
Bibelstudium 

Gamla testamentet 



Tidslinje över Gamla 

testamentet

SKAPELSEN

Adam

Noa

Abraham

Isak

Jakob

Josef

1 moseboken - Genesis

EGYPTEN

2 mosebok - Exodus

3 mosebok - Leviticus

4 mosebok - Numerus

5 mosebok – Deutronomun

Uttåget FÖRLOVADE LANDET

Josua

Domare
Rut

Job*

Saul

David

Salomo

Psaltaren

Ordspråksboken, 

Predikaren, Höga visan
Sydriket JUDA

(Jerusalem),Rehabeam

Nordriket ISRAEL

(Samaria), Jerobeam

Delade riket 922 f.Kr. Jona

Hosea

Amos

ASSYRIERNA 722f.Kr.

Jesaja

Mika

Habackuk

Sefanja

Nahum

BABYLON 605-586 f.Kr.

1-2 Kungaböckerna

1-2 Krönikeböckerna

Jerusalems förstörelse

Daniel, Hesekiel, Jeremia

Obadja*

Babylons fall 538 f.Kr.
Esra, Nehemja

FÖRLOVADE LANDET
Jerusalem byggs upp

Haggai, Sakarja
Joel*

Malaki Slutet på GT, 

450 f.Kr.

PERSIEN

Ester

Mellan testamentstiden:

538-330 Persien

330-323 Grekland

323-166 Syrien/Egypten

166 – 63 Judisk självständighet

63 – NT Romarriket

Mose

Klagovisorna



Hur beskrivs Gud i GT?

Förbunden

Uttåget ur Egypten



Hebreiskan: ’el

ֱאֹלִהים
'ĕlôhıŷm

= styrka, makt i motsats till 

det mänskliga



Rom 1:20:

Ända från världens 

skapelse ses och 

uppfattas hans 

osynliga egenskaper, 

hans eviga makt och 

gudomliga natur 

genom de verk som 

han har skapat.

1 mos 1:1:

I begynnelsen 

skapade Gud 

himmel och jord



Gud är en aktiv Gud:

• Gud skapar 1 mos 1-2

• Gud ser syndens konsekvenser och erbjuder 

omvändelse och räddning genom Noa. 

1 mos 6-9

• Gud väljer ut sitt folk 

1 mos.12



1 mos 12:3

Ett folk som skulle leva ett 

annorlunda liv för att 

visa hela världen 
vad det är att 

leva med Gud.



Guds kärlek
5 mos. 26:7-8

Jer.31:3

Sef.3:17



Guds makt

2 mos.3:1-10 Brinnande buske

2 mos.7-11 Tio plågor över Egypten

2 mos. 14 Klyver Röda havet

2 mos.15-17 Mat i öknen

Jos.6 Jerikos murar faller



En personlig Gud



2 mos 34:6

2 mos 15:11

5 mos. 32:4

Job 36:5

PS 18:3

PS 23:1

PS 27:1

PS 28:7

PS 84:12

PS 46:2

PS 115:9

PS 121:5

Jes 12:2

Jes 41:14

Jes. 54:5

Jer 2:13

Hos 14:6

Nah 1:2-3



FÖRBUNDEN

ִרית בְּ
berı̂yth
ber-eeth'

En högtidlig överenskommelse där två parter ömsesidigt går in 

under vissa förpliktelser, som ligger till grund för 

gemenskapen. Ordet innefattar också villkoren i förbundet. 



FÖRBUNDEN

Du ska inte sluta förbund med dem eller deras gudar.

2 mos.23:23

Du ska inte ingå släktskap med dem. Du ska inte ge dina 

döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner,

för de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna 

andra gudar, och Herrens vrede ska då upptändas mot er och 

han ska snabbt förgöra dig.

5 mos.7:3-4



FÖRBUNDEN

Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim och sade: "Jag förde er upp 

ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat ge era fäder, och 

jag sade: Jag ska aldrig bryta mitt förbund med er.

Och ni ska inte sluta förbund med detta lands invånare, ni ska bryta ner 

deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort?

Därför säger jag nu: Jag kommer inte att driva bort dem framför er, utan 

de ska tränga er i sidorna och deras gudar ska bli en snara för er."

När Herrens ängel hade sagt detta till Israels alla barn, brast de i gråt.

De kallade platsen Bokim. Och de offrade där åt Herren.

Dom.2:1-5



FÖRBUNDET MED NOA
Vidare sade Gud till Noa och hans söner:

"Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter 

er och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och 

jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden.

Jag ska upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer ska allt liv utrotas 

genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva 

jorden." Och Gud sade: "Detta är tecknet på det förbund som jag för all 

framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er:

Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan 

mig och jorden.

1 mos. 9:8-13



FÖRBUNDET MED ABRAHAM

1 mos. 17:2-14

Och Abram trodde på 

Herren, och han 

räknade honom det till 

rättfärdighet.

1 mos.15:6



FÖRBUNDET 

MED ISRAEL

På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land 

kom de till Sinai öken. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken 

och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget, och Mose steg upp till 

Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: "Så ska du säga till Jakobs hus, så 

ska du förkunna för Israels barn: Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna 

och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och 

håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är 

min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala 

till Israels barn."

2 mos.19:1-6





10 plågor över Egypten kap 6-13

EXODUS - 2 MOSEBOK

Israels folk förtrycks kap.1

Mose kallelse kap 2-6



EXODUS - 2 MOSEBOK

Förbundet vid Sinai kap19-24

Tälthelgedomen kap 25-31

Förbundet bryts och förnyas kap 32-34

Tälthelgedomen kap 35-40





FÖRBUNDET 

MED ISRAEL

På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land 

kom de till Sinai öken. De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken 

och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget, och Mose steg upp till 

Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget: "Så ska du säga till Jakobs hus, så 

ska du förkunna för Israels barn: Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna 

och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst 

och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela 

jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad 

du ska tala till Israels barn."

2 mos.19:1-6



FÖRBUNDET 

MED ISRAEL

Han har slutit ett evigt förbund med mig, ordnat och tryggat i 

allt. All min frälsning och allt jag begär låter han växa fram.

2 sam. 23:5



FÖRBUNDET 

MED ISRAEL

Är då lagen emot Guds löften? Verkligen inte. Hade vi fått en lag som 

kunde ge liv, då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen.

Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat 

ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror.

Gal 3:21-22



Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Jag gav dem mina 

stadgar och kungjorde för dem mina föreskrifter. Den människa som följer dem ska 

också leva genom dem. Jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig 

och dem, för att de skulle inse att jag är Herren som helgar dem. Men Israels hus var 

upproriskt mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar utan föraktade mina 

föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De 

vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag ösa min vrede över dem i öknen för att 

förgöra dem. Men det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli 

vanärat inför de folk som sett mig föra ut dem. Jag lyfte också min hand inför dem i 

öknen och svor att jag inte skulle låta dem komma in i det land som jag hade gett 

dem, ett land som flödar av mjölk och honung, det härligaste av alla länder. Jag gjorde 

det därför att de föraktade mina föreskrifter och inte följde mina stadgar utan 

vanhelgade mina sabbater, för i sina hjärtan följde de sina avgudar.

Hes. 20: 10-16



FÖRBUNDET MED DAVID

2 sam. 7:1- 17

1 krön. 17:1-15

Jes. 55:3-11



Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,

inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens 

land – förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren.

Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: 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.

Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Alla ska 

känna mig, från den minste av dem till den störste, säger Herren, för jag ska förlåta deras missgärningar och 

aldrig mer minnas deras synder.

Jer.31:31-34

ETT NYTT FÖRBUND


