
Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok
Första Moseboken
Första Moseboken är den första av fem böcker som Mose skrev.
Den behandlar cirka 2500 års historia – mer än resten av Bibeln
gör! Många av de mest välbekanta bibliska berättelserna
kommer från 1 Mosebok, till exempel berättelsen om Adam och
Evas fall, Kain som dödade Abel, Noa och översvämningen,
Babels torn, Abraham som nästan offrade sin son Isak och Josef
som såldes till Egypten.

Moses bok
Några månader efter det att kyrkan organiserats den 6 april
1830 befallde Herren profeten Joseph Smith att göra en ”över-
sättning” av Bibeln. Profeten hade förstått av Mormons bok
att ”många tydliga och dyrbara stycken” saknades i Bibeln
(se 1 Nephi 13:23–28). Hans översättning av Bibeln innebar att
han återställde sanningar som gått förlorade i Bibeln på grund
av att de som hade skrivit av texten varit slarviga eller på grund
av att orättfärdiga män tagit bort sanningar som de inte ville
att människorna skulle känna till. Bibelöversättningen publice-
rades aldrig i sin helhet under profeten Joseph Smiths tid. I dag
kan vi läsa de ändringar han gjorde i kyrkans utgåva av Kung
Jakobs bibel.

Ändringarna som Joseph
Smith gjorde i sin över-
sättning av 1 Mosebok
1–6 var så omfattande att
dessa trycktes separat
i Den kostbara pärlan och
kallades Moses bok.
Moses bok består av åtta
kapitel. Moses 1 kan
liknas vid ett förord till
det som vi betraktar

som början av Bibeln och innehåller uppgifter som inte finns 
i 1 Mosebok.

Eftersom Moses bok är en mer fullständig och riktig version av
läran i 1 Mosebok 1–6 kommer denna handledning att hjälpa
dig läsa, förstå och lära av Moses bok.

Abrahams bok
Eftersom uppenbarelserna i Abrahams bok har nära samband
med första delen av Bibeln kommer du att studera dem tillsam-
mans med första delen av 1 Mosebok och Moses bok. År 1835
fick profeten Joseph några forntida egyptiska skrifter som arke-
ologerna hade funnit i Egypten. Dessa urkunder innehöll några
av profeten Abrahams skrifter och lärdomar, som profeten
Joseph Smith översatte. Även de återfinns i Den kostbara pärlan
och kallas Abrahams bok. De två första kapitlen behandlar
Abrahams liv och tas i denna handledning upp tillsammans
med 1 Mosebok 11–12. De tre sista kapitlen i Abrahams bok
innehåller uppenbarelser som Abraham fick om det förjordiska
livet och jordens skapelse. Du kommer att inleda ditt studium
av Gamla testamentet genom att läsa beskrivningen av det för-
jordiska livet i Abraham 3.

Följande uppställning visar sambandet mellan de inspirerade
tilläggen från Moses samt Abrahams bok och 1 Mosebok.

Efter det att Herren hade befallt Abraham att bege sig till
Egypten, lärde han honom sanningar om planeterna, solen,
månen och stjärnorna, som alla var viktiga symboler i den
egyptiska religionen. Abraham använde sig av dessa
sanningar när han undervisade egyptierna om evangeliet.
Detta gjorde han genom att bygga vidare på vad de redan
kände till (lägg märke till förklaringen till Faksimile nr 3 på
sidan 39 i Den kostbara pärlan). Genom att tala om himla-
kroppar och hur de förflyttade sig, lärde Abraham egyptierna
att den Gud han dyrkade är större än allt annat i skapelsen –
han är Skaparen.

Förstå skrifterna

Abraham 3:22–28

Andra tillstånd (v 26) – 
Jordelivet
Människosonen (v 27) –
Jesus Kristus

Intelligenserna, som voro
organiserade (v 22) – Vår
himmelske Faders andebarn
Pröva (v 25) – Testa
Första tillstånd (v 26, 28) –
Det förjordiska livet

Abraham 3

Det förjordiska livet och rådet 
i himlen

Inspirerade tillägg till 1 Mosebok

MOSES BOK 1 MOSEBOK ABRAHAMS BOK

3 : 1 – 2 8

4 : 1 – 3 1

5 : 1 – 2 1

1 : 1 – 4 2

2 : 1 – 3 1

3 : 1 – 2 5

4 : 1 – 3 2

5 : 1 – 5 9

6 : 1 – 4

6 : 5 – 6 8

7 : 1 – 6 9

8 : 1 – 13

8 : 14 – 3 0

Ingen motsvarighet 
i 1 Mosebok

Ingen motsvarighet 
i 1 Mosebok

1 : 1 – 3 1

2 : 1 – 2 5

3 : 1 – 2 4

4 : 1 – 2 6

5 : 1 – 3 2

6 : 1 – 13

11 : 2 7 – 3 2

1 2 : 1 – 13

1 : 1 – 3 1
2 : 1 – 5

2 : 6 – 2 5
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Abraham 3:22–23 – Utvalda före födelsen
Profeten Joseph Smith sade: ”Varje man, som har en kallelse att
predika till världens invånare, blev ordinerad till denna kallelse
i det Stora rådet i himmelen, innan världen var till” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 316). Det var med andra ord inte bara
Abraham som blev utvald till vissa uppgifter innan han föddes,
det blev även du (se L&F 138:53–56).

Abraham 3:27–28 – Det förjordiska rådet i himlen
För att få en mer fullständig bild om vad som hände i det förjor-
diska rådet i himlen, kan du också läsa Uppenbarelseboken
12:7–11, Läran och förbunden 76:25–28 och Moses 4:1–4.

Studera skrifterna
Gör uppgift A och sedan två av de tre andra uppgifterna (B–D)
medan du studerar Abraham 3:22–28.

Nyckelskriftställe – Abraham 3:22–23

1. Skriv ner vad Abraham lärde sig om det förjordiska livet.

2. Läs Läran och förbunden 138:53–56, som ingår i president
Joseph F Smiths syn om andevärlden. Vilka ytterligare
uppgifter ger uppenbarelsen i Läran och förbunden jäm-
fört med uppenbarelsen i Abraham 3:22–23? Tvärhänvisa
gärna dessa två skriftställen till varandra genom att stryka
under hänvisningen i fotnoterna eller skriva hänvisningen
i marginalen.

3. Förutom att läsa Abraham 3 och Läran och förbunden 138,
fundera även över profeten Joseph Smiths uttalande
i avsnittet ”Förstå skrifterna”, och beskriv hur läran om det
förjordiska livet påverkar dig samt vad det betyder för dig
att känna till den.

Sök efter viktiga ord

1. Fastställ vilka ord i Abraham 3:22–23 som talar om vilka
Gud skulle välja som ledare på jorden och när dessa
valdes. Skriv ner orden i din anteckningsbok. Ringa gärna
in dem i dina skrifter.

2. Hitta den formulering som bäst beskriver Jesus Kristus
i Abraham 3:24. Skriv ner den i din anteckningsbok
och berätta varför denna formulering beskriver honom
allra bäst.

Det förjordiska livet
Ledarna utväljs 

i det första 
tillståndet.

Jordisk
födelse

Jorden
Utvalda ledare 

prövas i det andra 
tillståndet

Formulera en fråga

Formulera och skriv ner en viktig fråga som människor kan
tänkas ställa sig och som du tror kan besvaras med hjälp av
Abraham 3:24–26.

Tillämpa läran

Välj en av de sanningar som Abraham undervisades om
i verserna 22–28 och skriv ner hur den borde, kunde eller
kommer att uppmuntra dig att leva mer rättfärdigt.

Även om detta är det första kapitlet i Joseph Smiths översätt-
ning, finns det inget i 1 Mosebok som kan jämföras
med Moses 1. Lärdomarna i Moses 1 hör hemma i början
av 1 Mosebok, eftersom de berättar hur Mose lärde sig de
sanningar han skrev om i 1 Mosebok. Moses 1 ger oss dess-
utom viktiga kunskaper om vår himmelske Faders plan för
sina barn. Lägg märke till att uppenbarelsen till Mose
i Moses 1 gavs efter uppenbarelsen vid den brinnande busken
(se Moses 1:18) men innan Mose återvände till Egypten
(se Moses 1:26). Följaktligen skulle vi finna denna uppen-
barelse någonstans i 2 Mosebok 3 eller 4 om den fanns
i Gamla testamentet.

Vid någon tidpunkt i vårt liv kanske vi frågar oss: ”Vem är
jag?” ”Var kommer jag ifrån?” ”Varför är jag här?” ”Hur
skapades livet på denna planet? Och varför?” Mose ställde
sig liknande frågor, och Gud uppenbarade svaren. Tänk på
dessa frågor medan du läser och sök efter svaren som Herren
gav Mose i denna uppenbarelse, som omfattar både första
kapitlet och resten av Moses bok.

Förstå skrifterna

Moses 1

Tandagnisslan (v 22) –
Bita ihop tänderna av smärta
och vrede
Nöjd (v 36) – Glad och lugn
Odödlighet (v 39) – Leva för
evigt som en uppstånden
varelse
Evigt liv (v 39) – Upphöjelse,
som är det slags liv Gud lever;
att bo hos Gud och vara lik
honom
Ringakta (v 41) – Se ner på

Avbild (v 6, 13, 16) – Likhet
Förvissnat (v 11) – Förlorat all
kraft
Förklarad (v 11) – Förändrad
genom den Helige Anden
(på ett sätt som gör det möjligt
för en dödlig varelse att se
odödliga varelser)
Upphöra med att åkalla Gud
(v 18) – Sluta be
Piskade marken (v 19) –
Talade våldsamt

Moses 1

”Mitt verk och min härlighet”
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