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Nyckellära: Abraham 2:9–11 
Abrahams förbund 

Herren visade sig för Abraham och förklarade det förbund han skulle ingå med honom, vilket skulle bli känt som 
Abrahams förbund. Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är vi arvingar till Abrahams 
förbunds ansvar och välsignelser, därför har vi ett ansvar att välsigna alla världens nationer med evangeliet.  

Förslag på övningar 

Kunskap om läran  

Gör en lista med så många ord ni kan för att beskriva er själva på 30 sekunder. Sedan ringar ni in tre av de ord 
som beskriver er bäst.  

• Hur kan dessa egenskaper påverka vad ni ägnar er tid åt varje dag? 

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum undervisade följande om vår identitet:  

Kanske tycker du om musik, sport eller är tekniskt lagd, kanske kommer du en dag att arbeta som 
affärsman, akademiker eller inom något av de konstnärliga yrkena. Hur viktiga sådana aktiviteter och 
yrken än må vara så definierar de inte vilka vi är. Vi är först och främst andliga varelser. Vi är Guds söner 
[och döttrar] och Abrahams efterkommande. (David A Bednar, ”Att bli en missionär”, Liahona, nov. 
2005, s. 47) 

• Hur påverkar kunskapen om att ni är en son eller dotter till Gud hur ni tillbringar er tid varje dag? 

• Vad vet ni om Abraham och det förbund Gud ingick med honom? 

Om det behövs kan du hjälpa eleverna förstå att Gud välsignade Abraham genom att ingå 
förbund med honom, vilket är känt som Abrahams förbund. Dagens medlemmar i kyrkan 
anses vara Abrahams avkomlingar och arvingar till välsignelserna och ansvaren i 
Abrahams förbund. 

Eleverna kommer att lära sig fler detaljer om det här förbundet under den här lektionen.  

Läs Abraham 2:9–11 och leta efter de välsignelser som Gud lovade Abraham samt de ansvar som Gud 
förväntar sig att både Abraham och hans efterkommande uppfyller. Det kan vara bra att göra en lista med 
dessa välsignelser och ansvar i studiedagboken. 

• Hur skulle ni sammanfatta Abrahams förbund med egna ord? 

Om eleverna behöver ytterligare hjälp för att sammanfatta Abrahams förbund kan du 
använda citat under rubriken ”Vad menas med Abrahams förbund?” i avsnittet 
”Kommentarer och bakgrundsinformation”. Alternativt kan eleverna söka efter 
definitionen i andra studiehjälpmedel, som Handledning för skriftstudier. 

• Vad lär det här förbundet er om vår himmelske Faders önskningar för och kärlek till sina barn? 

Tänk tillbaka på äldste Bednars uttalande i början av lektionen.  

• Av alla de sätt som äldste Bednar kunde ha beskrivit oss på, varför tror ni att han beskrev vår 
identitet som ”Abrahams efterkommande”? 



 

 2 

 

Även om Gud slöt sitt förbund med Abraham för flera tusen år sedan så uppfylldes det inte helt och hållet i 
forna tider.  

Läs 1 Nephi 15:18 och leta efter när Herren kommer att uppfylla Abrahams förbund. 

• Vad fick ni veta i den här versen om ert ansvar som Abrahams efterkommande? 

En sanning vi lär oss i 1 Nephi 15:18 och Abraham 2:11 är: Som Abrahams efterkommande har vi 
ansvaret att betjäna och välsigna alla jordens släkter med evangeliets välsignelser.  

• På vilka sätt kan ni hjälpa till att uppfylla dessa ansvar? 

Ett sätt vi kan hjälpa till att uppfylla Abrahams förbund är genom att delta i Israels insamling i de sista 
dagarna. President Russell M. Nelson har sagt följande: 

Herren har börjat insamla Israel och uppfylla förbunden han ingick med Abraham, Isak och Jakob. Vi inte 
bara undervisar om denna lära, vi deltar också i dess uppfyllande. Vi gör detta när vi samlar in Herrens 
utvalda på båda sidor om slöjan. (Russell M. Nelson, ”Insamlingen av det skingrade Israel”, Liahona, nov. 
2006, s. 80) 

• Hur kan vi hjälpa till att samla in Herrens folk på båda sidor om slöjan? 

• Vilka välsignelser har ni fått av era ansträngningar att delta i Israels insamling? 

Öva på tillämpning  

Ni kan gå igenom principerna för att förvärva andlig insikt med följande aktivitet. Be 
eleverna att först försöka slutföra den här aktiviteten utan att använda Grundmaterial 
om nyckelläror. Om de behöver hjälp kan du leda dem till stycke 5–12 i avsnittet 
”Förvärva andlig insikt” i Grundmaterial om nyckelläror. Facit: 1) a; 2) c; 3) b. 

Försök besvara följande frågor utan att använda stycke 5–12 i avsnittet ”Förvärva andlig insikt” i 
Grundmaterial om nyckelläror.  

1. Vilken princip beskrivs i det här citatet: ”[Kom] ihåg att även om vår himmelske Fader har 
uppenbarat allt som är nödvändigt för vår frälsning, har han ännu inte uppenbarat all sanning”? 

a. Handla i tro. 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv. 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor. 

2. Vilken princip beskrivs i det här citatet: ”Uppriktiga sanningssökare bör vara på sin vakt mot 
otillförlitliga informationskällor”? 

a. Handla i tro. 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv. 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor. 

3. Vilken princip beskrivs i det här citatet: ”[Sök] den Helige Andens hjälp för att kunna se saker och 
ting på Herrens sätt”? 

a. Handla i tro. 

b. Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv. 

c. Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor. 
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Tänk på följande situation:  

Adriana har hört mycket undervisning på den senaste tiden där kyrkans ungdomar inbjuds att hjälpa till med 
att uppfylla Abrahams förbund genom att delta i Israels insamling. Det här tycker hon låter spännande, men 
hon vet inte riktigt var hon ska börja. Hon undrar också om hon har den tid som behövs för att göra det som 
krävs av henne med allt annat som pågår i hennes liv.  

Använd principerna för att förvärva andlig insikt och läran som undervisas i Abraham 2:9–11 för att hjälpa 
Adriana i hennes omständigheter.   

Sök ytterligare insikt i gudagivna källor: 

• Var kan ni hitta resurser som kan hjälpa Adriana förstå hur hon kan delta i Israels insamling? 

Ge eleverna tid att hitta resurser som kan hjälpa Adriana förstå hur hon kan delta i 
Israels insamling. Du kan visa eller dela ut exemplar av president Nelsons uttalanden i 
avsnittet ”Kommentarer och bakgrundsinformation” under rubriken ”Vad kan jag göra 
för att hjälpa till att uppfylla Abrahams förbund och delta i Israels insamling?”  

Det kan också vara bra att ge eleverna lite tid att studera delar av president Nelsons tal 
”Israels hopp” ([världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018], tillägg till Liahona, 
JesuKristiKyrka.org). Medan eleverna studerar kan de söka efter specifika sätt som 
president Nelson undervisar ungdomarna om på vilka de kan delta i Israels insamling.  

• Vilka skriftställen eller citat av kyrkans ledare hittade ni som kan hjälpa Adriana förstå hur hon kan 
delta i Israels insamling? 

Granska lärosatser och frågor utifrån ett evigt perspektiv: 

Kom ihåg att Adriana undrade om hon hade den tid som behövdes för att delta i Israels insamling med allt 
annat som pågick i hennes liv. 

• Vad förstår ni om Abrahams förbund och Israels insamling som kan hjälpa Adriana med det här 
problemet? 

• Vad anser Frälsaren om insamlingen och dem som deltar i den? Varför kan det vara bra att Adriana 
känner till det? 

Handla i tro: 

Efter att ha studerat några av resurserna ni har gett henne har Adriana nu en klarare uppfattning om vad hon 
kan göra för att delta i Israels insamling. En sak som hon känner sig manad att göra är att bjuda in några av 
sina vänner till kyrkan och aktiviteter med Unga kvinnor, men hon är osäker på hur de skulle reagera.  

• Vilka råd kan ni ge Adriana som kan hjälpa henne handla i tro? 

Memorera hänvisningen och nyckelfrasen  

Visa eleverna bilder av följande: Abraham, ungdomar som berättar om evangeliet och 
ungdomar som besöker templet. När eleverna tittar på bilderna ber du dem repetera 
hänvisningen och nyckelfrasen flera gånger: Abraham 2:9–11: Herren lovade Abraham 
att hans efterkommande skulle ”bära detta ämbete och prästadöme till alla folk”. 

Repetera skriftstället  

Upprepa föregående aktivitet under en kommande lektion. 
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Kommentarer och bakgrundsinformation 

Vad menas med Abrahams förbund? 

I Gospel Topics förklaras Abrahams förbund så här: 

Abraham ingick förbund med Gud när han tog emot evangeliet, när han ordinerades till högpräst och 
när han ingick ett celestialt äktenskap. I dessa förbund utlovade Gud stora välsignelser till Abraham och 
hans familj. Dessa välsignelser, som omfattar alla Abrahams efterkommande, kallas Abrahams förbund. 

Bland de löften som gavs till Abraham finns följande: 

• Hans efterkommande skulle vara otaliga (se 1 Mos. 17:5–6; Abr. 2:9; 3:14). 

• Hans efterkommande skulle ta emot evangeliet och bära prästadömet (se Abr. 2:9). 

• Genom hans efterkommandes tjänande skulle ”jordens alla släkter bli välsignade, ja, med 
evangeliets välsignelser, vilka är frälsningens välsignelser, det vill säga evigt liv” (Abr. 2:11).  

(”Abrahamic Covenant”, Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org)  

Vad kan jag göra för att hjälpa till att uppfylla Abrahams förbund och delta i Israels insamling? 

President Nelson berättade följande: 

Varje barn till vår himmelske Fader förtjänar möjligheten att välja att följa Jesus Kristus, att ta emot 
hans evangelium med alla dess välsignelser – ja, alla de välsignelser som Gud lovade Abrahams, Isaks 
och Jakobs efterkommande, som, som ni vet, också kallas Israel. 

Mina kära, utomordentliga ungdomar, ni sändes till jorden vid just denna tid, den viktigaste tiden i 
världens historia, för att hjälpa till att samla in Israel. Det händer ingenting på jorden just nu som är 
viktigare än det. Det finns ingenting som betyder mer. Absolut ingenting. 

Den här insamlingen borde betyda allt för er. Det här är det uppdrag ni sändes till jorden att utföra.  

Så min fråga till er är: ”Är ni villiga att gå med i Herrens ungdomskår för att hjälpa till att samla in 
Israel?” … 

Varje gång du gör någonting som hjälper någon – på ena eller andra sidan om slöjan – att ta ett steg 
emot att ingå viktiga förbund med Gud och få sina väsentliga dop- och tempelförrättningar, hjälper du 
till att samla in Israel. Så enkelt är det. (Russell M. Nelson och Wendy W. Nelson, ”Israels hopp” 
[världsomfattande andakt för ungdomar, 3 juni 2018], tillägg till Liahona, s. 11–12, 15, 
JesuKristiKyrka.org) 

President Nelson betonade också rollen som missionsarbete spelar i uppfyllandet av Abrahams förbund: 

Vi har ansvaret att hjälpa till och uppfylla Abrahams förbund. Våra avkomlingar är utsedda och 
förberedda till att välsigna hela världens folk. Det är därför prästadömets plikter omfattar 
missionsarbete. Efter omkring 4 000 år av väntan och förberedelse är det här den utsedda tiden när 
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evangeliet ska predikas för jordens släkten. Det här är tiden för Israels utlovade insamling. Och vi får 
delta! Är det inte spännande? Herren förlitar sig på oss och våra söner – och han är djupt tacksam för 
våra döttrar – som värdigt tjänar som missionärer i den här stora tiden för Israels insamling. (Russell M. 
Nelson, ”Förbund”, Liahona, nov. 2011, s. 88) 


