
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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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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