
Jämför löftena

Läs Guds löften till Abraham i 1 Mosebok 12:2–3; 13:14–16;
15:5; 17:2, 4, 7. Jämför dem med det som Gud lovade
Abraham i 1 Mosebok 22:15–18. På vilka sätt liknar eller
skiljer de sig från varandra?

Begrunda och skriv om hur prövande
och besvärliga erfarenheter stärker
vår tro

Hur kan en sådan prövning som Abraham och Isak fick
stärka vår tro på Kristus? Några av insikterna i ”Förstå
skrifterna” ovan kan hjälpa dig med svaret.

I 1 Mosebok 23 läser vi att Sara dog. Sara var den första
i Abrahams familj som begravdes i det land Gud lovade
honom.

Studera skrifterna

Presentera Abraham

Tänk dig att du leder ett möte och att Abraham är huvudtala-
ren. Skriv ner hur du skulle presentera honom och ta med
vilka detaljer du tror är de viktigaste och mest imponerande
när det gäller hans liv.

Vilka egenskaper tror du är viktigast att tänka på när vi ska
välja den vi vill gifta oss med? Vem skulle du kunna låta
välja en äktenskapspartner åt dig?

President Spencer W Kimball sade: ”Den största enstaka fak-
tor som påverkar vad du blir i morgon, vad du gör, din
inställning, ditt slutliga öde . . . är beslutet du fattar . . . när
du ber personen i fråga att bli din livskamrat. Det är det
viktigaste beslutet i hela ditt liv! Och inte vilken skola du ska
gå i eller vilka ämnen du ska studera eller vilket huvudämne
du ska välja eller hur du ska kunna förtjäna ditt uppehälle.

Första Moseboken 24

En hustru till Isak

Första Moseboken 23

Sara dör

Även om dessa beslut är viktiga, är de oväsentliga och intet
i jämförelse med det viktiga beslut du fattar när du ber någon
bli din eviga kamrat” (The Teachings of Spencer W
Kimball, Edward L Kimball, red [1982], s 301).

Att välja en äktenskapspartner är viktigt för alla men särskilt
viktigt för dem som önskar välsignelserna av Abrahams
förbund, som innehåller löftet om en evig familj. Om en man
och hustru båda antar och håller Abrahams förbund, som de
till fullo mottar i templet, kan de få välsignelsen av att vara
en evig familj. När du läser, lägg då märke till vilka
ansträngningar som gjordes för att Isak skulle kunna gifta
sig inom förbundet och hur Herren hjälpte honom med detta.
Tänk på vilka ansträngningar du är villig att göra för
att kunna gifta dig inom förbundet och hur Herren kan
hjälpa dig.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 24

Studera skrifterna

Vad slags person vill du gifta dig med?

1. Gör en lista över det du lärde dig om Rebecka i 1 Mosebok
24 som du tror gjorde henne till en god hustru åt Isak.

2. Skriv om något på listan som du helst skulle vilja att din
äkta hälft hade eller var och förklara varför.

Första Moseboken 25 säger oss att efter Saras död tog Abra-
ham en annan hustru och fick fler barn. Det här kapitlet
berättar också om hans död och begravning. En kort uppräk-
ning av Ismaels avkomlingar ges, och sedan handlar kapitlet
huvudsakligen om berättelsen om Esau och Jakobs födelse,
Isak och Rebeckas tvillingar. Berättelsen om Esau och Jakob
tar upp viktiga frågor som vi var och en bör ställa oss: Vad
betyder det för mig att ha blivit född med Abrahams förbund
som arvedel? Hur högt värderar jag det förbundet?

Första Moseboken 25

Vad är förbundet värt?

Slöja (v 65) – Tyg som täckte
ansiktet och som traditionsen-
ligt bars av ogifta kvinnor
i denna kultur

Ed (v 8, 41) – Befallning
och löfte
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Förstå skrifterna

Första Moseboken 25:30–34 – Esau sålde sin
förstfödslorätt
Det hörde till kulturen vid den här tiden att den förstfödde
sonen fick en ”förstfödslorätt” som gav honom rätt att presi-
dera i familjen och att ärva dubbelt så mycket av faderns egen-
domar och land när denne dog. Sonen som fått förstfödslorät-
ten kunde sedan ta hand om den övriga familjen, däribland
faderns änka. Uppenbarelsen som Rebecka fick angående sina
två söner hjälpte henne förmodligen förstå att den traditionen
inte nödvändigtvis skulle gälla i deras familj. Förbundets först-
födslorätt berodde inte på födelseordning utan på rättfärdighet.
Berättelsen i 1 Mosebok 25:29–34 kan hjälpa oss förstå varför
Rebecka blev tillsagd att räkna med att den yngre skulle få
förstfödslorätten. En del människor anklagar Jakob för att ha
”utnyttjat” sin bror. Men vi känner inte till hela historien. Berät-
telsen visar emellertid vilket ringa värde Esau satte på sin först-
födslorätt och välsignelserna av att vara den förstfödde sonen
i Abrahams förbundslinje. Den visar också hur mycket Jakob
önskade dessa välsignelser.

Studera skrifterna

Hur sker detta i dag?

Esau bytte det som skulle ha varit av stort värde för honom
i framtiden (sin förstfödslorätt) mot något av ringa värde
som genast gick att få och som tillfredsställde det omedelbara
begäret (hungern). Skriv om hur människor i dag byter bort
eviga möjligheter och välsignelser mot världsliga ting eller
mot något som tillfredsställer begär.

I 1 Mosebok 26 läser vi om hur Herren skänkte Isak fram-
gång och förnyade Abrahams förbund med honom (se v 3–5,
23–25). Kapitel 26 berättar också om andra upplevelser som
Isak hade som kan jämföras med det som hans far Abraham
fick erfara (se v 6–11, 19–22, 26–31). De sista verserna
i kapitlet berättar hur Esau bestämde sig för att gifta sig
utom förbundet och hur det bedrövade Isak och Rebecka.

En del människor tror att de kan få välsignelser utan att lyda
buden som hör ihop med dessa välsignelser. De misstar sig
(se L&F 130:20–21). I 1 Mosebok 25:29–34 läser vi om hur
Esau brydde sig mer om att tillfredsställa sina omedelbara
begär än om ansvaret och välsignelsen att vara den förstfödde
sonen i förbundet. Att känna till detta om Esau hjälper oss

Första
Moseboken 26–27

Jakob fick förbundets 
välsignelser

förstå vad som hände i 1 Mosebok 27. Vi måste inse att Esau
inte hade gjort sig berättigad till de välsignelser som Isak
önskade ge honom.

Du bör också lägga märke till att välsignelserna som Jakob
blev lovad i 1 Mosebok 27 var villkorliga – vilket innebar att
Jakob endast blev lovad dem om han var trogen förbundet.
Välsignelserna kom inte automatiskt. När du fortsätter läsa
1 Mosebok 28–35, ta då reda på vad Jakob gjorde för att de
utlovade välsignelserna skulle infrias.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 27

Första Moseboken 27 – En stulen välsignelse?
Även om Isak trodde att han välsignade Esau, varken ändrade
han välsignelsen eller fördömde Jakob när han fick reda på att
han välsignat denne (se 1 Mos 27:33). Tydligen förstod Isak att
Herren hade inspirerat honom att välsigna rätt person. Berättel-
sen om Jakob och Isak hjälper oss förstå att Herren inspirerar
sina tjänare att utföra hans vilja, trots deras svagheter eller bris-
tande kännedom om en situation.

Jakob lovades välsignelser vid tiden för händelserna i 1 Mose-
bok 27, men dessa välsignelser gick inte i uppfyllelse förrän han
lydde de bud som möjliggjorde välsignelserna.

Studera skrifterna

Ge Esau ett råd

Tänk dig att du är Esaus vän och har fått möjlighet att tala
med honom om händelserna i 1 Mosebok 27. Hjälp Esau att
förstå varför Jakob fick förbundets välsignelser. Utgå från
det du har läst i 1 Mosebok 25–27. Ge honom råd om vad han
bör göra.

I 1 Mosebok 27 välsignade Isak Jakob och sade att han skulle
få avkomlingar och härska över sin äldre bror Esau. Men de
största välsignelserna som Jakob skulle kunna få var välsig-
nelserna av det förbund som gavs till hans farfar Abraham
och hans far Isak. I Första Moseboken 28 lärde Herren Jakob
mer om förbundet och dess välsignelser.

Första Moseboken 28

Jakobs andliga upplevelse

Slita hans ok från din nacke
(v 40) – Inte vara hans tjänare

Koger (v 3) – Fodral för pilar
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