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Några ord om boken
Du har säkert försökt lägga pussel någon gång. Massor av bitar som ska passas ihop för att skapa en sammanhängande stor bild. Men utan hjälp från bilden på kartongen kan det vara näst intill omöjligt att lösa pusslet. För att förstå
var de enskilda bitarna hör hemma behöver man en översikt.
Och så har det blivit för mig när jag läser och studerar Bibeln. Jag tänkte att det var först när jag hade en helheltsbild
som jag kunde se var de enskilda verserna hörde hemma och förstå vad de syftade på i sitt sammanhang. Jag försökte därför
i mina studier skapa en bild som liknade pusselkartongens, något som de enskilda bitarna kan jämföras med så de hamnar
i sitt rätta sammanhang och på sin rätta plats.
Jag har funnit att när jag möter Bibeln på det sättet får texten ett annat djup. När bitarna fogas samman till ett helt
motiv framträder en mer tydlig och begriplig bild av vem Gud är, vem jag är och vad den kristna tron handlar om.
Det jag ser är inte byggt på en enskild vers eller en lösryckt formulering, utan på en helhetsbild av hur Gud har handla
i historien. Hur Han mött människor genom hundratals år i olika skeden i livet. Jag kan lära känna Honom genom den
förståelse jag får av hens verk. Det är som om den obegriplige Guden långsamt blir mer begriplig. Det ger mig en större
trygghet att våga lite på det jag ser och en förtröstan på att Han också är verksam i mitt liv och mina omständigheter.
Boken är resultatet av mina egna studier då jag arbetat med att försöka förstå vad Gud vill säga genom Bibeln. Jag har
arbetet med Bibeln på samma sätt som jag arbetar med nyhetsmaterial i mitt arbete som journalist. Där är målet att förklara
och förtydliga vad som händer genom att strukturera och sammanfatta information. Och det har varit målet också med mina
bibelstudier.
Om den här pusselkartongen kan vara till hjälp för dig blir jag glad. Och om boken kan inspirera och utmana dig att
själv försöka studera med sammanhanget som utgångspunkt kanske ändå gladare.
De stora teckningarna som inleder studiet av varje bibelbok är gjorda av tecknaren Anders Parsmo. Han har tagit mina
enkla förslag, ofta inspirerade av förlagor från Walk thru the Bible, och varje gång skapat något mer och bättre än vad som var
tänkt från början. Hans insats kan inte nog uppmärksammas.
Jonas Dagson
dagson@algonet.se
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Så är boken tänkt – sida för sida

SAKER ATT
LETA EFTER

En sammanställning
av lästips så du har något
att titta efter när du läser
bibelboken på egen hand.

t 210 år
Job blev bortåöveren(jfr 42:16). Det
stort sätt
stämmer i
under
med åldrarna
n (Abraham
patriarktide 205, Isak
175, Terach b 147 år).
Jako
180 och

CITAT FRÅN
BIBELBÖCKERNA

om anges
Jobs riked et boskap
i hur myck
42:12),
han ägde (1:3,
å var sant
vilket ocks (1 Mos
om Abraham
Jakob
12:16) och )
(1 Mos 30:43

På många sidor hittar du citat från bibeltexten, små smakportioner av nyckelverser och centrala passager. Smakproven finns där för att locka dig att ta
för dig större portioner på egen hand.

JOBS42BOK

kalSabeerna och
,17) var
deerna (1:15 r patnomader unde
men blev
riarktiden
ta folk.
senare bofas de som
Här framställs
nomader.

Kapitel:
Poesi
Litterär stil:
samtida med
Tid: Troligen omkr 2000 fKr
a,
patriarkern
Okänd, bland
Författare:
Job själv,
förslagen finns och Esra
Salomo, Mose
kt
: Guds allma
Nyckelord
n förstår:
som än
Så ska bilde
visar att vad er.
Berättelsen
vi i Guds händ
händer vilar

ORD UR

JOBS BOK

SEKVENSER SOM
GER DIG FLÖDET

ord
river vad som
23
Om ändå minaändå
et. Boken beskm varför han
om de
hono
la testament
väntat sig. skrevs ner,
förklara för
t.
42
sattes på prän klippan för
37 38
24
Gud
Job är första rättfärdige Job och nbarar sig Gud för
höggs in i
bly!
erna
drabbade denallt elände. Till slut uppe
järnstift och
och Job
alltid med
De fyra vänn
2 3
befriare
42
drabbades av
min
Job
25
att
1
och
Jag vet
37 38
Satan
31 32
sist skall träda
21 22
och Job
lever och till n.
Centralt
14 15
2 3
fram på jorde min kropp,
1
med
26
[–] Här,
a Gud,
ar räknas
vill jag skåd vill jag skåda,
Jobs döttr
27
gar
ja, honom
upp som arvin
m med egna
Indelning
med
tillsammans 5), något
jag vill se hono en främling.
som
bröderna (42:1
ögon, inte
e vara
Dialog mellan
jord
de inte kund lag (4 Mos
av längtan.
himmel och
Jag förtärs
Dialoger
under Mose

ÖVERSIKT AV

onen i Gam

er" försökte kanske inte som han
poetiska sekti
JOBS BOK
boken i den
hur hans "vänn
Job, men

27:8).

Dialog
i himlen

på
Flera namn platser
personer ochsamman
kan kopplas
rkerna (jfr
med patria Mos 25:3 ,
1:15 med 1 Mos 25:25
6:19 med 1Mos 22:21).
1:1 med 1
ai
et El shadd
Gudsnamn används
(den väldige)
i Job, bara
31 gånger i resten av
17 gånger brukades
GT. Namnet
rkerna
också av patria
17:1).
(1 Mos

20

Ämnen

hans
Vad Job ochvisste
vänner inte

Litterär stil

på jorden

ER
ATT TITTA EFT
ER
NÄR DU LÄS

Job 19:23–27

Us (Job 1:1)

n omkr. 2000

Patriarktide

f Kr

s allmakt
Tema: Gud t över Satan
• Guds mak
(1-2)
n mellan synd
• Relatione
och lidande om Guds
• Vad lär du makt ?
Egypaten
storhet och
bruk
• Hur kan Gud

Harran ter (22:29, 2:3,
svårighe
, 42:10)?
42:5-6, 5:17 lära om och
• Vad kan du (22:14, 26:7,
av skapelsen
1
38-42)?
i självavård
• Lärdomar bokens
Betedu
l se
• Kan
tur?
Ur
cykliska struk

Hara
r
Kända texte hang:
och samman
Hova
en gav och
• Job 1:21 Herr
Herren tog Jag vet att
• Job 19:25 lever
Bet
min befriare Guds svar till
9
• Job 38-3EGY
PTE
Job

Dan

Gud slöt

Kartor som beskriver förflyttningar, drar upp
landgränser och visar var städer eller floder är
belägna så att du lättare kan se var olika
händelser utspelade sig.

1

Abram och
Gud kallar kallelsen
Abram ut ur
Ur (Apg 7:2–4
sluter förbu ). Gud
Abram (12:1nd (I) med
går via Harra–3). Abram
naan bla Beteln till Ka(12:4–9).

Gerar

Abram och
Gud sluter förbundet
med Abramett förbund
även 12:1– (15:1–21
3, 17:1–22
– se rutan härin
till).
Abrams namn
till Abraham ändras
(17:5)
Abram och
Abraham gårIsmael
tjänstekvinnantill
och får med Hagar
sonen Isma henne
Men Hagar el (16:1–16).
och Ismael
drivs bort (21:8
ff).

5

ABRAHA

M
På Guds kalle
lämnade han lse
(1 Mos 12:1) Ur
. Gud
ingick ett förbu
med honom nd
(1
8,9 och 10
12:1–4 m fl). Mos
Fick en
son, Isak, efter
väntan (1 Mos lång
Abraham och
21:2–3). Han
I stället föds Isak
senare Isak 14 år
redo att offra var
uppfyllelse som en
Guds befal Isak på
lning
löften (21:1 av Guds
(1 Mos 22:1f
sonen sätts–7). Genom
med Sara, f). Gift
tro på prov. Abrahams
Ketura. FickHagar och
söner. Han åtta
11,12 och
blev 175
13
år (1 Mos 25:7)
.
Abra
ham
Abraham och
färdig geno blev rättAbraham går offret
(Rom 4:20–m sin tro
land för att till Moria
22).
Löftet till Abra
enligt Guds offra Isak
om ”välsignel ham
(22:2). Offre instruktion
t avstyrs,
ett löfte om se” var
förbundet förny
as
(22:15–19).
(Gal 3:16). Jesus
räknas somAbraham
14
hjälte (Heb en tros11:8).

Aj

Salem,
Moria land

7

12

5

Se upp mot
himlen och
räkna
stjärnorna,
om du kan
!
Så talrika
skall dina
ättlingar bli.
(1 Mos 15:5
)

4�5,6 och 7

6

3

Negev

1 Mos 12–2

1

Abram till
Egypten
En hungersnö
d tvingar
Abram ner
(12:10–20).till Egypten
vänder senaHan återre till platsen nära Betel
och Aj
(13:1–3).

4

DESSUTOM...

Syftar på
nummer
i kartan

2,3

Minst tio gångeförbund med
Apg 7:2, 12:1– r talade Gud i direktAbraham
17:1–21, 18:1–3, 12:7, 13:14–17, till Abraham:
15:1–21,
Vid åtminstone 33, 21:12–13, 22:1–
förbundet. Se fem av dessa tillfälle2, 22:15–18.
hur tre huvud
n gällde
Säden – Gud
punkterna utveck det
lovar Abrah
ska ge uppho
las:
am en
Landet – v till ett stort folk (1 ättling som
ättlingar ett Gud lovar Abraham Mos 12:2)
15:18–21). land för all framtid (1 och hans
Mos 12:1,
Shekem
Välsignelse
n – Gud lovar
människor
Abraham att
alla
är Kristus (1skall vara välsignade
• Förbundet Mos 12:3 jfr Gal 3:8 i hans säd, det
villkor. Gud synes inte vara knuteff).
t till några
Inte heller ärsäger "Jag ska.." (1 Mos
det tidsbegräns
12:2–3),
at (1 Mos 17:19
Betel
).

KARTOR SOM VISAR VÄGEN

(Ps 119:
101–102,105)

Prosa

Poesi

Geografi

Jag håller mina
fötter borta från
varje ond väg
för att följa ditt
ord. Jag viker
inte från dina
domar, för du
undervisar
mig... Ditt ord
är mina fötters
lykta och ett ljus
på min stig.

hans
Vad Job och veta
vänner fick

hans
Vad Job och sig veta
vänner trodde

Prosa

Tidsperiod

På många ställen hittar du avsnittet
sammanfattat i en serie små teckningar.
Sekvensen är till för att hjälpa dig följa
flödet i berättelsen
Abraham b
lev trons fa
Kalla det en
der
snabbgenomgång om du
vill.
vill.
Elihus
fyra tal

åller
Jobs bok inneh
nser till
inga refere på Sinai
lagen given
t om lagar,
berg (inge
nbarelsehögtider, uppe
erskap eller
tältet, präst
offer).

Guds två tal
till Job
och dess
konsekvenser

En disposition av bokens
innehåll så att du lättare
kan se hur boken är
strukturerad och hur
texten hänger samman.

datering
Någon säker telse
av boken berät
Men flera
finns inte. på att Job
skäl pekar med
var samtidaa.
patriarkern

Elifas och
Bildads
tredje tal

ÖVERSIKT
AV INNEHÅLLET

TECKNINGAR
MED BOKENS TEMA

För varje bibelbok finns en teckning som
med glimten i ögat försöker illustrera
bokens tema. Förhoppningen är att
bilden ska hjälpa dig att komma ihåg
vad boken handlar om.

ds
Elifas, Bildas
och Sofar
andra tal

Sammanställningar som
ska ge perspektiv för att
hjälpa dig hitta nya infallsvinklar på böcker och
händelser.

er
Därför ans
många att
Job levde som
samtidigt na
patriarker

r lida

ttfärdige få

När den rä

ds
Elifas, Bildas
och Sofar
första tal

FAKTA OCH
JÄMFÖRELSER

Job

tal,
Satans två
och dess
konsekvenser

• Här är några av
de vanligaste elementen du kommer
att hitta när du
steg för steg går
genom Gamla
testamentet.

Introduktion

SNABB–
PORTRÄTT
Över 100
sammanställningar av
korta fakta om
personer som
vi möter så att
du lättare kan
se vidden av
deras liv.

HUR LÅNG TID
TAR DET ATT
LÄSA BIBELN?

• Vi läser alla olika fort.
Men om man utgår
från en genomsnittlig
läshastighet kan man
säga följande.
• Det tar omkring 50
timmar att läsa Bibeln
En fråga som
rakt igenom tyst för
ATT TOLKA
plockar upp
LÖFTET OM
FÖRDJUPNINGAR
sig själv.
ETT LAND
något ur texten
• Det innebär att om
Fördjupningar i olika
och pekar i en
ämnen presenteras där
riktning så att du man läser Bibeln
1 timme i veckan
de naturligt hör hemma
kan koppla det
19
läser man igenom
så att du här och var kan
till situationer
hela Bibeln på ett år.
stanna upp och och
i din vardag.
• Gamla testamentet
försjunka i teman på ett
tar omkring 38 timmar
mer djupgående sätt.
TIDSLINJER SOM
att läsa.
BINDER SAMMAN
• Att läsa hela Bibeln
SÅ ÄR BOKEN
Tidslinjerna binder samman olika
högt tar omkring 80
händelser och visar hur de förtimmar.
ARRANGERAD
håller sig till varandra, så att du
• Att läsa Gamla
Boken är arrangerad
kan
få
en
uppfattning
om
hur
de
testamentet högt tar
efter den bibliska historien.
hänger
ihop.
drygt 60 timmar.
• Från Första Moseboken till
• Om man varje dag
Ester följer den historien
läser fyra kapitel
CITAT
SOM
BELYSER
i kronologisk ordning.
kommer man att läsa
• De poetiska böckerna är
OCH KOMMENTERAR
igenom hela Bibeln
insprängda där de hör
I botten på många sidor finns
på 336 dagar.
hemma i tiden.
korta citat från olika svenska och
• Om man varje dag
• De profetiska böckerna till
utländska teologer och författare,
läser tre kapitel
slut, är alla samlade i inbördes
så att en tanke eller insikt kanske
kommer man att
kronologisk ordning efter de
kan utmana dig att se på texten
läsa igenom Gamla
historiska och poetiska böckerna.
en gång till, med nytt perspektiv.
testamentet på
309 dagar.
• Läser man tre kapitel
Vad står det i Gamla
per dag, sex dagar i
testamentet ? När vi
veckan tar det nästan
läser det kan vi förvänta oss att hitta ursprunget till allt det fascinerande och spännande som
exakt ett år att läsa
vi förknippar med kristendomen. Om man liknar den kristna tron vid en byggnad, kan
Gamla testamentet.

På många ställen finns inflikningar och observationer, inte minst om hur man kan tolka och
uppfatta texterna, så att du själv får bättre
möjlighet att förstå hur bibeltolkare kommit
fram till sina slutstser.
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2

Hebron

13

14

11

Shur

8

Egypten

9

Kadesh

0 år - Abram
föds 1 Mos
11:27
(2166 fKr)

50 ÅR

60

Sodom?

Beer–Sheva

75 år - Abram
lämnar
1 Mos 12:4 Haran
(2091 fKr)

70

80

85 år –Haga
r blir
86 år – Ismae
Abrams
l
1 Mos 16:3 hustru
(2081 fKr) föds 1 Mos 16:16
(2080 fKr)

90

100

110

Abraham dör
Abraham flytta
Hebron (23:2 r åter till
både han och,17) där
de och begra Sara dör
vs (25:7

i den grav han
)
99 år – Förbu
köpt.
ndet 100
år – Isak föds
förnya
136 år – Sara
1 Mos 17:1 s (IV)
1 Mos 21:2,5
(2067 fKr)
dör 1 Mos 23:2 175 år – Abraham
(2066 fKr)
dör 1 Mos 25:7
(2029 fKr)
(1991 fKr)

120

130

140

Ett land
160
170 ÅR
för all fram
Fick och
tid
Bröt mot
förlorade
Några men
ar att
Löftet till Abra
Är ett
villkoren
Endel men
Abra
ar att
På den
om ett land ham kom hams avandligt rike
Vissa menar
folket fick land
ma har ett
nya jorden
råde tolkas omAndr
löftet gällde att
under kung et
löfte
under löfte a menar att
Salo
på olika sätt.i dag besit om att få
Åter
vissa
andra
mo men inte
na nu uppfylls
förutsättta landet
att löftet skamenar
genom den
ningar. Och
förmådde att
för all framtid.
uppkrist
har inte uppffolket församlingen, na fyllas en gång
behålla det.
yllt
ett andligt sätt,på framtiden, på i
dem.
den
nya jorden
ett andligt rike. i
Jesus återkefter
omst.
150

F

FRÅGOR
FÖR
EFTERTANKE

Att uppman
att offra Isak as
var
en prövning
från Gud av
Abrahams
tro.
Vilken är den
svåraste test
Gud har satt
din tro på?
Hur hantera
de
du den?

man säga att Nya testamentet är övervåningen och ytterväggarna. Men grunden, källaren
och bottenvåningen, utgörs av Gamla testamentet.

Chris Wright
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Indelning

Något om
Gamla
testamentets
historia

Här är några steg i processen som gav oss
Gamla testamentet i den
form vi har den i dag.
Omkr. 1450–400 fKr
BÖCKERNA
SKRIVS NER
Böckerna i Gamla testamentet skrivs enligt
traditionen från omkr.
1450 fKr till omkr. 420
fKr. Det är många författare med olika bakgrund och erfarenheter.
Flera är anonyma.
Från 400 fKr
FORMERING
AV KANON
Efter återkomsten från
fångenskapen utkristalliserade sig de 22 böcker
som räknas som kanon.
Den judiska och tidiga
kristna kyrkan erkänner
dessa böcker som Guds
Ord.
200-talet fKr
TIDIGA ÖVERSÄTTNINGAR
GT översätts tidigt till
flera språk. Inte minst
den grekiska översättningen, den s k Septuaginta, får stor betydelse.
Den ger en tidig bild av
texten.

Gamla testamentets struktur

Gamla testamentets 39 böcker delas naturligt i tre delar.
• De historiska böckerna – mest berättande
• De poetiska böckerna – mest reflekterande
• De profetiska böckerna – mest
proklamerande

Texten i Gamla testamentet har
inte alltid varit indelat i 39 böcker.
Tidigare hade kanon 22 böcker.
Följande böcker hängde ihop
men kom senare att delas:
• Domarboken och Rut
• 1 och 2 Samuelsboken
• 1 och 2 Kungaboken
• 1 och 2 Krönikeboken
• Esra och Nehemja
• Jeremia och
Klagovisorna
• De tolv mindre
profeterna
(Hosea–Malaki)
Sammanlagt ger
det ytterligare
17 böcker.
Totalt: 39

”Rekord–
fakta” om
Gamla
testamentet
Kortaste boken:
Obadja
Längsta boken:
200-talet fKr
Psaltaren
FÖRÄNDRAD
Kortaste kapitlet:
INDELNING
Ps 117
Men med den grekiska
översättningen kom
Längsta kapitlet:
indelningen av böckerna Ps 119
att förändras. Det var
fortfarande samma text, Kortaste versen:
1 Krön 1:25
men nu i flera fall med
ny indelning.
Längsta versen:
Ester 8:9
Fram till i dag
Boken mitt i:
DEN RÄTTA
Ordspråksboken
TEXTEN
Vi har inga originaltexter Kapitlet mitt i:
bevarade. Arbetet att för- Job 29
söka fastställa den troliga ursprungliga texten
fortgår. Man jämför bevarade kopior, citat och
tidiga översättningar för
att kunna dra slutsatser.
1228/1448 eKr
KAPITEL OCH
VERSER
Bibelns böcker är skrivna som löpande text.
1228 delades Bibeln i
kapitel av Stephen Langton
och omkr. 1440, fick GT
verser av rabbi Isaac
Nathan ben Kalonymus.

Från 1541 eKr
ÖVERSÄTTS
TILL SVENSKA
Den första svenska översättningen av GT kom
1541. Den revideras
flera gånger innan 1917
års översättning gavs ut.
Aktuella nu är Bibel
2000 och Folkbibeln,
1998, reviderad 2015.
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En annan indelning

Gamla testamentet bok för bok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bok

Antal kapitel

1 Moseboken
2 Moseboken
3 Moseboken
4 Moseboken
5 Moseboken
Josua
Domarboken
Rut
1 Samuelsboken
2 Samuelsboken
1 Kungaboken
2 Kungaboken
1 Krönikeboken

50
40
27
36
34
24
21
4
31
24
22
25
29

verser
1533
1213
859
1288
959
685
618
85
810
695
816
719
942

ord*

38267
32692
24546
32092
28461
18858
18976
2578
25061
20612
24524
23532
20369

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bok

Det hebreiska Gamla testamentet delades in i tre
avdelningar enligt följande: (Jämför Luk 24:27,44)
• Tora (Lagen): Första, Andra,Tredje, Fjärde och Femte
Moseboken.
• Neviim (Profeterna) : Josua, Domarboken, Samuelsböckerna, Kungaböckerna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel,
Amos, Hosea, Mika, Sefanja, Nahum, Habackuk, Obadja,
Haggaj, Sakarja, Joel, Malaki och Jona.
• Ketuvim (Skrifterna): Psaltaren, Ordspråksboken, Job,
Höga visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren, Ester, Daniel,
Esra, Nehemja och Krönikeböckerna.

Antal kapitel

2 Krönikeboken
36
Esra
10
Nehemja
14
Ester
10
Job
42
Psaltaren
150
Ordspråksboken 31
Predikaren
12
Höga visan
8
Jesaja
66
Jeremia
52
Klagovisorna
5
Hesekiel
48

verser
822
280
406
167
1070
2461
915
222
117
1292
1364
154
1273

ord

26074
7441
10483
5637
10102
43743
15043
5584
2661
37044
42659
3415
39407

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bok

Antal kapitel

Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki

12
14
3
9
1
4
7
3
3
3
2
13
4

verser

ord

57 11606
197 5175
73 2034
146 4217
21
670
48 1321
105 3153
47 1285
56 1474
53 1617
38 1131
211 6444
55 1782

*Varierar beroende på översättningen. Dessa siffror är baserad på en engelsk översättning

Bibeln är inte bara en bok utan ett helt bibliotek...
I ett bibliotek finner vi de olika litteraturtyperna... under
olikartade genrebeteckningar. Diktböcker står på en
hylla och dokumentärromaner på en annan. Med
Bibeln är det på samma sätt. De skilda böckerna har
också här ordnats efter sina olika genrer.

Anders Sjöberg
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Vår Bibel är ”Herrens bok”
(Jes 34:16), en gåva av honom. Över
3 800 gånger läser vi i den boken:
”Så säger Herren”, ”Herrens ord
kom till mig, han sade”, ”Hören
Herrens ord” och liknande uttryck.
Edvin Wirén

En översikt – epok för epok
BÖRJAN

DET ENADE RIKET

Bibeltexter: 1 Mos 1–11
Tidsperiod: Skapelsen fram till 2050 fKr.
Kort historik: Gud skapar världen ur intet.
Människan skapas. Synden gör sitt intåg.
Gud börjar om efter syndafloden och
mänskligheten sprids över jorden.
2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Från intet
Från oskuld
Från alla samlade

1 eKr

50 eKr

Bibeltexter: 1 Sam–1 Kung 11, 1 Krön–
2 Krön 9, Ps, Ords, Pred, Höga visan
Tidsperiod: 120 år, till 931 fKr
Kort historik: Folket enas under kung
Saul. David utvidgar riket. Salomo bygger
templet. Israel blir en stormakt.

100 eKr

Till skapelse
Till skuld inför Gud
Till mänskligheten utspridd

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Från en man
Från löftet om ett land
Från kallelse

1 eKr

50 eKr

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Från en familj
Från 70
Från frihet

1 eKr

50 eKr

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Från slaveri
Från ett folk
Från generationen född i Egypten

1 eKr

50 eKr

2000 fKr

1000 fKr

Från att stå utanför landet
Från tro på Gud
Från ett nomadfolk

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

1 fKr

1 eKr

50 eKr

50 eKr

100 eKr

1 eKr

50 eKr

100 eKr

Till gudstro
Till att stanna av fritt val
Till perservälde

DET UPPRÄTTADE RIKET

Bibeltexter: Esra, Nehemja, Ester, Haggai,
Sakarja, Malaki
Tidsperiod: Omkr 100 år, till omkr. 430 fKr
Kort historik: Folket återvänder, många
stannar dock i Babel. Templet och muren
byggs i Jerusalem.

100 eKr

Till att bo i landet
Till avfall från Gud
Till ett bofast folk

1 fKr

Från avgudadyrkan
Från att tvingas med makt
Från babylonskt välde

Bibeltexter: Josua–Rut
Tidsperiod: Omkr 360 år. till omkr.1050 fKr
Kort historik: Josua leder erövringen.
Landet delas upp mellan de tolv stammarna. Under domartiden räddas folket undan
förtryck av domare som Gud sänder.
1000 fKr

1 eKr

Bibeltexter: Hesekiel och Daniel
Tidsperiod: Omkr 50 år, till 539 fKr
Kort historik: Stora delar av folket hålls
i fångenskap i Babel i sjuttio år. Men när
Babylonien faller till Persien erbjuds de att
återvända.

INTÅG

2000 fKr

1 fKr

FÅNGENSKAP

100 eKr

Till frihet
Till en nation
Till generationen född i öknen

100 eKr

Till fångenskap
Till tempelruin
Till undergång

Bibeltexter: 2 Mos 2–5 Mos 34
Tidsperiod: 40 år, till 1410 fKr
Kort historik: Mose leder folket ut ur
Egypten. Vid Sinai mottar de lagen. Vid
Kades nekas de inträde i det utlovade landet pga otro. De vandrar i öknen i 38 år.
1000 fKr

50 eKr

(Ps 19:8–9a)

Till ett delat rike
Till en lydstat
Till ett avgudadyrkande folk

Från löfteslandet
Från tempel
Från splittring

UTTÅG

2000 fKr

1 eKr

Bibeltexter: 2 Kung 18–25, 2 Krön 29–36,
Jesaja, Mika, Jeremia, Klag, Hab, Sef, Nah
Tidsperiod: 135 år, till 587 fKr
Kort historik: Riket i söder består därför
att åtta av 20 kungar lyder Gud. Till slut
förs folket ändå som fångar till Babel.

100 eKr

Till ett folk
Till omkring 2,5 miljoner (?)
Till slaveri

1 fKr

Herrens undervisning är fullkomlig, den ger
nytt liv åt själen.
Herrens
vittnesbörd är
sant, det ger
vishet åt enkla
människor.
Herrens
befallningar är
rätta, de ger
glädje åt hjärtat.

DET ENDA RIKET

Bibeltexter: 2 Mos 1
Tidsperiod: Omkr 400 år, till 1450 fKr
Kort historik: Familjen i Egypten växer
till ett stort folk. En ny dynasti härskare tar
över och gör dem till slavar. Folket ropar
till Gud om befrielse.
1000 fKr

100 eKr

Till monarki
Till ett tempel
Till en stormakt

Från ett enat rike
Från en stormakt
Från en avgudadyrkande kung

SLAVERI

2000 fKr

50 eKr

Bibeltexter: 1 Kung 12–2 Kung 17,
2 Krön 10–28, Hosea, Amos, Joel, Jesaja,
Mika, Jona och Obadja
Tidsperiod: 209 år, till 722 fKr
Kort historik: Riket delas. Kungarna
vänder Gud ryggen och folket förskingras.

100 eKr

Till en familj
Till utvandring ur löfteslandet
Till förbund

1 eKr

DET DELADE RIKET

Bibeltexter: 1 Mos 12–50, Job
Tidsperiod: Omkr 200 år, till 1850 fKr
Kort historik: Gud kallar Abraham och
lovar honom ett folk, ett land och en säd.
Löftet förs vidare genom Isak och Jakob.
Familjen utvandrar till Egypten.
1000 fKr

1 fKr

Från anarki
Från ett uppenbarelsetält
Från tolv stammar

PATRIARKERNA

2000 fKr

Översikt

2000 fKr

1000 fKr

Från fångenskap
Från tempelruin
Från profetord

• Lägg märke till alla
geografiska förflyttningar.
• Lägg märke till olika
tidsuppgifter.
• Lägg märke till hur Guds
plan utvecklas, genom
förbunden med Abraham
och hans ättlingar.

• Lägg märke till hur folkets
tro och otro påverkar hur
det går för dem och hur de
erövrar respektive förlorar
landet (jfr 5 Mos 28).
• Lägg märke till formuleringar som blivit talesätt
i svenskan.
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1 fKr

1 eKr

50 eKr

100 eKr

Till frihet
Till tempelbyggnad
Till profetisk tystnad (400 år)

• Lägg märke till den
brokiga skara av ofullkomliga människor som
Gud väljer att bruka.
• Lägg märke till hur
Guds karaktär och
egenskaper uppenbaras i
Hans ord och handlingar.

PERIODER AV
TYSTNAD

Det finns flera längre
perioder som Gamla
testamentet kringgår
med tystnad.
• 1 Moseboken 1–11
innehåller mest fragment. Om tiden
mellan de stora
berättelserna sägs
ytterst lite.
• Mellan 1 och 2
Moseboken passerar
omkring 400 år om
vilka vi får veta
mycket lite.
• Under perioder i
Domarboken lämnas
vi nästan helt okunniga om flera längre
perioder.
• Och om de 400 åren
mellan Gamla och
Nya testamentet
säger Bibeln inget.

F

På vilka punkter
skulle din
uppfattning om
Gud vara
annorlunda om
du bara
hade Nya
testamentets
skrifter?
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Bibelläsning

[Salig är den
som] har sin
glädje i Herrens
undervisning
och begrundar
hans ord både
dag och natt.
Han är som ett
träd, planterat
vid vattenbäckar, som bär
sin frukt i rätt tid
och vars löv inte
vissnar. Och allt
han gör, det
lyckas väl.
(Ps 1:2–3)

Läs Bibeln som du läser tidningen

Bibeln är ingen magisk bok. Det som står det står. Och det kan läsas och förstås. Paulus skriver ”Det vi skriver till er är inget
annat än det ni läser och kan förstå.” (2 Kor 1:13). Det måste innebära att det finns en möjlighet för varje troende att på egen
hand läsa och förstå skriften . Vem som helst kan ge sig i kast med att läsa tidningen på morgonen och försöka förstå vad den
säger om dagens händelser. Och det är inte svårare att ta sig an Bibeln. Här är fem enkla råd:

Så läser du tidningen...

... och så läser du Bibeln

Vilken slags text är det?

TIDNINGEN har många olika slags artiklar. Nyheter
berättar vad som hänt, ledare kommenterar, kåserier
skämtar, kulturartiklar analyserar. Varje slags artikel
läses och förstås utifrån sina speciella förutsättningar.
Det är så självklart att vi inte ens tänker på det.

Hur hänger texten ihop?

DET SKULLE inte falla oss in att läsa tre rader längst
ner på sidan 8, två meningar på sidan 16 och sedan
hoppa till ett stycke på sidan 11. I tidningen läser vi
hela artiklar och vet att budskapet finns i helheten,
inte i enskilda meningar eller stycken.

Vad står det egentligen?

IBLAND STANNAR man upp inför en artikel
och frågar: Vad är det egentligen författaren
säger? Förstår jag honom rätt? Man tittar på
argument, analyserar formuleringar i nyckelmeningar och försöker förstå.

Vad betyder alla svåra ord?
ATT VARA
LÄRD I
SKRIFTEN

• Skriftlärda kallades
en grupp andliga
ledare på Jesus tid
(Matt 5:20) och syftar
på personer utbildade
till rabbiner. De ansågs kunna tolka
lagen och gick ofta
till attack mot Jesus.
• Men från början
används uttrycket på
ett vidare sätt. Esra
kallades skriftlärd och
det sägs om honom
(7:6) att han”hade
vänt sitt hjärta till att
studera Herrens lag
att leva efter den och
lära ut lag och rätt
i Israel” (7:10).
• I det avseendet är
Esra ett föredöme för
oss. Alla kristna
borde vara skriftlärda
– lärda i skriften.

F

Vilket är det
största hindret
för dig att
regelbundet
läsa Bibeln?
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IBLAND FÅR artikelförfattare för sig att använda
krångliga ord. Då gäller det att ha en bra ordbok till
hands för att ha en chans att hänga med i en tidstypiskt dekadant vokabulär som emanerar från allt
för subtila lingvistiska ideal hos skriftställaren. Typ.

Lev dig in i det som beskrivs!
IBLAND GRIPER en artikel tag i oss. Ett barn
som far illa, en debattartikel som gör oss
rasande, en katastrof som hugger tag. Då har
artikeln nått bortom orden, vi rycks med
och blir berörda och engagerade. Ibland
känns det till och med som vi var på plats.

BIBELN innehåller på samma sätt olika slags texter.
Berättelser om vad som hänt, krönikor med kommentarer, ordspråk om vardagen, argumenterande brev osv.
Vi behöver fråga: ”Vad är det för slags text?” För att
kunna närma oss den utifrån dess egna förutsättningar.
PÅ SAMMA SÄTT behöver vi närma oss Bibeln. Budskapet finns inte i en vers här eller en vers där. Bibeln
består av böcker och brev och vi behöver läsa dem som
hela skrifter för att förstå helheten. Vad är bokens budskap? Vad är brevet budskap?
SAMMA SAK GÄLLER BIBELN, när du sett var texten
hör hemma i helheten kan du titta på mindre delar; ett
kapitel, ett stycke. Hur passar det in i helheten? Vad
är det som författaren vill berätta?

BIBELN INNEHÅLLER också ord och termer som kräver
sin förklaring. Ibland lurar vi oss själva och tror oss förstå
ord vi hört gång på gång. Men vi vet ändå inte riktigt
säkert. En bra biblisk ordbok hjälper dig att utforska
innebörden.
LÅT DE BIBLISKA berättelserna gripa tag i dig på motsvarande sätt. Lev dig in i det som händer. Hur hade
stämningen varit om du hade varit där? Bibeln är inte en
torr uppslagsbok utan berättelser om verkliga människor
och verkliga händelser.

Tänk på hur du läser
dagens nyheter
så hjälper det dig...

BYGG ETT

EGET LITET
BIBELBIBLIOTEK

Några basböcker kan
vara bra att ha till
hands när du
utforskar bibeltexten.

Ett
bibellexikon
Här kan du slå upp
svåra ord och få hjälp
med bakgrundsmaterial, översikter
och sammanhang.

En
bibelatlas
Här ser du var städer
låg och får grepp om
avstånd. Se även:
http://www.praisegate.
com/bibleAtlas.php
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... att läsa och
förstå Bibelns
goda nyheter.

En introduktion till
Bibelns böcker
Här kan du läsa om
författare och tidshistoria och om huvudtankar och teman i de
olika bibelböckerna.

En
konkordans
När du letar efter ord
och verser. Se även:
• www.bibeln.se
• www.folkbibeln.net
• www.biblegateway.com

Att tolka Gamla testamentet

Tolkning

Ibland frågar vi oss hur olika bibeltolkare kan komma till så olika uppfattningar fast de läser samma texter i Gamla testamentet.
Ett skäl är att de har olika syn på metoden för hur Gamla testamentet ska tolkas.
Bland bibeltroende uttolkare finns i huvudsak två olika synsätt på tolkningen av GT.

Gamla testamentet ska förstås genom Nya testamentet
Det ena synsättet framhåller att
Bibeln skall ses som en helhet
och att därför alla texter kan
och ska användas för att
tolka också Gamla testamentet. I praktiken innebär det att Nya testamentet blir Gamla
testamentets tolk.

PROBLEM
Texterna synes ibland omöjliga
att förstå, rent meningslösa,
för dem som först mottog dem.

Nya testamentet har prioritet när det
gäller att förstå innebörden av Gamla
testamentet.
Dr. Bruce Waltke, Regent College

Jesus fullbordar uppenbarelsen (jfr Joh 1:12), och
vad Jesus säger och gör blir
därför utgångspunkten till en
kristen tolkning av Bibeln
(jfr t ex Matt 5:17, 21–22).
Tolkaren kan sedan gå vidare
till andra texter i NT (t ex
Paulus) för att finna material
som kastar ljus över GT.

NYCKELFRÅGA:
Hur ska texten
förstås utifrån
Jesu ord och
livsverk?
Med Nya testamentet
som utgångspunkt går
tolkaren sedan till texten i
GT för att se hur den kan stå
i harmoni med de mer tydliga
budskapet i Nya testamentet.

Gamla testamentet är grunden för att förstå Nya testamentet

Det andra synsättet utgår från att de ursprungliga
mottagarna av Guds tilltal och de bibliska
texterna måste haft en möjlighet
att förstå vad Gud avsåg.
Därför är deras perspektiv
tolkarens utgångspunkt.

PROBLEM
NT synes ibland
motsäga det som
mottagarna uppfattade.

Inte i något fall får senare undervisning
användas i tolkningsarbetet... för att
hitta innebörden i den enskilda texten
som är ämnet för vårt studium
Dr. Walter Kaiser, Trinity Evangelical Divinity School

Bibelläsaren ska läsa
Bibeln från början. Och
bara använda den text (den
uppenbarelse) som de
ursprungliga mottagarna
kunde känna till.

NYCKELFRÅGA: Hur
skulle de som först
mottog Guds tilltal
ha tolkat det?

Det som mottagarna
skulle kunna förstå kan
I tolkningen tar läsaren hänsyn genom senare uppenbarelse
till det som sagts tidigare och utvecklas, blir mer detaljerat,
till de aktuella mottagarnas
fördjupas, expanderas. Men
gensvar och slutsatser.
ALDRIG motsägas eller upphävas.

Bibeltext kan inte betyda i dag vad den inte
kunde betyda för de ursprungliga läsarna.
[Författaren] hade en avsikt med det han
skrev och den avsikten är normgivande...
En... text kan inte betyda vad som helst. Den
betyder det som den avsåg att betyda.

Mikael Tellbe

EXEMPEL
• Jesus säger
att ”Mitt rike är
inte till av den
här världen”
(Joh 18:36)
• Det rike som
Gud lovar kan
därför inte
vara ett geografiskt rike
här på jorden
• Löftet till
Abraham om
ett land (1 Mos
12:7, 15:18 f)
ska därför
uppfattas som
ett löfte om
något annat
än kontrollen
över ett landområde.
• I den mån
Abraham uppfattade det
som ett löfte
om ett land
var det ett
missförstånd.

EXEMPEL
• Gud lovade
Abraham och
hans avkomma ett ”land
...för evigt” på
jorden (1 Mos
17:8).
• Riket är så
konkret beskrivet att Gud
ger Abraham
detaljer om
landets gränser (1 Mos
15:18 f)
• Abraham
uppfattar det
som ett löfte
om ett land på
jorden.
• Hur vi än ser
den fortsatta
utvecklingen av
Bibelns historia
kan detta
konkreta löfte
från Gud aldrig
upphävas.

Till slut är den som tolkar Bibeln inte intresserad av vad... författarna menade, utan av
vad Gud menade. Därför är NTs förståelse av
GT den sanna utläggningen av [texten] ...
eftersom den ger oss vad Den Helige Ande
förstod [och] gav till [författarna]... att skriva.
Dr. S. Lewis Johnson Jr
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Och han
började med
Mose och alla
profeterna och
förklarade för
dem vad det
stod om honom
i alla Skrifterna.
(Luk 24:27)
Gamla
testamentet

Nya
testamentet

SÅ SKA
TECKNINGEN
FÖRSTÅS

”Trappan” ska ses
som en stiliserad beskrivning av utvecklingen av den bibliska
uppenbarelsen. Den
försöker illustrera
hur mängden uppenbarelse ökat med
tiden. Ju längre fram
i texten desto mer
känner vi till.
Representerar
Gamla testamentet
Representerar
Nya testamentet
Representerar
den del av
Bibeln dit läsaren
först ska vända sig.
Den röda kulan
(som kan placeras var som helst) är
en symbol för texten
vi försöker tolka.

F

Kan man säga
”Jag tolkar inte
Bibeln, jag bara
läser som
det står” ?
Varför eller
varför inte?
Vad är styrkan
eller svagheten
med att
säga så?
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Kronologi

Himlen är
skapad genom
Herrens ord,
hela dess här
genom hans
muns ande...
för han sade
och det blev
till, han
befallde och
det stod där.
(Ps 33:6,9)

En kronologisk översikt av Gamla
Siffrorna motsvarar de perioder som finns i översikten på sidan 9

Födelsen av folket (från Abraham till ett stort folk)

Ungefär lika länge som mellan
Gamla och Nya testamentet
ADAM
genom vilken
synden kom
in i världen

Dateringen
osäker fram
till omkr. 2000 fKr

Abraham
till Kanaan

Adam och Eva
orsakar
syndafallet

Människorna
försöker bygga
Babels torn

I BÖRJAN
AV GAMLA
TESTAMENTET

De första elva
kapitlen målar upp
scenen för Guds
frälsningsplan. Vi ser
skapelsens ursprung
och syndens inträde.
I förbundet med
Abraham (1 Mos
12:1) tar Guds plan
sedan en ny vändning. Från en man
växer med Guds försorg ett stort folk, och
genom tron kan folket
inta det av Gud
utlovade landet.

F

Vilken period
i Gamla
testamentet
skulle du
helst själv vilja
vara med om?
Varför just den
perioden?
Vad gör den
särskilt
intressant?
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Jakob
flyr till
Haran

ABRAHAM

Kain slår
ihjäl sin
bror Abel

JAKOB
lurade till sig
välsignelsen
av sin far

Abraham
dör

Ismael
föds
Abraham redo
offra Isak

Gud skapar
världen och
människan

Noa räddas
undan
syndafloden

ABRAHAM
fick löftet av d
Gud om ett lan
för all framtid

NOA
räddades
n
i en ark unda
syndafloden

2000 fKr
Isak
gift med
Rebecka

1

(kap 12)

Jakob
dör i
Egypten
Josef
dör

JAKOB

En familj
blir ett folk

Frihet övergår
i slaveri

JOSEF

1900 fKr

1800 fKr

Josef
såld till
Egypten

Jakob och
Esau föds

Job

Jakob
flyttar till
Egypten

Isak
dör

Jakob
återvänder

ISAK

JOB?
2100 fKr
Isak
föds

JOSEF
slaven som
eravvärjde hung
katastrofen

1700 fKr

1600 fKr

Josef
upphöjs
nära Farao

1 MOS

Notera att
skalan på
tidsaxeln är
något justerad.

Skapandet av nationen (från stormakt till andligt förfall och fångenskap)

• KUNGARNA I NORRA RIKET
till 910 fKr 11 Joahas
till 798 fKr
1 Jerobeam1
2 Nadab
till 909 fKr 12 Joas
till 782 fKr
till 886 fKr 13 Jerobeam II
till 753 fKr
3 Basha2
Ordspråkstill 885 fKr 14 Sakarja
till 752 fKr
4 Ela 3
boken
885 fKr 15 Sallum6
752 fKr
5 Simri
till 874 fKr 16 Menahem7
till 742 fKr
6 Omri4(Tibni)
till 853 fKr 17 Pekaja
till 740 fKr
7 Ahab
SALOMO
till 852 fKr 18 Peka8
till 732 fKr
8 Ahasja
blev den
till 841 fKr 19 Hosea9
till 722 fKr
9 Joram
av
te
as
vis
5
Predior
till
814
fKr
10
Jehu
Små siffror visar när nya dynastier
alla människ
karen
Gjorde vad ont var i Herrens ögon (kungafamiljer) tillträder.
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SAUL
den förste
kungen som
enade riket

Saul dör,
David blir
kung

Saul smörjs
till kung

4

DAVID
kungen som
skrev många
psalmer

2

David
jagas av
Saul

Psaltaren
Davids
äktenskapsbrott

SAUL

DAVID

SAMUEL

1100 fKr

David smörjs
till kung

1000 fKr

David besegrar
Goliat i strid
1 KRÖN

5

(10)

Obadja
OBADJA

(10)
(12)

12

Edom

Jona
JONA

4

Amos

Assyrien

AMOS

JUDA RIKE (20 kungar)

900 fKr

Födelsen
av ett folk
Gud väljer och kallar en man, Abraham, och med
utgångspunkt från honom och hans tro föds och växer
ett stort folk i enlighet med Guds löften.
Tid: Omkring 500 år (2000–1500 fKr) Huvudperson:
Abraham Litteratur: 1 Mos 12 – 2 Mos 1

Joel

3

ISRAELS RIKE (19 kungar)

Salomo
dör, riket
delas

2 SAM

2

JOEL

931 fKr

SALOMO
David dör,
Salomo
blir kung

Salomo
föds

1 SAM

1

Höga
visan
Tempelbygget
börjar

ELIA
togs till
himlen utan
att först dö

ELIA

800 fKr
ELISHA

Elias
himmelsfärd

(21)

6

Jesaja

1 KUNG

Erövringen
av ett land
Folket är slavar i Egypten, men genom Guds ingripande
kan de lämna slaveriet och efter en mödosam ökenvandring inta och fördela landet.
Tid: Omkring 500 år (1500–1000 fKr) Huvudperson:
Mose Litteratur: 2 Mos 2 – Rut

testamentet

• Flera olika kronologiska förslag cirkulerar. Årtalen justeras marginellt på
olika ställen beroende på tolkningen av olika arkeologiska fynd och försök
att harmoniera Bibelns texter med dessa. Den här boken följer en kronologi
efter bland andra bibelforskarna Thiele, Whitcomb, Walton och Hohner.

Erövringen av landet (från nomader till markägare)
NA

Mose
ledare för
uttåget

5. T
YS
T

Otro i
Kades

Mose som
herde
i Midjan

Mose föds,
växer upp
i hovet

RE

Landet
erövrat
OTNIEL1

1500 fKr
Mose mottar
lagen på Sinai
Josua, en
av spejarna
2 MOS

Josua
dör

1400 fKr

8

5

Hosea
HOSEA

9

11

700 fKr
MIKA
JESAJA

(18)

1000 fKr

13

12

RUT ?
DOM

ESTER
judinnan soms
blev Persien
drottning

JEREMIA

600 fKr

7

Mika
2 KRÖN
2 KUNG

Förnyelse
under Josia

12

Daniel
i lejongropen

DANIEL
HESEKIEL

14

Hesekiel

Bildandet av
en nation
Folket i landet organiserar sig till en nation. Efter inledande framgång förfaller dock nationen och till slut
förs folket bort i fångenskap.
Tid: Omkring 500 år (1000–500 fKr), Huvudperson:
David Litteratur:1 Samuelsboken – 2 Krönikeboken

NEHEMJA
munskänken
som byggde
upp muren

17

Malaki
MALAKI

NEHEMJA
ESRA
SERUBABEL

Perserna
tillåter Juda
återvända
ESRA

ESTER

500 fKr

Tempel
återuppbyggt
ESTER

400 fKr
Muren runt
Jerusalem
byggs upp
(7)

NEH

Vad som hände
med resten
Efter 70 års fångenskap återvänder en spillra till Jerusalem och börjar på nytt bygga upp nationen och det
andliga livet.
Tid: Omkring 100 år (500–400 fKr) Huvudperson:
Esra Litteratur: Esra – Ester
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(Heb 11:32–33)

I SLUTET
AV GAMLA
TESTAMENTET

ESRA
skriftlärd
som ledde
en förnyelse

16

15

Tiden räcker inte
för att berätta om
Gideon, Barak,
Simson och
Jefta, om David,
Samuel och
profeterna.
Genom tron
besegrade de
kungariken,
skipade rätt,
fick löften
uppfyllda [och]
stängde lejons
gap.

Simson dör
när han river
Dagons tempel

Nahum
Sefanja
Jeremia Habackuk KlagoDaniel
Haggaj
Sakarja
Assyrien visorna
Israel
Juda i
förskingras
HAGGAI
NAHUM
fångenskap
av Assyrien
i Babel
SAKARJA
SEFANJA
HABACKUK

722 fKr

(29)

1100 fKr

Rut gifter
sig med
Boas

EL
SERUBBAB
ledde första
m
he
en
pp
gru
från Babel

Gjorde vad ont var i Herrens ögon

10

SAMUEL
ELON6
AVDON6
SIMSON7

6

Vad som hände med resten

• KUNGARNA OCH DROTTNINGEN* I SÖDRA RIKET
till 913 fKr 11 Jotam
till 735 fKr
1 Rehabeam1
2 Amia(m)
till 911 fKr 12 Ahas
till 715 fKr
till 870 fKr 13 Hiskia
till 686 fKr
3 Asa
till 848 fKr 14 Manasse
till 642 fKr
4 Joshafat
5 Joram
till 841 fKr 15 Amon
till 640 fKr
6 Ahasja
841 fKr 16 Josia
till 609 fKr
till 835 fKr 17 Joahas
609 fKr
7 Atalja*
till 796 fKr 18 Jojakim
till 598 fKr
8 Joas
9 Amasja
till 767 fKr 19 Jojakin
till 597 fKr
10 Asarja/Ussia
till 739 fKr 20 Sidkia
till 586 fKr
Gjorde vad gott var i Herrens ögon

RUT?

Fortsättning
på nedre
tidsaxeln

TOLA5 IVSAN
JAIR5
JEFTA6

1200 fKr

Debora
och Baraks
lovsång

5 MOS
JOS

4 MOS

GIDEON4

1300 fKr

Landets
fördelas
Josua
ny ledare

3 MOS

Samuel kallas
av Gud redan
som barn

Gideon
lägger ut ull
EHUD2
SHAMGAR?
DEBORA, BARAK3

SAMUEL
n
tempelpojke n
som blev de
ren
ma
siste do

RUT
änkan som
var trogen
i det lilla

Domarboken framställer en mörk
tidsperiod där en cykel beskrivs. Den
går runt sju gånger (Små siffror) i boken.

Mose
dör

MOSE16
JOSUA

”

Dom 21:25

4.
D

Mose kallas vid
den brinnande
busken

A
OM

JOSUA
ledde
erövringen av
löfteslandet

MOSE
ledaren som
mottog lagen
på Sinai berg

”

Var och en gjorde
vad han själv
ansåg vara rätt.

ÖN
3. B

V
VI
VII
VI II
IX
X

1. SYN
D

D

RTRYCK
2. FÖ

I
II
III
IV

Kronologi

Vi ser hur folket har
etablerat sig i landet.
Under kungatiden
enas stammarna till
en nation och territoriet utvidgas.
Men upproret i
kungarnas hjärtan
leder till andligt
förfall hos folket
och slutligen till
förskingring och
fångenskap. Men
Gud är dem nådig.
Och till slut spirar
ett nytt hopp.

F

Vilken av Gamla
testamentets
alla gestalter
har du lättast
att identifiera
dig med? Vad är
det som gör att
du fastnar för
honom eller
henne?
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1 Moseboken

Så är Första
Moseboken
uppbyggd

I begynnelsen skapade Gud

Författaren använder ett
särskilt uttryck som
signal för hur han ordnat
sin bok. Efter inledningen
(1:1–2:3) återkommer
ordet tio gånger i grundspråket. På hebreiska
står det toledót och det
betyder att nu kommer
fortsättningen på det
som sagts innan. Ordet
flätar samma hela
bokens budskap.
Första
huvudavsnittet
”Detta är himlens och
jordens fortsatta
historia sedan de
skapats...” (1 Mos 2:4)
Andra
huvudavsnittet
”Detta är boken om
Adams fortsatta
historia.” (1 Mos 5:1)

Tredje
huvudavsnittet
”Detta är Noas fortsatta
historia.” (1 Mos 6:9)

Bibelbok: Första Moseboken
Kapitel: 50 Litterär stil: Historia
Tid: Från skapelsen till omkr 1850 fKr
Författare: Troligen Mose Nyckelord: Början
Så ska bilden förstås: Boken är den
första av Mose, alltså Första Mos(e)boken,
den handlar om universums ursprung,
om alltings början.

Fjärde
huvudavsnittet
”Detta är Noas söners,
Sems, Hams och Jafets,
fortsatta historia.”
(1 Mos 10:1)

Åttonde
huvudavsnittet
”Detta är Isaks,
Abrahams sons,
fortsatta historia.”
(1 Mos 25:19)
Nionde
huvudavsnittet
”Detta är Esaus fortsatta
historia.” (1 Mos 36:1)
Tionde
huvudavsnittet
”Detta är Jakobs
fortsatta historia.”
(1 Mos 37:2)
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9:29 10:1

Mänsklighetens ursprung

Ämnen

En början

11:9 11:10

25:18

Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

26:25 27:1

36:43 37:1

50:26

Det judiska folkets ursprung

Ett misslyckande

En ny början

Historiskt

Geografi

25:19

Josef

Indelning

5:32 6:1

Jakob

2:25 3:1

50:26

Fyra personer

Isak

1:1

11:9 11:10

Fyra händelser

Abraham

1:1

Babels torn

Centralt

Syndafloden

Sjunde
huvudavsnittet
”Detta är Ismaels,
Abrahams sons,
fortsatta historia.”
(1 Mos 25:12)

Första Moseboken är Bibelns första bok. Den ger en grund på vilket resten av Bibeln vilar.
Här får vi veta hur världen kommit till, hur människan skapats, hur synden fick sin början
men också vad Gud gjorde för att motverka ondskans effekter och ge människan nytt hopp.

Syndafallet

Sjätte
huvudavsnittet
”Detta är Teras fortsatta
historia.” (1 Mos 11:27)

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA MOSEBOKEN

Skapelsen

Femte
huvudavsnittet
”Detta är Sems fortsatta
historia.” (1 Mos 11:10)

Biografiskt

Förflyttning öster ut:
Från Eden till Ur

ORD UR
FÖRSTA
MOSEBOKEN

1
HERREN sade till
Abram: "Gå ut ur ditt land
och från din släkt och din
fars hus och bege dig till
det land som jag ska visa
dig.
2
Där ska jag göra dig till
ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt
namn stort, och du ska bli
en välsignelse.
3
Jag ska välsigna dem
som välsignar dig och
förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens
alla släkten bli välsignade.

Förflyttning väster ut:
Från Ur till Kaanan och Egypten

Fram till 2000 fKr
(11 kapitel – 20 % av texten)

Omkring 350 år (2150 fKr –1800 fKr)
( 39 kapitel – 80 % av texten)

Tema: Början
• ”Detta är ... fortsatta
historia...” (10 ggr – något
otydligt i Bibel 2000).
• Olika förbund (med Noa,
Abraham, Jakob m fl).
• Notera exempel på tro
(jfr Hebr 11:4–22).
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• Ursprunget till... (minst
tio ting, t ex universum,
människan och synden).
• Guds allmakt – hur visar
Gud sin makt?
• Se hur Gud väljer andra
än de förväntade (Isak,
Jakob, Josef, Juda).

1 Mos 12:1–3

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud
• 1 Mos 3:15 Löftet om
en avkomma (säd)
• 1 Mos 12:3 m fl
Förbundet med Abraham

Och Gud sa: Varde ljus!
:a dagen
Gud skapar
• Himmel och
jord (1:1)
• Ljus (1:3)

Gud ordnar
• Skiljer ljus från
mörket (1:4)
• Kallar ljuset
dag och mörkret
natt (1:5)

:a dagen
Gud skapar
• Ett valv mitt i
vattnet (1:6)

:e dagen
Gud ordnar
• Samlar vattnet
så land blev
synligt (1:9)
• Kallar det torra
landet jord och
vattnet hav (1:10)
Gud frambringar
• Grönska,
fröbärande örter
och fruktträd
(1:11)

Gud ordnar
• Kallar fästet
himmel (1:8)

Det var gott
(1:4)

Det var gott
(1:11,12)

Ljus

Skiljer himmel
och hav

:e dagen
Gud skapar
• De två ljusen
på himlavalvet
(1:14)

Gud ordnar
• De två ljusen
sätts på himlavalvet
(1:17–18)

Det var gott
(1:18)

Sol, måne
och stjärnor

Land och
växter

1 Mos 1–2

:e dagen

:e dagen

Gud skapar
Gud skapar
• Olika arter av
• Ett vimmel av
levande varelser i levande varelser,
boskasdjur,
vattnet (1:20)
kräldjur och vilda
• Fåglar under
djur (1:24)
himlens fäste
• Människan,
(1:20)
man och kvinna
Gud uppmana
(1:26-27).
• Fiskar och
fåglar att föröka
Gud uppmana
sig (1:22)
• Människan att
uppfylla jorden
och härska över
den (1:28)
Det var gott
(1:27,31)
Djur i hav och
under himmelen

Landdjur och
människan

:e dagen
Gud vilar
från sina verk
(2:2)

ATT FUNDERA

I skapelsetexten
återkommer orden
"Gud sade..." tio
gånger (1:3, 6, 9,
11, 14, 20, 24, 26,
28 och 29). Vad
innebär det att
Gud skapar med
sitt ord? Jämför
Ps 33:6,9, Hebr
11:3, Joh 1:1–3,
Kol 1:15–17.

I begynnelsen
skapade Gud
himmel och jord.
Jorden var öde
och tom, och
mörker var över
djupet. Och
Guds Ande
svävade över
vattnet... Gud
såg på allt som
han hade gjort,
och se, det var
mycket gott.
(1 Mos 1:1-2, 31)

ADAM

Skapelse eller
evolution?

FRÅGESTÄLLNING
Kan 1 Mos 1 och 2 harmonieras
med evolutionsteorin?
STÅNDPUNKTER
• Texten utesluter inte förändring
men ordningen i texten överensstämmer inte med evolutionsteorins ordning.
• Skapelseberättelsen lär inte att
människan kommer från andra
djur (jfr 2:7).
• Evolutionsläran menar att den
"starke" ska överleva på den
"svages" bekostnad. En Gud som
formar världen så måste uppfattas
som grym (jfr Jes 42:3).
SLUTSATS
• Evolutionsteorin som modell
stämmer vare sig med Bibeln
eller med Bibelns gudsbild, men
förändring är inte utesluten.

Sex dagar eller
miljoner år?

FRÅGESTÄLLNING
Betyder ordet som används för dag
(hebr. yom) ett dygn eller kan det
avse en längre period? Kan det
motsvara evolutionsteorins
tidsperioder?
STÅNDPUNKTER
• Några menar att ordet ska tolkas
bokstavligt så att "dag" måste avse
24-timmar (jfr 1 Mos 2:9-11).
• Andra menar att texten motsäger
en sådan tolkning. I 1 Mos 2:2
används samma ord för hela
perioden om sex dagar.
SLUTSATS
• Det är svårt att finna tvingande
argument för att ordet måste
uppfattas som 24-timmarsdygn.
• Det är samtidigt tydligt att Bibeln
beskriver en Gud som skulle kunna
skapa jorden på sex dagar.

Att människan skulle
kommit till av en slump
är lika troligt som om
en Boeing 474 blev till
när en tornado drog
genom ett skrotupplag.
Sir Fred Hoyle

En skapelseSkapelseberättelsen
berättelse eller två? påverkad av myter?

FRÅGESTÄLLNING
Är berättelserna i 1 Mos 1 och 2 två
olika skapelseberättelser som
hämtats från olika traditioner?
STÅNDPUNKTER
• Tanken på två berättelser har sina
rötter i en kritisk hållning till skriftens
ursprung.
• 1 Mos 2:4 säger: Detta är den
fortsatta historien...
• 1 Mos 2:4 är så utformad att den
bäst uppfattas som sammanbindade inte uppdelande.
• Det är vanligt i hebreisk litteratur
att man först ger en översikt för att
sedan gå in på detljer.
SLUTSATS
• Bibeln berättar om en skapelse.
1 Mos 1 kan ses som en översikt,
1 Mos 2 innehåller detaljer om vad
som hände den sjätte dagen.

Efter en fem år lång dataanalys
av Första Moseboken konstaterar
vetenskapsmannen Yehuda
Radday vid Israels Teknologiska
Institut i Haifa att boken ”är ett
verk av en enda författare”.
TIME 7 dec 1981
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FRÅGESTÄLLNING
Är Bibelns skapelseberättelse
influerad av skapelmyter från
Mesopotamien t ex Enuma elish?
STÅNDPUNKTER
• En del kommentatorer påstår det.
• Skillnaderna mellan Bibelns
skapelseberättelse och andra
berättelser är, både moraliskt och
berättartekniskt, stora och sambanden är därför inte på något sätt
entydiga. I tex Enuma elish föds
gudarna ur materian, inte tvärt om.
• Några historiska dokument som
skulle stödja samband mellan
texterna finns inte.
SLUTSATS
• Bibelns skapelseberättelse skiljer
sig från skapelsemyter i omgivningen. Teorierna om motsatsen är
knappast entydiga.

Berättelsen börjar med
ett ”tidlöst datum”,
uttrycket ”I begynnelsen”. Vi kan inte bestämma ett datum för den
ursprungliga skapelsen.
L.A.T. van Dooren

Den första människan
(1 Mos 3:17). Valde
att inte lyda Gud (1
Mos 2:17,3:6). Hans
hustru hette Eva (1
Mos 3:20) och han
var far till Kain, Abel
(1 Mos 4:11f), Set (1
Mos 4:25), och flera
barn.
I NT kallas han den
”första människan”
(1 Kor 15:45), står
som representant för
mänskligheten och
beskrivs som den
genom vilken synden
kom in i världen (Rom
5:12). Jesus kallas
"den siste Adam"
(1 Kor 15:45).

F

Om du fick
skapa ett
paradis, hur
skull det se ut?
Vad skulle
finnas där, vad
skulle du
utesluta? Och
vem skulle få
leva där?
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1 Mos 3–5

Kvinnan såg att
trädet var gott
att äta av och
en fröjd för
ögat... och hon
tog av frukten
och åt. Hon gav
också till sin
man som var
med henne,
och han åt.
(1 Mos 3:6)

Genom en människas fall

Frestelsen
• Ormen: "Har
Gud verkligen
sagt: Ni får inte
äta av alla träd i
lustgården?" (3:1)
• Kvinnan: "Ja,
då kommer vi
att dö" (3:2–3)
• Ormen: "Ni ska
visst inte att dö,
istället blir ni som
Gud" (3:4–5)

Fallet
• Kvinnan såg att
det var gott,
det var en fröjd
för ögat, det
skänkte vishet.
• Kvinnan tog
och åt.
• Kvinnan gav till
mannen som åt
(3:6–7).

Förbannelsen
• Ormen (3:14)
• Kvinnan: Smärta
vid barnafödande, mannen ska
råda över henne
(3:16)
• Mannen: Vedermöda för att få
mat, döden (3:1719), fördrevs ur
lustgården
(3:23-24)
• Marken (3:17)

Kain – mördaren

EVA

Den första kvinnan,
skapad av Adams
revben (1 Mos
2:21-22, 1 Kor 11:8,
1 Tim 2:13). Lockades och förleddes att
äta av den förbjudna
frukten (1 Mos 3:1f, 2
Kor 11:3, 1 Tim 2:14),
gav frukten till Adam
att äta (1 Mos 3:6).
Som en följd uttalas
förbannelse också
över kvinnan (1 Mos
3:16, 1 Tim 2:12,
1 Kor 11:7).

F

Hur hade världen
sett ut i dag om
Adam och Eva
inte ätit av
frukten? Och hur
hade den sett ut
om sedan Abel
kunnat motstå
att äta men
inte Kain ?
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FRÅGESTÄLLNING
Är syndafallet en verklig historisk
händelse, eller ger texten oss en
symbolisk eller poetisk berättelse
med moraliska lärdomar?
STÅNDPUNKTER
• Adams handlingar ges samma
grad av teologiska betydelse ("en
människas fall") som Mose och
Jesus (Rom 5:12–19, 1 Kor
15:20–22).
• Syndafallet ses av apostlarna
som en verklig händelse (2 Kor
11:3, 1 Tim 2:14).
• Lukas spårar Jesus släkt tillbaka
till personen Adam (Luk 3:38).
SLUTSATS
• Syndafallet har verkligen inträffat.
Att förneka dess historiska sanningshalt underminerar budskapet
om förlåtelse och nåd i Kristus.

Hur kan fallet göra
alla till syndare?

• Adam och Evas andra son. Var
herde, hade hjordar (1 Mos 4:2).
• Gud tog emot Abels offer (1 Mos
4:4) därför att det frambars i tro.
• Abel lurades av sin bror och slogs
ihjäl ute på fältet (1 Mos 4:8)
• Abels väg (Heb 11:4) – att leva
rättfärdigt och drivas av tro.
• Lärdom: Tron är grunden för att
komma till Gud (Heb 11:6)

FRÅGESTÄLLNING
Hur kan Adams synd göra alla till
syndare (Rom 5:12)?
STÅNDPUNKTER
Två teorier har föreslagits till varför
vi föds med en benägenhet att
synda:
• Den ena säger att synden ”ärvs”
från generation till generation.
• Den andra säger att Adam handlade som representant för mänskligheten och att därför alla på ett
sätt var delaktiga i syndafallet.
SLUTSATS
• Oavsett vilken syn man väljer är
samhörigheten med Adam betydelsefull. Som synden tillräknas oss
genom Adam, kan rättfärdigheten
tillräknas oss genom Kristus (Rom
5:15). Man kan inte ha det ena utan
det andra.

Har Gud gett
upphov till ondskan?

FRÅGESTÄLLNING
Om Gud skapat allt är Han då också
det ondas ursprung, och därmed ytterst
ansvarig för synden?
STÅNDPUNKTER
• Gud är allsmäktig, helig och allvetande.
• Allt Gud gör är fullkomligt och gott.
• Synden är inte god eller fullkomlig. Synd
står i konflikt till Guds väsen.
• Änglar och människor skapades av Gud
så att de kan bära ett moraliskt ansvar inför
Honom.
• Synden kom in i världen som ett resultat
av skapade varelsers handlingar.
SLUTSATS
• Gud förutsåg fallet. Han skapade
aktörerna och förutsättningarna för
synden men på ett sådant sätt att Han
inte själv är syndens upphovsman.
• Ansvaret för synden vilar därmed inte
på Gud.

Vetenskapsmagasinet Kosmos
menar att goda äpplen kommer
från Europa. Endast bittert
smakande äpplen kan ha funnits
[i Eden]. Eva åt troligen någon
annan slags frukt (1 Mos 3:6).

Så intim var känslan av närhet att när
offer frambars till Herren, var det Herren
själv som inspekterade först den som
offrade och sedan offret (1 Mos 4:4–5).
Gud värdesatte hjärtats inställning hos
offraren mer än det offer han frambar.

DPA

Walter C. Kaiser Jr
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Förödelsen
• Kain dödar Abel,
och går bort från
Herrens ansikte
(4:1–16)
• Synden fortsatte att sprida
sig bland människorna
(4:17–6:7)

Abel – mordoffret

• Adam och Evas förste son. Var
bonde, brukade jorden (1 Mos 4:1–2).
• Gud avvisade Kains offer (1 Mos
4:5) därför att det inte frambars i tro.
• Kain blev vred, mördade sin bror
som hämnd (1 Mos 4:8).
• Kains väg (1 Joh 3:12, Jud 11)
– att drivas av ondska.
• Lärdom: Yttre handlingar kan
aldrig ersätta en inre tro.

Har syndafallet
verkligen hänt?

Förbundet
• Fiendskap
mellan ormen
och kvinnans säd
• Kvinnans säd
skall söndertampa ormens
huvud
• Ormen skall
stinga kvinnans
säd i hälen (3:15)
• Det första löftet
om en frälsare –
protoevangeliet.

Ingenstans
förklaras det
för oss vad
Kains
tecken innebar (4:15)
Allen P. Ross

Och floden kom över jorden

1 Mos 6–9

Floden kom
över jorden
i fyrtio dagar,
och vattnet
steg och lyfte
arken så att
den höjde sig
över jorden.
(1 Mos 7:17)
MÅNAD 2
DAG 10
Noa går in
i arken
1 Mos

MÅNAD 2
DAG 17
Regnet
börjar falla
1 Mos

MÅNAD 3
DAG 27
Regnet
upphör
1 Mos 7:12

MÅNAD 7
DAG 17
Arken
strandar
1 Mos 8:4

MÅNAD 10
DAG 1
Bergstoppar
blir synliga
1 Mos 8:5

MÅNAD 11
DAG 11
Korp och
duva släpps
1 Mos 8:6–9

MÅNAD 11
MÅNAD 11
DAG 18
DAG 25
Duvan släpps. Duvan släpps,
hittar löv
återvänder inte
1 Mos 8:10–11 1 Mos 8:12

MÅNAD 1
DAG 1
Noa ser
torrt land
1 Mos 8:13

MÅNAD 2
DAG 27
Noa går ut
ur arken
1 Mos 8:14

NOA
600 ÅR

NOA
601 ÅR
1

2

Regn i 40 dagar 7:4

3

4

5

6

Noa i arken i 377 dagar

7

8

9

10

Vattnet stiger ytterligare 110 dagar 7:24,8:4

11

12

1

2

3

NOA

Bygget
Gud ger Noa uppdraget att bygga
en ark. I arken
skulle människan
räddas undan
floden (1 Mos
6:1–22).

Väntan
Noas familj, samt
åtta av alla rena
och två av alla
orena djur går
ombord. Gud
stänger dörren
(1 Mos 7:1–16)

Täckte syndafloden
hela jorden?

Floden
Sju dagar senare
börjar regnet. Det
regnar i 40 dagar.
Vattnet stiger i
ytterligare 110
dagar (1 Mos
7:17–8:2).

FRÅGESTÄLLNING
Omfattade syndafloden hela jorden, eller var det
en begränsad översvämning i området runt Eufrat
och Tigris som avses?
STÅNDPUNKTER
• Texten ger intryck av en allomfattande flod, att
hela jorden var täckt med vatten (1 Mos 7:17-20).
• Texten kan å andra sidan vara en beskrivning av
hur floden upplevdes från de överlevandes
perspektiv.
• Guds syften med översvämningen var att människor och djur skulle gå under. Och det tycks ha
blivit resultatet (Luk 17:27,1 Pet 3:20, 2 Pet 2:5).
• Floden används i NT som parallell till den yttersta domen. Och den omfattar alla människor (2 Pet
3:6-7, Matt 24:38-39, 1 Pet 3:20).
SLUTSATS
• Det är möjligt att floden omfattade hela jorden
men från texten bör man dra slutsatsen att floden
omfattade minst de områden som då var bebodda
av människor och djur (1 Mos 6:7,13).

Strandningen
Vattnet börjar
sjunka. Arken
strandar på
berget Ararat.
Noa väntar ännu
en tid (1 Mos
8:3–4).

Duvan
Fyra månader
senare släpper
Noa ut en duva
som återkommer med ett
olivlöv i näbben
(1 Mos 8:5–14).

Förbundet
Tre månader
senare går de ur
arken. Gud sluter
förbund med Noa
med regnbågen
som tecken
(1 Mos 8:15–9:17).

Fortsättningen
Noas familj blir
början på den nya
mänskligheten.
Också synden
fanns med på
arken. Noa dör
(1 Mos 9:18–28).

Var båten
tillräckligt stor?

Bygger flodberättelsen
på andra flodberättelser?

FRÅGESTÄLLNING
Var det mått som uppges på arken realistiska?
STÅNDPUNKTER
Här är en jämförelse mellan arken och Stena
Germanica byggd 1987, nu i trafik mellan Göteborg och Kiel.
Bredd: 29 m

FRÅGESTÄLLNING
Det finns fyra flodberättelser med ursprung i Mesopotamien [Gilgamesheposet, Atrachasismyten, den
sumeriska flodberättelsen och Berossosberättelsen]. De har stora likheter med Bibelns flodberättelser. Är Bibelns berättelse byggd på dessa?
STÅNDPUNKTER
• Det finns en rad likheter mellan de olika
berättelserna.
• Men det finns också stora skillnader. I kontrast till
Bibeln talar de andra berättelserna exempelvis om
flera gudar, om bedrägeri och om människor som
blir gudomliga.
• Det finns andra möjligheter att förklara likheterna
än påståendet att Bibeln är byggd på de tidigare
Mesopotamiska berättelserna.
SLUTSATS
• Det är möjligt att berättelserna om floden har ett
gemensamt ursprung och är olika beskrivningar av
samma händelse. Första Moseboken skildrar
översvämningen i harmoni med Bibelns gudsbild.

Passagerare:
2 500

S

S T E N A

Bredd: 23 m
Passagerare:
8 plus djur

LINE

176 meter

137 meter

SLUTSATS
• Fram till 1884 (då Eturia byggdes i Italien)
var Arken det största kända fartyget. Det
synes tillräckligt stort för sin uppgift.

När arkeologen C.L. Wolley
1929 hittade ett tre meter tjockt
lerlager vid utgrävningar av Tell
el-Maqajjar i nuvarande Irak
sände han ut ett telegram som
löd: "Vi har funnit syndafloden!"

Kristna som älskar Skriften har
länge debatterat om syndafloden
var världsomspännande eller inte.
Jag tror den var det, men jag tror
inte på något sätt att det ska göras
till ett test på renlärighet.

Werner Keller

Francis A. Schaeffer
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Att Noa skulle
byggt en ark om
floden bara var
begränsad är svårt
att förstå. Då kunde
han väl bara flyttat?
Henry Morris

Konstruktör av arken
(1 Mos 6:14) som
räddade honom och
hans familj undan
syndafloden. Far till
Sem, Ham och Jafet
(5:32). Han levde 950
år (9:28). Efter floden
offrade han (8:20ff).
Gud ingick ett förbund
med honom (9:1).
Han började odla
vinstockar (9:20) och
blottade sig när han
blev berusad (9:21).
Framhålls av Hesekiel (14:12ff) som
rättfärdig.
I NT betecknas han
som en rättfärdig man
som vandrade i med
Gud (Heb 11:7). Uttrycket "Noas dagar"
(Matt 24:37) syftar på
en tid av synd.

F

Skulle vår tid
vara
”tillräckligt”
syndig för att
Gud skulle
överväga en ny
syndaflod, om
han inte lovat
att aldrig mer
dränka jorden?
Varför eller
varför inte?
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1 Mos 9–11

Låt oss...
förbistra deras
språk, så att
den ene inte
förstår vad den
andre säger.
(1 Mos 11:7)

Människorna sprids över jorden
Ararat

!
Babel

Förbannelsen
• Noa blottar sig
sedan han druckit
vin (9:18-24)
• Noa uttalar
förbannelse över
Hams ättling
Kanaan (9:25)
• Noa uttalar
välsignelseord
över Sems och
Jafets ättlingar
(9:26-28)

?
?

?

Flytten
• Familjerna växer
(1 Mos 10)
• Familjerna och
deras ättlingar
lämnar Ararat och
drar till Shinars
land (Babel)
(11:1–2).
• Lägg märke till
att 1 Mos 9–11
inte är kronologiskt berättat.

Tornet
• Folket bygger
en stad och ett
torn mot himlen
(11:3–4)
• Det sker i den
femte generationen efter
floden, för under
Pelegs levnad
blev jorden
fördelad
(1 Mos 10:25)

Nimrods
rike

Förbistringen
• Gud stiger ner
och förvirrar
folkets språk
(11:5–7)
• Bygget av tornet
avstannar (11:8)
• Platsen får
namnet Babel
(en ordlek med
verbet som
betyder "förvirra,
förbistra") (11:9a)

Så sprids människorna över jorden

BABELS TORN

Tornet i Babel var
troligen likt de
zikkurater som
babyloniska och
assyriska kungar
senare lät bygga på
slättlandet i Mesopotamien.
Omkring 25 torn
har hitintills återfunnits. Tornen är
mellan tre och sju
våningar höga.
På 1920-talet grävdes ett sådant torn
fram i Ur under ledning av Sir Leonard
Woolley . Tornet
dateras till omkring
2100 fkr. Det hade
tre våningar, trappor
som ledde upp till
toppen och längst
upp en plats offer till
avgudar, främst
månguden. Varje
våning var omkring
20 meter hög.

F

Finns det något
Babels torn i
dag? Vad är vår
tids (tanke-)
byggnader med
vilkas hjälp vi
försöker visa för
oss själva och
andra att vi inte
behöver Gud?
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Förskingringen
• Folket sprider
sig över jorden
(11:9b)
• Jafets ättlingar
främst till Europa
(10:2–5)
• Hams ättlingar
främst till Afrika
(10:6–20)
• Sems ättlingar
främst till Asien
(10:21–31)
(Se kartan för
fler detaljer)

Nationer
• Nationer och
riken skapas av
de förskingrade.
• Det första riket
leds av jägaren
Nimrod (10:8–9).
• Nimrods rike
omfattade området kring Babel
och senare Assyrien (10:10–12
jfr Mika 5:6)

Fortsättningen
• Bland folk och
nationer väljer
Gud en släkt:
Terachs (11:27–30)
• Släkttavla i rakt
nedstigande led
från Sem för oss
till den utvalda
släkten (11:10–26)
• Gud kallar Terach
och sonen Abraham (11:31–32)

Listorna med ättlingar och folkgruppers relationer är unik i historien.
• Sems (26 namn) ättlingar flyttar i huvudsak till Mesopotamien och Arabien.
• Hams (30 namn) ättlingar flyttar i huvudsak till Egypten och nordöstra Afrika.
• Jafets (14 namn) ättlingar flyttar i huvudsak till dagens Europa.
Tre sfärer bildas som har sin brytning just i regionen kring
Ashkenas (10:3)
det blivande löfteslandet.

Magog (10:2)

JAFET

Gomer (10:2)
Togarma (10:3)
Rifat (10:3)

Tiras (10:2)
Tarshish (10:4)

Javan (10:2)

Lud (10:22)
Tubal (10:2)
Meshek (10:2)

rodanéerna (10:4)

Madaj (10:2)

SEM

Nimrod (10:8)
Aram (10:22)

Elisha (10:4)
kitteerna (10:4)

Arpakshad (10:22)

Assur (10:22)

Babel

Kanaan
(10:6)

Sidon, Het, jebuséerna
amoréerna m fl (10:15-19)
i området runt Kanaan.

Put (10:6)

Elam (10:22)

Misrajim (10:6)

Joktan (10:25)

Dedan (10:7)

Kush (10:6)

JAFET
SEM

Saba (10:28)
Savta (10:7)

Seba (10:7)

HAM
HAM

Ragma (10:7)
Savteka (10:6)
Saba (10:7)
Ofir (10:29)
Hasarmavet (10:26)

Havila (10:7)

Lokaliseringen av områdena är inte entydig för
alla ättlingar och folkgrupper. I flera fall (t ex Tarsis) pekas olika områden
ut av olika kommentatorer. För andra namn är lokaliseringen helt enkelt osäker. Av de
sammanlagt 70 referenserna till ättlingar eller folkgrupper har därför flera utelämnats
på kartan. Men oavsett osäkerheten ger beskrivningen en översiktlig bild av hur
ättlingarna från Babel spred sig över området och hur olika nationer kom att uppstå.

Wycliffe Bibelöversättare redovisar
att det finns 6 901 språk i världen.
Hela Bibeln är översatt till endast
581 av dessa (motsvarande 7,7%),
men kan ändå läsas av över 75 %
av världens befolkning.

Listan [över olika nationers ursprung] är unik i litteraturen
från den här perioden, utan någon parallell som ens kommer
i närheten... W.F. Albright kallas listan för ”ett förvånansvärt
tillförlitligt dokument”... Även om många av namnen är kända
från [tidigare]... så har modern arkeologi under de senaste
århundradena kunnat kasta nytt ljus över många av dem.

Gäller nov 2014. Se vidare wycliffe.net/statistics

Merill F. Unger
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Abraham blev trons fader

Syftar på
nummer
i kartan
1

Hara

Hova

Abram och kallelsen
Gud kallar Abram ut ur
Ur (Apg 7:2–4). Gud
sluter förbund (I) med
Abram (12:1–3). Abram
går via Haran till Kanaan bla Betel (12:4–9).

Haran
Bet
1

EGYPTE

Betel

2,3

Dan

Ur

Abram till Egypten
En hungersnöd tvingar
Abram ner till Egypten
(12:10–20). Han återvänder senare till platsen nära Betel och Aj
(13:1–3).

Egypten

1 Mos 12–25

Se upp mot
himlen och
räkna
stjärnorna,
om du kan
räkna dem!
Så ska din
avkomma bli.
(1 Mos 15:5)

4�5,6 och 7

1

Gud slöt förbund med Abraham

Minst tio gånger talade Gud i direkt till Abraham:
Apg 7:2, 12:1–3, 12:7, 13:14–17, 15:1–21,
17:1–21, 18:1–33, 21:12–13, 22:1–2, 22:15–18.
Vid åtminstone fem av dessa tillfällen gällde det
förbundet. Se hur de tre huvudpunkterna utvecklas:
Säden – Gud lovar Abraham en ättling som
ska ge upphov till ett stort folk (1 Mos 12:2)
Landet – Gud lovar Abraham och hans
ättlingar ett land för all framtid (1 Mos 12:1,
15:18–21).
Välsignelsen – Gud lovar Abraham att alla
människor skall vara välsignade i hans säd, det
är Kristus (1 Mos 12:3 jfr Gal 3:8 ff).
• Förbundet synes inte vara knutet till några
villkor. Gud säger "Jag ska..." (1 Mos 12:2–3),
Inte heller är det tidsbegränsat (1 Mos 17:19).

Abram och förbundet
Gud sluter ett förbund
med Abram (15:1–21
även 12:1–3, 17:1–22
– se rutan härintill).
Senare ändras hans
namn till Abraham (17:5)

6

Shekem

Abram och Ismael
Abram går till tjänstekvinnan Hagar och får
med henne sonen
Ismael (16:1–16). Men
Hagar och Ismael drivs
bort (21:8ff).

5

Betel

Aj

8,9 och 10

4
3

Negev

Abraham och Isak
I stället föds 14 år
senare Isak som en
uppfyllelse av Guds
löften (21:1–7). Genom
sonen sätts Abrahams
tro på prov.

Salem,
Moria land

7

12

Gerar
10

Hebron

2

14

Abraham och offret
Abraham går till Moria
land för att offra Isak
enligt Guds instruktion
(22:2). Offret avstyrs,
förbundet förnyas
(22:15–19).

Sodom?
8

11

Shur

11,12 och 13

13

Beer–Sheva

14

Egypten
Kadesh

Abraham dör
Abraham flyttar åter till
Hebron (23:2,17) där
både han och Sara dör
och de begravs (25:7)
i den grav han köpt.

9

0 år – Abram
75 år – Abram
85 år – Hagar blir
86 år – Ismael
99 år – Förbundet 100 år – Isak föds 136 år – Sara 175 år – Abraham
föds 1 Mos 11:27
lämnar Haran
Abrams hustru
föds 1 Mos 16:16
förnyas (IV)
1 Mos 21:2,5
dör 1 Mos 23:2 dör 1 Mos 25:7
(2166 fKr)
1 Mos 12:4 (2091 fKr) 1 Mos 16:3 (2081 fKr)
(2080 fKr)
1 Mos 17:1 (2067 fKr)
(2066 fKr)
(2029 fKr)
(1991 fKr)

50 ÅR

60

ATT TOLKA

70

80

90

Ett land
för all framtid
Några menar att
Abrahams avLöftet till Abraham komma har ett
om ett landomlöfte om att få
råde tolkas i dag besitta landet
på olika sätt.
för all framtid.

LÖFTET OM
ETT LAND

100

110

Fick och
förlorade
En del menar att
folket fick landet
under kung Salomo men inte
förmådde att
behålla det.

120

130

Bröt mot
villkoren
Vissa menar att
löftet gällde under
vissa förutsättningar. Och folket
har inte uppfyllt
dem.

19

140

150

160

Är ett
andligt rike
Andra menar att
löftena nu uppfylls
genom den kristna
församlingen, på
ett andligt sätt,
i ett andligt rike.

170 ÅR

På den
nya jorden
Åter andra menar
att löftet ska uppfyllas en gång i
framtiden, på den
nya jorden efter
Jesus återkomst.

ABRAHAM

På Guds kallelse
lämnade han Ur
(1 Mos 12:1). Gud
ingick ett förbund
med honom (1 Mos
12:1–4 m fl).
Fick en son, Isak,
efter lång väntan (1
Mos 21:2–3). Han var
redo att offra Isak på
Guds befallning
(1 Mos 22:1ff). Gift
med Sara, Hagar och
Ketura. Fick åtta
söner. Han blev 175
år (1 Mos 25:7).
Abraham blev rättfärdig genom sin tro
(Rom 4:20–22).
Löftet till Abraham
om ”välsignelse” var
ett löfte om Jesus
(Gal 3:16). Abraham
räknas som en troshjälte (Heb 11:8).

F

Att uppmanas
att offra Isak var
en prövning
från Gud av
Abrahams tro.
Vilket är det
svåraste test
Gud har satt
din tro på?
Hur hanterade
du det?
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Job

Därför anser
många att
Job levde
samtidigt som
patriarkerna

När den rättfärdige får lida

Någon säker datering
av boken berättelse
finns inte. Men flera
saker pekar mot att
Job var samtida med
patriarkerna.

Jobs
ålder
Job blev bortåt 210 år
(jfr 42:16). Det överenstämmer i stort sett
med åldrarna under
patriarktiden (Abraham
175, Terach 205, Isak
180 och Jakob 147 år).

Namn som
låter lika
Flera namn på personer
och platser kan kopplas
samman med patriarkerna (jfr Job 1:15 med
1 Mos 25:3, Job 6:19
med 1 Mos 25:25, Job
1:1 med 1 Mos 22:21).
Gudsnamnet
El Shaddai
Gudsnamnet El Shaddai
(den väldige) används
31 gånger i Job, bara 17
gånger i resten av Gamla
testamentet. Namnet
brukades också av
patriarkerna (1 Mos 17:1).
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Job är första boken i den poetiska delen av i Gamla testamentet. Boken beskriver vad som
drabbade den rättfärdige Job och hur hans ”vänner” försökte förklara för honom varför han
drabbades av allt elände. Till slut uppenbarar sig Gud för Job, men kanske inte som han väntat sig.

Satan
och Job

1

Indelning

Ämnen

2

3

2

3

De fyra vännerna
och Job
14 15

21 22

Dialog
i himlen
Vad Job och hans
vänner inte visste

Litterär stil
Geografi

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Dialoger
på jorden

38

37

38

Gud
och Job

42

42

Dialog mellan
himmel och jord

Vad Job och hans
vänner trodde sig veta

Vad Job och hans
vänner fick veta

Poesi

Prosa

Prosa

Tidsperiod

31 32

37

Guds två tal
till Job
och dess
konsekvenser

1

Elihus
fyra tal

Centralt

Elifas och
Bildads
tredje tal

Döttrarna
var arvingar
Jobs döttrar räknas upp
som arvingar tillsammans med sina bröder
(42:15). Det placerar
boken i en tid före Mose
lag som ger arvet till
söner (4 Mos 27:8).

ÖVERSIKT AV
JOB

Elifas, Bildads
och Sofars
andra tal

Inga referenser
till Moses lag
Jobs bok innehåller
inga referenser till lagen
given på Sinai berg
(inget om lagar, högtider, uppenbarelsetältet, prästerskap eller
offer).

JOB

Kapitel: 42
Litterär stil: Poesi
Tid: Troligen samtida med
patriarkerna, omkr 2000 fKr
Författare: Okänd, bland
förslagen finns Job själv,
Salomo, Mose och Esra
Nyckelord: Guds allmakt
Så ska bilden förstås:
Berättelsen visar att vad som än
händer vilar vi i Guds händer.

Elifas, Bildads
och Sofars
första tal

Nomadfolken
som nämns
Sabeerna och kaldeerna (1:15,17) var
nomader under patriarktiden men blev
senare bofasta folk.
Här framställs de
som nomader.

Satans två tal,
och dess
konsekvenser

Måttet på
Jobs rikedom
Jobs rikedom anges
i hur mycket boskap
han ägde (1:3, 42:12),
vilket också var sant
om Abraham (1 Mos
12:16) och Jakob
(1 Mos 30:43).

Us (Job 1:1)
Patriarktiden omkr. 2000 fKr

Tema: Guds allmakt
• Guds makt över Satan
(1–2).
• Relationen mellan synd
och lidande.
• Vad lär du om Guds
storhet och makt?
• Hur kan Gud bruka
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svårigheter (22:29, 2:3,
42:5–6, 5:17, 42:10)?
• Vad kan du lära om och
av skapelsen (22:14, 26:7,
38–42)?
• Lärdomar i själavård.
• Kan du se bokens
cykliska struktur?

ORD UR
JOB
23
O, att mina ord skulle
skrivas ner, att det skulle
upptecknas i en bok,
24
och för evigt ristas in i
klippan med järnstift och
bly!
25
Men jag vet att min
återlösare lever och som
den sista ska han träda fram
över stoftet.
26
När sedan min sargade
hud är borta, ska jag i mitt
kött skåda Gud.
27
Jag själv ska få skåda
honom, jag ska se honom
med egna ögon, inte med
någon annans. Därför
längtar jag i mitt innersta.

Job 19:23–27

Kända texter
och sammanhang:
• Job 1:21 Herren gav och
Herren tog.
• Job 19:25 Jag vet att
min befriare lever.
• Job 38–39 Guds svar
till Job.

Steg för steg genom Jobs bok

Job

1. Dialog i himlen – vad Job och hans vänner inte visste

1:1–5
Job, en rik, frisk och
rättfärdig man på
jorden.

1:6–12
Satan ifrågasätter
Jobs motiv att tro:
pengar

1:13–19
Job förlorar sin
rikedom i ett slag

1:20–22
Job tillber ändå
Gud, trots allt han
förlorat

2:1–6
Satan ifrågasätter
Jobs motiv att tro:
hälsa

2:7–9
Job förlorar sin
hälsa i ett slag

2:10
Job tillber ändå
Gud, trots allt han
förlorat

2. Dialog på jorden – vad Job och hans vänner trodde sig veta
2:11-13 Vännerna anländer till Job
3:1–26 Job klagar över sitt lidande och över sitt liv

ELIFAS

Från Teman
Utgår från: Upplevelsen
Syn: Om du syndar får du lida.
Nyckelverser: 4:8, 5:17

BILDAD

Från Sua
Utgår från: Traditionen
Syn: Synd är den enda
förklaringen
Nyckelvers: 8:8

SOFAR

Från Naama
Utgår från: Antaganden
Syn: Du är en syndare!
Nyckelvers: 20:5

ELIHU

FÖRSTA CYKELN
Allmänt tal
Generella råd
Om ont och gott

ANDRA CYKELN
Detaljerade tal
Anklagelser
Om ondskan

(Job 1:21)

TREDJE CYKELN
Utmanande tal
Påhopp
Om Jobs ondska

• 4–5 Elifas första tal:
Vad en människa sår får
hon också skörda (4:8) så
bekänn din synd! (5:8).

• 15 Elifas andra tal:
Ondskan får alltid sitt
straff (15:25).

• 22 Elifas tredje tal:
Det här är dina synder
(22:6–20), du är en syndare
så omvänd dig (22:5).

• 6–7 Job svar:
Visa mig då vilken synd
jag har begått (6:24),
jag är rättfärdig (6:29).

• 16–17 Job svar:
I himlen finns mitt vittne –
jag är rättfärdig (16:17–21,
17:9).

• 23–24 Job svar:
Ni svarar inte på mina
frågor – om bara Gud
kunde träda fram (23:3–4).

• 8 Bildads första tal:
Gud är rättfärdig. Han gör
inga misstag – du måste
vara en syndare (8:2–3)

• 18 Bildads andra tal:
Det är så att den ogudaktige alltid går under
(18:5,21).

• 25 Bildads tredje tal:
Ingen kan få rätt mot Gud,
så försök inte komma
undan (25:4–6).

• 9–10 Jobs svar:
Om jag ändå kunde få göra
upp direkt med Gud (9:33),
jag är rättfärdig.

• 19 Jobs svar:
Men jag vet att min
befriare lever – jag skall
få möta Gud (19:25–26).

• 26 Jobs svar:
Vilken tröstare du är. Det är
så att vi inte vet allt om Gud
(26:14).

• 11 Sofars första tal:
Ditt straff och ditt tal visar
att du är en syndare (11:3).
Gör bättring (11:13-14).

• 20 Sofars andra tal:
Du måste ha syndat (20:29),
det är alltid den ogudaktige
som lider (20:7).

• Inget tal från Sofar
(Han tycks ha gett upp).

• 12:1-13:19 Jobs svar:
Det är inte alltid den skyldige som drabbas (12:4–6),
jag är oskyldig (13:16).

• 21 Jobs svar:
Tvärtom, det är sällan den
ogudaktige som får lida
(21:30).

• 27 Job till vännerna:
Det är ni som borde dömas,
inte jag (27:7).
• 28-31 Job till Gud:
Jag är oskyldig (31:24–34),
varför är du tyst? Svara mig
(31:35)!

• 13:20–14:22 Job till Gud:
Gud, förklara för mig varför
detta drabbar mig
(13:20–24).

Från Bus
Använder logik
Syn: Gud behöver inte
förklara sig. Han renar och
undervisar.
Nyckelvers: 37:23

Naken kom jag
ur min moders
liv och naken
ska jag
återvända dit.
Herren gav och
Herrens tog.
Lovat är
Herrens namn.

• 32–37 Elihus fyra tal:
Gud tiger inte (33:14), Gud
är allsmäktig (34:10) och
Gud är rättfärdig (37:23)

3. Dialog mellan himmel och jord – vad Job och hans vänner fick veta

JOB

En from och rik man
(Job 1:1f) som av
Satan anklagas för
tillbe Gud bara därför
att han tjänade på
det (1:9). Gud tillåter
att hans motiv prövas
och i ett slag förlorar
han ägodelar, familj
och hälsa (1:13f,
2:7f).
Job kräver Gud på
svar varför han
drabbas. Fyra vänner
försöker trösta och
förmana, men till slut
talar Gud (38f).
Job omnämns
tillsammans med
Noa och Daniel
(Hes14:14,20) och
omtalas i NT för sin
uthållighet (Jak 5:11).

F

Ofta grubblar vi
på varför den till
synes rättfärdige
39:36–38
40:1–41:25
42:1–6
42:7–9
42:10–15
42:16–17
38:1–39:35
får lida. Men
Jobs första svar:
Guds andra tal:
Jobs andra svar:
Gud till vännerna:
Gud välsignar Job:
Jobs död:
Guds första tal:
Jag har inget svar,
Vill du försöka
Du är allsmäktig
Offra brännoffer
Han blir frisk och får Job levde 140 år
Det finns mycket
varför är det inte
jag borde vara tyst
mäta dig med mig
(42:2) och jag har
och be Job att
igen mer än vad han till och dog mätt
som sker som du
(39:37).
(40:3–9)?
syndat (42:6).
bedja för er.
förlorade.
på att leva.
inte känner till.
lika svårt att
acceptera att
Välmenande råd kan ibland göra
Var Us låg vet vi
Sjukdomen Job drabbades av var
den uppenbart
mer skada än nytta. Vännerna
inte säkert. Flera vill
troligen Pemphigus foloacues. Den
orättfärdige
gav Job fromma fraser och
lokalisera det till
sjuke får blåsor (2:7), huden blöder
vinner
rikedom
teologiska argument. Jobs svar:
närheten av Edom (Klag
och vätskar lätt (7:5), den spricker och
och framgång?
”Om ni ändå ville tiga helt – det
4:21). Mycket i boken
flagar (30:30), det kliar och bränner
skulle vara er vishet” (13:5).

Philip Yancey

pekar på norra Arabien.
Roy Zuck
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(30:30) och man luktar illa (19:17).

Andrew’s Diseases of the skin
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1 Mos 21–35

Åt dig och dina
efterkommande
ska jag [Gud]
ge alla dessa
landområden,
och jag ska
hålla den ed
som jag har
gett din far
Abraham.
(1 Mos 26:3)

Löftessonen och hans familj
Gerar

Beer-Lahai-Roi

Isak ett offer
Abraham för på
Guds befallning Isak
till Moria berg för att
offra honom, men
Gud avstyr offret
(22:1–19).
• Isak omkr 15 år.

Isak föds
Isak föds av
Abrahams hustru
Sara i enlighet
med Guds löfte
(21:1–8 jfr 12:2,
15:5, 18:15).

Två sönerföds
Isak får tvillingar –
Esau och Jakob.
De sägs komma
att ge upphov till
två rivaliserande
folk (25:19–26).
• Isak 60 år.

En hustru åt Isak
Abraham sänder
en tjänare för att
hämta en hustru
åt Isak. Tjänaren
återkommer med
Rebecka (24).
• Isak 40 år.

Son till Abraham och
Sara (1 Mos 17:9,
21:1–8), var nära att
offras i Moria land,
men Gud grep in
(1 Mos 22).
Gift med Rebecka
(1 Mos 24), far till
Esau och Jakob (1
Mos 25:21f).
Lurades av Jakob
att välsigna fel son
(1 Mos 27:1f). Blev
180 år (1 Mos
35:27f). Begravdes
i Hebron.
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Isak blir lurad
Isak välsignar Jakob, sedan Jakob
lurat honom. Esau
blir vred på sin bror
så Isak sänder iväg
Jakob till Laban i
Haran (27:1-28:5).

Isak dör
Isak dör i Mamre
nära Hebron och
begravs av Jakob
och Esau i samma
grav som Abraham
(35:27–29).
• Isak blev 180 år.

Nahor Milka
(11:27) (11:29)

Reuma
(22:24)
Teba
Teba
Tevach
Gaham
Gaham
Gacham
Tahas
Tahash
Tachash
Maaka
Maaka
(22:24)
(22:24)

Us
Bus
Kemuel*
Kesed
Haso
Pildash
Jidlaf
(22:20ff)

Betuel
(22:23)

Sara var
Abrahams halvsyster

Tera
(11:27)

ISAK

F

Isak drar vidare
En hungersnöd
tvingar Isak till
Gerar. Gud förnyar
förbundet
(26:1–33). Isak
flyttar till Beer
Sheva (26:23).

Familjen som Gud utvalde – så växte den
Så ska diagrammet läsas:
Ättlingar från Teras tre söner är färgkodade enligt:
Nachor: röd, Haran: grön, Abraham: blå
* Anger att ättlingar i nästa generation omnämns i Bibeln.
Följer "löfteslinjen" mot Jesus (jfr Matt 1:2, Luk 3:33-34).
Hustru vars namn inte är känt.
Kvinna som gifter in sig i en annan gren av släkten. Följ pilen.
Anger att en man hade flera fruar.

Isak lurades av
sin son Jakob.
Det var Guds
avsikt att löfteslinjen skulle gå
genom Jakob,
men inte att det
skulle ske
genom lögn. Har
du varit med om
att någon varit så
ivrig att ”göra
rätt” att de tagit
till orättfärdiga
metoder? Vad
kan du göra för
att inte göra
samma misstag?

Beer-Sheva

Haran
(11:27)

1 Mos 20:12

I första, andra och
tredje led är
fruarna hämtade
från familjer som
är ättlingar till
stamfadern Terach.

Abraham Sara Hagar
(11:27) (11:31) (16:1)

Ketura
(25:1)

Sara

Midjan*
Jokshan*
Simram
Jishbak
Medan
Shua
Shuach
(25:2-4)

Rebecka
var dotter
till Isaks
kusin

Milka Lot*
(11:27)

Jiska
(11:29)

Rebecka Isak
(24:59) (21:3)

Ismael
(16:11)

1 Mos 24

Laban
(24:29)

Rakel och
Lea var
Jakobs Rebecka
kusiner

1 Mos 29

Lea Jakob
(29:25) (25:26)

Rakel
(29:28)

Silpa
(30:9)

Bilha
(30:3)

Judit Oholibama
Oholivama Esau Ada Mahalat
(26:34) (36:14) (25:25) (36:2) (Basemat)
(28:9,36:3)

Nebajot
Kedar
Adbeel
Mibsam
Mishma
Duma
Massa
Hadad
Tema
Jetur
Nafish
Kedma
(25:13ff)

Jeush
Jalam
Kora
Korach
(36:5)

Lea Rakel
Simeon*
Juda*
Sebulon*
Josef*
Gad*
Dan*
(29:25)(29:28)
(29:33)
(29:35)
(30:20)
(30:24)
(30:11
(30:6)
Ruben*
Levi*
Isaskar*
Dina
Benjamin*
Aser*
Naftali*
(29:32)
(29:34)
(30:18)
(30:21)
(35:18)
(30:13)
(30:8)

Isak var en vanlig son till en stor far, och
en vanlig far till en stor son. Vi är vana att
kalla sådana liv alldagliga, och ändå är
det alldagliga livet ofta det ordnade livet,
och i sann bemärkelse det livet vi är
kallade av Gud att leva.
Griffith WH Thomas

22

Elifas* Reguel*
(36:10) (36:10)

Att Abraham lät Isak bära veden (1 Mos 22:6) påminner oss tveklöst om uppgiften i Joh 19:17 ”...han
bar själv sitt kors”. Men elden och kniven stannar i faderns
händer. Att offret och och den som offrar ”gick ... båda
tillsammans” (en refräng som återkommer i vers 8) förebådar det större partnerskap som Jes 53:7,10 talar om.
Derek Kidner

Bedragaren som blev bedragen

1 Mos 25–50

Harran

Betel

1
Esau och
Jakob föds
Jakob och hans
tvillingbror Esau
föds (25:19–26).
Esau är äldst.
Gud talar om
ständiga inbördes stridigheter
mellan de två
bröderna

2

3

4

5,6,7,8

9

10,11

Jakob lurar till
välsignelsen
Jakob utnyttjar
Esuas hunger,
köper förstfödslorätt för lite mat
(25: 27–34) och
lurar till sig sin far
välsignelsen med
ett hjälp av ett
skinn (27:1–29).

Jakob möter
Gud i Betel
Jakob flyr undan
Esaus vrede
(27:41–45). I Betel
ser han i en dröm
en stege upp till
himlen. Gud talar
till honom och
förnyar sitt förbund (28:10–22).

Jakob flyr
vidare till Laban
Jakob kommer
till sin morbror
Laban. Han
stannar i 20 år.
Han blir lurad av
Laban men har
ändå framgång,
får fruar och barn.
(29:1–31:55).

Jakob försonas
med Esau
Jakob återvänder,
brottas med Gud
vid Jabboks vad
(32:22–32). Möter
åter Esau (33:
1-20). Bröderna
försonas. Rakel
dör och begravs
(34:1–36:43).

Följden av
Jakobs orättvisa
Jakob favoriserar
Josef, Rakels
första son. Bröderna blir avundsjuka och säljer
honom som slav
till Egypten. Jakob
blir förkrossad
(37:1–41:57)

Jakob flyttar
till Egypten
En hungersnöd
driver Jakob att
sända sönerna till
Egypten. Där
möter de Josef.
Jakob flyttar dit
med familjen där
han slutligen dör
(42:1–50:14).

0 år –
15 år –
Jakob föds
Abraham
1 Mos 25:19–26
dör
(2006 fKr)
1 Mos 25:7

0 ÅR

10

Ur

20

Omkr. 77 år –
Jakob
till Laban
1 Mos 27:46f

30

40

Omkr. 84 år –
Jakob
gifter sig
1 Mos 29:15–30

50

91 år –
Josef föds
1 Mos 30:22–24
(1915 fKr)

60

70

80

120 år –
97 år – Jakob
Isak dör
åter till Kanaan
1
Mos
35:27–29
1 Mos 33:18–30
(1886 fKr)
(1909 fKr)

90

100

110

130 år – Jakob
till Egypten
1 Mos 46:1f
(1876 fKr)

120

130

(1 Mos 28:15)

147 år –
Jakob dör
1 Mos 49:29–33
(1859 fKr)

140

150

JAKOB

Att brottas med Gud
Fyra mödrar och tretton barn

Haran

Lårbenshuvud

Jakobs ålder

84

5

Gerar
1

Simon 29:33

86 slutade

Levi 29:34

87 29:35,

Juda 29:35

3
2

Beer-Lahai-Roi
10

Gosen

föda

Mispa?

7

Shekem

8 Betlehem
9 Hebron

88

Machanajim

90
91

11

Peniel

1 km

Bland de många andliga
sanningar vi finner från denna
välkända berättelse är att ... de
som bedrar andra ofta själva blir
bedragna. Hela Jakobs liv är en
bekräftelse på denna sanning.

30:9

89
6

Beer-Sheva

Jabboks vad

Ruben 29:32

85 mellan
Lea

Suckot

Betel

Omkr. tre
månader

92

Isaskar
30:18
Sebulon
30:20
Kan ha
fötts
senare

Nio
månaders
graviditet

Bilha

4

Lårbenshals

Rakel

KRONOLOGISK BAKGRUND: När Josef
mötte Farao var han 30 år gammal (40:46). När
Jakob kom till Egypten nio år senare (41:29,30,
45:6) var Jakob 130 år (47:9). Josef måste då varit
39 år. Det innebär att Jakob var 91 år när Josef
föddes (130–39=91).
• Jakob tjänade Laban i tjugo år (31:41). Han
gifte sig med Lea och Rakel efter sju år (29:18).
Och Josef föddes när ytterligare sju år hade gått
(30:25ff jfr 31:41). När Jakob kom till Laban var
han 77 år (91–14=77). Han gifte sig vid 84 års
ålder och på sju år fick han minst 11 barn med
fyra fruar. Här är ett förslag på ett sätt att harmoniera texterna.

Silpa

Ledkapsel

Lea

Vid Jabboks vad brottas Jakob
med Gud (32:28). Jakob får ett
slag på höftleden så höften går
ur led (32:25) och han tvingas
halta (32:31).

Höften
går ur
led

Jag [Gud] är
Ur
med dig och
ska
bevara dig...
Jag ska inte
överge dig intill
det att jag har
gjort vad jag har
lovat dig.

Man får
räkna
med
parallella
graviditeter
Dan 30:6
Naftali 30:8

Gad
30:11
Asher
30:13

Josef
föds när
Jakob
är 91.

Josef
30:24
Dina
30:21

Benjamin
35:18
6–7 år senare

Jakob vädjade om välsignelsen [under brottningskampen vid
Jabboks vad]. Och Herrens ängeln gav den till honom. Som ett
påtagligt bevis ändrade han också Jakobs namn till Israel och slog
till hans höft så höften gick ur led. Från och med nu kom Jakob att
halta, och det var en ständig påminnelse både om Guds nåd mot
honom liksom om hans eget ansvar att leva utan att bedra andra.

S. Lewis Johnson Jr

Leon Wood
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Senare kallad Israel
(1 Mos 32:28). Son
till Isak (25:26), yngre
tvillingbror till Esau.
Köpte förstfödslorätten (25:29ff) och
lurade till sig välsignelsen (27:1ff).
Flydde till Haran
(27:41ff), gifte sig
med Lea och
Rakel.Tog även
Silpa och Bilha. Fick
minst tolv söner och
en dotter.
Återvände till
Kanaan, försonades
med sin bror (33:4ff).
Flyttade till och dog i
Egypten (45:13ff,
49:33). Stoftet fördes
åter till Kanaan
(50:13). Han blev
147 år.
Nämns bland
troshjältarna (Heb
11:21).

F

Inte många får
erfara så
dramatiska
möten med Gud
som Jakob fick
(28:10–22,
32:22–32).
Varför tror du
Gud väljer att
oftast inte bruka
så drastiska
metoder för att
tala till oss?
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U

6 år – Josef
17 år – Josef till
till Kanaan
Egypten
1 Mos 33:18–30 1 Mos 37:12–36
(1909 fKr)
(1898 fKr)

20

30 år – Josef
tyder drömmar
1 Mos 40:46
(1885 fKr)

30

40

Josefs bröder
vill köpa mat
Josefs bröder
kommer till Egypten
för att köpa mat
(42:1–44:34). Vid
andra besöket
avslöjar Josef för
dem vem han är
(45:1–28).

37 år –
Hungersnöden
1 Mos 41:53–54
(1878 fKr)

50

39 år – Jakob
till Egypten
1 Mos 46:1f
(1876 fKr)

60

70

Jakob flyttar till
Josef i Egypten
Jakob och hela
släkten (omkr. 70
män plus sonhustrur) flyttar till
Egypten och bosätter sig hos
Josef i Goshen
(46:1–47:26).

44 år – Nöden
över
1 Mos 41:54
(1871 fKr)

80

90

Brodern som såldes till Egypten
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110

120

ISASKAR

SEBULON

DAN

NAFTALI

GAD

ASHER

RUBEN

JOSEF

ELVA BRÖDER VÄNDER HEM, MEN STOPPAS PÅ VÄGEN
Josef preparerar
deras säckar på nytt
och lägger sin
bägare i Benjamins
säck (44:1–5).

LEVI
JUDA
SIMEON
BENJAMIN

Bröderna stoppas och
bägaren upptäcks. De
elva bröderna förs
tillbaka till Egypten
(44:6-13).

Bröderna får vagnar
och mat för resan
och åker hem för att
hämta Jakob
(45:21–27).

RUBEN

ASHER

GAD

NAFTALI

DAN

SEBULON

ISASKAR

JUDA

LEVI

BENJAMIN

ELVA BRÖDER VÄNDER HEM FRÅN EGYPTEN
Juda vädjar för sin
bror Benjamin. Till
slut avslöjar Josef
vem han är (44:14–
45:20).

BENJAMIN

SIMEON

LEVI

JUDA

ISASKAR

SEBULON

DAN

NAFTALI

GAD

ASHER

RUBEN

JAKOB OCH ELVA BRÖDER MED FAMILJER FLYTTAR TILL EGYPTEN (III)
Josef välkomnar sin
far och sina bröder
till Egypten. De bosätter sig i Goshen
(46:28–47:27).

JAKOB
JAKOB
JAKOB

RUBEN

Jakob hade
inte sett Josef
på 22 år

JAKOB

Hungersnöden blir
för svår och Jakob
ger med sig,
Benjamin får åka
(43:1–15).

BENJAMIN

LEVI

JUDA

ISASKAR

SEBULON

DAN

NAFTALI

GAD

ASHER

Bröderna anländer,
Simeon befrias.
Josef rörs till tårar
när han möter sin
lillebror (43:16–43).

RUBEN

JOSEF

SIMEON

TIO BRÖDER KOMMER TILL EGYPTEN (II)

JAKOB

BENJAMIN

Jakob vill inte att
de reser med
Benjamin. Nästa
resa dröjer
(42:29–38).

RUBEN

ASHER

GAD

NAFTALI

DAN

SEBULON

ISASKAR

JUDA

Josef behåller
Simeon som gisslan
och lägger tillbaka
pengarna i deras
säckar (42:18–28).

LEVI

JOSEF

SIMEON

NIO BRÖDER VÄNDER HEM FRÅN EGYPTEN

JAKOB

SIMEON

GAD

BENJAMIN

JOSEF
SIMEON

LEVI

JUDA

ISASKAR

SEBULON

DAN

NAFTALI

ASHER

GAD

RUBEN

JOSEF

Bröderna, förutom Benjamin, kommer för att
köpa mat. Josef känner
igen dem men ger sig
inte tillkänna (42:1–17).

JAKOB

Kan du se
exempel i ditt
eget liv på hur
något som från
början verkade
vara av ondo, av
Gud vänts till
något gott?

100

110 år –
Josef dör
1 Mos 50:22
(1805 fKr)

TIO AV BRÖDERNA KOMMER TILL EGYPTEN (I)

SIMEON

F

Bröderna säljer Josef som slav
till Egypten (37:12–36). Genom Guds försyn upphöjs
Josef till en hög post vid det
egyptiska hovet (39:1–41:57)

JOSEF

Son till Jakob och
Rakel (1 Mos 30:24).
Såld av sina bröder
till Egypten som slav
(37:12f). Oskyldigt
dömd till fängelse
(39:6f). Fick uttolka
Faraos drömmar
(41:1f) och sattes
därefter att samla in
spannmål för avvärja
en hungerkatastrof
(41:37f).
När bröderna kom
för att köpa säd
prövade han dem,
innan han avslöjade
sin identitet (45).
Familjen flyttade till
Egypten (46). Dog
110 år gammal
(50:26). Kroppen
fördes 400 år senare
till det utlovade
landet (2 Mos 13:19)
och begravdes i
Shekem (Jos 24:32).

JOSEF SÄLJS TILL EGYPTEN

JOSEF

JOSEF

56 år –
Jakob dör
1 Mos 49:29–33
(1859 fKr)

Jakob och hans elva söner har återvänt från Laban (31). I Kaanan föds den tolfte sonen Benjamin (35:16–18).
Jakob favoriserar Josef och bröderna blir avundsjuka. Det är upprinnelsen till dramat som kommer att
skapa sorg och lidande i familjen, men samtidigt rädda världen undan en svår hungerkatastrof.

ASHER

Josef i
fängelse
ca 12 år

Josef begravs
i Kanaan
Josef dör i Egypten
(50:22–26). Hans
kvarlevor förs senare ut ur Egypten
(2 Mos 13:19) , tillbaka till Kanaan där
han begravs i Shekem (Jos 24:32).

BENJAMIN

10

Josef blir
biståndsminister
Josef upphöjs av
Farao och sätts
att ansvara för
insamlingen av
mat inför den
kommande
hungersnöden
(41:37–57).

LEVI

0 ÅR

Josef tyder
Faraos drömmar
Josef tyder med
Guds hjälp drömmar i fängelset
(40:1–23) och får
därefter också
möjlighet att tyda
Faraos drömmar
(41:1–36).

JUDA

0 år –
Josef föds
1 Mos 30:22–24
(1915 fKr)

Josef säljs som
slav till Egypten
Bröderna säljer
Josef som slav
till Egypten
(37:12–36). Han blir
oskyldigt anklagad
av sin herre Potifars fru och sätts i
fängelse (39:1–23).

ISASKAR

Josef föds och
favoriseras
Josef föds i Harran
(30:22-24). Jakobs
första son med
Rakel. Han
favoriseras av sin
far och kommer i
konflikt med
bröderna (37:1–11).

Ur

SEBULON

(1 Mos 50:20)

Gosen

DAN

Ni tänkte ont
mot mig, men
Gud har tänkt
det till godo
genom det som
nu har skett
för att bevara
många
människors liv.

Från fängelset till Faraos hov

NAFTALI

1 Mos 30–50

Jakob med sina söner
och deras familjer och
tjänare bryter upp från
Kanaan och flyttar till
Egypten (46:1–27).

I samma vers säger Josef både
"Ni [bröderna] sålde mig hit"
och "Gud sände mig hit" (45:5).
I Guds plan finns ingen konflikt
mellan människors agerande
och Guds handlande.

Det finns få som vet mer om förlåtelse än Josef, en
obetydlig slav som vann den högsta respekt. Han var hatad
av sina bröder, såldes som slav, blev falskt anklagad för
våldtäkt, oskyldigt dömd och fängslad och bortglömd av de
vänner som lovat hjälpa honom. Han hade alla skäl
i världen... att vända Gud ryggen. Men han gjorde det inte.

Daily Walk

Chuck Swindoll
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Uttåget från slaveriet i Egypten

2 Moseboken

Faraonerna
som regerade
över Egypten

Olika identifieringar av
faraonerna i Egypten
under patriarktiden
har gjorts. Här är ett
möjligt förslag.
Årtalen är osäkra.

Bibelbok:
Andra Moseboken
Kapitel: 40
Litterär stil: Historia (1–19)
Lagtext (mest) (20–40)
Tid: Från omkr 1800 fKr till omkr 1450 fKr
Författare: Troligen Mose Nyckelord: Uttåg
Så ska bilden förstås: Boken är den Andra
Mos(e)boken och den handlar om uttåget.

ÖVERSIKT AV
ANDRA MOSEBOKEN

Andra Moseboken kallas också Exodus. Mellan Första och Andra Moseboken passerar
nästan 400 år, lika länge som mellan Gamla och Nya testamentet. Bokens centrala tema är
folkets uttåg ur Egypten. Gud griper in och befriar dem på ett mirakulöst sätt från slaveriet.

Centralt

1:1

6:30 7:1

Slaveri

Befrielse

18:27

19:1

40:38

Uppenbarelse

Att få folket
ut ur Egypten
Gud handlar – befrielse
från Egypten

Ämnen

Förberedelse

Försoning

Geografi

I Egypten

På väg från
Egypten till Siani

Tidsperiod

430 år
(15 % av boken)

2 månader
(30 % av boken)

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Uttåget
• Tre delar i Mose liv (som
prins, som herde, som
ledare).
• Under (för Israel� mot
Egypten). Se hur folket
reagerar.
• Påskalammet och bilden

Uppenbarelsetältet byggs

Guldkalven

Uppenbarelsetältet beskrivs

Tio budorden

Vägen till Sinai

Genom
Röda havet

Påsken

Tio plågor

Moses kallelse

Mose som herde

Mose som prins

Indelning

Slaveri i Egypten

1:1 1:22 2:1 2:15 2:15 2:25 3:1 6:30 7:1 11:1 12:1 13:22 14:1 15:21 15:22 18:27 19:1 24:18 25:1 31:18 32:1 34:35 35:1 40:38

Att få Egypten
ut ur folket
Gud talar – uppenbarelse
på Sinai
Förkunnelse
Vid Sinai
10 månader
(55 % av boken)

på försoningen.
• Guds allmakt (Bibelns
Gud och andra gudar).
• Omsorg – hur Gud tar
hand om sitt folk.
• Följ de geografiska
förflyttningarna (Moses
resor och folkets).
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ORD UR
ANDRA
MOSEBOKEN

1
Och Gud talade alla
dessa ord:
2
Jag är HERREN din Gud
som har fört dig ut ur
Egyptens land, ur
träldomshuset.
3
Du ska inte ha andra
gudar vid sidan av mig.
4
Du ska inte göra dig
någon bildstod eller någon
avbild av det som är uppe i
himlen eller nere på jorden
eller av det som är i vattnet
under jorden.
5
Du ska inte tillbe dem
eller tjäna dem, för jag,
HERREN din Gud...

2 Mos 20:1–5a

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Mos 3 Mose och den
brinnande busken
• 2 Mos 12 Påsken
• 2 Mos 14 Röda havet
• 2 Mos 20 De tio
budorden på Sinai

Det mellersta
riket (omkr.
2033–1603 fKr)
• Inyotep II
(på 2000-talet fKr)
Den farao Abraham
mötte (1 Mos 12:15)
• Amenemhet II
(1929–1895 fKr)
Regerade i Egypten
när Josef anlände
(1 Mos 37:36)
• Sesostris II
(1897–1878 fKr)
Fick drömmar uttydda
och upphöjde Josef
(1 Mos 40:2, 41:1)
• Sesostris III
(1878–1843 fKr)
Regerade när Jakob
anlände till Egypten
(1 Mos 46:31, 47:10)
• Amenemhet III
(1842–1797 fKr)
På tronen när Josef
dog (1 Mos 50:26)
Andra mellanperioden (omkr.
1674–1567 fKr)
• Hyksos
Styr Egypten
(1674–1567 fKr)

Det nya
riket (omkr.
1567–1087 fKr)
• Amosis
(1570–1546 fKr)
Den farao som ”inte
kände Josef”. Använde hebreiska
arbetare att bygga
städer (2 Mos 1:8–14)
• Thutmosis I
(1525– ca 1512 fKr)
Beordrade barnamorden på alla
hebreiska pojkar
(2 Mos 1:15–22)
• Hatchepsut
(1503–1482 fKr)
Dotter till Thutmosis I,
tog Mose ur Nilen,
regerade senare som
drottning (2 Mos 2:5)
• Tuthmosis III
(1504–1450 fKr)
Den farao från vilken
Mose flydde för sitt
liv (2 Mos 2:15)
• Amenophis II
(1450–1425 fKr)
Den farao som
drabbades av de tio
plågorna (2 Mos
3:10–15:19)
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Kronologi

I det fyrahundraåttionde
året efter det att
Israels barn
drog ut ur
Egypten, i det
fjärde året av
Salomos
regering över
Israel... började
[Salomo] bygga
huset åt
HERREN.
(1 Kon 6:1)

FARAO
AMENOPHIS II

Även kallad Amenhotep II. Son till
Tutmosis II, den
sjunde farao i den
18:e dynastin. Hans
namn betyder ”Amun
är nöjd, styr över
Heliopolis”.
Kan ha varit den
farao som regerade
under uttåget. Det
finns arkeologiska
fynd som antyder att
hans son Tutmoisis
IV inte var den självskrivne som ny farao
och därmed inte sin
fars äldste son (jfr 2
Mos 12:29ff).

F

Om 1 Kon 6:1
nu ska förstås
symboliskt, på
vilket sätt skulle
författaren
formulerat
versen
annorlunda om
han hade haft
för avsikt att vi
skulle förstå den
bokstavligt?
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När skedde uttåget ur Egypten?

• När ledde Mose Israels folk ut ur Egypten? Den bibliska kronologin före kungatiden (omkr 1000 fKr) avgörs av hur man daterar uttåget. Teologer
och forskare som står fast vid Bibeln trovärdighet är delade i två läger: A) den tidiga dateringen [1450 fKr] och B) den senare dateringen [1290 fKr].
• Frågan innefattar minst två viktiga frågeställningar. Dels hur bokstavligt de bibliska texternas kronologiska uppgifter kan/ska tolkas. Dels hur
arkeologiska fynd och dess tolkning skall tillåtas påverka vår tolkning av bibeltexten.
• Här är en summering av de vanligaste argumenten som används för de båda ståndpunkterna.

DET TIDIGA DATUMET FÖR UTTÅGET – RUNT 1450 fKr

480 år före
tempelbygget

• ARGUMENT
1 Kon 6:1 säger att templet i Jerusalem började byggas 480 år "efter
det att Israels barn drog ut ur Egypten". Dateringen av tempelbygget
är inte kontroversiell, utan sätts till
omkr 966/7 fKr. Texten säger därför
att uttåget ägde rum 1446/7 fKr.
• MOTARGUMENT
De 480 åren i 1 Kon 6:1 är inte
avsedda att förstås bokstavligt.
480 år representerar i stället 12
generationer som vardera tillskrivs
40 år (12x40 = 480). I praktiken är
dock generationerna mycket kortare
och tidsperioden omfattar endast
runt 300 år.

1400
fKr
UTTÅG
Omkr.
1450 fKr

INTÅG
Omkr.
1410 fKr

Bosatta i
landet 300 år

• ARGUMENT
Domarboken 11:26 säger att folket
bott i landet i 300 år när Jefta var
domare. Det finns helt enkelt ingen
möjlighet att infoga 300 år i Israels
kronologi mellan uttåget och Jefta
med ett sent uttågsdatum. Jefta
skulle bli samtida med kung David.
• MOTARGUMENT
Olika förklaringar ges. 300 år kan
gälla summering av delvis parallella
perioder. Eller så kan Jefta ha
gissat, men gissat fel (!). Kennet
Kitchen säger "Vi får vänta och se.
Vi har tydligen inte tillräckligt med
fakta att förklara" (Ancient Orient
and Old Testament)

Domartidens
hela längd

• ARGUMENT
Med den senare dateringen skulle
domartiden uppta omkring 150 år.
Domarbokens kronologiska uppgifter går inte att pressa in på en så
kort tid även om vissa berättelser i
boken är parallella i tiden. En så
kort tidsperiod är därför ytterst
osannolik.
• MOTARGUMENT
De flesta som håller sig till ett sent
datum anser att vissa tidsuppgifter
ska ges någon form av symbolisk
betydelse. Dessutom måste flera
av tidsperioderna som anges i
Domarboken anses beskriva
parallella förlopp.

480 å
r mell
300 å
an utt
r från
åg oc
erövr
h tem
ing ti
pelby
ll Jeft
gge
a
1300
Omkr
150 år
fKr
(?) frå
n eröv
1200
ring ti
fKr
ll Jeft
a
1100
UTTÅG
?
320 å
fKr
r mell
Omkr.
an utt
1290 fKr
åg oc
1000
h tem
fKr
pelby
gge
INTÅG
Omkr.
1250 fKr

Arkeologiska
fynd

• ARGUMENT
Flera utombibliska källor kan ges
tolkningar som gör att de harmonierar med ett tidigt datum.
Däribland:
• Drömstelen* kan antyda att
Thutmosis IV inte var sin fars
Amenhotep II:s förstfödde son.
• Amarnabreven som talar om ett
folk ”chabiru” – en grupp som kan
motsvara eller inkludera hebrerna.
• Meneftastelen som namnger
Israel i landet runt 1235 fKr.
• MOTARGUMENT
Inget av dessa fynd är entydiga.
Man kan till exempel säga att:
• Att drömstelen* också kan tolkas
på annat sätt.
• Att chabiru i Amarnabreven inte
behöver syfta på hebreerna och
• Att Israel var i landet vid tidpunkten även med en sen datering.
*Stele, en upprättstående, pelarliknande sten med eller utan inskrift.

Tempelbygget
967 fKr

900
fKr

DET SENA DATUMET FÖR UTTÅGET – RUNT 1290 fKr

Staden
Ramses

• ARGUMENT
2 Mos 1:11 talar om staden
Ramses. Staden är troligen
uppkallad efter farao Ramses II.
Han tillträdde tronen omkr. 1300 fKr
och det ger en datering av uttåget
tidigast till i början av 1200-talet fKr.
• MOTARGUMENT
Det finns inga källor som säger att
staden Ramses uppkallats efter
Ramses II. Enligt bibeltexten
byggdes staden åtminstone 80 år
före uttåget, långt innan Ramses II
besteg tronen. I egyptiska skrifter
finns långt tidigare andra Ramses
i sådan ställning i samhället att
städer skulle kunna uppkallas efter
dem. Stadens namn är alltså svårt
att använda som bevis.

Ingen bodde i
Transjordanien

• ARGUMENT
Israel mötte enligt Bibeln motstånd
i Transjordanien. Man har inte
kunnat påvisa att det omkring
1400 fKr bodde människor i
Transjordanien. Det gjorde det
däremot kring 1250 fKr varför en
sen datering bättre harmonierar
med bibeltexten.
• MOTARGUMENT
Argumentet presenterades 1934 av
Nelson Glueck. Men arkeologiska
fynd av egyptiska handskrifter visar
att bosättningar fanns bl a i Moab
redan på 1400 fKr. Argumentet är
ohållbart. Glueck själv ändrade sig
1970 och tog tillbaka sina ståndpunkter, ändå förekommer argumentet fortfarande i debatten.

Jag anser att den ståndpunkt en
student av Bibeln kommer till vad
gäller tidpunkten för uttåget ur
Egypten inte kan eller får
användas som grund för att avgöra
om han är bibeltroende eller inte.

Städerna förstörda
på 1200-talet fKr

• ARGUMENT
Arkeologiska utgrävningar visar att
Lakish, Betel, Jeriko och Devir
förstördes på 1200-talet fKr. Det
passar väl in med erövringen
under Josua. Någon förstörelse
runt 1410 fKr kan på de flesta
platser inte påvisas.
• MOTARGUMENT
Argumentet är svagt. Enligt Josua
förstördes endast tre städer när
folket intog landet (Jeriko, Hasor
och Aj). För övriga städer finns
inget textstöd för förstörelse.
Arkeologernas datering är därmed av mindre betydelse. Utgrävningarna vad gäller de tre städerna
ger inga entydiga besvis för vare
sig ett sent eller tidigt datum.

Egyptiska
fälttåg

• ARGUMENT
Egyptiska skrifter visar att de
egyptiska faraonerna Seti I och
Ramses II drog på härtåg upp
genom Israel 1315 och 1285 fKr.
Ingen av dessa härtåg omnämns
vare sig i Josua eller Domarboken.
Det är logiskt att dra slutsatsen att
de inträffade innan folket intagit
landet.
• MOTARGUMENT
Egyptiska skrifter säger också att
Memephta (omkr 1230 fKr) och
Ramses III (omkr 1170 fKr) gjorde
härtåg in i Israel. Inte heller dessa
finns nämnda. Domarboken är
selektivt skriven och utesluter
händelser. Författaren har valt att
inte berätta om härtågen.

Det är i hög grad troligt att vi här har ett område [dateringen
kring uttåget] där de slutsatser arkeologerna kommit till
måste ändras... Arkeologiska dateringar är inte ”absoluta”
ifråga om många sådana områden, och det är inte oviktigt
att konstatera att Bibelns uppgifter hävdat sig väl, medan
arkeologiska tolkningar undergått förändringar.

Frank Gaebelein

Clifford Wilson
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Från en familj till ett stort folk

2 Mos 1–2:10

HJÄLP!
Gosen

Ur

Flytten
Hela Jakobs familj på 70 personer flyttar till
Gosen i Egypten .
Josef dör (1 Mos
45:1–50:26).

Folkökningen
Åren går. Jakobs
barn är fruktsamma och
förökar sig och
blir talrika
(2 Mos 1:1–7).

Nya faraoner
En ny farao (en
ny dynasti), som
inte vet om vad
Josef, gjort bestiger tronen
(2 Mos 1:8–10).

Förslavning
För att få bukt
med folket beslutar Farao att de
ska tvingas
arbeta för honom
(2 Mos 1:11–14).

Barnamord (I)
Farao instruerar
barnmorskorna
att döda nyfödda
pojkar, men de
lyder inte
(2 Mos 1:15–21).

Jakobs söner, döttrar, sonsöner och sondöttrar
utgjorde tillsammans 66
personer. Summan av talen
(33+16+14+7) blir dock 70.
Men Er och Onan (46:12)
dog redan i Kanaan. Josef
och hans två söner Erfaim
och Manasse föddes i
Egypten. Med Dina (46:15)
blir det 66 personer.

70 personer
1 Mos 46:27

Summan 70 som återfinns i
påföljande vers syftar på
gruppen som till slut bosatte
sig i Egypten. Till de 66
personerna i versen ovan
läggs Josef (1) och hans
söner Efraim (2) och
Manasse (3) som redan
bodde i Egypten och Jakob
(4) själv som inte tidigare
ingick i sammanräkningen.

Rop på hjälp
Folket ropar till
Gud om hjälp (2
Mos 3:7). Därför
räddar han Mose
undan döden
(2 Mos 2:1–10).

75 personer
Apg 7:14

I sitt tal inför Stora rådet
säger Stefanus att Jakobs
familj var 75 personer. En
möjlig förklaring kan vara
att Stefanus citerar den
grekiska översättningen av
Gamla testamentet som
utöver de 70 inkluderar fem
av de söner till Efraim och
Manasse som senare föddes i Egypten.

Ännu fler
1 Mos 46:5–7

Till de sjuttio måste räknas
Jakobs hustrur (de som ännu
levde), hustrur till Jakobs söner
och sonsöner, män till Jakobs
döttrar och sondöttrar. Troligen
hade Jakob 12 söner, 2 döttrar,
51 sonsöner, 2 sondöttrar och
2 sonsonsöner i livet. Det skulle
kunna innebära att familjen
bestod av upp emot 130
personer, tjänare oräknade.

ETT ANNAT
SÄTT ATT RÄKNA

Med utgångspunkt
från folkräkningen i
4 Mos 1 har många
dragit slutsatsen att
det var över 2,5 milj.
människor som lämnade Egypten med
Mose. Men pastor
John Wenham anser
att uppgifterna om folkets storlek beror på
en missuppfattning av
den ursprungliga texten. Vid avskrifter har
uttrycket ”if” kommit
att brukas så att två
olika möjliga betydelser blandats samman.
Ordet betyder både
”beväpnade män” och
”tusen”. Wenham menar att ett korrekt antal
män över 20 år bland
folket skulle vara omkr.
18 000 vid folkräkningen ett år efter uttåget, och att hela uttågsskaran kunde uppgått till omkr. 72 000.

Faraos plan att få
Guds plan med att
stopp på folkökningen föra folket till Egypten
• Folket gjordes till slavar
För att hindra att folket förökade sig och få bort
tankar på uppror satte farao arbetsfogdar över
dem och lade på dem mer och mer
tvångsarbete (2 Mos 1:8–14).

• Folket skulle fostras
Frestelsen var stor att ta efter de omkringliggande Generation 13:
folkens livsstil och gifta sig med deras döttrar (jfr 1 433 600 pers.
1 Mos 46:10). Folket behövde fostras och lära sig att
lita på Gud. Vistelsen i Egypten tvingade dem till det.

• Barnmorskorna uppmanas döda pojkar
Farao beordrade de hebreiska barnmorskorna
Sifra och Pua att döda alla nyfödda pojkar. Men
de vägrar lyda befallningen och folkökningen
fortsätter (2 Mos 1:15–21)

• Folket skulle bevaras
Hungersnöden var ett hot mot folkets överlevnad.
Guds plan var att genom Josef skapa en trygg plats
där hans utvalda familj utan hot om undernäring
och svält skulle kunna växa till ett stort folk.

• Pojkarna skulle kastas i Nilen
Befallning utgick då från Farao att alla nyfödda
hebreiska pojkar skulle kastas direkt i Nilfloden.
Farao hoppades därmed effektivt få slut på
folkökningen (2 Mos 1:22).

• Folket andliga särart skulle bevaras
Grannfolken i Kanaan var för religionsblandning,
vilket hotade Guds plan att forma ett heligt, avskilt
folk. Egyptierna höll isär folkgrupperna och var
emot religionsblandning. Särarten kunde bevaras.

� Faraos plan misslyckas

� Guds plan lyckas

Så kan befolkningen ha ökat – ett räkneexempel

TRE EPOKER
I MOSE LIV
Under det egyptiska förtrycket
föds Mose. Hans
liv indelas naturligt i tre perioder:

Mose som prins
Tid: 40 år [i överflöd]
Titel: Prins Plats: Egypten
Karaktärsdrag: Stolthet
Förändring: Flykt efter att ha
dödat en egyptisk vakt
Text: 2 Mos 2:1–15 (1/2 kapitel)

420 år

390 år

Statistisk konsult:
Michael Berndtsson
360 år

330 år

Gen. 8:
44800 pers.
240 år
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300 år

Gen. 7:
22400 pers.

210 år

Generation 9:
89600 pers.

Mose som herde
Tid: 40 år [i förvisning]
Titel: Herde Plats: Midjan
Karaktärsdrag: Ödmjukhet
Förändring: Guds kallelse
vid en brinnande buske.
Text: 2 Mos 2:16–4:31 (3 1/2)

Generation 12:
716 800 pers.

Generation 11:
358 400 pers.
Generation 10:
179 200 pers.

270 år

Gen. 6:
11200 pers.
180 år

Gen. 4:
2800 pers.
120 år

Gen. 5:
5600 pers.

Gen. 3:
1400 pers.
90 år

Svagheter med exemplet:
• Små förändringar i förutsättningarna ger stora förändringar i
slutsumman.
• Vi vet inte hur länge Farao höll på och hur väl Farao lyckades
att döda alla pojkar (2 Mos 1:22). Framgång skulle snabbt
reducera storleken av nästa generation. Samtidigt hade Mose en
bror – Aron.
Slutsatsen är ändå:
En befolkning på mer än 2 miljoner efter 400 år är inte osannolik.

150 år

Gen. 2:
700 pers.
60 år

Gen. 1:
300 pers.
30 år

0 år

Generation 0:
100 pers.

Förutsättningar för uträkningen:
• Människorna lever i genomsnitt i 90 år
[Jakob blev 147 år (1 Mos 47:28), Mose 120 år (5 Mos 34:7)]
• Varje familj får i genomsnitt fyra barn som överlevde till
vuxen ålder (Jakob hade 14, Ruben 4, Simeon 6, Levi 3 etc)
• Antal personer i fertil ålder vid flytten till Egypten är 100
(Jakob hade troligen 51 sonsöner - se ovan)
• Varje generation är 30 år

(2 Mos 1:7)

Generation 14:
2 867 200 personer

Hur många flyttade till Egypten?
66 personer
1 Mos 46:26

Barnamord (II)
Farao beordrar
att alla nyfödda
pojkar som tillhör
Jakobs ätt ska
kastas i Nilen
(2 Mos 1:22).

Men Israels barn
var fruktsamma
och växte till. De
förökade sig och
blev mycket
talrika, så att
landet blev
uppfyllt av dem.

Mose som ledare
Tid: 40 år [med ansvar]
Titel: Ledare
Plats: Från Egypten till Moab
Karaktärsdrag: Tjänare
Förändring: Dör på Nebo
Text: 2 Mos 5:1–5 Mos 32 (133)

F

Barnmorskorna
vägrade att följa
Faraos
befallningar
(2 Mos 1:17). Vid
vilka tillfällen
skulle du överväga att vägra
lyda överhetens
befallningar?
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2 Mos 2–12

Israels Gud mot Faraos gudar
40 år

MOSE

6:20), räddades till
livet av Faraos dotter
(2 Mos 2:5ff), växte
upp som prins vid
hovet. Flydde till Midjan (2 Mos 2:11). blev
herde (2 Mos 2:15ff),
kallades av Gud (2
Mos 3), konfronterade Farao (2 Mos
7-11) och ledde folket
ut ur Egypten (2 Mos
12–18), tog emot
lagen på Sinai (2 Mos
20 ff), ledde folket till
Kades (4 Mos 13-14)
och sedan vidare genom öknen (4 Mos
33), kom slutligen till
Moab, gav dem lagen
igen (5 Mos), gick
upp på berget Nebo
för att dö (5 Mos 34).

F

De tio plågorna
riktade sig mot
egyptiernas
gudar. Om Gud
skulle förklara
krig mot vår tids
gudar, vilka
plågor skulle
det innebära
för oss ?
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EFFEKTEN GJORDE
LIVET OBEKVÄMT
E

IIV
V
V
V
V
VII
V
VIIII
V
VIIIIII
IIX
Xtill Amram och
Son
X
X
Jokeved
(2 Mos

EFFEKTEN VAR
MYCKET BESVÄRAND

I
II
III

Mose som prins
Mose växer upp
hos sin mor, blir
sedan del av det
egyptiska hovet
(2 Mos 2:10)

Till uttåget högst 1 år

Mose som herde
Mose dödar en
egyptier, flyr till
Midjan och blir
herde (2 Mos
2:11–25)

Moses kallelse
Gud kallar Mose
vid den brinnande
busken, Aron blir
hans hjälpare
(2 Mos 3:1–4:31)

Tio plågor över Egypten

EFFEKTEN VAR
MYCEKT KOSTSAM

(2 Mos 12:30–31)

Mose födelse
Mose föds, sätts
ut i en korg på
Nilen, hittas av
Faraos dotter (2
Mos 2:1-9)

EFFEKTEN VAR
FÖRÖDANDE

Då steg farao
upp på natten...
och sade: "Res
er och dra ut
från mitt folk, ni
själva och
Israels barn,
och gå i väg
och håll
gudstjänst, som
ni har sagt”.

40 år

Nilfloden (vattnet)
förvandlas till blod
(2 Mos 7:14–25)

• Farao varnas (7:15–2
• Alla i landet drabbas 0a)
(7:21b)
• Farao förhärdar sitt hjär
lyssna, likgiltig (7:22b– ta, vägrar
• Vänds troligen mot: 23)
Khnum – beskyddare
Hapi – guden av Nilen av Nilen
Isis – gudinna av Nile
n

Förstfödde
sonen dör
(11:1–12:32)

• Farao varnas (11:4–8
• Alla förstfödda i Egy )
• Farao befaller Mose pten (12:29b) dör.
ut ur Egypten (12:31– att leda hebreerna
32)

• Vänds troligen mot:

Min – fruktsamhetens
Isis – barnens skyddsggud
Heqet – födelsens gud ud
Faraos förstfödde son
– en gud

Uttåget
Farao beslutar att
släppa folket.
Mose leder dem
ut ur Egypten
(2 Mos 12:29–51)

De tio plågor Gud sänder över Egypten är alla riktade mot en eller flera
av de egyptiska gudarna, som ofta avbildades med hela eller delar av
olika djur. Det här är en möjlig identifikation.

• Farao varnas (8:1–4)
• Övertäckte landet (8:6
• Farao ljuger, förhärda b)
vägrar lyssna (8:8,15) r sitt hjär ta och
• Vänds troligen mot:
Heqet – födelsegudin
hade ett grodhuvud nan som

Invasion
av mygg
(2 Mos 8:16–19)

• Ingen varning
• Hela landet drabbas
(8:17b)
• Farao förhärdar sitt hjär
at,
vägrar lyssna (8:19)
• Vänds troligen mot:
Seth –öknens Gud

Boskapen
drabbas av pest
(2 Mos 9:1-7)

• Farao varnas (9:1–5)
• Alla egyptiernas bos
kap dör (9:6b)
• Farao förhärdar sitt hjär
ta, vägrar att
släppa folket (9:7b)
• Vänds troligen mot:
Hathor – gudinna med
Apis – tjurguden, fruk kohuvud
tbarhetsguden
Mnevis – den heliga tjure
n i Heliopolis

Hagel och
eld från himlen
(2 Mos 10:13–35)

• Farao varnas (9:13–2
• Alla i landet drabbas 1)
• Farao ljuger, förhärda(9:25a)
vägrar att släppa folket r sitt hjär ta och
• Vänds troligen mot: (9:27–29, 34–35)
Nut – himlens gudinna
Osiris – skördens, fruk
Set – stormens gud tsamhetens gud

Påsken
Gud ger folket
instruktioner om
påsken, första
påsken firas
(2 Mos 12:1–28)

Invasion av
paddor
(2 Mos 8:1–15)

Invasion
av flugor
(2 Mos 8:20–32)

• Farao varnas (8:20–2
• Hela landet drabbas 3)
• Farao ljuger, förhärda(8:24b)
vägrar att släppa folket r sitt hjär ta och
• Vänds troligen mot: (8:25–29,32)
Re – solguden
Uatchit [Hathor] – en
gud möjligen
representerad av en flug
a

Tio plågor
Mose begär hos
Farao att folket
ska få gå, Gud
sänder tio plågor
(2 Mos 5:1–11:10)

Invasion av
gräshoppor
(2 Mos 10:1–20)

Sot som ger
bulnader
(2 Mos 9:8–12)

• Ingen varning
• Människor och djur i
hela Egypten
drabbas (9:6b)
• Herren förstockar Fara
Farao vägrar lyssna (9:1os hjär ta,
• Vänds troligen mot: 2)
Sekhmet – gudinnan
Sunu – pestguden mot sjukdom
Isis – helandets gudinna

Tjockt mörker
i tre dagar
(2 Mos 10:21–29)

• Farao varnas (10:1–6
• Alla i landet drabbas )
• Farao ljuger, Gud förs(10:14a)
hjär ta och Farao vägrartockar Faraos
att släppa folket
(10:16–17, 20)
• Vänds troligen mot:
Nut – himlens gudinna
Osiris – skördens, fruk
Serapis – gräshoppan tsamhetens gud
s beskyddare

• Ingen varning
• Alla i landet drabbas
• Farao föreslår en upp(10:22b)
förstockar hans hjär ta, görelse, Gud
släppa folket, beordra Farao vägrar att
r Mose att gå
(10:24–28)
• Vänds troligen mot:
Re, Athen, Atum, Hor
Nut, Hathor – himlens us – solgudar
gudinnor

Påsken – då Herren gick förbi
• Påsk kommer av hebr. Pesach ”gå förbi,
skona”. Herren gick förbi de judiska hemmen
(2 Mos 12:23). Första påsken firades natten före
uttåget (2 Mos 12:21ff). Ett felfritt årsgammalt
lamm skulle slaktas (2 Mos 12:5), blodet skulle
strykas på dörrposterna (2 Mos 12:22), lammet
skulle tillagas samma natt och ätas av familjemedlemmarna, tillsammans med osyrat bröd
och bittra örter, (2 Mos 12:43ff)
• Påsken pekar framåt mot Kristus (Jfr Joh 1:29)
som, likt lammet, dog i vårt ställe.

Egyptierna var ett av de folk vid den här tiden som
dyrkar flest gudar. Det totala antalet gudar är osäkert,
men de flesta uppgifter visar på åtminstone 80. Många levande
varelser liksom döda ting ansågs vara förkroppsligade
gudar, till och med Farao själv ansågs gudomlig,
i paritet med de andra egyptiska gudarna (jfr 2 Mos 5:2).
Bruce Wilkinson
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Felfritt
lamm
Bittra
örter

Osyrat
bröd

Spåra strukturen i 2 Mos 7-12 med
färgpennor: blå – Gud talar, grön –
Mose talar, röd – Farao talar, lila
– plågorna, orange – effekterna och
brun – referenserna till israeliterna.
Färgerna hjälper dig se Guds plan.
Chuck Swindoll

Folket tågar ut ur Egypten

2 Mos 13–19

Därför vandrade folket till Siani

1. För att undvika (nytt) militärt motstånd

Efter kusten fanns två gängse vägar till Kaanan. Längs den
norra vägen var risken stor att snabbt stöta på filisteerna
(2 Mos 13:17). Längre söderut gick karavanvägen där
det låg egyptiska befästningsverk.

2. För att lära sig vandra med Gud

Omvägen gav dem tid att lära sig att vandra med
Gud innan de också blev tvungna att slåss
för Gud. Vandringen och tiden vid
Sinai skulle bli en skola.
Närmaste vägen
(13:17)

Raamses
(2 Mos 11:37)

Suckot
(12:37)
Få, om
ens någon
av de
angivna
platserna
kan med
säkerhet
identifieras.
Vad som
visas är
möjliga och
ibland troliga
lokaliseringar.

EGYPTEN

Karavanvägen
Osäkerhet råder.
Vi vet inte vad som
avses med Röda
havet. Kartans
väg får ses som en
allmängiltig
representation.

Etam
(13:20)

Pi-Hahirot
(14:2)
Öknen Sur
(15:22)
Mara
(15:23)
Elim
Öknen Sin
(15:27)
(16:1)
Röda
Havet

Röda havet
• Folket tågar ut
ur Egypten
(2 Mos 13).
• Folket tågar
genom Röda
havet efter Guds
ingripande
(2 Mos 14).
• Mose och folket
lovar Gud med en
sång för att Han
räddat dem
(2 Mos 15:1-22).

Mara
• Folket drar
genom öknen
Sur och kommer
till Mara (2 Mos
15:22–23).
• Vattnet är bittert, Mose kastar
träbitar i vattnet
så att det blir
drickbart (2 Mos
15:23–26)
• Tre dagar
(2 Mos 15:22)

Elim
• Folket drar
vidare till Elim
(2 Mos 15:27).
• I Elim finner de
tolv vattenkällor
och sjuttio
palmträd
(2 Mos 15:27).
• De slår läger
vid källorna.

Avstånd i öknen – en jämförelse

Refidim
(17:1)

Öknen Sin
• Folket drar
vidare ut i öknen
Sin (2 Mos 16:1).
• Folket klagar
(2 Mos 16:2–3).
• Gud sänder
vaktlar (2 Mos
16:4–13).
• Gud sänder
manna (2 Mos
16:13–36).
• Femton dagar
(2 Mos 16.1).

Refidim
(Massa/Meriba)
• Folket slår
läger i Refidim
(2 Mos 17:1,7).
• Mose slår på
klippan och det
kommer vatten
(2 Mos 17:2–7).
• Krig mot Amalek
(2 Mos 17:8–16)
• Mose tillsätter
domare (2 Mos
18:1–27).

Sinais öken
• Folket drar
sedan vidare in
i Sinai öken
(2 Mos 19:1).
• Folket slår läger
mitt emot berget
– Sinai berg
(2 Mos 19:2).
• Tre månader
har gått sedan
folket lämnade
Egypten (2 Mos
19:1).

Sinais öken
mitt emot
berget (19:1–2)

Möjligen
är Sinai
berget
Jebel Musa
(2244 m ö h)

Moses släkt
Av
Levi
stam
Amram
Jokeved
Jokebed
(2 Mos 6:20) (6:20)

Midjanitisk
präst

Jetro, [Reguel]
(2:18, 18:2)

Ur

Ca 35 mil

Fågelvägen
ca 35 mil
Alla texter i
2 Moseboken
om inget
annat anges.

Det hebreiska namnet på vattnen är
yam suph. Yam betyder hav/sjö och suph
betyder säv. Men Septuaginta (en tidig
grekisk översättning av GT) översätter suph
med röd. Därför råder oklarhet om termen ska
översättas Sävhavet eller Röda havet.

Eleasar*
(6:23)

Abihu
Avihu
(6:23)

Nadab
Nadav
(6:23)

Itamar
(6:23)

Gershom*
(18:3)

Elieser*
(18:4)

Forskare är inte överens om vad som avses
med Röda havet (eller Sävhavet)... De är heller inte
överens om vilken väg folket vandrad över Sinai... Den
traditionella vägen för uttåget, som stöds av många
forskare, går åt syd-sydost längs den väg som leder till
egyptiska tukos- och kroppargruvor på västra Sinai.

Archaeological Study Bible

Joseph Gardner/Atlas of the Bible
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(2 Mos 13:21)

TRONS SKOLA

Elisheba Aron Mirjam
Den
Mose Sippora Hobab
Hovav
(6:23) (6:20) (15:20) kushitiska
etiopiska (6:20) (18:2) (4 Mos
10:29)
kvinnan
(4 Mos 12:1)

Stockholm

Skövde

Från läger
till läger
• Folket fortsätter
genom öknen Sin
och tågar från
lägerplats till
lägerplats (2 Mos
17:1).
• Bland platserna
de stannade på
nämns (senare)
Dofka (4 Mos
33:10) och Alus
(4 Mos 33:11).

HERREN gick
framför dem, om
dagen i en
molnstod för att
visa dem vägen
och om natten
i en eldstod för
att ge dem ljus.
På det sättet
kunde de vandra
både dag och
natt.

Ökenvandringen blir
den skola som Gud
tänkt. Folket möter
kris på kris för att lära
sig förtrösta på Gud.
• Första krisen
Attack av Farao
(2 Mos 14:1–30)
• Andra krisen
Törst – inget vatten
(2 Mos 15:22–27)
• Tredje krisen
Hunger – ingen mat
(2 Mos 16:1–36)
• Fjärden krisen
Törst – på nytt
(2 Mos 17:1–7)
• Femte krisen
Krig mot Amalek
(2 Mos 17:8–16)
• Sjätte krisen
Utmattning, stress
(2 Mos 18:13–27)

F

Vad är ditt
Röda hav? Vilka
motgångar
möter du som
bara Gud kan
hjälpa dig
igenom? Kan
Han göra för dig
vad han gjorde
för Israel?
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Mose möten med Gud på Sinai
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Mose gick
upp på
berget sju
gånger

2 Mos 19:1–2

(2 Mos 19:5–6)

1. Folket slår
läger vid Sinai
Folket slår
läger mitt emot
berget, berget
där Gud tidigare talat till
Mose (jfr
2 Mos 3:1)

2 Mos 19:3-6

6. Herren
varnar folket
Folket varnas
för att komma
nära, möjligen
ges också
buden (I) muntligen till Mose.

2 Mos 19:9–14

2 Mos 19:21–25

2 Mos 19:15–20

2 Mos 19:7–8

3. Folket
svarar Gud
Mose förelägger Guds
villkor för förbundet och de
äldste och folket försäkrar
sin lydnad.

5. Folket
helgar sig
Folket helgar
sig och de får
se Gud stiga
ner på berget i
ett moln med
blixt och dunder
och basunljud.

8. Förbundsboken ges
Gud ger sedan
lagar och
moraliska och
religiösa bud
som ingår i
förbundet
Möjligen Aron
(2 Mos 19:24)

2 Mos 20:22–23:33 2 Mos 24:9–11

2 Mos 20:1–21

7. Folket
får lagen
De tio budorden ges till
folket för första
gången. De
håller sig på
avstånd från
berget.

6 dagar
plus
40 dagar
och
40 nätter

40 dagar
och
40 nätter

2 Mos 32:1–34:4

9. Folket får
förbundsboken
Folket accepterar förbundet,
reser ett altare
och offrar till
Gud. Förbundet ingås med
blod.

11. Mose
kallas tillbaka
Gud kallar
Mose för en
längre tid för att
motta den
skrivna lagen.
Josua följer
med.

13. Förbundet
bryts av folket
Folket skapar
en guldkalv
medan Mose är
på berget.
Mose vädjar för
folket i tabernaklet.

TABERNAKLETS
TÄCKELSE
•Tältvåder
av tvinnat lingran
•Tältvåder
av gethår
•Rödfärgat
baggskinn
•Delfinskinn
(2 Mos 26:1–14)

15. Förbundet
i funktion
Förbundet läses upp, tabernaklet färdigställs och Gud
tar synligt sin
boning mitt
ibland dem.

r

LAMPSTÄLLET
Av rent guld
(2 Mos 25:31ff)

2 Mos 34:20 ff

TABERNAKLET (2 Mos 26: 15–35)
Det allra
heligaste
Arken med
locket
Det heliga
Rökelsealtaret
Skådebrödsbordet
FÖR–
LampHÄNGET
hållaren
Tvinnat lingarn, konstväv
med keruber.
(2 Mos 26:31ff)

DRAPERIET
I brokig väv av
tvinnat lingarn.
(2 Mos 26:36f)

FÖRGÅRDEN
Området runt
tabernaklet.
Omhängnad av
tyg gjort av
tvinnat fint
lingarn.

10 alnar

r

KOPPARKARET
(2 Mos 30:17–21)

lna

5 alnar

ALTARET
Av akacieträ överdraget med koppar
Bredd: 5 alnar, Längd: 5 alnar
Höjd: 3 alnar, (2 Mos 27:1–8)

20 a

lnar

lnar

50

alna

Tabernaklet

r

Ca

Förgårdens yta
jämförd med
en fotbollsplan.

40m

m
25

TABERNAKLET
• Ordet betyder "boning"
(Jfr 2 Mos 25:8–9).
• Jesus ankomst innebar åter
Guds synliga närvaro ibland sitt
folk."Ordet blev kött och bodde
[slog upp sitt tält] ibland oss"
(Joh 1:14). Hebreerbrevet talar
om hur tabernaklet var tänkt
som en förebild till Guds
frälsningsplan (Heb 9:1ff).

Så stort var
tabernaklet

1 aln
en underarm
ca 0,5 m

15 a

DRAPERIET
VID PORTEN
I brokig vävnad av
mörkblått, purpurrött,
rosenrött och fint lingarn (2 Mos 27:16)

Ca 80 m

Hur kom det sig
att folket som
övernaturligt
kunde se
Guds närvaro i
molnstoden och
eldstoden, ändå
vände sig mot
guldkalven? Vad
säger det om
undrens kraft att
djupt och långsiktigt övertyga
människor?
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RÖKELSEALTARET
Av akacieträ, överdraget med guld
Längd: 1 aln
Bredd: 1 aln
Höjd: 2 alnar
(2 Mos 30:1ff)

2 Mos 24:13–32:14 2 Mos 34:5–29

10
0a

F

SKÅDEBRÖDSBORDET
Av akacieträ, överdraget med guld.
Med rand och
list av guld.
Längd: 2,5 alnar
Bredd: 1 aln
Höjd: 1,5 alnar
(2 Mos 25:23ff)

14. Förbundet
förnyas
Gud förnyar
förbundet.
Mose skriver
de tio budorden
(III) på nya
stentavlor.

2 Mos 24:12

ARON

LOCKET
(NÅDASTOLEN)
Med två keruber
av rent guld.
Längd: 2,5 alnar
Bredd: 1,5 alnar
(2 Mos 25:17ff)
ARKEN
Av akacieträ, överdragen med guld
Längd: 2,5 alnar
Bredd: 1,5 alnar
Höjd: 1,5 alnar
(2 Mos 25:10ff)

12. Ritningar
för tabernaklet
Gud ger Mose
lagen (II) och
instruktioner
om tabernaklet på två
stentavlor.
Josua

2 Mos 24:1–8

Tabernaklet – Guds egen boning
Mose bror (2 Mos
6:20) och medhjälpare (2 Mos 5:1 m fl),
med på Sinai (2 Mos
19:24), gjorde guldkvalen (2 Mos 32:4),
han blev den förste
översteprästen (2
Mos 28:1), hans stav
blommade som
bekräftelse (4 Mos
17:8), men han syndade i otro (4 Mos
20:12). Dog på berget Hor utanför
löfteslandet (4 Mos
20:28).

10. Förbundet
bekräftas
Folkets ledare
kommer inför
Guds ansikte
och bekräftar
förbundet mellan
Gud och folket.
Aron, Nadav,
Avihu, äldste

na

Om ni nu hör
min röst och
håller mitt förbund, ska ni
vara min dyrbara egendom
framför alla
andra folk...
[och] ni ska för
mig vara ett rike
av präster och
ett heligt folk.

4. Förbundet
förbereds
Gud instruerar
folket att helga
sig och förklarar att Han
ska stiga ner
på berget.

al

2. Förbundet
tillkännages
Mose får veta
Guds planer på
ett förbund och
får besked om
förutsättningarna.
Med Mose uppe
på berget

Mose besök
på berget
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2 Mos 19–40

0m

Ca 5

Förgården
10 m
Ca 1

Jämfört med andra regelsamlingar
... från den här tiden var de tio
budorden både positiva och koncentrerade. Gud gav israeliterna
stor frihet, och det var få inskränkningar av deras handlingar.

Tältet bestod av tre särskilda rum. Tre murar skilde Gud från
yttervärlden. En vanlig föreställning hos kristna är den, att
Gud är angelägen om att uppenbara sig och låta sig finnas.
Denna föreställning är inte uteslutande riktig. Gud är nästan
lika mån om att dölja sig... Endast översteprästen ägde
tillträde till det allra heligaste, och det bara en gång om året.

Thomas Constable

Wilhelm Bergling
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Tillbedjan av en helig Gud

3 Moseboken

Högtiderna
som Gud
stadgade

Bibelbok: Tredje Moseboken Kapitel: 27 Litterär stil: Lagtext
Tid: Omkr 1450 fKr, Författare: Troligen Mose
Nyckelord: Offer och fester
Så ska bilden förstås: Boken är den Tredje Mos(e)boken och
den innehåller föreskrifter för hur prästerna ska administrera
offer och fester (högtider).

Tredje Moseboken
stadgar sju högtider för
folket. Dessa skulle påminna folket om hur Gud
handlat med sitt folk.
Påsken
3 Mos 23:4–5
Första
månaden,
dag 14

Syfte: Påminna om
hur de förstfödda
räddades i Egypten
Det osyrade
brödets högtid
3 Mos 23:6–8
Första
månaden
dag
15–22

Syfte: Påminna om
separationen från
andra nationer
Förstlingsfrukten
3 Mos 23:9–14
Första
månaden
dag 16

Syfte: Påminna om
den första skörden
de fick i landet.
Veckohögtiden (Pingst)
3 Mos 23:15–22

ÖVERSIKT AV

ORD UR

TREDJE MOSEBOKEN

Tredje Moseboken kallas ibland Leviticus, dvs leviternas bok. Men den titeln är mindre lyckad.
Boken är snarare en handbok i tillbedjan. Boken talar om hur folket ska leva som ett heligt
folk inför en helig Gud. Offer och högtider blir pedagogiska bilder som ska hjälpa dem förstå.

Ämnen

Att närma sig en helig Gud
"Jag (Herren) är helig" (3 Mos 11:44)

Vandring
25:55 26:1

27:34

Att vandra inför en helig Gud
"Ni skall... vara heliga" (3 Mos 11:44)
Gemenskap med Gud
genom lydnad

Tillträde till Gud
genom offer
Vid Sinai

Tidsperiod

Troligen omkr 1 månad
(jfr 4 Mos 1:1)

NÄR DU LÄSER

22:33 23:1

Konsekvenserna
av lydnad
och olydnad

20:27 21:1

Geografi

ATT TITTA EFTER

27:34

Så ska högtiderna
hållas heliga

17:16 18:1

Så ska prästerna
leva heligt

16:1

Så ska folket
leva heligt

15:33

Tillbedjan
genom
försoningsoffret

10:20 11:1

Tillbedjan genom
cermoniell
rening

Indelning

17: 16 18:1

Tillbedjan
7:38 8:1

Tillbedjan
genom
offren

1:1

Tillbedjan
genom
prästerskapet

Centralt

1:1

Tema: Offer och högtider
• Helig, helgad etc. (131
ggr)
• Innebörden av att vara
”avskild” från/till Gud.
• Offer (omkr 300 ggr),
• Försoning (45 ggr)
• Ren och oren (200 ggr)

TREDJE
MOSEBOKEN

... I sjunde månaden, på
tionde dagen i månaden...
30
...den dagen ska försoning bringas för att rena
er. Från alla era synder ska
ni renas inför HERRENS
ansikte....
32
Den präst som har blivit
smord... ska bringa försoning
33
...han ska bringa
försoning för ... allt folket
i församlingen.
34
Detta ska för er vara en
evig stadga, så att försoning
bringas för Israels barn en
gång om året för alla deras
synder.
29

3 Mos 16:29–34

• Vad lär dig boken om
tillbedjan av Gud?
• Vilka slags offer nämns,
vilka högtider?
• Vad lär boken om Guds
helighet
• Regler som ger råd för
ett mer hälsosamt liv
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Femtio
dagar
senare

Syfte: Mana till
tacksamhet när
skörden är fullbordad
Nyårshögtiden
(Hornhögtiden)
3 Mos 23:23–25
Sjunde
månaden
dag 1

Syfte: Påminna om
att Herren gett
ännu ett år.
Försoningsdagen
3 Mos 23:26–32
Sjunde
månaden
dag 10

Syfte: Påminna om
nationens skulder
inför en helig Gud.
Lövhyddofesten
3 Mos 23:33–43
Sjunde
månaden

dag
Kända texter
15-22
och sammanhang:
• 3 Mos 11:45 Ni skall
Påminna om
vara heliga, ty jag är helig Syfte:
Guds omsorg under
• 3 Mos 16 Tanken om en ökenvandringen.
syndabock
• 3 Mos 19:8 Du ska älska
31
din nästa som dig själv

3 Mos

Ni ska hålla fast
vid mina stadgar och lagar,
för den
människa som
följer dem ska
leva genom
dem. Jag är
HERREN.
(3 Mos 18:4)

Här är lagarna som Gud gav (I)
Tredje Moseboken är känd som "boken med
bara lagar". Sammanställningen hjälper dig
sortera Gamla testamentets alla lagar.
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIII
IX
X

Moseboken Moseboken Moseboken Moseboken
DE TIO BUDORDEN

Första budet mot avguderi

Basen för hela samlingen av lagar är de tio budorden. De sammanfattar kärnan i
lagen. Flera olika indelningar av buden förekommer, här är en vanlig:
20:3–6,23, 34:14–17 18:21, 19:4, 20:1–8, –
26:1
19:12, 24:15–16
–
19:3,30, 23:3, 26:2 28:9–10

Andra budet om att missbruka Guds namn
Tredje budet om sabbaten

20:7
20:8–11, 31:12–17,
34:21, 35:2–3
20:12
20:13
20:14
20:15
20:16
20:17a
20:17b

Fjärde budet om att hedra sina föräldrar
Femte budet om dråp
Sjätte budet om äktenskapsbrott
Sjunde budet om stöld
Åttonde budet om att bära falskt vittnesbörd
Nionde budet om begär till nästans hus
Tionde budet om begär till nästans hustru, tjänare,
tjänarinna och ägodelar

19:3, 20:9
24:17
20:10
19:11
19:16
19:13
18:20, 20:10

4:15, 5:6–10,
27:15
5:11
5:12–15

–
–
–
–
–
–
–

5:16, 27:16
5:17, 27:24–25
5:18
5:19
5:20
5:21
5:21

Med ceremonilagarna avses lagar och föreskrifter som rör tabernaklet, altare,

CEREMONILAGARNA offer, högtider, präster och andra föreskrifter för tillbedjan
JESUS OCH DE
TIO BUDORDEN

Jesus sa ”Tro inte att
jag har kommit för att
upphäva lagen eller
profeterna. Jag har
inte kommit för upphäva, utan för att
uppfylla” (Matt 5:17).
Varje bud tas upp i
Nya testamentet.
• Första budet:
Matt 4:10, Luk 16:13
• Andra budet:
Matt 5:34
• Tredje budet:
Mark 2:27–28
• Fjärde budet:
Matt 10:37
• Femte budet:
Matt 5:22
• Sjätte budet:
Matt 5:28
• Sjunde budet:
Matt 5:40
• Åttonde budet:
Matt 12:36
• Nionde och
tionde budet:
Luk 12:15

F

Vilket av de tio
budorden tycker
du är svårast
att hålla?
Varför är
det budet
svårt för dig?
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Om altare allmänt
• UPPENBARELSETÄLTET
Dess byggnation
Dess kostnad och finansiering

VAR
offren bärs
fram

Dess uppförande
Dess invigning
Förbundsarken och locket
Skådebrödsbordet
Lampstället
Dess skötsel
Själva tältet
Brännofferaltaret
Förgården
Rökelsealtaret
Rökelsen
Bronskaret
Smörjelseoljan
• PRÄSTER
Prästens dräkt
Prästens övriga kläder
Bröstväska
Prästens invigning
Prästens helighet
Prästens underhåll
Prästens uppgifter
Regler för prästerna
Prästernas städer
HUR
Den prästliga välsignelsen
Uteslutning från prästämbetet
offren bärs
• OFFER
fram
Allmänt om offer
Platsen för offer
Dagliga offer
Veckooffer
Månatliga offer
Årligen återkommande offer (se högtiderna)
Brännoffer
Matoffer
Gemenskapsoffer
Syndoffer
Skuldoffer
Försoningsoffer
Försoningspengar
Offer för det förstfödda/det första
Tionde
Hantering av offerdjuren
Brott mot regler om hantering av offerdjuren
Löften till Herren
Nasirlöften

ATT DELA IN
BUDORDEN

Mose mottog tio
budord. Men vilka
är egentligen
buden. Och hur
ska de delas in?

Den judiska
indelningen

1. Inledning 2. Inga andra gudar,
ingen bildstod 3. Inte missbruka
Guds namn 4. Sabbatsdagen
5. Hedra föräldrar 6. Inte dräpa
7. Inte begå äktenskapsbrott
8. Inte stjäla 9. Inte vittna falskt
10. Inte ha begär
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20:22–26
25:8–9
31:1–11, 35:10–19,
30–35
25:1–7, 35:4–9,
20–29, 38:21–31
40:1–15
39:32–40
25:10–22, 37:1–9
25:23–30, 37:10–16
25:31–40, 37:17–24
27:20–21
26, 36:8–38
27:1–8, 38:1–7
27:9–19, 38:9–20
30:1–10, 37:25–28
30:34–38
30:17–21, 38:8
30:22–33, 37:29

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–
–
24:5–9
24:1–4
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
8:1–4
–
–
–
–
–
–
–
–

28:1–14, 39:1–7
28:31–34, 39:22–31
28:15–30, 39:8–21
29:1–37, 39:41
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
8–9
21:1–15
10:12–15
10:11
10:8–10
25:32–34
–
21:16–24

–
–
–
8:5–26
–
18:8–32
3:5–4:33, 18:1–7
–
35:1–8
6:22–27
–

–
–
–
–
–
18:1–8
–
–
–
–
–

34:25
–
29:38–46
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30:11–16
34:19–20,22,26
–

–
–
–
–
–
–
1, 6:8–13
2, 6:14–23
3, 7:11–38
4–5:13, 6:24–30
5:14–6:7, 7:1–10
16:5–19
–
–
27:30–33

15:1–31
–
28:1–8
28:9–10
28:11–15
28:16–29:39
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

17:1–7, 22:1–31
17:8–16
27:1–33
–

–
–
30:1–17
6:1–21

–
12:1–28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26:1–11
14:22–29,
26:12–15
–
–
23:21–23
–

Den katolska
och lutherska

1. Inga andra gudar, ingen bildstod
2. Inte missbruka Guds namn
3. Sabbatsdagen 4. Hedra föräldrar
5. Inte dräpa 6. Inte begå äktenskapsbrott 7. Inte stjäla 8. Inte
vittna falskt 9. Inte ha begär till
nästans hus 10. ...nästans hustru

–
–
–
–
–
–
VEM –
som bär––
–
fram offren
–
–

Den
reformerta

1. Inga andra gudar 2. Ingen
bildstod 3. Inte missbruka Guds
namn 4. Sabbatsdagen 5. Hedra
föräldrar 6. Inte dräpa 7. Inte
begå äktenskapsbrott 8. Inte
stjäla 9. Inte vittna falskt
10. Inte ha begär

Här är lagarna som Gud gav (II)

3 Mos

Ni ska vara
heliga, för jag,
HERREN er Gud,
är helig.

Moseboken Moseboken Moseboken Moseboken

Fortsättning
CEREMONILAGARNA
• HÖGTIDER
NÄR
Påsken
Det osyrade brödets högtid
offren ska
Första grödan
frambäras
Bärgningshögtiden
Hornhögtiden
Försoningsdagen
Lövhyddofesten
Sabbatsåret
Friåret
• CEREMONIELLA REDSKAP OCH TECKEN
Hörntofsar på manteln
Silvertrumpeter
Reningsvatten

DEN CIVILA LAGEN
• OM GUD
Förbud mot avgudadyrkan
Förbud mot vidskepelse och spådom
Förbud mot falska profeter
• OM INDIVIDEN SJÄLV
Regler för vård av kroppen
Regler för kost
Regler vid separation
• OM FAMILJEN
Regler för äktenskapet
Regler för föräldraansvar
Regler för sexualitet

34:25
34:18
34:22
–
–
–
–
–
–

23:4–5
23:6–8
23:9–14
23:15–22
23:23–25
16:1–34, 23:26–32
23:33–44
25:1–7, 18–22
25:8–17,23–55

9:1–14
28:16–25
–
28:26–31
29:1–6
29:7–11
29:12–39
–
–

16:1–8
–
15:19–22
16:9–12
–
–
16:13–17
15:1–18
–

–
–
–

–
–
–

15:37–41
10:1–10
19:1–10

22:12
–
–

En stor del av lagarna berör det vardagliga livet. Relationer, tvister, sjukdom,
arbete. De flesta regler kan ses som tillämpningar av de tio budorden.

–

18:21, 20:1–5,
–
19:26,31, 20:6–8,27 –
–
–

6:14, 12:20–13:18
18:9–13
13:1–5, 18:14–22

17:27–28
19:26
19:19

–
–
–

14:1–2, 22:5
12:16,23, 15:23
22:11

–
–
18:6–30, 19:20–22,
20:10–21
–
–
–
–

–
19:29
–

–
–
–

22:13–30, 27:20
21:18–21, 24:16
27:20–23

–
–
–
–

5:11–31
–
–
–

22:22–29
21:1–9, 24:1–5
21:15–17
25:5–10

–
–
–
–
–

–
–
–
25:23–31
20:25–26

–
–
–
–
–

23:19f, 24:6,10–13
19:14, 27:17
22:8
–
12:15,14:3–21,
22:1–7

–
–

19:36
19:13

–
–

25:13–16
24:14–15

–
–
–
–
–

19:32
19:9–10,25:35–38
19:14
–
25:39–55

–
–
–
–
–

–
–

19:33–34
19:29

–
–

24:17
15:4–11,24:19–22
27:18
24:8–9
15:12–18,
23:15–16, 24:7
24:17
23:17–18

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

17:14–20
23:1–7
20:1–20, 21:10–14
20:5–7, 24:5–6

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19:15–16
19:17–18
–
–
–
–
–
–
–
–
24:17–22
–

–
–
–
–
–
5:11–31
–
35:16–34
35:9–15
–
–
–

27:19
–
16:18–17:13
17:6–7, 19:15–21
24:16
–
25:7–10
–
4:41–43, 19:1–3
21:1–9
25:1–3
21:22–23

HUR ––
man ska leva
–
sedan offren
–
burits fram
–

Regler vid otrohet/äktenskapsbrott
Regler vid skilsmässa/omgifte
Regler vid arv
Regler för ansvar för efterlevande
• OM EGENDOM
Regler för lån, ränta och pant
Regler för tomtgränser
Regler för husbygge
Regler för försäljning av jord/hus
Regler för handhavande av djur
• OM ARBETE
Regler för handel (mått/vikt etc)
Regler för löner
• OM MEDMÄNNISKOR
Regler för de äldre
Regler för de fattiga
Regler för de handikappade
Regler för de sjuka (spetälska)
Regler för slavar
Regler för främlingar
Regler för prostituerade
• OM SAMHÄLLET
Regler för tillsättning av kungar
Regler för att tillhöra församlingen
Regler vid krig
– för krigstjänstgöring
• OM RÄTTSSYSTEMET
Regler för rättsystemets grund: rättvisa
Regler för rättsystemets motiv: kärlek, inte hämnd
Regler för domare
Regler för vittnen
Regler för gärningsmän
Regler vid misstänkta brott
Regler vid smädelser och förolämpningar
Regler vid dråp
– regler angående fristäder
Regler vid mord
Regler för straffpåföljd
Regler vid dödsstraff

(I boken) finns... varningar för
den som genom alltför nära konfrontation med de heliga tingen
förlorar sin respekt för dem, här
finns en grundton av Guds helighet
som inte tolererar någon synd
Björn Donobauer

Tredje Moseboken är Guds
bilderbok som Israels
barn fått som en hjälp i sin
andliga utveckling. Varje
bild pekar fram emot den
kommande Kristus.
Henrietta C. Mears
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(3 Mos 19:2)

V
I
VI
II
III VII
SÅ VAR
IV VIII
IX
V LAGEN TÄNKT
• Den skulle peka
VI fram mot den X
VI Ikommande Messias
I vara en uppfostVIIoch
rare till Kristus (Gal
IX3:24–25)
X• Den skulle skydda
folket från osund
påverkan (Gal 3:23)
• Den var aldrig
avsedd som ett
instrument till
frälsning (Gal 2:16)
• Dess giltighet var
begränsad i tiden
intill Kristi ankomst
(Gal 3:19)

SÅ GÄLLER
LAGEN I DAG

• Den uppenbarar den
evige Gudens egenskaper. Gud är densamme då som nu.
• Den uppenbarar
Guds standard för ett
helgat liv.
• Den är ett evangelisationsredskap bland
judar (2 Kor 3:12–18).

F

På vad sätt
gäller lagen för
dig i dag? Kan
du ge ett
exempel på hur
det du kan lära
Det finns ingen bok som den
från lagen
helige Ande givit oss som innepåverkar din
håller mer av Guds ord i direkt
anföring än Tredje Mosebok. Det dagliga vandring
med Gud?
är boken där Gud talar i direkt
anföring på nästan varje sida.

Andrew Bonar

33

4 Moseboken

Ett folk som
klagar, gnäller
och knotar

40 års ökenvandring utan mål
Bibelbok: Fjärde Moseboken Kapitel: 36
Litterär stil: Historia och lagtext
Tid: Från omkr 1450 fKr till omkr 1410 fKr
Författare: Troligen Mose
Nyckelord: Vandring
Så ska bilden förstås: Boken är den
Fjärde Mos(e)boken och den handlar
om vandringen i öknen i fyrtio år.

I Fjärde Moseboken ser
vi hur folket klagar inför
Gud. Åtminstone vid sju
tillfällen knotar och
gnäller de.
Folket knotar
över vandringen
(4 Mos 11:1–3)

Problem: De vill inte
bryta upp från Sinai.
Konsekvens: Gud
tänder eld på lägret.
Lösning: Mose ber för
dem, elden slocknar.
Folket gnäller
över maten
(4 Mos 11:4–6)
Problem: De klagar på
enformig mat, kräver kött.
Lösning: Mose ber och
Gud sänder vaktlar.
Konsekvens: Guds
vrede upptänds.
Folket knotar
om ”jättarna”
(4 Mos 13:33–14:2)
Problem: De tvivlar på
att Gud kan ge dem landet.
Lösning: Mose ber
och avvärjer straffet.
Konsekvens: Folket får
inte komma in i landet.
Folket klagar
på sina ledare
(4 Mos 16:1–3)

Problem: De klagar på
att de saknar vatten.
Konsekvens: Inga.
Lösning: Vatten ur
klippan, men Mose
straffas för sin olydnad.
Folket klagar
på maten
(4 Mos 21:4–5)

Oordning

Intåget
förbereds

Intåget
skjuts upp

Geografi

Vid Sinai

Kades och
öknen

Tidsperiod

20 dagar

Problem: De klagar på
att de saknar mat.
Konsekvens: Giftormar
i lägret biter folket.
Lösning: Mose ber
och gör en kopparorm.
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ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

38 år, 3 månader
och 10 dagar

Tema: Vandring:
• Öknen (45 ggr.)
• Tro och otro (jfr Heb
11:29-30), lydnad och
olydnad.
• Notera hur Gud förser
(vatten, mat, kläder etc).
• Syndens följder.

34

Den nya
generationen

36:13

27:23 28:1

36:13

30:17 31:1

Instruktioner
– inför intåget i
det nya landet

Till Moab

10:10 10:11 12:15 13:1 14:45 15:1 19:22 20:1 25:18 26:1

Ordning

Ämnen

25:18 26:1

Högtider
– att helga det
räknade folket

4:49 5:1

Generationsskiftet

Omorganisation
– den andra
folkräkningen

Folket grälar
om öknen
(4 Mos 20:2–5)

1:1

10:10 10:11

I öknen

Indelning

Den gamla
generationen

Vid Kades

Centralt

1:1

Till Kades

Problem: De ifrågasätter Guds domar
Konsekvens: Hemsökelse drabbar folket
Lösning: Aron bringar
försoning för folket

Fjärde Mosebokens centrala tema är hur folkets otro leder till att de inte får komma in
i det utlovade landet utan istället tvingas till en 40 år långa ökenvandring. Samtidigt
visar boken hur Gud har omsorg om sitt folk, även i tider av otro och olydnad.

Offer – att
rena det
räknade folket

Folket knotar
över Guds dom
(4 Mos 16:41)

ÖVERSIKT AV
FJÄRDE MOSEBOKEN

Organisation
– den första
folkräkningen

Problem: De ifrågasätter Moses och Arons
ledarskap.
Konsekvens: Gud
straffar de tre upprorsmakarna.

Nyordning
Intåget
förbereds på
Moabs hedar
Omkring 5 månader

• Hur folket klagar inför
Gud gång på gång.
• Exempel på Guds nåd.
• Att tjäna, tjänstgöring
(ex 4:24,27,28).
• Centrala personer, deras
motiv (Mose, Aron, Josua,
Mirjan, Bileam, Elasar).

ORD UR
FJÄRDE
MOSEBOKEN

30
Ingen av er ska komma
in i det land som jag med
upplyft hand lovade er att
få bo i, ingen utom Kaleb...
och Josua...
33
Och era barn ska vara
herdar i öknen i fyrtio år
och få lida för er trolöshet
tills era döda kroppar har
förmultnat i öknen.
34
Så som ni under fyrtio
dagar har spejat i landet
ska ni under fyrtio år - ett
år för varje dag - bära på era
synder. Ni ska då få erfara
att jag har tagit min hand
ifrån er.

4 Mos 14:30,33–34

Kända texter
och sammanhang:
• 4 Mos 14 Otro och tro
i Kades
• 4 Mos 14:18 Syndens
straff och konsekvens
• 4 Mos 21 Kopparormen
(jfr Joh 3:14)

Den första stora folkräkningen
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Första
folkräkningen
Gud ger uppdraget åt Mose
att inmönstra alla
män över 20 år
till en armé
(4 Mos 1:1–54).

Folkets platser
i lägret
Folkräkningen
läggs till grund för
hur folket ska
bosätta sig runt
tältet
(4 Mos 2:1-43).

Prästerna
räknas
Mose, Aron och
leviterna räknas
och placeras
sedan kring
tältet
(4 Mos 3:1–51)

Prästernas
uppgift i lägret
Gud ger sedan
instruktioner om
prästernas
uppgifter och
ansvar
(4 Mos 4:1–49)

Stammarna fick sina bestämda platser runt tabernaklet.
Det fanns flera syften:
• Visa att Gud skulle finnas mitt i vardagen
• Visa att Gud var ordningens Gud
• Visa att alla har sin bestämda plats
i Guds plan

AMIN
BENJ :36–37)
(1
0
0
35 4

53

ALI
NAFT :42–43)
400 (1

ASER 0–41)
0 (1:4
41 50

FLER
NYA
BUD
TILL
MITT
FOLK

Ytterligare
lagar ges
Bland annat lagar
om orenhet, otrohet och nasirlöften. Offergåvor
frambärs
(4 Mos 5:1–8:26)

Stammarnas plats i lägret...

Den andra
påsken firas
Påsken firas
igen, molnskyn
och eldstoden
övertäcker
tältet
(4 Mos 9:1–23)
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v
ring a 2:1–34
place
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Möjligmarna enli
m
sta
DE SOM BOR NORRUT (2:25)

... och i marschordningen

DE SOM BOR VÄSTERUT (2:18)

DAN
BENJAMIN MANASSE EFRAIM
under
under
under
under
Ahiesers
Abidans Gamliels Elishamas
ledning
ledning
ledning
ledning

A

D

B

M

E

MITT I LÄGRET (2:17)

DE SOM BOR SÖDERUT (2:10)

LEVITERNA
med
uppenbarelsetältet

GAD
SIMEON
under
under
Eljasafs Shelumiels
ledning
ledning

G

L

RUBEN
under
Elisurs
ledning

S

Folkräkningen var till för att utröna
folkets militära styrka inför den
kommande uppgiften, bedöma
stammarnas storlek för tilldelning
av land och för att upprätta
släktregister inom stammarna.

Boken kunna också ha kallas ”Det
knotande folket”. [Boken] är en enda
lång och sorglig historia om klagan
och missnöje. På grund av folkets
olydnad blev en sträcka på cirka 35
mil till en vandring på livstid.

Life application Bible

Libris stora handbok till Bibeln
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N
Ö
V
S

DE SOM BOR ÖSTERUT (2:3)

SEBULON ISASKAR
JUDA
under
under
under
Eliabs
Netanels Nahshons
ledning
ledning
ledning

R

S

Räkna antalet
av Israels barn,
hela deras
församling efter
deras släkter
och familjer...
alla vapenföra
i Israel.
(4 Mos 1:2–3)

DEN FÖRSTA
MÖNSTRINGEN

Alla män över 20 år
skulle inmönstras
(1:3) inför intagandet
av det utlovade
landet. Så blev
resultatet i antal män
– stam för stam:
RUBEN ......... 46 500
SIMON .......... 59 300
GAD .............. 45 650
JUDA ............. 74 600
ISASKAR ...... 54 400
SEBULON ..... 57 400
EFRAIM .........40 500
MANASSE .... 32 200
BENJAMIN .... 35 400
DAN ...............62 700
ASHER ......... 41 500
NAFTALI ........53 400
TOTALT ........ 603 550

LON
SEBU :30–31)
0 (1
57 40

Motsvarar
mint
2500
räknade

N

Två silvertrumpeter
• Stöt i båda
– hela folket
samlas (10:3)
• Stöt i en –
huvudmännen samlas
(10:4)
• Larmsignal
– bryta upp
från lägret
(10:5-6)

AR
ISASK:28–29)
(1
0
0
54 4

SSE
MANA :34–35)
0 (1
32 20

ASER
under
Pagiels
ledning

Uppbrottet
från Sinai
Molnstoden höjer
sig från tältet,
uppbrott från
Sinai. Folket
börjar vandringen
(4 Mos 10:1–11)

62 70

ITER
i, LEV
Merar (3:33–37)
6 200

NAFTALI
under
Enans
ledning

4 Mos 1:1–10:10

I

J

Från Sinai till
löfteslandet var
det 11 dagars
vandring (5 Mos
1:2). Men för folket
tog resan 40 år.
Jack S. Deere

F

Stammarnas
placering kring
Uppenbarelsetältet var ett sätt
att påminna
folket om att
Gud skulle vara
i centrum i deras
liv. På vilket
sätt påminner du
dig själv om
att Gud ska
vara i centrum
i ditt liv?

35

Från Sinai berg till Moabs hedar

Ingen av er ska
komma in i det
land som jag
med upplyft
hand lovade er
att få bo i... Men
era barn, som ni
sade skulle bli
fiendens byte,
dem ska jag
föra in där.
(4 Mos 14:30–31)

1

Uppbrottet
Molnstoden reser
sig och folket
bryter upp från
lägret Sinai
(4 Mos 10:11–34)

F

Spejarna
rapporterade att
det bodde
”jättar” i landet.
Det fick folket att
frukta och tvivla
på Guds makt
och Guds löften.
Vilka ”jättar”
möter du i din
vardag? Vilket är
ditt gensvar?

36

Resan
Folket vandrar
mot det utlovade
landet och når
öknen Paran (4
Mos 10:35–13:1)

2

Spejarna
Tolv spanare
spejar i det
utlovade landet i
40 dagar (4 Mos
13:2–34)

Vägen genom öknen

4

5,6,7,8,9

Tvivlet
Attacken
Folket tvivlar på att Folket inser
Gud är stark nog följderna av sitt
att ge dem det
tvivel och försöker
utlovade landet
själva inta landet
(4 Mos 14:1–38) (4 Mos 14:39–44)

3

Vandringen
Folket vandrar i
öknen i 38 år
till den gamla
generationen dött
(4 Mos 15:1–20:1)

Spanarnas
väg

Makhelot (33:25)
Tachat (33:26)
Terach (33:27)
Mitka (33:28)
Hashmona (33:29)
Moserot (33:30
Bene Jaakan (33:31)
Hor Haggidgad (33:32)
Jotvata (33:33)
Avrona (33:34)

Tavera (11:3)
Kivrot- Hattaava (11:34)
Haserot (11:35)
Ritma (33:18)
Rimmon Peres (33:19)
Livna (33:20)
Kades
Rissa (33:21)
([1] 13:1,27,
Kehelata (33:22)
[2] 33:36)
Sheferberget (33:23)
Harada (33:24)
Berget
Paranöknen (13:1)
Hor
(33:39)

5

6

Om vägval
och
lägerplatser

Sinai
(10:12)

KUNG OG
Gud säger:
Frukta inte, gå
till attack
(21:33–35)

Vägen mot
Sävhavet
(21:4)

Ije Haavarim (33:44)
Divon Gad (33:45)
Almon Divlatajma (33:46)
Avarimbergen
vid Nebo (33:48)

Väg fram till
Moabs hedar

Efter fyrtio år börjar folket
vandringen upp mot Moab.
De möter fem folk eller
riken. De folken som inte
ska erövras lämnas
därhän, de områden som
tillhör löfteslandet erövras
med Guds hjälp.

Kung

Segrare
Israel
Amalek

Bibeltext
2 Mos 17:8–16
4 Mos 14:45

Horma
Jahas
Edrei
Midjan

Kungen i Arad
Sihon i Hesbon
Og i Basan
Reba, Rekem, Sur, Hur, Evi

Israel
Israel
Israel
Israel

4 Mos 21:1–3
4 Mos 21:21–25
4 Mos 21:33–35
4 Mos 31:1–12

Jer
2:2
Texten som ger en
kontrast. Talar om
folkets hängivenhet när det följde
Gud genom
öknen.

36

KUNG SIHON
Vädjan: Vi vill
passera
(21:21–22)
Svar:
Nej (21:23)
Gensvar:
Attack
(21:24–32)

Edrei

Plats
Refidim
Bergsbygden

Neh
9:18–23
Trots att de vände
I andra bibelböcker sig till avgudar
sörjde Gud för
finns texter som
också talar om de dem i öknen. Han
40 åren i öknen. gav dem sin goda
ande som lärare.

OM TIDEN
I ÖKNEN

Spanarnas
slutsats

• Tio sa: Vi har inte
en chans (13:32–4)
• Josua och Kalev sa: Gud har lovat
oss landet, låt oss gå (13:31, 14:6–9)

9

Israels krig under ökenvandringen

ANDRA ORD

• Det är ett bördigt land
• Folken är starka
• Folkgrupperna
har sina områden
(se nedan)
• Städerna är
väl befästa

Moabshedar
(33:48)

Ovot
(33:43)

8

Esjon–
Gever
(33:35)

• De flesta av lägerplatserna är okända,
därför har de listats i
grupp. Leon Wood skriver
”Folket rörde sig i ett område från Kades till EsjonGeber. Sexton lägerplatser
räknas upp, men ingen av dem
kan identifieras” (A survey of
Israels history, s. 159)
• Man får också dra den slutsatsen
att vid flera tillfällen gick de stridande
enheterna en annan väg än folket (tex
21:1–3 där det är svårt att tänka att folket åter skulle dra upp till Horma, jfr
14:45, eller striderna mot kung Og i Edrei.
där folket troligen var kvar vid Moabs hedar.

Motståndare
Amalekiterna
Amalekiterna/
Kananeerna
Kananeerna
Amoreerna
Basan
Midjaniterna

7

Spanarnas rapport

Försök att
inta landet
(14:39–45)

Salmona (33:41)
Punon (33:42)

Hes
20:10–26
Folket bröt lagen,
vanhelgade sabbaten, och ägnade
sig åt offer av
levande barn
till avgudar.

Hetiteerna,
jebuseerna
och amorerna

Kades

Kades

4
3

1

2

Hebron
(13:23)

Horma
(14:45)

Ankomsten
Folket går till
Moab för att på
nytt förbereda sig
att inta landet (4
Mos 20:2–25:18)

Rehob
(13:22)

I 40 dagar
utforskade
de landet

� Från Sinai berg till gränsen till det utlovade landet var
det 11 dagsresor (5 Mos 1:2). Genom otro fick folket
bo och vandra i området i nästan fyrtio år.
� Några lärdomar från avsnittet är:
• Gud håller alltid sina löften (14:31)
• Otro får konsekvenser (14:20–23)
• Tro innebär att kunna se verkligheten
som Gud ser den (13:31)
• Majoriteten har inte nödvändigtvis rätt (13–14)
• Det är inte ett uttryck för
tro att göra det dumdristiga (14:39–45)

MIRJAM

Syster till Mose och
Aron (4 Mos 26:59),
kallad profetissa
(2 Mos 15:20).
Hon följde Mose
i vasskorgen (2 Mos
2:4ff) och ledde
folkets jubelsång
efter över-gången vid
Röda havet (15:20ff).
Hon (och Aron)
klagade på Mose
och drabbades som
straff av spetälska
men blev frisk sedan
Mose bad för hennes
skull (4 Mos 12:1ff).
Hon dog i Kades
(4 Mos 20:1).

38 1/2 år

Amalekiterna

Från uttåget mindre än 2 år

Kananeerna

4 Mos 10:11–21:35

Jabboks vad
Moabs hedar

Jahas

Bäcken Arnon

Ar

Bäcken Sered
Ovot

AMMON
Gud säger:
Strid inte med
Ammon
(5 Mos 2:19)

MOAB
Gud säger:
Strid inte
med Moab
(5 Mos 2:9)

Kades
9
Esjon–
Gever

Amos
5:25–26
Folket bar omkring
på avgudabilder
och försummade
offertjänsten
såsom den framställs i lagen.

EDOM
Vädjan:
Vi vill passera
(20:14–17,19)
Svar:
Nej (20:18,20)
Gensvar: Undanmanöver (20:21)

Apg
7:37–42
Folket gjorde
uppror mot Mose
ledarskap. Man
försummade
offertjänsten och
tillbad avgudar.

På gränsen till det utlovade landet
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Bileams värv
Bileam välsignar
folket istället för
att förbanna det
som kungen i
Moab önskat
(4 Mos 22–24).

Folkets omoral
Folket bedriver
otukt, men Pinechas griper in
och stoppar det
moraliska förfallet
(4 Mos 25).

Ny folkräkning
Folket räknas på
nytt. Denna gång
för att få underlag
till fördelningen
av landet
(4 Mos 26–27).

Lagar och offer
Ytterligare ett
antal lagar (om
offer, högtider och
löften) som ges
på nytt (4 Mos
28-30).

1 Mos 15:1

8–21

...till floden
Eufrat
(1 Mos 15:18)

Löftet till
Mose

...till filisteernas
hav (2 Mos 23:31b)

Kaananeerna

VÄSTER
(4 Mos 34:6)

Girgasheerna

Jevuseerna

Refaeerna

Hettiterna
Keniterna

Tillbakablick
Mose ser tillbaka
på vandringen
under de fyrtio
åren sedan uttåget ur Egypten
(4 Mos 33:1-49).

–12

Områden som då
tillhörde en rad folk
räknas upp (1 Mos
15:19–21):

Kadmoneerna

Krig mot Midjan
Folket drar till strid
mot Midjan och
beslutar sedan om
hur erövrat land
ska fördelas
(4 Mos 31–32).
4 Mos 34:3

Löftet till
Abraham

Perisseerna

ÄNNU
FLER
NYA
BUD
TILL
MITT
FOLK

Gränsen
inte
specificerad

Amoreerna

Kenisseerna
Från Egyptens flod ...
(1 Mos 15:18) – möjligen
Wadi El Arish, men andra
hävdar Nilen.

• När Gud
förbund m slöt ett
Abraham (1ed
12,15,17) lo Mos
han honom vade
hans säd et och
(1 Mos 15:1 t land
Landområ 8–21).
det
hade unge
fär
denna
omfattning.

Bileams
sätt och lära

Medelhavet Bergsluttningen vid
Genesarestssjöns östra
sida
Mot
Egyptens
Jordan
gränsflod
och löpa
ut vid havet

Sluta slå mig
(4 Mos 22:28)

• Kung Balak av Moab var rädd för folkets
Gud. Han skickade efter profeten Bileam
för att denne skulle förbanna folket.
• Gud varnade Bileam (bland annat genom
en talande åsna) att ta uppdraget, men
Bileam lät sig övertalas för pengar.
• Bileam höll fyra tal över Israel [(1) 4 Mos
23:7–10, (2) 4 Mos 23:18–24, (3) 4 Mos
24:3–9 och (4) 4 Mos 24:15-24], men Gud
lade orden i hans mun så att han välsignade istället för att förbanna.
• Bielam gav istället råd till Balak hur han
skulle få folket på fall – genom omoral.

Tio spejare kom tillbaka fyllda av
missmodets ande. De sade
att landet var ointagligt.
Det dröjde inte länge förrän hela
folket greps av vanmakt och
modlöshet. Otron är smittsam.

Sedad
Sifron
Hasar Enan
Rivla

Sefam
(plats
okänd)

DEN ANDRA
MÖNSTRINGEN

Områden
erövrade och
beskrivna i
4 Mos 32:33–42
ÖSTER
(4 Mos 34:10–12)
Änden av
Döda havet

Bibeln varnar för...

...BILEAMS SÄTT (2 Pet 2:15)

• Att utge sig för att tjäna Gud men att göra det
enbart för egen vinnings skull. Bileam ”älskade
orättfärdighetens lön” (jfr Jud 11). Och det
behöver inte handla enbart om pengar, det kan
likaväl vara till exempel prestige, makt eller en
plats i rampljuset som är drivkraften.

...BILEAMS LÄRA (Upp 2:14-15)

• Att tro att man kan kompromissa i tron, både
vad gällde teologi och moral. Att det som spelar
roll är vad som syns, inte vad som finns i hjärtat.

...BILEAMS VILLFARELSE (Jud 11)

• Att tro att man kan överlista Gud. Bileam
menade att om han kunde förmå folket att
bedriva otukt så skulle han kunna tvinga Gud att
förbanna folket istället för att välsigna dem.

Det förefaller i allmänhet som om vistelsen i öknen...
trots sin utomordentliga betydelse för folkets religiösa
fostran och sociala utveckling i det hela varit ganska
fattig på händelser. Hela vistelsen i öknen var för folket
en mäktig botpredikan, en levande påminnelse om
synd och straff, orsak och verkan.
Edvin Wirén

Ivan Hellström
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(4 Mos 34:1–2)

NORR
(4 Mos 34:7–9)

• Folket st
inta landetår redo att
ny beskriv . Då ges en
"egendom ning av den
34:2) som " (4 Mos
Längs
de
Asmon
ge
s kontro nu ska
Hasar– Edom
är mindre ll över. Ytan
Öknen Addar
än vad som
ut
lovats till Ab
Sin
raham.
SÖDER
... och från
• Tidigare ha
r en
(4 Mos 34:3–5)
öknen...
annan besk
(2 Mos 23:31c)
av ett störrerivning,
Från Röda havet... gi
vits till Mosområde,
(2 Mos 23:31a)
e (2 Mos
23:31).

Söder
om Kades

HERREN talade
till Mose... säg
till [Israels
barn]: När ni
kommer till
Kanaans land,
då är detta det
land som ska
tillfalla er som
arvedel.

...till Eufrat
(2 Mos 23:31 d)

Vägen
till Hamat
(jfr 4 Mos
13:22)
Berget
Hor

Öster
om

Blick framåt
Han ger sedan
instruktioner för
livet i landet de
nu ska erövra
(4 Mos 33:50–
36:13) – däribland detaljer om
landets gränser.

4 Mos 22–36

Alla män över 20 år
skulle inmönstras
(26:2) inför det nya
försöket att inta det
utlovade landet.
Endast Josua, Kaleb
och Mose var kvar
sedan förra räkningen. Resultatet:
RUBEN ......... 43 730
SIMON .......... 22 200
GAD .............. 40 500
JUDA ...............76 500
ISASKAR ...... 64 300
SEBULON ......60 500
EFRAIM ......... 32 500
MANASSE .... 52 700
BENJAMIN .... 45 600
DAN ............... 64 400
ASER ......... 53 400
NAFTALI ....... 45 400
TOTALT ...... 601 730
(–1820)

F

Gör du någon
gång, precis
som Bileam,
saker till synes
för Gud, fastän
det i verkligheten finns
andra
motiv som
driver dig?
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5 Moseboken

Mose påminner
sitt folk gång
på gång

Lagen given för en ny situation
Bibelbok: Femte Moseboken Kapitel: 34
Litterär stil: Lag Tid: Omkr 1410 fKr
Författare: Troligen Mose Nyckelord: Andra lagen
Så ska bilden förstås: Boken är den femte
mos(e)boken och den handlar om hur lagen ges
igen, den andra lagen.

Mose var mån om att
folket skulle lära av
historien, av allt det som
skett. Därför inpräntade
han om och om igen:
När ni fick
ta emot lagen
”Akta dig väl, så att du
inte glömmer vad dina
ögon såg... den dag då
du stod inför HERREN
din Gud vid Horeb [och
mottog lagen]” (5 Mos
4:9–10).
Det förbund ni
har med Gud
”Akta er så att ni inte
glömmer det förbund
som HERREN er Gud
har slutit med er, så att
ni inte gör... tvärtemot
vad HERREN din Gud
har befallt” (5 Mos 4:23).
Att ni en gång
var slavar
”Kom ihåg att du var en
slav i Egyptens land,
och att HERREN din
Gud har fört dig ut
därifrån med stark hand
och uträckt arm”
(5 Mos 5:15).
Vad Gud gjorde
med Farao

Hur livet har
förändrats

Ämne

4:43

4:4 11:3 12:1 16:2 17:1 20:2 21:1 26:1 27:1

Vad Gud förväntar
att Israel ska göra

Att se bakåt

Att se
inåt

27:1

34:12

Vad som ska komma
28:68 29:1

Att se uppåt

Geografi

I Moab (norr om Döda havet, öster om Jordan)

Tidsperiod

Omkring 2 månader

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER
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34:12

Vad Gud lovar att göra

Att se framåt

Tema: Den andra lagen
• Uppmaningar att höra
eller lyssna (50 ggr).
• Uppmaningar att göra,
lyda, följa (177 ggr).
• Vad lär boken dig om
Guds kärlek (4:37, 7:7–8,
10:15 23:5 m fl).

30:20 31:1

Byte av ledare
för förbundsfolket

26:19

Vad som nu är

Vad Gud har gjort

”Kom ihåg forna dagar.
Ge akt på gångna
släktens år. Fråga din
far, han ska berätta för
dig, dina äldste, de ska
säga dig det.”
(5 Mos 32:7)
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4:44

Förbundet
förnyas

Indelning

4:43

Förbundet
förklaras

1:1

Hur Guds dom
drabbade
”Vad jag har befallt [prästerna] ska ni noggrant följa.
Kom ihåg vad HERREN
din Gud gjorde med
Mirjam på vägen när ni
drog ut ur Egypten”
(5 Mos 24:9).

Vad som varit

De sociala
lagarna

1:1

De civila
lagarna

Centralt

De ceremoniella
lagarna

”Kom ihåg hur
HERREN din Gud i fyrtio
år ledde dig hela vägen
i öknen för att... pröva
dig och så lära känna
vad som var i ditt
hjärtan” (5 Mos 8:2-6).

Femte Moseboken kallas också ”den andra lagen”. Men det är ingen ny lag som ges,
utan en tillämpning av lagen i den nya situation som folket nu stod inför. Boken är
utformad som ett fördrag mellan Gud och folket, där ansvar och förmåner beskrivs.

Den gamla lagen
– i nytt ljus

Hur Gud försåg
folket i öknen

ÖVERSIKT AV
FEMTE MOSEBOKEN

Lärdomar från
tidigare
misslyckanden

”Var inte rädda för
[dessa hedafolk]. Tänk
bara på vad HERREN
din Gud gjorde med
farao och med hela
Egypten” (5 Mos
7:18–19).

ORD UR
FEMTE
MOSEBOKEN

10
Ni står i dag alla inför
HERREN er Gud...
12
för att träda in i
HERREN din Guds
förbund, det edsförbund
som HERREN din Gud
i dag sluter med dig.
13
Han vill i dag upphöja
dig så att du ska vara hans
folk och han din Gud, så
som han har sagt dig och så
som han med ed har lovat
dina fäder...
29
Det fördolda hör
HERREN vår Gud till. Men
det uppenbarade gäller för
oss och våra barn till evig
tid, för att vi ska följa alla
ord i denna lag.

5 Mos 29:10,12–13,29

• Vad uppmanas folket att
minnas? Varför?
• Skillnader/ likheter med
lagen från Sinai.
• Hittar du alla 259 citat/
referenser från 1–4 Mos?
• Bruket av ordet land
(nästan 200 ggr).

Kända texter
och sammanhang:
• 5 Mos 6:4 Hör Israel!
Herren är vår Gud
• 5 Mos 28 Förbannelser
och välsignelser
• 5 Mos 32:10 Att vara en
ögonsten

Har Mose skrivit Moseböckerna?

• Mose författarskap av Moseböckerna är ifrågasatt. Förespråkare av den s k historiskt kritiska bibelsynen menar att Moseböckerna redigerades
slutligt först efter den babylonska fångenskapen. Redigeringen är gjord med fyra huvudsakliga traditioner som grund: Jahvisten (som använder
gudsnamnet Jahve), Elohisten (som använder gudsnamnet Elohim), prästskriften (med lagar och förordningar) och Deuteronomisten (text från
kung Josias tid) [Källorna vanligen kallade J, E, P och D] . Här är ett försök till en översikt av argumenten för och emot Moses författarskap:

JA, DET HAR HAN

Vanliga argument för Moses författarskap:
BÖCKERNAS EGET VITTNESBÖRD
Gång på gång säger Moseböckerna att Mose
talar och att Mose får uppdrag att skriva ner
Guds bud (t ex 5 Mos 31:9,24).
MOTARGUMENT: Namnet syftar på en
tradition som sägs komma från Mose.

NEJ, DET HAR HAN INTE

Vanliga argument för senare författare/redaktörer:
GUDSNAMNEN

I
II
III

Två olika gudsnamn (Jahve och Elohim) används. Det
är belägg för att böckerna måste komma från minst två
olika källor (jfr 1 Mos 15:7)
MOTARGUMENT: Hebreerna använde, liksom de kringliggande folken och t ex Koranan, flera gudsnamn.

ÖVRIGA VITTNESBÖRD I BIBELN

Skriften hänvisar ständigt till Mose lag. Spåret
går genom GT till Jesus själv som direkt tillskriver
Mose flera citat. På denna punkt är Bibeln entydig.
MOTARGUMENT: Att Jesus tillskriver Mose speciella
texter är belägg för att allt inte var skrivet av honom.

VARIATION I STIL OCH ORDVAL

Böckerna brister i klarhet, disposition, innehåller
upprepningar och skarvar i texten. Det talar för att de
bygger på flera tidigare självständiga dokument.
MOTARGUMENT: Variationerna är ofta konstruerade.
Samma berättarstil återfinns i andra samtida dokument.

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

GAMLA TESTAMENTETS BUDSKAP

All biblisk litteratur efter Moseböckerna genomsyras
av Mose lag. Historieskrivningen blir obegriplig om
lagen är en senare konstruktion.
MOTARGUMENT: De andra böckerna kan ha påverkats av samma muntliga traditon, eller redigerats senare.

TABERNAKLET

Tabernaklet måste vara en senare kopia av templet, inte
tvärt om. Präster diktade upp det i efterhand. Folket
kunde inte klara ett sådant gigantiskt projekt i öknen.
MOTARGUMENT: Liknande konstruktioner fanns långt
före 1500 fKr. Argumentet är en utan grund.

FEMTE MOSEBOKENS STRUKTUR

SAMMANFLÄTADE BERÄTTELSER

Berättelser som innehåller motstridiga uppgifter måste
uppfattas som sammanflätning av två olika texter (t ex
vem var Josefs räddare; Ruben eller Juda ,1 Mos 37).
MOTARGUMENT: Det som sägs vara motsägelser är
ofta konstruerade slutsatser. Andra förklaringar kan ges.

ANAKRONISMER (TIDSFEL)

Det finns uppgifter eller formuleringar i texterna som
beskriver saker som inträffat efter Mose död. Han kan
inte ha skrivit dem (jfr 1 Mos 14:14 och Dom 18:29).
MOTARGUMENT: De flesta av dessa texter kan ges
andra förklaringar som löser problemet.

CENTRALISERING AV TILLBEDJAN

Talet att offer ska ske på en central plats (tex 5 Mos 12:
11–14) passar inte Mose tid. Det härhör från en senare
tid då prästerna ville centralisera gudstjänsten.
MOTARGUMENT: En central helgedom skapades redan i öknen. Det strider inte med bruket av andra altare.

Femte Moseboken – steg för steg
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

IV Förord
V Mose träder upp
inför folket på
VI
Guds uppdrag.
VII
Plats och situaVIII tion beskrivs.
IX (5 Mos 1:1–5).
X

Tillbakablick
Mose påminner
om händelserna
från Sinai fram till
Moab (dalen mitt
emot Bet-Peor).
(5 Mos 1:6–4:43)

De tio buden
De tio budorden
utläggs. Folket
uppmanas att
lyda Guds bud
av hjärtat.
(5 Mos 5:1–11:32)

5 MOSEBOKEN SOM ETT FÖRDRAG

Företal
Kungen och hans
underlydande
presenteras.

Historisk grund
Händelser som
ligger till grund för
fördraget beskrivs.

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

ÄNNU
FLER
NYA
BUD
TILL
MITT
FOLK

Andra lagar
Utläggning och
tillämpning av
andra lagar och
föreskrifter som
givits av Gud.
(5 Mos 12:1–26:49)

Huruvida man erkänner den
historiska sanningen i berättelserna
... i Moseböckerna är i hög grad
beroende av om man erkänner
verkligheten av Guds övernaturliga
frälsningsuppenbarelse.

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Konsekvenser
Välsignelser vid
lydnad och förbannelser vid
olydnad mot
Gud beskrivs.
(5 Mos 27:1–28:9)

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Förbundet
IV Ledarskifte
Mose föreläggerV Mose lämnar
folket förbundet.VI över ledningen av
Förbundet mellan folket till Josua
Gud och hans VII och dör sedan på
folk förnyas. VIII berget Nebo.
IX (5 Mos 31:1–34:12)
(5 Mos 29:1–30:20)
X

Det finns många kända fördrag mellan kungar och folk. I olika tider har de
haft olika utseende. 5 Moseboken är uppställt som ett fördrag från 1400 fKr

Vad som krävs i fördraget
En beskrivning av de krav eller
förväntningar som kungen (segerherren) ställer på sina undersåtar.

(5 Mos 6:6–7)

En rad berättelser (t ex skapelsen och 1 Mos 12, 20 och
26) förekommer flera gånger. Det tyder på att man
sammanfört flera källor som berättar om samma sak.
MOTARGUMENT: Samtida texter innehåller ofta flera
versioner av samma avsnitt. Bevisar inte fler författare.

SLUTSATS: Argumenten för den sk dokumenthypotesen (th oven) är inte övertygande. Grundläggande antaganden som gjordes när hypotesen
vann mark har visat sig vara felaktiga. Men den slutsats man kommer till synes i stor utsträckning främst spegla betraktarens utgångspunkter.

I
II
III

Dessa ord som
jag i dag ger
dig... ska du
lägga på
hjärtat. Du ska
inskärpa dem
hos dina barn
och tala om
dem... när du
lägger dig och
när du stiger
upp.

PARALLELLA BERÄTTELSER

En schematisk framställning
av de två huvudteorierna:
fKr
1600 Först
muntlig
1500 tradition
BÖCKERNAS DETALJRIKEDOM
1400
Böckerna uppvisar en exakt kännedom om Egyptens
Därefter
seder och bruk, liksom om fauna och flora i öknen. Upp- Skriven från 1300
nedskrivna
var för sig
gifter som knappast var kända hundratals år senare.
1450–1410 fkr 1200
MOTARGUMENT: I den mån uppgifterna är speciella så
1100
av Mose,
måste de varit kända för författarna långt senare.
möjligen med 1000
J
hjälp av
BÖCKERNAS SPRÅK
E
sekreterare. 900
Moseböckerna skiljer sig från GT i övrigt genom språSista kapitlen 800
JE P
kets ålderdomliga karaktär. Böckerna använder ord,
(5 Mos 31–34) 700
ordformer och talesätt som senare försvinner ur bruk.
tillagda strax
D
600
MOTARGUMENT: Språket i Moseböckerna går inte att
efteråt,
JEP
använda som argument för en tidig datering.
500
möjligen av
Josua
400
TRADITIONEN
JEPD
300
Mose författarskap har varit i det närmaste oomstritt i
Till slut
över 2000 år. Den teori som lanserades under 1800200 sammantalet är ett uttryck för den tidens anda, inte för fakta.
100
ställda
MOTARGUMENT: Traditionen har helt enkelt fel.
1
Modern vetenskap kan visa vad som verkligen är sant.
Femte Moseboken är utformad som ett fredsfördrag
mellan Gud och folket. Fördraget följer den form som användes 1400 fKr, inte den form som brukades senare.
MOTARGUMENT: Uppenbarligen visste den som skrev
boken på 600-talet fKr hur fördragen såg ut på Mose tid.

Moabs
hedar

5 Mos

Vad som sker om fördraget bryts
Fördraget undertecknas. Beskrivning
av vad kungen gör om folket följer
respektive bryter mot fördraget.

Bevarande
Instruktioner ges
för hur fördraget
ska leva vidare.

Det måste påpekas att det finns inga historiska källor, inga
referenser, inga manuskript av något slag, som omnämner
J, E, D eller P-dokumenten, vare sig som enskilda
dokument eller som en grupp. Dessa har skapats enbart
genom konstruktioner, enligt förutbestämda kriterier, från
den existerande texten i de fem Moseböckerna.

Seth Erlandsson

G. Herbert Livingstone
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JESUS OCH
FEMTE
MOSEBOKEN

Det finns ingen bok i
GT som Jesus citerar
lika ofta som Femte
Moseboken. Här är alla
referenser i Matteus
5:16
Matt 15:4
19:19
5:17
Matt 5:21
6:6
Matt 22.37
6:13
Matt 4:10
6:16
Matt 4:7
8:3
Matt 4:4
10:20
Matt 4:10
13:1–4 Matt 24:24
17:6
Matt 18:16
19:15
Matt 18:16
19:21
Matt 5:38
23:3-6
Matt 5:43
23:21–23 Matt 5:33
24:1
Matt 5:31
24:1
Matt 19:7
25:5
Matt 22:24
30:4
Matt 24:31 f

F

I 5 Mos 28 säger
Gud ”Gör gott,
bli välsignad
– gör ont, bli
straffad”. Gäller
samma princip
för dig i dag?
Varför eller
varför inte?

39

1 Mos – 5 Mos

Några lärdomar
från de fem
Moseböckerna

Här är några områden på
vilka de fem Moseböckerna har betydelse för oss.

Lärdomar från Moseböckerna
DE FEM MOSEBÖCKERNA är inte bara
historiska utan också teologiska böcker.
Här är några huvudtankar bok för bok:

De ger oss en
historisk
bakgrund

De för oss historiskt
från skapelsen fram till
gränsen till det utlovade
landet. Böckerna
berättar om ursprunget
till kosmos, människan,
det judiska folket.

Nyckelord:
Början

De ger oss
personporträtt
Vi får lära känna en rad
gudsmän och gudskvinnor som Eva, Henok,
Abraham och Josua. Vi
får lära känna deras tro
och tvivel, framgångar
och misslyckanden.

Nyckelord:
Uttåg

De ger oss
etiska
riktlinjer
De ger oss etiska gränser och normer som visar
hur Guds helighet kan
omsättas i ett heligt liv. De
tio budorden bildar grunden, därtill kompletterat
med andra föreskrifter.

Nyckelord:
Offer och fester

De ger oss
typologiska
bilder

De visar oss bilder av
det som ska komma:
t ex är påskalammet en
bild på den kommande
försoningen. Bilderna
ges senare sin fulla
förklaring.

Nyckelord:
Vandring

De ger oss ett
profetiskt
perspektiv
De presenterar för oss
profetiska sanningar,
t ex talas om avkomman
som ska trampa ormens
huvud (1 Mos 3:16) och
folket av Juda stam
(1 Mos 49:16).

Nyckelord:
Andra lagen

De ger oss
teologiska
sanningar
De ger grundläggande
kunskap på flera områden i biblisk teologi
och talar t ex om Guds
karaktär, människans
och syndens ursprung
och frälsningens grund.
De ger oss
andliga
utmaningar
Till slut ger de oss
andliga utmaningar. UtTT SE
maningar att älska, att
lyda och att tillbe Gud,
DEN RÖDA
att fly synden, att tro
trots motgångar, att lita
TRÅDEN
på Guds löften och att
våga förtrösta på nåden. Genom böckerna

A
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löper flera trådar
som kan följas.
Här är några.

1 Moseboken
Guds roll: Den
som skapar.
Guds befallning:
Bli till! (1:2).
Folket: Utvalt
av Gud.

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Visar allts ursprung
och Gud som skaparen.
• Visar oss att Gud
väljer ett folk i syfte
att göra det möjligt
för människan att ha
en personlig relation
till Honom
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofasthet

• Skapelse – alltings
ursprung i Gud.
• Olydnad – uppror
mot Guds regler
• Synd – präglar
hela mänskligheten
• Löftet – om en
kommande frälsare
(1 Mos 3:15)
• Folket – ursprunget
i löftet till Abraham,
löftessonen Isak

• Nyckelpersoner:
Adam, Eva, Noa,
Abraham och Josef
• Geografi:
Från Eden till Ararat,
Ur, Kanaan och
slutligen Egypten
• Tid:
(1–11) Från skapelsen
till omkring 2150 fKr.
(12–50) Från omkring
2150 till 1800 fKr

• Gud: Han är evigt
existerande, Han har
makt att skapa, Han
är trofast
• Människan: Är
begränsad, skapad till
Guds avbild, fallen i
och präglad av synd
• Frälsningen: Är
alltid baserad på tro

• Visar att Gud är
den allsmäktige
Guden som har kraft
att befria människan
från det slaveri hon
finner sig själv i
genom synden.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Allmakt

• Slaveri – inre och
yttre bundenhet
• Påsken – offerlammet är en förebild på Kristus verk.
• Ledning – genom
instruktioner från Gud
och Hans synliga
närvaro
• Tio budord – en
etisk kodbok för
troende i alla tider

• Ger instruktioner
för hur syndiga
människor genom
offer och tillbedjan
kan leva i gemenskap med en helig
Gud, som bor i
deras mitt.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Helighet

• Offer – lär oss se
syndens kostnad
• Tillbedjan –
instruktioner för hur
vi ska upphöja Gud
• Hälsa – regler för
att leva ett sunt liv
• Helighet – Gud är
höjd över allt och alla
• Högtider – att
påminna oss om Gud
och hans verk

• Visar oss hur Gud
genom omsorg,
tålamod och
uthållighet är
nådefull mot sitt folk,
trots att de vänt
honom ryggen.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Nåd

• Folkräkning –
Guds folk mönstras
och organiseras
• Otro – och dess
brutala följder
• Vandring – att leva
med konsekvensen
av sina handlingar
• Löfteslandet –
Gud står fast vid
sina löften även om
målet är i fjärran

• Nyckelpersoner:
Mose, Josua, Kaleb,
Bileam
• Geografi:
Från Sinai till Kades,
vandring genom
öknen, upp till Moab
på östra sidan Jordan
• Tid:
(1–10) 20 dagar
(10–25) Över 38 år
(26–36) 5 månader

• Gud: Han är
nådefull, trots
olydnad och uppror
skyddar och bevarar
han dem.
• Människan:
Människan fallen i
synd hänfaller lätt till
otro.
• Frälsningen: Tron
växer genom disciplin
och lydnad.

• Visar att Guds
kärlek till sitt folk är
den drivande kraften
bakom Hans sätt att
handla.
• Visar att kärlek bör
vara den motiverande kraften till
människans lydnad.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Kärlek

• Historia – att
minnas och lära av
det som hänt
• Kärlek – den sanna
drivkraften till lydnad
• Lagen – varje
generation måste
höra på nytt
• Lydnad – valet får
alltid konsekvenser
• Undervisning –
kom ihåg att undervisa vad Bibeln lär

• Nyckelpersoner:
Mose, Josua
• Geografi:
Tilldrar sig vid Moabs
hedar och till slut på
berget Nebo.
• Tid:
Omkring 1 månad

• Gud: Han är
kärleksfull
• Människan: En
undersåte till Gud
som ska tjäna, inte
härska.
• Frälsningen:
Frälsningsrelationen
mellan Gud och
människa
upprätthålls och
motiveras av
kärleken.

2 Moseboken
Guds roll: Den
som befriar.
Guds befallning:
Släpp folket! (8:1).
Folket: Befriat
genom Guds kraft.

3 Moseboken
Guds roll: Den
som helgar.
Guds befallning:
Var heliga! (19:2).
Folket: Undervisade om lagen.

4 Moseboken
Guds roll: Den
som upprätthåller.
Guds befallning:
Erövra! (13:31).
Folket: Prövat
i öknen.

5 Moseboken
Guds roll: Den
som belönar.
Guds befallning:
Följ troget! (5:32).
Folket: Undervisat på nytt.
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FÖRSTA MOSEBOKEN

ANDRA MOSEBOKEN

• Nyckelpersoner:
Mose, Aron, Mirjam,
Farao, Faraos dotter,
Jetro
• Geografi:
Från Egypten över
Röda havet till Sinai
berg.
• Tid:
(1) 1800–1500
(2–3) 80 år
(4–40) Omkr 1 år

TREDJE MOSEBOKEN

• Nyckelpersoner:
Mose, Aron, Nadav,
Avihu, Eleaser,
Itamar
• Geografi:
Tilldrar sig uteslutande vid Sinai
berg
• Tid:
Omkring 1 månad

FJÄRDE MOSEBOKEN

FEMTE MOSEBOKEN

• Gud: Han är
allsmäktig, över
skapelsen och alla
andra gudar.
• Människan: Är
bunden (förslavad) av
synden och behöver
friköpas.
• Frälsningen: Är
byggd på försoningen
som baserar sig på
blodsoffer.
• Gud: Han är helig
(ordet helig förekommer 150 ggr i
boken)
• Människan: I sin
synd olik Gud och är
därför skild från Gud.
• Frälsningen:
Försoningen genom
död är nödvändig för
att lösa syndens
problem.

Landet erövras – en stad i taget
Bibelbok: Josua Kapitel: 24
Litterär stil: Historia
Tid: Från omkr 1410 fKr
till omkr 1380 fKr
Författare: Okänd, möjligen Josua
Nyckelord: Erövring
Så ska bilden förstås:
Josua intar stad efter stad.
Jospaket påminner oss om
att han heter Jos-ua.

Josua

Josuas liv
– epok
för epok

Josua tog över som
ledare för nationen
när Mose dog. Här är
en snabb skiss över
hans liv.
Förberedelse
för ledarskap
under Mose
• Nämns först i slaget
mot Amalek (2 Mos 17:9)
• En av de två troende
spejarna (2 Mos 13:8)
• Lärdes upp av Mose
(2 Mos 24:12–13)
Tar över
ledningen efter
Mose död
• Får ansvar efter Mose
död (5 Mos 31:1–8)
• Får instruktioner av
Gud (Jos 1:1–9)
• Ger instruktioner till
folket (Jos 1:10–15)
Leder folket
över Jordan,
in i landet
• Planerar strategiskt
intåget i landet (Jos 2)
• Leder folket över
Jordan (Jos 3-4)
• Leder andlig förnyelse
i Gilgal (Jos 5).
Leder
erövringen
av landet

ÖVERSIKT AV
JOSUA

Josua bär namn efter bokens huvudperson. Den beskriver hur folket under Josuas
andliga och militära ledning med Guds hjälp erövrar och fördelar det utlovade landet.
Det är tydligt från boken att framgången är ett resultat av tro snarare än strategi.

Förberedelse

Ämnen

Utmaningar att möta

24:33

Fördelning

Fälttåg
Strider att vinna

21:45 22:1

24:33

Josuas
avskedstal
och död

17:17 18:1

Tilldelning åt
fem stammar
och Kaleb

9:27 10:1 10:43 11: 11:15 11:1 12:24 13:1
1
6

Uppdelning
av landet
Tilldelning åt
sju stammar
och leviterna

12:24 13:1

Summering
av fälttågen

5:15 6:1

Norra fälttåget

5:2

Erövring
av landet

6:1

Södra fälttåget

På östra
sidan av Jordan

Indelning

5:1

Gilgal – på västra
sidan av Jordan

2:24 3:1

1:1

5:15

Centrala fälttåget

Intåg
i landet

1:1

Övergången
av Jordan

Centralt

Byten att besitta

Geografi

Över Jordan

Kanaan

2 1/2 stam öster om Jordan
9 1/2 stam väster om Jordan

Tidsperiod

Omkring 1 månad

Omkring 7 år

Omkring 18 år

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Erövring
• Exempel på Guds
trofasthet, folkets lydnad.
• Besitta och ta i
besittning (24 ggr).
• Fem stora underverk
beskrivs.
• Jämför Josua och Kaleb.

• Slagen – hur många
segrar/nederlag?
• Vad kan man lära om
ledarskap från Josua?
• Följ erövringen stad för
stad på kartan.
• Vad lär du om Gud
(trofasthet, rättfärdighet)?
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ORD UR
JOSUA
5
Så som jag var med
Mose, så ska jag också vara
med dig. Jag ska inte lämna
dig eller överge dig...
8
Låt inte denna lagbok
vara skild från din mun.
Tänk på den både dag och
natt, så att du håller fast vid
och följer allt som är
skrivet i den. Då ska du
lyckas på din väg och då
ska du ha framgång.
9
Har jag inte befallt dig
att vara stark och frimodig?
Bli inte rädd eller förfärad,
för HERREN din Gud är
med dig vart än du går.

Jos 1:5,8–9

Kända texter
och sammanhang:
• Jos 1:7 Var tapper
och stark!
• Jos 6 Jerikos fall
• Jos 10 Längsta dagen
• Jos 24:15 Välj i dag
vilka ni vill tjäna

• Centrala fälttåget mot
bl a Jeriko (Jos 6–8)
• Triumf under södra
fälttåget (9–10)
• Triumf under norra
fälttåget (11–12)
Fördelar de
landområden
som erövrats
• Fördelar områden till
folket (Jos 13–19)
• Fördelar områden till
leviterna (Jos 20–21:42)
• Tar löfteslandet i besittning (Jos 21:43–22)
Håller ett
andligt
avskedstal
• Håller en avskedstal till folket (Jos 23)
• Uppmanar dem att
vara trogna mot Gud
• Uppmanar dem att avskilja sig från andra folk
Dör – utan
att ha tränat
en efterträdare
• Josua dör – 25 år som
ledare (Jos 24:29-33)
• Men han har inte
tränat en efterträdare
• Efter honom följer en
kaotisk tid (Dom 21:25)
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Jos 1–6:5

[Folket] svarade
Josua: Allt som
du har befallt
oss ska vi göra,
och vart du än
sänder oss ska
vi gå. Så som vi
lytt Mose i allt
ska vi också
lyda dig.
(Jos 1:16–17)

Över Jordan – in i löfteslandet

Ord till Josua
Gud talar till
Josua, bekräftar
hans kallelse och
uppmanar till
frimodighet
(Jos 1:1–9)

Ord till folket
Josua vänder sig
till folket och
uppfordrar till
lydnad. Folket
lovar följa Josua.
(Jos 1:10–18)

Spejarna
Josua sänder ut
två spejare till
Jeriko. De räddas
av Rahab som
gömmer dem.
(Jos 2)

Övergången
Josua leder folket
över Jordan.
Prästerna går
först. Floden
stannar i sitt lopp
(Jos 3)

råde

Spejarna Mose
sände ut såg
landet som ett
problem.
Spejarna Josua
sände ut såg det
som en möjlighet. Ser du de
utmaningar du
möter som
problem eller
möjligheter?
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Jeriko

Döda
Havet
Spejarna tvingas troligen
simma. I april–maj hade
Jordan som mest vatten efter
snösmältningen uppe på
Hermon. Floden kunde bli upp till
100 m bred och 3–4 m djup (jfr
Jos 3:15, 1 Krön 12:15).

Nebo
(5 Mos 34:1)

Stod verkligen Gud
bakom heliga krig?

FRÅGESTÄLLNING
Sanktionerar verkligen Gud erövringskriget?
STÅNDPUNKTER
• Nej, det står i strid med Guds väsen att stödja
krig. Texten har övertoner som inte får tas
bokstavligt
• Ja, Gud uppmanar till och griper aktivt in i
kriget (Jos 5, 6,10) Folket krigar på Guds
direkta uppmaning (Jos 1:3,6:5 m fl)
SLUTSATS
• Det är svårt att från texten komma till en annan
slutsats än att Gud aktivt deltar på folkets sida.
• Invånarna i landet utrotas för sin egen synds
skull, inte för att bereda rum åt folket (Jos 11:20).
• Från texten kan man inte dra slutsatsen att
andra krig kan rättfärdigas i Guds namn.

Slår läger i Gilgal
(Jos 4:19–5:15).
Avstånd till
Jeriko: omkr 2 km

Gilgal

Jordan

Övergång av
Jordan med arken
först (Jos 3:2–4:18)

Två spejare
sänds ut
(Jos 2:1)

Ur

F

Spejarna stannar i
bergsbygden tre
dagar (Jos 2:22). I
trakten finns många
grottor.

När spejarna
återvänt bryter
folket upp (Jos 3:1)

Shittim
(lokalisering
osäker)

Var det rätt av
Rahab att ljuga?

FRÅGESTÄLLNING
Rahab ljög för att skydda spejarna. Finns det
tillfällen då det är försvarligt att ljuga?
STÅNDPUNKTER
• Ja, i speciella situationer (t ex i krig) kan lögner
accepteras
• Nej, en lögn är alltid synd. Sanning har sin rot
i Guds väsen och det finns inga undantag.
SLUTSATS
• Det är svårt att finna ett försvar för att lögn
ibland kan vara acceptabelt i Guds ögon.
• De som försvarar lögnen tycks samtidigt
antyda att Gud inte är stor nog att handskas
med situationen.
• Rahab blev rättfärdig genom sin tro på Gud
(Heb 11:31), trots sin lögn, inte på grund av den.

En av de mest uppmuntrande
sakerna med Josua är att han inte
verkade ha några naturliga
ledaregenskaper. Han var motsatsen
till Mose. Men han höll sig till Guds
ord och vann framgång.

Mötet
Josua möter och
tillber anföraren
för Herrens här
(Jos 5:13–6:5)

Gerisim
och Eval
(5 Mos 11:29,
Jos 8:33)

Spejarna göms av
skökan Rachav i
Jeriko (Jos 2:2–21)

N

Son till Nun (2 Mos
33:11), Mose efterträdare (4 Mos 27:18
f). Ledde armén i
striden mot amalekiterna (2 Mos 17:9f),
följde Mose upp på
Sinai (2 Mos 24:13,
32:17). Var en av de
spejare som trodde
(4 Mos 14:6). Ledde
folket in i Kaanan
(Jos 3), ledde erövringen av landet (Jos
6–12) och övervakade fördelningen
av landområdena
(Jos 14 f). Höll ett
avskedstal, dog 110
år gammal (Jos
24:29). Kallas även
Hosea (4 Mos 13:9).

Påsken
Folket firar påsk –
på dagen 40 år
efter uttåget ur
Egypten
(Jos 5:2–12)

Aj
(Jos 8:1)

Förstorat om

JOSUA

Minnesstenar
Minnesstenar
sätts upp på
flodbotten och i
Gilgal
(Jos 4:1–5:1)

Här stannar
floden i sitt
lopp (Jos 3:15–17,
4:17-18)
Adam

Saretan

Vad Josua lärt sig om spaning
Ser du vad
Första
han ändrade? gången

Text
Hur många
Vilka visste
Rapport
Under tiden
Resultat

4 Mos 13
12
Alla
Inför folket
Väntade
Otro

Andra
gången
Jos 2
2
I hemlighet
Till Josua
Gjorde sig redo
Fortsatt tro

Vem var ”anföraren
för Herrens här”?

FRÅGESTÄLLNING
Josua möter anföraren för Herrens här (Jos
5:13–6:5). Vem var han?
STÅNDPUNKTER
• Josua föll ner till jorden på sitt ansikte och tillbad anföraren (Jos 5:14) – endast Gud får motta
tillbedjan.
• Att marken förklaras helig (Jos 5:15) talar om
närvaron av den helige Guden (jfr 2 Mos 3:5)
SLUTSATS
• Anföraren över Herrens här tycks vara Gud i
mänsklig gestalt.
• Det handlar inte om någon slags vision eller
inre syn.
• Andra tillfällen då Gud uppenbarar sig på detta
sätt är bl a 1 Mos 32:1, 4 Mos 22:31, Dom 6:11–24

Två gånger i historien har Jordans bankar givit vika och
rasat ner i floden och skurit av vattenflödet uppemot ett
dygn, nämligen 1267 och 1927. Huruvida något liknande
inträffade på Josua tid kan vi lämna därhän. Bibeln berättar
att även vid andra tillfällen har Jordans vatten delat sig,
först för Elia, sedan för Elisha (2 Kon 2:8–14).

J. Alec Moyter

Mats Eskhult
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Landet erövras – slag för slag
Sidon
(11:8)

NORRA
FÄLTTÅGET

(11:1–15)
Kungarna i norr
nås av rykten om
Josuas erövringar.
De går samman för
att möta Josua i ett
stort slag vid
Meroms vatten.
Efter Josuas seger
ligger landet öppet
norrut.

1. Jordan stannar
...upp i sitt lopp när
folket ska gå
över floden (3:16)
2. Jerikos murar faller
...när folket tågat runt
staden i sju dagar och
sedan skriker (6:20)
3. Hagelstenar faller
... från himlen när
motståndarna flyr
vid Gibeon (10:11)
4. Solen står stilla
... på himlen när
Josua kämpar
vid Gibeon (10:13)

Hermon

Merom

Hasor (11:10)
Kinneret

Shimron

Madon?

Dor Akshaf

CENTRALA
FÄLTTÅGET

Eval

Kungen i Hasor sänder bud till kungar i
norra Israel som går
samman för att möta
Josua. Allmänt nämns
också att han sände
bud “till kanaaneerna
i öster och väster, till
amoreerna, hettiterna,
perisseerna och jevuseerna i bergsbygden,
likaså hiveerna vid
foten av Hermon”
(11:2–3).

Jeriko
Jeriko erövras
genom Guds
ingripande
(5:13–6:27)

V

Bet–Horon

Givon

Ajalon

Jerusalem

Jarmut
Aseka
Mackeda

Jeriko

Gilgal
– Josuas basläger från
vilket fälttågen utgick

Fem kungar
går samman
mot Givon.

Livna
Lakish

V
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

S

Devir
Goshen

(10:1–43)
Efter att besegrat
fem kungar i Givon
ligger landet öppet
söderut. Josua slår
folken, men inget
sägs om att
städerna ödeläggs.

(10:41 – syftar
inte på
Egypten)

Kadesh-Barnea
(10:41)

Vi måste komma ihåg att Bibeln
beskriver enbart utvalda händelser
ur erövringen. Utan tvekan
utkämpades många fler slag, som
inte nämns, men vars ekon vi kan
uppfatta i berättelsen.

STÄDER SOM
FÖRSTÖRDES
• Jeriko (6:21)
• Aj (8:28–29)
• Hasor (11:11)
Om övriga städer
står inget om
förstörelse, utan
endast att folket
”slogs med svärd”
(10:29 m fl)

S

SÖDRA
FÄLTTÅGET

I
II
III

Förnyelse
Josua läser
lagen och offrar
vid berget Ebal
(8:30–35)

Givon
Lurar Josua
sluta förbund,
försvaras ändå
(9:1–10:15)

Hebron

Eglon

N

Förföljer
Josua fullföljer
jakten – dödar
fem kungar
(10:16–27)

Södra fälttåget
Josua fortsätter
striden – lägger
under sig södern
(10:28–43)

Norra fälttåget
Josua drar norrut
– segrar över de
förenade härarna
(11:1–15)

Arkeologen Bryant Wood säger att [Jerikos] murar troligen
rasade samman vid en tidpunkt som överenstämmer med
den bibliska berättelsen. [Keramikskärvor, sot, kvarlämnad
säd, egyptiska amuletter och kol-14-metoden pekar alla
mot 1400 fKr]... Det verkar för mig, säger Wood, som om
Bibelns berättelse är helt korrekt.
Biblical Archelogy Review, refererad i TIME

The Macmillan Bible Atlas
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(Jos 10:13–14)

RAHAB
S

Geser
Geser försöker
undsätta Lakish

Aj

Betel

Solen blev
stående mitt på
himlen och
gjorde sig ingen
brådska att gå
ner för att
fullborda dagen.
Aldrig har någon
dag varit som
denna, varken
förr eller senare,
då HERREN
lyssnade till en
mans ord. Ty
HERREN stred
för Israel.

Aj & Betel
Synd hindrar
först, sen faller
också Aj och
Betel (7:1-8:29)

V

Shekem

Geresim

(5:13–9:27)
Skar av landet på
mitten så folken
i norr och folken
i söder inte
kunde hjälpa
varandra.

Gaza
(10:41)

De fyra undren
under erövringen

Mispadalen (11:8)

Misrefot–Majim (?)
(11:8)

Jos 5:13–11:15

En prostituerad i
Jeriko som gömde
spejarna (Jos 2:1ff).
Hon fick löfte att hon
och hennes familj
skulle få leva efter
erövringen av staden
(Jos 2:14ff). Genom
att hänga ut ett rött
band i fönstret (Jos
2:18f) markerade hon
var familjen fanns
vid Israels attack
(Jos 6:22f). Framhålls i Hebreerbrevet
som en troshjältinna
(Heb 11:31).

F

Josua ledde
folket att inta
landet steg för
steg. Vad i ditt
andliga liv
arbetar du med
att utveckla
steg för steg,
dag för dag?
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Jos 11:16–24:33

Så intog Josua
hela landet, så
som HERREN
hade lovat
Mose. Och
Josua gav det
till arvedel åt
Israel, efter
deras
avdelningar
och stammar.
Landet hade nu
ro från krig.
(Jos 11:23)

Landet fördelas till folket

Erövringar
De områden som
erövrats av Mose
och Josua, och
vad som återstår
att inta.
(Jos 11:16–13:7)

Öster om Jordan
Områden som ges
till Ruben, Gad
och halva Manasse stam på östra
sidan av Jordan
(Jos 13:8–33)

Kalebs arvedel
Staden Hebron
ges till Kaleb som
arvedel och
belöning för hans
trofasthet som
spejare (Jos 14)

De erövrade områdena...
Kungar som
besegrats
enligt
Jos 12

Kedesh (12:22)

Edrei
(12:4)

Megiddo (12:21)

F

Landet
fördelades
genom lottning.
Skulle vi i dag
kunna singla
slant för att
utröna Guds
vilja? Varför eller
varför inte?
Finns det något
i en kristen
världsbild som
heter tur?
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Hefer (12:17)

Asers
stam
(19:24-31)

Tirsa (12:24)

Afek (12:18)
Betel (12:16)

Dans
stam
(19:40-48)

Gojim (12:23)

Geser (12:12)

Jeriko (6:20)
Bet Hajshimot
Mackeda (12:16)
Livna (12:15)
(12:3)
Jerusalem (12:10)
Jarmut (12:11)
Geder(12.13)
Adullam (12:15)

Juda
stam
(15:1-12)

Lakish (12:11)
Hebron (12:10)

Halva
Manasse
stam
(13:29-31)

Ramot (20:8)
Gads
stam
(13:24-28)

Shekem (20:7)

Efraim
stam
(16:5-10)

Silo (19:51)
där lottningen
ägde rum

Benjamins
stam
(18:11-28)

Beser (20:8)

Kalebs arvedel
Hebron (14:6–15)
Kirjat Arba (20:7)

Rubens
stam
(13:15–23)

Devir (12:13)
Arad (12:14)
Horma (12:14)

Områden
som erövrats
Städer som
besegrats

Kaleb 45 år äldre
Uttåget
38 år i öknen
ur Egypten,
Spejare går in i landet,
Vandring i öknen under
1446 fKr Kalev 40 år (Jos 14:7) 1444 fKr
38 år till år 1406 fKr
1450 fKR

Golan (20:8)

Sebulons
stam
(19:10-16)

Halva
Manasse
stam
(17:1-13)

Heshbon (12:2)
Aj (8:25)

Kedesh (20:7)

Isaskars
stam
(19:17-23)

Josuas
arvedel
Timnat
Serach
(19:49-51)

Tappua (12:17)

Eglon (12:12)

Naftalis
stam
(19:32-39)

Shimron,Meron (12:20)

Jokneam (12:22)

Josua död
Josua håller
avskedstal,
sänder hem folket
och dör slutligen.
Han blir 110 år
(Jos 22-24)

... och hur de fördelades

Ashtartot (12:4)

Dor (12:23)

Tanak (12:21)
Lassaron?
(12:18)

54 städer
Leviternas städer
(48 stycken) och
fristäderna (6)
utses på olika
platser i landet.
(Jos 20–21)

Hasor (12:19)

Madon (12:19)

Son till Jefunnes (4
Mos 32:12) av Juda
stam (4 Mos 13:6).
Var kennisée (Jos
14:6). Kallas också
Hesrons son (1 Krön
2:18). En av de två
spejarna som trodde
på Guds löften att
Gud skulle ge dem
landet (4 Mos 13:2ff).
Josua gav honom
Hebron som arvedel
(Jos 14:13f). Han gav
i sin tur Debir och
dotter Aksa till Otniel
(Jfr Jos 15:15 och
Dom 1:11ff).

Sju stammar
Områden som
ges till de återstående sju stammarna på västra
sidan Jordan
(Jos 18–19)

Ungefärlig
fördelning
enligt
Jos 13:8-19:51

Aksaf (12:20)

KALEB

Tre stammar
Områden och
städer som ges
till Juda, Efraim
och resten av
Manasse stam
(Jos 15–17)

1440

1430

1420

1410

Ungefärliga
gränser för
de olika
stammarna
Fristäder

Simeons
stam
(19:1-9)

Landet fördelas
Erövringen
Kaleb 85 år
tog 7 år
(Jos 14:10) 1399 fKr
1400

1390

Folket hade ro i ytterligare
omkring 18–20 år.
Josua blev 110 år (Jos 24:29)
1380

1370

Den skenbara bristen på överensstämmelse mellan den till
synes totala erövringen av Palestina (i kap. 9–11) och de
envisa och ofta fruktlösa striderna, som nämns i senare
delen av boken... förklaras av det faktum att när landet
delades upp mellan stammarna, splittrades också armén
upp i mindre delar som tillhörde de olika stammarna.

Josua tanke var, utan tvekan, att
stammarna skulle kunna erövra de
landområden som de tilldelats men
ännu inte kontrollerade. Så blev
det nu inte förrän långt senare
på kung Davids tid.

Alan M. Stibbs

Leon Wood
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Folket vänder Gud ryggen
Bibelbok: Domarboken Kapitel: 21
Tid: Från omkr 1380 fKr till omkr 1050 fKr
Författare: Okänd, möjligen Samuel
Litterär stil: Historia Nyckelord: Förfall
Så ska bilden förstås: (Fotbolls-)domaren
tappar sin bok – domarboken.
På väg in på planen
faller han över fören på
en båt – ett förfall.

Domarboken

En jämförelse
mellan Josua
och Domarboken

Domarboken

Folket lyssnar
inte på varningarna
– utvisning hotar

Tro och
otro
• JOSUA handlar om
hur folket erövrar
landet genom tro och
förtröstan på Gud.
• DOMARBOKEN
handlar om förtryck
i landet som ett
resultat av otro.
Framsteg
och förfall
• JOSUA handlar om
hur folket gör framsteg genom sin lydnad
till Guds befallningar.
• DOMARBOKEN
handlar om förfall som
ett resultat av att vända
Gud ryggen.
Sann tillbedjan
och avgudar
• JOSUA berättar om
hur folket av hjärtat
tjänar och tillber den
sanne Guden.
• DOMARBOKEN
berättar om hur folket
vänder sin dyrkan till
avgudar.

Det går
åt pipan
Han faller
på fören
– förfall

ÖVERSIKT AV
DOMARBOKEN

Domarboken bär namn efter de ledare som följde efter Josua. Det är en mörk period.
Erövringen av landet avstannar, folket vänder sig till avgudar och faller snart under
förtryck. Domarna sänds av Gud för att leda befrielsen när folket ropar hjälp.

Ämnen

Varför domarna
behövdes
Att leva med
kanaaneerna

Knappt 350 år

Tema: Förfall
• Ondska, ont (14 ggr).
• Domare, döma (22 ggr).
• Bokens mönster (syndförtryck-bön-räddningtystnad) (7ggr).
• Den helige Ande.
• Tystnad – varför sägs

Inbördeskrig

Omoral

Avgudadyrkan

Cykel 7:
Simson

Cykel 6: Jefta, Elon
Ivsan och Avdon

Att leva som
kanaaneerna

Att strida mot
kanaaneerna

Tidsperiod

NÄR DU LÄSER

Följden av
att domarna
misslyckandes

Vad domarna
försökte åstadkomma

Kanaan

Anarki

21:25

10:5 10:6 12:15 13:1 16:31 17:1 18:31 19:1 19:30 20:1 21:25

Cykel 5:
Tola och Jair

Cykel 4:
Gideon

Cykel 3: Debora
och Barak

8:35 9:1

Geografi

ATT TITTA EFTER

16:31 17:1

Angrepp

3:4 3:5 3:11 3:12 3:31 4:1 5:31 6:1

Cykel 2: Ehud
och Shamgar

Misslyckandet
att inta hela landet

Indelning

3:5

Cykel 1:
Otniel

Avfall
1:36 2:1

1:1

3:4

Guds dom
över folkets
misslyckande

Centralt

1:1

ORD UR
DOMARBOKEN
7
Folket tjänade Herren så
länge Josua levde och så
länge de gamla som överlevde honom var i livet. De
hade själva sett alla de storverk som Herren hade utfört
för Israel.
10
... Då växte en annan
generation upp efter dem,
en som inte kände HERREN
eller de gärningar som han
hade gjort för Israel
11
Och Israels barn gjorde
det som var ont i HERRENS
ögon och tjänade baalerna.
12
De övergav HERREN,
deras fäders Gud som hade
fört dem ut ur Egyptens
land.

Dom 2:7,10–12

inget om dessa perioder?
• De tretton olika domarna
– skillnader och likheter
(olika typer av domare).
• Flera domare var udda
och gjorde udda saker.
• Lägg märke till beskrivningar av folkets ondska.
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Kända texter
och sammanhang:
• Dom 6–8 Gideon
och ulltussen
• Dom 13–16 Simson
och Delila, håret klipps
• Dom 21:25 Synden
under domartiden (17:6)

Omvändelse
och synd
• JOSUA handlar om
hur folket går tillrätta
med synden mitt
ibland dem.
• DOMARBOKEN
handlar om hur folket
väljer att tolerera
synden i sina liv.
Lydnad
och olydnad
• JOSUA handlar om
hur folket väljer att leva
i tro och lydnad till
Guds bud.
• DOMARBOKEN
handlar om hur folket
vare sig tror på eller
lyder Guds bud.
Ledning
och anarki
• JOSUA handlar om
en tid då folket lyssnar
och följer till sin andlige
ledare.
• DOMARBOKEN
handlar om en tid då
folket saknar andliga
ledare att lyssna på.
Frihet
och förtryck
• JOSUA handlar om
hur folket genom tron
vinner sin frihet – i
landet och i tron.
• DOMARBOKEN
handlar om hur folket
genom otro på nytt
hamnar under förtryck.
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Kronologi

HERRENS Ande
kom över
[Otniel], och
han blev
domare i Israel...
[och] sedan
hade landet ro
i fyrtio år.
(Dom 3:10–11)

Domare för domare – år för år
• Kronologin genom domartiden är som ett pussel. Den totala summan av årtalsangivelserna är för lång (totalt 415 år). Det finna minst
75 år ”för mycket”. Flera perioder måste därför vara parallella. Många har försökt foga samman uppgifterna till en helhet. Som riktlinjer
vid försöken att sammanfoga det kronologiska pusslet brukar dessa sju principer anges:

Bokstavligt
Alla årtal ska uppfattas bokstavligt,
och inte som symboler, uppskattningar eller ungefärliga perioder.

Ordning
Den ordning i vilken domarna
presenterars i
Domarboken
kan anses som
historisk.

Geografi
Det är mer troligt
att domare är
samtida om det
levde och
verkade i olika
delar av landet.

Fred i landet
Frasen "landet
hade lugn och
ro" gäller hela
landet (Här går
åsikterna
ibland isär).

1400 fKr

1350

JOSUA
Josua dör
tidigast 1390 fKr
?

1250

1150

1100

MESOPOTAMIEN (8 år)
FRED (40 år)

OTNIEL1

MOABITERNA (18 år)
FRED (80 år)

EHUD 2

?

SAMGAR?

?

?

?

För den sista perioden
gäller att inga domare
regerade i samma
område,
om vi utgår från
FRED (40 år)
?
att Avdon kom till
Betlehem sedan Samuel
MIDJANITERNA (7 år)
flyttat till Silo.
GIDEON4
?
FRED (40 år)
Endast Jefta samlade
en armé.
ABIMELEK (3 år)
Förtryckarna kom alla
Tola och Jair kan ha regerat samtidigt.
från skilda håll.
?
TOLA5 (23 år)
De styr i olika geografiska områden:
Tola vid Efraim, Jair i Gilead. Jair
?
JAIR5 (22 år)
inleder sin bana (året) efter Tola.
KANAANEERNA (20 år)

DEBORA3

AMMONITERNA (18 år)

Jefta efter 300 år i landet (Dom 11:26)
Intåg:1406 fKr, Jefta tilltäder: 1078 fKr, Totalt: 328 år

JEFTA6 (6 år)

?
?

Ivsan, Elon och Avdon regerade
troligen samtidigt med Jefta och/eller
Simson. De styrde i olika områden
och kan överlappa varandra i tid.

MOABITERNA (18 år)

Första
förtrycket
1381 fKr

EHUD2

?

SAMGAR?

?

?

?

ELON6 (10 år)
?

?

AVDON6 (8 år)
SIMSON7 (20 år)

?

Troligen slaget
vid Mispa
(1 Sam 7:12-14)

Domar 10:7 antyder att
filisteernas och
ammoniternas förtryck
var parallella.

FRED (40 år)

OTNIEL1

?

?
?

MESOPOTAMIEN (8 år)
?

IVSAN6 (7 år)

?

?
?

FILISTEERNA (40 år)
Möjligen slaget vid Afek
(1 Sam 4:1–11)

FRED (80 år)

?

KANAANEERNA (20 år)

Samgar, troligen
samtida med den
senare delen av
Ehuds domarperiod.

Ett annat
förslag på
kronologi:
Dr. John
Whitcomb

1050

Personer i andra bibelböcker
Perioder av förtryck
Domare – innan han träder fram
Domare med påföljande fred

Samgar, troligen
samtida med den
senare delen av
Ehuds domarperiod.

Ett förslag till
kronologi:
Dr. Leon
Wood

1200

Josua följdes av en
generation som höll
fast vid Gud. Längden
är osäker (1:7,10).

HUR LÅNG ÄR
DOMARTIDEN?
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Arméer
Folket räcker inte
till två arméer
varför perioder
där arméer samlas inte ska ses
som samtida.

Domartiden slutar i och med att
Saul tillträder som kung

JOSUAS GENERATION (?)

Första
förtrycket
tidigast
1375 fKr

Folket vände sig
till Gud när de
drabbades av
svårigheter. Är
det så i ditt liv att
du vänder dig till
Gud först när det
är kris? Varför är
det så lätt att
det blir så?

TOTALT:
Omkring 340 år

1300

Fördelning av
landet omkr 1399 fKr

MOSE

F

Öster om Jordan
Moabiter, midjaniter och ammoniter bodde så
nära varandra att
de aldrig var
starka samtidigt.

Två förslag till kronologi över domartiden
Domartiden börjar i och
med Josuas död

• Dess början
Domartiden börjar i
och med Josuas död.
Trolig tidpunkt mellan
1390 och 1375 fKr
• Dess slut
Domartiden avslutas
i och med kröningen
av kung Saul. Troligen
omkring 1050 fKr.
• Dess längd
Domartiden kommer
då att omfatta omkring 340 år. Förespråkare för ett sent
uttågsdatum (kring
1290 fKr) daterar Josuas död till omkring
1230 fKr och anger
därför periodens
längd till omkr. 180 år.

Förtryckare
Förtryck ska inte
ses som samtida
om förtryckarnas
arméer då
måste korsa
varandras väg.

DEBORA3

?

FRED (40 år)
MIDJANITERNA (7 år)

?

Kanaaneernas förtryck (20 år) anses samtida
med de sista delen av perioden av ro. Då
denna fredsperiod är dubbelt så lång som de
andra är tanken att Ehud dog efter 60 år. Och
att freden sedan bestod i öster och söder
(totalt i 80 år) medan kanaaneerna förtryckte
stammar i norr under 20 år.

GIDEON4

ABIMELEK (3 år)

FRED (40 år)
TOLA5

?
?

Filisteernas förtryck
anses börja direkt
JAIR5 (22 år) efter ammoniternas.

(23 år)

AMMONITERNA (18 år)

JEFTA6 (6 år)

?

Jefta efter 300 år i landet (Dom 11:26)
Intåg:1406 fKr, Jefta tilltäder: 1087 fKr, Totalt:319 år

?

?

?

IVSAN6 (7 år)

?

?

?
?

?

Slaget vid
Mispa (1 Sam
7:12-14)

ELON6 (10 år)
? AVDON6 (8

år)

FILISTEERNA (40 år)
SIMSON7

?

SAMUEL

?
?

De små notsiffrorna vid
domarnas namn hänvisar
till bokens sju cykler

ELI

?
?

Debora och Baraks fälttåg, då de
slog kanaaneerna... måste ha
skett före den tid då Gideon
levde. Skälet är att Gideon tydligt
bodde just där och själv slogs
mot midjaniterna (7:1).

Uppgifterna som finns
tillgängliga är otillräckliga
för att med bestämdhet slå
fast att någon av de olika
föreslagna kronologierna för
perioden är den rätta.

Leon Wood

F. Duane Lindsey
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(20 år)
Smörjer
Saul
till kung

SAUL

Jefta, Simson, Eli,
Samuel, Ivsan, Elon
och Avdon kan alla
överlappa varandra i tid,
då Jefta var den ende
som samlade en armé.
Leon Wood

Förfallet steg för steg

Dom 1–3:6

Devir

Erövrat
I flera områden
fortsätter erövringarna av land
(Dom 1:1–10,
16–26)

Otniels första
Otniel intar Devir
och får som
belöning Kalevs
dotter till sin
hustru (1:11–15)

Ur
Inte erövrat
I andra områden
fördrevs inte folk
som Herren hade
befallt (Dom
1:27–36)

Herrens ängel
Ängeln förmanar
folket i Bokim för
att att de inte följt
befallningar- na
(Dom 2:1–5)

Domarbokens struktur

Domarboken är skriven tematiskt. Materialet är inordnat i en cykel av
händelser som detaljerat beskrivs i bokens andra kapitel. Så här ser den ut.
Synd
Folket vänder sig bort från Gud till andra gudar.
”De övergav HERREN... och följde andra gudar, gudarna
hos folken som bodde omkring dem. Dem tillbad de och
väckte därmed HERRENS vrede.” (2:12)

Efter Josua
Josua och hans
generation dör,
en ny generation
tar vid (Dom
2:6–10)

Vad som
erövrades, Achlav (1:31)
vad som Helba? (1:31)
lämnades
Aksib (1:31)
kvar
Acko (1:31)

Och så började det om igen
”Men när domaren dog, vände de bort igen och
blev ännu mer fördärvade än sina fäder. De följde
andra gudar och tjänade och tillbad dem.” (2:19)

Cykeln av händelser som presenteras i kapitel 2 upprepas i boken sju
gånger. Det här är de sju cyklerna vi kan följa i kapitel 3 till 17.
Cykel Förtryckare

Ledare

1
2
–
3
4
5

Kung Kusan–Risataim från Aram–Naharaim
Mesopotamien
Moabiterna (m fl) Kungen Eglon
Filisteerna
Kung Jabin i Hasor
Kanaaneerna
Midjaniterna (m fl) Kungarna Seba och Salmunna
Abimelek
(Inre förtryck)

År av
förtryck
8
18
?
20
7
3

6

Filisteerna och Ammons barn

18

7

Filisteerna

40

Budskapet i Domarboken 1 är
mycket tydligt. Israel väljer att
bara delvis lyda Gud. De kompromissar istället för att följa Gud
helhjärtat. Och kompromissen
ledde oundvikligen till katastrof.
Gary Inrig

3

Bet-Anat (1:33)

(Dom 2:22)

Bet-Shemesh (1:33)

7

Afik (1:31)
Megiddo (1:27)

Dor (1:27)

Bet–Shean (1:27)

Tanak (1:27)

Jivleam (1:27)

VAD VAR
EN DOMARE?

Besek (1:4)
Betel (1:23)

Shaalvim (1:35)
Geser (1:29)

6

Ekron (1:18)

5
1

Gaza (1:18)

Shilo

Ajalon (1:35)

8

4

Jerusalem (1:7)

Har–Heres? (1:35)

Ashkelon (1:18)

Städer
som
intogs
Städer
som inte
intogs

Domarbokens cykler

Sidon (1:31)

Kitron (1:30)

Bön
I förtrycket vänder sig folket till Gud i bön.
”De var i stor nöd.” (2:15) ”[..och] HERREN förbarmade sig när de jämrade sig över sina förtryckare
och plågare.” (2:18)

Tystnad
Därefter följer en period av ro, om den står inget.
”När HERREN lät domare uppstå bland dem, var
han med domaren och frälste dem ur deras fienders
hand så länge domaren levde.” (2:18)

Kvar i landet
Herren lät flera
folkgrupper bo
kvar i landet för
att sätta folket på
prov. (Dom 3:1–6)

Rechov (1:31)

Nahalol (1:30)

Förtryck
Som en följd hamnar folket under förtryck
”Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han gav
dem i händerna på rövare... Han sålde dem till deras
fiender... och de kunde inte stå emot... längre.” (2:14)

Domare
Gud sänder en domare som leder dem i uppror.
”Då lät HERREN det uppstå domare, som frälste dem
ur deras plundrares hand.” (2:16)

Förfallet
Stegen i vilket
avfallet från
Herren skedde –
bokens cykler.
(Dom 2:11–23)

Genom [folken
i landet] ska jag
sätta Israel på
prov. Kommer
de att hålla sig
till HERRENS
väg och vandra
på den, som
deras fäder
gjorde,
eller inte ?

Hebron (1:10)

2 (1:9)

Devir (1:11)

Arad (1:16)

Sefat/
Horma (1:17)

Domare
Otniel
Ehud
Shamgar
Debora/ Barak
Gideon
Tola
Jair
Jefta
Ivsan
Elon
Avdon
Simson

År som
domare

23
22
6
7
10
8
20

FOLK SOM
FANNS KVAR
1 Filisteer (3:3)
2 Kanaaneer (3:3,5)
3 Sidonier (3:3)
4 Hettiter (3:5)
5 Amoreer (3:5)
6 Perisseer (3:5)
7 Hiveer (3:3,5)
8 Jebuseer (3:5)

År av
fred
40
80
–
40
40

Text i
Domarboken
3:7–11
3:12–30
3:31
4–5
6–8
9–10:2
10:3–5
10:8–12:7
12:8–10
12:11–12
12:13–15
13–16

Även om termen ”israeliterna” ofta förekommer ska du inte
dra slutsatsen att någon av dessa domare var ledare för
Israel på det sätet Mose och Josua var. Istället kommer du
att upptäcka motsatsen. En eller flera stammar är förtrycka
och ropar på hjälp från andra stammar, som
ibland – men ibland inte – kommer till undsättning.
Gordon D. Fee/Douglas Stuart
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• Domare är titeln på
de ledare Gud reste
upp under tiden
mellan Josua och
kungarna (totalt 15
stycken namnges).
• Domarna var andliga, politiska och
militära ledare.
• De flesta styrde
bara delar av landet,
då folket fortfarande
inte organiserat sig
till en enad nation.
• Mot slutet verkar
rollen blivit allt mer
administrativ (tex
Eli och Samuel).
• Kallelsen var personlig och gick inte
i arv.

F

Folket
kompromissade
med det Gud
befallt. På vilket
område är
frestelsen störst
för dig att
kompromissa
med det du vet
Gud vill?
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Dom 3:7–8:28, 17–21

Domarna som Gud sände (I)
CYKEL 1: OTNIEL

Inga ledare
fanns, inga i
Israel förrän jag,
Debora, steg
fram, steg fram
som en moder i
Israel... Vakna,
vakna, Debora!
Vakna, vakna,
sjung din sång!
(Dom 5:7,12)

OTNIEL
Text: Dom 3:7–11
1 AVFALL: 3:7
Avgudadyrkan
2 FÖRTRYCK: 3:8 (8 år)
Mesopotamien
3 BÖN: 3:9a
4 BEFRIELSE: 3:9b–10
5 TYSTNAD: 3:11 (40 år)

CYKEL 2: EHUD OCH SHAMGAR

1. Förtrycket inleds (3:14)
Gilgal (3:19)
Moab, Ammon och Amalek
går över Jordan, intar Jeriko.
2. Gåvor ges (3:17)
Ammon
Seira ? (3:26)
Ehud ger gåvor till Eglon
i Jeriko, fortsätter till Gilead.
4
3
3. Kungen mördas (3:21)
Ehud återvänder och mördar Eglon med svärd.
5
Palmstaden
4. Armén samlas (3:27)
(Jeriko) (3:13)
2
Ehud samlar en
armé i Seira.
1
Vadställena
Möjligt område
5. Moabiterna
av förtryck
(3:28)
?
besegras (3:28)
Ehud besätter
vadställena.
6
Moabiterna
kan inte fly hem
Filisteer
Moab
6. Shamgar slår
Amalek
filisteerna (3:31)

CYKEL 3: DEBORA OCH BARAK
ATT LÄGGA
UT ULL

• Ibland används
berättelsen om att
lägga ut en ulltapp
(6:36-40) som grund
för att vi begära ett
tecken som skulle
kunna visa oss Guds
vilja.
• Men Gideon visste
redan vad Gud ville.
Han lade ut ulltappen
för att hitta ett sätt att
fly från Guds vilja.
• När det första försöket inte gav önskat
resultat försökte han
igen.
• Att lägga ut ull var
ett tecken på otro,
inte på tro och lydnad.

F

Folkets synd
ledde till förtryck.
Gäller det också
idag, så
att synder
alltid får
konsekvenser
som binder eller
begränsar?
Varför eller
varför inte?
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Personprofil
Son till Kenas
(1:13), brorson
till Kaleb (1:13)
Gift med Aksa,
sin kusin (1:13).
Av Juda stam
(Jos 15:13 f)
Se också
Jos 15:16-19

DEBORA
Text: Dom 4:1–5:31
1 AVFALL: 4:1
Gjorde åter vad ont var
2 FÖRTRYCK: 4:2 (20 år)
Kanaaneerna
3 BÖN: 4:3
4 BEFRIELSE: 4:4–5:31a
5 TYSTNAD: 5:31b (40 år)
BARAK
Text: Dom 4:1–5:31
1 AVFALL: 4:1
Gjorde åter vad ont var
2 FÖRTRYCK: 4:2
Kanaaneerna
3 BÖN: 4:3
4 BEFRIELSE: 4:4–5:31a
5 TYSTNAD: 5:31b (40 år)

Personprofil
Gift med
Lappidot (4:4),
profetissa och
domare (4:4),
Satt under
Deborapalmen
i Efraim, mellan
Betel och
Rama (4:5).
Personprofil
Son till Abinoam (4:6),
från Kedesh
i Naftali (4:6),
brukar inte
räknas som
domare.

CYKEL 4: GIDEON

1. Förtrycket inleds (6:2)
Jisreels dal (6:33)
Midjaniterna, amalekiterna och nomadfolk från öster tar Jisreelslätten.
2
4
2. Gideon kallas (6:11)
1
Ofra (6:11)
Gideon kallas i Ofra av Herrens
ängel. Bryter ner baalsaltaret.
3. Gideon samlar armén (7:1)
3
Midjan
Gideon samlar hären vid HarodsHarodskällan (7:1)
källan. Väljer ut 300 man.
Bet Hashitta (7:22)
4. Gideon till attack (7:9,19)
Gideon spionerar på midjaniterna,
Suckot
Avel Mechola (7:22)
går sedan till attack. Han besegrar
(8:4)
dem och jagar dem över Jordan.
Penuel
5
5. Efraim sluter upp (7:24)
(8:8)
Efraim drar ner och stoppar
7
6
midjaniterna vid Jordan.
6. Gideon över Jordan (8:4)
Jogbeha (8:11)
Till Suckot och Penuel, vidare
till Karkor där han vinner seger.
Karkor? (8:10)
7. Gideon återvänder (8:13)
Tar hämnd på Suckot och
Möjligt område
av förtryck
Penuel för deras svek. Återvänder till Ofra.

Även om författaren aldrig kallar Shamgar för domare i texten, var han en av
Israels heroiska befriare (jfr 5: 4). Det
är få kommentatorer som vill utesluta
honom från listan över domare, även om
han kanske inte en typisk domarroll.
Tom Constable
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1. Befriade
Debir (1:13)
Intog Debir
som del i
större fälttåg

Mesopotamien

2

Från nuvarande
östra Syrien och
norra Irak

3 ?
Möjligt område
av förtryck

EGYPTEN

2. KushanRishatajim tar
makten Intar
hela eller stora
delar av landet.
3. Besegrade
mesopotamierna
(3:10) Otniel
besegrar KushanRishatajim

EHUD
Text: Dom 3:12–30
1 AVFALL: 3:12a
Gjorde åter vad ont var
2 FÖRTRYCK: 3:12b–14
Moab, Ammon och
Amalek (18 år)
3 BÖN: 3:15a
4 BEFRIELSE: 3:15b–30a
5 TYSTNAD: 3:30b (80 år)
SAMGAR
Text: Dom 3:31
1 AVFALL: –
2 FÖRTRYCK: –
Filisteerna
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE: 3:31
5 TYSTNAD: –
1. Förtrycket inleds (4:2)
Kanaaneen Jabin regerar över
folket i Hasor.
2. Debora kallar Barak (4:6)
Debora, boende i Efraim, kallar
på Barak från Kedesh.
Möjligt område
av förtryck
3. Till Kedesh och Tabor (4:9)
Debora och Barak drar upp
till Kedesh, samlar en armé.
Därefter upp på Tabor (4:6)
4. Till attack (4:13)
Under befälhavaren Siseras ledning
drar kanaaneerna ut från Haroshe-Haggojim
mot Tabor för att möra Baraks armé.
5. Barak till motattack (4:14)
Barak drar ner från Tabor och slår kanaaneerna som drabbas av förvirring och flyr
tillbaka mot Haroshet-Haggojim.
6. Sisera flyr och dödas (4:17)
Sisera flyr till fots åt motsatt håll. Dödas
med en tältplugg av Jael i Saannim.

GIDEON
Text: Dom 6:1–8:28
1 AVFALL: 6:1 a
Gjorde vad ont var i Herrens
ögon. Baalsdyrkan (6:25)
2 FÖRTRYCK: 6:1b-6a (7 år)
Midjaniterna (samt amalekiter och folk från Östlandet)
3 BÖN: 6:6b–10
4 BEFRIELSE: 6:11–8:27
5 TYSTNAD: 8:28

Personprofil
Son till Gera
(3:15),
var vänsterhänt (3:15)
Av Benjamins
stam (3:15)

Personprofil
Son till Anat
(3:31).
Namnet kan
ha kananeiskt
ursprung.
Förknippas
ibland med
staden Betanat i Naftali.

Haroshet Hasor 1
Haggojim
Kedesh

5

4
Tabor

3

6

Saannim

Betel

2

Rama

Förfalllet
steg för steg

Dessa fem kapitel är som
en bilaga till boken:
• Avgudadyrkan (17–18
Landets religiösa tillstån )
– man tillber avgudar d
och
beläten.
• Omoral (19)
Landets moraliska tillstånd – man hänger sig
åt sexuell omoral, därPersonprofil
ibland brutala våldtäkt
er.
Även kallad Jerub- • Inb
ördeskrig (20–21)
baal (6:32) Son
Lan
dets politiska tillstånd
till Joash (6:29).
– man accepterar häm
Från Ofra i Mand,
kidnappning och
nasse (6:11).
Hade flera hustrur massakrer på oskyldi
ga.
och sjuttio barn
(Jeter, Jotam och
Avimelek).

Det förunderliga
i det hela är Guds
trofasta kärlek och
omsorg. Trots all
trolöshet...svarar Gud
Israel så snart de ropar.
Libris stora handbok till Bibeln

Berättelserna i kap 17–21 hör
hemma samtida med Otniel.
Dels för att Dans flytt nämns
redan i Josua bok (Jos 19:47)
och dels för att Eliasar fortfarande var överstepräst (20:28).
Leon Wood

Domarna som Gud sände (II)
CYKEL 5: TOLA OCH JAIR

1. Planen inleds (9:1)
I Sikem planlägger Abimelek hur
han ska bli kung.
2. Bröderna dödas (9:5)
Abimelek drar till Ofra och dödar
sina bröder (utom Jotam)
3. Utropas till kung (9:6)
Abimelek gör sig till kung i Shekem
4. Till Aruma (jfr 9:41)
Abimelek troligen till Aruma
5. Splittring i Shekem (9:22)
Efter tre år gör folket uppror. Abimelek slår stadens Ett litet
begränsat
invånare.
område
6. Abimeleks död (9:50)
Abimelek fortsätter till
Tebes, där han dödas
7. Två domare (10:1,3)
Efter honom följer två
domare:
• Tola i Shamir och
Möjligt område
• Jair i Gilead.

Kamon (10:5)

2

Ofra ? (9:6)
Tebes (9:50)
Shamir (10:2)

7

6

7

1,3,5

Shekem (9:1)

Aruma (9:41)

4

Någon egentlig insats
av domarna talar inte
avsnittet om

av förtryck

CYKEL 6: JEFTA, IVSAN, ELON OCH AVDON
JEFTA
Text: Dom 10:6–12:7
1 AVFALL: 10:6
Avgudadyrkan, bl a Baal
2 FÖRTRYCK: 10:7–9
Filisteerna, Ammon (18 år)
3 BÖN: 10:10–18
4 BEFRIELSE: 11:1–12:6
5 TYSTNAD: 12:7 (6 år)

Personprofil
Född i Gilead
(11:1) av en
sköka (11:1), son
till Gilead (11:2),
drevs bort av
sina halvbröder
(11:2–3). Hade
en dotter (11:34).

1. Ammon tar makten (10:7,9)
Filisteerna och Ammons barn
intar områden, även över Jordan
2. Jefta föds i Gilead (11:1)
Jefta son till en sköka i Gilead
3. Jefta flyr till Tov (11:3)
Jefta drivs bort av sina halvbröder
4. Jefta kallas till Mispa (11:11)
Safon (12:1)
Folket ber Jefta om hjälp
5. Jefta i strid med Ammon (11:32)
Jefta leder folket mot Ammon
6
och besegrar dem Ajalon Pirgaton
6. Jefta gör upp
(12:12)
(12:15)
2
med Efraim (12:1)
7
Efraim protesterar i
Safon. Jefta besätter
1
vadställen.
7. Tre domare (12:8-15)
Efter Jefta följer :
Avel-Keramim
• Ibsan i Betlehem Betlehem
(11:33)
(12:8)
• Elon i Ajalon
Möjligt område
• Abdon i Pirgaton

Tov (11:3)

3

Mispa (11:11)

4

1
5

Aroer (11:33)

TOLA
Text: Dom 8:29–10:2
1 AVFALL: 8:29–35
Avgudadyrkan, främst
Baal-Berit 8:33
2 FÖRTRYCK: 9:1–57
Avimelek (3 år)
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE: 10:1
5 TYSTNAD: 10:2 (23 år)
JAIR
Text: Dom 10:3–5
1 AVFALL: –
2 FÖRTRYCK: –
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE: –
5 TYSTNAD: 10:3–5 (22 år)
Följde efter (eller möjligen
samtida med) Tola.

Personprofil
Son till Pua,
son till Dodo
(10:1)
Av Isaskars
stam (10:1),
bodde i Shamir, i Efraims
bergsbygd
(10:1).

IVSAN
Text: Dom 12:8–10
1 AVFALL: –
2 FÖRTRYCK: –
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE:
12:8–10 (7 år)
5 TYSTNAD: –

Personprofil
Från Betlehem (12:8),
Hade trettio
söner och
trettio döttrar
(12:9).

ELON
Text: Dom 12:11–12
1 AVFALL: –
2 FÖRTRYCK: –
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE:
12:11–12 (10 år)
5 TYSTNAD: –

Personprofil
Från Sebulon
(12:11),
begravdes
i Ajalon
(12:12).

AVDON
Text: Dom 12:13–15
1 AVFALL: –
2 FÖRTRYCK: –
3 BÖN: –
4 BEFRIELSE:
12:13–15 (8 år)
5 TYSTNAD: –

Personprofil
Son till Hillel
(12:13) från
Pirgaton
(12:13)
i Efraim
(12:15). Fick
fyrtio söner
och trettio
sonsöner
(12:14)

av förtryck

CYKEL 7: SIMSON

SIMSON
Text: Dom 13:1–16:31
1 AVFALL: 13:1a Gjorde
på nytt vad ont var
2 FÖRTRYCK: 13:1b
Filisteerna (40 år)
3 BÖN: – (13:8)
4 BEFRIELSE:
13:2–16:31 (20 år)
5 TYSTNAD: –
Personprofil
Son till Manoa
(13:2,24) av
Dans släkt
(13:2), var en
Guds nasir
(13:5,7). Hade
en svaghet för
kvinnor (14:1,
16:1,4)

2,4 Timna
(14:1)
Ashkelon
(14:19)

3

Gaza
(16:1)

6,9

5

Personprofil
Från Gilead
(10:3), hade
trettio söner
(10:3).
Begravdes i
Kamon (10:5)

1,3,10

Arkeologiska fynd har gett oss konkreta vittnesbörd på många
brutala inslag i den kanaaneiska religionen, däribland religiös
prostitution och barnoffer... I området fanns en villighet att infoga
alla de främmande kulter som utövades av folken runt omkring i
den egna religionsutövningen... Avfallet under perioden kan
förklaras med tolerans mot kanaaneerna och deras destruktiva
Gleason L. Archer Jr
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Ett ungt lejon
[kom] rytande
emot [SImson].
Då föll
HERRENS
Ande över
honom, och
han slet sönder
lejonet med
bara händerna,
som om det
vore en killing.
(Dom 14:5–6)

1. Simson föds i Sorga (13:2,24)
Efter lång väntan föds Simson i Sorga, Anden verkar på
honom i Dans läger mellan Sorga och Eshtaol.
2. Simson går till Timna (14:1)
Gifter sig med en filisteeisk kvinna i Timna, men blir lurad.
Eshtaol
3. Simson hämnas Ashkelon (14:19)
(13:25)
Hämnas genom att döda 30 i Ashkelon, återvänder hem.
4. Simson till bergsklyftan i Etam (15:8)
Efter besök i Timna, bosätter han sig i bergsklyfta vid Etam.
Lehi
5. Filisteerna till Lechi (15:9,17)
(15:17)
Filisteerna drar upp. Simson stoppar dem vid Lehi.
6. Simson till Gaza (16:1)
Etam
Simson går till en prostituerad, omringas av stadborna.
4 (15:8)
7. Bär stadsporten till berg nära Hebron (16:3)
Möjligt område
Simson sliter loss stadporten, bär den mot Hebron
av förtryck
8. Simson möter Delila vid Sorek (16:4)
7
Simson förälskar sig i Delila, hon lurar av honom
hans hemlighet.
Hebron
9. Simson förs till Gaza (16:29)
(16:3)
Simson grips och förs till Gaza. Där där han när
han med muskelkraft raserar ett hus.
10. Begravs mellan Sorga och Eshtaol (16:31)
Han omkommer i Gaza och kroppen förs hem.

Sorek Sorga
(16:4) (13:2)

8

Dom 8:29–16:31

Simsons [möte med Delila]
utgör en kraftfull varning till
alla Guds barn i alla tider. Att
ha saker ihop med människor
som drivs av orena motiv är
att leka med elden.
Leon Wood

DOMARNA
OCH ANDEN

I Domarboken ges
flera exempel på
Andens verk under
Gamla testaments tid.
Anden kommer över...
... speciella personer
Anden kom över vissa
människor, inte alla
troende (Dom 3:10,
6:34, 11:29 m fl)
... under en
begränsad tid
Anden kom över människor för en begränsad period (jfr Dom
13:25 med 16:20)
... för särskild tjänst
Anden möjliggjorde
speciella gärningar
(jfr Dom 14:6)

F

Delila hittade
Simsons svaga
punkt.
Vilken är din
svaga punkt?
Vad göra du för
att undvika
att den blir
dig till fall?
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Rut

Sju lärdomar
från berättelsen
om Rut och
hennes liv

Rut fann kärleken på Boas åker
Bibelbok: Rut Kapitel: 4
Tid: Osäker, under domartiden,
kanske då Gideon levde.
Författare: Okänd
Litterär stil: Historia Nyckelord: Trohet
Så ska bilden förstås: Boken
handlar om en dam, Rut (dvs
ruter dam), som genom sin
trohet möter Boas på hans
åker, och tycke uppstår.

Ruts bok ger en bild
av en kvinna med
stark karaktär. Här är
sju andliga lärdomar
vi kan göra från
berättelsen om Rut
och hennes liv.

Rut är
trofasthet
Hon visar trofasthet
både mot sin Gud, mot
sin svärmor Noomi och
inte minst mot sig själv.
Det gäller både sina
andliga och sin
moraliska övertygelser.
Rut har
integritet
Hela Ruts liv står
i skarp kontrast till den
mörka bakgrund av
avfall vi möter i Domarboken. Rut har
integritet och vågar
gå sin egen väg.
Rut visar
omsorg
Rut visar en kärleksfull omsorg om sin
svärmor Noomi. Hon
följer med henne från
Moab tillbaka till
Betlehem och tar hand
om henne.

Rut visar
sin moral
Rut och Boas visar
moralisk renhet. Deras
äktenskap inleds med
en offentlig bekräftelse,
inte i ensamheten i
natten på Betlehems
ängar.
En Gud utan
gränser
Medan GT lätt uppfattas som en berättelse
om judarna visar boken
om moabitiskan Rut att
Gud bryr sig om och
välkomnar alla, också
hedningarna.
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En bok fylld av värme och förtröstan. Den är en liten kärlekshistoria på fyra korta
kapitel som beskriver hur Rut blir änka och hur Gud där tar hand om henne. Rut
visar omsorg och Boas, hennes nye man, demonstrerar rättrådighet och stort ansvar.

Ämnen

Död i
familjen
Hustru

Geografi

Moab

Tidsperiod

Omkring 10 år

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

4:12

4:13

4:14 4:22

Boas och Rut
får barn och
barnbarn

3:15 3:16 3:18 4:1

Boas gifter sig
med Rut

3:6

Kamp för
överlevnad

Lyckan
vänder
Fästmö

Mor

Trohetens
möda

Trohetens
djärvhet

Trohetens
belöning

Änka

Trohetens
val

3:5

Boas tar på sig
ansvar för Rut

2:3 2:4 2:16 2:17 2:23 3:1

4:22

Gud visar omsorg
Rut rapporterar
till Noomi

1:22 2:1

3:1

Rut ligger vid
Boas fötter

1:6

Rut berättar
för Noomi

Indelning

1:5

Rut möter Boas
på åkern

1:1

2:23

Rut visar omsorg

Noomi smider
planer för Rut

1:1

Rut plockar ax
på Boas åker

Centralt

Noomi och Rut
återvänder
till Betlehem

En Gud som
tar ansvar
Berättelsen illustrerar
Bibelns kärnbudskap
att Gud själv tar på sig
ansvaret för oss. Jesus
blir vår återlösare som,
på samma sätt som Boas,
axlar ansvaret för oss.

ORD UR

ÖVERSIKT AV
RUTS BOK

Elimelek och
Noomi flyttar
till Moab

Rut får Guds
beskydd
Ruts bok ger också
exempel på Guds
beskydd och omsorg.
Trots fattigdom och
umbäranden tar Gud
hand om Rut och
hennes svärmor.

på åkern
Månader

Tema: Trofasthet
• Boas som återlösare
(ansvarig släkting) Jfr Gal
3:13–14.
• Rut demonstrerar
trofasthet – ge exempel.
• Vad kan du lära om
kärlek och äktenskap?
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Betlehem

vid tröskplatsen
En dag

En ny
familj

i stadsporten
Omkring 1 år

• Olika exempel på
Guds omsorg (8 ggr).
• Jämför bokens fyra
huvudpersoner.
• 3 Mos 23:22 ger
bakgrund till Rut 2.
• Betydelsen av vardagens handlingar.

RUTS BOK
7
När Boas hade ätit och
druckit och hans hjärta var
glatt, gick han bort och lade
sig intill sädeshögen. Då
kom hon dit utan att han
märkte det, och hon lyfte
upp manteln vid hans fötter
och lade sig där.
8
Vid midnatt ryckte
mannen till och böjde sig
framåt – och där låg en
kvinna vid hans fötter!
9
"Vem är du?" frågade han.
Hon svarade: "Jag är Rut,
din tjänarinna. Bred ut din
mantelflik över din
tjänarinna, för du är min
återlösare*."

Rut 3:7–9

Kända texter
och sammanhang:
• Rut 1:16 Dit du går,
går också jag
• Rut 3 Rut möter Boas
• Rut 3:8 Jag är Rut din
tjänarinna
• Rut 4 Återlösare

En bok om trofasthet och kärlek
Betlehem

Betlehem
Döda
havet

MOAB

Döda
havet

Rut

Juda och Tamar
(1 Mos 38:1-6,
38:15–30)

MOAB

Peres
(4:18)

Bakgrund
Elimelek flyttar till
Moab med familjen. Där gifter sig
hans två söner.
De tre männen
dör (1:1-5).

Uppbrott
Noomi, Elimeleks
änka, vänder hem
till Betlehem.
Svärdottern Rut
från Moab följer
med (1:6–22).

Omsorg
Rut plockar ax på
Boas åker för att
försörja sig och
sin svärmor.
Boas ser Rut
(2:1-23).

Romans
Rut går för att
träffa Boas på
åkern. Boas friar
till Rut och lovar
ta hand om
henne (3:1–18).

Ansvar
Boas tar offentligt
ansvar för Rut
och tillkännager
deras giftermål i
stadsporten
(4:1-12).

Betlehem – Guds lilla centralort
Jeriko

5 km

Davids brunn

Rakels grav

Jerusalem

Syriska kyrkan

Förstorat
Beit Jala

Betlehem

Krubbans torg

Döda
havet

Födelsekyrkan

Betlehem (betyder brödhus)
• Fakta: 780 möh, 9 km söder om
Jerusalem, i en bördig trakt.
Evangeliska kyrkan
• Nämns 35 ggr i GT och 8 ggr i NT.
• Genom Rut kommer den lilla (obetydOmarmoskén
liga (Mika 5:2) staden i fokus. Här växer
David upp, filisteerna kontrollerade den
ibland (2 Sam 23:15) men den återtas.
BETLEHEM I DAG
Kallas till slut David stad (Luk 2:4).

Mjölkgrottan

Rakel dör En levit från
Rut kommer
David smörjs Profeten Mika Folket åter till Jesus föds
begravs i
Betlehem
till Betlehem
till kung
pekar ut
Betlehem efter
ett stall
Betlehem
lämnar staden
möter Boas
i Betlehem
Betlehem
fångenskapen i Betlehem
1 Mos 35:16f
Dom 17:7–9
Rut 1–4
1 Sam 16:1f
Mika 5:2 Esra 2:21, Neh 7:26 Luk 2:1f
Omkr. 1910 fKr Omkr. 1350 fKr Omkr. 1200 fKr Omkr. 1025 fKr Omkr. 720 fKr
Omkr. 536 fKr
4–6 fKr

Giftermål
Boas och Rut
gifter sig och får
en son, Obed.
De tar hand om
Ruts svärmor
Noomi (4:13–16)

Abia
Hesron
(1 Krön 2:24) (4:18)

Släkten
från Juda
till David
(och var Rut
passar in i
släkttavlan)
Boas och Ruts son
Obed står i direkt
nedstigande led till
David och senare
till Jesus Kristus
(4:17–22).

2000 fKr

1500 fKr

1000 fKr

500 fKr

Jerameel
(1 Krön 2:9)

Ram
(4:19)

� Det måste ha funnits
ett nära släktskap mellan
Salma och Elimelek då
Boas kommer ifråga som
ansvarig släkting.
� Men det måste ha funnits
någon ännu närmare, då
Boas påtog sig ansvaret
från någon annan (4:3)

Amminadab
(4:19)

Nahshon
(4:20)

Salma Rahab
(4:20) (Mat 1:5)

Elimelek Noomi
(1:2†) (1:2)
1 eKr

Orpa
Orpa Kiljon
(1:4)
(1:4) (1:2†)
En tradition
säger att Orpa
var Ruts syster

RUT

Mahlon
Rut Boas
(1:2†) (4:13)(4:21)

Från Moab, först
gift med Mahlon
(1:2), blev änka (1:5).
Följde med svärmor till
Betlehem (1:22).
Träffade Boas och gifte
sig (4:13). Blev mor till
Obed (4:21), omnämns
i Matteus släkttavla
över Jesus (Matt 1:5f).

� Som en av fyra kvinnor
nämns Rut i Matteus släkttavla över Jesus (Matt 1:5).

BOAS

� Hade David en sjunde bror?
Jfr 1 Krön 2:15 med 1 Sam 10–11.

Moabitiskan Rut
giftes in i Juda
släkt.

Från Betlehem (2:4),
gifte sig med Rut (4:13)
efter att ha påtagit sig
det juridiska ansvaret
för henne som egentligen tillkom en närmare släkting (4:3).
Förfader till David och
Jesus (Matt 1:5f)

Eliav Avinadav Shima
(1 Krön (1 Krön (1 Krön
2:13)
2:13)
2:13)

Sann andlighet uttrycks bäst
i det dagliga livets små beslut,
när samvetet hör och lyder
Guds röst och väljer att följa
Hans väg i tro och ödmjukhet,
såsom Rut gjorde.
Poul Madsen

I Nya testamentet
ser vi Kristus, vår
återlösare, uppfylla
alla krav och därefter
friköpa oss som binds
av syndens krav.
G. Coleman Luck
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Men Rut svarade
[Noomi]:... Dit du
går, går också
jag, och där du
stannar, stannar
jag. Ditt folk är
mitt folk och din
Gud är min Gud.
Där du dör vill
jag dö.
(Rut 1:16–17)

Oved
(4:21)

nära
släkt

VAD ÄR EN
ÅTERLÖSARE?

• Den närmaste manlige blodsanförvanten
(3 Mos 25:48-49).
Modern översättning
”nära släkting”.
• Återlösaren skulle
inlösa släktegendom
som sålts eller pantsatts (3 Mos 25:25f).
• När en man dog
hade återlösaren
ansvar att gifta sig
med änkan och ge
henne barn (5 Mos
25:5f).
• Återlösartanken
fullbordas av Jesus
som köper oss fria
(Gal 3:13-14).
• Översattes tidigare
med ordet bördeman
(1917) eller skyldeman (Bibel 2000).

F

Boas gjorde vad
som ankom på
honom att göra.
Kan du se
exempel
från ditt
Osem Osem
David
Seruja Seruja
Avigajil
Avigajil
Netanel Raddaj
Krön(1 Krön
(1 Krön(1 Krön
(1 Krön
(1 Krön (1(1Krön
(4:22)
(1 Krön
eget liv där ”ett
2:14)
2:15) 2:15)
2:16) 2:16)
2:16)2:16)
2:14)
litet beslut” att
göra din plikt fått
Skildringen av detta liv som vi
stor betydelse?
möter både på fält och vägar, i
Hur brukar du
hem och portar, verkar efter de
utföra dina
mörka bilderna i Domarboken som
plikter?
en mild och ljus sommarmorgon
Jishaj
(4:22)

efter en stormig natt

Edvin Wirén
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Josua–Rut

Sju kvinnor
bland alla
män i
Guds plan

Lärdomar från Josua till Rut
JOSUA, DOMARBOKEN OCH RUT följer
direkt efter de fem Moseböckerna, de illustrerar i praktiken det Moseböckerna lär:

Få kvinnor i GT bär den
bibliska historien framåt.
Men de skymtar förbi i
olika händelser. Här är
några vi möter
Rahab
– som gömde
de två spejarna
Text: Jos 2
En sköka som gömde
de två spejarna i Jeriko.
Hon räddades därför
när staden förstördes.
Lärdom: Det är tron, inte
gärningarna, som frälser.

Nyckelord:
Intåg

Debora
– som satt
vid sitt träd

Text: Dom 4–5
En advokat med egen
”byrå”. Efter segern vid
Tabor sjöng hon sin
lovsång till Gud.
Lärdom: Äran är Guds
även när du kämpat hårt.
Jael – gjorde
vad Barak
inte vågade
Text: Dom 4
Hon avslutade striden
när hon dödade en
flyende befälhavare
med en tältplugg.
Lärdom: Tveka inte
utan våga gripa tillfället
i flykten.
Delila – som
bedrog med
sitt smicker
Text: Dom 16
Hon lurade av Simson
hemligheten att kraften
satt i håret, vilket till slut
kostade honom livet.
Lärdom: Smicker kan få
även den starkaste på
fall.
Noomi
– som vände
hem som änka
Text: Rut 1–4
Hon blev änka i ett främmande land. Vände då
hem till sitt folk och sin
släkt.
Lärdom: När det är
svårt, sök dina andliga
rötter.
Orpa
– som valde att
stanna kvar
Text: Rut 1
Hon beslutade sig att för
stanna i Moab. Vad som
sedan hände henne vet
vi inte.
Lärdom: Val i till synes
praktiska frågor kan få
andliga konsekvenser,
Rut
– som visar
sann trohet
Text: Rut 1–4
Hon gjorde inget märkvärdigt. Men var trofast
i det lilla. Ändå fick hon
erfara Guds omsorg.
Lärdom: Andlighet uttrycks i vardagens
små beslut.
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Nyckelord:
Förfall

Nyckelord:
Trohet

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

• Visar i praktiken
hur Gud alltid står
fast vid de löften
Han givit.
• Visar i praktiken
hur Gud belönar
dem som lyder
honom.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofast och
Rättfärdighet.

• Tro – att dag för dag
förlita sig på Guds
omsorg.
• Lydnad – att lita på
Guds löften.
• Erövring – att inta
det Gud lovat.
• Ledarskap – hur en
blyg man blir en stor
ledare.

• Visar i praktiken
konsekvenserna för
dem som i olydnad
vänder Gud ryggen.
• Visar i praktiken att
Gud alltid tar emot
den som omvänder
sig.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Tålamod och Nåd.

• Olydnad – leder till
förtryck och ofrihet.
• Avfall – att vända
sig till andra gudar.
• Anarki –
konsekvenserna av
att var och en går
sina egna vägar.
• Domare – hur
ofullkomliga
människor kan
användas av Gud.

• Visar i praktiken
hur Gud utan dramatik tar hand om
dem som lyder
honom.
• Visar hur sann
andlighet tar sig
uttryck i trofasthet
i vardagen.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Omsorg (Försyn).

• Trofasthet – att
med hela hjärtat göra
det lilla som ankommer på mig.
• Omsorg – hur Gud
tar hand om dem
som förtröstar på
Honom.
• Integritet – att inte
forma sitt liv efter hur
andra lever.

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Nyckelpersoner:
Josua, Rahab och
Kaleb.
• Geografi:
Från Moabs heder
in i det utlovade
landet. Fälttåg
söderut och norrut.
• Tid:
(1–12) Omkring 7 år
(13–24) Omkring
18 år.

• Gud: Han är trofast,
står alltid fast vid sitt
ord. Han är rättfärdig,
accepterar inte synd.
• Människan: Ska
förlita sig på Gud och
inte på sin egen kraft
och förmåga.
• Frälsningen: Den
som blivit frälst arbetar tillsammans med
Gud mot synden.

JOSUA

DOMARBOKEN

RUT

• Nyckelpersoner:
Otniel, Ehud, Debora,
Gideon, Tola, Jair,
Jefta, Simson.
• Geografi:
Inne i landet.
• Tid:
Omkring 340 år.

• Gud: Han är tålmodig och nådefull.
Ger inte upp trots att
människan vänder
honom ryggen.
• Människan: Har en
fallenhet att synda
och vända sig till
avgudar.
• Frälsningen: Synd
och otro leder till
bundenhet och kaos.

• Nyckelpersoner:
Rut, Noomi, Boas.
• Geografi:
Från Betlehem till
Moab och åter till
Betlehem.
• Tid:
Omkr 30 år (under
domartiden).

• Gud: Han har
omsorg om de sina.
• Människan: Visar
sin tro och lydnad
genom trofasthet i det
lilla.
• Frälsningen:
Baseras på att någon
påtar sig ansvaret för
oss och köper oss fria
– Jesus är vår återlösare.

... OCH SÅ HÄR HÄNGER DE IHOP MED MOSEBÖCKERNA

• Gamla testamentets grundläggande tema är
frågan om hur människan kan utveckla en
relation till Gud.
• Så här utvecklas och beskrivs människans
ansvar i relation till Gud, bok för bok i de
inledande böckerna av Gamla testamentet.

FÖRSTA
MOSEBOKEN
Människans
gensvar till
Gud visas
genom tro

TREDJE
MOSEBOKEN

JOSUA
BOK

Lydnad
illustrerad
i folkets
vardag

Tillbedjan
utvecklad
i detalj

ANDRA
MOSEBOKEN

FEMTE
MOSEBOKEN

Människans
tro uttrycks i
tillbedjan
och lydnad

FJÄRDE
MOSEBOKEN
Lydnad
utvecklad
i detalj

Kärlek som
motivet
bakom
tillbedjan
och lydnad

RUT

Lydnad i
en omgivning
av olydnad

DOMAR–
BOKEN
Olydnad
illustrerad
i folkets
vardag

Se vidare sidan 82

Det finns två böcker i Bibeln som är
uppkallade efter kvinnor: Rut och
Ester. I Ruts bok är det en icke-judisk
kvinna som gifter sig med en jude,
i Esters bok är det en judinna som
gifter sig med en icke-judisk man.
Daily Walk
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Det är intressant att notera att Rut var en moabit. Det är en
folkgrupp som härör från Lot. De var hedningar. När Gud
ville etablera den familj genom vilken världens frälsare
skulle komma så valde han en moabitiska, förde henne till
Betlehem och lät henne möta Boas. Gud adopterade
hedningarna och gjorde dem till en del av sin familj.
Henrietta C. Mears

Från anarki till monarki

1 Samuelsboken

En jämförelse
mellan kung
Saul och
kung David

Bibelbok: Första Samuelsboken
Kapitel: 31
Tid: Från omkr 1105 fKr
till 1011 fKr
Författare: Okänd
Litterär stil: Historia
Nyckelord: Saul
Så ska bilden
förstås: Kon talar
Den "sa mu" för
Samuelsboken.
Och han som
sjunger är
kungen av
Soul, eller
kung
Saul.

Vem som
utvalde
kungen
• SAUL var en kung
valdes och tillsattes
på folkets begäran
(1 Sam 10:23).
• DAVID var en kung
utvaldes och tillsattes
av Gud (2 Sam 7:8–16).
Var kungen
sökte sin
uppskattning
• SAUL var en kung
som ville bli prisad av
människor (1 Sam
18:6–8).
• DAVID var en kung
som sökte Guds uppskattning (Apg 13:22).
Tidsperspektiv
på kungens
regering
• SAUL satt på tronen
bara en begränsad tid
(1 Sam 15:23).
• DAVIDS tron skall bli
bestående i evighet –
genom Kristus (2 Sam
7:29).
Kungens
inställning
till folket

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA SAMUELSBOKEN

ORD UR FÖRSTA
SAMUELSBOKEN

Från början var Första och Andra Samuelsboken en enda bok. Men i den grekiska
översättningen delades den upp i två delar. Första Samuelsboken är den första av
dessa delar. Den avhandlar hur riket enas under den första kungen – Saul.

Ämnen

Förberedelse
för kungadömet –
första kungen utväljs
Folket förtröstar
på arken
– ınte på Gud

Geografi
Tidsperiod

15:35 16:1 16:23 17:1 17:58 18:1 20:43 21:1 31:13

Upprättandet
av kungadömet –
första kungen insätts
Folket förtröstar
på kungen
– inte på Gud

Omkr 50–70 år

Tema: Saul
• Smörja (7 ggr).
• Förkasta (7 ggr).
• Böner (minst 5).
• Sök sammanhanget
i Samuelsböckerna för
psalmerna 59, 56, 34,
142, 52, 54, 57.

David och Saul

12:25 13:1

David och Jonatan

11:1

David och Goliat

10:27

Krisen i
kungadömet –
första kungen avfaller
Folket förtröstar
på Gud
– tack vare David

Israel (Kanaan)

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

8:22 9:1

31:13

Saul – despoten

David och Samuel

7:2

15:35 16:1

Saul förkastas
som kung

Samuels barndom
och kallelse

Indelning

7:1

Saul – regenten

Saul regerar
som kung

3:21 4:1

1:1

9:1

Saul smörjs
till kung

8:22

Saul – den utvalde

Samuels ledarskap
och tjänst

1:1

Nationens
otro och förfall

Centralt

David svarade [Goliat]:
"Du kommer mot mig med
svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot
dig i HERREN Sebaots
namn. Han är Gud för
Israels här som du har
hånat.
46
HERREN ska i dag
utlämna dig i min hand...
Och hela världen ska förstå
att Israel har en Gud.
47
Alla som samlats här ska
förstå att det inte är genom
svärd och spjut som
HERREN räddar. Striden är
HERRENS, och han ska ge
er i vår hand.
45

40 år ( Apg 13:21)

• Kan du se skillnaden på
kung, domare och profet?
• Sauls fälttåg – hur många
mot vilka?
• Att bli vald av Gud – jämför Samuel, Saul, David.
• Vad sägs om den helige
Ande?
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1 Sam 17:45–47

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Sam 15:22 Lydnad är
bättre än offer
• 1 Sam 16 David smörjs
till kung
• 1 Sam 17 David och
Goliat

• SAUL var en grym
och despotisk kung
(1 Sam 20:30ff).
• DAVID var en omtänksam och nådefull
kung (2 Sam 9, 1 Krön
19:2).
Kungens
syn på sina
egna brister
• SAUL ljög när han
konfronterades med sin
synd (1 Sam 15:10–31).
• DAVID bekände och
omvände sig när han
konfronterades med sin
synd (2 Sam 12:13).
Kungens
inre
motiv
• SAUL var en kung
som drevs av fruktan
(1 Sam 17:11, 18:12).
• DAVID var en kung
som visade modoch
drevs av sin tro (1 Sam
17, 1 Krön 18).
Kungens
relation
till Gud
• SAUL var en kung ʻ
som Guds ande
lämnade (1 Sam 14:16).
• DAVID var en kung
som hade en inre
förtröstan och frid med
sin Gud (Ps 4:9).
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1 Sam 1–8

Då kom
HERREN och
ställde sig där
och ropade som
förut: "Samuel!
Samuel!" Och
Samuel svarade:
"Tala, din
tjänare hör."
(1 Sam 3:10)

Samuel – den siste domaren
Mispa

Hannas bön
Barnlösa Hanna
ber om en son.
Gud hör hennes
ordlösa böner och
ger henne Samuel
(1 Sam 1:1–8).

Samuel i tältet
Samuel får växa
upp i och kring
Tabernaklet under
prästen Elis
överinseende
(1 Sam 1:9–2:36).

Därför gick det
som det gick

Samuels kallelse
På natten ropar
Gud på Samuel
och kallar honom
till tjänst som
domare och profet
(1 Sam 3:1–21).

Arken förlorad
Folket tror att
arken ska ge dem
seger i striden,
men de förlorar
den till filisteerna
(1 Sam 4:1–5:12).

Eben-Ezer
(4:1,5)

• Folken runt omkring. De
hade en kung som härförare
i striderna (1 Sam 8:5, 20)
• Gud. Han som var deras
beskyddare och sanna kung
genom tron (1 Sam 8:7–8)

Son till Elkana och
Hanna (1 Sam 1:19f).
Växte upp i helgedomen i Shilo. Kallades
av Gud (1 Sam 3).
Blev den sista
domaren och den
förste profeten
(1 Sam 9:9). Smorde
Saul (1 Sam 10:1)
och David (1 Sam
16:13) till kungar och
var (om än motvilligt)
delaktig i att upprätta
kungariket. Begravdes efter sin död
i Rama (1 Sam 25:1).

F

Vad man struntade i

Mispa
(7:16)

Vad man blundade för
• Kostnaden. En kung kom
att kosta dem både pengar,
frihet och barn (8:11-18)

Kronologin
över Samuel
och Saul
Det finns (minst) två sätt
att uppfatta kronologin
för Samuel och Saul.
Frågan är: Vad syftar de
40 åren i Apg 13:21 på?
Förslag 1:
SAMUEL
40 år syftar ?
på Sauls
regeringstid

Samuel föds
ca 1100 fKr

Ashdod
(5:1)

SAMUELS
DOMARRUNDA

Rama
(7:17)
Ashkelon
(6:17)

Samuel reste
på en rundtur
varje år och
skipade rätt.
Han bodde i
Rama (1 Sam
7:15-17)

Gilgal
(7:16)

Kirjat–
Jearim
Bet–
(7:1)
Shemesh (även kallat
(6:9)
Baala
2 Sam 6:2)

Gat
(5:8)

Gaza
(6:17)

EFTER SLAGET
Folket bryr sig inte om
arken på hundra år

Filisteernas
område
20 år (7:2)
Arken till
Kirjat–Jearim
ca 1084 fKr

?

SAUL

? Samuel dör
ca 1020 fKr

Samuel domare
ca 1065 fKr

Saul föds
ca1070 fKr

Guds folk tittade
1100 fKr
1090
1080
1070
SAMUEL
Förslag 2:
på folken runt
40 år syftar ?
på tiden
omkring och
Sauls hus
Samuel föds
Arken till
krävde en kung
regerade
ca 1100 fKr Kirjat–Jearim
ca 1084 fKr
för att likna
dem. Kan du se
områden där
andra i din närhet
vill efterlikna
världen? Kan
TRE EPOKER Samuel som ung
du se områden I SAMUELS
Tid: Upp till 12 år
där du gör på
LIV
Geografi: Rama/Shilo
liknande sätt?
Samuels liv (likt
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Shilo
(1:3)

Betel
(7:16)

Ekron
(5:10)

Ett förVad
resultatet blev
slag på

•kronologi
De förkastade Herren.
Och fick en ledare som
inte lydde Gud (1 Sam 8:7)

Kräver en kung
Trots varningar
kräver folket en
kung såsom
länderna runt
omkring har
(1 Sam 8:1–22).

FÖRE SLAGET
Folket tror att arkens blotta
närvaro ska ge dem seger

Afek
(4:1)

Vad man borde sett på

• Varningarna. Som Gud
gav dem genom profeten
Samuel (1 Sam 8:9-10,19)

Samuel i Mispa
Leder en andlig
förnyelse av folket i Mispa. Gud
skyddar folket
från filisteerna
(1 Sam 7:2–17).

Förstorat område

Vad man såg på

SAMUEL

Arken återlämnad
Men Gud låter
filisteerna drabbas
av olycka, så de
sänder självmant
tillbaka arken
(1 Sam 6:1–7:1).

1060

40 år

Saul kung
David smörjs
1051 f Kr
DAVID ca 1030 fKr
David föds ?
ca 1040 fKr
1050

1040

1030

SAUL

?
Saul föds
ca 1060 fKr

?

1010

Saul dör
? 1011 fKr

ISH-BOSHET (Sauls son)
DAVID

?
David smörjs ca 1030 f Kr

1000

Totalt
40 år
(Apg 13:21)

7,5 år

Ish–Boshet styr Israel (2 Sam 2:11)

De tysta åren
Tid: Omkr 20 år (1 Sam 7:2)
Geografi: Hela Israel
Centralt: Kallad av Gud
Centralt: Undervisad av Gud
Mose – sidan 27) Händelser: Föds som ett böne- Händelser: Verkar i det tysta, vi
indelas naturligt i svar, kallas av Gud om natten vet inte vad han gör (1 Sam 4:1)
tre perioder:
Text: 1 Sam 1–3
Text: 1 Sam 4–6
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1020

32 år
Saul kung
1043 fKr

Saul dör,
David kung
1011 fKr

40 år
(Apg 13:21)

David kung 1011 fKr

Samuel som domare
Tid: Omkr 50 år
Geografi: Med Rama som bas
Centralt: Ledd av Gud
Händelser: Leder Israel till
Gud, smörjer Saul och David
Text: 1 Sam 7–25

Saul – folkets första kung

1 Sam 9–15

TACK
FÖR MIG

Saul utses
till kung
Gud leder Saul till
Samuel som
smörjer och utser
honom till kung.
(1 Sam
9:1–10:16).

Saul tas emot
som kung
Gud bekräftar
genom lotten att
Saul ska vara
kung. Han tas
emot av folket.
(1 Sam 10:17–27).

Sauls krig
mot kringliggande
nationer
I strid
skyddade
sig stridsmannen
bakom
skölden...

Saul strider
mot Ammon
Sauls ledarskap
prövas när han
leder sin armé
mot ammoniterna
och vinner.
(1 Sam 11).

Mot Ammon (11, 14:48)
Ammoniterna belägrar
Jabes. Villiga sluta fördrag
om de får sticka ut höger
öga på alla män. Skälet:

Samuel håller
sitt avskedstal
Samuel håller sitt
avskedstal, men
fortsätter att
verka i bakgrunden flera år till.
(1 Sam 12).

När Saul hade
tagit över kungamakten i Israel
förde han krig
mot alla sina
fiender runt
omkring...
(1 Sam 14:47)

För många människor är
det så att deras namn blir
stort först efter deras död.
Men Samuel blev erkänd
redan under sin livstid.
Och det var välförtjänt.
J. Alec Moyter

Saul strider
mot Amalek
Saul attackerar
Amalek i söder
och vinner en stor
seger med Guds
hjälp. (1 Sam
15:1–9).

� I landet
fanns
forfarande
kanaaneeiska
enklaver

SOBA

Berget
Gilboa
(31:1)

...men utan
höger öga
kunde han
inte skydda
sig. Han blev
stridsoduglig.

Saul besegrar ammoniterna i Jabesh (11:11)
Mot filisteerna
(13-14:23, 14:47,52)
Filisteerna drar upp till
Mikmas för att hämnas.
Jonatan och Saul
segrar i Mikmas (14).
Mot Moab (14:47)
Saul förde fler krig
mot grannen Moab.
Mot Edom (14:47)
Saul krigade också
mot grannen Edom.
Mot Kungen i Soba
(14:47)
Saul drog också norrut
och stred mot kungen
i Soba.
Mot Amalek (14:48,
15:1-9)
Vidare drog Saul
söderut mot Amalek.
Mot filisteerna 2 (17)
Filisteerna slår läger
i Soko för ny strid.
David slår Goliat
i Soko (17:50).
Mot filisteerna 3 (31)
Filisteerna attackerar,
Israels män flyr.
Saul och hans
söner dör i slaget.

Saul strider
mot filisteerna
Saul drar till strid
mot filisteerna.
Jonatan blir
hjälte genom sitt
mod i Mikmas.
(1 Sam 13–14).

�
Besek
(11:8)

FILISTEEN

Javesh
(11:1,11)

AMMON
Mikmas
(13:5)
Gilgal
(13:4)

Gibea
(10:26)

Vad Saul
åstadkom...

Första stegen mot att
bygga en nation.

Soko
(17:1)

• Samordnar
rikets styre
En begynnande om än
svag samordning av riket

• Upprättar
en centralort
Byggde ett
enkelt palats i
sin hemstad
Gibea.

... och vad
han misslyckades med

Telam
(15:4)

MOAB

EDOM

Mitt i förfallet reser sig en av
GT:s största gestalter – Samuel.
Det var tron och bönerna
från en oansenlig ung kvinna
(Hanna) som banade vägen för
vändpunkten i kaoset.
John J. Davis

55

Troliga
gränser
för Sauls
rike

(1 Sam 15:22)

• Får slut på
plundringarna
De tidigare
återkommande
plundringarna
stoppades
• Skapar en
stående armé
3000 man ingick i den stående styrkan
(13:1–2)

• Expanderar
rikets gränser,
I några riktningar utvidgas
rikets territorium

�

AMALEK

Saul förkastas
som kung
Saul lyder inte
Guds befallningar
och förkastas
därför som kung
(1 Sam 15:10–35).

Då sade Samuel:
"Behagar det
HERREN med
brännoffer och
slaktoffer lika
mycket som att
man lyssnar till
HERRENS röst?
Se, lydnad är
bättre än offer
och lyhördhet
bättre än
baggars fett,

Själva hjärtat i ledarskapet
• Att ena
folket
Centralt styre,
men inte med
fullt stöd.
• Att lyda
sin Gud
Offer – ja, men
inte hjärtats tro
och lydnad.
• Att säga nej
till avgudar
Vände sig till en
andeskåderska
och till avgudar

Istället för att erkänna sin synd
försökte Saul tre undanflykter:
Först ljög han (1 Sam 15:13),
sedan försökte han bortförklara
(15), till sist skyllde han ifrån sig
(20–21). Känner du igen mönstret?
Charles Swindoll

SAUL

Av Benjamins stam
(1 Sam 9:1), smord
av Samuel till Israels
första kung (1 Sam
9:3). Enade riket, men
vände sig bort från
Gud (1 Sam 15:10ff).
Förlorade Samuels
stöd (1 Sam 13:8ff).
Vände sig istället till
en andeskåderska för
råd (1 Sam 28:3ff).
Var ibland deprimerad
och lynnig (1 Sam
16:14ff). Dog vid
Gilboa i krig (1 Sam
31). Han hade flera
hustrur och söner,
däribland Jonatan
(1 Sam 14:49f).

F

Saul trodde att
han kunde
blidka Gud med
offer istället för
med hjärtats tro.
Kan du se
exempel i din
egen närhet där
handlingar
värderas högre
än karaktär?
Hos dig själv?
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JONATAN

Son till Saul (1 Sam
14:1), besegrade
filisteerna i Geba (1
Sam 13:3) och ledde
attacken vid Mikmas
(1 Sam 14). Var nära
att förlora sitt liv för att
han var ovetande om
Sauls förbannelse
över dem som åt
under striden (1 Sam
14:27ff). Blev en nära
vän till David och
räddade honom
undan Sauls vrede
(1 Sam 20). Dog i
strid på Gilboa (1 Sam
31:8, 2 Sam 1:19ff).

F

David var
omkring 15 år
gammal när han
smordes till
kung. Skulle du
våga vara med
och rösta på en
15-åring som din
församlings
näste ledare?
Varför eller
varför inte?
Skulle du se ett
nej som ett
uttryck för insikt
eller otro?
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David smörjs
till kung
Tonårspojken
David kallas hem
från fårhjorden
och smörjs till
kung över Israel
(1 Sam 16:1–23)

David besegrar
jätten Goliat
David vågar det
ingen annan törs,
han utmanar och
besegrar den
store Goliat (1
Sam 17:1–18:30)

Davids
hemlighet

David flyr
undan Saul (I)
Saul grips av
vrede och avund.
David flyr i rädsla
upp till Samuel
i Rama (1 Sam
19:1-24)

Så stor
var Goliat

Robert Wadlow,
världens längsta
enligt Guinness
rekordbok: 2,72 m

David,
genomsnittslängd,
pojke
15 år:
1,66 m

Davids vänskap
med Jonatan
Jonatan utröner
Sauls motiv och
ger David instruktioner att fly från
hovet i Gibea
(1 Sam 20:1-43)

4–15

16–21

David flyr
undan Saul (II)
David flyr och
jagas ständigt av
Saul. Han undkommer varje
gång (1 Sam
21:1–26:25)

David hos
filisteerna
David flyr till fienden filisteerna och
spelar dubbelspel
bakom deras rygg
(1 Sam 27:1–
30:31)

Troliga
vägar och
platser
för Davids
vandringar

Hur kunde en ung pojke ha
en mognad som gjorde
honom lämpad till kung:
• Han växte i ensamheten
Det var i stillheten och
ensamheten med fårhjorden
han lärde känna sin Gud.
• Han växte i prövningen
I motgångar och svårigheter lärde han sig lita på
Gud, långt ifrån offentlighetens rampljus.
• Han växte i vardagen
Han hade förmågan att se
Guds närvaro i vardagen.
Läs t ex Ps 23 och se hur
beskrivningen av Guds omsorg hämtas från hans
erfarenheten som herde.
• Guds nåd
Siklag
Nåden bortom hans egen
(27:6)
förskyllan (2 Sam 7:8-9).

3m

(1 Sam 18:3–4)

1–3

2m

Jonatan slöt ett
förbund med
David, som han
älskade lika
djupt som sitt
eget liv.
Jonatan tog av
sig manteln
som han bar
och gav den till
David.

Davids flykt undan Sauls vrede

Mot
Afek och
Jisreel
(29:1,11)
19

Adullams
grotta
(22:1)

18

Goliat:
2,97 m
(1 Sam 17:4)

Heretskogen (?)
(22:5)
Mot
geshureer,
girsiteér och
amalekiter
(27:8)

Sif
(23:14,
26:2)

Gibea
(20:1)

Nob
(21:1)

Hebron
– här satte
David upp sin
bas (2 Sam 2:1)

ANDRA
FLYKTEN

7

10

Karmel
(25:2f)

Förstorat
område

Najot
(19:19)

4

16
9

15

8

Saul och
Jonatan dör
Saul tar livet av
sig under strid
mot filisteerna.
Även Jonatan
dör (1 Sam
31:1–13)

3

5

Keila
(23:5)
21

2

1

(1 Sam
19:10–20:1)

6

17

Rama
(19:18)

FÖRSTA
FLYKTEN

Gat
(21:10,
27:2)

11

12

(1 Sam 21:1–
2 Sam 2:2)

En–Gedis
(24:1)

Maon
(23:24)

14

20

Öknen
Paran
(25:1)

Mispe
i Moab
(22:3)

13

Till Sydlandet
(30:14)
Läs om Robert Wadlow:
www.altonweb.com/history/wadlow/index.html

En tänkvärd jämförelse

1m

1 Sam 16–31

• När David mötte
Goliat var han redan
kung, men ännu inte
erkänd av folket. Det
var också sant om
Jesus när han
frestas av djävulen.

David såg möjligheterna istället
för problemen. För de andra... var
Goliat alldeles för stor att slåss
mot. För David var Goliat den bästa måltavla man kunde tänka sig.
Man kunde ju inte missa jätten.

• När David mötte
Goliat blev han
missförstådd av sina
bröder. Det var sant
också om Jesus när
han utsattes för
prövningar av Satan.

Folket hade bett om en
kung som skulle kunna
driva ut filisteerna. När
deras första kung Saul
dog var de mer i fiendens
våld än tidigare.

Markku Helles

Chris Wright
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• När David mötte
Goliat använde han
ett vapen han kände
väl. Det var sant
också om Jesus i
prövningens stund –
han citerade GT.

• När David mötte
Goliat vann han
seger genom den
helige Andes kraft.
Det var sant också
om Jesus Kristus.
(1 Sam 17, Matt 4)

Vänskapen mellan David och
Jonatan tycks vara en av de
djupaste Bibeln beskriver.
Vänskapen byggde på tron,
växte genom svårigheter och
varade in i döden (1 Sam 18ff)
Handbok för livet

David – en kung efter Guds hjärta
Bibelbok: Andra Samuelsboken
Kapitel: 24
Tid: Från 1011 fKr till 971 fKr
Författare: Okänd
Litterär stil: Historia
Nyckelord: David
Så ska bilden förstås:
Kossorna på bokens omslag talade.
De ”sa mu” vid en kontakt som ger
el-ström. Alltså Sa-mu-el-sboken.
Det är den andra boken med kossor
som säger mu – alltså Andra
Samuelsboken. Och boken
handlar om kung David.
Regerade
från
tronen

Var
helhjärtad

Skrev
psalmer
Drog ut
i krig

Planerade
templet

2 Samuelsboken

Kung Davids
liv – från fårhjorden till
kungapalatset

Följ berättelsen om den
enkla pojken som blev
kung och fick löftet att
hans tron ska bli
bestående till evig tid.
Växer upp
som herde
i Betlehem
• Växer upp i Betlehem
(1 Sam 16:1–10)
• Den yngste brodern
(1 Sam 16:11)
• Herde för familjens får
(1 Sam 16:11)
Blir smord
till kung av
Samuel
• Smörjs till kung
(1 Sam 16:12–13)
• Kommer till Sauls hov
(1 Sam 16:14–23)
• Besegrar jätten Goliat
i strid (1 Sam 17–18)
Flyr undan
Sauls vrede
och avundsjuka
• Flyr undan Sauls
vrede (1 Sam 19–26)
• Fler ansluter sig till
honom (1 Sam 23:13)
• Tar skydd hos filisteerna (1 Sam 27–31)

ÖVERSIKT AV
ANDRA SAMUELSBOKEN

ORD UR ANDRA
SAMUELSBOKEN

Tidsperiod

7 1/2 år

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Syndens
konsekvenser:
Pest och olycka

Syndens
konsekvenser:
Krig och revolt

Syndens
konsekvenser:
Uppror
och död

Syndens
konsekvenser:
Incest
och våldtäkt

Davids synd:
mord

Davids synd:
otrohet

Militär framgång
– regerar över
ett växande rike

Andlig framgång
– regerar i
hela riket

Politisk framgång
– regerar
över Juda

Boken är den andra delen av det som en gång var Samuelsboken. Den centrala händel9
sen är Davids synd (11). Att jämföra bokens första del, före synden, med bokens andra
(Herren sa:) Jag ska göra
del, efter, är att få en tydlig bild av syndens förödande konsekvenser i en mans liv.
dig ett stort namn, som de
största namnen på jorden...
1:1
10:19 11:1
24:25
11:27 12:1
12
Centralt
Davids segrar
Davids synder
Davids svårigheter
[Jag ska] efter dig
upphöja din avkomling
1:1
5:25 6:1 7:29 8:1
10:19 11:1
11:13 11:14 11:27 12:1
13:22 13:23 18:33 19:1
21:22 22:1
24:25
som ska utgå ur ditt liv,
och jag ska befästa hans
kungadöme.
Indelning
13
Han ska bygga ett hus
åt mitt namn, och jag ska
befästa hans kungatron för
evigt.
Att riskera
15
Att erövra tronen
Att klamra sig fast vid tronen
Men min nåd ska inte
tronen
vika
från honom...
En kamp mot
En kamp mot yttre motstånd
En kamp på alla fronter
Ämnen
16
inre frestelser
Ditt hus och ditt
Problem
Problem
Framgång i allt
Problem
kungadöme ska bestå inför
med familjen
i riket
han företar sig
med sig själv
mig till evig tid. Din tron
David
David
David
David åter
ska vara befäst för evig tid.
Geografi
i Hebron
i Jerusalem
på flykt
i Jerusalem
33 år

Tema: David
• Se hur riket utvecklas
och gränserna utvidgas
• Sök sammanhanget för
Ps 60, 51, 3, 63, 7 och 18.
• Se hur David litar på
Herren (minst 10 tillfällen)
• Vad utlovas i förbundet?

2 Sam 7:9,12–13,15–16

• Notera uttrycket Herrens
smorde (minst 10 ggr)
• Kan du se exempel på
goda egenskaper hos
David (t ex mod, trofasthet)
• Lärdomar om frestelse
och synd
• Exempel på Guds nåd
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Kända texter
och sammanhang:
• 2 Sam 7 Guds förbund
med David
• 2 Sam 11 Davids äktenskapsbrott
• 2 Sam 12:13 David
säger: jag har syndat

Kung i Juda
med säte
i Hebron
• Slår sig ner i Hebron
(2 Sam 1–2:3)
• Smörjs till kung över
Juda (2 Sam 2:4–7)
• Strider med Ish-Boshet
(2 Sam 2:8–4:12)
Kung i hela
riket med säte
i Jerusalem
• Intar Jerusalem
(2 Sam 5-6)
• Gud sluter förbund
med honom (2 Sam 7)
• Blir kung i hela riket
(2 Sam 8-10)
Syndar genom
otrohet med
Batseba
• Begår äktenskapsbrott (2 Sam 11:1–13)
• Iscensätter mord
(2 Sam 11:14–27)
• Förlorar sin son
(2 Sam 12)
Drabbas av
följderna av
sin synd
• Absaloms uppror mot
honom (2 Sam 13–18)
• Revolt inom hans rik
(2 Sam 19–24)
• Han dör – Salomo
tar över (1 Kung 1)
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2 Sam 1–4

David tog också
med sina män
dit upp, var och
en med sin
familj, och de
bosatte sig i
Hebrons städer.
Och Juda män
kom dit och
smorde David
till kung över
Juda hus.
(2 Sam 2:3–4)

David kung i södra delen av riket
1

David och kung
Sauls död
David får
dödsbudet. Han
beklagar Sauls
och Jonatans
död (2 Sam 1)

David kung
i söder
Gud leder David
att bosätta sig i
Hebron. Smörjs till
kung över Juda
(2 Sam 2:1–7)

SAUL

Davids ledarskap
började i det lilla
och växte
efterhand. Kan
du se samma
mönster i det
kristna
sammanhang
du tillhör? Kan
du se det i
ditt eget liv?
Varför eller
varför inte?
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(2)

David smörjs
till kung
ca 1025 fKr

1040

?

1030

ABSALOM

Ett förslag på
kronologi

Hustrur
Mikal

Abigail

I Hebron

Maaka

Förslag 1:
40 år syftar
på Sauls
regeringstid

Haggit
Abital
Egla

Förslag 2:
40 år syftar
på tiden
Sauls hus
regerade

Davids otrohet
ca 997 fKr

1010

SALOMO

1000

990

980

Förstorat område

970

Mahanajim
(2:8)
5

Ammon
(förstfödd, dödad
av Absalom)
Karmeliten
Kilab (Daniel)
Nabals änka
(dog ung)
Absalom
(dödad
av Joab)
Adonia
(Salomo lät
döda honom)

1

Asael
Gibons damm
(Helkat-Hassurim) dödas
(2:23)
(2:13)
3

4

404
soldater
dör i
strid
(2:16,31)

Sefatja

Jitream

Jibhar, Elishua, Elifelet, Noga,
Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada,
Elifelet och Tamar (dotter) samt
söner till bihustrur

David var en kung på slagfältet, men en bifigur i sin egen familj.
När Amnon våltog sin halvsyster, var Davids gensvar ilska (1 Sam 13)
När Adonia ville bli kung, sa David inte emot (1 Kung 1)
När Absalom gjorde revolt, då flydde David (2 Sam 15)

Abner
dödas
(3:27)

Betlehem
(2:32)
8

7

9

Hebron
(2:1)

Ammahöjden
(2:24)

6

2

Bat-Seba Urias hustru, Shimea, Sobab,
(Bat-Shua) senare änka Natan och Salomo
samt en son
Ammiels
som avled (?)
dotter
Flera hustrur
och bihustrur
(2 Sam 5:13)

Tempelbygget
startar
967 fKr

Absaloms David dör
uppror och Salomo
död
kung
omkr 987 fKr 971 fKr

Från
Jisreel

Talmas dotter,
Geshurs kung

Davids
folkräkning
ca 980 fKr

40 år

Barn
Förblev
Sauls dotter,
Ish-Boshets halvsyster barnlös

Ahinoam

0

Salomo föds
991 f Kr

Absaloms
bitterhet
omkr 997 fKr

1020

Ish-Boshets
tragiska död
Ish-Boshets
mördas i sitt eget
hem av två av
sina hövitsmän
(2 Sam 4)

David smörjs till kung tre gånger:
(1) Av Samuel (1 Sam 16:13)
(2) Av folket från Juda (2 Sam 2:4)
(3) Av Israels äldste (2 Sam 5:3)

(3)

hade ett stort antal fruar och barn.
David och alla David
Åtta hustrur och nitton söner finns namngivna i Bibeln. Men David hade fler.
hans hustrur (2 Sam 3:2–5, 5:14–16, 1 Krön 3:5–8 m fl)

I Jerusalem

F

1050 fKr

Ish-Boshet
dör
David kung
i hela riket

Saul dör,David kung
i söder 1011 fKr

(1)

Dramat kring
Abners död
Joab mördar
Abner som hämd
för att Abner
dödat hans bror
(2 Sam 3:22–39)

Ish-Boshets
uppror
1005 fKr

ISH-BOSHET
DAVID

9–10

David och
Abner
Abner överger
Ish-Boshet och
ansluter sig till
David
(2 Sam 3:6–21)

7,5 år
(2 Sam
2:10)

40 år

David föds
1041 fKr

Son till Kung Saul (2
Sam 2:8), som försökte efterträda sin
far. Upprättade säte i
Mahanajim (2 Sam
2:8). Förde krig mot
David i söder (2 Sam
2:12 ff, 3:1ff). Regerade två år (2 Sam
2:10). Blev till slut
sviken och mördad (2
Sam 5:5ff). Kallas
även Esbaal (1 Krön
8:33 ) och är troligen
också identisk med
Jisvi (1 Sam 14:49).

8

Davids krig
mot Ish-Boshet
David och IshBoshet möts i
Gibon. David
segrar (2 Sam
2:12–3:5)

Kronologi över Davids liv
Saul kung
1051 fKr
Ish-Boshet
föds
1047 fKr

ISH-BOSHET

2–7

Ish-Boshet
kung i norr
Abner tar Ish
Boshet till Mahanajim och utropar
honom till kung
(2 Sam 2:8–11)

10

Sira
(plats
okända)
(3:26)

IshBoshet
dödas
(4:7)
Ish-Boshet och
hans styrkor
David och
hans styrkor
Avners flykt
från IshBoshet

Kampen
mellan
David och
Ish-Boshet
om
makten

Det är i detta avsnitt som termen
Israel börjar användas om stammarna norr om Juda (2 Sam
2:9,10,17). När David senare styr
hela riket kallas det för att regera i
"hela Israel och Juda" (2 Sam 5:5)

Berättelsen... är både enkel och komplicerad. Den är enkel
så tillvida att politiken, teologin och moralen behandlas
utifrån en personlig nivå genom att berättelsen följer de tre
huvudpersonerna Samuel, Saul och David. Men den är också
komplicerad så tillvida att berättelserna går i varandra, och
att intrigerna sträcker sig över långa textavsnitt.

Leon Wood

Greger Andersson/Claes Bengtsson
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David kung över hela riket

David kung
över hela riket
David smörjs till
kung igen, intar
Jerusalem och
styr hela riket
(2 Sam 5).

Arken förs till
Jerusalem
Under jubel och
dans för David
Guds ark upp till
Jerusalem
(2 Sam 6).

Striderna som
utvidgade riket

Förbundet
med David
Gud sluter förbund med David.
Lovar ett evigt
rike och en evig
tron (2 Sam 7).

Motståndare: Israel (Ish-Boshet)
Slag: Vid Gibeon
Segrare: David (2 Sam 2:12–29)
Motståndare: Jebuseerna
Slag: Om Jerusalem
Segrare: David (2 Sam 5:6–10)

David utvidgar
sitt rike
David leder framgångsrikt sin
armé och utvidgar rikets gränser
(2 Sam 8).

David och
Mefiboshet
David visar nåd
och barmhärtighet mot Sauls
ättlingar
(2 Sam 9).

Vad David erövrade

Soba

GcihonGichonkällan
med underjordisk gång

Muren
i dag

Millo
(2 Sam 5:9)

Abel
Kallat Sions borg
och Davids stad
(2 Sam 5:7,9)

Motståndare: Moabiterna
Slag: Inte nämnt
Segrare: David (2 Sam 8:2)

2

Sauls rike

Motståndare: Hadadezer, kung i
Soba och arameer från Damaskus
Segrare: David (2 Sam 8:3–6)

Efraimsskogen

Motståndare: Amalek
Slag: Inget nämnt
Segrare: David (2 Sam 8:12)

Jerusalem
Rabba AMMON

Motståndare: Edom
Slag: Saltdalen
Segrare: David (1 Krön 18:12)
Motståndare: Ammon, arameer m fl
Slag: Vid Helam
Segrare: David (2 Sam 10:1–19)

Hebron

Davids synd
med Bat-Seba
David begår
äktenskapsbrott
med Bat-Seba.
Och sedan mord.
(2 Sam 11).

... och
synden som
skapade
problemen

• FRESTELSEN
Istället för att vara
vid fronten gick
David hemma.
• FALLET
Han såg och förleddes att begå
äktenskapsbrott.
• MÖRKLÄGGNINGEN
Han försökte dölja
sin synd med ett nytt
brott – ett mord.
• AVSLÖJANDET
Profeten Natan
avslöjade honom på
ett generande sätt.
• FÖRLÅTELSEN
Han bad Gud om
förlåtelse för sina
synder och fick det.
• KONSEKVENSEN
Men han fick ändå lida
av följderna – sonen
dog, uppror i riket.

MOAB

Motståndare: Ammon
Slag: Rabba
Segrare: David (2 Sam 12:26–31)

Saltdalen

Motståndare: Absalom (uppror)
Slag: Efraimsskogen
Segrare: David (2 Sam 15–18)

Motståndare: Filisteerna
Slag: Gob och Gat (4 gånger)
Segrare: David (2 Sam 21:18–22)

David i strider
mot Ammon
David gör nya
framstötar mot
Ammon sedan de
fått en ny kung.
(2 Sam 10).

JERUSALEM (JEBUS)

Motståndare: Filisteerna
Slag: I Refimsdalen (2 gånger)
Segrare: David (2 Sam 5:17–25)

Motståndare: Sheba (uppror)
Slag: Abel vid Bet-Maaka
Segrare: David (2 Sam 20:1–22)

2 Sam 5–11

Inre
konflikt
Yttre
fiende
Vad David
erövrat
Sfär av
inflytande

EDOM

Davids
rike

Förbundet Gud
slöt med David

UNDER DAVIDS LIV
• Davids namn skall bli
stort på jorden (2 Sam
Gud ger löften till David
7:9).
om framtiden för folket
• Folket ska få en plats
och för Davids ätt. Här är att bo på i ro (2 Sam
huvudpunkterna:
7:10–11).

Alla ambitioner och projekt vi
tänker ut, hur goda de än synes
vara, kommer inte från Gud. Inte
ens när andra ställer upp bakom.
Profeten Natan sa ja till
tempelbygget. Men Gud sa nej.

EFTER DAVIDS DÖD
• En av Davids söner
skall ta över ledningen för
riket (2 Sam 7:12,14–15)
• Den sonen skall bygga
ett hus åt Herren (2 Sam
7:13)

• Davids hus (släkt),
hans tron (auktoritet) och
hans välde (kungadöme)
ska bestå till evig tid
(2 Sam 7:16 jfr Luk
1:32–33).Löftena framstår som helt villkorslösa.

Skildringen av [Davids] fall och
den förbannelse och olycka
den medförde för kommande
tider anses höra till det
mest gripande den antika
historieskrivningen känner.

Charles Swindoll

Edvin Wirén
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BAT-SEBA

Även kallad Bat-shua
(1 Krön 3:5). Gift med
Uria. Begick äktenskapsbrott med David
(2 Sam 11). Senare
änka och omgift med
David. Förlorade sitt
första barn (2 Sam
12:19). Mor till Salomo
(2 Sam 12:24).

När David vill bygga
ett hus åt Herren
heter det istället att
Herren skall bygga
ett hus år David
(2 Sam 7:11–12).
Samuel Halldorf

Jag ska göra
dig ett stort
namn, som de
största namnen
på jorden... Ditt
hus och ditt
kungadöme
ska bestå inför
mig till evig tid.
Din tron ska
vara befäst för
evig tid.
(2 Sam 7:9,16)

DAVID

Isahis yngste son (1
Sam 16:11). Smord till
kung (1 Sam 16:13).
Jagad av Saul (1 Sam
19–31). Efter Sauls
död kung, först i Juda
(2 Sam 1–4) sedan i
hela riket (2 Sam 5-8).
Utvidgade riket (2 Sam
8:12-15), intog Jerusalem (2 Sam 5), Begick äktenskapsbrott
och iscensatte mord
(2 Sam 11), vilket skapade problem i riket
(2 Sam 12–24). Bad
om och fick förlåtelse
(Ps 51). Skrev många
psalmer.

F

Trots att David
fick förlåtelse
för sin synd
drabbades han
av syndens
konsekvenser.
Kan du se i ditt
eget liv hur
syndens följder
drabbar trots att
du fått
förlåtelse?

59

2 Sam 12–24

Vad Davids synd orsakade
I RIKET

I FAMILJEN

Herren mitt
bergfäste, min
borg och min
räddare, min
Gud, min klippa
och min tillflykt, min sköld
följd 1:
och min fräls- Syndens
Barnet dör
nings horn,
Davids otrohet
mitt värn! Jag avslöjas, hans
första barn med
ropar till
Bat-Seba avlider.
(2 Sam 12).
Herren... och
jag blir frälst
Vad David
från mina
åstadkom...
fiender.
Från en nation
(Ps 18:3–4)

ABSALOM

Son till David och
Maaka (2 Sam 3:3),
dödade sin halvbror
Amnon som hämnd
för att han våldtagit
Absaloms syster
(2 Sam 13) och
iscensatte ett uppror
mot sin far i avsikt att
erövra tronen (2 Sam
15–18). Upproret
misslyckades och
Absalom dödades
(2 Sam 18:15).
Kallas också Abisalom (1 Kung
15:2,10). Absalom
var känd för sitt långa
hår (2 Sam 14:26).

F

David var framgångsrik som
kung, men en
katastrof som
far. Varför är det
så mycket lättare
att lyckas i det
offentliga livet,
än i det privata?
Hur är det i
ditt liv?
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1–3

Syndens följd 2:
Incest och mord
Tamar utsätts
för övergrepp,
hennes bror
Absalom hämnas.
(2 Sam 13–14).

4

Syndens följd 3:
Absaloms uppror
Av bitterhet planlägger Absalom
sin revolt i avsikt
att störta David.
(2 Sam 15–16).

5–8

9

Syndens följd 4:
Absaloms död
David flyr först,
men möter sedan
Absalom som dör
i striden.
(2 Sam 17–19).

Syndens följd 5:
Shebas uppror
Nytt uppror mot
David följer. Benjaminiten Sheba
jagas och dödas.
(2 Sam 20).

Syndens följd 6:
Nya strider
Nya strider mot
filisteerna. David
och hans hjältar
segrar
(2 Sam 21–23).

Kronologi över upproren mot David
1000 f Kr

till en stormakt

990

2 år

3 år

980

2 år

Syndens följd 7:
Svek och pest
David genomför
folkräkning mot
Guds vilja. Folket
straffas med pest
(2 Sam 24).

*Flera tidiga versioner har ”fyra
år” iställer för ”fyrtio år” (2 Sam
15:7). Det synes mer begripligt.

4 år

• Seger över
David otrohet, Absalom dödar
Absalom
Absalom
Absaloms
Shebas uppror
Davids
frienderna
Absalom bitter sin halvbror, flyr åter till Jeru- inför David
uppror och
och död
död
Hans armé
(11:1–13:21) till Gesur (13:27) salem (14:23)
(14:28)
död (från 15:7*)
(20:1-22)
(1 Kung 1:10)
besegrade de
omkr 997 fKr
omkr 995 fKr
omkr 992 fKr omkr 990 fKr omkr 987-6 fKr
986 fKr?
971 fKr
kringliggande
nationerna.
UPPROR 1
• Riket
Upprorsmakare: Absalom,
utvidgas
Davids son med Maakka
Geshur
Som en följd
Paroll: ”Tänk om jag var
(13:37)
utvidgades riket
satt till domare i landet! Då,,,
ytterligare.
skulle [jag] ge dem rättvisa"
(15:4).
• Jerusalem
Davids taktik: Flyr
som huvudstad
ABSALOMS
Jerusalem, litar på vänner,
Erövrade Jerusalem
låter sina mannar kämpa och
FÖRoch gjorde staden
besegra Absalom
BEREDELSER
till huvudstad.
Textavsnitt: 2 Sam 13–19
(2 Sam
• Planer för
13–15:12)
UPPROR 2
ett tempel
Upprorsmakare: Sheba,
Gjorde planer för
3
Bikris son, en benjaminit
att bygga ett
Efraims
Paroll: ”Vi har ingen del i
tempel åt Gud.
skog (18:6)
David, ingen arvslott i Ishais
8
• Rik
son” (20:1)
sångskatt
2
Mahanajim
Davids taktik: Sänder
Han lämnade
(17:24)
i väg Abishaj för att slå ned
många (minst 73)
upproret
psalmer efter sig.
Textavsnitt: 2 Sam 20

... och vad han
misslyckades med

8

Det mesta handlade
om hans inre liv

• Att leva
ett rent liv
Han deltog i
otrohet, olydnad
och mord.
• Att fostra
sin familj
Barn stred med
varandra och
gjorde uppror
mot sin far.
• Att ena
sitt folk
Han kunde inte
ena folket under
deras Gud.

7

BaalHasor
(13:23)

6

Övergången
av Jordan
(17:22)

5

1
Jerusalem
(14:23,
4
15:37)

Hebron
(15:9)

ABSALOMS
UPPROR
(2 Sam
16:15–17:14

DAVIDS
FLYKT
OCH
SEGER

Abel
BetHammaaka
(20:15)

(2 Sam
15:13–16:14,
17:15–18:33)

Absalom
före
upproret
Absaloms
uppror
Davids
flykt

9
Gibeon
(20:8)
Jerusalem
(20:7)

SHEVAS
UPPROR
(2 Sam
20:1–22)

Shevas
flyktväg

Herrens nåd innebar att David fick synden förlåten men
[han] måste ändå bära syndens konsekvenser. De
sträcker sig in i hans hem och familjeliv. Men mitt
under denna tuktan stod nåden och trofastheten kvar.
Sambandet mellan nåd och tuktan är ett viktigt tema i
Bibeln. Det får en klar belysning i Samuelsböckerna.

Absalom... saknade den inre
karaktär och självkontroll som
varje bra ledare behöver. Hans
skicklighet och det förtroende han
vunnit kunde inte kompensera
hans brist på personlig integritet.

Ivan Hellström

Handbok för livet
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Psaltaren – en handbok i lovsång
Bibelbok: Psaltaren
Kapitel: 150
Tid: Från omkr 1410 fKr
till omkr 430 fKr
Författare: David, Mose,
Salomo, Asaf m fl
Redaktör: Möjligen Esra
Litterär stil: Poesi Nyckelord: Lovsång
Så ska bilden förstås: Det är lov i skolan. Barnen
är glada och sjunger en sång – alltså en lovsång.
Och karet talar om att det handlar om (P)saltaren.

Psaltaren

Anteckningar
från kung
Davids
dagbok

13 psalmer har överskrifter som kopplar dem
till händelser i Davids liv.
Ps 59
En psalm när Saul
planerar att döda David
(1 Sam 19:11)
Ps 56
En sång när David grips
av kung Akis i Gat
(1 Sam 21:11)
Ps 34
När David spelade
tokig och fick gå
(1 Sam 21:13)
Ps 142
En sång av David
i Adullams grotta
(1 Sam 22:1)
Ps 52
En sång när David
förråds av Doeg
(1 Sam 22:9)
Ps 54
En sång när David
förråds av sifiterna
(1 Sam 23:19)

ÖVERSIKT AV

PSALTAREN

Psaltaren är en samling med lovsånger och psalmer. Den är skriven under många år
och troligen slutligt redigerad på 400-talet, kanske av Esra. Titeln betyder "En samling
av sånger". Boken är strukturerad mer efter sin tillkomsthistoria än efter tydliga teman.

Centralt

1

Första
boken

Huvudsaklig
författare

David
och okända

Antal
psalmer

41
Avslutning
41:13

Teman

Sånger
av tillbedjan

Ämnen

Mycket om
människan

Trolig
redigering

Av David
Omkr.
1020–970 fKr

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

41

42

Andra
boken

72 73

Tredje
boken

89

David och
Asaf och
Korachs ättlingar Korachs ättlingar
31
Avslutning
72:18–18

17
Avslutning
89:52

90

Fjärde
boken

106

Okända och
David

Mycket om
Israels folk

Mycket om
templet

Femte
boken

44
Avslutning
150
Många
lovsånger

Mycket om
jorden

Av Hiskia och Josia
Omkring 970–610 fKr

150

David och
okända

17
Avslutning
106:48

Psalmer
för nationen

107

Mycket om
Guds ord

Av Esra och Nehemja
Fram till omkring 430 fKr

De flesta skrivna i och om Israel

ORD UR
PSALTAREN
1
Herren är min herde, mig
ska inget fattas.
2
Han låter mig vila på
gröna ängar, han för mig till
vatten där jag finner ro.
3
Han ger liv åt min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
4
Även om jag vandrar i
dödsskuggans dal fruktar jag
inget ont, för du är med mig.
Din käpp och stav de tröstar
mig...
6
Ja, godhet och nåd ska
följa mig i alla mina
livsdagar, och jag ska bo i
Herrens hus för alltid.

Omkring 1000 år, från omkr 1410 fKr till omkr 430 fKr

Tema: Lovsång
• Vad lär du om Gud?
• Vilka orsaker anges för
att lova och tillbe Gud?
• Vad säger Psaltaren om
Guds ord (t ex Ps 119)?
• Välsignelse, att bli
välsignad av Gud.

• Jämför det historiska
sammanhanget för de 13
psalmer som hör samman
med händelser i Davids liv.
• Olika typer av psalmer
(t ex klagan, tacksägelse,
lovsång, hämndpsalmer
eller psalmer om Messias).
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Ps 57
Efter flykten från
grottan i En-Gedi
(1 Sam 24:2)
Ps 60
En sång efter Davids
seger mot Edom
(2 Sam 8:13)
Ps 51
En psalm efter synden
med Bat-Seba
(2 Sam 12:13)
Ps 3
En psalm under flykten
från Absalom
(2 Sam 15:16)
Ps 63
En sång när David
befinner sig i Juda öken
(2 Sam 15:23)
Ps 7

Ps 23:1–4,6 Sedan Shimei kastat

Kända texter
och sammanhang:
• Ps 8:4–5 När jag ser
din himmel
• Ps 23 Herdepsalmen
• Ps 51 Davids syndanöd
• Ps 119:105 Ditt ord är
en lykta för min fot

stenar på David
(2 Sam 16:5)

Ps 18
En sång sedan David
räddats från fiender
(2 Sam 22:1ff)
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Psaltaren

Hela templet sjunger...

• Psalmerna är inte alltid lätta att kategorisera. Men man kan urskilja en rad olika typer av psalmer. Här är ett försök till uppdelning av
psalmerna efter deras karaktär, allt från lovsånger och böner om hämnd till nödrop och vishetssånger.

Vårt liv varar
sjuttio år, eller
åttio om
krafterna räcker.
När det är som
bäst är det möda
och bekymmer.
Snart är det slut
och vi flyger
bort.
(Ps 90:10)

Lägg märke till att några psalmer
återfinns under flera kategorier.
Av David
Av annan eller okänd författare

Lovprisnings- och
tacksägelsepsalmer
Psalmer som tackar Gud för
det Han gjort och lovprisar
Honom för den Han är.

Kollektiva klagopsalmer
Vädjar om ingripande för nationen
Kungapsalmer
Beskriver hur kungen regerar

Många psalmer kom
att sjungas vid särskilda tillfällen...
• Vid påsk, pingst
och lövhyddohögtiden: Ps 113–118
• På försoningsdagen: Ps 130
• Vid tempelinvigningshögtiden:
Ps 30, 35, 42, 43
och 122
• Morgonpsalmer
i synagogan:
Ps 145–150
• Psalmer för
veckans dagar:
[Sabbat–fredag] Ps
92, 24, 48, 82, 94,
81 och 93

F

Har du en
favoritsång?
En lovsångskör,
en psalm, en
andlig visa.
Varför tycker
du om den? När
hörde du den
första gången?
Vad säger den
dig som inte
kan sägas på
annat sätt?
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8, 19, 29, 33

65, 67, 68

Individuella tacksägelsepsalmer 11, 18, 23, 30, 46, 48, 66
Tack för det Gud gjort för diktaren 32, 34, 40, 41
Individuella klagopsalmer
Psalmer direkt till Gud
som vädjar om Guds
ingripande för diktaren
personligen.

NÄR SJÖNGS
PSALMERNA?

Första boken Andra boken Tredje boken Fjärde boken Femte boken
(1–41)
(42–72)
(73–89)
(90–106)
(107–150)
81

91, 95, 96, 98, 107, 111, 113,
100, 103, 104, 114, 115, 117,
105
123, 124, 131,
133, 134, 135,
136, 145, 146,
147, 148, 149,
150
92, 106
108, 116, 118
138, 139

75, 84, 85

3, 4, 5, 6, 7,
13, 17, 22,
25, 26, 27,
28, 31, 35,
39

42, 43, 51, 54, 76, 77, 86, 88 102
55, 56, 57, 59,
60, 61, 62, 63,
64, 69, 70, 71
44

74, 79, 80, 83 90

2, 18 , 20, 21

45, 72

89

101

47

Kröningspsalmer
Beskriver Guds storhet över allt

42, 43

Sånger till Sion
Psalmer om längtan till Jerusalem

109, 120, 130,
140, 141, 142,
143

110, 132, 144

93, 96, 97, 98,
99

87

Botpsalmer
Bekännelse och bön om förlåtelse

6, 32, 38

51

102

Hämndpsalmer
Konkret bön om Guds hämnd

35

58, 69

Messianska psalmer Profetior
om den kommande Messias

2, 16, 22, 24

45, 72

Vishetssånger Uppfordran
och instruktioner till läsaren
om att leva ett rättfärdigt liv

1, 9, 10, 12,
14, 15, 19,
36, 37

49, 50, 52, 53 73, 78, 82

121, 122, 125,
126, 129
130, 143

83

109, 137
110
94

112, 119, 127,
128

HEMAN (1)

ETAN (1)

... och det var vi som skrev
I
II
III

DAVID (75)

• Herde och kung
i Israel som tillskrivs 73 psalmer.
Ytterligare två (2
och 95) tillskivs
honom i NT. Hans
psalmer markeras
med brunt ovan.

ASAF (12)

• Den som utsågs
att leda sången i
templet (1 Krön
15:16-19).
Tillskrivs 50, 73,
74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82 och
83

KORAS
SÖNER (11)

SALOMO (2) MOSE (1)

• Davids son.
Fick vishet av
• Söner till Kora
Gud. Förutom
(4 Mos 26:11),
många ordspråk,
senare namn på
Predikaren och
tempelsångare
Höga visan
(2 Krön 20;19).
Skrev 42, 44–49, skrev han psalm
84–85, 87 och 88. 72 och 127.

Våra fromma sånger, som vi
lyssnar på i våra gudstjänser,
är ofta sånger som bara på ett
ytligt sätt överenstämmer med
Guds uppenbarade ord. Men
Psaltaren är Guds ord!

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

• Ledde folket ut
ur Egypten och
mottog lagen.
Skrev bönepsalm
90 som handlar
om Guds storhet
och livets
förgänglighet.

• En vis esrait
(1 Kung 4:31).
Psalm 88 med
Koras söner

• En vis esrait
(1 Kung 4:31)
från Salomos tid
Skrev psalm 89

OKÄNDA FÖRFATTARE (48)
• Flera av dessa anonyma psalmer
tillskrivs av traditionen Esra.

Det bästa sättet att läsa Psaltaren är
att göra dessa böner dina egna och
rikta dem direkt till Gud. Genom
århundraden har miljoner människor funnit tröst och inspiration
genom att bedja på detta sätt.

Psaltaren lovprisar Gud,
upphöjer Hans karaktär,
Hans namn, Hans ord
och Hans godhet. Varje
mänsklig erfarenhet är
relaterad till Honom.

Philip Yancey

Henrietta C. Mears

Björn Donobauer
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Så kan Psaltaren förstås

Psaltaren

• Att översätta poesi är svårt. Att överföra poesi från en kultur till en annan är ännu svårare. Hebreisk poesi, den poesi vi finner i
Psaltaren, använder inte rim och meter på det sättet vi är vana vid. Här är en beskrivning av några av de kännetecken du istället kan
finna i hebreisk poesi. Kanske kan det hjälpa dig att lättare förstå Bibelns psalmer.

EXEMPEL

PARALLELLISMER

• DEFINITION: Två rader binds samman genom ord eller idéer. Tanken
från en rad upprepas, kompletteras eller utvecklas i nästa rad.
• BETYDELSE: Man kan kalla det för att rimma med tankar istället för
med ord. Genom parallellismen betonar, förhöjer, utvecklar eller kontrasterar författaren det som redan sagts. Tanken eller orden kan vara grunden
i parallellen. Parallellen kan också vara ett komplement eller en motsats.

Några vanliga typer av parallellism

LIKHET
Definition: Den
första radens
tanke upprepas
med andra ord i
den andra raden
Exempel:
Ps 127:1, 19:2,
25:4, 135:13,
105:23

BILDLIKHET
Definition: Den
första raden använder en stilfigur
(se nedan) för att
illustrera det som
sägs i andra raden
Exempel: Ps 42:2,
103:13 (notera
ordet som)

TILLÄGG
Definition: Den
andra raden
lägger till något till
det som sägs i
den första, för att
fullborda tankekedjan.
Exempel:
Ps 23:1, 2:6

MOTSATS
Definition: Den
första radens
tanke möter sin
motsats i den
andra raden.
Exempel:
Ps 1:6, 18:27,
90:6 (notera
ordet men)

UTVECKLING
Definition: Den
första radens
tanke utvecklas
och utvidgas i den
andra raden (eller
i flera påföljande
rader)
Exempel:
Ps 29:1–2, 1:1

BILDSPRÅK/STILFIGURER

• DEFINITION: Meningen görs tydlig och levande genom bruket av
beskrivande ordbilder.
• BETYDELSE: En stilfigur är när uttryck ges en annan betydelse än
ordens vanliga innebörd, en språklig illustration. Bildens bokstavliga
betydelse ligger bortom orden, den måste förstås och tolkas, avkodas.
Syftet är att illustrera tanken men också att väcka känslor.

Några vanliga typer av stilfigurer

SIMILE
Definition: En
jämförelse mellan
två saker som
sägs ha likheter.
Den ena förstås
genom den andra.
Exempel:
Ps 1:3, 17:8, 32:9
(notera ordet som)

METAFOR
Definition: En
jämförelse som
gör gällande att
en sak är en
annan.
Exempel:
Ps 23:1, Ps 91:4,
84:12 (ordet som
finns aldrig)

HYPERBOL
Definition: En
stark överdrift
med syfte att
framhäva eller
betona något
speciellt
Exempel:
Ps 78:27, 6:7,
72:16

Exempel: De flesta
stilfigurer, Ps 124:7

ANTROPOMORFISM
Definition: Att
tillskriva Gud
något mänskligt
attribut (t ex.
mun eller öron).
Exempel:
Ps 11:4, 18:14,
32:8, 31:3

PSALM 51

Exempel:
Ps 90:1-2

• DEFINITION: Texten
är arrangerad i en
korsvis parallellism.
(Första och sista raden
hör samman osv)
• BETYDELSE: Frasen
(fraserna) i mitten är
oftast centrala.

(2000)

A 3 Förbarma dig, Gud,
i din nåd,
B stryk ut mina synder
i din stora
godhet.
A 4 Gör mig fri från all
min skuld
B och rena mig från min
synd
A 5 Jag vet vad jag har brut .
B min synd står alltid infö it,
r
A 6 Mot, dig, bara mot dig mig.
har jag
syndat,
B jag har gjort det som
är ont i
dina ögon.
A Du har rätt när du ställ
er mig till
svars.
B den dom du fäller är rättv
is.
A 7 I skuld är jag född,
B i synd blev jag till i min
A 8 Du som älskar ett uppr moders liv.
iktigt hjärta,
B ge mig vishet i mitt inne
rsta.
A 9 Rena mig med isop
från min synd,
B tvätta mig vit som snö.

EXEMPEL PÅ STILFIGURER
• Rena mig (51:4) – en metafor, var
David smutsig? Behövde han
tvättas? Synden ses som smuts.
• Alltid inför mig (51:5) – en
hyperbol, en överdrift för att betona
• Dina [Guds] ögon (51:6) – en
antropomorfism, Gud tillskrivs ögon
för att ge bilden av att han ser [vet].
• Vit som snö (51:9) – vit är en
simile, renheten förstås genom
jämförelsen med vit snö. Notera
ordet som. 1917 års översättning
• Vitare än snö skulle kunna uppfattas som en hyperbol, en överdrivt.
Vad är vitare än vitt?

KIASMER

KÄNSLOR

• DEFINITION:
Bilder används för att
frammana känslostämningar.
• BETYDELSE:
Det är känslan snarare
än fakta som är
avsikten med texten.

PERSONIFIERING
Definition: Att
tillskriva mänskliga
egenskaper åt
saker, djur eller
idéer
Exempel:
Ps 35:10, 77:17,
96:11, 104:19

Psalm 51 är en av de väl kända
psalmerna. Här är några exempel
på hur parallellism och stilfigurer
används.
EXEMPEL PÅ PARALLELLISM
• Översättning gör att parallellismen ibland blir annorlunda än
originalet. Men här är ett förslag A
och B markerar första och andra
raden i parallellen. Några exempel:
• (A) I skuld är jag född / (B) i
synd blev jag till i min moders liv
(51:7) – en likhet, tanken upprepas
nästan ord för ord. De flesta rader i
psalmen är likheter.
• (A) Du som älskar ett uppriktigt
hjärta / (B) ge mig vishet i mitt
innersta" (51:8) – en utveckling.
Den andra raden för tanken vidare.

BOKSTAVSFÖLJD

Exempel: Ps 119,
9, 10, 25, 111, 112

• DEFINITION: Varje
nytt avsnitt eller ny rad
börjar med nästkommande bokstav i
de hebreiska alfabetet.
• BETYDELSE:
För att underlätta inlärning. Svåröversatt.

Om vi ska förstå psalmerna måste
de läsas som dikter och inte som
dogmatiska avhandlingar... Annars
kommer vi att gå miste om vad
som finns i dem och tro oss se
saker som inte finns där.

Det här är den bok som du kan vända dig till oavsett vilka
situationer du befinner dig i, om det är stunder av sorg, av
fruktan eller tvivel, om du är betryckt eller orolig, glad eller
tacksam. Det här är Bibelns enastående andaktsbok. Det har
sagts att på andra ställen i Skriften talar Gud till oss, men
Psaltaren är vår representant när vi talar till Gud.

C.S. Lewis

L.A.T. van Dooren
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Du har gett dina
befallningar för
att de ska hållas
noga. Om bara
mina vägar var
rätta så att jag
höll dina
stadgar!
Då skulle jag
inte skämmas
när jag tänker
på alla dina bud.
(Ps 119:4–6)

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

NÅGRA ANDRA
PSALMER I
GAMLA
TESTAMENTET

• Uttågspsalmen
(2 Mos 15:1–18)
• Mosepsalmen
(5 Mos 32:1-43)
• Deborapsalmen
(Dom 5:1–31)
• Hannapsalmen
(1 Sam 2:1-10)
• Hiskiapsalmen
(Jes 38:9–20)
• Jonapsalmen
(Jona 2:1–9)
• Habackukpsalmen
(Hab 3:2–19)

F

Psalmförfattarna
använde sin
kulturs poesi för
att uttrycka
känslor och
tankar till Gud.
Försöker du
uttrycka dina
känslor i musik,
sångtexter eller
dikter?
Varför eller
varför inte?
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Psaltaren

Liten ordlista till psalmernas titlar

Många av psalmerna har traditionellt inletts med en introduktionsrad. Där kan det finnas uppgifter om författarskap men också
instruktioner för hur eller när psalmerna ska framföras. Många av termerna är svåra att med säkerhet tolka och översätta. I Bibel 2000
har flera av dem helt enkelt utelämnats. Här är ändå en ordlista över de flesta termer som dyker upp i psalmernas inledningsrader
(i 1917 års översättning, Svenska Folkbibeln, Åkessons översättning och/eller Bibel 2000). En ordlista som kan ge en fingervisning om
vad termerna möjligen kan betyda.

Prisa honom
med basunklang, prisa
honom med lyra
och harpa.
Prisa honom
Musikaliska termer
med tamburin Typer av psalmer
och dans, prisa • PSALM (hebr. mizmor)
• TILL KÖRLEDAREN
honom med
Betyder "en sång ackompanOsäkert. I andra översättningar
jerad på strängaspel".
”till sångmästaren”.
strängar och
Texter: 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 8:1,
Texter: 4:1, 5:1, 6:1, 8:1, 9:1,
flöjt... Allt som 9:1, 12:1, 13:1, 15:1, 19:1, 20:1, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 18:1,
21:1,
22:1,
23:1,
24:1,
29:1,
21:1, 22:1, 31:1, 36:1, 39:1,
andas ska
30:1, 31:1, 38:1, 39:1, 40:1,
40:1, 41:1, 42:1, 44:1, 45:1,
prisa Herren!
41:1, 47:1, 48:1, 49:1, 50:1,
46:1, 47:1, 49:1, 51:1, 52:1,
51:1,
62:1,
63:1,
64:1,
65:1,
53:1, 54:1, 55:1, 56:1, 57:1,
Halleluja!
(Ps 150:3–4,6)

66:1, 67:1, 68:1, 73:1, 75:1,
76:1, 77:1, 79:1, 80:1, 82:1,
83:1, 84:1, 85:1, 87:1, 88:1,
92:1, 98:1, 101:1, 108:1, 109:1,
110:1, 139:1, 140:1, 141:1,
143:1, även 100:1 (57 ggr)

58:1, 59:1, 60:1, 61:1, 62:1,
64:1, 65:1, 66:1, 67:1, 68:1,
69:1, 70:1, 75:1, 76:1, 77:1,
80:1, 81:1, 84:1, 85:1, 88:1,
109:1, 139:1, 140:1 (53 ggr)

Betyder ”en sång som framförs
sjungande”.
Texter: 30:1, 46:1, 48:1, 65:1,
66:1, 67:1, 68:1, 75:1, 76:1,
83:1, 87:1, 88:1, 92:1, 108:1,
149:1 (15 ggr)

Osäkert. Kan syfta på sångare
som verkar i Koras söners efterföljd, på författarna av sången
eller på hur sången ska framföras.
Texter: 42:1, 44:1, 45:1, 46:1,
47:1, 48:1, 49:1, 84:1, 85:1, 87:1
och 88:1 (11 ggr)

• SÅNG (hebr. sir)

• DIKT (hebr. maskil)

Osäkert. Troligen ”dikt till eftertanke” eller “vishetspsalm”.
Texter: 32:1, 42:1, 44:1, 45:1,
52:1, 53:1, 54:1, 55:1, 74:1,
78:1, 89:1, 92:1, 142:1 (13 ggr)

• AV KORAS SÖNER/
KORACHS ÄTTLINGAR

F

Troligen någon slags sångtitel.
Texter: 16:1, 56:1, 57:1, 58:1,
59:1 och 60:1 (6 ggr)

• KLAGOPSALM (hebr.
siggajon)

Ovisst. Översatt klagopsalm.
Men kan syfta på tonart.
Texter: 7:1 (endast 1 gång)

• BÖN (hebr. tepilla)

Betyder ”åkallan” och är en bön
för någon eller något.
Texter: 17:1, 86:1, 90:1, 102:1
och 142:1 (5 ggr)

• LOVSÅNG (hebr. tehilla)
Att lova, prisa eller lovsjunga.
Text: 145:1 (endast 1 gång)

Blåsinstrument

HORN/BASUN (ovan)
Blåsinstrument i horn eller
troligen metall
Texter: 47:6, 81:4, 98:6
FLÖJT/PIPA
Något slags flöjtinstrument
Text: 150:4

• FÖR SABBATSDAGEN
En psalm som sjöngs på
sabbatsdagen.
Text: Ps 92:1

• TACKSÄGELSEPSALM

Stränginstrument
• LYRA/PSALTARE (ovan)

En sorts harpa. Finns med
olika antal strängar.
Texter: 33:2, 57:9,81:3,92:4,
108:3,144:9 och 150:3
• HARPA
Träram med spända strängar
Texter: 33:2, 43:4, 49:5,57:9,
71:22, 81:3, 92:4, 98:5,108:3,
137:2,147:7,149:3,150:3

Betyder ”på unga kvinnors vis”.
Alltså troligen med sopranröst
(jfr 1 Krön 15:20).
Texter: 46:1 (endast 1 gång)
musiker i templet, eller en ansvarig musikledare (jfr 1 Krön
16:41).
Texter: 39:1,62:1, 77:1 (3 ggr)

• NEGINOT

Betyder ”strängaspel”. Alltså att
sjungas till stränginstrument.
Texter: 4:1, 6:1, 54:1, 55:1,
61:1, 67:1 och 76:1 (7 ggr)

• SHEMINIT

Betyder ”Med en åttasträngad
luta”. ”Till stränginstrument”
Texter: 6:1, 12:1 (2 ggr)

• NEHILOT

Möjligen ett blåsinstrument,
kanske någon form av flöjt.
Text: 5:1 (endast 1 gång)

• GITTIT

Osäkert. Några menar att det
betyder ”Sång vid vinskörden”.
Andra förslag är ett instrument
från Gat eller en föregångare
till vår tids gitarr.
Texter: 8:1, 81:1, 84:1 (3 ggr)

• SELA

Okänd betydelse. Troligen
anvisning av liturgisk eller
musikalisk art, som ”refräng”
eller ”mellanspel”.
Texter: 3:3,5,9,4:3,5, 7:6,9:17,
21,50:6,52:5,7,140:4,6,9,143:6
m fl (71 ggr)

Psalm som sjöngs när
tackoffren i templet frambars.
Text: 100:1

• TILL ÅMINNELSE

En psalm antingen för att
Gud skulle minnas den som
sjöng, eller för att påminna
den som sjöng om Gud.
Texter: 38:1, 70:1

• BÖN AV EN PLÅGAD,
SOM I VANMAKT
UTGJUTER SIN SORG
INFÖR HERREN
Text: 102:1

• EN PILGRIMSSÅNG

• ALAMOT

VART TOG
• JEDUTUN
• KVÄDE (hebr. miktam)
ORDEN VÄGEN? Inte helt säkert vad det betyder. Osäkert. Antingen en grupp
� I Bibel 2000 saknas
en del ord i överskrifterna till psalmerna.
� Översättarna har
ansett att man med
säkerhet inte kan veta
vad orden betyder
och har därför valt att
helt enkelt utelämna
dem ur texten (t ex
Jedutun Ps 39:1).
� Man har också tagit
bort ord som man visserligen kan översätta
men där ordens mening är svåra att förstå t ex “Efter morgonrodnadens hind”
Ps 22:1.

Liturgiska termer

Instruktioner
om melodin

• TILL LILJORNA

Kan betyda välkänd sång, eller
något slags instrument. Översätts också ”Till vittnesbördets liljor” (60:1).
Texter: 45:1, 60:1, 69:1, 80:1

• TILL MAHALAT

Troligen en melodi eller ett
instrument. Några hävdar
liturgisk innebörd. Kan betyda
”vid sjukdom”. Mahalatleannot ”att sjunga till Mahalat”
(88:1).
Texter: 53:1, 88:1

Ordagrant ”uppstigarnas sång”.
Även vallfartssång. Vanligen
uppfattas det som sånger som
sjöngs av pilgrimer när de gick
upp till Jerusalem vid påsk,
pingst eller lövhyddo- högtiden.
Texter: 120:1, 121:1, 122:1,
123:1, 124:1, 125:1, 126:1,
127:1, 128:1, 129:1, 130:1,
131:1, 132:1, 133:1, 134:1

• FÖR TEMPELINVIGNINGEN

Psalm avsedd att sjungas när
tempelplatsen välsignades (1
Krön 21:26, 22:1) eller skriven
av David för senare bruk vid
templets invigning.
Text: 30:1

• TILL MORGONRODNADENS HIND

Troligen en melodi eller ett
musikinstrument.
Text: 22:1

• TILL DEN STUMMA
DUVAN I FJÄRRAN
Troligen en melodi.
Text: 56:1

• FÖRDÄRVA INTE

Slaginstrument

Möjligen en melodi.
Texter: 57:1, 58:1, 59:1, 75:1

• MUTLABBÉN

• CYMBAL (ovan)

Metallskivor som slås mot
varandra. Flera typer.
Text: Ps 150:5
• TAMBURIN/PUKA
Skinn spänt över ställning.
Kan översättas trumma.
Texter: 68:26, 81:3, 149:3,
150:4

Måste man
Betyder ”Sonens död”. Omtvistat, troligen någon form av
kunna sjunga
beskrivning av den melodi
bra för att kunna
sången ska sjungas efter.
Text: 9:1
lova Herren?
Hur avspeglar
Psaltaren
Psaltaren
Psaltaren
Psaltaren
Psaltaren
FEM SAKER
sig det i
lär oss vad
lär oss
lär oss vad
lär oss vad
lär oss vad
VI LÄR OSS
musiklivet i de
helgelse är
vem Gud är
förtröstan är
tillbedjan är
ledning är
Psaltaren varnar Psaltaren ger oss Psaltaren pekar på
gudstjänster
I PSALTAREN I många psalmer Psaltaren påbeskrivs vem Gud minner oss om att oss för synden (Ps redskap för lovatt Gud leder oss,
Psaltaren är en
du besöker?
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praktisk bok som är, t ex skaparen
lär oss mycket om (8, 33), den helige
(22) och den
livet med Gud.
allsmäktige (10).

Gud tröstar oss
(94:19) och att vi
kan fly till honom i
tider av nöd (31:2).
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1, 19) men öppnar
också en väg till
förlåtelse och upprättelse (Ps 51).

prisning och tillbedjan (Ps 150)
och uppmanar till
bön (95:6).

genom sitt ord
(94:12,119:105)
men också på
andra sätt (43:3).

En anatomisk karta över Psaltaren
• Psalmerna använder många stilfigurer. Bland de vanliga är referenser till människokroppen. Här är en översikt över de flesta anatomiska termer som Psaltaren innehåller och förslag på den vanligaste innebörden. Lägg märke till de organ som inte omnämns, som
till exempel lungor och hjärna. I Bibel 2000 har ofta stilfigurerna avkodats, t ex öra ersätts med att höra.

ÖGA/SYN

Handlar om övertygelse. Vad ögat ser
speglar den inre människan (jfr 31:10).
Öppna ögon är att få insikt (119:18).
Se mot Herren är att be (34:6,145:15)
Herrens ögon är Guds synsätt (90:4)
• 13:4, 19:9, 119:30, 123

ÖRA/HÖRSEL

ANSIKTE [HUVUD, SKALLE]

Ansiktet ses som en spegel av den inre människan
och visar känslorna (69:8). Används för att beteckna
personen. Guds ansikte representerar Gud närhet
(4:7,143:7). Huvud syftar på makt (18:4-1917).
• Ansikte: 22:25, 31:17, 44:25, 89:16
• Huvud: 7:17, 21:4, 23:5, 35:13, 38:5
• Skalle: 68:22

Örat är förknippat med lydnad. Att
höra är att göra. Att ”Vända sitt öra”
(31:3) talar om uppmärksamhet.
• 34:16, 45:11, 49:5, 94:4, 115:6

HÅR/SKÄGG

Ansågs som det minst värdefulla
på kroppen, såg som en prydnad.
Representerar ofta ett stort antal.
• 40:13, 69:5. 133:2

NÄSA

Man andas med näsan, därför
representerar näsan livet. Rök
från näsan syftar på vrede (18:9)
• 18:9, 115:6

ÖGONLOCK

• 77:5 (sluta ögat), 132:4 (1917)

TÄNDER

KÄKE/KIND

Att bli slagen på käken/
kinden är att bli besegrad.
• Ps 3:8

Starka tänder betyder makt. Att
krossa tänder är att besegra,
göra någon oförmögen att äta.
• 3: 8, 35:16, 57:5, 58:7, 112:10

GOM

LÄPPAR

• 22:16,
137:6

Syftar oftast, liksom ordet mun, på
sinnelaget bakom det som sägs.
• 34:14, 71:23, 141:3

Psaltaren

Min mun ska tala
vishet, mitt
hjärtas tanke
ska vara förstånd.
Jag vänder mitt
öra till visdomsord, jag tyder min
gåta till harpans
toner.
(Ps 49:4–5)

TUNGA

Som läppar och mun. Syftar på
motiv bakom ord (Ps 64:4)
• 12:5, 34:14, 63:4, 66:17

STRUPE

MUN

Syftar oftast på vad som sägs.
• 5:10, 69:4, 115:7

Syftar oftast på sinnelag bakom
det som sägs (17:3). Munnen är
en spegel av människan.
• 5:10, 35:21, 51:17, 141:3

BRÖST

Av bröstkorgen. Platsen för
hjärtat. Syftar på människans
innersta (mitt inre).
• 22:15, 39:4, 143:4

RYGG

Att bära bördor, drabbas av nöd.
Att vända rygg är att inte bry sig.
• 22:25, 36:4, 129:3

ARM

Beskriver makt, kraft, inflytande och handling.
• 21:9, 77:16, 79:11,
89:14, 22, 136:12

[MIN MODERS] BRÖST

Symboliserar närhet och trygghet. Även ursprung.
• 22:10

INÄLVOR
Se njurar, lever etc

FAMN

Syftar på förtrolighet, närhet,
omsorg och beskydd.
• 85:11 (2000), 131:2 (1917)

• 139:13

HJÄRTA

Syftar på människans innersta,
det som styr henne. Man tänker
och känner med hjärtat (55:5).
Här finns karaktär (51:12), vilja,
personlighet och förstånd (27:8,
86:11). Det finns i biblisk språkbruk ingen konflikt mellan hjärta
och hjärna. Både känsla och
förnuft har sitt säte i hjärtat.
Guds hjärta talar om Guds
innersta väsen (33:11)
• 7:10, 13:3, 17:3, 24:4, 37:4, 62:5

MODERLIVET

Översätts på annat ställe med
”sköte” (Ords 30:16).
Representerar livets ursprung.
• 22:10, 58:4, 71:6, 139:13

HÖFT

Av ord som betyder nedre delen
av ryggen. Står för att vara stark
och fast.
• 38:8, 45:4 (sida)

HAND

BEN (översätts ibland fötter)

Symboliserar handling, kraft och
makt (31:16). Upplyfta händer talar
om kamp men också bön (28:2),
fallande händer om nederlag (76:6).
• 7:4, 10:14, 18:17, 44:4, 73:23

Ordet syftar på låret eller höften.
• 22:17, 69:24 (lemmar)

KNÄ

Att böja knä är att visa respekt,
stadiga knän är styrka.
• 95:6, 109:24

LEDER

NJURAR

• 22:15

Representerar liksom hjärtat
människans innersta väsen.
• 7:10, 26:2

BEN [i kroppen]

Benen inne i kroppen står för
människans djupare känslor
och sympatier.
• 22:18, 31:11, 34:21, 102:6

MAGE/BUK

Att ”mätta” syftar på att mage mätt.
• 17:14 (jfr 1917)

FOT

BLOD

Bärare av livet, symboliserar själva
livet. Att vada i någon annans blod är
att besegra honom (58:11)
• 78:44, 79:3, 10, 106:38

HUD/SKINN
• 102:6

Många psalmer är jublande
lovsånger som beskriver Guds
mäktiga verk och stora kärlek till sitt
folk. Men för varje jubelpsalm finns
två eller tre andra som... uttrycker
bedjarens sorg och förfäran.

Syftar på en persons position,
strävan eller inriktning (119:105).
Att lägga något under sina fötter
betyder att vinna, härska (18:10).
• 8:7, 18:10, 18:48, 66:9, 115:7

En rad psalmer är direkt eller indirekt profetiska om
Kristus. Referenserna är ibland direkta [säger rakt ut] och
ibland mer typologiska [en förebild av det som skall
komma]. Bland psalmerna som innehåller referenser till
Kristus finns: 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35,
40, 41, 45, 47, 68, 69, 102, 109, 110, 118 och 132

John Drane

F. Duane Lindsey
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ATT ÖVERSÄTTA
STILFIGURER
• Bibel 2000 har valt
att oftast tolka stilfigurer. Det innebär
att texten blir lättare
att förstå.
• 1917 års översättning och Svenska
Folkbibeln däremot
väljer oftare att behålla och översätta
stilfiguren. Det ger
läsaren möjlighet att
själv tolka och se
vidden av bilden.
• Det ena är inte mer
rätt än de andra. Som
bibelläsare kan det
finnas goda skäl att
ha tillgång till flera
olika översättningar.

F

Andlighet är inte
ett yttre
beteende, utan
ett inre liv. Om
du i din ensamhet ser till
ditt eget hjärta,
vad ser du då?
Stämmer det
med den bild du
tror andra
människor har
av ditt
andliga liv?

65

1 Krönikeboken

En jämförelse
mellan Kungaoch Samuelsböckerna och
Krönikeböckerna

Historien sedd med andra ögon
Bibelbok: Första Krönikeboken Kapitel: 29
Tid: Från omkr 1010–970 fKr.
Skriven omkr 450 fKr
Författare: Okänd, möjligen Esra
Litterär stil: Kommenterad historia
Nyckelord: Kommentar till David
Så ska bilden förstås: Krönikeböckerna är som ledarsidan i en
tidning. Medan nyhetssidorna
berättar vad som hänt (Samuelsböckerna) berättar
ledaren vad krönikören
tycker om det som hänt.
Och första krönikan
handlar mest om
kung David.

Typ av
litteratur
• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
är biografiska, beskriver
främst personer.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
är redogörande, beskriver mer förhållanden.
Författarens
perspektiv
• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
är skrivna ur en profets
perspektiv.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
är skrivna ur en prästs
perspektiv.
Böckernas
tema
• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
betoner vem som sitter
på tronen.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
betonar vad som sker
med templet.
Böckernas
fokus

Indelning

Budskapets
ton
• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
förmedlar ett budskap
om dom över synden.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
förmedlar ett budskap
om hopp om frälsning.
Författarens
tillämpning

9

10

Geografi
Tidsperiod

NÄR DU LÄSER

21 22

Davids framgång

Släkten

Arken

Därför kunde
David bli kung

Så blev
David kung

Inga geografiska
uppgifter

Riket

27 28

29

Davids motgång
Templet

Så regerade
David som kung

Tronföljden
Så efterträddes
kung David

Israel (Kanaan)

Tusentals år

ATT TITTA EFTER

29

Davids regering
16 17

Davids ursprung

Ämnen

• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
betonar människors
tillkortakommanden.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
betonar i högre utsträckning Guds trofasthet.
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10

David överlåter riket
och tempelbygget
åt Salomo

Davids rötter

1

9

David planerar för
ett nytt tempel

Centralt

1

David utvidgar
sitt rikes gränser

• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
handlar om både Israel
och Juda.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
Handlar nästan bara om
Juda.

ORD UR
FÖRSTA
KRÖNIKEBOKEN

Första och Andra Krönikeboken var från början en bok, men kom senare att delas i
två delar. Boken är skriven från prästernas perspektiv och kan ses som en religiös
kommentar av den andliga och historiska utvecklingen i nationen under perioden.

David etablerar
sig på tronen

Geografiskt
område

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN

David får sin ätt
härledd till
urfadern Adam

• SAMUELS- OCH
KUNGABÖCKERNA
beskriver landets
politiska historia.
• KRÖNIKEBÖCKERNA
beskriver landets
religiösa historia.

Omkr 40 år (33 år i Jerusalem)

Tema: Kommentar
till David
• Vad gör David som
prästerna berömmer?
• Lägg märke till allt som
har med präster och deras
uppgift att göra: högtider,
offer, arken, lagen,
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templet, Jerusalem m m.
• Herrens hus, Guds hus
• Hur beskrivs Israels
synd. Ge exempel?
• Kan du se händelser som
bara nämns här och inte
i Samuelsböckerna?
• Vad lär du om Gud ?

6
[Herren] sade till mig:
Din son Salomo är den som
ska bygga mitt hus och
mina förgårdar, för jag har
honom utvalt till min son,
och jag ska vara hans far....
11
David gav sin son
Salomo en mönsterbild av
förhuset och tempelbyggnaderna... och de inre
rummen och rummet för
nådastolen.
20
David sade till sin son
Salomo: "Var stark och
frimodig och gå till verket.
Var inte rädd eller modlös,
för HERREN Gud, min
Gud, ska vara med dig."

1 Krön 28:6,11,20

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Krön 4: 10 Jabes bön
• 1 Krön 16 Davids
lovsång
• 1 Krön 16:34 Tacka
Herren, ty han är god.
• 1 Krön 28 Tempelplanen

Från prästernas horisont

Davids linje
David blir
tillbaka till Adam kung över Israel
I nio kapitel med Saul dör och
släkttavlor spåras David tar över
Davids linje tillbaka som kung. Han
till Abraham och
intar Jevus
Adam. Davids
(Jerusalem).
härkomst är viktig (1 Krön 10–12,
(1 Krön 1–9, jfr
jfr 1 Sam 31,
1 Sam 1–31)
2 Sam 5, 23)

David för arken
till Jerusalem
David flyttar Guds
ark från Kirjat–
Jearim till Jerusalem. David
lovsjunger Gud.
(1 Krön 13–16,
jfr 2 Sam 5–6,
Ps 105,96, 47,48)

Gud och David
sluter förbund
Gud sluter ett
förbund med
David och lovar
honom och hans
efterkommande
en tron till evig tid.
(1 Krön 17,
jfr 2 Sam 7)

David leder sin
armé till seger
David strider mot
de fientliga
nationerna runt
omkring och
vinner segrar.
Riket utvidgas.
(1 Krön 18–20,
jfr 2 Sam 8,10,12)

1 Krön 1–29

David genomför
en folkräkning
Mot Guds vilja
genomför David
en folkräkning.
Det leder till att
tempelplatsen
inköps.
(1 Krön 21,
jfr 2 Sam 24)

David förbereder
tempelbygget
David gör planer
för det tempel han
aldrig får bygga.
Om storlekar,
inredning och
tjänsgöring för
präster.
(1 Krön 22–29)

David sade: "Här
ska HERREN
Guds hus stå
och här altaret
för Israels
brännoffer."
(1 Krön 22:1)

Relationen mellan Samuels-, Kunga- och Krönikeböckerna
FÖRSTA SAMUELSBOKEN
1–8

9–31

SAUL

Rikets delning
931 fKr

ANDRA SAMUELSBOKEN
1-24

DAVID

Ahasja
kung i
Israel
853 fKr

Historiskt
beskrivande

FÖRSTA KUNGABOKEN
1–11

12–22

SALOMO

ANDRA KUNGABOKEN
1–17

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN
1–9

10-29

ANDRA KRÖNIKEBOKEN
1–9

1100 fKr

1050

1000

950

10–20

900

18–25

21–28
850

Religiöst
kommenterande

29–36

800

750

UNIKT PERSPEKTIV

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Judas
fall
587 fKr

Israels
fall
722 fKr

700

650

600

550

UNIKT MATERIAL

• UTGÅNGSPUNKT: Medan de historiska Samuels- och
• Första Krönikeboken har inte bara ett unikt perspektiv som skiljer sig från
Kungaböckerna fokuserar på vad som hänt, beskriver
Samuels- och Kungaböckerna. Den innehåller också en del material,
Krönikeböckerna andliga motiv och orsaker. De betonar:
berättelser eller kommentarer som inte återfinns i de andra böckerna. Här
är en sammanställning av de tretton textavsnitten.
Prästerna
Böckerna anlägger prästernas perspektiv på utSläkttavlan från Adam till David (1 Krön 1–9)
vecklingen och pekar på andliga orsaker.
Nio kapitel som i detalj spårar härstamningen från Adam till David.
Templet
Saul dör för sina synders skull (1 Krön 10:13–14)
Texten rör sig runt templet, dess uppförande och funkDen andliga förklaringen till Sauls död; otrohet, olydnad och ockultism
tion. Templet ses som rikets centrum, inte palatset.
De som lämnar Saul för att följa David (1 Krön 12:1–40)
Lagen
En uppräkning av de som övergav Saul för att följa David
Lagen är ett uttryck för Guds vilja. Krönikeböckerna
Detaljer när arkens tas från Kirjat-Jearim (1 Krön 13:2–5)
lyfter fram Lagens plats i nationens liv.
Hur David motiverade och mobiliserade inför flyttningen av arken.
Det södra riket
Hur Davids rykte spred sig över världen (1 Krön 14:17)
Sedan riket delas fokuserar Krönikeböckerna sig
Ryktet om Davids framgång på slagfältet spred fruktan hos andra.
på det södra riket (Juda). Där finns Davids linje.
Förberedelse för arkens flyttning (1 Krön 15:1–24)
Steg för steg hur David förbereder flytten av arken till Jerusalem.
• BETONING: Att jämföra avsnitt ur Första Krönikeboken
med avsnitt ur Samuelsböckerna ger exempel skillnaden:
David förordnar leviter och musiker (1 Krön 16:4–43)
• Jämför 1 Krön 8:33 med 2 Sam 2:8
David ger förordningar hur gudstjänsten kring arken ska förrättas.
Ish-Boshet (Sam) kallas Eshbaal (Baalsättling) i KrönikeÄngeln med svärdet och Davids bön (1 Krön 21:27–30)
böckerna – en markering av Sauls avfall till avgudadyrkan.
Herren befaller ängeln att sticka undan svärdet, David blir förskräckt.
• Jämför 1 Krön 10:1-44 med 1 Sam 31
David förbereder tempelbygget (1 Krön 22:1–19)
Krönikeböckerna redovisar andliga motiv till Sauls död.
David gör upp planer för hur templet skall byggas i Jerusalem.
Filisteerna tilldelas rollen som Guds redskap för dom.
• Jämför 1 Krön 21:25 med 2 Sam 24:24
David organiserar tempeltjänsten (1 Krön 23–27)
Ett större område omtalas i Krönikeböckerna, ett område
Ordningen för leviter, tempelsångare och tempelvakter.
som senare blir platsen där templet kom att byggas.
David utser sin efterträdare (1 Krön 28)
• URVAL: Krönikeböckerna utelämnar också helt historiskt
David utser Salomo till efterträdare och ger instruktioner om templet.
betydelsefulla berättelser. Som till exempel:
Gåvor till templet och Davids bön (1 Krön 29:1–25)
• Davids mord på Uria nämns inte.
David uppmanar folket att offra till det kommande tempelbygget.
• Davids äktenskapsbrott med Bat–Seba utelämnas.
• Profeten Elia (till Norra riket) finns inte omnämnd.
Avslutande noteringar över Davids liv (1 Krön 29:28–30)
• Profeten Elisha (till Norra riket) nämns i förbigående.
Källhänvisningar och konstaterande att David dog mätt på att leva.
I
II
IV
III
V
VI
VII
VIII
IX
X

Vad Femte Moseboken är i relation
till de andra fyra Moseböckerna,
vad Johannesevangeliet är i relation
till de tre synoptikerna, det är
Krönikeböckerna i relation
Samuels- och Kungaböckerna.

Författarens syfte var inte bara att
återberätta händelserna, men att
utveckla och förklara deras betydelse för folket.... Krönikeböckerna
kan ses som en kommentar till
Samuels- och Kungaböckerna.

Bruce Wilkinson/Kenneth Boa

John Sailhamer
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SADOK

Den ledande prästen
i templet under Davids tid (2 Sam 8:17).
Först tillsamans med
Achimelek, senare
ensam ledare för
prästerskapet (1
Kung 2:35). Följde
med arken när David
flydde för Absalom,
men sändes tillbaka
(2 Sam 15:24 ff).
Stödde Salomo som
ny tronföljare efter
David (1 Kung 1:8,32
ff). Hade en son,
Achimaas (1 Krön
6:53). Kan spåra sin
ätt tillbaka till Elasar
(1 Krön 6:4 ff).

F

Om du ser
tillbaka på ditt
liv, som
Krönikebokens
författare ser
tillbaka på
folkets historia,
vad tänker du
då mest på?
Framgång eller
motgång? Glädje
[Boken] beskriver eller sorg? Guds
Guds trofasthet,
nåd eller egna
kraften i Guds ord
prestationer?
och tillbedjans
Varför?
centrala plats
i folkets liv.

Bible Maps & Charts
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1 Kungaboken

Kung Salomos
liv – epok
för epok
Salomo tog över som
kung när hans far
David dog. Här är en
snabb skiss över
hans liv.
Salomos
födelse
och uppväxt

Riket klyvs i två delar
Bibelbok: 1 Kungaboken Kapitel: 22
Tid: Från omkr. 970 f Kr till omkr. 840 f Kr
Författare: Okänd, möjligen Jeremia
Litterär stil: Historia Nyckelord: Salomo
Så ska bilden förstås: Första Kungaboken
(ettan i kronan) handlar om Salomo. Han byggde
templet, tog höga skatter, hade många fruar
och hans delade hjärta ledde till ett delat rike.

• Salomo föds, mamma
Bat-Seba (2 Sam 12)
• Salomo får hjälp av
Bat-Seba (1 Kung 1)
• Salomo låter döda en
motståndare (1 Kung 2).
Salomo
blir kung
efter David
• Salomo blir kung över
riket (1 Kung 2)
• Salomo ber Gud om
vishet (1 Kung 3:1-15)
• Salomo styr sitt folk
(1 Kung 3:16-28).
Salomo
regerar och
diktar
• Salomo stärker sin
kontroll (1 Kung 4)
• Salomo växer i vishet
(1 Kung 4:29-32)
• Salomo skriver sånger,
ordspråk (Ords, Höga v.)
Salomo startar
stora byggnadsprojekt

• Salomos hjärta förleds
(1 Kung 11:1-5)
• Salomo tillåter avgudaoffer (1 Kung 11:6-8)
• Salomo avfaller från
Herren (1 Kung 11:9-13)
Salomos
sista tid
– och död

Ämnen

9

1
1

12

Vad som ledde fram
till delningen av riket
Ett tempel
byggs åt Herren
Stora projekt och
Missnöje
höga skatter
och klagan

Geografi

Ett rike, huvudstad Jerusalem

Tidsperiod

40 år

• Salomo återvänder till
Herren (Pred 12:8–14)
• Salomo skriver sitt
”testamente”: Predikaren
• Salomo dör – riket
delas (1 Kung 11:14-43)
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8

5

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Ett folk i ett delat rike
14 15

16 17

22

22

Ahab, Isebel och
deras konflikter
med profeten Elia

4

Kungarna Abiam,
Asa, Nadab, Basha,
Ela, Simri och Omri

Salomo förleds
och avfaller
från Herren

12

En kung med ett delat hjärta

1

Indelning

11

Rehabeam och
Jerobeam delar
riket mellan sig

Centralt

1:1

Salomo beundras
i världen men
avfaller från Herren

• Salomo inviger templet
(1 Kung 8–9:14)
• Salomo beundras
(1 Kung 10:1–13)
• Salomos rikedomar
växer (1 Kung 10:14–29)

Från början var Kungaböckerna en bok men delades senare. Boken handlar om Davids
son, Salomo, och vad som skedde med riket efter hans död. Boken pekar på att det
som fanns i hjärtat hos kungen fick konsekvenser för folkets vardag och rikets framtid.

Salomo leder
bygget av templet

Salomo växer
till en stor kung
i regionen

ÖVERSIKT AV
FÖRSTA KUNGABOKEN

Salomo tillträder
tronen och får
vishet av Gud

• Salomo bygger templet
åt Gud (1 Kung 5–7)
• Salomo bygger sitt
palats (1 Kung 7:1-12)
• Salomo befäster
städer (1 Kung 9:15-28)

Hur livet blev
Rikets
efter delningen
delning
Guldkalvar och offerhöjder
insätts åt avgudarna
Uppror och
Sönderfall och
splittring
avgudadyrkan
Norra riket, huvudstad Samaria
Södra riket, huvudstad Jerusalem
90 år

Tema: Salomo
• ”Vandra Herrens vägar”
och motsvarande (9 ggr).
• Kungar (omkr 250 ggr)
Vilka, var, vad gjorde de
och hur länge?
• Notera profeter (43 ggr)
och profetior.
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• Motiv till rikets delning.
• Kontraster hos profeten
Elia – triumf och flykt.
• Templet – planläggning,
bygge, invigning och vad
som sedan hände.
• Notera olika källor liksom
orden ”ännu i denna dag”.

ORD UR
FÖRSTA
KUNGABOKEN

5
Gud sade [till Salomo]:
"Be mig om det du vill att
jag ska ge dig."
9
[Salomo svarade:] "Ge
din tjänare ett lyhört
hjärta, så att han kan vara
domare för ditt folk och
skilja mellan gott och
ont..."
11
Gud sade... : "Eftersom
du har bett om detta och
inte bett om långt liv
[eller] rikedom... utan om
att kunna förstå vad som
är rätt,
12
därför vill jag göra som
du önskar."

1 Kung 3:5,9,11–12

Kända texter
och sammanhang:
• 1 Kung 3:25 Hugg det
levande barnet mitt itu
• 1 Kung 6 Tempelbygget
• 1 Kung 12 Rikets delning
• 1 Kung 18 Elia på
Karmels berg

Salomo bygger det första templet
VISHET

Salomo styr
och regerar
Salomo ber Gud
om, och får,
vishet. Och med
Guds hjälp
regerar han och
bygger riket
(1 Kung 2–4).

Salomo ordnar
för tempelbygget
Salomo sluter
avtal om råvaror
och organiserar
arbetskraft till
bygget av templet
i Jerusalem.
(1 Kung 5)

Salomo
bygger templet
Tempelbygget
startar. Templet
beskrivs. Salomo
bygger också ett
palats åt sig
bredvid templet.
(1 Kung 6–7)

Så kan templet ha sett ut
20 aln

ar

ar
aln
20

60 aln

40 aln

ar

ar

I det allra
heligaste
Keruber
från vägg
till vägg
(6:23-28)

Ytterbyggnad
Med sidokamrar
för templets
tillbehör
(6:5–6)

Koret (det allra heligaste
eller det innersta rummet)
Med keruber och en
plats för arken
(6:16,19–21)

20 alnar

Beskrivningen av templet
är inte lika detaljerad som
den av Uppenbarelsetältet. Det finns flera
osäkerhetsmoment i
beskrivningen.
Så har kan
det ha sett ut:
Arbetet med
templet tog
7 år (6:1,37
jfr 7:1)

Salomo
inviger templet
Arken förs in i
templet. Molnskyn
uppfyller byggnaden. Salomo
håller tal och ber
över templet och
folket (1 Kung 8).

Långhuset,
tempelsalen
(det heliga)
Det större rummet
framför koret
(6:17–18).
Förhallen
Framför
främre
delen av
templet (6:3)
10 aln
ar
Jakin
(7:21)

I det heliga
Rökelsealtare (7:48)
10 ljusstakar (7:49)
10 skådebrödsbord (7:48,
2 Krön 4:8)

20

r
na
al

18 alnar

ln.
7a

Salomos verk
beundras
Ryktet om Salomos rikedom och
regering sprider
sig. Drottningen
av Saba kommer
för att inspektera.
(1 Kung 9–10)

5 alnar

Salomo
bestiger tronen
David son Adonia
försöker bli kung,
men genom
ingripande från
Bat-Seba kan
Salomo bestiga
tronen (1 Kung 1)

ln.
6a

30 alnar

ln.
5a

Salomos
avfall och död
Salomo avfaller
och bygger
offerhöjder åt
andra gudar.
Gud blir vred på
Salomo. Salomo
dör. (1 Kung 11).

Den yttre
förgården
Templet

Altaret

Kopparhavet

JERUSALEM (JEBUS)

Muren
i dag

Pelare
Av brons
Omkrets:
12 alnar.
Ovanpå
placerades
kopparhuvuden.
(7:15–22)

Boas
(7:21)

Templet
Palatset

2

Plattform
Även om det inte står
uttryckligen är det rimligt
att anta att templet på
något sätt var upphöjt
(jfr Hes 41:8).

Material
Templet byggdes
av sten (6:7)
Väggpanel av cederträ (6:9,15)
Golv av cypress (6:15)
Allt överdraget med guld (6:22,30)
Dekorerat med dyrbara stenar (2 Krön 3:6)

• Moralisk kompromiss
Politiska äktenskap
används som metod
att skapa stabilitet.

• Handel
För en framgångsrik handel som ger
stor rikedom.

• Religiöst avfall
Offerhöjder åt andra
gudar tillåts, till slut
avfaller Salomo själv.

• Byggnadsverk
SKAT
Templet, palats och
T
andra byggnadsSED
verk (jfr Pred 2:4-6) EL

• Politiskt sönderfall
Höga skatter för försvar
och byggprojekt leder till
folkets förakt och missnöje.

Templet var inte någon ofantlig
byggnad... Det var snarare byggt
som Guds hus än som en stor
katedral där hans folk kunde samlas.
Endast prästerna fick gå in där för
att utföra sina fastställda uppgifter.
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15

m

Kungaböckerna är fyllda av teologi
men är samtidigt oerhört praktiska.
De är mycket betydelsefulla för den
som studerar Bibeln för de ger en
kulturell och historisk bakgrund till
Israels stora profeters tjänst.
John J. Davis
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m

SALOMO

Son till David och
Bat-Seba (2 Sam
12:24). Slog sig fram
till makten (1 Kung
1–2).
Fick vishet av Gud
(1 Kung 3). Byggde
templet (1 Kung 5–8).
Etablerade riket bland
annat genom hundratals äktenskap
(1 Kung 9–10).
Skrev ordspråk och
sånger (Ords, HV).
Avföll från Herren
(1 Kung 11) men tros
på sin ålders höst
återvänt till tron
(Pred).

Salomo fick
önska sig vad
han ville av Gud
(1 Kung 3:5). Om
du fick samma
erbjudande vad
skulle du då be
om? Varför? Tror
du att du skulle
Händelserna
i boken är samtida bli lycklig om du
med Homeros
fick det du
i Grekland, men
önskar dig?
lägg märke till
31

30

Bibeln i färg

m

(1 Kung 10:23–-24)

F

Salomos framgångar och misslyckanden
Det börjar bra, men sedan går det utför.
• Försvar
Rustning i bl a Megiddo, Hasor och
Geser ger tygghet.

Kung Salomo
blev större än
någon annan
kung på jorden,
både i rikedom
och vishet. Från
alla länder kom
man för att
besöka Salomo
och höra den
visdom som Gud
hade lagt ner
i hans hjärta.

Prästernas
förgård

Runt templet
Hur det såg ut utanför och
runt templet antyds bara i
texten. Men vi kan dra
följande slutsatser:
• Det fanns minst två förgårdar – prästernas förgård och den yttre förgården (6:36, 2 Krön 4:9)
• Det byggdes ett stort
altare (2 Krön 4:1)
• Det gjöts ett ”hav” av
gjutgods (7:23-26)
• Det fanns tio stativ med
flyttbara stativställ
(7:27–39)

Vad David erövrade

1 Kung 1–11

m

Så stort
var templet
Tempelbyggnadens yta
jämförd med en
ishockeyrink.
(1 aln motsvarar
omkring 45 cm)

1 Kung 4:30–34.

L.A.T. van Dooren
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Kvinnor i GT

Tolv kvinnor i Gamla testamentet
EVA

Som en
guldring
i grisens tryne
är skönhet hos
en kvinna utan
vett.
(Ords 11:22)

Historik: Den första kvinnan, skapad av
Adams revben. Lockades och förleddes
att äta av den förbjudna frukten. Som en
följd drabbades hon av Guds straff.
Bibeltexter: 1 Mos 2:21–5:3, 2 Kor 11:3,
1 Tim 2:13-14
Nämnd första gången: 1 Mos 3:20
2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

F

Är kvinnans
undanskymda
roll i GT ett
uttryck för en
”gammaldags”
kvinnosyn? Hur
påverkar det i så
fall din syn på
bibeltextens
trovärdighet och
syfte? Om inte,
hur påverkar det
din syn på kvinnans roll i samhället och i din
kyrka eller
församling i dag?
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2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Andlighet uttrycks i vardagens små handlingar.

Historik: Abrahams hustru och
halvsyster. Fick sitt namn ändrat från
Saraj till Sara. Födde, efter lång
väntan och trots hög ålder, sonen Isak.
Bibeltexter: 1 Mos 11:27–23:20, Jes
51:2, Rom 4:19, Heb 11:11, 1 Pet 3:6
Nämnd första gången: 1 Mos 11:29

Historik: Gift med Elkana. Bad till Gud
om en son med ordlösa böner. Fick
Samuel som hon överlämnade till
tabernaklet för uppfostran. Han blev
en stor andlig ledare.
Bibeltexter: 1 Sam 1–2
Nämnd första gången: 1 Sam 1:2

SARA (SARAJ)

1000 fKr

1 fKr

HANNA

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Tro uttrycks ofta i tålmodig
väntan på Guds tid.

Lärdom: Andliga ledare formas ofta av
bedjande mödrar och fäder.

Historik: Lämnade allt för att bli Isaks
hustru utan att någonsin sett honom.
Födde två söner. Iscensatte spelet som
gav arvet till Jakob istället för till Esau.
Bibeltexter: 1 Mos 22:23, 24–27, 49:31,
Rom 9:10
Nämnd första gången: 1 Mos 22:23

Historik: Gift med Naval. Avvärjde
genom rättrådigt ingripande Davids
hämnd mot hennes man. Blev änka
och gifte sig senare med David.
Bibeltexter: 1 Sam 25:1–43, 27:3,
30:5, 2 Sam 2:2, 3:3, 1 Krön 3:1
Nämnd första gången: 1 Sam 25:3

REBECKA

Det är lätt att få en
schablonbild av kvinnor i GT. Men i Ordspråksboken 31 ges
den här bilden av en
handlingskraftig
kvinna, hon...
• ... förestår en egen
tillverkningsindustri
(31:13,19,24)
• ... bedriver egen
handelsverksamhet
(31:14,24)
• ... har personalansvar (31:15)
• ... äger och driver
egna odlingar (31:16)
• ... investerar sitt
eget kapital (31:16)

Historik: Från Moab. Blev änka och
valde att följa sin svärmor tillbaka till
Betlehem. Genom Guds försyn mötte
hon Boas och kunde bilda en ny familj.
Blev Davids farfars mor.
Bibeltexter: Ruts bok 1–4, Matt 1.5
Nämnd första gången: Rut 1:4

Lärdom: Frestelsen verkar ofta förnuftig i
frestelseögonblicket, men sällan senare.

2000 fKr

DEN DRIFTIGA
HUSTRUN

RUT

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

ABIGAIL

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Förtröstan på Gud kan ge mod
när du plötsligt ska göra livsavgörande val.

Lärdom: Ofta krävs det mod att göra
det som man tror (och vet) är rätt.

Historik: Moses syster. Ledde folkets
lovsång efter övergången av Röda
Havet. Klagade på Mose och straffades
med spetälska.
Bibeltexter: 2 Mos 2:4 – 4 Mos 20,
26:59, 5 Mos 24:9, Mika 6:4
Nämnd första gången: 2 Mos 2:4, 15:20

Historik: Gift med Uria. Begick
äktenskapsbrott med David. David lät
hennes man dö i strid för att kunna gifta
sig med henne sedan hon blivit gravid.
Bibeltexter: 1 Sam 11–12,
1 Kung 1–2, Ps 51:2
Nämnd första gången: 1 Sam 11:2,3

MIRJAM

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

BAT-SEBA

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Andligt ledarskap kan inte
ärvas, det måste förvärvas.

Lärdom: Den är inte utan ansvar som
låter sig dras in i en härva av lögner.

Historik: En prostituerad i Jeriko som
genom att hjälpa Josuas spejare
räddade sig och sin familj från att
dödas när stadens intogs.
Bibeltexter: Josua 2–6, Hebr 11:31.
Jak 2:25
Nämnd första gången: Jos 2:1

Historik: När kung Salomo besöker en
av sina vingårdar på landet möter han
flickan från Shulem och blir passionerat
förälskad. De gifter sig. Hon är troligen
Salomos första hustru.
Bibeltexter: Höga v. 1–8
Nämnd första gången: HV 1:2, 6:12

RAKAB

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

FLICKAN FRÅN SHULEM

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Det är tron, inte gärningarna,
som är grunden för frälsningen.

Lärdom: Passionen mellan en man
och en hustru är av Gud given

Historik: Profetissa och domare som,
under domartiden, stödde Barak i
upproret mot Javin och Sisera. Gift
med Lappidot. Sjöng en lovsång till
Guds ära efter segern.
Bibeltexter: Dom 4–5
Nämnd första gången: Dom 4:4

Historik: Judisk flicka som gifte sig
med kung Ahasveros. Genom sin
centrala position och sitt mod kunde
hon avstyra en komplott mot judarna
som bodde kvar Babel.
Bibeltexter: Ester 1–10
Nämnd första gången: Ester 2:7

DEBORA

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Äran är Guds även när du
kämpat hårt för framgång.

ESTER

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Ibland finns det uppgifter i
Guds rike som bara du kan utföra.

Berättelsen om Debora visar att hon inte var upptagen av
makt. Hon ville tjäna Gud. När helst hon fick höra uppskattande
ord gav hon Gud äran. Att hon var kvinna och mor hindrade
henne inte från att inta en framträdande position i sin tid. Och
hon står som ett vittnesbörd till att Gud kan göra stora saker
genom människor som är villiga att låta sig ledas av honom.

Moabitiskan Rut bröt med sitt
avgudadyrkande folk. Hon
valde att tro på hebreernas
Gud. Hon bevisade sig värdig
att räknas till Israels mest
framstående kvinnor.

Handbok för livet

John Reed
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Vishet för vardagslivet

Ordspråksboken

Bibelbok:
Ordspråksboken
Kapitel: 31
Tid: Från omkr 970 fKr
till omkr 700 fKr
Författare: Salomo m fl
Litterär stil: Poesi
Nyckelord: Vishet
Så ska bilden förstås:
Ordspråket på tavlan
syftar på Ordspråksboken, ugglan
representerar
vishet. För att
betona det håller
han en visare
i vingen, och
den är het.

En jämförelse
mellan
Psaltaren och
Ordspråksboken
Böneliv och
helgelse

• PSALTAREN är en
handbok som ger vägledning för den troendes
böneliv.
• ORDSPRÅKSBOKEN
är mer en handbok som
ger vägledning för den
troendes vardagsliv.
Till Gud och
från Gud
• PSALTAREN är
böner och lovsånger
från den troendes hjärta
riktade till Gud.
• ORDSPRÅKSBOKEN
är visa och praktiska
råd från Guds hjärta
riktade till den troende.
Helgedomen
och hemmet
• PSALTAREN
fokuserar på bön och
tillbedjan i helgedomen
och i avskildhet.
• ORDSPRÅKSBOKEN
fokuserar på val och
värderingar på arbetsplatser och i hemmet.

ÖVERSIKT AV
ORDSPRÅKSBOKEN

ORD UR

Ordspråk betyder ”en lärdom genom en jämförelse”. Ordspråksboken är en samling
observationer om livet, visdom vunnen genom livserfarenhet. Boken vill, genom råd
och jämförelser, hjälpa oss att bättre leva ett liv präglat av vishet och ansvar inför Gud.

Ämnen

Salomo (som en
far till sin son, som
en lärare till sin elev)
En faders
råd
”min son”

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

31

Att ledas av visheten
15 16

20

21

Salomo
(22:17-24:34 – kallade
de vIses ord)
Lärdomar
av motsatser
”men”

Lärdomar
av likheter
”och”

24

25

22:17

29

30

31

En mors råd
till kungen

9 10

Visa ord
från kungen

5

Att söka
visheten

Vishetens
ursprung

Indelning

4

Visa ord
till kungen

Att förstå visheten

1

10

Vishet i
vardagen

9

Visheten i kontrast
till dårskapen

Centralt

1

Salomo,
Agur,
samlade av Lemuels
Hiskias män
mor
Lärdomar i
längre stycken
(flera verser)

Juda

32
Så lyssna nu till mig,
mina barn.Saliga är de som
följer mina vägar...
34
Salig är den människa
som lyssnar till mig, som
vakar vid mina dörrar
dag efter dag och håller
vakt vid mina dörrposter,
35
för den som finner mig
finner livet och får nåd från
Herren.
36
Men den som syndar
mot mig skadar sin själ,
alla som hatar mig älskar
döden.

Okänd

Omkr 270 år (970–700 f Kr)

Tema: Vishet
• Ordspråkens syfte (1:2–6)
• Vishet, vis (119 ggr). Hur
blir man vis?
• Personer, karaktärer (den
vise, den late, den lösmynte, hycklaren, den
flitige, den onde etc).

ORDSPRÅKSBOKEN

Ords 8:32,34-36

• Ämnen (pengar, familj,
ärlighet, arbete, tal,
barnuppfostran, äktenskap, givmildhet etc).
• Djur som används som
illustrationer.
• Titta efter uttrycket ”Min
son” (22 ggr).
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Kända texter
och sammanhang:
• Ord 3:5 Förtrösta på
Herren av hela ditt hjärta
• Ords 8 Vishetens
ursprung
• Ords 16:18 Om övermod
• Ords 22:6 Led den unge

Guds storhet
och Guds vishet
• PSALTAREN
betonar mer Guds
karaktär, hans storhet
och hans makt.
• ORDSPRÅKSBOKEN
betonar mer Guds
omsorg, hans vishet
och hans ledning.
Tillbedjan
och tjänst
• PSALTAREN ser
den troende med uppmärksamheten riktad
mot Gud i bön.
• ORDSPRÅKSBOKEN
ser den troendes vandring riktad mot andra
människor i tjänst.
Lova Gud och
leva för Gud
• PSALTAREN
innehåller sånger som
ger den troende ett
redskap att lova Gud.
• ORDSPRÅKSBOKEN
innehåller råd som ger
den troende redskap
att leva för Gud.
Inre liv och
vardagsliv
• PSALTAREN betonar
den troendes inre liv,
hjärta, hängivenhet och
överlåtelse.
• ORDSPRÅKSBOKEN
betonar den troendes
vardagsliv, helgelse,
tjänande och omsorg.
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Ordspråksboken

De rättfärdigas
stig är som
gryningens ljus,
som växer
i klarhet
tills dagen når
sin höjd.
(Ords. 4:18)
T
T
� KOR
RENHE
VSERFA ÄR
� AV LI
A
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O
T
E
D
� SOM

n
när ma
Också kan hjärtat
r
a
tt
skra och glädjen
värka, ta i sorg.
kan sluopålitlige får n
14 Den
nar, e
n förtjä
vad haan likaså.
god m

13

VAD ÄR ETT
ORDSPRÅK?

• Ordet ”ordspråk”
kommer av ett ord
som betyder likhet
eller jämförelse. Alltså
en lärdom genom en
jämförelse.
• Ett ordspråk är ett
uttryck för livserfarenhet, det beskriver vad
som vanligen (men
inte alltid) är sant.
• Ordspråken är
korta för att de ska
vara lätta att lära och
ibland lite överraskande eller roliga
för de ska vara lätta
att minnas.

F

Ordspråksboken
talar om olika
karaktärer, t ex
den som pratar
mycket, den
otålige, den
lycklige, den
vise. Hur skulle
du beskriva dig
själv med tre
sådana
karaktärsord?
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Så kan Ordspråksboken förstås

Ordspråk beskrivs ibland som ”korta meningar som sammanfattar lång erfarenhet”. Förutom de principer som gäller all hebreisk poesi
(se Psaltaren) kan några andra råd och synpunkter ges just vad gäller förståelsen av dessa ordspråk.

VÄGLEDNING
FÖR
INDIVIDEN
Ordspråken talar
om och till
enskilda människor. Inte om
nationen eller
grupper. Det är
vishet för dig.

SÅ ÄR DET,
INTE SÅ SKA
DET VARA
Många ordspråk
beskriver hur
saker ofta är,
utan att för den
skull påstå att
det är bra att
det är så.

SÖK ORDSPRÅKETS
PRINCIP
Ordspråket förstås bäst genom
att man söker den
underliggande
principen. Vad är
orsaken och
motivet?

TILLÄMPA
LÄRDOMEN
I VÅR TID
Ordspråkens lärdomar måste
föras över till vår
tid (t ex kung, kan
motsvara olika
ledare och chefer
vi möter).

VAD SOM
VANLIGEN
HÄNDER
Ordspråken
beskriver vad som
vanligen händer.
De är inte löften,
utan observationer, beskrivningar
av det troliga.

ORDSPRÅK
ÄR OFTA
SVART-VITA
För att göra det
tydligt är ordspråken ofta
utan nyanser.
Verkligheten har
ofta ”gråtoner”
och undantag.

VAD BLIR
FÖLJDEN NÄR
JAG LYDER
Ha som riktmärke
att tillämpning av
ordspråken ska
skapa ordning i
livet. Jämför
tolkningar med
andra skriftställen.

... och här är några vanliga typer av ordspråk

TYP AV ORDSPRÅK

EXEMPEL

SAMBAND

Ordspråk som visar på orsak och verkan, på likheter eller
på hur saker hänger samman. Ordspråken argumenterar:
• "Det här leder alltid till det där"
• "Det här är i verkligheten det där"
• "Där (eller när) det här finns, där (då) finns också det där"
• "Utan det här, aldrig det där"

Utan dragdjur blir krubban tom (14:4).
Den som smickrar sin nästa, lägger ut ett
nät för hans fötter (29:5).
Den som vederkvicker andra blir själv
vederkvickt (11:25).

Ordspråk som visar på saker som inte hör samman, på
kontraster och motsatser, på det som kan uppfattas som
orimligt. Ordspråken argumenterar:
• "Det här är inte detsamma som det där"
• "Inte alla såna här är såna där"
• "Det här, men paradoxalt nog inte det där"

En mild tunga kan krossa ben (25:15).
Den mätte ratar honung, för den hungrige
är allt bittert sött (27:7).

MOTSATSER

LIKHETER

Ordspråk som pekar på likheter, bilder eller jämförelser
som hjälper oss se sakers sanna natur eller egenskaper.
Ordspråken argumenterar:
• "Som det här är, så är det där"
• "Det här är en bild som hjälper dig förstå det där"

PARADOXER

Som friskt vatten för en törstig själ
är gott budskap från fjärran land (25:25).
Som guldäpplen i silverinfattning är ord
som talas i rätt tid (25:11).
Att sjunga sånger för ett sorgset hjärta
är som att klä av sig en vinterdag eller som
syra på soda (25:20).

Ordspråk som beskriver det absurda, det paradoxala, det
märkliga, det som står i strid med vad vi kan uppfatta som
rätt och logiskt. Ordspråken argumenterar:
• "Varför är det så här?"
• "Det är lönlöst att försöka göra det här"
• "Det här är absurt (eller meningslöst)"

Vad hjälper pengar i dårens hand?
Kan han köpa vishet när han saknar vett?
(17:16).
Det är ingen mening att lägga ut nätet
inför ögonen på alla fåglarna (1:17)

Ordspråk som klassificerar personer, situationer eller
handlingar. De försöker göra en praktisk eller en moralisk
bedömning av människor eller verksamheter. Ordspråken
argumenterar:
• "Han är sån här"
• "Den som gör så, han är sådan"

En hånare lyder ingen tillsägelse (13:1).

Ordspråk som beskriver vad som är värdefullt, vad som är
viktigt, vad som är betydelsefullt. Ordspråken argumenterar:
• "Det här är värt så här mycket"
• "Bättre är det här än det där"
• "Först det här, sedan det där"
• "Om det här, hur mycket mer då det där"

Bättre vara fattig än en lögnare (19:22).
Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott
anseende bättre än silver och guld (22:1).
Bättre öppen tillrättavisning än dold kärlek
(27:5).

Vad som blir följden av människors karaktärsdrag, handlingar och uppförande. Ordspråken argumenterar:
• "Det här följer av det där"
• "Den som gör så här får se det där"

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust (15:13).
Vördnad för Herren leder till liv (19:23).
Dårens läppar leder till fall (10:8).
När högfärd kommer följer förakt (11:2).

KARAKTÄRER

VÄRDERINGAR

KONSEKVENSER

Den okunnige tror varje ord (14:15).

Den late sticker handen i skålen men orkar
inte föra den till munnen (26:15).

I vishetslitteraturen [som här i Ordspråksboken]
ändras tonen och tilltalet. Det rättframma ”Du
ska” och ”Du ska inte” i lagen, och det brådskande
”Så säger Herren” hos profeterna får nu sällskap
av de mer avspända kommentarerna från en lärare
och de ofta påträngande frågorna från hans elev.

Människans relation till Herren betonas i
boken. En människa kan leva ett sunt andligt
liv bara om hon fruktar och förtröstar på Gud.
Ordspråksboken betonar betydelsen av att ha
en sund relation till Gud och därefter att ha
en sund relation till andra människor.

Derek Kidner

Sid S. Buzzell
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Några teman i Ordspråksboken
Äktenskap

Den som funnit
Ordspråk
som vis
en
ar på orsak
hustru...
haroch
fått v
erkan,
nåd
från
påHerren
likheter
(18:22).
eller på hur sake
r hänger samma
Andra texter: 12:4, 14:1, 21:9,
21:19, 31:10–31

Otrohet

En trolös kvinnas
läppar dryper av
honung...men till
sist blir hon bitter
som malört (5:3–4)
Andra texter: 2:16–19, 5:1–13,
6:20–35, 7:6–27, 23:26–28

Vänskap

Den som skyler
en synd främjar
kärlek,den som
ältar en sak skiljer
vänner åt (17:9).
Andra texter: 11:12, 17:17,
18:24, 26:18–19, 27:6

Överheten

Kungens tankar är
som vattenbäckar
i Herrens hand,
han leder dem
vart han vill (21:1).
Andra texter: 14:35, 16:10,
16:12–14, 20:26, 22:11

Stolthet

Hjärtats högmod
går före fall,
ödmjukhet föregår ära (18:12).
Andra texter: 11:2, 13:10,
16:5,18,19, 21:4

DEN VISE/
DEN KLOKE

• Hjälper andra
(10:21).
• Funderar över
sina beslut (14:15).
• Söker efter
kunskap (15:14).
• Förlitar sig på
sanningen (28:26).
• Är känd för sina
råd (10:13).
• Stillar vreden
(29:8).
• Har en stadig
kurs i livet (15:21).
• Väljer att hålla sig
borta från det
onda(22:5).
• Är villig att
lyssna (18:15).
• Kan behärska
sin vrede
(29:11).
• Håller
huvudet
kallt (17:27).

Vad Psaltarens
psalmer är för
vårt inre liv, är
Ordspråksbokens ordspråk
för vårt vardagsliv

Lättja

Pengar

Lat hand gör
fattig man (10:4).

Ordspråksboken

Bli vis

Rik och fattig
lever sida vid
sida, Herren har
gjort dem båda.
(22:2)

Lyssna på råd
och ta emot
fostran,så blir
du till slut vis
(19:20).

Andra texter: 10:26, 12:24,27, Andra texter: 10:15, 11:4, 11:16, Andra texter: 2:1–6, 9:1–10,
10:1,5,8,14,19, 11:2, 14:8, 19:11
13:4, 19:24, 20:4, 22:13, 24:30–34 13:8, 19:1, 19:4, 22:1

Döden

Att leva

En väg kan verka
rätt för en människa, men till
slut leda till
döden (14:12).
Andra texter: 5:3–5, 22–23,
10:21, 15:10, 19:16, 21:25

Andra texter: 8:34–36, 10:11,
18:21, 19:23, 21:21

Föräldrar/barn

Alkohol

Vänj den unge
vid den väg han
ska vandra, så
viker han inte av
från den... (22:6).

Vinet hånar,
starka drycker
larmar, ingen som
raglar av det är
vis (20:1).

Andra texter: 10:1, 13:1, 13:24, Andra texter: 21:17, 23:20–21,
14:26, 15:20, 17:6,21, 19:18
30–35, 31:4–7

Vrede

Borgen

Dåren släpper lös
all sin vrede,men
den vise håller
den tillbaka
(29:11).
Andra texter: 14:17,29, 15:18,
19:19, 22:24–25, 29:22

Den som går
i borgen för en
främling råkar illa
ut (11:15).
Andra texter: 17:18, 22:26–27

Avundsjuka

Fruktan

Låt inte ditt hjärta
avundas syndare,
utan sträva alltid
efter vördnad för
Herren (23:17).
Andra texter: 24:1, 27:4

Människofruktan
blir en snara...
(29:25).
Andra texter: 3:24–26

Mat

Arbete

Bättre en bit torrt
bröd och ro än
huset fullt av
festmat och gräl
(17:1).
Andra texter: 23:1–3, 23:6–8,
23:20,21, 25:16,27, 28:7

Tal

Mer än allt som
ska bevaras,
bevara ditt hjärta,
för därifrån utgår
livet (4:23).

Den som brukar
sin åker får bröd
så det räcker...
(12:11).
Andra texter: 10:16, 13:11,
14:23, 16:3, 16:26, 18:9, 24:27

Fattigdom

Rykte

Bättre ha lite
med vördnad för
Herren än stora
skatter med oro
(15:16).

Gott namn är mer
värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver
och guld (22:1).

Den rättfärdiges
mun är en källa
till liv, de gudlösas mun gömmer
på våld (10:11).

Smicker

Grått hår är en
ärekrona,den
vinns på rättfärdighetens väg
(16:31.

Även om han gör
rösten mild, tro
honom inte, för
han har... vidrighet
i sitt hjärta (26:25).

DÅREN

• Gläds över att prata illa om
andra (10:23).
• Lyssnar inte på
andras råd (15:12).
• Tror på allt som
sägs till honom
(14:15).
• Dåren pratar
själv hur dumt det
än är (15:14).
• Skyller sina misslyckanden på Gud
(19:3).
• Förlitar sig på sitt
eget förstånd (28:26).
• Får ta konsekvensen av sin dumhet
(10:13).
• Blir en fara för
omgivningen (17:12).
• Sprider bråk runt
sig (18:6).
• Han lär sig
inte av sina
misstag
(26:11).

Ärlighet

Herren avskyr
falska läppar, de
som handlar
i sanning behagar
honom (12:22).
Andra texter: 17:7, 18:5, 19:1,
20:10, 20:14, 20:17, 20:23

Förlåtelse

Det är [en människas] ära att
förlåta en försyndelse (19:11).

Några andra ämnen :

• Guds egenskaper, Guds välsignelse, framgång, självkontroll, sjukdom, trofasthet, stöld,
rättvisa, hyckleri, skvaller, nåd,
grymhet, snålhet, arv, bra sällskap, dåligt sällskap, kroppsAndra texter: 17:6, 20:29, 22:6, Andra texter: 26:28, 27:6, 28:23, språk, bitterhet, förnöjsamhet
23:22
29:5

Ordspråksboken är troligen Bibelns mest praktiska bok. Den förbereder
dig för livet på gatan och kontoret, snarare än för livet i skolbänken
(Jfr Ords 1:20–21). Boken ger dig de slags omtänksamma råd du får när
du växer upp i en varm familj, praktisk vägledning för ett liv i vardagen.
Boken talar om både små och stora frågor; som att prata för mycket, att
besöka grannar för ofta och att vara för pigg tidigt på morgonen.

Samuel Halldorf

Philip Yancey
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(Ords 10:4)

Andra texter: 10:20, 12:14, 15:4,
17:10, 18:21, 25:11

Andra texter: 15:17, 16:8, 17:1, Andra texter: 12:8, 12:9, 13:15, Andra texter: 17:9, 20:9
19:1, 19:22, 21:9, 21:19, 25:24
14:17, 14:35, 17:28,

Ålder

Lat hand gör
fattig man,
flitig hand
ger rikedom.

VÄGEN

Ordspråksboken
beskriver livet som en
resa där vi måste
välja vilken väg vi
vill vandra:
• Råd: ”Vandrar på
rättfärdighetens väg”
(8:20, 12:15).
• Varning: ”Vandra
inte på de ondas väg”
(4:14).
• Erfarenhet: ”De
ärliga har en banad
väg” (15:19, 20:24).
• Visshet: Växer
under resans gång
(4:18).
• Tid: Börja så snart
det går (22:6).
Ett hundatal gånger
talas om väg, stig
eller vandring (tex
2:8, 2:23, 3:23,10:17).

F

Se tillbaka på
ditt liv under de
senaste åren:
Lyssnar du till
visa råd? Från
vem? Vem har
sagt saker till
dig som
förändrat ditt
sätt att tänka
och handla?
Vem tänker du
lyssna på de
kommande
åren?
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Predikaren

En jämförelse
mellan
Job och
Predikaren
De brottades
med svåra
frågor

• Både JOBS BOK och
PREDIKAREN handlar
om att vi inte alltid kan
förstå det som drabbar
oss i livet och att livet
verkar motsägelsefullt.

Tomhet och ett jagande efter vind
Bibelbok: Predikaren Kapitel: 12
Tid: Omkr 940 fKr
Författare: Troligen Salomo
Litterär stil: Poesi
Nyckelord: Tomhet
Så ska bilden förstås:
Han som talar står i predikstolen, alltså är han
predikaren. I sin hand håller han en flaska
som är tom, tomheten. Han talar om att
människan jagar efter vind. Det han säger
är sagt förut – så intet är nytt under solen.

De hade
nått framgång
i livet
• Både JOBS BOK och
PREDIKAREN handlar
om rika och framstående personer vars
livsöde tvingar dem att
brottas med frågan om
meningen med allt.
De brottades
med sin
gudsbild
• Både JOBS BOK och
PREDIKAREN beskriver
människor som tycker att
de livserfarenheter de
gör inte passar in i den
bild av Gud och livet de
från början skapat sig.
En hade
allt, den
andra inget

• JOBS BOK beskriver
en man som ställer
frågor därför att han
förlorat allt.
• PREDIKAREN
beskriver en man som
ställer frågor därför att
han har fått allt.

ÖVERSIKT AV
PREDIKAREN

Predikarens uppgivenhet och dysterhet är problematisk för många. Boken innehåller

En fick råd,
den andre
tänker själv

• JOBS BOK innehåller
analyser och synpunkter
utifrån givna av andra
människor.
• PREDIKAREN
innehåller anlyser och
synpunkter inifrån, givna
av författaren själv.

Ämnen

Livet är
tomt
Lyckan står
inte i min makt

Geografi
Tidsperiod

De når tillslut
bortom
sina frågor

• Både JOBS BOK och
PREDIKAREN slutar
med att bekräfta att
Gud är större än våra
frågor och våra
omständigheter.
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ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tomheten
utan Gud

Så måste vi
leva i ljuset av att
livet är tomt

Så har jag sett
att livet är tomt
Det finns en
plan även om
jag inte ser den

Tomheten
i det vi är

Tomheten
med det vi har

Tomheten
i det vi gör

Tomheten
är livets lott

En levde
kung Salomos sökande efter nyckeln till livet. Han frågar varför livet ofta upplevs tomt
i lyx, den
och förgängligt. Och svaret blir kanske inte i alla delar vad vad vi förväntat oss?
andre var sjuk
1:1
7:1 7:2
12:13
• JOBS BOK handlar om
Centralt
de frågor en människa
Livets mening utforskad
Livets mening förklarad
som drabbas av lidande,
sjukdom och smärta
1:1
5:19 6:1
7:1 7:2
11:
11:
12:13
1:11 1:12
8
9
ställer sig.
• PREDIKAREN handlar
om de frågor en mänIndelning
niska som lever i lyx,
överflöd och njutning
ställer sig.

Njut av det
du har fått i livet

Vårt hopp
mitt i
tomheten

Men lev ditt
liv under ansvar

Jerusalem (1:16)
Omkr 940 fKr (Slutet av Salomos liv)

Tema: Tomhet
• Förgängligt (SFB),
Tomhet (2000) (37 ggr).
• Vishet, vis (ca 50 ggr).
• Under solen (29 ggr).
• Jagande efter vind.
• Vad är bäst/bättre för
människan (26 ggr)?
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• Vad har Predikaren
gjort i livet (jfr 1:12)?
• Männsikans möda – vad
gagnar den till?
• Glädje, faran med glädje.
• Vad lär du om Gud?
Och om Hans verk?
• Tal, att säga saker.

ORD UR
PREDIKAREN
2
Förgängligt, fullständigt
förgängligt, säger Predikaren. Fullständigt förgängligt! Allt är förgängligt.
3
Vad vinner människan
med all sin möda där hon
strävar under solen? ...
9
Det som har hänt
kommer att hända igen, det
som är gjort kommer att
göras igen. Det finns inget
nytt under solen.
10
Säger man om något:
”Det här är nytt!”, så har
det redan funnits i forna
tider, före oss.

Pred. 1:2–3, 9–10

Kända texter
och sammanhang:
• Pred 1:9 (m fl) Ingenting
nytt under solen
• Pred 1:14 Jaga efter vind
• Pred 3:1 Allt har sin tid
• Pred 11:1 Sänd ditt bröd
över vattnet

Så kan Predikaren förstås

Predikaren

Tolkningen av Predikaren handlar inte främst om – som med andra vishetsböcker – att förstå det poetiska språket. Istället är det så att
den till synes dystra och nästan uppgivna bild av livet som Predikaren ger ibland inte harmonierar med vad vi vant oss vid från andra
bibelböcker. Här är några råd när du försöker utforska boken som har livets motsägelser som tema.

MINNS ATT
DET ÄR POESI
Som de andra
vishetsböckerna
handlar det om
observationer om
livet såsom vi
möter det. Det är
inte en teologisk
lärobok.

LÄS AVSLUTNINGEN
Avslutningen
(12:13–14) är
knappast något vi
tvekar inför. Ta då
den som utgångspunkt när du läser
det som finns
dessförinnan.

BETÄNK
INLEDNINGEN
Se tonen som
inledningen slår
an (1:2). Jfr med
Rom 8:20–21.
Notera att
tankarna också
återfinns i Nya
testamentet.

NOTERA TEMAN SOM UPPREPAS
Följ sedan Predikarens återkommande uttryck:
• Tomhet 1:2,14, 2:1,15,17,19,21, 4:4,7,8,.16, 5:9,6:4,9,
7:1,16,8:10,14,12:8
• Under solen 1:9, 2:17,18,19,20,3:16,
4:1,17,5:17,6:1,7:1,8:9,9:9.11.13,10:5
• Jagande efter vind 1:14,17,2:11,17,26,4:4,16,6:9
• Bäst (bättre) 2:3, 3:12,22, 4:6,9,13,16, 5:4,17, 6:5,
7:2,3,4,6,9,11, 8:15, 9:16,18, 11:6
• Ät, drick och var glad 2:24ff, 3:12-13, 5:17. 8:15, 9:7

SE ÄRLIGT PÅ
DITT EGET LIV
Till slut, se ärligt
på ditt eget liv när
du speglar det i
Predikarens
slutsatser. Vad
har han lärt av
livet? Vad kan du
lära av honom?

Bättre en
handfull ro än
båda händerna
fulla med möda
och ett jagande
efter vind.
(Pred 4:6)

... och här 20 av hans observationer om livet

DU GLÖMS SNART BORT

DET MESTA ÄR LIKADANT

Tänk på att du lever här och att
livet är nu. För när du en gång är
död kommer du snart att glömmas
bort och ingen minns vem du var
eller vad du gjorde (1:11, 2:14–17).

Trots allt som sker i världen är det
inte mycket i tillvaron som förändras
på något djupgående sätt (1:9, 3:15)

LEDER INGENSTANS

Många av de ansträngningar vi
gör i livet leder egentligen ingenstans (1:14)

DU HAR INTE MAKT

Acceptera att det finns saker du
inte kan ändra på (7:14)

SVÅRT ATT NJUTA

INTE MYCKET ÄR NYTT

Ju mer jag vet och ju mer jag kan,
desto högre krav ställer jag och
desto svårare har jag att njuta av
livet och glädja mig (1:18)

Var inte för entusiastisk över allt
som verkar nytt (7:9)

TRO INTE PÅ SMICKER

Tro inte på allt smicker och beröm
som folk säger till dig (7:6), men
tro heller inte all kritik (7:22–23)

LIVET ÄR ORÄTTVIST
Livet verkar för den som försöker förstå det ofta orättvist
(2:24–26)

SKRATT KAN LURA

Inse att man sällan lär sig något
viktigt av saker man skrattar åt,
men väl i allvaret (7:4–5)

ALLT FÖRÄNDRAS

Inget av det vi ser i livet kan
vi varaktigt räkna med –
vad som helst kan förändras när som helst
(3:1–9)

INGEN ÄR BARA GOD

Tro inte att någon du möter är god
rakt igenom – sådana människor
finns inte (7:21)

FÖRSTÅR INTE

DET HAR BLIVIT BÄTTRE

Vi kan aldrig till fullo förstå
Guds verk (3:11, 11:3–5)

Om någon säger: Allt var bättre förr
tro honom inte! (7:11)

EGOISM

JUST SOM DU ÄR

Drivkraften till engagemang
är ofta egosim, avundsjuka
och självupptagenhet (4:4)

Acceptera dig själv som du är,
försök inte att bli någon annan
(7:30)

VAD DU HAR

LEV MED OSÄKERHETEN

Gläd dig åt de saker du har,
istället för att längta efter det
du inte har (3:12, 6:6)

Livet är osäkert – om vad som
händer i morgon vet vi ingenting
(8:6–8)

SÖK EFTER RO

INGEN SKILLNAD

Sträva efter ett ögonblick av
ro, istället för att stressa (4:6)

Livet gestaltar sig ofta ganska lika
för människor vare sig de lever
rättfärdigt eller orättfärdigt (9:3)

LIVET ÄR EN PLÅGA
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Livet är ofta jobbigt och svårt,
rent ut sagt plågsamt
(3:9–10)
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Först klagar Predikaren över att inget
förändras (1:10–14). Men i ett senare
avsnitt (3:1ff) säger han att livet hela tiden
förändras. Det franska ordspråket ”Ju
mer saker förändras, desto mer förblir
allt som förr” uttrycker samma paradox.

VEM VAR
KOHELET?

• Författaren kallas
i ursprungstexten
Kohelet. Ordet betyder ”en som [för-]
samlar”. Några har
tolkat det som ”en
som samlar folk att
tala till” alltså en
predikant. Men det
kan också förstås
som ”en som samlar
vishet eller kunskap”.
• Med säkerhet vet vi
inte vem Kohelet var.
Men många texter
pekar på Salomo
(Kung i Jerusalem
1:1, Davids son 1:1,
vis 1:13, byggde
mycket 2:4–6, stor
rikedom 2:7–10,
många fruar 7:29).

F

Predikaren
har en dyster
syn på livet. Han
säger bland
annat ”Bättre
sorg än skratt”
och ”De visas
hjärtan är i
sorgens hus,
dårarnas hjärtan
i glädjens hus”.
[Predikaren] tvingar oss att erkänna att livet är fåfängt och
Finns det något
tomt; men inte i det avseendet att det inte är värt att leva.
Predikaren använder ordet ”tomhet” för att beskriva någon- att lära av hans
livshållning?
ting mycket större än så. Allt liv är tomt i det avseendet att
det inte har förmågan att ge oss nyckeln till sig själv.
Boken är en beskrivning av sökandet efter nyckeln till livet.

Philip Yancey

J. S. Wright
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Höga Visan

Sju lärdomar
om sann
kärlek från
Höga Visan

Kärlekens
grund är
kamratskap
• HÖGA VISAN visar
att grunden för kärleken
mellan man och hustru
är vänskap och kamratskap (5:1, 8:2, 8:3).
Livet är trots allt mest
vardag och inte
högtidliga undantag.

Passionen
är en kraft
att bygga på
• HÖGA VISAN visar
att sann kärlek tar sig
uttryck i intensiva
känslor. (2:3,5,3:1 jfr
7:1–13). Förälskelsen
är konstruktiv kraft att
söka att bevara
och bygga vidare på,

En sång om kärlek och passion
Bibelbok: Höga Visan
Kapitel: 8
Tid: Omkr 970–950 fKr
Författare:
Troligen Salomo
Litterär stil: Poesi
Nyckelord: Passion
Så ska bilden förstås:
Paret sjunger en visa
högst upp på huset
och de sjunger den
höga noterna
– alltså Höga Visan.
De är passionerat
förälskade.

Kärleken
blir aldrig
färdig
• HÖGA VISAN pekar
på att kärleken aldrig
blir ”klar” (Jfr Höga v 4
och 7). Sann kärlek fortsätter att växa och
utvecklas genom det
som de älskande tillsammans går igenom .

Vår kärleken
vittnar om
Guds kärlek
• HÖGA VISAN
påminner oss om att
sann kärlek mellan två
makar också är ett
synligt vittnesbörd på
Guds fullkomliga kärlek
till människan (Jfr Ef
5:21–33).
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Ämnen

3:6

3:11

4:1

5:1 5:2

Förlovning

Bröllop

Förälskelsen – den
spirande kärleken
Två...
(Före giftermålet)

Äktenskapet – den
intima kärleken
...blir...
(Giftermålet)

5:8

5:9

Svårigheter

Israel (15 geografiska platser nämns)

Tidsperiod

Omkring 1 år

NÄR DU LÄSER

Tema: Passion
• Vad kan du lära om
kärlek och passion mellan
en man och en kvinna?
• Förhållandet mellan
äktenskap och sex.
• Min älskade/min vän
(28 ggr).
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7:1

8:4 8:5

8:14

Mognad

ORD UR
HÖGA VISAN

6
Sätt mig som ett sigill på
ditt hjärta, som ett sigill på
din arm, för kärleken är
stark som döden, dess
lidelse obeveklig som
graven. Dess glöd är eldens
glöd, men HERRENS låga.
7
Väldiga vatten kan inte
släcka kärleken, strömmar
kan inte dränka den. Om
någon ville ge allt han har i
sitt hus för kärleken, skulle
han ändå bli avvisad.

Längtan – den
Återföreningen – den
trånande kärleken
växande kärleken
...ett
(Efter giftermålet)

Geografi

ATT TITTA EFTER

6:13

De två sammanfattar sin kärleksaga
med varandra

3:5

8:14

Kärleken växer
De två utrycker
på nytt sin kärlek
till varandra

Indelning

2:7 2:8

5:2

Krisens lösning
– de två finner
varandra på nytt

1:1

5:1

Kärleken föds

Första krisen
– de två skiljs
från varandra

1:1

Bröllopsnatten
– de älskandes
närhet till varandra

Centralt

Bröllopet – de
två lovar trohet
till varandra

Sexuell närhet
är en källa
till mognad
• HÖGA VISAN visar att
den seuxella relationen mellan makar är
ett av Gud givet uttryck. Närheten blir en
källa till att kärleken
växer och mognar
(4 och 7).

Höga Visan eller Sångernas sång (1:1) är en passionerad kärlekssång som beskriver
mötet, förlovningen, bröllopet och den första tiden därefter i relationen mellan Salomo
och flickan från landet. Boken lär oss att sann kärlek har gudomligt ursprung.

De två tänker
på hur de
träffade varandra

Kärleken
växer också
på avstånd
• HÖGA VISAN visar att
sann kärlek också växer
på avstånd (5:2ff). De
som älskar längtar efter
varandra, och deras
kärlek behöver inte en
ständig närhet för att
överleva.

ÖVERSIKT AV
HÖGA VISAN

De två beskriver
sin kärlek
för varandra

Kärleken
är alltid
en fri gåva
• HÖGA VISAN visar
att sann kärlek måste
ges och aldrig kan
köpas eller ägas
(8:7–12). Den måste
vinnas. Kärlek som inte
ges frivilligt kan aldrig
bli äkta.

Höga Visan 8:6–7

• Vem säger vad: mannen,
kvinnan, kvinnorna,
berättaren, bröderna?
• Alla geografiska platser
(15 st). Kan du hitta dem
på en karta?
• Titta efter alla djur som
nämns.

Kända texter
och sammanhang:
• HV 2:7 Stör inte
kärleken
• HV 5:10 Min vän är röd
och glänsande
• HV 7:10 Jag är min väns
• HV 8:6 Som ett sigill

Så kan Höga Visan förstås

Höga Visan

Förslagen på hur Höga Visan ska tolkas är många. Bokens poetiska beskrivningar av kärlek och sex har ibland upplevts som
besvärande för bibeltolkare. Här är några av de vanligaste förslagen till tolkningar av boken:

PROFANA
KÄRLEKS–
DIKTER
En samling
österländska
kärleksdikter
som på sin
höjd beskriver
människors
tankar om kärlek.

ETT DRAMA
I FLERA
AKTER
En påhittad berättelse i flera
akter. Som en
österländsk
Romeo och
Julia, men med
ett lyckligt slut.

EN ALLEGORI
FÖR ISRAEL
OCH GUD
En allegori på
Guds kärlek till
sitt utvalda folk
Israel. Varje
detalj ses som
en symbol för
något annat.

EN ALLEGORI
FÖR GUD OCH
FÖRSAMLINGEN
En allegori (läst i
ljuset av NT) på
Guds kärlek till
församlingen.
Varje detalj ses
som en symbol
för något annat.

EN TYPOLOGI
FÖR GUD OCH
FÖRSAMLINGEN
En typologisk bild
på Guds kärlek till
församlingen.
Helheten, inte
detaljerna, är
viktigast. Historien
kan vara sann.

EN SÅNG OM
EN VERKLIG
KÄRLEK
En gudomligt
inspirerad kärleksdikt som berättar om Salomo och hans
flickvän. En tolkning att föredra.

ETT KÄRLEKS–
DRAMA MED
TRE PERSONER
1826 föreslog
Henrich Ewald att
boken ska ses
som ett drama
med tre personer:
Salomo, flickan
och en herde.

Så såg hon ut, Salomos älskade brud

� Ett kännetecken på Höga visans litterära stil
är beskrivningar och bilder som används för att
frammana känslostämningar snarare än fakta.
� Exempel: Ditt hår är som en hjord av getter
som strömmar ner för Gileads berg. (4:1) kan
uppfattas som: Som jag känner när jag
ser getterna strömmar nerför berget, så
känner jag när jag ser ditt hår.

(Höga Visan 2:7)

15 platser

”Ditt huvud höjer sig
som Karmel” (7:5)
”Ditt hår är som en hjord av
getter som strömmar ner för
Gileads berg” (4:1, 6:4)
”Ditt hårsvall är som
purpur” (7:5)
”Dina ögon är duvor”
(1:15, 4:1)
”Vid ett sto i faraos spann likna
jag dig, min älskade” (1:9)
”Dina ögon som dammarna
i Heshbon vid Bat Rabbimsporten.” (7:4)
”Din näsa är som Libanons
tornet som spanar ut mot
Damaskus.” (7:4)
”Dina tänder är som en flock
av nyklippta tackor som
kommer upp ur badet, där
alla har tvillingar” (4:2,6:5)
”Dina läppar är som ett
rosenrött band” (4:3)
”Av sötma dryper dina läppar... din tunga
gömmer honung och mjölk” (4:11)
”Din kind är som en
granatäppelskiva” (4:3, 6:6)
”Din hals är som Davids torn
...där tusen sköldar hänger” (4:4)
”Din hals är som ett elfenbenstorn” (7:4)
”Dina båda bröst liknar två killingar,
tvillingar av en gasell som betar bland
liljor.” (4:5, 7:3) ”Låt dina bröst vara som
druvklasar” (7:7,8)
”Din midja är en vetehög,
omgiven av liljor” (7:2)
”Dina höfters rundning är som ett
smycke, ett verk av en konstnärs
händer.” (7:1)
”Din navel är en rundad skål, må
vinet aldrig fattas! (7:2, jfr 2000)

Liba

non

Här är bilder på bruden:

Senir
(4:8)

Karmel (7:5)

Hermon
(4:8)
Damaskus
(7:4)

Sar
on

(2:1

)

Shulem ? (6:12)

Sion
(3:11)

Amana
(4:8)

(3:9
)

15
platser
som
nämns
som
i Höganämns
ivisan...
Höga
Visan...

Gilead
(4:1)
Tirsa (6:3)
Jerusalem (1:5)
Heshbon
(7:4)
Kedar
(1:5)
En–Gedi
(1:14)

...men var låg
vingården?

• Salomos vingård sägs ha
legat i Baal Hamon (8:11).
Exakt var det ligger är oklart.
• Några föreslår att platsen är
identisk med Baal Gad, vid
Hermons berg [även kallat
Baal Hermon (Dom 3:3)].
• Baal Hamon borde ligga
nära Shulem, eftersom flickan
sägs komma från Shulem
(6:12). Men också Shulems
placering är osäker. Är det
möjligen detsamma som
Shunem (1 Sam 28:4)
• Andra placerar Shulem och
Baal Hamon i Efraim norr om
Jerusalem. Det är en möjlighet, men med säkerhet vet
ingen.

Många anser att Ordspråksboken, Predikaren
och Höga visan alla skrevs av Salomo men vid
olika tidpunkter i hans liv: Höga visan när han var
ung och kär, Ordspråksboken i mitten av livet ...
och Predikaren när han var gammal och genom sin
erfarenhet lärt sig att livet är fåfängt utan Gud.

Lova mig,
Jerusalems
döttrar, vid
markens
gaseller och
hindar: Stör
inte kärleken,
väck den inte
förrän den
själv vill.

FLICKAN
FRÅN SHULEM

Bruden från Shulem
är en enkel flicka som
ägnat sin mesta tid åt
att sköta vingården,
sin fårahjord och sina
fikonodlingar. Hennes
hy har blivit mörk av
solbränna, så till den
grad att hon kallas för
”svart”.
Höga visan är en
passionerad ”askungesaga”. Trots att
hon inte tror mycket
om sig själv blir hon
till slut kung Salomos
hustru.

F

Sånger om
kärlek är vanliga
på topplistor i
TV och radio.
Vilka likheter
kan du se om du
jämför Höga
visan med
moderna
kärlekssånger?
Vad menar kungen när han liknar flickans hals vid
”Davids torn”?... Davids torn var en militär fästning.
Vilka skillnader?
Folket litade på att fortet skulle skydda deras självständig- Varför tror du att
het, de hade respekt för tornet. Så när kungen liknar
det är så?
hennes hals vid tornet säger han att det sätt på vilket
hon för sig inger respekt och utstrålar integritet.

Daily Walk

S. Craig Glickman
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Höga Visan

En möjlig bakgrund till Höga Visan

• MÖTET: Men en dag kom en stilig främling till
vingården. Det var kung Salomo som kom förklädd.
Han visade intresse för henne, men hon blev
generad på grund av att hon inte tyckte hon haft
möjlighet att vårda om sitt yttre (1:6). Hon tog
Salomo för en herde och frågade honom om hans
hjord (1:7, 2:16). Han svarade undvikande (1:8),
men talade kärleksfulla ord till henne (1:8–10) och
lovade henne att hon i framtiden skulle få värdefulla
gåvor av honom (1:11).
• ÅTERKOMSTEN: Han vann hennes hjärta och sa
att han en dag skulle återvända. Hon drömde
om honom på nätterna och trodde ibland att han
kommit för att hämta henne (3:1). Och till slut kom
han. Men nu i all sin konungsliga prakt för att göra
henne till sin brud och hustru (3:6–7).

• VINGÅRDEN: Kung Salomo hade en vingård i
bergstrakterna i Efraim omkring 80 km norr om
Jerusalem (8:11)*. Han arrenderade ut den till en
familj (8:11) som bestod av en mor, två söner (1:6)
och två döttrar – flickan från Shulem (6:13) och
hennes lillasyster (8:8).
• FLICKAN: Flickan var familjens ”askunge” (1:5).
Hon var naturligt vacker, men inte så att man direkt
lade märke till henne. Hennes bröder var troligen
halvbröder (1:6) och de lät henne arbeta hårt med
vingården vilket ledde till att hon inte fick mycket tid
över för att ta hand om sig själv och sitt utseende
(1:6). Dessutom hade hon en egen vingård (1:6),
odlade fikon (2:13) och satte ut fällor för rävarna
(2:15). Hon hade också en egen fårahjord (1:8).
Eftersom hon vistades så mycket utomhus blev hon
solbränd (1:5).

Min vän är
strålande vit och
röd, ypperst
bland tiotusen.
Sådan är min
vän... sådan är
min älskade,
ni Jerusalems
döttrar!
(Höga Visan 5:10,16)

Fritt efter H.I. Ironside

*Osäkert

Vem säger vad – vers för vers genom Höga Visan

F

Flickan vädjar
”Stör inte kärleken, väck den
inte förrän den
själv vill. ” (2:7).
Kan du tänka dig
vad det innebär
att väcka
kärleken för
tidigt? Har någon
gjort det för dig?
Har du gjort det
för någon
annan? Vad
blev resultatet?
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Kap/Vers

Ett förslag på
kronologi

1

3

5

7

NOTERA 1:11:
Vem/vilka är ”vi”?

FLICKAN
JERUSALEMS KUNG
FRÅN SHULEM DÖTTRAR
SALOMO
Bondflickan
som blir kung
Salomos hustru.

9

11

13

Flickans
vänninor som
ger henne råd.

15

17

Läs av färgkoderna

NOTERA 3:6-11:
Av flickan eller
av berättaren?

Förslag 1:
40 år syftar
på Sauls
regeringstid

Förslag 2:
40 år syftar
på tiden
Sauls hus
regerade

NOTERA 5:1e:
Är det till och
med Guds röst?

NOTERA 6:9-11:
Talar Jerusalems
döttrar i vers 9,
och är det Salomo
eller flickan
i vers 10–11?
Ett snårigt
avsnitt.

FLICKANS
BRÖDER

Kungen som
kommer till sin
vingård förklädd.

Kap/Vers

Efter Tim Stafford/Philip Yancey

• I vår kultur är solbränna något eftersträvansvärt, ett
tecken på sundhet.
• På Salomos tid var
det tvärtom. Att vara
blek var attraktivt, ett
tecken på att man inte
behövde jobba utomhus. Det är därför
flickan skäms för sin
solbränna (1:6)
• Något solskyddsmedel fanns inte på
Salomos tid.

Efter S. Craig Glickman

HON VILLE
VARA BLEK

• En fråga som många läsare
av boken brottas med är "Vem
säger vad"?
• Svaret beror till viss del vilken
syn på boken man väljer: Om
den ska förstås bildlikt eller bokstavligt. Men också på hur man
uppfattar strukturen.
• Här är två förslag på vem som
talar i vilken vers. Bägge versionerna bygger på en bokstavlig
förståelse av berättelsen.
• Jämför gärna med andra förslag;
t ex 1917 års översättningar,
Folkbibeln och Bibel 2000.

1

3

Bröder till
flickan som talar
om sina systrar.

5

7

9

11

DRAMATS
BERÄTTARE
Rösten som
kommenterar
handlingen.

13

15

17

NOTERA 1:17:
Hon eller han?
NOTERA 2:14–15:
Är någon eller både
verserna av Salomo?

NOTERA
8:5,8–9:
Av
Jerusalems
döttrar eller
av andra?

Höga Visan kan... läsas som en reflektion över den
glädjefyllda och gåtfulla kraften i kärleken mellan
man och kvinna i ett äktenskap. Genom sin
hyllning till kärleken i hela dess fullhet pekar Höga
Visan på sexualitetens rättmätiga plats, och avisar
därmed både asketism och kroppsförakt.

Författaren visar ett anmärkningsvärt
intresse för naturen och det stämmer väl
överens med den historiska notisen i 1 Kung
4:33. Således nämns tjugoen olika former av
växter i Höga Visan. Och faunan kommer inte
långt efter. Femton djurarter omtalas.

Greger Andersson/Claes Bengtsson

Gleason Archer
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Lärdomar från Job till Höga Visan
JOB, PSALTAREN, ORDSPRÅKSBOKEN,
PREDIKAREN och HÖGA VISAN kallas
bibelns poetiska böcker:

Nyckelord:
Intåg

Nyckelord:
Guds
allmakt

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

• Visar att lidande
tillhör livet och inte
nödvändigtvis är ett
resultat av vår synd.
• Visar att vi ofta inte
vet orsakerna till de
prövningar vi möter
i livet.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Allmakt

• Lidande – ofta helt
utan förklaring.
• Satan – begränsad
av Guds makt.
• Själavård –
exempel på vad man
bör och inte bör
göra och säga.
• Naturen – vittnar
om och pekar på
Guds storhet.

• Visar att Gud är
värdig vår lovsång
och tillbedjan.
• Ger den troende
redskap och
exempel på lovsång
och tillbedjan.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Storhet och makt

• Tillbedjan – att
utgjuta sitt hjärta
inför Gud.
• Tacksamhet – att
tacka Gud för vem
Han är och vad Han
gjort.
• Förtröstan – att
förlita sig på Gud.
• Hämnd – att lägga
fram sin vrede inför
Gud.

• Ger praktiska råd
för de flesta situationer som uppstår i
livet.
• Visar betydelsen
av vishet och disciplin i vardagslivet.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Vishet, rättfärdighet

• Vishet– att förstå
vad som är bra i livet.
• Relationer – att
förstå hur man bäst
umgås med andra.
• Tal – att säga rätt
saker vid rätt tidpunkt.
• Livets väg – att se
livet som en vandring
med etiska och
moraliska vägval.

• Nyckelpersoner:
Salomo, Agur,
Lemuel samt
karaktärer som till
exempel den vise
och dåren.
• Geografi: Juda
• Tid: Från 970 till
700 fKr

• Visar att även den
troendes liv ofta kan
uppfattas som tomt
och fåfängligt.
• Visar att det trots
detta finns en
mening i relationen
med Gud.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Omsorg

• Tomhet– att livet
ofta synes sakna
innehåll.
• Fåfänglighet – att
så mycket som sker
inte tycks leda till
något.
• Mening – att ändå
försöka förstå vad
Gud har tänkt.
• Njutning – att våga
glädja sig – trots allt.

• Nyckelpersoner:
Kohelet (Salomo)
• Geografi:
Jerusalem (1:16)
• Tid:
Omkr 940 fKr

• Visar att sann
kärlek man och
kvinna emellan
kommer från Gud.
• Visar att gudagiven
kärlek är mer än
stundens passion.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Kärlek

• Kärlek– att ge sig
själv för en annan
människas skull.
• Äktenskap – den
ram inom vilken
kärleken kan växa.
• Sex – en av Gud
välsignad närhet på
sin rätta plats.
• Skönhet – yttre
och inre kvalitet.

Nyckelord:
Lovsång
Nyckelord:
Vishet

Nyckelord:
Tomhet

Nyckelord:
Passion

JOB

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Nyckelpersoner:
Job och ”vännerna”
Sofar, Bildad, Elifas
och Elihu
• Geografi:
I landet Us (1:1)
• Tid:
Omkr 2000 fKr

• Gud: Har makt över
allt, även Satan.
• Människan: Måste
lita på Gud då hon
inte kan förstå allt
som sker.
• Frälsningen: Den
troende förlitar sig på
Gud i prövningen,
inte för att komma
undan den.

PSALTAREN

• Nyckelpersoner:
David, Salomo, Etan,
Heman, Mose, Asaf,
Korachs ättlingar mfl
• Geografi: Israel
(flera psalmer om
Jerusalem)
• Tid:
Från 1450 till
430 fKr

ORDSPRÅKSBOKEN

PREDIKAREN

HÖGA VISAN

• Nyckelpersoner:
Salomo, Flickan från
Shulem och Jerusalems döttrar.
• Geografi:
Jerusalem, vingården
i Baal Hamon
• Tid:
Omkr 970 fKr

• Gud: Är stor och
mäktig. Han leder
och beskyddar .
• Människan: Guds
karaktär och
handlingar är
grunden för tillbedja
och lovprisning.
• Frälsningen: Det
är genom tron på en
stor Gud som vi lever
i vardagen.
• Gud: Han är närvarande mitt i vår
vardag. Vill leda oss
i varje steg.
• Människan: Ska
söka vishet för att
leva på bästa sätt.
• Frälsningen:
Gudsfruktan är
kunskapens
begynnelse (1:7a).

• Gud: Ser helheten
där vi bara kan se
fragment.
• Människan: Kan
inte genom egen
strävan hitta meningen till livet. Kan
lära sig att se varje
dag som en gåva.
• Frälsningen: Vi ska
leva vårt liv med
ansvar inför Gud.
• Gud: Han är all
sann kärleks källa.
• Människan: Kan
i sitt liv och i sina
relationer avspegla
Guds kärlek.
• Frälsningen: Ingen
mänsklig kärlek kan
ersätta Guds plats i
en människas liv.

Det finns bara fem böcker
i Gamla Testamentet som
inte innehåller några
poetiska avsnitt; Tredje
Moseboken, Rut, Esra,
Haggai och Malaki.

Ungefär samma antal
kapitel ägnas åt de
olika delarna i GT:
Historiska böcker 249,
Poetiska 243,
Profetiska 250.

De poetiska böckerna illusterar tre typer
av poesi: 1) den lyriska poesin – framförd
till musik (Ps), 2) den undervisande poesin
som ger oss lärdomar om livet (Ords, Pred)
och 3) den dramatiska poesin som är en
dialog i poetisk form (Job, Höga Visan).

Bruce Wilkinson/Kenneth Boa

C. Benson

Bruce Wilkinson/Kenneth Boa
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Job–Höga Visan

Sju lärdomar
om livet från
de poetiska
böckerna

Vishetslitteraturen ger
oss många sanningar
att reflektera över. Här
är sju tankar från de
poetiska böckerna som
vi kan fundera över och
som kan hjälpa oss leva
livet mer vist.

Svårigheter
tillhör
vardagen
� Lidande och svårigheter i livet tillhör vardagen för alla människor. Det finns ingen
garanti för den troende
att ha det bättre och
lättare än andra.

Att vandra med
Gud innebär
att välja väg
� Livet är fullt av svåra
val som vi måste ta
ställning till. Och att
vandra med Gud är inget
man väljer en gång för
alla, utan man måste
ständigt välja på nytt.
Det är
i vardagen
livet växer
� Nyckeln till andlig tillväxt ligger i att lära sig
se Gud i vår egen vardag. Den andlighet som
inte växer och utvecklas
i vardagen drabbas lätt
av missväxt.
Lär dig leva
med det du
inte kan förstå
� Allt som händer oss
i livet kan vi inte förklara.
Vi kommer ständigt att
ställas inför händelser
vi inte begriper. De
obesvarade frågorna
är en del av livet.
Livet vi
lever är
inte rättvist
� Livet är inte rättvist
och om vi tror att rättvisan förr eller senare
segrar här i tiden blir vi
garanterat besvikna.
Hela vår värld och vår
tid är orättvis.
Människor
är trons
rätta ansikte
� Att vårda relationer
är en av de viktigaste
aspekterna i att leva ut
sin tro i vardagen. Det är
i relationerna till andra
människor som vår tro
visar sitt sanna ansikte.
Var nöjd
med allt
som livet ger
� Det tillhör det andliga
livets stora hemligheter
att lära sig att ta emot,
att glädjas åt och njuta
av varje dag och varje
ögonblick som Gud ger
i livet.
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Kungen
lyssnade alltså inte till
folket.
HERREN
ledde det så,
för att det
skulle uppfyllas
som HERREN
hade talat till
Jerobeam...

RIKET
DELAS I
TVÅ DELAR

ISRAEL
(10 stammar)
Tirsa

Samaria
Här delades riket

Shekem

(1 Kung 12:15)
Jerusalem

JUDA
(2 stammar)

JUDA

ISEBEL

Dotter till fenikiernas
kung Etbaal (eg. Flugornas herre), gifte
sig med Ahab och
förledde honom till
Baalsdyrkan (1 Kung
16:31). Förföljde och
dödade profeterna
(18:4), hotade döda
Elia (19:2), ansvarig
för mordet på Nabot
(21:5ff). Dödades
själv vid Jehus uppror
(2 Kung 9:30 ff).

F

När Rehabeam
ville strida för att
hålla ihop riket
sa Gud ”nej”
med motiveringen att ”...det
som har skett
har kommit från
mig.” (1 Kung
12:24). Kan du
tänka dig att Gud
skulle säga
samma sak om
splittringen av
en församling
eller ett samfund
i dag? Varför
eller varför inte?
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• ORSAK : Kung
Salomos avfall
från Herren (11:1–25)
• HUVUDAKTÖRER:
Jerobeam och Rehabeam (11:26–43)
• HÄNDELSER:
1. Rehabeam väljer
den hårda vägen
(12:1–15)
2. Tio stammar
bryter sig loss –
väljer Jerobeam
(12:16–20)
3. Gud stoppar
striden för enhet
(12:21–24)
4. Riket klyvs
i två delar–
Juda och Israel
(12:25 ff)
• TIDPUNKT:
931 fKr
• Det enade
riket varade
i totalt 120 år
(1051–931 fKr).

850

ISRAEL

Riket klyvs i två delar – tvärs över
JUDA

1 Kung 12–22

931
931
(1) 930 (1)

925

915
913
(2)
911 910 910
(3)
(2)
909
(3)
905

900

Text: 1 Kung 11:43–12:24,
14:21–31, 2 Krön 9:31–12:16
Tid: 17 år (14:22) 931–913 f Kr
Gjorde: Vad ont var (14:22)
• Son till kung Salomo (14:21)
• Fick se riket delas (12:19)
• Införde avgudadyrkan (14:23)
• I krig med Israel (14:30,15:6)
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ABIAM [ABIA] (2)

885

Text: 1 Kung 14:31–15:8,
2 Krön 13:1–22
Tid: 3 år (15:2) 913–911 f Kr
Gjorde: Vad ont var (15:3 )
• Son till Rehabeam (14:31)
• Hade 14 hustrur (2 Krön 13:21)
• I krig med Israel (15:7)
• Fick Guds hjälp (2 Krön 13:15)

ASA (3)

Text: 1 Kung 15:8–24
2 Krön 14:1–16:14
Tid: 41 år (15:10) 911–870 f Kr
Gjorde: Vad rätt var (15:11)
• Son till Abiam (15:8)
• Rensade templet (15:12)
• Slöt förbund med Aram (15:18)
• Kom i krig med Israel (15:32)

JOSHAFAT (4)

Text: 1 Kung 22:41–51
2 Krön 17:1–20:37
Tid: 25 år (22:42) 873*–848 f Kr
Gjorde: Vad rätt var (22:43 )
• Son till Asa (22:41)
• Folket dyrkade avgudar (22:44)
• Höll fred med Israel (22:45)
• Byggde fartyg (22:49)
*Samregerade med Asa 873–870 fKr

886
(4)

885
(6)

880

875

873
(4)

874
(7)

870

865

860

855

850

Vittnesbörd om Omris storhet finner vi på ett
oväntat ställe. Assyriska härskare, som levde över
hundra år senare, kallade fortfarande Israel för
"Omris land"... Tre saker åstadkom Omri, han
(1) byggde huvudstaden Samaria (2) erövrade Moab
och (3) ... ingick en allians med filisteerna.
Leon Wood
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Text: 1 Kung 15:25–32
Tid: 2 år (14:20) 910–909 fKr
Gjorde: Vad ont var (15:26)
• Son till Jerobeam (14:20)
• I krig med filisteerna (15:27)
• En sammansvärjning
riktades mot honom (15:27)
• Mördades av Basha (15:28)

BASHA (3) Dynasti 2

Text: 1 Kung 15:16–22, 27–16:7
2 Kröm 16:1–6
Tid: 24 år (15:33) 909–886 fKr
Gjorde: Vad ont var (15:34)
• Först i ny kungafamil j(15:29)
• I krig med Juda (15:17)
• Försökte befästa Rama (15:17)
• Domsord från profeten Jehu (16.1)

ELA (4)

895

885
(5)

JEROBEAM (1) Dynasti 1

Text: 1 Kung 11:26–40, 12:25–14:20,
2 Krön 9:29–11:4, 13–16,13:2–20
Tid: 22 år (14:20) 931–910 fKr
Gjorde: Vad ont var (14:9)
• Hämtades från Egypten (12:3)
• Gjöt guldkalvar (12:28)
• Hans hand förvissnade (13:4)
• I krig med Juda (14:30, 15:6)

NADAB

920

REHABEAM (1)

ISRAEL

Text: 1 Kung 16:6–14
Tid: 2 år (16:8) 886–885 fKr
Gjorde: Vad ont var (16:13)
• Son till Basha (16:6)
• En sammansvärjning
riktades mot honom (16:9)
• Drack sig full (16:9)
• Mördades av Simri (16:10)

SIMRI (5) Dynasti 3

Text: 1 Kung 16:9–20
Tid: 7 dagar (16:15) 885 f Kr
Gjorde: Vad ont var (16:19)
• Var hövitsman i hären (16.9)
• Utrotade Bashas familj (16:11)
• Fick hela folket emot sig (16:16)
• Brände ner kungapalatset (16:18)
• Tog sitt eget liv (16:18)

OMRI (6) Dynasti 4

Text: 1 Kung 16:15-28
Tid: 12 år (16:23) 885–874 f Kr
Gjorde: Vad ont var (16:25)
• Tre år av maktkamp följde (16:21)
• Blev kung när Tibni dog (16:22)
• Flyttade huvudstad från Tirsa (16:23)
• Köpte och byggde Samaria (16:24)
• Dog en naturlig död (16:28)

AHAB (7)

Text: 1 Kung 16:28–22:40
2 Krön 18:1–34
Tid: 22 år (16:29) 874–853 f Kr
Gjorde: Vad ont var (16:30)
• Son till Omri (16:28)
• Gift med Isebel (16:31)
• Dyrkade avguden Baal (16:32)
• Konflikter med profeten Elia (17–21)
• Dog i strid mot Aram (22:37)

Många menar att vi enbart handlar efter de
intryck och den prägling vårt arv och vår
miljö ger oss. Men i Kungaboken visar det sig
att onda och avskyvärda föräldrar mycket väl
kan ha gudfruktiga och förstående barn.
Likaledes kan det vara omvänt.
Björn Donobauer

Elia – den store profeten
1,2

Elia och
torkan i landet
Elia berättar för
kungen om flera
års torka. Därefter
väntar han vid
bäcken Kerit och
får mat av korpar
(1 Kung 17:1–6).

4,5

6–11

Elia och änkan
Elia på
i Sarefat
Karmels berg
Elia går till en
De falska Baalsfatttig änka. Gud profeterna samlas
ger henne mat och på Karmel för en
använder Elia att uppgörelse. Gud
återuppväcka
mottar Elias offer,
hennes son
regnet kommer
(1 Kung 17:7–24). (1 Kung 18).

3

Elia flyr till
Horebs berg
Av rädsla för hot
från Isebel flyr Elia
till Horebs berg. I
tystnaden möter
han Gud på nytt,
Gud kallar Elisha
(1 Kung 19:1–18).

Sju lärdomar
från Elias liv

Från berättelserna om Elia finns många
lärdomar att reflektera över. Här är några:
Faran med att blanda läror
Att blanda trosföreställningar
(synkretism) är inte ett sätt att
lösa motsättningar mellan trosoch lärosystem (1 Kung 18:18)
Tro och etik
Makt och rätt är inte samma sak.
Nabot dödades av kungen för
att han sa nej, men han hade
rätt i Guds ögon (1 Kung 21:19)
Framgång och nederlag
Nederlaget är aldrig så nära
som i framgången. Efter
triumfen på Karmel flydde
Elia i rädsla och panik.
(1 Kung 19:3).
Inte så ensam som du tror
Elia kände sig ensam, men
det fanns 7 000 till som
trodde som han. Du är inte
så ensam som det känns
(1 Kung 19:10,18).
Gud talar i tystnaden
Det spektakulära och högljudda är sällan Guds
tonläge när han vill nå oss
(1 Kung 19:12).
En Gud är för alla
Även människor utanför
det utvalda folket användes av Gud. Han har
alltid varit en Gud för alla
(1 Kung 19:15).
Att dyrka avgudar
Avgudadyrkan handlar
inte om att söka sanningen, utan om makt
och njutning. En avgud är
ingen ”gud” utan bara en av
människor skapad ersättning.

Elias
vandringar

1 Kung 17–2 Kung 2

12

Elia och
Nabots vingård
Elia förkunnar död
över Ahabs hus
som följd av att
Isebel lät döda
Nabot för att kunna
ta hans vingård
(1 Kung 21).

Elia och
Ahasjas död
Elia förkunnar
död över
Ahasja för att
han vänt sig till
avgudar istället
för till Herren
(2 Kung 1).

DYRKAN AV
AVGUDEN BAAL

Damaskus
(19:15)

Baal var namnet på
den kanaaneiska och
fenisiska stormguden.
Kom in bland folket
under domartiden (Dom
2:11) men fick ett uppsving under Ahab och
Isebel (16:31). Baal kom
att stå som representant
för avfall och avgudadyrkan i Israel och Juda.

Sarefat
(17:9)

Före
Horeb
Efter
Horeb

9

3
4

Karmel
(18:20)
5

Jisreel
(18:46)

Samaria
(17:1
jfr 16:29,
20:1,13)

Avel
Mechola
(19:16,19)
10

Tishbe
(1 Kung
17:1)
12

Jordan
(2:6)

Gilgal
(2:1) 2

Ekron
(2 Kung
1:3)
6

Kerits
bäckravin?
(17:3)

Betel Jeriko
(2:2) (2:4)

Ur

Fyra råd vid andlig
Ät och sov
”Stig upp och ät” (sade
ängeln)" (19:5,8) Förmågan att se och tänka
klart försvinner snabbt om
man är trött och hungrig.

Elia var som en
lysande meteor
som for fram över
Israels becksvarta andliga
natthimmel
Oswald Chambers

BeerSheva
(19:3)

(1 Kung 19:11–13)

Elia och kampen
mot avguden Baal

1
11

Elias färd
till himlen
Gud tar upp Elia
till himlen i en
brinnande vagn
– han dör aldrig.
Elisa blir Elias
efterträdare
(2 Kung 2).

En stor stark
storm... gick före
HERREN. Men
HERREN var inte
i stormen. Efter
stormen kom en
jordbävning. Men
HERREN var inte
i jordbävningen.
Efter jordbävningen kom en
eld. Men HERREN
var inte i elden.
Efter elden hördes
ljudet av en svag
susning. När Elia
hörde det, gömde
han sitt ansikte
med manteln.

8

7

1. Elia förutsäger torkan och
visar att Gud har makt över
regnet – Baal ansågs vara
regnets gud (1 Kung 17:1).
2. Elia visade att Gud hade
makt över mjöl och olja – Baal
ansågs vara vegetationens
gud (1 Kung 17:16).
3. Elia manar fram Guds eld
från himlen – Baal ansågs vara
blixtens gud och avbildades
ofta med en blixt i handen
(1 Kung 18:38).
4. Elia såg Gud sända moln
vid Karmel – Baal ansågs
vara molnens gud (1 Kung
18:44).
5. Elia delade
vattnet – Baal
ansågs vara
vattnets gud
(2 Kung 2:8).
6. Elia lyftes upp
till himlen, han
dog aldrig – Baal
Horeb
ansågs ha makt
över liv och död
(19:8)
(2 Kung 2:11).

ELIA

Profet från Tishbe
(1 Kung 17:1). Utmanade Baalsprofeterna på Karmel
(18:16ff). Flydde
sedan till Horeb
(19:1ff). Dog aldrig,
hämtades till himlen
i en brinnande vagn
(2 Kung 2). En av
Gamla testamentets
stora gudsmän.

F

Miraklet på
Karmels berg
tycktes inte
depression – så gjorde Elia (1 Kung 19)
påverka Ahab.
Sök dina rötter
Sök stillheten
Börja arbeta
Kan du se
”(Elia gick) ända till Guds
Det var inte i det spektakuElia ”gick därifrån”
berg Horeb” (19:8) Elia
lära och storartade som
(19:15,19). Var inte
andra exempel
gick till klippan där Gud
Gud uppenbarde sig för
passiv, utan ta dig för
i Bibeln där
visade sig för Mose. Var
Elia, utan i ”av svag
något. Gärna ihop med
är dina andliga rötter?
susning” (19:12).
någon annan (19:19ff).
människor som
sett under väljer
att inte tro? Är
Det finns en gudomlig ordning när det gäller
Den helige Ande älskar
under en bra
att tjäna Gud.... Den uttrycks enklast i de
att lära ut sanningar från
grund för tro?
uppmaningar Elia fick: ”göm dig” (17:3) och
verkliga livet. Elia är en av
”träd fram” (18:1). Man måste dra sig undan
de människor vars liv är
Varför eller
för att kunna träda fram. En period i det förpackat med mening för
varför inte?
dolda ska föregå varje period i det offentliga.
J. Alec Moityer
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kristna i vår egen tid.

Howard Hendricks
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1 Sam–1 Kung,1 Krön

En jämförelse
mellan
profeten Elia
och Elisa

Två stora profeter träder
fram under den här tiden:
Elia och Elisha. Mellan
de två profeterna finns
många likheter. Men
det finns också flera
skillnader:
De kom
från olika
bakgrund
• ELIA kom troligen från
fattiga och enkla förhållanden (17:1).
• ELISAS familj däremot, syntes vara betydligt
mer välbeställd (19:19ff).
De var
aktiva
olika länge

Lärdomar från 1 Sam till 1 Krön
SAMUELSBÖCKERNA, KUNGABÖCKERNA
OCH KRÖNIKEBÖCKERNA följer direkt efter
Josua, Domarboken och Rut:

• Visar hur enskildas
ondska kan påverka
hela omgivningen.
• Visar att det inte är
inledande entusiasm
som avgör, utan
trofast uthållighet.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Makt och tålamod

Nyckelord:
Saul
Intåg

• ELIAS verksamhet
omfattade troligen en
ganska kort tidsperoiod –
efter vad vi kan bedöma.
• ELISAS däremot
spände över en lång tid
– mer än 40 år.

De utförde
under med
olika syften
• ELIA utförde under för
att bekräfta och understryka det budskap han
frambar till kungen.
• ELISA utförde under
för att hjälpa folket i
speciella situationer.
De hade
olika
utbildning
• ELIA kallades och
utrustades av Gud direkt.
Om hans bakgrund vet
vi inget.
• ELISA hade Elia som
mentor innan han trädde
in i tjänst som profet.
De slutade
sin bana på
olika sätt
En dramatisk skillnad
mellan de två profeterna.
• ELIA dog aldrig utan
togs till himlen i en vagn
av eld.
• ELISA dog och begravdes (2 Kung 13:20-21).
De nämns
olika
mycket i NT
• ELIA nämns flera
gånger i Nya testamentet, inte minst i
samband med Härlighetsberget (Matt 17:1).
• ELISA nämns bara
en gång, och det i förbigående (Luk 4:27).
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Nyckelord:
Kommentar
till David

• Så här
beskrivs
människans
ansvar i
relation till
Gud, bok–
för–bok

• Visar hur människans inre liv styr
hennes yttre
handlingar.
• Visar att i en mörk
andlig tid finns det
alltid hopp för
sanningen.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofasthet

• Visar att materiell
välfärd inte är förbundet med andligt
välbefinnande.
• På ett annat plan
visar boken att vad
människan sår får
hon också skörda.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Vishet

Nyckelord:
Salomo
Salomo

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Kung – att Gud
skulle vara folkets
sanna kung.
• Bön – att Gud
även lyssnar till
tysta böner (1:20).
• Ledarskap
– olika typer: präst,
domare, profet, kung.
Inre och yttre egenskaper får folket att
följa (Jfr 15:22).

• Nyckelpersoner:
Eli, Hanna, Samuel,
Saul, Jonatan,
David, Abigail.
• Geografi: Israel
• Tid: Omkr 100 år
(1100–1011 fKr)

• Gud: Den ende
verklige Kungen
som styr och regerar
(Jfr Ords 21:1)
• Människan: De
som är stora i Guds
ögon, är inte alltid
stora i omgivningens
(16:7).
• Frälsningen: Kan
inte vinnas genom
yttre ritualer (15:22)

FÖRSTA SAMUELSBOKEN

• Visar hur enskildas
godhet kan påverka
hela omgivningen.
• Visar hur männsklig makt och framgång lätt kan leda
till nederlag och fall.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Nåd

Nyckelord:
David

De hade olika
relationer
till kungen
• ELIA stod ständigt
i konflikt med kungen
och konfronterade ofta
med ord från Gud.
• ELISA däremot
arbetade ofta tillsammans med kungen.

CENTRALT
BUDSKAP

ANDRA SAMUELSBOKEN
• Karaktär – att det
som betyder något
är vem man är
inombords.
• Frestelse – kan få
även den mest
helgade på fall.
• Konsekvens – att
även förlåten synd
får konsekvenser i
livet.

• Nyckelpersoner:
David, Ish-Boshet,
Joab, Bat-Seba,
Jonatan, Absalom,
Natan
• Geografi: Israel
• Tid: Omkr 40 år
(1011–971 fKr)

FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN
• Motiv – att det är
de inre drivkrafterna
inte de yttre
handlingarna som
Gud värderar.
• Historien – att det
är viktigt att känna
och lära av historien.
• Tillbedjan –
templets centrala roll
talar om tillbedjans
centrala betydelse.

• Nyckelpersoner:
David, Salomo,
Sadok och prästerskapet
• Geografi: Israel
• Tid:
Från skapelsen (1–9)
Omkr 40 år (10–29)
(1011–971 fKr)

FÖRSTA KUNGABOKEN

• Vishet – hur Guf
utrustar ledare för
att de rätt ska
kunna leda.
• Avgudar – döda
ting som ersätter
sann tillbedjan.
• Profeter – budbärare som orädda
frambär Guds sanningar oavsett omgivningens gensvar.

• Nyckelpersoner:
Salomo, Rehabeam,
Jerobeam, Elia,
Ahab, Isebel
• Geografi:
Israel och Juda
• Tid: Omkr 120 år
(971–853 fKr)

• Gud: Är alltid redo
att förlåta syndare
som vänder sig till
honom.
• Människan: Blir
aldrig immun mot
frestelsens kraft och
syndens lockelse.
• Frälsningen: Är
alltid bara av nåd, vi
har inget att lägga
till (Jfr Ps 51)
• Gud: Utverkar i sin
allmakt sina syften
genom historiens
gång.
• Människan: Har i
grunden ställts inför
samma frågor och
samma val i alla tider.
• Frälsningen: Sann
tillbedjan är att sätta
Gud i centrum.

• Gud: Kan inte
ersättas med en av
människor skapad
avbild.
• Människan: Frestas
att ersätta inre tro
med synliga bilder
och yttre ritualer
• Frälsningen: Är att
välja det rätta även
om omgivningen går
åt motsatt håll.

... OCH SÅ HÄR HÄNGER DE IHOP MED TIDIGARE BÖCKER
FÖRSTA
SAMUELS–
BOKEN
Hur
enskildas
olydnad
påverkar
omgivningen

FÖRSTA
KRÖNIKE–
BOKEN

De historiska
rötterna till
de som
påverkar

10–29

Motiven
bakom
lydnad
och
olydnad

Få kommer att finna någon glädje i att sträckläsa
1 Krönikebokens listor och släkttavlor. Istället ska
du närma dig dem som ett pussel... Försök förstå
hur de olika delarna passar ihop. Och fråga för
varje avsnitt ”Varför togs det här med? Vad
betydde det för de ursprungliga läsarna?”
Philip Yancey
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1–20

ANDRA
SAMUELS–
BOKEN
Hur
enskildas
lydnad
påverkar
omgivningen

FÖRSTA
KUNGA–
BOKEN
Sönderfall
som en
följd av
olydnad

ANDRA
KRÖNIKE–
BOKEN

Mer om
motiven
bakom lydnad
och olydnad

David framställs som sonen, som gör sin
plikt (1 Sam 17:20), som den lydige tjänaren
(18:5), som den vise krigaren (18:30), som den
trogne vännen (20:41, 22:23), som den tålige flyktingen (24:5–7), som den älskade kungen (2 Sam
3:36) och som den ljuvlige sångaren (Ps 23:1).
Edvn Wirenr

Två riken – två fångenskaper
Bibelbok: Andra Kungaboken Kapitel: 25
Tid: Från omkr 850 f Kr till omkr 560 fKr
Författare: Okänd, möjligen Jeremia
Litterär stil: Historia Nyckelord: Fångenskaper
Så ska bilden förstås: Två riken förs i fångenskap.
Det norra (Israel) till Assyrien, det södra (Juda) till
Babylonien.

2 Kungaboken

En jömförelse
mellan de
båda Kungaböckerna
Jerusalem
och Babylon
• FÖRSTA KUNGABOKEN börjar med
att kung David regerar
i Jerusalem
• ANDRA KUNGABOKEN slutar med
kung Nebukadnessar
i Babylon
Härlighet
och förnedring
• FÖRSTA KUNGABOKEN inleds med
kung Salomos upphöjelse.
• ANDRA KUNGABOKEN avslutas med
kung Jojakins förnedring.
Lydnad
och olydnad
• FÖRSTA KUNGABOKEN visar hur
lydnad leder till
välsignelse.
• ANDRA KUNGABOKEN visar hur
olydnad leder till
förbannelse.

ÖVERSIKT AV
ANDRA KUNGABOKEN

Andra Kungaboken är fortsättningen på Första Kungaboken. Boken följer utvecklingen
i riket efter delningen fram till nederlag och fångenskap. Boken visar hur avfallet från
den sanna tron på Gud får konsekvenser för nationen och leder till katastrof.
17:41

Vägen fram till
Israels fall

Indelning

17:1

17:41 18:1

24:7 24:8

Elva onda kungar i Israel

Ämnen

Inga kungar i Israel

Tre onda kungar, en ond drottning
och tre goda kungar i Juda
Israel och Juda
i samarbete

Israel, deporteras till Assyrien

Tidsperiod

Omkr 130 år

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Sex onda och
två goda kungar i Juda

Israel och Juda
i konflikt

Geografi

25:30

Juda rikes fall

16:20

1:1

25:30

Det enda riket
Vägen fram till
Juda rikes fall

Det delade riket

18:1

Israels fall

Centralt

1:1

Juda rike
ensamt
Juda, förs i fångenskap till Babylon

Tema: Fångenskaper
• Kung (340 ggr).
• Profet (31 ggr), gudsman
(35 ggr).
• Lägg märke till Elishas
alla under (17 st).
• Herrens ord och
liknande uttryck (24 ggr).

Omkr 150 år

• Notera Guds vrede
(7 ggr).
• Den moraliska bedömningen av varje kung.
• Sök sambandet mellan
synden och Guds straff.
• Relationen mellan Israel
i norr och Juda i söder.
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ORD UR
ANDRA
KUNGABOKEN

30
Och de räddade av Juda
hus som blivit kvar ska på
nytt slå rot nertill och bära
frukt upptill.
31
För från Jerusalem ska
en kvarleva gå ut, de
räddade från Sions berg.
HERRENS egen iver ska
göra detta.
32
Därför säger HERREN
så om kungen i Assyrien:
Han ska inte komma in i
denna stad...
34
... för jag ska skydda
och rädda denna stad för
min och min tjänare
Davids skull.

2 Kung 19:30–32,34

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Kung 9:20 Jehu kör
som en vettvilling
• 2 Kung 19–20
Reformation under Hiskia
• 2 Kung 22 Reformation
under Josia

Uppbyggnad
och nedbrytning
• FÖRSTA KUNGABOKEN inleds med att
templet byggs och
invigs.
• ANDRA KUNGABOKEN avslutas med
att templet bränns ner
till grunden.
Inledning och
konsekvens
• FÖRSTA KUNGABOKEN visar avfallets
inledning ocn utveckling.
• ANDRA KUNGABOKEN beskriver
avfallets fullbordan och
konsekvens.
Stormakt och
fångenskap
• FÖRSTA KUNGABOKEN inleds med
Israel som en stormakt
i regionen.
• ANDRA KUNGABOKEN avslutas med
att nationen slås i spillror
och folket förs bort.
Nåd och
helighet
• FÖRSTA KUNGABOKEN visar Guds
nåd och stora tålamod.
• ANDRA KUNGABOKEN visar Guds
helighet i det att han
straffar synden.
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2 Kung 1–14

Nio gjorde ont och två rätt
JUDA

(4) 855 (7)
853
(8)

JORAM (5)

Väktaren
meddelade på
nytt: "Han har
hunnit fram till
dem, men han
kommer inte
tillbaka. De kör
som Jehu,
Nimsis son, för
han kör som en
galning."

Text: 2 Kung 8:16–24, 2 Krön
21:1–20
Tid: 8 år (8:17) 848–841 fKr
Gjorde: Vad ont var (8:18)
• Son till kung Joshafat (8:16)
• Avrättade sina bröder (2 Krön 21:4)
• Edom bröt sig loss (8:20)
• Dog i sjukdom (2 Krön 21:18) 841
Text: 2 Kung 8:25–29, 9:27–29,
2 Krön 22:1–9
Tid: 1 år (8:26) 841 fKr
Gjorde: Vad ont var (22:4 )
• Yngste son till Joram (8:24)
• Krigade mot Aram (8:28)
• Samarbetade med Israel (8:28)
• Dödades av Jehu (9:27ff)

ATALJA (7) [enda drottningen]

Text: 2 Kung 11:1–16, 2 Krön
22:10–23:15
Tid: 6 år (11:4) 841–835 fKr
Gjorde: Vad ont var (2 Krön 24:7)
• Mor till Ahasja (11:1)
• Grep makten efter sin son (11:1)
• Ville utplåna kungaätten (11:2)
• Dödades i palatset (11:16)

JOAS (8)
ELISA

Shafats son (1 Kung
19:16) som blev profetens Elias följeslagare och efterträdare (2 Kung 2). Bad
om en dubbel arvslott
av Elias ande (2 Kung
2:9). Gjorde flera
under (2 Kung 4:18ff,
2 Kung 5) och bistod
kungar både hos
Guds folk (2 Kung
9:1ff) och utanför
(2 Kung 8:7ff).

F

Om man jämför
Elia och Elisa
tycks de två
profeterna vara
olika som
personer. Vem av
dem kan du
lättast identifiera
dig med? På
vilket sätt syns
det i din kyrka
eller församling att Gud
använder
människor med
olika personligheter och
uttryckssätt?
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835
(8)

835

830

KALENDERN: Två kalendrar är i omlopp. Den ena
går från månaden nisan (på våren) till nästa nisan,
den andra från tishri (på hösten) till nästa tishri.
TRONBESTIGNINGSÅR: Räknas det år då kungen
bestiger tronen? Eller ska man bara räkna hela år
kungen regerade?
SAMREGERING: Flera kungar regerade längre
eller kortare tid tillsammans med sina söner. Regeringsperioderna överlappar alltså varandra.

• Tar man dessa samband i beaktande faller de flesta årtal
på plats och kungalängderna blir begripliga.
• En som beskrivit lösningen är Dr. Edwin R. Thielhe

810

785

780

775

770

Text: 2 Kung 13:1–9
Tid: 17 år (13:1) 814–798 fKr
Gjorde: Vad ont var (13:2)
• Son till Jehu (13:1)
• Under Arams våld (13:3)
• Dyrkade avgudar (13:6)
• Armén föll sönder (13:7)
• Dog en naturlig död (13:9)

JOAS (12)

800

790

Text: 2 Kung 1:17–18, 3:1–9:25
2 Krön 22:5–7
Tid: 12 år (3:1) 852–841 fKr
Gjorde: Vad ont var (3:2)
• Bror till Ahasja (3:2)
• Rensade bort Baal (3:2)
• Närmade sig Juda (3:7ff)
• Dödades av Jehu (9:24)

JOAHAS (11)
814
(11)

796 795
(9)
792 793
(10) (13)

JORAM (9)

Text: 2 Kung 9:1–10:36
2 Krön 22:6–9
Tid: 28 år (10:36) 841–814 fKr
Gjorde: Vad ont var
• Smordes av en profet (9:6)
• Dödade kungen med familj (9:27 ff)
• Utrotade Baalsprofeterna (10:28)
• Dog en naturlig död (10:35)

820

805

AHASJA (8)

Text: 1 Kung 22:52–2 Kung 1:18
Tid: 2 år (22:51) 853–852 fKr
Gjorde: Vad ont var (22:52)
• Son till Ahab och Isebel (22:52)
• Förlorade Moab (1:1)
• Skadad i en olycka (1:2)
• Domsord från Elia (1:16)
• Dog liggande i sin säng (1:16–18)

JEHU (10) Dynasti 5

825

AMASJA (9)

Många bibelläsare tycker att årtalsangivelserna är förvirrande eftersom de inte tycks stämma överens inbördes.
För att förstå måste man beakta följande samband:
tishri

841 840 841
(10)
(7)

815

Så hänger årtalen i
regentlängderna samman
18 5
nisan

845

Text: 2 Kung 11:2–12:21,
2 Krön 22:11–24:27
Tid: 40 år (12:1) 835–796 fKr
Gjorde: Vad rätt var (12:2 )
• Hölls gömd som barn i sju år (11:3)
• Rensade ut Baal (11:18)
• Renoverade templet (12:4ff)
• Dödades av sina tjänare (12:20)
Text: 2 Kung 14:1–20, 2 Krön
25:1–28
Tid: 29 år (14:2) 796–767 fKr
Gjorde: Vad rätt var (2 Krön 25:2)
• Son till Joas (12:21)
• Stred, förlorade mot Israel (14:13)
• Vände sig till avgudar (25:14)
• Slogs ihjäl av folket (25:27)

Fredag Onsdag

848
(5)

(6)

AHASJA (6)

(2 Kung 9:20)

852
850 (9)

ISRAEL

798
(12)

Text: 2 Kung 13:10–14:16, 2 Krön
25:17–24
Tid: 16 år (13:10) 798–782 fKr
Gjorde: Vad ont var (13:11)
• Son till Joahas (13:10)
• Fick råd av Elisa (13:14ff)
• Besegrade Juda (2 Krön 25:22)
• Dog en naturlig död (14:16)

JEROBEAM II (13)

Text: 2 Kung 14:16–29
Tid: 41 år (14:23) 793–753 fKr
Gjorde: Vad ont var (14:24)
• Son till Joas (14:16)
• Samregerade med sin far
• Vann tillbaka land (14:25,28)
• Räddade folket (14:27)
• Dog en naturlig död (14:29)

Så räknade man åren på tronen

• 931–848 fKr – Israel och Juda i konflikt:
ISRAEL Nisan/nisan, icke tronbestigningsår
JUDA Tishri/tishri, tronbestigningsår
• 848–796 fKr – Israel och Juda i samförstånd:
ISRAEL Nisan/nisan, icke tronbestigningsår
JUDA Ändrar sig: Tishri/tishri, icke tronbestigningsår
• Från 796 fKr – Israel och Juda i konflikt på nytt:
ISRAEL Ändrar sig: Nisan/nisan, tronbestigningsår
JUDA Ändrar sig: Tishri/tishri, tronbestigningsår

• Se vidare: A chronology of the Hebrew Kings Edwin R. Thiehle

De flesta under som Elisa gjorde var
handlingar av nåd och barmhärtighet.
Elisa hade ett stort inflytande på sin
tids kungar och fast han inte kunde
acceptera vad de gjorde, kom han
alltid till deras undsättning.
Henriette C. Mears
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[Första och Andra Kungaboken]
är en historieskrivning med ett
religiöst mål och med ett politiskt
syfte. Dess syfte är inte bara
historiskt, utan också att peka ut
lärdomar från historien.

2 Kung 7:6–7
talar om ett slag
utan svärd. Jämför
med två andra
liknande bataljer:
Jos 6 och Dom 7.

James A. Montgomery

Daily Walk

Slutet för det norra riket Israel
JUDA

(9)

ASARJA [USSIA] (10)

Text: 2 Kung 15:1–7, 2 Krön
26:1–23
Tid: 52 år (15:2) 792–740 fKr
Gjorde: Vad rätt var (15:3)
• Son till kung Amasja (15:1)
• Framgångsrik i krig (2 Krön 26:6ff)
• Greps av högmod (2 Krön 26:16)
• Dog i spetälska (15:5)

JOTAM (11)

Text: 2 Kung 15:32–38, 2 Krön
27:1–9
Tid: 16 år (15:33) 750–732 fKr
Gjorde: Vad rätt var (15:34)
750
• Son till kung Asarja (15:32)
(11)
• Samregerade (15:5)
• Besegrade Ammon (2 Krön 27:5)
• Dog en naturlig död (15:38)

AHAS (12)

Text: 2 Kung 16:1–20, 2 Krön
28:1–27
Tid: 16 år (16:2) 735–716 fKr
Gjorde: Vad ont var (16:3)
• Son till kung Jotam (16:1)
• Offrade sin egen son (16:3)
• Bad Assyrien om hjälp (16:7)
• Dog en naturlig död (16:20)

SAKARJA (14)

Text: 2 Kung 15:8–12
Tid: 6 mån (15:8) 753–752 fKr
Gjorde: Vad ont var (15:9)
• Son till kung Jerobeam II (15:8)
• Levde i Jerobeams synder (15:9)
• Fjärde ledet efter Jehu (15:22)
• Dödades av Sallum (15:10)

765

760

SALLUM (15) Dynasti 6

755
753
(14)
752
(15)
750
752
(16,
18)

Text: 2 Kung 15:10–15
Tid: 1 månad (15:1) 752 fKr
Gjorde: Vad ont var
• Dödade Sakarja (15:10)
• Dödades av Menachem (15:14)

745

MENAHEM (16)

[A]

740

735
(12)

Text: 2 Kung 18:1–20:21, 2 Krön
29:1–32:33
Tid: 29 år (18:2) 716–687 fKr
Gjorde: Vad rätt var (18:3,6–7)
• Son till kung Ahas (18:1)
• Bröt med Assyrien (18:7)
• Visade skatter för Babylon (20:13)
• Dog en naturlig död (20:21)

Dynasti 7

Text: 2 Kung 15:14–22
Tid: 10 år (15:17) 752–742 f Kr
Gjorde: Vad ont var (15:18)
• Dödade Sallum (15:14)
• Ödelade Tifsah och Tirsa (15:16)
• Betalade assyrierna för
att få fred (15:19)
• Dog en naturlig död (15:22)

740
(18)

735

[B]

De hade gjort det
som var ont och
därigenom uppväckt HERRENS
vrede. De hade
tjänat eländiga
avgudar...Därför
blev också
HERREN mycket
vred på Israel
och försköt dem
från sitt ansikte,
så att endast Juda
stam blev kvar.
(2 Kung 17:11–12,18)

PEKAJA (17)

Text: 2 Kung 15:22–26
Tid: 2 år (15:23) 742–740 fKr
Gjorde: Vad ont var (15:24)
• Son till kung Menahem (15:22)
• Höll fast vid Jerobeams synder
(15:24)
• Dödades av sin adjutant och
medregent Peka (15:25)

730 731
(19)

725

[C]
[D] 722

PEKA (18) Dynasti 8

720

745–727 fKr – Tiglat-Pileser III (även kallad Pul)
[A] Gör Israel till lydstat 743 fKr (15:19). [B] Attackerar
734–32 fKr åter Israel på begäran av Ahas (16:7)
727–722 f Kr – Salmanassar V
[C] Hosea slutar betala skatt. Vänder sig till Egypten (17:4).
Resultat: Salmanassar belägrar Jerusalem 724 fKr (17:5).
Belägringen vara i tre år.
722–705 fKr – Sargon II
[D] Samarien och Israel faller 722 fKr (17:6). Folket
förskingras i det assyriska riket. Andra folk flyttas
till Israel (17:24)
ning
Assyriens utbred
Gozann
Omkring 720 fKr
vid Habor
(17:6)

ISRAEL

770 (13)

742
(17)

HISKIA (13)

Assyrien och Israel – kung för kung

(10)

2 Kung 15–17

Text: 2 Kung 15:27–31, 2 Krön
28:5–8
Tid: 20 år (15:27) 752–731 fKr
Gjorde: Vad ont var (15:28)
• Samregerande med Menahem
och Pekaja (15:25)
• Anföll Juda (2 Krön 28:5–8)
• Dödas av Hosea (15:30)

716 715
(13)

710

HOSEA (19) Dynasti 9

Text: 2 Kung 15:30–17:6
Tid: 9 år (15:33) 731–722 f Kr
Gjorde: Vad ont var (17:2)
• Dödade Peka (15:30)
• Tvingades underkasta sig
Assyrien (15:3)
• Bad Egypten om hjälp (15:4)
• Samaria och Israel föll (17:6)
• Deporterades till Assyrien (17:6)

705

Hala
(17:6) Nineve

SARGON II

Tog över efter sin far
Salmanasar V som
Assyriens härskare.
Tog äran för att ha
intagit Samaria och
deporterat Israel,
även om det råder
osäkerhet om han var
den som gjorde det.
Omnämns vid namn
bara på ett ställe i
Bibeln (Jes 20:1).

F

Gud tycks
Medien
700
använda Assyrien
(17:6)
697
för att fullfölja
(14)
sina syften (Jfr 2
695
Hamat
Därför föll Israel till assyrierna Kung 17:18). Kan
Sefarvajim
Babylon,
2 Kung 17:7–23 ger motivet till att Israel föll: ”Därför blev
Samarien
(17:24)
Kuta
du tänka dig att
Herren så förbittrad ... att han drev dem [Israel] bort”
)
(17:24
(17:18). Skälen kan sammanfattas i några punkter:
Gud använder
1. Folket bröt förbundet med Herren (17:15)
690
världsmakter i
Gjorde
som
folken
runt
omkring,
övergav
Guds
bud
Israel
Hit deporterades
2. Folket dyrkade andra gudar (17:7)
dag för att
ra folk
Härifrån kom and
Inrättade offerplatser, reste stenstoder, gjorde beläten.
genomföra
sin
3. Folket lyssnade inte på profeterna (17:13-14)
685
vilja? Kan du
Var styvnackade, trodde inte på Herren
tänka dig att Gud
brukar makter/
Avgudadyrkan är först och
Studera de här fraserna och
Den som skrev Kungamakthavare i
främste en fråga om prioriteuttrycken i olika varianter. Du
böckerna ställer frågan:
din vardag för
ringar.... Folkets avgudadyrkan
kommer att finna en bok rik på
varför har det blivit på det
att göra det?
handlade främst om att inte ge
andliga tillämpningar: ”Gudsman”,
här sättet? Det han tar med
Gud den plats som det första
”Som Herren hade sagt”,
är sådant som besvarar
I så fall, vilka då?
budet föreskrev.

Richard McNeely

”Herren greps av vrede”

L.A.T. van Dooren
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sådana frågor.

Ivan Hellström
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2 Kung 18–25

Den babyloniske kungens
tjänare Nebusaradan...[kom]
till Jerusalem.
Han brände
HERRENS hus
och det kungliga palatset.
Alla hus i Jerusalem [brändes
och] murarna
runt omkring
Jerusalem bröts.
(2 Kung 25:8–10)

Slutet också för det södra riket
MANASSE (14)

Son till kung Nabopolassar. Ledde de
babylonska härarna
under faderns sista
år. Slog Assyrien och
Egypten i Karkemish
605 fKr.
Blev kung senare
samma år. Intog därefter bla Jerusalem.
Byggde det praktfulla
Babylon. Blev mot
slutet av sitt liv förvirrad. Dog 562 fKr.

F

Josia beordrade
att alla avgudar
skulle bortforslas
och förstöras
(2 Kung 23:4ff).
Om vi skulle göra
samma sak i dag,
vilka avgudar
skulle vi då göra
oss av med?
Kan du se saker
eller värderingar
som upptar och
styr oss bort
från Gud?
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(14)

JOJAKIM (ELJAKIM) (18)

Text: 2 Kung 21:1–18, 2 Krön
33:1–20
Tid: 55 år (21:1) 697–643 f Kr
Gjorde: Vad ont var (21:2)
• Son till Hiskia (20:21)
• Offrade sina barn till avgudar (21:6)
• Bortförd av assyrierna (2 Krön 33:11)
• Omvände sig, fick återvända (33:13)
• Dog en naturlig död (2 Krön 33:20)

665

Text: 2 Kung 23:31-34, 2 Krön
36:1-4
Tid: 3 mån (23:31) 609 f Kr
Gjorde: Vad ont var (23:32 )
• Son till Josia (23:31)
• Fördes till Egypten (23:34)
• Tvingades betala skatt till farao
Neko (2 Krön 36:3)
• Dog i Egypten (23:34)
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SIDKIA (MATTANJA) (20)

Text: 2 Kung 22:1–23:30, 2 Krön
34:1–35:27
Tid: 31 år (22:1) 641–609 f Kr
Gjorde: Vad gott var (22:2)
• Son till Amon (21:26)
• Satte templet i stånd (22:5)
• Fann lagen i templet (22:8)
• Fick löfte av Gud om ro (22:20)
• Dog på slagfältet (23:29)

De två sista kapitlen
i 2 Kungaboken har
stora likheter med Jeremia
52. Några menar därför att
Jeremia kan vara författaren till hela boken.
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Text: 2 Kung 24:6–17, 25:27–30,
2 Krön 36:8–10
Tid: 3 mån (24:8) 598-597 fKr
Gjorde: Vad ont var (24:9)
• Son till Jojakim (24:6)
• Jerusalem belägrades (24:10)
• Templet plundrades (24:13)
• Deporterades till Babel (24:14)
• Benådades senare (25:27–30)

JOSIA (16)

626–605 fKr – Nabopolassar
• Intar Nineve och bryter det assyriska
väldet 612 fKr
• Nabopolassar sjuk i Babylon. Sonen
Nebukadnessar leder Babylon till seger
över Rest-assyrien och Egypten i
Karkemish 605 fKr.
[A] Jojakim deporteras till Babylon
tillsammans med en grupp yngre män,
bland andra Daniel. Nebukadnessar
återvänder till Babylon vid beskedet om
faderns död (aug 605 fKr).
605–562 fKr – Nebukadnessar
[B] Jojakin revolterar, Nebukadnessar
återvänder och templet plundras.
10 000 judar tas i fångenskap 597 fKr
inklusive Jojakin själv och profeten
Hesekiel.
[C] Sidkia revolterar, Jerusalem
belägras 588 fKr och faller efter 18
månader år 586 fKr. Hela folket förs
i fångenskap tillsammans med Sidkia,
templet bränns ner, murarna rivs. De få
som lämnas kvar flyr senare till
Egypten.
562–560 fKr – Amel–Merduk
Befriar Jojakin ur fångenskapen
(25:27–30)
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JOJAKIN (JEKONJA) (19)

Text: 2 Kung 21:19–26,
2 Krön 33:21-25
Tid: 2 år (21:19) 643–641 f Kr
Gjorde: Vad ont var (21:20 )
• Son till Manasse (21:19)
• Tillbad gudabilder (21:21)
• Dödades av sina män (21:20)

Babylonien och Juda
– kung för kung
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Text: 2 Kung 23:34–24:7, 2 Krön
36:5–7
Tid: 11 år (23:36) 609–598 fKr
Gjorde: Vad ont var (23:37)
• Son till Josia (23:34)
• Bröt med Babel (24:1)
• Härjades av rövarband (24:2)
• Fördes till Babel (2 Krön 36:6)
• Dog naturlig död (24:6)

AMON (15)

JOAHAS (17)
NEBUKADNESSAR

685

JUDA

Text: 2 Kung 24:17–25:30, 2 Krön
36:11–21
Tid: 11 år (24:18) 597–586 fKr
Gjorde: Vad ont var (24:19)
• Jojakims bror (24:17)
• Bröt med Babylon (25:1)
• Greps, fördes till Babylon (25:7)
• Templet bränns ner (25:9)
• Folket förs i fångenskap (25:9)
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645
643
(15)

Därför föll Juda till babylonierna

641 640
(16)

Kungarna och folket vände Gud ryggen. De bröt förbundet.
1. De dyrkade andra gudar (Tex 2 Kung 21:3ff)
Offerplatser, avgudabilder istället för templet och tillbedjan.
2. De skändade templet (2 Kung 21:10. 24:3–4)
Manasse satte upp avgudabilder i templet, byggde
avgudaaltare på förgården och offrade sina egna barn.
3. De lyssnade inte på profeterna (2 Krön 36:16)
De förolämpade Guds sändebud och föraktade hans ord och
förhånade hans profeter.

635

630

625

redning
Babyloniens utbr
Omkring 580 fK

620

Nineve

Karkemish

615

609
(17)

Jerusalem

Babylon
r: r till Babel:
nene
tiotio
rtarta
popo
dede
Tre
Tre
l och några till
till
r – Jojakim, Danie
• 60
f Kr
kiel och 10 000
6056 fK
r – Jojakin, Hese la folket, förutom
7 fK
• 59
he
ffKKr
h
9
oc
58
kia
r – Sid
e till Egypten
• 586 Kr
f n rest som sedan flydd
58
en6lite
da
Ju
es
Hit deporterad
Juda
arvarande från
Hit flydde de kv

Det babyloniska riket kom att bestå från 626 fKr tills det föll mot perserna
539 fKr. Babylonien räknas som ett av de stora världsrikena. Huvudstaden
Babylon ansågs i alll sin prakt, med sina hängande trädgårdar, vara ett av världens sju underverk. Ishtarporten, templen och paradgatan var ytterst praktfulla.

Omkring 300 lertavlor från
[den här] tiden ... har påträffats i
Babylons hängande trädgårdar, och
bland dem fanns en uppgift om att
Jojakin och hans fem söner erhöll
en månatlig tilldelning.

The Student Bible

Clifford Wilson
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[A]

598
(19)

[B]

610
609
(18)

605

600
597
(20) 595

590

[C]

586 585

Vid den här tidpunkt började
[folket] först kallas judar, vilket
betyder: folk stammande från Juda
rike. Så småningom skulle benämningen komma att gälla alla israeliter, alla hebreer, överallt i världen.
Nelson Keyes

Fjorton barn i Gamla testamentet
KAIN

2000 fKr

1000 fKr

Se också
Ps 127:3

DAVID

Historik: Det första barnet. Blev
jordbrukare. Hade ont i sinnet, hans
offer behagade inte Gud och i ilska
dödade han sin yngre bror Abel.
Bibeltexter: 1 Mos 4:1–24, 1 Joh 3:12,
Jud 11
Nämnd första gången: 1 Mos 4:1

Barn i GT

Historik: När Samuel kom för att utse
en ny kung tyckte familjen inte det var
lönt att hämta David. Den yngste pojken
(runt 15) var ju ändå inte aktuell.
Bibeltexter: Rut 4:17ff, 1 Sam 16–1
Kung 2, Ps 3:1 m fl, Heb 11:32, Upp 22:16
Nämnd första gången: Rut 4:17

1 fKr

2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Det som finns i sinnet är roten
till de handlingar vi gör.

Lärdom: Ibland är det svårt att se ett
barns mognad om man står det för nära.

Historik: Löftessonen till Abraham.
Gud uppmanade Abraham att offra
honom, men hindrades i sista stund.
Bärare av löftet om förbundet.
Bibeltexter: 1 Mos 12:2, 17:19, 21–35,
Heb 11:17–20, Rom 9:7f, Gal 4:28
Nämnd första gången: 1 Mos 17:19, 21:3

Historik: Stora delar av Ordspråksboken är lärdomar berättade från far
till son (1:8, 1:10, 1:15 osv). Det är
livsvisdom och erfarenheter som
överförs från en generation till nästa.
Bibeltexter: Ords 1–31
Nämnd första gången: Ords 1:8

ISAK

2000 fKr

1000 fKr

MIN SON

1 fKr

2000 fKr

1000 fKr

Lärdom: Ett barn kan lära sig viktiga
sanningar tidigt i livet (Jfr Ords 22:6).

Historik: Tvillingarnas liv var kamp
redan före födelsen. Jakob favoriserades av sin mor. Bedrog sedan
sin bror på arv och välsignelse.
Bibeltexter: 1 Mos 25:19–50:14, Heb
11:20–21, Rom 9:13, 2 Kon 13:23
Nämnd första gången: 1 Mos 25:26

Historik: Profeten Elia kommer till
änkan i Sarefat. När hennes ende son
avlider ropar Elia till Gud och pojken får
livet åter till sin mors stora glädje.
Bibeltexter: 1 Kung 17:17–24 Jfr 2
Kung 4:32–37
Nämnd första gången: 1 Kung 17:12

2000 fKr

1000 fKr

POJKEN SOM VAR DÖD

1 fKr

JOSEF

Historik: Efterlängtad av sin far.
Favoriserad och därför hatad av sina
bröder. Såld som slav till Egypten men
räddad och upphöjd av Gud.
Bibeltexter: 1 Mos 30–50, 2 Mos 13:19,
Hebr 11:21–22, Apg 7:9–18, Ps 105:7
Nämnd första gången: 1 Mos 30:24
1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Att favorisera ett barn kan göra
livet svårt för det barn man favoriserar

MOSE

Historik: Föddes under dödshot.
Sattes ut på Nilen i en korg och räddas.
Uppfostrades vid det egyptiska hovet.
Blev senare ledare för Guds folk.
Bibeltexter: 2 Mos 2–5 Mos 34,
Heb 3,11:23–24, Upp 15:3, 2 Kor 3:4f
Nämnd första gången: 2 Mos 2:10
2000 fKr

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Händelser i unga år kan vara
förberedelse för uppgifter senare i livet.

Lärdom: Ibland kan ett barns blotta
existens vara ett vittnesbörd från Gud.

SAMUEL

JEREMIA

Historik: Som ung lämnades han till
tjänst i tabernaklet efter ett löfte från
hans mor. Kallades av Gud om natten
redan som liten pojke.
Bibeltexter: 1 Sam 1–28, Heb 11:32,
Jer 15:1, Ps 99:6, 1 Krön 29:29, Apg 3:24
Nämnd första gången: 1 Sam 1:20
2000 fKr

1000 fKr

Historik: Redan i moderlivet utvaldes
Jeremia till profet (1:5). Och när
kallelsen formuleras till Jeremia svarar
han avvärjande ”Jag är för ung!”
Bibeltexter: Jer 1, Jfr Dom 6:15
Nämnd första gången: Jer 1:1

1 fKr

2000 fKr

Lärdom: Gud kan tala tydligt också
till barn. Ibland tydligare än till vuxna.

• ABEL (1 Mos 4:2)
• SET (2 Krön 15:1)
OCH OKÄNDA BARN
• ISMAEL (1 Mos16)
• JOBS BARN – som
Många andra barn nämns i
Gamla testamentet. Och andra plötsligt dog när Satan
ville pröva Jobs tro (Job
kallas för unga utan att åldern
specificeras. Här är några barn 1:18–19)
och unga vi kan uppmärksamma: • BARNEN SOM

OM ANDRA KÄNDA

LÖFTET OM
ETT BARN

• När Gud i Gamla
testamentet utlovar en
frälsare, Messias, gör
2000 fKr
1000 fKr
1 fKr
han det genom att
Lärdom: Föräldrars kärlek till sina barn beskriva att ett barn
kan vara en bild på Guds kärlek till oss. ska födas. ”För ett
barn blir oss fött, en
son blir oss given.På
POJKKUNGEN JOAS
Historik: Gömdes undan som litet barn hans axlar vilar herraoch hölls dold (2 Kung 11:4). Utropades dömet” (Jes 9:6).
till kung sju år gammal (!). Styrde landet • Det finns en paradox
i 40 år. Gjorde vad gott var i Guds ögon i beskrivningen av
tack vare goda rådgivare.
detta barn. Det lilla
Bibeltexter: 2 Kung 11–12, 14:3
späda barnet beskrivs
Nämnd första gången: 11:2
samtidigt som mäktigt
2000 fKr
1000 fKr
1 fKr
och starkt.
• Fortsättningen av
Lärdom: Barn har ofta en förmåga
texten ger barnet
att kunna växa med uppgiften.
egenskaper som tydligt tillhör Gud. Barnet
HOSEAS BARN
är till exempel både
Historik: I Hoseas äktenskap med
allvis, gudomlig och
Gomer föds tre barn; Jisreel, Loevig.
Ruhama och Lo-Ammi. Innebörden av
deras namn var ett budskap från Gud
• Att Messias beskrivs
till folket.
som ett barn förebådar
Bibeltexter: Hos 1–3 Jfr Jes 8
inkarnationen, att Gud
Nämnd första gången: Hos 1:4,6, 9
tar kroppslig gestalt (jfr
2000 fKr
1000 fKr
1 fKr
Jes 7:14) som ett barn.

Lärdom: Att vara lillebror (eller lillasyster)
innebär inte att man är mindre i Guds ögon.

2000 fKr

(Ords 20:11)

1 fKr

Lärdom: Så mycket hopp kan fästas
vid ett barn. Ett barn bär på framtiden.

JAKOB

Redan den unge
visar med sina
gärningar
om hans liv är
rent och rätt.

1000 fKr

1 fKr

Lärdom: Det finns ingen som är för
ung för att kunna tjäna Gud.

OFFRADES TILL AVGUDAR (Jer 32:35, Hes 16:20)
• 42 BARN SOM RETADE
ELISA (2 Kung 2:24)
• DAVIDS OÄKTA SON –
vars liv inte stod att rädda
(2 Sam 12:15–25)
• MIRJAM – Moses stora-
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syster (2 Mos 2:4–10)
• SIMSON (Dom 13:1ff)
• BARNET SOM ELISA
UPPVÄCKTE (2 Kung 4:32–37)
• MAHER-SHALAL HASHBAS – vars namn betyder
Snart rov strax byte (Jes 8)
• GIDEON (Dom 6:15)

F

Kan du se
exempel på att
man i din församling eller
din kyrka
lyssnar till
barnen och
pratar till barnen
med respekt?
Tar man barnen
på allvar? Tar
man barnens tro
på allvar?
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Bibelbok: Andra Krönikeboken Kapitel: 36
Tid: Från omkr 971 fKr till omkr 586 fKr
Skriven omkr 450 fKr
Författare: Okänd, möjligen Esra
Litterär stil: Kommenterad historia
Nyckelord: Kommentar över Juda
Så ska bilden förstås: Krönikeböckerna är som ledarsidan i en
tidning. Medan nyhetssidorna
berättar vad som hänt
(Kungaböckerna) berättar
ledaren vad krönikören
tycker om det som hänt.
Och andra krönikan
handlar mest om
kung Salomo och
kungarna i Juda.

ÖVERSIKT AV
ANDRA KRÖNIKEBOKEN

Andra Krönikeboken är fortsättningen av Första Krönikeboken. Boken följer utvecklingen i riket efter kung David. Boken börjar med att beskriva rikets storhet för att
sedan följa förfallet intill deportationen till Babylon. Alltigenom en sorglig historia.

Ämnen

Juda rikes kungar
27:9 28:1 28:27 29:1

36:1–23

Storhet

Avfall

Katastrof

Templet byggs

Templet förfaller

Templet förstörs

Ett enat rike

Ett delat rike

Ett enda rike

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

35:27

Juda faller
och förs bort

9:31 10:1 11: 11:

Indelning

36:23

Vägen fram till
Juda rikes fall

1:1

11:

Juda under tiden
för Israels fall
och förskingring

Kung Salomo

11:

Juda under
tiden för
Israels förfall

Centralt

1:1

Riket delas
i Israel och Juda

Asa – ingick
förbund
med Herren
Text: 2 Krön 14:1–16:14
Regerade: 41 år
Avskaffade avgudaaltare
och offerplatser, krossade stoder och högg ner
asherapålarna. Ingick
förbund med Herren.
Josafat –
fortsatta
reformer
Text: 2 Krön 17:1–20:35
Regerade: 25 år
Fortsatte Asas reformer
och tog bort offerplatser
och asherapålar (om än
inte alla). Frågade efter
profeterna.
Joas –
restaurerade
templet
Text: 2 Krön 22:10–24:27
Regerade: 40 år
Baalstemplet revs ner.
Tempeltjänsten återupprättades och templet
restaurerades efter
indrivning av skatter.
Amasja–
hade ett
delat hjärta
Text: 2 Krön 25:1–28
Regerade: 29 år
Han gjorde det som var
rätt. Följde lagen när han
utmätte straff, men hans
hjärta var delat, och
han övergav Herren.
Asarja –
lyssnade på
profeten
Text: 2 Krön 26:1–23
Regerade: 52 år
Följde i sin fader Amasjas fotspår. Dyrkade Gud
så länge Sakarja levde.
Men gick in i templet
som han inte borde.
Jotam –
byggde till
templet
Text: 2 Krön 27:1–9
Regerade: 16 år
Lärde av sin far Asarjas
misstag och gick inte in
i templet. Byggde bland
annat till Herrens hus
med Övre porten.
Hiskia –
reparerade
templet
Text: 2 Krön 29:1–32:33
Regerande: 29 år
Öppnade tempelporten,
reparerade dörrarna.
Slöt förbund med Herren. Renade templet och
upprättade offertjänsten.
Josia –
återinförde
påskfirandet
Text: 2 Krön 34:1–35:27
Regerade: 31 år
Rensade ut offeraltaren,
renade templet, hittade
lagen med förnyelse
som följd. Återinförde
påskfirandet enligt lagen.

Fler kommentarer – om Juda

Vägen fram till
rikets delning

2 Krönikeboken

Åtta kungar
som gjorde
det rätta
i Herrens ögon

Juda
Omkr 130 år

Omkr 150 år

Tema: Kommentar
över (Salomo och) Juda
• Sök Herren (minst 17
ggr).
• Alla böner, bönens makt.
• Uttryck för att förtrösta
på Herren.
• Präst, präster (80 ggr).
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Omkr 150 år

• Templet, hus, Herrens
hus etc (148 ggr).
• Fem försök till
reformation beskrivs.
• Staden Jerusalem.
• Herrens härlighet.
• Källor till boken (16
referenser i 1 och 2 Krön).

ORD UR
ANDRA
KRÖNIKEBOKEN

14
När de tog ut pengarna
som hade flutit in till
HERRENS hus, fann
prästen Hilkia HERRENS
lagbok, som hade blivit
given genom Mose...
19
När kungen hörde
lagens ord, rev han sönder
sina kläder.
20
Och kungen befallde
[prästerna]....
21
”Gå och fråga HERREN
för mig och för dem som är
kvar av Israel och Juda om
det som står i den bok som
man nu har funnit.
HERRENS vrede är stor”

2 Krön 34:14,19–21

Kända texter
och sammanhang:
• 2 Krön 7:14 Om folket
ödmjukar sig
• 2 Krön 16:9 Herrens
ögon överblickar jorden
• 2 Krön 34 Lagboken
hittas i templet

Juda rikes uppgång och fall

Salomos
regering
Salomo blir kung.
Bygger och inviger
templet och styr
landet. En period
av storhet. Han
regerar 40 år i
Jerusalem
(2 Krön 1–9).

Rikets
delning
Efter Salomos
död delas riket
i Israel och
Juda. Boken
fokuserar på
utvecklingen
i Juda rike
(2 Krön 10).

Juda under
Israels förfall
Det norra riket
avfaller. I Juda
florerar också
avgudadyrkan,
men ansatser
till tro på Gud
finns också
(2 Krön 11–27).

Juda då
Israel faller
Till slut faller
Israel till assyrierna. Ahas
betalar lösen till
assyrierna och
får en frist. Juda
kan leva vidare
(2 Krön 28).

Juda rikes
förfall
Trots flera goda
kungar förfaller
också Juda till
avgudadyrkan.
Synden accelererar efter
Josias död
(2 Krön 28–36:5).

Templet stod i 380 år

587 f Kr

Juda förs
i fångenskap
Till slut är
måttet rågat
också för Juda.
Folket förs i
fångenskap och
templet bränns
ner (2 Krön
36:5–21).

Det första templet–från byggnation till förstörelse
967 f Kr

2 Krön

Fribrevet
att återvända
När perserkungen
Koresh griper
makten utfärdas
ett fribrev att den
som vill får
återvända från
fångenskapen
(2 Krön 36:22–23).

HERRENS ögon
sveper över hela
jorden för att
stärka dem som
med sina hjärtan
ger sig hän åt
honom.
(2 Krön 16:9)

• 2 Krönikeboken börjar med att templet byggs och invigs (3–7)
• Medan flera kungar gör insatser för att bevara eller restaurera
templet är boken främst en sorglig berättelse om templets plundring och förfall.
• Och som det var med omsorgen om templet, så var det också med
tron och tillbedjan av Gud. Här är tio steg mot templets förstörelse.
Egyptiske
kungen
Shishak
plundrar
templet på
dess skatter.
(12:9)

Asa sänder
tempelguld och
silver till
arameerkungen.
(16:2)

Ataljas
söner
använder
templets
tillgångar till
baalsdyrkan.
(24:7)

Guld och
tempelgåvor
ges till arameerkungen
Hasael.
(24:23–24, 2
Kung 12:18)

Joahs från
Israel tar
allt guld och
silver och
alla tempelföremål.
(25:24)

Ahas
plundrar
templet och
slår sönder
tempelföremålen.
(28:21,24)

Hiskia ger
silver och
guldbeläggning till
Sanherib.
(2 Kung
18:13–18)

Manasse
bygger
altaren och
beläten
inne i
templet.
(33:4–7)

Dyrbara
föremål ur
templet förs
till Babylon
av Nebukadnessar.
(36:10)

Alla föremål
och alla
skatter till
Babylon,
templet rivs
och bränns.
(36:18–19)

UNIKT MATERIAL I 2 KRÖNIKEBOKEN

Andra Krönikeboken innehåller (precis som den första) en del helt unikt material, berättelser eller kommentarer som inte
återfinns i 1 eller 2 Kungaboken. Här är en sammanställning av de femtiofyra unika textavsnitten.
Gud styr Ahasja mot undergång (22:7)
Salomo hämtar hästar från Egypten (1:14–17)
Folket ingår ett förbund med Herren (23:2–3,6)
Instruktioner för tempelbygget (2:1–2,5–7,12–15,17)
Jojada återinförde avdelningar vid Herrens Hus (23:18–19)
Ytterligare informationer om templet (3:1–2,12–17)
Joash beslutar att restaurera Herrens Hus (24:4)
Information om tempelsångarna (5:12–13)
Ataljas söner tränger in i Herrens Hus (24:7)
David – vald att leda Guds folk (6:6)
Insamlingen som sker med glädje (24:10)
Salomos podium av brons (6:13)
Jojadas död och vad som följer därefter (24:15–22)
De sista orden i Salomos bön (6:40–42)
Arameerna tågar mot Jerusalem (24:23–24)
Guds närvaro i templet (7:2–3)
Amasjas krig mot Edom (25:5–13)
Prästerna prisar Gud (7:6)
Amasja tar hem de edomitiska gudarna (25:14–16)
Löfte från Gud att lyssna på böner i templet (7:13–16)
Asarja drar ut i krig mot filisteer, araber m fl (26:6–15)
Salomo följer offerreglerna (8:13–16)
Asarja är trolös mot Gud (26:16–20)
Rehabeam tar kontroll över sitt rike (11:5–7)
Jotam startar byggnadsprojekt (27:4–6)
Rehabeams palats (11:18–23)
Den arameiske kungen attackerar Ahas (28:5–15)
Fakta om Shishaks invasion (12:1,3–8,12–14)
Allians mellan Assyrien och Ahas (28:17–20,22–23)
Gud ger frid över landet (14:6–8)
Hiskias reform, återinför sann tillbedjan (29:1–32:21)
Sera från Etiopien invaderar Juda (14:9–15)
Hiskia och Sanheribs invasion (32:1–8,15–20)
Reformer under Asa fortsätter (15:1–19)
Herren räddar Hiskia undan Sanherib (32:22–23)
En profet tillrättavisar Asa (16:7–10)
Hiskia drabbas av dödlig sjukdom (32:24–31)
Herren etablerar Josafats rike (17:2,5–6)
Manasse tas i fångenskap (33:1–19)
Josafats utbildningsprogram (17:7–11)
Josia tar bort avgudarna (34:3–7)
Josafats storhet och regering (17:12–19)
Detaljer om hur man hittar lagboken (34:13–14)
Uppgifter om Josafats relation till Israel 818:1–2)
Josia får alla i landet att tjäna Herren (34:32–33)
Josafat tillrättavisad av Jehu (19:1–4)
Josia i strid med farao Neko (35:20–25)
Josafat stärker sin administration (19:5–11)
Nebukadnessar tar kärl ur templet (36:7)
Moab och Ammon i krig mot Juda (20:1–30)
Sidkia vägrar vända om till Herren (36:13)
Joram gör nya offerhöjder (21:11)
Så faller Jerusalem (36:14–16,18–21)
Joram dör (21:18–20)

Krönikeböckerna förutsätter att läsaren
känner GT:s föregående historiska
böcker. [De] har nämligen ett undervisande syfte. Därför uppehåller de sig
företrädesvis vid sådant som är ägnat att
ge religiösa lärdomar och att befästa tron.

Bokens budskap kan summeras
i tre punkter: (1) Herren har makt
– han kontrollerar historiens
gång, (2) Herren är aktiv – han
handlar i människors liv (3)
Därför upphöj och tillbe Honom.

David Hedegård

John Sailhamer
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JOJADA

Överstepräst under
Ataljas och Joas tid.
Var den som undervisade Joas (2 Kung
12:2). Joas gjorde
vad rätt var i Herrens
ögon så länge Jojada
levde (2 Krön 24:2).
Iscensatte kuppen
som insatte Joas på
tronen (2 Kung 11:4ff).
Slöt förbund mellan
Gud, kungen och
folket (2 Kung 11:17).
Såg till att templet restaurerades (2 Kung
12:9ff). Bevisades ära
genom att hans grav
placerades i Davids
stad, bland kungarna
(2 Krön 24:16) därför
att han hade gjort så
mycket gott.

F

Templet var
centralt i folkets
tro och tillbedjan.
Vad skulle
kunna ha
samma, centrala
roll för tillbedjan
i vår tid? Vad
behöver du
Krönikören slutar
vårda för att
i hopp, ett hopp
byggt på att
”ditt tempel” inte
Koresh beordrat
ska förfalla?
att templet ska
byggas upp.

L.A.T. van Dooren
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Bibelbok: Esra Kapitel: 10
Tid: Från 538 fKr till 457 fKr. Skriven omkr. 450 fKr.
Författare: Troligen Esra (jfr 7:28) Litterär stil: Historia
Nyckelord: Templet – Folket
Så ska bilden förstås: Boken består av
två delar, med två huvudpersoner:
• Sex kapitel där Serubbabel (Ser-du-babel
där borta vid horisonten?) bygger
upp templet och
• Fyra kapitel där Esra
bygger upp folket.

ÖVERSIKT AV
ESRA

ORD UR
ESRA BOK

Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

22 år (538–516 fKr)

58 år

Tema: Templet –Folket
• Guds ords plats, titlar på
Guds ord (minst 6).
• Uppmaningar som "Dra
upp", "Stå upp", ” Bygga
upp” och liknande.
• Jämför de två grupperna
som återvände.
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Folkets tro
och tillbedjan
förnyas

Esra bok tar vid direkt efter 2 Krönikeboken. De första verserna är identiska med de
8
Esra kom till Jerusalem
sista i 2 Krönikeboken. Boken består av två delar som berättar om två grupper som
återvände från Babylon. Boken handlar om yttre och inre förnyelse av folkets tillbedjan. i femte månaden i
kungens sjunde rege1:1
10:44
6:22
7:1
ringsår.
Centralt
Templet
(Parentes)
Folket
9
Den första dagen i
1:1
6:22
10:44
3:13 4:1
7:1
8:36 9:1
första månaden hade det
blivit bestämt att man
skulle lämna Babel, och
Indelning
på första dagen i femte
månaden kom han till
(Under
Jerusalem, eftersom Guds
denna
period
goda hand var över
utspelar sig
honom.
Serubbabel
Esra
Esters bok)
10
Esra hade vänt sitt
Första gruppen (50 000)
Andra gruppen (2 000)
Ämnen
hjärta till att studera
HERRENS lag och leva
En plats för tillbedjan
Ett hjärta för tillbedjan
efter den och lära ut lag
och rätt i Israel.
Från Persien till Jerusalem
Från Persien till Jerusalem
Geografi
Andra gruppen
återvänder för
att väcka folket

Guds vilja
möter ofta
motstånd
Text: Esra 4:23
Princip: Att lyda Gud är
inte detsamma som
omedelbar välsignelse.
Den som i lydnad vill
utföra Guds vilja kan
räkna med att möta
motstånd och svårigheter på vägen.
När verket är
utfört är äran
ändå Guds
Text: Esra 6:22
Princip: Hur mycket
svett, möda och kamp
vi än lägger ner är det
ändå så att när allt är
sagt och gjort är det
Gud som är värd vår
tacksamhet och all
ära är hans.
Guds ord
ger ledning
i livet
Text: Esra 7:10
Princip: Guds ord ger
praktisk vägledning
i livet. Gud leder främst
genom sitt ord. Det är ett
ansvar för den som vill
följa honom att studera
och tillämpa det som står
skrivet.
Gud kan styra
kungars
hjärtan
Text: Esra 7:12ff (mfl)
Princip: Ingen makt på
jorden är så stor att Gud
inte råder över den, och
det gäller också kungar
och andra makthavare
(Jfr Ords 21:1). När Gud
så vill gör de vad Gud
vill.
Andliga uppdrag
kräver
förberedelse
Text: Esra 8:21
Princip: Det är inte i
offentlighetens ljus som
framgång i andliga
projekt grundläggs, utan
i de andliga förberedelserna som skett
innnan man går till
verket.
Tro innebär
mod att
våga
Text: Esra 8:22
Princip: Tro innehåller
en aspekt av mod, mod
att våga förtrösta på
Guds beskydd och
omsorg. Esra återvände hem utan eskort,
endast beskyddad av
Gud.
Helgelse får
praktiska
konsekvenser
Text: Esra 10
Princip: Att leva ett
heligt liv är att i praktiska handlingar uttrycka beslutsam överlåtelse till Gud. Det är
i de vardagliga tingen
som andlighet visas
tydligast.

Åter till det heliga landet

Templet byggs
och invigs

Sju praktiska
lärdomar från
Esra bok

Första gruppen
återvänder för
att bygga templet

Esra

1 år (458–457 fKr)

• Leta efter uttrycket
”Herrens hand”.
• Staden Jerusalem och
dess tempel (minst 45 ggr).
• Flera stora kungar och
tre världsriken nämns.
• Försök följa den något
invecklade kronologin.

Esra 7:8–10

Kända texter
och sammanhang:
• Esra 6:3 Huset skall
byggas upp igan
• Esra 7:10 Esra en
skriftlärd
• Esra 8:22 Guds beskydd
under resan

Tempelbygge och förnyelse
Tempelbygget Esra 1–6

Esra

Andlig förnyelse Esra 7–10

58 år

Tempelbygget
kommer igång
Ett altare byggs
och offren
kommer igång.
Grunden till
templet läggs
under jubel, men
också under gråt
(Esra 3).

Tempelbygget
kommer av sig
Tempelbygget möter
motstånd och
snart kommer
arbetet av sig.
Arbetet ligger
nere i 16 år
(Esra 4).

Templet blir
klart och invigs
Bland annat
genom profeterna
Haggai och
Sakarja kommer
bygget igång och
templet kan
färdigställas och
invigas (Esra 5–6).

58 års
paus
Esra har två avgränsade delar.
Mellan kapitel 6
och 7 passerar
58 år. I pausen
passar Esters
bok och dess
händelser in.

Kronologi över perioden efter fångenskapen

ESRA

Babylons fall 539 fKr (Dan 5)

–12

536 fKr

540 fKr

Slaget vid
Marathon 490 fKr

HAGGAI
SAKARJA

ESRA

1–2

1–8

SAKARJA

9–14

ANDRA GRUPPEN
Esra, omkr 2 000

TEMPLET

458 fKr

Templet invigs 516 fKr

520

Det nya landet

510

500

först i
Or ter nämns
Neh 3
Esra 2

490

480

470

460

Neh 11

atte sig

t bos
NATIONEN
a där folke
• Folket var fortfarande Byarn
Hasor
en del av det persiska
Ono
riket. Juda var en proHadid Nevallat Betel
Aj
vins som styrdes av en
provinsguvernör (Esra
Mispa
Sevoim?
Mikmas
Jeriko
Givon
2:63, Neh 8:9, 10:1).
Geva
Lod
Rama
Provinsen var i sin tur en
Kefira
Asmavet
del av ett större område
Anatot
från Eufrat till Egyptens
Gittajim Kirjat–Jearim
Nov?
gräns som styrdes av en
Ananja
Beerot
Sora
ståthållare (Esra 5:6).
Ge Hacharashim?
Sanoach
Någon självständighet var
Betlehem
Jamut
det aldrig frågan om.
JERUSALEM
Netofa
Aseka
Abdullam
ÅTERUPPBYGGANDEN
Arbetet att bygga upp
Tekoa
Keila
nationen kom snart av sig:
Bet-Sur
• Folket ägnar sig mest
Nebo?
åt sina egna hus (Hagg 1:4)
Lakish
Kirjat–Arba
• Folket beblandade sig
(Hebron)
Siklag
med folken runt omkring,
En–Rimmon
blandäktenskap blev
Bet Pelet
vanliga (Esra 9–10)
Jekavseel
• Folket lät återuppMolanda
Jeshua
byggnaden av Jerusalem
Beer–Sheva
ligga nere. Ännu 90 år
Hasar–Shual
efter återkomsten låg
I Jerusalem
I byarna
muren i spillror (Neh 1:3).
10%
90%
Neh 11:1
Som helhet återspeglar [Esra och Nehemja] en fattig tid...
Hänförelsen under hemresan avlöstes av fattigdom och
betryck, stora skattebördor, social obarmhärtighet och
religiöst förfall. Ändå är denna tid inte utan betydelse. Den
visar vad två av Guds Ande gripna män genom tro och
bön förmår uträtta i en andligt och materiellt fattig tid.

Esra leder
väckelse
Esra leder en
förnyelse bland
folket. Blandäktenskap
upplöses och
folket förnyar sin
överlåtelse till
Gud (Esra 9–10).

Darejavesh II
(Neh 12:22)

NEHEMJA

7–10
Esra 4:7–16
Esra 4:17–23

Esra 4:6

FÖRSTA GRUPPEN
Serubbabel, omkr 50 000

530

Slaget vid Salamis 480 fKr

1–10

Esra 5:6–17
Esra 6:6–12

Artashasta
(4:7)

464

Ahasveros
(4:6)

ESTER

1–6

Esra 1:1–4
Esra 6:1–5

DANIEL

Darejavesh I
(5:6)

486

Smerdis

522
521

530

Kambyses
Koresh II
(2 Krön 36:22)

Esra åter till
Jerusalem
Esra leder en
ny grupp som
återvänder från
Babylon. Esra
gör resan i tro på
Guds beskydd
och omsorg
(Esra 7–8).

MALAKI

1–13

1–4

Det nya templet

• Byggt: omkr 1450 fKr
• Ersatt: 960 fKr
• Huvudtext: 2 Mos 26

Salomos tempel

Magnifikt bygge i
Jerusalem. Från början
täckt med guld.
• Byggt: 967–960 fKr
• Förstört: 587 fKr
• Huvudtext: 1 Kon 6–8

Serubbabels tempel

Utseendet i stort okänt.
Byggdes senare om
till Herodes tempel.
• Byggt: 536–516 fKr
• Ombyggt: omkr 20 fKr
• Ersatt: 70 eKr
• Huvudtext: Esra 1–6

J. Carl Laney
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SERUBBABEL

Son till Shealtiel (3:2)
Ledare för den första
gruppen judar som
444 fKr MUREN
återvände från Babylon (2:2). Kallas ståtMuren klar 444 fKr
hållare (Hagg 1:1).
450
440
430
420 Tillsammans med
översteprästen Josua
ledde han arbetet
med att återuppbygFörsta projektet var att bygga upp
ga templet (3:2,8).
templet. Det var den tredje helgeProfeten Haggai utdomen. Om templet vet vi mycket lite. talar löften från Gud
till Serubbabel (Hagg
Tabernaklet
2:21–24). Vad som
Flyttbart tält byggt vid
till slut hände med
Sinai berg. Bars sedan
från plats till plats.
honom vet vi inte.
TREDJE GRUPPEN
Nehemja, några få

Esra är ett exempel på en stor lärare...
Han vände sitt hjärta till att studera
Herrens lag och leva efter den och att
lära ut lag och rätt (Esra 7:10). Det är
en god beskrivning av en kristens
undervisningsfilosofi.

Edwin Wirén

(Esra 8:22–23)

423

Serubbabel till
Jerusalem
Omkring 50 000
återvänder till
Jerusalem under
Serubbabels
ledning sedan
Kyros gett tillåtelse
för dem att vända
hem (Esra 1–2).

Vi hade sagt till
kungen: "Vår
Guds hand är
över alla som
söker honom...
Därför fastade vi
och sökte hjälp
av vår Gud, och
han bönhörde
oss.”

F

Det första man
byggde upp i
Jerusalem var
templet. Om en
hel stad brann
ner i dag, vad
tror du är det
första man
då skulle
bygga upp?
Vad tycker du
att man först
borde bygga
upp? Varför?

91

Hur hade det
gått i Esters
bok om inte...

Ester blir Persiens drottning
Bibelbok: Ester Kapitel: 10
Tid: Från 483 fKr till 473 fKr.
Skriven någon gång mellan 464 och 435 fKr
Författare: Okänd Litterär stil: Historia
Nyckelord: Drottning
Så ska bilden förstås: Judinnan Hadassa (2:7),
mer känd som Ester, blev drottning
(kronan) av Persien (en persienn, en persisk
matta och en persisk katt) efter en
skönhetstävling (Miss Persien).
Hon ordnar två fester för kungen
och den onde Haman.

Guds namn nämns inte
i Esters bok. Men Hans
finger syns på varje sida.
Vi talar om Guds omsorg
som försyn. Hur Gud styr
och lägger tillrätta i det
fördolda. Hur hade det
gått för judarna om inte...
... drottning
Vashti vägrat
lyda kungen
Text: Ester 1:12
Händelse: Det var
drottning Vashtis vägran
att lyda kungen som
gjorde det möjligt för
Ester att komma i
närheten av kungen.
... Ester
valts till ny
drottning
Text: Ester 2:17
Händelse: Kungen blev
förälskad i Ester. Men
tänk om kungen valt
någon annan flicka, av
en annan folkgrupp. Vem
skulle då kunnat vädja
för folket?
... Mordokajs
tips glömts
bort
Text: Ester 2:22-23
Händelse: Mordokajs
tips räddar kungens liv.
Att det glömdes bort
spelade roll långt senare
när kungen fann
noteringen i krönikan.

... Esters
fester kommit
vid rätt tid
Text: Ester 5:5–7:10
Händelse: Esters fester
kommer exakt i tiden för
att Hamans plan skall
uppdagas och avvärjas.
Vad hade hänt om de
skett vid en annan tid?
... kungen
sov dåligt
om natten
Text: Ester 6:1
Händelse: Kungen
kunde inte sova. Det
gjorde att han hittade
noteringen om Mordokajs tips. Vad hade hänt
om kungen sovit gott?
• Hitta du fler ”om inte”?
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ÖVERSIKT AV
ESTERS BOK

ORD UR
ESTERS BOK

Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Ester vädjar
till kungen för
sitt folk

Haman
iscensätter sin
komplott mot
judarna

12
I en dramatisk berättelse får vi följa hur en komplott i scensätts mot judarna, men också
När man berättade för
hur Ester kan avvärja katastrofen. Boken är speciell då Guds namn aldrig nämns. Ändå
Mordokaj
vad Ester hade
är Han verksam i det fördolda. Ester står som en förbild vad gäller tro och mod.
sagt,
13
1:1
10:3
3:15
4:1
sade Mordokaj att man
Centralt
Komplott mot judarna
Triumf för judarna
skulle ge Ester detta svar:
"Tro inte att du ensam av
1:1
3:15 4:1
7:10 8:1
2:23 3:1
10:3
alla judar ska komma
undan för att du är i
Indelning
kungens hus.
14
För om du tiger denna
gång kommer hjälp och
befrielse till judarna från
annat håll, men du och din
Esters skönhet
Esters beslut
Esters mod
Esters triumf
fars hus kommer att gå
Ester – en judinna
Mordokaj – en jude
Ester – en judinna
Mordokaj – en jude
under. Vem vet, kanske var
Ämnen
som doldes
som glömdes
trädde fram
upphöjdes
det för en tid som denna
Kungens fest –
Esters fester – som
Purimfesten – som
som du kom till kunglig
som gick snett
räddade liv
upphöjde Gud
värdighet?"
Geografi
Susa i Persien (1:2)

Ester utväljs
och upphöjs till
drottning

... Haman
kastat lott
om datumet
Text: Ester 3:7
Händelse: Haman kastar lott om tidpunkten för
sin komplott. Tänk om
lotten utfallit med ett
annat, mer närliggande
datum. Hade då Ester
hunnit?
... kungen
pekat sin spira
mot Ester
Text: Ester 5:1
Händelse: Ester träder
inför kungen med livet
som insats. Tänk om
kungen inte pekat med
spiran. Då hade Ester
inte kunnat framföra sitt
ärende.

Judarna räddas
undan förföljelse
och död

Ester

10 år (483–473 fKr)

Tema: Drottning
• Gud i det fördolda. Kan
du se hur Gud verkar
genom till synes.
”vardagliga” händelser?
• Sambandet mellan mod
och tro.
• Fester (hur många, vilka)?

92

Ester 4:12–14

• Gud nämns aldrig
– varför?
• Vad lär du om Esters
karaktär (jfr 2:15, 2:9–17,
5:1–3, 2:10, 4:16, 7:6,
2:22, 8:1–2, 7:3–4)?
• Persiska kungen – vad
får du veta?

Kända texter
och sammanhang:
• Est 2 Ester blir
drottning i Persien
• Est 4:14 För en tid
som denna
• Est 4:16 Ska jag gå
förlorad så må det ske

Ester sätter sitt eget liv på spel

Ester blir
drottning
Drottning Vashti
vägrar att ställa
upp på kungens
krav. Genom en
sorts tävling utses
judinnan Ester till
ny drottning.
(1:1–2:23)

Haman smider
onda planer
Haman, en av
kungens närmaste män, får
kungen att utfärda ett dekret
att alla judar ska
dödas.
(3:1-15)

Esters släkt

Esters båda föräldrar hade dött.
Istället hade hon adopterats av
sin kusin Mordokaj, som axlat
rollen som fosterfar.
Av Benjamins
stam (2:5)

Shimi
(2:5)

Jair
(2:5)

Abihajil
(2:15)
Adopterad
Adopterad
(2:7)
(2:7)

Mordokaj
(2:5)

Ester
(Hadassa)
(2:7)

Mordokaj vädjar
till Ester
Esters fosterfar
Mordokaj går till
Ester och ber
henne, mot alla
regler, träda inför
kungen och vädja
för sitt folk.
(4:1–17)

Esters första
fest för kungen
Med risk för sitt
eget liv bjuder
Ester kungen och
Haman till en
måltid. Den leder
fram till ännu en
fest nästa dag.
(5:1–6:14)

Esters andra
fest för kungen
På den andra
festen vädjar
Ester till kungen
för sitt folk.
Kungen går Ester
till mötes och
Haman straffas.
(7:1-8:2)

Judarna
räddas
Judarna får rätten
att försvara sig
och när dagen
kommer klarar sig
judarna undan
den planerade
massakern.
(8:3-9:19)

Purimfesten
instiftas
Judarna instiftar
purimfesten för att
tillsammans
minnas hur Gud
räddade dem
undan den onda
komplotten.
(9:20-10:3)

Fem lärdomar... och fem svåra frågor
Ester visar exempel på
mod då hon vågar riskera
sitt eget liv i försöken att
hjälpa och rädda (sig själv)
och sina landsmän från ett
dödligt hot (4:16).
Ester är ett exempel på en
troende som har kraft och
kommer till insikt om att
Gud ibland ställer dig i
situationer du inte kan
fly ifrån (4:16).

ESTERS BOK

Ester utmanar oss till trohet
och lydnad. Men boken ställer
också svåra frågor om livets
val, tro och moral. Vågar du
tackla även dessa frågor?

Ester hade en
sådan karaktär
att hon vann
förtroende hos
dem hon mötte
(2:9).

Hur kunde Ester och hennes
landsmän glädjas över
och fira att de gemensamt
dödat 75 000 människor
i det persiska riket (9:16)?

...OCH SÅ HÄNGER DE SISTA HISTORISKA BÖCKERNA IHOP MED TIDIGARE BÖCKER
• Så här
beskrivs
människans
ansvar i
relation till
Gud, bok–
för–bok

ANDRA
KRÖNIKE–
BOKEN

Ännu mer om
motiven
bakom lydnad
och olydnad

21–36

ANDRA
KUNGA–
BOKEN
Katastrof
som en
följd av
olydnad

ESTER

1–6
ESRA

Hopp också
för dem som
lyder i en
omgivning
av olydnad

Hopp när
människan
ger tillbedjan
en ny chans

Purim är en glädjefest. Enligt gammal tradition ska man äta och
dricka – Adlojada – tills man inte vet skillnaden mellan en ”ond
Haman och en välsignad Mordokaj”. I alla synagogor läses
”Megilla” – Purimberättelsen – man lämnar presenter (Schalach
Manot) till vänner och behövande, familjen äter en festlig måltid.
Det är sed att barnen klär ut sig och spelar Purimsagan.
Det judiska året

93

[Ester sa:]
Gå och samla
alla judar som
finns i Susa och
håll fasta för
mig... därefter
ska jag gå in till
kungen, även om
det är mot lagen.
Är jag förlorad,
så är jag
förlorad.
(Ester 4:16)

Om Ester var så andlig,
varför befann hon sig i Susa
istället för att följa med
Serubbabel tillbaka till Jerusalem för att bygga upp
staden och templet (2:6–7)?
Ester berättade inte om sitt
ursprung utan dolde att hon
var judinna. På vilket sätt
är det ett uttryck för mod
att inte stå för sitt ursprung
och för den man är (2:10)?
Ester tog villigt emot mat och
annat som bjöds vid hovet.
Varför sa hon inte ”nej” som
Daniel för att istället äta det
som tillhörde den judiska
traditionen (2:19 jfr Dan 1:16)?
Varför sa Ester inte “nej” till
kungen som Vashti? Var det
en merit att ingå i ett harem
och vinna kungens hjärta
genom en natt i hans sängkammare (2:17)?

Ester är ett exempel på
en troende som använder
sunt förnuft och planlägger sitt tillvägagångssätt för att nå sitt (och
Guds) mål (5:1ff).
Ester är ett exempel på
en troende som
ser sambandet
mellan att vända
sig till Gud och att
handa (4:16).

Ester

ESTER

Judisk flicka som
under kung Ahasveros (1:1) blev drottning av Persien
(2:17). Hon kallades
också Hadassa (2:7).
Hennes föräldrar var
döda och hon hade
adopterats av sin
kusin Mordokaj (2:7).
Genom sitt mod och
sin list lyckades hon
avvärja en komplott
mot judarna (5–7)
och räddade därigenom sina landsmän från en massaker planlagd av
den onde Haman.

F

Mordokaj sa till
Ester: ”Kanske
var det för en
stund som
Hopp när
Hopp när
människan
människan
denna du blev
ger tron en
ger lydnaden
drottning”. För
ny chans
en ny chans
vilken stund är
du på den plats
i livet där du
befinner dig just
[Vasthi] var en tuff brud. Hon
nu? Kan du
vägrade att visa upp sig för
kungen och... ett gäng fyllegubbar. tänka dig varför
Gud har satt dig
Hon var Bibelns första feminist.
där du är?
Vasthi vägrade, och jag tycker att
7–10
ESRA

NEHEMJA

hon är en bra förebild i dag.

Ann–Britt Grünewald
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Var redo att
själv bli
bönesvaret
Text: Neh 2:4–5
När Nehemja ber kan
han samtidigt tänka sig
att själv bli bönesvaret.
Han är redo att gå när
Gud öppnar en väg för
honom att själv utföra
det han bett Gud om.
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Nehemja leder den tredje gruppen judar som återvänder från fångenskapen. Genom
bön och tro får han uppdraget att bygga upp muren runt Jerusalem. Trots motstånd
på alla fronter lotsar han projektet i hamn och på bara 52 dagar står muren klar.

Centralt

1:1

Muren byggs upp

1:1

2:20

Indelning

Ämnen

Nehemjas
bön

Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

8:1

7:73

8:1

Folket byggs upp
10:39

Nehemja som arbetsledare
Konstruktion – var och
en arbetar med bygget

Munskänk

Geografi

3:1

7:73

11:1

13:30

13:30

Lydnad till
förbundet
med Herren

Nehemja bad
Gud välsigna
honom själv
Text: Neh 5:19,13:14,31
Nehemja dristar sig att
upprepade gånger vädja
till Gud att Gud skulle
räkna honom tillgodo
och välsigna honom för
hans insats i Jerusalem.

ÖVERSIKT AV
NEHEMJA

Förnyelse av
förbundet
med Herren

Nehemja bad
mot sina
motståndare
Text: Neh 4:4, 6:14
Nehemja ber inte bara
förböner, utan också
motböner. Böner att
motståndare skulle
stoppas och få möta
konsekvenserna av
sina ogärningar.

Bibelbok: Nehemja Kapitel: 13
Tid: Från 444 fKr till 425 fKr. Skriven omkr 425 fKr.
Författare: Troligen Nehemja (kanske redigerad av Esra)
Litterär stil: Historia Nyckelord: Muren Så ska bilden förstås:
Nehemja blir byggledare och får igång bygget på muren runt Jerusalem. Var och en arbetar på sin del av muren (Neh 3).

Arbetet med
att bygga
upp muren

Nehemja är en bönens
man. Här är sju lärdomar
från hans böneliv som
det beskrivs i boken.
Nehemjas böner
grundar sig på
hans bild av Gud
Text: Neh 1:4–5
När Nehemja ber börjar
han med att påminna
sig om vem Gud är. En
medveten bild av Guds
person och egenskaper
är grunden för Nehemjas
böner.
Nehemja hade
ett varierat
böneliv
Text: Neh. 1:4ff, 2:4 m fl
Nehemja ber på många
olika sätt. Han ber långa
böner och korta böner,
tysta böner och uttalade
böner, böner ensam och
böner tillsammans med
andra.
Ingen konflikt
mellan bön och
arbete
Text: Neh. 4:9
När bygget möter motstånd organiserar Nehemja en vaktstyrka
samtidigt som han vänder sig till Gud i bön om
beskydd. Bön och handling står inte i konflikt.
Aktuella
händelser
vändes i bön
Text: Neh 1:1–4
För Nehemja är bön ett
naturligt sätt att svara
på det han får veta om
situationen i och kring
Jerusalem. Han gör
aktuella nyheter till
böneämnen.

Muren runt Jerusalem byggs upp

Förberedelser
för att bygga
upp muren

Nehemja

Sju lärdomar
från Nehemjas
böneliv

Nehemja som andlig ledare
Instruktion – var och en
rannsakar sitt liv

ORD UR
NEHEMJA

4
Kungen sade till mig:
"Så vad önskar du?” Då
bad jag till himlens Gud
5
och svarade sedan
kungen: "Om det behagar
kungen och om din tjänare
funnit nåd inför dig, så
sänd mig till Juda, staden
där mina fäders gravar
finns, så att jag kan bygga
upp den igen."
8
... och kungen gav mig
det, eftersom min Guds
goda hand var över mig.

Nehemja blir bönesvaret

Byggmästare

Ståthållare

Från Persien till Jerusalem
19 år (444–425 fKr)

Tema: Muren
• Murbyggets olika faser,
muren (32 ggr).
• Nehemjas alla böner (11
ggr) och bönesvar. Vad
kan du lära om bön?
• Relationen mellan
arbete (23 ggr) och bön.
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Neh 2:4–5,8

• Vad lär du om ledarskap
från Nehemja?
• Vilka typer av motstånd
mötte Nehemja? Hur
bemötte han sina motståndares planer ?
• Nehemjas känsloliv. Vad
lär du om det ?

Kända texter
och sammanhang:
• Neh 3 Alla bygger på
muren
• Neh 6:16 Bygget sågs
som ett under
• Neh 8:10 Den glädje
Herren ger är er styrka

Nehemja blir själv bönesvaret

Nehemjas bön
för Jerusalem
Munskänken
Nehemja får höra
att murarna runt
Jerusalem ligger
nere. Han ber till
Gud att något ska
hända.
(1:1–11)

Nehemja planlägger bygget
Gud öppnar en
väg. Nehemja
sänds till Jerusalem. På egen
hand inspekterar
han illa det står
till med muren.
(2:1–15)

Muren börjar
byggas
Nehemja planerar
och organiserar
och bygget på
muren kommer
igång. Var och en
arbetar på sin del
av muren.
(2:16–3:32)

Murbygget
möter motstånd
Nehemjas
motståndare
försöker få stopp
på bygget. Men
Nehemja genomskådar deras
onda planer.
(4:1–6:14)

Muren byggs
färdig
Efter 52 dagar
står muren klar.
Ett under
konstaterar de
som sett på.
Nehemja gör
en folkräkning.
(6:15–7:33)

Folket förnyar
sin överlåtelse
Med assistans av
Esra leder
Nehemja en
andlig förnyelse.
Lagen läses, folket förnyar sina
löften till Gud.
(8:1–12:26)

Tio kännetecken på en andlig ledare

Muren
invigs
Muren invigs
under pompa och
ståt. Nehemja
fortsätter att arbeta för ytterligare
reformer och för
ett vitalt andligt liv.
(12:27–13:31)

Han var en bönens man
Text: Neh 1:1–4
Beskrivning: Grunden för Nehemjas
ledarskap var ett genuint böneliv.
Lärdom: Det är inte skicklighet i talarstolen, makt, titel eller position som är
grunden för andligt ledarskap. Andligt
ledarskap grundläggs i ledarens fördolda
liv med Gud.

Han hade både tro och sunt förnuft
Text: Neh 4:9
Beskrivning: Nehemja insåg att tro och
handling måste vara kompanjoner, inte
motståndare.
Lärdom: Andligt ledarskap innebär att
kunna klara av att gå balansgång mellan
vad Gud gör för mig och vad jag gör för
Gud.

Han hade visioner
Text: Neh 2:1–3
Beskrivning: Nehemja bar på en inre
bild, en vision, över vad han ville och
trodde sig kunna åstadkomma.
Lärdom: Andligt ledarskap innebär att
besitta förmågan och modet att inte bara
se behov utan också möjligheter och
vägar att möta dem.

Han hade medkänsla och omtanke
Text: Neh 5
Beskrivning: Nehemja glömde aldrig
de vanliga människorna trots att han
själv upphöjdes och fick titel och makt.
Lärdom: Andligt ledarskap handlar om
att inte ha anseende till person. Förståelse av och omsorgen om vanliga
människors vardag avslöjar sinnelaget.

Nehemja

[Nehemja bad:]
Tänk... på mig,
min Gud, och
utplåna inte vad
jag av kärlek har
gjort för min
Guds hus och för
tjänstgöringen
där.
(Neh 13:14)

NEHEMJA

Kungens munskänk
i Susa (1:1,2:1) som
får höra att muren
kring Jerusalem fortfarande inte byggts
upp. Han vädjar till
Gud att gripa in, och
vägen öppnar sig för
honom att själv bli
Han hade integritet
bönesvaret (2:1ff).
Text: Neh 5:14–16
Trots motstånd och
Beskrivning: Nehemja hade rättigheter brist på utbildad
i sitt ämbete. Men han valde att inte
byggpersonal genomanvända dem i arbetet för att nå sitt mål.
Lärdom: Ledarskap bygger på integritet, för han murbygget på
mindre än två månapå att det inre inte kan köpas eller
der (3–6). Tillsamförvanskas. En ledare säger: ”Hit men
mans med Esra leder
inte längre, för då förlorar jag min själ”.
han sedan en andlig
Han var opartisk
förnyelse bland folket.
Text: Neh 5:1–13
Nehemja står som ett
Beskrivning: När de rika utnyttjade sina exempel på en andlig
pengar, sin makt och sin position för att
ledare som med vishet
sko sig sa Nehemja ifrån.
Lärdom: Ledarskap ser inte till position, tar sig an sin uppgift.

Han var förutseende
Text: Neh 2:1–8
Beskrivning: Nehemja gjorde planer
och funderade över möjligheter att
genomföra sina projekt.
Lärdom: Att sätta upp en strategi är vist.
Det är inte oandligt att öva sig, planera
och kalkylera så att man på bästa sätt
kan förverkliga visionen.
Han var försiktig
Text: Neh 2:11–20
Beskrivning: Nehemja lämnade inget
åt slumpen. Han ville se situationen med
egna ögon och göra egna observationer.
Lärdom: Visioner måste balanseras
med realism och återhållsamhet. Det är
inte den som drömmer störst som alltid
lyckas bäst.

pengar, ställning eller meriter. Få
saker underminerar trovärdighet så
mycket som partiskhet och orättvisa.

Han var målmedveten
Text: Neh 6
Beskrivning: Nehemjas fiender försökte
distrahera honom. Men vare sig de
bedrog honom, ljög eller hotade fortsatte Nehemja mot målet.
Lärdom: Ledarskap innebär att ha
förmågan att inte tappa målet ur sikte,
att inte låta sig distraheras.

Han kunde organisera och delegera
Text: Neh 3
Beskrivning: Nehemja hade en tydlig
strategi som handlade om organisation
och fördelning av ansvar och jobb.
Lärdom: Andligt ledarskap ska inte
värderas utifrån vad ledaren själv gör,
utan efter vad han eller hon kan motivera,
inspirera och förmå andra att göra.

F

Vad skiljer en
framgångsrik
ledare i ett
företag från en
framgångsrik
Vad var en munskänk? – Vid orientaliska härskares hov var munskänken en person av hög rang. Han skulle ha uppsikt över vinkällaren men också provsmaka allt vin som kungen bjöds för att kontrollera att det var av god kvalitet och inte förgiftat. Nehemja var
ledare
munskänk och arbetade vid hovet. Kung Artaxerxes styvmor var drottning Ester, judinnan, som med all säkerhet fortfarande var i livet.
i församlingen
Det är möjligt att Nehemja blivit utsedd tack vare henne. Det finns fler munskänkar i Bibeln (Se 1 Mos 40,1 Kon 10:5, 2 Krön 9:4).
eller kyrkan?
Borde det finnas
Nehemja betonar den praktiska,
De framgångar som Esra och Nehemja hade under de avskillnader?
vardagliga sidan av vår gudstro.
görande åren efter sitt decimerade folks återkomst från fångenMotivera
Esra ledde den andliga förnyelsen,
skapen är anmärkningsvärda. Utan undervisning i lagen, utan
varför eller
medan Nehemja var Gamla testaden starka tron och det orädda handlandet hos dessa två ledare,
mentets Jakob och utmanade
är det tveksamt om en judisk religion med allt vad det betyder
varför inte.
folket att visa sin tro i gärningar.

för världen genom Jesus födelse och död, någonsin överlevt.

Jack Hayford

Illustrerat Bibellexikon
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Nehemja 3

Muren blev färdig
...efter femtiotvå
dagar. När...
folken runt
omkring oss såg
det, sjönk de
djupt i sina egna
ögon. De förstod
att detta arbete
var vår
Guds verk.

Så fördelades arbetet med muren

Nehemjas projekt var att bygga upp muren kring Jerusalem (Neh 1:3. 2:4–5). Hans strategi var att mobilisera alla och att var
och en fick ansvar för en del av bygget, oftast den del som låg närmast deras eget hus. Så fördelades arbetet enligt Neh 3.
Meremot 3:4

Has- Sackur,
senaas Imris
barn
son
3:3
3:2

Meshullam 3:4
Sadok 3:4
Männen från
Tekoa 3:5

Gamla
porten
3:6

Ussiel 3:8
Hananja 3:8
Refaja 3:9
Jedaja 3:10

F

Var och en
byggde på sin
del av muren.
Kan du se
projekt i din
församling där
alla deltar med
sin del på samma
villkor? Vad kan
du lära av
murbygget
som du kan
tillämpa
redan idag?

Meshullam 3:30
Hananja och
Hanun 3:30

Shemaja 3:29
Sadok 3:29

Prästerna 3:28
Folket från
Tekoa 3:27

Melatja
och Jadon
med
männen
från Gibeon
och Mispa
3:7

Präst (Esra 7:1,6) som
ledde den andra gruppen som återvände
från Babylon (Esra
7:11ff). Ledde en
andlig förnyelserörelse bland folket
(Esra 9:5f). Arbetade också tillsammans med Nehemja
för andlig förnyelse
(Neh 8:1ff). Anses ha
skrivit och redigerat
Psaltaren, Esra, Nehemja och kanske
Krönikeböckerna.
Kallas ofta den förste
skriftlärde (Esra 7:10).

Guldsmeden
Malkia
3:31

Jojada och
Meshullam 3:6

(Neh 6:15–16)

ESRA

Männen Eljashib
Guldfrån
och de smederna
Jeriko
andra
och köp3:2
prästerna männen
3:1
3:32

MönstringsHörn- porten
Hananelloftet 3:31
tornet
3:32 Östra
Fisk- 3:1
porten
porten
3:29
3:2
Hundrade Får–
Hästporten
tornet
porten
3:28
3:1
3:1,32
Ofelmuren
Breda
3:27
muren
3:8
Utskjutande
tornet
3:27
Jadaas
hus
Vattenporten
3:10
3:26
Palatset
DalUgns3:25
porten
tornet
Asarjas
3:13
3:11
hus 3:24
Hashuvs
hus 3:23
Eljashivs
hus 3:20

Hattush 3:10
Malkia och Hashub 3:11

JERUSALEM

Shallum och
hans döttrar
3:12

Vattenlednings–
dammen
3:15
Stor osärhet
råder om murens
exakta sträckning
vid denna tid.
Detta är
en möjlighet.

Motståndet Nehemja mötte
Förakt och mobbing
Förakt och hån mötte
Nehemjas projekt
Reaktion: Bön, förtröstan,
målmedvetenhet och tro.
(2:10–20, 4:1–6)
Korruption
Ledare skor sig själva
genom snålhet och fiffel.
Reaktion: Vrede, tillrättavisning, vara god förebild.
(5:1–19)

Sadoks
hus 3:29

Sammansvärjning
Fiender gaddar sig sam–
man för att hindra bygget.
Reaktion: Bön och säkerhetsåtgärder (vakter)
(4:7–10)
Infiltration
Motståndare försöker att
nästla sig in som vänner.
Reaktion: Vaksamhet
och målmedvetenhet.
(6:1–4)

Pedaja 3:25
Palal 3:25
Binnuj 3:24
Asarja 3:23
Benjamin och
Hashub 3:23
Präster från omgivningarna 3:22
Meremot 3:21
Baruk 3:20
Leviten Eser 3:19
Bivvaj 3:18
Hashabaja och
hans bröder 3:17
Rehum 3:17
Nehemja 3:16
Källporten
3:15

Hanua och
invånarna
i Sanoa
3:13 Shallun
från Mispa
3:15

Nehemjas
mur
Muren
i dag

Var olika delar är
lokaliserade
är osäkert:

Malika
3:14

Dyngporten
3:13

Några
lärdomar
från bygget

• Guds verk utförs på ett ordnat
och organiserat sätt (Jfr 1 Kor 14:33)
• Arbetsfördelning är nyckeln till framgång.
Nehemja gjorde inte allt själv, han satte andra i arbete.
• Guds verk kräver alltid alla olika slags människor,
människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter.
• Gud belönar dem som arbetar för Honom (Jfr Neh 13:31).

Motståndare försökte stoppa bygget av muren. De provade en rad metoder. Så här bemötte Nehemja attackerna.
Hot om våld
Öppet hot om våld mot
Nehemja och arbetarna.
Reaktion: Vakter och ny
arbetsfördelning.
(4:11)
Ryktesspridning
Falska anklagelser mot
Nehemja om kupplaner.
Reaktion: Fortsatte arbeta.
Låter sig inte skrämmas.
(6:5–9)

Missmod
Judar som själva inte
deltar sprider missmod.
Reaktion: Uppmuntran
och maning till tro.
(4:10�12)
Svek av vänner
De som erbjuder hjälp
har onda avsikter.
Reaktion: Tillit till
Guds ord. Vaksamhet.
(6:10–13)

[Missionären Viggo Olsen hade ansvar för att bygga 4 000 hus för hemlösa i Bangladesh. Han
berättar...] Under det att jag läste Nehemja 3 upptäckte jag två principer. Det fanns inga professionella
snickare namgivna, bara amatörer. Men ändå hade Nehemja 3 givit kraft åt tanken att vi måste sända ut
många team samtidigt till många byar. Avsnittet i Nehemja framhöll även en annan princip. Istället för att
varje team gjorde samma lilla del, skulle de ta ansvar för och övervaka alla delar av arbetet. Med dessa
riktlinjer tog vi oss an verket”. Och en grupp amatörer slutförde uppgiften på 7 veckor.
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Lärdomar från 2 Kung till Ester
2 KUNGABOKEN, 2 KRÖNIKEBOKEN,
ESRA, NEHEMJA och ESTER är de fem
sista historiska böckerna:

Nyckelord:
Fångenskaper

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Visar att olydnad
och uppror mot Gud
alltid (till slut) får
konsekvenser.
• Visar att den som
lyder Gud kan
påverka sin omgivning till det bättre
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Tålamod

• Karaktär – vad
gör en människa
ond, och vad gör
henne god?
• Profeter – vi möter
två stora Gudsmän.
• Avgudadyrkan –
vad lockar människor bort från
sann tillbedjan.
• Förnyelse – när,
var, hur och varför?

• Nyckelpersoner:
Elisa, Elisa, Joas,
Amasja, Asarja,
Jotam, Hiskia,
Josia, Sargon och
Nebukadnessar.
• Geografi: Israel och
Juda, Assyrien och
Babylonien.
• Tid: Knappt 300 år
från omkr 850 fKr till
560 fKr.

• Gud: Styr över
historien i sin makt.
• Människan: Sann
andlighet börjar alltid
inifrån.
• Frälsningen: Att tro
och handla rätt även
om omgivningen är
fientlig och ond.

• Templet – centrum
och symbol för
tillbedjan
• Bön – en nyckel för
att åstadkomma
förändring i livet.
• Reform – så
förändras en nation.
• Dom/fångenskap
– hur kunde Guds
folk förlora friheten
och landet?

• Nyckelpersoner:
Salomo, drottningen
av Saba, Jojada,
kungar och präster.
• Geografi: Juda
(särskilt Jerusalem
och templet).
• Tid: Omkr 400 år
från omkr 970 fKr till
586 fKr.

• Gud: Står fast vid
sina löften, till välsignelse och dom.
• Människan: Har lätt
att välja en synlig bild,
(en avbild) för
tillbedjan, istället för
en inre bild av Gud.
• Frälsningen: Inte
genom yttre handling
utan genom inre liv.

Nyckelord: • Visar att (och hur)
Kommentar Gud verkar i
till Juda
historien för att
utverka sina syften.
• Visar att Guds dom
är lika mycket uttryck
för trofasthet som
hans välsignelse.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Rättfärdighet

Nyckelord:
Templet/
Folket

Nyckelord:
Muren

Nyckelord:
Drottning

ANDRA KUNGABOKEN

ANDRA KRÖNIKEBOKEN

ESRA

• Visar betydelsen
av uthållighet i
arbetet med Guds
verk.
• Visar att kunskap
och tillämpning av
Guds ord är grunden för väckelse och
förnyelse.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofasthet

• Skriftlärd – att
• Nyckelpersoner:
vara lärd i Skriften
Serubbabel, Esra,
är varje troendes
Haggai, Sakarja.
ansvar (jfr 7:10)
• Geografi:
• Återuppbyggnad – Babylon, Jerusalem.
att återställa det som • Tid: Drygt 80 år
en gång raserats,
(men med en 58 år
materiellt och andligt. lång paus i mitten)
• Uthållighet – att
från 538 till 457 fKr.
inte ge upp trots
svårigheter och motgångar på alla fronter.

• Gud: Trofast till sina
löften om upprättelse
av sitt folk.
• Människan: Ser
lätt till sin egen (lilla)
värld snarare än till
Guds verk och de
stora perspektiven.
• Frälsningen: Att
hålla sig till det
förbund Gud slutit
med sitt folk.

• Visar att den som
ber till Gud måste
kunna tänka sig att
själv bli bönesvaret.
• Visar att delegering
och delaktighet
är effektiva sätt att
utföra Guds verk.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Ordning
(jfr 1 Kor 14:33)

• Bön – på olika sätt
vid olika tillfällen.
• Motstånd – förvånande om inte
Guds verk möter
opposition.
• Ledarskap – att få
andra att arbeta, inte
göra jobbet själv.
• Visioner – att våga
tro och be om det till
synes omöjliga.

• Nyckelpersoner:
Nehemja, Esra,
Sanballat, Tobia.
• Geografi:
Susa i Persien och
Jerusalem i Juda.
• Tid: Knappt
15 år, från 445 till
432 fKr

• Gud: Lyssnar och
svarar på bön, direkt,
och indirekt.
• Människan:Var
och en är värdefull
och betydelsefull för
Gud.
• Frälsningen:
Genom att troget
tjäna Gud i de stora
och små uppgifter
han ger.

• Visar att Gud håller
sin hand över våra
liv även när det kan
synas tyst och tomt.
• Visar att en människas tro och mod
kan ha betydelse för
många människors
liv och trygghet.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Omsorg

• Försyn – att Gud
vakar över oss utan
att alltid ge sig
tillkänna.
• Mod – att våga stå
upp för det som är
rätt när man måste.
• Rasism – hat byggt
på tillhörighet till en
folkgrupp.

• Nyckelpersoner:
Ester, Mordokaj,
Haman
• Geografi:
Susa i Persien.
• Tid: Omkr 12 år,
483–471 fKr.

Krönikeböckernas budskap
är ”messianskt”; det innebär
att böckerna ser framåt
mot den kommande
kungen som ska regera
över Guds folk i evighet
John Sailhamer

NEHEMJA

ESTER

• Gud: Allestädes
närvarande och aktiv
om än inte alltid
omtalad.
• Människan: Sedd
av Gud i livets alla
med- och motgångar.
Frälsningen: Att
handla i tro oavsett
vad konsekvenserna
här i tiden blir.

Erövringen av Samarien och deportationen av befolkningen
är en av de få händelser i historien från det första templets
tid som finns dokumenterat i utombibliska källor. Tragedin
finns utförligt beskriven i Sargon II, den assyriske kungens,
annaler. [Där står bland annat]: ”Jag har belägrat och intagit
Samaria... och fört 27 290 av dess invånare i fångenskap”.

Eli Barnavi
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2 Kung – Ester

Sju lärdomar
om livet från
fem historiska
böcker
De fem historiska
böckerna från den sista
epoken i Gamla testamentet ger oss många
konkreta tillämpningar.
Här är några exempel
att fundera på:

Gud står
trofast kvar
Guds omsorg om de
sina är densamma i
med- som i motgång.
Han lämnar inte sitt folk
när de väljer att lämna
honom. Och Han kommer inte heller att överge dig (2 Kung).
Frågan om
varför är viktig
Det som spelar roll
i Guds ögon är inte först
och främst hur mycket
du åstadkommer utan
vilka motiv det är som
driver dig i det du gör
(2 Krön).
Räkna med att
det tar emot
Få av de projekt vi tar
oss an för Guds skull
blir fullbordade utan
motstånd, besvikelser
och motgångar. Prövning är en del av vägen
mot målet (Esra).
Att göra efter
Guds ord
Att lära känna Guds
ord är av mindre värde
om det inte också följs
av en önskan och beslutsamhet att tillämpa
och lyda det ordet säger
(Esra).
Inför Gud är
vi alla lika
Alla deltar i arbetet
med Guds verk på
samma vilkor. Ingen är
förmer än någon annan
i Guds ögon, ingen har
särskilda rättigheter
(Nehemja).
Guds verk är
inte planlöst
Guds verk genomförs på ett ordnat och
värdigt sätt. Kaos är inte
granne med Gud. Frid
betyder i Bibelns värld
alltings rätta ordning
(Nehemja).
Gud använder
vem han vill
Det är inte alltid den
som bekänner sin tro
på det tydligaste och
mest uppenbara sättet
som har den mest betydelsefulla rollen i fullbordandet av Guds plan
(Ester).
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Profeterna

I forna tider
talade Gud
många gånger
och på många
sätt till fäderna
genom
profeterna
(Hebr. 1:1)

Profeterna kom med Guds ord
Den tredje större avdelningen i Gamla testamentet är profeterna.
Dessa 17 böcker delas ofta in i två delar:
• De stora profeterna: Jesaja–Daniel (5 st)
• De små profeterna: Hosea–Malaki (12 st)
De stora profeterna kallas stora därför att de är långa (t ex Jesaja
66 kaptiel). Här följer de 17 profetböckerna i en trolig kronologisk
ordning.

OBADJA

Okänd, levde möjligen/troligen i Juda
Riktar sig till/talar om: Edom
Skriven: Troligen omkr 840 fKr
900 fKr

650 fKr

400 fKr
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400 fKr

Kom från en prästfamilj i Anatot
Riktar sig till: Juda
Skriven: 627–580 fKr
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Bodde nära Jerusalem, möjligen präst
Riktar sig till: Juda
Skriven: Omkr 835 fKr

Kanske präst bland sångarna (3:19)
Riktar sig till: Juda
Skriven: Omkr 605 fKr

650 fKr

400 fKr

HABACKUK
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Gräshoppor – om invasioner av
skadeinsekter och fienderarméer.

Nyckelord: Vaktpost – dit gick profeten för att vänta
i hopp om att få svar på sina frågor till Gud (2:1).

Från Gat Hachefer (2 Kung 14:25) i Israel
Riktar sig till: Nineve i Assyrien
Skriven: Omkr 760 fKr

Skriven av Jeremia (se ovan)
Riktar sig till: Juda
Skriven: 587–586 fKr

900 fKr

Profeter
uppträder inte
i en jämn ström
i Bibeln. Istället
tycks det finnas
perioder med
profeter och
perioder utan.
Varför är det så?
Vad kännetecknar en
period med
profeter? Har vår
tid samma
kännetecken?

650 fKr

Nyckelord: Krukmakare (18) – krukmakarens lera
är en bild på hur Gud handskas med sitt folk.

JONA

F

900 fKr

Nyckelord: Herrens dag – talar om den dag då
Gud ska gripa in till dom och välsignelse.

Nyckelord: Broderskap – handlar om ovänskapen
mellan Jakobs och Esuas ättlingar.

900 fKr

En profet är en person som fått i uppdrag av Gud att
frambära ett gudomligt givet budskap.
Ordet betyder förkunnare, utropare eller
möjligen förutsägare,
även om förutsägelser om framtiden inte
är en nödvändig del
av profetens budskap.
För många profeter
var uppdraget inte
bara att förkunna med
ord, utan också med
konkreta handlingar
eller genom hela sin
livssituation demonstrera vad Gud ville ha
sagt till sitt och de
kringliggande folken.

Bodde i Jerusalem, var av kunglig ätt
Riktar sig till: Juda
Skriven: Omkr 630 fKr

JEREMIA

JOEL

VAD ÄR EN
PROFET?

SEFANJA

650 fKr

KLAGOVISORNA
400 fKr

900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Fisk – Jona slukades av en stor fisk,
vilket blev en förebild till Jesu död och uppståndelse.

Nyckelord: Tårar – klagolåt när Jeremia står och
ser hur Jerusalem har förstörts av Babylon.

Från Tekoa (1:1), boskapsherde, fikonodlare (7:14)
Riktar sig till: Israel
Skriven: Omkr 750 fKr

Präst från Juda, förs i exil av Babylon.
Riktar sig till: Folket i exil
Skriven: Omkr 570 fKr

AMOS
900 fKr

650 fKr

400 fKr

HESEKIEL
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Lod (7:7) – Gud ska pröva sitt folk
genom att hålla upp ett mät-/rättesnöre, ett lod.

Nyckelord: Torra ben (37) – ser en syn med en dal
av torra ben som visar hur folket ska återförenas.

Bodde i Israel (jfr 7:5)
Riktar sig till: Israel
Skriven: Omkr 750–710 fKr

Kommer från Juda, i exil till Babylon som tonåring.
Riktar sig till: Folket i exil
Skriven: Omkr 530 fKr

HOSEA
900 fKr

650 fKr

400 fKr

DANIEL
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Hora – Hosea fick gifta sig med en
prostituerad och kämpa för att rädda sin familj.

Nyckelord: Drömmar – får drömmar och syner
under sin vistelse i Babylon och Persien.

Levde i Juda, troligen Jerusalem.
Riktar sig till: Juda
Skriven: Omkr 740–680 fKr

Återvände från fångenskapen
Riktar sig till: Juda efter exilen
Skriven: 520 fKr

JESAJA
900 fKr

650 fKr

400 fKr

HAGGAI
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Guds storhet – särskilt de gripande
utläggningarna som återfinns i kapitel 40–45.

Tema: Templet – ger uppmuntrande budskap så att
arbetet med att bygga templet återupptas.

Från Moreshet Gat i Juda
Riktar sig till: Juda
Skriven: Omkr 735–710 fKr

Återvände från fångenskapen, av prästsläkt
Riktar sig till: Juda efter exilen
Skriven: Omkr 475 fKr

MIKA
900 fKr

650 fKr

400 fKr

SAKARJA
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: En dag i rätten – Gud ska en dag
döma folket, och då blir det inte som de tänkt.

Nyckelord: Kom igen! – syftar både på folket som
ska komma igen med templebygget och Messias.

Från Elkosh.
Riktar sig till: Nineve i Assyrien
Skriven: Omkr 660 fKr

Malaki, eller okänd [Malaki kan vara en titel].
Riktar sig till: Juda efter exilen
Skriven: Omkr 425 fKr

NAHUM
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Flodvåg – Guds dom ska välla in i mot
Nineve som en störtflod.

OM MUNTLIGA

PROFETER

Med muntliga profeter menas
profeter som framförde sina
budskap men som aldrig skrev
några böcker som bevarats till
eftervärlden. Här är några:

• AHIA (1 Kon 11:29)
• ASARJA (2 Krön 15:1)
• BILEAM (4 Mos 22:5)
fick budskap från en åsna
• DEBORA (Dom 4:4)
• ELIA (1 Kon 17:1)
• ELIESER (2 Krön 20:37)
kanske den störste profeten
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MALAKI
900 fKr

650 fKr

400 fKr

Nyckelord: Röva från Gud – Gud anklagar folket
för att röva då de fuskar med offren till templet.

• ELISA (1 Kon 19:16)
Elias lärjunge.
• GAD (1 Sam 22:5)
• HANAN (Jer 35:4)
• HULDA (2 Kon 22:14)
gav besked åt kung Josia.
• JEHU (1 Kon 16:1)
• MIRJAM (2 Mos 15:20)

• NATAN (2 Sam 7:2)
konfronterade David.
• NOADJA (Neh 6:14)
• ODED (2 Krön 28:9)
• SAMUEL (1 Sam 3:20)
smorde de första kungarna
• SEMAJA (2 Krön 12:15)
• URIA (Jer 26:20)

Så kan profetböckerna tolkas

Profeterna

De profetiska böckerna har (mer än andra böcker i Bibeln) varit föremål för olika tolkningar och slutsatser. Förutom de principer som
gäller all biblisk litteratur kan det vara på plats med några råd och synpunkter just var gäller förståelsen av profeterna.

EN BOK
SOM VILKEN
ANNAN BOK
Det kan verka
självklart, men en
profetisk bok ska
läsas och förstås
på samma sätt
som vilken annan
bibelbok som
helst. Det finns
ingen särskild,
mystisk, dold
tolkningskod.

GUD KAN
FÖRUTSÄGA
FRAMTIDEN
Då Gud är allvetande känner
han historien från
början till slut. Det
är därför möjligt
för honom att förutsäga händelser
och genom profeterna beskriva
vad som skall ske
i framtiden.

BÖCKER
SKRIVNA AV
MÄNNISKOR
De mänskliga
författarna har
inte Guds övergripande perspektiv, därför
kan tidsaspekterna av förutsagda händelser
ibland ”tryckas
ihop” (jfr 1 Pet
1:10)

Profeterna
som
skrev
sjutton
böcker
i Gamla
testamentet

HISTORIENS
SYFTE ÄR
I FOKUS
Profeternas syfte
är inte att ge oss
en detaljerad
beskrivning av en
plan för framtida
händelser i
historien, utan att
fokusera på Guds
syfte att slutligt
upprätta sitt rike
på jorden.

Sakarja

Obadja

Habackuk

Jona

BARA EN
DIREKT
UPPFYLLELSE
Medan en profetia
kan ha tillämpningar på många
olika händelser
och i många olika
situationer, har den
bara en enda uppfyllelse. Profetian
talar tydligt om en
sak vid ett tillfälle
i historien.

BIBELN ÄR
RIKTAD TILL
NORM FÖR
LÄSARNA AV
TOLKNINGEN
SIN TID
Det sätt på vilket De profetiska
Bibeln själv utböckerna är rikttolkar profetior om ade till de männiåterkomsten från skor profeterna
Babylon och
hade som publik.
Jesus första an- Vi äger inte rätt att
komst, är modeller omtolka innebörför hur vi skall
den av profetiorna
tolka ännu inte
utifrån en senare
uppfyllda profetior publiks förutom framtiden.
sättningar.

HERRENS ord
kom till mig...:
"Innan jag
formade dig
i moderlivet
utvalde jag
dig, ...[jag]
helgade jag dig.
Jag satte dig till
en profet för
folken."
(Jer 1:4–5)

Amos
Sefanja

Mika

Joel

Nahum

Hesekiel

Daniel

Jeremia

Malaki
Haggai

Profeterna som personer

Profetens kallelse
Ofta dramatisk, näst intill
tvingande. Men inte för alla.
Många profeter ville slippa sin
uppgift men kunde inte neka.

Profeternas budskap

Dom över synden
I skarpa ordalag fördömer profeterna avguderi och synd. Det
gäller enskilda människor, det
utvalda folket och andra nationer.

Jesaja

Hosea

Profetiska tidsperspektiv

Den egna tiden
Profetisk tolkning över handlingar och attityder som råder
bland Guds folk och/eller i
riken runt omkring.

Profetens karaktär
Stark integritet. Förkunnade inte
för att få uppmärksamhet eller
uppskattning, utan på grund av
kallelsen och ansvaret inför Gud.

Vädjan om omvändelse
Samtidigt vädjar de till de fördömda att vända om och göra
bättring. Domsordens syfte är
att åstadkomma förändring.

Fångenskap och återkomst
Profetisk förutsägelse om att
folket ska förlora landet men
att de en gång i framtiden
ska få återvända.

Profetens motgångar
Få profeter hade framgång.
De flesta profeter blev hånade,
slagna, fängslade och utstötta.
Undantag finns dock.

Löfte om nåd
För den som omvänder sig
utlovas Guds nåd och förlåtelse.
Det finns alltid hopp och budskapet syfte är förändring.

Jesus första ankomst
Profetiska förutsägelser att
och under vilka förutsättningar Messias en gång ska
komma till sitt folk.

Profetens inre kamp
Profeterna hade ofta frågor inför
budskapet. Eller så ansåg de
sig inte duga att utföra uppgiften (t ex Hab 1–2).

Vision av framtiden
Många profeter får ge en bild av
av framtiden. Men alltid med
syfte att visa på Guds storhet
och mana till handling i nuet.

Jesus andra ankomst
Profetiska förutsägelser att
och under vilka förutsättningar Messias skall komma
tillbaka en andra gång.

Det anses vara den första principen i tolkning
av profeter att anta att den bokstavliga
meningen är Hans mening – att Han rör sig
i verkligheten, inte bland symboler, bland
konkreta ting som människor, inte bland
abstrakta som världen eller församlingen.

Det finns i grunden tre sätt på vilket
profeterna frambar sitt budskap
a) muntligen (t ex 1 Kung 22), b) skriftligen
(t ex Jesaja och Jeremia) och genom
symboliska handlingar (t ex Hoseas giftermål eller när Jesaja gick omkring naken).

A.B. Davidson

Hobart Freeman
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MESSIAS HOS
PROFETERNA

• När Jesus vandrade
med lärjungarna till
Emmaus förklarade
han vad ”...alla
profeterna ...[sa] om
honom” (Luk 24:27).
• Ett tema hos profeterna är den kommande Messias. I
många texter ges
detaljer kring Messias
ankomst, kring försoningen liksom kring
Jesus återkomst.
• På det sättet kom
profeterna att skapa
ett konkret hopp hos
folket om en kommande Messais.

F

Som regel kunde
folket inte rätt
förstå profeternas profetior.
Det man kom att
förvänta sig var
inte vad Gud
avsett. Är vi
i dag bättre
skickade
att förstå
profetiorna om
framtiden?
I så fall, hur
och varför?
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Obadja

Domsord över edomiterna

Bibelbok: Obadja Kapitel: 1
Tid: Skriven omkr 840 fKr
Författare: Obadja
Mottagare: Edom
Litterär stil: Profetia
Nyckelord: Broderskap
Så ska bilden förstås:
Profeten sitter i ett runt bad,
ett O-bad (för Obadja).
Budskapet är att brödafolken som
ligger i fejd med varandra istället borde
varit vänner. När så inte skett kommer
domen att drabba Edom.

För HERRENS
dag är nära för
alla hednafolk...
Men på Sions
berg ska det
finnas en räddad
skara. Det ska
vara en helig
plats, och Jakobs
hus ska åter
få råda över sina
besittningar.
(Obad. 15,17)

OBADJA

Vi vet nästan ingenting
om bokens författare.
Namnet betyder
”Herrens tjänare” och
han är en av tolv (eller
tretton) personer
i Gamla testamentet
VERSIKT AV
som bär namnet. Se
1 Kon 18:3 [Josefus
OBADJA
och Hieronymus
Profeten Obadja är den tidigaste av skriftprofeterna. Han profeterar om Edom (betyder
menar att detta är
röd jfr 1 Mos 25:25) och syftar på området sydost om Döda Havet dit Esaus ättlingar
författaren till boken],
flyttade. Obadja uttalar dom över Edom för att de är fiender till sitt brödrafolk judarna.
1 Krön 3:21, 1 Krön
1
21
14 15
7:3, 1 Krön 8:38,
Centralt
1 Krön 9:16, 1 Krön
Dom över Edom
Upprättelse av Israel
12:9, 1 Krön 27:19,
1
14 15
18 19
9 10
21
2 Krön 17:7, 2 Krön
34.12, Esra 8:9 och
Neh 12:25. Och så då
Indelning
möjligen, om han inte
är någon av dessa,
Obad 1.

Har du sett en
släktfjed på nära
håll? Har du haft
det i din egen
familj? Vad tror
du är det första
steget som
behöver tas för
att parterna ska
kunna försonas
med varandra?
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Förintelse (5)

Ämnen

Skam (10)

Räddning (17)

Åtalet mot Edom –
åtalspunkterna räknas upp

Herrens dag (15)
– på Sions berg

Geografi

[Om] Edom

Tidsperiod

omkr 840 fKr

NÄR DU LÄSER

Återupprättelse (21)

Domen mot Edom –
straffet specificeras

Skammens dag (9,10)
– på Esaus berg

ATT TITTA EFTER

Löftet att
Israel ska
återupprättas

Löftet att
judarna ska
räddas

Därför kommer
Edom att gå
under

F

Edom kommer
att gå under

Ö

Tema: Broderskap
• Vilka var edomiterna?
• Olika bilder på dom över
Edom?
• Varför straffas de?
• Många geografiska namn
nämns. Se på en karta var
de ligger. Notera bergen.
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ORD UR
OBADJA

16
Så som ni har druckit på
mitt heliga berg ska alla
hednafolk få dricka utan
uppehåll. De ska dricka, de
ska svälja, de ska bli som
om de aldrig funnits.
17
Men på Sions berg
ska det finnas en räddad
skara. Det ska vara en helig
plats, och Jakobs hus ska
åter få råda över sina besittningar.
18
Då ska Jakobs hus bli en
eld och Josefs hus en låga,
och Esaus hus ska vara som
strå, och de ska tända eld på
dem och förtära dem. Ingen
av Esaus hus ska komma
undan, för HERREN har
talat.

Obad 16–18

• Uttrycket ”Hur kunde
du..?” (7 ggr).
• Herrens dag, den dagen
– vad syftar det på?
• Jämför Obadja och Joel.
Verser från Obadja finns
i Joel (se Joel 1:15, 2:32,
3:3, 4, 7, 14, 17 och 19).

Kända texter
och sammanhang:
• Obad 15 Som du har
handlat mot andra skall
du själv behandlas
• Obad 17 På Sion finns
en räddad skara

Släktfejden mellan Edom och Israel
1. Tvillingarna
föds

6. Under kung
Salomos tid

4. Under kung
Sauls tid

(1 Mos 25:20–34)
Tvillingarna Esau
och Jakob föds.
Herren talar om
kommande konflikt:
Jakob lurar Esau på
förstfödslorätten,
tvingas att fly.

(1 Kon 11:14–22)
Edomiten Hadad,
som hållit sig undan
i Egypten, blir fiende
till kung Salomo.
Nya strider om
kontrollen över
Edom rasar.

(1 Sam 14:47)
Kung Saul för krig
mot fiender i alla
väderstreck,
däribland Edom
i söder för att
trygga sitt rikes
gränser.

1500 fKr

2. Esau flyttar
till Edom
(1 Mos 36:1–9)
Esau gifter sig
med kanaaneiska
kvinnor och flyttar
till Seirs bergsbygd, det vill
säga till området
vi kallar Edom.

3. Mose vägras passage

(4 Mos 20:14–21,
5 Mos 2:1–8)
Mose ber att
folket ska få tåga
genom Edom,
men kungen av
Edom vägrar och
hotar med våld.

(2 Kon 8:20–22,
2 Krön 21:8–10)
Edom tillsätter en
egen kung och lösgör sig från Juda för
att aldrig bli lydstat
åt dem igen. Joram
kan inte stå emot.

10. Under kung 12. De 400
Ahas tid
tysta åren
(2 Krön 28:17)
Edom, tillsammans
med andra,
angriper Juda.
Kung Ahas vänder
sig till stormakten
Assyrien och ber
om hjälp.

Edomiterna
trängs bort av
nabatéerna och
drivs norrut,
bildar Idumeen
kring Hebron,
underkuvas av
mackabeerna.

Obadja

Esau och Jakob

2000 fKr

8. Under kung
Jorams tid

1000 fKr

500 fKr

5. Under kung
Davids tid

7. Under kung
Josafats tid

9. Under kung
Amasja tid

(2 Krön 20:1–21)

(2 Krön 25:11–13)

Kung David krigar
mot edomiterna.
Han låter döda
många av männen
och gör Edom till
ett lydrike.

Edom ihop med
Ammon och Moab
attackerar Juda.
Men genom Guds
ingripande strider
attackstyrkorna mot
varandra istället.

Amasja drar ut
mot Edom och
besegrar dem
i Saltdalen. De
besegrar 10 000
man och dödar
ytterligare 10 000.

(2 Sam 8:13–14,
1 Kon 11:15–16)

0 fKr

11. Under kung 13. Idumeerna
Sidkias tid
utplånas
(Ps 137:7,
Hes 25:12)

Edom deltar på
Babylons sida
när Juda och
Jerusalem under
kung Sidkia faller
till babylonierna.

Romarna erövrar
Palestina 63 fKr.
Idumeen Herodes
görs till kung över
Judeen. 70 eKr
deltar idumierna i
kamp mot romarna.
Straffet: utplåning.

Edom, Kungsvägen och Petra
Edom ekonomi

Mot Damaskus

len

Döda
havet

Saltda

Soar

bygd

Tamar

bergs

Kungsvägen

Seirs

Jorda

Områdets
storlek
varierar
under olika
perioder

ndale

n

• Ekonomin baserade sig till
stor del på handeln. Både med
karavanerna som passerade
och via sjövägen.
• Hamnen vid Esjon-Gever
kunde ta emot fartyg och
och uppgifter finns att de
lossades laster från Indien med
bland annat salt och balsam.
• I området fanns också rika
kopparfyndigheter som
exploaterats under perioder.
• Edom var dessutom känt för
sin skicklighet i krukmakeri och
många kärl och skärvor finns
bevarande.

Petra
(Sela?)
EDOM
Teman

Kungsvägen

• En handelsväg från Persien
till Egypten.
• Många av krigen i transjordanien kan ha handlat om
kontrollen över rutten.
• Vägen nämns i Bibeln när
Mose vill passera Edom och
vädjar till kungen: ”Vi går längs
Kungsvägen och viker inte av
åt vare sig höger eller
vänster”. (4 Mos 20:17, 21:22)

Det finns fler
referenser till Edom
i Bibeln än någon
annan fientlig
nation, förutom
stormakterna.

Mot Egypten
Esjon-Gever

Petra
i Edom
• Esua och hans ättlingar bosatte sig i Edom.

I centrum av området ligger Petra. Petra kan
vara staden Sela (som liksom Petra betyder
”klippa”, Dom 1:36, Jes 16:1, Jes 42:11,
Obad 3, 2 Kung 14:7, 2 Krön 25:12).
• De fantastiska byggnaderna i Petra inhuggna
i berget skapades av nabatéerna på
200-talet fKr sedan edomiterna drivits norrut.
De ligger på edomiternas territorium men är
inte skapade av dem.
• Nabatéernas välstånd skapades genom
deras kontroll över handelsvägen för bland
annat kryddor, silke och rökelse från Kina och
Indien till Egypten och Rom.
• På 1300-talet efter korstågen föll platsen
i glömska. Petra återupptäcktes av Johann
Ludwig Burckhardt den 22 aug 1812.
• 1985 utsågs Petra till världsarv av Unesco.

Hebreerbrevets författare använder Esau som
en förebild för den lättsinniga och andliga
människan som för att tillfredsställa sitt sinnliga
begär säljer sin andliga förstfödslorätt (Hebr
12:15–17). Obadjas dom över Esau är således
knappast begränsad till Edom.
Björn Donobauer

Thomas Constable
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• Edomiterna
bosatte sig på
klippavsatserna
som i praktiken
var ointagliga.
Bergsplatån låg
cirka 300 m
högre än omgivningen och var
som ett naturligt
fort. ”Du bor
bland bergsklyftorna i din
höga boning” (3).
• De rikedomar
de samlade
genom krukmakeri och handel
förvarades i valv
i klippan.
”Hur genomsökt
ska inte Esau
bli! Hans dolda
skatter ska letas
fram” (6).
• Både Obadja
(3–4) Jeremia
(49:16–18), Hesekiel (35:3–9)
och Joel (3:19)
profeterar att
Seir/Edom ska
komma att ligga
öde. Något
som skedde från
ca 600 eKr och
framåt.
”Om du än
svävade högt
som örnen...
så skulle jag
ändå störta dig
därifrån, säger
HERREN” (4).

På ett sätt är
Obadja en
miniatyrversion
av alla de andra
skriftprofeterans
budskap.
Walter Baker

Obadja

Några andra
familjefejder
i Gamla
testamentet

Kain och Abel
orsak till domen
(1 Mos 4:1–16)
Att Gud tar emot Abels
offer gör brodern Kain
avundsjuk. Så han
slår ihjäl sin bror. När Gud
frågar Kain var Abel är
svarar Kain: ”Ska jag ta
hand om min bror”. Kain
drivs bort från familjen.
Abraham och
hans brorson Lot
(1 Mos 13:5–19:38)
Det uppstår tvister om
betet för boskapen. Och
lösningen blir att det två
delar på sig. Abraham ger
Lot fördelan att välja. Men
valet blir inte så bra
som Lot hoppats. Och
Abraham får ingripa.
Ismael och hans
halvbror Isak
(1 Mos 16:1–21:20)
Halvsyskonen Isak och
Ismael orsakar spänningar
i familjen. Och till slut
driver Abraham bort
Ismael och hans mor.
De två blir ursprunget till
två folk och spänningen
mellan dem kvarstår.
Josef och hans
elva bröder
(1 Mos 37:1–36)
Drivna av avundsjuka
för att deras far Jakob
särbehandlade Josef
planerar hans bröder och
halvbröder att döda
honom men säljer honom
i stället som slav till
Egypten.
Mose och hans
syster Mirjam
(4 Mos 12:1–15)
Brodern Aron och systern
Mirjam anklagar Mose för
omoral och i avundsjuka
över att Gud bara talar till
honom ifrågasatte de hans
ledarskap. Mirjam drabbas
av spetälska som straff
men blir frisk igen.
David och
hans barn
(2 Sam 13,15 mfl)
Amnon våldtar sin halvsyster Tamar. Absalom
hämnas genom att döda
honom. Gör sedan väpnat uppror mot sin far.
Adonia kräver tronen
men den ger David till
Salomo bakom hans rygg.
Kung Joram och
hans fem bröder
(2 Krön 21:4)
Joram hade fem bröder.
När han blir kung efter
sin far Josafat stärker
han sin makt genom att
avrätta dem alla. Därför
får han också omdömet
att han ”gjorde vad ont
var i Herrens ögon”.
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Joel

Att tillaga
och äta
gräshoppor
Johannes
Döparen åt
gräshoppor

En armé av gräshoppor anfaller
Bibelbok: Joel Kapitel: 3
Tid: Skriven omkr 835 fKr
Författare: Troligen Joel Mottagare: Juda
Litterär stil: Profetia Nyckelord: Gräshoppor
Så ska bilden förstås: Joel talar om en gräshoppsinvasion,
men snart framgår att det är en illustration på en militär
invasion som ska drabba landet.

Markus berättar om
Johannes döparen:
”[Han] var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han
levde av gräshoppor
och vildhonung” (1:6).
Äventyrare
berättade hur
de tillagas
I sin bok “En resa runt
världen” beskriver
engelsmannen och
upptäktsresanden William Dampier hur han
1687 kom att lära sig hur
man tillagar gräshoppor.
Gräshopporna
rostas
i elden
Gräshopporna läggs
först i ett lerkärl som
sedan ställs i elden.
I värmen torkar gräshopporna och som en
följd faller deras vingar
och ben av.
Tecken på
att de är
färdiga

Andra sätt
att tillaga
gräshopporna

1:1

Indelning

1:12

Gräshoppornas dag

Ämnen

2:1

1:20

2:1

Invasion
2:11

Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

3:1

2:32

3:1

Återupprättelse
3:17

3:18

3:21

3:21

Domens dag

Vad som kommer –
Guds ska gripa in och döma alla

Landsplåga

Geografi

2:12

2:32

Herrens dag

Vad som varit –
gräshopporna åt allt

Det går också att koka
soppa på sönderstötta
gräshoppor, koka dem
i mjölk eller salta och
sedan steka dem i en
vanlig stekpanna.
Lycka till.
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1:13

1:20

Den kommande
välsignelsen
över Israel

Naturkatastrof

Den kommande
domen över
nationerna

1:1

Uppfordran till
omvändelse
som en följd av
katastrofen

Att äta de
rostade
gräshopporna
Dampier beskriver upplevelsen att äta gräshoppor: ”Kroppen är fortfarande saftig, medan
huvudet är torrt och
knastrar mellan tänderna. Jag gillar det”.

Centralt

Förödelsen efter
den framtida
invasionen

Det vanligaste sättet att
äta de rostade gräshopporna är som godis
och tilltugg. Man
stoppar helt enkelt den
rostade gräshoppan
direkt i munnen.

ORD UR
JOEL

Joel använder den gräshoppskatastrof som drabbat landet som en bild på det kommande straff som ska drabba folket. Joel spänner i sina tre kapitel över hela Guds
tidsperspektiv från det som varit, genom nuet till det ska komma i framtiden.

Uppfordran till
omvändelse som
en följd av
katastrofen

Och så
serveras
gräshopporna

ÖVERSIKT AV
JOEL

Förödelsen efter
gräshoppsinvasionen

När huvudet och
ryggarna blir röda,
ungefär som på kokade
räkor, är gräshopporna
färdiga. Då är det dags
att plocka ut lerkärlet
ur elden.

Bestraffning

Välsignelse

28
Och det ska ske
därefter att jag utgjuter
min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar
ska profetera, era gamla
ska ha drömmar och era
unga ska se syner...
30
Och jag ska låta tecken
synas på himlen och på
jorden, blod, eld och
rökpelare.
31
Solen ska vändas
i mörker och månen i blod
innan HERRENS dag
kommer, den stora och
fruktansvärda.

Juda rike
Omkr 835 fKr

Tema: Gräshoppor
• Herrens dag (5 ggr), vad
är det?
• Jämför invasionerna i
kapitel ett och kapitel två.
Likheter, skillnader.
• Ting som aldrig mer ska
ske igen.
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Joel 2:28, 30–31

• Olika namn på gräshoppor, hur många? Vad
syftar de på?
• Varför läser inte Petrus
hela Joel 2:32 i Apg 2?
• Tidsperspektiv. Vad har
hänt, ska hända snart och
långt i framtiden?

Kända texter
och sammanhang:
• Joel 2:28–29 Anden
över alla
• Joel 3:10 Smid om era
plogbillar till svärd (jfr Jes
2:4, Mika 4:3)
• Joel 3:14 Domens dal

Gräshoppan

Antenner

30 mm

Svenska gräshoppor är jämförelsevis små (2–3 cm) i relation till arter
i Afrika och Mellanöstern. Där kan
gräshoppor bli upp
emot 5-9 cm.

• Svärmar på upp till 50 miljarder gräshoppor kan förflytta sig så långt som
130 km på ett dygn.

Mellan- Huvud
kropp
Hoppben

Övre
vingarna

Gräshoppssvärmar

Öga
Käke

Undre
vingarna

Ben att
gå på

Bakkropp

Känselspröt

En gräshoppa kan vanligen
hoppa omkring 20 gånger
sin egen längd.

En svensk gräshoppa på 3 cm
kan alltså hoppa
omkring 60 cm.

• En svärm på
Uppsala
40 miljarder
gräshoppor kan
äta 80 000 ton
Strängnäs Stockholm
gröda på ett dygn.
Södertälje

Nynäshamn
• En svärm kan
täcka ett område
motsvarande en
cirkel från Uppsala till Nynäshamn.

Gräshoppsarter i Afrika
och Mellanöstern är större än i
Sverige. En gräshoppa där är vanligen kring
6–7 cm och hoppar alltså upp till 150 cm.

Gräshoppornas livscykel

Gräshoppans livscykel har flera stadier. De olika stadierna kan vara en förklaring till Joels olika begrepp för gräshoppa.
(3) Yngre gräshoppa

(2) Larv (Nymf, Nykläckt gräshoppa)

Hebr. yeleq
Joel 1:4c – gräsbitare
Joel 2:25b – gräsbitare
Efter kläckning växer larven,
som ser ut som en fullbildad
gräshoppa men utan vingar,

i fem stadier med
gradvis vingutveckling.

Hebr. hãsîl
Joel 1:4d – gräsätare
Joel 2:25c – gräsätare
Formellt fortfarande en larv

men för varje ömsat skin
allt tydligare vinganlag.

Gräshoppans ägg
blir aldrig en puppa.

(1) Äggen
Kläcks som
vinglösa larver.
(5) Mogna gräshoppor
Hebr. ’arbeh
Joel 1:4b – gräsgnagare
Joel 2:25a – gräshoppa
Lägger ägg i kapslar
i marken som kan innehålla
upp till 50 ägg, 6 mm långa.

Olika
synonymer
En möjlig tolkning av de
fyra hebreiska termerna
[gãzãm, ’arbeh, yeleq
och hãsîl] som Joel
använder är att de alla
syftar på samma sak.
”Termerna är synonymer, används för att
ge variation till texten ”
Robert B. Chisholm Jr,
Bible Knowledge
Commentary om Joel

(4) Ung gräshoppa
Hebr. gãzãm
Joel 1:4a – gräshoppa
Joel 2:25d – gräsgnagare
Blir vuxna två veckor efter
att vingarna utvecklats.
Längd: ca 40–75 mm

Olika
invasioner
”Det verkar bättre att
förstå gräshopporna
som om de kom i
vågor: hopparna,
gnagarna, bitarna
och ätarna förtärde
all vegetation. Fyra
invasionsvågor
förorsakade en total
förödelse (jfr Jer 15:3;
Hes 14:21)” Thomas
Constable, Notes on
Joel, Soniclight.com

Olika
insekter
Några har föreslagit att
de olika orden ska förstås som olika skadliga
insekter. Förutom
gräshoppor nämns
kackerlackor, gräsmaskar och skadliga
larver. Men det är
nog mindre
troligt.

Olika slags
gräshoppor
”De fyra arterna [som
finns i området] är
(1) den afrikanska
vandringsgräshoppan,
(2) den röda gräshoppan, (3) den bruna
gräshoppan och den
mest fruktade av dem
alla: (4) ökengräshoppan.” Jfr Katastrof
hotar: Gräshoppor,
Ola Säll, SvD,
13 juli 1986

Kackerlacka

Joels beskrivning av en
gräshoppsinvasion har aldrig
funnit en överman på grund av
sin dramatiska framställning
kombinerad med förunderlig
exakthet i detaljbeskrivningarna.
Sir Boris Petrovich Uvarov, gräshoppsexpert

[Gräshoppornas] vingar
lyfter dem uppåt och
där kan de glida, likt ett
segelflygplan. De kan
segla 15 mil eller mer
innan de landar.

Olika
Olika utveckgenerationer lingsstadier
”Förvandlingen... tar
minst tre generationer.
(1) I det första stadiet är
den en ensamlevande
hoppa... (2) Nästa
generation är en mer
rörlig gräshoppa (3)
medan den i det sista
stadiet före svärmningen samlas som
vinglösa larver i flockar
som kan täcka flera
kvadratkilometer...
(4) När larverna får
vingar är katastrofen
ett faktum.” Jfr Ola Säll

”Ordningen på orden
i Joel 1:4 ger oss gräshoppornas utvecklingsstadier... först (1) unga
gräshoppor, som... blir
(2) mogna gräshoppor
och lägger ägg. Äggen
ger (3) nykläckta gräshoppor [som är larver].
Dessa... blir till (4) yngre
gräshoppor som sedan
blir unga gräshoppor.
(Jfr Joel 2:25)”
Dr. John A. Thompson,
The Bible Translator,
Nr. 4 okt 1974

Den svåraste frågan i [Joels bok] är förståelsen
av och förhållandet mellan gräshopporna i första
och andra kapitlet. Det hör samman med frågan om
betydelsen av begreppet Herrens dag. Det hela
kompliceras av att profeterna har envana att i texten
sammanföra dåtid och nutid med framtid.

Encyclopedia of Bible Facts

Homer Heater Jr
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Joel

Löftet om
den helige
Ande i Joel

Löftet om den helige
Ande i Joel 2:28–32 har
tolkats på olika sätt.
Petrus citerar delar av
texten på pingstdagen
Apg 2:17–21. Här är
de vanligaste tolkningsförslagen:
Allt uppfylldes på
pingstdagen
Profetian som Joel talar
om uppfylldes i alla avseeden under pingstdagen. När Petrus säger
”Detta är vad som har
sagts genom profeten
Joel” (Apg 2:16) så
menar han att profetian
nu uppfylldes helt och
fullt.
Pingstdagen
var början på
uppfyllelsen
Andra menar att händelsen på pingstdagen ska
ses som början av uppfyllelsen av profetian och
att vi därefter lever i en
tid då profetian fortfarande håller på att
uppfyllas. Uttrycket ”de
sista dagarna” syftar på
den tid vi lever i.
Pingstdagen
var en
deluppfyllelse
Andra menar att händelsen på pingstdagen ska
ses som en deluppfyllelse av Joels ord men att
den slutliga uppfyllelsen
kommer att ske i framtiden vid Jesus återkomst. Det är därför
Petrus väljer att hoppa
över slutet (Joel 2:32b).
Vi lever nu mellan dessa
båda händelser.
Pingstdagen
ska ses som
en bild
Andra menar att händelsen på pingstdagen ska
ses som en bild på det
som ska ske vid Jesus
återkomst. Händelsen
är inte uppfyllelsen,
men något som liknar
vad som komma skall.
Petrus ord syftar till att
det som sker på pingstdagen är den typ av
händelser Joel talar om.
Uppfyllelsen
ligger helt
i framtiden
Åter andra menar att
profetiorna i Joel tydligt
knyts till Jesus återkomst (”Herrens dag”
Joel 2:31) och att därför
allt forfarande ligger i
framtiden. Petrus citat
ska ses som en illustration, en referens till
Andens verk i största
allmänhet men har
ingenting med uppfyllelsen att göra.
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Profeterna

Vad det innebär att vända
om till Herren

Profeterna manar folket
att vända om och på
nytt överlåta sig till
sann tillbedjan av den
levande Guden. Vad
innebär omvändelse?
Att vända sig
från ondskan
Bibeltext: ”[Om mitt
folk] omvänder sig från
sina onda vägar...” (2
Krön 7:14b). Omvändelse är att ta avstånd
från de onda vägar man
valt att följa.
Att bekänna
sin synd
Bibletext: ”[Vänd om
till mig] med gråt och
klagan...” (Joel 2:12 d).
Gråt och klagan är
uttryck för sorg och
ånger, en bekännelse av
de synder man begått.
Att ödmjuka
sig inför Gud
Bibeltext: ”[Om mitt folk]
ödmjukar sig och ber
och söker mitt ansikte”
(2 Krön 7:14a). Omvändelse är att att på nytt
ödmjukt söka kontakt
med Gud.
Att vända sig
mot Gud
Bibletext: ”Men nu,
säger HERREN, vänd
om till mig...” (Joel
2:12 a). Att vända om
innebär att ändra inriktning, vända sig till Gud
i lydnaden till hans
förbund.

Profeterna i tid och rum

• Profeterna är inte bara utspridda i tiden över en period av omkring 400 år. Deras verksamhetsfält är också spridda geografiskt.
Profeterna riktar sig till olika mottagare och under den profetiska perioden hinner världsriken både uppstå och falla. Här är en
kronologisk och geografisk sammanställning av Gamla testamentets 17 skriftprofeter.

800-talet
Till Edom

Till Israel

Till Juda

Till Juda
under
fångenskapen

Att börja
om på nytt
Bibletext: ”Riv sönder
era hjärtan, inte era
kläder, och vänd om till
HERREN er Gud,” (Joel
2:13). Det är inte det yttre
utan det inre som får
en ny inriktning.
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600-talet

500-talet

400-talet

Nahum
663–633 fKr

Obadja
omkr 840 fKr

Till Nineve/
Assyrien

Assyrien faller 612 fKr
Jona
omkr 760 fKr

Israel faller 722 fKr

Sefanja
640–628 fKr
Jeremia
627–580 fKr
Jerusalem
faller 587 fKr

Hosea
760–722 fKr

Amos
767–755 fKr

Babylon
faller 539 fKr

Joel
omkr 835 fKr
Jesaja
Mika
740–680 fKr 735–725 fKr

Till Juda
efter
fångenskapen

Daniel
605–536 fKr

Habackuk
609–605 fKr
Klagovisorna
(av Jeremia)
omkr 586 fKr

Hesekiel
592–570 fKr

Haggai 520 fKr
Sakarja 520–470 fKr
Åter till Jerusalem 536 fKr

Malaki
432–425 fKr

Lärdomar från 800-talets profeter
OBADJA och JOEL är troligen de två
äldsta profeterna, aktiva på 800-talet fKr

Att ge sig
helhjärtat
Bibletext: ” Vänd om till
mig av hela ert hjärta...”
(Joel 2:12 b). Det handlar om hela livet, att göra
det helhjärtat, en reservationslös omvändelse
från sina tidigare vägar.
Att visa det
i sina handlingar
Bibletext: ”[Vänd om till
mig] med fasta...” (Joel
2:12 c). Omvändelsen
visar sig i viljan att också
i handling uttrycka
allvaret i min ändrade
livsinriktning.

700-talet

Nyckelord:
Broderskap

Nyckelord:
Gräshoppor

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

• Visar att högmod
går före fall, att den
som tror sig själv
tillräcklig ändå aldrig
kan fly från Gud
(jfr Ob 4).
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Rättfärdighet

• Stolthet och
övermod – att tro
om sig själv att
man är tillräcklig.
• Rättvisa – en
dag kommer
konsekvensen att
drabba även den
övermodige.
• Brödraskap – att
relationen till syskon
spelar roll.

• Nyckelpersoner:
Obadja
• Geografi:
Juda och Edom
• Tid: Skriven
omkring 840 fKr

• Visar att Gud vill
avvärja domen
genom att ge folket
en ny chans.
• Visar att Gud vill
välsigna genom att
sända sin Ande
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Nåd och
barmhärtighet (2:13)

• Gräshoppor – en
naturkatastrof som
illustration på domen.
• Den heliga Ande
– löftet om en dag
då den Heliga Ande
skall komma på ett
nytt sätt.
• Omvändelse och
hopp – för den som
gör bättring finns det
nåd.

• Nyckelpersoner:
Joel
• Geografi:
Juda
• Tid: Skriven
omkring 835 fKr

OBADJA

JOEL

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Gud: En Gud som
som låter människor
drabbas av följderna
av sitt eget övermod.
• Människan: Har lätt
att se sig själv som
tillräcklig
• Frälsningen: Det
finns nåd för den som
tror (Obad 17)

• Gud: Står alltid villig
att visa sin nåd och
barmhärtighet mot den
som omvänder sig.
• Människan: Kan
vända sig till Gud
genom att förändra sitt
hjärta (2:13).
• Frälsningen: Gud
tar emot och välsignar
den som vänder sig
till honom.

Om någon nation var symbol för arrogant självsäkerhet
Begreppet Herrens dag som det anoch högmod, så var det Edom... Kanske Edoms övermod
vänds i Joels bok är mångfacetterat.
baserades på tron på den egna intellektuella överlägsDet används för att beskriva en gräshoppsenheten... Men Bibeln varnar ”Gud står emot de höginvasion (Joel 1), en invaderande armé (Joel
modiga, men de ödmjuka visar han nåd” (1 Pet 5:5). Låt oss
2:1–10), den sista striden (Joel 3) och
därför leva ett liv i ödmjukhet inför vår Gud (Jes 57:15).
utgjutandet av Guds Ande (Joel 2:28).
Gösta Eriksson
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Avgudarna profeterna bekämpade
MERODAK

GT gör två markeringar när det gäller avgudadyrkan:
1) Folket ska bara tillbe den enda sanne Guden: ”Du ska inga
andra gudar ha jämte mig” (2 Mos 20:3) och
2) ”Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild...”
(2 Mos 20:4–6). Att tillbe en avbild (vare sig av den sanne Guden
eller någon annan gud) är att förminska Gud till en del av skapelsen.
• En avgud är inte någon annan Gud. Det är en av människan
skapade symbol som skymmer och avleder från sann gudstillbedjan.
• Avgudadyrkan är därför inte bara en yttre dyrkan av en avgudabild. Det handlar än mer om ett inre förräderi mot den enda Guden.

MOSE

En skapelsegud i babylonisk mytologi.
Son till vatten- och vishetsguden Ea.
Var en sol- och fruktbarhetsgud
knuten till jordbruk men blev alltmer
central i den babylonska gudsfamiljen.
Bibeltext: ”Förkunna bland hednafolken. Säg: Babel är intaget...
Merodak är krossad.” (Jer 50:2)

Avgudar

Profeterna
varnade folket
för avgudar
Profeten
Jesaja
Jesaja beskriver
situationen i Juda och
Jersualem: ”Deras land
är fullt av avgudar, och
de tillber sina händers
verk, det som deras
fingrar har gjort.” (Jes 2:8
även 21:9, 31:7, 41:29)

ASHERA (ASERA)

MOLOK (MALIK)

En fruktbarhetsgudinna som dyrkades
i stora delar av mellanöstern. Möjlgen
med centrum kring Tyrus. Kan ha
varit den avgud som Jeremia kallar
”himlens drottning” (Jer 7:18)
Bibeltext: ”Och han förde Asheran
ut ur HERRENS hus till Kidrons dal
utanför Jerusalem och brände den
där.” (2 Kung 23:6–7 även Dom 6:25–28)

En ammonitisk fruktbarhetsgud
som krävde människo- och till och
med barnoffer. Salomo byggde
altare åt Molok.
Bibeltext: ”Du ska inte offra någon
av dina avkomlingar åt Molok”
(3 Mos 18:21 se också 1 Kung 11:7
2 Kung 23:10 och Jer 32:35).

ASTARTE

NEBO (NABU)

Profeten
Jeremia
Jeremia predikar
i Jerusalem om folkets
avgudabilder”Alla guldsmederna kommer på
skam ...deras gjutna
gudabilder är bedrägeri,
ingen ande är i dem.”
(Jer 10:14 även 2:5, 32:34)

En kanaaneisk fruktbarhesgudinna,
förknippad med sexualitet och krig.
Hon kallas ”sidoniernas gudinna”
för dykan tycktes ha starkt fäste
runt Tyrus och Sidon.
Bibeltext: ”Salomo följde efter
Astarte, sidoniernas gudinna...”
1 Kung 11:5 Även 1 Kung 11:33
och Sam 7:3–4,

En babylonsk vishetsgud, ansågs
vara talets och skrivkonstens gud
i mesopotansk mytologi. Sägs vara
son till Marduk och hans hustru
Sarpanitu och gift med gudinnan
Tashmetu.
Bibeltext: ”Så säger HERREN
Sebaot, Israels Gud: Ve över Nebo”
(Jer 48:1 se också Jes 46:1)

BAAL

NISROK

Profeten
Hesekiel
Hesekiel talar Herrens ord
till de äldste i Israel ”Så
skall jag gripa Israels folk
i hjärtat, därför att de alla
har vikit bort från mig
genom sina avgudar.”
(Hes 14:5 även 6:4–13,
23:49, 44:12, 36:25)

En kanaaneisk och fenisisk stormoch fruktbarhetsgud. Sades
vara son till El. Baal kom att stå
som representant för avfall och
avgudadyrkan i Israel och Juda.
Bibeltext: ”[Ahab] gick bort och
tjänade Baal och tillbad honom.”
(1 Kung 16:31 även Dom 2:11
och 1 Kung 18:17–40)

En i stort okänd assyrisk gud.
Troligen förknippad med jordbruket.
I Nisroks tempel blev den assyriske
kungen Sanherib dödad av sina
söner Adrammelek och Sareser.
Bibeltext: ”När han [Sanherib] en
gång tillbad i sin gud Nisroks tempel,
blev han dödad...” (2 Kung 19:37,
Jes 37:38)

Profeten
Hosea
Herren talar till Isreal och
anklgar dem: ”Mitt folk
frågar sin avgudabild av
trä till råds och hämtar
svar från sin stav... så
att de bedriver otukt och
överger sin Gud.” (Hos
4:12 även 13:2, 14:9)

KEMOSH (KAMISH)

RIMMON

En moabistisk nationalgud som
kan betyda ”förstöraren”.
Dyrkades också av ammoniterna
Bibeltext: ”Salomo byggde då en
offerhöjd åt Kemosh, moabiternas
styggelse, på berget öster om
Jerusalem.” (1 Kung 11:7 även
4 Mos 21:29, Jer 48:7, 13, 46
Dom 11:24 och 2 Kung 23:13)

En syrisk gud. Kan ses som en motsvarighettill filisteernas Baal.
Bibeltext: [Naaman säger]: ”När min
herre går in i Rimmons tempel för att
där böja knä och han då stöder sig
vid min hand och jag också böjer knä
där i Rimmons tempel, må då
HERREN förlåta din tjänare”
(2 Kung 5:15–19

Profeten
Mika
Herren utlovar en Messias
som på Herrens dag ska
”...utrota dina utskurna
avgudabilder och dina
stoder ur ditt land, och
du skall inte mer tillbe
dina händers verk.” (Mika
5:13 även 1:7)

DAGON

TAMMUS

En filisteisk skörde- och fiskgud.
Kanske mest känt för bibelläsare
från bataljen när förbundsarken
fördes in i Dagontemplet (2 Sam 5).
Bibeltext: ”Ashdods invånare...sade:
"Israels Guds ark får inte stanna hos
oss, för hans hand är tung över oss
och vår gud Dagon." (1 Sam 5:1–7,
även Jos 16.23, Dom 16:23–30).

En babylonsk fruktbarhets-, vegetations- och herdegud.
Bibeltext: ”Och han förde mig fram
mot ingången till... HERRENS hus,
och se, kvinnor satt där och begrät
Tammus. Han sade till mig: "Ser du
detta, du människobarn? Men du ska
få se ännu vidrigare avgudadyrkan
än detta." (Hes 8:14)

Döda därför era begär som
hör jorden till: otukt, orenhet,
lidelse, lusta, och girigheten
som är avgudadyrkan. Allt
sådant nedkallar Guds vrede
över olydnadens barn.

Vad är en avgud? Det är en sak eller en person du älskar mer
än Gud, vill ha mer av än Gud, längtar mer efter än Gud. Det kan
vara en flickvän. Det kan vara bra betyg. Det kan vara bekräftelse av
andra, framgång i affärer, sexuell njutning. Det kan vara en hobby,
en musikgrupp eller fotbollslag som du följer. Eller ditt eget
utseende kan vara en avgud. Det kan vara vad som helst.

Kol 3:5–6

John Piper
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Profeten
Habackuk
I sitt svar till profeten
säger Herren: ”Vad nytta
gör en avgud som en
människa har skurit till...
som är en falsk lärare?
... ty den som gör den
förtröstar på sitt eget
verk.” (Hab 2:18)
Profeten
Sefanja
Herrens ord genom
profetens säger: ”Jag
skall från denna plats
[Jerusalem] utrota vad
som finns kvar av Baal,
avgudaprästernas
namn tillsammans med
prästerna” (Sef 1:4)
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Jona

Sju lärdomar
från profeten
Jona

Slukad av den stora fisken

Bibelbok: Jona Kapitel: 4
Tid: Skriven omkr 760 fKr
Författare: Troligen Jona
Mottagare: Nineve, Assyrien
Litterär stil: Berättande
Nyckelord: Fisk
Så ska bilden förstås: Jona slukades
av en stor fisk (2:1) och erfarenheten
fick Jona på andra tankar. Fisken
hjälpte Jona att förstå sin uppgift.

Det finns en rad lärdomar
att dra från berättelsen
om profeten Jona. Här är
några att fundera över:
Gud visar sin nåd
mot människor som
vänt honom ryggen
Inte bara Jona fick en
andra chans (3:1ff).
Även folket i Nineve som
skulle straffas (1:2) fick
en ny chans när de
valde att göra bättring
(3:10). Det är ett uttryck
för Guds nåd.
Dina misslyckanden kan
användas av Gud
När Jona kastas över
bord sitter hedningarna
på båten och ber till Gud
(1:14–15). Jonas olydnad ledde fram till att
andra vände sig till Gud.
Även våra felsteg kan
Gud ibland bruka.
Gud brukar
även den som
misslyckats
Det är inte bara så att
Gud kan bruka våra
misslyckanden. Han
tvekar inte heller att
bruka den som misslyckats. Nåd innebär att
få en andra chans, och
kanske en tredje.

Uppståndelsen
fanns förutsagd
hos Jona
Det som händer Jona
under tre dagar i fiskens
buk sägs vara ett tecken
VERSIKT AV
(Matt 16: 1–4) som pekar
mot Jesus död och upp- JONA
ståndelse. Guds frälsFastän boken tillhör profeterna finns det bara en halv vers av profetia (3:4b). Allt annat
ningsplan ligger fast och är berättelsen om profeten Jonas erfarenheter innan han frambar sitt budskap, och hans
orubblig genom historien.
reaktion efter det han hade gjort det. Berättelsen om fisken tillhör Bibelns mest kända.
Gud väljer och
1:1
4:11
2:11 3:1
formar sina
Centralt
profeter
Flykt från Herren (1:3)
Lydnad till Herren (3:3)
Lägg märke till hur Gud
1:1
2:11 3:1
3:10 4:1
1:16 2:1
4:11
är den som handlar
genom hela boken. Det
är Han som väljer, Han
som kallar och Han som
Indelning
ser till att uppdraget blir
utfört. Så är det alltid i
Guds verk.
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Gud visar Jona nåd

Ämnen
Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Gud visar Nineve nåd

Guds första kallelse (1:1–2)
Bort från Gud

Jona missnöje
med folkets
omvändelse

Jona lydnad
mot Guds
uppdrag

Jona olydnad
mot Gud

Gud har omsorg
om alla människor,
inte bara judarna
Profeten som sänds till
Nineve vittnar om att
Gud bryr sig om alla folk.
Och bokens sista vers
(4:11) är en kraftfull
markering att alla människor har ett stort
värde i Guds ögon.
Gud har makt
och styr det som
sker i naturen
På fem ställen demonstreras hur naturen
på olika sätt främjar
Guds plan (stormen,
fisken, busken, maskarna och vinden).
Gud råder, i sin allmakt,
över naturen.

Jona
omvändelse
i fiskens buk

Ö

Stoppad av Gud

Guds andra kallelse (3:1–2)
Tillsammans med Gud

Tillrättavisad av Gud

ORD UR
JONA

15
[De] tog... Jona och
kastade honom i havet. Då
lade sig havets raseri.
16
Och männen greps av
stor fruktan för HERREN,
och de offrade slaktoffer åt
HERREN och gav löften.
1
Men HERREN sände en
stor fisk som slukade Jona,
och han var i fiskens buk i
tre dagar och tre nätter.
2
Och Jona bad till
HERREN sin Gud...
11
...Och HERREN talade till
fisken, och den kastade upp
Jona på torra land.

Till Nineve, huvudstad i Assyrien

På Medelhavet
Omkring 760 fKr

Tema: Fisk
• Under, Guds makt över
naturen. Hur många
exempel kan du hitta?
• Lydnad, ”Stå upp”
(2 ggr).
• Varför blev Jona vred
på Gud?
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Jona 1:15–2:2 ,11

• Guds omsorg även
om icke-judar.
• De geografiska platserna.
(Se en karta).
• Vad lär du om Gud i boken
(t ex nåd, barmhärtighet och
allmakt).
• Herren lät (minst 3 ggr).

Kända texter
och sammanhang:
• Jona 2:1 Jona i fiskens
buk
• Jona 3:10 Gud avstår
från att straffa Nineve
• Jona 4:1 Jona blev
missnöjd med Gud

Jonas kallelse och flykt
”Han betalade för...
att resa med dem
till Tarshish, bort
från HERRENS
ansikte.”
(1:3)
Tarshish?

FÖRSTA KALLELSEN

Sju under
vi kan se
i Jona bok
ANDRA KALLELSEN

(Jona 1–2)

(Jona 3–4)

Var på resan
Jona kastades
över bord
är okänt

Tarshish?

Tarshish?
(Tartessos)
Tarshish?

Jona

Tarshish?
(Kartago)
Jafo
(dagens
Tel Aviv)

Var Tarshish (1:3) låg är osäkert. Uttrycket
”Tarshishskeppen” (Jfr 2 Krön 9:21) tycks syfta på stora
fartyg för långa resor. Några översättare går så långt att de
översätter Tarshishskepp med uttrycket som
”handelsskepp” (NIV) eller ”långfärdsfartyg” (Jfr Jes 2:16).
Oavsett vart Jona var på väg är innebörden
en plats mycket långt borta. Ofta tros annars Tarshish ligga
i Spanien, kanske Tartessos, den då kända världens
västligaste utpost.

Den stora fisken
1. Kaskelotvalen

Nineve
(nära dagens
Mosul)
”Då reste sig Jona
och begav [iväg]
enligt HERRENS ord.”
(3:3)
Gat Hachefer
(2 Kun 14:25)

Tarshish?
(1 Kung 10:21–22)

En av Bibelns klassiska texter hittar vi i Jona bok. ”HERREN sände en stor fisk som slukade Jona,
och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter.” (Jona 2:1). Många har frågst, vilken slags ”stor
fisk” kan det handla om? Olika bibeltolkare föreslår olika lösningar. Här är de vanligaste förslagen.

Jona bok är en bok fylld
av under. Gud griper in
i sin allmakt och leder
Jona på ärtt väg.
Gud sänder en
våldsam storm
När Jona flyr åt fel håll
griper Gud in, ett tecken
på att Gud följer honom
”HERREN sände en stark
vind över havet, ...det blev
en våldsam storm.” (1:4)
Gud stillar
stormen
När Jona kastats i havet
har stormen tjänat sitt
syfte. ”Då lade sig havets
raseri. Och männen greps
av stor fruktan för
HERREN.” (1:15–16)
Gud sänder
en stor fisk
Gud räddar Jona genom
att sända en stor fisk
”HERREN sände en stor
fisk som slukade Jona.”
(2:1)

Längd: Upp till 18 m, Vikt: Upp till 50 ton. Den största
tandvalen, Strupen är cirka 50 cm vid och den tuggar
inte sin mat. Man har funnit fem meter långa
hajar i magen på kaskeloter.
Valen i boken Moby Dick.

2. Brugden

Gud skyddar
Jona i fiskens buk
”[Jona] var i fiskens buk
i tre dagar och tre nätter”
(2:1). Och i fiskens buk
beskyddar Gud Jona så
att han överlever
dygnen inne i fisken.

Längd: Upp till 10–12 m, Vikt: Omkring 4 ton
En hajart som livnär sig på plankton och
småfisk. En av världens största fiskar.
Mindre troligt alternativ.

3. Vithajen

4. Tigerhajen

Längd: Upp till 6–7 m, Vikt: Omkring 2 ton Världens största
kända rovfisk som äter sälar, sjölejon, delfiner och andra större
djur. Arten som filmen ”Hajen” handlar om.

Längd: Upp till 4–6 m, Vikt: Omkring 600 kg. Äter nästan vad
som helst men hugger sitt byte. 1946 hittades ett skelett av en
hel människa i magen på en tigerhaj i Madras, Indien.

5. Ett förhistoriskt djur

6. En metafor

7. Gudomligt ingripande

Några har föreslagit att det var ett förhistoriskt
djur som slukade Jona. En fisk som Dunkleosteus (Skellet finns tex på Cleveland Museum of
Natural history, USA). Några vill göra kopplingar
till Leviatan (Job 41:1, Ps 104:26).

Andra tycker att fisken ska uppfattas som en
påhittad berättelse, en metafor. Ibland till och
med att Jona ska ses som en uppdiktad person.
Mot detta talar Jesu ord (Matt 12:40). Är Jesu
död också bara en metafor?

En möjlighet är att betrakta händelsen som ett
direkt gudomligt ingripande, ett under. Då
behöver vi inte leta i naturen efter en förklaring,
utan acceptera att Gud vid detta tillfälle gjorde
det möjligt, vilken fisk det nu än handlar om.

Jesus gav sin sanktion till att berättelsen
ska ses som ett historiskt faktum...
därför är den historiska tolkningen den
enda tolkningen sim med värdighet
kan accepteras av dem som tror att
Jesus är Kristus.

En historia har cirkulerat [som handlar om] sjömannen
James Bartley. Historien berättar att han slukades av en stor
kaskelot, och hittades vid liv inne i valens mage när den blev
dödad. Men [vi har undersökt och funnit att] det handlar om
en vandringssägen, och den kan därför inte användas för
att stödja teorin om Jona och fisken.
James F. Williams, Probe Ministries

Homer Hailey
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Gud befaller
fisken att spy
När Jona tid i fiskens buk
är över befaller Gud fisken
att spy upp honom.
”HERREN talade till fisken,
och den kastade upp Jona
på torra land.” (2:11).
Gud rör vid
Nineves folk
När Jona predikar rör Gud
hjärtan på Nineves
befolkning. ”Och folket i
Nineve trodde Gud... [och]
vände om från sin onda
väg” (3:5,10)
Gud använder
ett ricinbuske
För att lära Jona en läxa
använder Gud ett träd
”HERREN Gud lät en
ricinbuske växa upp” (4:6).
Han befaller en mask och
beordrar en vind (4:7–8).
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Amos

Sju karaktärsdrag hos
profeten Amos

Guds lod prövar folkets hjärta
Bibelbok: Amos Kapitel: 9
Tid: Omkr. 760–753 fKr
Författare: Amos
Mottagare: Israel
Litterär stil: Förkunnande
Nyckelord: Lod (7:8)
Så ska bilden förstås: En av Amos
bilder var hur Gud höll upp ett lod och
på det sättet jämförde folkets moral
med Guds heliga standard. Avvikelsen
var så stor att den blev grunden till en
oundviklig dom.

Amos, en enkel herde
från Tekoa (1:1) fick
uppdraget att framföra
Guds dom.

Amos var en ärlig
och ödmjuk profet
Amos var ingen lärd
man. Han var en enkel
herde (1:1). Och han
försökte på intet sätt
utge sig för att vara
något annat (7:14–15).
På det sättet var han en
ödmjuk förkunnare.
Amos var en
vis profet
Hans förkunnelse var
vardagsnära och begriplig. Han försökte inte
imponera eller göra sig
märkvärdig. Han talade
till folket på folkets vis –
begripligt, rakt på sak.
Amos var en
smart profet
Genom att börja med att
först uttala domsord över
folkets fiender vann han
deras uppmärksamhet.
ESTER
När
de väl börjat lyssna
Judisk
som
på
hansflicka
budskap
fokuserade
på
under kunghan
Xerxes
deras
egendrottning
situation. av
(1:1) blev

Amos var en
bönens man
Amos inte bara förkunnade och proklamerade
för folket. Han bad också
till Gud och vädjade för
dem (7:2,5). Så kraftfulla
var Amos böner att de
avvärjde några av de
straff Gud planerat.
Amos var en
hoppets profet
Trots att Amos budskap
är dystert, fyllt med hot
om kommande dom,
finns det också ett ljus,
en strimma av hopp
(3:12, 5:3, 15. 9:8–15).
Amos pekar på att Gud
ska rädda och upprätta.
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Profeten Amos kom från Juda och började förkunna i det norra riket Israel. Han förkunnade några månader men utvisades sedan ur riket. Då fortsatte han sin tjänst genom att skriva. Amos är bland annat känd för sitt angrepp på folkets lyxliv (6:4–6).

3:1

Indelning

Ämnen

4:13 5:1

6:14 7:1

7:9 7:10 7:17 8:1

9:10 9:11 9:15

Åtta buskap om dom

Tre strafftal

Fem syner

Guds domar
tillkännages

Guds domar
motiveras

Guds domar
beskrivs

Synden
omkring er

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

3:15 4:1

Synden mitt
ibland er

Löfte om
återupprättelse

2:16

De två
sista synerna

2:4 2:5

Parentes: Försök
att stoppa Amos

1:1

9:15

Framtiden för Israel
De tre
första synerna

3:1

Klagan över att
Israel ska
förstöras

2:16

Dom över nationerna

Därför ska
Israel förstöras

1:1

Så ska
Israel förstöras

Centralt

Domsord över
Israel

i allt han gjorde var ”Så
säger Herren”, inte ”Så
säger Amos”. Han hade
fått ett uppdrag och han
utförde det.

ÖVERSIKT AV
AMOS

Domsord över
grannfolken

Persien (2:17), Hon
kallades
också
Amos
var en
Hadassa
(2:7).
orädd
profet
Hennes
föräldrar
var
Utan
att tveka
förkundödahan
ochdomsord
hon hade
nade
från
adopterats
av sin
Gud:
”HERREN
ska ryta
från
Sion”
(1:2). Han
kusin
Mordokaj
(2:7).
smusslade
Amos
Genom sittinte.
mod
och
fruktade
Gud så mycket
sin list lyckades
hon
att
han
inte
fruktade
avvärja en komplott
någon människa.
mot judarna (5–7)
och räddade därAmos
en
igenom
sinavar
landstrofast
män från
en profet
massDet
föresvävade
saker
planlagdhonom
av
inte att själv dra fördel av
denposition.
onde Haman..
sin
Hans anslag

ORD UR
AMOS

7
Detta lät han mig se: Jag
såg Herren stå på en lodrät
mur med ett lod i sin hand.
8
Och HERREN sade till
mig: "Vad ser du, Amos?"
Jag svarade: "Ett lod." Då
sade HERREN: "Se, jag ska
hänga upp ett lod mitt
ibland mitt folk Israel. Jag
ska inte skona dem en gång
till. ”

Syndens
konsekvenser för er

Till Israel (Norra riket)
Några månader, någon gång mellan 767–755 f Kr

Tema: Lod
• Vilka områden förkunnas
dom över (se karta)?
• Jordbävningen (4 ggr.
• Överträdelser (12 ggr).
• Fem olika syner om dom
över Israel (Norra riket).
• Fördärva och förgöra.
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• Hittar du de tre strafftalen mot Israel?
• Sambandet mellan synd
och straff.
• Vad lär du om Gud? Vad
han gör, vad han kallas.
• Dröja med domen (8 ggr).
• Bilder från jordbruket.

Amos 7:8–9

Kända texter
och sammanhang:
• Amos 4:12 Bered dig att
möta din Gud
• Amos 5:24 Låt rätten
välla fram som vatten
• Amos 8:11 En hunger
efter att höra Herrens ord

Gud ryter som ett ilsket lejon
Profeterna
i Gamla
testamentet
förkunnade
dom inte
bara över
Israel och
Juda. Också
nationerna
runt omkring
fick höra
detaljerade
budskap från
Gud. Här är
en sammanställning av
domsbudskap
mot de kringliggande
nationerna.
Inte minst
Amos får
uppdraget att
förkunna dom
också mot
kringliggande
regenter och
nationer. Amos
domsord
riktas mot de
nätmaste
grannarna i alla
väderstreck.

(1) Syrien
(Damaskus)
(2) Filisteen
(3) Tyrus/
Sidon
(4) Edom

(7) Grekland

(7) Grekland
(8) Assyiren
(Nineve)

(13) Elam
(5) Ammon

(4) Edom

(10) Etiopien

Jesaja
8:4, 17:1–3

Jeremia
49:23–27

Hesekiel

Daniel Hosea Joel
11:5–35

Amos

(9) Egypten

1:3–5

Obad. Jona Nahum Habak. Sefanja Sakarja Malaki
9:1

14:28–31, 34

25:20,47

25:15–17

3:14 1:6–10

23

25:22, 27:3

26–28

3:4

21:11–12
34

9:25–26 25:21,
27:3, 49:7–22
9:25–26, 25:21,
27:3,49:1–6
9:25–26,25:21,
27:3,48:1–46

25:12–14,
35–36
21:28–32
25:1–7
28:8–11

3:19 1:11–12 1

15–16
25:10

2:4–7

1:9–10

9:5
9:2–3
1:2–5

1:13–15

2:8

2:1–3

2:8–11

2, 7, 8, 9
10:5–9,
14:24–27,
30:27–28, 33:1,
37:21–29

18, 20:3–5

1–4 1–3

9:25–26, 25:19, 29–32
43:8–13,,46:1–16
20:3–5
25:25–26

13–14, 21:1–10, 13–14, 21:1–10,
25‚ 50–51
47–48
21:2
25:25, 49:34–38
21:13–17

11:42

HERREN ska
ryta från Sion,
höja sin röst från
Jerusalem...
När lejonet ryter,
vem skulle då
inte bli rädd?
När Herren
HERREN talar,
vem skulle då
inte profetera?
(Amos 1:2, 3:8)

(14) Arabien

(6) Moab

(10) Etiopien

(14) Arabien

(12) Babylon

(2) Filisteen

19–20

(13) Elam

(11) Medien/
Persien

(3) Tyrus
och Sidon

(9) Egypten
(11) Medien/
Persien
(12) Babylon

(8) Assyrien
(Nineve)

(1) Syrien
(Damaskus)

(5) Ammon
(6) Moab

Amos

2:13–15

F

3:19
2:12

2, 7
2, 4,5, 7

2:6–17

32:24–29 2, 7, 8, 9

25:24 49:28–33

Amos var främst en domspredikant, som proklamerade en
mäktig domsförkunnelse, vilken i hög grad var etniskt
betonad. Man kan likna hans domspedikan vid ett väldigt
tordön, som först dundrar över länderna runt omkring och
till slut stannar över Israels rike för att där urladda sig
i den ena blixten efter den andra.

Bibeltexten talar om för oss vad Amos såg.
En av de mest påträngade bilderna, en
höjdpunkt i hans profetia, är en fruktkorg
fylld med övermogen frukt. Och budskapet
är tydligt: Israel är moget för dom över sin
inre ruttenhet.

Gösta Eriksson

David Pawson
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KUNGENS
STATY
Kung Nebukadnessar
drömde om
en staty
(Dan 2).
Den hade
fyra delar.
Daniel
fick uttyda
hans dröm.
Varje del
representerade domen
mot ett
världsrike.
Det här
är den
vanligaste
tolkningen:
1. Guld:
Babylon
(2:38)
2. Silver:
Medien/
Persien
(2:39)
3. Koppar:
troligen
Grekland
4. Järn/lera:
troligen Rom

Får du någon
gång känslan att
du skulle vilja gå
tillrätta med
orättvisor och
orättfärdighet
i världen?
Finns det något
i vår tid som
skulle motivera
domsord
från Gud?
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Hosea

Hoseas
giftermål som
en illustration
på Guds kärlek

Ett äktenskap som predikan

Hoseas äktenskap med
Gomer illustrerar steg för
steg hur Gud älskar sitt
folk och köper dem tillbaka till sig själv. Så kan
bilden tänkas att förstås:
Gomer var
prostituerad när
hon gifte sig
Text: Hos 1:2
Hosea uppmanas att
gifte sig med en horkvinna (otrogen SFB).
På samma sätt är människan i uppror mot Gud
allt sedan syndafallet
(1 Mos 3:1ff)
Hosea gifter sig
med den prostituerade Gomer
Text: Hos 1:3
Hosea ingår äktenskapsförbund med Gomer. På
samma sätt ingår Gud
förbund med sitt folk
(1 Mos 12, 2 Mos 20, 2
Sam 7, Jer 31 m fl).

Bibelbok: Hosea
Kapitel: 14
Tid: Skriven
omkr 760–722 fKr
Författare: Hosea
Mottagare: Israel
Litterär stil: Profetia
Nyckelord: Hora
Så ska bilden förstås:
Hosea gifter sig med
den prostituerade
Gomer. De bildar familj.
Men hon sviker honom
och ger sig på nytt ut
i prostitution. Hosea
köper henne då tillbaka
till familjen och kan
sedan förkunna att Gud
på samma sätt älskar
sitt otrogna folk.

Gomer lämnar
Hosea och blir på
nytt prostituerad
Text: Hos 3:1 (jfr 2:5)
Gomer överger Hosea
och vänder tillbaka till
livet som prostituerad.
På samma sätt sviker
folket Guds förbund och
vänder sig till andra
gudar (Hos 2:13).
De män Gomer
vänder sig till gör
henne till slav
Text: Underförstått (3:2)
VERSIKT AV
De män Gomer vänder
sig till i sin prostitution
HOSEA
gör henne till slav. På
Profeten Hosea får inte bara i uppdrag att förkunna Guds budskap, utan också att
samma sätt förslavas
folket av nationerna runt genom sitt liv illustrera det. Berättelsen om Hoseas kärlek till sin otrogna hustru får
omkring (2 Kung 18:11). tjäna som utgångspunkt för Guds budskap till en nation som varit otrogen mot Herren.

Ö
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Ämnen

2:23 3:1

3:5 4:1

5:15 6:1

Vad Hosea gjorde –
hur hans liv förkunnade
Hoseas äktenskap –
Guds kärlek illustrerad
En trolös hustru –
en förlåtande make

11:11 11:12

Ett trolöst folk –
en förlåtande Gud

Till Israel, det Norra riket

Tidsperiod

Omkring 35 år (760–722 fKr)

NÄR DU LÄSER

14:9

Vad Hosea sa –
hur hans ord förkunnade
Hoseas budskap –
Guds dom proklamerad

Geografi

ATT TITTA EFTER

14:1 14:2

Gud lovar:
Jag ska ändå
rädda er

1:1

Gud anklagar:
Ni lyder
inte mig

Indelning

1:9

14:9

Herrens otrogna folk

Gud anklagar:
Ni känner
inte mig

1:1

4:1

Gud anklagar:
Ni älskar
inte mig

3:5

Hoseas otrogna hustru
Hoseas kärlek
till sin hustru

1

Hustruns svek
mot Hosea

Centralt

Hoseas
äktenskap

Hosea söker
efter sin
otrogna hustru
Text: 3:1
Herren uppmanar Hosea
att söka efter Gomer för
att kunna rädda henne.
På samma sätt söker
Gud sitt folk för att de
på nytt ska vända sig till
Honom.
Hosea friköper
sin otrogna
hustru
Text: Hos 3:2
Hosea återköper Gomer
till sig för 15 siklar silver.
På samma sätt betalar
Gud priset för att friköpa
sitt folk med Jesus blod
på Golgata (1 Pet
1:18–19).
Hosea återupprättar äktenskapet
med Gomer
Text: Hos 3:3
När Hosea köpt Gomer
återupprättas deras
äktenskap. På samma
sätt ska relationen
mellan Gud och Hans
förbundsfolk återupprättas (Jer 31:31ff).

Tema: Hora (Sköka)
• Vänd om (15 ggr).
• Likheten mellan Gomers
och folkets handlande.
• Horeri, horkvinna.
otukt och liknande (14 ggr)
• Barnens namn – vad
säger de om skeendet?
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ORD UR
HOSEA

1
HERREN sade till mig:
"Gå och älska din hustru
igen, fastän hon... har begått
äktenskapsbrott. Älska
henne så som jag, HERREN,
älskar Israels barn, fastän de
vänder sig till andra gudar..."
2
Då köpte jag henne åt
mig ...
3
Jag sade till henne: "...
Var inte otrogen... Jag ska
vara hos dig."
4
För under lång tid ska
Israels barn vara utan kung...
5
Sedan ska Israels barn
vända om och söka HERREN sin Gud och David, sin
kung. Med fruktan ska de
söka HERREN och hans
godhet i kommande dagar.

Hos 3:1–5

• Några korta textavsnitt
riktade till Juda.
• Ord och uttryck som
anknyter till kreatur och
jordbruk.
• Vilka synder anklagas
Israel för? Tolv olika bilder
som beskriver synden.

Kända texter
och sammanhang:
• Hos 1-3 Hosea och
Gomer
• Hos 8:7 Vind sår de,
storm skördar de.
• Hos 14 Guds vädjan till
folket

Att tolka Hoseas äktenskap

Hosea

Berättelsen om Hoseas äktenskap med Gomer har tolkats på många olika sätt. Grundfrångan är om det är en verklig
händelse som beskrivs eller om det är en fiktiv berättelse för att lära ut en andlig sanning. Här är alternativen.
BÖRJA HÄR: Vad tänker du om åktenskapet mellan Hosea och Gomer?

Var Hoseas
äktenskap med
Gomer ett riktigt
äktenskap?

NEJ

Är berättelsen
en vision som
Hosea får från
Gud?

JA

Gud ger Hosea
en vision som
han sedan för
vidare till folket.

Hela äktenskapet är en berättelse som kom till
profeten från Gud. Den har ingen motsvarighet
i verkligheten. Försvarare: C. F. Keil Problem:
Inget i berättelsen pekar på att det skulle vara
en vision (jfr Jer 25:15ff, Sak 1:7–8).

Berättelsen är
en uppdiktad
allegori för att
undervisa folket.

Hela äktenskapet är en påhittad berättelse för att
lära folket en viktig läxa. Försvarare: Luther,
Kalvin Problem: Textens stil passar inte in och
många detaljer (tex Gomers far Hos 1:3) blir helt
obegripliga i en allegori.

NEJ

JA

Gifte sig Hosea
med ytterligare
en kvinna, förutom Gomer?

JA

Kvinnan i kap. 3
är en annan
kvinna än
Gomer i kap. 1.

Hosea gifte sig
två gånger, i
början och slutet
av sin tjänst.

Hosea gifte sig först med Gomer, som övergav
honom. Därefter med en annan kvinna.
Försvarare: Moshe Reiss Problem: Om inte
med bigami så med frågan om skillsmässa och
omgifte för en profet. Knappast troligt från texten.

JA

Hos 1:2 måste
förstås som
något skrivet
i efterhand.

Gomer var inte
prostituerad
när de gifte sig,
hon blev det sen.

Hosea gifte sig med Gomer som senare blev
prostituerad. Hos 1:2 talar om Gomers karaktär,
inte hennes handlingar. Försvarare: Robert B.
Chisholm Jr., Leon Wood Problem: Tolkningen
av Hos 1:2 blir allt annat än naturlig.

Gomers dilemma
före äktenskapet
var henns
andlighet.

Gomer hade avfallit andligt,
blev senare
prostituterad.

Hosea gifte sig med Gomer och hennes
avgudadyrkan, likt folket, var från början andligt.
Försvarare: D. Stuart Problem: Om alla andra
aspekter av berättelsen är bokstavliga, varför inte
också hennes ursprungliga avfall?

Gomer hade
i sitt liv levt
ut avfallet som
Gud fördömer.

Gomer var
prostituerad,
men i ett religöst
sammanhang.

Hosea gifte sig med Gomer och hennes avfall var
både avgudadyrkan och religiös prostitution i ett
avgudatempel (Jfr Hos 4:14). Försvarare: H.W.
Wolff, Peter C. Craigie Problem: Inget i texten
antyder att hon var en tempelprostituerad.

Uppmaningen
till Hosea i
Hos 1:2 ska förstås bokstavligt.

Gomer var
prostituerad
redan när de
gifte sig.

Hosea gifter sig med Gomer väl medveten om att
hon är prostitutuerad. Försvarare: Warren W.
Wiersbe, T. E. McComiskey Problem: Är det
moralsikt försvarbart för Guds profet att gifta sig
med en prostituerad (jfr 5 Mos 22:21)?

NEJ
Blev Gomer en
prostituerad
först efter
äktenskapet?
NEJ
Var Gomers
prostitution
religiös dyrkan
av andra gudar?

JA

NEJ
Var Gomer
en prostituerad
i ett avgudatempel?

JA

NEJ

Dom och nåd i Hosea

Hoseas bok pendlar mellan domsord över synden och nådeslöften till folket. Gud påpekar folkets otrohet,
illustrerad av Gomer. Men också sin trofasthet, illustrerad av Hoseas handlande mot sin hustru.
Nåd

Amos och Hosea riktar
sig på båda till det norra
riket Israel. Ändå är det
stora skillnader mellan
det två profeterna.
Deras
bakgrud
• AMOS: Kom från det
södra riket och var
boskapsherde och fikonodlare (Amos 7:14-15).
• HOSEA: Vi vet
mindre om honom men
han kom från och levde
i det norra riket, Israel.
Deras
familjer
• AMOS: Vi vet lite hans
familj. Bara att han hade
en bakgrund som profet
(Amos 7:14).
• HOSEA: Hans fru och
tre barn namnges och
används av Gud i boken
(Hos 1:2,4,6 och 9).
Deras
utblick
• AMOS: Har ett internatioenellt anslag och
talar också om länderna
runt omkring Israel.
• HOSEA: Fokuserar
helt på Israel och den
situation som råder i
landet utan sidoblickar.
Deras
fokus
• AMOS: Talar mot
orättvisor i samhället
och pekar på folkets
sociala synder.
• HOSEA: Talar mot
avgudadyrkan och pekar
på folkets andliga förfall
och synder.
Deras
tilltal
• AMOS: Tvekar inte
om budskapet utan
riktar kompromisslösa
anklagelser mot folket.
• HOSEA: Vädjar
istället till folket och
försöker få dem att
förstå att de handlar fel.
Deras
bild av Gud
• AMOS: Framhäver
Guds vrede så att folket
ska förstå att Gud är
rättfärdig.
• HOSEA: Framhäver
Guds kärlek så att
folket ska se att Gud
är nådefull.

Historia

Dom
Kapitel

En jämförelse
mellan Amos
och Hosea

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

För att symboliken ska vara meningsfull
framstår det för mig som om äktenskapet
måste vara verkligt. Som C.H. Bullock
noterar ”om de händelser som skrevs ner
aldrig hade inträffat skulle berättelsen
förlora sin kraft”.

Hosea är
den enda
profet som
får uppdraget
att "spela"
Gud.

Bokens stora sanningar är (1) Gud lider när
hans folk är otroget mot Honom, (2) Gud
kan inte acceptera synd och (3) Gud
kommer aldrig att sluta älska de sina och, som
en följd därav, söker Han att vinna tillbaka
dem som vänt Honom ryggen.

Charles Savelle

Francis Landy

The New Scofield Reference Bible
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Deras
uppmaning
• AMOS: Budskapet
kan sammanfattas
i uppmaningen att de
ska ”söka Herren” (5:4).
• HOSEA: Budskapet
sammanfattas i uppmaningen ”vänd om till
Herren” (Hos 14:2).
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Jesaja

Kom, låt oss gå
till rätta med
varandra, säger
Herren. Om än
era synder är
blodröda ska de
bli snövita,
om än de är röda
som scharlakan
ska de bli vita
som ull.

Guds storhet manifesterad
Bibelbok: Jesaja Kapitel: 66 Tid: Skriven omkr 680 fKr
Författare: Jesaja Mottagare: Juda
Litterär stil: Profetia Nyckelord: Guds storhet
Så ska bilden förstås: Nyckelscen
– profetens kallelse (Jes 6). Jesaja pekar
på sig själv och säger
“Här är jag”. Och
när Gud sätter
frimärken på
hans ryggen
och stämplar
fortsätter han:
“Sänd mig!”

(Jes 1:18)

JESAJA

Om Gud ställde
samma fråga till
dig som han
gjorde till Jesaja:
”Vem ska jag
sända och vem
vill vara min
budbärare?”
Vad skulle du
svara?

112

Kapitel av dom i Jesaja
27
Böcker i Gamla testamentet 39

Kapitel av tröst i Jesaja
Böcker i Nya testamentet
Totalt: 66

En mäktig profet som förkunnade under flera kungar. Den första delen av boken (1–39)
är en samling domar mot grannfolk och Guds folk. Den andra delen (40–66) kallas ofta
”trösteboken” med starka visoner och en målande beskrivning av Guds storhet.

27

28

35

36

Orättfärdig dåtid

Ämnen

40

39

40

Historisk nutid

Juda – det syndfulla folket
Beskrivning av vad folket gjort
Folket och dess grannar
– budskap om dom

Tidsperiod

Omkring 60 år ( 740–680 f Kr)

NÄR DU LÄSER

112

57 58

66

Messiansk framtid

Till Juda

ATT TITTA EFTER

48 49

66

Messias – den lidande tjänaren
Beskrivning av vad Guds ska göra

Geografi

Tema: Guds storhet
• Många profetior om den
kommande Kristus.
• Guds helighet (minst
40 ggr) och Guds storhet.
• Sju ting som är eviga.
• Vad lär du om den helige
Ande och Andens verk?

Upprättelse av Juda

Guds folks
upprättelse

12 13

39

Övergång

Guds folks
befriare

36

Assyrien vid
Jerusalems
portar

1

Indelning

35

Dom över orättfärdigheten

Guds folks
befrielse

1

Dom över hela
jorden förebådad

Centralt

Dom över
nationerna
förebådad

F

ÖVERSIKT AV
JESAJA

Dom över Juda
förebådad

Född i en inflytelserik
familj, son till Amos
(37:21). Hans namn
betyder ”Jahves
frälsning”.
Hans verksamhet
dateras av fyra
kungar: Ussia, Jotam,
Ahas och Hiskia (1:1)
och verksamheten
sträcker sig över mer
än 50 år.
Han fru kallas
profetissa (8:3). Han
hade två söner (7:3
och 8:3).
Jesja omnämns
både i 2 Kungaboken
och 2 Krönikeboken
och Nya testamentet.
Enligt traditionen
dog han martyrdöden
under kung Manasse.

Folket och dess framtid
– budskap av tröst

ORD UR
JESAJA

25
Vem vill ni då likna mig
vid, vem är min like? säger
den Helige.
26
Lyft blicken mot höjden
och se: Vem har skapat allt
detta? Han för fram härskaran däruppe i räknade
skaror. Med sin stora makt
och sin väldiga kraft
nämner han dem alla vid
namn – ingen enda uteblir...
28
Vet du inte? Har du inte
hört att Herren är en evig
Gud som har skapat jordens
ändar? Han blir inte trött
och mattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.
29
Han ger den trötte kraft
och ökar den maktlöses
styrka.

Jes 40:25–26,28–29

• Räddning, räddad, frälsning, frälst (29 ggr).
• Tröst (18 ggr).
• Vilka är lyckliga (minst
tre referenser).
• Stöter du på verser du
känner igen från NT?
Jesaja citeras där 80 ggr.

Kända texter
och sammanhang:
• Jes 1:18 Era blodröda
synder skall bli snövita
• Jes 6 Jesajas kallelse
• Jes 9:6 Ett barn har fötts
• Jes 53 Den lidande
tjänaren

Jesajarullen som låg i grottan

Jesaja

Den stora Jesajarullen är en av de ursprungliga sju dödahavsrullarna som upptäcktes
i Qumran 1947. Det är den bäst bevarade rullen som i 54 kolumner innehåller alla 66 kapitel,
en nästan komplett text. Rullen har daterats till 125 fKr och är tusen år äldre än de äldsta
manuskripten till Gamla testamentet som då var kända. Texten är i huvudsak densamma som
den bevarade texten man då hade. I Qumran hittades ytterligare 18 kopior av Jesaja, samt
sex kommentarer och många citat i andra skrifter.
Krukan rulle
låg i
Höjd: 54,8 cm
Diameter: 24 cm

Se hela rullen: http://dss.collections.imj.org.il/isaiah
Rullens totala längd: 734 cm
Kolumn II

Kolumn I

Qumran grotta 1
Jeriko

28 cm

Jerusalem

Betlehem

Kallas
formellt:
a
1QIsa
där 1 står för grottans nummer, Q för Qumran och Isa för Jesaja (Isaiah).

Qumran –
området
med grottor

Rullen finns i dag
som en fast del
i utställningen
på Jerusalem
museum.

En översikt av Jesaja bok
Bokens litterära struktur ger oss sju sektioner. Den historiska delen (36–39) fungerar som en avslutning på de
första fem sektionerna och en inledning till den sjunde och avslutande och bli bokens centrala mittparti.
Dom över orättfärdigheten

Historia

Frälsning

Titel

Förhärdelsens bok

Immanuelsboken

Folkens
bok

Jesajas upp- Sionsenbarelse
boken

Historisk
höjdpunkt

Trösteboken

Kapitel

1–6

7–12

13–23

24–27

36–39

40–66

Tidsperiod

740–736 fKr 736–720 fKr 720–692 fKr

Regereande Ussia (6:1)
kung
och Jotam
(1:1)

Ahas (7:1)

Ahas (14:28)
och Hiskia

Huvudtanke

Hopp genom
löftet om att
Gud ska vara
med oss –
Immanuel.

Domsord
om de kringliggande
folken

Stränga
domar över
det avfälliga
folket

Nyckelvers

7:14

I Nya testamentet sägs uttryckligen
att profeten Jesaja har förkunnat
både det som återfinns inom kapitel
1–39 och det som står i kapitel
40–66 [tex Joh 12:38-41, Rom
9:27–33, 10:16–21].

28–35

Efter 722 fKr TIll ca 680 fKr

En dom över
hela världen,
löften om ett
gästabud för
alla folk.
25:6

Hiskia

Hiskia (36:1) Hiskia
och Sanherib
(död 681 fKr)

Här finns
löften om
Sions förnyelse och
frälsning.

Historiskt.
Vad som
hände Jesaja
under Hiskias
regeringstid.

Lyfter
fram hopp
om framtiden
och betonar
Guds storhet.
40:2

Så långt tillbaka vi kan följa... har [Jesaja] varit en bok...
Septuaginta (från ca 250 fKr) har hela boken samlad under en enda
författare. Den apokryfiska Syrak (190 fKr) talar om ”Esaias profeten...”
(Syr 48:22) och avser då hela boken. Bland de sk Dödahavsrullarna
finns hela Jesaja bok samlad i en rulle från ca 100 fKr. Det finns alla
skäl att... behandla Jesaja som en helhet.
Ivan Hellström

Seth Erlandsson
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Profetior om
den kommande
Messias
Jesaja profeterar om
den kommande Messias.
Här är några av de
mest kända texterna:
Jes 7:14
Profetia om
hans mor
Hans mor ska vara en
jungfru, en kvinna som
ännu inte haft någon
man ”Se, jungfrun
ska bli havande och
föda en son”. Läs om
Marias bebådelse
i Luk 1:26–38.
Jes 7:14
Profetia om
hans släkt
Han skall ha sitt ursprung i Isaihs släktträd,
till vilket kung David hör
”En gren skall växa ur
Isaihs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta
upp ur hans rot” Se
Matt 1:5–16.
Jes 9:6–7
Profetia om hur
han ska komma
Han skall anlända som
ett litet barn, men ett
barn som också identifieras som en kung ”Ty
ett barn har fötts, en son
är oss given” Läs om
födelsen i Luk 2:1–21
och Matt 2:1–12.
Jes 7:14
Profetia om att
han är Guds son
Han ska vara Gud själv
kommen till oss människor på jorden ”... och
hon ska ge honom namnet Immanu El, ’Gud
med oss’ ”. Läs bekännelserna i Matt 1:22, Luk
1:35 och Matt 16:16–17.
Jes 50:6
Profetia om
hans lidande
Han ska låta sig pinas
för människans skull
”Jag lät dem prygla min
rygg och slita mig i
skägget, jag gömde inte
ansiktet”. Läs om den
grymma tortyren i Mark
15:15–20.
Jes 53:6–7
Profetia om
hans död
Han gav sitt liv för oss
”Herren lät vår skuld
drabba honom. Han
fann sig i lidandet, han
öppnade inte sin mun.
Han var som lammet
som leds till slakt”. Se
Mark 15:1–5,21–37.
Jes 53:5
Profetia om
frälsningen
Genom hans död på
korset kan människan
bli frälst, räddad ”Han
blev sargad för våra
synder. Han tuktades för
att vi skulle helas, hans
sår gav oss bot”. Läs
om räddningen i 1 Pet
2:24–25.
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Mika

Han har kungjort
för dig, o människa, vad gott är.
Vad begär väl
HERREN av dig
annat än att du
gör det som är
rätt, att du älskar
barm-härtighet
och vandrar
i ödmjukhet med
din Gud?

En dag i rätten för Guds folk
Bibelbok: Mika
Mika
Bibelbok:
Kapitel: 77
Kapitel:
Tid: Skriven
Skriven omkr.
omkr 725 fKr
Tid:
f Kr
Författare: Mika
Mika
Författare:
Mottagare: Juda
Juda (och
(och Israel)
Israel)
Mottagare:
Litterär stil:
stil: Profetia
Profetia
Litterär

Såska
skabilden
bildenförstås:
förstås: Gud
Gudi iscenscenSå
sätteren
enrättegång
rättegångdär
därfolkets
folketsskuld
skuld
sätter
skabevisas.
bevisas.Gud
Gudär
ärbåde
bådeåklarare
åklarare
ska
ochdomare.
domare.Orättfärdiga
Orättfärdigafår
fårsitt
sitt
och
straff,men
mendet
detfinns
finnshopp
hoppom
om
straff,
förlåtelseför
fördem
demsom
somtror.
tror.
förlåtelse

(Mika 6:8)

MIKA

Mika var en morastit
(1:1), han kom från en
kuststad, nära gränsen till filisteerna, som
hette Moreset-Gat
(1:14). Den låg omkr.
40 km sydväst om
Jerusalem. Genom
VERSIKT AV
staden gick handelsMIKA
vägen mellan Egypten
Mika levde samtidigt med Jesaja. Då det i några avsnitt finns stora likheter mellan de
och österlandet.
två profeterna har det föreslagits att Mika kunde ha varit en lärjunge till Jesaja. Mika beMika är samtida
rättar hur Gud går till rätta med sitt folk i en domstol för att pröva om de följt förbundet.
med Jesaja, Amos
och Hosea.
1
7
2 3
5 6
Moreset-Gat låg
Centralt
Vad folket gjort
Vad Gud ska göra Vad folket borde göra
bara en dagsresa
väster om Tekoa,
1:1
2:11 2:12
3:12 4:1
5:16 6:1
6:16 7:1
2:1 3:1
7:20
Amos hemstad
(Amos1:1). De två kan
ha känt varandra.
Indelning
Han omnämns av
profeten Jeremia (Jer
26:18, 36:11).

Om Gud skulle
ta rollen som
åklagare i vår tid
och dra vårt
samhälle inför
rätta ? Vilka tror
du anklagelsepunkterna
skulle vara?
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Ämnen

Men det kommer
en upprättelse
för de troende

Straff kommer
att drabba
syndarna

Men Gud är
alltid trofast

Ledarskapet
har svikit er

Men Gud ska
församla er igen

F

Domen över
folket kommer

Ö

Hör alla folk (1:2)

Lyssna, ledare för Jakob (3:1)

Hör vad Herren säger (6:1)

Gud dömer
folket – ofrånkomligen

Gud ger folket
hopp – om framtiden

Gud skipar
rättvisa – till slut

Guds kärlek
till sitt folk

Guds trofasthet
till sina löften

Guds vrede
över orättfärdigheten

Geografi

Till Juda (och Israel)

Tidsperiod

Omkr 10 år [735–725 fKr]

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: En dag i rätten
• Kan du se Guds rättegång mot folket (kap 6)?
• Synder folket gjort
(10 nämns).
• ”Hör” (1:2, 3:1, 6:2 m fl).
• Se hur temat växlar
mellan dom och frälsning.
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ORD UR
MIKA

2
Men du, Betlehem Efrata,
som är så liten bland Juda
tusenden, från dig ska det åt
mig komma en som ska
härska över Israel. Hans
ursprung är före tiden,
från evighetens dagar.
3
Därför ska han överge
dem fram till den tid
då hon som ska föda har
fött. Då ska resten av hans
bröder få vända tillbaka till
Israels barn.
4
Han ska träda fram och
vara en herde i HERRENS
kraft, i HERREN sin Guds
namns höghet. Och de ska
ha ro, för han ska då vara
stor intill jordens ändar.

Mika 5:2–4

• Samla (5 ggr) Vilka ska
samlas? Av vem?
• Mika kallas hoppets
profet. Kan du se varför?
(2:12–13,4:1–8 m fl).
• En dag, den dagen.
• Alla geografiska referenser (se på en karta).

Kända texter
och sammanhang:
• Mika 5:2 Från dig
Betlehem ska en härskare över Israel komma
• Mika 6:8 Det enda
Herren begär är att du
gör det rätta

Gud drar folket inför rätta

Mika

I kapitel 6 och 7 i Mika målas det upp en rättegångsscen. Gud ställer folket inför rätta och anklagar dem
för att inte följa buden och förbundet. Ofta hölls rättegångar i stadsporten där förhandlingar ägde rum och
tvister avgjordes. Så här spelas dramat upp när Gud går till rätta med sitt folk.

Kallelse till rättegång
”Håll rättegång... ty
Herren går tillrätta
med sitt folk” (6:1–2)
Kallelse av vittnen
”Låt höjderna höra...
ni berg lyssna”
(6:1–2)

Bergen har funnits
där hela tiden och är
vittnen till hur folket
brutit förbundet.

Gud som
folkets
åklagare

Brottet: Att bryta
Guds förbund

Inledningsanförande
Mitt folk, vad ont har
jag gjort dig för att du
ska svika mig? (6:3)
Lägger fram sin sak
Jag har befriat, gett
ledare, skyddat och fört
dig in i landet. (6:4–5)
Anklagelsen
”Kom ihåg” allt jag gjort.
Ni borde av tacksamhet
tillbe och lyda. (6:3–5)

Vittnen

Mika som
folkets
försvarare
Inledning till försvar
Jag vet inte vad jag ska
göra för att Gud
ska bli nöjd. (6:6a)

Vad jag är redo att göra
Jag kan offra brännoffer, till och med mitt
eget barn. (6:6b-7)

Försvararen

Domaren

Förbundet mellan Gud
och hans folk (5 Mos)
är struktureta som
ett avtal mellan en
härskare och hans
underlydande. Gud
visar att han hållit sin
del av avtalet, men det
har inte folket. Nu
kommer domen:
1. Inledning 6:9
2. Lista över brott mot
avtalet 6:10–12
3. Konsekvenserna
av avtalsbrottet 6:13–15
4. Summering 6:16

Gud som
folkets
domare
Motargument
Du vet vad Gud vill.
Handla rätt och
håll dig till Gud. (6:8)

Skulden slås fast
Du fuskar, ljuger och
brukar våld. Det tål
jag inte! (6:9–12)
Domen avkunnas
Jag ska straffa dig
för dina synders skull.
(6:13–16)

Åklagaren

Hoppet om nåd
”Din vrede består inte
för alltid, du vill helst
visa nåd” (7:1–20)

• STADSPORTENS ROLL: Stadsporten hade en central roll i stadens liv. Här avhandlades ekonomiska
(1 Mos 23:1–3, 2 Kung 7:1), rättsliga (5 Mos 22:15) och sociala (Rut 4:1–12) frågor. Kungen kunde också
hålla offentlig audiens i stadsporten (2 Sam 19:8). När nu Gud drar folket inför rätta vet vi inget om hur en
tänkt rättsal skulle se ut. Men den bild folket hade var att det skulle bli som en förhandling i stadsporten.

Boken har tre budskap (1:2–2:13, 3–5 och 6–7). Varje budskap
börjar med ordet ”Hör vad Herren säger...”. Som många
andra avsnitt i den profetiska litteraturen är Mika skriven
som poesi, inte som prosa. Många påståenden skrivs
därför med parallellism. Boken innehåller också flera ordvitsar
(tex 1:10–15) och en rad utmanande frågor.

Mika har kallats ”hoppets profet” för
även om han får uppdraget att predika
dom och gör det utan att kompromissa
(se 3:12, 4:10, 6:16), så inte desto mindre,
proklamerar han också stora löften
(2:12, 13 och 4:1–8).

John Martin

L.A.T. Van Dooren
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Åtta referenser
till Messias
hos profeten
Mika
Messias, en som
banar väg
”En som banar väg drar ut
framför dem” (Mika 2:13).
Som en herde bryter
igenom och banar väg för
sin hjord, så ska Messias
skapa en väg för sitt folk
ut ur fångenskapen.
Messias
som lärare
”Han ska lära oss sina
vägar” (4:2). En gång ska
Messias undervisa från
Sion så att Herrens ord,
undervisningen om hans
stigar, går ut till många
olika folk.
Messias
som domare
”Han ska döma mellan
alla folken” (4:3). Messias
ska också vara världens
domare. Döma i tvister
mellan folk och nationer.
Guds verk som domare
ska leda till fred.
Messias
som härskare
”Från dig, Betlehem... ska
jag låta en härskare över
Israel komma” (5:2). Från
Davids stad ska Messias
komma som en framtida
härskare. Och han är
både Gud och människa.
Messias
som herde
”Han skall... vara en herde
i Herrens kraft” (5:4 se
även 7:14). Messias skall
vara en herde, en ledare
för sin hjord, Israels folk.
Han skyddar hjorden och
ger dem ro.
Messais som
fredsmäklare
”Och han skall vara vår
frid” (5:5). Messias ska
stifta frid och fred för
folket. Han är ursprunget
till den fred och den ro
Israels kommer att få
uppleva.
Messias
som räddaren
”Så skall han rädda oss...”
(5:6, se även 7:18–19).
Messias är en frälsare.
Han räddar folket både
fysiskt och andligt: ”Du
skall kasta alla deras synder i havets djup” (7:19).
Messias
som hämnare
”Jag skall i vrede och förbittring ta hämnd...” (5:15
även 5:10–14). De folk
som inte lyssnar skall till
slut få möta konsekvenserna av sitt handlande
när Messias tar hämnd.
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Profeterna

Sju praktiska
tillämpningar
från 700-talets
profeter

Lärdomar från 700-talets profeter

JONA, AMOS, HOSEA, JESAJA och MIKA är
alla profeter vars huvudsakliga gärningar
utspelade sig på 700-talet:

Det finns många
tillämpningar att hämta.
Här är några förslag:
Gud ger oss
en andra chans
Om vi inte lyder eller
lyckas första gången
Gud kallar är han en
nådefull Gud och ger
oss en ny chans att
svara på kallelse. Gud
brukar människor som
misslyckats (Jona).
Frälsningen
är inte bara
andlig
Gud har en särskild
förkärlek för människor
som har det svårt, de
som är fattiga, utslagna
och lider under förtryck.
Guds budskap innehåller
också en förväntan om
social rättvisa (Amos).
Kärleken
ger kraft
att förlåta
Hosea förlät sin hustrus
otrohet, på samma sätt
som Gud är villig att
förlåta sitt folks avgudadyrkan. Kärleken kan
övervinna och förlåta
oförrätter och svek
(Hosea).

Nyckelord:
Fisk

Nyckelord:
Lod

Nyckelord:
Hora

Vi minns vad
vi ser, mer än
vad vi hör
Guds pedagogik är att
ofta framställa sitt budskap i bilder. Hosea gifte
sig, gav barnen namn av
betydelse, Jesaja gick
omkring naken. Det vi
ser minns vi och det
påverkar oss (Hos, Jes).

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Visar att Gud ger
en andra chans och
brukar även dem
som inte alltid gjort
vad de borde.
• Visar att Guds nåd
och omsorg gäller
alla, inte bara
judarna.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Nåd

• Kallelse – Gud
kallar människor till
tjänst – vi svarar.
• Lydnad – valet att
följa Guds kallelse.
• Till alla – att Guds
nåd också omfattar
andra folk.
• Omvändelse
– att den som vänder
om till Gud alltid tas
emot (2:6–10).

• Nyckelpersoner:
Jona.
• Geografi: Jafo,
Medelhavet, Nineve
• Tid: Omkring
760 fKr

• Gud: Har makt
över hela skapelsen.
• Människan: Lyder
inte alltid, även när
Gud talar tydligt.
• Frälsningen: Den
som vänder om ifrån
sin ondska mottar
Guds nåd (2:10).

• Visar hur Gud vill
att hans rättfärdighet
och rättvisa ska genomsyra samhället.
• Visar att den sanna
tron tar sig uttryck
i sättet på vilket vi
lever.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Rättfärdighet och
rättvisa

• Socialt ansvar –
att bry sig om människor i nöd när man
själv har det bra.
• Dom – nation efter
nation ska få möta
konsekvensen av
sina gärningar.
• Livsföring – tron
tar sig uttryck i livet
(5:21-27, 2:7f, 6:4f,
8:4f 2:6, 3:10 m fl).

• Nyckelpersoner:
Amos, Ussia, prästen
Amasja, Jerobeam II
• Geografi: Tekoa i
Juda, Betel, Samaria
i Israel
• Tid: Någon gång
mellan 767 och
755 fKr

• Visar hur Gud
älskar sitt folk till
den grad att han
friköper dem.
• Visar att inget svek
är så stort att Gud
inte söker vinna oss
tillbaka till honom.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Kärlek

• Kärlek – att förlåta
den som svikit och
sårat djupt.
• Avgudadyrkan –
att vända sig till
andra gudar och så
vara otrogen mot
Gud.
• Upprättelse – en
andra chans, en ny
möjlighet till gemenskap med Gud.

• Nyckelpersoner:
Hosea, Gomer,
barnen Jisreel,
Lo-Ruhama och
Lo-Ammi
• Geografi: Samaria
och hela Israel
• Tid: Omkring
35 år, från 760
till 722 fKr

• Visar på Guds
makt över allt och
alla. Han storhet är
utan gräns.
• Visar att Gud är
helig och att inför
honom kan ingen
kompromissa.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Storhet och helighet

• Messias – löften
om en kommande
frälsare.
• Dom – syndaren
drabbas av syndens
straff.
• Hopp och tröst
– mitt i bedrövelsen
finns ett ljus.
• Räddning – löftet
om frälsning genomsyrar boken.

• Nyckelpersoner:
Jesaja, sönerna
Shear-Jashub och
Maher-shalal Hashbas, Ussia, Jotam,
Ahas, Hiskia och
Manasse
• Geografi:
Juda, främst
Jerusalem.
• Tid: Omkr 60 år,
740–680 fKr

JONA

AMOS

HOSEA

JESAJA

• Gud: Är rättvis och
rättfärdig och månar
om den fattige och
svage.
• Människan: Har
ansvar för andra
vi möter.
• Frälsningen: Att
vända hjärtat till
Gud istället för att
delta i ritualer
(5:21–24).
• Gud: Demonsterar
sin kärlek till ett
avgudadyrkande folk.
• Människan: Väljer
lätt det synliga framför
det osynliga, det vi
ser framför det vi tror,
det omedelbara framför det långsiktiga.
• Frälsningen: Att
förtrösta på att Gud
köpt oss fria.
• Gud: Är helig, rättfärdig och allsmäktig
i allt han företar sig.
• Människan: Väljer
att gå sin egen väg,
bort från Gud (53:6)
• Frälsningen: En
frälsare skall komma,
ett barn (9:6) som bär
vår synd (53:6ff).

Gud är stor
och människan
liten
Jesaja pekar på att vi
aldrig skall glömma att
i jämförelse med Gud är
vi intet. Som ett sandkorn
Nyckelord:
i vågskålen (det märks
Guds
Guds
inte), som en droppe i en
storhet
storhet
hink (vem bryr sig). Ha
rätt perspektiv (Jes 40).
MIKA
Frälsaren
• Gud: Går till doms
• Visar att Gud är
• Synd och förtryck • Nyckelpersoner:
Nyckelord:
kommer, han
vred över mänMika
med människor som
– våld, lust och avEn dag
dag
är på väg
vänder honom
niskans synd.
gudadyrkan är bara • Geografi:
ii rätten
rätten
De detaljerade profe• Visar att kärlek och början.
Jerusalem i Juda
ryggen.
tiorna om den komett
liv
i
trohet
mot
och
Samaria
i
Israel
• Människan: Ska
•
Den
kommande
mande Messias talar om
honom är vad Gud
• Tid: Omkr 10 år
leva så att hon bekungen – den
för oss att Guds plan
förväntar sig av
735 – 725 fKr
hagar Gud och gör
mäktiga anländer,
om en frälsare och förmänniskan.
det rätta (6:8)
föds
i
Betelehem.
sonare legat fast i alla
•
Karaktär
hos
Gud
• Frälsningen:
•
Hopp
–
för
den
tider. Det är tryggt och
som betonas:
Kommer under
som vänder sig från
förtröstansfullt (Jes 53).
Rättvisa
synden finns det
kungen, den mäktiges,
Han begär så
hopp hos Gud.
ledning (2:12–13)
lite, men ändå
så mycket
Det enda Gud begär,
säger Mika, är att du gör
det rätta, älskar din omBöcker om andra profeter innehåller
Hur profeterna mottog sina uppenbarelser är en
givning och troget håller
många profetior. Men inte Jona. Den
hemlighet, som Guds Ande inte funnit för gott att
dig till din Gud. Så eninnehåller bara en enda profetisk
upplysa om. Profetians under kan inte förklaras. Vi vet
kelt, men ändå så svårt,
mening (3:4). Återstoden av den korta
bara att ”Herrens hand” kom över profeten (Jes 8:11), att
så tydligt men ändå en
så stor utmaning (Mika).
boken berättar om vad som ledde fram
”Herrens Ande” kom över honom (Hes 11:5) eller att
: Mika
Bibelbok
7
725 f Kr
Kapitel:
en omkr.
Tid: Skriv Mika
l)
re:
Författa
(och Israe
re: Juda
Mottaga
etia
stil: Prof
Litterär
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Gud i scend
en förstås:
ts skul
Så ska bild gång där folke
åklarare
rätte
är både får sitt
sätter en
sas. Gud
ska bevi are. Orättfärdiga
hopp om
och dom
det finns
tror.
men
f,
som
straf
för dem
förlåtelse

till profetian, och vad som hände efteråt.
Stephen M. Miller
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”Herrens ord” kom till honom (Jona 1:1, Mika 1:1).

Edwin Wirén

Så gick det för profeterna

Profeterna

• Att vara profet var ingen lätt uppgift. Få av dem fick uppleva hur folket lyssnade på deras budskap.
Många fick betala ett högt pris för att kunna utföra de uppgifter Gud gav dem. Och det flesta blev
hånade och bespottade, några fängslade, torterade och utsatta för mordförsök.

Profeterna som hade framgång

JONA

Profeterade till: Folket
som bodde i Nineve (1:2)
Mottagande: Folket
lyssnade och upphörde
med sin ondska (2:6ff)
Personligt: Jona blev
missnöjd och vred (!!).
Önskade han fick dö (4:1-3)

SEFANJA
Folket lyssnade till
Herren, sin Gud, till det
som profeten Haggai sade.
(Hagg 1:12)

Både upp och ner

Profeterade till: Juda
Mottagande: Troligen
delaktig i att det under kung
Josia blev en landsomfattande förnyelse.
Personligt: Okänt.

Profeterna som mötte motstånd

OBADJA

Profeterade till: Till Edom,
eller till Juda om Edom.
Mottagande: Vi vet inget.
Historien ger inga signaler
att Edom omvände sig.
Personligt: Okänt.

JESAJA

Profeterade till: Juda
Mottagande: Folket lyssnade inte på hans budskap,
med undantag av en kort
period under kung Hiskia.
Personligt: Fick gå omkring
naken i tre år. Mötte motgångar och kom i konflikt.
Tystnade till slut. Enligt
traditionen söndersågad av
kung Manasse (jfr Heb 11:37).

JOEL

Profeterade till: Juda
Mottagande: I boken anges
ingen reaktion på
budskapet. Men ingen
förnyelse bland folket vid
den tiden har noterats.
Personligt: Okänt.

AMOS

Profeterade till: Främst till
Israel, men också till Juda
Mottagande: Hotades av
översteprästen (7:10ff)
och kördes ut ur Israel.
Personligt: Okänt. Troligen
återvände han till Juda.

HABACKUK

HOSEA

HESEKIEL

MIKA

DANIEL

NAHUM

Profeterade till: Juda
Mottagande: Boken handlar om profetens inre kamp.
Folket gjorde inte bättring.
Personligt: Kämpar och
debatterar med Gud (1–2),
men når förtröstan, tro och
tacksamhet till slut (3).
Profeterade till: Juda i exil.
Mottagande: Först tvivlade
man på honom men han
vann senare högt anseende
bland de deporterade
judarna.
Personligt: Förlorade sin
hustru. Fick ligga stum och
lam i totalt 430 dagar
Profeterade: I Babylon.
Mottagande: Under
perioder hade han framgång hos makten, under
andra perioder inte alls.
Personligt: Han och hans
vänner dömdes till döden,
men de räddades av Gud.

Profeterade till: Israel
Mottagande: Man lyssande
inte på hans budskap och
riket föll till assyrierna.
Personligt: Fick instruktion
att gifta sig med en prostituerad för att visa hur Gud
älskar sitt trolösa folk (1–3)

HAGGAI

Profeterade till: Folket som
återvänt från Babylon som
skulle bygga upp templet.
Mottagande: Omedelbar
framgång. Ett enda budskap
och folket börjar arbeta
med tempelbygget (1:12ff)
Personligt: Okänt.

SAKARJA

Profeterade till: Folket som
återvänt från Babylon
Mottagande: Uppmuntrade
folket (tillsammans med
Haggai) att bygga templet.
Templet stod klar 516 fKr.
Personligt: Okänt.

Ett väsentligt drag i skriftprofeternas
verksamhet är deras väldiga kamp mot den
falska profetia som har utbrett sig bland
folket. Det djupa avfallet med dess
synkretism, dvs upptagande av kananesik
kult, leder till förfall av alla funktioner

Profeterade till: Juda
Mottagande: Man tog inte
emot hans budskap. Jeremia fick själv stå och se på
hur Guds dom drabbade.
Personligt: Han hade ett av
de tuffaste profetjobben.
Han utsattes för hån och
smälek, fängslades, utsattes
för dödshot, spärrades in,
slängdes i en brunn i avsikt
att han skulle dö. Fördes till
slut, mot sin vilja i exil. Fick
dessutom instruktioner av
Gud att aldrig gifta sig.

MALAKI

Profeterade till: Juda efter
exilen.
Mottagande: Vi har inga
tecken som tyder på att
folket tog emot de domsord
han fick frambära.
Personligt: Okänt.

Gång på gång har
jag sänt mina
profeter... men
ni lydde inte, ni
lyssnade inte på mig.
(Jer 35:15)

Vårt ord profet kommer av grekiskans
profetes. Det motsvaras av det hebreiska nabi,
och det betyder egentligen ”en som för
ordet, en som ropar ut, en som förkunnar”.
En profet är alltså inte bara en som förutsäger
något utan en som förkunnar något.

Illustrerat Bibellexikon

Ivan Hellström
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(Jer 25:3–4)

JEREMIA (OCH
KLAGOVISORNA)

Profeterade till: Juda
Mottagande: Profeterade
dom. Någon omvändelse
som resultat är inte känd.
Personligt: Okänt. Men
blev i alla fall inte avrättad
(Jer 26:18–19).
Profeterade till: Nineve,
Assyriens huvudstad.
Mottagande: Folket i Nineve
omvände sig inte och
domen verkställdes senare
när staden föll till
babylonierna.
Personligt: Okänt.

Gång på gång
har jag talat till
er, men ni vill
inte lyssna.
Gång på gång
har Herren sänt
sina tjänare
profeterna till
er. Men ni ville
inte lyssna,
inte höra

DOMENS
SVÅRA LOGIK

• Budskapet var inte
alltid lätt för profeterna att acceptera.
Habackuk brottas
med frågan om dom
och rättfärdighet.
• Han konstaterar att
babylonierna som
kommer mot Juda för
att utföra Guds dom
är ännu mer orättfärdiga än folket (1:13).
• Men Gud svarar att
(1) Oavsett vad som
händer så lever den
rättfärdige genom sin
tro/trohet (2:4) och
(2) Gud har all makt,
så rättvisa kommer
därför till slut att
skipas (2:20).

F

Har du någon
gång upplevt att
du fått möta
motstånd eller
svårigheter när
du berättat om
din tro? Vad kan
du lära från
profeterna om
hur du kan
handskas med
en sådan
situation?
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Nahum

Floden översvämmar Nineve

HERREN är sen
till vrede
men stor i kraft,
han låter ingen
gå ostraffad.
HERREN har sin
väg i storm och
oväder,
och molnen är
dammet under
hans fötter.
(Nah 1:3)

Bibelbok: Nahum Kapitel: 3
Tid: Skriven mellan 663–633 fKr
Författare: Nahum
Mottagare: Nineve i Assyrien
Litterär stil: Profetia Nyckelord: Flodvåg
Så ska bilden förstås: Gud liknas
vid en flodvåg som förintar allt
motstånd (Nah 1:8). Profetian
kan möjligen tolkas bokstavligt.

NAHUM

Vi vet väldigt lite om
Nahum. Hans namn
betyder “tröstaren”.
Han kallas för
elkoshit (1:1) vilket
innebär att han kom
från en stad som
kallades Elkosh.
VERSIKT AV
Debatt råder om
NAHUM
vilket stad som kan
avses. Bland förslagen 150 år efter Jona sänder Gud en ny profet till den assyriska huvudstaden. Nahum
förkunnar på nytt Guds dom och den här gången leder det inte till omvändelse. Domen
finns Kapernaum vid
som Nahum förkunnar kommer senare, när Nineve 612 fKr faller till babylonierna.
Genesarests sjö och
staden Alqosh cirka
1:1
3:19
1:15 2:1
2:13 3:1
Centralt
30 km norr om dagens
Guds allmakt
Folkets oförmåga
Folkets stolthet
Mosul i Irak. I stadens
1:1
1:15 2:1
2:1 2:11
2:13 3:1
3:7 3:8
1:8 1:9
3:19
synagoga (som
övergavs av judarna
1948) finns en grav
som påstas vara
Indelning
platsen där Nahum
skulle ha begravts.

Nahum
predikade till
Nineve men
ingen lyssnade.
Har du upplevt
samma sak, att
du försökt tala
Guds sanning
men ingen vill
lyssna? Hur
hanterar du det?
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Domen är rättvis
– för Nineve har
förtryckt
andra folk

Domen är rättvis
– för Nineve har
ägnat sig åt
omoral

Fienderna
har framgång
– Nineve
faller

Fienderna
kommer
– Nineve
under attack

Grunden för
domen mot
Nineve:
Folkets synd

F

Grunden för
domen mot
Nineve:
Guds karaktär

Ö

Guds vrede över Nineve

Guds varning till Nineve

Guds dom över Nineve

Domen avkunnas:
Gud tänker gripa in

Domen beskrivs:
Det här tänker Gud göra

Domen motiveras:
Därför tänker Gud göra det

Ämnen

Aktören: Den
allsmäktige Guden

Objektet: Det
syndiga Nineve

Geografi

Till Nineve, Assyrien

Tidsperiod

Någon gång 663–633 f Kr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Flodvåg
• Alla bilder hämtade från
naturen (berg, träd, floder
omkr 50 stycken).
• Vad lär du om Guds
karaktär? Särskilt kap. 1.
Hur beskrivs Guds omsorg,
hur beskrivs Guds vrede?
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Orsaken: Deras
syndiga leverne

ORD UR
NAHUM

6
Vem håller stånd mot
hans ursinne, vem uthärdar
hans vredes glöd? Guds
raseri bryter fram som
elden, och klipporna rämnar inför honom.
7
Herren är god mot dem
som hoppas på honom, han
är ett värn på nödens dag,
han tar sig an dem som flyr
till honom
8
när flodvågen vältrar
fram. Han förintar dem som
gör motstånd, han jagar sina
fiender ut i mörkret.
9
Vad har ni för tankar om
Herren? ...

Nah 1:6–9

• Hämnd, hämnare.
• Vad innefattar domen
(minst 8 saker)?
• Hur beskrivs Nineves
synd, likgiltighet och
brister.
• Det finns några ord av
tröst till Guds eget folk.

Kända texter
och sammanhang:
• Nah 1:3 Herren är sen
till vrede men väldig
i styrka
• Nah 1:7 Herren ett värn
i nöden
• Nah 1:8 Flodvågen

Nineve och det assyriska riket

Nahum

En jämförelse
mellan Jona
och Nahum

NINEVE
Kaspiska
havet

Svarta
havet

Assurbanipals
Assurbanipals palats
palats
r floden
Khose
Khoser floden

Två profeter uttalade
domsord över Assyriens
huvudstad Nineve.
Bokens
natur
• JONA beskriver vad
som hände med profeten.
Budskapet till Nineve
omfattar en halv vers (2:4)
• NAHUM innehåller
profetens budskap till
Nineve. Om honom finns
en vers (1:1)

Ishtar
Ishtar templet
templet

Östra
Östra
porten
porten

Sanheribs
Sanheribs
palats
palats

Karkemis

s
igrrisi
TTig

1 km

Dur–Sargon
Nineve
Kalhu
ASSYRIEN
Assur

1 km

Nineve
(motsvarar
dagens Mosul
i Irak). Gjordes
till huvudstad
cirka 1 000 fKr.
Staden hade
torg, parker,
trädgårdar och
ett zoo.
Vid attacken
612 fKr dämdes
floden upp och
när vattnet släpptes på orsakades
en flodväg som
bröt igenom
muren och släppte
in de anfallande
arméerna.

Utbredning
omkr. 820 fKr

Medelhavet

PERSIEN

BABYLON

Jerusalem

Guds egenskaper
som betonas
• JONA beskriver en
Gud som ger nåd. När
folket omvänder sig avblåser Gud domen.
• NAHUM beskriver en
Gud som dömer. Domen
mot Nineve är till slut
ofrånkomlig.
Profetens
gensvar
• JONA beskriver en
profet som försöker
komma undan och fly
från Guds uppdrag
• NAHUM beskriver en
profet som tycks lyda
Guds maning utan
invändningar.

Utbredning
omkr. 650 fKr

EGYPTEN

Persiska
viken

Kronologi över det Assyriska riket
Assyrierna härstammar från Sems son Assur (1 Mos 10:22). Det assyriska imperiet uppstod omkring 2000 fKr (samtida
med Abraham). Men det som rör den bibliska historien är den nyassyriska tiden från ca 900 fKr.
1. Assur-dan II 3. Salmainleder nya
nassar III
storhetstiden fortsätter

5. Jona
profeterar

(889–884 fKr)

(858–824 fKr)

Inleder Assyriens
återkomst som ett
storrike. Adadnirari II och Tukulti-Ninurya II
lyckas återta
herraväldet över
Mesopotamien.

Fortsätter expansionen.Damaskus
belägras 842 fKr.
Babylon blir en
lydstat. Kräver
tribut av kung
Jehu i Juda (2
Kung 9–10).

Jona tycks ha
verkat under
Jeroboam II:s
regeringstid
(2 Kon 14: 25)
eller strax efter
och profeterade
till folket Nineve.

(793–753 fKr)

8. Sargon II
intar
Samaria

10. Esarhaddon utvidgar
riket

12. Nahum
profeterar

Hävdar [själv] att
han intog Samarien (2 Kung
17:5). Expanderar
riket, intar Egypten. Omnämns
i Jes 20:1. Dödades i strid.

Sanheribs son är
en stor fältherre.
Riket når sin höjdpunkt av inflytande. Motstånd slås
ner. Nedre Eypten
görs till lydstat.
Men oro i Babylon.

Skrivs efter 663 fKr
då No-Amon faller
(Nah 3:8). Troligen
före 633 fKr då
Assyrien börjar att
förlora makt och
inflytande (Nah
1:13,15).

(722–705 fKr)

Sargon II

Jona
900fKr

(663–633 fKr)

(681–669 fKr)

Nahum

800 fKr

700 fKr

600 fKr

2. Assurnasir-pal II
expanderar

4. Inre
stridigheter
i riket

6. TiglatPileser III
deporterar

7. Salmanassar V intar
Samaria

9. Sanherib
angriper
Juda

11. Assurbanipals
storhetstid

13. Assyrien
faller
sönder

Stor fältherre,
inleder rikets
expansion. Når
fram ända till
Medelhavet
vilket skapar
konflikt med
Israel och Juda.

Följde en tid av
inre stridgheter
om tronen. Bland
annat styrde
drottning Sammu-ramat som
förmyndare.
(Se 2 Kung 13:5).

Gör riket till stormakt. Gör sig till
kung över Babylon. Inför ett deporteringsprogram.Kräver tribut
av Menahem (2
Kon 15:19ff).

Belägrar Samarien 725 fKr och
intar området 722
fKr (2 Kung 17:5).
Men viss oklarhet
råder om vem
som var ansvarig
för triumfen.

Angriper Juda,
intar städer men
inte Jerusalem
(2 Kon 18:13,
19:36). Mördas
av sina söner (2
Kon 19:37, Jes
37:38)

Den siste store
härskaren (jfr
Esra 4:10). Utvidgar riket som når
sin största utbredning. Men skattkammaren töms,
armén krymper.

Inbördeskrig gör att
riket sakta faller
sönder. Huvudstaden Nineve faller
612 fKr. Och riket
slutligen 605 fKr i
slaget vid Karkemis
där Babylon segrar.

(884–858 fKr)

(824–745 fKr)

(745–727 fKr)

Nahum hade en tydlig fördel
framför de flesta andra
profeterna: han adresserade en
fiende... Assyrien var en fiende
det var lätt att hata – ungefär
som Hitlers Tyskland.

(727–722 fKr)

(705–681 fKr)

(669–633? fKr)

Precis som med Jona finns det en underliggande
fråga hos Nahum som bekymrar många kristna...
Profetiorna i Jona reser frågan ”Har Gud makt över
naturen?”. Nahums profetior ställer frågan ”Har Gud makt
över historien?”... [Och svarer är] Gud har inte bara makt
över naturen, han har också makt över historien.

Philip Yancey

David Pawson
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(633–605 fKr)

Nahums
bok är
ett litterärt
och stilistiskt
mästerverk.
Ivan Hellström

Folkets
gensvar
• JONA beskriver ett
folk som lyssnar på
Guds budskap och
omvänder sig från
sina synder.
• NAHUM beskriver ett
folk som fortsätter att
synda.
Profetens
och folket
• I JONA är profeten
olydig mot Gud, men
folket lyssnar på Guds
ord.
• I NAHUM är profeten
lydig mot Guds kallelse,
men folket tar inte emot
hans budskap.
Den roll som
träd spelar
i boken
• I JONA låter Gud ett
kurbitsträd (4:6) växa
upp för för att nå fram till
profeten.
• I NAHUM används
fikonträdet (3:12) som
bild på svagheten i
stadens försvar.
Den roll som
vatten spelar
i boken
• I JONA läser vi om en
profet som genom Guds
ingripande räddas ur
vattnet
• I NAHUM läser vi om ett
folk som kommer att gå
under genom en invasion
som beskrivs som vatten.
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Sefanja

Herrens stora dag är nära
Bibelbok: Sefanja Kapitel: 3
Tid: Skriven omkr 640-628 fKr
Författare: Sefanja
Mottagare: Juda
Litterär stil: Profetia
Nyckelord: Herrens dag
Så ska bilden förstås:
Herrens dag kommer – för
somliga innebär den
dom, för andra
räddning.

Var stilla inför
Herren
HERREN...
HERRENS stora
dag är nära,
ja, nära, och den
kommer med
hast. Hör, det är
HERRENS dag!
Då ropar
hjältarna
i ångest.
(Sef 1:7,14)

SEFANJA

120

Sefanja består av bara 53 verser. Men trots att boken är så kort innehåller den ett av
GT:s starkaste domsord. Sefanja själv var troligen av kunglig börd och hans profetior
kan ha varit en av de avgörande orsakerna till förnyelsen under kung Josia.

Guds vrede över Juda

Ämnen

Herrens dom
över folket i Juda

Uppmaning till Jerusalem:
Sök Herren (2:1–3)

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

3:8 3:9

Guds ve över nationerna
Herrens dom över
grannfolken

3:9

3:20

Räddningens dag
3:10

3:11

3:20

Framtida
välsignelser över
Guds folk

... över Jerusalem

... över alla nationer

... över Etiopien

... över Assyrien

1:18 2:1 2:3 2:4

... över Moab
och Ammon

Indelning

1:3 1:4

Dom över filisteerna

1:1

3:8

Domens dag

Framtida
välsignelser över
hedningarna

1:1

Så, Juda,
omvänd dig!

Centralt

Dom över
Juda

F

Sefanja får vara
delaktig när
väckelsen bryter
fram. Men det är
andra som står
i rampljuset.
Kan du glädja
dig när Guds
verk har framgång även om
du inte får uppmärksamhet
för dina
insatser?

ÖVERSIKT AV
SEFANJA

Dom över
hela jorden

Hans farfars farfar
var kung Hiskia (1:1).
Möjligen betyder
kopplingen till Hiskia
att han tillhörde den
vidare kungafamiljen
och hade tillträde till
hovet.
Sefanja var verksam samtidigt som
kung Josia. Och det är
troligt att hans ord
hade stor betydelse
för den unge kungen.
Sefanja kan indirekt
ha påverkat flera stora
profeter, som Jeremia,
Daniel, Hesekiel och
Habackuk.

Guds vilja för resten
Herrens återupprättelse
av folket i Juda
Uppmaning till Jerusalem:
Jubla, dotter Sion (3:14-17)

Till Juda och Jerusalem
Någon gång 640–628 f Kr

Tema: Herrens dag
• Herrens dag, vredens
dag, molnens dag, dagen
och liknande (20 ggr).
• Därinne, i dig, från dig
(2:14, 3:5,12,15,17).
• Vilka av folkets synder
räknar boken upp?
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ORD UR
SEFANJA

14
Jubla, dotter Sion, ropa
ut din glädje, Israel! Gläd
dig, dotter Jerusalem,
fröjda dig av hela ditt
hjärta!
15
Herren har upphävt
domen över dig och
undanröjt dina fiender.
Herren, Israels konung,
bor hos dig. Du har
ingenting mer att frukta.
16
Den dagen skall
Jerusalem få höra: ”Sion,
var inte rädd, låt inte
händerna sjunka i
missmod.
17
Herren, din Gud, bor hos
dig, hjälten och räddaren.
Han jublar över dig i sin
översvallande kärlek”

Sef 3:14–17

• Från dom till lovsång, från
hot till förlåtelse.
• Herrens lidelse (2 ggr).
• Herren är mitt ibland dem,
bor hos dem och liknande.
• Förlåtelsen till andra folk.
• Bokens relativt enkla språk,
fri från profetisk högtidlighet.

Kända texter
och sammanhang:
• Sef 1:3 Jag skall
utplåna människor och
djur, fåglar och fiskar
• Sef 3:17 Herren min
Gud bor hos dig, hjälten
och räddaren

Liten profet med stort budskap

Sefanja

Sefanja är en av de mer okända profeterna i Gamla testamentet. Tre kapitel som mest handlar om Herrens dag och Guds
dom. Men ibland kan skenet bedra. Och den betydelse Sefanja hade kan lätt underskattas. För att se hans stora betydelse
behöver man titta närmare på både hans ursprung, hans samtid och hans påverkan.

Hans ursprung Av kunglig börd, kanske därmed med tillträde till kungafamiljen. Farfars farfar var en god kung.
Kungar

AHAS

Profeter

Andra

HISKIA (Sef 1:1)
MANASSE
AMON
Manasse föddes
709 fKr och var då äldst
eftersom han blev kung

Manasse tillträdde
697 fKr – 12 år gammal

Anta att första barnet
föds efter
omkring 20 år.

AMARJA (Sef 1:1)

JOSIA
JOAHAS
Sefanja är brylling med Josias barn,
Joahas, Jojakim och Sidkia

GEDALJA (Sef 1:1)
Amarja är
Amarja, Manasse
yngre bror är alltså född bror till
Manasse
tidigast 709/708 fKr

720 fKr

710

700

Gedalja är
kusin med
Amon

690

680

Josia blir kung 641 fKr
han var då 8 år gammal

KUSHI (Sef 1:1)

JOJAKIM

SEFANJA (Sef 1:1)
Kushi är
syssling med
Josia

670

660

650

640

630

620

610

600

Hans samtid Sefanja fanns där med sitt budskap när den unge kung Josia skulle börja fatta egna beslut.
Josia börjar
Josia börjar rena
söka Gud
landet från avgudar
(2 Krön 34:3), Här (2 Krön 34:3).
Josia 16 år väljer Josia 20 år
Josia
(633 fKr)
(629 fKr)
väg

MANASSE
AMON

Lagboken hittas (2 Kung 22:8).
Josia inleder reformer, renar
templet, firar påskmåltid
(2 Krön 35:19).
Tid av
Josia 24 år (625 fKr) väckelse

Josia dör i krig
mot Egypten
på Megiddoslätten
(2 Kung 23:29)
Josia 39 år (609 fKr)

SEFANJA

Sefanjas budskap
kan ha varit en
viktig påverkan
för Josias sökande.

Josia blir kung
641 fKr och var
då 8 år gammal

645

640

JOJAKIM

Sefanja, den inte så kända profeten,
kan med sitt budskap, varit katalysatorn som hjälpte kung Josia driva
igenom reformerna och bädda för väckelse.

Vi vet inte Sefanjas
födelsår, men han var
samtida med Josua (Sef 1.1)
650 fKr

JOAHAS

Sefanjas profeterade
före 612 fKr
då Nineve föll.
(Sef 2:13)

635

630

625

620

615

610

605

600

Hans påverkan Väckelsen som följde kan ha lagt den andliga grunden för flera av de kommande profeterna.
Jeremia började profetera 627/8 fKr,
i Josias trettonde regeringsår (Jer 1:12,3:6)
Habackuk profeterade
efter Josias död 609 fKr

Jeremia manar till
lydnad av lagen (11:6)

Jeremia profeterade långt
in på 500-talet (Jer 52:31)

JEREMIA

...men före
deportationen 605 fKr)

HABACKUK

Hesekiel förs
i fångenskap
598 fKr.

Hesekiel fick budskapet under sitt 30:e år,
alltså var han född 623 fKr (Hes 1:1–2)
Habackuk, Jeremia och
Hesekiel och möjligen Daniel
eller deras familjer kan alla
varit påverkade av väckelsen
under Josia och Sefanja.

JOSIA

1

JOJAKIM

2

JOAHAS

625

620

615

I bibliskt tänkande är karaktären eller
innehållet i begreppet ”Herrens dag”
av större betydelse än vilket dag det är.
Från första omnämnandet av uttrycket...
beskriver begreppet ett gudomligt
ingripande, en "Gud som kommer".

610

605

600

DANIEL

3 Deportationer
JOJAKIN

595

SIDKIA

590

585

580

Sefanja innehåller fler referenser till "Herrens dag" än någon
annan bok i Gamla testamentet. Begreppet syftar ibland på
det förflutna, ibland på en snar framtid, ibland på en avlägsen
framtid, och ibland på en långt avlägsen, eskatologisk,
framtid. Begreppet refererar alltid till en bestämd tidsperiod,
där Gud verkar i världen på ett igenkännbart sätt.

Elmer A. Martens

Thomas Constable
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Herrens dag
drabbar alla
(1:2–3, 18 mfl)
Herrens dag gäller alla
människor. Ingen kommer undan. ”Allt skall
jag utplåna från jorden
yta, säger Herren”.
Herrens dag är
fruktansvärd
(1:15–16)
När Herrens dag drabbar
blir resultatet fruktansvärt: ”Den dagen är... förödelsens dag och ödslighetens, mörkrets dag”.
Herrens dag
ska ge befrielse
(3:11–20)
Men för andra blir det en
dag av befrielse och ro.
”Den dagen skall du
slippa skammen för alla
synder du begått”.

HESEKIEL

Daniel fördes i fångenskap 605 fKr. Han var
då tonåring, kanske 15 år gammal (Dan 1:1)

SEFANJA

630 fKr

Hesekiel fick
Guds budskap 593 fKr
(Hes 1:1–2)

• Flera profeter använder
uttrycket Herrens dag,
men det finns ingen bok
där det ges en så
ingående beskrivning
som hos Sefanja.
• Herrens dag är ett uttryck som introduceras
av tidiga profeter (Obad
17), utvecklas av senare
(t ex Joel 3, Amos 5,9,
Jes 17,37 och Mika 5)
för att till slut finnas med
i NT om tidens slut (tex
1 Tess 5).
• Herrens dag är en tidsperiod då Gud handlar.
Han dömer synden och
välsignar tro och rättfärdighet. Här är några
saker Sefanja lär oss om
Herrens dag.
Herrens dag är
nära förestående
(1:7,14)
Sefanja talar inte om
någon lång tids väntan
”...ty Herrens dag är
nära, och den kommer
snabbt”.
Herrens dag är
en vredens dag
(1:15, 2:2)
En drivkraft är Guds
vrede. ”Den dagen är
vredens dag...” vilket
syftar på Guds vrede
över synden.

JOSIA

Josia föds
649 fKr

Herrens dag
som nyckeln
till Sefanja

Herrens dag ska
ge hopp och
glädje (3:11)
För några blir det en dag
av hopp och befrielse
”Jubla, dotter Sion. Den
dagen skall Jerusalem få
höra: Sion var inte rädd”.
Herrens dag
tycks dröja
(3:14–20)
Uppenbarligen är Herrens dag också en dag
i framtiden, långt senare:
”När den tiden kommer
skall jag föra er hem”.
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Jeremia

Jeremias liv
– epok
för epok

Lärdomar från krukmakarens hus
Bibelbok: Jeremia Kapitel: 52
Tid: Skriven omkr 585 fKr
Författare: Jeremia,
med hjälp av Baruk
Mottagare: Juda
Litterär stil: Profetia, historia, poesi
Nyckelord: Krukmakare
Så ska bilden förstås:
Jeremia går ner till
krukmakarens hus
och ser hur denne försöker
på nytt när arbetet med
en kruka misslyckas (18).

Jeremia profeterade
under fem kungars
regering. Här är en
snabb skiss över
hans liv och tjänst.
Jeremia kallas till
profet och inleder
sin verksamhet

(Under Kung Josia)
• Föds i en prästfamilj
i Anatot (1:1)
• Börjar tididigt uppträda
som profet (3:6)
• Deltar vid Josias begravning (2 Krön 35:25)
Jeremia utsätts
för dödshot
och tortyr
(Under kung Jojakim)
• Folket vill döda Jeremia
för hans budskap (26)
• Familjen och hembyn
hotar döda honom (11)
• Pryglas av Pashchur,
sätts i en stock (20)
Jeremia manar
folket att ge sig
till Babylon

(Under kung Jojakim)
• Nebukadnessar beESTER
segrar
Egypten (46:1–2)
•Judisk
Jeremia
förkunnar
flicka
som
underkastelse
till Babel.
under kung Xerxes
•(1:1)
Kungen
bränner
bok-av
blev drottning
rullen
med
Guds
Persien (2:17), ord
Hon(36)

Jeremia fortsätter sitt uppdrag
som profet
(Nere i Egypten)
• Gedalja mördas,
många flyr landet (41)
• Jeremia tvingas följa
med till Egypten (42:1ff)
• Fortsätter sin förkunnelse, utan framgång
(44).
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1

2

Indelning

25

26

29

30

33

Mer tematiskt – mest före Jerusalems fall

Ämnen

Jeremia förkunnar –
det här tänker Gud göra

Budskapet
proklameras

Budskapet
dramatiseras

52

Profetior om folken

34

45 46

51

52

52

Jerusalems
fall – folkets öde

1

45 46

Profetior om Juda

Dom över...
...Egypten
...Filisteen
...Ammon
...Edom
...Damaskus
...Keda/Hasor
...Elam
...Babylon

1 2

Kallelse

Katastrofen
för Juda –
Jerusalems fall

1

Jeremias
konflikter på
grund av
profetiorna

Centralt

Löften om
framtida tröst för
Israel och Juda

Jeremia förs
bort, släpps fri
och återvänder
(Efter Jerusalems fall)
• Jeremia förs bort i
bojor till Rama (40:1-4)
• Befrias och får
återvända (40:4-5)
• Bor med ståthållaren
Gedalja i Mispa (40:6ff)

Profeten Jeremia var inte framgångsrik. Folket hånade och förföljde honom. Men
historien gav Jeremia rätt. Med hjälp av sin sekreterare Baruk skriver han ner allt
för

13 profetior
om dom
över Juda

sin profetia (37:11ff)
• Jeremia flyttas till
vaktgården (37:21ff)
• Kallas förrädare, kastas
i en brunn för att dö (38)

ORD UR
JEREMIA

ÖVERSIKT AV
JEREMIA

Jeremia kallas
till profet

kallades
ocksåuppJeremia
Hadassa
(2:7).
repar
sin vädjan
Hennes
att föräldrar
ge upp var
döda
och
hon
hade
(Under kung Sidkia)
av sin
•adopterats
Jeremia konfronterar
kusin profeter
Mordokaj
falska
(28)(2:7).
modbrev
och
•Genom
Jeremiasitt
sänder
till
de
bortförda
(29)
sin list lyckades
hon
•avvärja
Jeremiaen
manar
på nytt
komplott
till
underkastelse
(27,21)
mot
judarna (5–7)
och räddade
Jeremia därfängslas,
igenom
sina landsstormän
försöker
män från
massdödaen
honom
saker planlagd
av
(Under
belägringen)
ondefängslas
Haman..
•den
Jeremia
för

Mer historiskt – mest efter Jerusalems fall

En glimt
av hopp

Budskapet
nyanseras

Jeremia förklarar –
så genomför Gud det han sagt
37

Geografi

Jerusalem och Egypten

Tidsperiod

Omkring 42 år (627 – 580 f Kr)

Budskapet
realiseras

2
"Res dig och gå ner till
krukmakarens hus. Där ska
jag låta dig höra mina ord."
3
Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att
han arbetade på drejskivan.
4
Och kärlet som han höll
på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då
började han om och gjorde
av leran ett annat kärl så
som han ville ha det.
5
Och HERRENS ord kom
till mig. Han sade:
6
"Skulle jag inte kunna
göra med er, ni av Israels
hus, så som denne krukmakare gör? säger
HERREN. Se, som leran är
i krukmakarens hand, så är
ni, Israels hus, i min hand.

Jer 18:2–6

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Krukmakare
• Saker och handlingar som
används som illustrationer
till budskapet (minst 12 st).
• Jeremias olika böner.
• Vänd om (47 ggr).
• Gång på gång (16 ggr).
• Trolösa, avfälliga.

122

• Ni vill inte lyssna (34 ggr)
eller lyda (14 ggr).
• Kronologiska uppgifter –
fem olika kungar (Boken
är inte kronologisk).
• Jeremias klagomål och
inre kamp (tex 12:1-2,
15:10). Allt han utsätts för.

Kända texter
och sammanhang:
• Jer 18 Krukmakarens
hus
• Jer 21:8 Jag förelägger
er vägen till livet (SFB)
• Jer 31 Det nya förbundet
med Israel och Juda

Utsaga för utsaga – år för år
• Jeremia är inte
en kronologisk bok.
Texterna är
arrangerade på
annat sätt. Men det
kan ändå vara av
intresse att försöka
förstå händelsernas
ordning. Här är ett
försök att sortera
de olika profetiorna
och berättelserna i
boken i en kronologisk följd.
• Tvärs över sidan
går tidslinjen, lodrät
nedåt återfinns
kapitlen.

630 fKr

Kapitel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

625

JOSIA

Text: 2 Kung
22:1–23:30,
2 Krön 34:1–35:27
Tid: 31 år (22:1)
641–609 f Kr

620

615

JOACHAS
(SHALLUM)

Text: 2 Kung
22:31-34,
2 Krön 36:1-4
Tid: 3 mån (23:31)
609 f Kr

610

Kung Josias
trettonde
regeringsår (1:2)
På kung
Josias tid (3:6)
Tycks höra samman
med Josias reform
sedan man funnit
lagen i templet.
(11:3–5). Jeremia
manar till lydnad
av lagen (11:6,
jfr 2 Krön 34:14–33)
Babyloniska kungen
har tagit makten (20:4ff).
Nineve föll 612 fKr till Babylon.
Efter kung Shallums
(Joachs) bortförande
(22:11)

JOJAKIM
(ELJAKIM)

22:1–19

När Jojakim
hade blivit
kung (26:1)

605

Text: 2 Kung
23:34–24:7,
2 Krön 36:5–7
Tid: 11 år (23:36)
609–598 fKr

600

595

36:1–8
Under kung
Jojakims
fjärde
regeringsår
(36:1)

Under kung
Jojakim
fjärde
regeringsår
(45:1, 46:2)

Andra profeter som verkar samtidigt
Sefanja
640-628 fKr

Habackuk
609-606 fKr

Text: 2 Kung
24:6–17, 25:27–30,
2 Krön 36:8-10
Tid: 3 mån (24:8)
598-597 fKr

590

585

580

SIDKIA
(MATTANJA)

Text: 2 Kung
24:17–25:30,
2 Krön 36:11–21
Tid: 11 år (24:18)
597–586 fKr

575

570

NEBUKADNESSAR

Text: 2 Kung
24–25, Daniel,
Jeremia, Hesekiel
Tid: 42 år (24:18)
Kung från 605 fKr,
dog 562 f Kr

565

560

Första deportationen 605 fKr
Sista deportationen 587 fKr
Andra deportationen 598 fKr
Belägring från Sidkias nionde
regeringsår (39:1) 589 fKr
Beskrivningen
av förfallet passar
bättre med tiden
Datering osäker,
efter Josia (7, jfr Hab).
men kung och
Är staden redan
kungamoder är troligen
belägrad (10:17)?
Jekonja och Nechushta
(jfr 29:2 och 2 Kung 24:2)

Efter att Jekonja
deporterats
till Babylon (24:1)
och Sidkia
är kung (24:8)

22:20–30

Kung Jojakims
fjärde
regeringsår
(25:1)

(Jer 31:31,33 )

Kung Sidkias
fjärde
regeringsår (28:1)

Här finns ett textkritiskt
problem: Många texter
säger Jojakim (27:1), några
texter säger Sidkia.
Men i 27:3 och 12 är kungen
Sidkia och kapitlets
innehåll handlar
om tiden efter att Jekonja
förts till Babylon (27:20),
alltså då Sidkia regerade.

Kung Sidkias
tionde
regeringsår (32:1)
36:9–32

Sidkia
efterträder
Konja
(37:1)

Under kung
Jojakims
femte
regeringsår
(36:9)

49:34–39

Kung Sidkias
fjärde
regeringsår (51:59)

Daniel
605–536 fKr

Ingen profet i GT känner vi bättre än Jeremia,
hans bok innehåller en stor mängd uppgifter om
honom – inte bara om hans yttre livsöden utan
också om hans inre kamp. Man har kallat honom
”lidandets, tårarnas och martyrskapets profet”.
Men nöden och våndan drev honom närmare Gud.

Jerusalems
fall, Sidkias elfte
regeringsår,
fjärde månaden
(39:2)
Mordet på
Gedalja, sjunde
månaden
(41:1)

När Sidkia
blivit kung
(49:34)
49:1–33

Se, dagar ska
komma, säger
HERREN, då jag
sluter ett nytt
förbund med
Israels hus och
med Juda hus...
Jag ska lägga
min lag i deras
inre och skriva
den i deras
hjärtan. Jag ska
vara deras Gud,
och de ska vara
mitt folk.

Hände när
Sidkia var
kung (21:1)

Räkneövning:
Josia tillträder 641 fKr
Jeremia börjar profetera i
hans trettonde år 628 fKr
Han har profeterat i 23 år
Nu är det alltså 606 fKr (25:3)
Kung Jekonja (22:24)

Brev till dem som fanns kvar
bland de deporterade sedan
Jekonja lämnat Jerusalem
(29:1–2). Sidkia är kung (29:3)
Då Jojakim
var kung
(35:1)

JOJAKIN
(JEKONJA)

Jeremia 1–52

Under det
trettiosjunde året
som kung Jojakin
var i fångenskap
(52:31)

Klagovisorna (av Jeremia)
586 fKr
Hesekiel
592–570 fKr
1975 hittades i Israel en leravgjutning av ett
gammalt sigill som använts för att ge auktoritet
åt dokument. I sigillet finns orden: ”Baruk, son
till Neria, sekreterare”. Det är precis de orden
Jeremia använder när han beskriver sin
medarbetare som skriver ner hans profetior.

Ivan Hellström

Stephen M. Miller
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BARUK

Jeremias medhjälpare och sekreterare (Jer 32:12ff).
Skrev den bokrulle
som innehöll
Jeremias profetior
(36:4ff). När Jojakim
bränner upp bokrullen skriver Baruk
en ny (36:27ff). Baruk
tillhörde den grupp
som fördes till Egypten sedan Gedalja
hade mördats (43:6).

F

Jeremia utsattes
för hat, hot och
mordförsök.
Ingen tycktes
lyssna på
honom.
Var han ändå en
framgångsrik
profet? Hur
mäter vi framgång i tjänst för
Gud i dag?
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Habackuk

HERRE, hur
länge ska jag
ropa på hjälp
utan att du hör,
ropa högt till dig
över våld utan att
du räddar?
Varför låter du
mig se ondska,
och hur kan du
själv se på
sådant elände?
(Hab. 1:2–3)

Profeten som stod på sin post
Bibelbok: Habackuk
Kapitel: 3
Tid: Troligen mellan 609–605 fKr
Författare: Habackuk
Mottagare: Juda
Litterär stil: Profetisk
Nyckelord:
Vaktpost (2:1)
Så ska bilden
förstås: I väntan på
Guds svar ställde sig
Habackuk vid vaktposten. Han kunde
inte förstå hur Gud
kunde sända
en armé mot
Jerusalem, men
han tvivlade inte
på att det
skulle ske.

HABACKUK

Vilka frågor vill
du ställa till
Gud? Vad är det
som tynger ditt
hjärta till den
grad att du skulle
vilja att Gud
förklarar hur han
ser på saken?
Vad kan du lära
av Habackuk när
du har frågor?

124

Fem ve-rop
över våld och
orättfärdighet

Geografi

Jerusalem

Tidsperiod

Troligen 609–605 fKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Vaktpost
• Kan du se profetens
frågor och Guds svar?
• Vad lär du om profetens
inre liv? Hur förändras
hans sinnesstämning?
• Olika tonlägen i samtalet
med Gud.
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Profetens bön
och tacksägelse
när han förstår

2
Habackuk är en unik profetbok. Det beskriver detaljerat profetens inre kamp. Genom
Herren svarade mig och
den intensiva diskussionen mellan profeten och Gud växer tron och Habackuk kommer sade: Skriv ner synen och
till nya insikter. I det sista kapitlet bryter lovsång och tacksamhet till Guds verk fram.
gör den tydlig på tavlor så
1:1
2:6a 2:6b
3:19
att den lätt kan läsas,
Centralt
3
Är Gud rättvis?
Ja, Gud är rättvis
för synen väntar ännu på
sin tid. Han skyndar mot
1:1
1:11 1:12
2:5a 2:6b
2:20 3:1
3:19
slutet och sviker inte. Om
han dröjer, så vänta på
Indelning
honom, för han kommer
helt visst, han uteblir inte.
4
Se, hans själ är uppblåst
och oärlig i honom. Men
den rättfärdige ska leva
Habackuk gensvarar
Habackuk ställer frågor
Gud svarar
genom sin tro...
20
Frågor inför Guds dom
Tacksamhet över Guds storhet
Men Herren är i sitt
Ämnen
heliga tempel. Var stilla
Habackuk väntar
Habackuk spanar
Habackuk beder
– tron prövas
– tron växer
– tron triumferar
inför honom, hela jorden!

Profetens andra
klagan och
Guds svar

F

ORD UR
HABACKUK

ÖVERSIKT AV
HABACKUK

Profetens första
klagan och
Guds svar

Vi vet inte så mycket
om Habackuk. Hans
namn betyder ”omfamna”.
Några vill sammankoppla honom med
”sunemitiskan” i
2 Kung 4:16 som fick
en son hon höll
”i famnen”. Men det
passar inte i tiden.
Andra pekar ut
honom honom med
väktaren i Jesaja 21:6.
Och andra menar
att orden ”mitt strängaspel” (3:19) talar om
att han nog tillhörde
tempelsångarna.
Men vi vet inte.
Och kan bara gissa.

Hab 2:2–4, 20

• Ve-rop (5 st).
• Vad lär du om Gud? Hans
storhet, helighet, makt och
rättvisa?
• Vad lär oss boken om
frågor, tvivel och tro?
• Hab 2:4 citeras i Rom
1:17, Gal 3:11, Hebr 10:38.

Kända texter
och sammanhang:
• Hab 2:4 Trohet räddar
den rättfärdige
• Hab 2:20 Herren är i sitt
heliga tempel
• Hab 3:2 Förnya dina
verk i denna tid, Herre

Habackuks utsikt från vakttornet
HABACKUK
”Den profetia
som profeten
Habackuk
skådade.” (1:1).
Ordet ”profetia”
kan översättas
”börda”.
Budskapet är
allvarligt och
tyngande.
Bokens
karaktär är ett
samtal mellan
Gud och hans
profet, ett
samtal som
blottlägger
profetens inre
kamp.

Kapitel 1:
VAD SOM NU ÄR

Första frågan (1:2–3):
Varför griper du inte in
och stoppar ondskan?

Andra frågan (1:12–14):
Hur kan du använda
dem som är ännu värre?

Kapitel 2:
2:
Kapitel
VAD
SOM
SKA
KOMMA
VAD SOM SKA KOMMA
Habackuk på vakttornet
Han spanar både bokstavligt och bildlikt (2:1–2).

Den ordning de kan
upprätta bygger på ännu
värre ondska (1:15–17)

Kapitel 3:
I VÄNTAN PÅ ...

Gensvaret: (3:1–19):
Profetens bön om
Guds ingripande.

GUD
Första svaret (1:5–6):
Jag griper in. Jag
mobiliserar Babylonien.

De kommer med arméer
och makt och kommer
att göra skillnad (1:7–11)

Andra svaret (2:2–3):
Den rättfärdige lever
genom sin tro (2:4–5)

Herren sitter på tronen
och alla måste till slut
böja sig för honom (2:20)

Från frågor och tvivel till förtröstan och tro
Habackuks bok berättar om profetens inre resa.
Om perspektivförskjutningen från frågor och
tvivel till förtrösten och tro.

KAPITEL 1–2

KAPITEL 3

• BROTTAS MED GUD
”Jag vill... vilket svar jag
ska få på min klagan. ” (2:1)

• VILAR I GUD
”Jag har hört... om dig och jag
bävar... ge liv åt ditt verk.” (3:2)
• LYCKLIG
”Jag vill ... glädja mig
i min frälsnings Gud.” (3:18)

• OLYCKLIG
”Fördärv och våld är inför mig” (1:3)
• OTÅLIG
“HERRE, hur länge...?” (1:2)

• FÖRTRÖSTANSFULL
”Herren är min styrka.” (3:19)

• ROPAR TILL GUD
”[Hur länge] ska jag ropa...
utan att du hör?” (1:2)

• SJUNGER TILL GUD
”Hans härlighet täcker
himlen, hans lov
fyller jorden.” (3:3)

• BER OM RÄTTVISA
”HERRE, till dom har du satt dem”
(1:12)

• BER OM NÅD
”Tänk i din vrede på
att förbarma dig.” (3:2)

• SER GUD SOM PASSIV – I NUET
”[Hur länge] ska jag ropa...utan att du
räddar? (1:2), “Hur kan du se på de
trolösa och tiga?” (1:13)

• SER GUD SOM AKTIV – I DET SOM
VARIT OCH I DET SOM KOMMER
”Han träder fram och jorden
skakar.” (3:6) “Du drar ut för
att frälsa ditt folk.” (3:13)

• DEPRIMERAD
”Ska de då få vittja sitt nät och
ständigt dräpa folken utan
förskoning?” (1:17)

• UPPRYMD
”Men jag vill jubla
i HERREN.” (3:18)

Habackuk ropade till Gud. Gud var den ende
som kunde göra något åt sutuationen... På
något sätt förstod Habackuk att Gud inte alltid
svarar direkt på våra böner. Det kan dröja, men
Habackuk var instålld på att vänta. Det hade han
förmodligen redan fått göra under längre tid.

Habackuk fråga var enkel: Gud, varför tillåter du
att det här händer? Vad gör Gud, han som är en
rättfärdig Gud? Han ställer samma fråga som Job, men
från ett annat perspektiv. Medan Job frågade ”Hur
kan du tillåta att det här drabbar mig” så frågar
Habackuk ”Hur kan du tillåta att det här drabbar oss?”

Ray Baker

Nike Page
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Habackuk

Sju lärdomar
från profeten
Habackuk
Det är inte
oandligt att ställa
frågor till Gud
Det är inte ett uttryck för
stark tro att aldrig ifrågasätta. Habackuk låter
inte sina frågor (1:1,12)
driva honom bort från
Gud, utan hans inre
kamp blir istället en väg
till fördjupad tro.
Gud är aldrig
passiv även om
det verkar så
Habackuk undrar varför
Gud inte griper in (1:2),
men han får lära att Gud
aldrig är passiv. Istället
lär han sig lyfta blicken
och se att Gud ständigt
styr världens historiska
skeenden.
Trygghet grundar
sig på vetskapen
om vem Gud är
När Habackuk är osäker
på vad som ska hända
är han ändå trygg i sin
tro (1:12), därför att han
vet vem Gud är. Tryggheten har sin grund i
Gud själv, inte i omständigheterna.
Gud är rättvis
även om vi inte
kan se det nu
Habackuk ställde frågan
om Gud var rättfärdig
(1:13). När samtalet är
över har han förstått att
när allt är sagt och gjort
kommer Guds rättvisa
inte mer att ifrågasättas
(jfr Upp 19:2).
Guds ord är
tillförlitligt
och sant
Gud uppmanar Habackuk att skriva ner det
som sägs (2:2). Det är
ett sätt att markera att
orden är tillförlitliga och
att Gud alltid talar sanning (2:2). Det gäller
Guds ord också i dag.
Kunskap om Gud
föder tacksamhet
till Gud
När bitarna faller på
plats för Habackuk och
han förstår Guds storhet
svarar han i bön och
tillbedjan (3:1ff). Insikt
om Gud leder till tacksägelse och lovsång till
Gud (3:18–19).
Den rättfärdige
ska leva
genom tro
Habackuk deklarerar
att den rättfärdige ska
leva genom trohet (2:4).
Versen citeras i Rom
1:17, Gal 3:11 och Heb
10:38 och är en grundsten för den kristna
läran om frälsningen.
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Klagosånger när Jerusalem fallit

Bibelbok: Klagovisorna Kapitel: 5
Tid: Skriven 586 fKr Författare: Jeremia
Mottagare: Juda Litterär stil: Poetisk profetia
Nyckelord: Tårar
Så ska bilden förstås: Babylon har intagit Jerusalem,
fört folket i fångenskap och rivit ner templet.
Boken består av fem klagosånger över förödelsen.

Jeremia visar hur folket
brutit förbundet som
Gud slöt (5 Mos 27–28)
och får möta konsekvenserna som utlovat.
De förlorar
sin självständighet
Text: Klag 1:5
”Hennes ovänner har
makten. Hennes fiender
känner sig säkra.”
Text: 5 Mos 28:44
”Han ska bli huvudet
och du ska bli svansen.”

De ska
drabbas av
hunger
Text: Klag 5:10
”Vår hud glöder som en
ugn, den är febersjuk av
hunger.”
Text: 5 Mos 28:48
”[Du] ska... tjäna fiender
... under hunger, törst
och brist på allt.”
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Ämnen

1:11 1:12 1:22

2:1

2:10

2:11 2:22 3:1

3:39 3:40 3:66

4:1

Folkets synd – orsaken till
Jerusalems förstörelse

Jeremias
klagosång
Herrens
straff

Jeremias
sorg

Folkets hopp
– Guds nåd
Jeremias
trösteord

Herrens
vrede

Herrens
nåd

Geografi

Jerusalem

Tidsperiod

Omkr 586 fKr

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Tårar
• Sion/Jerusalem (22 ggr)
• Sorg, gråt och tårar
• Djur som bilder (7 olika)
• Hela bokens struktur
(A–B–C–B–A).
• Relationen mellan
förtvivlan/dom och hopp
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Förtvivlan
4:16 4:17 4:22

5:1

5:22

5:18 5:19 5:22

Bön att folket ska
få återvända

4:1

Beskrivning av
folkets öde

3:66

Orsaken till
Jerusalems fall

3:1

Förhoppning
Jeremia betygar
sin tillit

1:1

Indelning

2:22

Förstörelse

Jeremia beskriver
sitt hopp

1:1

Jeremias sorg
och vädjan

Centralt

Guds vrede
beskrivs

över till främlingar, våra
hus är i främmande
hand.”
Text: 5 Mos 28:30
”Du ska bygga ett hus,
men inte få bo i det.”
De tröttas
ut av sina
motståndare
Text: Klag 5:5
”Våra förföljare flåsar
oss i nacken, vi är trötta
men får ingen vila.”
Text: 5 Mos 28:65
”Bland de folken ska du
inte få någon ro eller
någon vila.”

ORD UR
KLAGOVISORNA

Profeten Jeremia profeterande om hur Jerusalem skulle falla. I hans andra bok,
Klagovisorna, sörjer han över Jerusalems fall. Men när han i de fem klagosångerna
gråter över Guds straff bryter också fragment av hopp för folket igenom.

Jeremia vädjar
om nåd

och räddade
därDeras ägodelar
igenom
tassina
överlandsmän från
en massav andra
sakerKlag
planlagd
Text:
5:2 av
den arvedel
onde Haman..
”Vår
har gått

ÖVERSIKT AV
KLAGOVISORNA

Jeremia klagar
efter fallet

De flyr
undan
sina fiender
Text: Klag 1:6
”... som kraftlösa flyr
[de] undan jägaren.”
Text: 5 Mos 28:25
”På en väg ska du dra
ut mot dem, men på
sju vägar ska du fly
för dem”
Folket ska
utsättas
för hån
Text: Klag 2:15
”Alla som går vägen
förbi slår ihop sina
ESTER
händer
och hånar dig”
Text:
5 Mos
Judisk
flicka28:37
som
”Du
ska
bli till Xerxes
häpnad
under kung
och
en
nidvisa
bland av
(1:1) blev drottning
alla...
hednafolk”
Persien
(2:17), Hon
Att också
tvingas
kallades
äta sina
Hadassa
(2:7).
ega
barn
Hennes föräldrar
var
Text:
Klag
2:20 hade
döda och hon
”Ska kvinnor äta sin
adopterats av sin
livsfrukt?”
kusin5Mordokaj
Text:
Mos 28:30(2:7).
sitt mod
och
”IGenom
sådan nöd
och sådant
sin list lyckades
hon
trångmål
ska din fiende
avvärjadig
enatt
komplott
försätta
du ska
äta
egen livsfrukt”
motdin
judarna
(5–7)

Följderna av
Jerusalems fall

Klagovisorna

Exempel på anspelningar till
Femte Mosebok

Folkets framtida möjlighet – att
omvända sig till Herren
Jeremias
analys
Herrens
motiv

Jeremias bön
inför framtiden
Herrens
eviga storhet

21
Detta tar jag till hjärtat,
därför har jag hopp:
22
HERRENS nåd är det
att det inte är ute med oss,
att det inte är slut med hans
barmhärtighet.
23
Den är ny varje morgon,
stor är din trofasthet.
24
HERREN är min del, det
säger min själ, därför
hoppas jag på honom.
25
HERREN är god mot
dem som väntar på honom,
mot den själ som söker
honom.
26
Det är gott att i stillhet
hoppas på hjälp från
HERREN.

Klag 3:21–26

• Böner (4 st)
• Lägg märke till antalet
verser (22–22–66–22–22).
Kapitel 1–4 är alfabetiska.
• Parallellismen i boken
bygger ofta på en rad med
tre delar, följt av en rad
med två (se t ex 2:3, 4:7)

Kända texter
och sammanhang:
• Klag 3:22–23 Herrens
nåd tar inte slut
• Klag 3:26 Det är gott att
hoppas i stillhet på hjälp
• Klag 3:31 Herren
förkastar inte för alltid

Jeremias illustrationer från naturen
Lurpassa som en björn

Många av Bibelns
författare använder
djuren som illustrationer.
Jeremia väljer att
anspela på sju olika
djur i Klagovisorna.

Text: Klag 3:10a (Jfr 1 Sam 17:34-35).
Syftar troligen på den syriska brunbjörnen som
numera är utrotad i Israel. Jeremia hade tagits
till fånga (3:5–7). Och det var som om Gud själv
legat i bakhåll som en björn som jagar sitt byte
”Han var en björn i bakhåll mot mig.”

Vara snabb som en örn
Text: Klag 4:19 (jfr Hab. 1:8).
Babyloniernas arméer kom
mot Jerusalem ”snabbare än
himlens örnar”. Till slut intog
de staden och förföljde alla
som försökte fly över bergen.

Söker efter bete
som en hjort

Text: Klag 1:6
Folkets ledare (furstar)
har gett sig iväg. De
”liknar hjortar som inte
finner bete”. Det vill
säga, de drar vidare,
flyr. För de hade ingen
kraft att göra motstånd.

Ge di till sina unga
som en schakal

Text: Klag. 4:3, 5:18 (Jfr Jer 9:11).
Jeremia säger att ”...till och
med schakaler räcker
fram sina spenar och
låter ungarna dia”
medan barnen från
Jerusalem övergavs
av sina föräldrar (4:4).

Vara grym
som en struts

Text: Klag 4:3 (Jfr Job
38:16–18) Jerusalems
invånare sägs vara
”grym som strutsen
i öknen”. Strutsen
lägger ibland sina ägg
i sanden och trampar
sedan sönder dem av
misstag när den går
därifrån. Strutsen är nu
utrotad i Mellanöstern.

Ligga i försåt som ett lejon

Text: Klag 3:10b (jfr 4 Mos 23:24, Ps 17:12)
Troligen det asiatiska lejonet som försvann från
Israel på 1300-talet. Gud liknas vid ett lejon. Han låg
i bakhåll som ”...ett lejon i försåt”
och stängde vägen för Jeremia,
alltså berövade honom möjligheten att gå vidare.

Bli jagad
som en fågel

Text: Klag. 3:52
Jeremia använder sig
själv som exempel och
berättar att ”..de jagade
mig som en fågel”. Han
kanske syftar på hur
han bemöttes (Jer
11:18-23,
26:7-9).

Klagovisornas struktur
Klagovisorna är arrangerade i en så kallad kiastiskt struktur med en höjdpunkt i det mittersta kapitlet.
Kapitel 1
22 verser
Alfabetisk
Inledning:
”Så” (1:1)

Sorg över
Jerusalems
ödeläggelse

Kapitel 3: 66 verser,
Alfabetisk (tre verser per bokstav). Inget ”Så”

Kapitel 2
22 verser
Alfabetisk
Inledning:
”Så” (2:1)

Jeremias ord mitt i förödelsen,
det finns tröst och hopp

Herrens
dom över
Jerusalem

Kapitel 4
22 verser
Alfabetisk
Inledning:
”Så” (4:1)
Herrens
vrede mot
Jerusalem

Fokus på Herren
Fokus på folket

Notera: Kapitel 1 har en annan alfabetiskt ordning än 2–4, ordningen på pe och ’ayin.

Även om boken skulle vara
nedskriven av Baruk eller
någon annan, så kan den dock
betraktas som en återspegling
av Jeremias känslor under dessa
sorgens dagar.

Kapitel 5
22 verser
Inte alfabetisk
Inget ”Så”

Folket
bön mitt
i förnedringen

Det finns två poetiska böcker i GT som främst behandlar frågan
om lidande. Job adresserar problemet med personligt lidande
medan Klagovisorna behandlar frågan om nationellt lidande.
Dessa... böcker talar om spänningen mellan Guds rättvisa och
Guds kärlek, eller mellan gudomlig suveränitet och människans
ansvar, men de ger ingen slutlig lösning.

Ivan Hellström

Thomas Constable
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Klagovisorna

Klagosånger
i Gamla
Testamentet

Jeremia är inte den ende
som skriver klagosånger
i Gamla testamentet. Här
är några andra sånger.
Davids klagosång
efter Sauls och
Jonathans död
När David får beskedet
från en budbärare att
Jonatan och hans far
kung Saul dödades av
filisteerna då ”...sjöng
[David] denna klagosång
över Saul och hans son
Jonatan.” (2 Sam 1:17)
Davids klagosång efter
Abners död
När Abner mördats av
sin bror Joab och skulle
begravas i Hebron gick
David bakom båren och
”... sjöng en klagosång
över Abner: "Måste
Abner dö en dåres död?”
(2 Sam 3:33)
Davids klagopsalm över benjaminiten Kush
”En klagopsalm av
David, som sjöng den
till Herren på grund av
benjaminiten Kushs ord:
Herre min Gud, jag flyr
till dig. Fräls mig från
alla som jagar mig, rädda
mig!”(Ps 7:1–2)
Hesekiels sorgesång över
Israels furstar
”Stäm upp en klagosång över Israels furstar
och säg: Vilken lejoninna
var inte din mor! Hon
låg bland lejon, hon
födde upp sina ungar
bland unga lejon” (Hes
19:1–2)
Hesekiels
sorgesång
över Tyros
”HERRENS ord kom till
[Hesekiel]. Han sade:
"Du människobarn, stäm
upp en klagosång över
Tyrus. Säg till Tyrus: Du
som bor vid havets portar
och driver handel med
folken” (Hes 27:1–2)
Hesekiels
sorgesång över
Egypten
”I det tolfte året, på
första dagen i den
tolfte månaden kom
HERRENS ord till mig.
Han sade: "Du människobarn, stäm upp en klagosång över farao, Egyptens
kung” (Hes 32:1–2)
Amos sorgesång
över Israel efter
dess fall.
”Hör dessa ord som jag
[Amos] stämmer upp som
en sorgesång [alt. klagosång] över er, ni av Israels
hus: "Fallen är hon och
kan inte resa sig mer,
jungfrun Israel!” (Amos
5:1–2)
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Profeterna

Tre profeter
talar om
orsakerna till
Jerusalems fall

Lärdomar från 600-talets profeter
NAHUM, SEFANJA, JEREMIA, HABACKUK
och KLAGOVISORNA är skrivna av profeter
som verkade till och med Jerusalems fall.

Tre profeter hade fokus
på Jerusalems fall och
den påföljande förstörelsen. Här är en
jämförelse mellan de
tre profeternas tjänst:
När
profeterna
talade

• SEFANJA: Årtionden före
Jerusalems fall (c. 630 fKr)
• HABACKUK: När fallet
var nära (c.607 fKr)
• KLAGOVISORNA: Efter
Jerusalems fall (586 fKr)

• Visar att Guds dom
är ett nödvändigt och
rättfärdigt uttryck för
Hans väsen.
• Visar att Gud i
kärlek är med sitt
folk och är redo att
förlåta.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Kärleksfull stränghet (1:2, 3:17)

• Herrens dag – till
dom för några, till
välsignelse för andra
• Avgudadyrkan –
ska utrotas ur landet
• Från dom till
lovsång – Jublet
bryter igenom till sist
• Hopp – domen ska
följas av upprättelse.
• Guds närhet – han
bor ibland dem.

• Visar hur Gud
fördröjt domen för
att ge folket chans
att omvända sig.
• Visar att framgång
inte alltid är belöningen för dem som
utför Guds verk.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Helighet och
tålamod

• Det nya förbundet
– lagen ska skrivas
i deras hjärtan
• Motstånd – att
vara profet är inte
lätt
• Inre kamp – får en
profet ställa frågor?
• Omvändelse –
Gud vädjar gång på
gång: ”Vänd om!”

• Visar att Gud har
historiens förlopp i
full kontroll.
• Visar att när allt
är sagt och gjort är
Gud värdig vår
lovsång
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Rättvis och stor

• Tro/trohet – ger
den rättfärdige liv.
• Tvivel och kamp
– hur den troende
hanterar det hon
inte förstår
• Inte troende som
Guds redskap –
hur är det möjligt?
• När Gud synes
passiv – byt
perspektiv.

• Visar att Gud lider
med sitt folket när
synden straffas.
• Visar att olydnad
mot Gud leder till
katastrof för folket
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofasthet (3:23)

• Guds nåd – den
tar aldrig slut
• Gråt och förtvivlan – över synd
och förödelse
• Hopp – mitt i
eländet finns det
hopp för folket.
• Böner – i sin förtvivlan vänder sig
Jeremia till Gud.

• SEFANJA: Så kommer
domen att bli.
• HABACKUK:Var så
säker, domen kommer.
• KLAGOVISORNA: Så
har domen drabbat.
Så frambar
profeterna
budskapet
• SEFANJA: Som en
proklamation från Gud
• HABACKUK: Som en
dialog med Gud
• KLAGOVISORNA: Som
en sorgesång till Gud

Nyckelord:
Kurkmakare
Krukmakare

Profeternas
beskrivning
av Guds attityd

• SEFANJA: Herrens
vredes dag (1:18)
• HABACKUK: I raseri går
du fram över jorden (3:12)
• KLAGOVISORNA:
Herrens vredes dag (2:22)
Profeternas
försäkran om
Guds omsorg
• SEFANJA: Herren bor
hos dig (3:15)
• HABACKUK: Herren
är min styrka (3:19)
• KLAGOVISORNA:
Herren är min andel (3:24)

Nyckelord:
Vaktpost
Vaktpost

Nyckelord:
Tårar

Profeternas
ord av hopp
till slut

• SEFANJA: Jubla dotter
Sion (3:14)
• HABACKUK: Jag vill
jubla över Herren (3:18)
• KLAGOVISORNA: Låt
oss lyfta våra händer till
Gud i himlen (3:41)
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TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Nyckelpersoner:
Nahum
• Geografi: Elkosh,
Nineve i Assyrien
• Tid: Någon gång
mellan 663 och
633 fKr

• Gud: Är vred över
synden.
• Människan: Kan
aldrig fly från konsekvenserna av sin
synd.
• Frälsningen:
Räddas genom att
fly till Gud och
skyddas av Honom
(1:7).

SEFANJA

• Nyckelpersoner:
Sefanja, Josia
• Geografi:
Jerusalem
• Tid: Någon gång
mellan 640 och
628 fKr

• Gud: Är närvarande mitt ibland sitt
folk (3:5 mfl).
• Människan: Kan
hoppas på Gud
även när allt synes
mörkt.
• Frälsningen:
Skall till slut komma
genom Herren som
bor hos dig (3:17).

JEREMIA

• Nyckelpersoner:
• Gud: Är Herre över
Jeremia, Baruk, Josia, alla folk och nationer.
Joachas, Jojakim,
• Människan: Har
Jojakin, Sidkia, Eved- ondskan inneboende
Melek, Gedalja,
i sig (17:9).
Nebukadnessar
• Frälsningen: Är
• Geografi: Anatot,
en omvändelse i
Jerusalem, Rama
hjärtat (4:4, 24:7).
och Egypten
• Tid: Omkr 42 år
(627–580 fKr)

HABACKUK

• Nyckelpersoner:
Habackuk
• Geografi: Juda
särskilt Jerusalem
• Tid: Någon gång
mellan 609 och
605 fKr

KLAGOVISORNA

Traditoner kring [Klagovisorna] finns än i dag. Ortodoxa
judar läser hela boken högt den nionde dagen i månaden
Ab, det datum då enligt traditionen Saolomos tempel förstördes
586 fKr. Många judar läser den varje vecka vid Klagomuren
i Jerusalem och i katolsk tradition läser man den under de tre
sista dagarna i påskveckan, precis innan påsken.
Archaeological Study Bible
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HISTORISKA
NYCKELORD

NAHUM

• Guds dom –
drabbar dem som
gjort sig förtjänt av
den.
• Guds karaktär –
lidelse, vrede,
styrka, godhet
• Naturen – som bild
på Guds handlande
och objekt för hans
makt.

Nyckelord:
Herrens
Herrens dag
dag

Profeterna
om domens
innebörd

VIKTIGA
TEMAN

• Visar att människor
och riken som förtrycker andra får
möta konsekvenserna av sina missgärningar.
• Visar att Gud är
vred över ondskan.
• Karaktär hos Gud
Nyckelord: som betonas:
Helighet, makt och
Flodvåg
vrede

Profeternas
perspektiv på
Guds dom

• SEFANJA: Gud ska
döma.
• HABACKUK: Gud,
när ska du döma?
• KLAGOVISORNA: Guds
dom har fallit.

CENTRALT
BUDSKAP

• Nyckelpersoner:
Jeremia
• Geografi:
Jerusalem
• Tid: 587/6 fKr

• Gud: Är stor. Hela
jorden var stilla inför
honom (2:20).
• Människan: Kan
inte alltid förstå det
som sker just nu.
• Frälsningen:
Bygger alltid på tro
(2:4) genom Guds
nåd och barmhärtighet (3:2).

• Gud: Förbarmar sig
över dem som
straffats för sin synd
(3:32).
• Människan: Får
möta konsekvensen
av sina handlingar
(3:17).
• Frälsningen: Det
finns hopp om förlåtelse (3:31, 4:22).

Den sista delen av [Sefanja] har
kallas ”den mest underbara kärlekssången i Gamla testamentet”. Den
berättar om den allomfattande
frälsningen för dem som tillhör
Herren. Sjung! Skrik! Var glad!
L. A. T. van Dooren

15 förebilder i Gamla testamentet

MOSE

Förebilder

... men alla
exempel är
inte värda
att ta efter

FÖREBILD ...I TRO

... I VISHET

Förebild: Abraham
I tro lämnade han Ur, i tro tog han
emot löftet om en folk, ett land och
en kommande välsignelse, i tro var han
villig att offra Isak. Kallas ”trons Fader”.
Bibeltext: Han tvivlade inte i otro på
Guds löfte [... för han var] fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var
han... mäktig att hålla. (Rom 4:21–21).

Förebild: Salomo
Gud lovar Salomo att han får be om
vad han vill. Istället för långt liv eller
rikedom ber han om vishet, för att
rätt kunna döma på bästa sätt.
Bibeltext: Ge din tjänare ett lyhört
hjärta... [och] Gud gav Salomo vishet
och mycket stort förstånd och kunskap.
(1 Kung 3:9, 4:29).

...I ATT MÖTA LIDANDE

... I VILLIGHET

Förebild: Job
Utan egen skuld förlorar Job allt han
har och drabbas av sjukdom. Trots
motgång vägrar han anklaga Gud för
det som drabbat honom.
Bibeltext: HERREN gav och
HERREN tog. Lovat är HERRENS
namn! .. [för] jag vet att min återlösare lever (Job 1:21, 19:25).

Förebild: Jesaja
När Gud vill kalla en profet ställer han
frågan ”Vem skall jag sända och vem
vill vara vår budbärare?”. Den unge
Jesaja svarar först att han inte är
värdig. Men när han förstår att han
blivit renad finns det ingen tvekan.
Bibeltext: ”Här är jag, sänd mig!"
(Jes 6:8).

... I FÖRLÅTELSE

... I FÖRTRÖSTAN

Jakob lurar till sig
förstfödslorätten
(1 Mos 25:29–34)
Esau var äldst och hade
företräde till arvet. Men
Jakob lurade honom en
dag när han var trött och
hungrig och skaffar sig
förstfödslorätten för en
lite mat. Sen lurar han sin
far att välsigna honom.

Förebild: Josef
Hans bröder sålde honom som slav
till Egypten. När de senare kom för att
få hjälp under en svältkatastrof hade
han all möjlighet att hämnas. Istället
förlät han dem alla.
Bibeltext: Ni tänkte ont mot mig,
men Gud har tänkt det till godo.
(1 Mos 50:20).

Förebild: Sadrak, Mesak och
Abed-Nego
Ställda inför dödsdomen visar de sin
förtröstan på Gud. Vad som än händer.
Bibeltext: Vår Gud som vi dyrkar
mäktig att rädda oss ur den brinnande
ugnen... Men om inte... [kommer] vi
ändå inte dyrka dina gudar
(Dan 3:17–18).

... I INTEGRITET

... I MOD

Aron gjorde
en guldkalv
(2 Mos 32:1–35)
Mose befann sig på Sinai
för att motta lagen. Men
när det dröjde tog hans
bror Aron och gjorde en
guldkalv som de kunde
dansa runt och tillbe.
Gud straffade folket för
deras tilltag.

Förebild: Josua och Kaleb
Tolv spejare kom tillbaka. Tio av dem
sa att landet var ointagligt. Men inte
Jousa och Kaleb. De stod emot grupptrycket och litade på Guds möjligheter.
Bibeltext: Josua... och Kaleb... sade
... "Om HERREN har behag till oss,
ska han föra oss in i det landet och
ge det åt oss” (4 Mos 14:6–8).

Förebild: Ester
Hennes folks framtid stod på spel.
Och hon var den enda som, med
risk för sitt eget liv, kunde gå inför
kungen och vädja för deras överlevnad. Då tvekade hon inte utan
satte modigt sitt liv på spel.
Bibeltext: Är jag förlorad, så är jag
förlorad.” (Ester 4:16).

... I TROFASTHET

... I STUDIER AV LAGEN

Förebild: Rut
Hon vägrar att lämna sin svärmors
sida. Istället överger hon sitt hemland
för att ta hand om Noomi. (jfr Rut 2:11)
Bibeltext: Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag. Ditt
folk är mitt folk och din Gud är min
Gud. Där du dör vill jag dö.
(Rut 1:16–17).

Förebild: Esra
Esra är en förebild i att studera Guds
Ord. Han inte bara studerar skriften
utan omsätter den också i sitt liv.
Esra kallas den förste skriftlärde.
Bibeltext: Esra hade vänt sitt hjärta
till att studera HERRENS lag och leva
efter den och lära ut lag och rätt
i Israel. (Esra 7:10).

... I INRE KARAKTÄR

... I HANDLINGSKRAFT

Förebild: Kung David
När Gud sökte en kung fann han en
ung tonåring. Att vara efter Guds hjärta
betyder att vara i harmoni med Guds
innersta väsen. (David kom senare att
avvika men bekände och fick förlåtelse).
Bibeltext: [Gud sade:] ”Jag har funnit
David, Ishais son, en man efter mitt
hjärta.” (Apg 13:22).

Förebild: Nehemja
Nehemja bad att Gud skulle gripa in
för att bygga upp Jerusalem.
Och när tillfället kom erbjöd han sig
själv som svar på sina egna böner.
Bibeltext: Då bad jag till himlens
Gud och svarade sedan kungen: "Om
det behagar kungen... så sänd mig
till Juda (Neh 2:4–5).

Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David,
Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda,
stängde lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdets egg. De var svaga men fick kraft, de blev
starka i strid och drev främmande härar på flykten... Andra blev torterade... De blev stenade,
söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och
misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem.
Hebr 11:32–35, 37–38
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Eva och Adam åt den
förbjudna frukten
(1 Mos 3:1–13)
Gud säger uttryckligen
ifrån att de inte ska äta
av frukten. Men Eva och
Adam låter sig förledas
av ormen och gör precis
tvärt emot vad Gud har
sagt. Konsekvensen blev
syndafallet.

De tio spejarnas
spred missmod
(4 Mos 13:1–34)
Mose skickar tolv spejare
in i landet för att ta reda
på förutsättningarna för
invasionen. Men tio av
dem såg bara probleme
och när de kommer tillbaka sprider de missmod,
istället för tillit till Gud.
Akan tog sitt
eget krigsbyte
(Josua 7:1–26)
Allt krigsbyte skulle efter
Guds instruktioner tillspilloges. Men Akan går
sin egen väg. Han tar
guld, silver och kläder
och gömde i sitt eget tält.
Akan fick möte konsekvensen av sin synd.
Saul gick till
ett medium
(1 Sam 28:3–25)
Istället för att hämta ledning från Herren söker
kung Saul upp en andeskåderska i En-Dor i det
han tror sig kunna få råd
av den döde Samuel.Det
slutar i en skräckupplevelse.
David är otrogen
med Bat-Seba
(2 Sam 11:1–27)
Kung David befinner sig i
Jerusalem. Han ser BatSeba från sitt palats och
är otrogen med henne.
När hon blir gravid iscensätter han hennes make
Urias död. Natan dömer
David och sonen dör.
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Hesekiel

Dalen med de förtorkade benen

Bibelbok: Hesekiel Kapitel: 48
Tid: Omkr 592–570 fKr Författare: Hesekiel
Mottagare: Folket i exil Litterär stil: Profetisk
Nyckelord: Torra ben
Så ska bilden förstås: Hesekiel profeterar om dalen
med de (för-)torkade benen (Hes 37). Om hur
de samlas ihop och på nytt blir en kropp.

Jag ska ge er ett
nytt hjärta... Jag
ska ta bort
stenhjärtat ur er
kropp och ge er
ett hjärta av kött.
Jag ska låta min
Ande komma in i
er och göra så att
ni... håller mina
lagar och följer
dem.
(Hes 36:26–27)

HESEKIEL

Var präst och son till
Busis (1:3). Fördes
bort i fångenskap till
Babylon och fick sina
syner vid floden Kebar
(1:1).
Uttrycket ”i det
VERSIKT AV
trettionde året” (1:1)
är omtvistat, men
HESEKIEL
många menar att det
Hesekiel fördes bort i fångenskap till Babylon. Han bosatte sig vid floden Kebar och
syftar på Hesekiels
ålder. I så fall blev han där drabbas han av Guds kallelse till profet. Han profeterar om dom över grannfolken,
om Jerusalems slutliga förstörelse, men ger också hopp om en framtida upprättelse.
en profet samma år
som han fick rätten
1:1
24:27 25:1
48:35
32:32 33:1
Centralt
att inträda i prästtjänst
Domen är nära
Domen faller
Hopp efter domen
(jfr 4 Mos 4:3).
1:1
3:27 4:1 7:27 8:1 11:25 12:1 24:27 25:1 28:26 29:1 32:32 33:1
39:29 40:1
48:35
Det skulle också
innebära, då hans
tjänst varade 22 år,
att han var 52 år när
Indelning
den sista profetian
skrevs ner.

Hesekiel
använder många
olika metoder för
att kommunicera
sitt budskap.
Hur kreativ är du
i dina försök att
förklara och
illustrera vad du
tror på? Kan du
lära av Hesekiel?
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Före belägringen (4 år)

Ämnen

Dom över Juda förflutna –
Jerusalem ska förstöras

Guds härlighet
i himlen (1)

Under belägringen (30 mån)
Jerusalems
förstöring

Guds härlighet
lämnar templet (10–11)

Efter belägringen (16 år)
Löften om Juda framtid –
Jerusalem ska byggas upp
Förberedelse för Guds härlighets
återkomsten
återkomst (43)

Geografi

I exil – Babylon

Tidsperiod

Omkring 22 år (592–570 fKr)

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Tema: Torra ben (37)
• Herrens härlighet – går
och kommer (minst 12 ggr).
• Satans ursprung (Hes 28).
• Herrens Ord kom till mig
(49 ggr).
• Ni skall då inse att jag är
Herren (78 ggr).
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Det nya templet
och det
nya landet

Väktaren på
muren och Gog
och Magog

Dom över
Egypten, Juda
fiender i söder

Dom över Juda
fiender i öster,
väster och norr

Hesekiels buskap
om dom
över natioen

Hesekiels budskap
om avgudadyrkan
i templet

Hesekiels budskap
om rikets fall

F

Hesekiels kallelse
att bli profet

Ö

ORD UR
HESEKIEL

1
HERRENS hand kom
över mig, och genom
HERRENS Ande fördes jag
bort och sattes ner mitt i en
dal, som var full med ben...
4
Då sade han till mig:
"Profetera över dessa ben
och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS
ord:
5
Så säger Herren
HERREN till dessa ben: Se,
jag ska låta ande komma in
i er, så att ni får liv.
6
Jag ska fästa senor vid er
och låta kött växa ut på er
och övertäcka er med hud
och ge er ande, så att ni får
liv. Och ni ska inse att jag är
HERREN."

Hes 37:1, 4–6

• Hans undervisningsstil
(symboliska handlingar,
syner, liknelser, dikter,
ordspråk och profetior).
• Kronologi (före, under
och efter Jerusalems fall).
• Människa - Guds titel på
Hesekiel (90 ggr).

Kända texter
och sammanhang:
• Hes 28 Satans urprung
• Hes 37 Dalen med
förtorkade ben
• Hes 40–48 Nya templet,
och det nya landet
• Hes 47:9 Dubbla strömmen

Hesekiels tio illustrationer

Hesekiel

Profeten Hesekiel får i uppdrag att iscensätta tio olika visuella illustrationer för folket för att de ska förstå allvaret
i situationen och vända om till Herren. Här är de tio illustrationerna.
Han ristar
staden på
en lertavla
(4:1–3)

Han ligger
på sidan
i 430 dagar
(4:4–8)

Han bakar
bröd som
matsäck
(4:9–17)

Han rakar
skägget
med ett svärd
(5:1–17)

Han packar
och lämnar
staden
(12:1–8)

Beskrivande
visioner som
Gud ger
Beskrivning: Hesekiel
beskriver visioner, inre
syner, Gud ger honom
att berätta för folket.
Exempel: Hesekiel tas
till Jerusalem och ser hur
Gud lämnar templet (8)

390
dagar
1/3
huggs ner

1/3
förskingras

Han avbildar staden
och gör en modell av
belägringen för att
visa att de inte kommer att undkomma.
Han klagar
högljutt
inför folket
(21:1–17)

Han ligger på sidan
(390/40 dagar) för
att visa sambandet
mellan deras synd
och belägringen.
Han liknar
folket vid
slagg
(22:17–31)

Han bakar bröd
under orena förhållande för att visa
hur situationen under
belägringen blir.

Han rakar sitt skägg
med svärd och använder skägget för
att visa vad som ska
hända med folket.

Han visar
folket en
kokande grytan
(24:1–6)

Hans fru dör
men han får
inte sörja
(24:15-27)

Hesekiels bok innehåller
exempel på en rad olika
sätt att berätta för folket.
Här är sju olika metoder
för kommunikation som
Hesekiel använder i
sin tjänst som profet:
Handlingar
som blir till
tecken
Beskrivning: Hesekiel
utför symboliska
handlingar för att
demonstrera budskapet
Exempel: Hesekiel gör
en lerbild av Jerusalem
och leker krig (4:1–3)

1/3
bränns upp
40
dagar

Hesekiel
olika sätt
att berätta

Han packar sitt
bohag och reser för
att visa folket att de
kommer att tvingas
gå i landsflykt.
Han skriver
på två
trästavar
(37:15–28)

Satte på
sig
huvudbindel
(24:17)

Liknelser för
att göra det
lätt att förstå
Beskrivning: Hesekiel
berättar liknelser så att
folket genom bilder ska
klura ut innebörden
Exempel: Hesekiel berättar om örnen, cedern
och vinstocken (17)
Dikter för
att förmedla
känsla
Beskrivning: Hesekiel
sjunger sånger eller läser
dikter för att ge ytterligare
djup åt budskapet
Exempel: Hesekiel
sjunger en sorgesång
om Israels furstar (19)
Ordspråk för
att sammanfatta
lärdomar
Beskrivning: Hesekiel
formulerar ordspråk och
kopplar dem till Guds
handlande med folket.
Exempel: Tiden går
och inga syner slår
in (12:22–23)

Han profeterar och
klagar (suckar) inför
dem för att visa
folket vad som ska
ske i framtiden.

Han liknar folket vid
slagg för att visa
dem att det som
kommer är avsett
att rena dem.

Han
liknar folket
vid
köttbitar som
tas ur
en gryta för
att visa att de ska tas
ur Jerusalem.

Han drabbas av sorg
men får inte sörja för
att visa hur folket
kommer att drabbas
av liknande sorg.

Han tar två stavar
och för dem samman
för att visa att Gud
på nytt ska samla
och förena sitt folk.

Hesekiel är en av de mest excentriska, bisarra och
upprörande profeterna i Gamla testamentet. Jag
menar, han åt upp en bokrulle.... [och] han gjorde ett hål
i väggen på sitt hus och klättra ut genom det. Det verkar
vara hårfint gräns mellan att vara profet och knäppskalle.
Men man får minnas att att dessa handlingar hade ett syfte.

För den genomsnittlige bibelläsaren är Hesekiel mest
som en förunderlig labyrint av osammanhängande syner
– ett kaleidoskop av snurrande hjul och torra ben som inte
går att tolka. Det gör att vi ofta väljer att gå vidare och
aldrig ta i tur med boken. Men då går vi miste om en av
Gamla testamentets största litterära och andliga verk.

Nike Page

Charles Dyer
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Profetior för
att proklamera
Guds planer
Beskrivning: Hesekiel
får profetiska budskap
från Herren om framtiden
att framföra till folket
Exempel: Profetian om
ett nytt tempel (40–48
se också 6, 20:32ff)
Kronologiska
uppgifter för
exakthet
En rad kronologiska
uppgifer finns i boken.
De knyter samman
berättelsen och länkar
den till historien.
Exempel: 1:1–2, 8:1,
20:1, 24:1, 26:1, 29:1,
31:1, 32:1, 40:1
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Daniel

Sju av Guds
egenskaper
som Daniels
bok pekar på

I bokens berättelser påminns vi om vem Gud är.
En Gud
som
har omsorg
Text: Daniel 1
Mitt i den turbulenta
situationen som Daniel
och hans vänner befinner
sig i öppnar Gud vägar
för dem. De får vishet
och insikter av Gud som
hjälper dem.

Daniel i lejonens kula
Bibelbok: Daniel Kapitel: 12 Tid: omkring 605–536
605-536 ffKr
Kr
Författare: Daniel
Daniel,(12:4),
åtminstone
åtminstone
delvis delvis
Mottagare: Folket i exil
Litterär stil: Historisk och profetisk
Nyckelord: Drömmar
Drömar
Så ska bilden förstås: Daniel kastades i lejongropen.
Men Gud beskyddade och bevarade honom (Dan 6).

En Gud
som
avslöjar
Text: Daniel 2
Gud avslöjar Nebukadnessars drömmar för
Daniel. Det öppnar
dörrar för Daniel och
hans vänner. Men pekar
också på en Gud som
känner allas inre.

En Gud
som
skyddar
Text: Daniel 3
Daniels tre vänner står
upp mot Nebukadnessar,
med livet som insats.
Och Gud räddar och
skyddar de sina, trots
att de inte själv räknade
med det.

En Gud
som är
allvetande
Text: Daniel 7–12
I syner och visioner visar
Gud med stor detaljrikedom att han känner
och kontrollerar framtiden. En allvetande Gud
gör här lite av sin plan
för världen känd.
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1:1

Daniel – tolken

1:1

4:34

Indelning

5:1

7:1

6:28

7:1

Dom över hedningarna –
en demonstration av Guds kraft i nuet
Historiska berättelser om Daniel
– vad Daniel gjorde i Babylon

Ämnen

Historia – berättad i tredje person

Geografi
Tidsperiod

6:28

Daniel – drömmaren
9:27

10:1

Daniels
avslutande syn:
Om de kommande
världsrikena

Centralt

Daniels tre
inledande syner:
Bland annat om
Människosonen

En Gud
som är
allsmäktig
Text: Daniel 6
Gud visar sin makt när
han räddar Daniel i lejongropen. En ängel sänds
och stoppar lejonen som
inte gesnågon möjlighet
att komma åt Daniel när
han kastas till vilddjuren.

Daniel är en av Bibelns mest dramatiska böcker. Daniel och hans vänner förs till Babylon. Där utspelar sig ett antal dramatiska händelser och Daniel får motta detaljerade
visioner. En av Gamla testamentets mest spännanade och omdiskuterade böcker.

Lejongropen
– och andra
händelser under
Belshassar och
Dareios

En Gud
som
dömer
Text: Daniel 5
Gud levererar sin dom,
tydligt och dramatiskt,
med skrift på väggen.
Babylons dagar var
räknade och Guds dom
verkställdes, dramatiskt.

ÖVERSIKT AV
DANIEL

Den brinnanade
ugnen – och
andra händelser
under
Nebukadnessar

En Gud
som visar
sin kraft
Text: Daniel 4
Världsrikets monark får
se vad stolthet kan få för
konsekvenser. Han
tvingas lämna sin höga
ställning och får leva
en tid i utanförskap och
förnedring.

12:13

12:13

Hopp för judarna –
en bild av Guds plan för framtiden
Profetiska visioner till Daniel
– vad Daniel drömde i Babylon
Uppenbarelse – berättad i första person

I exil – Babylon/Persien
Omkring 70 år (605–536 fKr)
Nebukadnessar

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Belshassar Darejavesh Belshassar

Tema: Drömmar
• Vad kan du lära av
Daniels böneliv?
• Olika visioner och
drömmar: Vem får dem?
Om vad? Vem uttolkar?
• Rike (50 ggr).
• Kung (183 ggr).
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Darejavesh

Koresh

• Exempel på hur Gud har
makt över och styr historiens
gång.
• De apokalyptiska synerna
– vad syftar de på?
• Vad kan du lära om änglavärlden?
• Guds omsorg och makt.

ORD UR
DANIEL

19
På morgonen när det
ljusnade steg kungen upp
och skyndade till
lejongropen.
20
När han kom i närheten
av gropen ropade han på
Daniel med ängslig röst.
Han sade: "Daniel, du den
levande Gudens tjänare!
Har din Gud, som du
ständigt dyrkar, kunnat
rädda dig från lejonen?"
21
Då svarade Daniel
kungen: "Må kungen leva
för evigt!
22
Min Gud har sänt sin
ängel och stängt lejonens
gap så att de inte skadat
mig..."

Dan 6:19-22

Kända texter
och sammanhang:
• Dan 3 Den brinnande
ugnen
• Dan 5 Belshassars
gästabud
• Dan 6 Lejongropen
• Dan 7–12 Daniels syner

Kronologi

610 fKr
Babylons
kungar

(1) Andra
Sidkia

598 fKr

(1)
Jojakin

Jerusalem
faller 586 fKr

(2) Amel–
Marduk
562–560 fKr
(3) Neriglissar
560–556 fKr
(4) LabashiMarduk
556 fKr

(3)

2

Daniel uttyder kungens dröm
Händelse: Kung Nebukadnessar
har en dröm om en bildstod. Den
representerar fyra världsriken.
Datum: 603 fKr

Nabonidus 556–539 fKr

Belshassar 553–539 fKr

Koreshh 559–530 fKr

Darejavesh?

De ska utbildas vid det
babylonska hovet, men
får göra undantag för de
vill inte orenas av maten.

4

Kungens andra dröm
Händelse: Kungen drömmer,
förlorar och återfår förståndet.
Datum: Troligen före 588 fKr då Daniels
vishet redan blivit erkänd (Hes 28:3)

Sadrak, Mesak och
Abed-Nego vägrar och
kastas i den brinnande
ugnen. Gud räddar dem.

7

Syn I: Om djuren och människan

8

Syn II: Om baggen och bocken

9

Syn III: Om de sjuttio veckorna

5

Gästabudet med skriften på väggen
Händelse: Kung Belsassar håller gästabud.
Men under festen skriver en hand domsord på den vita väggen. Ingen kan uttyda.
Datum: 539 fkr

(5)

(5) Kambyses
530–
522 fKr

520 fKr

Nebukadnessar

Guds hjälp att
uttyda kungens
dröm.

Daniel får en syn
och blir skrämd.
Ber om klarhet
men förblir rädd.
Daniel får en ny
syn. Ärkeängeln
Gabriel förklarar.
Daniel blir sjuk.

Budskap: Daniel får ny syn av en
bagge, en bock och deras kamp.
Och åter ber han om en tolkning.
Datum: 551 fKr, Belsassars 3:e år (8:1)

Sadrak, Mesak
Abed-Nego och Daniel
Budskap: I ljuset av fullbordan av en profetia
bekänner Daniel folkets synder inför Gud. Under
bönen får han en ny syn som berättar om framtid.
Datum: 550 fKr, Darejavesh 1:a år (9:1)

Daniel bekänner
folkets synder i en
bön. Gabriel ger
honom en ny syn.

Daniel kallas in
och kan uttyda
Guds domsord
Babylon faller.

IV: Om kampen mot andemakter
10 Syn
Budskap: Daniel får en syn där han ser en

Svaret på Daniels
bön har dröjt.
Men nu får Daniel
en förklaring.

man som förklarar att bönesvaret dröjt för att
han hindrats av andemakter. Nu kommer svaret.
Datum: 536 fkr, Kung Koresh 3:e år (10:1)

Syn IV: Om framtida härskare och riken

11 Budskap: Fortsätter med en detaljerad beskrivav kommande regenter och riken, som
12 ning
ska framträda och falla på världsscenen.
6

Vi råder inte
alltid över våra
omständigheter
Text: Dan 1
På samma sätt som
Daniel inte råder över den
situation han hamnar
i, gör inte alltid vi det. Tron
kan handla om att finna
sig i och handskas med
det vi inte kan förändra.

Bekännelsen
kan vara viktigare
än själva livet
Vår Gud, som vi dyrkar, [är] mäk- Text: Dan 3
tig att befria oss ur den brinnande
Att bekänna sin tro kan
ha ett pris. Ibland ett
ugnen... Men om inte, så skall du
högt pris. För de tre vänveta, o konung, att vi ändå inte
nerna var, just där och då,
dyrkar dina gudar... (Dan 3:17–18)
bekännelsen och dess
konsekvenser viktigare
än livet självt.
Daniel får åter

Budskap: Daniel får en syn. Ser
fyra djur och en som liknade en
människa. Ber om en tolkning.
Datum: 553 fKr, Belsassars 1:a år (7:1)

Datum: Fortsättning på kapitel 10

Sju praktiska

– och hans tillämpningar
från Daniel
syner

Daniel visar att
Gud ger dem
vishet. Det växer
i aktning vid hovet.
Daniel får Guds
hjälp att berätta
om och uttyda
kungens dröm.

Brinnande ugnen
Händelse: Alla
ska tillbe kungens
stora bildstod.
Datum: Se kapitel 4

Daniel

Daniel

3

(4)

Babylon
faller
539 fKr

De tre
vännerna

Till i Babylon
Händelse: Daniel
och hans vänner
förs i fångenskap.
Datum: 605 fKr

(2)

Medien och
Persiens
kungar

Händelse

1

Första
deportationen
606 fKr

ylon:Nebukadnessar 605–562 fKr

Jojakim

Juda
kungar

Kapitel

Daniels äventyr och syner

Koresh

Den tredje synen
fortsätter. Daniels
syner kommer till
ett slut.

Daniel i lejongropen
Daniel kastas
Händelse: Daniels fiender får kungen att
i en grop med
utfärda ett förbud mot bön till andra gudar.
lejon, men Gud
Men Daniel trotsar förbudet, ber som vanligt. skyddar honom.
Datum: Omkring 535 fkr
• Daniel dör troligen mellan 535 och 530 fKr. Han blev troligen över 90 år.

Medern Darejavesh skulle kunna vara samma person
som Koresh den store. Daniel 6:28 skulle kunna...
översättas: ”...under Darejaveshs regering, det vill säga under
persern Koreshs regering”. Annars vore ”och under” den naturliga
översättningen. Han skulle också kunna vara en underordnad
kung som tillsatts av Koresh (jfr 5:31”tog emot”).
Archaeological Study Bible

Kapitel 11 är en fantastisk redgörelse
för en rad händelser som kommer
att ske århundraden efter Daniels livstid.
Det finns 27 tydliga profetior i kapitlet,
och var och en av dem uppfylls
århundraden senare.
David Pawson
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Gud har inte
lovat att alltid
rädda oss
Text: Dan 3
Gud är allsmäktig. Men
han har aldrig lovat
att alltid gripa in och
rädda oss i utsatta
situationer. Vi ger vårt
liv till honom oavsett
konsekvenserna.
Ibland måste den
troende bryta
mot landets lagar
Text: Dan 6
Som troende ska vi
respektera överheten
(Rom 13). Men det finns
tillfällen då en kristen inte
bara får utan måste bryta
mot samhället lagar för
att inte svika sin tro.
Regelbundna
vanor kan vara
ett stort stöd
Text: Dan 6
Den som etablerar vanor
i sitt andliga liv kan i dem
finna både vägledning
och stöd i hur man ska
handla i pressade situationer. Man har i förväg
valt vägen att gå.
Omständigheter
kan fördröja
ett bönesvar
Text: Dan 10
Ängeln Gabriel meddelar
att bönesvaret dröjt – på
grund av en kamp
i andevärlden. Det kan
finnas skäl att bönesvar
dröjer som står utom vår
kontroll.
Framtiden
vilar helt
i Guds händer
Text: Dan 11–12
Detaljerade profetior om
framtiden bekräftar att
historien vilar helt i Guds
händer. Framtiden är
utstakad och han vet
vad som kommer att
ske nu – och till slut.
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Haggai

Sju praktiska
tillämpningar
från Haggai

Haggai fick folket att hugga i

Bibelbok: Haggai Kapitel: 2
Tid: Skriven 520 fKr
Författare: Haggai
Mottagare: Folket i Jerusalem
Litterär stil: Profetia
Nyckelord: Templet
Så ska bilden förstås:
Profeten manar folket att sätta
igång med tempelbygget, att
”hugga i” och bygga upp
Guds hus. Profeten Haggai
kan därför kallas profeten
Hugg-i (1:8).

Från de två kapitlen finns
många praktiska tilllämpningar att hämta.
Här är några förslag:
Gud har en
förkärlek att
bruka äldre
Text: Hagg 2:4
Haggai nämns alltid före
Sakarja (Esra 6:14), och
var kanske en av dem
som såg Salomo tempel
(2:4). I så fall är han ett
exempel på hur Gud
brukar en pensionär.
Ditt uppdrag
från Gud kan
vara kort
Text: Hagg 1:1, 2:21
Allt som allt omfattar
Haggais tjänst fyra
månader. Alla uppdrag
Gud ger är inte ”för livet”.
Ibland handlar det om en
kort insats i en speciell
situation.
Prioritera rätt
för att bygga
ditt andliga liv
Text: Hagg 1:4
Gud talar genom Haggai
och påpekar att folket
prioriterar fel. De är mer
upptagna med sin egen
bekvämlighet och lyx,
än med bygget av det
andliga livets centrum.

Orenhet smittar,
men det gör
inte helighet
Text: Hagg 2:12–15
Orenhet smittar vid beröring, men inte renhet. Så
RD UR
VERSIKT AV
är det också med andlighet. Oandliga samman- HAGGAJ
HAGGAI
hang smittar, men renhet Under Serubbabel började folket att bygga upp templet. Men bygget kom av sig. Dels
8
Jag ska skaka om alla
måste formas inifrån,
mötte man motstånd, dels tyckte många att bygget av det egna huset var viktigare. Men
från hjärtat och utåt.
hednafolk, och alla folkens
efter 16 år träder profeten Haggai fram för att mana folket att ta tag i projektet på nytt.
skatter ska komma hit. Och
Gud har all makt
2:1 2:2
2:24
1:1
och har allt
jag ska fylla detta hus med
Centralt
Tempelbygget i dag
Tempelbygget i framtiden
under kontroll
härlighet, säger HERREN
Text: Hagg 2:7-10
Sebaot.
1:1
1:11 1:12
2:1 2:2
2:10 2:11
2:20 2:21
2:24
Haggais profetior, som
9
Mitt är silvret och mitt är
andra profeters, bekräftar
att Gud har framtiden
guldet, säger HERREN
under kontroll. Gud är
Indelning
Sebaot.
allsmäktig och allvetande
10
Den kommande
och kan därför förutsäga
härligheten hos detta hus
vad som ska ske.
ska bli större än den förra,
Inte bara
lyssna, utan
säger HERREN Sebaot, och
Tillrättavisning
Löfte
Löfte
Tillrättavisning
Gensvar
också lyda
här och nu
om framtiden
om framtiden
här och nu
på denna plats ska jag ge
Text: Hagg.1:12
Våra yttre handlingar:
Vårt inre liv:
frid, säger HERREN Sebaot.
Ämnen
att prioritera rätt
att leva rätt
Folket ”lyssnade till
Herren”. Det var inte bara
Guds tempel
Guds välsignelse
att de hörde, de omsatte
orden i praktiken. Att
ta Guds ord på allvar
Geografi
Jerusalem
innebär att göra vad det
säger (Jfr Jak 1:22).
Tidsperiod
4 månader (Sept–dec 520 fKr)
Minnen kan
Hagg 2:8–10
ibland leda
oss vilse
Text: Hagg 2:4
Några tappade modet
för att templet inte var
Tema: Templet
• Uttrycket ”Tänk på” (4 ggr) Kända texter
lika vackert som de kom
• Fyra olika budskap
• Gud ska skaka himmel
och sammanhang:
ihåg Salomos tempel.
• Herrens hus, detta hus
och jord (2 ggr)
• Hagg 1:13 Jag är med er
Men minnena ledde dem
och liknande (8 ggr)
• Uttrycker ”Jag är med er” säger Herren
fel. Valet stod mellan
• Materialism och hur det
(2 ggr)
• Hagg 2:10 Templets
bygget eller inget tempel.

O
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påverkar folket. Sambandet mellan lydnad
och framgång.
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Budskap 4:
Till slut blir det en
stor triumf
(24 dec 520 fKr)

Budskap 3:
Men lev
ett liv i renhet
(24 dec 520 fKr)

Budskap 2:
Fatta mod för
templet ska
bli härligt
(21 okt 520 fKr)

Gensvar:
Javisst, då
sätter vi igång
(24 sept 520 fKr)

Budskap 1:
Börja bygga
templet!
(1 sept 520 fKr)

Ö

• Detaljerade tidsuppgifter kommande härlighet
• Vad fick folket att ändra sig • Hagg 2:24 Tjänaren som
och börja bygga templet? ska göras till en sigillring

Templet – en Guds boning

Haggai

Haggai talar om återuppbyggnaden av templet efter fångenskapen i Babylon. Ordet tempel betyder “helig, avskild plats”.
Templet är en byggnad, en plats som uppfattas som en boning för Gud, en plats där Gud manifesterar sin närvaro.

En jämförelse
mellan Haggai
och Sakarja

Texter ur
profeten
Haggai:

Haggai och Sakarja
riktar sig på båda till dem
som återvände fårn
Baylon. Ändå är det
stora skillnader mellan
det två profeterna.

Beskrivning:
Byggt av Salomo.
Magnifikt bygge
i Jerusalem.
Från början helt
täckt av guld.

”Är det tid för er...
medan detta hus
ligger i ruiner”
(1:4,9)”Vilka...
har sett detta
hus i dess forna
härlighet?” (2:4)

Uppfört:
536–516 fKr
Ersatt:
20 fKr

Beskrivning:
Utseendet i stort
okänt. Vi vet att
det var mindre
och enklare än
Salomos tempel.

”Bygg upp mitt
hus” (1:8) ”De
började arbeta
på...sin Guds,
hus” (1:20)
”HERRENS
tempel” (2:16)

Deras
ålder
HAGGAI: Nämns först
och kan ha sett det
gamla templet. Antas
vara betydligt äldre.
SAKARJA: Får stå
efter i alla uppräkningar
och antas därför vara
den yngra av de två.

Huvudtexter:
Utombibliska källor
(Tex Josefus)
”I fyrtiosex år
har man byggt
på detta tempel”
(Joh 2:20).

Uppfört:
Från 20 fKr
till 63 eKr
Förstört
70 eKr

Beskrivning:
En gigantisk omoch utbyggnad
av Serubbabels
tempel."Se vilka
byggnader"
(Mark 13:1)

Kristus
– det
nedbrutna och
upprättade
templet

Huvudtexter:
”Det tempel han talade
om var hans kropp” (Joh
2:18–20) Matt 26:61,
Mark 15:29. Ordet”bodde”
är ordagrant ”slog upp sitt
tält (tabernakel)” (Joh 1:14)

Beskrivning:
Uppfört:
I Jesus maniVid Jesu
festeras Guds
människonärvaro.”Han var
blivande
Nedbrutat: till i gudsgestalt”
På korset där- (Fil 2:6–7, Joh
efter upprest. 4:19–24).

”Jag skall uppfylla detta hus
med härlighet...
Den kommande
härligheten hos
detta hus skall
bli större än den
förra” (2:8–10)

Den kristne
– det tempel
där den
heliga
Ande bor

Huvudtexter:
”Vet ni inte att ni (er kropp)
är ett Guds tempel och att
Guds Ande bor i er?”
(1 Kor 3:16–17, 6:19)
”Vi är den levande Gudens
tempel” (2 Kor 6:16)

Kyrkan/
församlingen
– det tempel
som tillhör
det nya
förbundet

Huvudtexter:
”Genom honom fogas
hela byggnaden samman
och växer upp till ett
heligt tempel i Herren”
(Ef 2:21). Se också Apg
15:16–17, Amos 9:11.

Hesekiels
tempel
– det som
ska byggas
i framtiden (?)

Huvudtexter:
”HERRENS härlighet kom
in i templet” (Hes 43:4)
Se hela avsnittet 40–47
”Mät Guds tempel” (Upp
11:1–2) Jfr Tobit 14:5

Det
himmelska
templet
– det som
finns därovan

Huvudtexter:
”De tjänar honom... i hans
tempel” (Upp 7:15) ”Guds
tempel i himlen” (Upp
11:19) Hebr. talar om ”det
sanna tabernaklet (i himlen)” (Hebr 8:2–5, 9:2–26)

Huvudtexter:
2 Mos 25–40. Tabernaklet kallas ”Herrens
tempel” (1 Sam 1:9).
5 Mos 12:3

Uppfört:
Omkring
1450 fKr
Ersatt:
967 fKr

Beskrivning: Ett
flyttbart tält byggt
vid Sinai berg.
Bars sedan från
plats till plats.

Salomos
tempel
– det stora
och vackra

Huvudtexter:
1 Kon 6–7, 2 Krön 3–4,
Jer 52:12–14, Bygget
startade i Salomos fjärde
regeringsår (1 Kon 6:1)
och tog sju år att slutföra (1 Kon 6:37).

Uppfört:
967–960 fKr
Förstört:
586 fKr

Serubabels
tempel
– det näst
intill okända

Huvudtexter:
Esra 1–6, Hagg 1–2
Bygget startade vid återkomsten (Esra 3:10), men
avstannade (4:4). Återupptogs efter 16 år (1:20).
Stod klart fyra år senare.

Herodes
tempel
– det
ombyggda och
modifierade

De kristna templen är inga byggnader

Tabernaklet
– det
provisoriska
templet

Uppfört:
Med början
på pingstdagen 33 eKr

Beskrivning:
Den heliga Ande
bor i varje troende. ”Guds
Ande bor i er”
(Rom 8:9).

Beskrivning:
Uppfört:
I dag uppenbarar
Med början
sig inte Gud i ett
på pingstdagen 33 eKr. tempel utan i och
genom församlingen. Varje troende är en ”sten”.
Uppfört:
Ännu inte
byggt. Ska
byggas
i framtiden
på jorden.

Beskrivning:
Större än
Herodes tempel.
Gud ger Hesekiel
en vision med
en detaljerad
beskrivning.

Hur ska dessa
verser tolkas:
1) Herodes
tempel såg
härligheten när
Kristus kom dit
(Luk 2:27–28)
men då rådde
inte fred (2:10)
eller...
2) Talar om ett
kommande tempel med större
härlighet som
kommer att uppföras. Hebr
12:26 (jfr 2:7)
talar om det
som framtida.

”Jag skall uppfylla detta hus
med härlighet...
Den kommande
härligheten hos
detta hus skall
bli större än den
förra” (2:8–10)
Fyra tolkningar av Hesekiel 40–47:
Uppfört:
En byggnad 1) Ett återuppbyggt tempel
i Jerusalem efter fångenskapen [3]
eller plats
i himlen eller 2) En profetisk bild av församlingen [7]
möjligen
3) Ett framtida tempel i Jerusalem
hela himlen. som byggs under tusenårsriket [8]
(Upp 21:22) 4) Det himmelska templet [9]

Konservativa forskare har velat förstå uttrycket ”...och
alla folkens skatter ska komma hit.” (Hagg 2:8) messianskt
[och eskatologiskt] ...Måhända är Haggai avsiktligt mångtydig:
templets härlighet kommer att bestå i materiella resurser men
också i messiansk närvaro. Ssammantaget ska det ge Jahves
tempel en oefterhärmlig härlighet.

Hesekiels
tempel

Herodes
tempel

Fotbollsplan

Gösta Eriksson

Salomos tempel
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Deras
tonläge
HAGGAI: Har en
uppfodrande ton. Kom
igen, sätt igång, bygg
upp templet!
SAKARJA: Försöker
med sina budskap att
uppmuntra folket så de
vill återuppta arbetet.
Deras sätt
att tala
HAGGAI: Är konkret
i det han säger. Titta på
hur ni har det. Dags att
hämta trävirke. Börja nu.
SAKARJA: Är mer
abstrakt. Berättar om
bilder och visioner som
Gud ger till honom.
Deras
fokus
HAGGAI: Ser till
situationen just då.
Försöker få en förändring till stånd.
SAKARJA: Ser mer
till framtiden och vill sätta
in deras situation i ett
vidare perspektiv.
Deras
budskap
HAGGAI: Hugg i! (1:8)
Gå till verket nu och sätt
igång med tempelbygget
så det blir klart nån gång.
SAKARJA: Vänd om!
(1:3). Omvänd er till
Herren så leder han er
vidare i arbetet.
Deras
aktiva tid
HAGGAI: Kort och
intensivt. Frambär fyra
budskap under två
månasder.
SAKARJA: Har en
mycket längre tjänst.
Kan ha varit aktiv i upp
till 50 år.
Omfattningen av
deras budskap
HAGGAI: Kort och
koncist. Näst kortaste
boken i Gamla testamentet,
SAKARJA: Mer vidlyftig. Breder ut sig. Är
den längsta av de
mindre profeterna.
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Sakarja

Sju profetior
om Messias
i Sakarja

Se, din konung kommer till dig

Bibelbok: Sakarja Kapitel:14
Tid: Skriven omkr 840 fKr Författare: Sakarja
Litterär stil: Profetia Nyckelord: Kom igen!
Så ska bilden förstås: Profeten
uppmanar folket att komma igen med
tempelbygget. Som motiv berättar han
att Messias ska (komma och
senare) komma igen!

Mer än någon annan
av de mindre profeterna
talar Sakarja om
Messias. Här är sju av
hans profetior:
Hans namn
skall vara
telningen
Text: Sak 3:8, 6:12
Jfr Jes 4:2,11:1
Matt 1:1ff, Luk 3:23 ff
Den, grenen, som växer
ut på Jishajs stam är
Messias, den väntade
frälsaren. Telning betyder ”skott”, ”något
som gror” eller ”växer ut”

Han är
folkets
sanne herde
Text: Sak 11:4–11
Jfr Joh 10:11, Ps 23
En herde ska träda fram,
en ledare för fåren.
Jesus beskriver sig själv
som den gode herden
som ger sitt liv för fåren.
Han ska komma
ridande
på en åsna
Text: Sak 9:9-10
Jämför: Matt 21:4–5
ESTER
Han
skall komma
Judisk flicka
som
ridande
till folket
på en
underprecis
kungvad
Xerxes
åsna,
Jesus
(1:1) blev
drottning
gjorde
när han
red in iav
Jerusalem
veckanHon
Persien (2:17),
före
påsk. också
kallades
Bli förrådd
Hadassa
(2:7).
förföräldrar
30 silver-var
Hennes
stycken
döda och hon hade
Text:
Sak 11:12–13
adopterats
av sin
VERSIKT AV
Jfr Matt 26:14–15
kusin
Mordokaj
Den
som
förrådde(2:7). SAKARJA
Genomtog
sittemot
mod30och
herden
sin list lyckades
Sakarja försöker också att uppmuntra folket att slutföra återuppbyggnaden av templet.
silverstycken.
Det hon
var
avvärja
en
komplott
Men Sakarjas tjänst varar längre än Haggais och långt efter det att det nya templet står
den ersättning Judas
fick
att han (5–7)
förrådde
motför
judarna
klart fortsätter han att utmana med profetior om den kommande Messias.
Jesus.
och räddade där1:1
14:21
8:23 9:1
Genomigenom
sina landsCentralt
Kom igen !!! ....
...för Han ska komma
borrad
män från
en massdödadav
sakeroch
planlagd
1:1
6:8
6:15 7:1
8:23 9:1
11:17 12:1
6:9
14:21
Text:
Sak 12:10,
13:7
den onde
Haman..
Jfr Joh 19:34,37
Den kommande Messias
ska genomborras och
Indelning
dräpas, precis vad som
hände på korset när
Jesus gav sitt liv.
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Ämnen

Under tempelbygget –
för att skapa motivation

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
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Messias andra
ankomst och
hur han mottas

Förmaningar
som ska ge
folket insikter
att lyda

Fyra praktiska
predikningar
Förmaningar om det som nu är –
det här är vad ni borde göra

Åtta apokalyptiska visioner

Messias första
ankomst och
hur han förkastas

Den utlovade
skall
återkomma
Text: Sak 14:4–5
Jfr Apg 1:11
På Herrens dag ska han
stå med fötterna på
Olivberget. Och Jesus
sa att han skulle komma
på samma sätt som han
lämnade lärjungarna.
Han skall
(slutligen)
regera i makt
Text: Sak 14:6–11
Jfr Upp 21–22
Till slut ska Herren
triumfera och bli kung
över hela jorden. Det
kommer att uppfyllas
vid tiden slut.

Instruktioner
som ska ge
folket en symbol
att påminnas av

Visioner som
ska ge folket
uppmuntran
att bygga

Ö

Två profetiska budskap
Förutsägelser om framtiden –
det här är vad ni borde veta
Efter tempelbygget –
för att skapa andlig längtan

ORD UR
SAKARJA

9
Fröjda dig stort, dotter
Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung
kommer till dig, rättfärdig
och segerrik är han. Han
kommer ödmjuk, ridande
på en åsna, på en åsninnas
föl.
10
Jag ska rensa bort vagnar
ur Efraim och hästar ur
Jerusalem. Stridens bågar
ska bort, och han ska tala
frid till hednafolken. Hans
välde ska nå från hav till
hav, och från floden till
jordens ändar.

Jerusalem
2 år (520–518 fKr)

Tema: Kom igen
• Åtta syner om framtiden
(kap 1–6) ”Jag frågade”
och ”Ängeln svarade”.
• Fyra budskap från
Herren (kap 7–8).
• Uttrycket Herren Sebaot
(52 ggr).
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Omkr 10 år (480–470 fKr)

• Många referenser om
änglar.
• Profetior om Kristi första
och andra ankomst.
• All geografiska uppgifter
(särskilt kapitel 9).
• Kronologiska uppgifter.
• Bokens två delar.

Sak 9:9–10

Kända texter
och sammanhang:
• Sak 4:6 Varken med
styrka eller makt
• Sak 6:12 Han vars
namn är telningen
• Sak 9:9 Se din konung
kommer till dig

Sakarjas åtta nattliga visoner

Sakarja

Andra som
Gud talade till
på natten

Under en och samma natt får Sakarja se åtta syner. Synerna handlar både om deras situation och om framtiden.
Syftet med synerna är att uppmuntra de som återvänt från Babylon att driva på arbetet med av bygga upp templet.

RYTTAREN BLAND
MYRTENTRÄDEN

Bibeltext: 1:7–17
Beskrivning: Sakarja ser en ryttare
och flera hästar bland myrtenträden. De har varit runt på jorden.
Betydelse: Gud ska i sin allmakt
upprätta sitt folk. Templet ska
byggas och löftena uppfyllas.
Jämför: Upp 6:2,4

FYRA HORN OCH
FYRA SMEDER

MYRTEN (1:8):
Vanligen förekommande i Palestina.
Har vita eller
ljusröda blommor,
blanka och
läderartade blad.
Är ständigt gröna.
Förknippas med
Messias
(Jes 41:19)

Bibeltext: 1:18–21
Beskrivning: Sakarja ser fyra
(djur-)horn och fyra smeder.
Betydelse: Hornen står för
de länder (makter) som skingrat
folket. Gud krossar nu deras
makt och inflyande så folket
åter kan samlas i landet.

MANNEN
MED MÄTSNÖRET

ÖVERSTEPRÄSTEN
JOSUA

Bibeltext: 2:1–13
Beskrivning: Sakarja ser en man
med ett mätsnöre som mäter upp
Jerusalem
Betydelse: Gud utlovar att folket
i framtiden ska bygga upp landet
och beskyddas av Herren.
Jämför: Upp 11:1

Bibeltext: 3:1–10
Beskrivning: Sakarja ser Josua,
översteprästen, som representetar
folket bli upprättad inför Gud.
Betydelse: Folket ska upprättas
också andligt till ett prästerskap inför Gud (jfr 2 Mos 19:6).
Jämför: Upp 5:6, 12:9-10

OLIV (4:3): En av de vanligaste träden i Palestina.
Vanligen i form av
en buske men kan
bli höga träd.
Gröna blad med silverglänsaden undersida,
blekvita blommor. Den
gröna frukten liknar ett
mindre plommon. Ur
den utvinns olivolja.

KVINNAN
I KORGEN

Bibeltext: 5:5–11
Beskrivning: Sakarja ser en korg
med en kvinna. Korgen får ett
lock och förs iväg till Babylon.
Betydelse: Inte bara individuell
ondska ska tas bort, ondskan
skall till slut avlägsnas ur landet.

Jakob
(1 Mos 46:2–3)
Jakob flyttar till Egypten
”Och Gud talade till Israel
i en syn om natten och
sade: "Jakob! Jakob!"
Han svarade: "Här är jag."
Då sade han: "Jag är Gud,
din fars Gud. Var inte rädd
för att resa...”

TELNINGEN (3:8) :
Betyder stickling,
rotskott eller
avkomma, ättling.
Ett nytt skott som
skjuter ut från ett
äldre trä. Representerar
både nytt liv och
samband med det gamla.

LJUSSTAKEN OCH
DE TVÅ OLIVTRÄDEN

DEN FLYGANDE
BOKRULLEN

Bibeltext: 4:1–14
Beskrivning: Sakarja ser En ljusstake mellan två olivträd.
Betydelse: Folket är världens ljus
Ska i framtiden bära vittnesbörd
som präster och kungar till
Messias.
Jämför: Upp 5:6, 11:4

Bibeltext: 5:1–4
Beskrivning: Sakarja ser en
flygande bokrulle (ca 10x5 m).
Betydelse: Det är en varning
från Gud att de orättfärdiga
bland folket kommer att
straffas. De som brutit förbundet måste dömas.

DE FYRA
VAGNARNA

SYNERNAS RELATION

Bibeltext: 6:1–8
Beskrivning: Sakarja ser fyra
vagnar dragna av fyra hästar.
Betydelse: Gud kontrollerar
historiens gång och lovar att
Israels fiender ska dömas.
Jämför: Upp 6:2,4–5, 8, 7:1

4
3
2
1

Laban
(1 Mos 31:24)
Jakob flyr från Laban
som förföljer honom för att
hämnas ”...men Gud kom
till arameen Laban i en
dröm om natten och sade
till honom: "Akta dig för att
säga något mot Jakob,
gott eller ont."

5
6
7
8

Bileam
(4 Mos 22:20)
”Om natten kom Gud till
Bileam och sade till
honom: "Om männen har
kommit för att kalla på dig,
så bryt upp och följ med
dem. Men du ska endast
göra det som jag säger
dig." "
Gideon
(Dom 7:9)
Folket är i strid med
midjaniterna. Gud ger
instruktioner till domaren.
”Den natten sade
HERREN till Gideon:
"Res dig och gå ner mot
lägret, för jag har gett
det i din hand. ”
Natan
(2 Sam 7:4–5)
Natan har gett David klartecken att bygga templet
”...men den natten kom
HERRENS ord till Natan:
"Gå och säg till min
tjänare David: Så säger
HERREN: Skulle du bygga mig ett hus att bo i?
Salomo
(1 Kung 3:5)
Salomo har blivit kung
och Gud ger honom ett
erbjudande: ”I Gibeon
visade sig HERREN för
Salomo i en dröm om
natten. Gud sade: "Be
mig om det du vill att
jag ska ge dig."

”Jag hade en
syn om natten”
(Sak 1:8)

Sakarja innehåller en serie syner med
många mystiska symboler, därtill en ängel som uttolkar synerna, men lämnar flera av symbolerna utan
förklaring. Dessa symboler blandar innehåll från Messias
första och andra ankomst, och Sakarja ser bara topparna
i Guds program utan att se de mellanliggande dalarna.”

De platser som räknas upp
i 9:e kapitlet är intressanta.
Omkring 200 år senare, år 332 fKr, kom
Alexander den stora och erövrade dem
i exakt den ordning de är omnämnda.
Men han sparade Jerusalem.

Nelsons Complete Book of the Bible

Samuel Halldorf
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Daniel
(Dan 2:19, 7:13)
Kung Nebukadnessar
kräver att någon ska
berätta vad han drömt:
”Då uppenbarades
hemligheten för Daniel
i en syn om natten, och
Daniel prisade himlens
Gud.”
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Malaki

När folket rövade från Gud

Bibelbok: Malaki Kapitel: 4
Tid: 432–425 fKr Författare: Malaki
eller anonym Litterär stil: Profetia
Nyckelord: Röva från Gud
Så ska bilden förstås:
Gud anklagar folket för att de rövar från
Honom genom att inte offra de bästa
offren (3:8). Men rättfärdighetens sol
ska gå upp när en förelöpare kommer.

Bär in fullt tionde
i förrådshuset
så att det finns
mat i mitt hus.
Pröva mig nu i
detta, säger
HERREN Sebaot,
om jag inte
kommer att
öppna himlens
fönster för er
och ösa ut
välsignelse över
er i rikt mått.
(Mal 3:10)

MALAKI

Betyder ”min budbärare” (1:1). Vi vet
inte om det är ett
namn eller en titel.
VERSIKT AV
Inget citat från boken
MALAKI
i Nya testamentet
Profeten Malaki är GT:s sista profet. Han profeterade troligen när Nehemja för en tid var
nämner honom vid
tillbaka i Persien. Malaki betyder ”min budbärare” vilket har gjort att man diskuterat om
namn (Matt 11:10,
ordet ska uppfattas som en titel. I så fall är bokens författare anonym.
Mark 1:2, Luk 7:27).
Samma ord används
1:1
4:6
3:15 3:16
i Mal 3:1 och där är
Centralt
Tillrättavisning av folket
Löften till folket
det uppenbart att det
inte är ett egennamn.
1:1
2:16 2:17
3:15 3:16
4:3 4:4
1:5 1:6
4:6
Men argumenten är
ändå inte övertygande. Om det vore
Indelning
en titel är boken den
enda anonyma i
Gamla testamentet.
Om Malaki som
person vet vi i stort
Prästernas synder
Folkets synder
De få trofasta
sett ingenting.
Brott mot förbundet –
Förnyelse av förbundet –
Ämnen
gemenskapen med Gud bruten
gemenskapen upprättad

F

Malaki var Guds
budbärare. Han
fick en ”börda”
att att frambära.
Har Gud lagt en
börda på sina
axlar? Vad är ditt
uppdrag?
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Vad Gud
har gjort

Geografi
Tidsperiod

ATT TITTA EFTER
NÄR DU LÄSER

Hur folket svarade
Jerusalem

Herren uppmanar
folket att inte
glömma lagen
och profeten

Herren glömmer
inte dem som
fruktar honom

Folket har glömt
sitt ansvar att
tillbe Gud på ett
ärligt sätt

Prästerna har
glömt sitt ansvar
att sköta templet
med rätt motiv

Folket har
glömt Guds
kärlek till dem

Ö

Vad som nu ska hända

ORD UR
MALAKI

2
Men för er som vördar
mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar...
4
Kom ihåg min tjänare
Moses lag som jag gav
honom på Horeb, stadgar
och föreskrifter för hela
Israel.
5
Se, jag ska sända er
profeten Elia innan
HERRENS dag kommer,
den stora och fruktansvärda.
6
Han ska vända fädernas
hjärtan till barnen och
barnens hjärtan till deras
fäder, så att jag inte
kommer och slår landet
med tillspillogivning.

7 år (432–425 fKr)

Tema: Röva från Gud
• Dialogen mellan Gud
och folket :”Nu säger ni...”
(12 ggr) och ”Hur har vi
visat...?”
• Profetior om profeten
Elias återkomst.
• Uttrycket ”Vänd om”.
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Mal 4:2,4–6

• Gud har lyssnat på vad
folket säger om honom.
• Vilka synder, som folket
gjort, räknas upp?
• Se hur många frågor som
ställs i texten.
• Jämför början och slutet
av Gamla testamentet.

Kända texter
och sammanhang:
• Mal 3:7 Vänd tillbaka till
mig så vänder jag tilbaka
till er
• Mal 3:10 Hela tiondet
• Mal 4:2 Rättfärdighetens
sol ska gå upp

Debatt mellan Gud och hans folk

”Denna profetia innehåller HERRENS ord till Israel genom Malaki” (1:1). Uttrycket ”ord” borde översättas ”börda”.
Budskapet är allvarligt och tyngande. Bokens karaktär är en samtal eller en debatt mellan Gud och hans folk.

Gud

Folket

Gud

Första
diskussionen
1:2–5
Om Guds kärlek
till sitt folk

Jag har älskat
er (1:2a)

Hur har du
älskat oss?
(1:2b)

Jag valde dig,
Israel, framför
Edom, Esaus
avkomma
(1:2c–5)

• Gud använder Edom som
åskådningsexempel på att
Han valt folket (1:2d–3).
• Han pekar på att Han fortfarande visar det (1:4).
• Kan bara folket acceptera
det kan de se Guds makt
och Guds kärlek (1:5).

Andra
diskussionen
1:6–2:9
Om prästerna
svek mot Gud

Ni präster, ni
föraktar mitt
namn.
(1:6a–b)

Hur visar
vi förakt
för ditt namn?
(1:6c)

Genom att inte
sköta offertjänsten
på rätt sätt
(1:7–2:9)

• Ni, präster, har inte skött
offertjänsten på rätt sätt
(1:7–9, 12–14).
• Dessutom bryter ni förbundet och ger undervisning som för vilse (2:1,8–9).
• Stäng templet (1:10–11)
och följ förbundet (2:2–7).

Tredje
diskussionen
2:10–16
Om otrohet
mot Gud

Ni handlar trolöst
mot varandra
och mot Mig och
kränker förbundet (2:10–13)

På vad sätt då?
Varför tar du
inte emot våra
offer? (2:14a)

Ni är otrogna
mot era hustrur
på samma sätt
som mot Mig
(2:14b–16)

• Ni har gift er med kvinnor från andra religioner
(2:11).
• Sveket mot hustrun
representerar sveket mot
Gud (2:15–16a).
• Uppmaning: Var inte
trolösa (2:16b)

Fjärde
diskussionen
2:17–3:5
Om Guds
rättfärdighet

Ni tröttar ut
mig med
era ord
(2:17a)

På vilket sätt
tröttar vi ut
dig? (2:17b)

Genom att
vränga moralen
och påstå att
ont är gott
(2:17c–3:5)

• Ni vränger Guds rättvisa
(2:17)
• En budbärare ska bana
väg (3:1, jfr 4:4–6).
• Sedan ska Herren
komma (”mig” 3:1).
• Däreffter kommer
domen (3:4–5).
• Gud säger: Jag är
densamme (3:6.)
• Det är ni som har ändrat
er och slutat lyda Guds
bud (3:7a).
• Men om ni vänder om till
mig så vänder jag mig till
er och vi börjar om (3:7b).

Femte
diskussionen
3:6–7
Om att vända
om till Gud

En inbjudan:
Vänd om till
mig så ska jag
vända om till er
(3:6–7a)

Hur då vända
vända om?
Varför det?
(3:7b)

• Några föreslår
att Malaki bara har
sex diskussioner.
Och att 3:6–12
ska ses som en
helhet.

Sjätte
diskussionen
3:8–12
Om folkets
stöld från Gud

Ni rövar
från mig
(3:8a)

Hur har vi
rövat från dig?
(3:8b)

Ni fuskar med
offren och ger
inte fullt tionde
(3:9–12)

Sjunde
diskussionen
3:13–4:3
Om högmod
och ödmjukhet

Ni har talat
hårda ord
mot mig
(3:13a)

Hur har vi
talat mot dig?
(3:13b)

Ni påstår att
ni ska tjäna Mig
bara om ni
tjänar på det
(3:14–4:3)

• Ni tycks tro att meningen
med tillbedjan är att tjäna
på det själva (3:14–15).
• Men de finns dem som
tillber av hjärtat (3:16–18)
• Och till slut kommer
domen och då skall de
skiljas åt (4:1–3).

Nu: Följ Mose
lag som folket
fick på Sinai
(4:4)

Sen: Vänta på att
profeten Elia ska
komma innan
Herrens dag
(4:5–6)

Ett sista ord
4:4–6
Om varningar
och löften

Det finns mer direkt gudomligt
tilltal i Malaki än i någon
annan av de profetiska
böckerna. Av de 55 verserna
är 47 (dvs 85 procent) ord
direkt från Guds mun.

Malaki använder en dialektisk... stil. Han
inleder varje diskussion med ett påstående
till folket. Han intar sedan folkets plats och
försöker formulera hur de skulle kunna tänkas
att försvara sig, för att till slut presentera bevis
för att det första påståendet var sant.

David Pawson

Craig Blasing
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• Ni stjäl genom att fuska
i er gudstjänst (3:9–10a)
• Men om ni tillber mig på
ett ärligt sätt ska jag
välsigna (3:10a–11)
• Människor runt omkring
kommer att se hur ljuvligt
allt blir då(3:12)

Malaki kan vara
ett egennamn,
en psuedonym
eller en titel. Ordet
betyder ”min
budbärare”.
Handbok till Bibeln

Efter Malaki

De 400 tysta
åren efter
profeten Malaki
Malaki är den sista
profeten i Gamla
testamentet
Profeten Malaki är den
sista profeten i Gamla
Testamentet. Därefter
inträder en profetiskt
tystnad där folket står
utan profetord i nästan
400 år. Under tiden
förändras världsscenen.
Grekerna tar
över maketen
i regionen
När Malaki profetererar
styr fortfarande Perserna.
Men år 330 fKr faller det
persiska riket och Alexander den Store tar
över och etablerar ett
grekiskt styre. Det grekiska språket etableras.
Judarna blir
fria under
en period
Efter Alexanders död 323
fKr delas riket mellan fyra
generaler. År 166 fKr
leder Judas Mackabeus
ett uppror mot härskaren
Antiokus Epifanes.
Under en tid får Israel
frihet och självstyre.
Apokryferna
skrivs och texter
översätts
Under 100 och 200-talen
fKr skrivs flera böcker som
numera kallas apokryfiska.
Tillsammans med Gamla
testamentet översätts de
till grekiska av 70 lärda
i Alexandria. Översättningen kallas Septuaginta.
Sedan tar
romararna över
dominansen
Efter år av oroligheter
griper den växande världsmakten i Rom in och tar
63 fKr över som härskare.
37 fKr görs Herodes till
kung och det är han som
regerar när Nya testamentet tar sin början.
Johannes
döparen brytar
tystnaden
Den profetiska tystnaden
bryts när Johannes
Döparen, som Malaki
förutsagt, framträder. Han
döper och förkunna att
han röjer vägen för en
som är större än honom,
den väntade Messias.
Och det banar
väg för Jesus
att träda fram
Och när tiden är fullbordad (Gal 4:4) sänder
Gud sin Son, Jesus
Kristus. Scenen är satt
för att Guds plan från
tidernas begynnelse nu
genom Jesu liv och verk
ska nå sin kulmen.
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Profeterna

Kännetecken
på bibliska
profeter

Bibeln beskriver profeter
ur flera olika aspekter.
Här är några av
profetens funktioner:
Profeten
som
talesman
Order profet betyder
talare, talesman, att tala
för någon. ”HERREN
[sade] till mig:...tala vad
jag än befaller dig. ” (Jer
1:7). En profet har fått
i uppdrag att vara Guds
språkrör.
Profeten
som
siare
Med siare menas en
som får motta budskapet. ”Och Amasja
sade till Amos: "Du
siare, stick i väg...”
(Amos 7:12, jfr 1 Sam
9:9). Han äger vetskap
som Gud gett.
Profeten
som
gudsman
Pekar på karaktären hos
dem som Gud väljer
”Kvinnan sa: Jag har
förstått att han som ...
kommer över hit är en
helig gudsman. ” (2 Kon
4:9). Undantag finns tex
Bileam.
Profeten
som
tjänare
Talar om det nära förhållandet mellan Gud
och profeten. Profeten
går Guds ärenden. ”Mina
ord och mina stadgar
som jag gav mina tjänare
profeterna” (Sak 1:6
jfr Hes 38:17).
Profeten
som
sändebud
Betonar att profeten har
ett uppdrag från Gud att
utföra. ”Då sade Haggai,
HERRENS sändebud,
genom ett budskap från
HERREN till folket...”
(Hagg 1:13, jfr Mal 3:1,
Jes 44:26).
Profeten
som
väktare
Talar om profetens
uppgift att varna för
kommande faror och
skydda folket. Att vakta
för att folket ska vara
trygga. ”Väktare, vad är
kvar av natten?” (Jes
21:11–12, 62:6)
Profeten
som
herde
Tanken att profeten ska
vara en herde pekar på
en ledande och
vårdande funktion. Han
ska skydda hjorden.
” Och jag blev en herde
för slaktfåren...” (Sak
11:7).
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Lärdomar från 500-talets profeter
HESEKIEL, DANIEL, HAGGAI, SAKARJA och
MALAKI profeterade på 500- och 400-talen.
Här är några observationer:

Nyckelord:
Torra ben
Toora
ben

536 f Kr
ring 60512 Tid: omk
Kapitel: ne delvis
: Daniel
Bibelbok Daniel, åtminsto
e:
Författar Folket i exil
e:
profetisk
risk och
Mottagar
gropen.
stil: Histo
ar
Litterär
ades i lejon
6).
kast
Dröm
iel
rd:
Dan
honom (Dan
Nyckelo
n förstås:
bevarade
Så ska bilde yddade och
besk
Men Gud

Nyckelord:
Drömmar
Drömmar

Nyckelord:
Templet

Nyckelord:
Kom
Kom igen!
igen!

Nyckelord:
Röva
från
Gud
från Gud

CENTRALT
BUDSKAP

VIKTIGA
TEMAN

HISTORISKA
NYCKELORD

TEOLOGISKA
LÄRDOMAR

• Visar att Gud är
trofast mot sitt folk
trots att det förts
bort i fångenskap.
• Visar hur varje
människa får bära
konsekvenserna av
sitt liv.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Helighet och allmakt

• Herrens härlighet
– lämnar templet
men återkommer.
• Satan – centrala
texter om den
ondes ursprung.
• Templet – det
gamla som varit
och det nya som
ska komma.
• Annat nytt – ny
stad, nytt land.

• Nyckelpersoner:
Hesekiel, Sadok,
Nebukadnessar
• Geografi: I
Babylon, men även
om Jerusalem och
Egypten
• Tid: Drygt 20 år,
Från 592 till 570 fKr

• Gud: Ger styrka
genom sin Ande.
• Människan: Varje
individ står ansvarig
för sitt eget liv.
• Frälsningen: Genom omvändelse
till Herren.

• Visar hur Gud har
omsorg om enskilda
människor i svåra
sitautioner.
• Visar att Gud har
makt över historien,
över härskare och
världsriken.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Allmakt

• Syner och
drömmar – Gud
uppenbarar och
uttyder.
• Karaktär – Daniel
visar hur man vinner
respekt genom att
stå fast.
• Änglar – ger
insikter om hur den
andliga världen
påverkar vår värld.

• Nyckelpersoner:
Daniel, Shadrak,
Meshak, Aved-Nego,
Nebukadnessar,
Belshassar, Dareios
och Kyros
• Geografi: I Babylon
• Tid: Omkr 70 år
Från 605 till 536 fKr

• Visar hur Gud
gensvarar när
människan byter
sinnelag.
• Visar hur Gud vill
uppmuntra och
hjälpa sitt folk att
leva och handla rätt.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Trofasthet

• Templet – som en
symbol för vad som
är viktigt i livet.
• Pröva Gud – gör
vad du ska, så gör
Han vad Han lovat.
• Prioritera – vad är
mest betydelsefullt,
egen lyx eller Guds
verk?
• Uppmuntran –
ord som ger kraft.

• Nyckelpersoner:
Haggaj, Serubbabel,
översteprästen Josua
• Geografi:
Jerusalem
• Tid: 4 månader,
520 fKr

• Visar att Gud
avslöjar delar av sin
plan för framtiden för
att uppmuntra sitt
folk i vardagen.
• Visar att Gud är
med sitt folk när de
arbetar och kämpar.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Allestädes
närvarande

• Framtiden – vad vi
gör i dag spelar roll
för Guds framtid.
• Ankomst – ord
om Honom som ska
komma både en och
två gånger.
• Mod – att slutföra
de verk de börjat,
trots motstånd.
• Andra folk – ska
vända om till Herren.

• Nyckelpersoner:
Sakarja, Serubbabel,
översteprästen Josua
• Geografi:
Jerusalem
• Tid: kap. 1–8 2 år,
kap. 9–14 10 år,
däremellan omkring
40 år. Från 520 till
470 fKr

• Visar att om tillbedjan ska ha
betydelse måste den
komma från hjärtat.
• Visar att Gud
älskar sitt folk även
när de valt att inte
lyda Honom.
• Karaktär hos Gud
som betonas:
Rättfärdighet och
kärlek (1:2)

• Äkthet – det enda
som betyder något
är vad som kommer
inifrån.
• Omvändelse –
erbjudandet att
komma åter står
öppet (3:7).
• Förelöparen – den
som ska bereda väg
för Herren och
Herrens dag.

En profets funktion är att tala för Gud
och det kräver en nära relation till
Honom. Många av profeterna kände sig
ibland ensamma, isolerade från det
religiösa och sociala livet. Det var det pris
de fick betala för sin nära relation till Gud.
Paul Madsen
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HESEKIEL

DANIEL

HAGGAI

SAKARJA

MALAKI

• Nyckelpersoner:
Malaki, Elia
• Geografi:
Jerusalem
• Tid: 7 år,
432–425 fKr

• Gud: Styr historiens gång – nu och
i framtiden.
• Människan: Även
en liten människa
kan ha betydelse i
en stor värld.
• Frälsningen: Att
lita på Gud vad som
än händer mig själv
(3:17-18)

• Gud: Är närvarande
med sitt folk (1:13)
och välsignar det
(2:20).
• Människan: Har ett
ansvar att prioritera
rätt i sitt liv.
• Frälsningen: Inre
renhet smittar inte
från andra, den
måste vara personlig.

• Gud: Är vred över
synden men barmhärtig mot syndaren
(1:15–16)
• Människan: Får
hjälp av Anden när
den egna kraften inte
räcker (4:6)
• Frälsningen: Ska
fullbordas av den som
genomborras (12:10).

• Gud: Är allvetande.
Vet vad vi säger och
tänker om Honom
(3:13).
• Människan: Försöker bortförklara sin
egen synd.
• Frälsningen: Kan
inte uppnås genom
ritualer och tomma
handlingar.

Det har sagts om Sakarja, vars bok bildar liksom en
sammanfattande avslutning av den gammaltestamentliga profetian, att han tydligare än någon annan
profet sett de bakom varandra liggande bergtopparna i
frälsningshistoriens utveckling (Jesus första och andra
tillkommelse). Han har kommit nära Nya testamentet.
Edwin Wirén

Något om de apokryfiska böckerna
SALOMOS VISHET (2)

• Apokryf betyder ”dold” eller ”gömd”. Det refererar till en samling
texter från perioden mellan Gamla och Nya testamentet.
• Böckerna accepteras i kanon av katolska och ortodoxa kyrkan.
Men inte av den protestantiska kyrkan.
• För de flesta böckerna gäller att de är skrivna i en annan tid än
de påstår, att de författare som nämns inte är de verkliga
författarna, att berättelserna saknar historiskt trovärdighet och
att de ofta innehåller undervisning som måste ifrågasättas.
• Fyra kategorier: historiska böcker (1), vishetslitteratur (2),
profetisk litteratur (3) och poesi (4).

Tillkomst: Skriven efter 100 fKr.
Innehåll: Även kallad Vishetens bok.
En dikt som är avsedd att väcka kärlek
till visheten. Den består av en samling
vishetsord och allmänna råd om hur
man ska bete sig i olika situationer.
Vissa tolkar delar av det andra kapitlet
som profetiskt om den kommande
Messaias. Antal kapitel: 19

TOBIT (1)

JESUS SYRAKS VISHET (2)

Tillkomst: Nedskriven omkr. 180 fKr.
Innehåll: Berättar om Tobit som
lever i exil i Nineve på 600-talet fKr.
Han lider av en ögonsjukdom. Hans
son Tobias söker efter hjälp och möter
Asarja (ärkeängeln Rafael). Asarja
botar till slut Tobit från hans blindhet.
Skönlitteratur med religiöst budskap.
Antal kapitel: 14

Tillkomst: Skrevs omkring 175 fKr
på hebreiska av Shimon, son till
Yeshua, son av Eleasar, son av Sira.
Innehåll: Liknar Ordspåksboken med
en samling av visa sentenser. Var
ämnad att övertyga om att sann vishet
fanns i Jerusalem och inte i Aten. Kan
ha citerats i Jakobs brev (Jfr Jak 1:19
med Syr 5:11) Antal kapitel: 51

JUDIT (1)

BARUK (3)

Tillkomst: Troligen på 100-talet fKr.
Innehåll: Berättar om hur en from
judisk änka, Judit, i det tolfte året av
Nebukadnessars regering, går in i
assyriernas läger och räddar sitt folk
genom att förföra och döda Nebukadnessar II:s härförare Holofernes.
Händelsen har knappast inträffat.
Antal kapitel: 16

Tillkomst: Skrevs i delar på 200–
100 fKr, men framställs som om Baruk
(jfr Jer 32:12) gjort det omkr. 580 fKr.
Innehåll: Innehåller en botbön
för Israels synder och tröstord till
dem som förs i fångenskap. Men
också en dikt om den vishet och
upprättelse Gud kan ge.
Antal kapitel: 5

ESTER enligt den grekiska texten (1)

JEREMIAS BREV (3)

Tillkomst: Tilläggen från 200 fKr.
Innehåll: Översättarna förhöll sig
ibland fritt till förlagan. I Esters bok har
ge gjort flera ändringar och tillägg.
Denna grekiska version innhåller sex
avsnitt som inte finns i den ursprungliga
texten. Bland annat Mordokais bön,
hans dröm och tolkningen av drömmen.
Antal kapitel: 10 (tilläggen kallas A–F)

Tillkomst: Skriven möjligen 500 fKr
men troligen omkring 200 fKr av en
grekisk jude i Alexandria.
Innehåll: Förmaning om att man inte
skall dyrka Babylons gudar, då de är
avgudar. Uppmanar alla som lever
under utländsk påverkan att inte
dyrka deras avgudar. Ses ibland som
sista kapitlet i Baruk. Antal kapitel: 1

Apokryferna

En kort
historik över
de apokryfiska
böckerna

Septuaginta
– texterna översätts
tlll grekiska
På 200-talet översätts en
rad hebreiska skrifter till
grekiska i Alexandria.
Översättningen kallas
Septuaginta. Den gör
inte anspråk på att återge
kanon och innefattar flera
apokryfer.
Omfattningen
av den judiska
kanon
Under de första århundradena framgår det tydligt
att den judsiska kanon
inte innefattar apokryferna.
Det kan ses hos bla Melito
av Sardes, Origenes,
Eusebius, Athanasius,
Cyrillus och Epifanius.
Översättningar
i stället för
grundtexten
Under följande århundraden var få ledare kunniga
i hebreiska. De läser därför
grekiska Septuaginta
eller Hieronymus latinska
översättning och missar
skillnaden mellan texterna.
Apokryferna ges ny status.
Luthers
Bibel och
reformationen
När Luther 1534 ger ut sin
översättning av hela
Bibeln flyttar han apokryferna till en seprat sektion
mellan GT och NT. Han
menar att de inte ska ses
som Heliga skrift, men
likväl är nyttiga att läsa.

Motreformationen och
konciliet i Trent
Tillkomst: Skrivits under 100-talet fKr.
Den 8 april 1546 vid
Innehåll: Innehåller tre kapitel som
konciliet i Trent upphöjer
Tillkomst: Skrevs på sent 200-tal fKr.
inte finns i den ursprungliga Daniel
katolska kyrkan de apoInnehåll: Redogör för judarnas kamp
kryfiska böckerna till en
med bland annat Asarjas bön, de
och hur Judas Mackabeus och hans
del av sin kanon. 1672
tre männens lovsång, berättelsen om
fattar den ortodoxa kyrkan
fyra bröder leder ett uppror, återuppSusanna i badet, kung Cyrus Bel och
ett liknanade beslut vid
rättar tempeltjänsten och lyckas göra
ormguden och om hur Daniel förgör
synoden i Jerusalem.
Israel oberoende från det grekiska
draken i Babylon.
väldet. Boken täcker perioden
Tas bort ur
Antal kapitel: 3
de svenska
175 till 134 fKr. Antal kapitel:16
biblarna
ANDRA
MANASSES BÖN (4)
Tidiga svenska biblar
(1)
Tillkomst:
Möjligen
från
århundradet
följer
Luther.
Men inte
MACKABEERBOKEN*
minst av ekonomiska skäl
före Kristus. Svårbestämd.
Tillkomst: Skrevs på grekiska efter
tas
apokryferna
senare
Innehåll: En 15 verser lång bön som
bort ur bibelutgåvorna.
124 fKr. Är baserad på ett annat
tillskrivs kung Manasse (600-talet fKr). Samuel Rumstedts
arbete, ett verk av Jason av Kyrene.
Bönen uttrycker hans vilja till
utgåva från 1812 blir den
Innehåll: Inte en fortsättning. Berättar
första helt utan apokryfer.
botgöring när han landsförvisades
också om mackabeertiden men ur ett
till Babylon (se 2 Krön 33:11f)
Apokryferna i ny
mer teologiskt perspektiv. Boken
Antal kapitel: 3
svensk översätttäcker perioden 180 till 161 fKr.
ning till Bibel 2000
Antal kapitel: 15
Bibelkommissionen som
översätter Bibel 2000 får
av regeringen i uppdrag
att också översätta
Mackabee betyder hammare och används
Böckerna som... kallas Apokryferna, är
[Det är] ett...brott
apokryferna. De är klara
än i dag som en signal
inte inspirerade av Gud och är därför
mot den reforma1986 böckerna kommer
för kamp och triumf.
inte en del av kanon. De har ingen auktoritet
toriska traditionen att därefter ofta (på nytt) att
Bland annat i namnen på
i Guds församling, och ska inte heller...
använda apokryferna... ingå i många bibelutgåvor.
*Mackabee
från det
hebreiska
ordet för
hammare

FÖRSTA
MACKABEERBOKEN* (1)

israeliska fotbollslag som
tex Maccabi Tel Aviv

TILLÄGG TILL DANIEL (3)

brukas på något annat sätt än andra
texter skrivna av människor.

Westminster Confession of Faith
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som textläsningar
i gudstjänsten.

Rune Imberg
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Bibelläsning

Pricka av de kapitel du läst

1 Mos
Låt inte denna
lagbok vara
skild från din
mun. Tänk på
den både dag
och natt, så att
du... följer allt
som är skrivet
i den.
(Jos 1:8)

MOTORVÄGEN
GENOM
GAMLA
TESTAMENTET

• Många som beslutat
sig för att läsa GT har
gett upp då de stöter
på avsnitt som inte
lämpar sig för sträckläsning och som
känns svåra att förstå.
Här kommer ett tips:
Ta motorvägen genom
Gamla testamentets
historia – du får hela
förloppet om du läser
elva böcker:
• 1 Mosebok
• 2 Mosebok
• 4 Mosebok
• Josua
• Domarboken
• 1 Samuelsboken
• 2 Samuelsboken

• 1 Kungaboken
• 2 Kungaboken
• Esra och
• Nehemja
Sedan kan du gå
vidare till andra
böcker och se hur de
fyller i och ger
perspektiv.

F

Vilken bok
i Gamla
testamentet
tycker du bäst
om? Varför?
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1

2

3

24 25 26 27 28
49 50 2 Mos
1
22 23 24 25 26
5 6 7 8 9
1 2 3 4 5
26 27 28 29 30
13 14 15 16 17
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
3 4 1 Sam 1
22 23 24 25 26
14 15 16 17 18
13 14 15 16 17
14 15 16 17 18
12 13 14 15 16
6 7 8 9 10
31 32 33 34 35
6 7 8 9 10
4 5 6 7 8
29 30 31 32 33
10 11 12 13 14
35 36 37 38 39
600 61 62 63 64
85 86 87 88 89
110 111 112 113 114
135 136 137 138 139
8 9 10 11 12
1 2 3
Pred
1 2 3
Jes
24 25 26 27 28
49 50 51 52 53
6 7 8 9 10
32 33 34 35 36
3 4 5 Hes
21 22 23 24 25
46 47 48 Dan
7 8 9 10 11
1 Jona
Obad
1 2 3 Sef
12 13 14 Mal

NÅGRA RÅD
NÄR DU
LÄSER

Tre tips som kan
vara till hjälp när
du sätter dig ner
med din Bibel.

4

29
2
27
10
6
31
18
7
6
2
27
19
18
19
17
11
36
11
9
34
15
40
65
90
115
140
13
4
4
29
54
11
37
1
26
1
12
1
1
1

5

6

30 31
3 4
28 29
11 12
7 8
32 33
19 20
8 9
7 8
3 4
28 29
20 21
19 20
20 21
18 19
12 13
Esra
12 13
10 11
35 36
16 17
41 42
66 67
91 92
116 117
141 142
14 15
5 6
5 6
30 31
55 56
12 13
38 39
2 3
27 28
2 3
13 14
2 3
2 3
2 3

Läs längre
avsnitt
Läs flera kapitel
i stöten. Kanske
en hel bibelbok.
Fastna inte i
detaljer utan följ
berättelsen.

7

32
5
30
13
9
34
21
10
9
5
30
22
21
22
20
14
1

8

33
6
31
14
10
35
22
11
10
6
31
23
22
23
21
15
2

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 Mos
1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 Mos
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
36 5 Mos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jos
1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dom
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rut
1 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 Sam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 1 Kung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 25 1 Krön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28 29 2 Krön 1 2 3 4 5
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8 9 10 Neh
1 2 3 4 5
Job
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3
Ester
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
37 38 39 40 41 42 Ps.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
1 2 3 4 5 6 7
143 144 145 146 147 148 149 150 Ords
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7 8 9 10 11 12 Höga v 1 2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Jer
1 2 3 4 5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Klag
1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hos
1 2 3 4 5 6
1
2
3
1
2
3
4
5 6 7 8 9
Joel
Amos
4 Mika
1 2 3 4 5 6 7 Nahum 1 2 3 Hab
1 2 Sak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hagg
4 Här kan du sätta ett kryss över de kapitel
i Gamla testamentet som du läst.

Läs en
gång till
Läs samma avsnitt
en gång till snart
igen. Nu kanske
du ser andra saker
och upptäcker nya
samband.
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Försök att
sammanfatta
En riktigt utmaning. När
du läst ett längre avsnitt
(en hel bok). Försök att sammanfatta innehållet i en enda mening.
Vem är boken skriven till? Och vad
ville Gud säga till dem just då?

Att tillämpa Gamla testamentet

Bibeln betonar att avsikten med texten inte är att vi bara ska lyssna eller
läsa. Utan att vi ska se den som en vägledning för hur vi ska leva.
Därför behöver vi fundera igenom på vilket sätt vi kan ta det
Guds ord säger och omsätta det i värderingar och
handlingar i våra vardagsliv. Här är en
enkel handledning och
några råd om hur det
kan gå till.

FÖRSTÅ
vad det
betyder

Eviga
principer

SÖK
PRINCIPEN
som ligger
bakom
SE vad
som står
i texten
EXEMPEL
1. Gamla testamentet talar om
hur Gud ger
instruktioner om
att folket ska
bygga ett tempel.
I det huset tänker
Gud senare ta
sin boning
(1 Kung 6–8).

JÄMFÖR hur
det stämmer
med andra texter
2. Templet är
en synlig bild på
Guds närvaro
bland sitt folk.
Templet visar
också avståndet
mellan en helig
Gud och ett
syndigt folk då få
fick komma nära.

3. Bilden på
templet ges en
vidare betydelse
i Nya testamentet
(1 Kor 3:16–17,
6:19). De troende
kallas ett tempel
för att Gud tar sin
boning i den som
tror.

TILLÄMPA
principen
i din vardag

4. Templet är
platsen där Gud
visar sin närvaro
för människor.
Han vill visa oss
sin omsorg och
sin kärlek, men
också sin helighet som inte
accepterar synd.

5. Försöka
• Hur utsträva efter att
trycker jag
leva så att andra
det i mina
människor kan se,
attityder och
eller åtminstone
handlingar?
skymta, Gud
genom det sätt på vilket du lever
ditt liv. På motsvarande sätt som folket
i GT såg Guds närvaro i templet ska
folk i dag kunna se Guds närvaro i dig.

Några saker som är desamma i Gamla och Nya testamentet
Guds helighet är densamma
Grunden för frälsning är alltid tro
Att vara helig innebär att vara avskild, upphöjd, obefläckad. Gud är en helig Gud. Och hans helighet är
densamma i Gamla som i Nya testamentet.
Texter: 3 Mos 19:2, 1 Pet 1:15–16

Det finns ingen annan väg till gemenskap med Gud
än genom tron. Abraham trodde, och det räknades
honom till rättfärdighet. Så är det också i vår tid.
Texter: Hab 2:4, Rom 1:26–28, 4:9. Heb 11:6

Gud är allsmäktig. Han har all makt i himlen och på
jorden. Han är skaparen och upprätthållaren. Och hans
makt är lika stor i dag som på Gamla testamentets tid.
Texter: 1 Mos 17:1, Joel 1:15, Matt 28:18–20

Historien har ett syfte. En dag skall Guds plan med hela
skapelsen gå i fullbordan. Och varje dag, i GT som
i NT som i vår tid, är en dag på vägen mot det målet.
Texter: Job 19:25, Rom 8:20–21, 1 Joh 3:2, Upp 21

Nåd är att få något man inte förtjänar. Gud är nådefull.
Han är villig att förlåta och låta människor börja om på
nytt. Gud ger nåd med samma villighet i vår tid som då.
Texter: Neh 9:31, Ps 23:6, Klag 3:22–23, Ef 2:8–9

Människor som lever i tro på Guds nåd tjänar som förebilder för oss. Och de som vänder Gud ryggen blir varnande exempel. Det gäller Gamla som Nya testamentet.
Exempel: Abarahm, Josef, Rut, David, och Daniel

Guds nåd är densamma

Målet med historien är detsamma
Vi kan lära av exempel

Några saker som är olika mellan Gamla och Nya testamentet
Vi lever inte i väntan på frälsaren

Bilder har ersatts av uttydningar

Vi har fått den heliga Ande

Vi lever under ett nytt förbund

I Gamla testamentet såg man framåt och hoppades
på den Messias som skulle komma. Men vi ser tillbaka
på Honom som redan har kommit för vår skull.
Texter: Jes 7:14, Mika 5:2, Jes 53, Luk 24:13 ff
I Gamla testamentet kom Anden över vissa människor
under kortare tid. Men nu tar Anden sin boning i varje
troende. Vi har fått en hjälpare som leder oss.
Texter: Joh 7:39, 14:15–24, Apg 2, 1 Kor 12:13

Lagen har fått en annan roll

I Gamla testamentet gavs lagen i syfte att den skulle
peka på behovet av en Frälsare. Men när Han nu har
kommit har lagen i ett avseendet spelat ut sin roll.
Texter: Rom 7:1–6, Gal 3:19–4:4, 5:1

NÅGRA

UTGÅNGS–
PUNKTER

Här är några utgångspunkter när du
funderar på hur du
kan tillämpa Guds ord.

En tolkning,
men flera
tillämpningar
En bibeltext har bara
en enda tolkning, en
betydelse, men den
kan ha många olika
tillämpningar.

Gamla testamentet innehåller många bilder laddade
med mening. I Nya testamentet ges de flesta av dessa
sin förklaring och fullbordan. Vi ser klarare.
Exempel: Offer, tempel, översteprästen, prästerna
När Jesus instiftar det nya förbundet förändras förutsättningarna för gemenskap med Gud. Det nya
erbjuder en ny form av närhet i relationen till Gud.
Texter: Jer 31:33, Luk 22:20, 1 Kor 11:25, Heb 8

Vi har fått församlingen/kyrkan

I Gamla testamentet var Guds folk en nation. Efter
pingstdagen föds församlingen, en gemenskap av
alla som tror på Jesus som frälsare.
Texter: Matt 16:18, Apg 2, Ef 1:22, 3:10

Karaktär
mer än
handlingar
Bibelns fokus är inre
karaktär. Frågan är
vem du är, och vem
du är på väg att bli,
mer än vad du gör.

Motiv
mer än
aktivitet
Det som gör en handling meningsfull i Guds
ögon är motivet som
ligger bakom, inte
själva handlingen i sig.
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[HERRENS
befallningar] är
mer värda än
guld, än
mängder av fint
guld. De är
sötare än
honung, än
renaste houng...
Den som följer
dem får stor lön
(Ps 19:11–12)

� HÄR ÄR NÅGRA saker att notera när du funderar över hur du kan omsätta Gamla testamentet i praktisk handling i vår egen tid.

Guds makt är densamma

Tillämpning

Misslyckanden är ingen
katastrof.
Misslyckande är en
del av vandringen.
Ingen förväntas vara
perfekt, men väl att
sträva efter att lära sig

KÄNNETECKEN
PÅ BRA
TILLÄMPNINGAR

• De grundar sig på
textens budskap.
• De är konkreta och
personliga.
• De kan kontrolleras,
det går att se om man
följt dem eller inte.
• De är varierade,
det är inte samma
tillämpning till alla
möjliga texter.
• De täcker livets olika
områden (t ex tankar,
relationer, hem, jobb,
fritid, studier. De är
inte bara ”andliga”)
• De utmanar till något
nytt, de inte bara
bekräftar det som
redan fungerar
• De är nyanserade
så att de kan innebära olika saker för
olika människor i
olika situationer.

F

(Efter Johan Arvidsson)

Kan du påminna
dig när du
senast gjorde
något som en
direkt följd av
vad du läst eller
hört ur Bibeln?
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Sammanfattning

Förbunden
Gud slöt med
sitt folk
Förbundet
med Adam
Bibeltext: 1 Mos 2:16–17,
3:16–19 (jfr Jes 24:5)
Ingås med: Adam
Var: I Edens lustgård.
Människan skapas till
Guds avbild, fallet för in
synden i världen. ”Protoevangeliet” (1 Mos 3:15).

Det palestinska
förbundet
Bibeltext: 5 Mos 29:1
Ingås med: Folket (Mose)
Var: I Moabs land
Ses oftast som en förnyelse av förbundet på Sinai.
Beskriver konsekvenser
för folket om de lyder eller
är olydiga (5 Mos 27–28).

Det nya
förbundet
Bibeltext: Jer 31:31–34,
Luk 22:20
Ingås med: Folket (Israel
och Juda)
Var: På Golgata
Ett förbund inte av yttre
regler utan av inre förändring, nya hjärtan.
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Israel

2. Patriarkerna
Gamla
(omkr. 2000 till 1850 fKr) testamentet
på handens
fem fingrar
3. Slaveriet
(ca 1850 till 1447 fKr)
Början
Folket

1

1800 fKr

Adam först
dade
Som syn så fick
men ock n frälsare.
e
löftet som

Landet
Nationen

1600 fKr

Resten

2
1400 fKr

Abrahamt om
löfte
Som fick, ett land
ett folk säd.
och en

1200 fKr
II
IIII
IIIIII

1000 fKr

IIIV
V
IV
V
V
V
V
V
V
I
V
V
VIII

1447 fKr

800 fKr

400 fKr

931 fKr

722 fKr

586 fKr

David fte
ett lö
Som fick är ättlingar
on d
om en tr tta i evighet.
ska si

5
1 fKr

7. Delade riket
(931 till 722 fKr)

4

200 fKr

6. Enade riket
(1051 till 931 fKr)

4

3

Mose
de folket
Som led ten och
yp
g
E
r
u
ut
gen.
mottog la

4. Uttåget
(1447 till 1407 fKr)

3

5. Erövringen
(1407 till 1051 fKr)

V
VIIII
V
VIIIIII
IIX
X
X
X

600 fKr

1. Början
(fram till omkr. 2000 fKr)

Assyrien Babylon

2

2000 fKr

5

Resten

Förbundet
med David
Bibeltext: 2 Sam 7:12–17
Ingås med: David
Var: I Jerusalem
Gud lovar att Davids hus
och kungadöme ska bestå och att hans tron ska
vara befäst för evigt. Ett
tempel byggs i Jerusalem.

Egypten
Fem epoker,
fem nyckelpersoner

Nationen

Förbundet
med Mose
Bibeltext: 2 Mos 19:5–6
Ingås med: Mose (folket)
Var: På Sinai berg
Folket mottar lagen (2 Mos
20:1–17) som instruktion
för hur de ska leva som
ett förbundsfolk. Förbundet skulle helga folket.

1

Landet

Förbundet
med Abraham
Bibeltext: 1 Mos 12:1–3,
15:1–21, 17:1–17
Ingås med: Abraham
Var: I Ur
Gud lovar Abraham ett
folk, ett land och en
välsignelse för alla folk
i ett evigt förbund.
(2 Mos 2:24)

Här är en kompakt översikt av Gamla
testamentet, från Adam till Jesus. Du hittar
många detaljer på andra ställen i boken.

Folket

Förbundet
med Noa
Bibeltext: 1 Mos 9:9
Ingås med: Noa
Var: Vid Ararats berg
Markerar en nystart efter
syndafloden i relationen
mellan Gud och människan.Gud lovar att
aldrig igen sända en flod.

En sammanfattning av historien

6

Esra
lsen
de förnye
Som led et och förde
av folk r till lagen.
dem åte

Bibeln är en bok, med ett stort tema, nämligen
hur Gud valt att frälsa syndiga människor genom
Jesus Kristus. Varje del av Bibeln måste läsas
genom att ställas i relation till detta
övergripande tema. Annars finns det risk för att
själva syftet med texten går förlorad.
Irving Jensen
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8. Enda riket
(722 till 586 fKr)
9. Fångenskapen
(586 till 536 fKr)

536 fKr

Tiden mellan
GT och NT
• Persiska riket
(539–330 fKr)
• Grekiska riket
(330–166 fKr)
• Mackabeerna
(166–63 fKr)
• Romerska riket
(63 fKr–)

10. Upprättade riket
(536 till ca 420 fkr)

6
Jesus den
vade sä
Den utlo när tiden
som kom ordad.
var fullb

[Gamla testamentet] är på väg mot ett mål. Hopp och
löften är framträdande. Det handlar inte om en samling
statiska lagar och torr historia... Gud har inte givit upp
sin plan eller sitt folk. Han kommer till slut skapa fred,
kärlek och rättvisa.... Men i slutet på [Gamla testamentet]
är det inte färdigt. Det kommer mer.
Albert Baylis

Hundra viktiga händelser i GT
Skapelsen - Gud skapar
allt ur intet med sitt ord
(1 Mos 1–2)
Människans skapelse
- Gud skapar människan
till sin avbild (1 Mos 1–2)
Syndafallet - Människan
gör uppror mot Gud
(1 Mos 3)
Ut ur Eden - Gud kör ut
människan ur Edens
trädgård (1 Mos 3)
Brodermordet - Kain
dödar sin bror Abel
(1 Mos 4)
Syndafloden - Noa överlever Guds dom i en ark
(1 Mos 6–9)
Babels torn - För att visa
att människan klarar sig
utan Gud (1 Mos 11)
Prövningar - Job förlorar
allt när han lider, utom
sin tro (Job)
Ut ur Ur - Gud kallar
Abram att i tro på mot
löfteslandet (1 Mos 12)
Åt skilda håll - Abram
och Lot beslutar att dela
på sig (1 Mos 13)
Löftessonen - Gud lovar
Abram en son trots
Abrams ålder (1 Mos 15)
Ismael - Abram får en
son, men inte enligt löftet
(1 Mos 16)
Syndens städer - Sodom
och Gomorra går under i
sin orenhet (1 Mos 18–19)
Isak - Abraham och Sara
får en son, denna gång
enligt löftet (1 Mos 21)
Offret - Abraham är villig
att offra Isak om Gud så
kräver (1 Mos 22)
En fru åt Isak - Isak
gifter sig med Rebecka
(1 Mos 24)
Arvet - Jakob köper förstfödslorätten av sin bror
Esau (1 Mos 25)
Välsignelsen - Jakob
lurar till sig välsignelsen
från sin far Isak (1 Mos 27)
Flykten - Jakob flyr och
får se en trappa upp till
himlen (1 Mos 28)
Flera fruar - Jakob gifter
sig med Rakel och Lea
(1 Mos 29)
Brottningskamp - Jakob
möter Gud och kämpar
med honom (1 Mos 32)
Favoritsonen - Jakob ger
Josef en dräkt som väcker
avundsjuka (1 Mos 37)
Drömmaren - Josef får
drömmar som bröderna
inte gillar (1 Mos 37)
Slaveri - Bröderna säljer
Josef som slav till
Egypten (1 Mos 37)
Fängelse - Falska anklagelser sätter Josef i
fängelse (1 Mos 39)

Drömtydaren - Josef
tyder Faraos dröm, blir
minister (1 Mos 41)
Förlåtelse - Josef möter
sina bröder och förlåter
dem (1 Mos 45)
Flytten - Jakob och hela
hans familj flyttar till
Egypten (1 Mos 50)
Förslavade - Israeliterna
blir slavar under Farao i
Egypten (2 Mos 1)
Vasskorgen - Babyn
Mose räddas ur en vasskorg på Nilen (2 Mos 2)
Brinnande busken - Gud
kallar Mose genom en
brinnande buske (2 Mos 3)
Tio plågor - Gud sänder
tio plågor som en maktdemonstration (2 Mos 7–11)
Påsk - Den första påsken
instiftas innan folket lämnar
Egypten (2 Mos 12)
Röda havet - Genom
Guds ingripande delar sig
Röda havet (2 Mos 14)
Mat i öknen - Gud förser
folket med manna, vatten
och vaktlar (2 Mos 16)
Tio budorden - Gud ger
folket tio bud på Sinai
berg (2 Mos 20)
Guldkalven - Folket
väljer att tillbe en kalv
gjord av guld (2 Mos 32)
Tabernaklet - Gud
ger instruktioner för en
helgedom (2 Mos 35–40)
Lagar - Vid Sinai får folket
också andra religiösa och
sociala lagar (3 Mos)
Ledning - Gud leder sitt
folk genom eld- och molnstoden (4 Mos 9)
Tolv spejare - Sänds ut
föratt utforska det utlovade
landet (4 Mos 13)
Tvivlet - Folket väljer att
lyssna på de tio tvivlande
spejarna (4 Mos 13–14)
Vandring - Folket vandrar
i öknen i 38 år som en följd
av sin otro (4 Mos 14–36)
Kopparormen - Mose gör
en orm som blir räddningen
i lägret (4 Mos 21)
Andra lagen - Mose ger
folket lagen på nytt för en
ny situation (5 Mos)
Josua tar över - Står redo
när Mose dör på Nebo
berg (5 Mos 34, Jos 1)
Över Jordan - Folket går
över Jordan, in i det utlovade landet (Jos 3)
Murarna faller - Jeriko
intas genom tro och lydnad
med Guds hjälp (Jos 6)
Landet delas - Landet
erövras och delas mellan
stammarna (Jos 11ff)
Förfall - Synden härskar,
var och en gör vad han själv
finner för gott (Dom 21)

Domarna - Debora, Gideon,
Simson, Tola, Elon och andra
träder fram (Dom 1–21)
Trofasthet - Boas gör sin
plikt och tar hand om den
trofasta Rut (Rut)
Kallelse - En röst i natten
förändrar livet för den lille
pojken Samuel (1 Sam 3)
Katastrof - Arken har inga
magiska krafter och filisteerna
vinner den i strid (1 Sam 4)
Förste kungen - Folket
kräver en kung och Saul
utses (1 Sam 10)
Tonåringen - Samuel smörjer
pojken David till att tids nog
bli näste kung (1 Sam 16)
Jätten - När ingen annan
vågar möter David jätten
Goliat och vinner (1 Sam 17)
Den andre kungen - David
tar över, riket utvidgas och
landet blomstrar (2 Sam 2)
Ny huvudstad - David gör
Jerusalem till sitt centrum.
Bygger palats (2 Sam 5-6)
Otrohet - David begår äktenskapsbrott med Bat-Seba, och
planlägger mord (2 Sam 11)
Poeten - David skriver många
psalmer och sånger, glada
som sorgsna (Psaltaren)
Den tredje kungen - Davids
son Salomo tar över
kungatronen (1 Kung 1)
Templet - Salomo bygger ett
ståtligt tempel i Jerusalem
åt Gud (1 Kung 6)
Vishet - Salomo samlar sin
vishet i flera böcker (Ords,
Predikaren, Höga visan)
Delningen - Efter Salomo
delas riket i Israel (norr) och
Juda (söder) (1 Kung 12)
Templet renat - Kung Asa
gör gott och helgar åter
templet (1 Kung 15)
I sin fars fotspår - Kung
Joshafat håller fred med
Israel (1 Kung 22)
Himmelsfärd - Gudsmannen Elia dör inte,
tas upp (2 Kung 2)
Dubbel arvslott - Elisha
blir Elias arvtagare som
profet (2 Kung 2)
Brödrafolk - Obadja vill
att Juda och Edom ska
hålla sams (Obadj.)
Gräshopporna - Joel
talar om en invasion av
gräshoppor (Joel)
Hålls dold - I sju år hålls
Joash dold innan han blir
kung (2 Kung 11)
Faller av - Amasja, en god
kung som till slut avfaller
från Herren (2 Kung 14)
Högmod - Assarja gör
mycket gott men grips till
slut av högmod (2 Kung 15)
Far och son - Jotam samregerar med sin far, gör
vad rätt är (2 Kung 16)

Sammanfattning

Slukad - Jona tänker
om efter tre dagar i
fiskens buk (Jona)
Lodet - Gud mäter sitt
folk med ett lod berättar
Amos (Amos 7)
Sann kärlek - Hosea
gifter sig för att visa sann
kärlek (Hos.)
Förskingring - Assyrien
erövrar Israel och förskingrar folket (2 Kung 17)
Dom och nåd - Jesajas
mäktiga profetia har stor
bredd (Jes)
Betlehem - Här ska
Messias födas berättar
Mika (Mika 5)
Bytte fot - Hiskia bryter
med Assyiren, hoppas
på Babylon (2 Kung 18)
Flodvåg - Nahum
förkunnar dom över
Nineve (Nah)
Fyndet - Josia finner
lagen, ledder folket i
förnyelse (2 Kung 22)
Herrens dag - En dag
ska Gud gripa in förkunnar Sefanja (Sef.)
Klagan - Jeremia varnar
för och gråter över Juda
fall (Jer, Klagovisorna)
Vaktpost - Här står
Habackuk och kräver ett
svar av Gud (Hab 2)
Fångenskap - Babylons
härar intar Juda, folket i
fångenskap (2 Kung 25)
Brinnande ugn - Daniels
tre vänner överlever
elden (Dan 2–3)
Gästabud - Belshassar
döms av Gud mitt under
festen (Dan 5)
Lejonen - Daniel kastas
till vilddjuren men Gud
skyddar honom (Dan 6)
Syner - Hesekiel ser
det nya templet, tempelströmmen (Hes 47)
Befrielse - Perserna tar
över och folket får återvända (2 Krön 36)
Hem igen - Folket åter
till Jerusalem under
Serubbabel (Esra 1)
Kom igen - Haggai får
folket att börja bygga på
templet igen (Hagg 1)
Messias - Sakarja ser
syner om den kommande
Messias (Sak 3)
Förnyelse - Den skriftlärde Esra leder folket i
en förnyelse (Esra 7)
Rädddningen - Ester
vågar livet och räddar
judarna i Persien (Est 4)
Muren - Nehemja leder
återuppbyggnaden av
Jerusalems mur (Neh 2)
Stjäla från Gud - Malaki
anklagar folket för oärlighet mot Herren (Mal 1–4)

GT beskriver världen som den är, utan reservation. På dess blad finner vi passionerade berättelser om kärlek och
hat, isande berättelser om våldtäkt och lemlästning, sanna berättelser om slavhandel, ärliga beskrivningar av ära
och förräderi i krig. Inget är vackert och tillrättalagt. Bortskämda spolingar som Salomo och Simson får övernaturliga gåvor, en rakt igenom god man som Job drabbas av katastrofen. Och när du läser dessa berättelser kan
du reagera mot dem och vända dig bort från Gud som på olika sätt hade del i dem. Det fantastiska med GT är att
det också innehåller
IV dessa reaktioner. Gud förutsåg våra invändningar och tog med dem i den heliga skrift.

V
VI
VII

Philip Yancey
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Det finns ingen
ände på det
myckna
bokskrivandet,
och mycket
studerande gör
kroppen trött.
(Pred 12:12)

KAN DU SE DET
I TEXTERNA?

• Gud har en förkärlek för enkla,
vanliga människor,
för dem som inte tror
sig själva om att vara
mycket med (tex
Hanna och Rut)
• Gud använder ofta
ofullkomliga och
misslyckade människor, människor
som svek (t ex
Simson och David)
• Många stora gudsmän brottades med
med många frågor,
också med sina tvivel
och sin tro (t ex Habackuk och Elia)
• Guds synliga
närvaro ledde sällan
till tro och lydnad
(t ex 2 Mos 32), ofta
till motsatsen.

F

Kan du göra en
lista på de fem
eller tio viktigaste
händelserna i ditt
liv? Varför är de
viktiga för dig?
I hur många av
dem finns Gud
eller Guds Ord
inblandade?
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Översättning

Några andra
översättningar
av hela eller
delar i GT

Svenska översättningar av GT
1

The Message
– Psaltaren
Psaltaren ur Eugene
Petersons The Message
har översatts och bearbetats av Felix Larsson.
Det är en parafras med
stor frihet mot grundtexten, ibland utmanande,
ofta överraskande.

5

3

Reformationsbibeln
– Moseböckerna
På hemsidan för Reformationsbibelsällskapet
(www.bibel.se) finns
bearbetningar av de Fem
Moseböckerna som kan
laddas hem i form av
pdf-filer. Målet är att det
ska komma fler texter.
Svenskbibel
– Psaltaren
Ragnar Blomfelt, som står
bakom svenskbibel har
gjort en egen översättning
av det han kallar Psalmernas bok (Psaltaren).
Den finns bara på nätet
och kan återfinnas på:
svenskbibel.se
1903
– Hela Gamla
testamentet
En översättning som
cirkulerar kallas 1903-års
normalupplaga. Men det
är i stort sätt samma
översättning som senare
återfinns i 1917. Vissa justeringar gjordes men de
kan ses som marginella.
1703
– Hela Gamla
testamentet
Det finns fortfarande ett
visst intresse för 1703-års
översättning av Gamla
testamentet även om den
egentligen bara är en
bearbetning av texten
i Gustav Vasas bibel från
1541. Mest kuriosa.
Kärnbibeln
– Utvalda texter
Kyrkoårets texter av
Gamla testamentet finns
översatta av Jonas
Bergsten i en expanderad
version på hemsidan
www.kyrkoaretstexter.se
Fler texter kommer, se
www.praisegate.com
Nya världen
– Hela Gamla
testamentet
Jehovas vittnen har en
egen översättning av
Gamla testamentet. Den
svenska är en bearbetning
av den engelska förlagan.
Knappast den översättning som man skulle välja
för läsning eller studier.

146

• Det finns bara
fem svenska
översättningar
av hela Gamla
testamentet som
på något sätt
kan sägas vara
aktuella.
• Men ett par
nya är på gång.
Hösten 2015
kommer Folkbibelns revision och 2016
nuBibeln som
ersätter
Levande
Bibeln.

4

De
flesta
texterna
i den här boken
kommer från en
förhandsversion av
Folkbibelns GT-revision 2015.

2

• Här är
en jämförelse
mellan de fem
översättningarna
som kan kallas
för aktuella:

Uppgifterna
aktuella
augusti 2015.

Åkessons
översättning
Översättare

Helge Åkesson

Färdig

Färdig 1904,
publicerad 1911

1917
Esias Tegnér dy,
Valdemar Rudin,
John Personne mfl
1917

Levande
Bibeln/
nuBibeln

Bibel
2000

Svenska
Folkbibeln

Bertil Albrektsson,
Gunn-Britt Sundström mfl

Seth Erlandsson,
och Tony Larsson
mfl.
1998 (revision av
1917), 2014 revision
av Psaltaren, 2015
revision av Folkbibeln 1998.
.
Idiomatisk

Lars Dunberg,
Kenneth Palm och
Ivar Lundgren mfl.
1977 Översättning
och bearbetning av
Living Bible,
reviderad 1995 och
1998.

1999

Typ av över- Litteral (bokstavsnära övesättning).
sättning

Idiomatisk (spårk- Idiomatisk
nära översättning).

Kommentar

Mer än hundra år.
Spåket gammalt.
Åkessons syn
skiner ofta igenom.

Snart hundra år.
Spåket gammalt.
Översättningen
ordrik och pratig.

Fin språklig dräkt.
Men flera översättningarsval anses
kontroversiella.

Revision, inte en
egen översättning.
Fortfarande lite
pratig. Evangelikal.

Tar sig frihet från
grundspåket. Mer
för läsning än
för studier.

Framtiden

Kommer troligen
inte ut i någon ny
upplaga.

Kommer knappast
ut i någon ny
upplaga.

Svenska Bibelsällskapet bär
ansvar för förnyelse.
Ännu inga konkreta
planer för GT.

Ny revision
utgiven hösten
2015. Ny översättning kring 2020.

Ersätts 2016
med nuBibeln. En
idiomatisk översättning på
modern svenska.

Exempel
Ps 1:1

Lycklig den man,
som icke vandrar
i de ogudaktigas
råd och icke sitter
i bespottares krets.
(Ps 1:1)

Säll är den man
som icke vandrar
i de ogudaktigas
råd och icke träder
in på syndares väg,
ej heller sitter där
bespottare sitta.
(Ps 1:1)

Lycklig den som inte
följer de gudlösa,
inte går syndares
väg eller sitter bland
hädare. (Ps 1:1)

Salig är den som
inte följer de gudlösas råd,som inte
går in på syndares
väg och sitter bland
föraktare. (Ps 1:1)

Lyckliga är de som
inte följer ogudaktiga
människors råd eller
är tillsammans med
syndare som inte
bryr sig om Gud.
(Ps 1:1)

En bibelöversättning
ska om möjligt
förmedla detsamma
till sina mottagare
som originalet en gång
gjorde till sin.

Parafras (en frii
presentation).

Den första översättningen till svenska av hela bibeln påbörjades år 1526, då prästen
Olaus Petri och Laurentius Andreae översatte NT... Femton år senare fullföljde Olaus
Petris bror Laurentius Petri arbetet med GT (där han närmast följde Lutherbibeln), och
år 1541 var så hela Bibeln klar. Den kallades Gustav Vasas bibel ("Biblia på Swensko")
och den kom att skapa det enhetliga svenska riksspråket. Man undvek i stor utsträckning främmande låneord och dialektformer, och man förenklade stavningen.

Birger Olsson

Thor-Leif Strindberg
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MED 25 ORD

Främst i söder
(Judeen och Jerusalem)

Jesus kommer som den
utlovade Messias men de
judiska ledarna fattar
inget. De lärjungar som
fattar sviker när det drar
ihop sig. Bergspredikan
– en klassiker.

• Avsnitt av förkunnelse.
Notera ”När Jesus hade
avslutat...” (5 ggr)
• Alla olika sifferuppgifter
• Änglar, även drömmar
• Församlingen/kyrkan
(första gången det nämns)
• Omsorg om hedningar

Kända texter
och sammanhang:
• De vise männen 2
• Bergpredikan 5–7
• Fader vår 6:9–15
• Sök Guds rike 6:33
• Sju liknelser om riket 13
• Framtidstalet 24–25

30–33 e Kr

Tema: Jesus, kungen
• Allt som talar om Jesus
som Messias, kungen
• Citat ur och anspelningar
på GT (över 100), notera
uppfyllelse av profetior.
• Himmelriket (32 ggr)
• Himlen, himmelsk Fader

HELA BOKEN

Under produktion:
Steg för steg genom Nya testamentet
Kommer på XP-förlaget
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