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Om du och din familj skulle resa bort några veckor, vad skulle du 
då ta med dig? Vad är det som du inte klarar dig utan?

I maj 2011 kom Jessica Watson, som då var tonåring, i mål efter att 
ha seglat jorden runt. Hon var då den yngsta person som någonsin 
hade gjort det. Hon hade varit helt ensam 210 dygn i sträck på 
havet. 
Om du skulle ge dig ut på ett äventyr ensam i 210 dagar, vilka 
skulle vara de fem viktigaste sakerna du tog med dig?

Skulle du vilja göra det ensam?
Vem skulle du ta kontakt med om du

● bröt benet?
● fick slut på mat?
● kom vilse?
● kände dig ensam?

Sedan vaknade Jakob. ”herren är verkligen 
här”, sa han, ”och det visste jag inte om.”  
1 Moseboken 28:16

Etapp 2 Guds familj

Aldrig ensam

● I 1 Moseboken 6:5 står det: ”Herren såg att 
ondskan på jorden var stor; människornas 
uppsåt och tankar var alltid och alltigenom 
onda.” Prata med din bibelkompis om vad det 

betyder. Vad var det människorna gjorde eller sa? Vad 
tycker du att Gud borde ha gjort åt det?
● Gud säger till Noa: ”du ensam är rättfärdig inför mig” (1 
Moseboken 7:1). På vilket sätt hade Noa varit rättfärdig 
inför Gud? Tror du att han blev glad, stolt, ledsen eller 
förvirrad när Gud sa så – eller hur tror du att han kände sig? 
● Vad tycker du om straffet som Gud ger? Var det för 
hårt? Hade människorna förtjänat det? Prata med din 
bibelkompis om det. 

Översvämningen  /  1 Mos 6:17–7:5

● Vad menade människorna när de sa: ”Låt 
oss bygga en stad, med ett torn som når 
ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och 
vi slipper vara skingrade över hela jorden.” (1 

Moseboken 11:4). Prata med din bibelkompis om det
● Läs vers 5 igen. Ser du att berättelsen nästan driver 
med dem som bygger? Herren steg ner för att titta på 
tornet som skulle nå ända upp i himlen! 
● Vad hade hänt om människorna hade blivit färdiga 
med tornet? Hur skulle det ha blivit om ingenting var 
omöjligt för dem och de kunde göra ”allt de föresatte 
sig” (se vers 6)? 

Babels torn  /  1 Mos 11:1–9

● Varför lekte Adam och Eva kurragömma 
med Gud? Var det bara på skoj?
● Vad hade ormen för knep för att lura Eva 
att göra något som hon inte fick?

● Vad tycker du om Adams förklaring i vers 10 när han 
säger: ”Jag hörde dig komma i trädgården och blev 
rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig”? 
Prata med din bibelkompis om det.

Syndafallet /  1 Mos 3:1–13

● Vad var det som Gud hade skapat? Varför 
var Gud så säker på att det var gott?
● Tycker du att människan hittade på bra 
namn till djuren? Finns det något djur som du 

skulle vilja ge ett annat namn?
● Vad fick människorna i Edens lustgård för uppgift? På 
vilket sätt gäller den oss i dag?

De första människorna  /  1 Mos 2:15–22

Etapp 1 Gud skapar världen

Sedan sa herren till Noa: ”Gå in i arken med hela 
din familj, för i denna tid är det bara dig som jag 
funnit vara rättfärdig. 1 Mos 7:1

Sedan såg Gud att allt som han hade skapat var 
mycket gott! 1 Mos 1:31a

herren Gud ropade till Adam: ”Adam, var är 
du?”” 1 Mos 3:9

 Prata tillsammans

Caroline och hennes kompis Harry 
läste den här bibelberättelsen 
tillsammans. Caroline är 11 år och 
bor i Tyskland. Caroline undrade: 
”Varför är det fortfarande många 
människor som dör i översväm
ningar?” 

Vad skulle du svara henne?

Prata med Gud
Vill du ge ett löfte till 
Gud i dag?

Etapp 1 Gud skapar världen

Upptäck Bibeln

● Om Gud gav ett löfte och slöt ett 
förbund med Noa och hans barn, på 

vilket sätt gäller det då oss i dag? 
● Har Gud hållit sitt löfte? Folket i Bibeln gav 
ett löfte tillbaka till Gud. Höll de det? Vad 
gäller för oss i dag?
● Gud lovade Noa att det aldrig mer skulle bli 
en så stor översvämning att allt liv skulle 
utplånas. Men det sker fortfarande stora 
översvämningar, och människor dör eller 
förlorar sina hus och allt de äger. Vad tror du 
det beror på? Prata med din bibelkompis om 
det.

 Aktivitet
Regnbågens tecken
Du behöver en bit kartong, kritor, sax och tråd. 
Rita en regnbåge med vackra färger på kartongen eller 
ladda ner en bild att färglägga på www.resangenombi
beln.se. 

Välj en vers från berättelsen som gör att du förstår 
Guds löfte. Om du är osäker kan du slå upp 1 Mosebo
ken 8 i Bibeln och läsa vers 22. Skriv den vers du har valt 
på regnbågen. Lägg till en sol och regndroppar om du 
vill. Häng upp regnbågen på ett ställe där du ser den 
ofta, så att du kommer ihåg Guds löfte.

11

Vet du att...

Förbund Ett förbund är ett slags 
kontrakt, där parterna kommer överens om 

någonting tillsammans. Gud slöt förbund med 
Noa, Abraham, Mose och Israels folk om att han 
skulle vara deras Gud och de skulle vara hans folk. 
Men folket bröt många gånger mot löftena som 
ingick i förbundet. Då slöt Gud ett slutgiltigt 
förbund med folket genom att sända sin Son, 
Jesus. Du kommer att upptäcka fler av de här 
berättelserna när du läser  Resan genom Bibeln.
Löfte Ett löfte är en del av ett förbund. Gud lovar 
i förbundet med Noa och hans barn att han 
aldrig mer ska förstöra livet på jorden och att 
Noa skulle få många ättlingar. Noa lovade att 
fortsätta vara trofast mot Gud.
Tecken Ett löfte inom ett förbund markeras ofta 
med ett tecken. Regnbågen var det synliga 
tecknet på förbundet mellan Gud och Noa. Alla 
som ser den påminns om löftet. 

Gamla testamentet
1 De första människorna
2 Syndafallet
3 Översvämningen
4 Guds löfte till Noa
5 Babels torn

6 Dags att gå vidare
7 Guds löfte till Abram
8 Att hålla löftet
9 Aldrig ensam
10 Vänner igen

11 Såld!
12 Fängslad och befordrad
13 Bröderna träffas igen
14 Tillbaka till Egypten
15 Återträffen

16 Mose föds
17 Gud talar till Mose
18 Fångade! 
19 Fria! 
20 Genom havet

21 Regler från Gud
22 Guldkalven
23 Josua, ledaren
24 Korsa floden Jordan
25 Jerikos fall

26 Guds folk är olydigt
27 Debora
28 Gideon
29 Simson
30 Rut

31 Samuel lyssnar på Gud
32 Kung Saul
33 David och Goljat
34 David och Saul
35 Kung David

36 David ångrar sig
37 Salomo är vis
38 Salomos tempel
39 Elia och profeterna
40 Jerusalem faller

41 Den gode herden
42 Förlåt mig!
43 Lova Herren
44 Vishet
45 Guds vägar

46 Jesaja
47 Jeremia
48 Daniel
49 Jona
50 Malaki

Så skingrade herren dem över hela jorden, och 
de slutade att bygga på staden. 1 Mos 11:8
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Detta har hänt...
Jakob och Esau var tvillingar, men 
de funkade inte så bra ihop. De var 
väldigt olika. Och väldigt avundsju
ka på varandra! Jakob var några 
minuter yngre än Esau. Han hade 
lurat Esau på den särskilda 
välsignelse som alltid skulle ges åt 
den äldste sonen. Nu är Esau så arg 
att han tänker döda Jakob. Så Jakob 
flyr till sin morbror, där han är i 
säkerhet. Men resan blir inte riktigt 
som han hade tänkt sig!

1 Moseboken 28:10–16

Aldrig ensam
Jakob lämnade alltså Beer Sheva och gav sig iväg mot Harran. 
När han vid solnedgången stannade för att slå läger för 
natten, tog han en sten som huvudkudde och lade sig för att 
sova. Då fick han i en dröm se trappsteg som nådde från 
jorden till himlen, och han såg hur Guds änglar gick upp och 
gick ner för dem.
Där uppe stod herren, som sa: ”Jag är herren, Abrahams 
och din far Isaks Gud. Jag ska ge marken du ligger på till dig 
och dina ättlingar. Dina ättlingar kommer att bli som stoftet 
på jorden. Du kommer att utbreda dig från öster till väster 
och från norr till söder, och alla jordens folk kommer att bli 
välsignade genom dig och dina ättlingar. Jag är med dig och 
ska skydda dig vart du än går och jag ska föra dig tillbaka till 
detta land. Jag ska aldrig överge dig. Det jag har lovat dig ska 
jag också göra.”
Sedan vaknade Jakob. ”herren är verkligen här”, sa han, 
”och det visste jag inte om.” 

Vad hände sedan...
På morgonen valde Jakob Gud. Han 
tog sig till Harran, där hans farfar 
Abraham hade bott. Drömmen 
fanns kvar inom honom. Jakob blev 
rik och fick en stor familj. Han 
visste att han en dag skulle resa 
hem igen – Gud hade lovat honom 
det. Men först måste han möta sin 
bror igen!

Etapp 2 Guds familj
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Prata med Gud
Berätta för Gud om när du 
 känner dig ensam.

● Varför skrattade Sara åt att Isak skulle 
födas?
● Det här var värt att fira! Har du blivit 
överlycklig någon gång när du har fått 

någonting som du har längtat efter länge? Är det lätt 
att komma ihåg att tacka Gud mitt i allt?
● Några år senare talade Gud till Abraham igen. Han sa 
åt honom att ta med sig Isak till ett berg och offra 
honom åt Gud. Föreställ dig hur Abraham kände sig när 
han fick höra det – och hur Isak kände sig när han 
förstod vad det var som skulle hända. Abraham lydde. 
Men Gud hade andra planer. Prata med din bibelkom
pis om vad som hände.

● Gud höll sitt löfte om att Jakob skulle få 
komma hem igen. Men vad tror du att Jakob 
tänkte när han såg att Esau hade tagit med 
sig 400 män?

● Tänk på den senaste gången när Jakob och Esau hade 
träffats. Vad är överraskande den här gången?
● På vilket sätt gör det skillnad i en svår situation att 
man känner Gud?

Har du något som är ditt som du inte skulle sälja ens om du fick 
1 000 kr? Eller 2 000 kr? Eller 10 000 kr? 

I dag kan nästan allt köpas för pengar. Trots det finns det saker 
som vi inte vill sälja ens om vi fick massor med pengar för dem. 
Saker som kanske får sitt värde av att det påminner om en 
händelse eller en person, som en souvenir från en resa eller gåva 

från en person som inte lever längre. Fråga din bi
belkompis om hon eller han har något sådant som de 
aldrig skulle sälja.

Visste du att om man delade upp alla människor i 
hela världen i tio lika stora grupper utifrån hur rika 

de är, så skulle de flesta som bor i Sverige vara i 
den rikaste gruppen. Trots det räknas vi inte som 
det lyckligaste landet i världen. Vad tror du är 
det viktigaste för att man ska vara lycklig?

Israel älskade Josef mer än sina andra barn, eftersom 
Josef föddes på hans ålderdom. Han lät göra åt honom 
en hellång dräkt. 
1 Moseboken 37:3a

Guds löfte till Abram  /  1 Mos 15:1–7Dags att gå vidare  /  1 Mos 12:1–9

Vänner igen  /  1 Mos 33:1–11Att hålla löftet  /  1 Mos 21:1–8

Vet du att...

Välsignelse På Jakobs tid fick den äldste 
sonen ärva mer än dubbelt så mycket av 

pappans land och ägodelar som de yngre 
bröderna. Det är en av anledningarna till att 
Jakob var så avundsjuk på Esau.
En lång resa Det var 72 mil från Jakobs hem till 
staden där hans morbror bodde. Det måste ha 
tagit Jakob flera veckor att gå så långt.
Änglar Vi tror ofta att änglar är söta – eller att 
de inte finns. Men i Bibeln är de ofta krigare eller 
budbärare. Gud sänder dem för att tala om för 
människorna att han är med dem och hjälper 
dem.

 Prata tillsammans
James och hans kompis Wendy 
läste den här bibelberättelsen 
tillsammans.
 
James är 12 år och gillar fotboll, 
cykling och att köra fyrhjuling. 

James undrade: ”Hur visste Jakob att det var Gud och 
inte bara en vanlig dröm?”

Vad skulle du säga till James?

Upptäck Bibeln

● När Jakob skulle somna trodde han 
att han var alldeles ensam. Tror du 

att det kändes annorlunda när han vaknade?
● Vilka löften gav Gud till Jakob? Varför tror du 
att han gav dem?
● Be din bibelkompis att berätta om något 
tillfälle när hon eller han var säker på att Gud 
var nära. Har du känt så någon gång?

Såld!
Etapp 3 Gott ur det onda Etapp 2 Guds familjEtapp 2 Guds familj

Sara sa: ”Gud har fått mig att skratta! Alla som 
hör detta kommer att skratta med mig.”  
1 Mos 21:6

herren sa till Abram: ”Lämna ditt land, dina 
släktingar och din faders hus och gå till det land 
som jag ska visa dig!” 1 Mos 12:1

● Abram håller på att bli gammal och ett av 
Guds löften har inte blivit uppfyllt än. Vilket?
● Vad tror du att Abram tänkte när han 
tittade upp mot natthimlen?

● Det är inte lätt att tro på Guds löften när det inte blir 
som man hade tänkt sig. Kan man göra något åt det?

● Tänk dig att du var tvungen att flytta till ett 
ställe där du aldrig hade varit förut. Vad skulle 
du sakna mest?
● Om du hade varit med på Abrams resa, vad 

tror du att du skulle ha blivit mest förvånad över? Vad 
skulle ha varit svårast?
● Varför tror du att Abram valde att tro på Gud?

”Gud har varit generös mot mig, och jag har 
tillräckligt.” Jakob stod alltså på sig, och till slut 
accepterade Esau gåvan. 1 Mos 33:11b

  
 Aktivitet
 
Jakob tog den obekväma stenen som han hade sovit 
på och reste den så att den blev en plats för bön och 
lovsång. Den blev en påminnelse om att Gud var där.

Gå ut och leta rätt på en sten. Lägg den på ett ställe 
där den påminner dig om att Gud är verklig – trots att 
du inte kan se eller ta på honom. 

Du kan skriva eller rita någonting på den som en 
påminnelse om att Gud aldrig lämnar dig ensam.
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Sedan förde Gud ut Abram och sa till honom: 
”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om 
du kan. Så talrika ska dina efterkommande bli.” 
1 Mos 15:5


