
Antag att någon bedrog dig och orsakade dig stora ekono-
miska problem som gjorde att du förlorade nästan allt du
ägde. Du återhämtade dig senare och blev rik. Sedan du hade
blivit rik fick du höra att personen som tidigare hade skadat
dig nu var fattig och levde på svältgränsen. Hur skulle du
känna dig? Vad skulle du göra? Varför?

Berättelsen om Josef i 1 Mosebok 42–45 liknar i mycket den
situation som just beskrivits. Berättelsen om honom får oss
att tänka på hur vi handskas med dem som gör fel. Hur fick
de möjlighet att ändra sig och hur ger Herren oss liknande
möjligheter? Leta efter dessa begrepp när du läser kapitlen
42–45.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 42

Studera skrifterna

Vad hände Josefs bröder?

”Ånger och djup sorg måste föregå omvändelse . . .

. . . Lidandet är en mycket viktig del av omvändelse. En per-
son har inte börjat omvända sig förrän hon har lidit intensivt
över synderna” (Spencer W Kimball, The Teachings of Spencer
W Kimball, s 87–88).

Ha detta uttalande i åtanke och finn och skriv om sådant 
i 1 Mosebok 42 som visar hur Josefs bröder började att
omvända sig från det som de hade gjort mot honom. Fortsätt
att leta efter detta medan du läser Första Moseboken 43–44.

Utkrävs nu hans blod (v 22) –
Vi kommer nu att hållas
ansvariga för det vi gjorde
mot honom

Landet saknar skydd (v 9, 12)
– Det växer inte mycket
(antyder att Josefs bröder
kom för att se om egyptierna
var försvagade på grund av
bristen på föda)

Första
Moseboken 42

Josefs bröder reser 
till Egypten

I slutet av 1 Mosebok 42 bestämde sig Jakob (Israel) för att
inte låta Benjamin fara till Egypten även om Simeon fort-
farande hölls kvar där. När du läser 1 Mosebok 43, sök då
efter vad som fick Jakob att ändra sig. Vad tror du hände när
Josef såg sin yngre bror?

Förstå skrifterna

Första Moseboken 43

Studera skrifterna

Finn uppfyllelsen av profetior

Läs på nytt om Josefs drömmar i 1 Mosebok 37:5–10. Skriv
ner hur dessa drömmar gick i uppfyllelse i 1 Mosebok 42–43,
däribland särskilda verser som du tror handlar om uppfyllel-
sen av dessa drömmar.

I början av berättelsen om Josef och hans bröder verkar det
inte som om de äldre bröderna brydde sig särskilt mycket om
vad som hände deras yngre bröder. Inte heller verkade de oroa
sig över hur deras far kände sig. När du läser, lägg då märke
till hur deras känslor förändrades.

Studera skrifterna

På vilket sätt är denna berättelse
symbolisk?

President Brigham Young lärde att ”Josef var förutordinerad
att vara den timlige frälsaren för sin fars hus, och Josefs säd
är förutordinerad att i de sista dagarna vara de andliga och

Första Moseboken 44

Josef prövar sina bröder

Balsam, honung, dragantgummi, ladanum, pistaschnötter och
mandlar (v 11) – Dyrbara handelsvaror

Första Moseboken 43

Josefs bröder återvänder 
till Egypten
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timliga frälsarna för hela Israels hus” (i Journal of Discourses,
7:290). Profeten Joseph Smith var direkt avkomling till Josef,
Jakobs son. De flesta medlemmarna i kyrkan härstammar
från Efraim eller Manasse, Josefs två söner. Hur kan Josefs
nutida avkomlingar (kyrkan) i andligt hänseende göra det
för Israels hus som han gjorde timligen för sin familj i forna
dagar?

På vilket sätt är Juda en sinnebild för
Kristus? 

Beskriv hur Juda handlingar i 1 Mosebok 44:18–34 påminner
om Jesu Kristi framtida handlande, hans avkomling.

I 1 Mosebok 45 avslöjar Josef till slut för sina bröder vem han
är. Försök föreställa dig innan du börjar läsa hur hans bröder,
egyptierna och Josefs far Jakob (Israel) kommer att reagera.
Läs och se vad som verkligen hände.

Studera skrifterna
Gör antingen uppgift A eller B medan du studerar 
1 Mosebok 45.

Skriv i dagboken

Föreställ dig att du skriver i Josefs dagbok den dagen han
berättade vem han var för sina bröder. Ta med vad du tror
han insåg om sitt liv tjugo år efter det att han såldes till
Egypten, bland annat de svåra prövningar han genomgick.

Första Moseboken 45

Josef avslöjar för sina bröder 
vem han är

Vad tror du att de sade?

I 1 Mosebok 45:25–27 berättar Josefs bröder för Jakob om vad
som hände när de var i Egypten. Men de måste naturligtvis
fylla i vissa delar av berättelsen, som till exempel vad som
verkligen hade hänt Josef när Jakob trodde att han hade dött.
Tänk dig att du är Juda och skriv vad du skulle ha sagt till
Jakob vid detta tillfälle. Ta med följande i det du skriver:
Hur dina känslor har förändrats under åren (jämför till exem-
pel 1 Mos 37:23–34 med 1 Mos 43:3–10; 44:14–34), vilka
händelser det var som fick dem att förändras, hur du känner
för det som hänt i det förflutna och dina tankar om det som
hände på dina resor till Egypten, särskilt vid den sista resan
när Josef avslöjade vem han var.

Jakob trodde att hans son var död. Efter tjugo år fick han höra
att Josef levde och att han skulle få möjlighet att se sin älskade
son igen. Vi kan bara föreställa oss vad som hände vid
återföreningen (läs om den i 1 Mos 46:28–30). Detta kapitel
innehåller också en förteckning över namnen på alla de
Jakobs (Israels) avkomlingar som flyttade till Egypten 
(se v 8–27).

Förstå skrifterna

Första Moseboken 46

Syn (v2) – Dröm

Första Moseboken 46

Far och son återförenade!
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Studera skrifterna

Josef: en sinnebild för Kristus

Ett sätt som somliga forntida profeter vittnade om Kristus på
var deras sätt att leva eller genom det som hände dem.
Genom att noga betrakta profeternas liv ser vi sinnebilder för
vad som skulle hända Frälsaren eller för vad Frälsaren skulle
göra eller säga. Josefs liv i Egypten är ett exempel på detta.

Gå på nytt igenom berättelsen om Josef (se 1 Mos 37–46).
Skriv ner så många detaljer du kan om Josefs liv som
antingen påminner om det som hände Jesus Kristus eller lär
oss något om Frälsaren. Om du vill, kan du ta andra till hjälp
för att göra listan längre. Några elever har hittat upp till
femton eller tjugo olika saker om Josef i skrifterna som är en
sinnebild för Kristus.

Första Moseboken 47 berättar om vad som hände under de
sista fem åren av hungersnöd. Hungersnöden blev så stor att
människor bytte sin lösegendom och sin jord mot mat. På
grund av denna handel blev farao efter hand ägare till nästan
allt i landet. 

I slutet av 1 Mosebok 47 var Jakob redo att dö. Han hade bara
ett önskemål: att få bli begravd i det land som Gud hade lovat
honom och hans förfäder och hans avkomlingar. 

Innan Jakob dog måste han tilldela förstfödslorätten. I all-
mänhet får den förstfödde sonen förstfödslorättens välsig-
nelse och plikter, men Isak var inte Abrahams första barn.
Jakob var inte Isaks förstfödde. Josef var Jakobs näst yngste
son. Ändå fick alla dessa tre män förstfödslorättens välsignel-
ser. I 1 Mosebok 48 fick Efraim förstfödslorätten i stället för
sin äldre bror Manasse. Vi vet att Gud väljer enligt sina
lagar och syften (se L&F 130:20–21). Även om Efraim fick
förstfödslorätten, är även Manasses välsignelser stora tack
vare det som utlovades till alla Josefs avkomlingar (se 1 Mos
49:22–26; 5 Mos 33:13–17). Dessutom ”adopterade” Jakob
båda dessa söner (se 1 Mos 48:5). Tack vare förstfödslorätten
blev Josef berättigad till en dubbel arvedel efter sin far Jakob.
Efraim utsågs att presidera över eller leda Israels familj.
Efraim och Manasse fick båda del av den dubbla arvedelen
och blev två av Israels stammar. 

Första
Moseboken 47–48

Jakob adopterar Josefs söner

Första Moseboken 49 innehåller välsignelserna som profeten
och patriarken Jakob (Israel) gav sina tolv söner innan han
dog. Lägg särskilt märke till välsignelserna som gavs åt Juda,
till vars avkomlingar Jesus Kristus hör, och välsignelserna
som gavs åt Josef, till vars avkomlingar människorna 
i Mormons bok hör liksom de flesta av kyrkans medlemmar
efter återställelsen.

För att bättre förstå detta kapitel är det bra att veta att det
skrevs på vers på det hebreiska originalspråket. Den poetiska
form som oftast används i skrifterna, särskilt i Gamla testa-
mentet, kallas ”parallellism”, vilken innebär att författaren
eller talaren säger något som han sedan upprepar med andra
ord. Lägg märke till de två meningarna slutet av vers 11:

• ”Han tvättar sina kläder i vin.”

• ”Han tvättar sin mantel i druvors blod.”

Förstå skrifterna

Första Moseboken 49

Gav han upp andan (v 33) –
Dog

Spiran (v 10) – Rätten eller
auktoriteten att regera
Hind (v21) – Hona av hjort

Första Moseboken 49

Patriarkaliska välsignelser åt
Israels söner
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Andra Moseboken
(Exodus) är den
andra av fem mose-
böcker. I 2 Mosebok
läser vi om Moses
födelse, om hans
kallelse till profet
och om hur han
ledde Israels barn
ut ur Egypten.
Exodus betyder
”uttåg”.

Varför läsa 2 Mosebok?
Det finns många orsaker till att 2 Mosebok är viktig för sista
dagars heliga i dag. Första hälften av 2 Mosebok återger den
inspirerande berättelsen om hur profeten Mose ledde israeli-
terna i en mirakulös flykt undan slaveri.

Vi kan också lära om viktiga händelser i religionshistorien, till
exempel om firandet av den första påskhögtiden, klyvandet av
Röda havet och mottagandet av de tio budorden. Lärdomarna
i 2 Mosebok ger oss tro på att Herren kommer att leda sitt folk
till sig. Det gör han genom att uppresa profeter som undervisar
och leder hans folk, genom att ge dem sin lag, genom att 
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Andra Moseboken

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
1 Mosebok 49.

Fastställ välsignelserna

Stryk under namnen på Israels tolv söner i dina skrifter så att
du snabbt kan se var du hittar varje sons välsignelse. Skriv
om de särskilda löften som gavs åt Juda och Josef. Två välsig-
nelser tycks framhållas framför de andra.

Patriarkaliska välsignelser

Välsignelserna som ges i 1 Mosebok 49 liknar patriarkaliska
välsignelser. Förklara vad din patriarkaliska välsignelse bety-
der för dig.

eller
Förklara varför vi får en patriarkalisk välsignelse och vad
som fordras för att få en.

Jakobs välsignelser åt Juda och Josef

Juda JosefJosefJuda

Jakobs välsignelser åt Juda och Josef
Hur går denna profetia i uppfyllelse?

Förklara vad vers 22 i 1 Mosebok 49 betyder. Till hjälp,
läs 1 Nephi 5:14–16; Jakob 2:25, som talar om vilken stam
människorna i Mormons bok kommer från. Kom också ihåg
att äldste LeGrand Richards sade att ”de eviga höjderna” 
i 1 Mosebok 49:26 syftar på de amerikanska kontinenterna
(se Conference Report, april 1967, s 20).

Bibeln är en uppteckning över Israels hus. Första Moseboken
är den bok där vi kan läsa om världens ursprung och om
Israels hus ursprung. Första Moseboken 50 är det sista kapit-
let i 1 Mosebok och berättar om Israels (Jakobs) död. På så
sätt är 1 Mosebok 50 ”slutet på början”. 

Förstå skrifterna

Första Moseboken 50

Studera skrifterna
Gör uppgift A medan du studerar 1 Mosebok 50.

Varför var de oroliga?

1. Varför tror du att Josefs bröder gjorde vad de gjorde 
i 1 Mosebok 50:14–21?

2. På vilket sätt föregick Josef med kristligt exempel?

Balsamerade (v 2–3, 26) – Förberedde för begravning

Första Moseboken 50

Jakob och Josef dör


