
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).

Studera skrifterna

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.

Förstå skrifterna

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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Moses 4 – Fallet
Vi kan inte till fullo förstå fallets betydelse i vår himmelske
Faders plan såvida vi inte förstår att på grund av fallet skulle
Adam och Eva dö både fysiskt och andligt (se Moses 3:17).
Andlig död innebär att utestängas från Guds närvaro (se Moses
5:4). Fysisk död innebär att anden och kroppen skiljs åt. Även
om Adam och Eva inte genast dog fysiskt när de åt av frukten,
ägde en förändring rum i Adam och Eva som gjorde att de till
slut skulle dö. Till slut skulle de dö fysiskt, precis som Gud
hade sagt. Adam och Eva hade inte makten att övervinna fysisk
eller andlig död. Att känna till dessa sanningar hjälper oss för-
stå varför de och vi som deras barn behöver en Frälsare och
Återlösare. Adam och Eva undervisades om försoningen efter
fallet. Vi läser om detta i Moses 5.

Studera skrifterna

Vår himmelske Faders plan

1. Gör två kolumner i din
anteckningsbok. Skriv
”Vår himmelske Fader”
som rubrik i första
kolumnen och ”Satan”
som rubrik i den andra
kolumnen.

Skriv sedan i varje
kolumn de specifika ord
och benämningar du
hittar i Moses 4:1–4 som
beskriver vår himmelske
Fader och Satan. När du

gör denna uppgift kan du ha nytta av att känna till att vår
himmelske Fader lade fram sin frälsningsplan för andebar-
nen i föruttillvaron innan de händelser som beskrivs i dessa
fyra verser ägde rum. Vår himmelske Fader förklarade att 

Vår himmelske
Fader Satan

Kunskapens träd på gott och ont

Adams val

Att äta

Lämna lustgården 
och underkastas 
döden, men med 

möjlighet att 
bli lik Gud

Att inte äta

Bli kvar i lustgården 
i ett terrestrialt 
tillstånd utan 

avkomma och 
aldrig dö

vi inte längre skulle vara i hans närhet och att han skulle
ge oss en Frälsare som kunde återlösa oss.

2. Skriv några rader om skillnaderna mellan Jesus och Satan.
Hur skilde sig till exempel deras önskningar åt?

Skriv i dagboken

Tänk dig att du är Eva i händelserna som skildras i Moses 4.
Skriv i dagboken som om du vore Eva. Berätta vad du skulle
ha tänkt och känt medan du funderade på om du skulle äta av
frukten och vad som fick dig att till sist äta av den. Skriv sedan
hur du skulle ha känt dig efter att du hade ätit av frukten och
om det Herren sade till dig angående följderna av dina val.

eller
Tänk dig att du är Adam i händelserna som skildras i Moses
4. Skriv ner vad du skulle ha tänkt och känt när du fick reda
på att Eva hade ätit av frukten (se Moses 2:27–28; 3:23–24).
Förklara varför du skulle ha bestämt dig för att äta av frukten
– fastän du kände till följderna (se Moses 3:16–17; 4:9) – och
vad du skulle anse om det som Herren sade till dig angående
följderna av dina val. Följande citat kan vara till hjälp när du
skriver: ”Adam . . . blev inte bedragen utan fattade efter
moget övervägande beslutet att villfara Evas önskan för att
han skulle kunna fullfölja sin Skapares avsikter” (James E
Talmage, Trosartiklarna, s 65).

Frivillig uppgift

1. Beskriv kortfattat vad som hände Adam och Eva när de
hade drivits ut ur lustgården. Läs Alma 12:21–37; 42:2–28
och hitta förklaringarna Herren gav till att han hindrade
Adam och Eva från att äta av frukten från livets träd strax
efter det att de hade ätit av frukten från kunskapens träd
på gott och ont.

2. Vad lär vi oss av Herrens förklaringar om vad som är
viktigt att göra i det här livet?

Det måste ha varit skrämmande för Adam och Eva att drivas
ut ur lustgården och bort från Herrens närvaro. De hade

Första Moseboken 4;
Moses 5

Offer och Adams familj
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aldrig upplevt vad det vill säga att vara dödlig. Hur skulle de
kunna återvända till Guds närhet igen?

Liksom Adam och Eva är vi utestängda från Guds närhet,
så den frågan gäller även oss.

Första Moseboken återger berättelsen om hur Adam och Eva
drevs ut ur lustgården och bort från Herrens närvaro som
om de inte hade något hopp om att få leva i Herrens närvaro
igen.

Lyckligtvis innehåller Moses bok inspirerade tillägg till
1 Mosebok som berättar om hur Adam fick undervisning
om den plan som hade förberetts innan världen skapades, för
att han och hans avkomlingar skulle kunna återlösas eller
befrias från den synd och död som fallet hade fört in i världen.

Förutom sanningar om återlösningen och försoningen inne-
håller Moses 5 en redogörelse för hur Satan och hans efter-
följare från föruttillvaron försökte förmå Adams familj att
förkasta budskapet om återlösning genom Kristus. Lägg
under läsningen märke till vad som hände dem som vägrade
att lyssna till Herrens råd och i stället följde Satans råd.

Förstå skrifterna

Moses 5

Havande och födde (v 16–17,
42) – Blev gravid och födde ett
barn
Såg till (v 20) – Godkände
Blick blev mörk, blick så
mörk (v 21–22) – Han såg
ogillande på, såg hotfull ut
Vederstyggligheter (v 25, 52) –
Orättfärdiga handlingar
Giva dig sin gröda (v 37) –
Ge tillräckligt med föda
Ostadig, flyktig (v 37, 39) –
Flykting, vandrare (i betydel-
sen att han utestängdes från
sin familj)
Mästare (v 46) – Expert
Betjänade dem ej (v 52) –
Välsignade dem inte
Få överhand (v 55) – Ha stort
inflytande på
Tidens mitt (v 57) –
Höjdpunkt eller viktigaste
tiden (detta uttryck handlar
om tiden när Jesus Kristus
skulle komma och utföra sitt
försoningsuppdrag)
Stadfästes (v 59) –
Bekräftades

I sitt anletes svett (v 1) –
Genom hårt arbete
Dela sig två och två (v 3) –
Flytta ifrån sina föräldrar och
gifta sig
Offra . . . ett offer
(v 5; se också v 18–21) –
Göra ett offer som ska brännas
Förstlingarna (v 5) – Först-
födda lamm, kor, getter och så
vidare
Sinnebild (v 7) – En symbol
för
Återlöst (v 9) – Frälst från
synd och död
Säd (v 11) – Barn
Återlösning (v 11) – Befrias
från följderna av synd och död
Köttsliga (v 13) – Har att
göra med kroppens behov,
njutningar och lusta
Sinnliga (v 13) – Har att göra
med sinnenas njutningar eller
med andra ord sådant som vi
kan röra, se, lukta och höra
Fördömda (v 15) –
Utvecklingen stoppad
Oryggligt beslut (v 15) –
Uttalande som inte kan ändras

Studera skrifterna
Gör minst tre av följande uppgifter (A–E) medan du studerar
Moses 5.

Avsluta följande meningar 
(se Moses 5:4–11.)

1. Adam offrade offer för att . . .

2. Adam lärde sig av ängeln att . . .

3. Adam och Eva förstod att . . .

Gör en jämförelse

I Moses 5:7–8 förklarade ängeln för Adam vad hans offer
symboliserade, och i Moses 5:9 förklarade den Helige Anden
Frälsarens roll som det yttersta, återlösande offret. Besvara
följande frågor i din anteckningsbok: 1) Även om vi i vår tid
inte offrar några brännoffer som Adam gjorde, deltar vi ändå
i förordningar som tjänar samma syfte – vilka är de? 2) Vad
har dessa förordningar och att vi gör allt ”i Sonens namn”
(v 8) med återlösningen och den Enföddes offer att göra?

Skaffa dig ytterligare kunskaper ur
Mormons bok

Moses 5:9–11 berättar om några av de välsignelser Adam och
Eva och deras avkomma fick tack vare fallet. Läs 2 Nephi
2:19–27 och sammanfatta vad du lär dig av dessa två skrift-
ställen om anledningen till att Adam och Evas fall var en
nödvändig del av vår himmelske Faders plan och hur fallet
är en välsignelse för oss.

Besvara Kains frågor

Kain ställde två viktiga frågor (se Moses 5:16, 34) som männi-
skor än i dag ställer sig. Skriv ett brev som innehåller de rätta
svaren på hans frågor.

Satans lockelser

Läs Moses 5:12–13 och fundera över vad Adam och Eva
gjorde och vad Satan gjorde.

1. På vilka liknande sätt påverkar Satan oss i dag?

2. Vad ”skyltade” inte Satan med i sina lockelser? 
(Se Moses 5:41, 52–54; se även Alma 30:60.)

=

Adams tid Vår tid

??
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