
Adam och Eva föll på grund av att de bröt mot en lag, och de
”avstängdes” från Guds närvaro (se Moses 5:4). Vi läser
i Moses 5 hur olydnad leder människor ännu längre bort från
Gud – som i Kains, Lemeks och andras fall. Efter det att
Adam och Eva hade lämnat lustgården fick de lära sig att
förstå och leva enligt läran samt ingå och hålla förbund.
De lärde sig också vilka frälsande förordningar som krävdes
för att de skulle kunna återvända och bo i Guds närvaro.

Förstå skrifterna

Moses 6

Rättfärdiggöra (v 34) – Göra
så att de uppfylls
Arvsynden (v 54) – Adam och
Evas överträdelse
Födda i synd (v 55) – Födda
in i en syndfull värld av
föräldrar som lever i en fallen
värld och själva har syndat
Tager form (v 55) – Önskan att
synda börjar växa
Helgade (v 60) – Renade och
heliggjorda, renade
Rättfärdigade (v 60) –
Befriade från skuld och
syndens straff, förlåtna

Obefläckat (v 6) – Inte vanhel-
gat, rent
Guds fotapall (v 9) – Jorden
Födde (v 10–11, 13–14, 17, 21,
25) – Var far till
Herravälde (v 15) – Makt över
Försvurit sig (v 29) – Gjort ett
löfte
Påbud (v 30) – Officiellt
tillkännagivande
Genomborra (v 32) – Skada,
döda
Talförhet (v 32) – Vad som ska
sägas

Första Moseboken 5;
Moses 6

Enok undervisar om 
evangeliets första principer

Studera skrifterna
Gör minst tre av följande uppgifter (A–E) medan du studerar
Moses 6.

Gör en innehållsförteckning

Skriv ner ditt förslag till innehållsförteckning för boken som
beskrivs i Moses 6:5–25.

Skriv om eller till din familj

1. Varför hade Enok och hans familj enligt Moses 6:45–46 lärt
känna sina förfäder (fäder)?

2. Skriv om en av dina förfäder som du ”känner” tack vare
uppteckningar som har förts. Ta med något om dem som
inspirerar dig att bli en bättre människa.

eller
Skriv något som du vill att dina avkomlingar ska veta om
dig. Tänk på vad president Kimball sade:

Vad beskriver de?

1. Leta rätt på följande uttryck i Moses 6:27–29 som beskriver
folkets synder på Enoks tid: ”hjärtan äro förhärdade”,
”öron tröga att höra”, ”ögon kunna ej se långt”, ”hava för-
nekat mig”, ”sökt sina egna råd i mörkret”, ”tänkt ut
planer på att mörda”, ”icke hållit de bud jag gav till deras
fader, Adam” och ”försvurit sig”. Stryk gärna under dem
eller markera dem på annat sätt i skrifterna.

2. Beskriv vad du tror ”förhärdade hjärtan”, ”tröga öron” och
”ögon som ej kan se långt” betyder och vad som menas
med att ”söka råd i mörkret”.

3. Nämn motsatsen till ovannämnda beskrivningar så att
de beskriver rättfärdiga människor. Med andra ord:
hjärtan som är  ___________ genom evangeliet, ögon som
kan ___________ och så vidare.

”Skaffa en anteckningsbok . . . Börja i dag och skriv
om det som händer och sker, dina innersta tankar,
dina framgångar och misslyckanden, ditt umgänge
med andra människor, dina triumfer, dina intryck
och ditt vittnesbörd” (Spencer W Kimball,
”Kanhända kommer änglarna att citera dem”,
Nordstjärnan, 6, 1977, s 25).
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En kallelse från Herren

1. Vad ansåg Enok enligt Moses 6:31 om kallelsen från
Herren?

2. Förklara hur du tror Enok kände sig efter det som Herren
hade sagt och gjort i Moses 6:32–36.

3. Läs Moses 7:13–19 och skriv hur Herrens löften till Enok
gick i uppfyllelse.

Hur får vi ärva vår himmelske Fader?

Som Guds barn är vi berätti-
gade till att ärva allt som
han har. Men när vi syndar
blir vi orena, och inget orent
kan ärva Guds rike. Herren
lärde Adam hur han skulle
bli ren och på så sätt kva-
lificera sig för att ärva evigt
liv. Enok undervisade
sitt folk om samma sak.
Läs Moses 6:48–68 och gör
sedan en uppställning
enligt bilden. Lista i första
kolumnen det som

hände på grund av fallet. Lista i andra kolumnen hur fallet
kan övervinnas.

Har du någon gång funderat över vad Gud måste tänka och
känna när han ser sina barns orättfärdighet på jorden?
Moses 7 hjälper oss förstå hur Gud ser på sina barn, vad han
tycker om deras orättfärdighet och hur orättfärdigheten till
slut kommer att rensas bort.

Förstå skrifterna

Moses 7

Beslöjade (v 26, 56) – Täckte
Grand (v 30) – Minsta delar
Täckelse är fortfarande
utsträckt (v 30) – Skapelserna
fortsätter
Sköte (v 30, 31, 63, 69) – Famn,
en symbol för att vara mycket
nära något

Glödande harm, grymma
vrede (v 1, 34)) – Strängt straff
Dela sig (v 7) – Sprida ut sig
och slå sig ner
Landet skall bliva öde,
ofruktbarhet (v 7–8) –
Det växer mycket litet eller
ingenting i landet
Blomstrade (v 17) – Hade
framgång

Första Moseboken 5;
Moses 7

Sion upptas till himlen

På grund
av fallet

Hur fallet
övervinns

Moses 7:16–20 – Bygga och upprätta Sion
President Spencer W Kimball talade om hur vi kan upprätta
Sion i vår tid:

”Får jag föreslå tre fundamentala saker vi måste göra om vi
skall kunna ’återfå Sion’ . . .

För det första måste vi eliminera den enskilda tendensen till
själviskhet som snärjer själen, krymper hjärtat och fördunklar
sinnet . . .

För det andra måste vi samarbeta och arbeta i harmoni med
varandra. Det måste finnas enighet i våra beslut och enighet
i våra handlingar . . .

’Om Herrens ande skall kunna helga vårt arbete, då måste
denna ande av enighet och samarbete vara rådande i allt vi gör’
. . . (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 157) . . .

För det tredje måste vi offra och lägga på altaret vadhelst
Herren kräver av oss. Vi börjar med att offra ett ’förkrossat
hjärta och en bedrövad ande’. På detta ger vi våra bästa
ansträngningar inom vårt tilldelade arbetsområde och kall. Vi
lär oss vår plikt och utför den till fullo. Till sist helgar vi vår tid,
våra talanger och medel allt efter som våra ledare kallar oss och
enligt Andens maningar” (Nordstjärnan, okt 1978, s 143–144).

Studera skrifterna
Gör minst två av följande uppgifter (A–D) medan du studerar
Moses 7.

Nyckelskriftställe – Moses 7:18

Läs Moses 7:4–27 och föreställ dig hur det skulle vara att ha
tillhört Enoks samhälle. Skriv ett brev till en uppdiktad vän
som bor någon annanstans och vill veta hur man skapar en
plats som är lika underbar som Sion. Tala om för din vän
med hjälp av det som står i Moses 7 – särskilt i vers 18 – vad
som krävs för att upprätta och bo i Sion. Skriv vad en person
i din ålder kan göra för att ”eliminera själviskhet” eller göra

Offer Ansträngning Helgelse

Samarbete Enighet

Osjälviskhet

I tidens mitt (v 46) – Höjd-
punkt eller viktigaste tiden
(detta uttryck handlar om
tiden när Jesus Kristus skulle
komma och utföra sitt förso-
ningsuppdrag)
Omgjorda sina länder (v 62) –
Förbereda
Bedrövelse (v 66) –
Prövningar och sorger

Din trons boning (v 31) –
Det som är i din närhet
Mina ögon kunna genom-
tränga dem (v 36) – Mina
ögon kan se rakt igenom dem
Den som jag har utvalt, min
Utvalde (v 39) – Jesus Kristus
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