
Vad tror du?

Förklara hur du tror Herrens ingripande i 1 Mosebok 11:1–9
blev till välsignelse för folket.

Kan människor vara rättfärdiga om de bor i hem där de inte
uppmuntras att vara rättfärdiga eller där barnen förföljs av
sina egna föräldrar för att de är rättfärdiga? Vad måste i så
fall dessa människor göra för att övervinna det orättfärdiga
inflytandet? Den store profeten Abraham, som kallades
”Guds vän” (Jak 2:23), växte upp under just sådana förhål-
landen. Under sin livstid övervann han svårigheterna
han ställdes för i ungdomen och blev ett sådant föredöme för
rättfärdighet att Gud gav honom löftet att alla som tar emot
det sanna evangeliet ska kallas hans barn. Han fick också löf-
tet att Jesus Kristus skulle födas som en av hans avkomlingar.
När du läser om Abraham i nästföljande kapitel i Abrahams
bok och 1 Mosebok, sök då efter vad han gjorde för att över-
vinna sina svårigheter och bli en av de största profeterna
i historien.

Förstå skrifterna

Abraham 1

Utnämning (v 4) – Kallelse,
ordination
Säd (v 4) – Barn, barnbarn och
så vidare
Hedningarna (v 5, 7) – De som
inte dyrkar den sanne och
levande Guden
Fränder (v 16) – Släktingar
Av denna härstamning
kommo (v 22) – Från denna
person kom

Boning (v 1) – Plats att bo på
Fädernas välsignelse (v 2) –
Prästadömets förordningar
och förbund 
Arvinge (v 2) – En person som
har rätt att få välsignelser eller
ett arv från någon på grund av
att han eller hon är barn, nära
anhörig eller en person som
givaren har förtroende för
Överläts (v 3) – Gavs

Abraham 1

Abraham önskar 
få prästadömet

Enligt inledningen till 1 Mosebok (se ”1 Mosebok,
Moses och Abrahams bok” på s 9) fick Joseph Smith
genom den översättning han gjorde av några papyrus-
rullar tillgång till fler av profeten Abrahams skrifter och
lärdomar. Rullarna fick han medan han bodde i Kirtland
i Ohio. Abrahams bok anses inte utgöra en del av Joseph
Smiths översättning av Bibeln, men Abraham 1–2
bidrar till att öka vår kunskap om händelser som beskrivs
i 1 Mosebok 12.

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

Vilka välsignelser vill du gärna ha?

1. Äldste Neal A Maxwell sade: ”Det vi under en längre tid
önskar är det vi till sist blir och får i evigheten” (i Nordstjär-
nan, jan 1997, s 20). Läs Abraham 1:2–4 och skriv upp de
välsignelser som Abraham ”traktade efter” och ”önskade”.
Markera dem gärna i dina skrifter.

2. Välj något från listan som du också önskar eller gärna vill
ha och förklara varför. Lägg märke till att i slutet av vers 2
lär vi att Abraham fick vad han traktade efter. Hans liv var
exempel på hur du kan få just de välsignelser som han
gärna ville ha.

Varför förföljs rättfärdiga människor?

1. Fastställ orsakerna till att de tre jungfrurna och Abraham
förföljdes och jämför dessa orsaker med varför du tror att
rättfärdiga människor ibland förföljs.

2. Förklara varför du tror det är värt att leva rättfärdigt även
om vi blir förföljda.

Skriv skriftstället med egna ord

Skriv Abraham 1:18–19 med egna ord. Fastställ både vilka
löften Herren gav till Abraham och vilket ansvar Abraham
fick.

I Abraham 1 läste du om Abrahams önskan att få vissa
välsignelser av Herren och om hur han började få några av de
välsignelserna (se särskilt v 18–19). I Abraham 2 lovade
Herren Abraham fler välsignelser. Sök efter dessa medan du
läser om vad Abraham gjorde för att visa sin trofasthet och
värdighet att få sådana löften från Gud.

Abraham 2

Abraham ingår förbund 
med Gud

Avguderi (v 27) – Dyrka
falska gudar
Tidräkningen (v 28) –
Historien

Bevarades (v 22) – Fortsatte
Patriarkalisk (v 25–26) –
Far till son
Strävade allvarligt (v 26) –
Sökte ivrigt
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Förstå skrifterna

Abraham 2

Abraham 2:8–11 – Abrahams förbund
Du kommer att läsa mer om Abrahams förbund i 1 Mosebok 17.

Abraham 2:22–25 – Hon är min syster
En del människor undrar varför Abraham kallade Saraj sin sys-
ter. Det främsta och viktigaste skälet är att Gud sade att han
skulle göra det. Det är viktigt att veta att det i hebreiskan inte
finns egna ord för barnbarn, kusiner eller syskonbarn. De van-
liga orden son, dotter, bror och syster användes inom familjen.
Eftersom Saraj var dotter till Abrahams bror Haran, kallades
hon även hans syster.

Det verkar underligt att samtidigt som egyptierna inte ansåg att
det var rätt att begå äktenskapsbrott med en mans hustru, hyste
de inga betänkligheter mot att döda honom så att de ”lagligt”
kunde gifta sig med hans hustru. Det är viktigt att notera att om
Abraham hade dött vid det här tillfället, kunde Herrens för-
bund med honom inte ha uppfyllts. Därför sade Herren i det
här fallet till honom vad han skulle säga, för att rädda sitt liv
och uppfylla förbundet.

Studera skrifterna

Sök efter bevis

1. Läs Abraham 2:1–17 och finn bevis på att Abraham trodde
på och litade på Gud. Skriv ner dessa bevis i din anteck-
ningsbok.

2. Skriv vad du tror att någon annan skulle kunna finna i ditt
liv som visar att du följer Gud och tror och litar på honom.
Återge exempel från ditt eget liv som påminner om hur
Abraham visade sin tro på Gud eller skriv om sådant i ditt
liv som du önskar liknade Abrahams exempel på tro.

Använd varje ord

Använd alla följande ord för att skriva en eller två meningar
som sammanfattar vad Herren lovade Abraham i Abraham
2:8–11: välsigna, säd, ämbete, prästadöme, fader, släkten, frälsning.

Med allvar (v 12) – Med stor
ansträngning
Själar vi vunnit (v 15) –
Människor som har omvänt
sig till evangeliet

Budbärare för mitt namn (v 6)
– Vara min representant (som
en missionär), vittna om mig
Övermåttan (v 9) – Mer än
vad som kan mätas

Första Moseboken 12 återger samma händelser som du läste
om i Abraham 1–2. Första Moseboken 12 nämner också den
exakta platsen där Abraham byggde ett altare och dyrkade
Herren (se 1 Mos 12:8) och ger också fler detaljer om vad som
hände när Abraham kom till Egypten och sade till farao att
Sara var hans syster (se 1 Mos 12:14–20).

Du kommer att märka att i 1 Mosebok kallas Abraham för
”Abram” och Sara för ”Saraj” ända tills kapitel 17. När
du läser 1 Mosebok 17 får du veta mer om varför namnen
ändrades.

Abraham växte upp i en familj där fadern förföljde honom för
att han var trofast mot Gud. Lots far (Haran) dog redan
innan Lots farfar (Tera) dog. Både Abraham och Lot hade
prövningar. De tillbringade mycket tid tillsammans när de
först flyttade från Ur, sedan till Egypten och slutligen till
Kanaans förlovade land. Men deras liv kom att skilja sig åt.
Vi kan fundera över hur det kunde bli så med tanke på att de
hade växt upp under liknande omständigheter. När du läser
påföljande sex till åtta kapitel i 1 Mosebok, sök då efter val
som Abraham och Lot gjorde och se hur dessa beslut med
tiden påverkade dem.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 13

Studera skrifterna

Hjälp en vän

Skriv om hur vi kan använda berättelsen om Abraham och
Lot i 1 Mosebok 13:5–13 till att hjälpa en vän med ett problem
som han eller hon har i förhållande till en förälder eller
någon annan i familjen.

Ta Nya testamentet till hjälp

Läs Hebreerbrevet 11:8, 10, 13–16 och berätta vad som kan ha
fått Abraham att lösa sitt problem på det sätt han gjorde i det
här kapitlet.

Lyfte blicken (v 10) – Såg sig omkring

Första
Moseboken 12–13

Inte skall det vara någon tvist
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I 1 Mosebok 13:12 läser vi att Lot ”drog med sina tält ända
in mot Sodom”. Av 1 Mosebok 14:12 lär vi att han ”bodde”
i Sodom. Som en följd av detta blev han tillfångatagen i ett
krig mellan olika kungar som vid den tiden pågick i landet.
Abraham påverkades tydligen inte av kriget förrän Lot kom
i fängelse. Första Moseboken 14:1–12 förklarar hur de olika
kungarna ingick allianser för att skydda sig själva och vinna
drabbningarna. När en kung gjorde en annan kung en tjänst
vid den här tiden, förväntades något i gengäld. När du läser
1 Mosebok 14:13–24 lägg då märke till vad Abraham gjorde
för att hjälpa Lot samt vad Abraham ansåg om ära, makt,
pengar och smicker från människor med världslig makt. Jäm-
för denna reaktion med hur han tog emot och ärade en man
med himmelsk makt och myndighet.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 14:13–24

Studera skrifterna
Gör uppgift A och sedan antingen B eller C medan du studerar
1 Mosebok 14:13–24.

Vem var Melkisedek?

Läs Alma 13:14–19 och Läran och förbunden 84:14; 107:1–4;
138:41. Beskriv vem Melkisedek var och varför du tror
Abraham betalade tionde till och fick välsignelser av honom.

Dra din egen slutsats

Staden Sodom var känd för sitt välstånd, sina många värld-
sliga nöjen och för sin stora orättfärdighet. Vad kan vi lära av
Abrahams uppträdande mot kungen i Sodom som visar hans
normer och hans trofasthet mot Gud? När du besvarar den
frågan, tänk då på vad Abraham kunde ha fått av kungen
i Sodom. Tänk också på principen i Moroni 10:30.

Rita en teckning

Rita något som representerar eller symboliserar berättelsen
om Abraham i 1 Mosebok 14:17–24.

Lyfter min hand upp (v 22) –
Ger ett löfte eller gör ett
förbund

Godset (v 16, 21) – Det som
man tagit
Slagit (v 17) – Dödat

Första Moseboken 14

Abraham träffar Melkisedek

Herren hade tidigare gjort stora löften till Abraham rörande
hans avkomlingar, bland annat fick han löftet att de skulle bli
lika talrika som ”stoftet på jorden” (1 Mos 13:16). Vid tiden
för händelserna i 1 Mosebok 15 hade Abraham och Sara fort-
farande inga barn. I det här kapitlet hjälpte Herren Abraham
förstå att hans löften fortfarande skulle gå i uppfyllelse.

Förstå skrifterna

1 Mosebok 15

Första Moseboken 15:9–17 – Vad gjorde Abraham
i dessa verser?
Dessa verser i 1 Mosebok 15 beskriver en forntida sed i Mellan-
östern om hur man ingick eller ”styckade” ett förbund. Sedan
personen som ingick förbundet hade delat djuret (eller djuren)
mitt itu, gick han mellan de två delarna som om han ville säga:
”Om jag inte håller mitt förbund, må jag då bli som detta djur.”
I det här fallet representerade den rykande ugnen Herrens
närvaro, och den försäkrade Abraham om att Herren skulle
uppfylla sitt förbund.

Studera skrifterna

Förklara symboliken

Markera orden i 1 Mosebok 15:1 som beskriver vad Herren
sade att han skulle vara för Abraham. Skriv ner på vilka sätt

Kviga (v 9) – Ung ko som inte
har kalvat
Gå till dina fäder (v 15) – Dö

En av mitt husfolk (v 3) –
Någon som har fötts av mina
tjänare

Första Moseboken 15

Ett förbund bekräftas
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Herren är detta för dem som ingår förbund med honom och
håller dem.

Avsluta dessa meningar

1. Abraham var orolig för att . . . (se v 3, 7–8)

2. Herren försäkrade Abraham genom att . . . (se v 1, 17)

I 1 Mosebok 15 läser vi om Abrahams tvivel och oro. 
I 1 Mosebok 16 får vi veta lite om hur Sara kan ha känt sig.
Herren befallde Sara att ge Hagar till Abraham som hans
hustru och befallde Abraham att ta Hagar till hustru (se L&F
132:34–35). Även om det kanske var svårt för Sara att göra
detta för Abraham, visade det hur hon önskade lyda Herren
och hålla hans förbund. När du läser det här kapitlet, tänk då
på hur Hagar kanske kände sig i denna korta berättelse.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 16

Studera skrifterna

Inse Guds kärlek

Det Hagar lärde sig kan även hjälpa oss att uthärda prövning-
ar. Skriv ner vad du tog intryck av i 1 Mosebok 16 som visar
Guds kärlek till Hagar och hur Hagar tog emot hans kärlek.

I 1 Mosebok 17 välsignade Gud Abraham ännu en gång och
gav honom ytterligare löften angående de välsignelser som

Första Moseboken 17

Abrahams förbund

Ödmjuka dig under henne
(v 9) – Gör vad hon än säger

Gjort mig ofruktsam (v 2) –
Hindrat mig från att få barn
Husmor (v 4, 8) – Kvinna som
har en tjänsteflicka

Första Moseboken 16

Abraham gifter sig 
med Hagar

han och hans avkomlingar skulle få. I likhet med oss fick
Abraham Herrens löften och välsignelser steg för steg, lite
mer varje gång. Alla löftena, välsignelserna och förbunden
som gavs till Abraham kallas som grupp ”Abrahams
förbund”. Äldste Russell M Nelson sammanfattade dessa
förbund när han sade:

”Förbundet . . . är av övergripande betydelse. Det innehöll
flera löften:

Abrahams efterkommande skulle vara talrika, berättigade till
evig avkomma och till att bära prästadömet;

Han skulle bli fader till många nationer;

Kristus skulle komma genom Abrahams släktlinje;

Vissa länder skulle ärvas;

Alla jordens nationer skulle välsignas genom hans säd;

Förbundet skulle vara för evigt – ja, ’intill tusen släkten’.

Äldste Bruce R McConkie förklarade hur välsignelserna gavs
till Abraham:

”Abraham fick först evangeliet genom dopet (som är fräls-
ningens förbund); sedan förlänades han det högre prästa-
dömet och ingick celestialt äktenskap (som är upphöjelsens
förbund). Därigenom erhöll han en försäkran om att han
skulle få evig avkomma. Till slut fick han ett löfte om att alla
dessa välsignelser skulle erbjudas alla hans jordiska avkom-
lingar (Abraham 2:6–11; L&F 132:29–50.) . . .

De delar av förbundet som gäller personlig upphöjelse och
evig avkomma förnyas med varje medlem i Israels hus som
inträder i det celestiala äktenskapets orden” (Mormon
Doctrine, s 13).

Eftersom alla kyrkans medlemmar är avkomlingar till
Abraham genom förbundet, bör vi noga begrunda förbunden
som Herren slöt med Abraham och se hur de kan tillämpas på
oss” (Nordstjärnan, jul 1995, s 33).

Förstå skrifterna

Första Moseboken 17

Första Moseboken 17:9–14 – Omskärelse
Tecknet på det förbund Gud ingick med Abraham var omskä-
relsen. Omskärelsen symboliserade renhet inför Gud och blev
också en symbolisk påminnelse om löftena som Herren gav till
Abraham angående hans avkomlingar. I dag krävs inte någon
omskärelse.

Komma från dig, utgå från
dig (v 6) – Ska finnas bland
dina avkomlingar

Föröka dig mycket (v 2) –
Ge dig många avkomlingar
Mycket fruktsam (v 6) –
Många avkomlingar
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Studera skrifterna

Fastställ förbundets olika delar

Ett förbund är en överenskommelse mellan två parter där
båda parter lovar att göra vissa saker. I ett evangelieförbund
är det alltid Gud som bestämmer villkoren, vad som måste
göras och mottas som en del av förbundet, och människan
går med på att uppfylla dessa villkor.

1. Vad ville Herren att Abraham skulle göra för att få ingå
detta förbund? (Se v 1, 10.)

2. Vad lovade Herren Abraham? (Se v 2–8, 15–19.)

3. Läs 1 Mosebok 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abraham 1:18–19;
2:9–11. Lägg dessa löften till listan som du påbörjade här
ovan.

Ordna de olika aspekterna

Det fyra grundläggande kate-
gorierna av välsignelser i
Abrahams förbund är: landet,
avkomman, prästadömet och
evangeliet samt frälsningen.
Ta fram listan du gjorde i upp-
gift A och ordna löftena under
rätt kategori. Om du känner
att en välsignelse passar in på
mer än en kategori, skriv den
då under alla passande kate-
gorier.

Vad betyder ett namn?

Lägg märke till att Abrahams och Saras namn ändrades som
en del av förbundet (se 1 Mos 17:4–8; 15–16). En fotnot 
i kyrkans engelska utgåva av skrifterna säger att Sara betyder
”prinsessa”.

1. Vad skulle du tycka om att få ett namn liknande det som
Sara fick? Varför?

2. På vilket sätt blev Saras namn ännu ett vittnesbörd om
Guds löften? Vem är hon prinsessa för och vad lär det oss
om vad hon kan bli?

3. Som medlemmar i kyrkan är vi barn till Abraham och
Sara. Vad kan vi därför lära oss av de namn som Gud gav
dessa underbara makar?

4. På vilka sätt ingår erhållandet av ett namn som en del i de
förbund vi ingår i dag med Herren om att bli hans folk?
(Se 2 Nephi 31:13, 17–20; Mosiah 18:8–10; Moroni 4:1–3.)

5. Vilket är det nya namn vi får när vi döps och tar del av
sakramentet? Vad tror du det betyder att ta på sig det
namnet?

Abrahams förbund

AvkommanLandet

FrälsningenPrästadömet
och evangeliet

I 1 Mosebok 17 lovade Herren
Abraham att Sara skulle
föda en son. Vi läser om hur
Abraham reagerade på det
löftet. I 1 Mosebok 18 finner vi
hur Sara reagerade när hon
fick höra talas om samma löfte.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 18

Första Moseboken 18:1–22 – Vem besökte
Abraham?
Första Moseboken 18:1 säger att Herren uppenbarade sig för
Abraham. Det innebär inte att Herren var en av de tre män som
besökte honom. Joseph Smiths översättning anger att dessa tre
män var heliga män som hade prästadömet och var Herrens
officiella ombud.

Första Moseboken 18:20 – Sodoms och Gomorras
synder
När vi läser 1 Mosebok 19 lär vi att omoral var en av dessa
städers största synder. Hesekiel 16:48–50 hjälper oss inse att
folket i Sodom och Gomorra var stolta, ovilliga att ta hand om
de fattiga och behövande bland sig och var lata.

Första Moseboken 18:23–33 – De orättfärdiga kan
skonas tack vare de rättfärdiga
Läs Alma 10:20–23 för att lära mer om principen för hur de
orättfärdiga kan skonas.

Studera skrifterna

Besvara Herrens fråga

1. Lägg märke till att frågan i 1 Mosebok 18:14 inte besvaras.
Hitta svaret i Lukas 1:37 och ge sedan en förklaring till det.

Se om de i allt har gjort efter
det rop som har nått till mig
(v 21) – Ta reda på om männi-
skorna har gjort allt det som
sägs
Stoft och aska (v 27) –
Ingenting jämfört med Gud

Gå inte förbi (v 3) –
Lämna inte
Hade det inte längre på
kvinnors vis (v 11) – Var för
gammal för att få barn
Herre (v 12) – Make

Första Moseboken 18

”Skulle något vara omöjligt 
för Herren?”
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