
Förstå skrifterna

Första Moseboken 35

Studera skrifterna

Förbered dig för att besöka Herrens
hus

På hebreiska betyder Betel ”Guds hus” (se fotnot till 1 Mos
28:19). Betel var för Jakob vad templet är för oss i dag.
Vad kan vi med den kunskapen lära oss av 1 Mosebok 35:1–5
om vikten av att komma till templet?

Jämför det som Herren sade till Jakob
med vad han har sagt till andra

Läs vad Herren sade till Abraham i 1 Mosebok 12:1–3;
15:17–21; 17:1–8; 22:15–18. Hur stämmer dessa ord med vad
Herren sade till Jakob i 1 Mosebok 35:9–12?

Första Moseboken 36 tar upp namnen på många av Esaus
avkomlingar (Esau kallas också ”Edom” i v 1, 43). Esaus
efterkommande var grannar till Jakob (Israel) under hela den
bibliska historien och kallades ”edomiter”.

Den sonen som innehade förstfödslorätten blev familjens
ledare när fadern dog. Han tog också på sig ansvaret att ta
hand om andra släktingar. För att kunna fullgöra sitt ansvar
ärvde han dubbelt så mycket land och egendomar. På grund
av förbundet som Gud ingick med Abraham hade sonen med
förstfödslorätten också ansvar för andliga ting.

Vanligtvis var det den förstfödde sonen som fick förstföds-
lorätten. Men Ruben gjorde sig själv ovärdig den äran 
(se 1 Mos 35:22; 1 Krön 5:1). Som förstfödd son till Rakel,
Jakobs andra hustru, fick Josef förstfödslorätten. Den
”hellånga livklädnad” som Jakob gav Josef (se 1 Mos 37:3)
tror man framhöll det faktum att Josef fick förstfödslorätten
(se William Wilson, Old Testament Word Studies [1978],
under ordet ”colour”, s 82).

Första
Moseboken 36–37

Josef och den hellånga
livklädnaden

Stod (v 14) – AltareFrämmande gudar (v 2, 4) –
Avgudar, statyer

Kom ihåg att även om Josef var Rakels förstfödde son, var
han den elfte i ordningen som föddes. Även om han var vär-
dig kan vi föreställa oss hur de tio äldre bröderna måste ha
känt sig när han fick förstfödslorättens välsignelser. När du
läser hela 1 Mosebok 37, tänk dig då in i hur du skulle ha känt
dig om du vore Josef vid den tiden.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 37

Studera skrifterna
Gör två av uppgifterna nedan (A–C) medan du studerar
1 Mosebok 37.

Välj titeln på en biografi

Om du skrev en biografi över Josefs liv, fram till slutet på
1 Mosebok 37, vad skulle boken heta? Förklara varför.

Josefs prövningar

1. Gör en förteckning över de svårigheter som Josef ställdes
inför i 1 Mosebok 37.

2. Hur tror du Josef upplevde sina svårigheter?

3. Vilka likheter finns det mellan Josefs svårigheter och dem
som ungdomar ställs inför i dag?

Svepte säcktyg om sina
höfter (v 34) – Klädde sig
i grova kläder (en tradition
som visade hans sorg)

Dragantgummi, balsam och
ladanum (v 25) – Dyrbara
handelsvaror
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Insikter från Mormons bok

1. Förklara varför du tror att Jakob ”inte ville låta sig tröstas”
(se v 35).

2. Jakob behöll Josefs livklädnad som hans söner tagit med
sig hem till honom. Senare när han fick veta att Josef fortfa-
rande var vid liv, profeterade han om Josefs avkomlingar.
Läs den profetian i Alma 46:24–25 och förklara den med
egna ord. Profetian syftar inte bara på folket i Mormons
bok utan också på dig om du härstammar från Efraims
eller Manasses stam (Josefs söner).

Första Moseboken 38 berättar om Juda, Jakobs (Israels) fjärde
son, och dennes ogudaktiga exempel. Vi läser att han gifte
sig utom förbundet och inte tog hand om sin familj som han
borde ha gjort. Vi läser också att han bröt mot kyskhetslagen
med sin svärdotter, även om han just då inte visste att det
var hon.

Första Moseboken 39 berättar däremot om Josefs strävan
efter att göra gott. Även om Josef var en trofast ung man fick
han gå igenom många prövningar. Kanske skulle han aldrig
få se sin familj igen. Hur skulle du känna dig i en liknande
situation? Om du befann dig långt borta från dem som har
samma tro som du, vad skulle du då göra med din religiösa
övertygelse och dina religiösa bruk?

Vid ett tillfälle sade profeten Joseph Smith till äldste George
A Smith: ”Tappa aldrig modet. Om jag skulle ramla ner i det
djupaste gruvhålet i Nova Scotia och Klippiga bergen låg
ovanpå mig, skulle jag kämpa på, utöva tro, vara vid gott
mod och till slut gå segrande ur det hela” (i John Henry
Evans, Joseph Smith, an American Prophet [1933], s 9).
När du läser 1 Mosebok 39, ta då reda på hur Josef var ett
exempel på det som profeten Joseph sade.

Första
Moseboken 38–39

Josefs rättfärdighet

Josef såldes som slav

Ismaeliterna tog med sig Josef till
Egypten och sålde honom som slav.

Dotan

Sikem

Hebron

Josef var tjänare hos
Potifar i elva år, satt två
år i fängelse, kom
inför farao och blev
statsminister i Egypten
vid trettio års ålder.

Memfis

0 80 km

I Dotan blev den sjuttonårige Josef kastad
i en brunn av sina bröder och såld till en
karavan av ismaelitiska köpmän.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 39

Första Moseboken 39:7–20 – Josef och Potifars
hustru
President Ezra Taft Benson förklarade Josefs agerande på detta
sätt: ”Vad var det Josef satte främst i sitt liv när han var i Egyp-
ten – Gud, sitt arbete eller Potifars hustru? När hon försökte för-
föra honom svarade han med att säga: ’Hur skulle jag då kunna
göra så mycket ont och synda mot Gud?’ (1 Mos 39:9).

Josef blev satt i fängelse därför att han satte Gud främst. Om vi
stod inför en liknande situation, vem eller vad skulle vi då
främst vara lojala mot? Kan vi sätta Gud före trygghet, fred,
passioner, välstånd och människors hedersbetygelser?

När Josef blev tvungen att välja var han mer angelägen om att
behaga Gud än sin arbetsgivares hustru. När vi tvingas välja,
är vi då mera angelägna om att behaga Gud än vår chef,
vår lärare, vår granne eller din pojk- eller flickvän?” (se Nord-
stjärnan, jul 1988, s 3).

Studera skrifterna

Finn en upprepad formulering

1. Läs verserna 2–3, 21, 23 och finn en formulering som är
nästan likadan i alla fyra verserna. (Om du vill, kan
du stryka under de orden i dina skrifter.) Varför tror du
det var viktigt för Josef att känna till denna sanning?

2. Vad gjorde Josef enligt 1 Mosebok 39 som gjorde att
orden i verserna 2–3 fortfarande var aktuella i verserna
21 och 23?

Nyckelskriftställe – 1 Mosebok 39:9

1. Vilka skäl angav Josef till att avböja Potifars hustrus
inbjudan att handla omoraliskt?

2. Vad var det som Josef sade som gjorde störst intryck på
dig? Hur kan du använda dig av samma skäl till att motstå
frestelser i ditt eget liv?

Ligga hos (v 7, 10, 12, 14) –
Ha sexuellt umgänge med
Mantel (v 18) – Ytterplagg

Farao (v 1) – Egyptens kung
Fann nåd (v 4) – Blev favorise-
rad och vänligt behandlad
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När du läser 1 Mosebok 40–41, sök då efter fler sätt som
”Herren var med Josef” på (1 Mos 39:21). Tänk på att ingen
av Josefs framgångar skulle ha ägt rum om Josef hade gett
efter när Potifars hustru frestade honom. Lägg märke till hur
Herren vände en till synes negativ situation till något
positivt.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 40

Studera skrifterna

Drömmar och uttydningar

Gör en uppställning enligt nedan och skriv in hovmästarens
och förste bagarens drömmar samt Josefs uttydningar.

Säg din mening

Förklara med utgångspunkt från det du hittills vet om Josefs
liv varför du tror att han kunde tyda drömmarna i det här
kapitlet.

Hur skulle du känna det om du kallades att ställa dig framför
landets ledare och ge honom råd? Vad skulle du ha tänkt och

Första Moseboken 41

Josef och farao

Drömmens innehåll Uttydningen

Hov-
mästaren

Bagaren

Upphöja ditt huvud (v 13) –
Släppa ut dig ur fängelset och
ta dig till nåder igen

Hovmästare (v 1–2) –
Hovman med ansvar för
utskänkning av vin

Första Moseboken 40

Josef i fängelse

vad skulle du ha sagt? Vad skulle du göra om du blev ledare
för ditt land, näst efter presidenten, kungen, drottningen
eller statsministern? När du läser 1 Mosebok 41, se då vad
Josef gjorde i dessa situationer och jämför med vad du skulle
göra.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 41

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
1 Mosebok 41.

Beskriv eller rita

Beskriv eller rita en bild av faraos två drömmar och berätta
vad de enligt Josef betydde.

Avsluta dessa meningar med egna ord

1. När farao hade berättat för Josef om sin dröm . . .

2. Josef föreslog . . .

3. Farao gjorde Josef till . . .

4. Josef hade två söner . . .

Vad tror du att han tänkte?

1. Beskriv vad du tror att Josef i slutet av kapitel 41 kände
i fråga om sitt liv med tanke på hur Herren hade välsignat
honom ända sedan han var hos sin familj i Kanaan.

2. Vilket råd tror du Josef skulle ge andra i deras prövningar?

3. Vad hade varit annorlunda om Josef hade gett efter för
Potifars hustru?

Fruktsam (v 52) –
Framgångsrik

Svedda (v 6, 23, 27) –
Förtorkade
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