
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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hans stora plan inte ha kunnat uppfyllas. Läs vad Nephi sade
i 2 Nephi 26:24 om varför Herren handlar som han gör.

Studera skrifterna
Gör tre av följande fyra uppgifter (A–D) medan du studerar
1 Mosebok 6 och Moses 8.

Ett mönster för hur vi fullgör våra
kallelser från Herren

1. I Läran och förbunden 4:2–4 sade Herren att ett sätt att bli
renade och åstadkomma frälsning för våra själar är att
arbeta av all vår förmåga, själ, sinne och styrka på att leda
andra till frälsning. Noa är ett utmärkt exempel på detta.
Gör en uppställning enligt nedanstående i antecknings-
boken och fyll i den med information du finner i Moses
8:14–27. När du gör det, lägg då märke till hur Noa
hedrade sitt kall från Herren. Lägg särskilt märke till hur
han välsignades med styrka och kraft och fick veta att
Herren var nöjd med honom och hans ansträngningar.

2. Ge en kort förklaring till ordet ”nåd” under din uppställ-
ning.

Vad är skillnaden?

1. Läs Moses 8:13–14, 21 och beskrivningarna för ”Guds
söner” och ”människornas söner” i ”Förstå skrifterna” här
ovan. Förklara skillnaden mellan Guds söner och döttrar
och människornas söner och döttrar. Ta med i din förkla-
ring vilka dessa fyra människogrupper kan tänkas utgöras
av i dag.

2. Läs Moses 8:15–22 och förklara vad Herren sade om de
Guds söner som gifte sig med människornas döttrar eller
de människornas söner som gifte sig med Guds döttrar,
och varför du tror att det var så viktigt.

Vad Herren 
gjorde

Vad Noa 
gjorde

Vad folket 
gjorde

Vers 15

Vers 17

Vers 19

Vers 26

Vers 16

Vers 18

Vers 20–22

Vers 24

Vers 20

Verserna 23–24

Vers 25
Vers 27

Förklara för någon som inte förstår

Använd informationen i ”Förstå skrifterna” här ovan tillsam-
mans med det du läser i Moses 8 till att svara på frågan:
”Hur kunde en kärleksfull Gud låta världen översvämmas?”

Räkna ut det

Läs 1 Mosebok 6:14–22
och räkna ut hur stor
arken var. Jämför sedan
arken med något som du
känner till. Skriv hur stor
arken var i din anteck-
ningsbok.

Första Moseboken 6 berät-
tar om Noa före floden.
Första Moseboken 7 berät-
tar om Noas sista åtgärder
innan floden kom och om
vad som hände under över-
svämningen.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 7

Studera skrifterna

Ta reda på vad som hände

1. Läs 1 Petrusbrevet 3:18–20; Läran och förbunden 138:6–11,
28–35 och beskriv vad Jesus Kristus gjorde för männi-
skorna som omkom i floden.

2. Vad lär du dig om Frälsaren tack vare insikten om att han
gjorde det som beskrivs i 1 Petrusbrevet och Läran och
förbunden 138?

För att en avkomma skall
leva vidare (v 3) – För att de
skulle kunna fortplanta sig
Stora djupet (v 11) – Havet

Rena, orena (v 2, 8) – Djur
som ansågs godtagbara eller
inte godtagbara att ätas och
offras åt Herren

Första Moseboken 7

Floden

19



Förstå skrifterna

Första Moseboken 8

Studera skrifterna

Tillämpa berättelsen

Lista med hjälp av det du har läst i 1 Mosebok 6–8 hur Noa
och hans familj räddades från floden. Skriv sedan ner jämför-
elser mellan deras åtgärder och de förberedelser för Herrens
andra ankomst som vi måste göra i dag för att kunna över-
leva andligen.

Första Moseboken 9 berättar om hur Noa och hans familj
lämnade arken och hjälpte vår himmelske Fader att uppfylla
sina avsikter för sina barn. Eftersom de var den enda familjen
på jorden befann de sig i ungefär samma situation som Adam
och Eva gjorde. Noas familj hade emellertid förmånen att
känna till den världsliga och andliga historien från Adams
tid och fram till floden. Med tanke på vad du vet om skälet till
att Herren lät jorden översvämmas, vad skulle du vara

Första Moseboken 9

En ny början

=

Noas tid I dag

??

Växer till (v 17) – Ökar i antal

Första Moseboken 8

Regnet upphör

ytterst mån om att göra om du tillhörde Noas familj?
Vad skulle du se till att undervisa dina barn om?

Möjligheten för Noa och hans familj att börja om i en värld
renad från orättfärdighet är symbolisk för möjligheten vi får
när vi döps. Vi får då möjlighet att börja om från början och
vara flitigare i att följa vår himmelske Faders plan. Precis
som regnbågen blev en påminnelse om Guds kärlek och barm-
härtighet mot Noas familj, kan sakramentet bli en upprepad
påminnelse om hur Herren genom försoningen försett oss
med en möjlighet att få evigt liv.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 9:1–17

Första Moseboken 9:18–29 – En förvirrande
berättelse om Noa
Vi har troligtvis inte alla detaljer när det gäller berättelsen om
Noas rus. Men vi vet att Herren aldrig fördömde Noa för denna
händelse, även om han fördömde dryckenskap på andra ställen
i skrifterna. När man lagrade druvsaft (som kallades vin) på
Gamla testamentets tid, jäste den med tiden och kunde orsaka
berusning. Men jäst druvsaft skiljer sig från det som Bibeln
kallar ”starka drycker”. Starka drycker gjordes av olika frukter
och spannmål och var avsiktligt berusande. Att Noa blev beru-
sad av att ha druckit ”vin” var troligtvis oavsiktligt.

Vi vet inte heller säkert vad som hände i 1 Mosebok 9:22 när
”Ham, Kanaans far, såg sin far naken” och varför Noa i vers 25
förbannade Kanaan till följd av detta. Några tror att kläderna
som det här handlade om togs för att de hade en speciell reli-
giös betydelse och kanske representerade Noas prästadöme.
Om Kanaan eller Ham tog kläderna kan förbannelsen ha att
göra med Abraham 1:26–27, där vi läser att Hams avkomlingar
blev förbannade ”med avseende på det som vidkommer prästa-
dömet” (v 26).

Profeten Joseph Smith tillade: ”Jag talade om Hams förbannelse
för att han hade skrattat åt Noa som även om han var drucken
inte hade gjort någon illa. Noa var en rättfärdig man, ändå
drack han vin och blev berusad. Herren övergav honom inte till
följd av detta, ty Noa behöll hela sitt prästadömes makt. När
sedan Kanaan beskyllde honom, förbannade han Kanaan
genom det prästadöme han hade, och Herren respekterade
hans ord och hans prästadöme, trots att han var berusad. 
Än i dag finns förbannelsen kvar bland Kanaans avkomlingar”
(History of the Church, del 4, s 445–446).

När vi försöker få eller använda oss av prästadömets välsignel-
ser på ett oärligt sätt, blir vi förbannade och går miste om
möjligheter, välsignelser och kraft. Människor som till exempel
skaffar sig prästadömet eller prästadömets förordningar genom
att ljuga om sin värdighet kommer inte att få välsignelserna
av dessa förordningar utan kommer att förlora välsignelser.
Vi kan inte lura Herren.

Gröna örterna (v 3) – 
Växter

Var fruktsamma, föröka er
och uppfyll jorden (v 1) –
Få barn
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Studera skrifterna

Vad är din ”regnbåge”?

1. Herren gav Noa ett tecken eller
en påminnelse om förbundet han
ingick. Tecknet hjälpte Noa att
minnas hur barmhärtig Herren
var mot honom. Skriv om något
som påminner dig om hur barm-
härtig Herren är mot dig.

2. Hur kan sakramentet betyda
detsamma för oss som regnbågen
betydde för Noa?

Första Moseboken 10 namnger Noas söners avkomlingar
i flera släktled: Jafet (se v 2–6), Ham (se v 6–20) och Sem
(se v 21–31). Efter detta kapitel handlar Bibeln huvud-
sakligen om berättelsen om några av Sems avkomlingar.
Ordet semiter – som man ofta kallar judarna – betyder ”en
avkomling till Sem”.

Har du någonsin försökt kommunicera med någon som inte
talar samma språk som du? Hur mycket skulle bli gjort om
alla eleverna i en skola talade olika språk och inte kunde prata
med varandra? Första Moseboken 11 berättar om hur och
varför vi fick olika språk på jorden.

Förstå skrifterna

Första Moseboken 11:1–9

Förbistra (v 7, 9) – 
Förvirra, blanda ihop

Jordbeck (v 3) – 
Tjärliknande ämne

Första Moseboken 11

Babels torn

Första Moseboken 10

Noas avkomlingar

Första Moseboken 11:10–32 – Abrahams släkttavla

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
1 Mosebok 11:1–9.

Läs och jämför

1. Läs 1 Mosebok 11:1–4 och förklara vad folket i Sinar gjorde
i ett försök att nå upp till himlen.

2. Läs Apostlagärningarna 4:12; 2 Nephi 9:41–43; Mosiah
3:17; 5:10–15 och skriv hur vi kan få ”göra oss ett namn”
(1 Mos 11:4) som låter oss komma in i himlen.

Gör en koppling till Mormons bok

Läs 1 Mosebok 11:5–9 för att få reda på hur Herren reagerade
inför människornas försök att göra sig själva ett namn och
bygga ett torn som räckte till himlen. Läs sedan Ether 1:33–43
och sammanfatta i anteckningsboken vad som hände en
grupp människor vid den tiden som 1 Mosebok handlar om.

Noa

Haran

Sem

Tera
Noas barnbarns barn i sjunde led

(se 11:10–26)

Abram (Abraham)
Gifte sig med Saraj
(dotter till Haran; 

se 1 Mos 11:29, 20:12)

Nahor
Gifte sig med Milka

(dotter till Haran; 
se 1 Mos 11:29)

Milka Lot
(se 1 Mos 11:27–29)

Jiska Saraj
(Sara)
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Vad tror du?

Förklara hur du tror Herrens ingripande i 1 Mosebok 11:1–9
blev till välsignelse för folket.

Kan människor vara rättfärdiga om de bor i hem där de inte
uppmuntras att vara rättfärdiga eller där barnen förföljs av
sina egna föräldrar för att de är rättfärdiga? Vad måste i så
fall dessa människor göra för att övervinna det orättfärdiga
inflytandet? Den store profeten Abraham, som kallades
”Guds vän” (Jak 2:23), växte upp under just sådana förhål-
landen. Under sin livstid övervann han svårigheterna
han ställdes för i ungdomen och blev ett sådant föredöme för
rättfärdighet att Gud gav honom löftet att alla som tar emot
det sanna evangeliet ska kallas hans barn. Han fick också löf-
tet att Jesus Kristus skulle födas som en av hans avkomlingar.
När du läser om Abraham i nästföljande kapitel i Abrahams
bok och 1 Mosebok, sök då efter vad han gjorde för att över-
vinna sina svårigheter och bli en av de största profeterna
i historien.

Förstå skrifterna

Abraham 1

Utnämning (v 4) – Kallelse,
ordination
Säd (v 4) – Barn, barnbarn och
så vidare
Hedningarna (v 5, 7) – De som
inte dyrkar den sanne och
levande Guden
Fränder (v 16) – Släktingar
Av denna härstamning
kommo (v 22) – Från denna
person kom

Boning (v 1) – Plats att bo på
Fädernas välsignelse (v 2) –
Prästadömets förordningar
och förbund 
Arvinge (v 2) – En person som
har rätt att få välsignelser eller
ett arv från någon på grund av
att han eller hon är barn, nära
anhörig eller en person som
givaren har förtroende för
Överläts (v 3) – Gavs

Abraham 1

Abraham önskar 
få prästadömet

Enligt inledningen till 1 Mosebok (se ”1 Mosebok,
Moses och Abrahams bok” på s 9) fick Joseph Smith
genom den översättning han gjorde av några papyrus-
rullar tillgång till fler av profeten Abrahams skrifter och
lärdomar. Rullarna fick han medan han bodde i Kirtland
i Ohio. Abrahams bok anses inte utgöra en del av Joseph
Smiths översättning av Bibeln, men Abraham 1–2
bidrar till att öka vår kunskap om händelser som beskrivs
i 1 Mosebok 12.

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
Abraham 1.

Vilka välsignelser vill du gärna ha?

1. Äldste Neal A Maxwell sade: ”Det vi under en längre tid
önskar är det vi till sist blir och får i evigheten” (i Nordstjär-
nan, jan 1997, s 20). Läs Abraham 1:2–4 och skriv upp de
välsignelser som Abraham ”traktade efter” och ”önskade”.
Markera dem gärna i dina skrifter.

2. Välj något från listan som du också önskar eller gärna vill
ha och förklara varför. Lägg märke till att i slutet av vers 2
lär vi att Abraham fick vad han traktade efter. Hans liv var
exempel på hur du kan få just de välsignelser som han
gärna ville ha.

Varför förföljs rättfärdiga människor?

1. Fastställ orsakerna till att de tre jungfrurna och Abraham
förföljdes och jämför dessa orsaker med varför du tror att
rättfärdiga människor ibland förföljs.

2. Förklara varför du tror det är värt att leva rättfärdigt även
om vi blir förföljda.

Skriv skriftstället med egna ord

Skriv Abraham 1:18–19 med egna ord. Fastställ både vilka
löften Herren gav till Abraham och vilket ansvar Abraham
fick.

I Abraham 1 läste du om Abrahams önskan att få vissa
välsignelser av Herren och om hur han började få några av de
välsignelserna (se särskilt v 18–19). I Abraham 2 lovade
Herren Abraham fler välsignelser. Sök efter dessa medan du
läser om vad Abraham gjorde för att visa sin trofasthet och
värdighet att få sådana löften från Gud.

Abraham 2

Abraham ingår förbund 
med Gud

Avguderi (v 27) – Dyrka
falska gudar
Tidräkningen (v 28) –
Historien

Bevarades (v 22) – Fortsatte
Patriarkalisk (v 25–26) –
Far till son
Strävade allvarligt (v 26) –
Sökte ivrigt
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