
Moses 1:11 – Mose blev förklarad (förvandlades)
”Genom den Helige Andens kraft har många profeter förvand-
lats för att kunna stå i Guds närvaro och se syner rörande evig-
heten” (Bruce R McConkie, Mormon Doctrine, 2:a uppl [1966],
s 803). Andra skildringar av personer som förvandlats finns
i 3 Nephi 28:13–17 och Läran och förbunden 76:11–12, 19–20.

Moses 1:23 – Varför detta inte står i Bibeln
Moses 1:23 förklarar varför berättelsen om hur Mose övervann
Satan inte står i vår nuvarande Bibel. Det är intressant att orden
Satan och djävulen inte återfinns i 1 Mosebok 1–6. Satan och
djävulen nämns över 20 gånger i Joseph Smiths översättning av
samma kapitel (Moses 1–8). Ett av de sätt som Satan försöker
vilseleda människor på är att få dem att tro att han inte existe-
rar (se 2 Nephi 28:22).

Studera skrifterna
Gör minst två av följande uppgifter (A–D) medan du studerar
Moses 1.

Vem är Gud? Vem är människan?

1. Läs Moses 1:1–11 och lista vad Mose lärde sig om Gud.

2. Lista vad Mose lärde sig om sitt förhållande till Gud.
Markera gärna dessa två listor i dina skrifter.

3. Förklara vad du tror Mose kände för det han fick lära sig
och varför han kände så.

Varför har det betydelse?

1. Hur använde Mose det han lärde sig om sig själv och
om Gud (se Moses 1:1–11) till att övervinna Satan?
(Se Moses 1:12–22.)

2. Hur kan du använda dig av Moses exempel i Moses
1:12–22 till att övervinna frestelser i ditt liv?

Nyckelskriftställe – Moses 1:39

Moses 1:39 talar om orsaken till Guds verk och skapelser.
Lägg märke till förklaringen av odödlighet och evigt liv
i ”Förstå skrifterna”.

1. Skriv av den här versen i din anteckningsbok och sätt in
ditt eget namn i stället för ”människan”.

2. Varför är det viktigt att känna till Guds avsikter?

3. Vilket ”verk” har Gud gjort för att åstadkomma odödlighet
och evigt liv för dig?

4. Vad gör eller vad kan du göra med det som Gud har gjort
för dig?

Var en reporter

Låtsas att du är en reporter som har fått i uppdrag att inter-
vjua Mose om det han upplevde i det här kapitlet. Skriv ner
fem frågor som du skulle ställa till honom.

Det finns tre redogörelser för skapelsen i skrifterna: Första
Moseboken 1–2; Moses 2–3 (som är Joseph Smiths översätt-
ning av 1 Mosebok 1–2) och Abraham 4–5. Denna hand-
ledning hjälper dig med studierna av Joseph Smiths översätt-
ning av 1 Mosebok och hänvisar till Abrahams bok för
ytterligare insikter.

En del människor tror att jorden skapades av en slump och
att mänskligheten kom till genom en tillfällig kombination
av de rätta grundämnena under miljontals år. Som svar på
detta skrev en författare:

”När man kan tippa ett lass tegelstenar på en hörntomt och
låta mig se dem sätta ihop sig själva till ett hus – när man
kan tömma ut en handfull fjädrar, hjul och skruvar på mitt
bord och låta mig se dem samla ihop sig till en klocka – då blir
det lättare för mig att tro att alla dessa tusentals världar
skulle kunna ha skapats, bringats i jämvikt och satts i rörelse
i sina skilda omloppsbanor utan någon som helst planering
av en intelligent varelse.

Om det dessutom inte finns någon intelligent varelse i uni-
versum, då skapade universum något större än sig självt –
för den skapade dig och mig” (Bruce Barton i E Ernest Bram-
wells kompendium Old Testament Lessons [seminariekurs
1934], s 4).

Kom fram till medan du läser vad du tror Mose försökte säga
i Moses 2 (1 Mos 1) om hur människan och allt på jorden och
i himlen skapades.

Förstå skrifterna

Moses 2

Moses 2:1 (1 Mos 1:1) – Jesus Kristus är Skaparen
Moses 2:1; Abraham 3:22–25; 4:1 lär oss att Jesus Kristus
skapade jorden under Faderns ledning.

Varen fruktsamma och
föröken (v 22, 28) – Få barn
Råda över (v 26, 28) –
Ha ansvaret för, ta hand om
Uppfyllen (v 28) – Fyll
Läggen den under eder (v 28)
– Ha makten över den

Min Enfödde (v 1, 26) –
Jesus Kristus
Öde (v 2) – Inte som jorden
är nu
Djupet (v 2) – Vatten
Fäste (v 6–8, 14–15, 17, 20) –
Utrymme
Vimmel (v 20–21) – Stora
mängder

Första Moseboken 1;
Moses 2
Skapelsen
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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

Förstå skrifterna

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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