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Guds berättelser om livet
- Gud skyddar människan från
tillgång till Livet träd
- Löftet om att onskan till slut
skall besegras
- Löftet efter den stora floden.
Gud väljer en annan plan.

Urhistorien

Ett bångstyrigt folk
och dess längtande Gud

Löftet till Abram om
att bli far till många
folk och att alla folk
ska välsigna genom
honom

Förberedelse för
en hållbar lösning

Ett folk och
en tro formas

2 000 f.kr

1 000 f.kr

Josef räddar folket
från hungersnöd

Lösningen och
dess svårigheter

Mose och uttåget ur
fångenskapen

David får löftena
upprepade på nytt
om ett evigt rike
genom hans ätt.

Ett drama i 5 akter med 14 scener

0

Guds berättelser om livet
Akt 3 Ett bångstyrigt folk
och dess längtande Gud

Akt 4 Förberedelse för
en hållbar lösning

Scen 8 Det överlevande rikets tid
Scen 7 Det delade
rikets tid

Lösningen och
dess svårigheter

Scen 9 Den Babyloniska
fångenskapen
Scen 10
Återvändandet

Scen 11 Den intertestamentala tiden

100 e.kr
0
Herodes den
2:a Templet
store ”bygger om
klart 516 f.kr
och ut” Templet
Mika profeterar
Profeterna kanonisk
Del av romarriket
Joel 835 f.kr (i Juda) om fredsriket och
ca 200 f.kr och
67 f.kr
Messias födelse i
Jesaja profeterar
skrifterna erkänns
Betlehem
Hasmoneiska
om hur synder ska
kort därefter
riket 167 – 67 f.kr
kunna renas, om en (kanoniska först
Det blir mer
väg Gud ska öppna 90 e.kr)
och mer
för de orena och om
möjligt att
Herrens lidande
tänka sig ett
tjänare
liv efter döden
1000 f.kr

800 f.kr

600 f.kr

400 f.kr

200 f.kr
Tora (lagen)
kanonisk
ca 400 f.kr

Guds berättelser om livet
Akt 5 Lösningen och dess svårigheter,
med 3 scener
Från ca 0 f.kr. till år ca 100 e.kr.
Vårt Nya Testamente
Scen 12 Jesu liv, församlingens grund
Evangelierna

ca 30 år från år ”0”

Scen 13 Andens utgjutande, kyrkan föds
ca 30 e.kr och 50 år framåt.
Apostlagärningarna, Paulus böcker

Scen 14 NT färdigskrivet, kyrkan utvecklas ca 100 e.kr till år ????.
Berättelsen skrivs ständigt och vi får vara en del av den

Guds berättelser om livet
Akt 5 Lösningen och dess svårigheter
Missionsresa 1 46 - 48
Missionsresa 2 50 - 52
Missionsresa 3 53 - 57
Jesus föds i
Betlehem

100 f.kr

Herodes kung 40 – 4 f.kr
Templet byggs och
uppgraderas

Scen 12
Jesu liv

0

Scen 13
Andens utgjutande,
kyrkan föds

Paulus dör som
martyr 67 ?

100 e.kr
Jesus dör
år 30 (33)

Galaterbrevet skrivs
troligen år 49.
1 Thessalonikerbrevet år 51
Markus evangelium troligen
nedskrivet under 50-talet

Jesus startar sitt verk
ca 30 år gammal
Paulus kommer till tro
år 35
Återvänder till Tarsos
år 38

Scen 14 NT
färdigskrivet

200 e.kr
NT färdigskrivet ca
90 e.kr.
NT fastställs i sin
nuvarande form fram
till ca 400 e.kr (363,
397)

Samtal
Vilka tankar har du om att se Gud som
regissör för den räddningsplan Jesus sedan
genomför?
Dela era tankar med varandra och låt alla få möjlighet att dela med sig.
Det är OK att säga ”pass”.

Var det något du upptäckte under genomgången som du skulle vill fördjupa dig i.
Dela era tankar med varandra

Vilken biblisk gestalt är detta?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hade en kärleksfull och älskande far
Blev herde för faderns får
Blev sänd av fadern till sina bröder
Var hatad av sina bröder
Blev utsatt för svek och förräderi
Utsattes för svåra frestelser
Kom till Egypten
Blev berövad sin mantel
Förråddes för priset av en slav
Berövades friheten
Utsattes för falska anklagelser
Hade 2 medfångar- en av dem blev räddad
Var 30 år när den stora livsuppgiften inleddes
Blev upphöjd efter motgång och lidande
Förlät dem som behandlade honom illa
Räddade sitt folk
Människors ondska vände Gud till något gott

Guds berättelse om livet
Ett bångstyrigt folk
och dess längtande Gud

1 Mos 1:26 -27
1 Mos 1:31
1 Mos 3:4 - 6, 8 - 9
1 Mos 3:21, 24

Urhistorien

Ett folk och
en tro formas

2 000 f.kr

Jes 1:16 - 18
Jes 1:27
Jes 9:6 - 7
Jes 35:8 -9
Jes 53:3 - 6

Lösningen och
dess svårigheter

Förberedelse för
en hållbar lösning

1 000 f.kr

0

NT

1 Mos 17:2 - 7
Mika 5:2

1 Mos 8:20 - 22
5 Mos 30:15 - 20

Sak 9:9 - 10
Hesekiel
kap 40 - 47

Joh 1:1 - 3, 14
Joh 1:9 - 12
Joh 3:9 - 10
Joh 3:14 – 18
Joh 3:19 - 21
Luk 22:39 – 44
Luk 23:44 – 46
Matt 28:16 – 20
Apg 5:34 – 39
Fil 1:6

Samtal 2
• Vilken eller vilka av bibeltexterna vi lyssnat
till betyder mest för dig?
Varför?
• Har du något bibelord som har en extra
stor betydelse för dig?
Vilket är det och varför?
Dela med varandra och låt alla få möjlighet att dela sin berättelse.
Det är OK att säga ”pass”.

