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Haggais bok

Sefanjas bok

Någon som har syndat kan frestas att ge upp hoppet om sig
själv och tro att det aldrig kommer att finnas något sätt
för honom att ”komma tillbaka”. Därför är det viktigt att inte
bara tydligt tala om för honom vad han har gjort för fel
utan även att inge honom hopp, så att han uppmuntras att
omvända sig och kan hoppas på en bättre framtid. Sefanja 3
innehåller Herrens uppmuntrande ord till Juda folk.

Förstå skrifterna

Sefanja 3

Studera skrifterna

Berätta vad som gör intryck på dig

Sefanja 3:8–20 beskriver de sista dagarna och det förunder-
liga sätt på vilket Herren kommer att föra tillbaka sitt för-
bundsfolk till sig efter att de har varit skingrade och i fången-
skap för sina synders skull. När du läser dessa verser, tänk då
på hur orden kan tillämpas på människor i dag som behöver
komma tillbaka till Herren eller som oroar sig över och är
rädda för de sista dagarna. Skriv minst två sanningar som
Herren sade i detta kapitel som gör störst intryck på dig, och
förklara varför.

Står upp för att ta byte (v 8) –
Straffa eller förgöra fiender
Förhäva dig (v 11) – Vara
högmodig

Vanhelgar det som är heligt
(v 4) – Orenar templet
Gör våld på (v 4) – Går emot

Sefanja 3

Uppmuntrande ord

Uppmuntran till att bygga templet
År 538 f Kr bestämde perserkungen Koresh (även omnämnd
i Esras bok) att judarna kunde återvända till Jerusalem och åter
bygga upp sitt tempel som babylonierna hade förstört. Först
blev judarna entusiastiska inför denna möjlighet, men svårig-

Sefanja profeterade att Herrens dag skulle drabba de orättfär-
diga med stor kraft men skulle ge dem som söker Herren och
lever rättfärdigt en hoppfull och underbar framtid.

En kunglig profet
Första versen i Sefanja fastslår att han är avkomling till kung
Hiskia, en rättfärdig kung i Juda som levde ungefär ett hundra
år innan denna bok skrevs. Sefanja profeterade på kung Josias
tid, en annan rättfärdig kung i Juda, vilket innebär att han levde
ungefär vid samma tid som Habackuk, Mika och den unge
Jeremia.

Förberedelser inför studierna av Sefanja
Sefanjas bok innehåller två viktiga begrepp:

1. Herrens dag. Herrens dom ska förkunnas över människor
som begår synd och är skenheliga. Denna sanning gäller
för landet Juda på Sefanjas tid liksom för orättfärdiga i alla
tider, i synnerhet för dem som lever vid tiden för Kristi
andra ankomst.

2. Återställelse och rening. Gud kommer att dra till sig och
rena människor som ödmjukar sig mitt uppe i hans straff-
domar.

Sefanja 1 innehåller Sefanjas profetia om vad som skulle
hända Juda folk på grund av deras synder, däribland att
de dyrkade avgudar, var elaka mot varandra och ansåg sig
vara rättfärdiga samtidigt som de handlade orättfärdigt.

I Sefanja 2 står att Sefanja profeterade att babylonierna inte
bara skulle förgöra judarna utan också alla deras ogudaktiga
grannfolk, däribland filisteerna (se v 4–7), moabiterna och
ammoniterna (se v 8–11), nubierna (se v 12) och assyrierna
(se v 13–15).

Sefanja 1–2

Domens dag

heterna och utgifterna, motståndet från deras fiender och bris-
ten på stöd från kungarna som efterträdde Koresh, gjorde dem
modfällda. Under sexton år utfördes nästan inget arbete alls
på templet. Haggai profeterade 520 f Kr och lärde folket att
prioritera templet och uppmuntrade dem att fortsätta återupp-
byggandet av templet trots svårigheterna.



Förberedelser inför studierna av Haggai
Haggai angav ett bestämt datum för varje del i sin bok. Måna-
derna hade andra namn i Gamla testamentet men har ändrats
till våra månadsnamn för att underlätta läsningen.

Haggai 1:1–15 29 augusti 520 f Kr

Haggai 2:1–9 17 oktober 520 f Kr

Haggai 2:20–23 18 december 520 f Kr

Berättelsen om judarnas återkomst till Jerusalem och uppföran-
det av templet finner vi i Esras och Nehemjas bok.

Äldste Claudio R M Costa berättade följande berättelse om
en man som han kände i Brasilien:

”Efter att han och hans familj hade döpts kunde han knappt
vänta på att ett år skulle gå så att han kunde ta med sig sin
hustru och sina barn till templet. Templet i São Paulo ligger
mycket långt från Amazonfloden. Det tar vanligtvis fyra
dagar med båt och fyra dagar med buss att komma till temp-
let – omkring en veckas resa. Denne man var möbelsnickare.
Hur skulle han kunna spara ihop tillräckligt med pengar för
att betala för sig själv, sin hustru och sina barn? Fastän han
arbetade hårt i många månader, var det inte mycket han
tjänade ihop.

När det var dags att åka till templet, sålde han alla möbler,
redskap och verktyg – till och med sin elektriska såg och
sitt enda transportmedel, en motorcykel – allt han ägde – och
åkte till templet med sin hustru och sina barn. Resan till São
Paulo tog åtta dagar. Efter att ha tillbringat fyra underbara
dagar i templet och utfört Herrens arbete, hade familjen
ytterligare sju resdagar innan de var hemma. Men de åter-
vände med en känsla av att deras svårigheter och besvär inte
betydde någonting i jämförelse med den stora lycka och de
välsignelser de hade erfarit i Herrens hus.

Haggai 1

Färdigställ templet

Berättelsen om denna brasilianska familj skildrar andan i
Haggais budskap i första kapitlet. Medan du läser, ta då reda
på vad Haggai säger om templets betydelse och vad folket
gör som visar att de inte värdesätter templet så som de borde.

Studera skrifterna

Templets betydelse

1. Vad sade Haggai skulle bli följden av att vänta med att
bygga templet? (Se Hagg 1:6, 9–11.) Fundera över hur
tempelförbunden, förordningarna och välsignelserna
påverkar varje aspekt av vårt liv. Vad tror du det betyder
att ”ha hål i börsen”?

2. Vad säger Haggai 1:4–6 om hur människorna värdesatte
templet i sitt liv?

Folkets gensvar

1. Vad gjorde folket tack vare Haggais budskap? 
(Se Hagg 1:12–15.)

2. Liksom Haggai sade president Howard W Hunter till
kyrkans medlemmar att de skulle ”se på Herrens tempel
som en stor symbol för sitt medlemskap” (Nordstjärnan,
jan 1995, s 7). Förklara hur du gör templet till en symbol för
ditt medlemskap och hur templet i dag påverkar ditt sätt
att leva.

Haggai 2 skrevs när folket redan hade påbörjat återuppbyg-
gandet av templet. Bland dem som byggde upp templet
på nytt var judar som hade sett det tidigare templet och visste
hur vackert och praktfullt det var. Templet de byggde upp var
inte på långa vägar lika stort och vackert som det förstörda
hade varit. Detta faktum slog ner modet på många judar.
Haggai uppmuntrade dem på två sätt. För det första sade han
att de skulle fortsätta bygga och lovade dem att i de sista
dagarna skulle Herren uppföra ett tempel som var större och
underbarare än det som Salomo byggt, det tempel som de
kom ihåg. För det andra påminde Haggai folket att från det
ögonblick de började bygga upp templet på nytt, skulle de ha
framgång. Så även om templet inte var lika praktfullt som
Salomos tempel, förde det ändå med sig samma välsignelser
från Herren.

Haggai 2

Fortsätt bygga!

189



Sakarjas bok
Han såg bortom sin egen tid
Sakarja kom från en prästerlig familj av Levi stam. Han föddes
i Babylon och återvände till Jerusalem omkring 538 f Kr till-
sammans med de judar som tilläts återvända ur den babylo-
niska fångenskapen. Han kallades till profet omkring 520 f Kr
(se Sak 1:1), vilket betyder att han levde ungefär vid samma
tid som profeten Haggai och prästen Esra. Liksom Haggai upp-
muntrade Sakarja folket att fortsätta uppbyggnaden av templet.
Men han uppmanade också folket att återuppbygga sitt eget
andliga liv. Sakarja var även en man som fick se syner. Hans
syner är både messianska (skildrar Frälsarens andra ankomst)
och apokalyptiska (skildrar den sista tiden). Sakarjas profetior
om Jesus Kristus i kapitlen 9–14 citeras oftare i de fyra evan-
gelierna i Nya testamentet än någon annan profets i Gamla tes-
tamentet.

Sakarja 1–6 berättar om åtta syner som Herren lät Sakarja se
rörande Israels hus:

• En syn av hästar (se Sakarja 1:7–17) som undervisar om
det barmhärtiga sätt som Herren kommer att behandla
Jerusalem på

• En syn av fyra horn och fyra smeder (se Sakarja 1:18–21)
som handlar om de krafter (horn) som skingrar Juda och
vad som kommer att hända med dessa krafter

• En syn av mannen med mätsnöret (en lantmätare,
se Sakarja 2) som vittnar om Herrens makt att skydda
sitt folk

• En syn av översteprästen (se Sakarja 3) som symboliserar
hur Juda kan övervinna Satan och bli renad genom
Jesu Kristi kraft (Telningen i v 8)

• En syn av en ljusstake och ett olivträd (se Sakarja 4) som
symboliserar hur Herren skänker sitt folk kraft genom sin
Helige Ande

• En syn av en flygande bokrulle (se Sakarja 5:1–4) som
undervisade om att de oärliga i landet var fördömda

• En syn av en kvinna i en korg (se Sakarja 5:5–11) som
vittnar om att ogudaktigheten ska skaffas bort från folket

• En syn av fyra vagnar (Sakarja 6:1–8) som symboliserar
hur Herrens krafts sprids över hela jorden

Sakarja 6 slutar med att en man vid namn Josua ordineras
till överstepräst som en symbol för Frälsaren som betjänar
sitt folk.

Sakarja 1–6

Sakarjas åtta syner

Sakarja 7 berättar om att Herren fördömde Jerusalems folk på
Sakarjas tid för att de genom att fasta och utföra alla de yttre
förordningarna gav sken av att vara rättfärdiga, dock utan
att vara vänliga, ärliga och kärleksfulla mot andra. Sakarja 8
innehåller Sakarjas profetia om Jerusalems framtid. Han sade
att när folket omvände sig och samlas i rättfärdighet till
denna heliga stad skulle Herren vara med dem och välsigna
dem långt mer än han hade gjort tidigare.

Profeten Jakob i Mormons bok sade att alla forntida profeter
vittnade om Jesus Kristus (se Jakob 7:11). Några av dessa
profetior må saknas i Bibeln (se 1 Nephi 13:24–28), men här
i Sakarja finner vi några som har bevarats åt oss.

Studera skrifterna

En profetia som gått i uppfyllelse

Jämför Sakarja 9:9 med Matteus 21:1–11 och skriv om hur
profetian i Sakarja gick i uppfyllelse.

Israels och Juda folk skingrades på grund av att de inte ville
lyda Herrens bud. Sakarja 10 säger oss vad Herren lovade
göra för dem i de sista dagarna. Ta reda på dessa löften när du
läser.

Sakarja 10

Löften rörande de sista 
dagarna

Sakarja 9

Den kommande Konungen

Sakarja 7–8

Det nuvarande och det 
framtida Jerusalem
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