
En kallelse från Herren

1. Vad ansåg Enok enligt Moses 6:31 om kallelsen från
Herren?

2. Förklara hur du tror Enok kände sig efter det som Herren
hade sagt och gjort i Moses 6:32–36.

3. Läs Moses 7:13–19 och skriv hur Herrens löften till Enok
gick i uppfyllelse.

Hur får vi ärva vår himmelske Fader?

Som Guds barn är vi berätti-
gade till att ärva allt som
han har. Men när vi syndar
blir vi orena, och inget orent
kan ärva Guds rike. Herren
lärde Adam hur han skulle
bli ren och på så sätt kva-
lificera sig för att ärva evigt
liv. Enok undervisade
sitt folk om samma sak.
Läs Moses 6:48–68 och gör
sedan en uppställning
enligt bilden. Lista i första
kolumnen det som

hände på grund av fallet. Lista i andra kolumnen hur fallet
kan övervinnas.

Har du någon gång funderat över vad Gud måste tänka och
känna när han ser sina barns orättfärdighet på jorden?
Moses 7 hjälper oss förstå hur Gud ser på sina barn, vad han
tycker om deras orättfärdighet och hur orättfärdigheten till
slut kommer att rensas bort.

Förstå skrifterna

Moses 7

Beslöjade (v 26, 56) – Täckte
Grand (v 30) – Minsta delar
Täckelse är fortfarande
utsträckt (v 30) – Skapelserna
fortsätter
Sköte (v 30, 31, 63, 69) – Famn,
en symbol för att vara mycket
nära något

Glödande harm, grymma
vrede (v 1, 34)) – Strängt straff
Dela sig (v 7) – Sprida ut sig
och slå sig ner
Landet skall bliva öde,
ofruktbarhet (v 7–8) –
Det växer mycket litet eller
ingenting i landet
Blomstrade (v 17) – Hade
framgång

Första Moseboken 5;
Moses 7

Sion upptas till himlen

På grund
av fallet

Hur fallet
övervinns

Moses 7:16–20 – Bygga och upprätta Sion
President Spencer W Kimball talade om hur vi kan upprätta
Sion i vår tid:

”Får jag föreslå tre fundamentala saker vi måste göra om vi
skall kunna ’återfå Sion’ . . .

För det första måste vi eliminera den enskilda tendensen till
själviskhet som snärjer själen, krymper hjärtat och fördunklar
sinnet . . .

För det andra måste vi samarbeta och arbeta i harmoni med
varandra. Det måste finnas enighet i våra beslut och enighet
i våra handlingar . . .

’Om Herrens ande skall kunna helga vårt arbete, då måste
denna ande av enighet och samarbete vara rådande i allt vi gör’
. . . (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 157) . . .

För det tredje måste vi offra och lägga på altaret vadhelst
Herren kräver av oss. Vi börjar med att offra ett ’förkrossat
hjärta och en bedrövad ande’. På detta ger vi våra bästa
ansträngningar inom vårt tilldelade arbetsområde och kall. Vi
lär oss vår plikt och utför den till fullo. Till sist helgar vi vår tid,
våra talanger och medel allt efter som våra ledare kallar oss och
enligt Andens maningar” (Nordstjärnan, okt 1978, s 143–144).

Studera skrifterna
Gör minst två av följande uppgifter (A–D) medan du studerar
Moses 7.

Nyckelskriftställe – Moses 7:18

Läs Moses 7:4–27 och föreställ dig hur det skulle vara att ha
tillhört Enoks samhälle. Skriv ett brev till en uppdiktad vän
som bor någon annanstans och vill veta hur man skapar en
plats som är lika underbar som Sion. Tala om för din vän
med hjälp av det som står i Moses 7 – särskilt i vers 18 – vad
som krävs för att upprätta och bo i Sion. Skriv vad en person
i din ålder kan göra för att ”eliminera själviskhet” eller göra

Offer Ansträngning Helgelse

Samarbete Enighet

Osjälviskhet

I tidens mitt (v 46) – Höjd-
punkt eller viktigaste tiden
(detta uttryck handlar om
tiden när Jesus Kristus skulle
komma och utföra sitt förso-
ningsuppdrag)
Omgjorda sina länder (v 62) –
Förbereda
Bedrövelse (v 66) –
Prövningar och sorger

Din trons boning (v 31) –
Det som är i din närhet
Mina ögon kunna genom-
tränga dem (v 36) – Mina
ögon kan se rakt igenom dem
Den som jag har utvalt, min
Utvalde (v 39) – Jesus Kristus
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något annat av det som president Kimball föreslog. Koncen-
trera dig särskilt på vad din vän först kan göra i sin familj och
sedan i kyrkan och samhället.

Vad får Herren att gråta?

1. I Moses 7:29–31 frågade Enok varför Herren grät. Läs ver-
serna 31–40 och skriv ner svaret på Enoks fråga.

2. Vad gjorde Enok enligt Moses 7:41 när han förstod
innebörden av Herrens svar på hans fråga?

3. Varför tror du Herren och Enok skulle gråta om de såg
världen i dag?

Besvara Enoks frågor

Läs Moses 7:42–67 och fastställ vilka frågor Enok ställde till
Herren. Skriv ner varje fråga i din anteckningsbok och
sammanfatta därefter Herrens svar.

Förklara bildspråket

I Moses 7:62 sade Herren till Enok att evangeliet skulle
återställas i de sista dagarna. Han fick veta att två viktiga
ting skulle äga rum som skulle bidra till insamlingen av
de ”utvalda” från jordens fyra hörn som förberedelse
för Herrens andra ankomst: ”Jag skall låta rättfärdighet och
sanning svepa över jorden.” Fundera över sådant som du vet
ägde rum som en del av återställelsen och förklara vad du
tror Herren syftade på.

Skrifterna talar om två skilda tillfällen när Herren skulle rena
jorden från orättfärdighet. Första gången var på Noas tid

Första Moseboken 6;
Moses 8

Noas predikningar

(se 1 Mos 6) och andra gången blir vid Herrens andra
ankomst. Joseph Smiths skrifter 1:41–43 i Den kostbara pär-
lan berättar på vilka sätt dessa två perioder liknar varandra.
Den största skillnaden mellan dessa två perioder är att jorden
renades genom vatten på Noas tid och att vid Herrens andra
ankomst den kommer att renas genom eld. Dessa två händel-
ser är en symbol för hur vi renas genom dopet i vatten och
dopet i eld – den rening av själen som inträffar när vi verkli-
gen tar emot den Helige Andens gåva.

Första Moseboken berättar om Noa och floden. Sök medan du
läser efter skäl till att Herren förintade de orättfärdiga och
varför detta var det allra bästa han kunde göra för alla sina
barns frälsning. Fundera också över hur Noas tid kan jäm-
föras med vår tid – tiden innan jorden renas genom eld.

Moses 8 är Joseph Smiths översättning av 1 Mosebok
5:23–32; 6:1–13, så kanske du vill läsa Moses 8 innan du
läser 1 Mosebok 6:14–22. Lägg märke till att Moses 8 är sista
kapitlet i Moses bok i Den kostbara pärlan.

Förstå skrifterna

Moses 8

Första Moseboken 6

Moses 8; 1 Mosebok 6 – Varför Herren tillät att
jorden översvämmades
President John Taylor förklarade varför Herren beslöt sig för att
förgöra alla människor på jorden utom Noas familj. President
Taylor sade att världen var så orättfärdig att barnen växte upp
utan att kunna välja annat än att bli orättfärdiga. I det ögonblick
det inte finns någon möjlighet att välja rättfärdighet, är det inte
längre rättvist att sända ner oskyldiga andar från himlen till
jorden. Därför förgjorde Herren alla de orättfärdiga, för att med
hjälp av Noas familj återigen börja uppresa rättfärdiga män
och kvinnor.” Genom att beröva dem deras jordiska tillvaro
hindrade han dem från att påbörda sina synder på avkomling-
arna och fördärva dem. Han hindrade dem också från att begå
fler orättfärdiga handlingar” (i Journal of Discourses, del 19,
s 158–159). Om Gud inte hade låtit jorden översvämmas skulle

Aln (v 15–16) – Avståndet mellan en vuxen persons armbåge
och långfingrets spets (omkring en halv meter)

Stod högt (v 22) – Inriktade
sig på och betedde sig
Eget hjärtas tankar (v 22) –
Önskan, begär
Uppenbarat (v 24) –
Bekantgjort
Fann nåd (v 27) – Fick
välsignelser och makt,
accepterades
Släkte (v 27) – Tid
Kött (v 29) – Människor

Hans länders frukt (v 2) –
Hans avkomlingar
Gåvo akt, hörsamma (v 13, 15,
20–21, 23–24) – Lyssna och
lyda
Guds söner (v 13, 21) –
De som har ingått förbund
med Herren
Människornas söner (v 14) –
De som inte ville ingå förbund
med Herren och hålla dem
Hava sålt sig (v 15) – Gift sig
utom förbundet
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