebok 4:1; Moses 5:2,11 

Gud gav Adam och Eva bud. Han sade att de skulle be 
till honom. Gud sade till Adam att han skulle offra till 
honom. För att offra dödade Adam ett djur. Han brände 
upp djuret på ett altare av sten. 

Moses 5:4-5 

En ängel kom till Adam. Han sade att Jesus en dag 
skulle offra sitt liv för oss. Det skulle bli hans gåva till 
oss. Offren hjälpte Adam och Eva att tänka på Jesu 
offer. 

Moses 5:6-8 
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ADAM OCH HANS 
FAMILJ 
Kapitel 4 

Adam och Eva hade många barn. De hade en son som 
hette Kain. Han arbetade ute på åkrarna. Han älskade 
Satan mer än han älskade Gud. 

1 Mosebok 5:4; Moses 5:16-18; 1 Mosebok 4:1-2 

Adam och Eva hade en annan son, som hette Abel. Abel 
skötte om fåren. Han lydde Guds bud. 

1 Mosebok 4:2-4 

Kain var ond och syndfull. Han var arg på Gud och Abel. 
En dag var Kain och Abel ute på fälten. Satan sade till 
Kain att döda Abel. Då dödade Kain sin bror Abel. 

1 Mosebok 4:5-8 
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Gud visste att Kain hade dödat Abel. Han frågade Kain 
var Abel var. Kain ljög. Han sade att han inte visste. 

Gud sade att han visste vad Kain hade gjort. Kain sade 
att Satan hade sagt till honom att döda Abel. Gud sade 
att Kain skulle straffas för att han hade dödat sin bror. 

1 Mosebok 4:9-12; Moses 5:34-38 

Kain kunde inte vara med Gud längre. Kain och hans fru gick för att bo på en annan plats. En del av Kains bröder 
följde med honom. 

1 Mosebok 4:16; Moses 5:41 
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Kain och hans bröder hade stora familjer. De lydde inte 
Guds bud. De blev mycket syndiga. 

1 Mosebok 4:17-24; Moses 5:42-55 

Set var en av Adams och Evas söner. Set var en god 
man. Han lärde sina barn att älska Gud. Han lärde dem 
att läsa och skriva. De hade prästadömet. Prästadömet 
är Guds kraft. 

1 Mosebok 4:25-26; Moses 6:2-7 

Åren gick. Många människor levde på jorden. Satan sade till människorna att göra onda saker. De flesta 
människorna lydde Satan. Gud var inte nöjd med dem. 

1 Mosebok 1:14-19 
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ENOK 
Kapitel 5 

Moses 6:21, 23, 26,38 

Enok var en profet. Han var en rättfärdig man. Han var 
fylld med den Helige Anden. Den Helige Anden hjälpte 
honom. 

Nästan alla människor på jorden var onda och syndade. 
De trodde inte på Gud. Gud var arg på dem. 

Moses 6:27-28 

Gud talade till Enok. Gud sade att han skulle välsigna 
Enok. Han skulle ge Enok kraft att undervisa 
människorna. Enok skulle säga till människorna att 
omvända sig. De skulle lyda Guds bud. 

Moses 6:27-34 

22 



Enok undervisade på många platser. Han talade om för 
människorna att de var onda och syndade. De borde 
omvända sig. Gud skulle straffa dem om de inte 
omvände sig. Enok talade med Guds kraft. Människorna 
blev rädda. 

Moses 6:27-29, 37-39; Moses 7:13 

Enok sade att Jesus Kristus skulle komma till jorden. 
Han skulle lida för människornas synder. Om 
människorna var rättfärdiga och döpta, skulle de få leva i 
himlen igen. 

Moses 6:57-59 

En del människor omvände sig och blev rättfärdiga. Gud 
sade till Enok att döpa dem. Gud välsignade de 
rättfärdiga människorna. 

Moses 7:11,17 

Enok ledde de rättfärdiga människorna. Han byggde en 
stad som hette Sion. De rättfärdiga människorna bodde i 
Sion. 

Moses 7:19 
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Enok fick se en syn. Gud visade honom alla människor 
på jorden. Enok såg att människorna i hans stad kom till 
himlen. 

Moses 7:21 

De onda och syndiga människorna stannade på jorden. 
Gud sade att han skulle sända en flod till jorden. De 
onda och syndiga människorna skulle dö i vattnet. Bara 
Noa och hans familj skulle bli räddade. 

Moses 7:28, 32-36, 43 

Enok såg allt som skulle hända på jorden. Han såg 
Jesus Kristus dö på korset. Sedan såg han Jesus fara 
upp till himlen. 

Moses 7:45, 55-57, 59 

Enok såg Jesus komma tillbaka till jorden i de sista 
dagarna. Då fick de onda och syndiga människorna lida. 
De rättfärdiga människorna blev välsignade. Enok såg 
allt det här i sin syn. 

Moses 7:60-67 
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Gud kom till staden Sion många gånger. Till slut tog Gud Enok och alla människor i Sion till himlen. 
Moses 7:68-69; 1 Mosebok 5:24 

25 



NOA 
Kapitel 6 

Det gick många år. Nästan alia människor på jorden var 
onda och syndiga. Men Noa och hans tre söner var 
rättfärdiga. De lydde Guds bud. Noa hade prästadömet. 

1 Mosebok 6:5, 9-10; Moses 8:13, 19, 27 

Gud var mycket ledsen över att människorna var onda 
och syndiga. 

1 Mosebok 1:14-19 

26 

Gud sade till Noa att han skulle säga till människorna att 
de skulle omvända sig. Gud skulle sända en flod till 
jorden. 

Moses 8:19; 1 Mosebok 6:17 



Noa sade till människorna att de skulle omvända sig. Han sade att de skulle tro på Jesus Kristus. Han sade att de 
skulle låta döpa sig. Då skulle den Helige Anden hjälpa dem. De onda och syndiga människorna lyssnade inte på 
Noa. De omvände sig inte. De försökte döda Noa. 

Moses 8:20, 23-24, 26 
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Gud sade att alla onda och syndiga människor på jorden 
skulle dö i floden. Nästan alla djur skulle dö. Men Noa 
och hans familj skulle inte dö. 

1 Mosebok 6:17-21 

Gud sade till Noa att bygga en stor båt. Den kallades 
ark. Noa och hans söner lydde Gud. De byggde arken. 
Arken hade många rum. Den hade ett fönster och en 
dörr på sidan. 

1 Mosebok 6:14-16,22 

Noa och hans söner bar in mat i arken. Två djur av varje 
art kom till Noa. Gud sade till Noa att ta in dem i arken. 

1 Mosebok 6:21-22; 7:8-9 

Noa och hans familj gick in i arken. Regnet började falla. 
Det regnade i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Vattnet 
täckte hela jorden. De onda och syndiga människorna 
drunknade i floden. 

1 Mosebok 1:14-19 
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Noa och hans familj var säkra i arken. Gud välsignade 
dem. 

1 Mosebok 7:23; 8:1 

Till sist slutade det regna. Vattnet låg kvar på jorden en 
lång tid. Sedan rann vattnet bort. Arken strandade på ett 
högt berg. Landet blev torrt igen. 

1 Mosebok 8:2-5,14 

Noa gick med familjen och djuren ut ur arken. 
1 Mosebok 8:18-19 

Noa tackade Gud för att han räddat deras liv. Han 
byggde ett altare. Han brände offer. Gud lovade Noa att 
han aldrig mer skull sända en flod, som skulle täcka hela 
jorden. Gud satte regnbågen på himlen. Regnbågen 
skulle hjälpa människorna att komma ihåg Guds löfte till 
Noa. 

1 Mosebok 8:20-22; 9:8-17 
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BABELS 
TORN 
Kapitel 7 

Efter floden fick Noas söner många barn. Barnen växte 
upp och fick familjer. Det fanns många människor på 
jorden igen. En del av dem byggde en stad. 

1 Mosebok 10; 11:4 

Människorna ville bygga ett högt torn. De ville klättra 
upp i tornet för att gå till himlen. Tornet kallades Babels 
torn. 

1 Mosebok 11:4, 9 

Människor kan inte klättra upp i ett torn och gå till 
himlen. Människor måste lyda Gud för att gå till himlen. 
Gud såg människorna bygga tornet. 

1 Mosebok 11:5 
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Gud ville inte att människorna skulle bygga tornet. Han ändrade på människornas språk. Varje människa talade ord 
som de andra inte förstod. Människorna kunde inte tala med varandra. 

1 Mosebok 11:7 

De kunde inte arbeta tillsammans. De kunde inte göra 
tornet färdigt. De lämnade staden. 

1 Mosebok 11:9 

31 

Jared och hans bror bodde nära tornet. De var 
rättfärdiga män. De älskade Gud och lydde honom. 

Ether 1:33-34 



Jareds bror bad till Gud. Han bad att Gud inte skulle 
förändra deras språk. De ville kunna tala med sina 
familjer. 

Ether 1:35-37 

Gud välsignade dem. Han lät dem ha kvar sitt språk. 

Ether 1:35, 37 

De här människorna kallades jarediter. De for till Amerika. Mormons bok berättar om jarediterna. 

Ether 
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ABRAHAM 
Kapitel 8 

Abraham var en rättfärdig man. Han bodde i staden Ur. 
Abraham 1:1-2; 2:1; 1 Mosebok 11:31 

Sarah var Abrahams fru. De hade inga barn. 
1 Mosebok 11:29-30 

Andra människor i Ur bad till avgudar. De lydde inte 
Gud. De dödade en del rättfärdiga människor. De 
försökte döda Abraham. 

Abraham 1:5, 7,11-12 
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Abraham bad. Gud sade att han skulle välsigna 
Abraham och hans familj. Gud skulle låta en 
hungersnöd komma till det onda och syndiga folket. Det 
skulle inte finnas någon mat. 

Abraham 1:15, 29 

Gud sade till Abraham och Sara att lämna Ur. Han skulle 
leda dem till det utlovade landet. De lydde Gud. 

Abraham 2:3-6 

Gud sände hungersnöden. Det fanns ingen mat. 
Abraham 2:21 

34 

Abraham och Sara for för att hitta mat. Det fanns mat i 
landet Egypten. 

Abraham 2:21; 1 Mosebok 12:10 



Abraham och Sara for till Egypten. Kungen i Egypten 
tyckte om dem. Han gav dem många gåvor och djur. De 
blev rika. 

1 Mosebok 12:15-16; 13:2 

Sedan for Abraham och Sara från Egypten. De tog 
djuren med sig. De fick fara länge. 

1 Mosebok 13:1-3 

Till slut kom de till det utlovade landet. Gud sade till 
Abraham att titta ut över och se på landet. Gud gav 
landet till honom. 

1 Mosebok 13:14,17 

35 

Många år gick. Det var krig i landet. Abraham tog sina 
tjänare för att kriga. De vann kriget. 

1 Mosebok 14:14-16 



Efter kriget träffade Abraham Melkisedek. Melkisedek 
var en rättfärdig kung. Han hade prästadömet. Han 
välsignade Abraham. 

1 Mosebok 14:18-19 

Abraham betalade tionde till Melkisedek. 
1 Mosebok 14:20 

Abraham och Sara var ledsna eftersom de inte hade 
några barn. 

1 Mosebok 13:14,17 

Gud sade att Abraham skulle få en stor familj. Hans 
familj skulle få prästadömet. Hans familj skulle få ha det 
utlovade landet. 

1 Mosebok 14:14-16 
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Senare sade Gud till Abraham och Sara att de skulle få en son. Han skulle heta Isak. Han skulle tjäna Gud och lyda 
hans bud. Sara var 90 år gammal. Hon var för gammal för att få en baby. Men Gud sade att Sara skulle få en baby. 

1 Mosebok 17:15-21 
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ABRAHAM OCH 
OFFRET AV ISAK 
Kapitel 9 

Sara fick en pojke som kallades Isak. 

1 Mosebok 21:1-3 

Gud ville veta om Abraham skulle lyda honom. Gud 
sade till Abraham att offra Isak på ett berg. 

1 Mosebok 22:1-2 

Abraham älskade sin son mycket. Han ville inte offra 
Isak. Men Abraham ville lyda Gud. 

1 Mosebok 22:2-3 
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Gud sade till Abraham att gå till ett berg. Abraham tog 
Isak och två män med sig. Abraham och Isak red på en 
åsna. De reste i tre dagar. 

1 Mosebok 22:3-4 

De två männen stannade kvar hos åsnan. Abraham och 
Isak gick uppför berget. Abraham tog med sig en kniv. 
Isa i tog med lite ved. 

1 Mosebok 22:5-6 

Isak frågade var lammet som skulle offras var. Abraham 
sade att han inte skulle oroa sig för det. 

1 Mosebok 22:16,19 

39 

Abraham byggde ett altare. Han lade veden på altaret. 
1 Mosebok 22:9 



Abraham band Isak och lade honom på altaret. Han höll kniven över Isak. Abraham var beredd att offra sin son. Men 
en ängel talade till Abraham. Han sade till Abraham att inte offra Isak. Abraham hade lytt Gud. Gud älskade Abraham. 

1 Mosebok 22:16,19 
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Abraham tittade sig omkring. Han såg en bagge i 
buskarna. Gud hade gett honom baggen till offer. 
Abraham offrade baggen på altaret. 

1 Mosebok 22:13 

Gud var lycklig över att Abraham hade lytt honom. Gud 
sade att han skulle välsigna Abrahams familj. 

1 Mosebok 22:16-18 

Abraham och Isak gick hem. Abraham hade lytt Gud. 
Han var villig att låta sin son dö. 

1 Mosebok 22:16,19 

Det som Abraham gjorde var likt det som vår himmelske 
Fader gjorde. Vår himmelske Fader var villig att låta sin 
Son, Jesus Kristus, dö för oss. Vår himmelske Fader 
och Abraham älskade sina söner. Jesus älskade sin far, 
och Isak älskade sin far. De lydde dem. 

Jakob 4:5 
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JAKOB OCH ESAU 
Kapitel 10 

Gud besvarade deras böner. Rebecka fick två pojkar 
som var tvillingar. Pojkarna fick namnen Esau och 
Jakob. Esau föddes först. 

1 Mosebok 25:22-26 

Isak växte upp och blev man. Han gifte sig med 
Rebecka. De ville ha barn. De bad till Gud för att han 
skulle låta dem få ett barn. 

1 Mosebok 25:20-21 

På den tiden gav pappan första sonen en välsignelse. 
Det var förstfödslovälsignelsen. Esau skulle få den 
välsignelsen när han växt upp. 

1 Mosebok 25:25, 31 
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Esau tyckte om att jaga. Jakob stannade hemma. 
1 Mosebok 25:27 

En dag kom Esau hem och var mycket hungrig. Jakob 
hade kokat soppa. 

1 Mosebok 25:29 

Esau bad Jakob att få lite soppa. Jakob sade att han kunde få litet. Men Esau måste ge honom någonting. Han måste 
låta Jakob få förstfödslovälsignelsen. 

1 Mosebok 25:30-31 
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Esau var mycket hungrig. Han brydde sig inte om 
välsignelsen. Han sade att Jakob kunde få den. Jakob 
gav honom soppan. 

1 Mosebok 25:32-34 

Isak blev gammal. Han gav Jakob en välsignelse. Det 
var förstfödslovälsignelsen. Isak sade att Jakob skulle 
bli en stor man. Han skulle bli ledare för Esau och 
många andra folk. 

1 Mosebok 27:1-29 

Esau var ledsen för att han inte fick förstfödslovälsignelsen. Esau var arg på Jakob. Han hatade Jakob. 
1 Mosebok 27:34, 41 
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Isak talade med Jakob. Han sade att Jakob inte skulle 
gifta sig med någon av flickorna från Kanaan. Jakob 
skulle gå till ett annat land. Där skulle han hitta en flicka 
som han kunde gifta sig med. 

1 Mosebok 28:1-2 

JAKOB OCH 
HANS FAMILJ 
Kapitel 11 

Jakob gav sig i väg. 
1 Mosebok 28:5 

En natt kom Jesus Kristus till honom. Jesus sade att 
Jakob skulle få många barn. Jakobs familj skulle få hela 
landet Kanaan. Kanaan var det utlovade landet. 

1 Mosebok 28:12-15 
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Jakob lovade att lyda Gud. Han lovade att betala tionde. 
1 Mosebok 28:20-22 

En dag stannade Jakob vid en brunn. Han såg många 
får. Han träffade en flicka som hette Rakel, Han hjälpte 
henne att ge hennes får vatten. 

1 Mosebok 29:1-2,10 

Jakob träffade Rakels far. Han hette Laban. Han var 
glad över att se Jakob. Jakob sade att han ville gifta sig 
med Rakel. Laban sade att Jakob kunde gifta sig med 
Rakel. Men Jakob måste arbeta åt honom. 

1 Mosebok 29:13-14, 18-20 

Jakob arbetade för Laban i sju år. Han arbetade mycket 
hårt. Laban gav honom Lea till fru. Lea var Rakels 
syster. 

1 Mosebok 29:20-25 
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Laban lät Jakob gifta sig med Rakel också. Men Jakob 
måste arbeta i sju år till. 

1 Mosebok 29:26-28 

Jakob arbetade åt Laban i många år. Sedan sade Jesus till Jakob att gå tillbaka till sitt eget land. Då tog han sin familj 
och sina djur och lämnade Labans hus. De gick till det utlovade landet. 

1 Mosebok 31:3,17-18,41 
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Jakob fick många barn. Han blev rik. Han hade många 
djur. 

1 Mosebok 30:1-24, 43 



På vägen kom Jesus Kristus till Jakob. Jakob bad Jesus om en välsignelse. Jesus välsignade Jakob. Jesus sade att 
Jakob skulle få ett nytt namn. Hans namn skulle bli Israel. Israel skulle få prästadömet. 

1 Mosebok 32:24-30 
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På vägen hem mötte Jakob Esau. Jakob trodde att Esau 
fortfarande hatade honom. Jakob böjde sig ned framför 
Esau. 

1 Mosebok 33:1-3 

Men Esau hatade inte Jakob längre. Han och Jakob 
kramade varandra. De älskade varandra. 

1 Mosebok 33:4-15 

Jakob och hans familj gick vidare till Kanaan. Esau och 
hans familj gick till en annan plats. 

1 Mosebok 32:24-30 

Jakob hade tolv söner. De kallades Israels tolv söner. 
Varje son med sin familj kallades en stam. Israels familj 
blev Israels tolv stammar. De kallades israeliter. 

1 Mosebok 35:22; 49:1-28; 2 Mosebok 9:7 
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JOSEF 
Kapitel 12 

Jakobs familj bodde i landet Kanaan. Det var det 
utlovade landet. 

1 Mosebok 37:1 

Josef var en av Jakobs söner. Han var sjutton år 
gammal 

1 Mosebok 13:14,17 
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Jakob älskade Josef mer än han älskade sina andra 
söner. Då blev de andra sönerna arga. Jakob gjorde en 
vacker rock till Josef. Den hade många färger. 

1 Mosebok 14:14-16 



Josef hade två drömmar. Han berättade sina drömmar för bröderna. Drömmarna betydde att han skulle bli deras 
ledare. 

1 Mosebok 37:5-10 

Josefs bröder ville inte att han skulle bli deras ledare. De 
hatade honom. 

1 Mosebok 37:8,11 
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Josefs bröder skötte om djuren. De tog med sig djuren 
långt från hemmet för att få mat till dem. 

1 Mosebok 37:12 



En dag bad Jakob Josef att söka rätt på sina bröder. 
Jakob ville veta om de mådde bra. 

1 Mosebok 37:13-14 

Josef gick för att leta efter sina bröder. De såg honom 
komma. De ville döda Josef. 

1 Mosebok 37:18-20 

En av bröderna ville inte döda Josef. Han sade att de kunde sätta ner Josef i ett hål i marken. De tog av honom hans 
rock. De satte ner Josef i hålet. 

1 Mosebok 22:16,19 
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Några män kom förbi. De red på kameler. Josefs bröder 
tog upp Josef ur hålet. De sålde honom til! männen. 
Männen tog med Josef till Egypten. 

1 Mosebok 37:25-28 

Bröderna dödade en get. De stänkte getens blod på 
Josefs rock. De tog rocken till sin far. 

1 Mosebok 37:31-32 

Jakob såg blodet på Josefs rock. Han trodde att ett 
vilddjur hade dödat Josef. 

1 Mosebok 37:33 
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Jakob grät. Han var ledsen under en lång tid. Han 
älskade Josef mycket. Han trodde att Josef var död. 

1 Mosebok 37:34-35 



JOSEF I EGYPTEN 
Kapitel 13 

De män som köpte Josef, tog honom till Egypten. De 
sålde honom till en man som hette Potifar. 

1 Mosebok 37:36 

Potifar var soldat för kungen i Egypten. Potifar gjorde 
Josef till sin slav. Gud hjälpte Josef att göra ett bra 
arbete. 

1 Mosebok 39:1-3 

Potifar såg att Gud hjälpte Josef. Potifar tyckte om Josef 
och litade på honom. Han gjorde Josef till ledare för alla 
sina tjänare. Josef skötte om allt det som Potifar hade. 

1 Mosebok 39:3-6 
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Potifars fru tyckte också om Josef. Hon försökte få Josef 
att kyssa henne. Josef visste att det inte var rätt. 

1 Mosebok 39:7-9 
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Potifars fru var arg. Hon ljög för Potifar om Josef. Hon 
sade att Josef hade försökt att kyssa henne. Potifar 
trodde på sin fru. 

1 Mosebok 32:24-30 

Potifar blev arg på Josef. Han satte Josef i fängelse. 
1 Mosebok 39:19-20 
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Josef sprang i väg från henne. 
1 Mosebok 39:11-12 



Två av kungens tjänare var i fängelset med Josef. De talade om sina drömmar för Josef. Josef talade om för dem vad 
drömmarna betydde. En tjänare blev dödad. Den andre kom ut ur fängelset. Josef var i fängelset i två år. 

1 Mosebok 25:30-31 
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Kungen i Egypten hade två drömmar. Han förstod inte 
drömmarna. Ingen kunde tala om för honom vad 
drömmarna betydde. Kungens tjänare kom ihåg Josef. 
Han berättade för kungen om Josef. Han sade att Josef 
skulle förstå kungens drömmar. 

1 Mosebok 41:1-13 

Kungen skickade efter Josef. Josef sade att Gud talat 
om för honom vad kungens drömmar betydde. Josef 
sade att människorna i Egypten i sju år skulle få mer mat 
än vad de behövde. Sedan skulle det bli hungersnöd. 
Ingen mat skulle växa under sju år. Josef sade att 
människorna måste lägga upp ett förråd av mat. Då 
skulle de ha mat när det blev hungersnöd. 

1 Mosebok 41:14-36 

Kungen trodde på Josef. Han gjorde Josef till en ledare 
för folket. Folket gjorde det som Josef sade åt dem att 
göra. De lade upp ett förråd av mat för sju år. 

1 Mosebok 41:37^9 

Efter sju år blev det hungersnöd. Ingen mat växte. 
Människorna kom till Josef för att köpa mat. Så fick 
folket nog med mat. De var glada att de lytt Josef. 

1 Mosebok 41:54-57 
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JOSEFS BRÖDER 
I EGYPTEN 
Kapitel 14 

Det var hungersnöd också i andra länder. Människorna 
fick höra att det fanns mat i Egypten. De gick till Egypten 
för att köpa mat. Jakob skickade sina äldsta söner till 
Egypten för att köpa mat. 

1 Mosebok 41:57; 42:1-4 

Josef såg sina bröder. De kände inte igen honom. Han 
sade inte till dem att han var deras bror. Josef sade till 
dem att ta med sig alla bröderna till Egypten. De köpte 
mat och for hem. 

1 Mosebok 42:7; 42:19-20 

När maten var slut for bröderna tillbaka till Egypten. 
Josef bjöd in dem i sitt hus. 

1 Mosebok 43:15-16 

58 



Josef berättade för sina bröder vem han var. De var 
rädda eftersom de hade sålt honom. 

1 Mosebok 45:3 

Josef sade att de inte skulle vara rädda. Gud sände 
honom till Egypten för att rädda dem från hungersnöd.. 
Han sade till dem att berätta för sin far att han levde. 
Josef sade att hela Jakobs familj skulle komma till 
Egypten. Han skulle ta hand om dem. 

1 Mosebok 45:4-13 

Bröderna var lyckliga. De for hem. De berättade för 
Jakob att Josef levde. Jakob blev mycket lycklig. 

1 Mosebok 45:24-28 
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Jakob och hans söner tog sina familjer med till Egypten. 
De kallades israeliter. Kungen i Egypten gav israeliterna 
land och djur. De var glada över att vara i Egypten. 

1 Mosebok 46:5; 47:5-7 



Innan Jakob dog välsignade han alla sina söner. 

1 Mosebok 22:16,19 
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POJKEN MOSES 
Kapitel 15 

Josef och kungen i Egypten dog. Många år gick. 
Israeliterna bodde i Egypten en lång tid. De fick många 
barn. En kung i Egypten tyckte inte om israeliterna. Han 
tyckte att de var för många. Han var rädd för att de skulle 
ta hans land ifrån honom. 

2 Mosebok 1:6-10 

Kungen gjorde israeliterna till slavar. Egyptierna 
tvingade dem att arbeta hårt och var elaka mot dem. 

2 Mosebok 10:21-27 

Kungen sade att alla israelitiska pojkar måste dödas. 
Han skickade ut människor för att döda dem. 

2 Mosebok 11:1-6,10 

'vyW.^v 
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En israelitisk mamma var rädd för att de skulle hitta hennes lilla pojke. Hon gömde honom i tre månader. Sedan lade 
mamman sin baby i en korg. Hon satte ut korgen i den höga vassen i floden. Babyns syster, Mirjam, stod bredvid för 
att se hur det skulle gå för babyn. 

2 Mosebok 2:1-4 

Kungen i Egypten hade en dotter. Hon gick till floden. Hon såg korgen och öppnade den. Babyn började gråta. 
Kungens dotter tyckte synd om babyn. Hon ville ta hem honom. Hon behövde någon som skulle ta hand om babyn. 
Hon ville vara hans mor. 

2 Mosebok 12:6-11 
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Mirjam gick till kungens dotter. Mirjam sade att hon kunde hitta en israelitisk kvinna som kunde ta hand om babyn. 
Hon sprang och hämtade sin mor. Hennes mor kom och tog hand om babyn. 

2 Mosebok 2:7-9 

De tog babyn till kungens hus. Kungens dotter kallade honom Moses. Moses växte upp i kungens hus. 
2 Mosebok 2:10-11 
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PROFETEN MOSES 
Kapitel 16 

Moses växte upp till man. Hans folk, israeliterna, var 
slavar i Egypten. Han såg att hans folk fick arbeta för 
hårt. Moses var ledsen för deras skull. 

2 Mosebok 2:11 

En dag såg Moses en egyptier slå en israelit. Han blev 
arg. Han dödade egyptiern. 

2 Mosebok 2:11-12 

Kungen i Egypten hörde att Moses hade dödat en 
egyptier. Han sade att han skulle låta döda Moses. 
Moses blev rädd. Han lämnade Egypten och gick till ett 
annat land. Han stannade där i många år. 

2 Mosebok 2:15-23 
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En dag gick Moses upp på ett berg. Han såg en buske som brann. Busken brann inte upp. Det var ett under. Det 
visade Moses Guds kraft. Moses gick alldeles nära. Jesus Kristus talade till Moses från busken. Jesus visste att 
israeliterna inte var lyckliga. Han ville inte att de skulle vara slavar. Därför sade han till Moses att leda israeliterna ut 
ur Egypten till det utlovade landet. Men Moses trodde inte att han kunde leda israeliterna. Jesus sade att Aron kunde 
hjälpa Moses. Aron var Moses bror. 

2 Mosebok 3:2-4,10:22; 4:10-17; 3 Nephi 15:4-5 
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Moses var en Guds profet. Moses och Aron gick till 
kungen i Egypten. De bad honom att låta israeliterna 
lämna Egypten. Kungen sade att han inte skulle låta 
dem gå. 

2 Mosebok 5:1-9 

Jesus sade att han skulle hjälpa Moses och Aron. Jesus 
sade att han skulle visa sin kraft för kungen i Egypten. 
Sedan skulle kungen låta israeliterna gå. 

2 Mosebok 6:1-6 

Moses sade till kungen att Jesus skulle göra vattnet i 
floderna till blod. Jesus ändrade vattnet i Egyptens 
floder till blod. Människorna kunde inte dricka vattnet. 
Fiskarna dog. 

2 Mosebok 7:14-21 

En gång till bad Moses kungen att låta israeliterna gå. 
Men kungen lät dem inte gå. 

2 Mosebok 7:22-25 
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Jesus skickade många grodor till Egypten. Grodorna var 
överallt. De var i hemmen och i människornas sängar. 
Kungen sade att han skulle låta israeliterna gå om 
grodorna försvann. Jesus gjorde så att grodorna dog. 
Men kungen hade ljugit för Moses. Han lät inte 
israeliterna gå. 

2 Mosebok 8:1-15 

Jesus gjorde så att det kom mygg överallt. Men kungen 
lät i alla fall inte israeliterna gå. 

2 Mosebok 8:16-19 

Jesus gjorde så att det kom flugor överallt i Egypten. 
Kungen sade till Moses att han skulle låta israeliterna gå 
om flugorna försvann. Flugorna försvann. Men kungen 
hade ljugit igen. Han lät dem inte gå. 

2 Mosebok 8:22-32 

Moses sade att Jesus skulle låta Egyptens djur dö. 
Snart var deras djur döda. Men kungen ville ändå inte 
låta israeliterna gå. 

2 Mosebok 9:1-7 
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Jesus gav egyptierna hemska sår. Sedan skickade 
Jesus en hemsk hagelstorm. Stormen dödade alla som 
var ute. Kungen sade att han skulle låta israeliterna gå. 
Moses bad, och stormen slutade. Men kungen ville inte 
låta dem gå. 

2 Mosebok 9:8-35 

Jesus skickade gräshoppor som åt upp all mat. 
Gräshopporna åt upp all frukt och gröna plantor. Kungen 
ville i alla fall inte låta israeliterna gå. 

2 Mosebok 10:4-20 

Jesus lät det bli mörkt i tre dagar. Egyptierna kunde inte 
se någonting. Men israeliterna hade ljus i sina hus. 
Kungen i Egypten ville ändå inte låta israeliterna gå. 

2 Mosebok 10:21-27 

Jesus sade till Moses att det skulle komma en sjukdom. 
Det äldsta barnet i varje egyptisk familj skulle dö. Till och 
med kungens äldste son skulle dö. 

2 Mosebok 11:1-6,10 
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PÅSKEN 
Kapitel 17 

Jesus talade om för Moses hur han skulle rädda de 
israelitiska barnen. Han sade att alla israelitiska pappor 
skulle ta ett lamm. Det fick inte vara något fel på lammet. 

2 Mosebok 12:3-5 

Moses sade till israeliterna att döda lammen. De lydde 
honom. De strök lammens blod på dörrarna. Sjukdomen 
skulle gå förbi de hus som hade blod på dörren. Om det 
inte fanns något blod på dörren skulle det äldsta barnet 
dö. 

2 Mosebok 12:6-11 

Israeliterna kokade lammköttet och åt det. De stannade 
inne i sina hus. 

2 Mosebok 12:28 
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Den natten dog det äldsta barnet i varje egyptisk familj. 
Även kungens äldste son dog. 

2 Mosebok 12:29-30 

Sjukdomen gick förbi de hus som hade blod på dörren. 
De israelitiska barnen dog inte. Jesus kallade det här på 
hebreiska pesach, gå förbi. Vi kallar det påsk. Han sade 
till israeliterna att komma ihåg påsken. Han sade att de 
skulle ha en påskmåltid varje år. De skulle komma ihåg 
att Jesus räddade deras barn. 

2 Mosebok 12:14,41-42 

Kungen var rädd att alla i Egypten skulle dö. Han 
skickade efter Moses och Aron. Han sade till dem att ta 
israeliterna och lämna Egypten. 

2 Mosebok 40:34, 38 

Israeliterna lämnade Egypten. Moses ledde dem. Jesus 
visade Moses vart han skulle gå. 

2 Mosebok 40:36,37 
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Kungen i Egypten ville i alla fall ha israeliterna till slavar. 
Han tog sin armé och jagade dem. 

2 Mosebok 14:5-9 

Israeliterna kom till Röda havet. De såg att den 
egyptiska armén kom. Israeliterna var rädda. De trodde 
att de skulle bli dödade. De ville hellre vara slavar än bli 
dödade. 

2 Mosebok 14:10-12 

Moses sade till dem att inte vara rädda. Han sade att 
Jesus skulle hjälpa dem. 

2 Mosebok 14:10,13-14 

Jesus sade till Moses att höja sin hand över havet. En 
stark vind delade havet. Det var ett under. Det visade 
den kraft som israeliternas Gud hade. Jesus stoppade 
egyptierna. Israeliterna vandrade över på torr mark. 
Sedan gick egyptierna efter dem. 

2 Mosebok 14:16,19,21-23 

71 



Israeliterna var räddade och säkra på den andra sidan. Jesus sade till Moses att sträcka ut sin hand över havet igen. 
Havet sköljde över egyptierna. De dödades. 

2 Mosebok 14:26-30 

Nu var israeliterna fria. De sjöng sånger och dansade och tackade Gud. De skulle alltid komma ihåg påsken. De 
skulle alltid komma ihåg att Jesus ledde dem ut ur Egypten. 

2 Mosebok 15:1-22 
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Moses och israeliterna färdades i tre dagar. De blev 
törstiga. De kom dit där det fanns lite vatten. Vattnet 
smakade illa. De kunde inte dricka det. 

2 Mosebok 15:22-23 

ISRAELITERNA 
I ÖKNEN 
Kapitel 18 

Jesus sade till Moses att kasta ett träd i vattnet. Trädet 
gjorde att vattnet smakade gott. Människorna drack och 
fortsatte att gå. 

2 Mosebok 15:24-27 

De gick många dagar i öknen. Deras mat var slut. De 
blev hungriga. De blev arga på Mose. Jesus gav dem 
någonting att äta. De kallade det manna. Det smakade 
som bröd och honung. Mannat låg på marken varje 
morgon. 

2 Mosebok 16:1-15, 31 

73 



Jesus sade till dem att bara plocka upp så mycket 
manna som de behövde varje dag. En del människor 
lydde inte. De plockade upp för mycket. De hade kvar en 
del till nästa dag. Men nästa morgon var mannan futll 
med maskar. Det luktade illa. De kun de inte äta det. 

2 Mosebok 16:16-21 

Jesus sade att de inte skulle plocka upp manna på 
sabbaten. De skulle plocka upp mycket manna dagen 
före. Då skulle de inte behöva arbeta på sabbaten. De 
kunde hålla sabbatsdagen helig. Mannat höll sig bra på 
sabbaten. 

2 Mosebok 16:22-26 

Israeliterna gick vidare in i öknen. Än en gång fanns det 
inget vatten att dricka. De var arga på Mose. Moses bad. 

2 Mosebok 17:1-4 

Jesus sade till Moses att slå på en klippa. Moses lydde 
Jesus. Han slog på klippan och det kom vatten ur den. 
Det var ett under. Det visade Guds kraft för 
människorna. Israeliterna drack vattnet och gick vidare. 

2 Mosebok 15:1-22 
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DE TIO 
BUDORDEN 
Kapitel 19 

Israeliterna gick i öknen i två månader. De kom till Sinai 
berg. 

2 Mosebok 19:1 

Moses gick upp på berget. Jesus Kristus talade till 
honom. Jesus sade till Moses att tala om för israeliterna 
hur de hade blivit välsignade. Jesus hade lett dem ut ur 
Egypten. Han sade att människorna skulle lyda hans 
bud. Han skulle välsigna dem. 

2 Mosebok 19:3-6; 3 Nephi15:5 

Moses gick ned från berget. Han berättade för 
människorna vad Jesus hade sagt. Människorna lovade 
att lyda. De skulle göra det som Jesus sade. Och Jesus 
skulle välsigna dem. 

2 Mosebok 19:7-8 
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Jesus ville att israeliterna skulle höra hans röst. Moses 
sade till dem att stå vid foten av ett berg. Berget hette 
Sinai. 

2 Mosebok 19:1, 9-17 

En molnsky kom över berget. Jesus var i molnet. Berget 
skakade. Jesus talade till människorna. 

2 Mosebok 19:16-25; 20:22 

Jesus Kristus gav människorna de tio budorden. Jesus 
sade: 

1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. 
2. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild. 
3. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn. 
4. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. 
5. Hedra din fader och din moder. 
6. Du skall icke dräpa. 
7. Du skall icke begå äktenskapsbrott. 
8. Du skall icke stjäla. 
9. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 

10. Du skall icke hava begärelse. 

2 Mosebok 20:1-17 

Människorna hörde Jesus Kristus. De var rädda. De ville 
inte att Jesus skulle tala till dem. De ville att han skulle 
tala till Mose. Sedan kunde Moses tala om för dem vad 
Jesus sade. Moses gick tillbaka upp på Sinai berg. 
Jesus gav andra bud till folket. 

2 Mosebok 20:18-26; 21-23 
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Moses sade till Aron och Arons två söner, att komma upp på berget. Han sade också till sjuttio äldster att komma upp. 
Männen gick upp på berget. De såg Jesus. 

2 Mosebok 2:15-23 
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Jesus sade till Moses att komma högre upp på berget. Jesus skrev budorden på sten med sitt finger. Jesus gav 
Moses budorden. 

2 Mosebok 24:12; 31:18 

Moses var borta i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Han åt inte och drack inte under hela den tiden. 

2 Mosebok 24:18; 34:28; 5 Mosebok 9:9-13, 18 
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GULDKALVEN 
Kapitel 20 

En av de sjuttio äldsterna på Sinai berg var Josua. Han 
väntade där på Mose. Aron och de andra gick ned från 
berget. 

2 Mosebok 24:14 

En del israeliter kom till Aron. De sade att Moses hade 
varit borta länge. De visste inte vad han gjorde. De var 
trötta på att vänta på honom. De ville att Aron skulle 
göra en avgud att dyrka åt dem. De ville inte dyrka Gud. 

2 Mosebok 32:1,4 

Alla män och kvinnor hade örringar av guld. Aron sade 
åt dem att komma till honom med örringarna. Han gjorde 
en avgud av guldet. Avguden såg ut som en kalv. 

2 Mosebok 32:2-4 
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Aron byggde ett altare i närheten av guldkalven. En del av israeliterna offrade på altaret. De dyrkade guldkalven. Det 
var ont och syndfullt att offra åt guldkalven. 

2 Mosebok 32:5-7 

Moses var på Sinai berg med Jesus. Jesus sade att en 
del av israeliterna gjorde det som var ont och syndigt. 
De hade glömt bort Jesus. Jesus var arg. Han sade att 
de onda och syndiga israeliterna måste dö. Han sade att 
Moses skulle bli välsignad eftersom han var rättfärdig. 

2 Mosebok 15:1-22 

Moses bad Jesus komma ihåg sitt löfte till israeliterna. 
Jesus hade lovat att det skulle bli en stor familj. De 
skulle få prästadömet. De skulle få det utlovade landet. 

2 Mosebok 32:11-13; Abraham 2:9; 1 Mosebok 12:1-3 
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Moses kom ned från Sinai berg. Moses bar två stora 
stentavlor. Jesus hade skrivit budorden på stentavlorna 
med sitt finger. 

2 Mosebok 32:15-16 

Moses såg guldkalven. Han såg hur israeliterna 
dansade. En del hade inga kläder på sig. Moses blev 
mycket arg. Han kastade stentavlorna ned på marken. 
De gick sönder. 

2 Mosebok 32:18-19, 25 

" -

Moses kastade guldkalven in i elden. Han var arg på 
Aron. Moses frågade Aron varför han hade hjälpt 
israeliterna att bli så onda och syndiga. Aron sade att 
han gjort det som israeliterna ville att han skulle göra. 

2 Mosebok 32:20-24 

Moses bad de rättfärdiga israeliterna att komma till 
honom. Han sade att de skulle bli välsignade. Han 
talade om för dem att de onda och syndiga israeliterna 
måste dö. 

2 Mosebok 32:26-29 
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Jesus bad Moses ta med sig två nya stentavlor upp på toppen av Sinai berg. Jesus skrev en gång till de tio budorden 
på dem. Moses tog budorden ned till folket. 

2 Mosebok 34:1-4 
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TABERNAKLET 
Kapitel 21 

Jesus Kristus talade till Moses på Sinai berg. Jesus 
sade att israeliterna skulle bygga ett tabernakel. Ett 
tabernakel är en plats där man lär sig om Gud. Jesus 
skulle komma till tabernaklet. 

Jesus visade Moses hur tabernaklet skulle se ut. Han berättade för Moses hur det skulle byggas. Jesus talade om för 
Moses vilka män som skulle bygga tabernaklet. Jesus välsignade männen så att de kunde göra ett gott arbete. 

2 Mosebok 24:16; 25:1-9; 35:30-35 
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Israeliterna lydde Jesus. De gav guld och silver till 
tabernaklet. De gav djurhudar till taket. Kvinnorna gjorde 
vackra tyger till väggarna. 

2 Mosebok 35:21-29 

Israeliterna byggde tabernaklet så som Jesus hade 
sagt. Tabernaklet liknade ett tält. Som mur hade det 
förhängen. Det var en förgård innanför förhänget. Ett 
altare för offer fanns på förgården. 

2 Mosebok 36-39 

Ett litet hus fanns på förgården. Det liknade också ett 
tält. Det hade två rum. Ett altare av guld fanns i det ena 
rummet. 

2 Mosebok 36-39 

En vacker, stor låda fanns i det andra rummet. Den 
kallades förbundsarken. Stentavlorna där budorden var 
skrivna låg i förbundsarken. 

2 Mosebok 36-39 
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Moses var glad och lycklig över att israeliterna lydde Jesus. Moses välsignade folket. Han välsignade tabernaklet. 
Han välsignade Aron och Arons söner, och gav dem prästadömet. Jesus utvalde andra män som skulle hjälpa dem. 
Aron och hans söner brände offer för folket. De andra männen hjälpte till med att ta hand om tabernaklet. 

2 Mosebok 39:32, 42-43; 40:9-16 
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Tabernaklet var en helig plats, som ett tempel. Jesus kom dit. Människorna kom dit för att lära känna Gud och göra 
det han ville. De offrade där. 

Läran och förbunden 124:38; 2 Mosebok 40:34; 3 Mosebok 1 

Jesus satte ett moln över tabernaklet på dagen. Han 
satte en eld över tabernaklet på natten. Elden och 
molnet visade israeliterna att Jesus var där. 

2 Mosebok 40:34, 38 

När molnet flyttade sig, tog israeliterna ned tabernaklet. 
De bar det med sig i öknen. De följde molnet. 

2 Mosebok 40:36,37 
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FYRTIO ÅR 
I ÖKNEN 
Kapitel 22 

Israeliterna bodde vid Sinai berg ett år. Då flyttade sig 
molnet bort från tabernaklet. Israeliterna följde molnet in 
i öknen. Först gick prästerna som bar förbundsarken. 
Jesus sade att han skulle leda israeliterna till det 
utlovade landet. 

4 Mosebok 10:11-12, 33-34; 2 Mosebok 3:17 

Israeliterna följde Mose. De tyckte inte om öknen. De 
var inte glada och lyckliga. De var ledsna att de lämnat 
Egypten. 

4 Mosebok 10:13; 11:1-5 

Jesus gav dem manna. Människorna blev trötta på att 
äta manna. De ville ha lite kött. Jesus sände vaktlar till 
dem. 

4 Mosebok 11:4-9,18, 31-33 

• ft-,*"; 
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Israeliterna kom till Kanaans land. Det värdet utlovade 
landet. Moses sände tolv spejare in i Kanaans land. 

4 Mosebok 13:2-3 

Spejarna kom tillbaka. De hade med sig många olika 
slags frukter. De sade att landet var mycket gott. Men en 
del av spejarna var rädda för folket i Kanaan. 
Människorna var stora och starka. De bodde i stora 
städer med murar omkring. 

4 Mosebok 13:21-31 

Israeliterna lyssnade på spejarna. Israeliterna blev 
rädda. De trodde att de inte skulle kunna inta Kanaans 
land. De blev arga på Mose. De ville gå tillbaka till 
Egypten. De hade ingen tro på Gud. 

4 Mosebok 14:1-4 

Jesus var arg på israeliterna. Han sade till Moses att 
han inte längre skulle hjälpa dem. Moses bad Gud 
förlåta israeliterna. Jesus förlät dem. Men han ville inte 
låta dem gå in i det utlovade landet. Han sade till Moses 
att ta israeliterna tillbaka ut i öknen. 

4 Mosebok 14:11-25 
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Gud sade att de måste bo i öknen i 40 år. De äldre 
israeliterna hade inte tro på Gud. De skulle dö i öknen. 
Deras barn skulle växa upp och gå in i det utlovade 
landet. Israeliterna gick tillbaka ut i öknen. 

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

En dag var israeliterna mycket törstiga. Det fanns inget 
vatten att dricka. De sade till Moses att de ville ha 
vatten. 

4 Mosebok 20:2-5 

Jesus Kristus sade till Moses hur de skulle få vatten. 
Moses slog på en klippa två gånger med sin käpp. 
Vatten kom ut ur klippan. Människorna drack vattnet. 
2 Mosebok 15:1-22 
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Moses ledde folket i ödemarken i 40 år. Han lärde dem 
Guds bud. 

4 Mosebok 14:33-34; 5 Mosebok 



När Moses var 120 år gammal, sade Gud till honom att gå upp på ett berg. Moses såg Kanaans land. Det var det land 
Gud hade lovat israeliterna. Där tog Gud Moses till sig. 

5 Mosebok 32:49-52; 34:1-7; Alma 45:19 
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JOSUA 
Kapitel 23 

Jesus valde Josua att bli profet efter Mose. Jesus sade 
till Josua att leda israeliterna in i det utlovade landet. 
Andra folk bodde där. Jesus skulle hjälpa israeliterna att 
få landet. 

Josua 1:1-9 

Josua sände spejare över floden in i det utlovade landet. 
Spejarna kom tillbaka. De berättade för Josua att 
människorna i landet var rädda för israeliterna. 
Israeliterna kom till Jordanfloden. 

Josua 3:1; 2:1-24 

Israeliterna var beredda att gå över Jordanfloden. 
Prästerna bar förbundsarken ned till floden. Vattnet rann 
undan så att israeliterna gick över floden på torr mark. 
Jesus hjälpte Josua på samma sätt som han hade hjälpt 
Mose. 

Josua 3:14-17 
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Sedan bar prästerna förbundsarken upp på andra sidan. 
Vattnet började rinna igen. 

Josua 4:17-18 

Josua ledde israeliterna till staden Jeriko. Jeriko hade 
höga murar. Människorna i Jeriko stängde stadens 
portar för att hålla israeliterna borta. Människorna i 
Jeriko trodde att de var säkra. 

Josua 5:13; 6:1 

Jesus sände en ängel till Josua. Ängeln berättade för 
Josua hur Josua skulle inta Jeriko. Josua lydde ängeln. 

Josua 5:13-15; 6:1-5 
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Josua sade till några präster att bära förbundsarken 
framför armén. Armén marscherade runt Jerikos murar 
en gång om dagen i sex dagar. 

Josua 6:6-14 



Sju präster blåste i basuner. De andra männen gav inget 
ljud ifrån sig. 

Josua 6:10, 13 

Den sjunde dagen marscherade armén runt Jeriko sju 
gånger. Då sade Josua till alla männen att skrika. De 
skrek. Jerikos murar föll. Israeliterna intog Jeriko. Jesus 
hade hjälpt dem. 

Josua 6:15-16, 20 

Hela folket fick höra att israeliterna hade intagit Jeriko. 
Människorna blev rädda. De visste att Jesus hjälpte 
Josua och israeliterna. Josua ledde folket från stad till 
stad. De intog hela det utlovade landet. 

Josua 6:27; 11:23 

Det här var det land som Gud hade lovat Abraham, Isak 
och Jakob. Gud hade talat om för Josef, Moses och 
Josua, att det här landet skulle bli Israels land. Gud höll 
det han lovat. 

1 Mosebok 50:24; 5 Mosebok 34:4; Josua 1:2 
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Josua byggde ett altare och brände offer. Hela folket 
kom tillsammans. Josua läste upp de bud som Jesus 
gav till Mose. 

Josua 8:30-35 

Sedan delade Josua landet i tolv delar. Han gav en del 
av landet till varje stam i Israel. Människorna byggde 
nya hem och städer och jordbruk. 

Josua 11:23 

Josua blev gammal. Han kallade samman Israels 
ledare. Han sade till dem att Gud hade gett dem landet. 
Gud hade hjälpt dem vinna i krigen. De skulle få behålla 
landet om de var rättfärdiga. De skulle förlora landet om 
de var onda och syndiga. 

Josua 23 

Josua var en stor Guds profet. Han talade till 
israeliterna. Han sade att Gud hade välsignat dem. Han 
sade att de skulle lyda Gud. Josua sade till dem att de 
skulle välja vem de ville lyda. Han sade att han och hans 
familj skulle lyda Gud. Människorna gick tillbaka till sina 
hem igen. Därefter dog Josua. 

Josua 24:1-29 
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RUT OCH NOOMI 
Kapitel 24 

Efter många år blev det hungersnöd. Det regnade inte 
under en lång tid. Grödan kunde inte växa. Människorna 
blev mycket hungriga. 

Rut 1:1 

En kvinna som hette Noomi bodde i Betlehem. Hon och hennes man tog familjen med till ett land som hette Moab för 
att få tag i mat. 

Rut 1:1-2 

95 



Hennes söner gifte sig med kvinnor från Moab. Deras 
namn var Rut och Orpa. 

Rut 1:4 

Noomis man dog där. Noomi och hennes två söner 
stannade i Moab. 

Rut 1:3-4 

De bodde i Moab i tio år. Noomis söner dog där. 
Rut 1:4—5 

Noomi ville gå tillbaka till Betlehem. Hon sade till Rut 
och Orpa att gå hem till sina egna släktingar. 

Rut 1:6-13 
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Orpa gick till sin släkt. Rut ville gå till Betlehem med 
Noomi. Hon älskade Noomi. Hon ville bo där Noomi 
bodde. Hon ville vara tillsammans med Noomi för alltid. 

Rut 1:14-17 

Rut och Noomi gick tillbaka till Betlehem. Rut gick ut på 
åkrarna för att plocka vete och korn. Hon använde det till 
att baka bröd. 

Rut 1:19-22 

En rättfärdig man som hette Boas bodde i Betlehem. 
Han hade många åkrar med vete och korn. 

Rut 1:4—5 

Boas såg Rut arbeta för att få mat till Noomi. Han var 
snäll mot Rut. Han sade till henne att alltid komma till 
hans fält. Han sade att Gud skulle välsigna Rut för att 
hon var snäll mot Noomi. 

Rut 1:6-13 
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Boas gifte sig med Rut. Noomi var lycklig för hennes 
skull. 

Rut 4:13 

Obed växte upp och fick barn. Hans sonson var kung 
David. 

Rut 4:21-22 

Många år senare skulle Jesus födas i den här släkten. 
Matteus 1:1-17 
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Rut och Boas fick en son. Noomi hjälpte Rut att ta hand 
om babyn. Babyns namn var Obed. 

Rut 4:13, 16-17 



SAMUEL 
Kapitel 25 

Sedan Josua hade dött, valde Gud nya ledare för 
israeliterna. De kallades domare. Eli var en av domarna. 
Han var också Guds präst. Han tog hand om 
tabernaklet. Han brände offer för folket. 

1 Samuelsboken 1:3,9 

En dag kom en kvinna som hette Hanna till tabernaklet 
för att be. Hon var ledsen eftersom hon inte hade några 
barn. 

1 Samuelsboken 1:4-6 

Hanna bad Gud att låta henne få en liten pojke. Hon 
lovade att lära pojken att lyda Gud. Hon skulle ta honom 
till tabernaklet så att han skulle få tjäna Gud. 

1 Samuelsboken 1:10-11 
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Eli hörde Hanna be. Han sade till henne att Gud skulle 
ge henne en liten pojke. Hanna blev lycklig. 

1 Samuelsboken 1:12-18 

Gud välsignade henne. Hon fick en liten pojke. Hon 
kallade honom Samuel. Hanna skötte väl om Samuel. 

1 Samuelsboken 1:19-23 

En dag tog Hanna Samuel till Eli. Hon bad Eli lära 
Samuel att arbeta åt Gud. Hanna lämnade Samuel hos 
Eli och gick hem. Samuel hjälpte Eli att arbeta åt Gud. 

1 Samuelsboken 1:24-2:11 

Samuel lärde sig att hjälpa andra. Gud var glad över det 
Samuel gjorde. Människorna som kom till tabernaklet 
tyckte om Samuel. 

1 Samuelsboken 2:18,21, 26; 3:1 
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Eli hade två söner. De hjälpte honom i tabernaklet. Men de hjälpte inte människorna. De gjorde många onda och 
syndiga saker. Människorna berättade för Eli att hans söner var onda och syndiga. Men ändå lät Eli sina söner arbeta 
i tabernaklet. 

1 Samuelsboken 2:12-17, 22-23 

En dag sände Gud en profet till Eli. Profeten berättade för Eli att Gud inte var nöjd med hans söner. De hade 
prästadömet, men de var inte rättfärdiga. De kunde inte fortsätta att ha prästadömet. Gud skulle ge prästadömet till 
en rättfärdig man. Profeten sade att Elis söner skulle bli dödade. Eli var mycket ledsen. 

1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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En natt låg Eli i sin säng. Samuel låg i sin säng i ett annat rum. Samuel hörde någon ropa hans namn. 

1 Samuelsboken 3:2-4 
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Samuel trodde att Eli hade ropat på honom. Han sprang 
till Eli. Eli sade att han inte hade ropat på Samuel. Han 
sade till Samuel att gå och lägga sig igen. Det gjorde 
Samuel. 

1 Samuelsboken 3:5 

Samuel hörde någon ropa hans namn tre gånger. Varje 
gång gick han till Eli och varje gång sade Eli till Samuel 
att gå tillbaka till sin säng. 

1 Samuelsboken 3:6-8 

Till sist berättade Eli för Samuel att det var Gud som 
hade kallat på honom. Eli sade till Samuel att gå tillbaka 
till sitt rum och lyssna på Gud. 

1 Samuelsboken 3:9 

Gud berättade för Samuel att Eli hade låtit sina söner bli 
onda och syndfulla. Därför kunde Eli och hans söner inte 
arbeta i tabernaklet. De skulle dö. 

1 Samuelsboken 3:10-14; 2:34 
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På morgonen berättade Samuel för Eli vad Gud hade 
sagt. Eli visste att Gud hade talat till Samuel. 

1 Samuelsboken 3:18 

Samuel växte upp och Gud välsignade honom. Gud utvalde Samuel till att bli den nye profeten och domaren. Samuel 
hade prästadömet. Gud kom till Samuel och talade till honom. Hela folket visste att Samuel var Guds profet. 

1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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Senare blev Elis söner dödade i en strid. Eli dog när han 
fick höra vad som hade hänt hans söner. 

1 Samuelsboken 4:17-18 



KUNG SAUL 
Kapitel 26 

Samuel var Israels domare och profet. Han for till varje 
stad för att döma folket. När Samuel blev gammal valde 
han sina söner till att bli domare. De var inga goda 
domare. 

1 Samuelsboken 7:15-17; 8:1-3 

Israels äldster kom till Samuel. De sade att folket inte 
ville ha domare. De ville ha en kung. 

1 Samuelsboken 8:4-5 

Samuel bad till Gud. Gud sade till honom att göra det 
som folket ville. Gud visste att de ville ha en kung. De 
ville inte att Gud skulle leda dem. Gud bad Samuel 
berätta för folket de onda och syndfulla saker som en 
kung skulle göra. 

1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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Samuel lydde Gud. Han talade om för folket att Gud 
skulle låta dem få en kung. Men en kung skulle ta deras 
åkrar och djur. Han skulle ta deras barn till tjänare. En 
dag skulle de inte vilja ha en kung. 

1 Samuelsboken 18:10-18 

En dag talade Gud till Samuel. Han sade att en ung man 
skulle komma nästa dag. Den mannen skulle bli kungen. 

1 Samuelsboken 9:15-16 

Nästa dag kom en ung man till Samuel. Han var en 
rättfärdig israelit. Han var stor och stark. Han hette Saul. 

1 Samuelsboken 9:1-2, 17-19 
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Samuel bad Saul stanna hos honom. Samuel smorde 
Saul med olja. Saul skulle bli Israels kung. 

1 Samuelsboken 9:19; 10:1 



Samuel kallade samman alla israeliter. Han berättade 
för dem att Gud hade utvalt Saul till att bli deras kung. 
Men en del av folket ville inte att Saul skulle bli deras 
kung. 

1 Samuelsboken 10:17-24,27 

En dag kom orättfärdiga män för att kriga mot 
israeliterna. Saul kallade samman alla Israels män till 
strid. Han ledde dem. 

1 Samuelsboken 11:1-7 

Saul var en stor ledare. Israeliterna vann striden. Då gladde sig hela folket åt att Saul var deras kung. Gud välsignade 
Saul. Han var kung under många år. Först var Saul en god kung. 

1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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Så en dag väntade Saul på Samuel. Samuel skulle komma för att bränna offer. Samuel var den enda människa som 
kunde bränna offer till Gud. Man han var sen. Saul väntade inte på honom. Saul brände offren. Det var fel av Saul att 
göra så. 

1 Samuelsboken 13:8-9 

Till slut kom Samuel. Han var arg på Saul. Saul hade inte lytt Gud. Samuel berättade för honom att Gud skulle välja 
en annan kung. Saul var ledsen. 

1 Samuelsboken 13:10-14; 15:11-26 
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POJKEN DAVID 
Kapitel 27 

Gud sade till Samuel att gå till Betlehem. En man som 
hette Isai bodde där. En av Isais söner skulle bli nästa 
kung i Israel. 

1 Samuelsboken 16:1 

Samuel lydde Gud. Han gick til! Betlehem. Han tog med 
en kalv som han skulle offra till Gud. 

1 Samuelsboken 16:2-5 

Samuel sade till Isai och hans söner att komma till offret. 
En av sönerna var lång och stark. Samuel trodde att det 
var den här sonen som skulle bli kung. 

1 Samuelsboken 16:5-6 
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Men Gud sade att han inte hade valt den sonen. 

1 Samuelsboken 16:7 
Isais andra söner kom till Samuel. Gud hade inte valt 
någon av dem till att bli kung. Samuel frågade om Isai 
hade några fler söner. 

1 Samuelsboken 16:8-11 

Isai sade att hans yngste son inte var där. Hans namn 
var David. Samuel bad Isai sända efter David. 

1 Samuelsboken 17:51-53 

David höll på att vakta får. 

1 Samuelsboken 16:11 
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David kom till Samuel. David var en fin och god pojke. Gud sade att han hade valt David till att bli kung. 
1 Samuelsboken 16:12 

Samuel smorde David. Han hällde lite olja på Davids huvud och välsignade honom. David uppfylldes med den Helige 
Anden. David smordes för att bli nästa kung. En dag skulle han bli Israels kung. 

1 Samuelsboken 17:51-53 
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DAVID 
OCH GOLJAT 
Kapitel 28 

Det var krig i Israels land. Kung Saul och israeliterna 
stred mot filistéerna. En av filistéerna var en jätte. Han 
hette Goljat. Han var mycket stor och stark. Israeliterna 
var rädda för honom. 

1 Samuelsboken 17:1-7 

Goljat skrek till israeliterna. Han sade till dem att välja ut 
en man som skulle slåss ti mot honom. Ingen ville slåss 
med jätten. Goljat skrek till dem varje morgon och varje 
kväll i fyrtio dagar. Ingen av israeliterna ville slåss med 
honom. 

1 Samuelsboken 17:4-11,16 

Davids bröder var i den israelitiska armén. Isai sände 
David med mat till dem. 

1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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David sade att han skulle slåss mot jätten. Hans bröder 
blev arga. De sade att David skulle ta hand om fåren. 

1 Samuelsboken 17:26-37 

David såg jätten. Han hörde Goljat skrika. Han såg att 
männen var rädda för Goljat. 

1 Samuelsboken 17:23-24 

David visste att Gud skulle hjälpa honom. Han tog upp 
fem stenar. Han tog sin slunga och gick för att slåss med 
Goljat. 

1 Samuelsboken 17:37,40 

Goljat såg att David var ung. Han blev arg. Han skrek att 
David gjorde sig lustig över honom. David ropade 
tillbaka. Han sade att Gud skulle hjälpa honom att döda 
Goljat. 

1 Samuelsboken 17:41-47 
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Stenen träffade Goljat i huvudet. Goljat föll till marken. 
1 Samuelsboken 17:49 

Goljat kom mot David för att slåss. Då lade David en 
sten i sin slunga och slungade iväg stenen. 

1 Samuelsboken 17:49 

David tog Goljats svärd och högg av honom huvudet. 
1 Samuelsboken 17:50-51 

Filistéerna såg att David dödade Goljat. De blev rädda 
och sprang sin väg. Gud hade hjälpt David att döda 
jätten. 

1 Samuelsboken 17:51-53 
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KUNG DAVID 
Kapitel 29 

Kung Saul såg David döda Goljat. Han skickade efter 
David. Saul bad David att komma och bo hos honom i 
hans hus. Saul gjorde David till ledare för sin armé. 

1 Samuelsboken 17:55-57; 18:2, 5 

Gud välsignade David. Hans armé vann många krig för kung Saul. Israels folk älskade David. 
1 Samuelsboken 17:51-53 
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Israeliterna och filistéerna krigade mot varandra. Kung 
Saul och hans söner var med och krigade. Saul och tre 
av hans söner dödades. 

1 Samuelsboken 31:1-6 

David fick höra att kung Saul var död. David blev ledsen. 
Han fastade och bad. 

2 Samuelsboken 1:4,11-12 

David blev Israels kung. David var en god kung. Han 
älskade Gud och lydde hans bud. 

2 Samuelsboken 5:1-5, 10-12 

En kväll såg David en vacker kvinna. Hennes namn var 
Bat-Seba. Hon var gift med en man som hette Uria. 

2 Samuelsboken 11:2-3 



Uria var soldat. Han stred i ett krig. David ville att Uria 
skulle dö. Då kunde David gifta sig med Bat-Seba. Det 
var ont och syndfullt av David att vilja ha Urias fru. 

2 Samuelsboken 11:6-14 

David skickade Uria längst fram i slaget. Han visste att 
Uria skulle bli dödad. Uria dödades. Det var ont och 
syndfullt av David att vilja få Uria dödad. 

2 Samuelsboken 11:14-17 

David gifte sig med Bat-Seba. De fick en son som fick 
namnet Salomo. 

2 Samuelsboken 11:27; 12:24 

Gud sände en profet som hette Natan för att tala med 
David. Natan talade om för David att Gud visste vad 
David hade gjort. Gud skulle straffa David. 
1 Samuelsboken 3:19-21; 7:15-17 
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David visste att han varit ond och syndfull. Han var 
ledsen över sina synder. Han offrade. Han bad till Gud 
att förlåta honom. 

2 Samuelsboken 12:13-20 

David led för sina synder. Han bad ofta till Gud. Han 
försökte vara rättfärdig. Han var en god kung. 

2 Samuelsboken 12 

David var kung under en lång tid. Han blev gammal. Han 
ville att hans son Salomo skulle bli nästa kung. David 
bad Natan, profeten, att smörja Salomo till att bli kung. 
David sade till Salomo att lyda Guds bud. 

1 Konungaboken 1:1, 30-35; 2:1-3, 11 

David dog och begravdes nära Jerusalem. 

1 Konungaboken 2:10 
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KUNG SALOMO 
Kapitel 30 

Salomo blev Israels kung. Han älskade Gud. 
1 Konungaboken 2:12; 3:3 

Han bad Gud hjälpa honom att bli en god kung. Gud var glad och lycklig över att Salomo ville vara rättfärdig. Gud ville 
välsigna Salomo. Gud frågade Salomo vilken välsignelse han skulle vilja ha. Salomo ville bli vis. Gud var glad över att 
Salomo valde att bli vis. Han sade till Salomo att lyda Guds bud. Då skulle Salomo bli vis. 

1 Konungaboken 3:16-22 
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Salomo blev den visaste mannen på jorden. Människor kom från andra länder för att fråga honom om råd. Han gav 
dem visa svar. Kungar och drottningar kom för att träffa honom. De hade med sig vackra gåvor. 

1 Konungaboken 4:21, 29-34 

Israeliterna kom till kung Salomo när de behövde hjälp. En dag kom två kvinnor till honom med en liten babypojke. 
Kvinnorna sade att de bodde i samma hus. De hade var och en haft en baby, men den enas baby var död. Nu ville 
båda kvinnorna ha den baby som levde. Båda mammorna sade att han var hennes baby. De ville att kung Salomo 
skulle säga vilken som skulle få behålla babyn. 

1 Konungaboken 3:16-22 
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Salomo ville få reda på vilken av kvinnorna som var babyns mamma. Han hade en vis plan. Han bad om ett svärd. 
Han sade till en tjänare att hugga babyn i två bitar. Han skulle ge halva babyn till var och en av kvinnorna. Salomo 
tänkte egentligen inte låta hugga barnet i bitar. Han ville bara se vad kvinnorna skulle göra. Han visste att babyns 
riktiga mamma inte skulle låta sin son bli skadad. 

1 Konungaboken 3:22-25 

En mor bad Salomo att inte hugga babyn mitt itu. Hon 
ville inte att babyn skulle bli skadad. Hon älskade babyn. 
Hon sade att den andra kvinnan kunde få honom. Den 
andra kvinnan sade till Salomo att hugga babyn i två 
bitar. 

1 Konungaboken 3:26 

Då visste Salomo vem som skulle få behålla babyn. Den 
verkliga mamman ville inte att barnet skulle bli skadat. 
Salomo gav babyn till henne. Snart hade alla israeliter 
fått höra vad som hade hänt. De visste att Gud hade 
gjort Salomo vis. 

1 Konungaboken 3:27-28 
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TEMPLET 
Kapitel 31 

Det var fred i Israels land. Gud sade att kung Salomo 
skulle bygga ett tempel i Jerusalem. Det skulle vara ett 
Guds hus. Förbundsarken skulle vara i templet. 
Människorna skulle inte behöva tabernaklet längre, 
eftersom de skulle ha ett tempel. 

1 Konungaboken 5:3-5; 1 Krönikeboken 28:2-3, 6, 10 

Tusentals människor hjälpte till att bygga templet. Det 
gjordes av sten och trä. Det bästa träet tog man långt 
bort ifrån. Man högg ut stora stenar till murarna i 
templet. 

1 Konungaboken 3:16-22 

Templet var vackert. Det hade många rum. Väggarna 
och golven var täckta med guld. Det fanns förhängen 
där som var gjorda av vackert tyg. Lampor i ljusstakar av 
guld lyste upp rummen. I ett av rummen fanns ett 
guldaltare. 

1 Konungaboken 6; 2 Krönikeboken 4 
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Ett annat rum hade ett kar fyllt med vatten. Karet låg på 
ryggarna av tolv oxar. Oxarna var gjorda av koppar. 

1 Konungaboken 7:23-26; 2 Krönikeboken 4:2-5 

Det tog sju år att bygga templet. Till slut var det färdigt. 
Därefter satte Salomo vackra guld och silverskålar i 
templet. 

1 Konungaboken 6:38; 7:51; 2 Krönikeboken 5:1 

Prästerna förde förbundsarken från tabernaklet. De 
satte arken i templet. De två stentavlorna med de 
inristade budorden låg i arken. 

1 Konungaboken 8:3-9 

Israels präster kom till templet. De sjöng sånger och 
tackade Gud för templet. Molnet som hade legat över 
tabernaklet fyllde templet. Templet var Guds hus. 

1 Konungaboken 8:10-11; 2 Krönikeboken 5:11-14 

123 



Salomo talade till israeliterna. Han sade till dem att lyda 
Guds bud. Därefter bad Salomo till Gud. Han bad Gud 
förlåta folket när de hade omvänt sig. 

1 Konungaboken 8:12, 22, 33-34 

Salomo offrade till Gud. Eld från himmelen kom ned till 
altaret. Elden brände upp offret. 

1 Konungaboken 8:62-63; 2 Krönikeboken 7:1-3 

Människorna dyrkade Gud. De tackade honom för 
templet. 

2 Krönikeboken 7:3 

Gud talade till Salomo. Han sade att Salomo och 
israeliterna skulle vara rättfärdiga. Då skulle han kunna 
välsigna dem för evigt. 

1 Konungaboken 9:2-5 
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DET DELADE 
RIKET 
Kapitel 32 

Salomo var Israels kung under en lång tid. Han lydde 
Gud i många år. 

t Konungaboken 11:41-42 

Salomo hade många fruar. En del av fruarna trodde inte 
på Gud. De dyrkade avgudar. 

1 Konungaboken 17:10-12 

När Salomo blev gammal, glömde han Gud. Hans fruar 
ville att han skulle dyrka deras avgudar. Salomo gjorde 
det som var fel. Han offrade till avgudarna. Gud blev arg 
på honom. 

1 Konungaboken 17:8-9 
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Gud sade att Salomos rike skulle delas när han dött. 
Salomo dog. Han begravdes nära sin far, David. 

1 Konungaboken 11:10-13, 43 

Efter Salomos död delades Israels tolv stammar. 
Landets södra del kallades Juda rike. Två israelitiska 
stammar bodde där. De kallades judar. Rehabeam blev 
kung. 

1 Konungaboken 12:1-17 

Rehabeam var Salomos son. Han var ingen god kung. 
Han var elak mot folket. 

1 Konungaboken 12:14 

Landets norradel kallades Israels rike. Tio israelitiska 
stammar bodde där. Jerobeam var deras kung. 
Jerobeam var stark och modig, men han var ingen god 
kung. 

2 Konungaboken 2:13-15 
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Jerobeam gjorde avgudar av guld och brände offer till 
dem. Han sade till folket att dyrka avgudarna. 

1 Konungaboken 12:27-33 

En Guds profet sade till Jerobeam att omvända sig. Men 
Jerobeam ville inte omvända sig. 

1 Konungaboken 13:1-6, 33-34 

Jerobeam och Rehabeam hade arméer. De krigade mot 
varandra i fira år. Jerobeam och Rehabem var onda och 
syndfulla kungar. De lärde inte folket att lyda Gud. 

1 Konungaboken 14:7-10,16, 21-24; 
2 Krönikeboken 12:13-15 

Israeliterna blev lika onda och syndfulla som sina 
kungar. 

1 Konungaboken 16:2 
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PROFETEN 
ELIA 
Kapitel 33 

Många år senare blev Ahab kung över Israels rike. Han 
och hans folk var onda och syndfulla. De dyrkade 
avgudar. 

1 Konungaboken 16:29-33 

Elia var Guds profet. Elia sade till Ahab och hans folk att 
omvända sig. Om de inte omvände sig skulle Gud sända 
hungersnöd till landet. Det skulle inte finnas något 
vatten. Människorna skulle inte få någon mat. 

1 Konungaboken 17:22-24 

Kung Ahab hade en fru som hette Isebel. Hon trodde 
inte på Gud. Hon dödade Guds profeter. Isebel ville 
döda Elia. 

1 Konungaboken 16:31; 18:13; 19:1-2 
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Gud sade till Elia att gömma sig för Isebel. Elia gömde 
sig vid en bäck. Han drack ur bäcken. Gud sände fåglar 
med mat till Elia. 

1 Konungaboken 17:3-6; 18:4 

Sedan kom hungersnöden. Det fanns inget vatten i 
bäcken. Elia hade inget vatten att dricka, inte heller 
någon mat att äta. 

1 Konungaboken 17:7 

Elia mötte kvinnan. Hennes man var död. Hon bodde 
tillsammans med sin son. Elia bad henne om vatten och 
bröd. Hon sade att hon inte hade något. Hon hade bara 
lite mjöl och olja för att göra bröd till sin son. 

1 Konungaboken 17:10-12 

Gud sade till Elia att gå till en stad. Där skulle han möta 
en kvinna. Kvinnan skulle ge honom mat och vatten. 

1 Konungaboken 17:8-9 
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Elia sade till henne att göra lite bröd till honom först. Han 
sade att Gud skulle ge henne mer mjöl och olja. Hon 
skulle ha mat till dess hungersnöden var över. Kvinnan 
gjorde bröd till Elia. 

1 Konungaboken 17:13-15 

Elia åt med kvinnan och hennes son. Han bodde hos 
kvinnan och hennes son under många dagar. Gud 
välsignade dem. Det fanns alltid mjöl och olja till att baka 
bröd. 

1 Konungaboken 17:15-16 

En dag blev kvinnans son mycket sjuk och dog. Hans 
mamma var ledsen. 

1 Konungaboken 17:17-18 

Elia hade prästadömet. Han hade Guds kraft. Elia bad. 
Han bad Gud att låta pojken få leva igen. 

1 Konungaboken 17:19-21 
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Gud hörde Elias bön. Då hände ett under. Pojken kom tillbaka till livet. Elia bar honom till hans mamma. Hon visste att 
Elia var en Guds profet. 

1 Konungaboken 17:22-24 
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ELIA OCH 
BAALSPRÄSTERNA 
Kapitel 34 

Det fanns onda och syndfulla människor i Israels rike. 
De dyrkade en avgud som hette Baal. Det fanns 850 
baalspräster. Det var onda och syndfulla präster. 

1 Konungaboken 18:19 

Profeten Elia talade till kung Ahab. Han sade till Ahab att 
samla hela sitt folk på ett berg. Elia ville att de onda och 
syndfulla baalsprästerna också skulle komma. 

1 Konungaboken 18:17-19 

Elia sade att de måste välja om de ville dyrka Gud eller 
Baal. De kunde inte dyrka båda. Det är ont och syndfullt 
att dyrka avgudar. 

1 Konungaboken 18:21 
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Elia ville visa folket att avgudar inte har någon kraft. Elia 
bad om två oxar till offer. Han bad att få ved. Han gav en 
oxe och en del av veden till baalsprästerna. Han behöll 
en oxe och resten av veden för sitt eget offer. 

1 Konungaboken 18:23 

Elia sade till prästerna att inte bränna offret. Han sade till 
prästerna att be till deras avgud. Han sade att Baal 
måste bränna upp offret. 

1 Konungaboken 18:24-25 

De onda och syndfulla prästerna bad hela morgonen till 
Baal. De hoppade på altaret och skrek. Baal svarade 
inte. Baal var bara en avgud. 

1 Konungaboken 17:10-12 
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Elia sade till prästerna att be högre. Han drev med dem. 
Han sade att det måste vara så att deras avgud sov. 

1 Konungaboken 17:8-9 



De onda och syndfulla prästerna bad högre och högre. 
De bad hela dagen. Baal svarade inte. Prästernas offer 
började inte brinna. 

1 Konungaboken 18:28-29 

Elia sade till folket att komma närmare honom. Elia sade 
till dem att han skulle be till Gud. Han sade att Gud 
skulle sända ned eld från himmelen. Gud skulle bränna 
upp hans offer. Elia byggde ett altare av stenar. Han 
grävde runt altaret. Elia lade oxen och en del ved på 
altaret. 

1 Konungaboken 18:30-33 

Elia sade till en del män att hämta fyra tunnor vatten. 
Han sade till dem att hälla vattnet på offret. Sedan sade 
han till männen att hämta fyra tunnor vatten till. En gång 
till hällde de vatten på offret. Han sade till dem att hämta 
fyra tunnor vatten till. De hällde också det vattnet på 
offret. 

1 Konungaboken 18:33-35 

Elia bad till Gud. Elia ville att folket skulle dyrka Gud. 
Han bad Gud hjälpa honom. 

1 Konungaboken 18:36-37 
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Gud sände ned eld från himmelen. Elden brände upp Elias offer. Den brände upp veden och stenarna. Den torkade 
upp allt vatten. Folket såg Guds kraft. De visste att avgudarna inte hade någon kraft. Alla onda och syndfulla 
baalspräster dödades. 

1 Konungaboken 18:38-39; 18:40 
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ELIA TALAR 
MED JESUS 
Kapitel 35 

Elia gick ut i ödemarken för att Isebel inte skulle kunna 
döda honom. Han hittade ett ställe att gömma sig på. 
Han sov under ett träd. 

1 Konungaboken 17:10-12 

Kung Ahab hade en ond och syndfull fru som hette 
Isebel. Isebel fick höra vad Elia hade gjort. Hon skickade 
en man till Elia. Mannen sade att Isebel skulle döda Elia. 

1 Konungaboken 19:1-2 

En ängel kom till Elia. Ängeln gav honom mat och 
vatten. Elia åt och lade sig igen. Ängeln kom tillbaka. 
Han sade till Elia att äta mer. Ängeln sade att Elia skulle 
gå en lång väg. Elia åt och drack igen. 

1 Konungaboken 17:8-9 
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Elia gick i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Han fastade. Han 
åt inte och drack inte. 

1 Konungaboken 19:8 

Elia gick till berget där Moses hade sett den brinnande 
busken. 

1 Konungaboken 19:8; 2 Mosebok 3:1-2 

Elia bodde i en grotta i berget. Gud frågade honom vad 
han gjorde där. Elia sade att folket inte lydde Guds bud. 
De dödade Guds profeter. Elia var den enda profet som 
inte hade blivit dödad. Folket ville döda honom också. 

1 Konungaboken 17:17-18 

Gud sade till Elia att stanna kvar på berget. En stark vind 
började blåsa. Den var så stark att den bröt sönder 
klippor till stenbitar. Efter stormvinden kom en 
jordbävning. Därefter kom en eld. 

1 Konungaboken 17:19-21 
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Efter elden hörde Elia en stilla röst. Han visste att det var Jesu Kristi röst. Jesus kom till honom. Han talade till Elia. 
Jesus sade att han skulle utvälja en ny profet. Hans namn var Elisa. 

1 Konungaboken 19:11,15-16 
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ELIA 
OCH ELISA 
Kapitel 36 

Elia var en Guds profet. Han hade prästadömets kraft. 
Han hade Guds kraft. Han blev gammal. Elisa hade följt 
med Elia under många år. 

2 Konungaboken 1:10 

Gud hade sagt till Elia att Elisa skulle bli nästa profet. 
Elia och Elisa gick till Jordanfloden. Elia slog på vattnet 
med sin rock. Vattnet delade sig. De gick över på torra 
land. 

1 Konungaboken 19:16; 2 Konungaboken 2:6-8 

Elia och Elisa vandrade tillsammans och talade med 
varandra. Elisa ville att den Helige Anden skulle vara 
med honom. 

2 Konungaboken 2:9-10 
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Elisa blev Guds profet. Han hade prästadömets kraft. Han hade Guds kraft. När Elia for till himmelen, släppte han sin 
rock till marken. Elisa tog upp den. 

2 Konungaboken 2:11-13 

Elisa gick tillbaka till Jordanfloden. Han slog på vattnet med Elias rock. Vattnet delade sig. Elisa gick över på torra 
land. Några rättfärdiga israeliter mötte honom. De visste att Elisa var den nya profeten. 

2 Konungaboken 2:13-15 
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PROFETEN 
ELISA 
Kapitel 37 
Tre under 

Elisa var profet. Han hade tro på Gud. Gud hjälpte 
honom att göra under. Ett under visar Guds kraft. 

1 Konungaboken 17:17-24; 2 Konungaboken 2:14-15 

Det första undret 
En dag kom en kvinna för att träffa Elisa. Hon grät. Hon 
berättade för Elisa att hennes man hade dött. Hon 
måste betala pengar till en man. Om hon inte betalade 
pengarna skulle mannen ta hennes söner ifrån henne. 
Elisa ville hjälpa kvinnan. Han frågade vad hon hade i 
huset. Hon hade en flaska med lite olja. 

2 Konungaboken 4:1-2 

Elisa sade till kvinnan att skaffa sig fler flaskor. Han 
sade till henne att hälla olja från oljeflaskan i dem. 
Kvinnan lydde Elisa. Oljan från hennes oljeflaska fyllde 
alla de andra flaskorna. Det var ett under. 

2 Konungaboken 4:3-6 

Elisa sade till kvinnan att sälja oljan och betala mannen. 
Nu kunde hennes söner inte tas ifrån henne. Hon var 
lycklig. 

2 Konungaboken 4:7 
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Det andra undret 
En annan kvinna och hennes man bad Elisa att bo i 
deras hem. De var gamla och hade inga barn. Elisa 
sade till dem att de skulle få en son. De trodde inte på 
honom. Men de fick en son. 

2 Konungaboken 4:8-17 

En dag gick sonen ut till sin far på åkern. Han berättade 
för sin far att han hade ont i huvudet. 

2 Konungaboken 4:18-19 

Pojken var mycket sjuk. Hans mor höll honom i sina 
armar. Han dog. Hans mor lade honom på Elisas säng. 
Elisa kom in och stängde dörren. Han bad till Gud och 
rörde vid pojken. 

2 Konungaboken 4:20-34 

Pojken nös sju gånger och öppnade sina ögon. Han 
levde igen. Hans mor kom in i rummet. Hon var lycklig 
över att hennes son levde. Gud hjälpte Elisa att föra 
pojken tillbaka till livet. Det var ett under. 

2 Konungaboken 4:35-37 

142 



Det tredje undret 
Naaman var en man från ett annat land. Han var mycket 
sjuk. Han hade spetälska. Han hade sår på kroppen. 
Hans hud höll på att falla av. 

2 Konungaboken 5:1 

Naaman kom till Elisa för att bli helad. Elias skickade sin 
tjänare för att tala med Naaman. Han sade till Naaman 
att tvätta sig sju gånger i Jordanfloden, då skulle 
Naaman bli helad och frisk. 

2 Konungaboken 5:9-10 

Naaman blev arg eftersom Elisa inte kom ut för att hela 
honom. Han ville inte göra det som Elisa sade. Han 
började fara hem. Naamans tjänare sade åt honom att 
lyda profeten. 

2 Konungaboken 5:11-13 

Naaman lydde Elisa. Han tvättade sig sju gånger i 
Jordanfloden. Han blev helad. Hans sår var borta. Han 
hade inte längre spetälska. Det var ett under. 

2 Konungaboken 5:14 

143 



JONA 
Kapitel 38 

Jona var en Guds profet. Gud sade till honom att gå till 
en stad som hette Nineve. Människorna där var onda 
och syndfulla. Gud sade till Jona att säga till folket att 
omvända sig. 

Jona 1:1-2 

Jona lydde inte Gud. Jona ville inte gå till Nineve. Han 
ville inte säga till folket att omvända sig. Han gick till ett 
skepp. Skeppet seglade till en annan stad. 

Jona 1:3 
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Gud sände en svår storm. Vinden blåste hårt. Männen 
på skeppet var rädda att det skulle sjunka. 

Jona 1:4-5 



Kaptenen på båten gick till Jona. Jona sov. Kaptenen 
väckte honom. Han bad Jona be till Gud om att han 
skulle hjälpa dem. 

Jona 1:6 

Männen trodde att stormen kommit för att Jona var på 
båten. De ville att stormen skulle sluta. De frågade Jona 
vad de skulle göra. 

Jona 1:7-11 

Jona sade åt dem att kasta honom i vattnet. Han visste 
att Gud skickat stormen för hans skull. Han hade inte lytt 
Gud. 

Jona 1:9-12 

Männen ville inte kasta Jona i vattnet. Men de visste att 
stormen skulle sluta om de gjorde det. Därför kastade 
de honom i vattnet. Stormen slutade. 

Jona 1:13-15 
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Gud sände en stor fisk. Fisken svalde Jona. Jona var i 
fisken i tre dagar och tre nätter. Jona bad till Gud. Han 
omvände sig. Han sade att han var ledsen för att han 
hade givit sig iväg. Han lovade att lyda Gud. 

Jona 2:1-10 

Fisken satte i land Jona på torra land. Ännu en gång 
sade Gud till Jona att gå till Nineve. Han skulle säga till 
människorna att omvända sig. 

Jona 2:11; 3:1-2 

Den här gången lydde Jona Gud. Han gick till Nineve. 
Han sade till människorna att omvända sig. Om de inte 
omvände sig skulle Nineve bli förstört. 

Jona 3:3-4 

Människorna omvände sig. De slutade upp med att vara 
onda och syndfulla. De fastade och bad. Gud förstörde 
inte Nineve. 

Jona 3:5-10 
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ISRAELITERNA 
TAS TILL FÅNGA 
Kapitel 39 

Israeliterna hade många kungar. En del var goda. De 
älskade Gud och lydde hans bud. De hjälpte israeliterna 
att leva goda liv. 

2 Konungaboken 8-24 

Men de flesta kungarna var onda och syndfulla. De 
lydde inte Guds bud. De dyrkade avgudar. Människorna 
blev också onda och syndfulla. 

2 Konungaboken 8-24 

Det blev krig i landet. Israels tio stammar blev tagna till 
fånga. De fördes bort som slavar. De israeliter som 
lämnades kvar bodde i Juda rike. De kallades judar. 

2 Konungaboken 17:6-23 
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Lehi och hans familj bodde i Jerusalem sexhundra år 
innan Kristus föddes. Många människor i Jerusalem var 
onda och syndfulla. Gud sände profeter för att undervisa 
dem. Lehi var en av dessa profeter. 

2 Krönikeboken 36:14-16; 1 Nephi 1:4 

Lehi sade till människorna att omvända sig. Han sade 
att Jerusalem skulle förstöras om de inte omvände sig. 
Men de onda och syndfulla människorna trodde inte på 
honom. En del människor skrattade åt honom. En del 
var arga. De ville döda Lehi. 

1 Nephi 1:13-20; 2 Krönikeboken 36:16 

Gud sade till Lehi att lämna Jerusalem med sin familj. 
Lehi lydde Gud. Han och hans familj gick till havet. De 
byggde ett skepp och seglade till Amerika. 

1 Nephi 2:2-4; 17:8; 18 
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Lehis son Nephi skrev vad som hände honom. Deras 
historia heter Mormons bok. 

1 Nephi 19:1-4 



Judarna hörde profeterna tala, men de omvände sig 
inte. Gud sände kungen i Babylonien och hans armé för 
att förstöra Jerusalem. Det blev ett stort krig. 

2 Konungaboken 25:1-2 

Soldaterna från Babylonien intog Jerusalem. De tog allt 
guld och silver från templet. De tog alla vackra skålar 
från templet. 

2 Konungaboken 25:13-17 

Sedan tände de eld på Guds tempel. De brände också 
människornas hem. De bröt ned muren runt Jerusalem. 
1 Konungaboken 17:17-18 
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Många judar dödades. Många andra togs till fånga. De 
fördes till Babylonien för att bli slavar. 
1 Konungaboken 17:19-21 



Kungen i Babylonien förde judarna till sitt land. Han tog 
en del av deras barn för att de skulle bo i hans hus. Fyra 
av dem hette Daniel, Hananja, Misael och Asarja. (De 
fick nu heta Beltesassar, Sadrak, Mesak och 
Abed-Nego ö a.) De lärde sig att tala kungens språk. 

Daniel 1:1-7 

Tjänaren gav Daniel och hans vänner vatten att dricka. 
Han gav dem nyttig mat i tio dagar. Daniel och hans 
vänner lydde Gud. Daniel och hans vänner blev friskare 
än de andra barnen. 

Daniel 3:26-27 

DANIEL OCH 
HANS VÄNNER 
Kapitel 40 

Kungen sände mat och vin till Daniel och hans vänner. 
Gud sade att de inte skulle äta den maten. Den var inte 
bra för dem. De skulle inte äta maten eller dricka vinet. 
De bad kungens tjänare att ge dem nyttigare mat. De 
bad att få vatten, inte vin. 

Daniel 3:28-29 
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Efter tre år togs Daniel, Hananja, Misael och Asarja till kungen. Han talade till dem. Kungen sade att de var visare än 
hans vise män. Gud hade välsignat Daniel och hans vänner. Gud hade gjort dem starka och visa. 

Daniel 1:18-20 
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DANIEL OCH 
KUNGENS DRÖM 
Kapitel 41 

Men de vise männen kunde inte tala om för kungen vad 
han hade drömt. Kungen blev arg. Han sade till sin 
tjänare att döda alla visa män. 

Daniel 3:26-27 

Kungen i Babylonien hade en dröm. När han vaknade 
kunde han inte komma ihåg den. Kungen bad några av 
hans visa män att berätta för honom vad han hade 
drömt. Han ville också veta vad drömmen betydde. 

Daniel 2:1-3 

Men Gud visade Daniel kungens dröm. Gud talade om 
för Daniel vad den betydde. Daniel bad kungens tjänare 
att inte döda de visa männen. Daniel sade att han kunde 
berätta för kungen om drömmen. 

Daniel 3 : 2 8 - 2 9 
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Daniel fördes till kungen. Han sade att Gud hade berättat för honom om drömmen. Drömmen betydde att evangeliet 
skulle läras ut till alla människor och folk. Jesus kommer att vara kung för alla människor och folk på jorden. Kungen i 
Babylonien var lycklig över att få veta vad hans dröm betydde. Han gjorde Daniel till ledare över hela landet. 

Daniel 2:25-48 
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SADRAK, MESAK 
OCH ABED-NEGO 
Kapitel 42 

Sadrak, Mesak och Abed-Nego bad inte till avguden. De 
bad till Gud. 

Daniel 3:12 

Kungen i Babylonien gjorde en avgud av guld. Han sade 
till folket att be till avguden. De som inte bad till avguden 
skulle brännas upp i en ugn. 

Daniel 3:1-6 

Någon berättade det för kungen. Han blev arg. Han 
skickade efter Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Kungen 
sade till dem att de skulle brännas upp i ugnen. Sadrak, 
Mesak och Abed-Nego var inte rädda. De visste att Gud 
skulle rädda dem. 

Daniel 1:18-20 
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Kungens tjänare gjorde upp eld i ugnen. De band 
Sadrak, Mesak och Abed-Nego med rep. Tjänarna 
kastade in dem i ugnen. Elden var så het att tjänarna 
dog. 

Daniel 3:19-22 

Kungen ropade till Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Han 
sade till dem att komma ut ur ugnen. Elden hade inte alls 
skadat dem. Den hade inte bränt upp deras hår eller 
kläder. De luktade inte rök. 

Daniel 3:26-27 

Kungen tittade in i ugnen. Han såg fyra män gå omkring 
inne i elden. En av männen var en Guds ängel. Gud 
räddade Sadrak, Mesak och Abed-Nego. 

Daniel 3:24-25 

Kungen i Babylonien gjorde en lag. Lagen sade att 
ingen skulle få säga någonting dåligt om Gud. Endast 
Gud kunde rädda människor från elden. 

Daniel 3:28-29 
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DANIEL OCH 
LEJONGROPEN 
Kapitel 43 

Det blev en ny kung i Babylonien. Han hette Darejaves. 
Kung Darejaves valde de män som skulle hjälpa honom. 
Daniel blev deras ledare. De andra männen tyckte inte 
om Daniel. De ville inte att han skulle vara deras ledare. 

Daniel 5:30; 6:1-5 

Männen visste att Daniel bad till Gud. De gick till 
kungen. De bad honom göra en ny lag. Kungen gjorde 
en ny lag att folket inte fick be till Gud. De människor 
som inte lydde lagen skulle kastas i lejongropen. 
Lejonen skulle äta upp dem. 

Daniel 3:28-29 

Daniel bad till Gud tre gånger varje dag. De onda och 
syndfulla männen såg att Daniel bad. De berättade det 
för kungen. 

Daniel 3:26-27 
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Kungen visste att Daniel måste kastas i lejongropen. 
Kungen försökte tänka ut ett sätt att rädda honom. Men 
lagen kunde inte ändras. Kungen sade till sina tjänare 
att kasta Daniel i lejongropen. Kung Darejaves sade till 
Daniel att han ville att Gud skulle rädda honom. 

Daniel 6:14-16 

Kungen fastade hela natten. Han kunde inte sova, 
Daniel 6:18 

På morgonen gick kungen till lejongropen. Han ropade 
på Daniel. Daniel svarade. Lejonen hade inte skadat 
honom. Han sade att Gud hade stängt lejonens gap. 

Daniel 3 : 2 6 - 2 7 

Kungen var mycket lycklig. Daniel var räddad eftersom 
Gud hade hjälpt honom. 

Daniel 3:28-29 
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ÅTERKOMSTEN TILL 
JERUSALEM 
Kapitel 44 

Judarna bodde i Babylonien i många år. Kores blev 
kung. Gud sade till honom att låta judarna bygga ett nytt 
tempel i Jerusalem. Kores sade till judarna att gå tillbaka 
till Jerusalem. 

Esra 1:1-3 

Judarna gick tillbaka till Jerusalem. De tog med sig guld 
och silver och vackra skålar till templet. 

Esra 1:4-11 
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Judarna byggde ett altare och offrade till Gud. De 
började bygga templet. De var lyckliga. De bad till Gud 
och tackade honom. 

Esra 3:3-13 



Men judarna arbetade under en lång tid. Till sist var 
templet färdigt. 

Esra 6:14-15 

En del onda och syndfulla män i Jerusalem var arga. De 
ville inte att judarna skulle bygga ett tempel. De försökte 
stoppa dem. 

Esra 4:1-5 

Esra var en Guds profet. Han bodde i Babylonien. Esra 
gick till Jerusalem för att undervisa judarna. Han läste 
upp budorden för folket. Han sade till dem att lyda Guds 
bud och omvända sig. Folket lyssnade på honom. 

Esra 7:6; Nehemja 8:1-5, 8 

Nehemja var en profet. Han gick också till Jerusalem. 
Nehemja 2:11-12 
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Nehemja blev ledsen när han kom dit. Muren runt 
staden var nedriven. Portarna i muren var uppbrända. 
Nehemja sade till judarna att de skulle bygga upp muren 
och portarna igen. 

Nehemja 2:17-18 

Judarna började bygga muren. Onda och syndfulla män 
försökte stoppa dem. Judarna fortsatte att arbeta. Gud 
välsignade dem. Till slut var muren och portarna färdiga. 

Nehemja 2:19-20; 4:1-8; 6:15 

Nehemja talade till folket. Han visste att judarna inte 
lydde Guds bud. De var elaka mot varandra. Han sade 
till judarna att vara rättfärdiga. 

Nehemja 5:6-11 

Judarna lovade att lyda Gud. De lovade att hålla 
sabbatsdagen helig. De lovade att betala tionde. De 
lovade att leva goda liv. 

Nehemja 9:38; 10:28-38 
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En del av judarna gick inte tillbakaka till Jerusalem. De 
stannade i Babylonien. En av dem var en vacker flicka 
som hette Ester. 

Ester 2:5-7 

Esters far och mor var döda. Hon bodde tillsammans 
med sin kusin Mordokai. Mordokai var en god man. 

Ester 2:5-7 
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ESTER 
Kapitel 45 

Kungen i landet gav en stor fest. Han bjöd in många 
människor. 

Ester 1:5 



Kungen skickade bud till drottningen för att hon skulle 
komma till festen. Men hon ville inte komma. Kungen 
blev arg. Han sade att han skulle välja en ny drottning. 

Ester 1:10-22 

Kungen såg att Ester var vacker. Han älskade henne 
och valde henne till sin drottning. 

Ester 2:17 

Haman var en av kungens ledare. Han hatade judarna. 
Haman gjorde så att människorna fick böja knä och falla 
ned framför honom. Mordokai ville inte göra det. Haman 
blev arg. 

Ester 3:1-5 
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Kungen sände efter många unga kvinnor till sitt hus. 
Ester gick till kungens hus. 

Ester 2:2-4, 8 



Haman sade till kungen att judarna inte ville lyda 
lagarna. Haman ville att judarna skulle dödas. Brev 
skickades till ledarna i landet. I breven stod det att alla 
judar skulle dödas. 

Ester 3:6-9,13-15 

Judarna fick höra talas om breven. De blev rädda och 
ledsna. De fastade och bad om hjälp. 

Ester 4:3 

Drottning Ester fick höra talas om breven. Hon skickade 
tjänare till Morokai för att fråga vad som hade hänt. 

Ester 4:4-5 

Mordokai sade till Ester att hon skulle bli dödad eftersom 
hon var judinna. Mordokai sade till Ester att försöka 
rädda judarna. Ester sade till alla judar att de skulle fasta 
i tre dagar. Hon fastade också. Sedan gick hon till 
kungen. 

Ester 4:7-16; 5:1 
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Kungen frågade Ester vad hon ville. Han sade att hon 
kunde få vad som helst. Ester bjöd kungen till en fest. 
Hon ville att också Haman skulle komma. 

Ester 5:3-8 

Ester berättade för kungen om Hamans plan att döda 
judarna. Hon berättade för honom om att hon var 
judinna. Kungen blev arg. Han lät döda Haman. 

Ester 7:1-10 

Kungen sade till Mordokai att skriva brev till alla i landet. 
Mordokai sade till judarna att döda alla som försökte 
döda dem. 

Ester 8:8-11 

Judarna var glada och lyckliga. Ester hade räddat dem. 
Ester 8:16-17 
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JOB 
Kapitel 46 

Job var en mycket god man. Han gjorde alltid det som 
var rätt. Han lydde Guds bud. Job var också en rik man. 
Han hade många djur och många tjänare. Han hade en 
hustru och tio barn. Gud hade gett honom många 
välsignelser. 

Job 1:1-3 

Gud visste att Job var en rättfärdig man. Satan visste 
också att Job var rättfärdig. Satan sade att Job var 
rättfärdig därför att Gud hade gett honom så många 
välsignelser. Satan sade att Job inte skulle vara 
rättfärdig om välsignelserna togs ifrån honom. 

Job 1:6-11 

Gud sade att Satan kunde ta ifrån Job allt det han hade. 
Men Satan fick inte skada Job. Då skulle Satan få se att 
Job fortfarande var rättfärdig. 

Job 1:12 
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En dag kom fyra tjänare till Job. De sade att alla Jobs 
oxar och tjänare hade dödats. De sade att alla hans får 
hade brunnit upp. De sade att alla hans kameler hade 
blivit stulna. 

Job 1:14-17 

De sade att en stark storm hade blåst ned Jobs söners 
hus. Alla Jobs barn blev dödade. Job hade ingenting 
kvar. 

Job 1:18-19 

Job var mycket ledsen. Men han var inte arg på Gud. 
Han föll på knä på marken och bad till Gud. Han sade att 
han inte hade någonting när han föddes. Gud hade gett 
honom allting. Nu hade Gud tagit bort alltsammans. Job 
älskade fortfarande Gud. 

Job 1:20-22 

Gud talade till Satan igen. Han sade att allting hade 
tagits bort ifrån Job och Job var fortfarande rättfärdig. 
Men Satan sade att Job inte skulle vara rättfärdig om 
han blev mycket sjuk. Därför sade Gud till Satan att han 
kunde göra Job sjuk. Men Satan fick inte döda honom. 

Job 2:1-6 
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Tre av Jobs vänner kom för att besöka honom. De var 
mycket ledsna för hans skull. De sade till Job att Gud 
straffar onda och syndfulla människor. De sade att Gud 
inte straffar goda människor. Vännerna sade att Job 
måste ha varit ond och syndfull. Det som är ont skulle 
aldrig ha kommit över honom om han varit rättfärdig. 

Job 2:11-13; 3-19 

Job blev mycket sjuk. Hans kropp blev täckt med sår. 
Han önskade att han inte blivit född. Jobs hustru frågade 
om han fortfarande trodde att Gud var god. Job sade att 

*han gjorde det. Job sade att Gud gav människorna det 
som var gott. Gud lät ibland det som var ont komma över 
människorna. Ibland kom det som var ont över goda 
människor. 

Job 2:7, 9-10; 3:1-13 

Job sade till sina vänner att de inte hjälpte honom. Han 
sade att han inte varit ond och syndfull. Han visste inte 
varför så många otrevliga saker hade hänt honom. Job 
trodde fortfarande på Gud. Job sade att han kunde dö. 
Men att han alltid skulle älska Gud. Om han dog skulle 
han uppstå. Han skulle få sin kropp igen. Han skulle få 
se Gud. 

Job 4-19 

Ännu en gång sade Jobs vänner till honom att han varit 
ond och syndfull. De sade att han kanske hade tagit 
saker från fattiga människor. Eller kanske han inte hade 
hjälpt människor när de behövde hjälp. De sade att Gud 
vet när människor är onda och syndfulla. Ingen kan 
gömma sina synder för Gud. De sade till Job att 
omvända sig. Då skulle Gud välsigna honom. 

Job 22 
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Job sade till sina vänner att han var rättfärdig. Han sade 
att Gud visste att han inte var ond och syndfull. Job sade 
att en del onda och syndfulla människor inte har några 
besvärligheter. Job sade att han inte visste varför Gud 
hade låtit otrevliga saker hända honom. 

Job 26-28 

Sedan hörde Job Guds röst. Gud frågade Job många 
saker. Var var Job när Gud gjorde världen? Vad visste 
Job om molnen, snön och regnet? Vad visste Job om 
djuren och växterna på jorden? Gud var den som hade 
gjort alla dessa underbara saker. 

Job 38-39; 40:1 

Job svarade Gud. Job sade att han inte förstod de sakerna. Gud sade till Job att människorna inte alltid kan förstå 
varför Gud gör vissa saker. Människorna måste lita på Gud vad som än händer dem. Sedan såg Job Gud. Job hade 
blivit rättfärdig genom alla sina svårigheter. Job älskade Gud. Han litade på Gud. 

Job 40-42:6 
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Gud sade till Jobs vänner att han var arg på dem. Det som de hade sagt till Job var inte rätt. Gud sade till dem att ta 
med sig djur till offer. Job bad för sina vänner. 

Job 42:7-10 

Gud välsignade Job. Han gav Job mer än han hade förut. Gud gav honom fler djur. Job och hans fru fick flera barn. 
De var glada och lyckliga. Job levde tills han blev mycket gammal. Han var mycket rättfärdig. 

Job 42:10-17 
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PROFETERNA 
TALAR OM JESUS 
Kapitel 47 

Många av folket var inte som Job. De var onda och 
syndfulla. De lydde inte Guds bud. De lyssnade inte till 
hans profeter. 

Många profeter sade till människorna att omvända sig. De berättade för dem att Jesus Kristus skulle komma till 
jorden. Han skulle bli Frälsaren. Han skulle dö för att rädda och frälsa alla människor på jorden. 

1 Nephi 1:18-20 
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En del av de profeter som berättade om Jesus Kristus var Mose, Jeremia, Mika, Sakarja, Lehi och Jesaja. Profeterna 
sade att Jesus Kristus skulle födas i Betlehem. Jesus skulle växa upp som andra barn. Människorna skulle inte veta 
att han var Guds Son. 

Jakobs bok 7:11; Jesaja 7:14-15; 9:6; Mika 5:2 

Gud skulle sända en profet för att hjälpa Jesus. Han skulle heta Johannes. Han skulle lära människorna om Jesus. 
Han skulle döpa Jesus. Han skulle kallas Johannes döparen. 

Jesaja 40:3; Johannes 1:6; Matteus 3:1 
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Jesus skulle älska alla. Han skulle göra många under. Han skulle lära människorna om Gud. Han skulle visa 
människorna hur de kunde bli lika vår himmelske Fader. Han skulle lida för deras synder. 

Jesaja 53:11-12; 61:1; Jeremia 33:14-16 

En del människor skulle inte tro på Jesus. De skulle hata honom. De skulle spika upp honom på ett kors. Han skulle 
dö och sedan uppstå. Det som profeterna sade om Jesus hände. Nya testamentet berättar om Jesu Kristi liv. 

Moses 7:55-56; Sakarja 13:6; Jesaja 53:5 
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EFTER 
GAMLA 
TESTAMENTETS TID 
Kapitel 48 

Gamla testamentets profeter dog. 400 år gick. Nästan 
inga judar lydde Gud. 

Arméer från andra länder tog judarna till fångar. Onda 
och syndfulla kungar från andra länder gjorde dem till 
slavar. Kungarna dödade tusentals judar. 

Kungarna lät inte judarna offra till Gud. De tog från 
templet det som var gjort av guld. Kungarna dyrkade 
avgudar i templet. 
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Den sista armé som tog judarna till fångar var den 
romerska armén. Romarna bröt ned Jerusalems murar. 
De intog staden. De sände en man som hette Herodes 
att vara judarnas kung. 

Herodes ville att judarna skulle tycka om honom. Därför 
gjorde han templet vackert igen. Han lät tusentals män 
arbeta på det. De förde tillbaka guldet och silvret till 
templet. När det var färdigt var det mycket vackert. Men 
judarna tyckte ändå inte om Herodes. 

Herodes var mycket ond och syndfull. Han dödade 
många människor. Han dödade sin fru och sina två 
söner. Han försökte döda Jesusbarnet. 

Judarna ville inte att Herodes skulle vara deras kung. De 
ville inte att romarna skulle vara deras ledare. Judarna 
väntade på att Frälsaren skulle komma. De trodde att 
han skulle hjälpa dem att slåss och kriga med romarna. 
De trodde att Frälsaren skulle bli deras kung. 
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ORD SOM ÄR BRA ATT KÄNNA TILL 

A 
altare Människor bad vid ett altare. Människor brände 
djur på ett altare. 

andar Vi var andar när vi bodde i himmelen hos Gud. 
Då hade vi ingen kropp av kött och blod. 

andekroppar Andekroppar ser ut som kroppar av kött 
och blod. 

ark I en ark kan man förvara saker i säkerhet. Ett slags 
ark är en stor båt. 
Noa tog ombord djur på arken. 

armé Män i en arm krigar mot andra män. 

arméer Två arméer drog ut för att strida mot varandra. 

avgud En avgud är ofta en staty. 
En del människor bad till en avgud. De bad inte till Gud. 

B 
bad Hanna bad till Gud att han skulle ge henne en son. 

bagge En bagge är ett får. 
Abraham såg en bagge. 
Andra namn på en bagge är vädur och gumse. 

bedja Att bedja betyder att tala med Gud. 
Jag ber till Gud varje dag. 

begrava När människor dör, begraver vi dem. 
Bibelns människor lade de döda i grottor. 

begravdes David begravdes i Jerusalem. 

berg Moses gick upp på berget. 

brunn En brunn är ett djupt hål i marken med vatten i. 
Rakel kom till brunnen för att hämta vatten. 

bud Bud är saker som Gud säger till människorna att 
göra. 
Goda och fina människor lyder Guds bud. 
Goda och fina människor gör det som Gud säger åt dem 
att göra. 
De lyder hans befallningar. 
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u 
dela Röda havet delades. 
De tolv stammarna delades. 

domare En domare är en ledare. Domaren hjälper folket 
att veta vad det skall göra. 
En domare säger vad som är bra och vad som är dåligt. 
Att döma är att säga vad som är bra och vad som är 
dåligt. 

dotter En dotter är flickan i en familj. 
Kungens dotter fann Moses. 

dyrka Att dyrka betyder att visa Gud att vi älskar 
honom. 
Vi dyrkar Gud genom att lyda hans bud. 
Vi dyrkar Gud genom att be till honom. 

döpa När vi blir medlemmar i kyrkan, döps vi. 
När vi döps, doppas vi ned under vattnet och förs upp 

E 
erövra Israeliterna erövrade staden. 
Israeliterna tog staden från de människor som bodde 
där. 

evangeliet Evangeliet är det som Jesus lär oss att vi 
skall göra. 
Vi tror på Jesu Kristi evangelium. 

r 
falla Haman sade till folket att falla ned inför honom. 

fasta Moses fastade i 40 dagar. 
Moses åt inte och drack inte under 40 dagar. 

floden Noa räddade djuren undan floden. 
Floden var vatten som täckte jorden. 

fåraherde En fåraherde sköter om får. 
David var fåraherde när han var pojke. 
David skötte om fåren när han var pojke 

fängelse Ett fängelse är en plats där människor hålls 
inlåsta så att de inte kan komma ut. 
Josef sattes i fängelse. 
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färdas Att färdas betyder att fara från en plats till en 
annan. 

färdades Israeliterna färdades från Egypten till det 
utlovade landet. 

förbundsarken Förbundsarken var en låda. De två 
stentavlorna på vilka de tio budorden var skrivna 
förvarades i den lådan. 

grotta Elia gömde sig i en grotta. 

förgård En förgård är marken runt en byggnad. 
Det fanns en förgård runt tabernaklet. 

förhänge Tabernaklet hade väggar av förhängen. 

förlåta Att förlåta någon betyder att glömma bort de 
dåliga saker som han har gjort. 
Jesus Kristus förlåter oss de dåliga saker vi har gjort, om 
vi är ledsna och slutar göra dem. 

förlät Gud förlät Israels folk. 
Gud glömde de dåliga saker som Israels folk hade gjort. 

förstfödslovälsignelsen För länge sedan gav 
människor förstfödslovälsignelsen till den äldste sonen. 
Det var den bästa välsignelsen. 
Isak gav inte Esau förstfödslovälsignelsen. 

förstöra Att förstöra betyder att bränna eller riva ned. 

förstörd Staden Jerusalem var förstörd. 

gåva En gåva är en present. 
Det är någonting som ges till någon. 
Kungen gav Abraham en gåva. 

H 
hela Att hela är att göra en sjuk person frisk. 
Gud hjälpte Elisa att /?e/a människor. 

helade Elisa helade den sjuke mannen. 

hungersnöd Hungersnöd är att inte ha mat. 
Det var hungersnöd i Kanaans land. Det fanns ingen 
mat \ Kanaans land. 

G 
gifta sig Isak gifte sig med Rebecka. 
Isak var Rebeckas man. Rebecka var Isaks fru. 

J 
jordbävning En jordbävning gör att jorden flyttar sig 
och bryts sönder. 
Jordbävningen bröt sönder väggarna. 
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jätte En jätte är en mycket stor, stark man. 
Goljat var en jätte. 

korsfästa Att korsfästa betyder att döda någon genom 
att hänga upp honom på ett tors. 

K 
kalv En kalv är kons barn. 

kamel En kamel är ett djur. 

kapten En kapten är en ledare. 
Kaptenen på skeppet ville inte kasta Jona i havet. 

korg Moses mor lade Moses i en korg. 

korn Korn är en planta som liknar gräs. Det har frön. 
Frön från korn används ibland när man bakar bröd. 

korsfästas Jesus korsfästes på ett kors. 

kraft Gud har stor kraft. 
Gud kan göra saker som människor inte kan göra. Gud 
kan göra allting. 

krig Ett krig är en stor strid. 

kroppar av kött och blod Vi har nu kroppar av kött och 
blod. Innan vi kom till jorden hade vi inte kroppar av kött 
och blod. Vi hade andekroppar. 

kruka En kruka kan rymma olja eller vatten. 

kungarike Ett kungarike är ett land som har en kung 
som ledare. 
Rehabeam var kung i Juda rike. 

L 
lagra Att lagra någonting betyder att ha det kvar till dess 
att det behövs. 

När man lagrar har man ett förråd. 

lagrade Egyptierna lagrade mat. 

led Jesus led för oss. 
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leda Att leda betyder att visa människor vad de skall 
göra. 

Gud sade till Moses att leda israeliterna, 

ledare Moses var israeliternas ledare. 
lejongrop En lejongrop är en plats där vilda lejon bor. 
Platsen där vilda djur bor kan också kallas håla, kula, 
l\/9 

lida Vi lider när våra kroppar skadas. 
Vi lider när vi är mycket ledsna. 

lita på Potifar litade på Josef. 
Potifar visste att Josef gjorde det som han skulle göra. 

ljusstake Ljus i ljusstakar upplyste templet. 

lova Att lova är att säga att vi skall göra någonting. 
Vi lovar att lyda Gud. 

lovade Gud lovade att välsigna Abraham. 

lustgården Lustgården är den trädgård som Adam 
och Eva bodde i och som kallades Edens lustgård. 

lyda Att lyda betyder att göra det som man blir tillsagd 
att göra. 

lydde Enok lydde Gud. 
Enok gjorde det som Gud sade åt honom att göra. 

lögner Lögner är sådant som inte är sant. 
Potifars hustru sade lögnerom Josef. 
Potifars hustru sade om Josef det som inte var sant. 

M 
man Ordet man används ofta om en man som är gift. 
Far är mors man. 
Abraham var Saras man. 

mygga En mygga är en mycket liten insekt som sticker. 
Myggorna stack folket i Egypten. 

N 
nog Israeliterna fick nog med manna att äta. 
Israeliterna hade så mycket manna som de behövde. 
De hade tillräckligt med manna att äta. 

o 

offra Gud sade till människorna att offra djur. 

offrade Abraham offrade ett djur. 
Abraham dödade ett djur. Han brände det på ett altare. 
Jesus offrade sitt liv för oss. Han dog på korset. 
Jesus gav sitt liv för oss. 

omvända sig Om vi gör någonting som inte är bra, skall 
vi omvända oss. 
Om vi gör någonting som inte är bra, skall vi bli ledsna 
och inte göra det igen. 
omvände sig Människorna i Nineve omvände sig. 

ont Ont är någonting dåligt. 
Satan är ond. Att ljuga är ont. Människor som gör 
mycket dåliga saker är onda. 

oxe Elia lade oxen på altaret. 

P 
profet Gud talar till en profet. 
En profet talar om för oss vad Gud vill att vi skall veta. 
Elia varenprofef. 

prästadöme Prästadömet är Guds kraft. 
Samuel hade prästadömet. 
Samuel hade Guds kraft. 

präster Präster har prästadömet. Präster är män som 
hjälper till i kyrkan. 
Prästerna hjälpte till i templet. 

prövad Att vara prövad är att visa om vi kommer att 
göra det som är rätt. 
Gud satte oss på jorden för att bli prövade. 

R 
regnbåge Gud satte regnbågen på himmelen. 

rädda Jesus dog för att rädda oss. 
Jesus dog så att vi skulle kunna bo hos vår himmelske 
Fader igen. 
Ett annat ord för rädda är frälsa. 

rättfärdig Att var rättfärdig betyder att göra det som är 
rätt. 
Rättfärdiga människor lyder Guds bud. 
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Ö 

sabbat Sabbaten är den dag vi går till kyrkan. 
Vi skall inte arbeta på sabbaten. 

slag Ett slag är en stor strid. 

slavar Slavar är människor som är tvingade att arbeta 
åt andra människor. 
Kungen tvingade sina slavar att arbeta hårt. 

slunga En slunga används till att kasta sten med. 
David använde en slunga till att kasta sten på Goljat. 

slå Mannen slår pojken med en käpp. 
Moses såg en man slå en israelit. 

smorde Samuel smorde Saul till att bli Israels kung. 

smörja Att smörja betyder att hälla lite olja på någons 
huvud och välsigna honom. 

soldater Soldater strider i en armé. 

spejare Josua sände spejare in i det utlovade landet. 
Josua sände män in i det utlovade landet för att se 
hurdant det var. 

spetälsk En spetälsk är en sjuk människa med sår över 
hela kroppen. 
Naman var spetälsk, hade sjukdomen spetälska (lepra). 

språk De ord som vi brukar säga eller skriva till andra 
människor kallas språk. 
Gud förändrade människornas språk. De kunde inte 
förstå varandra. 

stam En stam är många människor som håller samman. 
Stammar Jakobs tolv söners familjer kallades stammar. 

straffa Vi straffas när vi gör någonting som är dåligt. 
Tråkiga saker händer oss när vi straffas. 

stång En stång är en käpp. 

svalde En stor fisk svalde Jona. 
Vi sväljer maten. Den går genom vår matstrupe. 

svårigheter Svårigheter är när det händer oss 
någonting svårt. 
Job hade många svårigheter. 

svärd David dödade Goljat med ett svärd. 

syn En syn är en dröm från Gud. 
Enok såg Jesus Kristus i en syn. 
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syndig Syndig betyder mycket dålig. 
Syndiga människor gör dåliga saker. De lyder inte Gud. 

T 
tabernakel Ett tabernakel är en plats där man ber till 
Gud. Gud sade till Moses att bygga ett tabernakel. 
Israeliterna hade ett tabernakel. Det var som ett tält. 

tempel Ett tempel är Guds hus. 
Vi gör Guds arbete i ett tempel. 
Salomos tempel hade väggar av sten. 

tillfångataga Judarna togs till fånga. 
Judarna fördes bort från sitt land av folket i Babylon. 

tionde Gud gav oss allt det som vi har. Tionde är det 
som vi ger tillbaka till honom. 
Abraham betalade tionde. 

tjänare En tjänare arbetar åt någon annan. 
Potifar hade många tjänare. 
Potifar hade många människor som arbetade åt honom. 

tro Att tro betyder att tänka att någonting är sant. 
Att ha tro är att anse att någonting är sant. 
Vi skall ha tro på Gud. 
Vi måste ha tro på Jesus Kristus. 
Vi måste tro på och lyda Jesus Kristus. 

trodde Folket trodde det Elia sade. 
Folket tänkte att Elia sade det som var sant. 

trädgård En trädgård har träd, blommor och gräs. 
Adam och Eva bodde i en trädgård som kallades Edens 
lustgård. 

tunna Tunnan var full med vatten. 

törstig Att vara törstig är att vilja dricka vatten. 
Israeliterna hade inget vatten. De var törstiga. 

u 
ugn Man kan elda i en ugn. 
Kungen hade en stor ugn. 

under Ett under är någonting som visar Guds kraft. 
Gud hjälper profeterna att göra under. 
Under kallas också mirakel. 

undervisa Att undervisa betyder att hjälpa någon att 
lära sig. 
Enok ville undervisa folket. 

undervisade Enok undervisade folket om Guds bud. 

undkomma Att undkomma betyder att komma bort från 
någon som man vill komma bort ifrån. 
Israeliterna undkom egyptierna. 

ung Ung är motsats till gammal. 
David var ung när han dödade Goljat. 

uppstå Jesus Kristus uppstod. Hans ande kom tillbaka 
till hans kropp. 
Han lever. Han kommer aldrig att dö igen. 
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utlovat land Gud gav Abraham det utlovade landet, det 
land han hade lovat Abraham. 

utvälja Gud utvalde David till att bli kung. 
Gud utnämnde David till kung. 

V 
vacker Någonting som är trevligt att se på är vackert. 
Flickan var vacker. 

Skålarna var vackra. Trädgården var vacker. 

vaktlar Vaktlar är fåglar. 

vete Vete är en växt med små frön. 
Vi använder vetets frön som kallas vetekorn till att baka 

vis Gud gjorde Salomo vis. Gud hjälpte honom att veta 
vad som var sant. 
Salomo visste hur han skulle hjälpa människorna. 

visast Salomo var den visaste människan på jorden. 

välja Gud låter oss välja att göra bra saker eller dåliga 
saker. 
Vi skall välja att göra goda saker. 

välsigna Gud välsignade Jakob. 
Gud hjälpte Jakob och gav honom goda saker. 

välsignelse Jakob gav sina söner en välsignelse. 
Jakob lade sina händer på sina söners huvuden och 
bad för dem. 

Y 
yngst David hade äldre bröder. David var Isais yngste 
son. 

Ä 
äldster Äldster är män som hjälper till i kyrkan. 
Äldster har prästadömet. 

ängel En ängel är en som hjälper Gud. En ängel 
kommer från himmelen. 
En ängel talade till Adam. 

ö 
öken En öken är en plats där det inte finns några städer 
eller människor. 
Moses och israeliterna bodde i öknen i fyrtio år. 

örringar Människor bar örringar som var gjorda av guld. 
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Ararat 

Mesopotamien 
ASSYRIEN 

MEDELHAVET 

Babylonien 

Jordanfloden 

Jerusalem 

Ur i Kaldéen 
KANAAN 

Sinai berg 

EGYPTEN 

RÖDA HAVET 

GAMLA TESTAMENTETS VÄRLD 



PLATSER SOM ÄR 
BRA ATT KÄNNA TILL 

Amerika Amerika är det land dit jarediterna for när de 
lämnade Babels torn. Lehis familj lämnade Jerusalem 
och for till Amerika. 

Babylonien Babylonien var ett land som låg nära det 
utlovade landet. En armé från Babylonien intog Juda 
rike och gjorde folket till slavar. 

Betlehem Betlehem är en stad i det utlovade landet. 
David växte upp i Betlehem. 

Det utlovade landet Det utlovade landet, det förlovade 
landet, var det land som Gud hade lovat Abrahams 
familj. 

Edens lustgård Edens lustgård var en vacker trädgård 
med träd och blommor. Adam och Eva bodde där innan 
de åt av frukten från kunskapens träd på gott och ont. 

Egypten Egypten var landet där israeliterna var slavar. 
Moses ledde israeliterna ut ur Egypten. 

Himmelen Himmelen är där vår himmelske Fader bor. 
Vi bodde i himmelen innan vi kom till jorden. 

Israel Israel var landet där israeliterna bodde. Det var 
det utlovade landet. Det kallades Kanaan innan 
israeliterna intog det. 

Israels rike Israels rike var norra delen av det utlovade 
landet. Tio av Israels stammar bodde där. 

Jeriko Jeriko är en stad i det utlovade landet. Josua och 
israeliterna intog Jeriko. 

Jerusalem Jerusalem är en stad i det utlovade landet. 
Kung Salomo byggde ett tempel i Jerusalem. 

Jordanfloden Josua ledde israeliterna över 
Jordanfloden in i det förlovade landet. 

Jorden Jorden är platsen där vi nu bor. Jesus skapade 
jorden. 

Juda rike Juda rike var södra delen av det utlovade 
landet. Två av Israels stammar bodde där. De kallades 
judar. 

Kanaan Kanaan var landet där Jakob bodde. Det var 
det utlovade, det förlovade landet. Senare intog 
israeliterna Kanaan. Då kallade de det Israel. 

Moab Moab var landet där Noomis son gifte sig med 
Rut. 

Nineve Nineve var en stad där onda och syndfulla 
människor bodde. Gud sände Jona för att säga åt dem 
att omvända sig. 

Röda havet Moses ledde israeliterna genom Röda 
havet, efter det att de lämnat Egypten. 

Sinai berg Sinai berg var det berg där Jesus gav Moses 
de tio budorden. 

Sion Sion var staden där Enok var profet. Gud tog alla 
människor i Sion till himmelen. 

Ur Ur var en stad där Abraham bodde. Många 
människor i Ur dyrkade avgudar. 
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PERSONER SOM AR 
BRA ATT KÄNNA TILL 

Abed-Nego Abed-Nego var en rättfärdig jude och vän 
till Daniel. Jesus räddade honom från att brinna upp i 
ugnen. 

Abel Abel var en rättfärdig son till Adam och Eva. Abels 
bror Kain dödade honom. 

Abraham Abraham välsignades av Jesus. Jesus gav 
honom det utlovade landet. Abrahams släkt skulle få 
prästadömet. 

Adam Adam var den första människan på jorden. Han 
vandrade tillsammans med och talade med Gud. 

Ahab Ahab var en ond och syndfull kung i Israel. Isebel 
var hans fru. 

Aron Aron var Moses bror. Han hjälpte Moses leda 
israeliterna tillbaka till det utlovade landet. 

Baal Baal var en avgud. Många onda och syndfulla 
människor dyrkade Baal. 

Bat-Seba Bat-Seba var Urias fru. Kung David gifte sig 
med Bat-Seba sedan Uria blivit dödad. 

Boas Boas våren rättfärdig man i Betlehem. Han gifte 
sig med Rut. 

Daniel Daniel var en rättfärdig jude. Gud räddade 
honom i lejongropen. 

Darejaves Darejaves var kung i Babylonien. Han ville 
inte att Daniel skulle skadas i lejongropen. 

David David dödade Goljat. David var kung i Israel. 

Djävulen Djävulen är en andeson till vår himmelske 
Fader. Han ville inte lyda vår himmelske Fader. Vår 
himmelske Fader skickade ut honom ur himmelen. Man 
kallar djävulen Lucifer eller Satan. 

Egyptier Egyptier var de människor som bodde i 
Egypten. 

Eli Eli var en israelitisk domare. Samuel hjälpte honom 
med att ta hand om tabernaklet. 

Elia Elia var profet. Han visade Baals präster att Gud 
har en väldig kraft. 

Elisa Elisa var profeten efter Elia. Gud hjälpte Elisa att 
göra många underverk. 

Enok eller Hanok Enok var profet. Gud tog Enok och 
hans folk till himmelen. 

Esau Esau var Isaks och Rebeckas äldste son. Han lät 
sin bror Jakob få förstfödslovälsignelsen. 

Esra Esra var profet. Han undervisade judarna när de 
kom tillbaka till Jerusalem. 

Ester Ester var judinna. Hon blev drottning i Babylonien. 
Hon räddade sitt folk till livet. 

Eva Eva var den första kvinnan på jorden. Hon var 
Adams fru. 

Filistéer Filistéerna var ett folk som stred mot 
israeliterna. Goljat varfilisté. 

Goljat Goljat var en filisteisk jätte. Han dödades av 
David. 

Gud Vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den 
Helige Anden kallas allesammans för Gud. De har alla 
en stor kraft. 

Haman Haman var en ledare hos kungen i Babylonien. 
Han ville döda alla judar. Ester stoppade honom. 

Hanna Hanna var en rättfärdig kvinna. Hon var Samuels 
mor. 

Helige Anden Den Helige Anden arbetar tillsammans 
med vår himmelske Fader och Jesus. Han hjälper 
människor att få veta sanningen. Den Helige Anden har 
en andekropp. Han har inte en kropp av kött och ben. 

himmelske Fader Vår himmelske Fader är Fader till 
våra andekroppar. Han bor i himmelen. Vi ber till vår 
himmelske Fader. Ibland kallar vi vår himmelske Fader 
för Gud. 

Isai Isai var far till kung David. Isai bodde i Betlehem. 

Isebel Isebel var kung Ahabs fru. Hon ville döda Elia. 

Isak Isak var Abrahams och Saras rättfärdige son. Han 
var far till Jakob och Esau. 

Israel Jakobs namn ändrades till Israel. Han var Isaks 
rättfärdige son. Israel hade tolv söner. Israel Jakobs tolv 
söners familjer kallades Israels folk. De var Israels tolv 
stammar. 

Israeliter Jakobs tolv söners familjer kallades israeliter. 
De var Israels tolv stammar. 

Jakob Jakob var Isaks rättfärdige son. Jakob hade tolv 
söner. Jesus ändrade Jakobs namn till Israel. 
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Jarediter Jarediterna var människor som följde Jared 
och hans bror. Gud ledde dem från Babels torn till 
Amerika. 

Jeremia Jeremia var profet. Han berättade för folket om 
Jesus Kristus. 

Jerobeam Jerobeam var en ond och syndfull kung i 
Israels rike. 

Jesaja Jesaja var profet. Han berättade för folket om 
Jesus. 

Jesus Jesus är vår Frälsare. Han är vår himmelske 
Faders Son. Ibland kallar vi Jesus för Gud. 

Job Job var en rättfärdig man. Han hade många 
svårigheter, men han älskade hela tiden Gud. 

Jona Jona var profet. En stor fisk svalde honom. Jona 
undervisade folket i Nineve. 

Josef Josef var en rättfärdig son till Jakob och Rakel. 
Hans bröder sålde honom. Han blev en ledare i 
Egypten. 

Josua Josua blev profet efter Moses. Han hjälpte 
israeliterna att inta det utlovade landet. 

Judar Judarna var israeliter som bodde i Juda rike. 

Kain Kain var en ond och syndfull son till Adam och Eva. 
Han dödade sin bror Abel. 

Kores Kores var en kung. Han lät judarna gå tillbaka till 
Jerusalem från Babylonien. 

Laban Laban var far till Lea och Rakel. 

Lea Lea var dotter till Laban. Hon gifte sig med Jakob. 

Lehi Lehi var profet i Jerusalem. Gud sade till honom att 
lämna Jerusalem. Lehis familj for till Amerika. 

Lucifer Lucifer är en andeson till vår himmelske Fader. 
Han ville inte lyda vår himmelske Fader. Vår himmelske 
Fader skickade ut honom från himmelen. Lucifer kallas 
Satan eller djävulen. 

Meiki-Sedek Melki-Sedek var en rättfärdig kung. Han 
hade prästadömet. Abraham betalade tionde till honom. 

Mesak Mesak var en rättfärdig jude och vän till Daniel. 
Jesus räddade honom från att brinna upp i ugnen. 

Mika Mika var profet. Han berättade för folket om Jesus. 

Mirjam Mirjam var Moses syster. 

Mordokai Mordokai var en rättfärdig jude. Han var 
Esters kusin. 

Moses Moses var profet. Han ledde israeliterna ut ur 
Egypten. Han förde dem tillbaka till det utlovade landet. 

Naaman Naaman var spetälsk. Gud hjälpte Elisa att 
hela Naaman. 

Natan Natan var profet. Han talade till kung David. 

Nehemja Nehemja var profet när judarna kom tillbaka 
till Jerusalem. Han hjälpte dem bygga upp muren igen. 

Noa Noa var en rättfärdig man. Han byggde en ark. 
Hans familj räddades när floden kom. 

Noomi Noomi var en rättfärdig kvinna. En av hennes 
söner gifte sig med Rut. 

Obed Obed var son till Boas och Rut. Han var kung 
Davids farfar. 

Orpa Orpa gifte sig med en av Noomis söner. 

Potifar Potifar var soldat hos Egyptens kung. Josef 
arbetade hos Potifar. 

Rakel Rakel var dotter till Laban. Hon var Jakobs fru och 
Josefs mor. 

Rebecka Rebecka var Isaks fru. Hon var mor till Jakob 
och Esau. 

Rehabeam Rehabeam var en av Salomos söner. Han 
var en ond och syndfull kung i Juda rike. 

Rut Rut gifte sig med en av Noomis söner. När han dött 
gifte sig Rut med Boas. 

Sadrak Sadrak var en rättfärdig jude och en vän till 
Daniel. Jesus räddade honom från att brinna upp i 
ugnen. 

Sakarja Sakarja var profet. Han berättade för folket om 
Jesus. 

Salomo Salomo var son till kung David och Bat-Seba. 
Han blev kung i Israel och byggde ett tempel. 

Samuel Samuel var profet. Han var en israelitisk 
domare. Han smorde kung Saul och kung David. 

Sara Sara var Abrahams fru. Hon var Isaks mor. 

Satan Satan är en andeson till vår himmelske Fader. 
Han ville inte lyda vår himmelske Fader. Vår himmelske 
Fader skickade ut honom ur himmelen. Satan kallas 
Lucifer eller djävulen. 

Saul Saul var Israels förste kung. 

Set Set var en rättfärdig son till Adam och Eva. 

Uria Uria var Bat-Sebas man. Kung David lät döda 
honom i ett slag. 
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HÄNDELSER I GAMLA 
TESTAMENTET 

2400f Kr 
Noa och floden 

3000 f Kr 
Enok och hans stad 
upptas till himmelen 

4000 f Kr 
Adam och Eva 

i Edens lustgård 

1015 f Kr 
Salomos tempel 

i Jerusalem 

1047f Kr 
David och Israels 

förenade rike 

1451f Kr 
Josua tågar in 

i det utlovade landet 

1571 f Kr 
Moses vandring 

i Sinai öken 



1745f Kr 
Josef i Egypten 

1836f Kr 
Jakob och Israels tolv stammar 

I det utlovade landet 

1996 f Kr 
Abraham i Ur, Egypten 

och Kanaan 

2200 f Kr 
Babels torn 
i Babylonien 

537 f Kr 
Juda återvänder och 

bygger upp templet igen 

721 f Kr 
Norra riket 

förs bort och förloras 

587 f Kr 
Juda förs fångna 

till Babylonien 
975 f Kr 

Det delade Israel 



Vi skulle uppskatta dina kommentarer och förslag till den 
här boken. Var snäll och skriv till— 
Planning and Development 
Floor 24 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 
Skriv vad du heter, din adress, ditt ward och din stav. 
Skriv därefter namn på boken, hur du använder den, vad 
du anser vara dess starka respektive svaga sidor, samt 
de förbättringar du rekommenderar. 










