
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.
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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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2. Skriv om en upplevelse som du eller någon du känner
har haft som visar att ingenting är omöjligt för Herren
(se v 14).

Välj ut de bästa orden

När du har läst 1 Mosebok 18:16–33, tänk då på vad du lär
dig om Abrahams karaktär och Guds karaktär. Välj ut två
ord från dessa verser som du tycker bäst beskriver Abraham
och två ord som du tycker bäst beskriver Guds natur.

Första Moseboken 14:12 säger att Lot bodde i Sodom. 
I 1 Mosebok 18 stannade Guds budbärare till hos Abraham
på vägen till Sodom och Gomorra, och Abraham fick höra
talas om Guds planer att förstöra Sodom och Gomorra.
Första Moseboken 19 berättar om vad som hände när bud-
bärarna kom för att hjälpa Lot och hans familj att lämna
Sodom och Gomorra innan städerna förstördes.

Även om Lot lyckades fly innan Sodom och Gomorra förstör-
des, hade några i hans familj vant sig vid att leva på det
orättfärdiga sätt man gjorde i Sodom och Gomorra. De för-
gjordes eftersom de inte ville följa rådet att ge sig av.

I 1 Mosebok 20 sade Gud återigen till Abraham att denne
skulle rädda sitt liv genom att säga att Sara var hans syster.
Som en följd av detta kunde Herren hjälpa en man vid namn
Abimelek och dennes familj att förstå att Abraham var en
profet. Medlemmarna i Abimeleks familj välsignades för att
han trodde att Abraham var en gudsman och en profet.

Ibland prövas vårt tålamod och vår tro när vi strävar efter att
Herrens löften ska gå i uppfyllelse. Första Moseboken 21
innehåller berättelsen om hur Guds löfte till Abraham och
Sara om att hon skulle föda en son uppfylldes. Händelserna
i 1 Mosebok 21 inträffade när Abraham var hundra år gam-
mal och Sara nittio. Finns det något tvivel om att deras sons
födelse var ett underverk och en Guds välsignelse?

Första
Moseboken 20–21

Ett löfte uppfylls

Första Moseboken 19

Sodom och Gomorra

Förstå skrifterna

Första Moseboken 21
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Skriv ett brev

Tänk dig in i antingen Abrahams eller Saras situation och
skriv ett brev till en vän och berätta om Isaks födelse. Ta med
detaljer ända från den tiden när Sara trodde att hon aldrig
skulle kunna få barn och beskriv hur du skulle ha känt dig
i varje del av berättelsen.

Om Herren bad dig sluta upp att göra något, vad skulle då
vara svårast för dig att sluta upp med? Skulle du göra det?
Varför? Första Moseboken 22 återger berättelsen om en av de
största prövningar som Gud någonsin har gett till någon.
Innan du läser kapitel 22, läs då vad Herren sade till kyrkans
medlemmar i Läran och förbunden 101:4–5. När du läser
1 Mosebok 22 sätt dig in i Abrahams eller Isaks roll och fun-
dera över vad du skulle ha tänkt på i varje del av berättelsen.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 22

Första Moseboken 22 – Varför bad Herren Abraham
att offra Isak?
”Varför bad Herren Abraham att göra något sådant? Eftersom
Herren kände till Abrahams framtid och visste att han skulle bli
fader till otaliga avkomlingar, var han fast besluten att pröva
honom. Gud gjorde inte detta för sin egen skull, ty han visste
genom sitt allvetande vad Abraham skulle göra. Syftet var där-
emot att inpränta något hos Abraham och göra det möjligt för
honom att förvärva kunskaper som han inte skulle kunna få på
annat sätt. Det är därför Gud prövar oss alla. Det är inte för att
själv få kunskap, ty han vet allting i förväg. Han känner till allt
som rör ert liv och allt som ni kommer att göra. Men han prövar

Inta sina fienders portar
(v 17) – Få makt över

Frukta (v 12) – Vörda, älska
och respektera

Första Moseboken 22

Befallningen att offra Isak

Blev avvant (v 8) – Fick inte
längre modersmjölk

Såg till (v 1) – Välsignade
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oss för vårt eget bästa, så att vi kan lära känna oss själva . . . Han
fordrade att Abraham skulle underkasta sig denna prövning,
ty han ville ge honom härlighet, upphöjelse och ära. Han avsåg
att göra honom till kung och präst, att med sig låta honom
få dela härligheten, makten och riket” (George Q Cannon,
Conference Report, apr 1899, s 66).

Äldste Neal A Maxwell tillämpade dessa sanningar på oss när
han sade att vårt liv inte både kan vara ”fyllt av tro och fritt från
påfrestningar . . .

Hur kan du och jag verkligen förvänta oss att aningslöst glida
genom livet som om vi sade: ’Herre, ge mig erfarenheter men
inte sorg, inte smärta, inte motstånd, inte svek, och låt mig
absolut inte bli övergiven. Bevara mig, Herre, från alla de erfa-
renheter som gjorde dig till vad du är! Låt mig sedan få komma
och bo hos dig och till fullo dela din glädje!’” (Nordstjärnan,
juli 1991, s 84.)

Profeten Joseph Smith sade att offer är ett sätt att få större tro.
Hur tror du till exempel att din tro på Gud skulle ha vuxit om
du hade fått uppleva det som Abraham fick uppleva? Han
skulle inte ha vuxit i tro om han hade vägrat att offra det offer
som Gud befallde. Joseph Smith sade: ”En religion, som icke
fordrar att allt skall uppoffras, har aldrig kraft till att fram-
bringa den tro, som är nödvändig för erhållandet av liv och
salighet” (Föredrag över tron, 6:7).

Första Moseboken 22:14 – Var låg berget och varför
fick det namnet Herren förser?
Abraham kallade platsen där han byggde offeraltaret för
”Herren förser”, vilket var en profetia om att Herren senare
skulle visa sig på samma berg. Denna samling kullar, som
brukar kallas berget Moria (se 1 Mos 22:2), var platsen för
Salomos tempel och Frälsarens korsfästelse.

Jerusalem på Jesu tid

Frälsarens
korsfästelse

Kullen Golgata

Väg till Betlehem 
och Hebron

Väg till Döda havet

GetsemaneSalomos
tempel

Oljeberget

och

berget Moria,
som fick namnet

Herren förser
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Väg till Betania och Jeriko
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Gör tre av följande fem uppgifter (A–E) medan du studerar
1 Mosebok 22.

En symbol för Kristus

1. Läs Jakob 4:3–5 i Mormons bok och förklara vad vi lär oss
av berättelsen om Abraham och Isak.

2. Skriv upp så många
detaljer du minns av
berättelsen om Abraham
och Isak som lär oss
något om Jesu Kristi
försoning. Om du vill,
kan du ordna dem enligt
uppställningen här
bredvid.

Finn och skriv ner exempel

1. Gör en lista på allt du kan hitta i 1 Mosebok 22:1–14 som
visar Abrahams lydnad, trofasthet och hängivenhet
mot Gud.

2. Välj en punkt på din lista som gör särskilt intryck på dig
och skriv något om hur du kan tillämpa den i ditt liv.

Begrunda och skriv om offer

1. Varför tror du Abraham var villig att offra sin son?

2. Vad ber Herren att du ska offra? (Se 3 Nephi 9:19–20.)

3. Varför bör man vara villig att offra offer åt Gud?

När du begrundar dina svar på dessa frågor, tänk då på vad
profeten Joseph Smith undervisade om: ”Den som skall
kunna uppge allt: anseende och rykte, ära, beröm, ett gott
namn ibland sina medmänniskor, hus, egendom, bröder,
systrar, hustru och barn, ja livet . . . måste äga mera än blott
en tro . . . att han gör Guds vilja; han måste ha en verklig kun-
skap därom och hålla fast därvid, att han, när alla lidanden
tagit slut, skall ingå till evig vila och få del i Guds härlighet”
(Föredrag över tron, 6:5; se även Paulus undervisning
i Hebr 11:17–19).

Abraham
och Isak

Offrandet
av Guds Son
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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
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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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