
Studera skrifterna

Gör en uppställning

Dela in en sida i din
anteckningsbok i sex rutor
och rubricera varje ruta
enligt bilden.

I varje ruta skriver eller
ritar du det som Gud
skapade den dagen.

Vad det står och inte står

Lägg märke till att Moses 2 inte säger mycket om hur jorden
skapades. Vad är det vi får reda på? (Se Moses 1:31–33, 39).

Nyckelskriftställe – 1 Mosebok
1:26–27 (Moses 2:26–27)

1. Jämför 1 Mosebok 1:26–27 med Moses 2:26–27. Hur hjälper
Moses 2:26 dig att förstå vad oss betyder i 1 Mosebok 1:26?

2. På vilka sätt skiljer sig människan från alla andra skapelser
som beskrivs i 1 Mosebok 1 och Moses 2?

Andra Moseboken 2
(och Moses 3) avslu-
tar skapelseberättel-
sen. Här får vi lära
mer om buden som
Gud gav till Adam,
om Adams förhål-
lande till alla andra
skapelser och om hur
Eva, den första kvin-
nan, skapades.

Första Moseboken 2;
Moses 3

Evas skapelse

Första dagen Fjärde dagen

Andra dagen Femte dagen

Tredje dagen Sjätte dagen
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Moses 3

Moses 3:4–9 – Andliga skapelsen
Vid den tid som beskrivs i Moses 3:5 var allting ”andligt”, vilket
betyder att ingenting kunde dö. Äldste Joseph Fielding Smith
sade: ”Adams kropp skapades av stoft från jorden, som vid den
tiden var en andlig jord . . .

Vad är då en andlig kropp? Det är en som får liv av anden och
inte av blodet . . .

Den förbjudna frukten hade kraft att skapa blod och förändra
hans natur. Dödligheten intog odödlighetens plats” (Frälsning-
ens lära, del 1, s 64–65).

Av den redogörelse vi har om skapelsen förstår vi alltså att
Adam och Eva hade fysiska kroppar, men det var ”andliga”
fysiska kroppar. Efter fallet ägde en förändring rum (som
beskrevs i Moses 4) och allting intog ett ”naturligt tillstånd”,
vilket betydde att Adam och Eva blev dödliga. Adam och Eva
hade då ”naturliga” fysiska kroppar (se även 2 Nephi 2:22)
Markera gärna orden andligt och naturliga i dina skrifter och
skriv vad de betyder i marginalen.

Följande uppställning visar de olika stadierna i Adams tillvaro
så som de beskrivs i 1 Mosebok 2 och Moses 3.

Moses 3:15–17 – Kunskapens träd på gott och ont
Herren gav Adam och Eva deras handlingsfrihet i lustgården.
Handlingsfriheten, eller förmågan att fatta beslut och ansvara
för dem, är nödvändig för alla som önskar bli lika Gud. Därför
måste Adam och Eva använda sin handlingsfrihet och äta av
kunskapens träd på gott och ont, så att de kunde utvecklas och
bli lika sin himmelske Fader. Att Adam och Eva åt av frukten
från det trädet hjälpte inte bara dem själva att utvecklas, det
möjliggjorde också för resten av vår himmelske Faders barn att
få komma till jorden och använda sin handlingsfrihet (se
2 Nephi 2:22–27).

Allt skapades 
först andligt 

(se Moses 3:5)

Därefter skapades
allt fysiskt, 

men i ett andligt
tillstånd före fallet

(se Moses 2)

Fallet förde med
sig en dödlig, 
fysisk tillvaro

(se Moses 4:6–32)

Ande-
skapelsen

Andliga
skapelsen

Fallet som
medförde
dödlighet

Bruka (v 5, 15) – Plöja,
gräva upp
Kött (v 5, 7) – Något dödligt
Fritt äta (v 16) – Äta utan
några följder
Hålla sig till (v 24) – Vara nära
och stanna hos

Härskara (v 1) – I detta sam-
manhang betyder härskara
”de många ting som i dem är”
Helgade (v 3) – Gjorde helig
Andligt (v 5, 7, 9) – Eviga, inte
underkastade döden
Naturliga (v 5, 9) – Dödliga,
kommer till sist att dö
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Somliga har undrat varför Gud inte med en gång skapade
Adam och Eva i det tillstånd de var efter fallet, eftersom fallet
var nödvändigt för deras eviga utveckling. Men om vår him-
melske Fader hade gjort människorna dödliga, då skulle han
i sista hand varit ansvarig för all den smärta, synd och sorg som
skulle drabba människorna på grund av det jordiska. Adam
måste ha friheten att välja att äta av frukten och dö. Tack vare
handlingsfriheten blev människan ansvarig för sitt eget öde.
Naturligtvis ingick också de medel i vår himmelske Faders plan
genom vilka han kan återlösa alla sina barn från detta fallna
tillstånd, men än en gång måste de använda sin handlingsfrihet
och välja att acceptera planen. Eftersom Gud gav Adam och
Eva handlingsfrihetens gåva och Adam och Eva använde sin
handlingsfrihet, kan vi fatta rättfärdiga beslut grundade på
evangeliets principer och till slut bli lika Gud.

Moses 3:20–24 (1 Mosebok 2:20–24) – 
Kvinnans skapelse
I ett tal till kvinnorna i kyrkan sade president Gordon B
Hinckley:

”Ni är en oumbärlig del i den planen.

Utan er skulle inte planen fungera. Utan er skulle hela projektet
vara omintetgjort. Jag upprepar vad jag tidigare har sagt från
denna talarstol: När skapelseprocessen ägde rum, skilde först
Jehova, Skaparen, under sin Faders ledning, ljuset från mörkret,
och sedan skilde han landet från vatten. Sedan skapades
växterna, därefter djuren. Sedan skapades mannen, och som
den gudomliga skapelsens höjdpunkt och kronan på verket,
skapades kvinnan” (i Nordstjärnan, jan 1997, s 64).
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Välj ut viktiga ord

Välj ut fyra ord i Moses 3:2–3 som du tror bäst hjälper oss att
förstå och uppskatta betydelsen av sabbatsdagen. Förklara
sedan hur de kan öka vår förståelse.

Säg det med egna ord

1. Vilken befallning fick Adam i Moses 3:15–17?

2. Vad sade Gud att följderna skulle bli om denna befallning
inte åtlyddes?

Vad händer om man sår grönsaker eller vackra blommor på
en plats och sedan aldrig vårdar dem? Kommer grönsakerna
någonsin att ta överhand och tränga undan ogräset? Varför

Första Moseboken 3;
Moses 4

Fallet

tränger ogräset undan det som är vackrare och nyttigare om
man inte är på sin vakt?

Varför tycker så många människor att det är lättare att välja
det som är fel i stället för det som är rätt? Varför finns det
så mycket ondska på jorden? Varför får till synes oskyldiga
människor gå igenom så många prövningar i livet?

Svaren på dessa frågor har att göra med det som vi kallar
fallet. Fallet inträffade när Adam och Eva åt av frukten från
kunskapens träd på gott och ont och drevs ut från lustgården
och bort från Guds närvaro. Som Adam och Evas barn ärver
vi följderna av det beslut de fattade, vilket innebär att vi lever
i en värld som är undandragen Guds närvaro och fylld av
synd, prövningar, svårigheter och död. Du kommer emeller-
tid att lära dig att om Adam inte hade fallit, skulle vi aldrig
ha blivit födda och vi skulle aldrig kunna utvecklas till att få
den glädjens fullhet som vår himmelske Fader erbjuder sina
barn. Vi är välsignade som har en fullständigare berättelse
om Adam och Evas fall i Moses 4 än den vi finner i Bibeln.
Vi är ännu mer välsignade som har Mormons bok, som
förklarar läran om fallet grundligare än någon annan bok.
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Moses 4

Moses 4:4 – Kan Satan vilseleda och förblinda oss
och göra oss till fångar?
Moses 4:4 beskriver det enda sätt som Satan kan få makt över
dig. Skriv gärna följande förklaring i marginalen i dina skrifter:
”Djävulen har ingen annan makt över oss än den vi tillåter
honom. Det ögonblick vi gör uppror mot något, som kommer
från Gud, får djävulen makt.” (se Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 156).

Moses 4:12 – Valet
Det är viktigt att känna till att Adam och Eva inte helt förstod
följderna av sitt val innan de händelser ägde rum som återges
i första versen i Moses 5. Adams val grundade sig med andra ord
på att han trodde att det var rätt att göra det han gjorde. Han
hade aldrig varit dödlig eller utestängd från Guds närvaro och
kunde inte vara säker på vad följderna av hans val skulle bli.

Avlelse (v 22) – Att bli gravid
och föda ett barn
Ditt anletes svett (v 25) –
Hårt arbete
Tomma (v 30) – Utan att ha
uppfyllts
Kerubim (v 31) – Ett slags
himmelsk varelse

Återlösa (v 1) – Frälsa från
synd och död
Hörsamma (v 4) – Lyssna
och lyda
Sätta fiendskap mellan dig
och kvinnan (v 21) – Få dig
och kvinnan att känna avsky
för och motarbeta varandra
Säd (v 21) – Barn
Krossa (v 21) – Skada
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