
Förstå skrifterna

Första Moseboken 25:30–34 – Esau sålde sin
förstfödslorätt
Det hörde till kulturen vid den här tiden att den förstfödde
sonen fick en ”förstfödslorätt” som gav honom rätt att presi-
dera i familjen och att ärva dubbelt så mycket av faderns egen-
domar och land när denne dog. Sonen som fått förstfödslorät-
ten kunde sedan ta hand om den övriga familjen, däribland
faderns änka. Uppenbarelsen som Rebecka fick angående sina
två söner hjälpte henne förmodligen förstå att den traditionen
inte nödvändigtvis skulle gälla i deras familj. Förbundets först-
födslorätt berodde inte på födelseordning utan på rättfärdighet.
Berättelsen i 1 Mosebok 25:29–34 kan hjälpa oss förstå varför
Rebecka blev tillsagd att räkna med att den yngre skulle få
förstfödslorätten. En del människor anklagar Jakob för att ha
”utnyttjat” sin bror. Men vi känner inte till hela historien. Berät-
telsen visar emellertid vilket ringa värde Esau satte på sin först-
födslorätt och välsignelserna av att vara den förstfödde sonen
i Abrahams förbundslinje. Den visar också hur mycket Jakob
önskade dessa välsignelser.

Studera skrifterna

Hur sker detta i dag?

Esau bytte det som skulle ha varit av stort värde för honom
i framtiden (sin förstfödslorätt) mot något av ringa värde
som genast gick att få och som tillfredsställde det omedelbara
begäret (hungern). Skriv om hur människor i dag byter bort
eviga möjligheter och välsignelser mot världsliga ting eller
mot något som tillfredsställer begär.

I 1 Mosebok 26 läser vi om hur Herren skänkte Isak fram-
gång och förnyade Abrahams förbund med honom (se v 3–5,
23–25). Kapitel 26 berättar också om andra upplevelser som
Isak hade som kan jämföras med det som hans far Abraham
fick erfara (se v 6–11, 19–22, 26–31). De sista verserna
i kapitlet berättar hur Esau bestämde sig för att gifta sig
utom förbundet och hur det bedrövade Isak och Rebecka.

En del människor tror att de kan få välsignelser utan att lyda
buden som hör ihop med dessa välsignelser. De misstar sig
(se L&F 130:20–21). I 1 Mosebok 25:29–34 läser vi om hur
Esau brydde sig mer om att tillfredsställa sina omedelbara
begär än om ansvaret och välsignelsen att vara den förstfödde
sonen i förbundet. Att känna till detta om Esau hjälper oss

Första
Moseboken 26–27

Jakob fick förbundets 
välsignelser

förstå vad som hände i 1 Mosebok 27. Vi måste inse att Esau
inte hade gjort sig berättigad till de välsignelser som Isak
önskade ge honom.

Du bör också lägga märke till att välsignelserna som Jakob
blev lovad i 1 Mosebok 27 var villkorliga – vilket innebar att
Jakob endast blev lovad dem om han var trogen förbundet.
Välsignelserna kom inte automatiskt. När du fortsätter läsa
1 Mosebok 28–35, ta då reda på vad Jakob gjorde för att de
utlovade välsignelserna skulle infrias.
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Första Moseboken 27

Första Moseboken 27 – En stulen välsignelse?
Även om Isak trodde att han välsignade Esau, varken ändrade
han välsignelsen eller fördömde Jakob när han fick reda på att
han välsignat denne (se 1 Mos 27:33). Tydligen förstod Isak att
Herren hade inspirerat honom att välsigna rätt person. Berättel-
sen om Jakob och Isak hjälper oss förstå att Herren inspirerar
sina tjänare att utföra hans vilja, trots deras svagheter eller bris-
tande kännedom om en situation.

Jakob lovades välsignelser vid tiden för händelserna i 1 Mose-
bok 27, men dessa välsignelser gick inte i uppfyllelse förrän han
lydde de bud som möjliggjorde välsignelserna.

Studera skrifterna

Ge Esau ett råd

Tänk dig att du är Esaus vän och har fått möjlighet att tala
med honom om händelserna i 1 Mosebok 27. Hjälp Esau att
förstå varför Jakob fick förbundets välsignelser. Utgå från
det du har läst i 1 Mosebok 25–27. Ge honom råd om vad han
bör göra.

I 1 Mosebok 27 välsignade Isak Jakob och sade att han skulle
få avkomlingar och härska över sin äldre bror Esau. Men de
största välsignelserna som Jakob skulle kunna få var välsig-
nelserna av det förbund som gavs till hans farfar Abraham
och hans far Isak. I Första Moseboken 28 lärde Herren Jakob
mer om förbundet och dess välsignelser.

Första Moseboken 28

Jakobs andliga upplevelse

Slita hans ok från din nacke
(v 40) – Inte vara hans tjänare

Koger (v 3) – Fodral för pilar
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Första Moseboken 28

Första Moseboken 28:10–28 – Jakob i Betel
Vi är inte riktigt säkra på hur stegen i Jakobs dröm såg ut. I vil-
ket fall som helst symboliserar stegen att ”stiga upp” i himlen
genom medel som Gud har anskaffat och som handhas av hans
tjänare (änglarna).

Äldste Marion G Romney lärde att pinnarna på stegen repre-
senterar förbund som vi ingår med Gud och som för oss
närmare honom. Han sade också: ”Templen betyder detsamma
för oss som Betel betydde för Jakob” (”Temples – The Gates
to Heaven”, Ensign, mar 1971, s 16). Templen är ”Herrens berg”
dit vi går för att höja oss över världsliga ting, komma närmare
Gud och himlen och lära oss hur vi kan få vistas i hans närhet
för evigt. Förordningarna som vi mottar i templet är viktiga
för vår upphöjelse. Med andra ord är templet ”porten” till Gud
och evigt liv.

Studera skrifterna
Gör en av följande uppgifter (A–B) medan du studerar 
1 Mosebok 28.

Ta reda på löftena

I 1 Mosebok 28 lovade Isak
Jakob vissa välsignelser.
Herren lovade Jakob vissa
välsignelser, och Jakob lovade
Herren att han skulle göra
vissa saker. Ta reda på löftena
i det här kapitlet och gör en
uppställning enligt denna.

Rita din stege till himlen

1. Rita en stege (se illustration) i din anteckningsbok.
Namnge pinnarna eller stegen med förordningar som du
måste ta emot och förbund som du måste ingå med Gud
för att få evigt liv.

Isak
lovade
Jakob

(se v 3–4)

Herren
lovade
Jakob

(se v 13–15)

Jakob
lovade
Herren

(se v 20–22)

Stod (v 18, 22) – Altare

2. Visa din teckning för dina föräldrar eller ledare i kyrkan
för att se om du har glömt att ta med något.

3. Skriv om vad du för tillfället gör för att ta emot dessa
förbund eller bli värdig välsignelserna av de förbund du
redan har ingått.

I 1 Mosebok 32 läser du hur Herren ändrade Jakobs namn till
Israel. I kyrkan talar vi ofta om ”Israels tolv stammar”, som
syftar på Jakobs (Israels) tolv söner och deras avkomlingar.
Första Moseboken 29–30 berättar om Jakobs äktenskap och
om elva av hans söners födsel.
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Första Moseboken 29

Studera skrifterna
Gör antingen uppgift A eller B medan du studerar 1 Mosebok 29.

Tänk dig att du vore i deras ställe

Tänk dig att du är Jakob, Lea eller Rakel och skriv till en nära
vän eller till någon i familjen som bor på annan ort och
berätta om händelserna i 1 Mosebok 29.

Tera

Abraham Haran

Lot Milka Saraj Jiska

JakobRebecka

Betuel

Nahor

Laban

Lea Rakel

Isak

Gjorde henne fruktsam (v 31)
– Välsignade henne så att hon
kunde få barn

Full dag (v 7) – Solen står högt
på himlen, mitt på dagen
Gå in till henne (v 21) –
Bli hennes make (gå till
hennes tält och lev tillsam-
mans med henne)

Första Moseboken 29

Jakobs barn, del 1
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Vad är priset på ett bra äktenskap?

1. I forna dagar betalade
mannen kvinnans far för
rätten att få gifta sig med
hans dotter. Vad gjorde
Jakob, som ägde mycket
litet eller ingenting, för att
kunna betala för rätten att
få gifta sig med Lea och
Rakel?

2. Förklara varför du skulle
eller inte skulle vilja göra
det som Jakob gjorde för
att få en viss man eller
hustru.

3. Skriv ner vad du anser vara ”priset på” ett bra, evigt
äktenskap i vår tid.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 30:25–43 – Jakob har framgång
I 1 Mosebok 30 läser vi om att Jakob försökte återvända till sin
fars land. Han frågade Laban om han fick ta med sig det som
han hade förtjänat genom sitt arbete. På ett mirakulöst sätt väl-
signade Herren Jakob så att han fick mycket mer än det som
Laban var villig att ge honom.

Studera skrifterna

Jakobs barn

Gör en uppställning över Jakobs söner enligt nedanstående.
Ta 1 Mosebok 29:31–35 till hjälp. Jakobs siste son, Benjamin,
föddes inte förrän senare i Jakobs liv. Berättelsen om Benja-
mins födelse finns i 1 Mosebok 35. Om du vill, kan du lämna
plats i uppställningen och skriva in honom senare. Placera
sönerna i födelseordning enligt skrifterna. Markera gärna
eller stryk under namnet på varje son den första gången det
nämns i verserna. Om du markerar dina skrifter på detta vis,
ser du snabbt alla namnen nästa gång du läser.

Första Moseboken 30

Jakobs barn, del 2
I 1 Mosebok 31 befallde Herren Jakob att återvända till sitt
fädernesland som han blivit lovad genom förbund. När Jakob
gav sig av hemåt blev Laban och hans söner och tjänare upp-
rörda. De tyckte att Jakob tog med sig ägodelar som tillhörde
Laban, och de var avundsjuka på de välsignelser som Jakob
hade fått av Gud. Laban blev också arg för att Jakob förde bort
hans döttrar. Vi läser emellertid att Laban behandlade Jakob
och sina egna döttrar orättvist under de tjugo år Jakob bodde
hos honom. Han förnekade döttrarna deras rätt att ärva
egendom. I ett försök att kräva sitt arv lämnade Rakel sitt
fädernesland med Labans små husgudar, som innehöll en
rättslig beskrivning av hennes egendom. Laban jagade efter
Jakob och hans familj. De diskuterade hur Laban behandlade
Jakob och varför denne hade bestämt sig för att återvända
hem. Till slut gav Laban och Jakob varandra ett löfte om att
de inte skulle skada varandra och att Jakob skulle behandla
Labans döttrar och barnbarn väl.

Hur var förhållandet mellan Jakob och Esau när Jakob gav sig
av för att finna en hustru? (Se 1 Mos 27:41–45.) Om du vore
Jakob, hur skulle det då kännas att komma hem? Vad skulle
du göra i det läget?

Första Moseboken 32

Jakob reser hemåt

Första Moseboken 31

Jakob lämnar Paddan-Aram

Barnets
namn

Ruben

Simeon

Levi

Mor

Lea

Namnets innebörd

Se, en son

Skäl till att 
namnet gavs

Lea var glad att hon
kunde föda en son
åt Jakob, även om
hon inte kände sig
älskad.
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Första Moseboken 32–33 berättar om hur Jakob kom hem och
vad han gjorde för att förbereda sig inför mötet med Esau.
När du läser, tänk då på vad du kan lära dig av denna berät-
telse om hur man reparerar en medmänsklig relation.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 32

Studera skrifterna

Tillämpa nutida profeters ord

Begrunda följande uttalande av president Spencer W Kim-
ball, och skriv sedan ner hur det kan tillämpas på en del av
det som Jakob gjorde i 1 Mosebok 32:1–23.

”Om vi vädjar om fred, tar initiativet till att göra slut på
meningsskiljaktigheter – om vi kan förlåta och glömma av
allt vårt hjärta – om vi kan rena vår egen själ från synd,
anklagelser, bitterhet och skuld innan vi kastar sten på andra
– om vi glömmer alla verkliga och inbillade förolämpningar
innan vi ber om förlåtelse för våra egna synder – om vi beta-
lar våra skulder, stora eller små, innan vi ansätter våra gälde-
närer – om vi lyckas ta bort de förblindande bjälkarna i våra
egna ögon innan vi förstorar flisorna i andras ögon – hur
underbar skulle världen då inte vara!” (Conference Report,
okt 1949, s 133).

Vad betyder det?

1. Läs Enos 1:1–5 i Mormons bok och berätta vad du tror det
betyder att ”kämpa” inför Herren.

2. Varför tror du Jakob kämpade inför Herren? (Du kan få
hjälp med svaret i verserna 9–12.)

3. Se fotnot till 1 Mosebok 32:28.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 33

Enträget (v 11) – Ivrigt

Första Moseboken 33

Jakob träffar Esau

Stav (v 10) – Vandringsstav
eller herdestav, användes till
att hålla ordning på djuren

Skara (v 2) – Här, läger

Studera skrifterna

Esaus sätt att se

Skriv ner berättelsen som
återges i 1 Mosebok 32–33
som om du vore Esau. Ta
med vad du kände för Jakob
för tjugo år sedan och vad
du känner för honom när
berättelsen utspelar sig. Ta
uppgifterna i 1 Mosebok 33
till hjälp för att göra berättel-
sen så verklig som möjlig.

I sista delen av 1 Mosebok 33 står det att Jakob för en tid slog
sig ner i ett område som kallades Sikem. Första Moseboken
34 berättar om hur en man vid namn Sikem tvingade Dina,
Jakobs dotter, att ha sexuellt umgänge med honom. Detta
gjorde Dinas bröder upprörda. Två av dem, Simeon och Levi,
genomförde en plan som slutade med att Sikem och andra
män i staden dog. Jakob förargade sig över deras hämnd-
lystna gärningar.

I 1 Mosebok 28 hade Jakob en viktig andlig upplevelse vid en
plats som han kallade Betel. Vid den tiden lovade Herren
att vara med Jakob så att denne skulle kunna återvända till
sitt fädernesland och på nytt dyrka Herren där. Tolv barn
och mer än tjugo år senare kom han tillbaka till den plats där
han hade haft en annan betydelsefull andlig upplevelse.
När du läser, tänk då på allt du har lärt dig om Jakob, på allt
som hade hänt sedan hans första besök i Betel och på hur
Jakobs upplevelser kanske påverkade hans känsla för det som
Gud denna gång lovade honom i Betel.

Första Moseboken 35

Jakob återvänder till Betel

Första Moseboken 34

Jakobs söners hämndlystna
gärningar
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