
Gamla testamentet: 1
Samuelsboken – Malaki
Frågor om nyckelskriftställen: Förstå läran i nyckelskriftställena.

• 1 Samuelsboken 16:7

• Psaltaren 24:3–4

• Psaltaren 119:105

• Psaltaren 127:3

• Ordspråksboken 3:5–6

• Jesaja 1:18

• Jesaja 5:20

• Jesaja 29:13–14

• Jesaja 53:3–5

• Jesaja 58:6–7

• Jesaja 58:13–14

• Jeremia 1:4–5

• Hesekiel 37:15–17

• Amos 3:7

• Malaki 3:8–10

• Malaki 4:5–6

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Samuel och Eli: vad Samuels upplevelse lär om att lära sig känna igen Herrens
röst (se 1 Sam. 3:4–10)

• Varför Israel ville ha en kung (se 1 Sam. 8:19–20)

• David och Goliat: vad David förlitade sig på för att besegra Goliat (se 1 Sam. 17:
37, 45–47)

• Ussa räcker ut handen mot Guds ark: vad vi lär oss om att styra eller korrigera
Guds verk utan myndighet (se 2 Sam. 6:3–7)

• David och Bat-Seba: vad du lärt dig om att undvika frestelser och kontrollera
lustfyllda begär (se 2. Sam. 11:1–5)

• Salomos äktenskap med kvinnor som inte var israeliter: följder av att gifta sig
utanför förbundet (se 1 Kung. 11:3–6)

• Elia och änkan i Sarefat: hur änkan handlade i tro (se 1 Kung. 17:9–16)
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• Elia och hans kamp mot Baals profeter: vad du lärt dig om Guds kraft (se
1 Kung. 18:26–29, 36–39)

• Naaman: vad du lärt dig om att följa en profet (se 2 Kung. 5:9–10, 13–14)

• Återuppbyggandet av templet i Jerusalem: vad du lärt dig av motgångar (se Esra
4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: vad du lärt dig om mod (se Est. 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Job: vad du lärt dig om prövningar (se Job 13:13–16)

• Daniel: vilka sanningar du lärt dig av hans upplevelser vid kungens hov (se
Dan. 1:3–20)

• Kung Nebukadnessars dröm: vilka sanningar du lärt dig om Guds rike (se Dan.
2:34–35, 44–45; L&F 65:2)

• Sadrak, Mesak och Abed-Nego: vad du lärt dig om tro (se Dan. 3:14–18)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Gamla testamentet.

• Välsignelser som kommer av gudsdyrkan i templet (se 1 Kung. 8:37–40; se även
Handledning för skriftstudier, ”Templet, Herrens hus”) och att bli frälsare på
Sions berg (se Ob. 1:17, 21; se även Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith
[2007], s. 468)

• Förhållandena under tusenårsriket (se Jes. 65:21–25)

• Jesu Kristi försoning: hur Gamla testamentet vittnar om Jesus Kristus genom
symboler, berättelser, profeter och nyckelskriftställen (se Mose 6:63; se även
Mosiah 3:15)

Nyckeluttryck i skrifterna: Förstå innebörden och vikten av nyckeluttryck i
skrifterna.

• ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig” (Jes. 49:16)

• ”Jag ska utgjuta min Ande över allt kött” (Joel 2:28)

GAMLA TESTAMENTET:  1  SAMUELSBOKEN – MALAKI

10


